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«Şor su» bulağı

��������������������
«Keçmiş insan ruhunun Vətənidir»



Dəyərli oxucular! 
Müəllifi olduğum
«3837 gün» xatirə
kitabından fərqli olaraq, 
«Ruhumun Vətəni»
tarix və etnoqrafiya
kitabında 
Qubadlı rayonundan,
Poladlı kəndinin 
tarixindən, bu kənddə
yaşayan «Heydər evi»,
«Cabbar evi», 
«Yaqub uşağı», 
«Ləzgi Məmmədli» 
nəsillərindən, onların 
adətənənələrindən, 
folklorundan, 
kollektivləşmə
dövründə, Böyük Vətən
Müharibəsi illərində,
Qarabag savaşında
göstərdikləri 
fədakarlıqlardan,
kəndin tarixi
abidələrindən, 
toponimlərindən, 
arxaik, dialekt və şivə 
sözlərindən bəhs edilir. 
Üzərində on ildən çox
işlədiyim bu kitab 
doqquz fəsildən 
ibarətdir. Kitabda tarixi
mənbələrdən, yaşlı 
insanların maraqlı 
fikirlərindən,
xatirələrindən və 
müxtəlif illərdə 
çəkilmiş fotolardan 
istifadə olunmuşdur.     

Rasim Mədəd İsmayılov

c «Ruhumun Vətəni» 
648 səhifə, şəkilli, ağqara.

Bakı şəhəri,
«NURLAR» Nəşriyyat  Poliqrafiya Mərkəzi

İSBN: 9789952508390

Kitabın üz qabığında poladlıların vaxtilə 
«Şor su» bulağı ətrafında tikdiyi daxmalardan biri, 
arxa qabığında «Daş armud»un indiki vəziyyəti, 
ümumi fonda isə Poladlı kəndinin təbiəti 
düşündüyüm kimi təsvir olunub.

Rəyçilər:

Abbas Abbasov.
BDUnun kafedra müdiri, professor, 
əməkdar müəllim.
Şahbaz Şamıoğlu.
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.
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itabda ömürlərinin sonuna qədər Zəngəzur 
mahalının (sonralar Qubadlı rayonunun)
Poladlı kəndində yaşamış Alış baba ilə qardaşı
Ziliş babanın söhbətlərinə, müxtəlif adamlardan 
eşitdiyim maraqlı hadisələrə, həmçinin, 
poladlıların bu gün də işlətdiyi arxaik sözlərə 
xüsusi yer verilmişdir. Eyni zamanda kitabda 
Poladlı kəndinin ağsaqqallarından  
İsmayılov Mədədin, İsmayılov Balakişinin, 
Heydərov Ağakişinin, Lətifov İsmayılın, 
Lətifov Musanın, Yusifov Məmmədin, 
Sadıqov Niftalının, Sadıqov İlyasın, 
Səfərov Sabirin; ağbirçəklərindən  
İsmayılova Tellinin, İsmayılova Mələyin, 
İsmayılova Nigarın, Әsədova Gilənin, 
Heydərova Әzizin, Sofubəyli Zeynəbin, 
Səfərova Nuriyyənin, Məmmədova Həcərin; 
Dəmirçilər kəndinin ağsaqqallarından  
Səmədov Səmədin, Səmədov Әbdülün, 
Salayev Fehruzun; ağbirçəklərindən 
Allahverdiyeva Leylinin, Allahverdiyeva Nabatın
və başqalarının müxtəlif vaxtlarda danışdıqları
söhbətlərdən də istifadə olunmuşdur. 
Halhazırda onların əksəriyyəti dünyasını 
dəyişib. Müxtəlif vaxtlarda danışılan 
bu söhbətləri bir yerə toplayıb gələcək nəsillərə
çatdırmaq, dünyasını dəyişmiş poladlıların
xatirəsinə ən böyük hörmət əlamətidir.

(Kitabda işlənən bəzi sözlər kənd adamlarının
dilindən eşidildiyi kimi qələmə alınıb).

K

Kitabda dərc olunan tarixi məlumatların, 
nəsillər haqqında yazıların, maraqlı hadisələrin, 

toponimlərin, folklor nümunələrinin, arxaik, dialekt və 
şivə sözlərin toplanmasında 

Anamın çox böyük zəhməti olub. 
Anamın ruhu qarşısında baş əyir, kitabı onun 

əziz xatirəsinə ithaf edirəm.
Nur içində yat gözəl Anam, nurlu Anam, Mələk Anam!!!
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POLADLI HӘSRӘTİ

Bilmirəm, dərdini çəkim,
Yoxsa həsrətini...
Ya gözlərimi yollara dikim
Gözlərimlə yol çəkim.
Gözləyim səni, 
Yoxsa, səndən əl çəkim?

Bəlkə, uşaqlıq illərimin,
Sənli günlərimin,
Sənsiz günlərimin...
Gözlərimin yaşıyla,
Ağ kağız üzərində,
Şəklini çəkim...

Yox, bu da təsəlli deyil
Mənə bu gün də.
Sənin dərdini də çəkərəm,
Həsrətini də...
Sən olmadıqca,
Gözlərimin önündə.

Sənli günlərimin,
Sənsiz günlərimin...
Gözlərimin yaşıyla,
Şəklini də çəkərəm!
Təkcə əllərimi,
Səndən çəkmərəm!

Rasim Mədəd İsmayılov.
Bakı, 2015ci il.



«O torpağı ki, qoruya bilmədin, onu əkibbecərməyə dəyməz, 
o torpağı ki, əkibbecərmədin, onu qorumağa dəyməz».

Anar.

ÖN SÖZ

NӘSLİMİZİN ÖVLADLARINA!

Әziz oxucum, nəslimizin davamçısı!
Bu kitabı vərəqlədikcə səninlə birlikdə neçə illər əvvələ boylanacağıq.

Nəsildənnəslə ötürülərək yaddaşlara həkk olunmuş bəzi məqamlara baş
vuracağıq. Ulu babaların bizə miras qoyub getdiyi millimənəvi dəyərləri
gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün ixtiyar qocaların söz boxçasından tapdığım
folklor nümunələrinə sığal çəkəcəyik. Boxçanın dərinliklərində ilişib qalan,
artıq yaddaşlardan silinmək təhlükəsi ilə üzləşən və yazılı ədəbiyyatda heç
vaxt işıq üzü görməyən maraqlı hadisələri bircəbircə gözdən keçirəcəyik.
Eyni zamanda, Zəngəzur mahalından, qəhrəmanlar diyarı olan Qubadlı ra
yonundan, dağlar qoynunda yerləşən Poladlı kəndindən, bu yerlərin keçmi
şindən, indisindən, kəndimizin dünya görmüş ağsaqqal babalarından,
ağbirçək nənələrindən söhbət açacağıq. Onların adətənənələrindən bəhs
edən müxtəlif yazılarla tanış olacağıq. «Heydər evi», «Cabbar evi», «Yaqub
uşağı» və «Ləzgi Məmmədli» (sonralar bu nəsil «Sadıq uşağı» da adlandı
rılmışdır) nəslinin söz boxçasından «oğurladığımız» maraqlı məlumatları
bu kitab vasitəsilə gələcək nəsillərə çatdıracağıq...

Tarixin müxtəlif dönəmlərini nəzərdən keçirdikcə görürük ki, illər,
əsrlər ötməsinə baxmayaraq biz bir ağacın budaqları, bir nəslin davam
çılarıyıq. Keçmişin adətənənələrini, xeyirxahlıq və müdrikliyini gələcək
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nəsillərə çatdıran babalarımız deyib: «Qolbudaqlı ağac həmişə kölgəli
olar!» Bu ağacın kölgəsi ildənilə böyüyərək təxminən 1700cü illərdən
indiki dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Yaddaşlarda xatirə kimi qoru
nub saxlanan və nəsildənnəslə ötürülən «Heydər evi», «Cabbar evi»,
«Yaqub uşağı», «Ləzgi Məmmədli» nəslinin Poladlı kəndinə gəldiyi
dövrə diqqət yetirsək, görərik ki, həmin dövrdən iki əsrdən çox vaxt
keçib. Bu nəsillər haqqında ömürlərinin sonuna qədər Poladlıda yaşayan
dədəbabalarımızdan da eşitmişdim. Halhazırda həyatda olan poladlılar
bu tarixin təxminən XVIII əsrin sonlarına gedib çatdığını deyir. Ona gö
rə də insanlar tarixdə baş verənləri mütləq yazmalı və yaşatmalıdır ki,
gələcək nəsillər bundan hər zaman bəhrələnə bilsin. Әks halda birbirini
əvəz edən illər nə vaxtsa onlara adətənənələri, millimənəvi dəyərləri
unutduracaqdır...

Әziz qardaşım! 
Poladlı və poladlılardan bəhs edən bu kitab kəndimizdən çoxçox

uzaqlarda  Bakı şəhərində yazılıb. Camaatın yurdyuvasından didərgin
düşdüyü, dünya görmüş Poladlı ağsaqqallarının, ağbirçəklərinin ək
səriyyətinin həyatdan köçdüyü bir vaxtda belə bir kitabı ərsəyə gətirmək
çətin olduğu qədər də məndən məsuliyyət tələb edib. Bu kitabı yazmaq
həm də mənim üçün şərəfli bir iş olub. Ona görə şərəfli olub ki, bu mirası
gələcək nəsillərə çatdırmaq vəzifəsi mənim üzərimə düşüb... 

Kitabın ərsəyə gəlməsi üçün müxtəlif ünvanlarda yaşayan poladlıların
qapısı döyülüb. Onlarla uzunuzadı söhbətlər edilib. Kitabda onların adi
məişət söhbətlərində işlətdikləri sözlərdən geniş istifadə olunub (həmin
sözlərin izahı ilə «Arxaik, dialekt və şivə sözlərin izahli lüğəti» fəslində
tanış ola bilərsiniz: səh.  617).

Әziz qardaşım!
Sənin üzərinə düşən iş daha məsuliyyətlidir. Sabah nəslimizin soy

kökünü yaşatmaq bu ənənəni gələcək nəsillərə ötürmək səndən asılıdır.
Әgər sən bu missiyanı layiqincə yerinə yetirə bilsən, onda gələcək nəsil
lər «yeddi arxaya dönən»indən gerini çox asanlıqla xatırlayacaq. Onlar
ulu babaları haqqında ətraflı məlumat toplaya biləcək. Әks halda bir
neçə onillikdən sonra hər birimiz nəslimizin yaddaş səhifələrindən sili
nib gedəcək, gələcək nəsillərə yaşadağımız dövrün tarixi, adətənənə
ləri barədə heç nə çatdıra bilməyəcəyik.

Unutmamalıyıq ki, biz bir ağacın budaqlarıyıq! Bu ağacın budaqları
dünya durduqca şaxələnəcək, kölgəsi daha da böyüyəcək. Kim bilir hələ,
gələcək nəsil yaşı dəqiq bilinməyən bu ağacın kölgəsində daha neçə yü
zilliklər yaşayacaq, neçə nəsillər yola salacaq. 
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Bəli, hər ötən gün bir tarixə çevrilir. Әgər o tarix yazılmırsa və nəsil
dənnəslə ötürülmürsə, yavaşyavaş illərin burulğanında yox olub gedir.
İndi mən birbirini əvəz edən nəsillərin təxminən iki yüz ildən çox ya
şadığı bir zaman kəsiyindən boylanıram. Bu məsafəni diqqətlə addım
lamaq, qarıcqarıc gəzmək üçün güvənə biləcəyim yeganə yer, yenə də
ixtiyar qocalardır. Onların yaddaş boxçası mənim üçün həm yazılmamış
tarix kitabı, həm də bir ensiklopediyadır. 

Әziz qardaşım!
İndi mən bu «canlı ensiklopediya»ları bircəbircə vərəqləməklə, Po

ladlı və poladlılar haqqında öyrənə bildiklərimi gələcək nəsillərə çatdır
mağa çalışacam...
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Aforizm:
Bundan sonra hara gedəcəyini bilmək üçün, 

buna qədər haradan gəldiyini bilməlisən. 
(Әbu Turxan)



POLADLI VӘ POLADLILAR

ETNOQRAFİK BÖLGӘ

Mövzu ilə bağlı yazıya başlamaq üçün ilk növbədə qısa tarixi faktlara
nəzər yetirməklə Qubadlı bölgəsi və ən nəhayət, Poladlı kəndinin mey
dana gəlməsi səbəblərinə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Daha sonra isə
Poladlı və poladlılar haqqında dünyagörmüş qocalardan bizə miras qalan
dəyərləri, maraqlı hadisələri, onların addımaddım gəzib dolaşdığı yer
lərin şirin xatırələrini sizlərə çatdıracağam.

Qarabağ bəylərbəyliyinin ərazisində XVIII əsrin ortalarında iki xan
lıq  Gəncə və Qarabağ xanlığı meydana gəldi. Qubadlı bölgəsi Qarabağ
xanlığının tərkibinə daxil oldu. Osmanlı istilası dövründə Qubadlı
əsasən iki inzibati ərazi vahidinin  Bərgüşad və Həkəri nahiyyəsinin
tərkibində idi. Ancaq xanlıqlar dövründə bu bölgə Qarabağ xanlığının
üç mahalı  Qaraçorlu, Bərgüşad və Püsyan mahalının arasında bölüş
dürüldü. Bərgüşad mahalı Araz çayının sol sahilində, Qarabağ xan
lığının cənubqərb hissəsində qərar tutdu.

Qubadlının daxil olduğu Bərgüşad mahalı 1840cı il inzibatiərazi isla
hatına qədər Qarabağ əyalətinin tərkibində qaldı. 1841ci ilin əvvəlində bu
əyalətin yerində Xəzər vilayətinin tərkibində, əvvəlcə Qarabağ, sonra isə
Şuşa qəzası yaradıldı. 1846cı ildə Xəzər vilayəti Şamaxı quberniyasına
çevrildi. Zəlzələdən sonra isə mərkəz Bakıya köçürüldü. Bu quberniya Bakı
quberniyası adlandırıldı. 1868ci ilədək Zəngəzur, o cümlədən Qubadlı,
Şuşa qəzasının daxilində Bakı quberniyasının tərkibində qaldı.

Zəngəzur və Qarabağın qədim Azərbaycan torpaqları olması tarixi
mənbələrdən məlumdur. Ayrıayrı səyyahların yazılarında bu ərazilər
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türklərin qədim yurd yeri kimi göstərilib. Buradakı türk mənşəli topo
nimik adların çoxluğu bu fikri təsdiqləmək üçün kifayət edir. 

XVIII əsrdə Zəngəzur mahalının çox hissəsi Qarabağ xanlığının, bir
hissəsi isə Naxçıvan və İrəvan xanlığının tərkibində olub. Çar Rusiyası
dövründə isə Zəngəzur mahalı Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının
tərkibində Qafan, Gorus, Qarakilsə (Sisian), Mehri, Zəngilan, Qubadlı
və Laçın bölgələrindən ibarət idi. Zəngəzurun tərkibindəki bölgələr, o
cümlədən Qubadlı, tarixi çox qədimlərə gedib çatan etnoqrafik böl
gələrdən biri sayılır. Bu bölgədə məskunlaşan müxtəlif türk tayfaları,
eyni zamanda şahsevənlərin poladlı qolu öz həyat tərzi, məişəti, adət
ənənələri ilə digərlərindən fərqlənir.

ŞAHSEVӘN ELİ

Gəlin əvvəlcə tayfaların yaranması və formalaşması ilə bağlı qısa
məlumata nəzər yetirək. Qədim insanların meydana gəlməsi, onların
əvvəllər sürü halında yaşaması, sonralar isə nəsli icma qruluşunun for
malaşması, qəbilələrin yaranması bizə tarixi mənbələrdən məlumdur.
Zaman keçdikcə qəbilələr arasındakı çəkişmələr insanların tayfalar ha
lında birləşməsinə gətirib çıxarmış və etnoslar meydana gəlmişdir. (Et
nos  yunan sözü olub nəsil, tayfa, qəbilə, etnik qrup, ümumilikdə isə
xalq deməkdir). Tarixdə müxtəlif etnoslar mövcud olub. Bu gün etnos
ların mövcudluğu onlara məxsus adların, adətənənələrin, yerləşdiyi
ərazilərin və digər amillərin olması ilə bağlıdır. Bəzi etnoslar isə sayının
azlığına görə müxtəlif mərhələlərdə baş verən qarşıdurmalar səbəbindən
tədricən tarixin səhifələrindən silinmişdir. Ancaq elə etnoslar da var ki,
sayının az olmasına baxmayaraq, tarixin sınaq meydanından cəsarətlə
çıxmış və bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 
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Şahsevənlər 
tayfasının 

poladlı qolu
(poladlılar)

XIX əsrin 
əvvəllərində 

800 alaçıqdan
ibarət olub. 



Azərbaycanın əlverişli təbiicoğrafi şəraiti, tarixi inkişafın xüsusiy
yətləri, geosiyasi mövqeyi və başqa cəhətlər yerli qəbilə, tayfalarla bəra
bər digər etnosları da özünə cəlb etmişdir. İllər keçdikcə köçəri həyat tərzi
keçirən belə etnoslardan bəziləri oturaq həyat tərzinə keçərək Azərbaycanın
müxtəlif yerlərində məskunlaşmış, özləri üçün daimi yaşayış məsgəni
seçmişdilər. Belə etnoslardan biri də şahsevənlər tayfasının poladlı qoludur.
XIX əsrin əvvəllərində poladlı qolu (poladlılar) 800 alaçıqdan ibarət olub.

Tarixi mənbələrin yazdığına görə I Şah Abbas (15871629) hakimiyyətini
möhkəmləndirmək üçün bir sıra dəyişikliklər edir. Әsas məqsəd mərkəzdən
qaçma meyllərinə son qoymaq, dövlətdə mərkəzləşməni təmin etməkdən
ibarət idi. Buna görə də I Şah Abbas, Azərbaycanda güclü tayfa başçılarının
mərkəzi hakimiyyətə tabe olması üçün və eyni zamanda hakimiyyəti güc
ləndirmək məqsədilə bəzi böyük tayfaları (əfşar, qacar və s.) öz tərəfinə
çəkərək «Şahsevən» adlı xüsusi ordu  şah qvardiyası yaradır. Səfəvi dövlə
tinin əsas hərbi qüvvəsinə çevrilən Şahsevən qvardiyası sonralar Azərbay
canın siyasi həyatında mühüm rol oynayır. Şahsevənlər onlarla tirə, tayfa
və qoldan  dursunxocalı, məstalıbəyli, zərgərli, quzatlı, inanlı, rzabəyli,
talışmikayıllı, novruzbəyli, poladlı və başqalarından ibarət olub.

H.Ә.Dəlili yazır: «Səfəvi hökmdarı müxtəlif vilayətlərdə ayrıayrı tay
falar tərkibində şah tərəfdarlarını öz ətrafında birləşdirmək və onlardan
yeni bir tayfa yaratmaq qərarına gəlir. I Şah Abbas öz planını həyata keçir
mək məqsədilə bütün ölkədə «Şahın mübarək başını sevənlər şah ətrafında
toplaşsın!» şüarını irəli sürür. Şahın bu istiqamətdə apardığı işlər öz nəti
cəsini verməyə başlayır və beləliklə, şahsevənlər tayfası yaranır». 

Tarixi araşdırmalardan məlum olur ki, şahsevənlər meydana gəldiyi dövr
dən, yəni XVII əsrdən başlayaraq İranın və Azərbaycanın tarixində fəal işti
rak edib. XVIII əsrin 40cı illərində şahsevənlər müstəqil Әrdəbil xanlığı
yaradıb və vilayət şahın təyin etdiyi hakim tərəfindən idarə olunub. Həmin
dövrdə şahsevənlər əvvəllər olduğu kimi yenə də böyük qüvvə olaraq qalıb.
Onlar Muğan və Qəzvində xeyli torpaq sahələrinə sahib çıxıblar.

Şahsevənlər tayfasının poladlı qolu haqqında bir məlumatda de
yilir: «Yünsür paşa adlı bir el başçısı Osmanlı dövlətindən baş götürüb
qaçaraq Qızılbaşlar məmləkətinə sığınıb. Özü ilə birlikdə övladlarını,
qohuməqrabasını da gətirib. Onları Muğan düzündə yerləşdirib. Yünsür
paşanın Qoca bəy, Bəndalı bəy, Polad bəy, Dəmir bəy, Sarıxan bəy,
Novruzəli bəy adlı oğulları olub. Polad bəydən şıxlı, abıbəyli, quzatlı,
yurdçu, dursunxocalı, təklə, yekəli; Dəmir bəydən isə dəmirçili, inanlı,
hacıxocalı, ərəbli qolları yaranıb. (Göründüyü kimi poladlılarla dəmirçi
lərlilər arasındakı sıx bağlılıq tarixi köklərə əsaslanır).
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Başqa bir məlumata görə isə, Yünsür paşanın Qurd bəy adlı müşayiətçisi
və Polad bəy, Dəmir bəy, Quzat bəy adlı xidmətçiləri olub. Qurd bəydən
poladlı, dəmirçili, quzatlı tayfaları meydana gəlib». (Qeyd: Dəmirçilər tay
fasını tarixçi Şəhabəddin Nəsəvi (XIII əsr) Çingiz xanın nəsli ilə bağlayır.
Araşdırmalardan məlum olur ki, dəmirçilərlilər XVI əsrdə Türkiyənin Qars
şəhərində yaşayıb. Xəzaniyə görə isə (XIX əsr) bu tayfa Azərbaycana, əsasən
də, Qarabağa Pənahəli xan dövründə gəlib. Dəmirçilər və dəmirçilərə oxşar
adlara Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında rast gəlmək mümkündür).

İllər keçdikdən sonra şahsevənlərin daxilində mühüm dəyişikliklər
baş verir və onlar yenidən ayrıayrı tayfalara parçalanır. Azərbaycanın
etnoqrafik qrupu olan şahsevənlər Cənubi Azərbaycanın şimalşərqində
Savalan dağı və Qarasu çayı arasındakı ərazilərdə, qismən də Azərbay
canın müxtəlif yerlərində məskunlaşır. Qədim türk tayfası sayılan poladlı
tayfası da onların arasındaydı.

Şahsevənlərin bir qolu olan poladlı tayfası əsasən köçəri, sonralar isə
yarımköçəri həyat tərzi keçirib. 1800cü ilin əvvəllərindən onlar oturaq
həyat tərzinə keçərək müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Azərbaycanın bir
neçə rayonunda, kiçik bir hissəsi isə indiki Qubadlı rayonunun (Bərgüşad
mahalının inzibati ərazi vahidinə aid olan Qubadlı rayonu həmin dövr
lərdə Qarabağ əyalətinin tərkibində idi) ərazisində məskunlaşıb, maldar
lıq, əkinçilik və toxuculuqla məşğul olub.

AZӘRBAYCANDA 6 POLADLI KӘNDİ VAR

Poladlı oykonimi yuxarıda adlarını qeyd etdiyim tirələrindən ibarət
olan poladlı qolunun adı ilə bağlıdır. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndi
də şahsevənlərin poladlı qolunun burada məskunlaşması nəticəsində
yaranmışdır. Qarabağ silsiləsinin dağlıq ərazisində yerləşən Poladlı kən
dinin adına Ağdam, Ağcabədi, Gədəbəy, Qobustan və Tərtər rayonla
rında da rast gəlmək mümkündür. 

I) Qubadlı rayonunun Poladlı kəndi. Dağlıq ərazidədir. Ağa çayının
yaxınlığında yerləşir. Şahsevənlərin poladlı qolunun burada məskunlaşması
nəticəsində yaranmışdır. Kənddə «Heydər evi», «Cabbar evi», «Yaqub
uşağı» və «Ləzgi Məmmədli» («Sadıq uşağı») nəsilləri məskən salmışdır.

Poladlı kəndi Qubadlı rayonundan bir neçə kilometr məsafədə dağlar
qoynunda yerləşir. Kənd özündən müxtəlif uzaqlıqda olan Dəmirçilər,
Dondarlı, Çərəli, Göyyal, Zor, Mehrili, Yuxarı Xocamsaxlı (Məzitli) və
Aşağı Xocamsaxlı (Qalacıq) kəndlərinin ərazisi ilə sərhəddir. Poladlı
kəndi bir tərəfdən Kosa dağ, Alzabəyin yal, digər tərəfdən isə Güney
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qaya (Qiblə) və Ala qaya adlanan sıldırım qayalarla əhatə olunmuşdur.
Burada hər bir toponimin özünəməxsusluğu və yaranma səbəbi vardır.
Belə toponimlər əsasən yerləşdiyi məkana, formaya və ya yer sahibinin
adına uyğun olaraq adlandırılmışdır. Uzun illərdən bəri bu toponimlərin
bəziləri öz deyiliş formasını dəyişmiş, bəziləri isə olduğu kimi qalmışdır.
(«Tarixin sirrini açan toponimlər» yazısına bax: səh.  404).

II) Ağdam rayonunun Poladlı kəndi. Qarqar çayının sahilindədir.
Oykonim şahsevənlərin poladlı qolunun burada məskunlaşması nəticə
sində yaranmışdır.

III) Ağcabədi rayonunun Poladlı kəndi. Şahsevənlərin poladlı qo
lunun burada məskunlaşması nəticəsində yaranmış yaşayış məntəqəsidir.
Tam adı Poladlı Məmməd olmuşdur ki, bu da «Məmməd adlı şəxsə məx
sus Poladlı» mənasındadır.

IV) Gədəbəy rayonunun Poladlı kəndi. Dağətəyi ərazidədir. Po
ladlılar şahsevən tayfalarından olub, əsasən Qarabağda yaşayırdılar. Yerli
məlumatlara görə, poladlıların bir hissəsi vaxtilə Qarabağdan köçərək
Böyük Qaramurad kəndində məskunlaşmış və kəndin indiki yerindən
binə kimi istifadə etmişlər. Sonralar poladlıların bir qismi buraya daimi
köçərək indiki kəndi salmışlar.

V) Qobustan rayonunun Poladlı kəndi. Pirsaat çayının sahilində,
Ləngəbir silsiləsi ətəyindədir. Kənd kolanıların poladlı tirəsinin məskun
laşması nəticəsində yarandığı üçün belə adlandırılmışdır.

VI) Tərtər rayonunun Poladlı kəndi. Qarabağ düzündədir. Şah
sevənlərin poladlı qolunun burada məskunlaşması nəticəsində yaranmış
məntəqələrdəndir.

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşan poladlılar haqqında
yazılı ədəbiyyatda tutarlı məlumatlar yoxdur. Görünür, poladlılar qolunun
azlığı onlar haqqında bu gün geniş tədqiqat aparmağa imkan verməyib.
Ancaq buna baxmayaraq, poladlıların özünəməxsus adətənənələri, məs
kunlaşdıqları ərazilərin təbiicoğrafi mövqeyi, həmin yerlərin tarixi və insan
ları, onların bir etnos kimi daha geniş tədqiq olunmasını gündəmə gətirir.

QUBADLININ POLADLI KӘNDİ 

Poladlı və Dəmirçilər kəndinin ağsaqqalları arasında apardığım söh
bətlərdən məlum olur ki, XIX əsrin əvvəllərində şahsevənlərin bir qolu olan
poladlılar köçəri həyat qanunlarından istifadə edib dörd ailə ilə birlikdə in
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diki Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndinə gəlib. Qalanları isə Türkiyənin
və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə üz tutub.

Poladlı qolunun sonda oturaq həyat tərzinə keçməsi və Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində məskunlaşması, həmin dövrün siyasiiqtisadi vəziy
yəti ilə əlaqədar olub. Beləliklə, vaxtilə 800 alaçıqdan ibarət olan poladlı
qolunun çox az bir hissəsi  cəmi dörd alaçıq, Dəmirçilər kəndində müvəq
qəti məskunlaşıb. Onlar çox da böyük olmayan kəndin yaxınlığında XIV
əsrə aid olan türbənin ətrafında çadırlar qurub və bir müddət burada təsər
rüfat işləri ilə məşğul olublar. Lakin burada əkin və otlaq sahələrinin az ol
ması sonralar poladlıları daha geniş ərazilər axtarmağa məcbur edib. Onlar
Dəmirçilər kəndindən ayrılıb dağlara tərəf üz tutub. Kosa dağın ətəklərində
məskunlaşmaqla bu yeri poladlı qolunun adına uyğun olaraq Poladlı kəndi
adlandırıblar. Həmin dövrün mərhələli inkişafı, eyni zamanda buranın mün
bit şəraiti, artıq oturaq həyat tərzi keçirməyə başlayan poladlıların malqara
saxlamasına, bağbostan becərməsinə, xalçapalaz toxumasına gətirib
çıxarıb. Onlar təsərrüfatın bu sahələrinə daha çox üstünlük verib.

Poladlıların bir tayfa olaraq Dəmirçilər kəndindən ayrılıb başqa yerə
köçməsini yerli camaat o vaxtlar poladın dəmirdən ayrılması kimi qiy
mətləndirib. Yaxşı yadımdadır, hələ uşaq yaşlarımda bu barədə Poladlı
kəndinin ağsaqqallarından biri olan Alış babadan soruşmuşdum. O, ba
balarından eşitdiklərini mənə belə söyləmişdi: «Bala, atalar deyib ki,
«Polad sınar amma, əyilməz!» Poladlıların hamısı polad kimi möhkəm
insanlar olub. Onlar vaxtilə böyük bir orduda vuruşub, çoxlu yürüşlərdə,
müharibələrdə iştirak edib, torpaqlar tutub. Xorasanı düşməndən təmiz
ləyiblər. Deyilənə görə ordunun başında Şah Abbas dayanırmış. Şah Ab
bas osmanlılarla dostluq edirmiş. Bizim babalarımız da elə Osmanlıdan,
Şah Abbas dövründən gəlmə adamlar olub...»

Burada Alış babanın dediklərinə tarixi bir haşiyə çıxmaq istəyirəm: «Şah
Abbas Qəzvində möhkəmləndikdən sonra özünün çoxsaylı yürüşlərindən
birincisinə çıxır. Qısa bir müddətdə Xorasanı özbəklərdən təmizləyir. Sonra
o, doğma Azərbaycanı azad etməyə can atır. Ancaq bunun üçün vaxt lazım
idi. 1590cı ildə bu məqsədlə Şah Abbas osmanlılarla sülh müqaviləsi imza
layır. Onun səyləri nəticəsində işğal altında olan torpaqlarda üsyankar
hərəkatların qarşısı müvəqqəti olaraq alınır». Göründüyü kimi tarixdə baş
verən bu hadisələr heç bir təhsili, savadı olmayan Alış babanın danışdıqları
ilə eynilik təşkil edir. Onun (Qeyd edim ki, Alış baba 1868ci ildə anadan
olub, 115 yaşında dünyasını dəyişib) babalarından eşitdiklərini tarixi fakt
larla müqayisə etsək, poladlıların həqiqətən də Şah Abbas dövründən gəlmə
olduqlarının bir daha şahidi olarıq. 
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O vaxt Alış baba poladlılar haqqında bunları da demişdi: «Poladlılar
dədəbabadan əkinbiçinlə, maldarlıqla məşğul olub, dağlarda yaşayıb. Ona
görə də onlar Dəmirçilər kəndindən ayrılıb dağlara üz tutub. Poladlılar tor
pağa bağlı insanlar olduğu üçün cüt əkməyi, malheyvan saxlamağı daha
məqsədəuyğun hesab edib. Babalarımız müxtəlif vaxtlarda dörd ailə ilə 
«Heydər evi», «Cabbar evi», «Yaqub uşağı» nəsilləriylə birlikdə Osman
lıdan Dəmirçilərə, «Ləzgi Məmmədli» nəsli isə həmin bölgədən Naxçıvana
gəlib. «Ləzgi Məmmədli» nəsli bir müddət Ordubad rayonunun Vənənd
kəndində yaşadıqdan sonra Dağbaşıya, oradan isə Dəmirçilərə köçüb. Daha
sonra bu nəsillər Kosa dağın ətəklərinə  Poladlı kəndinə gəlib çıxıb. Şor
su bulağı ətrafında yerdən daxma qazıb yaşamağa başlayıblar... 

Ermənimüsəlman davasına qədər Poladlı kəndində 12 ev olub. Da
vada ermənilər kəndi iki dəfə yandırıb. Onlar qovulduqdan sonra camaat
yenidən öz isti yurdyuvasına qayıdıb, eveşik düzəldib. Sonralar kənd
dəki evlərin sayı 14ə, daha sonra isə 22yə çatıb...»

Bu, Alış baba dünyasını dəyişməzdən bir neçə il əvvəl mənə dedikləri
idi. Onun Poladlı və poladlılar haqqında dediyi sözlər, mənə bir kəndin
tarixi, orada yaşayan insanların həyatı, adətənənələri barədə daha
dərindən öyrənməyə əsas verdi...

BABALARDAN QALMA MİRAS

Poladlı kəndinin relyefi və iqlimi digər kəndlərlə müqayisədə fərqli idi.
Kənd camaatı yayda gün çıxandan gün batana qədər görəcəyi işləri bu yerin
coğrafi quruluşuna görə müəyyən edib. Elə ki, günəş Ala qayanın arxasından
boylanıb Güney qayasını azacıq qızartdı, naxıra gedənlər malheyvanı Alza
bəyin yaldan üzüyuxarı qaldırar, biçinçilər isə kələntilərini (əl ilə ot biçmək
üçün alət) ovxarlayıb (itiləyib) Kosa dağa tərəf qalxardı. Ala qayanın kölgəsi
çəkiləndə, yəni gün duran vaxt naxıra gedənlər malheyvanı Ağa çayına 
mağala tökər, biçinçilər isə ayrandan, qatıqdan içib Daş armudun kölgəsində
istirahət edərdi. Günün bu vaxtı dünyagörmüş qocalar uşaqları çayda çim
məyə qoymazdı. Ancaq gün əyiləndən sonra onlar çayda çimər, heyvanları
örüşə çıxarar, kələntilər isə yenidən işə düşərdi. Kosa dağın kölgəsi bütün
kəndin üstünü alanda işdəgücdə olanların hamısı geri dönərdi.

Azərbaycanın bir sıra bölgələrində olduğu kimi poladlılar da iyulun
15dən avqustun 15nə qədər olan dövrə «qora bişirən» ay deyərdi.
Avqust ayının ikinci yarısı isə «quyruq doğan ay» adlanardı. Quyruq
doğan vaxt kənd camaatı topladıqları otələfi daşıyıb mərəyə, çavıstana
yığmaqla məşğul olardı. Payıza dönəndə isə camaat Kosa dağda qurumuş
ağacları doğrayıb qışda evi isitmək, çörək bişirmək üçün kəndə daşıyardı.
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Qış aylarında poladlılar yayda topladıqları azuqəni yavaşyavaş xərc
ləməyə başlayardı. Şaxtalar düşəndə onların əsas məşğuliyyəti malhey
vanı tövlədə bəsləmək, hərdən də örüşə çıxarmaqdan ibarət olardı. Kənd
camaatından ovçuluqla məşğul olanlar da var idi. Poladlının dağlarında,
qayalarında ovçuların gülləsi heç vaxt boşa çıxmazdı. (Ziliş babanın gül
ləsi boşa çıxarkən oturub ağlaması və bir daha ova getməyəcəyinə söz
verməsi buna sübutdur). Ovladıqları dovşan, kəklik, turac, qırqovul, qara
toyuq, çöl xoruzu ailələrin qış tələbatını az da olsa ödəyərdi.

Qışda birinci qar Kosa dağa yağardı. Buna baxmayıraq kənd camaatı
Güney qayasına qar düşməyincə qışın gəlişini hiss etməzdi. Camaat qışın
birinci 40 gününü böyük çillə (22 dekabrdan  31 yanvaradək), ikinci
ayının 20 gününü isə kiçik çillə (1 fevraldan  20 fevraladək) dlandırardı.
(Dədəbabalarımız hər il qış yarı olanda, yəni böyük çillə ilə kiçik çillənin
arasında Xıdır bayramı keçirərdi. Bu el bayramı ötən əsrin 5060cı il
lərinə qədər Poladlıda böyük təmtəraqla qeyd olunub. Xıdır Nəbi bayra
mının maraqlı atributlarından bəziləri bunlar idi: Həmin gün bütün
evlərdə xaşıl bişirilərdi. Uşaqlar qapıqapı düşüb Xıdır adına pay yığardı.
Qızlar çoxlu duzlu kökə yeyər, üstündən su içməzdilər. Yuxuda kimin
qapısına gedib su içsəydilər, qismətlərini oradan tapmış olardılar...)

Havalar teztez dəyişdiyinə görə poladlılar qışın axırıncı ayına boz ay və
ya ağlargülər ay (21 fevraldan  21 martadək) deyərdi. Sonrakı on gündə
isə təbiət qışdan qalan borcunu verməklə yanaşı, özü ilə bərabər danaqıran,
nərgizgülü, topalaq, qarğasoğanı və novruzgülü gətirərdi. Bununla da təbiət
oyanardı... Ziliş babanın dilindən eşitdiyim bir bayatı yadıma düşdü:

«Martda mərəyin,
Apreldə gərəyin,
Mayda üç bağın...»

Martın 22dən aprelin 3nə qədərki dövrə «qarının borcu» deyərdilər.
Bu, xalq yaradıcılığının bir nümunəsində belə izah edilir: «Rəvayətə
görə bir qarının xeyli çəpişi olur. Qarı ala çəpişi qurban deyir ki, çəpişləri
qışdan salamat çıxsın...

İl yaxşı gəlir. Hər yan gülçiçək olur. Qarı verdiyi vədə əməl eləmir.
Martın axırında deyir: «Әşşi martım çıxdı, dərdim çıxdı».

Mart qarıdan qisas almaq üçün apreldən üç gün borc istəyir... 
Üç gün dayanmadan qar yağır. Qarının çəpişlərinin hamısı acından,

şaxtadan qırılır. Sonra hava açılır, təbiət yenidən oyanır. Qarı deyir ki,
vədə verdim qurban kəsmədim. Ona görə də oğlaqlarım qırıldı. 

Özünü vurur yerə, deyir: «İndi otla... otla...»
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Təbiətin oyanışı lap qədimlərdən el şənlikləri ilə müşayiət edilib. Belə
şənliklər Sovet imperiyasının qoyduğu qadağalara baxmayaraq Poladlı
kəndində xüsusi qeyd olunardı. Poladlıların həyat tərzi həmişə təbiət qanun
ları ilə idarə olunub. Təbiətə inam onları təbiətlə əlaqədar olan adət
ənənələrə daha da möhkəm bağlayıb. Burada yaşayan insanlərın həyatı halal
zəhmətə bağlı olduğuna görə, onların adətənənələrinin əsasını da dörd ünsür
 su, od, külək və torpaqla əlaqədar mərasimlər təşkil edib. Lap qədimlərdə
belə günlərdə Poladlıda əsasən çövkən, dirədöymə, çilingağac, kosaldıqaç,
ənzəli, əlləmə qayası, mıxçamıxça və bir sıra başqa milli oyunlar keçirilərdi.
Bu mərasimlər hər yerdə olduğu kimi yazın gəlişinə bir ay qalmış başlayar
və hər həftənin çərşənbə günləri qeyd olunardı. Azərbaycanın hər yerində
olduğu kimi poladlılar da buna ilaxır çərşənbə deyərdi.

İlaxır çərşənbələrdən birincisi su çərşənbəsi adlanardı. Bu gündə su ilə
bağlı təsərrüfat işlərindən əlavə, poladlı qızgəlinləri dan yeri sökülməmiş
Ağa çayına gedər, əlüzlərini yuyar, birbirlərinin üzərinə su çiləyər, axar
su üstündən tullanar, çaydan çınqıl yığıb ağır mis səhənglərini doldurduq
dan sonra geri dönərdi. Həmin çınqılları buğda çuvalının, un kisəsinin,
çörək taxçasının içərisinə qoyardılar. Suyu evin dördbir yanına səpərdilər
ki, evin ruzibərəkəti çəkilməsin. Hətta deyərdilər ki, guya həmin gecə çay
kənarında bitən bütün çinar ağacları əyilib çaydan su içərmiş. Bu mənzərəni
görən hər kəs həyatda bütün arzularına çatarmış. Ona görə də həmin gecə
su gətirməyə gedən cavanlar, ürəklərində arzuniyyət tutarmış...

İlaxır çərşənbələrdən ikincisi od çərşənbəsi idi. Poladlılar bu çərşənbəyə
adətən ikinci çərşənbə də deyərdi. Od çərşənbəsi insanların oda, günəşə
bağlılığı ilə ifadə olunardı. İnsanlar Poladlıda bu bayramı təmizlik, gözəllik,
sağlamlıq, dirçəliş rəmzi kimi qeyd edərdi. Həmin gün kənd camaatı həyət
bacada təmizlik işləri aparar, quruyub qalmış kolkosu qırıb yandırardı.
Onlar torpağı qurumuş otlardan, çörçöpdən təmizləməklə ona yeni həyat
verərdi. Torpağın təmizlənməsi günəş şüasının torpağa tam düşməsinə
imkan yaradardı. Günəşin torpağı tam isitməsi onun məhsuldarlığının art
masına səbəb olardı. Ağbirçək nənələrin əkdiyi səməninin bir buğda boyu
cücərməsi də günəşin torpağı yavaşyavaş isitməsindən xəbər verərdi...

Üçüncü ilaxır çərşənbə yel çərşənbəsidir. Bu çərşənbə xalq arasında
küləkli çərşənbə də adlanardı. Poladlı ağsaqqallarının dediyinə görə, yel
çərşənbəsində əsən külək suyu və odu oyadardı. Bu çərşənbənin küləyi,
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nənələrimizin becərdiyi səməninin bir az da dirçəlməsinə səbəb olardı.
Deməli, suyun, odun və küləyin oyanışı torpağa bağlı insanlar üçün yeni
bir həyatın başlanğıcı demək idi. Alzabəyin yaldan əsən külək Poladlının
üstünə sanki sığal çəkib Süleymanoğlunun yalda burularaq elə bil ki,
torpağa yeni nəfəs verərdi. Yel çərşənbəsində küləyin güclü əsməsi
uşaqların daha çox sevincinə səbəb olardı. Külək uşaqların başından pa
pağını alıb qaçardı. Uşaqlar gah papaqlarının, gah da küləyin yumrulayıb
apardığı quru ot topasının dalınca düşərdi.

Әvvəlki çərşənbələrdə olduğu kimi bu çərşənbə gecəsində də evlərdə
şənlənən poladlı cavanları niyyət tutardı. İnanclara görə onlar niyyət eləyib
həmin gecə arx kənarındakı söyüd ağacının altına gedər və yel babanı
çağırardı. Әgər yel baba sənin səsini eşidib əssə və söyüdün budaqlarını
torpağa toxundursa, onda diləyin yerinə yetərdi. Bu kimi inanclar insan
larda həyat eşqi, yaşamaq həvəsi, elinəobasına bağlılıq aşılayardı...

Sonuncu ilaxır çərşənbə öz rəngarəngliyi ilə əvvəlki çərşənbələrdən
fərqlənən torpaq çərşənbəsidir. Bu çərşənbəyə Azərbaycanın başqa yer
lərində olduğu kimi Poladlıda da yer çərşənbəsi deyərdilər. İnanclara
görə torpaq çərşənbəsinə qədərki dövrdə su torpaq üzərində hərəkətə
gələr, günəş torpağı isidər, yel torpağa yeni nəfəs gətirər və nəticədə tor
paq oyanardı. Bunun rəmzi ifadəsini ulu babalarımızın lap qədim dövr
lərdən bu günə qədər nəsildənnəslə ötürdükləri səməninin timsalında
görmək olar. Nənələrimizin su çərşənbəsində əkdiyi bir ovuc buğda, od
və yel çərşənbələrini yola salıb, torpaq çərşənbəsi günü ortasına qırmızı
bağlanmış səməni halında süfrəyə gətirilərdi...

Sonuncu çərşənbənin ən maraqlı və yaddaqalan hadisələri yumurta
döyüşdürmək, yumurta yumalatmaq, xoruz vuruşdurmaq, evlərdən pay
yığmaq, qapı pusmaq, tonqal qalamaq, kosa və keçəl bəzəmək idi. Uşaqlıq
illərimin ən çox yaddaqalan günləri demək olar ki, bu mərasimlərlə
bağlıdır... Bərk yumurtaları seçib əvvəlcədən bayrama hazırlıq görərdik.
Yumurta döyüşməyin öz qaydaları var idi. Poladlının ən yaxşı yumurta
döyüşənləri Fikrət, Әli, Vahid, Zakir, Sərvər, Әbülfət, Kalam sayılardı.
Onların gətirdikləri yumurtalar bərkliyinə görə başqalarından seçilərdi.
Döyüşərkən yumurtanın gah baş tərəfini, gah da künəsini (arxa tərəfini)
tutardıq. Yumurta bərk olanda onu ya nəm (yumurtanın başından az yan
tərəf), ya da cəm(yumurtanın başından çox yan tərəf) tutmağı istəyərdik.
Bu qaydalar çərçivəsində ya xeyli yumurta udardıq, ya da uduzardıq.
Uduzduğumuz yumurtaları geri qaytarmaq üçün son imkanı da əldən bu
raxmazdıq. Qalib gələn rəqibə yumurta yumalatma oynamağı təklif edər
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dik. Oyuna başlamaq üçün yumurtanı torpağın üstündə ikiüç metrlik
məsafəyə yumaladardıq. Rəqib oyunçu isə başqa yumurtanı yumalatmaqla
onu vurmalı idi. Yumurtanı vuran rəqib udmuş, digəri isə uduzmuş hesab
olunardı. Yumurta hədəfə dəymədikdə oyunçu məğlub sayılardı.

Şor su bulağının yaxınlığındakı dağdağan ağacının dibində xoruz
döyüşdürənlər toplaşardı. Qalib gələn xoruz sahibinə xeyli qozfındıq,
şirniyyat qazandırardı.

Axşama yaxın başlayardıq qapılara torba, papaq atıb pay yığmağa.
Qoz, fındıq, şəkərbura, paxlava, qovurğa, kişmiş, nə bilim daha nələr...
Axşam evə dönəndə xurcunumuzu güclə daşıyardıq.

Bayram axşamı adətən qapı pusmağa gənclər gedərdi. Pusduqları qapının
arxasında xoş söz danışılardısa inanclara görə onların niyyəti qəbul olunardı.
Gənclərin də niyyətləri, arzuları nə olacaqdı ki, ya ağ atlı oğlan, ya da qonşu
qızı... Ona görə də həmin axşam evlərdə hamı çalışardı ki, xoş söz danışsın.

Qaranlıq düşəndə kəndin ən hündür yerində  Süleymanoğlunun yalda
bir neçə gün əvvəl topladığımız odunlardan tonqal qalayardıq. «Ağırlığım,
uğurluğum köhnə ildə qalsın»  deyib, tonqalın üzərindən tullanardıq. Bu
ayini yerinə yetirdikdən sonra sanki özümüzü yeni ilin ilk gününə tam hazır
hesab edərdik... Böyük arzular qurub, yeni ilin düşərli olacağını xəyalımızda
canlandırardıq. Tonqalın közü sönərsönməz əvvəlcədən müəyyənləşdirdi
yimiz, başqa adamların olmadığı bir evə toplaşardıq. Burada kosa və keçəli
bəzəyərdik. Әlimizə keçən köhnə paltarpalazı onlara geyindirərdik. Üz
gözümüzü tanınmaz hala salaraq kəndin bütün evlərini qapıqapı gəzərdik.
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Kosa ilə keçəl yaxşı oynamağı, məzəli hərəkətlər etməyi bacaran adam ol
malı idi. Onların yaxşı oynayıb evdəkiləri əyləndirməsi üçün bir nəfər köhnə
vedrənin arxasına döyəcləyərdi. Bu zaman vedrənin ritmini tutan kosa ilə
keçəl istənilən hərəkətlə ev sahibində bayram əhvalruhiyyəsi yaradardı.
Kosanın və keçəlin payı veriləndən sonra başqa evə yollanardıq. Çox vaxt
səhərə qədər oyaq qalardıq, yəni, qədir saxlayardıq...

Sonuncu ilaxır çərşənbənin ardınca Poladlı və Dəmirçilər kəndinin
camaatı çox vaxt Novruz bayramına birlikdə hazırlaşardı. Onlar bu
bayramı lap əvvəllər «Bayram yoxuşu» deyilən yerdə keçirərdi. Görü
nür, Bayram yoxuşu toponimi bu səbəbdən yaranmışdır. Sonrakı illərdə
Novruz bayramı Poladlıda Qoşa xırmanda, Dəmirçilərdə isə Məsçidin
həyətində qeyd olunardı. Bəzi hallarda camaat bayrama ayrıayrılıqda
hazırlaşardı. Novruz bayramı bu kəndlərin camaatı üçün daha böyük
önəm kəsb edərdi. Bayramın maraqlı, yaddaqalan olması üçün bir yerdə
şənlənmək vacib şərtlərdən biri idi. İki kənd arasındakı birlik camaatın
xeyirdəşərdə bir yerdə olmasından, eyni kolxozda birləşməsindən və
ən nəhayət onların tarixi köklərlə birbirinə bağlılığından irəli gəlirdi.
Belə bayramların bir yerdə keçirilməsi mehribançılıq üçün əlavə stimul
yaradardı.

Novruz bayramının adətənənələrə uyğun keçirilməsi insandan həm
də yaradıcılıq tələb edirdi. İlaxır çərşənbədə olduğu kimi kosa, keçəl
bəzəmək, torba, papaq atmaq, qapıpusdu, yumurta döyüşdürmək, səməni
göyərtmək, şəkərbura, paxlava, sacara, qoğal bişirmək, xonça düzəltmək
tədbirin əsas atributlarından olsa da əsas diqqəti mərasimlə bağlı başqa
bir məsələyə yonəltmək istəyirəm. 

Novruz bayramının yüksək səviyyədə keçirilməsinə Sovetlər dönə
mində tamamilə qadağa qoyulmuşdu. Buna baxmayaraq həmin vaxtlar mil
lətin əzmini qırmaq mümkün olmamışdı. Öz adətənənələrinə sadiq qalan
sadə kənd camaatı hər il Novruz bayramını özünəməxsus şəkildə qeyd et
məkdə idi. Şah dövrünün insanlarının yaşayış tərzini Sovet gənclərinə
göstərmək üçün kənd camaatı tərəfindən şah, vəzir, vəkil, və onların fər
raşları bir də cəllad təyin olunardı.

Adətə görə, şah kəndin ağsaqqalları arasından seçilərdi. O, məclisi
ədalətlə idarə etməli idi. Әgər həyatda kiminləsə ədavəti olubsa, o, «şahlıq»
müddətində bundan suiistifadə edə bilməzdi. Məclisin vəziri mərasim
boyu duzluməzəli söhbətlərilə iştirakçıları əyləndirməyi bacarmalı, vəkil
isə barəsində şikayət olunan iştirakçıların cəzasını yüngülləşdirmək üçün
onu müdafiə etməli idi. Bütün işləri fərmana uyğun icra etmək kimi «mə
suliyyətli iş» cəllad və fərraşların üzərinə düşərdi.
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Poladlı kəndində keçirilən Novruz şənliklərinin birində şah Baxşəlı
dayı, vəzir Balakişi əmi, vəkil Nüsrət dayı, cəllad Mürşüd dayı, fərraşlar
isə kəndin cavanları arasından seçilmişdi. Kənddə şah dövrünü xatır
ladan çadırlar və dar ağacı qurulmuşdu. Hətta şənliyin əsas personaj
larının geyimləri də orta əsrləri xatırladırdı. Bayram şənlikləri əvvəlki
illərdən fərqli olaraq bu il Alış baba ilə Ağakişi əminin evinin arxasında,
Qoşa xırman kimi tanınan yerdə keçirilirdi. Mərasimə gələnlər şahın
taxttacına çoxlu xonça gətirmişdi. Xonçalar əsasən qoğal, şəkərbura və
paxlava ilə bəzədilmişdi. Çünki əməkçi insanlar üçün qoğal  günəşi,
şəkərbura  on dörd günlük ayı, paxlava isə  ulduzları özündə simvolizə
edirdi. Bu, insanların həyata bağlılığından xəbər verirdi. 

Adətə görə, şah və onun vəzirvəkili öz fərraşları ilə birlikdə camaat
mərasimə toplaşandan sonra gələrdi. Burada kimliyindən, tutduğu vəzi
fəsindən asılı olmayaraq, hamı özünü şahın hüzurunda hiss etməli idi.
Şah məclisə ayaq basarkən məclis əhli ayağa durub onu ayaq üstə
qarşılayardı. Şah və onun vəzirvəkili əvvəlcədən hazırlanmış xüsusi
yerdə əyləşib məclisi idarə edərdi.

Digər maraqlı cəhətlərdən biri isə dar ağacının qurulması idi. Həm də
gerçək dar ağacının... Məclisin gedişində özünü yaxşı apara bilməyən işti
rakçılardan kimsə şahın qəzəbinə tuş gələrdisə, o zaman şah vəzirvəkillə
məsləhətləşmədən həmin şəxs barəsində fərman verərdi. Fərmana əsasən
fərraşlar onu dar ağacından asa da, şallaqlaya da, cərimələyə də bilərdi. 

Bu cəzalandırmalar mərasim iştirakçılarından kiminsə şikayəti əsasında
da gerçəkləşə bilərdi. Məsələn, kəndin hansısa bir sakini başqa bir həmkənd
lisindən şaha şikayət etdikdə dərhal tədbir görülərdi. Belə ki, bu şikayətin
gerçək olubolmadığı şahın göstərişi ilə vəzirvəkil tərəfindən araşdırılardı.
Həmin məqamda barəsində şikayət olunan şəxs şahın hüzuruna gətirilərdi.
Bu zaman o, mütləq baş əyməli idi, əks halda şallaq «yeməli» olacaqdı.
Araşdırmadan sonra şikayət təsdiqlənərdisə,  şah fərman verərdi: «Dar
ağacından asılsın!», ya «Şallaqlansın!», ya da «Cərimələnsin!» Heç kimin
bu fərmanı dəyişdirmək ixtiyarı yox idi... (Deyilənə görə, Poladlı kəndində
keçirilən Novruz şənliklərinin birində kənd camaatı Abbasəli dayıdan şaha
şikayet edir: «Şah sağ olsun, Abbasəli dilsizağızsız xəstə eşşəyi yük götürə
bilmədiyi üçün Gabdan dərəyə yumalayıb». Bunu eşidən şah qəzəblənir.
Әmr edir ki, Abbasəli dar ağacından asılsın. Fərraşlar  Abbasəli dayını dar
ağacının yanına gətirir. Abbasəli dayı deyir: «Şah sağ olsun, düzdür, mənim
günahım var. Ancaq ən böyük günah Balakişi həkimindir. Balakişi həkim
mənim eşşəyimi vaxtında sağaltsaydı, mən də yazıq heyvanı dərəyə yumala
mazdım. Xəstə idi, əziyyət çəkirdi...» Bu söhbət şahın xoşuna gəlir. Şah
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vəzirlə məsləhətləşib Abbasəli dayını azad edir. Әmr verir ki, Balakişi həkim
eşşəyi vaxtında müalicə etmədiyi üçün dar ağacından asılsın. Hökm icra
olunur. Balakişi həkim ayaqlarından asılır...)

Әgər cəzalandırılan şəxsin günahı yüngüldürsə, şahın fərmanına əsasən
o, müəyyən məbləğdə cərimə ödəməklə canını qurtarardı (Bu ödənişi cəri
mə olunan şəxsin dostu, qohumu da ödəyə bilərdi). Həmin vəsait məclisin
sonunda kəndin kasıb ailələrinə verilərdi. Yox əgər həmin şəxsin günahı
ağırdırsa, şahın fərmanına uyğun olaraq, fərraşlar dərhal onu dar ağacına
aparıb ayağından, belindən və ya qollarından asar, məclisin sonuna qədər
saxlayar və ya şallaqlayardı. Әn maraqlısı, burada heç kimin vəzifəsinə
məhəl qoyulmaması idi. Asılan adamın adi kəndli, həkim, müəllim, polis
olması təbii hal sayılardı. Әgər məclisə gəlmisənsə, hamılıqla şaha tabe ol
malı, qanunlara əməl etməliydin. Әks halda bədəli (əvəzi) ağır ola bilərdi.

Lətifov Musa Lətif oğlunun dediklərindən: «Dəmirçilər kəndində
keçirilən Novruz şənliklərinin birində şah görür ki, Poladlıdan rəhmətlik
Ziliş əmim məclisdə iştirak etmir. Şənliyin şahı Xəlil kişi olur. Allah ona
da rəhmət eləsin! Xəlil şah əmr verir ki, əmimi haradan olursaolsun tapıb
gətirsinlər. Fərraşlardan bir neçəsi Poladlıya gəlir. Görürlər ki, Ziliş əmim
bostanda işləyir. Fərraşlardan biri salamsızkəlamsız deyir:

 Xəlil şah bizi göndərib ki, səni onun hüzuruna aparaq.
Ziliş əmim bir anlıq Dəmirçilərdə Novruz şənlikləri keçirildiyini un

udur və təəccüblə soruşur:
 Xəlil şah kimdi ə?..
Digər fərraş Xəlilin Novruz şənliklərinin şahı olduğunu söyləyir.
Ziliş əmim öz təbirincə deyir:
 Ә, Xəlilə çatdırın ki, getsin peşəsinin dalınca. Ondan şah olmaz!

Şahı Xəlil olanın fərraşı da sizin kimi olar. Adama Allahın salamını da
vermirsiniz. Mənim işimgücüm tökülüb qalıb, bunun kefinə bax e...

Ziliş əmimin etirazına baxmayan fərraşlar onu tutub zorla məclisə
gətirir. Fərraşlardan biri şahın qulağına nə isə pıçıldayır...

Şah əsəbiləşir və tez fərman verir. 
Vəzir şahın fərmanını oxuyur: «Məclisdə iştirak etməkdən boyun

qaçırdığı və şaha qarşı xoşagəlməz sözlər işlətdiyi üçün qollarından asıl
sın!» Hökm icra olunur. Ziliş əmimi qollarından asırlar. O, məclisin so
nunadək asılı vəziyyətdə qalır». 

İstər Poladlıda, istərsə də Dəmirçilərdə keçirilən Novruz şənlikləri in
sanlar arasında birlik, səmimiyyət yaradardı. Hər kəsin üzündə bir sevinc
hiss olunardı. Küsülü olanlar barışardı. Hətta bəzi cavanlar  xoşladıqları
qızlara doyunca baxmaq fürsəti qazanardı.
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Mərasim sonadək çalıboynamaqla, müxtəlif ayinlərlə, əyləncələrlə zən
gin olardı. Әn sonda şahın xəzinəsinə yığılan bayram xonçaları camaata
paylanar, pul vəsaiti isə qeyd etdiyim kimi kasıbkusuba verilərdi.

El şənlikləri içərisində Poladlı toylarının xüsusi yeri var idi. Azərbay
canın əksər bölgələrində olduğu kimi Poladlıda qız bəyənmə, xəbər
göndərmə, kiçik elçilik, elçilik, kiçik nişan, böyük nişan, bayramlıq,
kəlmələşmə, paltarbiçdi, cehiz, çörəkbişdi, xınayaxdı, kəbinkəsdirmə, toy,
gəlin aparma, gəlingördü, ayaqaçdı və qonaqçağırma kimi adətlər son il
lərə qədər gəlib çatmışdır. Halhazırda bu adətlərin bəziləri müasir dövrün
tələblərinə uyğun gəlmədiyi üçün öz müssiyasını başa vurmuşdur.

Poladlı toyları müxtəlif milli oyunları ilə başqa toylardan seçilərdi. Bu
oyunlara at yarışları, güləş və müxtəlif rəqslər daxil idi. 1970ci illərin son
larına qədər Poladlı toylarını zopusuz təsəvvür etmək mümkün deyildi. Bu
qədim oyun insanlardan güc, qüvvət, çeviklik tələb edərdi. Zopunu Poladlı
toylarında əsasən, Nizami çəkərdi. Әtrafına toplaşanlar isə poladlı gəncləri
olardı. Bu etnoqrafik xalq oyununun ən böyük xüsusiyyətlərindən biri in
sanlar arsında birlik, bərabərlik yaratmaqdan ibarət idi. Bütün bunlarla
bərabər Poladlı gəncləri öz aralarında teztez müxtəlif qədim idman oyun
ları da keçirərdi («Poladlıda toy adətləri» yazısına bax: səh.  483)...

Belə yaşayış tərzi artıq poladlılar üçün adi həyat normasına çevrilmişdi.
Kənddəki evlərin sayının azlığı burada yaşayan insanları birbirlərinə daha
mehriban, daha da yaxın etmişdi. Qaratikan kolu ilə çəpərlənmiş həyət
lərin arasından keçən ensiz cığırlar bütün evlər arasında bir əlaqə yaradırdı.
Burada yaşayan insanların hər hansı bir evdə çörək kəsməsi, onun öz
evində çörək kəsməsi ilə bərabər tutulardı. Ona görə də kiminsə yolüstü
başqa evə dönməsi ev yiyəsi üçün böyük hörmət, sevinc sayılardı. Başqa
kəndlərdən gələnlər isə, kimin qonağı olmasından asılı olmayaraq eyni
mehribanlıqla qarşılanar və yola salınardı. Zaman keçdikcə camaat arasın
dakı mehribançılıq və birlik daha da möhkəmlənmişdi.

Poladlı adətənənələrinin tarixi çox qədimdir. Bildiyimiz kimi xalqın
istəyi və arzusu ilə bağlı olan ənənələr tarixin çətin sınaqlarından keçib
gəlmişdir. Ümumiyyətlə, poladlılırın özünəməxsus adətənənələri var idi.
Onlar yaşadıqları dövrün davranış tərzini və adətənənələrini nəsildənnəslə
ötürərək qoruyub saxlamışdır. Zaman keçdikcə insanların birgə münasi
bətlərində hər şey aydınlaşmış, bununla da adətənənələr illərin ağır sınağın
dan çıxaraq bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bir az böyük anlamda
götürsək, adətənənələr ümumilikdə bir xalqın mədəniyyətini, etnoqra
fiyasını, yaşayış tərzini doğrudürüst öyrənməyə xidmət edir. Әnənələrin
qədimiliyi xalqın yüksək mədəniyyətə malik olmasına sübutdur.
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Məlumdur ki, çar rusiyası dövründə milli adətənənələrimizə qarşı
yönəldilən ideoloji müharibəni sonralar Sovet imperiyası da davam et
dirməyə başlamışdır. Vurulan zərbələrə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı
öz tarixinin əsasını təşkil edən adətənənələri bu günə qədər qoruyub
saxlaya bilmişdir. Sovet təbliğat maşınının prinsiplərinə məhəl qoy
mayan insanlar Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Poladlıda
milli adətləri özünəməxsus şəkildə qeyd etməkdə davam edirdi. Bu
təbliğat poladlıların keçirdiyi milli adətənənələr, toy şənlikləri, o cüm
lədən dini mərasimlər fonunda çox cılız görünürdü. Belə tədbirlərin yük
sək səviyyədə keçirilməsi insanlar arasında mehribançılığın, özözünü
dərk etmənin, uşaqların milli ruhda böyüməsinin təməlini qoyurdu.

El şənlikləri ilə bərabər Poladlıda dini mərasimlər də önəmli yer
lərdən birini tuturdu. Sovet imperiyasının islam dininə qarşı yürütdüyü
təbliğat müharibəsinə baxmayaraq, dünyagörmüş insanlar bütün dövr
lərdə dini mərasimləri qoruyub saxlamışlar. Poladlılar günçıxanla gün
batan arasında yerləşən Güney qayasını Qiblə adlandırırdı. Zaman
keçdikcə bu qaya yeni nəsil arasında Qiblə (Qilbə) adı ilə formalaşmağa
başlamışdır. Poladlılar namaz qılarkən, yaxud da heyvan kəsərkən başın
örtülü olmasını və üzü həmin qayaya tərəf dayanılmasını vacib sayırdı. 

Poladlı camaatı dini mərasimləri illərin ağır sınağından çıxmış adət
ənənələr üzərində qurmuşdur. Onlar Pamazan ayı və İsmayıl qurbanı bayra
mını bütün qaydalar çərşivəsində həyata keçirərdi. Ramazan ayında oruc
tutanlar iftar və imsaq vaxtlarını havaya görə müəyyənləşdirərdi. Oruc tu
tanlar adətən ağ sapla qara sap birbirindən seçilməz olanda iftar süfrəsinə
yığışardı. Ağ sapla qara sap birbirindən seçilənə qədər isə imsaqı tamam
layardılar. Onlar qədir gecələrində səhərə qədər ibadətlə məşğul olardı.

Orucluğun başa çatdığı günü hamı kimi poladlılar da bayram edərdi.
El arasında orucluğun ən böyük savablarından biri də bayram günü sübh
çağı ayı görmək idi. Ay adətən səhərə yaxın qara şamaxının arxasından
baxarkən görünərdi. Bunu hər adam görə bilməzdi. Ayı görən adam tut
duğu orucun qəbul olunduğunu güman edər, özündə bir yüngüllük hissi
tapardı. İlk dəfə oruc tutanlara hədiyyələr verilərdi.

Poladlıların dini mərasimləri içərisində İsmayıl Qurbanı bayramı
mühüm yerlərdən birini tuturdu. Әn kasıb ailələr belə halallıqla bəslədiyi
sağlam qoçu İsmayıl Qurbanında kəsərdi. Bu müqəddəs bayrama hazır
laşmaq üçün insanlar əvvəlcədən müəyyən etdikləri qoçu bəsləmədə
saxlayardı. Qurban kəsən adamın başı mütləq örtülü olmalı idi. Qurbanlıq
qoç adətən ailə başçısının adına həm də Güney qayasına tərəf kəsilərdi.
Bu mərasim yerinə yetirilərkən evdəki uşaqlar Qurbanlıq qoçun ətrafına
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toplaşardı. Kəsilən qurbanın isti qanı uşaqların alnına sürtülərdi. Sevinc
və həyəcanını gizlədə bilməyən uşaqlar gah ağlayar, gah da qaçıb giz
lənərdi. Qurbanlıq təmiz yerdə soyular, yeddi evə pay qoyulardı. Həmin
gün kəndin bütün evlərində qurbanlıq qoç kəsilərdi. Qurbanlığın hər evə
paylanması insanları birbirinə daha da yaxınlaşdırardı.

Poladlıda Aşura (Məhərrəmlik) günləri 60 gün qeyd olunardı. Bu gün
lərdə insanlar sevinməz, musiqiyə qulaq asmaz, toy eləməzdi. Dini savadın
az olmasına baxmayaraq, insanlar 60 günün qaydalarına bütünlüklə əməl
edərdi. Azərbaycanın bütün yerlərində olduğu kimi Poladlıda da yas
mərasimləri dini etiqadlar üzərində həyata keçirilərdi. Ancaq bircə fərq yas
düşən evin bütün işlərini kənd camaatının öz üzərinə götürməsində idi.
Həmin gün kəndin ağsaqqalları hər kəsin üzərinə düşən işi müəyyən
ləşdirərdi. Bir nəfər duyuqçu qonşu kəndlərə gedib yas ilə bağlı xəbər
verərdi. Әtraf kəndlərdən gələn qonaqları qəbul etmək və yola salmaq üçün,
kəndin cavanlarının üzərinə böyük məsuliyyət düşürdü. Üç, yeddi, qırx və
il mərasimlərində verilən ehsanın əsas hissəsini müxtəlif evlərdən gətirilən
ərzaqlar təşkil edərdi. Camaat hüzür düşən evə kömək məqsədilə xeyli miq
darda yağ, düyü, qənd, çörək, çay və digər ərzaq məhsulları toplayardı.
Toplanan ərzaqlar ev sahibinin xərclərinin müəyyən hissəsini ödəyərdi.

Poladlı kəndində pirlər çoxluq təşkil edirdi. Keyx evinin yalda irili
xırdalı daşların qalaqlandığı yer «Pir» adlanırdı. Buna baxmayaraq, Po
ladlı kəndinin müxtəlif yerlərində də vaxtilə pirlər, ziyarətgahlar mövcud
olub. Alış babanın evinin divarı, onun bağçasının yaxınlığındakı dağ
dağan ağacı, Alırza bəyin Keyx evinin yalda tikdirdiyi sütunlu ev və
saqqız ağacları, Şor suyun yanındakı kahayaoxşar daş, Alzabəyin yaldakı
qayalıqda bitən dağdağan ağacı, İsmayıl babanın həyətindəki Pir saqqız,
Misir kişinin evinin arxasındakı saqqız ağacları və eyni zamanda Ca
hangirin saqqızı da pir sayılırdı («Pirlər» yazısına bax: səh.  451). In
sanların vaxtilə belə yerlərə etiqadı, onların inanclarından irəli gəlirdi.

KOLLEKTİV TӘSӘRRÜFAT

Kəndin yaxınlığında hər evin ayrıca bağbostan sahəsi, Kosa dağın ətək
lərində isə otlaq sahələri var idi. Camaatın bağ yerləri Xocamsaxlı kəndi
yaxınlığından Ağa çayı boyunca Dəmirçilər kəndinə qədər uzanıb gedirdi.
Alışın bağı, İmanın bağı, Qəmbərin bağı, Hacıbədəlin bağı, Nəbinin bağı,
Allahyarın bağı, Sədəfin bağı, Rəsulun bağı, Osmanın bağı adlanan bu yer
lər öz adlarını bu günə qədər yaşatmaqdadır. Bağ sahibləri yaza qədər olan
bütün hazırlıq işlərini birlikdə görərdi. Onlar Xocamsıxlı kəndi yaxınlığında
dəhnə düzəldib bağ yerlərini suvarmaq üçün qayalıqlardan arx çəkmişdi.
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Bağ sahibləri növbə ilə öz bağlarını suvarardı. Camaatın ayrıca bağbostanı
olmasına baxmayaraq, yığılan məhsuldan hər evə pay düşərdi. Yayda isə
camaat toplaşıb otlaq sahələrini birlikdə biçər, köməkləşib taya vurardı.
Artıq bu və digər məsələlər poladlılar arasında bir ənənə halını almışdı.

1930cu illərdə SSRİnin bütün ərazilərində Stalinin əmri ilə kollektiv
təsərrüfat sahələri yaradılmağa başladı. Bunu rus dilində «kollektivnoe
xozyaystvo», qısaca olaraq «kolxoz» adlandırdılar. Kosa dağın ətək
lərində olan torpaq sahələri kəndlilərin əlindən zorla alınıb kolxozun
təsərrüfat sahələrinə birləşdirildi. Hər il bağlardan yığılan məhsulun bir
hissəsi kolxozun qəbul məntəqələrinə göndərildi.

Kollektivləşmə Poladlı və ətraf kəndlər arasında bir körpü yaratmışdı.
Həmin dövrdə bir neçə kəndi birləşdirən «Komsomol» adına kolxoz
yaradıldı. Kolxozun təsərrüfat sahələri genişləndikcə yeni kolxozun
yaradılmasına ehtiyac duyuldu. Beləliklə, 1960ci illərdən sonra Poladlı
və Dəmirçilər kəndləri «Komsomol» kolxozundan ayrılıb, yeni yaradılmış
M.S.Ordubadi adına kolxozda birləşdi. Həmin illərdə kolxozun təsərrüfat
sahələrini genişləndirməklə pambıqçılıq təsərrüfatı da yaradıldı. Hər il
keçirilən məhsul bayramları kolxozlar arasındakı rəqabəti daha da artırdı.
Kollektivləşmə prosesi 1980ci illərin sonuna qədər davam etdi.

Sovet mədəniyyəti, sovet məktəbi kənd balaca olduğu üçün Poladlıya
gəlib çıxmamışdı. Kənddə nə kinoteatr, nə də ki, məktəb var idi. Kəndin
kinoteatrı Ağakişi babanın eyvanı sayılırdı. Bu eyvanda bir neçə dəfə kinoya
baxdığımı xatırlayıram. Kolxozçu ailəsinə rus dilində göstərilən filmdən
heç nə anlamasaq da «böyük ekran» olduğu üçün, divara vurulmuş ağ parça
üzərində hərəkət edən ağqara kadrları, əsasən də rus dilinə tərcümə olunmuş
hindistan filmlərini  həvəslə izləyərdik. Maraqlıdır, rus dilinin öyrənilməsi
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üçün ucqar bir kəndə qədər ayaq açan sovet təbliğat maşını, görəsən balaca
bir kənddə məktəb açmaq iqtidarında deyildimi?.. Təhsil almaq üçün biz
Xocamsaxlı və ya Dondarlı məktəblərinə uzun bir yolu piyada qət edirdik.
Çətinliklərə baxmayaraq 1993cü ilə qədər hər evdə ali təhsil alan və ixtisası
üzrə işləyən insanlar yetişmişdi.

Onu da xatırlayıram ki, Poladlıda ilk televizor bizim evdə olub. Ağ
qara, həm də balaca olan «Start3» markalı bu televizor ancaq Bakıdan
translyasiya olunan verilişləri göstərərdi. «Neftçi» futbol klubu hansısa
komandanı qəbul edəndə bütün poladlılar, eyni zamanda Dəmirçilərdən,
Dondarlıdan, Mirlərdən və Saraydan gələn azarkeşlər bizim evdə topla
şardı. Futbol başlayana qədər həyətdə qurqşdırılmış antenanı elə bir hün
dürlüyə qaldırardıq ki, özümüz o hündürlüyə qalxa bilsəydik bütün
dünya ayaqlarımız altında qalardı. Futbol başlayanda isə biz balacalara
«Gedin dərsinizi oxuyun!»  deyib, otaqdan çıxarardılar. Yeganə baxa
biləcəyimiz veriliş bazr günləri efirə gedən «Səhər görüşləri» musiqili
proqramı idi. Həmin günü səbirsizliklə gözləyərdik...

MÜBARİZLİK ӘZMİ

Dinclik və əminamanlıq içərisində yaşayan poladlılar dövrünün bütün
müharibələrinin ağrıacısını görüb. 19051907ci il, 19181920ci il er
mənimüsəlman davasının, 19411945ci il Böyük Vətən Müharibəsinin,
1988ci ildən başlayan və hələ də davam edən Qarabağ savaşının vurduğu
yaralar bu gün də insanların yaddaşından silinməyib. Ermənimüsəlman
davasında vuruşan babalarımızın mərdliyi, Vətən müharibəsinə yollanan
atalarımızın cəsurluğu, Qarabağ uğrunda döyüşən igid oğullarımızın
qəhrəmanlığı bu gün də qəlbimizdə yaşayır.

Azərbaycanın qəhrəman oğulları hər zaman düşmənə qarşı cəsarətlə vu
ruşub. Müxtəlif dönəmlərdə baş verən müharibələrdə Qubadlı rayonundan
yüzlərlə insan həlak olub. Rayonun 93 kəndinin, o cümlədən Poladlının igid
oğulları ölkəmizdə baş verən bütün müharibələrdə mərdliklə iştirak edib.

Tarixin 1600cü illərinə nəzər salsaq görərik ki, şahsevənlərin bir qolu
olan poladlılar Şah Abbas hakimiyyəti dövründə və sonralar bir sıra
yürüşlərdə, müharibələrdə iştirak edib. Mübarizlik insana ulu babaların
dan qalma bir mirasdır. Bu miras nəsildənnəslə keçərək daha da inkişaf
etmiş və möhkəmlənmişdir. Poladlıların bir tayfa olaraq sonrakı tarixinə
nəzər yetirsək burada da onların vətənə, torpağa bağlılığını görərik. 

Birinci ermənimüsəlman savaşında vuruşan poladlılar haqqında yazılı
məlumat olmasa da ancaq nəsildənnəslə ötürülən hadisələr onların düş
mənə qarşı fədakarcasına vuruşmasından xəbər verir. Həmin dövrün
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ucqar bir kəndində ermənilərə qarşı savaş təbii ki, fərdi və pərakəndə şək
ildə ola bilərdi. Belə savaş metoduna yenə də yazılı ədəbiyyatda adlarına
rast gəlmədiyimiz Alış baba ilə Ağamalı babanın qəhrəmanlığını misal
göstərmək olar. Onlar 1918ci il ermənimüsəlman savaşında poladlı ca
maatını Tinli kəndi yaxınlığında yerləşdirdikdən sonra yenidən geri qayıt
mış və Çökəkdə yeddi ermənini qətlə yetirmişdi (həmin vaxtdan 100 il
ötür). Kəndi qorumaq məqsədilə Sovet hakimiyyəti qurulana qədər buna
oxşar hadisələr poladlılar tərəfindən davam etdirilməkdə idi.

19411945ci il müharibəsinin məhrumiyyətləri və çətinlikləri Poladlı
dan yan keçməmişdi. Müharibənin ilk günlərindən cəsur Azərbaycan
övladları ilə birlikdə ön cəbhəyə onlarla poladlı gənci yollanmışdı. Sovet
Ordusu sıralarında İsmayılov Mədəd, İsmayılov Məhəmməd, İsmayılov
Lətif, Әsədov Әsab, Cabbarov İman, Cabbarov Әbil, Cabbarov Qabil, Cab
barov Rəsul, Cabbarov Xizri, Sadıqov Osman, Sadıqov Bilal, Sadıqov
Hilal, Yusifov Mahmud, Heydərov Qəmbər, Heydərov Atakişi, Yaqubov
Әmirxan, Yaqubov Azadxan, Yaqubov Misir, Baxşəliyev Kamil və Sə
fərov Səfər düşmənə qarşı mərdliklə vuruşmuşlar. Onların sırasında həlak
olanlar, itkin düşənlər, əlil kimi qayıdanlar da var idi. Kolxozda çalışan po
ladlılar gecəligündüzlü işləyərək cəbhəyə kənd təsərrüfatı məhsulları, eləcə
də əsgərlərə isti geyimlər toxuyub göndərilməsi işində fəallıq göstərmişlər.

Qeyd etdiyimiz kimi Qubadlı və onun kəndləri ötən əsrin əvvəllərində
bir neçə dəfə ermənilərin hücumuna məruz qalmışdır. Bu əsrin sonlarında
da baş verdi. Qubadlının bütün kəndləri yandırıldı, dinc əhaliyə divan tu
tuldu. Lakin, buna baxmayaraq hər dəfə işğalçı erməni qoşunları tor
paqlarımızdan qovulmuş, yaşayış məntəqələri yenidən bərpa edilmişdir.

1988ci ildən başlayaraq Ermənistanla 120, Dağlıq Qarabağla 45 km
sərhəddə yerləşən Qubadlı rayonuna hər iki tərəfdən hücumlar başlandı.
Dinc əhaliyə qarşı terror aktları törədildi və bu, sistemli şəkildə davam et
dirildi. Hücumların qarşısını almaq üçün Poladlının mərd oğulları silaha
sarılıb doğma kəndlərinin müdafiəsinə qalxdı. Müharibənin əhatə dairəsi
genişləndikcə bu oğullar müxtəlif batalyonlarda düşmənə qarşı mübarizəyə
başladı. Qubadlı, ümumiyyətlə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə Po
ladlının qəhrəman oğulları  Әsədov Dağbəyi, Әsədov Polad, Әsədov Laçın,
Cəbrayılov Ümidvar, Cəbrayılov Mötəbər, Cəbrayılov Malik, Cəbrayılov
Әjdər, İsmayılov Şahmərdan, İsmayılov Etimad, İsmayılov Mahir, İs
mayılov Mehman, İsmayılov Məftun, İsmayılov Hüseyn, Yusifov Tahir,
Yusifov Zahir, İsgəndərov Məhərrəm, İsgəndərov Səxavət, Sadıqov Vəfadar,
Sadıqov Aydın, Sadıqov Adil, Sadıqov Qafil, Səfərov Asif, Səfərov Rasif,
Lətifov Әdalət, Lətifov Namizəd, Baxşəliyev Mübariz, Məmmədov Xanəli,
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Məmmədov Məmməd, Cabbarov Zakir və başqaları mərdliklə vuruşdu.
Aramsız davam edən döyüşlərdə Zahir, Laçın, Etimad və Ümidvar ağır yara
landı. Onlar müalicə olunub yenidən döyüş bölgələrinə qayıtdılar.

Siyasi çəkişmələr, özbaşınalıq düşmənin cəbhəboyu bütün istiqamət
lərdən hücuma keçməsinə şərait yaratdı. Ölkədə baş verən özbaşınalıq
döyüşən əsgərləri ikinci plana atdı. Bundan istifadə edən düşmən 1993cü
il avqustun 31də növbəti rayon  Qubadlını işğal etdi. 93 kənd ermənilər
tərəfindən yandırıldı. Müxtəlif dövrlərə aid onlarla tarixi abidə dağıdıldı.
Belə abidələrə Saray, Poladlı, Aşağı Xocamsaxlı, Yuxarı Xocamsaxlı, Çar
daxlı kəndləri ərazisində sıldırım qayalar üzərindən keçən, son dövrlərə
qədər gəlib çıxan istehkam qalaları misal göstərmək olar. Tarixdən məlum
dur ki, bu qalalar izim eradan əvvəl I yüzillikdə Atropatena və Albaniya
dövlətlərini ayıran sərhəd boyunca keşikçigözətçi məntəqələr sisteminin
tərkib hissəsi olmuşdur. Eyni zamanda rayonun müxtəlif kəndlərində
məsçid, günbəz, daş körpü və minlərlə maddimədəniyyət nümunələri er
mənilər tərəfindən məhv edildi və ya özününküləşdirildi. Təkcə Poladlı
kəndindən qədim dövrlərə aid  yüzlərlə məişət əşyası talan edildi.

(Qeyd: Müharibə nəticəsində rayon əhalisindən  238 nəfər şəhid olmuş
dur. Onlardan 8 nəfəri ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Milli
Qərhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Şəhidlərdən 117 nəfəri mülki əhalidən
olmaqla 40 nəfəri qadın, 4 nəfəri uşaq, 53 nəfəri qoca, ahıl yaşlı insanlardır.
Həmçinin 66 ailənin başçısı şəhidlik zirvəsinə çatmışdır. 204 nəfər hərbçi,
69 nəfər mülki şəxs əlil olmuşdur. Onlardan 12 nəfəri uşaqdır).

Rayonun bütün əhalisi kimi poladlılar da öz isti atababa yuvasını tərk
etdi. Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə səpələndi. H.Z.Tağıyev qəsəbəsi
yaxınlığında yeni Poladlı kəndinin salınması məsələsi İsmayıl müəllim
tərəfindən gündəmə gəldi. Yüksək dairələrdən bu məsələnin öz həllini
tapmasına icazə verilmədi. Әhalini tezliklə öz doğma torpaqlarına qay
tarılacağına inandırmağa çalışdılar. Artıq həmin vaxtdan 25 il ötür...

Halhazırda 200dən çox yaşı olan Poladlı kəndinin camaatı ipi qırılmış
muncuq kimi hərəsi bir tərəfə səpələnib. Vaxtilə birbirini qaratikan çəpə
rindən səsləyən poladlılar, indi Bakı, Sumqayıt və ətraf qəsəbələrdə məs
kunlaşıb. Buna baxmayaraq onlar yenə də xeyirdəşərdə bir yerdə olur. Bu
birliyi gələcək nəsillərə ötürmək hər birimizin borcudur...

Bu gün əsasən, Sumqayıt şəhərində məskunlaşan Qubadlı rayon ca
maatı, o cümlədən poladlılar rayonun İcra Hakimiyyətinin başçısı Malik
İsaqovun hərtərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Onların bütün prob
lemləri icra başçısının göstərişi ilə tez bir zamanda həll edilir, onlara hər
an lazımi köməklik göstərilir...  
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P.S. «Keçmiş insan ruhunun Vətənidir. Ona görə də biz teztez nə vaxtsa
keçirdiyimiz hisslərin, hətta nə vaxtsa duyduğumuz qəmkədərin həsrə
tini çəkirik» (H. Heyne). Bəli, bu gün mən də nə vaxtsa keçirdiyim his
slərin, qəmkədərin həsrətini çəkirəm. Həsrətini çəkirəm qayğısız uşaqlıq
illərimin... Həsrətini çəkirəm armud ağacının budaqları arasından
sayrışan ulduzlara baxmağın... Həsrətini çəkirəm Alış babanın səsinin,
Sənəm nənənin isti nəfəsinin... Həsrətini çəkirəm Poladlı və poladlıların...

«KEÇMİŞ İNSAN RUHUNUN 
VӘTӘNİDİR»

(Yazı Poladlı kəndinin ağsaqqalı Alış baba ilə, ağbirçəyi Sənəm
nənənin əziz xatirəsinə ithaf olunur. Poladlılar və ətraf kəndlərin

camaatı Alış babanı  dədə, Sənəm nənəni isə  qoja deyə çağırırdı).
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Neçə illərdir, barlıbəhərli torpağında gəzmirəm... Dumanlıçənli
dağlarının havasından udmuram... Şırılşırıl axan buz bulaqlarından su
içmirəm... Həsrətini çəkirəm o yerlərin...

Teztez yuxularımda görürəm, kəndimiz Poladlını... Teztez yuxu
larıma gəlir, uşaqlıq illərimin bu günə kimi yaddaşımdan silinməyən
əziz xatirələri... Gözlərim önündən getməyir kəndimizin daşlıkəsəkli
cığırları... Kosa dağ, Mehrilibaxar, Sarı yol, Sarı dərə, Qara zığ, Dəyir
manın dalı, Duzlaq, Xəzəzlik, Eşşək meydanı, Hovuz, Mağal yeri, Pir,
Ajja, Çınqıllıq, Gab, Doşab torpağı, Daş armud, Bayram yoxuşu, Narlıq,
Nərgizlik, Məktəb yolu, Ağa çayı, Atlar gölü, Camışlar gölü, Şor su,
Duzlu bulaq, Ala qaya, Kəmərə qaya, Güney qayası, Mirim kahası, Gını
dərə, Nov daş, Savalan dərəsi, Qarovul təpəsi, Keyx evinin yal, Süley
manoğlunun yal, Alzabəyin yal, Yalın yoxuşu, Doğanaq, Alışın bağı,
İmanın bağı, Çay bağça, Yal bağça, Çimən, Yal zəmi, Uzun zəmi,
Biçənək və adlarını sadalamadığım digər yerlər... Sanki, bu yerlərin hər
biri ilə yuxularımda bircəbircə danışır, dərdləşirəm...

Teztez yuxularımda görürəm Çınqıllıqda açan gülün naləsini, ağac
ların quruyan budaqlarının hıçqırtısını, Ala qayada doğan günəşin zülmət
qaranlığını, Poladlıda yağan yağışın göz yaşlarını, Kosa dağda əriyən
qarın kədərini... Şəhid olmuş bu yerlərin harayına heç yuxularımda da
çata bilmirəm!..

Savalan dərəsindən Mehrilibaxara qədər taytuşlarımla qarıcqarıc
gəzibdolaşdığım  mərövcə, quzuqulaq, yemilik, gicitkən, keşniş, qırx
buğum, qanqal, əvəlik, kəklikotu, quşəppəyi, qazayağı, dəvədabanı, çaq
qala, qərəllə, qora, meşə armudu, daha nələrnələr yığdığım o yerlərin şirin
xatirəsi, Ala qayanın kölgəsi çəkiləndən günəş Kosa dağın qənşərində əyi
lənədək Ağa çayinda çimib, bədənimi Qara zığın palçığında görünməz
hala saldığım o günlər, Keyx evinin yalda dirədöymə, ənzəli, əlləməqayası
oynadığım o vaxtlar xəyalımda canlanaraq bircəbircə gözlərim önündən
gəlib keçir...

...Yenə də yuxuma gəlmişdi uşaqlıq illərimin acılışirinli, sirlisehrli
xatirələri... Gördüm ki, ayaqyalın, başı açıq Süleymanoğlunun yalda
quzu otarıram. Kəndimizin daşlıkəsəkli cığırları ilə zoğal çubuğundan
düzəltdiyim «atın» belində aşağıyuxarı hey çapıram. Atlar gölünün şir
navasında gizlənərək uşaqlarla quşquş (oyun adı) oynayıram. Evdəki
taytuşlarımla çardaqda «yorğan davası» eləyirəm. Elə bu vaxt göz
lərimin önündə nurani bir qoca dayandı və məni çağırdı...

Oyandım... Gördüyüm şirin anlar bir göz qırpımında gözlərimin ön
ündən uçub getdi. Bəli, nurani bir qocanın səsi oyatdı məni... Həmin səs
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idi... Saqqalının ağlığı, baxışı da elə özü idi... Çəliyini çardağın əyri
dirəyinə vururdu babam... Düz 45 il əvvəl olduğu kimi... 

Gözlərimi bir nöqtəyə zilləyib yuxularımın dalınca hey qaçıram,
ancaq çata bilmirəm. Yuxularımın dalınca qaçdıqca sanki kəndimizin
havasını udur, suyundan içir, torpağında gəzirəm. Elə bil qismətimə
yazılan ömür payının uşaqlıq illərini yenidən yaşayıram. Nə xoş idi
uşaqlıq illərimin qayğısız günləri...

O vaxtlar mənim beş yaşım olardı. Axşamlar evdəki taytuşlarımla
birlikdə babamın palıd dirəkləri üzərində tikdiyi çardaqda yatardıq.
Armud ağacının budaqları çardağın üstünə əyilirdi. Yatmaq vaxtından
xeyli keçənə qədər uşaqlarla o ki var «yorğan davası» eləyərdik. Səhər
necə oyanacağım barədə heç nə fikirləşməzdim. Elə ki, «yorğan da
vası» səngidi, hərə bir tərəfdə mürgüləyərdi. Mənsə başlayardım ar
mud ağacının budaqları arasından bərq vuran ulduzları yavaşyavaş
saymağa...

 Bir, iki, üç.., beş.., on... Eeeh.., yenə də qarışdırdım...
Özözümdən küsərdim... Onları saymaq üçün göy üzünə səpələnmiş

ulduzların hamısını bircəbircə dərmək istəyirdim. Ulduzları saymağın
mümkünsüzlüyünü bilən Sənəm nənə könlümü almaq üçün saçlarımı
tumarlayıb deyərdi:

 Ay bala, sənin nəyinə lazımdır ulduzları saymaq. Onsuz da sən özün
elə göydəki ulduzlara bənzəyirsən də... Yox, yox, ancaq sənin onlardan
bircə fərqin var. Onlar çoxdur, sən isə tək! 

Sonra Sənəm nənə məni əzizləməyə başlayardı:
 Nənənin tək balası, axı o ulduzları saymaq mümkün deyil... Yaxşı

olar ki, sən gəl ağacdakı armudları say. Gör üstündə neçəsi var? Səhər
açılana qədər neçəsi yerə düşəcək, neçəsi ağacda qalacaq?

Nənəmin bu sözlərindən gah xoşlanar, gah küsər, gah da onun isti qu
cağına sığınıb gözlərimi ovxalayaovxalaya əsnəyər, ulduzları yenidən
saymaq istəyərdim:

 Nənə, ay nənə, bax, o böyük ulduz yenə də dünənki yerindən çıxıb.
Görürsən, necə də parlayır. Az qala əlimi uzatsam çatar e...

 Bax, ay bala, o parlaq ulduz haqqında sənə bir nağıl (rəvayət)
danışacam, sən də gözlərini yumub yavaşyavaş yatarsan: 

«Deyirlər o parlaq ulduzun adı Ülkər ulduzudu. Ülkər ulduzu vaxtilə
gözəl bir qız olub. Günlərin bir günü, qışın oğlan çağında ot qurtardığı
üçün qızın atasının heyvanları ac qalır. «Qışın bu vaxtında otu hardan
tapmaq olar axı?.. Әgər belə getsə heyvanlarımın hamısı acından
öləcək!..»  deyən ata elə hey düşünür, nə edəcəyini bilmir... 
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Әlacsız qalan ata gedib halqəziyyəni kəndin koxasına danışır. Koxa
çox zalım olur. Qızın atası ilə şərt kəsir ki, mən heyvanların üçün istədiyin
qədər ot verərəm, sən də gərək əvəzində qızını mənə verəsən. Kişi çox
yalvarır, koxa az eşidir, dediyindən dönmür... Ata əlacsız qalıb razılaşır,
gəlib vəziyyəti qızına danışır. 

Qız bütün günü göz yaşı tökür, öz taleyini düşünüb ağlayır. O, gecə
dərdini göylərə danışanda ayın lap nazik olduğunu görür, gəlib atasını
yuxudan oyadır və deyir:

«Ay göydə sallandı, ay dədə,
Daha yaza nə qaldı, ay dədə,
Vermə məni zalım əlinə...»

Kişi yerindən durub həyətə çıxır, gözlərinə inanmır. Görür ki, hər yer
gömgöy otla örtülüb. O, çox sevinir. Qızını çağırır. Qız cavab vermir. Evə
girəndə qızını yerində görmür. Deyilənə görə həmin vaxt onun gözəl qızı
ulduz olub göyə çıxıb. Elə o vaxtdan da göydəki ən parlaq ulduz Ülkər
ulduzudur. O, atası yuxudan durana qədər göy üzündən çəkilmir».

Mən Sənəm nənənin danışdığı rəvayətə uşaq marağı ilə qulaq asırdım.
 Hə.., ay bala nağıla qulaq asdın, indi sənə bir tapmaca verəcəyəm,

tapıb sonra yatarsan:

«İriziriz gedərəm,
İrizbanı gedərəm.
Ağa çaydan su içib,
Xoruzbanı gedərəm».

Fikirləşmədən nağıldan yadımda qalan adı dedim: «Ülkər ulduzu».
 Ay sağ ol, düz tapdın!!! Bax ay bala, gördüyün o Ülkər ulduzu

səhərə qədər öz yerindən tərpənməyəcək. Atasını gözləyəcək. Atası yu
xudan durandan sonra gedəcək... Ay bala, bu dünyada hər kəsin öz ul
duzu var. Onların hər biri bir insanın taleyidir... Bax, gördüyün o Ülkər
ulduzu da öz atasının ulduzudu... 

Bəli, nənəmin nağılına uşaq marağı ilə qulaq asdım. Verdiyi tap
macaya fikirləşmədən cavab verdim. Ancaq yenə də gözlərimə yuxu get
mirdi ki, getmirdi... Elə bil ki, yuxum ərşə çəkilmişdi?! Bu dünyada hər
kəsin öz ulduzu olmasını anlaya bilmirdim:

 Ay nənə, bəs sənin ulduzun hansıdır?
 Mənim ulduzum, dedim axı, sənsən ay bala! İndi gözlərini yum,

yat. Bir azdan səhər açılacaq. Günəş çıxacaq. Onda görəcəksən ki, göy
dəki ulduzların heç biri yerində yoxdur. Onların hamısını dərib qurtar
mısan... Ancaq sən yenə də nənənin yanında olacaqsan! 
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 Ay nənə, bəs mənim ulduzum hansıdır? Onu da de, sonra yatım...
Nənəm soruşduqlarımın hamısına səbrlə cavab verərdi. O, barmağı

ilə Ülkər ulduzunun lap yaxınlığındakı başqa bir parlaq ulduzu göstərib
dedi:

 Bax ay bala, sənin ulduzun odur. Görürsən necə parlayır?
Artıq nənəmin sözlərindən sonra Ülkər ulduzunun yanındakı parlaq

ulduzun həqiqətən də mənim ulduzum olduğunu zənn edirdim. Hətta,
sabah milyonlarla ulduzun içərisindən öz ulduzumu yenidən tapmaq
üçün armud ağacının budaqları arasındakı quş yuvasının yanından boy
lanacağımı da müəyyənləşdirmişdim. Fikirləşirdim ki, görəsən doğru
danmı göydəki ulduzların hər biri bir insanın taleyidir? 

Fikirlərimi qovaqova hər gün ulduzlar arasında hey vurnuxardım.
Hərdən də sayrışan ulduzlar arasından hansısa bir ulduzun astaasta köç
alıb getməsini görəndə, yamanca kədərlənərdim. Axı nənəm deyirdi ki,
«bu dünyada hər kəsin öz ulduzu var». 

 Görəsən, o ulduz kimin ulduzudur, bu dünyadan vaxtsızvədəsiz
köç edir?..

Uşaqlıq illərimin şirin xatirələri bu gün də gözlərim önündən getmir.
Teztez o illərə mən də köç edirəm. Neçə illər əvvəl yazdığım «Ulduz
köç edir» şeirində olduğu kimi: 

«Gecə sakit...
Ulduzlar səpələnib göy üzünə.
Düşüb bir ulduzun izinə,
Arxasınca baxıram...
Astaasta yol gedir...
Başqa dünyaya, sanki köç edir.

Yadımdadır, nənəm mənə deyərdi:
«Hər kəsin dünyada öz ulduzu var!»
Görəsən, bu ulduz kimin ulduzu?
Ulduzlar içindən baş alıb gedir!
Yox, bu dünyadan başqa dünyaya,
Bəlkə ulduzla birgə, kimsə köç edir?

Bəlkə də, bu ulduz insanlar kimi
Kimdənsə, nədənsə inciyib gedir?
Bəlkə də, bu ulduz özüözündən,
Hansısa ulduzun düşüb gözündən,
Baş alıb gedir... elə bil ki, köç edir.
Qaranlıq gecədən, göyün üzündən».
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Zəifləmiş, solğunlaşmış ulduz Ala qayanın, ya da Kosa dağın üstün
də gözdən itənə qədər onu izləyərdim. Ulduzu itirdikdən sonra kiminsə
dünyadan köçdüyünü düşünərdim...

Mürgüləyəmürgüləyə ulduzları yenidən saymağa çalışardım. Bax
beləcə, gözlərimin acısını almamış çardağın dirəyi döyülərdi:

 Ay bala durun, malheyvanın çıxan vaxtıdır... Gün hər yeri yandırır...
İndiyə qədər də uşaq yatar?.. Mal nobatı da bizimdir... Dağda ot vur
malıyıq... Dünən qaşqa inək dəhnəni uçurub... Bostan da od tutub yanır... 

Biz isə gah yorğanın altından baxar, gah yastığımızın yerini dəyişər,
gah da tənbəltənbəl gözlərimizi ovxalayardıq...

 Uşaq ki, gün çıxandan sonra yerindən qalxdı, onun canından xəstə
lik çıxmaz... Durun ay bala, bəsdi yatdınız!..

Dan yeri sökülməmiş Alış babam həmişəki kimi çəliyini çardağın
dirəyinə vurar, hamımızı gün çıxana qədər oyadardı. Mən isə mütəkkəmi
o üzbu üzə çevirər, axşamdan dərmək istədiyim ulduzların əvəzinə, yor
ğanımın üstünə tökülmüş armudları yığıb, tənbəltənbəl yerimdən qal
xardım... Və görərdim ki, dünən dərmək istədiyim ulduzların heç biri
yerində yoxdur...

P.S. Әziz oxucum, uşaqlıq illərimin acılışirinli, sirlisehirli xatirələri
az qala hər şeyi unutdurmuşdu mənə. Axı, mən «Heydər evi», «Cab
bar evi», «Yaqub uşağı» və «Ləzgi Məmmədli» nəsli haqqında öyrə
nə bildiklərimi sizlərə çatdırmaq istəyirdim...
Başlayaq «Heydər evi» nəslindən...
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Aforizm:
Müdrik əcdadlarımızdan miras qalmış üç şeyi sizə vəsiyyət edirəm:
 Ana dilimizi, vicdanımızı, Vətənimizi! 
(Şah İsmayıl Xətai)



“HEYDӘR EVİ” 
NӘSL

Söhbət açacağım hadisələr, yaşlı insanlardan eşitdiyim maraq
lı fikirlər, yaddaşımın gedib çata biləcəyi yerdə ilişib qalan
şirin xatirələr ilk dəfədir ki, yazılı ədəbiyyatda işıq üzü görür.
Doğrudan da dünyagörmüş qocalar sanki, «canlı ensiklope
diya»dır. Hər dəfə onlarla söhbət edəndə nəsillər haqqında yeni
bir şey öyrənirdim. «Heydər evi» nəsli haqqında öyrənmək
üçün maraqla vərəqlədiyim «canlı ensiklopediya»ların birinci
səhifəsində yaşadıqları dövrün sayılıbseçilən ağsaqqalı ulu
babamız İsmayılın, ikinci səhifəsində isə oğlu ulu babamız
Zülfüqarın adının olduğunu təxmin etdim və başladım bu nəsil
ətrafında araşdırma aparmağa.

«Heydər evi» nəsli ilə bağlı apardığım araşdırmaya ixtiyar qocalarla
birlikdə bir qədər də aydınlıq gətirmək qərarına gəldim. Qeyd edim ki,
indiki dövrdə olduğu kimi, o vaxtlar da valideynlər övladlarına əsasən
atababalarının adlarını qoyurdu. Deyilənə görə həmin dövrdə ulu
babamız Zülfüqar oğluna Heydər adını verib. İllər keçdikcə «Heydər evi»
nəsli bu ad ətrafında formalaşmağa başlayıb. Heydər baba birinci oğluna
ata babası İsmayılın, ikinci oğluna ana babası Cəbrayılın adını qoyub.
Qızını isə atasının adına uyğun olaraq Zülfü çağırıb. İsmayıl baba da bu
ənənəni davam etdirib. O da öz növbəsində oğlunun birinə Lətif, birinə
Alış, digərinə babası Zülfüqarın adını verib. Qızını isə Pərinisə adlandırıb.

İxtiyar qocalarla apardığım araşdırmaların doğru olduğunu indiki
dövrün adqoyma prinsipləri ilə müqayisə etsək, vərəqlədiyim «ensiklo
pediya»ların birinci və ikinci səhifələrindəki adların düzgün olduğu
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şübhə doğurmur. Düzdür, bu gün həmin adlar haqqında yetərli məlumat
əldə etmək mümkün deyil. Ancaq o dövrün tarixinə nəzər yetirsək, ulu
babalarımız İsmayıl və oğlu Zülfüqar babanın köçəri həyat tərzi keçir
məsinin şahidi ola bilərik.

«Ensiklopediya»ların çətinliklə görsənən üçüncü səhifəsində Zülfü
qar babanın oğlu ulu babamız Heydər babanın adının olduğunu ataba
balarından eşidən ixtiyar qocalar, onun 1800cü ilin əvvəllərində Savalan
dağı ətəklərindən indiki Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndinə, oradan
isə Poladlıya köçməsi səbəblərinə aydınlıq gətirdi. Beləliklə, Heydər
baba sülaləsinin davamçıları illər keçdikcə Poladlı və ətraf kəndlərdə
«Heydər evi» nəsli kimi tanınmağa başladı. 

«Heydər evi» nəslinin dördüncü sülaləsini davam etdirən İsmayıl
baba Poladlıda, eləcə də ətraf kəndlərdə sayılıbseçilən ağsaqqal kimi
tanınıb. Onun övladları Alış baba və Zülfüqar baba (Ziliş) bu nəslin
beşinci sülaləsinin ən layiqli davamçılarından sayılıb. Nəslin sonrakı
davamçıları atam Mədəd, əmim Balakişi, eyni zamanda, onların övlad
ları və yaxınları olub. Onlar yüzilliklərdən bəri yol gələn bu nəslin adını
həmişə uca tutub. 

İndi isə 18001900cü illərin Zəngəzur mahalından, həmin mahalın
Poladlı kəndindən, həmin kəndin «Heydər evi» nəslindən, həmin nəslin
davamçılarından, eyni zamanda, poladlıların çətinliklərindən, dolanışığın
mürəkkəbliyindən, məişət problemlərindən və ümumiyyətlə ictimai
siyasi hadisələrin təsir etdiyi kənd həyatından bəhs olunan bu yazını oxu
cuların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Gəlin mövzuya keçid almaq üçün
nəslimizin dördüncü sülaləsinin davamçısı Heydər babanın oğlu İsmayıl
baba və ömürgün yoldaşı Mələk nənə ilə bağlı yaşlı insanlardan eşit
diyim maraqlı hadisələri sizinlə birlikdə vərəqləyək...
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Aforizm:
Həyat bir dağdır: qalxanda yavaşyavaş, düşəndə teztez düşürük. 
(Gi de Mopassan)



«Heydər baba, dünya yalan dünyadı,
Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadı,

Oğul doğan, dərdə salan dünyadı...»
Şəhriyar.

«DÜNYA BİR PӘNCӘRӘDİR, 
HӘR GӘLӘN BAXAR 

GEDӘR...»

İsmayılov İsmayıl Heydər oğlu təxminən 18351840cı illərdə, ömür
gün yoldaşı İsmayılova Mələk Cabbar qızı isə təxminən 18451850
ci illərdə indiki Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində (Bərgüşad
mahalının inzibati ərazisinə aid olan bu bölgə həmin dövrlərdə Qa
rabağ əyalətinin tərkibində idi) anadan olub. Nəslin ağsaqqalı sayılan
Heydər baba və Cabbar baba XIX əsrin əvvəllərindən oturaq həyat
tərzi keçirərək Poladlı kəndində yaşamağa başlayıb. 

Heydər baba ilə Cabbar babanın evi kəndin lap yuxarısında idi. Onlar
övladları İsmayılla Mələyin toy çadırlarını da elə kəndin lap yuxarısında
qurmuşdu... İsmayılla Mələk təxminən 1860cı illərin əvvəllərində ailə hə
yatı qurub. Onların Lətif (18651913), Pərinisə (18661890), Alış (1868
1983) və Ziliş (19091991) adlı övladları dünyaya gəlib. İsmayıl baba
övladlarını halal zəhmətlə böyüdüb. O, bacısı Zülfünü Dağbaşı kəndindən
olan Səfəralı oğlu Məmmədə verib. Onların Ballı adlı qızları dünyaya gəlib.

Günlərini əkinçilik, maldarlıq və toxuculuqla keçirən İsmayıl baba
ilə Mələk nənə ömürlərinin axırına qədər Poladlı kəndində yaşayıb.
Onlar təxminən 19191920ci illərdə dünyasını dəyişib. Dəfn olun
duqları yer məlum deyil...

Allah rəhmət eləsin!
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NӘNӘM XINALI İNӘK

Dan yeri hələ sökülməmişdi. Ala qayadan Poladlı kəndinə tərəf əsən
xəfif külək qocalmış tut ağaclarının budaqlarını yavaşyavaş yelləyir,
sanki, yarpaqlarına sığal çəkirdi. Göydə bərq vuran ulduzlar axşamkından
xeyli az görünürdü. Kəndin balaca daxmalarını birbiri ilə birləşdirən
daşlıkəsəkli ensiz cığırlar, Kosa dağın üzərindən boylanan ay işığında,
elə bil «süd kimi» axıb gedirdi. Başı göylərə dəyən dağdağan, saqqız, tut
ağaclarının yarpaqları aylı gecədə gümüşü rəngə çalırdı. Gecəyarıdan ox
umağa başlayan «İsaMusa» quşunun səsi bütün kəndə yayılmışdı. (Rə
vayətə görə, iki oğlan cüt sürürmüş, birinin adı İsa, birininki Musaymış.
Onlar dincəlmək üçün öküzləri ağaca bağlayıb bir az yatırlar. Yuxudan
oyananda görürlər ki, öküzlər yoxdur, açılıb qaçıb.

İsa ilə Musa öküzləri çox axtarır, ancaq tapa bilmirlər. Ağalarının
qəzəblənəcəyindən qorxub evə qayıtmırlar. Allaha yalvarırlar ki, ay Allah,
biz ağamıza nə cavab verəcəyik. Yaxşısı budur, bizi quşa döndər. Allah da
onları quşa döndərir. Onlar başlayırlar öküzləri axtarmağa. Həmişə də
birbirindən soruşurlar: «Tapdın?» Cavab isə belə olur: «Tapmadım!»)

Çardaqda şirinşirin yatan uşaqların mışıltısı budaqdanbudağa
qonaraq cəhcəh vuran sərçələrin səsinə qarışaraq kəndin yuxarı başın
dakı dağdağan ağacının dibindən həzinhəzin axan Şor bulağın şırıltı
sında, yox olub gedirdi. Mələk nənə ayağını əzməsin deyə, İsmayıl
babanın axşamdan islağa qoyduğu çarığın suyunu qurulayıb dabanını
tapdalayatapdalaya ayaqlarına keçirdi. On taxta tummanının balağını
əlinə yığıb mis səhəngini götürdü, su gətirmək üçün bulağa getdi. O, bu
səhəngi inişil aşağı kəndlərdən gələn qaraçılardan üç silmə düyüyə
almışdı. Həmin vaxtlar Lətifin təxminən 9, Pərinisənin 7, Alışın isə 6
yaşı olardı. (Ziliş adlı övladları hələ dünyaya gəlməmişdi...)

Səhəngin işlətməkdən nazikləşmiş qulpu ay işığında parpar alışıb
yanırdı. Köbəsində yazısı da var idi. Onun köbəsi yerə o qədər dəymişdi ki,
yazı görünməz hala düşmüşdü. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də oxunurdu.
Mələk nənə səhəngi alan il yazını İsmayıl babadan xəbərsiz Qalacıqlı (Aşağı
Xocamsaxlı) mollaya oxutdurmuşdu: «Usta Cəfər ibn Talib. İl HicriQəməri
1281». Səhəngin köbəsinə yazılan tarixi öyrəndikdən sonra, Mələk nənə
sevindiyindən mollaya bir qırmızıpipik xoruz göndərmişdi. O, həmişə Al
laha şükür eləyib deyirdi:

 Allah, sənə çox şükür, nə yaxşı ki, səhəngi o vaxt qaraçıdan aldım.
Nə yaxşı ağlıma gəldi ki, onun köbəsindəki yazını oxutdurum...

Həyatda qəribə təsadüflər çox olur. Mələk nənənin sevincinin həddi
hüdudu yox idi. O, hər gün bulağa gedəndə səhəngin üstbaşını buz kimi
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suda yuyur, qışın şaxtasında da bu vərdişindən əl çəkmirdi. Hətta yazı
yaxşı görünsün deyə, səhəngin əzilmiş köbəsini çaylaq daşıyla döyəc
ləyib bir balaca düzəltmişdi də... O, səhəngini toxuduğu bütün xalça
palazdan üstün tuturdu. Bunu İsmayıl baba da hiss etmişdi. Mələk nənə
kəndin ensiz cığırlarını keçdikcə ötən günlərlə bağlı şirin xatirələrini
xəyalında canlandırıb özözünə gülümsəyirdi.

Günlərin bir günü İsmayıl baba marağını gizlədə bilməyib, ondan
səhəngi belə çox əzizləməsinin səbəbini soruşdu:

 Ay arvad, bir belə xalçapalaz toxumusan, əziyyət çəkmisən. Amma
nədənsə qaraçıdan aldığın bu səhəngi onların hamısından çox istəyirsən.
O gün də Gülgəz arvad («Sadıq uşağı» nəslinin davamçısı olan Sadıqov
Nəsi Sadıq oğlunun ömürgün yoldaşı) səhəngi istədi ki, su gətirsin, ver
mədin?!

 Ay kişi, vallah düz deyirsən. 
Mələk nənə içində azca su olan səhəngin o tərəf, bu tərəfinə keçdi,

onu əzizləməyə başladı. Səhəngi gətirib İsmayıl babanın yanında yerə
qoydu, hələ əli ilə qulpuna sığal da çəkdi:

 Bu səhəng mənim üçün o qədər qiymətlidir ki, ay kişi, vallah sözlə
demək çətindir. Gör bir nə vaxtdır ki, səhəngi çox istəməyimin səbəbini
səndən gizli saxlayıram. Allah saxlamış, sən də heç nə soruşmursan ki?

 Axı nə soruşum e... Fikirləşirdim ki, yəqin təzə olduğu üçün onu bu
qədər əzizləyirsən. Ancaq sonra gördüm ki, köhnəlsə də, köbəsi əzilsə
də, sən onu elə əvvəlki kimi çox istəyirsən. Yox ay arvad, burda nəsə
başqa bir sirr var. 

 Hə, ay kişi burda bir sirr var!.. Bilirəm, sən bunu öyrənməyincə əl
çəkməyəcəksən. Gözləyirdim ki, Lətifin toyunda bu sirrin üstünü açım,
ancaq... 

Mələk nənə səhəngin köbəsini İsmayıl babaya göstərib dedi:
 Bax, ay kişi, bu yazını görürsən?
İsmayıl baba səhəngi Mələk nənənin əlindən alıb sanki yazını oxu

yurmuş kimi o tərəf, bu tərəfə fırlatdı. Ancaq heç nə başa düşməyib,
səhəngi aldığı kimi də geri qaytardı və əllərini havada yelləyəyelləyə
Mələk nənəyə tərəf baxıb dedi:

 Әşşi, Allah bilir, ora nə yazıblar... 
 Yox ay kişi, mən o yazını mollaya oxutdurmuşam. Orda səhəngin

düzəldilmə tarixi yazılıb...
 Hə, nə olsun ki?
 Ay kişi, bu tarix...
 Hə…
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 Bu tarix həm də təsadüfən bizim toyumuz olan tarixlə üstüstə
düşür. Bax, yazını oxutduranda molla mənə dedi ki, bura səhəngi
düzəldən ustanın adı, bir də düzəlmə tarixi  «1281ci il» yazılıb... 

Mələk nənə yazını barmağı ilə göstərib sözünə davam etdi:
 Ona görə də bu səhəng mənim üçün çox əzizdir, ay kişi... Səhəngi

Lətifin toyuna qədər qoruyub saxlayacağam. Onu gəlinimə verəcəm.
Sonrasını isə gəlinim özü bilər...

Düzdür, İsmayıl baba üçün belə şeylərin bir o qədər də əhəmiyyəti
yox idi. Ancaq buna baxmayaraq, səhəngin düzəldilmə tarixi ilə onların
evlənmə tarixinin təsadüfən üstüstə düşməsi onun dodaqlarının azacıq
da olsa, qaçmasına səbəb olmuşdu. 

Mələk nənə yolboyu onunla yoldaşlıq edən şirin xatirələrdən ayılan
da, artıq bulağa çatmışdı. O, hər gün səhəngini götürüb səhər namazına
qədər bulaqdan su gətirir, çayçörək hazırlayırdı. Uşaqlar yuxudan duran
kimi çörəklərini yeyib işgüc dalınca qaçırdı. Mələk nənə hər dəfə
xalçanın üstündən asdığı bəzəkli kəklik lələklərini görəndə nədənsə 10
il əvvələ qayıdırdı, İsmayıl babanın kəkliyi necə tutması (ovlaması yox
ha…) yadına düşürdü. Bir gün İsmayıl baba ova gedəndə kəkliyi onun
üçün diri tutub gətirəcəyinə söz vermişdi...

Mələk nənə yenə də şirin xatirələri kino lenti kimi gözləri önündən
keçirib, səhəngini bulağın palıd gövdəsindən oyulub düzəldilmiş şir
navasına söykədi. Әlini də səhəngin ağzına tutdu ki, tez dolsun. «Toyu
muz təzəcə olmuşdu. İsmayıl ova getmişdi. Axşama qədər həyətdə
oturub onun yolunu gözlədim. İsmayıl axşam tərəfi evə qayıdanda xur
cunun içindən diri bir kəklik çıxarıb mənə tərəf uzatdı. «Bu kəkliyi sənin
üçün tutmuşam»  dedi. 

Mən kəkliyi görəndə uşaq kimi sevindim. Gözlərimə inanmadım. Axı
kəkliyi necə diri tutmaq olardı?! İsmayılın onu necə tutduğunun fərqinə
varmadan quşcuğazı sığallıyıb əzizləməyə başladım. Nazik, qırmızı
dimdikləri var idı. Gözləri bir damla suya bənzəyirdi. Quşun gözlərinin
o yan, bu yana qaçması usta Nəsinin («Sadıq uşağı» nəslindən olan
Osman babanın atası) su tərəzisini xatırladırdı. Yazıq quşcuğaz elə hey
çırpınırdı ki, uçub getsin. Ürəyi elə döyünürdü ki, az qala partlayacaqdı.
Әlimi cırmaqlasa da, onu buraxmaq istəmirdim. Kəkliyin qəflətən nazik
dimdikləri ilə əlimi dişləməsi məni yamanca qorxutdu. Әllərimi çəkən
kimi kəklik uçmağa can atdı. Lakin İsmayıl quşun ayaqlarını uzun iplə
elə bağlamışdı ki, o, hündürə qalxa bilmədi, biriki dəfə qanad çalıb yerə
düşdü. Quşcuğaz qanadlarını çırpaçırpa özünü arxacın sıra ilə düzülmüş
pərdiləri arasına saldı. Mən onu yenidən tutdum. Kəklik qanadlarını
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pərdilərin arasına elə pərçimləmişdi ki, çıxarmaq mümkün deyildi. Onun
balaca gözləri qorxudan az qalırdı ki, yerindən oynayıb çıxsın. Nə qədər
çörək ovuntusu, buğda versəm də, heç nə yemək istəmirdi. Bəzəkli lələk
ləri var idi. Mən onun hər qanadından bir lələk dartıb çıxardım: «İsmayıl,
bu lələkləri ömrümüzün axırına qədər saxlayacağam. Bu lələklər o vaxt
birbirindən ayrıla bilər ki, hansı birimizsə həyatda olmayaq... İndi gəl,
quşu buraxaq, uçub getsin... Yazıqdı... Görmürsən, heç nə yemir?.. Bir
az da saxlasaq, ürəyi partlayıb ölə bilər!»  dedim...

Biz köməksiz quşcuğazın ayaqlarını açdıq. Onu havaya buraxdıq.
Kəklik qanadlarını yelləyib evimizin üstündə dövrə vurdu, sonra isə
Gabın qayalığına tərəf uçub gözdən itdi». 

Şirin xatirələrin səhifələrini bircəbircə vərəqlədikcə Mələk nənənin
dodaqları qaçır, sifətində xoş təbəssüm yaranırdı. Səhəngin nə vaxt
dolduğundan xəbəri olmayan Mələk nənə soyuqdan donmuş əlini bu
lağın şirnavasından çəkib səhəngi kənara qoydu. Sonra dağdağan
ağacının qurumuş qolbudağından bir qucaq çırçırpı yığdı. O, keçi
qəzilindən hördüyü çatını səhəngin qulpuna bağladı. Bir əli ilə səhəngi
fırladıb kürəyinə atdı. Çatını səhəngin köbəsindən keçirib onu çiyninə
bağladı. Digər əli ilə çırpı şələsini götürüb yola düzəldi… 

İsmayıl babanın oğlu Alış baba hələ neçəneçə illər əvvəl atasının
kəkliyi necə tutmasından danışmışdı mənə… Onun danışdıqları bu gün
də yaddaşımdan silinməyib: «A bala, dədəm o vaxtlar bu elin, bu obanın
ən məşhur ovçularından idi. Necə deyərlər, kəkliyi gözündən vurardı.
Günlərin bir günü o, kəkliyi diri tutmaq üçün müxtəlif yollar fikirləşir.
Xeyli götürqoy elədikdən sonra nənəmin keçi qəzilindən əyirdiyi yu
mağı götürüb başlayır tor toxumağa. Bunu görən nənəm teztez ondan
soruşurmuş: «Ay kişi, axı, bu toru toxuyub neyləyəcəksən?» O da
həmişə cavabında eyni sözü təkrarlayırmış: «Quş tutacam!» Axı nənəm
hardan biləydi ki, o, həqiqətən də quş tutmaq üçün toxuyurmuş bu toru... 

Vaxt gəlir, vədə yetişir, tor hazır olur. Dədəm dan yeri sökülməmiş
evdən xəbərsiz hazırladığı toru və üçdörd ədəd uzun şiv çubuğu, bir də
nənəmin dədəsi evindən gətirdiyi bəzəkli davlanı («Davla»  ağ parça
üzərində müxtəlif rəngli parçalardan tikilir və kəklik ovlamaq üçün ən
gözəl vasitələrdən biri kimi istifadə olunur. Kəklik elə bir quşdur ki,
bəzəkli nə görsə oxumağa başlayır və ona tərəf yaxınlaşır. Mələk nənə
həmin davlanı hələ Cabbar babanın evində olanda cehizlik üçün tik
mişdi) gətirib atın yəhərinə bağlayır. Xurcuna bir az arpa, buğda yığıb
tüfəngi çiynynə salır və Qara atın (İsmayıl babanın atının adı belə idi)
belində Doğanağa tərəf yollanır…
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Nənəm səhərsəhər yuxudan duranda görür ki, dədəm evdə yoxdu.
Fikirləşir ki, yəqin, kişi yenə də kəklik vurmağa gedib. Ancaq həmişəki
ndən tez getməsi nənəmi bir az şübhələndirir. O, malheyvanı ötürdük
dən sonra eşikdə oturub axşama qədər dədəmin yolunu gözləyir. Әli
işdəngücdən tamam soyuyur. Doğanaq tərəfdə güllə səsi eşitmədiyinə
görə çox narahat olur. Fikirləşir ki, İsmayıl bəlkə heç ova getməyib? Bəs
onda hara gedib? Ola bilməz ki, kişi bu qədər vaxtda bir kəklik tapa
bilməsin? Axı o, bu vaxta qədər üçdörd kəklik vurub qayıtmalı idi?! 

Nənəm çox fikirləşir, çox götürqoy eləyir, ancaq bir qərara gələ
bilmir. Narahatçılıq getdikcə artmağa başlayır. O, nə biləydi ki, dədəm
kəkliyi diri tutmaqdan ötrü qayanın dibində axşama qədər tərpənmədən
gözləyib? Dədəm verdiyi sözə əməl etmək üçün həmin gün bütün çətin
liklərə dözüb…»

Alış babanın dediyinə görə İsmayıl baba dan yeri sökülənə qədər
Doğanaqda  bir qayanın dibində tor qurur. O, əvvəlcə torun yan tərəflərinə
uzun şiv çubuq, baş tərəfinə isə bir düz çubuq bağlayır. Şiv çubuqların
uclarını qabaq tərəfə yıxılı vəziyyətdə torun digər tərəfi ilə birlikdə torpağa
elə basdırır ki, çıxmasın. Sonra torun diblərinə və ətrafa bir az buğda, arpa
səpir. Daha sonra isə çubuqların baş tərəfinə bağlanmış düz çubuğu torla
birlikdə geri çəkərək iplə bəzəkli davlanın qabaq tərəfində ağır bir daşa
bağlayır. Özü isə torun lap yaxınlığındakı davlanın arxasında gizlənir. 

«Dədəm gizləndiyi yerdə xeyli gözləyir. Gün Doğanağın üstündən
keçəndən sonra dədəm davlanın balaca deşiyindən görür ki, qarşıdakı Şüş
qayanın üstündə birneçə kəklik qanadlarını açıb, bəzəkli davlaya naz
eləyirmiş kimi rəqs edir. Daşdandaşa qonaraq qaqqıldaşan kəkliklər
yavaşyavaş davlaya tərəf yaxınlaşır və arabir oraburanı dimdikləməyə
başlayır. Quşcuğazlardan biri lap davlanın yaxınlığındakı torun qarşısında
dayanır və qanadlarını açıb yenidən rəqs eləməyə başlayır. Dədəm fikir
ləşir ki, artıq fürsəti əldən vermək olmaz. O, cəld ipi kəsir. İp kəsilən kimi
torun baş tərəfi şappıltı ilə kəkliyin üstünə sərilir. Yazıq quşcuğaz başını
torun deşiklərindən çıxarıb, özünü orabura çırpsa da, canını qurtara bilmir.
Kəklik çırpınır, qanadları, dimdiyi ilə çalışır ki, torun ipini qırsın. Ancaq
xilas olması üçün ona nə qanadları, nə də ki , dimdiyi kömək edə bilmir.
Dədəm kəkliyi torun altından çıxarıb ayaqlarını uzun bir iplə bağlayır və
xurcuna qoyur. Dədəmin əlləri çox böyuk idi. Kəkliyin başı onun ovcuun
içindən güclə görünürmüş. Çəkdiyi zəhmətin hədər yerə getmədiyini
görən dədəm, sevinc içində toru yığışdırıb axşam tərəfi evə dönür. O, kək
liyi xurcundan çıxaranda nənəm gözlərinə inanmır. Sevincindən kəkliyi
qucağına alıb onu sığallamağa başlayır...»

42



Mələk nənə bulaqdan qayıdanda İsmayıl baba evdə yox idi. O, Qara
atını minib kövşənə getmişdi. İsmayıl baba hər səhər gün çıxana qədər
mütləq kövşəni gəzməli idi... 

Mələk nənə çardaqda yatan uşaqlar oyanmasın deyə çırpı şələsini ey
vanın küncündəki ocaq daşının yanında yavaşca yerə atdı. Ağır mis
səhəngini çiynindən aşırıb ehmallıca taxtanın üstünə qoydu. Sonra
həyətdəki tut ağacının dibində üzünü Güney qayasına (bu qayaya Qiblə
də deyirdilər) tərəf tutub namaz qılmağa başladı. Әlayaq eləyib eyvanda
ocaq qaladı, sərnici götürüb arxaca qaçdı…

Sanki Xınalı inək səhərə qədər gözlərini arxacın əyriüyrü pərdiləri
arasından zilləyib ona qoşulan bayatını eşitmək üçün Mələk nənəni göz
ləyirdi. Qaşqa buzov isə anasının kövşəyinə tamaşa edəedə gah mürgü
ləyir, gah da arxacın bir küncündə torpağa basdırılmış palıd dirəyini az
qalırdı ki, dartıb yerindən çıxarsın. Mələk nənə axşamdan buzova bu
runtax vurub, çatısını da gödək bağlamışdı ki, boğulmasın. 

Arxacın qapısının cəftəsi açılan kimi ağır qapının cırıltısı ilə quzuların
mələşməsi birbirinə qarışdı. Birbirini buynuzlamaqdan yorulmayan
oğlaqlar qulaqlarını şəkləyib səs gələn tərəfə baxdı. Səsə diksinən Boz
dar bağçanın ayağından tez özünü arxacın qapısına çatdırdı. Biriki dəfə
hürən kimi kəndin bütün itləri səssəsə verdi. Bu itlərin əlindən qurd
quş həyətbacaya yaxın düşə bilmirdi. Keçən yay Bozdar elə yolağanın
ağzındaca yekə bir canavarı boğmuşdu. İsmayıl baba itin çənəsini güclə
canavarın boğazından ayırmışdı. İsmayıl baba canavarın dərisini soyub
qurutduqdan sonra Mələk nənənin toxuduğu yarlıyaraşıqlı xalçanın
üstündən asmışdı. Canavarın dərisi o qədər böyük idi ki, demək olar ki,
xalçanın yarısı görünməz olmuşdu.

Ayın işığı iri tut ağaclarının və arxacın qapqara qaralmış pərdilərinin
kölgəsini ətrafa yaymışdı. Arxacın o biri küncündə düzəldilmiş çəpərədən
boylanan ağlıqaralı körpə quzular ay işığında, sanki xırda çaylaq daşlarını
xatırladırdı. Mələk nənə sərnici buzovu bağladığı dirəyin mıxçasından
asdı. O biri mıxçadan isə yekə bir səbət asılmışdı. Boş sərnicin qulpu
mıxçaya ilişən kimi danqıltısından diksinən qoyunlar arxacın bir küncünə
tərəf sıxlaşdı. Yaxınlıqdakı dağdağan ağacında oxuyan bir dəstə sərçə uçub
başqa ağaca qondu. Dirəyin arxasından boylanan buzov qabaq ayaqlarını
yerə bərkbərk dirəyib geri dartınır, anasına bir az da yaxınlaşmaq istəyir
di. Heç nəyə gücü çatmayan buzovun gözləri pərdilərin arasından süzülən
ay işığında parlayır, bir az da böyük görünürdü.

Mələk nənə buzovu açıb Xınalı inəyin altına buraxdı. Buzovun ağzı «se
vinməmiş», çəkib yerinə bağladı. Sonra sərnici götürüb Xınalını tumarladı
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və on taxta tummanının balağını işləməkdən codlaşmış əllərinə yığıb, diz
lərinin arasına qoydu. O, inəyi sağdıqca nimtənəsinin (geyim növü) qol
larındakı gümüş pullar birbirinə dəyir, sanki oxuduğu bayatıya musiqi
bəstələyirdi...

«Nənəm Xınalı inək,
Dırnağı xınalı inək.
Yalyamacı aş, inək,
Nəniyə sirdaş inək». (Bayatı Sənəm nənənin dilindən səslənib).
Mələk nənə Xınalıya qoşduğu bayatını həzinhəzin oxuyaraq sərnici

doldurdu, inəyi sığallayıb, alnından öpdü. Sonra buzovun gözü inəyin
yelinində qalmasın deyə, açıb anasının altına buraxdı və özözünə gi
leylənməyə başladı:

 Xınalının südü deyəsən azalıb. Həmişə sərnic ağzına qədər dolurdu.
Bəlkə, iki gün əvvəl ocaqdan qonşuya köz verdiyimə görə inək süddən
kəsilib? Yox, bu ola bilməz, axı qazanın qapağına kömür qoymuşdum.
(İnanclara görə, təzə sağılmış südü bişirəndə ocaqdan qonşuya köz vermək
olmaz. Malheyvan süddən kəsilə bilər. Әgər köz verəsi olsan, mütləq süd
qazanının qapağının üstünə göy ot, ya da kömür qoymaq lazımdır). Әşşi,
dünən yenə də Yusifgilin («Yaqub uşağı» nəslindən olan Misir dayının
atası) nobatı idi, yəqin, ona görə inəyin südü azalıb... Atası Yaqub kişi də
sağlığında malheyvanı axşamacan mağalda acından qırardı. İndi də oğlu
Yusif... Bildir dədəm Yusifi bu işləklərinə görə elə mağaldaca döymüşdü
axı... Gilə («Yaqub uşağı» nəslindən olan Misir dayının anası) ərinin kürə
yinə düz bir ay təzə buğda unundan təpitmə qoymuşdu. Ancaq nə xeyri?
Dədəmin çomağının yeri sağalandan sonra Yusif yenə də köhnə peşəsindən
əl çəkməyib. Ay başına dönüm, bu kişi malheyvana baxmır da, məcbur
deyil ki?.. Elə bil, başqa kəndin heyvanlarını otarır. Ә, öz kəndimizin hey
vanlarıdı da... Şükür Allaha, kənddə hamı birbirinə qohumdu. O gün Gilə
yenə də kənddə danışırmış ki, Cabbarın çomağının yeri hələ də Yusifin
kürəyinin arasından getməyib. Getməz də... Axı sənin kişin malheyvanı
yaxşı otarsaydı, mağalda acından qırmasaydı, dədəm də onu çomağın altına
salmazdı. Hamı da sizdən razılıq edərdi...

Mələk nənə azaylanaazaylana (gileylənəgileylənə) sərnici gətirib
üstbaşı hisdən qaralmış yekə bir mis qazana əndərdi. Sonra dünənki
qatığı çatmadakı nehrəyə tökdü. Yenidən arxaca qaçıb körpə quzuları
birbir analarının altına atdı: 

 Alışın quzusuna bax e... Hələ də yerində oynaqlayır. Buna bax e...
Tutmaq da olmur... 
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Alışın quzusunun başı ağ, bədəni isə qapqara idi. Ona əbrəş quzu da
deyirdilər. Әbrəş quzu çəpərənin o tərəfində arxa ayaqlarının üstə qalxıb,
bir göz qırpımında anasının yanına sıçradı. Anası onun məxməri tüklərini
yalamyalam elədi. Quzular doyandan sonra Mələk nənə onları yerinə qatdı
və həmişə olduğu kimi sağmaq üçün birinci olaraq qaraqaş qoyunu səslədi: 

«Nənəm qaraqaş qoyun,
Qarlı dağlar aş, qoyun.
Ay qaranlıq gecədə 
Nənəyə yoldaş qoyun». (Bayatı Sənəm nənənin dilindən səslənib).

Qaraqaş qoyun bu bayatının ona aid olduğunu hiss edən kimi arxacın
uzaq küncündən mələyərək səs gələn tərəfə yaxınlaşdı. Alışın quzusu
anasının qarnının altında gizləndiyinə görə Mələk nənə onu görməmişdi.
O, anasının ayaqlarına dolaşır, onu buraxmaq istəmirdi. 

Mələk nənə hər qoyunu öz adı ilə çağırırdı:

«Ağlıqaralı qoyun,
Yunu daralı qoyun,
Gözü maralı qoyun,
Teli saralı qoyun,
Dili yaralı qoyun,
Әkiz balalı qoyun». (Bayatı Sənəm nənənin dilindən səslənib).

O, zümzümə elədikcə qoyunlar birbirini əvəz edir, köpüklənən süd
az qalırdı ki, sərnicdən daşıb yerə tökülsün. Bayaqdan bəri arxacın
qapısını açmaq istəyən dübürün buynuzları qapıya dəydikcə şaqqıltısı
eşidilirdi. O, uzun buynuzlarını qapının cəftəsinə keçirir, az qalırdı ki,
cəftəni yerindən qoparsın. Qoyunları sağıb qurtaran kimi Mələk nənə
arxacın ağır qapısını açıb malheyvanı həyətə buraxdı.

Başında ağ çalma çomağını yerə vuravura gələn bir kişi eşşəyin nox
tasını bərkbərk tutub dartır, kəndin ayağından malheyvanı yığırdı.
Yazıq kişi iki ayağını yerə bərkbərk dirəmiş eşşəyi güclə çəkir, acığını
malheyvandan çıxırdı. Çomağını sağasola fırlayıb qışqırırdı:

 Hoo!.. Ho, hoo!.. Ağ yel incəsin qırmışa bir bax e... Buynuzu ilə az
qala çəpəri dağıtmışdı. Sonra da gəl İsmayıla cavab ver. Ya da ki, Sava
lan dərəsindən («Savalan dərəsi» yazısına bax: səh.  442) tikan qır ki,
gətirib İsmayılın çəpərini düzəldəsən. Ho!.. Hoo!..

Həyətbacada qoyunquzu mələşir, buynuzlu keçilər iki ayaqları üstə
qalxıb kəlləkəlləyə gəlirdi. Süddən yenicə ayrılmış oğlaqlar hələ səhər
səhər mığmığanın, alabağanın əlindən gizlənməyə yer axtarırdı.
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 İsmayıl, ay İsmayıl! Malheyvanı yolağadan çıxart. Bir az tez ol,
gün qızır...

Mələk nənə qardaşı Allahyarı səsindən tanıdı. O, əlindəki mis qazanı
hisdən qapqara qaralmış daşın üstünə qoydu və üstbaşını çırpaçırpa
yolağanın qənşərinə çıxdı.

 Ay qağa, bu gün mal nobatı Әsədgilin deyildi bəs? Sən niyə gedirsən?
 Hə, ay bacı, səhər işlərim çoxdu. Uzun zəmidə bir az otum var,

gərək biçib qurtaram. Dedim ki, mal nobatını da sovum sonra. Sağ olsun
Әsədi, elə tətikdəymiş, deyən kimi nobatını mənə verdi. Allah qoysa, o
biri nobata qədər otu biçib qurtararam. Hava belə olsa, hələ daşıyıb
mərəyin yanında bir taya da vura bilərəm.

 Ay qağa, Şaxı (Şahverdi) qağama de ki, heç olmasa, sənə bir az
kömək eləsin. O qədər yeri tək biçmək olmaz. Bəsdir boşboş gəzdi.
Evləndirsəydiniz, əlayağı bir yerə yığışardı. Bir də ay qağa, sən Allah,
malheyvanı Mehrilibaxara tərəf apar. Qoy şaxdanşəvəldən yesin. Dünən
yenə də Yusif yazıq heyvanları gün əyilənə qədər mağalda, sonra da
Kəmərə qayasında acından qırıb. Adama deyərlər ki, ay başına dönüm,
yayın bu cırhacırında Kəmərədə ot var? Heyvanları aparıb yığmısan o
qayanın dibinə? Görmürsən ki, orda ilan mələşir, otun hamısı yanıb külə
dönüb? Yazıq qoyunquzu səhərə qədər acından yer cırmaqlayıb...

Allahyar baba dəsmalının arasındakı tütünü müştüyünə doldura
doldura bacısı Mələk nənəyə qulaq asırdı. O, toppuzlu müştüyünə bir
iki qullab vurub başını yırğaladı:

 Düz deyirsən ay bacı, onsuz da heyvanlar acından qırılır. Hava da
quraqlıq keçir. Örüşlər istidən yanıb külə dönüb. Hər yerdə ilan mələşir.
Gərək heyvanları Mehrilibaxardan Xəzəzliyə qədər otaram. Qurban
olduğum yağış yağdırsaydı, havanın hökmü bir az sınardı. O gün də
uşaqlar mağal yerində tısbağanı ayağından asmışdılar ki, bəlkə yağar,
nədənsə yenə də yağmadı (İnanclara görə: «Tısbağanı ayağından assan,
yağış yağar»  deyiblər). 

Görsəm ki, heyvanlar məni incitmir, Xəzəzlikdən bir eşşək yükü odun
da yığaram. Dünən Nubar arvad bir çırpı da tapmadı ki, çörək bişirsin.
Gərməni də deyir, korlamaq istəmirəm, qışa saxlayıram. Yenə də gedib
çayın qırağından bir az körkötük tapıb gətirdim. Keçən il çay daşanda
Çınqıllığın qayalığında xeyli kötük ilişib qalmışdı. Onun da hamısını
camaat daşıyıb qurtardı... 

Allahyar baba dəhrəni ortasına bağladığı qayışa bir az da bərkidib
ayaqlarını eşşəyin üstünə aşırdı. Çarığının dabanı ilə eşşəyin qarnının al
tından biriki dəfə vurdu. Müştüyünü tüstülədətüstülədə malheyvanı
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kənddən çıxardı. Mələk nənə qayıdıb yenicə sağdığı qoyun südünü başqa
bir qazana tökdü. Üstünə bir az qursaq (gövşəyən heyvanın mədəsi) ələvə
etdi. Qazanın üstbaşını pambıqlı ilə yaxşıca bağlayıb eyvanın bir küncünə
qoydu. Pendir hazır olana qədər Mələk nənə bayaqdan tüstülənən ocağa
biriki odun parçası atdı.

Ocaq dilimlənməyə başlayandan sonra o, evin yaxınlığındakı tut
ağaclarına tərəf getdi. Tut o qədər yetişmişdi ki, moruğu rəngə çalırdı.
Axşamdan əsən zəif külək tutun hamısını yerə tökmüşdü. Pərinisənin
ağacın dibinə sərdiyi bardamın üstü dolu idi. Mələk nənə bardamın
üstünə tökülən tutdan biriki dənə ağzına qoydu:

 Bəh.., bəh.., bəh! Tut deyil e... baldı, bal. Allah rəhmət eləsin, Hey
dər əmimə! Bu ağacları əkibbecərməsəydi, doşab üzünə həsrət qalardıq.
Yavanlıqdı da yenə, qışda uşaqların dürməyinə sürtüb verirəm yeyirlər.

Mələk nənə bardamı toplayandan sonra tutun yekələrindən üzünüzün
yığıb bir yan ovuc yedi. Sonra bardamı gətirib eyvana qoydu:

 Allah məni kəssin. Axşam yadımdan çıxıb İsmayıla deməmişəm ki,
gələndə Sarı dərədən bir az doşab torpağı gətirsin («Doşab torpağı»
yazısına bax: səh. 418). Tamam huşumdan çıxıb. Səhərsəhər nə vaxt
getdiyindən də xəbərim olmayıb. Allah sərədərimi kəsib. Әşşi, eybi yox,
Lətif duranda onu göndərərəm gətirər.

Mələk nənə özünü danlayadanlaya tutun əzilənlərini seçib bir tərəfə
yığdı. Yaxşılarını isə toyuqcücə yeməsin deyə siniyə yığıb, qurutmaq
üçün çardağın üstünə qoydu. (Tut qurusundan qışda çay içmək üçün isti
fadə olunurdu).

Artıq uşaqlar oyanmışdı. Onlar hər səhər yerlərini törtökülü qoyub
dama qaçır, çatmadan asılmış nehrəni ağırağır yerindən tərpədirdilər. Yağ
hazır olan kimi Mələk nənə hərəsinə bir yağlı dürmək eləyirdi. Lətiflə
Pərinisə nehrəni o başbu başa itələdikcə çatmanın bir ayağı gah torpaqdan
üzülür, gah da qayıdıb öz yerinə dəyirdi. Pərinisə teztez nehrənin ağzını
açır, təzə ayranın ətri ətrafa yayılırdı. O, yağın tez olmasını səbirsizliklə
gözləyirdi. Lətif də bacısının bu hərəkətinə hirslənir, onu hey danlayırdı.

 Bəsdi də baxdın, qoymazsan nehrəni çaxlayıb qurtaraq?
 Ay qaqa, acmışam axı. Ona görə teztez baxıram da...
 Acmısan, get teştdən çörək götür ye. Nehrənin ağzını teztez açanda

soyuyur, yağ gec olur. 
Alış isə heç nəyə əhəmiyyət vermədən nehrənin üstündə oturub balaca

əlləri ilə keçi qəzilindən hörülmüş çatıdan bərkbərk tutmuşdu. Nehrə hazır
olana qədər onun əllərini oradan heç kim qopara bilməzdi. Nehrə o başbu
başa yelləndikcə Alış özünü, «köhlən atın» belində hiss edirdi. 
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Mələk nənə tutu ağır mis qazana tökdü:
 Deyəsən, azdı. Әlimi bulamışkən, gərək ağacda qalan tutları da çır

pım aradan çıxsın. Lətif, ay Lətif, a bala, gəl bu tutun qalanını da çırp,
qazan dolsun.

Nehrə artıq hazır olmuşdu. Lətif dürmək payını gözləmədən qaçıb
tut ağacına çıxdı:

 Ay nənə, bardamları gətirin, çırpıram...
Mələk nənə uşaqlarla köməkləşib bardamları ağacın dibinə sərdi.

Lətif ağacın budaqlarını tərpədən kimi tutun hamısı bardamın üstünə
töküldü.

 Ay bala, ta bəsdi. Qoy bir az da qalsın. Hərdən çıxıb yeyərsiniz. Hər
səhər bundan bir ovuc acqarına yemək çox xeyirlidir. İndi düş, ay bala, get
Gabdan bir az doşab torpağı gətir. Yadımdan çıxıb dədənə deməmişəm...

Mələk nənə haqqında dünyagörmüş qocalardan eşitdiklərimə hələlik
burada nöqtə qoyub, keçirəm İsmayıl baba ilə bağlı eldənelə, dildən
dilə gəzən xatirələrə. 

«Bacarsan, hamının yükünü sən çək,
İnsana ən böyük şərəfdir əmək.
Sən də əldən düşüb yorulsan əgər,
Sənin də yükünü bütün el çəkər».

Nizami Gəncəvi bu misraları İsmayıl babadan neçə yüzilliklər əvvəl
yazmasına baxmayaraq, bu bütün dövrlər üçün bir nəsihət olmuşdur.
«Kəndin işigücü qurtarmaz»  deyiblər. İsmayıl babanın gecəsigündüzü
yox idi. Atası Heydər baba dünyasını dəyişəndən sonra elin, obanın
bütün dərdini, sərini o çəkirdi. Gecəgündüz çöllərdə idi. 

İsmayıl baba hər gün alaqaranlıqdan Qara atını minər, Ağa çayının («Ağa
çayı» yazısına bax: səh.  424) buz kimi suyundan acqarına doyunca içib
Ağ qayanın qarşısında əkibbecərdiyi çəltik sahələrinə baş çəkərdi. At elə
öyrənmişdi ki, İsmayıl baba əyilib çaydan su içməyincə çayı keçməzdi.
Onun atını Poladlı və ətraf kəndlərdə hələ heç kimin atı keçməmişdi. At ça
panda dırnaqlarından sanki od çıxırdı.

(Qeyd: Kəndin işigücü azalanda Eşşək meydanı deyilən yerdə teztez
at yarışları, eşşək yarışları keçirilirdi. Belə yarışların qalibləri özlərini
«alçaq dağları yaradan» adam kimi hiss edir, ətraf kəndlərdə tanınır, xüsusi
hörmət sahibi olurdu. Hərdən isə qaliblər kənd ağsaqqalları tərəfindən
mükafatlandırılırdı. Eyni zamanda, ətraf kəndlərdən də özünə güvənən
atlılar meydana gəlir, çövkən, sürpapaq, dirədöymə, qundaqqundaq, çilin
gağac kimi oyunlar oynayırdı. «Eşşək meydanı» yazısına bax: səh.  411) 
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Qara atın qabaq dırnaqları suya dəyən kimi İsmayıl baba sıçrayıb
atdan düşdü. Qollarını çırmaladı. Hər əlini su yalayan daşın bir tərəfinə
qoyub çənəsini suyun axan yerinə söykədi. Can dərmanından doyunca
içib əllərini uzun qara bığına çəkdi: 

 Vallah, kim nə deyir desin, məni belə gümrah saxlayan Ağa çayının
suyudur. İçdikcə adam doymur. Səhərin gözü açılmamış adam bir
qoyunu tək yemək istəyir. Yaxşı yadıma düşdü, gərək evə qayıdan kimi
qoyunun birini kəsim. Uşaqların əti qurtarıb. Axı nə qədər kəklik əti
yemək olar e...

İsmayıl babanın atı çayı yenicə keçmişdı ki, Bozdar özünü yetirdi. İt
bir neçə dəfə hürüb daşların üstündən o tərəf, bu tərəfə tullandı. Sonra
özünü suya atdı. Çayı asanlıqla üzüb keçən Bozdar, sahilə çıxıb bədənini
silkələdi. Әtrafa səpələnən su damcıları atın hələ qurumamış ayaqlarını
yenidən islatdı. İt həmişəki kimi özünü atın qabaq ayaqlarına sürtüb yal
manmağa başladı. Sanki it onu nə üçün gözləmədiklərini ata başa
salmağa çalışırdı.

İsmayıl babanın çarıqlarının burnu hələ qurumamışdı. O, çəltik yer
lərini addımaddım gəzib dolaşdı. Partlamış çəltiklər sanki adamın üzünə
gülürdü. İsmayıl baba az qala hər ləkdə olan başağın sayını da bilirdi. Yusif
kişinin çəltik yeri ilə onun sahəsini ensiz bir arx ayırırdı. Arxın yan
yörəsini böyürtkən talası, otəncər basmışdı. Qurbağalar arxdan boyla
naraq səssəsə vermişdi. Yekəyekə çəyirtkələr çəltik ləklərini başına
götürmüşdü. Onlar ləkdənləkə tullandıqca qaranlığın sükutunu pozur,
çəltik başaqları birbirinə dəyirdi. Artıq kövşəni biçməyin vaxtı çatmışdı.

İsmayıl baba: «Gedim kəndə baş çəkim, işıqlananda qayıdaram» 
deyib, ata mindi. Göyün üzü azca işıqlanmışdı. Ülkər ulduzundan başqa
arasıra görsənən ulduzlar zəifləmiş, solğunlaşmışdı. Ay isə artıq Kosa
dağın arxasında gizlənmişdi. 

Qara at Sarı yola çatanda iki dəfə kişnədi. Ala qaya tərəfdən gələn səs
bayaqdan bəri kəndin alatoranlığında oxuyan quşların səsini bir anlığa
kəsdi. Elə bil qurbağa gölünə yekə bir daş atdılar. Hər yan sükuta qərq
oldu. Sanki atın kişnərtisinin səsi Ala qayaya dəyib, Poladlı kəndinin
üzərindən keçərək Güney qayasında əkssəda verdi. Kənd ağsaqqalları
uşaqları yerindən durğuzmaq üçün həyətbacanı səsləməyə başladı:

 Ay bala, ay uşaq durun, İsmayılın atı kişnədi. İşgüc vaxtıdır. Bir
azdan gün çıxıb hər yeri yandıracaq...

O vaxtlar kənd camaatı İsmayıl babanın atının kişnərtisini eşitcək tez
yerindən qalxar, atın ayaq səsləri gəlincəyə qədər yıryığış edər, kimisi
əkinbiçinə, kimisi də malheyvan dalınca qaçardı. 
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Ailəsini əkinbiçinlə, dağdadərədə ov ovlamaqla dolandıran İsmayıl
baba bir ağsaqqal kimi kənd camaatına, qonumqonşuya, hətta ətraf
kəndlərdən, obalardan gələn yetimyesirə əl tutardı. Ona görə də camaat
bir işi başlamazdan əvvəl İsmayıl baba ilə məsləhətləşər, ondan xeyir
dua alardı. Qoçaqlıqda tayıbərabəri olmayan ömürgün yoldaşı Mələk
nənə isə gününü səhərdən axşama qədər malheyvanla, çoluqçocuqla
keçirərdi. Gah çəltik sahələrində, gah da həyətbacada çalışardı. O,
işlərini bir az yüngülləşdirən kimi qaçıb damın bir küncündə asdığı
hananın qarşısında oturar, ilmələri birbirinin ardınca sıralayardı. Onun
toxuduğu xalılar, palazlar, kilimlər, qotazlı mərfəşlər göz oxşayardı.
Damın ortasındakı dirəkdən asılmış naxışlı xurcunlar, divarboyu vurul
muş xalılar bir evin yaraşığı idi. Göz dəyməsin deyə Mələk nənə kəklik
lələklərinə gözmuncuğu, bir də İsmayıl babanın düzəltdiyi naxışlı dağ
dağan çubuğunu bağlayıb xalçanın üstündən asmışdı. Bu lələklər neçə
neçə illər əvvəl İsmayıl babanın tutduğu kəkliyin lələkləri idi...

ŞEYX EVİNӘ NӘZİR DE...

«Ömür qısadır, lakin insan onu öz uşaqlarının ömründə yenidən
yaşaya bilər»  deyiblər. Günlər birbirini əvəz etdikcə İsmayıl babanın
uşaqları böyüyüb boyabaşa çatmışdı. Onlar artıq malheyvanı örüşə
ötürür, hətta nobata da gedirdilər... Mələk nənənin də işləri bir qədər
yüngülləşmişdi. Ev işlərini çox vaxt Pərinisə görür, həyətbaca işində
isə Lətiflə Alış analarına kömək edirdi. 

Yenə də Mələk nənə atası Cabbar kişinin evindən gətirdiyi sandığı
tökmüşdü. O vaxtlar ata evindən gətirilən cehiz nə olurdu ki?.. Bir
ağzı dolu sandıq idi, bir hana, bir tava, bir yaba, bir nehrə, bir də dəh
rə. Toy günü bir at arabası yük İsmayılgilin qapısına düşəndə hamı
gözaydınlığı vermişdi ki, sağ olsun Tubu arvadı, qızına gör nə qədər
cercehiz verib. Düzdür, sonralar tavanın altı deşilmişdi, dəhrəni isə
İsmayıl baba Savalan dərəsində tikan qıranda sındırmışdı. Ancaq hana
ilə nehrə, bir də yaba hələ də onların əllərindən tuturdu. İsmayıl baba
bağbağçaya həmin yaba ilə o qədər tikan daşımışdı ki, yabanın sapı
parpar parıldayırdı.

Mələk nənə gətirdiyi cehizlərin içərisində sandığa xüsusi diqqət ye
tirirdi. Hər gün onu evin bir küncündən digər küncünə çəkir, teztez
tozunu alırdı. Çünki sandığın içərisində sonradan aldığı gümüş qab
qaşıq və bir çox qiymətli şeylər var idi. O, bildir aşağı kənddən gələn
qalayçı Mahmuddan aldığı gümüş xəncərlə kəməri, bir də mis məcmə
yini bu sandığın bir küncündə əzizləyəəzizləyə saxlayırdı. Mələk nənə
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yavaşyavaş Lətifin toyuna hazırlaşırdı. Həm də qızı Pərinisə üçün cer
cehiz tədarükü görürdü. («Poladlıda toy adətləri» yazısına bax: səh. 
483). O, tez tez sandıqdakı şeyləri götürüb baxır, üstbaşını silib təmiz
ləyir, yenə də əvvəlki yerinə qoyurdu. Hərdən də nəsə fikirləşib öz
özünə gileylənirdi:

 O vaxt bunları alanda, gərək, Mahmud qardaşa deyəydim ki,
xəncərin üstünə Lətifin, kəmərin üstünə isə Pərinisənin adını yazsın.
Heyif ki, yadımdan çıxıb. Amma məcməyinin üstündə nəsə yazılıb. Odu
ey, mənim səhəngimdəki kimi. Deyirlər ki, Qalacıqlı molla rəhmətə
gedib. Allah o dünyasını versin! Başqa bir molla tanısaydım, məcməyinin
üstünü oxutdurardım... Mis olanda nə olar ki? Verərəm qızım işlədər...

Vallah, Mahmud da pis adama oxşamırdı. Biriki silmə düyü artıq
versəydim, yəqin ki, yazardı. Heç ağlıma da gəlməyib. Çoxdandır görün
mür. Buralara gəlib eləsəydi, vallah uşaqların lap doğum tarixini də
yazdırardım. Qazanlar da paxır bağlayıb. Onları da qalayladardım. Kişi
axır vaxtlar qocalıb əldən düşmüşdü. Bəlkə də, başında bir işzad var...
Bıy, dilimağzım qurusun, Allah eləməsin, onun başına bir iş gəlsin,
bütün kəndin qabqacağını o qalaylayır...

Mələk nənə naxışlı sandığı qıfıllayıb açarını da boynundan asdı. İsmayıl
baba atını Atlar gölündə («Atlar gölü» yazısına bax: səh.  427) çimizdirib
yenicə qayıtmışdı. O, içəri girən kimi sandığın bir tərəfində oturdu:

 Yenə də sandığın yerini dəyişmisən, ay arvad! Mənim o biri çarığım
hardadır, onu gətir geyinim! Artıq bunların geyinməlisi qalmayıb.

 Ay kişi, sənin çarığını nə vaxtdır mən geyinirəm. Xəbərin yoxdur?
 Arvad, vallah, vaxt tapa bilmirəm ki, başqasını tikim. Uşaqlara

deynən tövlənin üstündən gönü düşürsün, qoyum islağa. Görüm,
axşamdasəhərdə neyləyə bilirəm... Biriki cüt çarıq tikə bilsəydim bir
müddət geyinərdik.

 Ay kişi, düz deyirsən, uşaqların da çarıqları az qalıb ki, deşilsin. On
lara da lazımdı. Artıq işəgücə gedirlər...

İsmayıl baba çarığının cırılan yerini dana gönündən kəsdiyi köşə ilə
tikməyə başladı. O, çarığını bir gün əvvəl Savalan dərəsində tikan
qıranda cırmışdı. Buna baxmayaraq İsmayıl baba xeyli tikan daşıyıb
bağbostanın itpişik girən yerini tutmuşdu. Hələ daşıdığı tikandan bir
iki vələ (tikan yükü) də artıq qalmışdı.

 Ay arvad, o tikanları aparıb vuracam Səfəralı oğlu Məmmədin çəpə
rinə (Məmməd Cümşüd dayının babası olub. Təxminən 1850ci illərdə
Dağbaşı kəndindən Poladlıya köçüb). Yazığın iş görməyə taqəti də qal
mayıb. Gözləri də pis görür.
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 Elə yaxşı olar ki, ay kişi! Allaha da xoş gedər, bəndəsinə də... Oğlu
Fərman baş götürüb evdən gedəndən sonra kişinin lap çarəsi kəsilib.
Ağlamaqdan gözləri də tutulub. Fərman taytuşları ilə söhbət edəndə
deyib ki, sabah baş götürüb bu məmləkətdən gedəcəm. Elə də edib...
Səhər açılanda görüblər ki, Fərman yoxdur, kənddən ilimilim (həmişə
lik) itib. Neçə ildir, nə öldüsündən xəbər var, nə də ki, qaldısından.

İsmayıl baba uzaqdan Sağsağanlı dağı göstərib deyir:
 Hə, ay arvad, Fərman həmin vaxt o dağdan İran taya keçib. Kim

bilir, indi haradadı? Nə bilmək olar, bəlkə Arazı keçəndə boğulub ölüb?
Bacım Zülfü də deyir ki, Fərman mütləq qayıdacaq… 

İsmayıl baba gah Mələk nənəyə qulaq asaasa, gah da soruşduqlarının
bəzilərinə cavab verəverə çarığının cırılan yerini tikib qurtardı. Sonra
isə onun uzun köşəsini şalvarının üstünə çəkdiyi naxışlı corabın
boğazında düyünləyib, sandığın üstündəki mütəkkəyə dirsəkləndi:

 Ay arvad, uşaqlar da böyüyür. Bəlkə, sabahdan onları da çəltik biçməyə
aparasan. Qoy sənə kömək eləsinlər. Həm də yavaşyavaş zəhmətə alışarlar.
Bəsdir, evdəeşikdə dümələndilər. Gedib kövşəni də görərlər. Ömrümüz,
günümüz onsuz da zəhmətlə keçib. Gərək onları da zəhmətə alışdıraq. O
qədər görüləsi işlərimiz var ki? Hələ kəndin xırmanını da hazırlamaq
lazımdır. Keçənilki xırmandı, yəqin ki, heç əl də dəyməyiblər.

 Ay kişi, elə bildim, deyəcəksən ki, Lətifi evləndirək, gəlinin də sənə
ev işlərində kömək etsin.

Mələk nənənin güləgülə dediyi bu sözə İsmayıl baba bir o qədər də
əhəmiyyət vermədi:

 Yox, ay arvad. Qoy uşaqlar zəhmətə tam alışsın, toy məsələsinə
sonra baxarıq. Çünki onlar zəhmətə alışmasalar, ailə saxlaya bilməzlər.
Bir də ki, Lətif hələ uşaqdı, evlənmək vaxtı deyil... 

 Vallah, ay kişi, uşaqlar hər gün işləyir. Dünən xırmanı da sulayıblar
ki, bərkisin. Dünən Lətiflə Alış Şor sudan hərəsi on səhəng su gətirib
səpiblər xırmana. Onlar kəndin uşaqları ilə birlikdə hələ xırmanın dirəyini
də bərkidiblər. Sonra da xırmanda o qədər ənzəli, quşquş oynayıblar ki,
xırman olub daş kimi. Artıq sabahdan gehrə (çəltik döymək üçün alət) də
salmaq olar. Deyirəm e.., ay kişi, deyəsən bu il də məhsulumuz yaxşı ola
caq. Allah bizi yetimyesir yanında üzüqara qoymaz, İnşallah!

 Allah böyükdür, ay arvad. Verən də odu, alan da. 
İsmayıl baba sandığın yanında divardan asdığı üçatılan tüfəngini

götürüb oraburasını sildi, patrondaşını çiyninə salıb ayağa qalxdı: 
 Mən Doğanağa kəklik vurmağa gedirəm. Bir şey tapa bilməsəm

qayıdacam kövşənə. Kövşənə gedəndə uşaqlardan muğayat ol, hər yer
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ilançəyəndi. Yaxşı yadıma düşdü, dünən çəltik biçəndə yekə bir ilan
çarığımın cırıq yerindən az qala ayağımı yemişdi. Öldürməyə əlim də
gəlmədi. Sürünüb arxın qırağındakı talaya girdi. Yenə də ehtiyatlı olun.
Görsəniz ki, gəlmədim, çox vaxtsıza qalmayın. Pərinisəyə de ki, ev
eşikdən gözqulaq olsun. 

İsmayıl baba təzə aldığı yəhəri atın belinə qoyub quşqununu bərkitdi.
Yəhər atın belində rahat otururdu. Kənarları xüsusi zövqlə işlənmişdi.
İsmayıl baba yəhəri palantikən Әlabbasdan almışdı. Buraların yəhər,
palanına ancaq bu kişi baxırdı. Kimin atının yəhəri sındı, eşşəyinin
palanı cırıldı, qaçırdı Әlabbas kişinin yanına. Sağ olsun Әlabbası da, heç
kimi naümid geri qaytarmazdı. Ancaq son vaxtlar onun da alveri yaxşı
getmirdi. Çox adam palan tikməyi özü öyrənmişdi.

İsmayıl baba dəsmala bükdüyü yavanlığı heybəyə (ərzaq qoymaq
üçün torba, kiçik xurcun) qoyub yəhərin üstünə aşırdı. Ayağını üzəngiyə
qoymadan atın belinə sıçradı. Ova getdiklərini hiss edən Bozdar sevinir
miş kimi teztez hürərək özünü gah Qara atın qabaq ayaqlarına sürtür,
gah da qaratikan çəpərinin üstündən o yan bu yana tullanırdı. İsmayıl
baba həmişə ova getməzdən əvvəl Bozdarın çəpərin üstündən neçə dəfə
tullanmasını sayardı:

 Bir, iki, üç... Hə.., üç oldu. Demək, bu gün üç kəklik vurmalıyam.
 Ay kişi, o gün tikan qıranda vurduğun kəkliyin birini qonşuya ver

mişəm, biri isə hələ durur. Neyləyirsən üç kəkliyi. Vallah, sən Doğa
naqda kəklik qoymadın.

 Yox, ay arvad, Bozdar çəpərdən üç dəfə tullanıb, demək üç kəklik,
vəssalam… 

Mələk nənə İsmayıl babanı yola saldı. Həyətbacanı sulayıb bir çalğu
(böyük süpürgə) çəkdi. Qalan işləri isə Pərinisəyə tapşırıb çəltik biçməkdən
parpar yanan orağı nimtənəsinin çarpazına (qarmaq) sancdı. Keçən ildən
qalma motal şorunu və təzə pendiri nehrə yağı ilə qarışdırıb yuxanın arasına
doldurdu. Lətif bir büküm çörək bağlamasını çomağın ucuna keçirib çiyni
nə atdı. Alış isə ayağını neçə gündür yonub düzəltdiyi toppuzlu çomağın
üstə aşırdı, «köhlən atına» «dəhdəh»  deyib əlindəki şiv çubuğu yerə
vurdu. Sevindiyindən o yan, bu yana qaçaraq yolağadan çıxdı.

Mələk nənə həyəcanla: 
 Ay bala yavaş qaç, yıxılarsan, ağzınburnun əzilər. 
Mələk nənənin sözündən sonra Alış «köhlən atının» yedəyini çəkib bir

qədər yavaşıtdı. Onlar Ağ qayanın qarşısındakı çəltik yerinə tərəf yollandı.
İsmayıl baba çəltik ləklərinin suyunu bir həftədən çox idi ki, qurut

muşdu. O, hər il məhsulun yarısını yetimyesirə, kasıbkusuba pay
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layırdı. Yəqin ona görə idi ki, gördüyü işdən yorulmayan İsmayıl ba
banın çəltik sahəsi ildənilə bol məhsul gətirirdi. Әkib becərdiyi torpaq
ruzili, bərəkətli olurdu.

Günəş hər yeri yandırırdı... Daşların dibində kölgələnmədən bir
addım da atmaq mümkün deyildi. Arabir Doğanaq tərəfdə Qara atın
kişnərtisi, bir də Bozdarın səsi eşidilirdi. Uzaqdan gələn güllə səsi Lətiflə
Alışı diksindirdi. Onlar sevincək qaçıb yaxınlıqdakı daraq dişi kimi
sıralanan qayalardan birinin üstünə çıxdı.

 Nənə, ay nənə, deyəsən dədəmdi.
 Hə ay bala, dədəniz yəqin ki, kəkliyin birini vurdu. Onun atdığı

güllə hələ boşa çıxmayıb...
Bir az getdikdən sonra uşaqlar yaxınlıqdakı zoğal ağacının dibində

oturdular. Həmin il zoğal savaya qalmışdı, elə bil heç əl dəyməmişdi. Çoxu
ağacın üstündə qurumuşdu. Ağacın kökü qayanın üstündən ilan kimi
qıvrılıb keçmişdi. Qapqara qaralmış zoğalların bir hissəsi istidən xorazillə
olub (yumşalıb) yerə tökülmüşdü. Dağdağan ağacına sarılmış qoradan az
qala bal süzülürdü. Uşaqlar yerə tökülmüş zoğaldan bir ovuc toplayıb
yedilər. Sonra onlar ağaca dırmaşıb xeyli qora yığdılar. Mələk nənə zoğalın
ələtəyindəki bərk meyvələrdən bir az yığıb daşın dibinə tökdü. Üstünə
şaxşəvəl atdı.

 Ay bala yadınızda olsun qayıdanda götürək. Bu il heç muxəşər (tumu
çıxarılmış zoğal qurusu) də eləməmişəm. Bir az da gedib Sədəfin bağın
dan tapsam qış tədarükünü görmüş olaram. Geri dönəndə çayın qırağından
alça da yığarıq. Saralıb tökülür yerəyurda, heyif olur. Elə bilirəm beşaltı
dənə alça çörəyi bişirsəm qışa bəs eləyər. Qışda şilədənşoradan hazırla
yaram içərsiniz. Soyuq da sizi tutmaz. Amma bu istilərin qışda bir güclü
soyuğu olacaq ha...

Kəpənəklər sanki güllərə naz eləyirdi... Kolların dibindən pırıltı ilə
uçan qaratoyuqlar, sərçələr az qalırdı ki, adamın ayağının altında qalsın.
Arabir Kəmərə qayasında oxuyan kəkliklərin qaqqıltısı eşidilirdi. Hop
hopla cırcıramanın səsi daşları yalayan Bərgüşad çayının şırıltısına
qarışıb, sanki dünyanın ən gözəl musiqi əsərini bəstələyirdi. Hacıleylək
lər sudan tullanıb göydə rəqs edən balıqlara baxır, çayın dərinliklərinə
kəllə vurub uca çinarın yarpaqları arasında gizlənən balaları üçün yem
axtarırdı. Dünyanın istisinə, soyuğuna sinə gərən qoca çinar isə, qızılı
rəngli yarpaqları ilə balaca quşcığazlara sanki sığal çəkir, hərdən əsən
zəif külək elə bil ki, onları yırğalayıb laylay çalırdı. 

Mələk nənə dəsmalın dörd ucunu düyünləyib uşaqların başına qoy
muşdu. Gün vurmasın deyə, onlar teztez qaçıb dəsmallarını yaxınlıq
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dakı arxda isladır, yenidən başlarına qoyurdu. İslanmış dəsmalın suyu
uşaqların alın tərinə qarışıb torpağın üzərinə damcılayırdı. Mələk nənə
bafa (çəltiyin bir ovuc içi bağlaması) tutur, Lətiflə Alış isə köməkləşib
dərz (çəltiyin böyük bağlaması) bağlayırdı. Onlar dərzləri yorğunluqdan
güclə birbirinin üstünə yığırdı. 

Mələk nənə uşaqların yorğunluğunu hiss etmişdi. Ancaq, onlar bunu
biruzə verməmək üçün yenə də əvvəlki həvəslə işləyirdi. Dincəlmək
ağıllarına da gəlmirdi:

 Ay bala günortadır. Çox işlədiniz, gedək bir az dincələk, çörək
yeyək. Günorta namazının da vaxtı keçir... 

Lətiflə Alış bu sözü eşidən kimi sevincək özlərini Bərgüşad çayının
sahilinə yetirdi. Onlar ağlıqaralı çaylaq daşlarının üzərindən tullana
tullana özlərini çayın dayaz yerinə atdı. Mələk nənə orağın burnunu
dərzin üstünə vurub onlara baxırdı. 

Uşaqlar bir az sərinləyib geri döndü. Çörək yemək üçün arxın kə
narındakı çinar ağacının kölgəsində oturdular. Alış bayaq ciblərinə
yığdığı əzilmiş zoğalı, bir də xurcundakı qoranı yaxınlıqdakı arxda
yuyub süfrənin bir kənarına qoydu. 

Mələk nənə hazırladığı yağlı dürməyi uşaqlara tərəf uzatdı:
 Yeyin a bala, çox yoruldunuz! Bu qədər də işləmək olar? Gördünüz

vaxt nə tez gəlib keçdi... «Әzmlə işləyən insanın günü qısa, ömrü uzun
olar»  deyiblər. Bax, o quşlar da insan kimidir. Onlar da bütün günü
işləyir, balaları üçün yem axtarırlar... 

Mələk nənənin sözü yarımçıq qaldı. Elə bu an bayaqdan bəri yem ax
taran hacıleyləklərdən biri qəflətən başını suya vurub dimdikləri arasında
tutduğu balığı bərkbərk sıxaraq balalarına tərəf uçmağa başladı. Bu
mənzərəni maraqla seyr edən Mələk nənə gülümsəyərək sözünü tamam
lamaq üçün yenidən uşaqlara tərəf döndü. 

Alış yorğunluqdan oturduğu yerdə mürgüləyirdi. Yeyib qurtara
bilmədiyi dürmək dərz bağlamaqdan şişmiş əllərindən sürüşüb yanına
düşmüşdü. Çox keçmədi Bərgüşad çayının həzin laylası və yavaşyavaş
əsən sərin külək Lətifin də kipriklərini birbiri ilə öpüşdürdü. Mələk nənə
balaca dərzlərdən ikisini gətirib onların başının altına qoydu və dəstəmaz
almaq üçün yaxınlıqdakı arxa tərəf getdi.

Bir müddətdən sonra namazını qılıb, geri dönən Mələk nənə göz
lərinə inanmadı. Uşaqların başaltısının yanında yekə bir ilan qıvrılıb yat
mışdı. O, həyəcandan bilmədi ki, nə etsin. Bəlkə də ilan Mələk nənənin
həyəcanını hiss etsəydi, sakitcə sürünüb gedərdi. Mələk nənənin üzünü
göylərə tutub, Allahdan kömək diləməkdən başqa heç bir çarəsi yox idi:
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 Allahım özün kömək ol! Uşaqları bu bəladan salamat qurtar! Ya Rəb
bim, buynuzlu qoçu qurban deyirəm. Böyüklüyün xatirinə hər həftənin
duz günü (bazar ertəsi) oruc tutacam. Ya Rəbbim özün kömək ol!

Mələk nənənin bu yalvarışından sonra bir anlığa möcüzə baş verdi.
Bayaqdan bəri çayın kənarında ov axtaran hacıleyləklərdən biri uçub
uzun ayaqlarını ilanın başına endirdi. Onu dırnaqları arasında bərkbərk
tutub, uşaqların üzünə yelpik çəkirmiş kimi qanadlarını yellədi və bir
göz qırpımında ağacların arasından Bərgüşad çayının üzərinə qalxdı. Bu
möcüzənin həyəcanından hələ də özünə gələ bilməyən Mələk nənə göz
lərinin yaşını sildi, üzünü göylərə tutub yenidən yalvarmağa başladı:

 Allahım, sənə öz böyüklüyün qədər şükürlər olsun!
Lətiflə Alış elə bil rahat yorğandöşəkdə yatmışdı. Heç nədən xəbər

ləri yox idi. Mələk nənə onları oyatmağa qıymadı. O, baş vermiş
möcüzənin təsirindən hələ də özünə gələ bilməmişdi. Deyəsən, yamanca
qorxmuşdu. Qorxuluğunu götürmək üçün qaçıb arxdan biriki ovuc su
içdi. Sonra qəşmətini (alına bağlanan dəsmal) açıb alnını islatdı. Bir
qədər özünə gəldikdən sonra boğunuq səslə dedi:

 Allaha qurban olum! Bu möcüzəni o, yaratmasaydı mən nə edərdim?
İlan necə də qıvrılıb yatmışdı!.. Lap daşa sarılmış zoğal ağacının kökünü
xatırladırdı. Yaxşı ki, uşaqlar oyanmadı. Yoxsa onlar da qorxardı. İlan
onları vura bilərdi…

Mələk nənə uşaqları yatılı qoyub, arxla gələn balıqları yığmaq üçün
dəhnənin suyunu qurutmağa getdi. O, dəhnənin ətrafında bitən gandalaşlar
dan biriki çəngə qırıb arxın qabağına atdı və yekə bir daşı itələyib ora saldı.
Geri qayıdanda artıq uşaqlar oyanmışdı. Onlar gözlərini ovxalayaovxalaya
əsnəyir, arxda tullanan balıqlara baxıb, qəhqəhə ilə gülürdü.

 Qaqa, qaqa bax o balığı görürsən? O, mənim balığımdı. Onu özüm
tutacam deyib, Alış özünü paltarlı suya atdı. Bunu görən Mələk nənə
üzünü Lətifə tərəf tutub dedi:

 Hə, görək hansınız daha çox balıq tutacaqsınız. Mən də arxın qırağın
dan bir az göygöyərti yığım gedək. Axşam sizə ayranlı aş bişirəcəyəm.

Artıq Alış bayaqdan bəri orabura qovduğu iri bir balığın ortasından iki
əli ilə bərkbərk yapışmışdı. Balıq nə qədər çalışsa da Alışın barmaqları
arasından sürüşüb çıxa bilmirdi. Lətif söyüd çubuğundan düzəltdiyi cələni
Alışa tərəf atdı, özü də qollarını çırmalayıb arxa tullandı. Günəş şüası al
tında parıldayın balıqlar Lətifin əlindən teztez sürüşüb çıxır, quyruğu ilə
onu isladırdı. Lətiflə Alış sevincək balıqları qovur, əllərinə keçəni kömək
ləşib cələyə keçirirdilər. Üstbaşları su içində idi. Xeyli balıq tutduqdan
sonra, onlar islanmış paltarlarını çıxarıb arxın kənarındakı daşın üstə sərdi.
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Sonra yenidən çaya çimməyə getdilər. Uşaqlar günəş Kosa dağın qənşərinə
gələnə qədər çimdilər. Artıq onların paltarları da qurumuşdu...

Mələk nənə yığdığı göygöyərtini və uşaqların cələyə keçirdiyi balıq
ları xurcuna qoyub onları səslədi:

 Ay uşaq bəsdi çimdiniz, paltarlarınız da quruyub, gəlin gedək.
Günəş Kosa dağının arxasında gizlənməyə hazırlaşırdı. Hələ uşaqlar in

diyə qədər belə çox işləməmişdi. Çayda çimmək onları lap taqətdən
salmışdı. Nədənsə Alış bir az geridə qalmışdı. O teztez kolların dibinə əyilir,
yığdığı kəklikotunu səliqə ilə dəstələyirdi. Lətif isə səhərsəhər gizlətdikləri
zoğalı şaxşəvəlin arasından götürüb, hamıdan qabaqda gedirdi. Onlar evə
çatanda İsmayıl baba ovdan yenicə qayıtmışdı. Mələk nənə «iki daşın
arasında» yığdığı zoğalı əzib muxəşər elədi və çardağın üstünə sərdi. Sonra
qızı Pərinisəni səslədi. Pərinisə kəkliklərin ikisini yolub təmizləmişdi. Biri
isə hələ xurcunda idi. Alışın yığdığı kəklikotunun ətri hər yanı bürümüşdü.

 Ay qız Pərinisə bir çay dəmlə, «içim çıxsın başıma». A bala Vallah,
«dilim ağzımda yanır!»

Pərinisə tez samovar çayının üstünə bir az da kəklikotu əlavə edib
ocağın yanına qoydu. Çay dəm alana qədər Mələk nənə başlarına gələni
İsmayıl babaya danışdı. O, həyəcanını gizlədə bilmirdi. Qorxduğu açıq
aydın hiss olunurdu.

 Ay kişi, buynuzlu qoçu qurban demişəm. Heyvanlar gələn kimi
durub onu kəsərsən, hamısını paylayarıq. 

Artıq günəş Kosa dağın arxasında gizlənmişdi. Qəribin çökəkdən kəndə
tərəf tökülən qoyunquzu mələşir, dəstədəstə bölünüb ensiz cığırlarla
evlərə tərəf ayrılırdı. Körpə buzovlar orabura vurnuxur, çəpişlər, quzular
oynaqlaşır, çəpərədən boylanaraq yelini südlə dolu analarını gözləyirdi. Bu
il İsmayıl babanın heyvanlarının çoxu herağac (tez, erkən) doğmuşdu.

İsmayıl baba bəslədiyi buynuzlu qoçu «yolağanın ağzında» yerə yıxdı,
uşaqların adına deyilən qurbanı kəsdi. Qoçu bir əli ilə qaldırıb həyətdəki tut
ağacından asdı, dərisini biləkləyib boğazından çıxardı. Tez şaqqalayıb kənd
dəki evlərin sayı qədər bərabər pay qoydu. (Kənddə 810 ev var idi.)

 Ay arvad o dərini də duzla qoy qurusun. Qışda uşaqlara papaq tikərəm.
Elə bu vaxt Sadıq baba («Sadıq uşağı» nəslinin ağsaqqalı) çarığının

bağını sürüyəsürüyə yolağanın ağzından qaçaraq keçdi. Bunu görən İs
mayıl baba onu səslədi:

 Ay Sadıq, ay Sadıq ayağını bir bəridən qoy görək. Hara tələsirsən
belə. Yaxşı kəhlihotu (kəkotu) çayımız var. İçərik...

 Yox ay İsmayıl, kola (buynuzsuz) inəyimiz gəlməyib. Gedim görüm
harda qalıb, kimin yolağasına dönüb.
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 Әşşi, inəyinə heç nə olmaz, buralarda olar, uşaqlara qurban kəs
mişəm gəl onu da apar.

Sadıq baba İsmayıl babanın bu sözündən sonra geri döndü. Әyilib
çarığının bağını bağladı. Әllərini sirtovunun (üst geyimi) yanlarına sürtə
sürtə dedi:

 Allah qəbul eləsin ay İsmayıl! Çay içsəm çox qaranlığa qalaram.
Gedim kəndin ayağından da soruşum inəyi... 

Sadıq baba qurban payını götürüb, çomağını yerlə sürüyəsürüyə
kəndin ayağına tərəf qaçdı. Qalan qurban paylarını isə Lətiflə Alış qapı
qapı düşüb paylamağa başladılar.

Sadıq babanın inəyini gördüm deyən olmadı. O, kəndin ayağındakı daşın
üsündə oturub fikirləşirdi: «Görəsən nə oldu mənim inəyimə, gəlib çıxmadı?
Daşdanmı düşdü, canavarmı yedi, yoxsa kiminsə bostanına girdi? Әşi hər
dəfə Әsədin nobatında bu heyvanların başına bir iş gəlməlidi də... Keçən il
qışda Allahyarın qoyununu Gabın dərədə canavar yemədimi? Onda da
Әsədin nobatıydı də... Amma yaxşı oldu elə. Allahyara, bax o ağacın dibində
neçə dəfə dedim ki, ay kişi uşaqları göndər İsmayıl kişi qurdağzı (heyvanı
canavar yeməsin deyə oxunan «dua». bax: səh  466) bağlasın. Eşitmədi
məni. Ona bu da azdı. Dedi ki, əşşi indi gələr, bir azdan gələr. Sabah Allahyar
gedib gördü ki, canavar qoyunun dərisini də yeyib. Bax, qurdağzı bağlat
dırsaydı yeməzdi. Yalan deyil ki... Amma İsmayıl kişi elə adam deyil, xəbəri
olmayıb. Xəbəri olsaydı özü bağlayardı. O günü Kərimin inəyi də səhərə
qədər qalmışdı Yal Zəmidə. İsmayıl kişi qurdağzı bağlamasaydı kim bilir
nələr baş verəcəkdi... Vallah canavarlar inəyin dərisini boğazından çıxarardı.

Sadıq babanın bircə inəyi qalmışdı. Birini də bildir (keçən il) kəsib sat
mışdı. Vaxtilə çoxlu malqarası olan Sadıq baba indi çətinliklə dolanırdı. İki
il əvvəl İrandan gələn quldurlar onun malqarasının hamısını oğurlamışdı.
İndi əkinbiçinlə məşğul olurdu.

Sadıq babanın xəyalı min yerə gedib düyünlənirdi:
 Allah göstərməsin, inəyimi canavar yesə mən nə edərəm, başıma

haranın daşını salaram? Әsəd də deyir ki, a kişi vallah sənin inəyini çayı
keçəndə gözlərimlə gördüm. Qorxma heç nə olmaz.

Alış Kərimgilin qurban payını verib qayıdanda Sadıq baba onu gördü: 
 Alış, başına dönüm a bala, evdə dədənə de ki, Sadıq əminin inəyinə

bir qurdağzı bağlasın. Görək başımıza nə gəlir.
 Yaxşı, Sadıq əmi, deyərəm.
Alış evə gələndə İsmayıl baba əlindəki qara ipi düyünləyərək nə isə

oxuyurdu. O, bir qədər ayaq saxlayıb gözlədi. Dədəsinin hansısa dildə
nə isə oxuduğunu Alış başa düşmədi:
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 Dədə, ay dədə, Sadıq əmi dedi ki...
 Bağladım a bala. Artıq Sadıq əminin inəyini canavar yeyə bilməz.
Alış dədəsinin oxuduğu sözlərin nəinki qurdun ağzını bağlayacağına,

hətta istənilən möcüzəni yarada biləcəyinə inanırdı. O, bilirdi ki, dədəsi
çox güclüdür, hər şeyi bacarır. Elə bu vaxt ürəyi dözməyən Sadıq baba
da hövlnak özünü yolağadan içəri saldı.

 Ay ismayıl, inəyi tapa bilmədim! 
 Sadıq kişi, qurdağzı bağlamışam. Allahın köməkliyi ilə inəyinə heç

nə olmaz. Amma mən qurdağzı bağlayandan sonra inəyin çay keçsə qurd
ağzı sınacaq. Hər ehtimala qarşı gecə yarısı durub bir də bağlayaram.

 Sağ ol ay İsmayıl, Allah köməyin olsun! Allah balanı saxlasın! Әli
kəmərini qurşasın! Nə bilim Vallah, Әsəd deyir ki, guya inəyimi çayı
keçəndə görüb. İmanım Allah amanatı. Təki hər şey yaxşı olsun...

Sadıq baba ümidini İsmayıl babanın düyünlədiyi ipə bağlayıb razılıq
edəedə yolağadan çıxdı. Evə çatan kimi hər ehtimala qarşı damdakı mis
qazanı götürüb əlində üç dəfə fırladıb dedi:

 Allah, sən canavarların, çaqqalların, oğruların dilini bağla!
Sonra o qazanı damın bir küncündə ağzıüstə çevirib bu sözləri oxudu:

«Aya baxdım ağladım,
Günə baxdım ağladım,
Həzrət Әli əliylə
Qurdun ağzın bağladım…» (İnanclara görə bütün bunlardan sonra

Sadıq babanın inəyinə heç nə ola bilməzdi).
Artıq Sadıq baba inəyinin qurdun ağzından xilas olması üçün mümkün

olanı etmişdi. İndi o oturub gözlərini inək gələcək yollara dikməli idi…
Mələk nənə qoyunun içalatını təmizləyətəmizləyə üzünü İsmayıl

babaya tərəf tutub dedi:
 Allah qurbanımızı qəbul eləsin ay kişi. Evlərin hamısına pay çatdı.

Qonşumuz Nurcahana da ayrıca pay qoydum. Özüm aparıb verdim.
Başıma gələnləri danışdım. Mənə dedi ki, ay arvad, Şeyx evinə də bir
nəzir de. Mən də iki silmə düyü, bir də uşaqlara keçən il toxuduğum
corabları nəzir dedim. Heç ayaqlarına da almayıblar. 

 Allah nəzirimizi də qəbul edər, İnşallah... 
(Qeyd: Vaxtilə Qala qaya kəndində yaşayan Alırza bəy Keyx evinin

yal (Şeyx evinin yal) deyilən yerdə sütunlu bir ev tikdirmişdi. O, nökəri
Yetim Vəliyə vəsiyyət etmişdi ki, öləndə onu həmin evdə dəfn etsinlər.

Yetim Vəli Alırza bəyin vəsiyyətinə əməl edib onu dediyi yerdə dəfn
edir. Həmin ev Alırza bəyin ölümündən sonra ziyarətgaha çevrilir. Bura
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gətirilən nəzirləri Yetim Vəli kasıbkusuba paylayarmış... «Keyx evinin
yal» yazısına bax: səh.  445).

Bacadan düşən ay işığı oturduğu yerdə yuxulamış Alışın üzünü bir
az da nurlandırmışdı. Yorğunluqdan çarığının bağını da açmayan Lətif
kəklik tükündən hazırlanmiş yumşaq yastığı bərkbərk qucaqlayıb,
damın bir küncündə çinar ağacından düzəldilmiş taxtın üstündə yıxılıb
yatmışdı. 

Malheyvanı yerbəyer edən İsmayıl baba evə qayıdanda, Mələk nənə
çıraq işığında xalça toxuyurdu. His basmış çırağın zəif işığı xalçanın
ilmələrini güclə işıqlandırırdı. 

 Arvad, deyəsən uşaqları bu gün çox yormusan. Görürsən, Lətif
yorğunluğundan heç çarığını da çıxarmayıb. Alış da elə bil ki, bir ildi
yatmırmış. Ona bax, gör necə mışıldayır. 

Mələk nənə başını qaldırıb uşaqlara tərəf baxdı. Onlar elə şirin yat
mışdılar ki, dünyadan xəbərləri yox idi. Mələk nənə uşaqları durğuz
mağa qıymırdı. Ancaq könülsüzkönülsüz onları səslədi:

 A bala, durun yerinizdə yatın. Pərinisə yerinizi çardaqda salıb. Lətif,
bala, çarıqlarını da çıxart, qoy ayağın dincəlsin. 

Mələk nənə uşaqları yuxudan güclə durğuzduqdan sonra onlar göz
lərini ovxalayaovxalaya qapıdan çıxıb çardağa tərəf getdilər. 

 Ay kişi uşaqlar kövşəndə elə həvəslə işləyirdilər ki, gəl görəsən.
Gözlərinlə görməsən inanmazsan. Onlar o qədər dərz bağlayıblar ki...
Səhərimiz xeyirə açılsın, gedib özün baxarsan. Deyirəm e.., yaxşı ki,
uşaqlar o boz ilanı görmədilər, ay kişi. Yoxsa yaman qorxardılar. Mən
qorxudan hələ də özümə gələ bilməmişəm.

Mələk nənənin səsinin titrəməsini hiss edən İsmayıl baba araya başqa
söz qatdı:

 Sadığın inəyi yəqin ki, Sədəfin bağına girib…
Mələk nənə İsmayıl babanın dediklərini eşitsə də, söhbətinə davam

etdi. Sanki o, başına gələnləri danışdıqca yüngülləşirdi:
 Görünür o, sənin üstünə atılan ilanıymış, ay kişi. Gərək dünən onu

talanın içindən çıxarıb öldürəydin. 
 Yox, ay arvad, yazığım gəldi. Allah axırını xeyir eləsin. İnşallah

qurbanımız da, nəzirimiz də qəbul olar! Biz heç kimə pislik eləməmişik.
Qoy səhər açılsın uşaqlarla birlikdə dərzləri daşıyıb tökərik xırmana.
Onlar xırmanda çəltik döyər, mən isə yavaşyavaş kövşənin qalan
hissəsini biçərəm.

Dan yeri yenicə qızarırdı. İsmayıl baba həmişəki kimi yerindən tez
durmuşdu. Çox fikirli idi. Axşam gördüyü yuxunu heç yana yoza bilmir
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di. Yuxuda bir ilanın uşaqları qaranlığa doğru aparması onun fikirlərini
altüst eləmişdi. 

İsmayıl baba gördüyü yuxunu yozmaq üçün Mələk nənəni səslədi:
 Ay arvad, axşam bir yuxu görmüşəm. Heç yana yoza bilmirəm. Gördüm

ki, bir ilan Lətiflə Pərinisəni zülmət qaranlığa tərəf aparır, Alış isə qıvrıla
qıvrıla sürünən ilanın arxasınca qaçır. Qəflətən ilan uşaqlarla birlikdə qaran
lıqda yox oldu. Bəlkə də o, sizi qorxudan ilanıymış. İlan yox olandan sonra
Alış enli bir yolla elə hey irəliyə doğru qaçırdı. Sonra gördüm ki, çəltik
sahəmizə də od vurublar.Yetimyesirin hamısı da məndən pay gözləyir.

 Ay kişi, rəhmətlik Tubu nənəm deyərdi ki, yuxuda ilan görmək yaxşıdır.
Yəqin o, uşaqlara yol göstərirmiş. «Hər qaranlıq gecənin, bir aydın səhəri
olur»  deyiblər. Kövşənin yanması da ola bilsin ki, bolluq əlamətidir. Fikir
eləmə. Heç nə olmaz, İnşallah... Bu ilki çəltiyin lap hamısını paylayarıq
yetimyesirə. Acından ölməyəcəyik ki! Keçən ilki xaralın ağzını hələ heç
açmamışam. İnşallah qışı çıxararıq. Bircə uşaqlara heç nə olmasın.

İsmayıl baba gördüyü yuxunun təsiri altında malheyvanı arxacdan
çıxarıb, Qarovul təpəsinə tərəf qaldırırdı. O, Sadıq babanın sevincək ona
tərəf qaçdığını görüb atının cilovunu yığdı. 

 Ay İsmayıl, Allah balanı saxlasın. İnək gəlib çıxdı. O qədər sevindim
ki… Nəsi yatmayıb, səhərə qədər inək axtarıb. Axır ki, gedib Sədəfin
bağından tapıb inəyi... 

İsmayıl baba gülümsədi:
 Yazıq heyvan görünür acıymış ki, özünü verib Sədəfin bağına.

Yoxsa sənin inəyin başqa yerə dönməz.
Qarovul təpəsi kəndin ən hündür yerlərindən biri idi. Buradan hər yer

əl içi kimi görünürdü. İsmayıl babanın çəltik sahəsi qoca çinarın tuşun
dan (bərabərindən), Ağ qayanın yarğanına qədər uzanıb gedirdi. İsmayıl
baba əlini alnının qənşərinə gətirib ətrafa nəzər yetirdi. Gözlərinə inan
madı. Atını biriki addım da irəli sürüb yenidən baxdı. Bir dəstə atlının
onun çəltik sahəsini ayaqlayıb keçdiyini gördü. Kiminləsə danışırmış
kimi dedi: «Ayə, bu atlılar kimdi belə, mənim çəltik yerimi ayaqlayıb
keçir. Deyəsən axı, gördüyüm yuxu yavaşyavaş çin olmağa başlayır.
Görünür onlar kimdirsə məni hələ yaxşı tanımır».

Bir az da yaxşı görsün deyə o, atının başını döndərdi. Gözlərini qıyıb
bütün diqqətini çayı keçən atlılara cəmlədi: «Vallah, kazaklar olsa on
ların hamısını bircəbircə güllələyərdim. Onlar hələ məni yaxşı tanımır.
Gecəgündüz işlə, axırda da kazakın biri gəlib çəltiyini tapdalayıb getsin.
Yox, amma onlar kazaklara oxşamır. Bəs kimdi ə, bunlar? Gədanın biri
gəda. Mənimlə çəltik əkmisən? İndi də tapdalayıb gedirsən? Yaxşı baxa
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rıq, mən indi sizə göstərərəm İsmayılın çəltik sahəsini ayaqlayıb keç
məyin nə olduğunu...»

İsmayıl baba üçatılan tüfəngini çiynindən aşırıb çarığının dabanını
bircə dəfə atın qarnına vurdu və Ağ qayaya tərəf çapdı. Dırnağından od
sıçrayan, nəfəsindən köz püskürən Qara at İsmayıl babanı bir göz qır
pımında Ağ qayaya çatdırdı. Şahə qalxan atın kişnərtisi dağları, daşları
lərzəyə gətirdi. Atlıların Bərgüşad çayını keçməsinə baxmayaraq, İs
mayıl baba onları geyimlərindən kazaklara yox, Qaçaq Nəbinin dəstə
sinə oxşatdı. İsmayıl baba keçən il Yazı düzündə ot biçəndə bir neçə dəfə
Qaçaq Nəbini və onun dəstəsini görmüşdü. Onların başlarında buxara
papaq var idi. Həm də, Qaçaq Nəbinin dəstəsi kazakların əlinə keçməsin
deyə, adətən dan yeri sökülənə qədər yerlərini dəyişirdi. Bu gün nədənsə
bir az ləngimişdilər. 

(Qeyd: Qaçaq Nəbi 1854cü ildə indiki Qubadlı rayonunun Aşağı
Mollu kəndində anadan olmuşdur. Atası Alı kişi ailədəki çətinlikləri
nəzərə alaraq onu kənddə bir varlıya muzdur vermişdi... 
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İsmayıl babanın şəklini kağız üzərində
özüm təxmin etdiyim kimi çəkmişəm. 

Qaçaq Nəbinin  əsil siması isə belə olub.
(Bu, Qaçaq Nəbinin 

bu günə qədər gəlib çatmış 
yeganə fotosudur).



Yerli mülkədarlardan biri kəndlilərin torpaqlarını tutmaq isdəyirdi.
Artıq böyüyən Nəbi buna dözməyib mülkədara müqavimət göstərir. Bun
dan sonra o, qaçaq düşür. Özü kimi narazı kəndliləri bir yerə toplayıb
dəstə düzəldir. Onun dəstəsi Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarında qaçaqçılıq
edir. O, kəndlilərin zülmkarlardan müdafiəsinə qalxır. Mülkədarların var
dövlətini alaraq kasıbkusuba paylayır. 

Ömür gün yoldaşı Həcər Qaçaq Nəbinin ən yaxın silahdaşı olub. Çar
höküməti 20 il Qaçaq Nəbini və dəstəsini məhv etməyə çalışıb. Ancaq
məqsədinə nail ola bilməyib.

Qaçaq Nəbi 1896cı ilin mart ayında Kərbəladan dönərkən Türkiyə
ilə İran sərhəddi arasında rus casusları tərəfindən əvvəlcədən hazırlan
mış pusquya düşərək qətlə yetirilib).

İsmayıl baba gözünü qıyıb tüfəngi qulağının dibinə gətirdi. Güllə
tutan yerdən dəstənin başçısı zənn etdiyi, çox da cüssəli olmayan atlını
nişan aldı. Sonra nə isə fikirləşib onun üç tərəfinə atəş açdı. O, Qaçaq
Nəbi güman etdiyi həmin atlını arxadan vurmaq istəmədi. «İgid, igidi
arxadan vurmaz»  deyib tüfənginin güllələrini dəyişdi və çiynindən asdı.
Vəziyyəti belə görən atlılar Yazı düzünə tərəf çapıb təpənin arxasında
gözdən itdilər. Sonra İsmayıl baba çəltik sahəsinə enib üstüstə yığılmış
dərzlərdən bir neçə bağ bağlayıb ata yüklədi. O çox fikirli idi: «Nə olur
olsun o, Nəbinin dəstəsi idi. Nəbi də bildi ki, ona güllə atan kazaklar deyil.
Әgər kazaklar olsaydı onların arxasınca düşərdi... Onlar hara getsələr yenə
də qayıdıb gələcəklər. Çünki, Nəbi belə şeyləri bağışlamaz. Qoy gəlsinlər...
İsmayıl da kürəyin yerə vuran oğlanlardan deyil. Lazım gəlsə… Amma
yox, heç əlim gəlməz Nəbini öldürməyə. Axı, o da kasıbkusubun adamıdı.
Başqası olsa bu işinə görə onun dərsini çoxdan vermişdim».

İsmayıl baba geri dönəndə Lətiflə Alış artıq öküz qoşulmuş arabaları
hazırlamışdı. Onlar dayısı Allahyarın də arabasını almışdılar ki, heç ol
masa çəltiyin hamısını daşıyıb qurtara bilsinlər. 

Uşaqlar gün qalxana qədər kövşəndəki dərzlərin hamısını daşıyıb
kəndin xırmanına yığdı. Bir az dincəldikdən sonra öküzlərin boğazına
samı (çəltik döyərkən öküzün boynuna keçirilən taxta alət) salıb xır
manın dirəyinə bağladılar. Lətif hooo, hooo... deyərək əlindəki zoğal
çubuğu ilə öküzləri vurur, İsmayıl babanın öyrətdiyi nəğməni ox
uyurdu: 

«Güc ver ho, güc ver ho, güc ver ho!
Avalım gücdə qalıb.
Güc ver ho, güc ver ho, güc ver ho! 
Ehhe, ehhe, güc ver ho...»
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Alış yenə də öz «köhlən atını» minib öküzlərin yanınca orabura
çapırdı. Öküzlər hərəkət etdikcə onların dırnaqları altından çıxan çəltik
dənələri ətrafa səpələnirdi. Uşaqlar gehrə saldıqdan sonra çəltiyi kollayıb
(toplamaq) dingə (çəltik döymək üçün dəzgah) tökürdü. İsmayıl baba isə
xırmanın bəlimini toplayır, hələ tam hazır olmayan çəltiyi xarallara (bö
yük kisə) yığıb sovurmaq üçün həyətə daşıyırdı. 

Artıq xarallar ağzına qədər dolmuşdu. Məhsulun qavızını (çıxar) tam
təmizləmək üçün onu hələ bir neçə dəfə də dinğdən keçirmək lazım idi.
Әn axırıncı prosesdə isə uşaqlar dingin çalasına düyü torpağı töküb onu
ağartmalı idi... 

«İGİD, İGİDİ ARXADAN VURMAZ»

İsmayıl babanın atlılara güllə atdığı vaxtdan bir neçə gün keçmişdi.
Hadisədən rahatlıq tapmayan Qaçaq Nəbi, ona güllənin kövşəni ayaqla
dıqlarına görə atıldığını təxmin etmişdi. Həmin vaxt arxalarınca heç
kimin gəlmədiyi üçün buna tam əmin idi. Ancaq güllənin özünə yox üç
tərəfinə atılması onu yaman narahat edirdi. Fikirləşirdi ki, o adam
kimdirsə məni öldürə də bilərdi?! Bəs, nə üçün öldürmədi? Bəlkə o, bu
hərəkəti ilə mənə nə isə demək istəyirdi? Yox, bu yerlərdə mənə gülləni
ancaq kazaklar ata bilər. Yerli camaat məni yaxşı tanıdığına görə heç vaxt
güllə atmaz. Bəs, o adam görəsən kim idi?.. 

Nəbi artıq yəqin etmişdi ki, gülləni atan kazaklar deyil: «O adamın
məni öldürmək məqsədi yox idisə, onda nə üçün güllə atırdı?» sualına
Qaçaq Nəbi cavab tapa bilmirdi. Bəlkə, o adam kazaklar tərəfindən pulla
alınmış satqınlardan biri idi, gülləsi boşa çıxdı?.. 

Bu fikirlər Nəbini heç rahat buraxmırdı:
 Axı bu kəndlərdə hamı bilir ki, kazaklar mənim başıma nə qədər pul

qoyub? Yox, yəqin istəsə öldürərdi? O, kim idisə atının kişnərtisini də
eşitdim… Kim idisə igid oğlandır, görünür heç nədən qorxan deyil. Yox,
mən bu məsələni belə qoya bilmərəm. Mütləq o adamı tapıb ondan hesab
sormalıyam.

Qaçaq Nəbi növbəti günlərin birində, ona güllə atanın kim olduğunu
öyrənmək məqsədilə iki nəfər qaçağı Bərgüşad çayını keçdikləri yerə
göndərir. Bərgüşad çayının sahilinə çatan kimi qaçaqlardan biri kövşəndə
işləyən qoca kişini səsləyib yanına çağırır. Ağ qaya tərəfi göstərib soruşur:

 Ayə, a kişi, o qayanın qarşısındakı çəltik sahəsini görürsən?
Günün altında işləməkdən qapqara qaralmış qoca başını çevirib al

nının tərini əli ilə siləsilə Ağ qaya tərəfə baxıb deyir:
 Qurbanın olum a bəy, o böyük sahəni deyirsən?
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 Hə, onu deyirəm. Kimindi o sahə? Qorxma, düzünü de. Səninlə
işimiz yoxdu.

 Vallah dəqiq bilmirəm, amma deyirlər ki, İsmayıl kişinin yeridi. Ora
heç kim yaxın düşə bilməz. Özü də deyirlər ki, İsmayıl kişi çox yaxşı
adamdı. Həmişə yetimyesirə əl tutur. Hamı onun hörmətini saxlayır.

Tösmərək qaçaq «ora heç kim yaxın düşə bilməz» kəlməsini dilinin
altda bir neçə dəfə mızıldayamızıldaya təkrarlayır və qarşısındakı
kişidən yenidən soruşur: 

 Bilmirsən, İsmayıl kişi dediyin o qoçaq hansı kənddəndi?
Kişi qorxusundan İsmayıl babanı elə bil ki, heç tanımırmış kimi

cavab verir:
 Yox a bəy, vallah bilmirəm. Ağrın alım, izn ver Qasımı çağırım

soruşum, bəlkə o bilər?! 
 Soruş. Bir az tez ol. 
 Qasım, ay Qasım! Ә, İsmayıl kişi hansı kənddəndir bilmirsən?
 Ә, Poladlıdandı da... Onu tanımayan var? Nə tez onu yaddan

çıxardın ə.., indiyə kimi sənə nə qədər düyü verib?! 
 Vallah hansı kənddən olduğunu yadımdan çıxarmışdım a bəy. Allah

ondan razı olsun, yaxşı insandı. Qasım düz deyir, İsmayıl kişi həmişə
mənə əl tutub. Tək mənə yox e.., çox adama əl tutub!

Atlılar İsmayıl babanın Poladlı kəndində yaşadığını dəqiqləşdirdikdən
sonra heç nə soruşmayıb gözdən itir. Onlar İsmayıl baba haqqında
öyrəndiklərini Qaçaq Nəbiyə çatdırır. Ancaq onun xeyirxahlığı, əliaçıqlığı
barədə bircə kəlmə də olsun demirlər...

Qaçaq Nəbi, ona güllə atanı daha yaxından tanımaq üçün günortadan
xeyli keçmiş Poladlı kəndinə gəlir. Bir dəstə atlının kəndə daxil olması
camaatı yaman qorxuya salır. Qaçaq Nəbinin dəstəsini tanımayanlar,
mal heyvanlarını onlardan gizlətməyə çalışır, qışa topladıqları azuqənin
atlılar tərəfindən çapıbtalanacağından qorxurlar.

Qaçaq Nəbi atlıları ilə birlikdə, xırman yaxınlığında oynayan uşaqlara
tərəf yaxınlaşır. Tösmərək qaçaq həmişəki kimi qabağa keçib uşaqlardan
İsmayıl babanın evinin yerini soruşur:

 Ay uşaq, İsmayıl kişinin evi hansıdır! 
Uşaqlardan biri tez irəli yeriyib gözlərini ovxalayaovxalaya atlını

aşağıdanyuxarı süzür:
 Neynirsən ə.., İsmayıl babanın evini, axı sən kimsən?!
Tösmərək qaçaq nəsə demək istəyəndə Qaçaq Nəbi onun sözünü

kəsir. Uşağın mərdimərdanə cavabı onu təəccübləndirir:
 Biz sənin İsmayıl babanın dostlarıyıq, onu axtarırıq.
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Uşaq deyir:
 Siz necə dostlarsınız ki, onun evini də tanımırsınız? Kəndin lap

yuxarısındakı birinci ev İsmayıl babanın evidir.
Qaçaqlar nə deyəcəklərini bilmir. «Uşağın ağlı onlardan bir şey kəs

mir». O, ayaqyalın ensiz cığırlarla İsmayıl babagilə tərəf qışqıraqışqıra
qaçmağa başlayır: 

 İsmayıl babanı axtarırlar!!! İsmayıl babanı axtarırlar!!!
Atlılar kəndin daşlıkəsəkli, tozlutorpaqlı cığırlarında büdrəyəbü

drəyə İsmayıl babanın evinə tərəf qalxır. Bağçalara vurulmuş qaratikan
çəpəri o qədər hündür idi ki, atlıların başı çəpərdən güclə görünürdü.
Kəndin dar cığırlarından birini keçən il kökündən qopub aşan tut ağacı
kəsmişdi. Kənd ağsaqqalları hər gün əkinbiçindən sonra bu kötüyün
başına toplaşır, kimisi müştüyünü tüstülədir, kimisi də birbiri ilə dərd
sərini bölüşürdü. Atlılar həmin kötüyün üstündən keçəndə Qaçaq Nəbi
kənd ağsaqqallarına ədəbərkanla salam verir:

 Salamun əleyküm!
Müştüyünü yenicə odlamış Sadıq baba qalın tüstünü əli ilə qovaqova

ayağa qalxır və Qaçaq Nəbinin salamını alır:
 Әssalamun əleyküm! Әssalamun əleyküm! Ağa xoş gəlmisiniz

bizim kəndə. Gedək qonağımız olun...
Qaçaq Nəbi bayaqdan bəri qışqıraqışqıra qaçan uşağın kəndin başın

dan bir həyətə girdiyini qaratikan çəpərinin üstündən boylanaraq görür.
O, ağsaqqala öz razılığını bildirib «İsmayıl kişigilə gedəcəyik»  deyir.
Sonra atlılara qabaqda görünən evi işarə edir.

Qaçaq Nəbini tanıyan kənd ağsaqqalları onun kasıbkusubla işi ol
madığını yaxşı bilirdi. Ancaq onun İsmayıl babanı nə üçün axtarması
heç kimə bəlli deyildi. Sadıq baba çəliyinə söykənib atlıların dalınca
xeyli baxdıqdan sonra müştüyünə biriki qullab vurub geri dönür:

 Ay Әsəd, bu Nəbinin İsmayılla nə haqqhesabı ola bilər ki? 
 Nə bilim Vallah, bəlkə gəlib İsmayıldan bir az düyüdən zaddan

alsın, kasıbkusuba paylasın.
Yaşca hamıdan balaca olan Nəbi kişi söhbətə qarışır:
 Sadıq əmi, mənim İsmayılla heç bir işim yoxdur, sən yəqin Qaçaq

Nəbini deyirsən hə?
Sadıq baba:
 Әlbəttə Qaçaq Nəbini deyirəm.
Nəbi kişi Әsəd babanın sözünə qüvvət verir: 
Yox əşşi, İsmayıl əmi elə əkdiyi düyünün çoxunu yetimyesirə, kasıb

kusuba paylayır da...
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Әsəd baba üzünü Nəbi kişiyə tərəf çevirir:
 Onda ay Nəbi, çox güman ki, Qaçaq Nəbi İsmayılın xeyirxahlığı,

qoçaqlığı barədə aşağı kəndlərdən nəsə eşidib.
Sadıq baba söhbətə yenidən qoşulur:
 Hə, hə, düz deyirsən. Axı, aşağı kəndlərdən çəltik becərməyə gələn

lərdən İsmayılın yerində işləyənlər var. Yəqin, İsmayılı xeyirxahlığına
görə öz dəstələrinə götürmək istəyirlər. Nə bilmək olar, bəlkə də onu elə
cəsarətli, mərd olduğuna görə axtarırlar. Həm də İsmayıl bu yerlərin hər
daşınakəsəyinə yaxşı bələddir...

 Nə bilim vallah, qalmışam matməəttəl. Bu işdən ağlım heç nə kəsmir.
İsmayıl baba Qaçaq Nəbinin kəndə gələcəyini əvvəlcədən bilirdi. Ona

görə də uşağın səsini eşitcək, onu axtaranın Qaçaq Nəbi olduğunu bilib
silahlanır və əvvəlcədən düzəltdiyi «səngər»də gizlənir. Qaçaq Nəbinin
dəstəsi İsmayıl babanın evinin yolağasına yaxınlaşanda artıq Nəbinin
kürəyi, nişangahda idi. Amma, İsmayıl baba bəylərə, çar məmurlarına,
habelə tacir və sələmçilərə qarşı barışmaz mübariz olan Qaçaq Nəbini
öldürmək istəmirdi. O, Qaçaq Nəbini öldürəcəyi təqdirdə çar hökumə
tinin onu mükafatlandırıb, yaxasından medal asacağını da bilirdi. İsmayıl
baba, yoxsullara, yetimyesirə kömək edən, çar hökumətinin göndərdiyi
kazak dəstələrinə divan tutan Qaçaq Nəbiyə arxadan güllə atmağı özünə
sığışdırmırdı. Elə buna görə də o, atlılara müqavimət göstərmək fik
rindən çəkinərək üçatılan tüfəngini gizlədir. Silahsız Qaçaq Nəbinin
qarşısına çıxır:

 Xoş gəlmisiniz a bəy!
Qaçaq Nəbi qarşısındakını tanımadığı üçün soruşur: 
 İsmayılın evi buradı?
 Bəli, bəy, buradı. Lap düz gəlmisiniz!
 Özü hardadı İsmayılın? 
 Bilmirəm a bəy, deyəsən Dəmirçilərə, ya da Qalacığa (Aşağı Xo

camsaxlı) dəyirmana gedib. (İsmayıl baba izi azdırmaq üçün birbirinin
əks istiqamətində olan iki kəndin adını çəkir). Yəqin, indilərdə gələr. Bir
az dənimiz var idi. Dedi ki, aparım üyüdüm aradan çıxsın. Keçin içəri a
bəy. Hələ bu qapıya gələn, İsmayılın çörəyindən kəsməmiş getməyib.
Siz də yol gəlmisiniz... Yorğunsunuz... Atları çəkin bir az dincəlin. 

Qaçaq Nəbi Boz atın belində qamçısına dirsəklənib diqqətlə onları
qarşılayan kişiyə qulaq asırdı. O, qaşlarını çataraq soruşur:

Ya Dəmirçilərə, ya da ki, Qalacığa?
 Bəli, a bəy.
 Hansı kəndə getdiyini dəqiq bilmirsən?
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 Xeyir bilmirəm. Gün əyilib. Çox vaxtsıza qalmaz. Harda olsa, in
dilərdə gələr.

 Yaxşı, bəs sən kimsən?
 Mən İsmayılın qardaşıyam. Adım da Cəbrayıldı. Səni yaxşı

tanıyıram. Sən Qaçaq Nəbisən. Bu ellərdə adsan çıxarmısan. Deyirlər
kasıbkusubun adamısan. Hələ səni keçən il Yazı düzündə də görmüşəm.
Ot biçirdim. Dəstənlə gəlib oradan keçdin.

 Hə, Cəbrayıl görürəm sən bizi yaxşı tanıyırsan. Amma İsmayıl bizi
yaxşı tanımır. Gözləyək, qoy o da gəlib bizi tanısın...

 Lap yaxşı a bəy. Amma, qardaşım da sizi yaxşı tanıyır. Keçin, zəh
mət olmasa, damda yer hazırlayıblar. Yol gəlmisiniz… Bir az dincələr
siniz. İsmayıl da harda olsa indilərdə gəlib çıxar.

Qaçaq Nəbi atdan sıçrayıb düşür. Silahdaşlarını da başına yığıb, dama
keçir. O, damın bir küncündə yerə döşənmiş xalçanın üzərində oturub,
mütəkkəyə dirsəklənir. 

Damın arxa divarı əyriüyrü pərdilərlə əhatə olunmuş arxacın bir
tərəfini tamamlayırdı. Yüyəni arxacın dolayı pərdisinə keçirilmiş Qara
at, sanki, Boz atın yaxınlıqdakı dağdağan ağacına bağlandığını hiss edib
kişnəməyə başlayır. Qara atın kişnərtisi hər yanı silkələyir. His basmış
lampa işığında xalılara tamaşa edən Qaçaq Nəbi qəflətən geri çevrilir.
Bığlarının ucunu düyünləyərək tösmərək qaçaqdan soruşur: 

 Bu həmin atın kişnərtisi deyilmi? Səsi hələ də qulaqlarımdan get
məyib. Eybi yox, bir azdan atın sahibi də gələr, mənim arxamca güllə
atmağın nə demək olduğunu ona başa salaram. Qoy başqaları da görsün
ki, mənə güllə atmağın sonu heç də yaxşı qurtarmır... Qaçaq Nəbinin
narahatçılığı getgedə artırdı.

İsmayıl baba isə öz işində idi. O, qonaqlardan xəbərsiz neçə aydır
bəsləmədə saxladığı qaşqa qoçu yerə yıxır. Atası Heydər babadan qalma
gümüş xəncəri bircə dəfə qoçun boğazına çəkir. Qonumqonşu tökülüb
qazan asır. Kimisi plov bişirir, kimisi də şişləri közün üzərinə düzür. Çox
keçmir ki, kişmişli plovla dolu məcməhilər süfrəyə gəlir. Kababın iyi
aləmi bürüyür. Hər kəs bir qismət çörək kəsdikdən sonra Qaçaq Nəbi
qamçısı ilə buxara papağını alnının üstündən azca yuxarı qaldırıb onunla
üzbəüz oturan Cəbrayıl kimi tanıdığı ev yiyəsindən İsmayıl babanı
yenidən soruşur:

 Harda qaldı bu İsmayıl! Gəlib çıxmadı axı?
İsmayıl baba gözlərini Qaçaq Nəbinin gözlərinə zilləyib yağlı əllərini

bığına çəkir və deyir:
 Sənə İsmayıl lazımdı? İsmayıl mənəm!
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Qaçaq Nəbi tutulur:
 Bəs, sən… Cəbrayıl...
 Cəbrayıl mənim qardaşımdır. Özü indi burda yoxdu, nobata gedib...
Qaçaq Nəbi tez əlini süfrədən çəkir. Araya sakitlik çökür. Qaçaqlar

gözlərini İsmayıl babaya zilləyib matməəttəl fikrə getmişdi. Onlar əmr
gözləyirmiş kimi hərdən də Qaçaq Nəbiyə tərəf baxırdı. Qaçaq Nəbi
həmişəki kimi bığlarının ucunu əlləri ilə düyünləyərək nə isə fikir
ləşirdi. Tösmərək qaçaq yerindən qalxıb tüfəngi əlinə götürür. Heç kim
gözlərini İsmayıl babadan çəkmir. Bu an Qaçaq Nəbi gözlərini İsmayıl
babanın gözlərindən ayırıb gah süfrəyə, gah da tösmərəyə tərəf baxır.
Damda hökm sürən sakitliyi yenə də Qara atın kişnərtisi pozur. Bu dəfə
Qaçaq Nəbi yenidən başını çevirib İsmayıl babanın gözlərinin içinə
qəzəblə baxır:

 Demək bunların hamısı mənim qarşımı kəsmək məqsədi güdürmüş?
 Yox, Nəbi qağa, elimizin adətidir, gələn qonağa süfrə açarlar.
 Әvvəlcədən İsmayıl olduğunu bilsəydim səninlə heç vaxt çörək kəs

məzdim. Səninlə başqa cür danışardım. Heyif ki, bir yerdə çörək kəs
mişik. Çörək müqəddəsdir. Çörəyi tapdalamaq heç kişilikdən deyil. Bu,
bizim elin adətinə yaraşmaz. Yoxsa... 

Sözünü tamamlamayan Qaçaq Nəbi «bir də qarşıma çıxma, arxamca
güllə atma»  deyib, igidlərinə işarə edir və süfrədən qalxır. 

Hamı evdə ayaq üstə idi. Tösmərək qaçaq əlində tüfəng qaçıb qapının
ağzında dayanmışdı. İsmayıl baba Qaçaq Nəbinin qarşısına keçib deyir:

 Nəbi qağa, süfrədən yarımçıq qalxmaq günahdı. Sən, bu gün mənim
qonağımsan. İsmayılın evinə gələnin gərək qəlbində düşmənçilik hissi
qalmasın... Bu evə düşmən gələn, burdan dost kimi gedər. Axı, biz duz
çörək kəsmişik. Düşmənçilik olmasın deyə mən səni aldatmağa məcbur
oldum. Hələ biz bəzi mətləblərə aydınlıq gətirməliyik. Sonra ya dost
olarıq, ya da ki, bir daha görüşmərik. İstəsən gedərsən, istəsən qalarsan.
İstəsən məni öldürə də bilərsən. Qərarı özün verərsən. 

Bu sözlər Qaçaq Nəbini yamanca tutur. O, qaçaqlarına çöldə göz
ləməyi tapşırır: «Baxaq görək İsmayıl kişi mənimlə hansı mətləblərə ay
dınlıq gətirmək fikrindədi?»  deyib, yenidən süfrə başında İsmayıl baba
ilə üzbəüz oturur. Tösmərək qaçaq isə çöldə vurnuxur, gözünü qıyıb
qapının arasından baxsa da heç nə görə bilmir. Damın abışkasına (balaca
pəncərə) isə boyu çatmır. 

İsmayıl baba ilə Qaçaq Nəbi süfrə başında xeyli birbirlərinə baxır.
Qaçaq Nəbini hələ belə aldadan olmamışdı. İsmayıl baba gözlərini
Qaçaq Nəbidən çəkmədən yerini dəyişir ona bir az da yaxın oturur.
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Burada dahilərdən birinin kəlamı yadıma düşdü: «Cəsarət insanın ən
mühüm məziyyətlərindən biridir, onun digər xüsusiyyətləri cəsarətin
sayəsində inkişaf edir». Bəli, göründüyü kimi, bu xüsusiyyətlər İsmayıl
babada var idi...

 Nəbi qağa, səni aldatmaqda bircə məqsədim olub. Düşmənçilik
hissini aradan götürmək! Axı dost var, düşmən var. Adama nə deyərlər.
Mən həyətdə qarşılaşanda İsmayıl olduğumu bildirsəydim, duzçörək
əvəzinə, haqqhesab kəsəcəkdik. Odur ki, duzçörək bizim aramızda olan
düşmənçilik hissinə son qoydu. Nə vaxtsa kəndə gələcəyini əvvəlcədən
bilirdim. Səni öldürmək üçün mənim iki dəfə imkanım olub. Ancaq,
düşünmüşəm ki, igid igidi arxadan vurmaz! Birinci dəfə qaçaqların çəltik
sahəmi ayaqlayıb keçəndə üç yanına güllə atdım. Bilirdim ki, çayı keçən
sənin dəstəndir. Səni tanıdığıma və kürəyin gülləyə tərəf olduğuna görə
vurmadım. Nəbi qağa ikinci dəfə isə sən mənim evimə yaxınlaşanda, bax
o «səngər»dən, (İsmayıl baba damın balaca abışkasından həyəti göstərir)
kürəyinin ortasını nişan almışdım. Yenə düşündüm ki, igid igidi arxadan
vurmaz. Həm də əlim gəlmədi ona görə ki, sən də mənim kimi kasıb
kusubun adamısan, onlara əl tutursan. Amma, kazaklardan biri olsaydı
çoxdan gəbərtmişdim onu. Yaxud da əksinə, mənim yerimdə bir kazak
olsaydı, səni çoxdan güllələmişdi. Bütün bu dediklərimin doğru olduğuna
inanmırsansa, səninlə bir şərt də kəsə bilərəm.

Qaçaq Nəbi gözünün üstünə düşmüş papağını qaldırıb soruşur:
 Nədi o şərt elə!
İsmayıl baba hər şeyin öz qaydasında getdiyini görüb yenə də

bığlarını sığallayasığallaya sözünə davam edir: 
 İndi gecdir, sabah atlılarının ayaqlayıb keçdiyi çəltik sahəsinə

gedərik. Qaçaqlarınla birlikdə. Onlara tapşırarsan ki, çayın o biri tayında
üç nişangah qoysun. Әgər, nişangahın hər üçünü vura bilsəm, demək
hər iki halda səni güllələyə bilərdim. Yox, hərgah vura bilməsəm, onda
qoy, üçüncü fürsət sənin olsun. Bu halda seçim sənindir, istəsən məni
güllələyə bilərsən.

Qaçaq Nəbi İsmayıl babaya diqqətlə qulaq asırdı. Onun mərdimər
danə danışması, özünə arxayın olmasından xəbər verirdi. 

İsmayıl babanın bu xüsusiyyətləri Qaçaq Nəbinin çox xoşuna
gəlmişdi:

 Yaxşı təklifdi. Amma, ay İsmayıl, bu günün işini sabaha saxlamaq
olmaz. Düzdür, indi sənin çəltik sahənə getsək çox qaranlığa qalarıq.
Sən ki, mənimlə belə şərt kəsirsən, gəl şərtimizə elə burda əməl edək.
Həm də biz, burda çox qala bilmərik. Kazaklar yerimizi öyrənər.
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 Narahat olma Nəbi qağa, poladlılar dağ adamıdı. Onlar polad kimi
möhkəm olur. Dədəbabadan xəyanət nədir, bilmərik. Bu kənddən heç
vaxt satqın çıxmaz.

Qaçaq Nəbi gülümsəyib gözləri ilə oraburanı axtarırmış kimi damın
balaca abışkasından çölə baxır və Məjdumun döşündəki qayalığı göstə
rib deyir:

 İsmayıl indi mən səninlə şərt kəsəcəm. Bax, o qayanı görürsən? Gəl
həmin qayanın üstünə yumurtadan nişangah qoyaq. Әgər vura bilsən
səninlə ömürlük dost olacam. Yox, hərgah vura bilməsən, səninlə bir
daha görüşməyəcəm.

Onlar razılaşır. Qaçaq Nəbi gözlərini İsmayıl babanın gözlərindən çəkib
ayağa qalxır. Qapını açıb çölə çıxanda görür ki, tösmərək qaçaq bacadan
baxmaq üçün damın üstünə çıxmağa çalışır. Qapının açıldığını görən kimi
qaçağın əlləri divardan üzülür. O, şappıltı ilə yerə dəyir. Qaçaq Nəbi üst
başının tozunu əlləri ilə çırpan tösmərəyə eşitdirmək üçün deyir:

 Ay İsmayıl, mən səni heç vaxt güllələmərəm. Çünki, biz bir yerdə
çörək kəsmişik. Sən öz hərəkətlərinlə igidliyini göstərdin. Ancaq, əli tətikdə
olan o tösmərəyi görürsən də? Bax, ondan nə desən gözləmək olar...

Bir az əvvəl qapının ağzında şəlpə qulaqlarını şəkləyib damda gedən
söhbətləri eşitmək istəyən, sonra isə damın divarına dırmaşmağa çalışan
tösmərək qaçaq yıxıldığı yerdən durub, ağızburnunun suyunu qoluna
siləsilə gözünə düşmüş yekə papağını alnının üstünə qaldırır və dişlərini
ağardıb İsmayıl babaya tərəf baxır. Ona belə bir işin etibar olunduğunu
yoldaşlarına nümayiş etdirmək üçün o, özündən razı halda yerində var
gəl eləməyə başlayır. İsmayıl baba isə gözünün ucu ilə də tösmərəyə
tərəf baxmadan: «A gədə qaç get o tövlədən üçdörd dənə yumurta gətir»
 deyib, Qaçaq Nəbi ilə söhbətini davam etdirir. Tösmərək qaçaq yumur
taların nə üçün lazım olacağını bir az əvvəl qulağını qapıya söykəyəndə
eşitmişdi. O, sevindiyindən özünü tez tövləyə salır. Toyuqcücə çölə
səpələnir. Axurda yatan toyuğun quyryğundan tutub kənara tullayır. Təzə
yumurtaların hamısını papağının içinə yığıb tövlədən çıxır. Ancaq tamah
ona üstün gəldiyindən qapının ağzındaca ikisini tüfəngin qundağına
vurub sındırır və birnəfəsə başına çəkir. Qalan üç yumurtanı isə əzizləyə
əzizləyə papağının içində saxlayır. O, bir anlığa xəyalından keçirir:
«Әgər İsmayıl kişi yumurtaları vura bilməsə bunları da içərdim, sonra
isə onu yaxşıca əzişdirib, hamının gözü qarşısında güllələyərdim». 

Artıq, Qaçaq Nəbinin İsmayıl babanın mərdliyinə heç bir şübhəsi qal
mamışdı. O, bir az fikrə gedir. Qaçaq Nəbi İsmayıl babanın gözlərinin
içinə baxıb əlini onun çiyninə qoyur:
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 Gedək, ay İsmayıl! Demək bütün məsələləri bu gün həll edəcəyik. 
Onlar Məjdumun döşünə tərəf gedirlər. Tösmərək qaçaq isə hamıdan

qabaqda qaçıb qayalığa birinci çatır. Arxadan gələnlər ona çatana kimi
qaçaq daşın üstündə xəncərlə yumurtaların yerini oyub hazırlayır. Tös
mərək qaçaq bütün bu işlərdə öz marağını güdürdü. O, az görünsün deyə,
yumurtaları daşın üzərinə yan üstə qoyub, hər yolla İsmayıl babaya mane
olmağa çalışırdı. Ancaq İsmayıl baba bu xırdalıqların fərqinə varmadan
tüfəngi qulağının dibinə gətirir və Qaçaq Nəbiyə deyir:

 Nəbi qağa, başlayaq?
 Hə, başlayaq!
Daşın ətrafına toplaşan qaçaqlar geri çəkilir. Qaçaq Nəbi İsmayıl ba

banın yumurtaları vura bilməyəcəyi təqdirdə, bir bəhanə ilə ona ikinci
fürsət verəcəyini də fikirləşmişdi. Ancaq İsmayıl babanın özünə bu qədər
arxayın olması, onun bütün sınaqlardan alnıaçıq çıxacağından xəbər
verirdi. 

İsmayıl baba barmağını tətiyə yaxınlaşdıran kimi yumurtaların biri
dağılıb ətrafa səpələnir. Canfəşanlıq edən qaçaq həyəcanından bir addım
irəli gəlir. O gözlərini yummağa macal tapmamış İsmayıl baba ikinci
yumurtanı da əzikəzik edir. Qaçaq bu dəfə iki addım irəli gəlir və göz
lərini yumur. O, ümidini üçüncü yumurtaya bağlamışdı. İsmayıl baba
tüfəngi sinəsindən ayırmadan üçüncü yumurtanı da vurub göyə sovurur.
Güllə açılan kimi yumurtanın sarısı palçıq kimi tösmərək qaçağın alnına
yapışır. O, diksinib tez gözlərini açır. Tösmərək alnının yumurtasını silib,
barmaqlarını yalamağa başlayır. Qaçaq aranı qarışdırmaq üçün müxtəlif
bəhanələrə əl atmağa başlayır.

 Yox, yox. Bu düzgün olmadı. Yumurtalar çox böyük idi. Onu balaca
uşaq da vura bilərdi. Həm də yumurtalar yastısına qoyulmuşdu. Bir də
ki, bu, təsadüf də ola bilər. Başqa nişangah qoymaq lazımdı, baxaq görək
onu necə vuracaq?

İsmayıl baba qaçağın abırsızlığını görüb bu dəfə üzünü ona tərəf tutub
deyir:

 A gədə, bizim toyuqlar ondan balacasını yumurtlamır...
Qaçaq Nəbi İsmayıl babanın bu cavabından qəhqəhə çəkib gülür...

(Qeyd: Həmin vaxtdan günlər, aylar, illər ötüb. İsmayıl baba ilə Qaçaq
Nəbinin dostluğuna ilk şahidlik edən qayanın adı Yumurta qayası kimi bu
günümüzə qədər gəlib çatıb. Qışda üstünü qar örtmüş, yazda üzünü yağ
mur yumuş bu qayanın üzərində üç yumurtanın yeri hələ də qalmaqdadır.
Yumurta qayası toponimi məhz bu səbəbdən yaranmışdır. Qaya həmin
dövrün xatirəsini indi də öz sinəsində və poladlıların qəlbində yaşadır).
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İsmayıl babanın tüfəngi sərrast atması Qaçaq Nəbinin çox xoşuna
gəlmişdi. O, «İsmayıl, sən bütün sınaqlardan çıxdın»  deyib, üzünü
qaçaqlara tərəf tutur:

 Mən İsmayılla bu gündən oldum dost! Siz də deyirsiniz ki, İsmayıl
kişi yumutaları təsadüfən vurub?

Qaçaq Nəbinin bu sözləri deməkdə məqsədi həm tösmərəyin vic
danını yenidən yoxlamaq, həm də İsmayıl babanın sərrast atıcılıq qa
biliyyətinə bir daha tamaşa etmək idi.

 Hə, nə deyirsiniz, bəlkə İsmayılı bir daha sınağa çəkək?
Tösmərək qaçaq tez özünü qabağa verib deyir:
 Düzdür, bu, bir təsadüf idi. Nəbi qağam da düz deyir, başqa bir

nişangah qoymaq lazımdı. 
Qaçaq Nəbi bilərəkdən İsmayıl babanın mərdliyini yenidən yoxlamaq

üçün onu növbəti dəfə sınağa çəkmək istəyir. O, İsmayıl babaya işarə
edib deyir:

 Ay İsmayıl, görürsən də qaçaqlarım səninlə razılaşmaq istəmir. De
yəsən, sabah sənin çəltik sahənə də gedəsi olacağıq. İsmayıl baba Qaçaq
Nəbinin artıq onunla bir dost kimi danışmasını görüb razılıq verir:

 Nəbi qağa, amma bu tösmərəyə deyərsən ki, orada nişangah üçün
sərçə yumurtası tapsın ha...

Hamı qəhqəhə çəkib gülür. Elə həmin gündən yoldaşları onun adını
Tösmərək deyə çağırmağa başlayırlar. Tösmərək adından zəhləsi gedən
qaçaq mızıldanamızıldana İsmayıl babaya deyir:

 Sabah kəllənə bir güllə sıxaram, onda görərsən Tösmərək dediyin
kimdi...

İsmayıl baba Tösmərəyə əhəmiyyət verməyib yenidən hamını evə,
süfrə başına dəvət edir. Manqalın közü gecə yarıya qədər sönmür. Məclis
səhərə qədər davam edir. İsmayıl babadan qisas almağa gələn Qaçaq Nəbi
balaca bir kəndin nə qədər qonaqpərvər olduğunu öz gözləri ilə görür.
Qaçaq Nəbinin Poladlı kəndinə gəlişi toybayrama çevrilir. Kənd
ağsaqqalları Qaçaq Nəbini görmək üçün axışıb İsmayıl babagilə gəlir.

Səhər açılmışdı. Günəş Yazı düzü tərəfdən yenicə boylanırdı...
Qaçaqların bəziləri hələ də oturduqları yerdə mürgüləyirdi. Tösmərək
isə İsmayıl baba ilə Qaçaq Nəbinin söhbətinə qulaq asmaq üçün səhərə
qədər gözlərini də yummamışdı: «Artıq burada çox qalmaq olmaz. Bir
azdan kazaklar yerimizi öyrənə bilər. Getmək vaxtıdır!»  deyən Qaçaq
Nəbi yerindən durur, İsmayıl baba ilə birlikdə həyətə çıxır.

Bayaqdan bəri damın bir küncündə mürgüləyən qaçaqlar da cəld ayağa
qalxır. Növbəti şərtə əməl etmək üçün Qaçaq Nəbi Boz atı, İsmayıl baba
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isə Qara atı minib qaçaqlarla birlikdə Ağ Qayaya gəlir. Artıq Qaçaq Nəbi
İsmayıl baba haqqında öz qərarını vermişdi. O, dost olmağa layiq adam
idi. Tösmərəyin bəhanəsi İsmayıl babanın mərdliyini Qaçaq Nəbinin
gözündə bir az da yüksəltmişdi. (Qeyd: İsmayıl babanın kiçik oğlu Ziliş
baba ömrünün ixtiyar çağında teztez bu sözləri xatırlayıb özünəməxsus
halda gülümsəyərdi: «Hohoho... Dünyadı da... Balam... Hayhay dünya,
gəldigedər dünya... Dədəmlə Qaçaq Nəbi dost olublar, a bala!» 

Ziliş baba hələ mən uşaq olanda Qaçaq Nəbi ilə atasının dostluğun
dan danışar, bu cümlələri xüsusi həvəslə deyib hey gülərdi: «Mən İs
mayıl, sən Nəbiyə qəsdən güllə atsaydım, indi sən Nəbi çoxdan o
dünyalıq olmuşdun. Yəqin ki, qazaxlar da mən İsmayılın yaxasından
yekə bir medal asmışdı. Özü də parpar parıldayan...»)

Qaçaq Nəbi dəstəsi ilə birlikdə İsmayıl babanın çəltik sahəsinin
yanındakı söyüd ağacının dibinə çatır. Hər tərəf günəşin aləlvan rənginə
boyanmışdı. Dağların arasından ilan təki qıvrılaqıvrıla axan Bərgüşad
çayının gümüşü rəngi göz qamaşdırırdı. Təbiətin bu füsünkar gözəlliyi
sarıköynəyin cikkiltisi, bülbülün nəğməsi, kəkliyin qaqqıltısı ilə daha
da cazibədar görünürdü. 

Tösmərək çəltik sahəsindən ən balaca başaqlardan üçünü qırıb özünü
paltarlıpalazlı çaya atır. (Fikir verdinizsə, üç yumurta, üç başaq... Yəqin
ki, bunların üç olması, İsmayıl babanın üçatılan tüfəngindən Qaçaq Nəbiyə
atdığı üç güllə ilə bağlıdır...) O, bir təhər çayı keçərək, başaqları qurumuş
qaratikan kolunun üstünə qoyur və özünü yenidən suya atır. O biri qaçaq
isə Tösmərək gələnə qədər tüfəngini İsmayıl babaya tərəf uzadıb deyir:

 Gəl, bu tüfənglə at. Səni düşdüyün vəziyyətdən ancaq mənim
tüfəngim xilas edə bilər. Çox sərrast tüfəngdi. Yaxşı nişan alsan bəlkə
də, başaqları vura bilərsən. Әgər vura bilməsən, Tösmərək səni o dəqiqə
güllələyəcək.

Qoyun dərisindən tikdiyi papağın ağırlığından qulaqları yana əyilmiş
qaçaq özünü İsmayıl babaya guya kömək edirmiş kimi göstərsə də əs
lində bu belə deyildi.

Kəkliyi gözündən vuran İsmayıl baba ona guya kömək etmək istəyən
qaçağın tüfəngini əlinin arxası ilə geri itələyir:

 Saxla a bala. Sən onunla sərçə vurarsan, başaq daşıyan yoldaşın
Tösmərək də gedib gətirər.

Qaçağın bu sözdən xoşu gəlməsə də, Qaçaq Nəbinin yanında İsmayıl
babaya heç nə deyə bilmir. Ancaq, dilinin altında donquldanaraq: «Vallah,
əlimdə imkanım olsaydı özüm bu kişini elə buradaca güllələyərdim» 
deyir. 

74



İsmayıl baba onun donquldanmağına əhəmiyyət verməyib öz üça
tılanının çaxmağını çəkir. Qaçaq Nəbi Boz atın belində qamçısına
dirsəklənib onlara tamaşa edirdi:

 Hə, ay İsmayıl, bu sənin üçatılanın, bu da çayın o biri tayında üç
dənə başaq. Göstər görüm hünərini, dostum! Bax gördüyün bu çay
səninlə bizim aramızdan keçən bir səddir. Tösmərəyin səsini kəsmək
indi sənin öz əlindədir. Bu gün qaçaqlarım və Bərgüşad çayı səninlə
mənim həmişəlik dost olacağıma şahidlik edəcək.

İsmayıl baba Qaçaq Nəbinin sözlərindən bir az da ürəklənir. Onu
axıra qədər dinləyib tüfəngi yenə də qulağının dibinə qoyur. Tətiyi çəkən
kimi açılan güllələr, hələ çayda çabalayan Tösmərəyin başının üstündən
keçib hər üç başağı ovuqovuq edir. Qaçaqlar gözlərinə inana bilmir.
Qaçaq Nəbi atdan düşüb İsmayıl babanı qucaqlayır.

 İsmayıl, sən doğrudan da igid adamsan! Halaldı sənə! Mərdliyin heç
vaxt mənim yadımdan çıxmaz. Bu gündən sonra dostluğumuz ölənə qədər
davam edəcək. Allahdan başqa heç kim bizi birbirimizdən ayıra bilməz.

Suyu süzüləsüzülə çaydan yenicə çıxmış Tösmərək Qaçaq Nəbinin
bu hərəkətindən sonra azacıq gülümsəyərək papağını çıxarıb qulağının
dibini siləsilə başını yırğalayır, nə isə təsdiq edirmiş kimi onlara tərəf
baxır. Nə edəcəyini özü də bilmir. Üstbaşını qurutmaq üçün günün al
tında dayanır. O, bu qədər canfəşanlıqdan sonra heç bir nəticə əldə edə
bilmədiyi üçün əsəbləşmişdi. Әsəbindən papağını o qədər sıxmışdı ki,
papaq quş yuvasını xatırladırdı.

Qaçaq Nəbi İsmayıl baba ilə elə bil yenicə görüşmüşdü. Onlar
Bərgüşad çayının sahilində çaylaq daşının üstündə oturub söhbət edirdi:

 Ay İsmayıl, atam Alı kişi ailəni çox çətinliklə dolandırırdı. Ona görə
də, məni Aşağı Mollu kəndində bir varlıya muzdur vermişdi. İllər keçdi,
yerli mülkədarların kəndliləri incitməsinə, onların torpaqlarını zorla əl
lərindən almasına dözə bilmədim. Elə o vaxtdan da bunları başıma
toplayıb qaçaq düşmüşəm. Kəndliləri müdafiə etdiyimə görə bəylərin,
çar məmurlarının, tacir və sələmçilərin düşməninə çevrilmişəm. Kazak
lar məni hər yerdə axtarır. Başıma yaxşı pul qoyublar. 

Mən ömrümün axırına qədər xalqın azadlığı yolunda mübarizə apara
cağam. Bu yoldan məni heç kim döndərə bilməz. Nə qədər ömrüm var
səninlə də dostluğu davam etdirəcəyəm. Tösmərəyə də acığın tutmasın.
Mənim icazəm olmadan o, heç bir iş görə bilməz. 

Araya sükut çökür. Qaçaq Nəbi gözlərini Bərgüşad çayının daşları
yalayan ləpəsinə zilləyib dərin fikrə dalmışdı. İsmayıl baba sakitcə ona
baxırdı. Adama elə gəlirdi ki, hökm sürən sakitlikdə Bərgüşad çayının
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gurultusu bütün dünyanı başına götürüb. Bu mənzərəni kənardan
müşahidə edən qaçaqlar da sanki, söhbətin nədən getdiyini hiss edirmiş
kimi sakitcə tamaşa edirdilər. Elə bu vaxt çayın ortasındakı daşın
ətrafında yumrulanıb fırlanan irilixırdalı köpüklərin teztez birbirinə
dəyib partlaması Qaçaq Nəbini fikirdən ayırır.

 Hə, ay İsmayıl, insanların ömrü də bu köpüklər kimi qısadır. Biz
ayrılmalıyıq. Qismət olsa yenə də görüşərik. Sənin mərdliyin mənim
çox xoşuma gəldi. Sən əsil kişisən... 

Qaçaq Nəbi gözlərini İsmayıl babanın gözlərindən çəkmədən «yolçu
yolda gərək»  deyib, aynalı tüfəngini çiynindən aşırıb çıxarır:

 İsmayıl, götür bu tüfəngi! Dünyanın işlərini bilmək olmaz. Ölüm
itim dünyasıdır. Məndən yadigar saxlayarsan.

İsmayıl baba tüfəngi götürüb, Qaçaq Nəbi ilə qucaqlaşır: 
 Sağ ol Nəbi qağa. Özündən muğayat ol! Ömrümün axırına qədər

bu amanatı qoruyub saxlayacağam. Sağlıq olsun, yenə də görüşərik.
(Qeyd: İsmayıl babanın kiçik oğlu Ziliş baba Qaçaq Nəbinin onun

atasına bağışladığı tüfəngi 1970ci illərə qədər evində qoruyub saxlayırdı.
İlk dəfə 1930cu illərdə həmin tüfəngi təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları
müsadirə etmək istəsələr də buna nail ola bilməmişdilər. Tüfəngi tapa
bilməyən təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları növbəti dəfə 1970ci illərdə
əhalinin silahsızlandırılması məqsədi ilə yenidən evlərdə axtarış aparmağa
başladılar. Yerli hakimiyyət orqanlarına Sovet hökuməti tərəfindən tapşırıq
verilmişdi: «Әhali təcili olaraq silahsızlaşdırılmalıdır!»

Әhalidən yığılan silahlar içərisində Qaçaq Nəbinin İsmayıl babaya
bağışladığı aynalı tüfəng də var idi. Ziliş baba tüfəngi gah axurda, gah da
ot tayasının altında gizlətməsinə baxmayaraq, silahaxtaranlar onu xüsusi
qurğu vasitəsilə tapmışdı. O vaxtlar yüz ildən çox yaşı olan həmin tüfəng
muzey eksponatı adı ilə götürülərək aidiyyatı üzrə təhvil verilmişdi. Ümu
miyyətlə, həmin dövrdə əhalini silahsızlaşdırmaq Sovet hökumətinin Azər
baycana qarşı apardığı siyasətin bir hissəsi idi. 

Bu siyasəti Sovet hökuməti Qarabağ hadisələrinin başlaması ərəfəsində
yenidən həyata keçirməyə nail oldu. 1980ci ilin sonlarında əhalidən ov
silahlarının yığılması prosesini davam etdirdi. Yüksəkçinli məmurlar da
bu prosesdə əllərindən gələni əsirgəməyib, camaatdan ov tüfənglərini yığ
mağa başladı.Әhali tam silahsızlaşdırıldı. Çox keçmədi ki, əliyalın, silahsız
əhaliyə qarşı ermənilərin təcavüzü yenidən başladı).

Onlar ayrılırlar. Qaçaq Nəbinin dəstəsi atlarını çaydan suvarıb üzü
yuxarı dırmaşmağa başlayır. Atlılar Yazı düzündə gözdən itənə qədər İs
mayıl baba onların arxasınca baxır... 
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QAÇAQ NӘBİNİN XİLASKARI

Qaçaq Nəbi xalq qəhrəmanı idi. O, Naxçıvan və Zəngəzur qəzalarında
böyük şöhrət qazanmışdı. Onun İsmayıl baba ilə dostluq etməsi bütün
Zəngəzur mahalına yayılmışdı. Hətta kazaklar da Qaçaq Nəbinin İsmayıl
baba ilə dostluq etməsindən xəbər tutmuşdu. Çar hökuməti kazaklara
Qaçaq Nəbini tutmaq üçün bütün hiylələrdən və bu dostluqdan suiisti
fadə etmək tapşırığı vermişdi. Onlar dəfələrlə İsmayıl babaya Qaçaq
Nəbini aldadıb öldürməyi tapşırsalar da, heç bir nəticə əldə edə bilməmiş
dilər. Әks halda İsmayıl babanı güllələyəcəkləri ilə hədələmişdilər. İs
mayıl baba isə hər dəfə kazakları müxtəlif bəhanələrlə aldadır, Qaçaq
Nəbini tuta bilmədiyini söyləyirdi...

Әdəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Romen Rollan yazır: «Cəsurların
qarşısını heç bir maneə kəsə bilməz». Qaçaq Nəbinin və İsmayıl babanın
dövründə yaşayıb yaratmış yazıçı bu sözü konkret olaraq onlar üçün deməsə
də, burada onların ümumiləşmiş obrazını təsəvvür etmək mümkündür.

Dünya görmüş Poladlı ağsaqqallarının danışdığına görə, İsmayıl baba
ilə Qaçaq Nəbinin tanışlığından neçə illər sonra kazaklar Qaçaq Nəbinin
izinə düşüb, onu Poladlı kəndi istiqamətində qovur. 

«Nəbini tutmaqmı olar»  deyən ixtiyar qocalardan biri Ziliş baba:
«Dədəm olmasaymış ruslar Nəbinin alnının ortasından bircə güllə vu
racaqmış. Dədəm gizlədib Nəbini!.. Onu dədəm xilas edib!..»

Həmin vaxt İsmayıl babanın Qaçaq Nəbini necə gizlətməsi, onu necə
xilas etməsi məndə maraq doğurdu. Çünki bu günə qədər mövzu ilə bağlı
oxuduğum kitablarda bu barədə bir cümləyə də rast gəlməmişəm. Məncə
bu oxucular üçün də maraqlı olar. Ziliş baba dünyasını dəyişəndən xeyli
sonra onun danışdıqlarını qələmə almaq qərarına gəldim. 

Ziliş babanın dediyinə görə axşamayaxın Savalan dərəsində tikan
qıran İsmayıl baba bir atlının tozduman içində Bayram yoxuşunu
keçdiyini görür. Әvvəl atlının kim olduğunu bilmir. Fikirləşir ki, bəlkə
yol adamıdı, yuxarı kəndlərə gedir. Ancaq atlının belə çaparaq keçməsi
onu şübhələndirir. Dəhrəni qaratikan koluna endirmək istəyəndə gözü
uzaqdan gələn kazaklara sataşır. O dəqiqə bayaqkı atlının Qaçaq Nəbi
olduğunu başa düşür. İsmayıl baba cəld Qara atı minib bir göz qırpımında
Nov daşın dərədə Boz ata çatır. Atlar şahə qalxıb ayaqlarını havada oy
nadır, gah da fınxıraraq dırnaqları ilə torpağı cırmaqlayırlar: «İsmayıl
kişi, kazaklar yaxınlaşır»  deyən Qaçaq Nəbi, şahə qalxan Boz atın
cilovunu bir az da özünə tərəf çəkir:

 İsmayıl, yaxşı ki, görüşdük. Ancaq onlar çoxdur. Onlara qarşı vuruşa
bilmərik. Mütləq hardasa gizlənmək lazımdır. 
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İsmayıl baba Qaçaq Nəbini kazakların əlindən necə xilas etməyin
yolunu bir andaca fikirləşir. O, tüfəngini fırladıb çiynindən çıxarır, ka
zaklar eşitsin deyə, havaya bir neçə dəfə güllə atır və o biri əli ilə atın
cilovunu tərpədir:

 Tez ol Nəbi qağa, arxamca çap. Vaxt çox azdır. Tez ol!
Qaçaq Nəbi İsmayıl babanın mərdliyinə bələd olduğu üçün heç nə

soruşmadan onun arxasınca çapır. Bir vaxtlar kəndin tozlutorpaqlı cığır
larını astaasta addımlayan Boz at bu dəfə öz sahibini xilas etmək üçün
həmin cığırları bir göz qırpımında keçir. Atların ayaq səsindən qorxuya
düşən uşaqlar qaçıb çəpərin dibində gizlənir. Cığırların tozu çəkilməmiş
çəpərin arxasından boylanan uşaqlar atlıların tozduman içində kəndin baş
tərəfinə doğru çapdıqlarını görür. Atlar bir yerdə dayanmaq bilmir, dır
naqları ilə tozutorpağı havaya sovururdu. Ancaq çox keçmir ki, əsən xəfif
külək cığırların üstündə burulub dayanan tozu  süpürüb özü ilə aparır.

İsmayıl baba ilə Qaçaq Nəbi tövlənin qapısında atdan düşüb qucaq
laşırlar. Vaxt çox az olduğuna görə tövləyə girirlər. Toyuqcücənin
hamısı çölə səpələnir. İsmayıl baba Qaçaq Nəbini Xınalı inəyin axurunda
gizlədib, üstünü də bəlimlə (ot bağlaması) örtür.

Sonralar kənd camatı danışırmış ki, tüfəngini otun arasından qapıya
tərəf tuşlayan Qaçaq Nəbi çox da boybuxunlu olmadığı üçün axura
asanlıqla yerləşib. 

İsmayıl baba çırağı keçirib tövlənin qapısının rəzəsini vuranda birdən
Tösmərək yadına düşür:

 Nəbi qağa Tösmərək nətərdi?
Gözü axurdakı yekə yumurtalara sataşan Qaçaq Nəbi deyir:
 İsmayıl, deyəsən toyuqlarınız artıq yekə yumurtlamağa başlayıb.
Hər ikisi ucadan gülür. İsmayıl baba Boz atı gətirib qonşunun tövləs

inə salır. O, kəndin başından kazakların Bayram yoxuşunu qalxdığını
görüb tez öz atını minir və onları kəndin ayağında qarşılayır. Guya az
qala Qaçaq Nəbini öldürəcəyini onlara bildirir:

 Zalım oğlunun atı quş kimi qanad açıb uçurmuş. Tikan qırırdım.
Görən kimi dəhrəni atıb tez atı mindim. Nə qədər çalışdımsa çata
bilmədim. Bir neçə güllə atdım. Uzaq olduğuna görə gülləm boşa çıxdı.
Ürəyində isə onlara gülüb: «Ay siz özünüz öləsiniz, hələ İsmayılın gül
ləsi bu günə qədər boşa çıxmayıb»  dedi.

Kazaklardan biri güllə səsi eşitdiyini deyəndə İsmayıl baba hiyləsinin
baş tutduğunu bilib sözünə davam edir:

 Heyif ki, vura bilmədim. Qalacıq kəndinə (Aşağı Xocamsaxlı) tərəf
çapdı zalım oğlu. Amma gülləm boşa çıxmasaydı indi öldürmüşdüm
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onu. Vaxt itirməyin, istəsəniz onu Qalacıq yolunda tuta bilərsiniz. Oranın
yolları çox pisdi, daşkəsəkdi. Bir də ki, Nəbi o yollara yaxşı bələd deyil.
Hələ onu tələsdirsəniz atı qayadan sala da bilər.

Kazaklar çox vaxt itirməmək üçün İsmayıl babaya axıra qədər qulaq
asmayıb atları Qalacıq kəndinə tərəf qovur. Atlılardan biri İsmayıl
babaya tərəf dönüb deyir:

 Bir də belə olsa, səni özüm güllələyəcəyəm!!!
Kazakların tamam uzaqlaşdığını görən İsmayıl baba tövləyə qayıdır.

Qaçaq Nəbini Xınalının axurundan çıxarır:
Qaçaq Nəbi deyir:
 İsmayıl, sənin bu yaxşılığını heç vaxt unutmayacağam. 
O, üstbaşının otunu təmizləyib tüfəngini çiynindən asır.
 Ay Nəbi qağa, bəs sənin dəstən hardadı?
 Onlar başqa yerdə pusquda dayanıb. Bu Səlim bəylə, Kərbalayı

Cəfər də məni aradan götürmək üçün lap əldənayaqdan gedir. Axı or
tada xeyli pul var... Kazaklar da ki, bir tərəfdən...

 Nəbi qağa, özündən muğayat ol. Mən də eşitmişəm ki, sənin başına
min onluq qızıl qoyublar.

 Bəli, elə o qızılı qoyanlardı da zəli kimi yapışıblar bu kasıbkusubun
boğazından. Yazıq kasıbın zülmlə tapdığı çörəyi də tutub əlindən alırlar.
Qismət olsa bunların hamısının kökünü kəsəcəm. Ancaq bir az vaxt
lazımdı. Kasıbkusubun canı qurtaracaq bunların əlindən. Axı nə qədər
olar... Düz 20 ildir çar hökuməti məni öldürmək üçün arxamca silahlı
dəstələr göndərir. Lakin məqsədlərinə çata bilmir. Silah gücünə dəstəmi
məhv edə bilməyən çar hökuməti indi də müxtəlif hiylələrə əl atır. Onlar
məni xəyanət yolu ilə aradan götürmək istəyir.

 Yenə də ehtiyatlı ol, Nəbi qağa. Kolkos onların adamları ilə doludur.
İsmayıl baba Qaçaq Nəbi ilə xudahafisləşir, onu Eşşək meydanı deyi

lən yerdən Dəmirçilər kəndinə tərəf yola salır.
Qaçaq Nəbinin axurda gizlənməsindən sonra sinədəftər Mələk nənə

Xınalıya qoşduğu bayatının sözlərinə bir az dəyişiklik edir. Artıq o, Xı
nalını sağanda bayatını belə oxuyurdu:

«Nənəm Xınalı inək,
Dırnağı xınalı inək.
Yalyamacı aş, inək,
Nəbiyə qardaş inək». (Bayatı Sənəm nənənin dilindən səslənib).
Sonralar Qaçaq Nəbinin xilaskarı İsmayıl baba onunla bir daha

görüşmür. Ancaq, buna baxmayaraq Qaçaq Nəbi İsmayıl baba haqqında
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yaxın kəndlərdən daha ətraflı məlumatlar toplayır. Öyrənir ki, kazaklar
İsmayıl baba ilə onun dostluğundan istifadə edib hiyləyə əl atmaq istəyir.
Qaçaq Nəbi İsmayıl babaya inanırdı. O, İsmayıl babanın həqiqətən də
dəfələrlə kazakları aldadaraq onu xilas etdiyini bilirdi. Və onu da bilirdi
ki, İsmayıl baba bir vaxtlar atlıların ayaqlayıb keçdiyi çəltik sahəsinin
bütün məhsulunu kasıbkusuba, yetimyesirə paylayıb. 

İsmayıl baba güman edirdi ki, nə vaxtsa Qaçaq Nəbi ilə yenə də
görüşəcək. Bilirdi ki, Qaçaq Nəbini məğlub etmək asan məsələ deyil.
O, çar məmurlarına, bəylərə, tacirlərə, sələmçilərə divan tutduğuna görə
Naxçıvan və Zəngəzur qəzalarında ad çıxarmışdı. Xalq yolunda müba
rizə apardığına görə kəndlilər onu həmişə müdafiə edirdi. 

Onların ayrılmalarından xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, Qaçaq
Nəbinin bir sözü İsmayıl babanın yadından çıxmırdı: «Məni xəyanət yolu
ilə öldürmək istəyirlər». Aradan bir müddət vaxt keçəndən sonra 1896
cı il mart ayının 12də Qaçaq Nəbi Cənubi Azərbaycandan gələrkən pula
satılmış iki xain tərəfindən qəflətən arxadan vurulur. Bu xəbər İsmayıl
babaya çatanda o, çox məyus olur və Qaçaq Nəbinin sözü yenə də yadına
düşür: «İsmayıl məni xəyanət yolu ilə öldürmək istəyirlər»... 

İsmayıl babanın Qaçaq Nəbi ilə dostluğu və onu kazakların əlindən
necə qurtarması haqqında bədii ədəbiyyatda heç bir məlumat yoxdur.
Ancaq nəsildənnəslə ötürülən bu maraqlı hadisələr hələ də yaddaşlardan
silinməyib və bu gün də Poladlı camaatı tərəfindən seviləsevilə xatırlanır.

P.S. Әziz oxucum, İsmayıl baba və onun ömürgün yoldaşı Mələk nənə
haqqında öyrənə bildiyim bəzi xatirələrə buradaca nöqtə qoyub, keçirəm
onların övladları olan Lətif baba, Pərinisə nənə, həyatda özlərini
gördüyüm Alış baba və Ziliş baba haqqında yadda qalanları sizlərə çat
dırmağa. Bunun üçün «canlı ensklopediya»ların sonrakı səhifələrini
vərəqləyirəm...
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Ancaq o adamlar həqiqi dost ola bilərlər ki, 
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(Jan de Labrüyer)



ÇAR HÖKUMӘTİNİN 
YERLİ NÜMAYӘNDӘSİ

İsmayılov Lətif İsmayıl oğlu təxminən 1865ci ildə indiki Qubadlı
rayonunun Poladlı kəndində (həmin dövrdə bölgə Şuşa qəzasının
tərkibində idi), ömürgün yoldaşı İsmayılova Sənəm Әzim qızı isə
təxminən 1879cu ildə həmin rayonun Dəmirçilər kəndində (artıq
bölgə Zəngəzur qəzasının tərkibinə daxil edilmişdi) anadan olub.
Lətiflə Sənəm təxminən 1905ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Lətif
(19111995), Məhəmməd (19122008) adlı övladları dünyaya gəlib...

Lətif ailə quranda Yelizavetpol quberniyasında çar hökumətinin
Zəngəzur qəzası üzrə yerli nümayəndəliyində işləyirdi. O, hökumətin
xüsusi dəstələri ilə birlikdə Zəngəzur qəzasının tərkibində olan kəndlər
də qaydaqanuna nəzarət edirdi. Onlar camaat arasında baş verən xırda
torpaq məsələlərini həll edir, bəylərdən, kəndlilərdən hökumət üçün tor
paq vergisi və digər vergilər (töycü) toplayırdı. 

1901ci ildə yeni torpaq qanunu qüvvəyə minmişdi. Qanuna əsasən,
dövlət özlərinin həmişəlik istifadəsində olan torpaq payına görə
kəndlilərdən xəzinəyə vergi ödəməyi tələb edirdi. Varlı bəylər və tacirlər
töycüdən yayınmaq məqsədilə malheyvanlarının sayını gizlətməyə
çalışırdı. Kasıb kəndlinin isə töycü ödəməyə gücü çatmırdı. 

Həyata keçirilən yeni aqrar islahatlar bütün Cənubi Qafqazda olduğu
kimi, Azərbaycanda da mülkədar kəndli münasibətlərinə müəyyən dərəcədə
öz təsirini göstərmişdi. İlk islahatdan xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq,
hələ də Yelizavetpol quberniyasında mülkədarlar öz torpaqlarını qol gücünə
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kəndlilərə satır, onları külli miqdarda pul verməyə məcbur edirdi. Aqrar
sahədə həyata keçirilən qanunlara məhəl qoymayan mülkədar və qolço
maqlar kəndliləri qarət edir, onları yenə də öz əsarətində saxlayırdı. Belə
halların qarşısını almaq, qəbul olunmuş qanunlara əməl etmək məqsədilə
çar hökuməti yerli nümayəndələrdən ibarət atlı dəstələr yaratmışdı. Lətif
həmin dəstələrdən birinin tərkibində qulluq edirdi. O, indiki Qubadlı rayo
nunun ətraf kəndlərində vergi ödəyicilərinə nəzarət edir, qaydaqanun
yaradırdı. Onu bu işə güclü və bacarıqlı olduğu üçün götürmüşdülər. 

Lətif kasıblara həmişə köməklik göstərir, onlara hər sahədə güzəşt
edirdi. Ona görə də kəndlilər arasında böyük hörmət qazanmışdı. İnsan
ların bəziləri Lətifi İsmayıl babanın oğlu kimi, bəziləri isə onu elədiyi
yaxşılıqlara görə tanıyırdı. Bəli, «Yaxşı insan heç vaxt tənha qalmır,
dostları həmişə onun yanında olur»  deyiblər. Bu mahalda hər kəs Lətifi
özünə dost sayırdı. O, hər evdə çörək kəsmişdi. 

1911ci ildə Lətifin bir oğlu dünyaya gəlir. Atası Ismayıl baba ilk
nəvəsini nədənsə «Xırdax»  deyə çağırmağa başlayır. O, söz düşəndə
Lətifə zarafatla deyir: «Ay oğul, sən çöldə hökumət ola bilərsən, ancaq
evdə hökumət mənəm». Düzdür, ad nə Lətifin, nə də Sənəmin ürəyincə
deyildi. Ancaq buna baxmayaraq, onlar uşağı İsmayıl baba çağırdığı
kimi çağırmaq məcburiyyətindəydi. Onun ciddi, ağırtəbiətli bir el
ağsaqqalı olması, həm də, böyüyə hörmət bunu tələb edirdi. Heç kim İs
mayıl babanın bir sözünü, iki eləyə bilməzdi…

Lətif 1913cü ildə qəflətən dünyasını dəyişir. Yaşlı insanların dediyinə
görə onu Dəmirçilər kəndinin Qoruqlar qəbristanlığında torpağa tapşırırlar.

Allah rəhmət eləsin!
Sənəm nənə ömürgün yoldaşını itirdikdən sonra qayınanası Mələk nənə

ilə birlikdə evdə xalçapalaz toxumaqla məşğul olur. Səkkiz ildən sonra
Alış babanın təkidi ilə ikinci dəfə ailə həyatı qurur. Kolxozda işləməklə
övladlarını böyüdüb boyabaşa çatdırır. O, Böyük Vətən Müharibəsi
başlayanda cəbhəyə üc ogul yola salır. Hər üçü ağır döyüşlərdən sağsala
mat geri dönür.

Sənəm nənənin üzündəki qırışlar, saçlarının ağlığı, bir də balacalaşmış
bədəni illərin ağrıacısını çiyinlərində daşımağından xəbər verirdi. Onun
sinədəftər olması da yəqin ki, həyatından yel kimi keçən əzab və iztirab
dolu illərin nəticəsi idi... Cəhrəsinin səsi, oxuduğu bayatılar bu gün də
qulaqlarımdan getməyib. Bu səsi xatırladıqca düşünürəm ki, mən vaxtilə
dünyanın ən gözəl musiqi əsərini dinləmişəm. Bu səs mənim musiqi
duyumumda böyük rol oynayıb...
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YARIMÇIQ ÖMÜR...

İsmayılova Pərinisə İsmayıl qızı təxminən 1867ci ildə indiki
Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində (Şuşa qəzası) anadan olub.
Qısa bir ömür yaşayan Pərinisə gənc yaşlarından toxuculuq sənə
tinin bütün sirlərinə yiyələnib. O, bu sənətin incəliklərini anası
Mələk nənədən öyrənib. Onun toxuduğu xalçalar birbirindən
gözəl, yaraşıqlı idi. 

Ötən əsrin 80ci illərinə qədər Alış baba anası Mələk nənənin və
bacısı Pərinisənin toxuduğu xalçaları evində saxlayırdı. Yüz ildən çox
yaşı olan bu xalçalar təəssüflər olsun ki, müəmmalı şəkildə Poladlı kən
dində yoxa çıxmışdır...

Pərinisə gənc yaşlarında, təxminən 1880ci ilin sonlarında Poladlı
kəndində xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Dəfn olunduğu yer məlum
deyil.

Allah rəhmət eləsin!
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Aforizm:
Ömrün ən böyük qazancı ömürdən sonrakı həyatın qazanılmasıdır. 

(Әbu Turxan)



ALIŞ DӘDӘ

İsmayılov Alış İsmayıl oğlu 1868ci ildə indiki Qubadlı rayo
nunun Poladlı kəndində, ömürgün yoldaşı İsmayılova Sünbül
Həmid qızı isə təxminən 1880ci ildə həmin rayonun Dəmirçilər
kəndində (artıq bu bölgələr 1867ci ilin dekabr ayından Zəngəzur
qəzasının tərkibinə daxil edilmişdi) anadan olub. 

Ailə qurduqdan sonra onların İsmayıl, Әhməd, Həmid, Həsən, Hüse
yin (hamısı körpə yaşlarında dünyalarını dəyişib), Bəkir (19211941),
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İsmayılov Alış İsmayıl oğlu. İsmayılova Simuzər Şahverən qızı.



Telli (19252000), Mələk (19312017) və Güllü (19361963) adlı övlad
ları dünyaya gəlib.

Sünbül nənə 1949cu ilin sonlarında dünyasını dəyişib. Onun ölümün
dən sonra Alış baba 1951ci ildə Qubadlı rayonunun Mirlər kəndində
yaşayan Şahverən kişinin qızı Simuzər ilə ailə həyatı qurub. Onların Nigar
və Alidə adlı övladları dünyaya gəlib. (Simuzər nənənin oğlu Fazil onlara
qardaş olub). Simuzər nənə 1980ci ildə Mirlər kəndində dünyasını dəyişib
və həmin kəndin Ağ Hasar qəbristanlığında dəfn edilib. Alış baba isə 1983
cü ildə 115 yaşında Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində dünyasını dəyişib
və kəndin Alzabəyin qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin!

Ömrünün sonuna qədər atası kimi halal zəhmətlə yaşayan, həmişə
kasıbkusuba əl tutan, yetimyesirin dərdini çəkən Alış baba haqqında,
bu gün onu xatırlayanlar böyük hörmət hissi ilə danışır. O vaxtlar bu in
sanı uşaq da, böyük də Alış dədə deyə çağırardı. Elə indi olduğu kimi...

«XALÇA TAMAM OLAN GÜN ALIŞ GӘLӘCӘK...» 

«Həm zəif, həm də güclü cəhətlərini bilən insan, mübarizəyə hazır
insandır»  deyiblər. Bu cəhət insanda əsasən yeniyetmə çağlarında
özünü göstərməyə başlayır.

Alış anadan olan il Yelizavetpol quberniyası yenicə yaranmışdı.
Sadəcə bu, addəyişmədən başqa bir şey deyildi. Bəzi islahatları çıxmaq
şərtilə demək olar ki, Zəngəzur qəzasında həyat səviyyəsi olduğu kimi
qalırdı. Rusiya çarının tətbiq etdiyi idarə üsulu burada yaşayan insanların
həyat səviyyəsinin daha da pisləşməsinə gətirib çıxarmışdı. 
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Alış babanın oğlanlarının hamısı uşaq
yaşlarında (biri adsız), Bəkir isə 20

yaşında dünyasını dəyişib. 1921ci ildə
Bəkir anadan olan gün atası onun adına

misdən düzəldilmiş bir məcməhi alıb.
Həmin məcməhi bu günə qədər saxlanılır.
Naxışları  öküz dırnaqlarını və ya butanı

xatırladan məcməhinin üstündə 
ustanın adı və düzəlmə tarixi yazılıb:

«Məhəmməd Rəhman. 1921ci il». 
Görünür həmin dövrdə insanların

əsasən heyvandarlıqla məşğul olmaları
sənət əsərlərində də öz əksini tapmışdır.

İsmayılov Bəkir Alış oğlu.
Şəkil 1940cı ildə çəkilib. 



Qafqaz və Zaqafqaziya diyarında idarəçilik sisteminin dəyişdirilməsi
haqqında Rusiya çarı II Aleksandrın imzaladığı 9 dekabr 1867ci il tarixli
fərmanına əsasən Yelizavetpol quberniyası yaradıldı. Quberniyanı hərbi
qubernator, 1872ci ilin martından isə qubernator idarə etməyə başladı.
Böyük bir ərazini əhatə edən quberniyanın tərkibinə başqa qəzalarla
bərabər, Zəngəzur inzibati ərazi vahidi də daxil edildi və Zəngəzur qəzası
təşkil olundu.

19051906cı illərdə Rusiyada baş verən iğtişaşlardan istifadə edən er
mənilər əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvanda, Naxçıvanda, Gəncədə, Qarabağda,
Zəngəzurda, Qazaxda və Tiflisdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törət
məyə başladı. Onlar burada yerləşən azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin
əhalisini qırmaqla, qovmaqla və həmin ərazilərdə erməniləri məskunlaşdır
maqla gələcək Ermənistan dövlətinin əsasını qoymaq istəyirdi. On min
silahlıdan artıq olan erməni birləşmələri əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvan
şəhərində və ayrıayrı qəzalarda, eyni zamanda Zəngəzur qəzasının Gorus,
Qafan və Qarakilsə (Sisian) nahiyələrində kütləvi qırğınlar törətməklə, 200
dən artıq yaşayış məntəqəsini viran qoymuşdu. (Qeyd: Yelizavetpol (Gəncə)
quberniyasının Zəngəzur qəzasında 1905ci il yanvarın 1nə olan məluma
ta görə, 151 140 nəfər yaşamışdır. Onlardan 84 098 nəfərini müsəlman,
66 181 nəfərini erməni, 785 nəfərini rus və 76 nəfərini Avropa xalqlarının
nümayəndələri təşkil etmişdir. Qəzada mövcud olan 406 kənddən 314də
müsəlmanlar, 92də isə ermənilər yaşamışdır).

Ağır keçən döyüşlərdə türkmüsəlman əhalisinin özünümüdafiə
dəstələri dönüş yaradır. Cənubi Qafqazın bütün şəhər və kəndlərində müsəl
manlara qarşı hücuma başlayan ermənidaşnak silahlı dəstələri döyüşləri
uduzaraq geri çəkilməyə məcbur olur. Türkmüsəlman əhalisinin özünümü
dafiə dəstələrinin üstünlüyü ilə davam edən döyüşlər erməniləri tezliklə
sülh bağlamağa məcbur edir. Bu qələbə ermənidaşnak silahlılarına kömək
edən çar Rusiyasının hakim dairələrini narahat etməyə başlayır.

1905ci il ermənimüsəlman qırğınından sonrakı dövrdə daşnaklar
yenə də öz məkrli niyyətlərini davam etdirirlər. Buna baxmayaraq tez
tez törədilən təxribatlar müsəlmanları öz atababa yurdlarına qayıtmaq
dan çəkindirmir... 

1910cu ildən sonra iğtişaşlar yavaşyavaş səngiməyə başlayır.
Zəngəzur dağları əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də yay aylarında yay
lağa köç edənlərin ən sevimli yerinə çevrilir. Arandan gələnlərə Zəngəzu
run ayrıayrı dağ zirvələrində onlara məxsus yaylaq yerlərində bir neçə
ay qalmalarına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Çünki o dağların, yay
laqların xeyiri, bərəkəti elə köç edənlər idi. Onlarsız yaylaqları təsəvvür
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etmək mümkün deyildi. Akif Muradverdiyevin «Zəngəzur. Tariximizin
yaddaşı» kitabında qeyd olunur ki, «Son 300 ildə Zəngəzurun yaylaqları
indiki Beyləqan, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan camaatının təmənnasız isti
fadəsində olub. Qış aylarında isə zəngəzurlular öz təsərrüfatlarını həmin
rayonlarda saxlayıb. Ona görə də ətraf rayonların əhalisi birbirini çox
gözəl tanıyır və isti münasibət bəsləyirdi. Zəngəzurun tarixində heç bir
yerdə torpaq üzərində dövlət mülkiyyətinin olmaması, burada əkinçilik
və heyvandarlığın inkişafına müsbət təsir göstərmişdir». Ermənipərəst
Zelinski yazırdı ki, «Ermənilərin əkinçilik mədəniyyətinə yiyələnməısində
Zəngəzurda və ümumən Cənubi Azərbaycanda yaşayan müsəlmanların
əhəmiyyətli dərəcədə rolu olmuşdur. Lakin XIX əsrin əvvəllərindən başla
yaraq Zəngəzur mahalının kəndlərində qismən də olsa torpaq üzərində
formal dövlət mülkiyyəti özünü göstərməyə başladı».

Həmin dövrdə Zəngəzur mahalının Dəmirli dağ zirvəsində yerləşən
otlaq sahələri indiki Qubadlı rayonunun heyvandarlıq təsərrüfatına
mövsümi istifadə üçün verilmişdi. (Zirvənin adı XX əsrin 30cu illərində
dəyişdirilərək Erkatasar adlandırılmışdır). Hər il aranda istilər düşən kimi
Dondarlı, Mirlər, Saray, Dəmirçilər, Poladlı, Qalacıq (Aşağı Xocamsaxlı),
Məzitli (Yuxarı Xocamsaxlı) və digər kəndlərin heyvandarlıq təsərrüfatları
üç ay müddətinə Dəmirli yaylağına köç edərdi. Yaylağa köç edənlər, o
cümlədən poladlılar öz malqarasını həmin aylarda burada bəsləyərdi. Bu
aylar ərzində yaylaqdakılar yağdan, şordan, pendirdən motal tutub bütün
qışın azuqəsini toplayardı. Kəsdikləri heyvanların dərisini qəbul mən
təqələrinə təhvil verər, hərdən də özləri üçün çarıq, kürk tikərdilər. 

O dövrün istər iqtisadi, istər sosial, istərsə də geosiyasi problemləri
tarixi araşdırmadan da göründüyü kimi bütün bölgəyə, ayrıayrı kəndlərə
və ailələrə öz təsirini göstərməkdə idi. 

Aranda istilər yavaşyavaş düşürdü. İsmayıl baba atlarını dəmirçilərli
Humay kişiyə yenicə nallatdırmışdı. Çoxlu malheyvanı olan «Heydər
evi» də gələcək kollektiv təsərrüfatın nümayəndələri ilə birlikdə Dəmirli
yaylağına köç etmək üçün hazırlaşırdı. Dəmirçilərli Həmid baba da onlarla
idi. Keçən il olduğu kimi bu il də kənd camaatının bəziləri İsmayıl baba
ilə yaylağa getməyi, bəziləri heyvanlarını köçə qatmağı, bəziləri isə təsər
rüfat işlərinə nəzarət etmək üçün aranda qalmağı planlaşdırmışdı. (Qeyd:
Həmin dövrdə əhali müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələri (taxılçılıq, ipəkçilik,
üzümçülük, heyvandarlıq və s.), sənətkarlıq fəaliyyəti və ticarətlə məşğul
olurdu. Bütün bunlara baxmayaraq heyvandarlıq kənd təsərrüfatının
mühüm sahələrindən biri olaraq qalırdı. 1913cü ilin məlumatına görə,
Azərbaycanda malqara və davarın sayı 5 milyon başı keçmiş, atların sayı
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isə 200 min başa çatmışdır. İri maldarlıq təsərrüfatlarının məhsulları (süd,
ət, yun, dəri və s.) getdikcə daha çox əmtəə xarakteri daşıyırdı...)

İsmayıl baba atların yükünü düzəldib oğlu Lətifi çağırır:
 Yola çıxmaq vaxtıdır. A bala, eveşikdən muğayat ol. Qara at da bu

rada qalacaq. Kəndlərə gedəndə onu minərsən. Gör hökumətdən icazə
ala bilsən, arada bir biz tərəflərə baş çəkərsən...

 Çalışaram ay dədə. Amma gələ bilməsəm məndən narahat olmayın. 
Mələk nənə ağzına qədər dolu olan xurcunu atın belinə atıb kişiyə

tərəf döndü:
 Ay kişi uşağı məcbur eləmə. O hökumət qulluqçusudur. Gərək dağa

gəlmək üçün qubernatorun özündən icazə alsın...
Vaxt gəlir vədə yetişir... Lətif dağa köçənlərin hamısı ilə vidalaşır. (On

ların arasında Pərinisə yox idi. O, gənc yaşlarında dünyasını dəyişmişdi.
Bu itkidən sonra İsmayıl baba ikinci il idi ki, dağa gedirdi...) Lətif Alışla
evin arxasına qədər gəlir: «Qağa, dağdan gələndə, inşallah dədəmi razılığa
gətirərik»  deyib, Alışı bərkbərk qucaqlayır. Onlar elə bil axırıncı dəfə
görüşürmiş kimi birbirinə sarılır...

Artıq elat birneçə gün idi ki, yaşıl yamaclara doğru qalxırdı. Xınalı
inək də malqaranın içərisində idi. Çobanlar yolda herağac balalayan
qoyunların quzularını xurcuna salıb atın belinə atırdı. Bir az böyük quzu
lar isə oynaqlayaoynaqlaya sürünün arxasınca gedir, hərdən də pöhrəliyə
tərəf qaçırdı. Yeriməyə tənbəllik edən balaca uşaqlar isə gah xurcundakı
quzuları sığallayır, gah da atı döyəcləyirdilər ki, qarşıdakı dağın arxasına
bir az da tez çatsınlar. 

Birbirini əvəz edən dağlar, sıldırım qayalar geridə qaldıqca, sanki
günəşin istiliyi də azalırdı. İsmayıl baba həmişəki kimi əlini alnına yaxın
laşdırıb Gəlin qayasına tərəf baxır. (Qeyd: Gəlin qayası toponiminin yaran
ması ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Rəvayətlərin birində bu, belə izah
olunur: «Bir gün düşmənlər gözlənilmədən kəndə hücum çəkir. Düşmənlər
qabaqlarına keçənlərin hamısını qılıncdan keçirir. Qaçhaqaçda bir hamilə
gəlin gizlənmək üçün ayaqyalın, başıaçıq dağlara tərəf üz tutur. Düşmənlər
onu uzaqdan görüb, arxasınca düşürlər. Gəlin hündür bir qayanın başına
çatanda düşmənlər onu tutmaq istəyir. O, düşmənlərin əlinə keçməsin deyə,
özünü qayadan atır». Elə o vaxtdan bu qayaya «Gəlin qayası» deyirlər).

İsmayıl baba Mələk nənəyə deyir: 
 Ay arvad, sən nə deyirsən, bəlkə gedim görüm ovdanzaddan bir

şey tapa bilərəm? İşdi tapmasam yuxarıdan gəlib sizi qabaqlayaram. İn
şallah, qismətimdə nə varsa, o da olar... Onsuz da qismətdən artıq heç
nə eləmək mümkün deyil...
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O, tüfənginin qundağını sığallayasığallaya sözünə davam edir:
 Ay arvad, buralar çox soyuq olur ha... Uşağı soyuqdan gözlə. Görsən

ki, üşüyür, bələyin üstündən qoyun dərisini də bağla. Qorxma, heç nə
olmaz... (Həmin vaxt Zilişin bir yaşı yenicə tamam olmuşdu. Uşaq çox
zəif idi. Mələk nənə fikirləşirdi ki, dağ havası, bir də ağartı, bəlkə də
onun əmələ gəlməsinə köməklik edər...)

İsmayıl baba bildir arana qayıdanda Gəlin qayasından bir dağ keçisi
vurmuşdu. O, çox əliaçıq kişi idi. Kəndə çatan kimi keçinin ətindən, bir
az da Mələk nənənin tutduğu motal pendirindən pay düzəldib qohum
qonşuya vermişdi... Elə bu həvəslə də o, yaylaqdakılara yaxşı bir «qo
naqlıq» vermək üçün yaxınlıqdakı bulaqdan bir ovuc su içib yola düzəlir.

Aradan xeyli vaxt keçir. Günəş Gəlin qayasının qənşərində sakitcə
dayanmışdı. Sanki o, ovu hürkütməsin deyə, yerindən tərpənmirdi. Elə bu
vaxt uzaqdan gələn güllə səsi, Gəlin qayasında əkssəda verib ətrafa yayılır.
Hamı istəristəməz səs gələn tərəfə baxır. Güllənin səsindən özünü xurcun
dan bayıra tullayan quzu bir göz qırpımında sürünün içərisində anasını tapıb
onun qarnının altında gizlənir. Quzu burada özünü daha təhlükəsiz hiss
edirmiş kimi görünürdü. Bayaqdan bəri mışılmışıl yatan balaca Ziliş isə
gözlərini açaraq özünü anasının qucağında görüb, yenidən yumur. 

Alış tez qaçaraq yaxınlıqdakı qayanın üstünə çıxıb ətrafa boylanır.
Ayaqlarının hər ikisini bir tərəfə aşıran Mələk nənə tez sıçrayıb atdan düşür.
Nimtənəsinin gümüş pullarının səsi elə bil ki, Zilişə bir anlıq laylay çalırdı...

Mələk nənə Alışı çağırır:
 A bala, get dədənə kömək elə. Onun gülləsi hələ boşa çıxmayıb.

Yəqin ki, av (dağ keçisi) vurub. Buralarda keçi çox olur... Amma a bala,
o qayalardan ehtiyatlı ol ha, oralar çox qorxuludu!.. 

Alış qayıdıb atın üstündəki sicimi (uzun ip) götürür və güllə səsi gələn
tərəfə qaçır. İsmayıl baba Alışı uzaqdan görcək əli ilə keçinin qayadan
yumalanıb dərəyə düşdüyünə işarə edir. Alış qayalardan sıçrayaraq
özünü dərənin dibindəki yaralı keçiyə çatdırır. Sanki, böyük bir daş
parçası qayadan qopub dərəyə diyirlənmişdi. Daşlarda yuva quran
quşların qəflətən pırıltı ilə uçması, dərədən axan suyun şırıltısı buradakı
vahiməli sakitliyi bir qədər azaldırdı. «Adamın üstünə gələn qayaların»
arasından göy üzünün bir parçası güclə görünürdü. Göydə ara sıra qıy
vuran qartalların baxışları sanki dərənin dərinliklərindəki bu mənzərəyə
zillənmişdi.

Alış keçinin boğazını kəsdikdən sonra onu çiyninə alır. Ancaq dağ
keçisinin uzun buynuzları onu sıldırım qayalıqdan çıxarmağa imkan ver
mir. Alış sicimin bir ucunu keçinin ortasına, digər ucunu isə qoluna bağ
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layıb qaya ilə yuxarı dırmaşmağa başlayır. Xeyli qalxdıqdan sonra o,
ayağının altını bərkidib, keçini yuxarı çəkir. Keçinin uzun buynuzları qa
yalara, daşlar arasında bitən kolkosa ilişərək, onun yuxarı qaldırılmasına
çətinlik törədir. Günəş şüası güclə düşən dərədən xeyli yuxarıda Alış
sicimi açıb keçini yenidən çiyninə atır və elat durduğu yerə tərəf üz tutur.
Boynu geri qatlanmış keçinin uzun buynuzları arabir Alışın dabanına
dəyirdi. O çarığının bir tayını itirməsindən yalnız həmin an xəbər tut
muşdu. Artıq İsmayıl baba da gəlib çıxmışdı... 

Günəş dağların arxasında gizlənməyə hazırlaşırdı. Çobanlardan bir
neçəsi qoyunquzunun qabağını kəsib sərdənə (qoyunların sağılması üçün
yer) yığmışdı. Bir neçəsi isə ocaq qalayıb kabab çəkməklə məşğul idi.
Mələk nənə gəlini Sənəmlə əllərinə düşən nazneməti yaşıl otların üzərinə
sərilmiş süfrəyə yığmışdı. Hamı ocağın yaxınlığında oturub çörək yeyirdi.
Oynamaqdan yorulmayan uşaqlar quzuları qabaqlarına qatıb o yanbu yana
qovalayır, gah da yaşıl çəmənlikdə birbiri ilə güləşirdi. Dağlarda teztez
yağış yağdığını nəzərə alan İsmayıl baba alaçıq qurmaq üçün hələ aran
daykən Kosa dağdan qırdığı pərdiləri, şiv çubuqları ucuca bağlayırdı...

Göz işlədikcə uzanan dağlar ay işığında çox aydın görünür, şehdən is
lanmış otlar, çiçəklər parpar parıldayırdı. Göydəki ulduzların əksi sanki,
çəmənliyə düşmüşdü. Kişilər güclə közərən ocağın kənarında mürgüləyir,
arvaduşaq isə alaçıqda yatmışdı. Gecənin sakitliyini teztez pozan Bozdarın
səsinə, digər çoban itləri də səs verirdi. Buna baxmayaraq Bozdar özünü
burada sanki tənha hiss edirdi. Axı onun dostu Qara at aranda qalmışdı.

Qoyunquzunun arabir tərpənməsindən şübhələnən çobanlar tez
sərdəni dövrəyə alır, itlər isə o dəqiqə harayhəşir qoparırdı. Elə bunun
qorxusundan da heç nə sürüyə yaxın düşə bilmirdi. O vaxtlar ermənilər
yaşayan kəndlərdə aclıq baş alıb gedirdi. Onlar davadan sonra köç gedən
müsəlmanların malheyvanını oğurlamaq üçün hər cür hiyləyə əl atırdı.
Gecəykən qoyun dərisi geyinib sürüyə soxulan erməniləri çobanlar bir
neçə dəfə yaxşıca əzişdirmişdi. (Bunu sonralar Lətif baba da etmişdi.)
Hətta bir dəfə Alış həmin ermənilərdən birini düz üç gün gecəgündüz
qoyun sürüsünün içərisində saxlamışdı. Arxacı ona təmizlətdirmişdi.
Dağların ətəklərindən xeyli odun yığdırdıqdan sonra onu buraxmışdı.

Gecədən xeyli keçmişdi. Alış hələ də yatmamışdı. Elə bil yuxusu ərşə
çəkilmişdi. O, şeh düşmüş otların üstündə ayaqyalın gəzir nə isə elə hey
fikrləşirdi: «Deyəsən dədəmin Ballını mənə almaq fikri yoxdur. O gün də
nənəm bu barədə söhbət açdı. Dədəm yenə də acıqlanıb araya başqa söz
qatdı. Belə getsə onu heç kim razılığa gətirə bilməyəcək. Lətif də deyir
ki, qayıdanda dədəmi razı salarıq. Onun bir sözünü iki eləmək olar?.. Bəs,
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evdən getsəm necə?.. Yox e.., onsuz da bu heç nəyi həll etmir. Ancaq
deyirəm, Ballını mənə almasalar Fərman kimi mən də baş alıb evdən
gedəcəyəm...» (Alış bibisi qızı Ballını istəyirdi. Ancaq nədənsə İsmayıl
baba buna razılıq vermirdi. O, oğluna dəmirçilərli Həmid kişinin qızı Sün
bülü almaq istəyirdi.) Göy gurultusu Alışı fikirdən ayırdı...

Dağlar arxasında «pusquda» dayanan qara buludlar ayın üzünü tut
muşdu. Göy üzündə arabir cızmaqara edən şimşək, göy gurultusu, güclü
yağış, bir də gecənin zülmət qaranlığı  bunlar insanın qorxulu anlar keçir
məsi üçün bəs edirdi...

Yağışdan qorunmaq üçün hamı alaçığa girmişdi. Çobanlar yapıncı
larını geyinib yağışın altında dayanmışdı. Gəlin qayası tərəfdən axan
selin gurultusu yağışın səsinə qarışmışdı. Elə bu vaxt yerigöyü tərpədən
şaqqıltı alaçıqda mışılmışıl yatan uşaqları oyatdı. Azacıq közərən lam
panın şüşəsi silkələnib yerə düşdü. Amma sınmadı. 

Yağışın getdikcə gücləndiyini görən İsmayıl baba qaranlıqda alaçığın
bir küncündən sacağı axtarıb tapır və dədəsi Heydər babanın öyrətdiyi
sözləri birbirinin ardınca deməyə başlayır: 

«Ya məlləti feyləm yəzər, il tib fima məzər.
Әn qəhrikə yöməl xəla, il fam səti əti behim.
Hərrəl baba, əl Mustafa, vəl Mürtəza,
Və bina humma, vəl Fatima,
İl Fatima, Can Fatima!» (Keçmiş zamanlarda dolu yağanda, gürşad

(güclü yağış), ildırım düşəndə, yer tərpənəndə (zəlzələ) vahiməyə düşən
insanlar belə oxuyardı...

Folklor nümunəsi Gilə bibinin dilində səsləndiyi kimi yazılıb).
Bu sözləri oxuduqdan sonra İsmayıl baba üç dəfə «Allahu Әkbər!» 

deyib, sacağı var gücü ilə kənara tullayır. Sonra o, təbiətin şıltaqlığından
qorxan uşaqlara az da olsa təsəlli vermək istəyir:

 Qorxmayın a bala, buralarda belə yağışlar teztez olur. Bir azdan
kəsəcək, qorxmayın... 

Həmid baba çox da uzaqda olmayan Kəpəz dağına (Dəmirli yaylağı
yaxınlığında dağ adı) tərəf boylanıb deyir:

 Yağış Kəpəzi bərk tutdu, deyəsən, dağı ildırım vurdu.
İsmayıl baba ayağını alaçığın kandarına qoyub, əlini alnının üstə

gətirir və ətrafa nəzər salır:
 Hələ göyün üzü qara buludlarla doludur. Qoyunquzunu sel

aparmasa yaxşıdır. Görəsən, yağış Poladlını tutmadı ki? Sel ağzıdı e..,
ona görə deyirəm...
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Həmid baba İsmayıl babaya ürəkdirək verir:
 İnşallah heç nə olmaz ay İsmayıl... 
Çox keçmədi ki, yağış səngidi. Qara buludlar Kəpəz dağından Qan

belə tərəf hərəkət edirdi. Yenə də ay öz işığını hər yana saçmışdı. Yağış
altında əzilmiş çiçəklər otlara qarışmışdı. Buludlar arasında əyriüyrü
xətt çəkən şimşəyin bir ucu ay işığında yox olurdu. Bir gecənin həyacanı
da belə yaşandı. Demək olar ki, bu dağlarda hər gecə eyni hadisələr
təkrar olunurdu... 

Səhər açılmışdı. Dünənki yağışdan sonra əzilmiş çiçəklər yavaşyavaş
günəşə tərəf boylanırdı. Elat Qara gabın sıldırım qayalıqlarını aşıb Daşlı
dərəyə enir. Sel buraları da əməlli başlı yuyub aparmışdı. Göz yaşı kimi
dupduru Qızlar bulağının suyu o qədər soyuq idi ki, bir ovuc içmək mümkün
deyildi. (Qeyd: Rəvayətə görə bulağın yaxınlığında bir kənd varıymış.
Kəndin qızları hər səhər dan yeri sökülməmiş səhənglərini bu bulaqdan
doldurub geri qayıdarmışlar. Ancaq bulağın suyu buz kimi olduğundan əyi
lib bircə ovuc da içməzmişlər. Günlərin bir günü su doldurmağa gələn qız
lardan biri əyilib bulağın gözündən doyunca su içir. Qayıdanda görür ki,
evlərində bir Allah bəndəsi var. Qonaq yarlıyaraşıqlı, varlı bir oğlanıymış.
O, qızı görçək aşiq olur və onu atasından alıb öz məmləkətinə dönür.

Növbəti günlərin birində su gətirməyə gedən qızlardan biri də bulağın
gözündən doyunca su içir. Evlərinə qayıdanda buna bənzər hadisənin
şahidi olur. Qıza aşiq olan bir oğlan onu da alıb öz məmləkətinə aparır.

Bir gün qızlardan biri də dan yeri sökülməmiş bulaqdan doyunca su
içir. Çox keçmir ki, təsadüfən onun da bəxti açılır. Beləliklə, bulağın adı
«Qızlar bulağı» qalır və bu toponim indiki dövrümüzə qədər gəlib çıxır).

Buz kimi sudan doyunca içən Poladlı qızları, bulağın üstündə topuğa
dəyən hörüklərinə sığal çəkib yenidən atlara mindi. Qanbelə qalxanda
yolirizi dumançən tutmuşdu. Çobanlar bu dağların sirrini yaxşı bilirdi.
Duman çəkilənə qədər gözləmək lazım idi. Fürsətdən istifadə edən
Mələk nənə tez qoyunları sağıb südlü aş bişirdi. Uşaqlar südlü aşdan
doyunca yedilər. Bir az sonra qarşıdakı başı qarlı dağların zirvəsi görün
məyə başladı. Duman dağların ətəklərindən sürünəsürünə Qırxlar pirinə
tərəf çəkilirdi. Hələ qarşıda bir neçə günlük yol qalmışdı. Yeddi gün
yeddi gecədən sonra elat Әriməzin dağı da aşıb Yastı yaldan Dəmirli
yaylağına endi. Sel tutmayan yerdə alaçıqlar quruldu... Dəmirli yay
lağında keçən hər gün birbirinə oxşayırdı. («Dəmirli yaylağında ov»
yazısına bax: səh.  542).

Artıq dağa köcənlər bir həftədən çox idi ki, yaylaq həyatı yaşayırdı.
Arandan gələn dostlarından biri Alışa Ballının qaçırılması xəbərini çat
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dırmışdı. Bu xəbər ona çox pis təsir etmişdi. Bir neçə gündən sonra
qoyun otarmaq adı ilə dağlara tərəf üz tutan Alış geri qayıtmır. O, Dəmir
lidən Danzaverə (Armudlu), oradan isə Sisiana (Qarakilsə) gedir... 

Axşam alaçığa qayıtmayan Alışı elat camaatı bir neçə gün idi ki, ax
tarırdı. Camaat onun qayalardan yıxılıb qurdaquşa yem olmasından
qorxurdu. İsmayıl baba ümidini üzmür, çoxçox əvvəllər gördüyü bir
yuxunu elə hey xatırlayırdı: «Alış ona yol göstərən bir ilanın arxasınca
qaçırdı...» Ürəyinə hər cür fikir gəlirdi. O, bu fikirləri özündən uzaq
laşdırmağa çalışsa da bacarmırdı:

 Yox, o, qayadan yıxıla bilməz... İnşallah, nə vaxtsa sağsalamat
qayıdıb gələr... 

Alışın nə vaxtsa qayıdacağına inanan Mələk nənə özünü məğrur tutur
səhər açılana qədər oğlunun yolunu gözləyir, dua edirdi... 

Bir neçə gündən sonra Alış Sisiandan Ağdama, oradan da Yelizavet
pola  indiki Gəncə şəhərinə gəlib çıxır. Bu şəhər Gəncə xanlığı süquta
uğradıqdan sonra Rusiya çarı Aleksandrın xanımı Yelizavetanın şərəfinə
belə adlandırılmışdı. Azərbaycan xalqının Rusiya imperiyasına qarşı
mübarizə əzmini qırmaq üçün o vaxtlar adi söhbətlərdə Gəncənin adını
çəkənlər bir qızıl onluq cərimə olunur və döyülürdü. 

Alış qüvvətli və bacarıqlı olduğuna görə qısa bir vaxtda Gəncədə
ətrafına çoxlu adam toplayır. O, dəfələrlə müxtəlif yerlərdə Gəncənin
adını çəkməsinə baxmayaraq heç kim ondan cərimə tələb edə bilmir.
Qolunun qüvvəsinə arxayın olan, ətrafındakı dostlarına inanan Alış hər
dəfə müxtəlif bəhanələrlə çar məmurlarının hiyləsindən xilas olur.
İvanov soyadlı bir məmur isə onu lap bezdirmişdi. Həmin məmur çox
çalışırdı ki, heç olmasa bircə dəfə Alışı Gəncənin adını çəkdiyinə görə
döyə bilsin. Ancaq bunu bacarmırdı...

Әvvəldən hər şeyi planlaşdıran Alış günlərin bir günü İvanova yaxınlaşıb
Gəncə haqqında soruşur. Fürsətdən istifadə edib dəyənəyi Alışa tərəf endirən
və ona üç barmağın həndəsi fiqurunu göstərən məmur bir neçə dəfə «Vot
tebe Qyandjaaa...»  deyərək qışqırır. Bazarda guya asayişi qoruyan başqa
bir məmur İvanovun «Gəncə»  deyərək qışqırmasını eşidir. Petrov familyalı
məmur həmkarı İvanov haqqında qubernatora yazılı məlumat verir. Bu xid
mətinə görə Alış Petrova əvvəlcədən beş qızıl onluq vermişdi. Bir neçə
gündən sonra İvanovu cərimələyib Gəncənin adını çəkdiyinə görə işdən
çıxarırlar. Bu hadisədən sonra dostları Alışı bir müddət öz evlərində gizlədir.

Artıq Alış iki aydan çox idi ki, Gəncədə idi. Dəmirli dağlarında isə hələ
də onu axtarırdılar. Arana qayıdanlardan biri Alışın yox olması xəbərini
Lətifə çatdırmışdı. Həmin gün gecəykən Lətif Qara atı minib Dəmirliyə üz
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tutur. Səhərə yaxın Dəmirliyə çatan Lətif qardaşının yoxluğuna inanmır.
Lətif qardaşının ermənilər tərəfindən oğurlanmasından və ya öldürülməsin
dən qorxurdu. O, bir neçə adamla silahlanıb ətrafdakı erməni kəndlərində
Alışı axtarmağa başlayır. Lətif getdiyi kəndlərdə qardaşının öldü və ya qaldı
xəbərini gətirən adama 50 baş qoyun verəcəyini vəd edir. Ancaq onu gördüm
deyən olmur... Bəzi hiyləgər ermənilər qoyunları əldə etmək üçün müxtəlif
bəhanələrə əl atırlar. Hətda ermənilərdən biri qayalıqdan təsadüfən tapdığı
çarığın Alışa məxsus olduğunu Lətifə sübut etməyə çalışır. Çarığı İsmayıl
babaya göstərəndə o, çarığın Alışa məxsus olduğunu təsdiq etmişdi, ancaq
onu ovda itirdiyini bildirmişdi. 

Dəmirlidə havalar yavaşyavaş soyuyurdu. Artıq İsmayıl baba alaçıqları
sökmüşdü. Mələk nənə bir az şirni hazırlayıb sökülmüş binənin yerinə tök
müşdü. Sonra üstünə də azacıq su səpmişdi. (İnanclara görə, gələn köç
vaxtına qədər bu yerlərin bərəkətinin çəkilməməsi üçün belə edirdilər).
Alışsız arana qayıtmaq çox ağır idi. Elat arana dönməyində olsun, biz isə
qayıdaq Dəmirli dağlarından çoxçox uzaqlara  Gəncə şəhərinə...

Gəncənin adi günlərindən biri idi. Alış dostları ilə birlikdə gah
Gəncənin çətin vəziyyətini müzakirə edir, gah çar məmurlarının özbaşı
nalığından danışır, gah da uzaq bir kənddə onu gözləyənləri fikirləşirdi.
Elə bu vaxt qəflətən köhnə məhəllələrin birindən gələn səsküy onu və
dostlarını səs gələn tərəfə qaçmağa məcbur edir... Məhlə evlərinin birində
güclü yanğın baş vermişdi. Alov bütün evi bürümüşdü. Evin ətrafına
toplaşan insanlar yanğını söndürməyə, evdə qalan iki körpə uşağı xilas
etməyə çalışsalar da heç nə alınmırdı. Alov getdikcə şiddətlənir, qapıdan
içəri heç kimi buraxmırdı. Körpələrini alovun pəncəsindən xilas etmək
istəyən ana nalə qoparır, özünü alovun içinə atmaq istəyirdi. Camaat onu
tutub saxlayır, alova yaxın buraxmırdı. Ananın heç nəyə gücü çatmırdı...

Bunu görən Alış ağacdan asılmış keçəni götürüb başına dolayır və özünü
alovun içərisinə atır. Hamı təəccüblə ona baxır. O, özünü otaqda qorxudan
birbirini qucaqlayıb ağlayan körpələrə çatdırır. Onları keçənin altında giz
lədib yenidən alovun içərisinə atılır. Alış tezliklə körpələri alovun pəncəsin
dən xilas edir. Dostları tüstüdən zəhərlənən və yüngül yanıq xəsarətləri alan
Alışı yaxınlıqdakı müalicəxanalardan birinə çatdırır. Alış bir müddətdən
sonra özünə gəlir və dostlarının yanına dönür.

Bu hadisədən sonra bütün Gəncə camaatı Alışın qoçaqlığından
danışır. Bunu eşidən Yelizavetpol quberniyasının başçılarından olan Ni
kolayev soyadlı bir şəxs Alışı yanına çağırıb deyir:

 Deyirlər böyük qoçaqlıq göstərmisən. Sənin haqqında əvvəllər də
eşitmişdim. Bunu ancaq sən edə bilərdin...
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O, otaqda o yanbu yana vargəl edərək sözünə davam edir:
 Yanğınsöndürmə təşkilatında işləyə bilərsən?
 Әlbəttə işləyə bilərəm...
Nikolayev telefonu götürüb kiməsə zəng edir.
 Fərasətli oğlandı... İki uşağı xilas edib...
 Bəli, bəli eşitmişəm...
Nikolayev Alışı yanğınsöndürmə təşkilatında işə düzəltdirir və göstər

diyi qoçaqlığa görə maaşdan əlavə ona hər ay 15 qızıl onluq təqaüd ayrıl
masına göstəriş verir.

Bir müddət Gəncədə yaşayıb işləyən Alış daha da qüvvətlənir, dost
ları çoxalır. O, burada Səmayə adlı bir qızla ailə həyatı qurur və bir oğlu
dünyaya gəlir. Səmayə Alışın xilas etdiyi uşaqların xalası idi. Alış Səma
yə ilə ailə həyatı qurduqdan sonra bir müddət Gəncə məhəllələrinin
birində kirayədə yaşayır...

1917ci ildə Gəncədə və ətraf mahallarda kəndli üsyanları baş
qaldırır. Kəndlər yandırılır, eveşik talan edilir. Çar ordusu üsyançıların
qarşısını ala bilmir. Çar üsulidarəsi artıq bolşeviklərin və menşeviklərin
əlinə keçir. Hadisələrdə bolşeviklərin fəallığı daha çox özünü biruzə ver
məyə başlayır. 

Alışın qüvvəsinə bələd olan bolşeviklər onu və ətrafındakıları öz
sıralarına cəlb etmək istəyir. Bunun üçün ona Rusiya SosialDemokrat
Fəhlə Partiyasının yerli təşkilatının bileti də təqdim olunur. Bu idarəçi
likdən ağlı bir şey kəsməyən Alış uzun illərin ayrılığından sonra öz el
obasına dönməyə qərar verir. Alış baba 1970ci illərin sonuna qədər
həmin bileti özündə saxlayırdı.

(Qeyd: Birinci dünya müharibəsi quberniyanın iqtisadiyyatına ağır zərbə
vurmuşdu. I917ci il fevral inqilabından sonra Yelizavetpolda və digər qəza
şəhərlərində ictimai təşkilatların icraiyyə komitələri yaradılır, quberniya və
onun qəzalarına Müvəqqəti hökumətin komissarları təyin olunur. Bununla
bərabər Yelizavetpolda Fəhlə və Әsgər Deputatları Soveti də yaradılır. Eyni
zamanda, qəza şəhərlərində də sovetlər təşkil edilir. Bir müddət sonra
Sovetlərdə bolşeviklərin nüfuzu yavaşyavaş zəifləməyə başlayır. 

Cənubi Qafqazda Zaqafqaziya komissarlığı təşkil edildikdən sonra
Yelizavetpol quberniyasında hakimiyyət milli şuralara keçir. 1918ci il
may ayının 28də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ilə
quberniya onun əsasını təşkil edir və Azərbaycan torpaqlarının bütün
lüklə azad edilməsinin mərkəzinə çevrilir. Azərbaycan Milli Şurası və
Hökuməti Yelizavetpola köçür. Azərbaycana hərbi yardım üçün dəvət
olunan türk qoşunları da mayın axırı, iyunun əvvəllərində burada top

95



lanmağa başlayır. Hökumətin 30 iyul tarixli qərarı ilə Yelizavetpolun
tarixi adı  Gəncə bərpa edilir. Bundan sonra quberniya Gəncə quber
niyası adlandırılır. Gəncə şəhəri 1918ci il iyunun 17dən sentyabrın
17dək olan dövrdə dövlətin paytaxtı olur...)

...Alış Şuşaya, oradan isə Ağdama gəlir. O, bazardan bir samovar,
xeyli paypülüş alıb kirayə götürdüyü arabaya yükləyir. Arabaçı ilə bir
likdə yola düzəlir. Alış üçün Gəncədən, ailəsindən ayrılmaq çətin olsa
da, onu yeddi il həsrətlə gözləyən elobası da var idi. Bu həsrət onu doğ
malarının yanına çəkirdi... Alış nə vaxtsa Gəncəyə ailəsinin, oğlunun
yanına dönəcəyini də fikirləşmişdi.

Bir neçə gün yol gəldikdən sonra Alış Zəngəzura  indiki Qubadlı ra
yonuna gəlib çıxır. Bağmanları aşıb Ağa çayına çatır. Həmin vaxt Poladlı
qızgəlinləri çayda paltar yuyurdu. Sünbül də burada idi. O, bir neçə gün
idi ki, Poladlıdakı qohumlarına baş çəkməyə gəlmişdi. Sünbül gandalaş
şaxından biriki çəngə qoparıb his basmış qazana atır. Sonra qazanı su
ilə doldurub çinar ağacının dibindəki ocağın üstünə qoyur. Gözlərini ov
xalayaovxalaya tüstünün içərisindən yola tərəf boylanır. Diqqətini at
arabası çəkir. Daha doğrusu, günəş şüası altında parıldayan samovar onun
diqqətini çəkir. Sünbül kirini çıxarmaq üçün paltarları çaylaq daşına çır
pan qızları səsləyir:

 Baxınbaxın ay qızlar, nə gözəl samovardı? Kaş o samovardan biri
də mənim olaydı. Görürsünüz necə parıldayır?

Alış uzaqdan Sünbülü tanıyır. O, Dəmirçilərli Həmid babanın qızı idi.
Hələ neçə illər əvvəl Həmid babanın ailəsi də İsmayıl babanın ailəsi ilə
birlikdə dağa köç etmişdi. O vaxt Sünbül də oradaydı. İsmayıl baba hələ
uşaqlar balaca olanda Həmid kişiyə Sünbülü oğlu Alışa alacağına söz ver
mişdi. Məhz İsmayıl baba kişi sözü verdiyinə görə bacısı qızı Ballını
oğluna almamışdı. O vaxtlar böyüklərin sözündən çxmaqmı olardı?!

Alış arabadan düşüb dizlərini daşa söykəyir və Ağa çayının suyundan
doyunca içir. Sonra qızlara tərəf dönür. İllər onu dəyişdirmişdi, nə Sün
bül, nə də ki, Poladlı qızları onu tanımır. Alış deyir:

 Ay qızlar, biz Poladlı İsmayıl kişinin qonaqlarıyıq. Çoxdandır ki,
onunla görüşmürük. Deməzsiniz evlərində nə var, nə yox? Salamatçılıq
dırmı? (Alışın bunu soruşmaqda məqsədi, yeddi ildən sonra evdə olan
vəziyyəti öyrənmək idi).

Poladlı qızlarından biri yaşmaqlanıb qonağa tərəf baxır və deyir:
 İsmayıl baba qocalıb, lap əldən düşüb. Oğul həsrəti onu çox üzüb.

Neçə illər bundan əvvəl Alış adlı bir oğlu Dəmirli yaylağında itkin
düşüb. Bu günə kimi Alışın nə öldüsündən, nə də ki, qaldısından xəbər
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var. Kişi hələ də onun yolunu gözləyir. Bir oğlu Lətif də elə həmin il
rəhmətə getdi. O da Alışı çox axtardı. Möhkəm xəstələnmişdi. Kim bilir,
bəlkə də, qardaşının yoxluğuna dözə bilmədi...

Alışın bu sözlərdən sonra gözləri yaşarır, xeyli fikrə gedir, sonra heç nə
deməyib yenidən arabaya minir. O, kəndə çatanda İsmayıl baba bağçanın
ayağındakı şah tutun dibində oturub çarıq tikirdi. Alış ağacı yeddi il əvvəl
Dəmirli yaylağına köç gedən il əkmişdi. İsmayıl baba bu ağacdan təsəlli
tapırdı. Yeddi il idi ki, hər gün gəlib ağacın dibində oturur, qışda üstünü,
yanyörəsini qardan təmizləyirdi. Yeddi il idi ki, o, Dəmirli yaylağına köç
etmirdi, qorxurdu ki, birdən Alışın gəzdiyi qayalar, dağlar ona nə isə deyər.
Ona görə də ümidlə gözləməyi daha üstün tuturdu. O, Alışın əkdiyi tut
ağacının dibindən elə hey yollara tərəf boylanırdı. Oğul həsrəti İsmayıl ba
banı lap qocaltmışdı. Gözləri də yaxşı görmürdü.

Alış ağacın gövdəsinə söykənən dədəsini görcək kövrəldi. O, bilirdi
ki, yeddi ilin ayrılığı evdəkiləri çox üzüb. Və onu da bilirdi ki, bu qədər
ayrılıqdan sonra onun qəfləti gəlişini heç kim gözləmir. Alış yolağanın
qabağında atdan düşüb ev yiyəsini səsləyir: 

 Ay baba, Allah qonağı qəbul eləyirsən?
İsmayıl baba diksinir, səs gələn tərəfə baxsa da heç kimi görə bilmir...
 Әlbəttə a bala, qonaq Allah qonağıdı. Səsin də mənə yaman şirin gəldi...
Alış atı həyətə çəkib yükünü boşaldanda gözü eyvanın dirəyindən

asılmış dağ keçisinin buynuzlarına sataşır. Özözünə: «Deyəsən bu,
mənim Gəlin qayasından qaldırdığım keçinin buynuzlarıdı. Әkdiyim tut
ağacı gör nə boyda olub?..»  deyir. Elə bu vaxt İsmayıl baba bağçanın
ayağından qonağı çağırır.

 A bala, atı ot tayasına yaxın bağla. Özün də otur dincini al. Yol
gəlmisən... 

Alış «yaxşı, ay baba»  deyib, arabaçını yola salır.
Mələk nənənin gələn qonaqdan xəbəri yox idi. O, yeddi il əvvəl Alışın

adına başladığı xalçanın son ilmələrini vururdu. Mələk nənə xalçanı toxu
mağa başlayan gündən elə hey deyirdi: «Xalça tamam olan gün Alış
gələcək...» Ancaq xalça hər gün böyüdükcə Mələk nənə ümidlərinin puça
çıxacağından qorxurdu. O, neçə il əvvəl başladığı xalçanın hər gün bir
cərgəsini başa vurur, Alışın gələcəyi günü ümidlə gözləyirdi. O, bu illər
ərzində xeyli xalça toxumuşdu. Bu xalça üçün isə ayrıca hana asmışdı.

Mələk nənə «Allah sən özün kömək ol, ümüdlərimi boşa çıxarma!»
 deyib, gözlərinin yaşını silir və xeyli fikrə gedir... İsmayıl babanın neçə
illər əvvəl gördüyü yuxunu xatırlayır: «İsmayılın yuxuda gördüyü o ilan
yalan deyilmiş. Doğrudan da Lətiflə Pərinisə zülmət qaranlığa getdi.
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Amma İsmayıl deyirdi ki, ilan uşaqlarla qaranlıqda yox olandan sonra
Alış enli bir yolla elə hey irəliyə doğru qaçırdı...» Mələk nənənin
yanaqlarında donub qalan bir damla yaş sürüşüb ətəyinə düşür:

 Eh, nə bilim Vallah. Allah ümüdümü bu günə qədər üzməyib. İn
şallah, Alış qayıdar!..

Mələk nənə xalçanın son ilməsini vurmaq istəmirdi. Gözləri yenə də
yaşla dolmuşdu. Elə bilirdi ki, onun bütün ümidləri xalçanın sonuncu
ilməsindən asılıdır. 

 Ay arvad, çay hazırla, qonağımız var. Mən də gəlirəm...
İsmayıl babanın səsi əlində xalçanın axırıncı ilməsi donub qalmış

Mələk nənəni elə bil yuxudan oyatdı:
 Görəsən gələn qonaq kim olar belə. Bəlkə Alışdan bir xəbər gətirib?! 
Ümidlərini hələ də üzməyən Mələk nənə, xalçanın son ilməsini vurub

həyətə çıxır. Gözlərinə inanmır. Sanki bütün dünya başına fırlanır. Mələk
nənə sevincindən yerindəcə donub qalmışdı. Gözləri gələn «qonağın»
gözlərinə zillənmişdi... Elə bil yuxudaydı... O, qəflətən «Alış»  deyib
qışqırır və onun boynunu qucaqlayır... Mələk nənə ilk dəfə idi ki, oğlu
nun üzündən öpürdü...

(Qeyd: Həmin dövrün hadisələri, regionun geosiyasi vəziyyəti, bir
müddət sonra növbəti ermənimüsəlman davasının başlanması və ailədə
ki çətinlik Alışın Gəncəyə qayıtmasına imkan vermir. O, İsmayıl babanın
sözündən çıxmayıb yenidən ailə həyatı qurur. Dədəsi ona dəmirçilərli
Həmid babanın qızı Sünbülü alır. 

Elə bil İsmayıl babanın bütün xüsusiyyətləri Alış babaya keçmişdi.
«Cəsarət qol gücündən deyil, ruh gücündən yaranır»  deyiblər. O da atası
kimi cəsarətli, dözümlü və xeyirxah idi...)

ALIŞ BABA, AĞAMALI BABA VӘ 
YEDDİ ERMӘNİ

Hər il Zəngəzur dağlarına köç edən tərəkəmələr 1905ci il hadisələrinin
bir daha təkrarlanmayacağına inanırdı. Ancaq Rusiya bolşeviklərinin er
məni daşnakları ilə birlikdə həyata keçirdikləri növbəti qırğın planı bu
inamı darmadağın etdi. Arasıra kəndə gəlib çatan xəbərlər ətraf rayonlarda
vəziyyətin getdikcə gərginləşməsindən xəbər verirdi. 1918ci ildə başlayan
qırğınlar Zəngəzurda yenidən bütün azərbaycan kəndlərinin yerlə yeksan
olmasına, əhalinin kütləvi şəkildə qətlinə gətirib çıxardı. Bir müddət
səngiyən ermənimüsəlman davasının növbəti mərhələsi başladı. 1918
1920ci illərdə törədilən faciələr son həddə çatdı. Bu faciələrin miqyası Er
mənistanın azərbaycanlılar yaşayan kəndləri ilə bərabər, Azərbaycanın bir
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sıra şəhər və rayonlarını da əhatə etdi. 1920ci il 28 apreldə Azərbaycanda
sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra bölgənin böyük hissəsi erməni
qüvvələrinin faktiki nəzarəti altına keçdi. Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağ
və Zəngəzur ermənilər tərəfindən teztez hücumlara məruz qalırdı...

...Günlərin bir günü kəndə çatan xəbər camaatı sarsıdır. Deyirdilər
ki, ermənilər Sisian rayonunun Dəstəkert kəndində yaşayan azərbaycan
lıları qətlə yetirib. Həmin vaxt günahsız bir azərbaycanlı ailəsini götürüb
canlarını qurtarmaq üçün yaxınlıqdakı kahada gizlənir. Ermənilər onları
tapıb ata ilə ananın gözləri qarşısında uşaqları süngüdən keçirmiş, sonra
ananın belinə qaynar samovar bağlayıb qovmuş, atanı isə ağaca bağlayıb
diridiri yandırmışdı. Bu, vəhşiliyin son həddi, baş verə biləcək növbəti
hadisələrin başlanğıcı idi. Belə hadisələrin daha da geniş əraziləri əhatə
edəcəyini sadə kənd camaatı bilmirdi... 

«Böyük Ermənistan» yaratmaq xülyasından əl çəkməyən ermənilər
öz əsas fəaliyyətlərini daha əlverişli şəraitin olduğu Zaqafqaziya ərazisinə
istiqamətləndirmişdi. 1918ci ilin mart ayına qədər onlar artıq Zaqafqazi
yanın cənubqərbində, İrəvanda, Yelizavetpol quberniyasının bir neçə
qəzasında və Qarabağda dinc sakinlərin  azərbaycanlıların sıxışdırılması,
zorla qovulması və kütləvi şəkildə öldürülməsi yolu ilə hələ mövcud ol
mayan erməni dövləti üçün əraziləri təmizləməyə müvəffəq olmuşdu. Er
mənilər 1917ci ilin əvvəlindən 1918ci ilin mart ayınadək təkcə İrəvan
quberniyasında 199 Azərbaycan kəndini yer üzündən silmişdi.

Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım və etnik təmizləmə əməliyyatı
Zəngəzurda xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdi. Zəngəzurun mövcud
olduğu bütün tarix ərzində 19181920ci illərdə azərbaycanlılara qarşı tö
rədilmiş qanlı qırğınlar öz qəddarlığı ilə bəlkə də analoqu olmayan faciə
lərdəndir. Bu illərdə Zəngəzurda azərbaycanlılara qarşı törədilən qırğınların
əsas səbəbkarlarından biri erməni generalı Andronik Qazanyan olmuşdur.
1918ci ilin əvvəllərində 10 min nəfərlik hərbi dəstə ilə Türkiyədən Qafqaza
keçən Andronik İrəvan, Naxçıvan, Dərələyəz mahallarında bir sıra qırğın
və talanlar törədərək 1918ci ilin mayında Zəngəzura daxil olmuş, avqust
ayının sonlarına qədər Sisian, Gorus, Qafan rayonlarında azərbaycanlılara
qarşı xüsusi qəddarlıqla soyqırım və etnik təmizləmə əməliyyatı həyata
keçirmişdir. Bu rayonların azərbaycanlılar yaşayan kəndləri darmadağın
edilmiş, günahsız insanlar amansızcasına qətlə yetirilmişdir.

Erməni silahlı dəstələri Zəngəzur qəzasında 115 azərbaycanlı kəndini
məhv etmiş, 3257 kişi, 2276 qadın və 2196 uşağı öldürmüşdü. Bütövlükdə
bu qəza üzrə 10 068 azərbaycanlı öldürülmüş və ya şikəst edilmiş, 50 000
azərbaycanlı qaçqın düşmüşdür. (Qeyd: 1918ci ildə ermənilər Zəngəzur
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qəzasının tərkibində olan Poladlı kəndinə də basqın edib camaatı öz isti
yurdyuvalarından didərgin salmış,camaatın kənddə qalan malqarasını,
vardövlətini talan etmişlər).

Alışın Gəncədən qayıtmasının bir ili hələ tamam olmamışdı. Er
mənilərin kəndə hücum edəcəkləri an günbəgün yaxınlaşırdı. Elə buna
görə də Poladlı ağsaqqalları məsləhətləşib kəndi müvəqqəti tərk etmək
qərarına gəlir. Onlar əllərinə keçən qabqacağı və malqaranın bir hissəsini
kənddən çıxarır, müvəqqəti olaraq Tinli kəndində məskunlaşırlar. 

Artıq ermənilərin günahsız insanları qətlə yetirəcəkləri barədə xəbər
lər ətraf kəndlərə yayılmışdı. Ona görə də camaat eveşiklərini tərk edib
aşağı kəndlərə üz tuturdu. 

Poladlıda əli silah tutan bir neçə nəfər qalmışdı. Hadisələrin kəskin
xarakter alacağını hiss edən Alış baba kənddə qalmağın mənasız oldu
ğunu bilirdi:

 Biz azıq, erməni silahlılarının qarşısını ala bilmərik. Üçdörd tüfən
gimiz, bir az da patronumuz var. Bununla heç nə edə bilmərik. Başqa
yerdən də köməyimiz yoxdu. Gedək uşaqları yanyön eləyək. Sonra kö
mək toplayıb qayıdarıq...

Alış baba hadisələrə bir gün qalmış Mələk nənəni, Sənəm nənəni və
Sünbül nənəni Saray kəndinə göndərir. O vaxt Məhəmmədin 6, Lətifin
(Xırdax) 7, Zilişin isə 9 yaşı olardı. İsmayıl baba da yaşlı olduğu üçün
qabaqcadan onlarla getmişdi. Camaat kəndin malheyvanını Sarayda bir
yerə toplayıb, sonra Tinli kəndinə tərəf yola düzəlir.

Artıq bir neçə gün idi ki, Poladlı camaatı Tinli kəndində məskun
laşmışdı. Alış baba ilə Ağamalı baba rahatlıq tapa bilmirdi. Onlar kəndi
kimsəsiz qoyub kənardan baxmağı özlərinə sığışdırmırdı:

 Ağamalı, gərək biz arvaduşağı kənddən çıxardıqdan sonra qayıdıb
Ala qayada gizlənəydik. 

Ağamalı baba Alış babanın sözünə qüvvət verir:
 Hə Vallah, nə qədər olmasa qayıdıb biriki erməni öldürə bilərdik.

Onlar qorxaq millətdi, görsəydilər ki, müqavimət var, o dəqiqə qaça
caqdılar... 

Alış baba başı ilə Ağamalı babanın sözlərini təsdiqləyir:
 Düz deyirsən Ağamalı, mütləq qayıtmaq lazımdı. Bu məsələyə kə

nardan baxmaq olmaz...
Onlar silahlanır. Alış baba Kəhər atını, Ağamalı baba isə Ağ atını minib

heç kimə xəbər vermədən Poladlıya tərəf qayıdır. Yazı düzünə çatanda aşağı
kəndlərin də yandığını görürlər. Onlar Dəmirçilər kəndinə gəlir. Ermənilər
buranı da yandırıb külünü göyə sovurmuşdu. Artıq hər şeyin gec olduğu
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göz qabağında idi. Alış baba ilə Ağamalı baba atlarını Qala bağda hörükləyib
Ağa çayı ilə üzüyuxarı Qəribin çökəyə, oradan isə Çınqıllığa gəlir. Bir az
yuxarıdakı qayalıqdan keçib, Qarğılıqdan kəndə tərəf baxırlar. Hələ
tüstülənən evlər tanınmaz hala düşmüşdü. Onlar bir az da yaxınlaşıb Yal
bağçanın yaxınlığında, daşın dibində gizlənir. Görürlər ki, Allahyar babagilin
həyətində (Allahyar babanın evi kəndin lap yuxarısında, İsmayıl babanın
evinin yanında yerləşirdi. O, Alış babanın dayısı, Ağamalı babanın isə qay
natası idi) dörd erməni kənddən götürdükləri qənimətləri yıryığış edir.

Alış baba Ağamalı babaya deyir:
 Görünür əvvəlcə bir dəstə gəlib kəndi talayıb, od vurub yandırıb.

Bunlar isə törtöküntüyə gələnlərdi...
Ağamalı baba Alış babanın sözünü kəsir:
 Әşşi, hər nədi, axır ki, ermənidi. Bu köpək uşaqlarını bircəbircə

güllələmək lazımdı.
O, sözünü qurtarmamış tüfəngin çaxmağını yavaşca çəkir. Ancaq

başqa evlərdə də erməni olacağından ehtiyat edirlər. Onlar gizləndikləri
yerdə ermənilərin hansı tərəfə gedəcəyini gözləyir. Kəndin aşağı
tərəfindən daha üç erməni onlara qoşulur. 

Alış baba yumruqlarını düyünləyib deyir:
 Bilsəydim ki, bu köpək uşaqlarının silahı yoxdu, onların qarşısına

əliyalın çıxardım. Hamısını bu yumruqlarımla döyüb öldürərdim.
Görünür bunlar özlərinə çox arxayındır. Köpək uşağı, bir azdan sizə
göstərəcəm başqasının malına göz dikənin axırı necə olur...

Alış baba ilə Ağamalı baba ermənilərin qarşısını kəsmək üçün gizli
yolla Gaba tərəf qalxır. Onlar ermənilərdən tez çatıb Gabın qayalığında
gizlənir... Ermənilər isə hərəsi bir eşşək yükü qəniməti çiyinlərinə alıb
Uruşan dərəsinin kənarındakı cığırla yavaşyavaş üzü yuxarı qalxırlar.
(Gab ilə Uruşan dərəsi birbirinə çox yaxın ərazilərdir). Ağamalı baba
onların ikisinin əlində silah olduğunu artıq dəqiqləşdirmişdi. O, üçatılan
ilə silahlı erməninin birinin, Alış baba isə digər silahlı erməninin alnının
ortasından nişan alır... (Ağamalı baba bu tüfəngi bir ləzgidən dörd silmə
düyüyə almışdı. Alış babanın tüfəngi isə bir vaxtlar Qaçaq Nəbinin İs
mayıl babaya bağışladığı tüfəng idi). 

Onlar çox gözləmir. Hər ikisi tətiyi çəkən kimi ermənilərin başı dar
madağın olur. Qalanlar arasında çaxnaşma düşür. Hara qaçacaqlarını
bilmirlər. Ermənilərdən biri hələ yerdə çabalayan dostunun silahını
götürmək istəyir. Ancaq Ağamalı baba o dəqiqə onu da güllələyir. Qalan
dörd erməni Çökəyin kolluğuna tərəf qaçıb gizlənmək istəyir. Alış baba
qayanın arxasından ermənilərə səslənir:
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 Köpək uşağı, qaçsanız hamınızı bircəbircə güllələyəcəm. 
Ermənilər qorxub dayanır.  
Alış baba qayanın arxasından deyir:
 İt uşağı, sizinlə əlbəyaxa vuruşacam. Sizi yumruqlarımla döyüb

öldürəcəm. Ancaq məni öldürməklə xilas ola bilərsiniz...
Ermənilər qayanın arxasında bir nəfərin olduğunu düşünür. Әlbəyaxa

döyüşdə dörd nəfərin bir nəfəri asanlıqla öldürə biləcəyini zənn edirlər.
Alış baba yumruqlarını düyünləyib gizləndiyi yerdən çıxır və er

mənilərin qarşısında dayanır. Ermənilər Alış babanı dövrəyə alıb hiylə ilə
onu qayadan salmaq istəyir. Elə bu vaxt Ağamalı baba qayanın arxasından
çıxır. Ermənilər yenidən qaçmaq istəyir. Alış baba tez onlardan ikisini tutur.
Ağamalı baba isə diğər erməniləri qovalayıb Uruşan dərəsinin yaxınlığın
dakı qayalıqda yaxalayır. Onlar əlbəyaxa olur. Ermənilər Ağamalı babanı
itələyib dərəyə salmaq istəyir. Ancaq ilk yumruqdan sonra ermənilərdən
biri Uruşan dərəsinə yuvarlanır, daşlara dəyib tikətikə olur. İşi belə görən
digər erməni artıq müqavimət göstərməyib yalvarmağa başlayır.

Alış baba da əlbəyaxa döyüşdə erməninin birini Gabın dərəsinə yu
malayıb, digərinin əlqolunu bağlayır.

Ermənilər yalvarmaqla canlarını qurtarmaq istəyir:
 Ay kirvə, bizi buraxın gedək... Qələt eləmişik... Bizi aldatdılar... Dedilər

ki, müsəlmanlar gəlib sizin hamınızı qıracaq... Biz də qorxduq, inandıq...
Alış baba ermənini danışmağa qoymur. Qulağının dibinə bir sillə

vurub deyir:
 Kəs səsini, köpək oğlu. Sizi hara buraxırıq. Yandırdığınız bu evlərin

əvəzini sizdən çıxacağıq, it uşağı!
Ağamalı baba ermənilərin yükünün içərisindən bir bel (yer qazmaq

üçün alət) tapıb gətirir və yerə tullayıb deyir:
 Götürün qazın, köpək uşağı. Sizi diridiri basdıracağıq. Sizə hələ

bu da azdı.
Ermənilər qorxaqorxa Çökəkdə böyük bir çala qazır. 
Alış baba Ağamalı babaya deyir:
 Bunlar hələ bizə lazım olacaq. Qoy orda gəbərənləri çalaya atıb

üstünü torpaqlasınlar. 
Ermənilər Alış babanın bu xeyirxahlığına çox sevinir. Onlar dostlarını

böyük zövqlə çalaya tullayıb üstünü torpaqlayır. Alış baba ilə Ağamalı
baba yeddi erməninin yükünü iki erməninin belinə yükləyib Qala bağa
gətirir. Bircə addım atmağa da taqəti qalmayan erməniləri orada qoyub
Tinli kəndinə qayıdırlar. (Camaat kəndə qayıdandan bir neçə gün sonra
həmin ermənilərin meyidini çayın kənarından tapmışdı).
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Poladlılar Tinli kəndində alaçıqda qalır, malqaralarını ətrafdakı otlaq
sahələrində otarırdı. Onların malqarası teztez Gəyən düzündəki otlaq
sahələrinə girdiyi üçün Әliyanlı camaatı heyvanları oğurlayırdı. (Qeyd:
Әliyanlı yaşayış məntəqəsi Qubadlı rayonunda yaşayan Qaraçorlu tay
fasının əliyanlı qolunun məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır. Әliyanlı
etnonimi hələ XII əsrdən məlumdur. Orta əsrlərdə Arazbar mahalında da
bu adda kənd mövcud olmuşdur).

Günlərin bir günü əliyanlılar poladlıların heyvanlarından bir neçəsini
oğurlayır. Heyvanları geri qaytarmaq üçün Alış baba üçatılan tüfəngini
götürüb atlanır. Әliyanlı camaatı boylubuxunlu bir adamın gəldiyini
görüb müqavimət göstərməkdən çəkinir. Onun Tinli kəndində alaçıqda
qaldığını öyrənirlər. 

Әliyanlılar Alış babanı öldürmək üçün hiylə işlətmək istəyirlər. Ancaq
«ağsaqqallardan» biri buna razı olmur. Qoçuları başa salır ki, kənddə qan
tökməyin, heyvanları verin aparsın. Yolda öldürüb heyvanları da geri qay
tararsınız.

Digər «ağsaqqal» onun sözünə əlavə edir:
 Hə, yaxşı tüfəngi var. Öldürəndən sonra tüfəngini də götürərsiniz.

Qorxmayın heç kim bilməz... 
Alış baba malheyvanı kənddən çıxaranda yaxınlıqdakı zəmi yerində

üç nəfər silahlının onu gözlədiyini hiss edir. O, tez atdan düşüb gizlənir.
Elə bu vaxt atışma başlayır. Onun erməniləri necə öldürməsi yadına
düşür. Fikirləşir ki, görəsən bunların ermənilərdən fərqi nədir? Onlar
da çapıb talayıb oğurlayır, bunlar da... Onlar da öldürür, bunlar da! Alış
baba çox gözləmir, silahlılardan birini çiynindən vurub yaralayır. Bunu
görən digər silahlılar yaralı dostlarını da götürüb güclə qaçıb canlarını
qurtarır. Alış baba heyvanları geri qaytarır. Alaçığa çatanda atası İsmayıl
babaya bir nəfəri güllə ilə vurub yaraladığını deyir. 

Deyirlər həmin vaxt Alıquluuşağı kəndindən olan Şahsuvar bəy də
Tinli yaxınlığında alaçığa düşmüşdü. Onun çoxlu silahsursatı varıymış.
Şahsuvar bəy həm də İsmayıl baba ilə dostluq edirmiş. İsmayıl baba
hadisəni bütün işlərini ehtiyatlı tutan Şahsuvar bəyə danışır. O, üzünü
İsmayıl babaya tərəf tutub deyir:

 Mən əliyanlıları yaxşı tanıyıram. Axşam gəlib hamımızı buradaca
güllələyə bilərlər. Gərək özümüzü qorumaq üçün hamını silahlandıraq. 

İsmayıl baba başı ilə Şahsuvar bəyin sözlərini təsdiqləyib əlavə edir:
 Çox görünməmiz üçün arvadlara da kişi paltarı geyindirib silahlan

dırmaq lazımdır. Ancaq ilk növbədə uşaqları gizlətməliyik. Sonrası isə
özümüzdən asılıdır...
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Şahsuvar bəyin İsmayıl babanın bu təklifindən xoşu gəlir:
 Düz deyirsən İsmayıl kişi. Gecikmək olmaz, hazırlıq görmək

lazımdır.
Onlar silahlanıb qayalıqda gizlənir. Gecənin bir vaxtı gözlənildiyi

kimi quldurlar gəlir. Atışma başlayır. «Bir güllə də boşa atmayacağıq»
deyən Şahsuvar bəy özü də silaha sarılır. Alış baba ilə Şahsuvar bəy öz
silahdaşları ilə birlikdə quldurları geri çəkilməyə məcbur edir. Bir müd
dət sonra yenicə yaradılmış Qubadlı qəzasında bu məsələ ilə bağlı Şah
suvar bəyi sorğusuala tuturlar. Qəzada Şahsuvar bəy böyük hörmət
sahibi olduğu üçün baş verən hadisə ermənilərin Tinli kəndinə hücumu
kimi qiymətləndirilir və iş bağlı qalır...

O gündən sonra əliyanlılar bir daha Tinli kəndi yaxınlığında məskun
laşmış camaatın malqarasına toxunmur. Poladlılar və başqa kəndlərin
adamları bir aydan çox Tinli kəndi yaxınlığında qalır. Bir müddətdən sonra
türkmüsəlman ordu birləşmələri erməniləri Azərbaycan kəndlərindən
qovub çıxarır. Camaat yenidən öz isti yurdyuvalarına qayıdır. 

1919cu ildə Qubadlı qəzası yaradılır. By qəzanın ərazisi Cəbrayıl və
Şuşa qəzaları ilə həmsərhəd idi. 1920ci il avqustun 10da Rusiya K(b)P
nin Qafqaz Bürosu Azərbaycanın bolşevik rəhbərliyinin razılığı olmadan
Naxçıvanın Şərur  Dərələyəz bölgəsini Ermənistana vermək barədə
qərar çıxarır. Zəngəzur həmin il noyabrın 30da keçirilən Azərbaycan
K(b)P MK Siyasi və Təşkilat bürosunun qəbul etdiyi qərarın qurbanı
olur. Qarabağ isə nə vaxtsa başlayacaq münaqişə ocağı olaraq qalır. Bu,
təxminən 70 il sonraya təsadüf etdi.

1922ci ildə Qubadlı qəzası ləğv edilərək CəbrayılŞuşa qəzasına bir
ləşdirilir. 1930cu il avqustun 30da Azərbaycan Xalq Komissarları
Sovetinin və Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin birgə qərarı ilə Azərbay
canda rayonlaşma siyasəti aparılır və I, II, III kateqoriyalı rayonlar
yaradılır. Həmin qərarla yaradılan I kateqoriyalı rayonlara 22 rayon daxil
olur ki, onlardan biri də Qubadlı rayonu idi. Qubadlı kəndi rayonun
mərkəzi olur.

Gəlin, həmin dövrün siyasi çəkişmələrini, ermənimüsəlman dava
sını, ölkədə sovet hakimiyyətinin qurulmasını, torpaq bölgülərini, kolxoz
quruculuğunu və digər başqa məsələləri bir kənara qoyub, keçək yenidən
uçqar Poladlı kəndinə. Baxaq görək, bu illərdə Poladlı kəndində nələr
baş verir...

1921ci ilin isti yay aylarından biri idi. Hələ kənd camaatı oyanmamış
Alış baba Şor sudan iki qoşa ovuc içib, Gab yolu ilə Uzun zəmiyə qalxırdı.
O, Kosa dağdan bir at yükü odun yığıb, meşədən tapdığı mermeyvəni
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sirtovunun ciblərinə doldurar, Güney qayası tərəfdən yenidən kəndə
enərdi. Ermənimüsəlman davasından sonra kənd öz normal həyatına
qayıtmışdı. Alış baba neçə illər idi ki, bir məsələ barədə hey düşünürdü.
Ancaq bu məsələnin necə nəticələnəcəyini bilmirdi...

Qardaşı Lətifin ölümündən artıq səkkiz il ötürdü. Bu illər ərzində çox
şeylər dəyişmişdi. Atası İsmayıl baba və anası Mələk nənə dünyalarını
dəyişmişdi. Balaca qardaşı Ziliş 12 yaşa çatmışdı. Alış baba onu narahat
edən bir məsələyə bu günlərdə aydınlıq gətirmək istəyirdi. Hələ məsələ
barədə heç kimə bir kəlmə də deməmişdi. O, ilk olaraq ömürgün yoldaşı
Sünbül nənə ilə məsləhətləşmək qərarına gəlir:

 Ay arvad, neçə illərdi bu günü gözləyirəm. Axır ki, bu gün bir
məsələ barədə səninlə məsləhətləşmək istəyirəm.

Sünbül nənə Alış babanın onunla hansı məsələni məsləhətləşmək
istədiyini bilmək üçün maraqla soruşur:

 O nə məsələdir elə, ay kişi?
Alış baba bir az fikrə gedib deyir:
 Ay arvad, Sənəmə elçi düşənlərin sayı görürsən ki, gündəngünə

çoxalır. Qorxuram qaçırarlar gəlini... Sonra el içində biyabır olarıq...
Alış baba bir az duruxur:
 Ziliş də böyük oğlandı... Bəlkə, Sənəmin kəbinini Zilişə kəsdirək?

Sən nə deyirsən, ay arvad? Həm də öz gəlinimizdi, başqa evə düşməsini
istəmirəm...

Sünbül nənə bir söz deməyib xeyli fikrə gedir... Otaqda sakitlik hökm
sürür... Bir müdddət sonra Sünbül nənə gözlərinin yaşını silib dillənir:

 Ay kişi, vallah mən nə deyəcəyimi bilmirəm. Sənəm bu məsələyə nə
deyəcək, heç onu da bilmirəm. Ziliş bəlkə də sənin sözündən çıxmaz.
Ancaq aralarında 30 yaş fərq var. Çox çətin məsələdi... Sən ağıllı adamsan,
fikirləş gör, eloba bizə nə deyər?

 Ay arvad, sən əvvəlcə Sənəmin ağzını ara, gör nə deyir? Sonra mən
özüm Zilişlə danışaram... Әgər razılıq olarsa, bir məclis düzəldərəm ki,
gəl görəsən. Eloba nə deyəcək ki?.. Soruş gör evində qalıb Lətiflə
Məhəmmədi böyütmək istəyir, yoxsa başqa evin gəlini olmaq istəyir?

Sünbül nənə bu məsələni heç kimə açıbağartmır. Günlərin bir günü
o, Alış babanın dediklərini Sənəmə danışır... Sənəm «Uşaqların anasız
böyüməsinə razı ola bilmərəm. Alış dədə mənə ata əvəzi olub. Onun bir
sözünü iki eləməyə mənim haqqım çatmaz»  deyir.

Bir neçə gündən sonra Alış babanın həyətində böyük toy məclisi qu
rulur. O, Sənəmi 12 yaşa qədər böyüdüb boyabaşa çatdırdığı Zilişə ərə
verir...
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«GӘRӘK KİŞİNİN ÇOMAĞI, HӘMİŞӘ 
ӘLİNDӘ OLSUN!..»

Kəhər atın (Alış babanın atının adı belə idi) ayaqlarının taqqıltısı
qaratikan çəpərinin yanında eşidiləndə Sünbül nənə qoyunları sağıb,
nehrəni təzəcə asmışdı. Alış baba atın yükünü damın yanındakı dağ
dağan ağacının dibində yerə salıb deyinədeyinə cibindəki armudları
çıxarır və kötüyün üstünə qoyur:

 Ay arvad, gün qalxıb Güney qayasının yerinə. Bu uşaqları niyə
durğuzmursan axı? İndiyə qədər uşaq yatar? Mal nobatı da bizimdi... A
bala durun, malheyvanın çıxan vaxtıdı. Uşaq ki, yuxudan gec durdu,
onun canından xəstəlik çıxmaz... (Uşaqlar dedikdə o, öz uşaqları Tellini,
Mələyi, Güllünü və qardaşı uşaqları Lətifi, Məhəmmədi, Mədədi, Giləni,
Balakişini nəzərdə tuturdu).

Uşaqlardan səssoraq çıxmadığını görən Alış baba kötüyün üstün
dəki armudları məcməhiyə yığıb, çardaqda yatan uşaqların yanına
qoyur. Sonra bayaq dediklərini bir neçə dəfə təkrarlayıb arxacdan uzun
buynuz dübürü çıxarır. Qalan heyvanlar isə birbirinin dalınca düzülüb,
Sarı tilə tərəf üz tutur. Alış baba topbuzlu çomağını götürüb Sünbül
nənəni səsləyir:

 Ay arvad, mən gedirəm, uşaqları bir az tez durğuz! De ki, Məcnunun
döşündən iki vələ tikan qırıb bağçanın ayağına vursunlar. İçəri itpişik
girir. Bir də uşaqlara de ki, malheyvan mağala tökülən vaxt gəlsinlər
heyvanların yanına. Mən qayıdıb atı nallatmağa aparacam. Daşkəsək
dırnaqlarını lap töküb. 

Sünbül nənə «Yaxşı, ay kişi»  deyib, ağacın dibinə sərilmiş palazın
üstündəki tutları yığıb qazana tökür. Sonra Sənəm nənəni səsləyir:

 Ay Sənəm, dədənə deyərsən ki, qayıdanda bir az döşab torpağı da
gətirsin. Tutlar tökülüb xarab olur...

Bayaqdan bəri nehrə ilə çalışan Sənəm nənə təzə yağı motal şoru ilə
qarışdırıb bir büküm çörəyin arasına qoyur və yaşmaqlanıb Alış babaya
tərəf uzadır:

 Ay dədə, qurban olum, ac getmə... Nənəm dedi ki, gələndə bir az da
doşab torpağı gətirsin. Tut tökülüb zay olur. Mədədlə Balakişini Ala qaya
nın kölgəsi çəkilənə qədər mağal yerinə göndərəcəm. Həm də bir az çay
da çimərlər. Gün duran vaxt Ağa çayının suyu od kimi olur deyirlər...

Aylar, illər birbirini əvəz edirdi. Günəş Güney qayasını qızılı rəngə
boyamışdı. Kəndin bütün malheyvanı Sayat komasına tərəf qalxırdı...
İnsanlar Zəngəzurun ucqar kəndlərinin birində  Poladlıda sakit həyat
yaşayırdı. Hər kəs təsərrüfat işləri ilə məşğul olur, ailəsini dolandırırdı.
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Azərbaycan və Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması, sonra
kolxoz quruculuğu illəri, daha sonra isə kommunist partiyasına etimad
ermənimüsəlman münasibətlərini bir qədər sərinləşdirsə də, proses
mərhələli şəkildə davam etməkdə idi. 

19481953cü illərdə Stalinin göstərişi ilə azərbaycanlıların Ermə
nistandan kütləvi deportasiyası başlayır. Azərbaycanlıların köçürülmə
sində yeganə səbəb yalnız onların türk olması idi. 19881991ci illərdə
təkcə Zəngəzurda deyil, Göycədə, Dərələyəzdə, İrəvanda, Vedidə  in
diki Ermənistan adlanan torpaqlarda yaşayan bütün azərbaycanlılar
dədəbaba yurdlarından növbəti dəfə qovulur. Kütləvi terrorla üzləşən
azərbaycanlılar məcburiyyət qarşısında qalıb bu yerləri tərk edir. Burada
azərbaycanlıların tarixini yaşadan yüzlərlə abidələr, maddimədəniyyət
nümunələri ermənilər tərəfindən dağıdılaraq məhv edilir.

Qayıdaq kolxoz quruculuğu illərinə... 1930cu illərdən sonra Azərbay
canın bütün bölgələrində olduğu kimi Qubadlıda da kolxoz quruculuğu,
kollektivləşmə geniş vüsət alır. O vaxtlar SSRİdə, o cümlədən Azərbaycan
SSRdə kənd təsərrüfatı pərakəndə vəziyyətdə idi. Bütün rayonlarda olduğu
kimi, Qubadlıda da xırda fərdi təsərrüfatlar üstünlük təşkil edirdi. Bu
sahədə yaranmış böhrandan çıxış yolunu SSRİ rəhbəri Stalin kənd təsər
rüfatını hər vasitə ilə kollektivləşdirməkdə görürdü. İslahatların aparılması
üçün hətta rayonların birləşdirilməsi məsələsi də meydana gəlmişdi. (Qeyd:
1931ci il noyabrın 24də Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Qubadlı
rayonu Zəngilan rayonu ilə birləşdirilmiş, 1933cü il martın 14də ayrıla
raq müstəqil rayon olmuşdur. 1963cü ildə rayon növbəti dəfə Zəngilanla
birləşdirilmiş,1964cü ildə yenidən ayrılmışdır).

Kolxozun yaradılması üçün xırda fərdi kəndli təsərrüfatlarını bir
ləşdirmək və onları iri kollektivlərə çevirmək kənddə əsas vəzifə kimi
qoyulmuşdu. Bu prinsiplə kəndlidən zorla alınan torpaqların hesabına
kolxozların sayı sürətlə artırdı. Bir müddət sonra kollektivləşmə prose
sində «sürət uğrunda» keçirilən başabəla yanaşmalar başlanır. Bu zaman
sosialiqtisadi, milli təsərrüfat formaları, həmçinin bəzi rayonlarda
əhalinin yarımköçəri həyat tərzi, mədəniyyətin aşağı səviyyəsi, məişət
və dini mövhumatçılıq kimi mühüm amillər belə nəzərə alınmırdı. İn
sanlarla təmkinlə təşkilati iş aparmaq əvəzinə, kəndli kütlələrinə inzi
batçılıq, kobud təzyiq, hədəqorxu, hətta fiziki zorakılıq tətbiq edilirdi.
Məhz bunun nəticəsində də kolxozların sayı sürətlə artırdı.

Kolxoz quruculuğu prosesi Qubadlı rayonunun tərkibindəki kəndlərin
Kənd Şuralarında birləşməsinə gətirib çıxarır. Kollektivləşmənin ilk il
lərindən başlayaraq Dondarlı mərkəz olmaqla Mirlər, Saray, Dəmirçi
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lər, Poladlı, Qalacıq (Aşağı Xocamsaxlı), Məzitli (Yuxarı Xocamsaxlı)
və s. kəndlərini özündə birləşdirir. (Sonrakı illərdə bu kəndlər bir neçə
kolxoz arasında bölüşdürülür. Әvvəllər Komsomol kolxozunun tərki
bində olan Dəmirçilər və Poladlı kəndlərindən M.S.Ordubadi adına
kolxoz təşkil olunur).  

Azərbaycanda kolxoz quruculuğunun sosialiqtisadi və siyasi cəhət
dən möhkəmləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi
davam etdirilir. Bununla yanaşı bəzi əliəyriliklər, saxtakarlıqlar da baş
qaldırır. Bu və digər səbəblərə görə müəyyən vaxt keçdikdən sonra kol
lektivləşdirmə kəndin bütün təbəqələrinin mənafeyinə toxunmaqla da
vam etdirilir. Öz əmlakını, mənliyini və varlığını qoruyub saxlamaq
uğrunda müqavimət göstərən insanlarla qəti mübarizə başlanır.

Dövrünün fiziki cəhətdən ən qüvvəli adamlarından biri olan Alış baba
bütün çətinliklərlə ayaqlaşmağı bacaran insanlardan idi. O, kolxoz qurucu
luğu ilə razılaşmadığı üçün teztez təzyiqlərə məruz qalırdı. Həmin dövrdə
insanların həyat şəraiti ürəkaçan deyildi. Kəndlilər becərdikləri məhsulun,
əsasən də buğdanın çox hissəsini kolxoza verirdilər. Özlərinə qalan hissəsini
isə üyütməyə belə yer tapa bilmirdilər. Bunun üçün uzaq yol qət edib kolx
ozun dəyirmanından istifadə etməliydilər. Buğdanı kolxozun dəyirmanında
üyütmək onlara baha başa gəlirdi. Alış baba camaatı bu vəziyyətdən çıxar
maq üçün fikirləşir ki, kənddə dəyirman tiksin. Bu həm kənd camaatı, həm
də ətraf kəndlərin insanları üçün çox sərfəli idi. Alış baba Ağa çayının
sahilində  Çay bağça deyilən yerdə su dəyirmanı tikmək üçün hazırlıq
işlərinə başlayır. Haradansa böyük bir dəyirman daşı gətirir. Çayzəmi
meşəsindən palıd ağacını kəsib içərisini yonur və nov düzəldir. Bir neçə
aydan sonra dəyirman tam hazır olur... O, öz qüvvəsi hesabına tikdiyi dəyir
manda bütün kəndin və kənardan gələnlərin buğdasını üyütməyə başlayır.
Alış baba buğdanı qəpikquruşa üyütdüyü üçün kolxozun dəyirmanından
istifadə edənlərin sayı xeyli azalır. O da atası İsmayıl baba kimi hamıya əl
tutur, köməklik edir. Sonralar Dondarlı, Dəmirçilər, Xocamsaxlı və bir çox
ətraf kəndlərin camaatı ona Alış dədə deyir. Alış dədə bu kəndlərin ca
maatının dənini çox vaxt pulsuz üyüdür, onlara çörək verirdi. (Sonralar
Haqverdi baba da Ağa çayı sahilində su dəyirmanı tikdirir).

Kolxoz quruculuğu illəri zamanı və sonra da Alış babanın öz fərdi
təsərrüfatında gördüyü işlər və onun gündəngünə varlanması çoxlarını
narahat etməyə başlayır. Alış baba haqqında yalançı məlumatlar mərkəzi
hökumətə çatdırılır. «O, qolçomaqdır, kasıblara zülm edir, camaatın
malına göz dikir, kolxoz quruculuğuna mane olur»  deyənlər Alış ba
banın tutulmasına nail olur. Xalq Daxili İşlər Komissarlığının (XDİK,

108



rusca  NKVD) rütbəli zabiti və «strajnik»lər (zindançı, dustaqlara
nəzarət edən) Alış babanın qollarını bağlayıb Laçın rayonuna gətirir.
Ondan xeyli qızıl pul istəyirlər:

 Eşitmişik çoxlu qızılın var. Ondan bizə də versən, səni buraxarıq.
Alış baba deyir:
 Mən qızıllarımın hamısını kasıbkusubun yolunda xərcləmişəm.

Heç nəyim yoxdu...
Alış babadan heç nə qopara bilməyən strajniklər ona hədəqorxu gəlir,

guya onu güllələmək üçün Bağırbəyli kəndi yaxınlığındakı dərələrdən biri
nə aparır. (Qeyd: Kənd 1917ci ildə Qubadlı qəzasının Cicimli inzibati ərazi
vahidinə aid olub. Məlumata görə, XIX əsrin əvvəllərində Goyçay qəza
sında bağırbəyli adlı beş ailədən ibarət elat yaşayırmış. Onlar müxtəlif
yerlərdə, o cümlədən Ucar rayonunda məskunlaşaraq indiki Bağırbəyli
kəndinin əsasını qoymuşlar). Ona burada işgəncə verib məcbur edirlər ki,
qolçomaq olduğunu etiraf etsin. Ancaq Alış baba bütün ağrılara dözür. Silah
gücünə qəbrini özünə qazdırırlar. Yenə də heç nə alınmır. Sonra onu bir
neçə ay təcridxanada saxlayıb işgəncə verirlər. Alış babanın günahsız
olduğunu bilən Xalq Daxili İşlər Komissarlığının əməkdaşları onu
nəzarətdə saxlamaq şərti ilə azadlığa buraxmaq qərarına gəlir.

Alış baba Laçından qayıdandan sonra yenə də öz fərdi təsərrüfatında
işləməyə başlayır. Dəyirmançı kimi camaatın buğdasını üyütməklə
məşğul olur. Yenə də gözügötürməyənlər başlayırlar XDİKə yalançı
məktublar yazmağa. Aydın məsələ idi ki, məktubları yazan sadə kənd ca
maatı deyildi. Kolxoz işlərində özlərini qabaqcıl kimi göstərmək istəyən
lər bu işin təşkil olunmasında daha çox canfəşanlıq göstərirdi. Bir neçə
aydan sonra «strajnik»lər yenidən gəlib Alış babanı aparır. 

Alış baba onsuz da nə vaxtsa «strajnik»lərin gələcəyini bilirdi. Bilirdi
ki, yuxarıya yazanlar öz arzularına çatmayana qədər ondan əl çəkməyəcək.
Ona görə də Alış baba işini ehtiyatlı tutmuşdu. O, qapıdan çıxanda əvvəl
cədən içərisinə qızıl onluq yığdığı kibrit qutusunu Sünbül nənədən istəyir:

 Ay arvad, o kibrit qutusunu da gətir, deyəsən belə getsə papiros da
çəkəsi olacam. Bəlkə bir az yüngülləşərəm. (Ümumiyyətlə, Alış baba heç
vaxt siqaret çəkən olmayıb).

Sünbül nənə onu başa düşür, gizlədiyi kibrit qutusunu gətirib Alış
babaya verir:

 Ay kişi, çalış özünü papirosa çox öyrətmə. Bir Allah bilir ki, sən bu
günə qədər heç kimə pislik eləməmisən.

«Strajnik»lər Alış babanı yenidən Laçın rayonuna gətirir. Yalandan
məhkəmə qururlar. Onu bu dəfə neçə illər əvvəl Tinli kəndi yaxınlığında
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bir nəfəri güllələməsi ilə bağlı təqsirli bilirlər. (Görünür, bu dəfə yuxa
rıya yazanlar məktubda Tinli məsələsinə xüsusi yer ayırıb. Düzdür, bu
məsələ çoxdan bağlanmışdı... Ölkədə baş verən ermənimüsəlman da
vası belə məsələləri kölgədə qoymuşdu. Həm də Şahsuvar bəyə görə o
vaxt bu məsələnin üstündən eləbelə keçmişdilər. Bir də ki, əllərində
neçə il əvvəl güllə yarası alan bir adamın, sonralar hansı səbəbdənsə
ölməsi və bu məsələdə Alış babanın günahkar olmasını sübuta yetirən
tutarlı dəlil yox idi).

Xalq Daxili İşlər Komissarlığının əməkdaşları bu məsələdən bir şey
alınmadığını görüncə, onu yenidən kolxoz quruculuğuna mane olmaqda
təqsirləndirir.

Hakim ayağa qalxıb deyir:
 Kolxoz quruculuğuna mane olursan. Camaat səni qolçomaq ad

landırır. Eybi yox bir neçə il yatarsan ağlın başına gələr...
Vəziyyətin bu dəfə çıxılmaz olduğunu görən Alış baba əvvəlcədən

kibrit qutusuna yığdığı qızılları hakimə ötürür. Məhkəmənin sonrakı
iclasında hakim dediklərinin tam əksini söyləyir və Alış babanı on gün
dən sonra azadlığa buraxırlar.

Aradan bir neçə il keçdi. Kolxoz rəhbərləri kəndlilərdən atababa tor
paqlarını zorla alıb ümumi təsərrüfatın istifadəsinə verirdi. Alış baba isə vax
tilə atası İsmayıl babanın torpağı olan bağ sahəsini kolxoza vermək
istəmirdi. Onun tutulmasına nail ola bilməyənlərin əlinə böyük bir fürsət
düşmüşdü. Hələ bu azmış kimi yuxarı yazılan məktublarda Alış babanın
evində silahsursat saxlaması da qeyd olunurdu. Hətta o da qeyd olunurdu
ki, Qaçaq Nəbinin vaxtilə atası İsmayıl kişiyə bağışladığı tüfəng də ondadır.

Yenə də yuxarılara məktublar yazılmaqda davam edirdi. Alış babanı
bu dəfə həm kolxoz quruculuğuna mane olmaqda, həm də evində silah
sursat saxlamaqda günahlandırırdılar. Bu ittihamları əldə əsas tutan Xalq
Daxili İşlər Komissarlığının əməkdaşları Alış babanın evində axtarış
aparmağa başlayır. Heç bir silah tapmayınca onu tutub Fizuli rayonuna
gətirirlər. Bu dəfə məsələ deyəsən, çox ciddi idi...

Bir neçə gündən sonra Ziliş baba qardaşı Alış babanın yerini öyrənir.
O, əvvəlcədən hazırladığı bir qutuya mis qırıntıları yığıb üstündən də
qızıl pullar düzür. Ziliş baba qutunu elə hazırlayır ki, bir tərəfini açanda
mis qırıntıları, digər tərəfini açanda isə qızıl pullar görünür. Ziliş baba
bunu o məqsədlə eləyir ki, qutu həm az qızıl tutsun, həm də yolda
NKVD əməkdaşlarından qabağını kəsən olsa, qutunun mis olan tərəfin
göstərsin və bazarda satmaq üçün getdiyini bildirsin. (Ümumiyyətlə, Ziliş
baba qeyriadi düşüncəyə malik bir insan idi).
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Ziliş baba qardaşını qurtarmaq üçün piyada Fizuli rayonuna gəlir,
tikanlı məftillərlə əhatə olunmuş bir tikilinin qarşısında ayaq saxlayır. Bura
Alış babanın saxlanıldığı təcridxana idi. O, «strajnik»lərdən rəisə xəbər
göndərir:

 Deyin Alışın qardaşı gəlib. Səninlə işi var.
Xəbəri rəisə çatdırırlar. Rəis fikirləşir ki, bu adamın mənimlə nə işi ola

bilər. Olsaolsa qardaşını buraxdırmaq üçün mənə pul təklif edəcək. Öz
özünə gülür... Az olar, eybi yox, onu da saxlayarıq qardaşının yanında.

 Buraxın gəlsin.
Ziliş baba içəri keçən kimi qutunun qızıl olan tərəfini açıb rəisə

göstərir və qardaşının buraxılmasını xahiş edir. Rəis qutunun ağzına
qədər qızılla dolu olduğunu görəndə gözləri kəlləsinə çıxır. Tez stolun
siyirməsini açır və «qoy bura»  deyir:

 Yox, yox... Alışı buraxdırırsan sonra...
Türmə rəisi tez bir neçə yerə zəng vurub razılıq alır. Sonra tapşırıq

verir ki, Alış babanın azadlığa buraxılması haqqında sənədləri hazır
lasınlar. Elə həmin gün Alış babanı buraxırlar. Ziliş baba qızılları sto
lun siyirməsinə atıb otaqdan çıxır. Pilləkənlərdən düşəndə strajniklər
onun qarşısını kəsib yenidən türmə rəisinin yanına gətirir. Türmə rəisi
qutunun içərisindən çıxan mis qırıntılarını stolun üstünə töküb qışqırır:

 Bu nədir?
Ziliş baba hər şeyi rəisə izah edir, bunu yolda tutulacağından qorx

duğu üçün belə elədiyini deyir.
Rəis hər şeyin gec olduğunu bilirdi. Alış baba artıq buraxılmışdı...

Qardaşını isə burada saxlamaq üçün əlində elə bir əsası yox idi. Həm də
qorxurdu.

 Hələ məni bu günə qədər belə aldadan olmamışdı. Get burdan, bir
də qarşıma çıxma...

Ziliş baba heç nə demədən otaqdan çıxır. Alış baba həmin gün qar
daşını görəndə çox sevinir: «Bunu ancaq sən edə bilərdin»  deyir. Onlar
yolda dəmirçi dükanından bir az qabqacaq alıb evə qayıdır. Alış baba
kənddə olmadığı müddətdə dəyirmanın suyu qurumuşdu. Daha doğrusu
dəhnəni çay yuyub aparmışdı. Alış baba azadlığa buraxıldıqdan sonra
qollarını çırmalayıb Ziliş baba ilə birlikdə dəhnəni düzəldir. Dəyirman
yenə də əvvəlki kimi işləməyə başlayır. (Dəyirman 1970ci ilə qədər
işləyir. Camaat öz buğdasını bu dəyirmanda üyüdür. Bir gün yağan güc
lü yağış Ağa çayının daşmasına səbəb olur və çay dəyirmanı yerlidibli
yuyub aparır. Dəyirmanın qalıqları 1970ci illərin sonuna kimi Ağa
çayının kənarında idi. Sonralar camaat öz dənini üyütmək üçün Dəmir
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çilərdəki Qoşa dəyirmana aparır. Bir müddət sonra Qubadlı və Dondar
lıda elektriklə işləyən dəyirman fəaliyyətə başlayır).

Günlərin bir günü Alış baba dəyirmandan evə qayıdanda yolda bir
uşağın ağladığını görür. Bir anlıq onun gözləri önünə gənclik illərində
doğmalarından ayrıldığı yeddi illik bir ömür gəlir. İsmayıl baba ilə
Mələk nənənin onu həsrətlə gözlədikləri o günlər yadına düşür. Neçə
neçə illər sonra qızı Nigarın Dəmirli yaylağında azaraq Xanlıq obasına
gedib çıxmasını xatırlayır... Fikirləşir ki, bu uşağı da yəqin ki, həsrətlə
gözləyənlər var...

O, uşaqdan soruşur:
 Adın nədi, a bala? Burda neynirsən? Niyə ağlayırsan? Hansı kənd

dənsən? Kimin oğlusan?
 Adım Məciddi.
Uşaq adından başqa soruşulanların hamısına «Bilmirəm» cavabını

verir.
Alış baba uşağı evə gətirir. Simuzər nənə ilə məsləhətləşir ki, uşağı

öz övladları kimi böyüdüb tərbiyə etsinlər. (Artıq Sünbül nənə dünyasını
dəyişmişdi.)

O vaxtlar aşağı kəndlərdən Bərgüşad çayının sahillərində çəltik
becərməyə xeyli insanlar gəlirdi. Onlar kolxozun çəltik sahələrində
işləyirdi. Valideyinlərinə kömək məqsədilə gələn bu uşaq kölgələn
mək üçün yaxınlıqdakı bağa gedir. Ancaq geri qayıdanda yolu azır və
başqa istiqamətdə çəltik sahələrindən uzaqlaşır. Valideyinləri onu çox
axtarsalar da tapa bilmir.

Alış baba yaxın kəndlərin hamısına sifariş göndərir. Bir neçə aydan
sonra uşağın Alış babagildə olması sorağı onun valideyinlərinə çatır.
Onlar Poladlı kəndinə gəlir. Alış baba uşağı öz razılığı ilə valideynlərinə
qaytarır. Ona bir at yükü ərzaq və bir inək verib yola salır.

Ölkədə ictimaisiyasi vəziyyət getdikcə çətinləşirdi. Siyasi hadisələr
ən ucqar kəndlərə də öz təsirini göstərməkdə idi. SSRİnin başı üzərini
qara buludlar almışdı. 1941ci il iyunun 22də almanlar qəflətən o vaxtkı
vətənimiz SSRİyə hücum etdi. «Hər şey Vətən üçün!» şüarı bütün kənd
və şəhərləri bəzəyirdi. Hər kənd, hər şəhər öz oğullarını ön cəbhəyə
göndərirdi. Arxa cəbhədə qalanlar isə gecəgündüz işləyib ön cəbhəyə
kömək edirdi. Artıq Alış baba da kolxozçularla birlikdə işləyir, könüllü
olaraq bir at, bir baş qaramal, bir neçə qoyun və öz dədəbaba torpağını
əkmək üçün kolxoza vermişdi. 

Böyük Vətən Müharibəsinin ağır günləri idi. Başqa kəndlərdə olduğu
kimi Poladlı cavanlarının da hamısını müharibəyə aparmışdılar. Mədəd,

112



Məhəmməd, Lətif, Әsab, İman, Әbil, Qabil, Rəsul, Әmirxan, Xizri,
Osman, Bilal, Mahmud, Azadxan, Qəmbər, Misir, Kamil, Hilal, Atakişi
və Səfər artıq bir ilə yaxın idi ki, Sovet Ordusu sıralarında ön cəbhədə
vuruşurdu. Dəmirçilər kəndinin cavanları da müxtəlif vaxtlarda müha
ribəyə çağırılmışdı. Sünbül nənənin əmisi oğlu Təhməz kişi də müha
ribəyə getmişdi. Uşaqları Süsən, Leyli, Tamaş kimsəsiz qalmışdı. Anaları
Bənövşə nənə dünyasını dəyişəndən sonra yazıq uşaqlar ümidlərini ataları
Təhməz kişiyə bağlamışdı. Ancaq amansız müharibə bunu da onlara çox
gördü...

(Qeyd: 19411945ci illər Böyük Vətən Müharibəsinin məhrumiyyətləri
və çətinlikləri Qubadlı rayonundan da yan keçməmişdi. Müharibənin ilk
günlərindən cəsur Azərbaycan övladlarının sıralarında ön cəbhəyə min
lərlə Qubadlı oğulları yollandı. Müharibə illərində Qubadlı rayonundan
3500 nəfərə qədər insan döyüşən cəbhəyə getmiş, yalnız 1500 nəfəri geri
dönmüşdür. Cəbhəyə gedənlərin 20 nəfəri balaca Poladlı kəndinin payına
düşür ki, onlardan cəmi 11 nəfəri geri qayıtmışdır. 

Kənd əməkçiləri müharibənin çətinliklərini öz çiyinlərində daşımış,
böyük qəhrəmanlıqlar göstərmişdi. Müharibə illərində kolxozda çalışan
insanlar gecəligündüzlü işləyərək cəbhəyə kənd təsərrüfatı məhsulları
düyü, ət, yumurta və s. eləcə də, əsgərlərə isti geyimlər toxuyub gön
dərilməsi işində fəal olmuşlar. Arxa cəbhədə çalışan yüzlərlə Qubadlı
sakini, o cümlədən, Komsomol (sonralar M.S.Ordubadi) adına kolxozun
əməkçiləri bütün qüvvələrini səfərbər edib cəbhəyə köməkliklərini
əsirgəməmişlər). 

1945ci ilin sonları... Müharibədən qayıdanlar da oldu, qara kağızı
gələnlər də... Kimisi sevindi, kimisi də oğluna yas saxladı. Dağılmış
ölkəni dirçəltmək üçün əvvəlkindən də çox işləmək lazım idi. Demək
olar ki, ölkənin iqtisadiyyatı tamamilə çökmüşdü. Müharibə illərində və
sonrakı illərdə insanların həyat səviyyəsi xeyli aşağı düşmüşdü. Hər
yerdə aclıq, səfalət hökm sürürdi. Elə buna görə də aşağı kəndlərdən
gələn dilənçilərin sayı xeyli artmışdı. Digər yerlərlə müqayisədə çaykə
narı kəndlərin çəltik becərənləri çətin də olsa dolana bilirdi. Alış babagilə
gələn dilənçilərin sayıhesabı yox idi...

Müharibə illərində kimsəsiz uşaqlara himayə durmaq lazım idi. Bu
əsgər ailəsinə ən böyük kömək idi. Sünbül nənənin məsləhəti ilə Alış
baba Təhməz kişinin uşaqlarını öz evinə gətirir. Uşaqlardan ən balacası
Tamaş idi. O gözünü açıb başı üzərində həmişə atasını görmüşdü. Elə
ona görə də atasına həmişə «nənə» deyirdi. Atası müharibəyə gedəndən
sonra uşaq bütün günü «nənə»  deyib, ağlamağa başlayır. Heç kim onu
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sakitləşdirə bilmir. Sünbül nənə nə qədər çalışsa da xeyri olmur. Uşaq
ağlamaqdan dünyasını dəyişir. Bir neçə gündən sonra atası Təhməzin
müharibədən qara kağızı gəlir...

İllər keçir... Alış baba ilə Sünbül
nənə uşaqları böyüdüb boyabaşa çat
dırır. Alış baba Tellini qardaşı oğlu
Məhəmmədə verir. Süsəni isə Poladlı
Cümşüdə nişanlayır. Sünbül nənə başla
yır cercehiz toplamağa. Bir müddət
sonra Alış baba onlara toy eləyir. Süsən
gənc yaşlarında dünyasını dəyişir. 1949
cu ildə Sünbül nənə də rəhmətə gedir. 

Alış baba 1951ci ildə Qubadlı rayo
nunun Mirlər kəndində yaşayan Şahve
rən kişinin qızı Simuzər ilə ailə həyatı
qurur. Simuzər nənənin oğlu Fazil Alış
babanın qızlarına qardaş olur. Alış baba
Leylini öz qızları Telli, Mələk, Nigar və
Alidədən ayırmır. Simuzər nənə bir ana
kimi cercehiz düzəltməyə başlayır. Alış
baba Leyliyə toy eləyir. Onu dəmirçilərli
Nəbiyə ərə verir.

Leylini Dəmirçilər kəndinə yola
salırlar. O, Nəbi ilə birlikdə atası Təh
məzin evində yaşamağa başlayır... (Alış
babanın nəvələri bu günə qədər Leyliyə
xala deyir. Leyli xala isə bu gün də bizə
«bacımın balalarına qurban olum» 
deyir. red.  R.M.)

Müharibənin vurduğu ağrıacıdan
sonra poladlılar birinci dəfə idi ki,
Xıdır Nəbi bayramı keçirirdi. (Qeyd:
Vaxtilə türk xalqları arasında geniş

yayılan Xıdır Nəbi bayramının tarixi lap qədimlərə gedib çıxır. Dədə
babalarımız hər il qış yarı olanda Böyük çillə ilə Kiçik çillə arasında
Xıdır bayramı keçirərdilər. Bəzi yerlərdə Xızır Nəbi, bəzi yerlərdə isə
Xıdır İlyas adı ilə tanınan bu el bayramı ötən əsrin 5060cı illərinə
qədər Poladlıda böyük təmtəraqla qeyd olunardu. Bu bayramda ax
şam şər qarışandan sonra uşaqlar, cavanlar bir yerə toplaşar, dəstə
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lərə bölünüb Xıdır nəğməsi oxuyaoxuya qapıları döyər, Xıdır adına
pay yığardılar:

«Xıdır Nəbi, Xıdır Ilyas
Bitdi çiçək, oldu yaz!»
Bunu oxuyan hər kəs ev sahibindən pay almamış geri dönməzdi. Kiçik

çillənin çıxması münasibətilə keçirilən Xıdır Nəbi bayramı demək olar
ki, bu gün ölkəmizdə ümumiyyətlə qeyd olunmur).

Günlərin bir günü gecə Alış babanın həyətinə yaşlı bir adam gəlir.
Qoca yol adamına da, dilənçiyə də oxşayırdı. Alış baba onun kimliyini
soruşanda, o, «Allah qonağıyam»  deyir və bir gecəlik qalmağa yer istə
yir. Alış baba Sünbül nənəni çağırır:

 Ay arvad, qonağımız var, onun yerini içəridə düzəlt, qoy yatsın,
soyuqdur.

Qonaq evdə yatmağa razı olmur. «Mənim yerimi eyvanda, dirəyin
yanında salın»  deyir.

Sünbül nənə qonağın yerini eyvandakı dirəyin yanında düzəldir.
Qonaq yatır. Aliş baba Sünbül nənəyə tapışırır ki, «Xızır gecəsi»di, qo
nağın payını qoy yanına, birdən səhər erkən gedər, xəbərimiz olmaz.
Sünbül nənə bir dağarcıq un, bir az düyü, bir az buğda, bir ovuc da qənd
gətirib qonağın yanına qoyur...

Səhər açılır... Alış baba yuxudan duranda görür ki, qonaq gedib. Buğ
dadan başqa qalan ərzaqların hamısı yerindədir. Maraqlıdır ki, qonaq
dağarcıqdakı unun içərisinə çəliyini vurub, buğdanı isə götürüb gedib...

Alış baba Sünbül nənəni çağırır:
 Ay arvad, heç bilirsən axşam gələn qonaq kimiymiş?
 Kimiymiş ay kişi?
 Xızır peyğəmbər!.. Görürsən təkcə buğdanı götürüb gedib. Bax,

unun içərisinə də çəliyini vurub.
Sünbül nənə çox sevinir: «Allah sənə çox şükür!..»  deyir.
 Ay kişi, bilirsən də, deyirlər ki, «Xızır gecəsi» peyğəmbər hansı

qapıdan öz buğda payını apararsa, həmin il o evin ruzisi artar, bərəkəti
çox olar... 

 Bilirəm ay arvad, bilirəm! Allaha çox şükirlər olsun, bu günü də
bizə göstərdi!!!

(Qeyd: İsmayıl baba ilə Alış babanın həyat tərzini müqayisə edəndə
elə də böyük fərqin olmadığını görürük. Bunu yazmaqda məqsədim bu
qədər zaman kəsiyində Poladlı kəndində həyat səviyyəsinin eyni olaraq
qalmasını sübuta yetirməkdən ibarətdir. Ancaq sonrakı illəri müqayisə
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edəndə görürük ki, kənddə təhsilə, elmə marağı olanların sayı xeyli art
mışdır. Bu da dövrün, zamanın tələbi ilə bağlı idi...)

İsmayıl baba, Mələk nənə, Lətif baba, Pərinisə nənə, Sünbül nənə
haqqında yaşlı nəsildən eşitdiklərimin üstünə bir az da jurnalist fantaziyamı
əlavə edib bu yazını qələmə aldım. Alış babanın, Simuzər nənənin, Ziliş ba
banın, Sənəm nənənin baxışları bu gün də gözlərim önündədir. Onlar hə
yatda olanda mənim yaşım nə vaxtsa kitab yazmaq haqqında düşünməyə
imkan vermirdi. Ona görə də bu gün məni maraqlandıran çox suallara cavab
tapmaqda çətinlik çəkirəm. Hələ onlardan öyrəniləsi çox şeylər var idi...

«ALIŞ BABA HAQQINDA XATİRӘLӘRİ 
BİR KİTABA SIĞIŞDIRMAQ MÜMKÜN DEYİL»

Bu sözləri deyən, nisbətən gənc nəslin nümayəndəsi, Alış babanın
nəvəsi İsmayılov Məftun Balakişi oğlunun qısa xatirələri ilə yazını
tamamlamaq istəyirəm. Məftun uşaqlıq illərinin 10 ilindən çoxunu Alış
baba ilə bir damın altında yaşayıb. O, deyir ki, beş gün əvvəl olan hadisə
lərin hamısı yaddaşımdan silinib. Ancaq babam ilə birlikdə yaşadığım
o illər yaddaşıma elə həkk olunub ki, az qala həmin günləri anbaan xatır
layıram. Babamın səliqəli ağ saqqalı, nurani sifəti, enli kürəyi, böyük
əlləri bu gün də gözlərim önündə canlanır...

«Alış babamın üzündə çox təsadüf hallarda təbəssüm olardı. O,
deyirdi ki, «Gərək kişinin çomağı həmişə əlində olsun!..» Mənə bir
çomaq düzəltmişdi. Taytuşlarım, hətta bir az böyüklər də məndən qor
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xurdu. «Babam mənə kor deyib, hər gələni vur deyib» prinsipi ilə qar
şıma çıxan hər kəsi çomaqla vurur, qaçıb babamın yanında gizlənirdim.
Babamın yanında özümü çox güclü hiss edirdim. Onun yanında heç kim
mənə bir kəlmə də deyə bilməzdi, heç anam da...

Bir gün Şahmərdanla mən babamın düzəltdiyi çomaqla Simuzər
nənənin ən çox sevdiyi qara toyuğu vurub öldürdük. Nənəm bizi o ki
var döydü. Babam evə gələn kimi tez xəbər verdim. O, nənəmi o qədər
danladı ki... Axırda da bir salba (6070 smlik ağac parçası) atdı, yazıq
nənəm az qala üz üstə yerə yıxılacaqdı.

Babam nənəmə həmişə «Simi» deyərdi. Bir də görürdüm ki, səhər
namazına yaxın babam çağırır:

 Simi, ay Simi, dur bir xaşıl (undan hazırlanmış xörək) bişir yeyək!
Nənəm də durub dinməzsöyləməz dam evinə gedərdi, ocaq qalayıb

xaşıl bişirərdi...
Babam hər axşam yumurta boyda nehrə yağını udub yatardı. Deyərdi

ki, bu, nəfəs yollarını təmizləyir. Səhər namazından sonra mütləq yemək
yeyərdi. Onun yatdığı taxtın uzunluğu otağın eni qədər idi (otağın eni 4
metrdən çox olardı). Mən taxtın ayaq tərəfində yatırdım. Hələ bir yaşım
tamam olmamış babamla nənəm məni evlərinə gətirmiş və böyüdüb tər
biyə etmişlər. Hər dəfə gözümü açanda başımın üstündə onları gör
müşəm. Babam məni digər nəvələrindən daha çox istəyirdi. Həmişə
axşamlar mənə nağıl danışardı. Bu nağıllar əsasən həyatda baş verən
real hadisələrdən qaynaqlanırdı. O, bir dəfə mənə Bəkir dayı haqqında
danışdı. Әllərinin arxası ilə gözlərinin yaşını silib damın dirəklərini
göstərdi. Hər birinin diametri bir metrə qədər olardı. Babama diqqətlə
qulaq asırdım...

«Bala bu tirləri o vaxtlar Bəy evinin bağından qırmışdım. Öküzlərin
gücü bunları Dik daşın aşağısındakı armud ağacının dibinə qədər gətir
məyə çatdı. Heyvanları açıb buraxdım. Korpeşman evə gəlib Bəkirə
dedim:

 Ay oğul, öküzlər tirləri Dikin ayağına qədər gətirdi. Gücləri çatmadı.
Səhər açılan kimi gedib Dəmirçilərdən iki öküz də taparsan, gedib tirləri
gətirərik.

Bəkir «yaxşı, ay dədə»  deyib, anası Sünbül nənə ilə birlikdə bağ
bostan işləri ilə məşğul olmağa getdi...

Səhər namazına duranda gözlərimə inanmadım. Tirlərin hamısı
həyətdə idi. Tez Sünbülü çağırdım. Gördük ki, Bəkir çardaqda yorğanın
altından bizə baxıb gülür. Sən demə o, gecə hamı yatandan sonra tirləri
çiynində gətirib. Bax ay bala, sənin dayın Bəkir...»
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Babam sözünü tamamlaya bilmədi... Gözlərinin yaşını yenidən sildi...
Uşaq olmağıma baxmayaraq, o qədər təsirləndim ki, hətta mən də
ağladım. Bu günə qədər babamın gözlərindəki kədəri və həmin vaxt
yaşadığım hissləri unuda bilmirəm.

Bir dəfə dam evindəki taxçadan bir xəncər tapmışdım. Paslanmış
xəncərin bəzi yerlərində naxışlar və yazı hiss olunurdu. Uşaq olduğum
üçün xəncər mənə bir az ağır gəldi. Sevincək onu gətirib babama gös
tərdim:

 Baba, baba bax, gör nə tapmışam?
Babam xəncəri görəndə köks ötürüb dedi:
 İsmayıl baban mən anadan olan gün düzəltdirib bu xəncəri...
Xəncərin üzərində 1863, ya da 1868ci il yazılmışdı. Axırıncı rəqəmi

dəqiq oxumaq mümkün deyildi.
Babam xəncəri götürüb o üz, bu üzə çevirdi...
«1930cu illərdə Şura hökuməti bütün evlərdə axtarış aparırdı. Kimdə

silahsursat tapsaydı müsadirə edirdi. O vaxt bu xəncəri damda torpağın
altında gizlətdim. Heyif, pas xarab eləyib. Gözəl xəncər idi... O vaxt
Qaçaq Nəbinin dədəmə verdiyi aynalı tüfəngi də gizlətmişdim. Tapa
bilmədilər. Məni tutub apardılar. Sonra Ziliş baban gəlib məni qurtardı.

Ancaq növbəti dəfə 1970ci illərdə aparılan axtarışlar zamanı höku
mət adamları xüsusi aparatla gəlib tüfəngi tapdı və müsadirə etdi. Mən
onu bir silah kimi yox, bir yadigar kimi qorumaq istəyirdim». 

Ziliş baba deyirdi: «Alış aynalı tüfənglə türkiyəli paşaya meydan oxu
yub. Ermənimüsəlman davası zamanı türklər bizə köməyə gəlmişdi.
Bütün bəylər və mənəmmənəm deyənlərin hamısı türk paşasına tabe
olmuşdu. Paşa Dəmirçilər kəndində olanda ona xəbər verirlər ki, bəs,
Poladlı Alış kişi Sizə tabe olmaq istəmir. Eyni zamanda ona Alışla Ağa
malının Uruşan dərəsi yaxınlığında Çökəkdə yeddi ermənini öldürməsi
barədə məlumat verirlər.

Paşa iki nəfər atlı göndərir ki, gedin Alış kişini tutun, əllərini bağlayıb
yanıma gətirin. Atlılar Poladlı kəndinə çatanda Alış onların məqsədini
başa düşür və başlarının üstündən bir neçə güllə atıb deyir:

 Yazıqsınız, sizi güllələmək istəmirəm. Gedin paşaya deyin ki, vaxtı
çatanda özüm gələcəm, bir də arxamca əlisilahlı atlı göndərməsin. 

Həmin dövrün tanınmış bəylərindən olan Şahsuvar bəy bu hadisəni
eşidir. Alışı yaxşı tanıdığı üçün onlar arasında vasitəçilik etmək qərarına
gəlir. O, paşanın yanına gedərək Alış kişinin mərd, güclü, xeyirxah bir
insan olduğunu deyir və bildirir ki, bir az səbr et, özü mütləq gəlib sizinlə
görüşəcək.
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Bir neçə gündən sonra ağsaqqalların məsləhətilə Alış paşa ilə görüşə
gedir. O, aynalı tüfəngini çiyninə salıb qalxır atın belinə. Şaybağından
keçəndə təsadüfən Şahsuvar bəylə qarşılaşır. Şahsuvar bəy ona: «Belə
silahlanıb paşanın yanına getmək olmaz, tüfəngi gizlətmək lazımdır» 
deyir. Onlar tüfəngi bağda gizlədir. Paşa Şahsuvar bəylə Alışı qarşılayır.
Öz yanında yer eləyib Alışı əyləşdirir. Xeyli söhbət eləyirlər. Erməni
müsəlman davasından danışırlar. Bir azdan sonra iri mis məcməhidə
plov gətirib qoyurlar paşa ilə Alışın qabağına. Alış bir yuxa götürüb atır
plovun üstünə. Bir əli ilə plovun yarısını kürməkləyib yeyir. Alışın bu
hərəkəti paşanın xoşuna gəlir. O, yeməkdən sonra ayağa durub Alışı
qucaqlayır və deyir: «Mən çox yerlərdə olmuşam, sənin kimi mərd, igid
birisinə rast gəlməmişəm». Onlar beləcə dost olurlar».

Alış baba yaxın dostu və mürşidi olan Mir Sədi ağanın məsləhətinə
qulaq asıb Simuzər nənə ilə ailə həyatı qurur. Onların 1952ci ildə Nigar,
1955ci ildə isə Alidə adlı övladları dünyaya gəlir.

Simuzər nənə çox mehriban, gülərüz və mömün bir insan idi. O,
həmişə babamın qulluğunda durar, çox mehriban dolanardı. Simuzər
nənə deyərdi ki, oğlum Fazili, Alış heç vaxt öz övladlarından seçməyib.
Simuzər nənə də Alış babanın övladlarını sevib, döğma övladları kimi
onları tərbiyə edib.

Mir Sədi ağa həbsdə olanda Fazil dayıya toy eləyirlər. Bir müddət
sonra Mir Sədi ağanı həbsdən azad edirlər. Bunu eşidən Alış baba onu
qonaq çağırır. Mir Sədi ağa, Fazil dayı və bir neçə başqa adam Poladlıya
Alış babamgilə qonaq gəlir. Onlar Әyri deyilən yerdə bir dəstə aşıqla
qarşılaşırlar.

Mir Sədi ağa aşıqlara deyir:
 Sizi Allah yetirib. Poladlıya gedirik, Alış kişi bizi qonaq çağırıb.

Gəlin siz də gedək. Bir az şənlənərik...
Aşıqlar razılaşır. Onlar Alış babagilin həyətinə çatanda görürlər ki,

babam ata minib harasa getmək istəyir. O, aşıqları görən kimi Mir Sədi
ağaya deyir:

 Mən də gedirdim aşıq gətirməyə...
Alış babanın həyətində heyvanlar kəsilir, dünyanın bütün nazneməti

süfrəyə gətirilir. Aşıqlar səhər açılana qədər çalıb oxuyur. Yaxındanuzaq
dan eşidənlərin hamısı Alış babagilin həyətinə gəlir. Atam deyirdi ki, Mir
Sədi ağa ilə görüşəndə hörmət əlaməti olaraq papağı başımdan çıxardım.
O, alnımdan öpüb yanında  mənə yer elədi və dedi:

 Bala, papağı qoy başına, kişinin papağı gərək başında olsun. Biz
sən görən kişilərdən deyilik... Hə, tələbə, danış görək nə var, nə yox?..
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Babamla nənəm sovet dövrünün qadağalarına baxmayaraq dini
adətlərə həmişə əməl edib. Babam həmişə Məhərrəm ayında (aşura)
heyvan kəsər, hamısını evev paylayardı. Nənəm isə şərbət hazırlayıb
məktəb yolunda dərsdən gələn uşaqlara verərdi. Poladlıda elə bir adam
tapılmazdı ki, nənəmin hazırladığı şərbətdən içməmiş olsun. Bu gün də
həmin adamlar nənəmin şərbətinin dadından danışır.

Nənəm ağır xəstələnmişdi. 1980ci ilin sentyabrında onu Bakıya
müalicəyə apardılar. Babamla mən evdə qaldım. Yeməyimizi anamgil
dən ya da Telli xalagildən gəlib bişirirdilər. Nə qədər çətin olsa da səhər
lər babama ev işlərində köməklik edir, sonra məktəbə gedirdim. Bir
aydan sonra nənəm müalicədən qayıtdı. Həmin gün sevindiyim qədər
heç vaxt sevinməmişəm. Onun sağalmaz xəstə olduğundan xəbərim yox
idi. Bir neçə gündən sonra nənəmi Mirlər kəndinə  Fazil dayımgilə
apardılar ki, orada müalicəsini davam etdirsin...

1981ci il yanvarın 19da nənəm dünyasını dəyişdi. Həmin gün yad
daşımdan silinməyib. Məktəbdən yenicə gəlmişdim. Mənə dedilər ki,
maşın gəlib get nənəni gör. Nədənsə şübhələndim. Qaçaqaça anamgilə
gəldim. Anam evdə yox idi. Kimsə mənə dedi ki, nənən ölüb, Nigar ora
gedib. Elə bir fəryad qopardım ki.., heç kim məni saxlaya bilmirdi. Məni
dayımgilə gətirdilər. Artıq nənəm dəfn olunmuşdu. Onun qəbrini qu
caqlayıb ağladım... 

Axşam dayımgildə qalmadım. Məni yenidən babamgilə gətirdilər.
Ziliş babamla qardaşım Şahmərdan yanımda qaldı. Ziliş baba mənə
təskinlik verir, ovundurmağa çalışırdı. Sabah Alış babam da gəldi. Sifəti
qapqara qaralmışdı. Nənəmin ölümü onu sarsıtmışdı. Mənə dedi ki,
sənün üçün çətin olacaq, get aşağı evdə anangildə qal. Mən razılaşma
dım. Nənəmsiz heç yerdə qala bilmirdim, hətta öz anamgildə də...

Həmin gündən sonra bir müddət Şahmərdan da bizimlə qalası oldu.
Çox çətinlik çəkirdik. Səhərsəhər tövləni təmizləyib sonra məktəbə
gedirdik və qayıdan kimi yenə də tövlə, malheyvan, bağbostan işləri...

Babam daha əvvəlki kimi deyildi. Bizə qarşı çox sərt davranırdı. Fikir
ləşirdik ki, nənəmin ölümü ona çox pis təsir edib. O, bizi özündən uzaq
laşdırmağa çalışırdı. Çətin də olsa 1981ci ilin aprelinə qədər birlikdə
yaşadıq. Ayın 20si anam gəlib Şahmərdanla məni aparmaq istədi. Nə
qədər çalışsa da mən getmədim. Sonralar babam mənə qarşı bir az da
sərtləşdi. O, teztez üstümə qışqırır, hərdən də heç danışdırmırdı. Belə
liklə, anam 10 gündən sonra gəlib məni də güclə evlərinə apardı. Babam
yenidən tək qaldı. Sonralar başa düşdüm ki, babam məni özündən soyut
maq üçün bilərəkdən belə eləyirmiş.
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Teztez babamı görməyə gedirdim. Heç yadımdan çıxmır, ölümündən
bir həftə qabaq yanına getmişdim. Məni bağrına basıb, alnımdan öpdü,
sonra ağırağır nəfəs alaraq: «Dərslərini yaxşı oxu»  dedi. Gözləri
yaşardı...

Artıq babamın vəziyyəti ağırlaşmışdı. 1983cü il yanvarın 9da Ziliş
baba, Telli xala, Mələk xala, İsmayıl və kəndin cavanları Alış babanın
yanına gəldi. Xeyli söhbətdən sonra qızları məsləhət elədi ki, «ay dədə bu
evdə tək qalmaq olmaz, səni aparaq Telligilə...» Alış babam cavabında
dedi ki, məni yerimdən tərpətsəniz ölərəm. Buna baxmayaraq, onu zorla
Telli xala gilə apardılar. Bir gün sonra Alış babam dünyasını dəyişdi.

Babamın öldüyü gün heç vaxt yadımdan çıxmaz. O gün həm də
mənim doğulduğum gün idi. Onun ölüm xəbərini eşidib Telli xalagilə
qaçdım. Məni görən kimi ağlayanların hamısı susdu. Elə bil hamı mənim
nə edəcəyimi gözləyirdi. Donub yerimdə qalmışdım. Sanki babamın
ruhu gözlərimin qarşısında dayanmışdı, gülümsəyərək dözümlü ol
mağımı istəyirdi. Birdən mən hönkürtü ilə ağlamağa başladım, başımı
tutub dizləri üstə yerə düşdüm...

Mən özümü günahkar hesab edirdim. Nə üçün o öləndə mən onun
yanında olmadım? Axı o, məni böyüdüb boya başa çatdırmışdı. Axı nəyə
görə mən o evdən getmişdim? Bu suallar mənə indi də rahatlıq vermir.
Bu gün də babamla nənəm gözlərimin qarşısından getmir...» 

P.S. Keçmiş və gələcək... Hər ikisi xəyalidir. Keçmiş ona görə xəya
lidir ki, o artıq yoxdur, gələcək isə ona görə xəyalidir ki, o hələ gəl
məyib...
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Aforizm:
Böyük insanlar həyatın mənasını özündə, 

kiçik insanlar isə özgələrində axtarır. 
(Konfutsi)



«ZİLİŞİ ÖZÜM BÖYÜTMÜŞӘM»

İsmayılov Zülfüqar (Ziliş) İsmayıl oğlu təxminən 1909cu ildə in
diki Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası)
anadan olub. Altı aylıq, balaca bir uşaq olduğuna görə hamı onu
əzizləyib, Ziliş deyə çağırıb. Ziliş təxminən dörd yaşın içində
olanda qardaşı Lətif dünyasını dəyişib. 

1921ci ildə 12 yaşa çatan Ziliş qardaşı Alış babanın məsləhəti ilə
Dəmirçilərli Әzim kişinin qızı Sənəmlə ailə həyatı qurur. Həmin vaxt
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Sənəmin təxminən 42 yaşı olur. Onların Mədəd (19221996), Gilə (1928),
Balakişi (19332007) adlı övladları dünyaya gəlir. (Sənəm nənə həmişə
deyərdi ki, Zilişi 12 yaşına çatana qədər özüm böyütmüşəm. Tir (çəltik
ləklərinin arası) bağlamağa gedəndə onu çarşovun arasına qoyub ağac
dan asardım. 23 yaşı olardı. O qədər balaca idi ki, qaynanam Mələk
xala həmişə deyərdi: «Ay gəlin, Zilişdən gözqulaq ol, qurdquş gəlib
aparar, xəbərimiz olmaz ha...»)

Ziliş baba ilə Sənəm nənə ömürlərinin axırına kimi təsərrüfat işlərin
də çalışıb. Kolxozda baş çoban işləyən Ziliş baba yayda Dəmirli yay
laqlarında, qışda isə aranda qoyun bəsləməklə, daha sonra isə
əkinbiçinlə məşğul olub. Sənəm nənə isə qoyun yunundan əyirdiyi
ipləri rəngbərəng boyayıb aləlvan xalça, palaz, xurcun, mərfəş, örkən,
çatı toxumaqla gününü keçirib. Bir müddət kolxozun müxtəlif sahələ
rində və süd qəbulu məntəqəsində işləyib. Onun yun darağından keçir
diyi əlçimlər gözlərimin önündən, cəhrəsinin səsi isə qulaqlarımdan
getməyib... İyin ucunda əyirilən ipin fırlanaraq tağalağın qarşısına
toplanması bu gün də xatirimdədir... 

Yaxşı yadımdadır, biz Xudular kəndində yaşayanda Sənəm nənəni
teztez Poladlıdan «oğurlayardıq». Hətta bizim evdə bir gün artıq qalsın
deyə, yalvaryaxar edərdik. O da heç kimin xətrinə dəyməyib ürəyimiz
istəyənə razı olardı. 

Sənəm nənə ömrünün son illərini Xudularda oğlu Mədədin evində
yaşayır. Dünyasını dəyişəndən sonra ömürgün yoldaşı Ziliş baba heç
yerdə qərar tuta bilmir. Gah Xudularda, gah da Poladlıda yaşamağa
başlayır. 

Sənəm nənə 1985ci ildə 106 yaşında Qubadlı rayonunun Xudular
kəndində dünyasını dəyişir və Mirlərin Ağ Hasar qəbristanlığında dəfn
edilir. Ziliş baba isə 1991ci ildə 82 yaşında Poladlı kəndində dünyasını
dəyişir və Alzabəyin qəbristanlığında qardaşı Alış babanın yanında dəfn
olunur.

Bu gün insanlar Sənəm nənəni xeyirxahlığı, Ziliş babanı isə məzəli
lətifələri ilə xatırlayır. Onlar sanki hər şeyi qabaqcadan görürdü. Elə
ölümlərini gördükləri kimi...

Allah rəhmət eləsin!
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Aforizm:
İnsan özü nə qədər xeyirxah və ağıllı olsa, 

insanlardakı xeyirxahlıqları bir o qədər də çox görər. 
(Blez Paskal)



FEVRALIN 6dan, 
FEVRALIN 6na QӘDӘR
(Atamın əziz xatirəsinə ithaf edirəm).

İsmayılov Mədəd Ziliş oğlu 1922ci il martın 21də, ömürgün
yoldaşı İsmayılova Mələk Alış qızı isə 1931ci il iyunun 1də
Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində anadan olub. Mədədlə Mələk
1950ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Әhməd, Fatma, Maqsud,
Həsən, Çiçək, Rasim və Mahir adlı övladları dünyaya gəlib. 
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Atam Mədəd Xocamsaxlı kənd 4 illik məktəbini, sonra isə Dondarlı
kənd 9 illik məktəbini bitirib. 1938ci ildə dayım Bəkir və əmim Məhəm
mədlə birlikdə təhsilini davam etdirmək üçün Ağdama gedib. Atam
Ağdam rayon ikiillik Musiqi Məktəbinin tar sinfinə, dayım ikiillik
Pedaqoji Texnikuma, əmim isə ikiillik Kənd Təsərrüfatı Məktəbinə qəbul
olub. O vaxt Bəkir dayının oxuduğu təhsil ocağı ali məktəblə bərabər tu
tulurdu. Atam, Bəkir dayı və Məhəmməd əmi təhsillərini tamamlayıb
1941cı ilin əvvəllərində Qubadlıya  Poladlı kəndinə qayıdırlar.

Atam daha yüksək təhsil ocaqlarında təhsilini davam etdirmək istəyir.
Bəkir dayı ilə Məhəmməd əmi isə kolxoz işlərində atalarına köməklik
edir. Bəkir dayı fikirləşir ki, əsgərlikdən qayıdandan sonra kəndlərin
birində yaxud da qəsəbənin özündə müəllim işləyər.

Günlərin birində Bəkir Ulu çaya (Bərgüşad) balıq tutmağa gedir.
Qayıdanda Qarovul təpəsində bir az dincəlmək istəyir. Oturduğu yerdə
yuxu onu tutur. Ayılanda görür ki, möhkəm tərləyib, hava isə yavaş
yavaş qaralır. Hiss edir ki, soyuq onun sümüklərinə qədər işləyib. Evə
çatanda burnundan qan açılır. O, özünü çox pis hiss etməyə başlayır.
Getdikcə vəziyyəti ağırlaşır. Növbəti gün atası Alış baba Bəkiri xəstəxa
naya aparır. Həkimlər ona «sətəlcəm» diaqnozu qoyur. O dövrün sovet
təbabəti bu xəstəlik qarşısında aciz qalır. 

Bəkir dayının bacısı İsmayılova Mələk Alış qızının dediklərindən:
«Uşaq idim, 10 yaşım olardı. Dədəm hər gün xəstəxanaya, Bəkirin
yanına gedirdi. Həkimlər dədəmə demişdi ki, sağalması mümkün deyil.
Aparın, Allaha dua eləyin... 

Maşın olmadığı üçün dədəm, Bəkiri arabaya qoyub Dəmirçilər yolu
ilə Poladlıya gətirmək qərarına gəlir. Ancaq Dəmirçilərdən keçəndə
Bəkirin vəziyyəti lap pisləşir. Kənd çamaatı dədəmi məcbur edir ki, ara
banı Sünbülün əmisi Təhməzin həyətinə döndərsin. Dədəm elə də edir.
Həmin gün Sənəm bibimin qardaşı Məmməd Poladlıya gəldi, Tellini,
Giləni, bir də məni apardı ki, Bəkirlə halallaşaq... 

Biz Bəkirlə görüşəndə o, əllərimizi bərkbərk sıxdı və gözlərini
birdəfəlik yumdu... Uşaq olduğumuz üçün ölümün nə demək olduğunu
anlaya bilmirdik. Qaçıb həyətdə oynamağa getdik.

Gilə Bəkirlə görüşəndə dədəmin hönkürüb ağlaması bu gün də
yadımdan çıxmayıb. Onun yeddi oğlu hələ balacaykən dünyasını də
yişmişdi. Böyüyü Bəkir idi... Mən dədəmin ağladığını heç vaxt gör
məmişdim. Elə bilirdim o, ağlaya bilmir. Onun ağlaması mənə çox
qəribə gəlirdi. Sonra bildim ki, dədəm qardaşı qızı Giləni Bəkirə almaq
istəyirmiş... 
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Bəkiri Dəmirçilər kəndində Qoruqlar qəbristanlığında dəfn elədilər.
Qardaşımın qırxı çıxmamış müharibə başladı. Onunla eyni yaşda olan
ların hamısını müharibənin ilk günlərində davaya apardılar. 

Sonralar teztez eşitdiyimiz bir söz uşaq olsaq da Telliyə də, Güllüyə
də, mənə də çox pis təsir edirdi. Kənddə hamı deyirdi ki, «Alış bəx
təvərdi, oğlu burda quranlıimanlı öldü, bizim oğullarımız isə hərəsi bir
tərəfdə öləcək!..» 

Doğrudur, müharibənin ilk günlərində Dondarlı sovetliyindən davaya
gedən Bəkir dayının yaşıdları geri qayıtmadı. Dəhşətli müharibə onların
həyatına haralardasa son qoydu, heç qara kağızları da gəlmədi...»

(Qeyd: 1981ci il idi. Qara İlyasov adına Qubadlı rayon orta mək
təbinin 6cı sinfində oxuyurdum. Riyaziyyat miəllimim Şirinov İsa Alış
babanın nəvəsi olduğumu biləndə dedi: «Rasim, iki il sənin dayın Bəkirlə
Ağdamda oxumuşam. Gərək sən də onun kimi yaxşı oxuyasan...» 

Yadımdadır, bir dəfə İsa müəllim mənə Bəkir dayının çox güclü ol
masından da danışmışdı. O, deyirdi ki, Ağdamda bazarın baş tərəfi uç
muşdu. Kömək gələnə qədər Bəkir ağır dirəkləri çiyni ilə qaldırıb
insanları xilas etmişdi. Sonra Bəkirin insanları uçqun altından neçə
çıxarmasından texnikumun bütün müəllimləri də xəbər tutmuşdu. Hamı
ona xüsusi hörmətlə yanaşırdı...)

Bəkir dayı 1941ci il iyunun 12də dünyasını dəyişir. Ölümündən 10
gün sonra Böyük Vətən Müharibəsi başlayır. Ölkənin hər yerində səfər
bərlik elan olunur. Bütün sahələr üzrə hamı döyüşən orduya kömək et
məyə qalxır. İstehsalla məşğul olmayan müəssisələr, o cümlədən, təhsil
ocaqlarının çoxu fəaliyyətini dayandırır. Atam təhsilini davam etdirmək
haqqında düşünməyin mənasız olduğunu bilir və kolxozda işləyəişləyə
müharibəyə çağırılacağı günü gözləyir...

Atam bilirdi ki, o gün çox da uzaqda deyil. O, bilirdi ki, günlərin bir
günü iki əlisilahlı hərbçi onu da Sənəm nənənin əlindən alıb müharibəyə
aparacaq... Necə ki, həmin əlisilahlılar Sənəm nənənin iki oğlunu artıq
cəbhəyə göndərmişdi. Lətiflə Məhəmməd artıq üçüncü ay idi ki, mühari
bədəydi. Hərəsindən bir məktub da gəlmişdi...

«Yeddi oğlum olsaydı, yeddisini də göndərərdim müharibəyə»  deyən
Sənəm nənə məğrurluğu ilə digər analardan seçilirdi. O, əsgər yola salan
anaların hamısına ürəkdirək verirdi. Özü isə ürəyinin dərinliklərində
oğullarını itirəcəyindən qorxurdu. Bu halda oğul həsrətinə dözə
bilməyəcəyini bilirdi. Axı, nə etmək olardı. Müharibə elə bir bəla idi ki,
hamının qapısını bircəbircə döyürdü. Ona görə də Sənəm nənə istəyirdi
ki, oğlu Mədədin yanında daha çox olsun, nəfəsini daha çox duysun...
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Həmin il qış çox sərt gəlmişdi. Qış öz sərtliyi ilə hər gün anaların əlindən
oğullarını alıb döyüş bölgələrinə aparırdı. Fevral səhərinin birində «çovğun»
Sənəm nənənin qapısını yenidən döydü. 1942ci il fevralın 6sı... İki nəfər
əlisilahlı qapının kandarında dayandı. Sənəm nənə onları görən kimi ilk sözü
bu oldu: «Müharibə qurtarandan sonra oğlanlarımı sizdən istəyəcəm!..»

Sənəm nənə ilk dəfə idi ki, hamının yanında oğlunun alnından öpüb
boynuna sarıldı. (Keçmiş zamanlarda ana oğlunu böyüklərin yanında
öpməzdi). Sanki onu buraxmaq istəmirdi. Xeyli keçdikdən sonra onları
ayıran əlisilahlılardan biri «getmək vaxtıdır»  dedi. Sənəm nənə hazır
ladığı bağlamanı gətirib oğluna verdi. «Allah səni qorusun, bala!» 
deyib, onun arxasınca bir qab su atdı. Sənəm nənə Lətiflə Məhəmmədin
də arxasınca həmin qabdan su atmışdı... 

Səhərsəhər kəndə Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi İman
Məmmədov, hərbi komissar mayor Nəsirov (adını dəqiqləşdirmək mümkün
olmadı), kolxoz sədri İman Bayramov, ferma müdiri Ağakişi Heydərov və
hərbi komissarlığın bir neçə əməkdaşı gəlmişdi. Onlar camaatın toplaşdığı
Şor su bulağının üstündə müharibəyə gedən poladlılara polad kimi möhkəm
olmağı, tezliklə qələbə sorağı ilə geri dönməyi arzuladı. Həmin fevral səhəri
ağsaçlı analar balaca bir kənddən daha üç nəfəri müharibəyə yola saldı. Bun
lar İsmayılov Mədəd Ziliş oğlu, Sadıqov Osman Nəsi oğlu və Yaqubov
Azadxan Yaqub oğlu idi. (Bu vaxta qədər Poladlıdan İman, Rəsul, Lətif,
Mahmud, Məhəmməd, Әbil, Qəmbər, Әmirxan, Kamil, Qabil, Әsab, Xizri
və Səfər artıq döyüş bolgələrinə göndərilmişdi. Analar onların da arxasınca
su atmışdı. Nişanlı qızlar isə onları gözləyəcəklərinə and içmişdi).

Sənəm nənə şaxtadan donmuş nəzərlərini bir müddət oğlu gedən yol
lardan çəkmədi: «İnşallah, hamınız sağsalamat geri dönərsiniz!!!»  deyib
yanaqlarına buz parçası kimi yapışmış bir damla göz yaşını sildi. Alış baba
isə «Amin!»  deyib, ağır addımlarla qarı yarayara vaxtilə İsmayıl babanın
həyətindəki Pir saqqız ağacına tərəf getdi. O, qarın üstündə namaz qılıb
qardaşı oğlunun müharibədən qayıdacağı gün öküz qurbanı kəsəcəyinə
əhd elədi... (Mədəd müharibəyə gedəndə atası Ziliş baba türmədə idi. O,
xırmanda Azadxanı bel ilə vurduqdan sonra milisə rüşvət təklif etmişdi.
Onu adam vurduğuna görə yox, rüşvət verdiyinə görə tutmuşdular. İndi
Azadxanla Mədəd eyni gündə cəbhəyə yola düşürdü. Onlar baş verən
narazıçılıqları bir kənara qoyub, kənd ağsaqqalları yanında birbirinə
söz vermişdilər ki, bizim bir düşmənimiz var, o da faşistlərdi!)

Atam müharibəyə gedəndə Balakişinin 8, Gilənin isə 12 yaşı var idi.
Onlar da qardaşlarının arxasınca xeyli boylandı. Soyuq olduğu üçün əl
lərini ovxalayaovxalaya qaçıb evə girdilər. 
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O dövrdə ucqar kəndlərdən müharibəyə gedən azərbaycanlıların ək
səriyyəti rus dilini bilmirdi. Ona görə də şovinist rus komandirlərinin
əmrlərini başa düşməyən azərbaycanlı əsgərlərin bəziləri yerindəcə gül
lələnirdi. Belə halların qarşısını almaq üçün azərbaycanlılardan ibarət
dviziyalar yaradıldı, rus komandirləri azərbaycanlı zabitlərlə əvəz olun
du, milli əsgər və zabit heyətlərinin sayı artırıldı. 

Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi komandanlığının əmrinə əsasən 1942ci
il fevralın 22dən başlayaraq Azərbaycan SSRin Ucar rayonunda 416
cı milli motoatıcı dviziyanın formalaşdırılması prosesi sürətləndirildi.
Həmin dövrdə səfərbərlik yolu ilə yaradılmış dviziyanın ayrıayrı
hissələri qısa bir müddət ərzində təlimməşq keçdikdən sonra, fevralın
sonlarında Şimali Qafqaz istiqamətinə göndərildi. 

Şimali Qafqaza göndərilənlərin içərisində Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndindən gəlmiş Mədəd, Osman və Azadxan da var idi. Onları da digər
ləri kimi döyüş hazırlığı keçdikdən sonra 416cı motoatıcı dviziyanın
tərkibində 44cü dviziya ilə birlikdə Xasavyurta gətirmişdilər. Təlimlərin
birində Mədəd poladlı Mahmudu tapır. Bir müddətdən sonra Mədədlə
Mahmudu Qudermesə, Osmanı 416cı dviziyanın 1054cü alayı tərki
bində Zaqafqaziyanın Şimal cəbhəsinə, Azadxanı isə 77ci milli atıcı
dviziyanın 51ci ordusu tərkibində Kerç, Novorossiysk uğrunda gedən
döyüşlərə göndərirlər. Həmin gündən sonra onların nə vaxtsa yenidən
görüşə biləcəkləri müharibənin sərt qanunlarından asılı olur.

Qudermesdə atamla Mahmud həm rus dilini, həm də hərbi sirləri
müəyyən qədər öyrənir. 1942ci il martın 14də Vətəni düşməndən mü
dafiə etmək üçün hərbi and içirlər. Növbəti gün atamı 251ci, Mahmudu
isə 242ci atıcı dviziyanın tərkibində Qərb cəbhəsinə Moskva uğrunda
gedən döyüşlərə aparırlar. 

Müharibənin ilk aylarından hərbi üstünlüyü ələ alan almanlar, bütün
cəbhələrdə olduğu kimi Qərb cəbhəsində də hücumların intensivliyini xeyli
artırmışdı. Onlar SSRİnin paytaxtı Moskvanı ələ keçirmək üçün Sovet or
dusunun mövqelərini müxtəlif silahlardan və hərbi texnikalardan daim
atəşə tuturdu. Güllə yağış kimi yağırdı. Kimsə başını səngərdən çıxarmağa
cürət eləmirdi. Almanların bu bölgədə apardıqları güclü əməliyyatlar Sovet
ordusunun mərkəzdən idarə olunmasının qarşısını almaq məqsədi güdürdü.
Moskva uğrunda gedən döyüşlər müharibənin ən şiddətli döyüşlərindən
hesab olunur. (Adolf Hitler özünün «Barbarossa» planında SSRİnin əsas
şəhəri olan Moskvanın ələ keçirilməsini mühüm hərbi və siyasi məqsəd
lərindən biri kimi qiymətləndirmişdir. Alman və qərb hərb tarixində bu
döyüş «Tayfun» əməliyyatı kimi də tarixə düşmüşdür).
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Moskva uğrunda gedən döyüşlər səngimək bilmirdi. Paytaxt hələ də
müdafiə olunurdu. SSRİnin döyünən ürəyi Moskvanı düşmənə təslim
etmək məğlubiyyətlə barışmaq demək idi. O zaman Hitlerin «Müharibənin
Allahı» adlandırdığı Jukovun komandanlığı ilə yeni əkshücum taktiki
planı hazırlandı. Müxtəlif ordu birləşmələrinin  Hərbi Hava Qüvvələrinin,
eyni zamanda, 251ci motoatıcı dviziyanın daxil olduğu Quru Qoşun
larının qəhrəmanlığı nəticəsində cəbhə xəttində dönüş yarandı və əks
hücum planı reallaşdı.

(Qeyd: 251ci motoatıcı dviziya 1941ci il iyulun 18də, SSRİnin bir
neçə hərbi ordu birləşmələri ilə birlikdə 30cu ordu tərkibinə daxil
edilib. Dviziya həmin ilin sonuna qədər əsasən Qərb cəbhəsinin tərki
bində Moskva uğrunda gedən döyüşlərin birinci mərhələsində müdafiə
xarakterli mövqedə dayanıb. Sonra dviziya Kalinin cəbhəsində Smo
lensk şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə ağır zərbələr endirib.
Daha sonra isə dviziyanın əsgərləri Moskva uğrunda gedən döyüşlərin
ikinci mərhələsində qəhrəmanlıq göstərib.

Moskva uğrunda gedən döyüşlərin ikinci  əks hücum mərhələsi 1941
ci il dekabrın 4dən, 1942ci il aprelin 20nə qədər davam edib).

Müharibədən çoxçox sonrakı illərin bir xatirəsi yadıma düşdü. Qubadlı
rayonu Xocamsaxlı kənd 8illik məktəbinin 4cü sinfində oxuyurdum. Azər
baycan dili müəllimim İlyas müəllim Sovet Ordusunun almanlar üzərində
qələbəsinin 32ci ildönümü ilə əlaqədar inşa yazmağı tapşırmışdı. Digər
uşaqlarla müqayisədə mən və 45 nəfər sinif yoldaşım bir az «şanslı» idik.
Çünki bizim atamız müharibədə Qızıl Ordunun tərkibində düşmənlərə qarşı
vuruşmuşdu. Müharibənin nə demək olduğunu anlamayan bir uşağın bu
mövzuda inşa yazması, yalnız yaxşı qiymət almaq xatirinə ola bilərdi.

Mən həmin günə qədər atamın müharibə haqqında danışdığını heç vaxt
eşitməmişdim. İnşa yazacağımı bildirib ondan müharibə haqqında danış
mağını xahiş etdim. Atam bir müddət xəyala dalıb ağırağır danışmağa
başladı... Müharibənin çətinlikləri sanki gözləri önündən gəlib keçdi. Tez
tez onun sözünü kəsib təkrar deməsini istəyirdim. Uşaq olduğum üçün
atamın keçirdiyi ağrıları hiss etmirdim, ancaq inşadan beş qiymət almaq
xatirinə ondan soruşduqlarımı həvəslə kağız üzərinə köçürürdüm. Bu inşa
atam haqqında yazdığım ilk yazı idi. O vaxt yazdıqlarım təxminən belə
yadımda qalıb:

«...Yeddi aydan çox idi ki, müharibə başlamışdı. Bizi hərbi geyim və
silahsursatla təmin edib yük qatarı ilə Moskva ətrafına gətirdilər.
Bilirdik ki, dəhşətli döyüş meydanı hələ qarşıdadır. Bu meydanda ölüm,
ən yaxşı halda isə yaralanmaq qaçılmaz idi. Ancaq biz vətəni qorumaq
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üçün səfərbər olunduğumuzu bilirdik. Nə ölümdən qorxurduq, nə də ki,
yaralanmaqdan... Bir tərəfdən vətənə olan sevgi bizə cəsarət verir, bir
tərəfdən düşmənə olan nifrət bizi döyüşə çağırırdı. 

O günlər heç vaxt yadımdan çıxmaz. İlk döyüşə 1942ci il martın 21
də girdim. 251ci atıçı dviziyanın tərkibində pulemyotçu idim. Moskva
ya gedən əsas yollardan birini qoruyurduq. Qəflətən düşmən meşədən
çıxıb hücuma keçdi. Biz əks hücumla onları Nara çayına döğru sıxış
dırdıq. NaroFominsk rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə itkilərimiz olsa
da dviziyamız bir neçə kilometr irəliləyə bildi. Sonrakı döyüşlərdə
faşistlərin güclü müqaviməti ilə rastlaşdıq. 

Döyüşlərin birində sol qolumdan yüngül yaralandım. Dostlarım yaramı
bağlayıb məni qarın üstünə uzatdı. Özləri isə yenidən döyüş meydanına
atıldı. Gecəyarı məni meşədəki hərbi hospitala apardılar. İki gün burada
müalicə olunduqdan sonra məni və bir neçə başqa döyüşçünü yük maşı
nında Vazuza çayı ətrafında gedən döyüşə gətirdilər. Çayın üzərindəki kör
püdən keçmək mümkün deyildi. Almanlar körpünü atəş altında saxlayırdı.
Onların mövqelərini müəyyənləşdirib darmadağın etmək üçün komandir
bizə eni 100 metrdən çox olan çayı üzüb keçmək əmrini verdi. 20 nəfərdən
artıq əsgər bölmə komandirləri ilə birlikdə hava ilə doldurulmuş rezin
qayığa oturub çayı keçmək qərarına gəldik. 3540 metr irəlilədikdən sonra
qarşı sahildən almanların atəşinə məruz qaldıq. Qayıqda ölən kim,
yaralanan kim, suya düşüb donan, boğulan kim... Cəld beş nəfərlə birlikdə
çevrilmiş qayığın altına girdik. Çayın axını istiqamətində xeyli üzdükdən
sonra sahilə çıxdıq. Sağ qalmağımız bir möcüzə idi. Sonra bizim dviziyanı
Rjev şəhəri uğrunda gedən döyüşlərə apardılar.

«Allah qoruduğunu heç bir qüvvə yox edə bilməz!» (Bunu atam
müharibədən sonra həmişə deyərdi). Dviziyanın tərkibində bir çox ağır
döyüşlərdən keçib Belorusiyanın Vitebsk şəhəri yaxınlığına qədər gəldik.
Komandir bizi teztez kəşfiyyata göndərirdi. Döyüşlərə hazırlıq zamanı
əsir götürdüyümüz alman kəşfiyyatçısına görə komandir bizə ikinci
dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi ordeni təqdim etdi. Sonrakı döyüşlərdə
bir neçə dəfə yüngül yaralansam da yenidən döyüş bölgəsinə qayıtdım.
Cəbhəyə yola düşdüyüm gündən düz iki il sonra 1944cü il fevralın 6da
döyüşlər mənim üçün qurtardı. Müharibənin acısını əsirlik həyatında
yaşamağa başladım. Bu, müharibədən də dəhşətli bir həyat idi...

Vitebsk uğrunda gedən döyüşlərin birində ağır yaralandım. Düşmən
məni, eyni zamanda, bir neçə əsgər və zabit yoldaşımı huşsuz halda əsir
götürdü. Ayılandan sonra 4 gün piyada, bir gün isə maşınla gecəgündüz
yol getdik. Bu yol getdikcə bizi doğmalarımızdan, Vətənimizdən uzaq
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laşdıran bir yol idi. Soyuq, aclıq, yorğunluq bir də yaralarımızın sızıl
tısı... Bütün bunlar bizi nəinki doğmalarımızdan, Vətənimizdən, hətta
yaşamaqdan, həyatdan yavaşyavaş uzaqlaşdırırdı. Bu yol sonu bilin
məyən bir yol idi. İrəli baxanda ucubucağı görünməyən dağları, dərə
ləri, geri boylananda əli avtomatlı alman əsgərinin qəzəbli sifətini
görürdüm. Bizi Almaniyanın Veymar şəhərinə gətirdilər...»

Atam daha heç nə danışmadı. Xeyli fikrə getdikdən sonra dedi:
 Sənə müharibəyə aid inşa yazmaq lazım idi. Danışdım, sən də

yazdın. İndi get o biri dərslərini hazırla.
O, əsirlik həyatının dəhşətli mənzərələrini xatırlamaq istəmirdi. Özü

bilirdi ki, dünya boyda ağrıacı çəkən bir insanın əsirlik xatirələri uşaq
qələmindən çıxan bir inşaya sığmaz... 

Uşaq olsam da, əsir düşməyin yaxşı hal olmadığını bilirdim. Yadımdadır
ki, o vaxtlar oynadığımız «davadava» oyununda uşaqlardan birini, guya
əsir götürürdük. Onun taxtadan düzəltdiyi silahını əlindən alırdıq. Bir dairə
çəkib içərisinə salırdıq. Oradan çıxmağa qoymurduq. Daha güclü uşaqlar
gəlib onu xilas edirdi. Sonra oyun yenidən başlayırdı... Uşaq vaxtı mənim
əsirlər haqqında bildiklərim bu qədər idi. Böyüyəndən sonra əsirlər haqqında
baxdığım sənədli və bədii filmlər, oxuduğum kitablar o vaxt atamın nə üçün
əsirlik həyatından danışmaq istəmədiyini mənə bir daha anlatdı.

Atam müharibəni 20 yaşı tamam olan gün, 1942ci il martın 21də
Moskva ətrafında gedən ağır döyüşlərdə qarşılayır. O, həmin gün 251
ci atıcı dviziyanın tərkibində Moskvaya gedən Kiyev şossesi, Nara
çayının sağ sahili və NaroFominsk rayonu uğrunda gedən qanlı döyüş
lərdə iştirak edir. Bir neçə gün davam edən döyüşlərdən sonra düşmən
xeyli itki verərək geri oturdulur. Moskvanın müdafiəsi tam təmin olun
duqdan sonra 251ci atıcı dviziya Sovet ordu birləşmələri ilə birlikdə
Mojaysk istiqamətində hücuma keçir. 

1942ci ilin avqustunda Qərb cəbhəsində 251ci Vitebsk atıcı dviziya
sına polkovnik Basan Qorodovikov komandir təyin edilir. Dviziya Qərb
cəbhəsində 20ci ordunun tərkibində PoqoreloQordişensk əməliy
yatında iştirak edərək şəhəri düşməndən təmizləyir. Vazuza çayının
ətrafında gedən uzun döyüşlər 6cı tank korpusu və 251ci atıcı dvizi
yanın çayın üzərindəki körpünü keçərək 1942ci il avqustun 24də
Vasyutnik rayonuna daxil olması ilə nəticələnir. Sonra atam 1942ci il
noyabrın 25də döyüş dostları ilə birlikdə «Mars» əməliyyatında, eyni
zamanda, Vazuza və Osuqa çayları arasında gedən qanlı döyüşlərdə işti
rak edir. Bu əməliyyata 20ci ordunun tərkibində 242ci atıcı dviziya da
qoşulmuşdu. Ağır döyüşlərin birində atam təsadüfən poladlı Mahmudla
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yenidən qarşılaşır. Mahmud 242ci dviziyanın tərkibində vuruşurdu.
251ci və 242ci dviziyalar eyni cəbhədə vuruşsalar da onlar Xasav
yurtda ayrıldıqları gündən sonra birinci dəfə idi ki, görüşürdülər.
Müharibə onları çox dəyişdirmişdi. Elə bil hər ikisi 10 il qocalmışdı.

Aramsız yağan güllə yağışı altında dayanmaq mümkün deyildi. Atam
Mahmuda balaca bir bağlama verir. Onlar görüşdükləri kimi də ayrılır,
yenidən döyüşə atılırlar. Mahmud Osuqa çayının sahilinə tərəf qaçmağa
başlayır. Bu dəfə almanların hücumu deyəsən, onları həmişəlik bir
birindən ayırır. Düşmənin Hərbi Hava Qüvvələri çayın sahillərini bom
balamağa başlayır... 

Atam döyüşlərin birində sol qolundan yüngül yaralanır. O, buna bax
mayaraq döyüş bölgəsində dostlarını tək qoymur. Sona qədər düşmənə
qarşı vuruşur. Döyüş sakitləşdikdən sonra gecə onu meşədəki hospitala
gətirirlər. O, burada yaranmış boşluqdan istifadə edib evə məktub yazır.
Bu, onun bir il müddətində evə göndərdiyi ikinci məktub idi. Evdən isə
atam artıq üçüncü məktubu almışdı. Ona həm Balakişi, həm də Gilə tez
tez məktub yazırdı. Ancaq özünə çatan cəmi üç məktub olmuşdu...

SSRİdə yaşayan bütün xalqların nümayəndələri istər ön, istərsə də
arxa cəbhədə Vətənin müdafiəsinə qalxmışdı. Bütün küçələri, binaları,
kolxoz idarələrini «Hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün!» şüarları
bəzəyirdi. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Poladlıda da hamı bir nəfər
kimi arxa cəbhədə döyüşən orduya kömək etmək məqsədilə səfərbər ol
unmuşdu. Ordunun ərzağa və digər zəruri mallara olan tələbatını ödəmək
üçün kimisi kolxozda, kimisi də şəxsi təsərrüfatında gecəgündüz işlə
yirdi. Alış baba ilə Sənəm nənə kolxozda işləməklə bərabər, evdə əsgər
lər üçün isti geyimlər hazırlayır, bununla özlərində az da olsa təsəlli
tapırdılar. Ancaq bu, müharibəyə üç oğul yola salan bir ana üçün heç də
təsəlli deyildi. O, xeyli vaxt idi ki, oğlanlarından məktub almırdı. Sənəm
nənənin narahatçılığı gündəngünə artırdı...

Müharibə illərində poçtalyon dəmirçilərli Qardaşxan kişi idi... O,
Sənəm nənənin gözünə görünməkdən qorxurdu. Bilirdi ki, Sənəm nənə
yenə də onun yaxasından tutub məktub istəyəcək, ya da deyəcək ki,
məktub olmasa, bir də bu evə gəlmə!..

Yadıma Süleyman Rüstəmin «Ana və poçtalyon» poeması düşdü.
Döyüşən şair 1942ci ildə qələmə aldığı bu poemanı sanki, dörd ay
doğma balasından həsrətlə məktub gözləyən Sənəm nənənin  timsalında
bütün analara həsr etmişdi. Poemada gözləri yol çəkən minlərlə ananın
məğrur siması, dözümlü obrazı eyni zamanda, tək qalmış poçtalyonun
kövrək qəlbi ustalıqla əks olunmuşdur:
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«Dörd ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi,
Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdiydi, dərdi.
Sorurdu:  «Balam hanı?  Hər cəbhədən gələndən
Ondan xəbər gəlməyir, xəbər gəlir öləndən...»

Günlərin bir günü oğlundan gələn məktub Sənəm nənənin özü qədər
paçtalyonu da sevindirmişdi. O, məktubu götürüb qar basmış cığırlarla
Dəmirçilərdən Poladlıya qədər qaçmışdı. Sənəm nənəgilin evinə necə çat
dığını heç özü də bilməmişdi. Sevincindən gözlərinin yaşını silib demişdi:

«...Bundan neçə gün əvvəl məndən küsən, inciyən,
«Məktub olmasa, bir də bu evə gəlmə!»,  deyən
Mərhəmətli, möhtərəm anayadır bu kağız!..»

Sənəm nənə çox sevinirdi. Oğlu Mədəddən məktub almışdı. O, məktubu
dönədönə Balakişiyə, Giləyə oxudur, sevincindən az qalırdı ki, qanad açıb
uçsun... (Qeyd: Bir xatirə bu gün də yaddaşımdan silinməyib. Yadımdadır
ki, Sənəm nənənin bir sandığı var idi. İçərisində şəxsi əşyalarını saxlayırdı.
Onun sandığını özündən başqa heç kim açmazdı. Ölümündən sonra anam
sandığın içərisindən dörd yerə qatlanmış bir kağız parçası tapmışdı. Bu,
poçtalyonun 1942ci ildə Sənəm nənəyə gətirdiyi həmin məktub idi. Atamın
cəbhədən göndərdiyi məktub Qubadlı işğal olunana qədər bizim evdə
saxlanırdı. Saralmış məktubu dəfələrlə oxumuşdum. 

Məktubda atam gözüyolda qalan anasını incitməmək üçün hər şeyin
yaxşı olduğunu yazırdı: «Salam. Mən yaxşıyam. Sizin də yaxşı ol
mağınızı o bir Allahdan arzu edirəm. Məndən narahat olmayın, yerim
yaxşıdı. Biz arxa cəbhədə maşınlara silah yığıb dava olan yerlərə
göndəririk. Yanımda azərbaycanlılar da var. Qonşumuz Mahmudla
təsadüfən görüşdüm. Sağsalamatdı. Ancaq onu başqa yerə apardılar.
Burada havalar da yaxşıdı. Bizə isti paltar veriblər. İki cüt corabım var
idi. Bir cütünü Mahmuda verdim. Yeməyimiz də yaxşıdı...

...Nənə, məndən narahat olma. Dədəmə, əmimə salam söylə. Balaki
şini, Giləni öpürəm. Özünüzdən muğayat olun. Qismət olsa görüşərik!..

Salamat qalın!
İmza: Mədəd. 29 noyabr 1942ci il»).
Qayıdaq Qərb cəbhəsinin şaxtalı, çovğunlu döyüş meydanına... Atam

iki gün hospitalda müalicə olunduqdan sonra yenidən onu döyüş böl
gəsinə qaytarırlar. O, 1942ci ilin dekabrında 251ci atıcı dviziyanın
tərkibində RjevSıçyov əməliyyatında, 1943cü ilin martında isə Rjev
Vyazem əməliyyatında iştirak edir. Çoxlu itkilər verməsinə baxmayaraq
251ci dviziyanın döyüşçüləri düşməni bu şəhərlərdən qovub çıxarır.
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Mart əməliyyatından sonra dviziya komandanlıq tərəfindən Qızıl bayraq
və İkinci Dərəcəli Suvorov ordeni ilə təltif olunur.

1943cü il iyulun 27də polkovnik Basan Qorodovikovu 85ci qvar
diya atıcı dviziyasına komandir göndərirlər. 251ci dviziyaya qısa bir müd
dətdə polkovnik Zatılkin Vasiliy Nikitoviç, 1943cü ilin avqustunda isə
generalmayor Volxin Aleksandr Alekseyeviç komandir təyin olunur.
Volxinin komandanlığı altında 251ci dviziya Kalinin cəbhəsində Smolen
skə hücum əməliyyatı keçirir. Әməliyyat zamanı rayon mərkəzi Safonov,
daha sonra Dnepr çayının sağ sahilləri, Berezino, Rudniya, Kruqlovka
yaşayış məntəqələri düşməndən azad olunur. Qərb cəbhəsində davam edən
əkshücumlar nəticəsində Belorusiya sərhədləri düşməndən təmizlənir və
Vitebsk istiqamətində döyüşlərə başlamaq üçün zəmin yaranır.

Müharibədə əsgərlər üçün yeganə təsəlli evdən, yaxınlarından, nişanlı
qızlardan gələn məktublar və məktubda yazılan xoş sözlər idi. Bu mək
tublar əsgərlərə yaşamaq, döyüşmək üçün əlavə stimul verirdi. Atam
qardaşlarının Şimali Qafqazın müxtəlif yerlərində vuruşduğunu bilirdi.
Vaxt tapdıqca onlara məktub yazsa da, hələ də cavab almamışdı. «Bəlkə
də başlarında bir iş var»  deyə düşünürdü. Ancaq evdən iki il ərzində
cəmi dörd məktub almışdı. Lətiflə Məhəmmədin sağsalamat olduğunu
yazırdılar. (Müharibədə ünvan teztez dəyişdiyi üçün məktublar əsgər
lərə gec çatır, bəzən də heç çatmırdı).

1943cü il dekabrın son günləri idi. 251ci dviziya Belorus cəb
həsində 60cı ordunun tərkibində bir neçə dəfə hücuma keçsə də, xeyli
itki verərək geri çəkilmişdi. 1944cü il yanvarın 26dan dviziyaya pol
kovnik Ratner Vladimir Naumoviç komandanlıq etməyə başlayır. Ata
mın vuruşduğu dviziya Vitebsk şəhərinin yaxınlığına qədər irəliləyir.
Düşmən müdafiə mövqeyinə çəkilir.

Müvəqqəti sakitlikdən istifadə edən 251ci dviziya hərbi qüvvələrin
digər birləşmələri ilə birlikdə Vitebsk uğrunda əməliyyatın ikinci
mərhələsinə hazırlaşır. Bütün döyüşçülər bilirdi ki, bu, elə də asan
əməliyyat olmayacaq. Bunun üçün dviziyaya müxtəlif respublikalardan
əlavə olaraq 1500 nəfər yeni döyüşçü gətirilmişdi. Düzdür, onların hələ,
bir o qədər də döyüş təcrübəsi olmasa da, əllərində avtomat tuta bilirdilər.

Yaranmış vəziyyət düşmənə sərf edirdi. Onlar növbəti döyüşə hazır
laşırdı. Düşmənin hərbi qüvvələrinin, hücum istiqamətini və gələcək plan
larını müəyyənləşdirmək üçün teztez kəşfiyyat xarakterli manevrlər olurdu.
Bu manevrləri əsasən 251ci dviziyanın döyüşçüləri həyata keçirirdi...

Mövzunun bu yerində müharibədən 40 il sonranı  1985ci il mayın
6nı xatırlamaq istəyirəm: «SSRİnin Almaniya üzərində qələbəsinin 40
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illiyi münasibətilə Qubadlı rayon Partiya Komitəsində keçirilən tədbirdə
Qubadlı rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri tərəfindən atama bir medal
təqdim edilmişdi. Medalın bir üzündə sovet əsgərinin əksi ilə bərabər
«Naşe delo pravoe», «Mı pobedili» sözləri, digər üzündə isə «Za pobedu
nad Qermaniey» sözləri yazılmışdı. Qırmızı üzlü vəsiqədə də eyni sözlər
təkrar olunurdu.

Bu medal atamın müharibə mövzusunda ikinci dəfə danışmasına
səbəb oldu. Bəli, o, 40 il ərzində ikinci dəfə idi ki, müharibə haqqında
danışırdı. Birinci dəfə mən aşağı siniflərdə oxuyanda ev tapşırığından
yaxşı qiymət almağım üçün, ikinci dəfə isə, SSRİ deyilən bir dövlətin
onun müharibə illərində çəkdiyi bütün əzabəziyyətləri, ağrıları 40 ildən
sonra bir «dəmir parçası» ilə qiymətləndirdiyi üçün...»

Atamın 1985ci il mayın 9da danışdıqlarından: «Vitebsk uğrunda
döyüşlərə ciddi hazırlıq gedirdi. Komandir düşmənin mövqelərini öyrən
mək üçün, bizi teztez kəşfiyyata göndərirdi. Hərdən alman kəşfiy
yatçıları ilə qarşılaşdığımız anlar da olurdu. Bu zaman, sözün həqiqi
mənasında ölümdirim savaşı başlayırdı. Kim daha zirək, daha cəld və
daha ağıllı hərəkət etsəydi, o da qalib gəlirdi. 

Bir dəfə gecə kəşfiyyata gedərkən Çeçenistandan olan əsgər yol
daşımla Dauqava çayını üzüb keçdik. Məqsəd verilən tapşırığı yerinə
yetirmək idi. Düşmənə arxadan zərbə endirməyin yollarını öyrənməliy
dik. Liyazna şəhəri yaxınlığında faşist kəşfiyyatçısı ilə qarşılaşdıq. Bu,
necə deyərlər, bizim üçün göydəndüşmə oldu. Biz daha ağıllı tərpənib
onu ələ keçirdik və gətirib komandirə təhvil verdik. 

Alman kəşfiyyatçısından çox faydalı məlumatlar öyrənildi və bu, bizim
növbəti döyüşdə üstünlük əldə etməyimizə imkan verdi. Ona görə də ko
mandanlıq döyüşdən sonra bizə şəxsən öz təşəkkürünü bildirdi, məni və
əsgər yoldaşımı qəhrəmanlıq göstərdiyimizə görə ordenlə təltif etdi. 

Döyüşdə verilən medal, 40 ildən sonra verilən medaldan çox fərqlənir.
Biri var zəhməti həmin dəqiqə qiymətləndirələr, biri də var 40 ildən sonra...

Müharibənin gedişində bizim xeyrimizə dönüş açıqaşkar hiss olunurdu.
Alman döyüşçüləri işğal etdikləri ərazilərdən qaçırdı. Sovet ordusunun
bütün cəbhələrdə qazandığı əzəmətli qələbələr dünyaya səs salmışdı. Amma
müharibənin şiddəti hələ də azalmamışdı, əksinə daha da artmışdı. Geri çəki
lən almanlar kəndləri, şəhərləri yandırır, dinc əhaliyə olmazın işgəncələr
verir, qarşılarına çıxan hər bir kəsi güllələyir, yaxud da əsir götürürdü.

1944cü il fevralın əvvəlləri idi. Artıq Belorusiyanın bir sıra şəhərləri
düşməndən azad olunmuşdu. Qomel, Maqilyov və Vitebsk şəhərlərində ağır
döyüşlər gedirdi. Vitebsk uğrunda gedən döyüşlərin birində yenidən yara
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landım. Gözümü açanda özümü bir neçə əsgər yoldaşımla birlikdə yük
maşınında gördüm. Әvvəl heç nə anlamadım. Fikirləşdim ki, yəqin bizi
başqa istiqamətdə döyüşə aparırlar. Çiynimdən aldığım yaranı və digər yaralı
əsgərləri görüncə fikrimi dəyişdim. Düşündüm ki, yəqin bizi hospitala
aparırlar. Elə bu vaxt arxada alman zabitin avtomatın qundağı ilə yaralı əs
gəri vurması bütün fikirlərimi altüst etdi. Almanlar bizi əsir götürmüşdü...

Yaralarımızı kimsə sarımışdı. Görünür, bunu qanaxmadan ölməmək
üçün etmişdilər. Hərbi biletlərimiz cibimizdə yox idi. Götürmüşdülər,
ya da cırıb tullamışdılar. Səhərə yaxın bizi Litvanın Kaunas şəhəri yaxın
lığına gətirdilər. Burada Sovet ordusunun başqa əsirləri ilə bərabər 300
nəfərdən çox yəhudi əsir də var idi...» 

Atam yenə də əsirlik həyatı haqqında heç nə danışmadı. O, əsirliyə
qədər başına gələnləri danışdıqdan sonra Qələbənin 40 illiyi münasi
bətilə ona təqdim olunan medalı mənə verdi. Düz 33 ildir ki, həmin
medalın dəmir hissəsini özümdə saxlayıram və ömrümün axırına qədər
də saxlamağa çalışacam.

Görünür atam əsirlikdə yaşadığı bütün ağrıları, acıları yaddaşından
birdəfəlik silib atmaq istəyirdi. Yadımdadır, o, bu mövzuda olan kinolara
da heç vaxt baxmazdı. Hansısa bir möcüzə nəticəsində sağ qaldığı üçün
Allaha şükür eləyərdi və həmişə deyərdi: «Allah qoruduğunu heç bir
qüvvə yox edə bilməz!»

Yenə də qayıdaq cəbhə bölgəsinə. Birinci Belorusiya cəbhəsinə daxil
olan 5ci zərbə ordusu tərkibində 251ci dviziya ilə bərabər 416cı Azər
baycan milli atıcı dviziyası da var idi. Vitebsk uğrunda gedən döyüşlərdə
almanlar xeyli itki verib bir neçə kilometr geri çəkilmişdi. Döyüşlər
səngidikdən sonra bütün dviziyalar üzrə ölənlərin, itkin düşənlərin və əsir
götürülənlərin hesabatı hazırlanırdı. Ölənlər haqqında məlumat həmin
gün valideynlərinə göndərilirdi. İtkin düşənlər və əsir götürülənlər haq
qıda məlumat isə onların axtarışı heç bir nəticə vermədikdən sonra
evlərinə məktub halında ünvanlanırdı.

Döyüşdən sonra 251ci dviziyanın motoatıcı rotası üzrə:
 9 nəfərin cəsədi döyüş meydanından çıxarılıb.
 23 nəfər yaralı hospitala göndərilib.
 Әsir götürülən yoxdur.
 7 nəfərin hərbi bileti daha öndəki səngərdən tapılıb.
Döyüş meydanında meyit yox hərbi biletlərin tapılması müəmma

doğururdu. Onların əsir düşmələri də hələ dəqiq məlum deyildi. Ona
görə də həmin 7 nəfər itkin düşmüş hesab olunurdu. Hər halda Vitebsk
döyüşündən sonra hazırlanan bir hesabatda belə yazılmışdı. 
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Tapılan hərbi biletlərin içərisində İsmayılov Mədəd Ziliş oğlunun da
bileti var idi. Dviziyanın qərargah rəisi polkovnik Ratner Vladimir Nau
moviç ölənlərin, bir müddət sonra isə itkin düşənlərin valideyinlərinə
məktub ünvanlayır. Bu məktublardan biri də Dondarlı kənd sovetinə
gəlib çatır. Bir neçə ay əvvəl Sənəm nənəni məktubla sevindirən poç
talyon Qardaşxan, bu dəfə «qara kağızı» ona verə bilməyəcəyini bildirir:
«Gedib gecəgündüz kolxozda işləyərəm, çəltik becərərəm, ancaq bu
kağızı Sənəm nənəyə verə bilmərəm»  deyir...

1944cü ilin iyununda Ziliş babanı Dondarlı kənd sovetinə çağırırlar.
Həmin vaxt Ziliş baba artıq türmədən buraxılmışdı. Dağda kolxozun fer
masını otarırdı. Sənəm nənə isə süd qəbulu məntəqəsində işləyirdi.
Sağıcılar qoyunları sağıb südü kolxozun qəbul məntəqələrinə təhvil
verirdi. Buradan hazır məhsul döyüş bölgələrinə göndərilirdi. 

Ziliş baba kənddə olmadığı üçün Alış baba sovetliyə gəlir: «Yəqin
uşaqlardan məktub var»  deyib kağızkuğuz olan stola yaxınlaşır. 

Qız stolun arxasından durub 251ci dviziyanın komandiri adından
gələn məktubu Alış babaya verir: «Alış baba, məktub komandirdəndir!»
deyib otaqdan çıxmaq istəyir.

Alış baba:
 Qızım komandirdəndisə yəqin təşəkkür məktubu olar. Getmə, tez

elə bir bunu oxu görüm, ay qızım...
Qız ayaq saxlayıb məktubu qırıq səslərlə oxumağa başlayır:

«İsmayılov Mədəd Ziliş oğlu 1944cü il fevralın 6da, 1ci Belorus
cəbhəsində, 251ci motoatıcı dviziyanın tərkibində Vitebsk şəhərinin
düşməndən azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
vuruşmuş və itkin düşmüşdür.

Polkovnik Ratner Vladimir Naumoviç. 
1ci Belorus cəbhəsi, 2ci qvardiya ordusu, 60cı motoatıcı korpusun,

Qırmızı bayraq və İkinci Dərəcəli Suvorov ordenli 251ci Vitebsk atıcı
dviziyasının qərargah rəisi. 

25 aprel 1944cü il».

Qız məktubu oxuyub qurtarmamış Alış baba taqətini itirib yerə yıxılır.
Özünə gələndən sonra məktubu götürüb kəndə qayıdır. Qardaşına sifariş
göndərir. Duyuqçuya deyir ki, Mədədin itkin düşməsi xəbərini Zilişə
çatdır. Ancaq, dağda bu hadisədən başqa heç kim xəbər tutmasın.

Xəbər Ziliş babaya çatan kimi o, Sənəm nənəyə: «Duyuqçu gəlmişdi,
kolxozun bəzi işləri üçün bir neçə günlük arana getməliyəm»  deyib ata
minir. Bütün yolboyu itkin düşməklə ölməyin yaxud da əsir götürülməyin
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heç bir fərqi olmadığını fikirləşir. Ziliş baba arana çatanda Mədədə ehsan
vermək üçün qardaşının hər şeyi hazırladığını görür. Demək olar ki,
müharibənin sərt qanunları baş verən və baş verə biləcək bütün hadisələrə
soyuqqanlı yanaşmağı hamıya öyrətmişdi. Çünki belə hadisələrin dünən
başqasının, bu gün Ziliş babanın, sabah isə bir başqasının qapısında olması
adi hal almışdı.

Ziliş baba kənddə Mədədə ehsan verib yenidən dağa qayıdır. Sənəm
nənəyə nə deyəcəyini bilmir. Bu ağrı onun ürəyini cırmaqcırmaq eləyir.
Dərdlərinə qapanıb dağlara çəkilir, hər gün gizlingizlin ağlayır. Dərdini
heç kimlə bölüşmür... Yalnız özüözüylə dərdləşir... (Bu hadisədən 62
il sonra, 2006cı ildə Orxan Fikrətoğlunun ssenarisi əsasında Ramiz
Әzizbəylinin quruluş verdiyi «Yalan» filmi çəkilir. Filmdə çoban Yavər
oğlunun Qarabağ müharibəsində şəhid olması xəbərini anasından gizli
saxlayır. Dağlara çəkilib gizlingizlin ağlayır...) 

Dağdakılar hadisədən arana qayıtdıqdan sonra xəbər tutur. Kənd ca
maatının Ziliş babanın evinə axışıb gəlməsi hər şeyi Sənəm nənəyə agah
edir. Alış baba qara kağızı gizlədir, heç kimə göstərmir. Deyir ki, Mədədin
itkin düşməsi haqqında sovetliyə xəbər göndərmişdilər, bəlkə də yalandır,
bəlkə də başqa Mədəddir?! Nə bilmək olar?! Çünki, ortada nə qara kağız
var, nə də ki, bir məktub... Səbr edin, Mədəd qayıdacaq, İnşallah!!!

Sənəm nənə məğrurluğunu itirməyib gözlərinin yaşını silərək özünü
oğlunun nə vaxtsa qayıdacağına inandırmağa çalışır:

 Allah Lətifə, Məhəmmədə dəyməsin! İnşaalah Mədədin bu xəbəri
yalan çıxar, sağsalamat qayıdar. Axı, oğlum həmişə məktubunda yazırdı
ki, yerim yaxşıdı?!

Hər gün Mədəd gedən yollardan gözlərini çəkməyən Sənəm nənə,
ümidini üzməyib nə vaxtsa bu yollardan oğlunun sağsalamat qayıdaçağı
günü həsrətlə gözləyir. Ancaq Mədəddən məktub almadıqca, şübhələri
ümidlərini yavaşyavaş puça döndərirdi. Hələ o, Mədədin qara kağızın
dan, ona ehsan verilməsindən xəbərsiz idi.

Sənəm nənə şübhələrinə məğlub olmayıb hər gün eyni sözləri təkrar
layır və bununla az da olsa təsəlli tapırdı.

 Yox, Mədədin qara kağızını gözlərimlə görməyincə, onun ölüm
xəbərinə inana bilmərəm... 

Bu sözlər, bir də Sənəm nənənin gözlərini çəkmədiyi yollar onun üçün
yeganə təsəlli idi. O, müharibənin qurtaracağı günü ümidlə gözləyirdi...

Kəndə çatan xəbərlərdən məlum olurdu ki, artıq Sovet ordusu müha
ribədə dönüş yaradıb. Әsgərlərimiz düşməni torpaqlarımızdan yavaşyavaş
qovub çıxarır. Ancaq buna baxmayaraq, müharibə acı bağırsaq kimi elə hey
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uzanırdı. Әlil olanlardan başqa, hələ müharibədən dönən yox idi. Bu vaxta
qədər Poladlıdan iki nəfər əlil kimi geri qayıtmışdı. İman baba sol qolunu
dirsəkdən yuxarı, Bilal dayı isə sağ əlinin bütün barmaqlarını itirmişdi...

1944cü ilin əvvəllərindən etibarən Sovet qoşunlarının keçirdiyi bir sıra
strateji hərbi əməliyyatlar nəticəsində almanlar tərəfindən zəbt edilmiş
sovet əraziləri tamamilə azad edildi. Yanvarfevral aylarında Leninqrad
Novqorod vilayətləri, Belorusiya, martda sağ sahil Ukraynası, aprelmayda
KrımOdessa vilayətləri, iyunda Kareliya, iyulavqustda Qərbi Ukrayna,
avqustda Moldoviya, sentyabroktyabrda Baltikyanı respublikalar işğaldan
azad olundu. 1944cü ilin oktyabrı üçün SSRİnin əvvəlki sərhədləri bərpa
edildi. Sovet ordusu Mərkəzi və CənubŞərqi Avropa ölkələrinin ərazilərini
azad etməyə başladı. Artıq döyüşlər Avropa ölkələrində gedirdi.

1945ci ilin yanvarında Sovet ordusu Berlin istiqamətində bütün cəb
hələrdə hücuma başlayır. Aprel ayında hücümlar daha da kəskinləşir.
Berlin uğrunda gedən döyüşlərdə yüzlərlə insan həlak olur.

251ci dviziyanın əsgərləri Berlinə ilk daxil olan hərbi birləşmələr
içərisində idi. Müharibə başlayandan həmin günə qədər dviziyadan min
lərlə əsgər Vətən uğrunda həlak olmuş və yaralanmış, yüzlərlə hərbçi
əsir gotürülmüşdü. 

1945ci il mayın 8də faşist Almaniyası darmadağın edilir, SSRİ dövləti
müharibəni qələbə ilə başa vurur. Sovet bayrağı Berlində Brandenburq
üzərində dalğalanmağa başlayır. Axşam saatlarında SSRİ İnformasiya
Bürosundan Levitan bütün sovetlər ölkəsinə Almaniya üzərində qələbə
qazanıldığını ilk dəfə elan edir: «Danışır Moskva! Faşist Almaniyası dar
madağın edildi...» İnsanlar bu sözləri SSRİnin ən ucqar nöqtələrində belə
böyük sevinclə qarşılayır. Milyonlarla insanın həlak olmasına baxmayaraq
bütün kənd, rayon, şəhər bayram libasına bürünür. Kimisi oğlunun ölümü
ilə barışır, kimisi şikəst balasına baxıb əzab çəkir, kimisi də gözlərini yol
lara dikib oğlunun gələcəyi günü həsrətlə gözləyir...

İkinci Dünya Müharibəsi qurtardıqdan sonra SSRİ üzrə nə qədər in
sanın müharibəyə səfərbər edilməsi, həlak olması, şikəst qalması, əsir
düşməsi kimi məsələlər ictimaiyyəti həmişə düşündürmüşdür. Müharibə
gedən ölkədə əhali arasında vahimə yaranmasın deyə, belə faktlar elan
olunmur, dövlət sirri kimi saxlanırdı. Ancaq Stalinin ölümündən sonra
maraq doğuran bəzi məsələlər qismən də olsa açıqlanmağa başladı.

Milyonlarla insan tələfatının, maddimənəvi zərərlərin, dövlətə dəyən
milyardlarla ziyanın qarşılığında məhkəməyə 24 müttəhim cəlb edilir.
Lakin müttəhimlər kürsüsündə 21 nəfər oturur. Çünki müttəhimlərdən
3 nəfəri sağalmaz xəstəliyə düçar olmuşdu.
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Dünyanın diqqətini cəlb edən vahiməli məhkəmə iclasları 1945ci ilin
dekabrından 1947ci ilin fevralına qədər davam edir. Bu vaxt ərzində
məhkəmənin 403dən artıq iclasında 116 şahid dindirilir, 143 ifadə təqdim
edilir, 200 milyondan artıq sənəd araşdırılır. Məhkəmənin gedişində insan
dərisindən düzəldilmiş çantalar, insan beynindən düzəldilmiş sabunlar,
saçlardan düzəldilmiş gəmi ipləri, ayaqqabılar maddi sübut kimi baxışdan
keçirilir. Cinayətlərin törədilməsində nasist partiyası, ali dövlət orqanları,
SS dəstələri və başqa cinayətkar qrupların olması təsdiq edilir.

Məhkəmədən sonra prokurorun ittiham çıxışındakı tələbləri nəzərə
alınmaqla 21 canidən 12 nəfəri ölüm, qalanları isə müxtəlif növ cəzalara
məhkum edilir. Ölüm cəzasına məhkum edilənlərin 11 nəfəri asılır və
meyitləri yandırılaraq külü hər yerə səpələnir.

Müharibə qurtarsa da Sənəm nənənin gözləri yollardan çəkilmirdi. Oğlu
Məhəmməd qələbədən beş ay sonra, 1945ci ilin sentyabrında evə buraxılır.
Lətifin Tatarıstana sürgün edilməsi haqqında Qubadlı NKVDsindən onun
ailəsinə məlumat verilir. O, 1954cü ilə qədər sürgün həyatı yaşayır.

Sənəm nənə oğlanlarından birinin öz yanında, digərinin isə çoxçox
uzaqlarda sağsalamat olmasına görə Allaha çox şükür eləyirdi. Mədədin
öldüsündənqaldısından xəbər gəlmədikcə elə bil, sevincinin üstünə dağ
boyda dərd əlavə olunurdu. «Yəqin qismət beləymiş»  deyib ev işləriylə
dərdlərini bir az unutmağa çalışırdı... 

Yenidən qayıdaq 1944cü ilin soyuq, şaxtalı fevral səhərinə... Azad
lığa çıxmaq üçün ölməmək, əsir düşərgəsindən xilas olmaq, Vətənə dön
mək üçün mübarizə aparmaq lazım idi. Atam əsir düşərgəsinə gətiriləndə
buradan dönüş olmadığını anlamışdı. Qaçmaq haqqında düşünməyi ağıla
belə gətirmək mümkün deyildi. Bunu hiss edən kimi adamı sorğusualsız
yerindəcə güllələyirdilər. Ancaq əsirlik həyatı ona hər şeyi öyrətmişdi.
Artıq o, öldürülsə də buradan xilas olmaq haqqında fikirləşir, Vətənə qayıt
mağın yollarını axtarırdı. Ancaq necə?! Axı, Vətənə qayıtmağın yolları
Stalin rejimi tərəfindən çoxdan bağlanmışdı... Әsir düşənlərlə bağlı Stalin
1941ci ildə 271 saylı əmr imzalamışdı. Әmrə əsasən, hər hansı bir Sovet
əsgəri yaralanaraq, yaxud da başqa səbəblərdən əsir düşərdisə, özünü
mütləq güllələməliydi, çünki o, artıq vətən xaini sayılırdı.

Böyük müharibənin sərt qanunları olur. Onlardan biri qeyd etdiyim
kimi düşmən tərəfindən əsir götürülmüş sovet əsgər və zabitlərinə öz
vətənlərində olan münasibət idi. «Vətən xaini» adı ilə damğalanan belə
insanların Vətənə yolu əbədi olaraq bağlanmışdı. Müharibə qurtardıqdan
sonra əsirlikdən buraxılan minlərlə sovet adamı bu səbəbdən vətənə qa
yıtmaqdan qorxaraq, qürbət ellərə səpələnmişdi. 
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Vətənə qayıdanlar hansı şəraitdə əsir düşməklərinə baxmayaraq
Vətənə xəyanət etdikləri üçün güllələnir, yaxud da sürgünlərdə çürüyür
dü. Bəs, xilas yolu nə idi? Maraqlıdır, düşərgədən qaçmaq istəsən gül
lələnmək, Vətənə dönmək istəsən güllələnmək, əsirlikdə qalmaq istəsən,
hər an baş verə biləcək güllələnmək!!! Hər üç halda güllələnmək...
Budurmu həyat? Budurmu insana verilən qiymət? Demək, yeganə xilas
yolu güllələnməmək üçün mübarizə aparmaq idi...

Artıq ölməmək üçün mübarizə belə demək mümkündürsə, bir neçə
ay idi ki, başlamışdı. Hər günü bir ilə bərabər olan əsirlik həyatının
qorxu dolu ağrılıacılı günləri birbirini əvəz edirdi. Vahiməli anlar
yaşayan əsirlər hər açılan sabahı ümidlə gözləyirdi. Çünki onlar bir
sabah ya güllələnəcək, ya da Vətənə dönəcəkdi. Birincisi qəfil gələn
ölüm, ikincisi isə həsrətlə gözlənilən ümid idi. Әsirlər üçün birinci daha
real görünsə də onlar yenə ümidlərini üzmürdü. Burada yaşayanların
(əgər buna yaşamaq demək mümkündürsə) hər birinin üzünə nə vaxtsa
o sabah açılacaqdı. Günlərin bir günü həmin sabah açılır və atamı 1 il,
9 ay, 21 gündən sonra əsirlikdən buraxırlar...

Müharibədən sonra dövlətlər arasında əsirlərin buraxılmasına dair
sənəd imzalanır. Bu sənədə əsasən əsirlərin öz vətənlərinə dönməsi on
ların istəklərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Güllələnmə təhlükəsi ol
masına baxmayaraq, atam Vətənə dönməyi, doğmaları ilə görüşməyi
daha üstün tutur. O, əsirlərin qaytarılması ilə bağlı yeni hökumətin Drez
den şəhərində yaratdığı quruma müraciət edir...

Atamı və Vətənə dönən digər insanları yük qatarı ilə Polşaya, oradan
isə Kiyevə göndərirlər. Yolboyu dağılan şəhərləri gördükcə müharibənin
dəhşətləri onların gözləri önündən gəlib keçir. Atam əsirlikdən buraxıl
mışdı, artıq o, Vətəndəydi. Vətəndə onlara hansı cəza tətbiq ediləcəkdi,
bunu hələ heç kim bilmirdi. Güllələnmək, yoxsa sürgünlərdə çürümək?!
Atam bunlar haqqında ümumiyyətlə heç düşünmürdü. O, ancaq mümkün
qədər evə tez çatmaq, doğmalarıyla görüşmək arzusundaydı.

Atamı və onunla birlikdə əsirlikdən buraxılanları Kiyevdə yenidən həbs
edirlər. Onlar gündüzlər dağıdılmış şəhərin bərpa olunması işlərinə cəlb
edilir, axşamlar isə təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının sörğusuallarına
cavab verirdilər. İki ay burada işlədikdən və suallara cavab verdikdən
sonra atamı qatarla Bakıya, oradan isə Qubadlıya göndərirlər...

Həyatda qəribə təsadüflər çox olur. Bu təsadüflərin hamısı bizi yaradan
və qoruyan Allahın böyüklüyü sayəsində baş verir. Doğrudan da «Allah
qoruduğunu heç bir qüvvə yox edə bilməz». Bir vaxtlar atam cəbhəyə get
diyi qar basmış çığırlarla bu gün geri dönürdü. 1942ci il fevralın 6dan,
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1946cı il fevralın 6na qədər olan bu dörd ildə onun başına gələnləri sözlə
ifadə etmək mümkün deyil. Onun və minlərlə onun kimilərinin yaşadıqlarını
təsvir edə biləcək bir qələm sahibi hələ bu günədək dünyaya gəlməyib.

Bəli, dörd il Sənəm nənənin gözlərini çəkmədiyi cığırlarla indi oğlu
Mədəd geri dönürdü. Dörd il əvvəl də bu cığırları qar basmışdı, indi də...
Atam kəndə yaxınlaşdıqca dörd ildə çəkdiyi ağrılar, acılar addımaddım
geridə qalırdı. Düzdür, Azərbaycanın ucqar bir dağ kəndi Poladlıdan Al
maniyanın ucqar bir kəndinə qədər və o qədər də geriyə atdığı addımları
saymaq mümkün deyildi. Ancaq, həmin gün onun məqsədi sayılması
mümkün olan son addımları atmaqla döğmalarına qovuşmaq idi...

Atam səhərə yaxın Ziliş babanın əmisi oğlu Ağakişinin evinin yanından
keçəndə onun həyətdə qar təmizlədiyini görür. Həm qaranlıq olduğundan,
həm illərin ayrılığından, həm də müharibənin vurduğu ağrıacıdan sonra
atam bilirdi ki, Ağakişi baba onu tanımayacaq.

O, kənardan salam verib söruşur:
 Ay əmi, Ziliş kişigilin evi hansıdır? Oğlu Mədədlə müharibədə bir

yerdə olmuşam! Ondan xəbər gətirmişəm...
Bu sözdən sonra bir andaca Ağakişi babanın gözləri dolur. O, göz

lərinin yaşını silib Ziliş babanın evini göstərir və deyir:
 Bilmirəm kimsən a bala, ancaq iki il əvvəl Mədədin qara kağızı gəlib.

Hər şeydən xəbərimiz var. Onun qardaşları da müharibədə idi. Birini bu
raxıblar, birini isə sürgün ediblər. Şükür Allaha ki, yenə də sağsalamat
dırlar. Sənəm bacının hələ qaysaq bağlamamış yarasını təzələmə, ay oğul.
Getmə onlara. Gəl gedək bizə, mənim qonağım ol.

Atam heç nə deməyib qar basmış cığırla yoluna davam edir. Qar
daşlarının sağsalamat olması onu çox sevindirir. Bu illər ərzində Alış
babanın, Ziliş babanın, Sənəm nənənin ağrılarını, öz ağrıları ilə müqayisə
edir. Özü çəkdiyi ağrı qədər də onların çəkdiyini gözləri önünə gətirir.

Atam həyətə girəndə Ziliş baba və Məhəmməd tövlədə malheyvana
ot verirdi. Sənəm nənə isə damda nehrə çalxadığından gələn «qonaqdan»
xəbəri yox idi. «Qonağı» evin qapısında ilk qarşılayan Balakişi ilə Gilə
olur. Onlar qardaşlarını tanımır.

Atam Giləyə deyir:
 Mədədin əsgər yoldaşıyam, get nənəni çağır gəlsin. 
Gilə tez dama tərəf qaçıb anasını çağırır:
 Nənə, ay nənə, evə qonaq gəlib. Deyir ki, Mədədin əsgər yoldaşıyam.
Sənəm nənə qaçaqaça gəlir. Çırağı yandıranda evdə saralmış, bənizi

solmuş bir adam görür. Bu adam müharibənin bütün ağırılarını çiyinlərində
qapının kandarına qədər gətirmişdi. Azadlıqda olduğunu içəri girəndə hiss
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etmişdi. O, müharibəyə gedən gün anası boynuna sarıldığı yerdə dayan
mışdı. Sənəm nənə gözlərinə inana bilmirdi. Yerində donub qalmışdı...

Çıraq Sənəm nənənin əlindən yerə düşür: «Oğul!!!»  deyib qışqırır və
dörd il əvvəl olduğu kimi Mədədin boynuna sarılır. O, oğlunu müharibəyə
yola salanda ağlamamışdı. Ancaq bu dəfə gözlərinin yaşını saxlaya bilmirdi.
Bu, sevinc göz yaşları idi... «Allaha çox şükürlər olsun, balam sağsalamat
qayıtdı!»  deyir. Gilə tövləyə qaçıb Ziliş babanı muştuluqlayır.

Kənd camaatı atamla görüşə gəlir. Ziliş baba qardaşının əhd elədiyi
qaşqa öküzü Pir saqqızın dibində qurban kəsir. Alış baba neçə illərdir giz
lətdiyi, heç kimə göstərmədiyi bir parça kağızı gətirib Sənəm nənəyə verir:

 Mən demişdim axı, səbirli olun, Mədəd qayıdacaq! Şükür Allaha,
bu Mədəd, bu da səhvən göndərilən qara kağız!..

Mədədin gəlişindən hamı sevinir, hamı Allaha şükür eləyirdi.

«BUHENVALD» ӘSİR DÜŞӘRGӘSİNDӘ

Atam əsirlikdən qayıdandan bir neçə gün sonra Xalq Daxili İşlər
Komissarlığının (XDİK) əməkdaşları onu yenidən həbs edir. Xalq
arasında NKVD (Narodnıy Komissariat Vnutrennix Del) kimi tanınan
bu qurum artıq bir neçə ay idi ki, atamı sorğusuala tuturdu. Onun
sənədlərində əsir götürülmə səbəbləri açıqaydın yazılmışdı: «Әsir
götürülərkən yaralı və huşsuz halda olmuşdur». Bu bənddə yazılanlar
atamın günahsız olduğunu sübuta yetirirdi. Stalinin imzaladığı sənəddə
huşsuz halda əsir götürülən əsgərlərin bağışlanması barədə istisnalar var
idi. Həmin bəndin tələbləri, Alış babanın lazımi adamları əvvəlcədən
görməsi və NKVD sədrinin Ağakişi baba ilə yaxın dost olması, təhlükə
sizlik orqanları əməkdaşlarına atamın güllələnməsi, yaxud da sürgünə
göndərilməsi məsələsi üzərində çox dayanmağa əsas vermirdi.

Təhlükəsizlik orqanları əməkdaşları üç aydan sonra atamı buraxır.
Ona əsirlik həyatı haqqında danışmağı qəti qadağan edirlər. Şəxsi araş
dırmalarımdan belə qənaətə gəlirəm ki, təhlükəsizlik orqanları əmək
daşları bu addımı müharibədə, əsirlikdə ölənlər haqqında məlumatları
insanlardan mümkün qədər gizlətmək məqsədilə atmışdır. Atamı 1948
ci il martın 20də Dəmirçilər sovetliyində hərbi qeydiyyata götürürlər.
Arasıra aparılan sorğusuallar 1953cü ilə qədər davam edir. 1956cı
ildə Xruşşovun qərarına əsasən əsgərlərin əsirlikdə olan dövrü müharibə
iştirakçılarının dövrünə bərabər hesab olunur.

Әsirlər haqqında oxuduğum kitablar, bir də atamın heç vaxt danış
madığı əsirlik həyatı məndə bu mövzunu arxiv sənədləri əsasında daha
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dərindən araşdırmaq həvəsi yaratdı. Uzun illərdən sonra atamın əsir
düşdüyü yer haqqında məlumat toplamaq qərarına gəldim. Təəssüflər
olsun ki, bu, atam həyatdan köçdüyü bir vaxtdan çox sonralar baş verdi. 

Әsir düşən sovet əsgərlərinin arxiv sənədlərini vərəqlədikcə insanlığa
sığmayan dəhşətli faktlarla qarşılaşıram. 1946cı ildə əsirlikdən qayıdan
atam təhlükəsizlik orqanları əməkdaşları tərəfindən dindirilərkən xeyli
sənədlər hazırlanmışdır. 

Sənədləri göz yaşları içərisində vərəqlədikcə atamın əsirlikdə
keçirdiyi ağrılar, əzablar kino lenti kimi gözlərim önündən gəlib keçir
di. Tarixdə misli görünməyən işgəncələr, ölümlər... Bütün bunlar atamın
əsirlikdə olduğu Buhenvald əsir düşərgəsində baş verib. Özünün
dilindən bircə dəfə də eşitmədiyim əsir düşərgəsində baş verən hadisələr
haqqında indi saralmış, cırılmış köhnə kağız parçaları üzərindən oxu
yuram. Sənədlərin birində təhlükəsizlik əməkdaşlarının suallarını atam
belə cavablandırmışdı. Həmin cavabları kapitan Rzayev olduğu kimi
kağız üzərinə köçürmüşdü. Aşağısında isə atamın imzası var idi. Həmin
imza idi... Mən orta məktəbdə oxuyanda gündəliyimə çəkdiyi imza...

Arxiv sənədlərindən:
 Nə vaxt əsir düşdünüz? Әsir düşərkən nədən özünüzü güllələmədi

niz? Axı, bu barədə Stalinin əmri var idi!
 1944cü il fevralın 6da əsir düşdüm. Vitebsk şəhəri uğrunda döyüş

lərin birində çiynimdən yaralandım. Huşumu itirdim. Görünür əsgər yol
daşlarım məni və özlərini güllələməyə macal tapmamış almanlar bizi
əsir götürüb.Gözümü açanda özümü yaralı vəziyyətdə yük maşınında
gördüm. Әtrafım yaralılarla dolu idi. Onların yeddisini tanıyırdım.
Səngərdə bir yerdə vuruşurduq. Bizi Kaunas şəhərinin yaxınlığındakı
düşərgəyə gətirdilər. Düşərgədə 500 nəfərə qədər başqa əsir də var idi.
Әsirlər içərisində yəhudilər çoxluq təşkil edirdi.

 Sizi hara apardılar? Nəyə görə Kaunasda saxlamadılar?
 Artıq cəbhədə bizim xeyrimizə dönüş yaranmışdı. Tezliklə Kaunas

düşməndən azad olunacaqdı. Dörd gün gecəgündüz piyada yol getdik. Bizi
hara aparırdılar, heç kim bilmirdi. Döyüş yoldaşlarımdan üçünün yarası çox
ağır idi. Onların yol getməyə qüvvələri qalmamışdı. Almanlar yaralılardan
ikisini meşədə güllələdi, birini isə çaya atdı. Kaunas yaxınlığından Polşanın
Qdansk şəhərinə qədər 20dən çox əsir güllələndi. Onlardan çoxu yəhudi,
qalanları isə sovet ordusunun əsgərləri idi. Polşanın Poznan şəhərinə çatdıq.
Bizi maşınlara doldurub Almaniyanın Drezden şəhərinə, sonra yük qatarı
ilə Veymara, oradan isə Buhenvald əsir düşərgəsinə gətirdilər.
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 Buhenvald əsir düşərgəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
 Burada bizi siyahıya alıb qruplara böldülər. Әsirlərin hər biri üçün

ayrıca sənəd tərtib olunurdu. Bu proses günlərlə vaxt tələb edirdi.
Sənəddə bir bənd var idi: «Könüllü, yaralı, yaxud da huşsuz halda əsir
düşüb». Bu bənddə əsgərin hansı şəraitdə əsir düşməsinin qeydiyyatı
aparılırdı. Başqa bir bənddə isə əsirlərin partiyalılığı qeyd olunurdu.

Mənə verilən sənəddə və kitelimin üstündə «89 349» rəqəmi yazılmışdı.
Demək, düşərgə üzrə 89 349cu əsir mən idim. Qeydiyyatdan sonra faşistlər
bizi sıraya düzdü. 1ci, 9cu, 3cü və 7ci adamları sıradan bir addım irəli
çıxmağı əmr etdilər. Adamlar irəli çıxdı. Onları heç bir səbəb olmadan gül
lələdilər... Nəyə görə məhz, bu adamlar güllələndi, bunu sonralar bildim.

 Bəs, nəyə görə həmin adamlar güllələndi?
 Hər gün sıraya düzlənmə vaxtı böyük qarışıqlıq yaranırdı. Elə

bilirdik ki, bu yerdə dayanan əsirlər yenə də güllələnəcək. Silah gücünə
bizi sıraya düzüb sakitləşdirirdilər, sonra həmin yerdə dayanan əsirləri
bir addım irəli çıxarır, tapança ilə onları qorxudur, ancaq güllələmirdilər.
Bu üsulla almanlar bizi qorxu içərisində saxlayırdı. Ancaq sonralar
öyrəndim ki, bu «qarşılanma» prosesi düşərgəyə yeni gətirilən əsirlər
arasında aparılır və düşərgənin 1937ci ildə yaradılması ilə bağlıdır...

(Qeyd: Buhenvald düşərgəsi faşistlər tərəfindən 1937ci ildə Veymar
şəhərinin meşəlik ərazisində yaradılmışdır. Veymar faşistlər hakimiyyətə
gəlməzdən əvvəl Almaniyanın liberal ənənəsinin məhsulu olan ədəbiy
yatın öndəgələn adı Yohann Volfqanq Hötenin doğulduğu və 1919cu ildə
Veymar Respublikasının yarandığı yer kimi tanınır.

Faşist rejimi zamanı Veymarı Buhenvald əsir düşərgəsi ilə əlaqələn
dirməyə başladılar. Bura, müharibə illərində 56 min insanın qaz soba
larında yandırıldığı bir yer idi. Bu yer Avropanın mərkəzində qan gölünü
xatırladırdı. Buhenvald Almaniya daxilində ən az 88 düşərgənin idarə
olunmasını əlində saxlayırdı).

Müharibə illərində Buhenvald düşərgəsi öz qapılarını əsirlərinin üzünə
daha geniş açmışdı. Bu düşərgədə avropanın bir sıra tanınmış adamları 
siyasətçilər, yazıçılar, alimlər də saxlanılırdı. Onlar müharibə əsirlərindən
fərqli olaraq xüsusi qanunlar çərçivəsində yaşayırdı. Düşərgənin rəhbərləri
və burada cəza çəkən ictimaisiyasi xadimlər cənubda, müharibə əsirləri
isə əsas yer olan şimal hissədə yerləşdirilmişdi. Әsas hissə elektrik telləri,
izləmə qüllələri, pulemyot və digər avtomat silahlarla təchiz olunmuşdu.
Həmçinin düşərgə keşikçilər tərəfindən bütünlüklə mühasirəyə alınmışdı.

Atam almanlar tərəfindən əsir götürüləndə artıq düşərgələrdə azər
baycanlı əsirlərdən ibarət legionlar dağıdılmışdı. Həmin dövrün araşdır
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maları göstərir ki, legionçuların əsas məqsədi Azərbaycanın müstəqil
liyini bərpa etmək olub. Amma bu inam 1943cü ilin avqustuna qədər
davam edib.

Tarixçilərin sözlərinə görə, düşərgələrdə faşist Almaniyası əsirlərin
çoxunu, o cümlədən azərbaycanlı əsirləri güllələyirdi. Azərbaycan De
mokratik Respublikasının banisi, Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri
olan Məmməd Әmin Rəsulzadə azərbaycanlı əsirləri qorumaq üçün le
gionların yaradılmasında fəal iştirak etmişdir.

1943cü ilin avqustunda Rəsulzadə Azərbaycan legionçularının
qarşısında bəyanat verir. Bəyanatda deyilirdi ki, hər hansı bir Azərbay
can legionçusu öz azadlığı uğrunda vuruşan digər millətlərə  polyak
lara, yuqoslavlara, çexlərə və başqa xalqlara qarşı vuruşmamalıdır.
Fərqi yoxdur, onlar Sovet İttifaqına qarşı vuruşur, yoxsa Almaniyaya
qarşı. Bu isə Almaniyanın nüfuzlu dairələrinin xoşuna gəlmir və Rə
sulzadə Almaniyadan çıxarılır. Ona görə də Azərbaycanlı legionçular
əsirlikdən buraxıldıqdan sonra Stalin rejiminin qorxusundan Sovet İt
tifaqına qayıtmayıb, başqa ölkələrə səpələnir.

Müharibədən sonra azərbaycanlı əsirlərin Sovet İttifaqına qayıtma
ması üçün Məmməd Әmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokrat Birliyi adlı
cəmiyyət qurur. Cəmiyyətin üzvləri Almaniyaya, İtaliyaya, İsveçə, Hol
landiyaya gedib, azərbaycanlı əsirlərin geri dönməməsinə çalışır. Çünki
onları Vətəndə güllələnmə, sürgün və həbs gözləyirdi... 

(Qeyd: Müharibə dövrünün Azərbaycanlı legionçuları haqqında
yazanda bir vaxtlar atamın əsirlik həyatından danışdığı yeganə bir hadisə
yadıma düşdü. Atam deyirdi: «Әsirlikdə olanda bir gün yüksək rütbəli
alman zabiti məni yanına çağırıb dedi:

 Səni qoşacağıq iki alman əsgərinə. Onlar meşəyə gedəcəklər, sən
də onlarla gedərsən.

 Siz məni onlarla meşəyə göndərirsiniz ki, güllələsinlər?!
Alman zabiti ucadan gülüb əlavə etdi:
 Görünür sizi düzgün başa salmayıblar. Biz adam öldürən deyilik.

Sizi bolşevizmin buxovundan azad etmək istəyirik!..»)

Arxiv sənədlərindən:
 Buhenvald düşərgəsi haqqında daha nə deyə bilərsiniz?
 Kişiləri cırıq zolaqlı şalvar və gödəkçələr geyinməyə məcbur

edirdilər. Qadınlar isə iş paltarında gəzirdi. Həm kişilər, həm də qadınlar
öz ölçülərindən böyük iş ayaqqabıları daşıyırdı. Dəyişəcək paltarlarımız
belə yox idi, elə işlədiyimiz paltarlarda yatırdıq.
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Hər günümüz dözülməz şəraitdə, sağ qalmaq uğrunda mübarizəyə həsr
olunmuşdu. Bizi pəncərəsiz, istidən və ya soyuqdan qorunmayan baraklarda
saxlayırdılar. Baraklarda 36 taxta çarpayı var idi. Bir çarpayıda beş və ya
altı nəfər əsir yatırdı. Әsirlər həmişə ac olurdu. Bizə çürük tərəvəzdən hazır
lanmış şorba, bir neçə yüz qram qara çörək, çay və ya qəhvəyə bənzəyən
acı içki, bir parça da marqarin verirdilər. Susuzluq və aclıqdan əziyyət çəkən
əsirlər düşərgədə yayılan yoluxucu xəstəliklərin qurbanı olurdu.

 Düşərgədə əsirlərə hansı işgəncələr verilirdi?
 Hər gün bizi qorxudur, döyədöyə ayaqyalın, başıaçıq meşəyə

işləməyə aparırdılar. İşləməyənləri isə yaş paltarda səhərə qədər qarın
içində saxlayır, güllələyir, asır və ya qaz sobalarında yandırırdılar. Bu
rada sağ qalmağın yeganə yolu bütün ağrılara, işgəncələrə dözmək idi.
Sadəcə dözədözə güllələnəcəyimiz, asılacağımız yaxud da yandırıla
cağımız günü gözləmək məcburiyyətindəydik... 

Faşistlərin ən çox sevdiyi bir əyləncələri var idi. Tapançaya bir ədəd
güllə qoyub barabanı fırladırdılar. Qarşıqarşıya oturan əsirlər növbə ilə
birbirinin gicgahına tətiyi sıxırdı. Güllə kimin əlində açılsaydı o da sağ
qalırdı. Faşistlər hətta bu əyləncəyə çoxlu pul qoyurdu. Onlar oyundan
sağ çıxan əsirin hesabına çoxlu pullar qazanırdı. (Belə səhnələrə kino
larda rast gəlmək mümkündür. red. R.M.) 

 Düşərgəyə yeni əsirlər gətirirdilər?
 Bəli, düşərgəyə teztez yeni əsirlər gətirirdilər. Qızıl dişləri olan

əsirlərin dişlərini çıxarırdılar. Әsirlər üzərində teztez tibbi eksperi
mentlər aparırdılar. Ağrılara dözə bilməyənlər əməliyyat vaxtı, yaxud
da sonra ölürdü.

Günlərin bir günü düşərgəyə 10 000dən çox yəhudi əsir gətirdilər.
Eşitdiyimə görə yəhudiləri əsasən Polşanın Osventsim düşərgəsinə
aparırdılar. Yəhudilərin düşərgəyə gətirilməsindən sonra digər əsirlərin
incidilməsi prosesi bir qədər səngidi. Faşistlər əsasən yəhudilərlə məşğul
olmağa başladı. Gətirilənlərin 300ə qədəri bir müddət sonra düşərgədəki
əziyyətlərə dözməyib həlak oldu.

 Buhenvaldda nə qədər əsir var idi və bu əsirlər nə ilə məşğul olurdu?
 Deyilənə görə düşərgədə əsirlərin sayı təxminən 112 000ə çatmışdı.

Onların bir hissəsi düşərgənin atelyelərində, şaxtalarda, bir hissəsi isə yaxın
lıqda yerləşən silahsursat fabrikində və tikintidə işləyirdi. Eyni zamanda,
Veymar şəhərini düşərgə ilə bağlayan dəmir yolunda da işləyənlər var idi. 

 Düşərgədə saxlanılan azərbaycanlı əsirlər barədə nə deyə bilərsiniz?
 Mənimlə işləyən əsirlərin içərisində Famil adlı bir azərbaycanlı var

idi. Müharibəyə Kirovabaddan (Gəncə) gəlmişdi. Onunla Kaunas şəhəri
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yaxınlığındakı düşərgədə tanış olmuşdum. Biz həmişə birbirimizi
müdafiə edirdik. Düşərgə xainlərlə dolu idi. Dəfələrlə Famillə birlikdə
ölümün pəncəsindən xilas olmuşuq. Mən, Famil və başqa millətdən olan
bir neçə əsir meşənin yaxınlığındakı daş kömür şaxtasında işləyirdik.
Düşərgədəki digər azərbaycanlılar isə müxtəlif yerlərdə işləyirdi.

 Şaxtada vəziyyət necə idi?
 Günlərlə yerin altından çıxmırdıq. Bizim dəfn olunan meyitdən yeganə

fərqimiz nəfəs almağımız idi. Axşamın nə vaxt düşdüyündən, səhərin nə
vaxt açıldığından xəbərimiz olmurdu. Bu əziyyətlərə dözə bilməyənləri
qaz verərək öldürür və ya Bernburqun eftanaziya (könüllü olaraq ölümünə
razılıq vermək) təsislərinə göndərirdilər. Xəstə və yorğun düşərgə əsirləri
eftanaziya adı altında qətlə yetirilir və ya düşərgə həkimlərinin müxtəlif
zəhərli maddələr inyeksiyasına məruz qalaraq məhv edilirdi.

 Almanlar öz xeyirləri üçün daha nələrə əl atırdı?
 Onlar əsirlər içərisindən özlərinə könüllü xidmət etməyə razı olan

adamlar seçmişdi. Bunlar sağ qalmaq, acından və xəstəlikdən ölməmək
üçün xəyanətə əl atmağa həmişə hazır olan əsirlər idi. Xainlər arasında
hər millətin nümayəndəsi vardı. Әsir düşərgələrində olan sovet əsgərləri
ən çox almanlardan, komendantlardan deyil, öz aralarından çıxmış belə
xainlərdən qorxurdu. 

(Qeyd: Boris Sokolov «Әsirlikdə» adlı kitabında yazır: «Salaspilsk
düşərgəsində bizi səhər tezdən sıraya düzdülər. Komendant tərcüməçinin
köməyi ilə elan etdi ki, düşərgə polisində işləmək üçün onlara güclü və
sağlam adamlar lazımdı. Bizim sıradan 3 nəfər könüllü çıxdı. Komendant
narazı qaldı. Az idi. Tərcüməçi yenidən müraciət etdi: «Yenə könüllülər
var? Bizə sovet milisində xidmət keçənlər daha çox lazımdır». Bundan
sonra sıramızdan daha 5 nəfər irəli çıxdı).

Arxiv sənədlərindən:
 Cəbhədəki vəziyyətdən necə xəbər tuturdunuz?
 1945ci il aprelin sonları idi. Әzablara, çətinliklərə dözədözə bir il

iki ayı geridə qoymuşduq. Düşərgəyə gəlib çatan xəbərlərdən hiss olu
nurdu ki, artıq Berlin uğrunda döyüşlər gedir. Bu, son vaxtlar almanların
əsirlərlə davranışından da hiss olunurdu. Onlar qarşılarına keçən
yəhudiləri, rusları əsasən də kommunistləri güllələyirdi. Ancaq azərbay
canlılarla bir az mülayim davranırdılar.

 Әsir düşərgəsindən necə xilas oldunuz?
 On günə yaxın idi ki, bizi şaxtadan kənara buraxmırdılar. Gəzən

şayiələr Buhenvaldda nələrinsə baş qaldırmasından xəbər verirdi... Şax
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taçıların etirazına məhəl qoymayan gözətçilər əsirlərdən birneçəsini
öldürsə də onları sakitləşdirmək mümkün olmadı.

Buhenvald düşərgəsi dağıdılmışdı. Amerika qüvvələri düşərgəyə hücum
etmişdi. Әsirlər azad olunmuşdu. Famillə mən şaxtadan çıxıb yaxınlıqdakı
meşəyə qaçdıq. Qalan əsirlər isə müxtəlif istiqamətlərə səpələndi.

(Qeyd: Sovet qüvvələri Polşadan keçərkən almanlar tərəfindən işğal
edilən ərazilərdəki düşərgələrdən minlərlə əsir azad edilib. 1945ci il
aprelin əvvəllərində Amerika qüvvələri Buhenvald düşərgəsinə yaxın
laşanda almanlar təxminən 28 000 əsiri azad etməyə məcbur olub. Әsir
lərin təxminən üçdə biri çox qısa bir müddətdən sonra həyatlarını itirib.
Bəziləri isə yenidən almanların qurbanı olub.

Qurtuluşlarını gözləyən ac, bir dəri bir sümük qalan digər əsirlər isə
aprelin 11də müşahidə qüllələrini yıxıb düşərgənin rəhbərliyini ələ
keçirib. Günortadan sonra Amerika qüvvələri Buhenvalda girib. Düşərgə
də minlərlə insan ölü halda tapılıb. Sağ qalanlar isə azad olunub, onlar
qaçıb meşələrdə gizlənib.

Statistik məlumatlara görə 1937ci ilin iyulundan 1945ci ilin aprelinə
qədər Buhenvaldda cəza çəkən avropalıların, o cümlədən müharibə za
manı götürülən əsirlərin sayı təxminən 250 000i keçib. Buhenvald ölüm
düşərgəsində ən az 56 000 kişi öldürülüb. Onlardan təxminən 11000i
yəhudi olub).

Arxiv sənədlərindən:
 Әsirlikdən qaçdıqdan sonra hara getdiniz?
 Günlərlə acsussuz meşələrdə gecələdik. Hara gedəcəyimizi bilmirdik.

Taqətdən düşmüşdük. Meşədə odun yığan qoca bir almanla qarşılaşdıq. Adı
Konni idi. Buhenvaldda bizə verilən sənədi ona göstərdik. Çəkdiyimiz əzab
lardan danışdıq. Nasistlərin əlindən xilas olub qaçdığımızı axır ki, ona başa
sala bildik. O, bizi ucqar bir kəndə gətirdi, çörək verdi, geyimimizi dəyişdi.
Nasistlərin məğlub olduğunu dedi. Bizi bir neçə gün evin zirzəmisində
saxladı. Buna əsirlik həyatının davamı da demək olardı. Ancaq bu, fərqli bir
həyat idi. Həmin alman bizi təsərrüfat işlərində işləməyə aparırdı. Axşam
isə bir qarın çörək verib yenidən zirzəmiyə salırdı.

 Nə vaxta kimi kənddə qalmağı düşünürdünüz?
 Artıq müharibə qurtarmışdı. Üç aydan çox idi ki, Konninin təsərrü

fatında işləyirdik. Buradan getmək üçün iki məsələnin nə vaxtsa reallaşa
cağı günü gözləyirdik. Bunlardan biri Konninin bizi evdən çıxarması,
biri isə ölkələr arasında əsirlərin qaytarılması ilə bağlı sənədin imzalan
ması idi.
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Günlərin bir günü Konninin gətirdiyi bir xəbər bizi həm sevindirdi,
həm də kədərləndirdi. SSRİ və Almaniya arasında əsirlərin qaytarılması
haqqında sənəd imzalanmışdı. Әsir düşəndən həmin günə kimi birinci
dəfə idi ki, belə sevinirdik. Sevincimizdən hətta Konnini də qucaqladıq.
Vətənə qayıtmaq, doğmalarımızla görüşmək üçün burnumuzun ucu
göynəyirdi. Ancaq Vətəndə bizi nələrin gözlədiyini düşününcə yenə də
əvvəlki kimi qayğılı, kədərli, kimsəsiz görünməyə başladıq. Famil
Vətənə dönmək istəmədiyini bildirdi. Mən isə qayıdacağımı dedim...

 Bəs, sonra?
 1945ci il avqustun əvvəllərində Famillə Drezden şəhərinə gəldik.

O, yolboyu çox çalışsa da məni fikrimdən daşındıra bilmədi. Təzə
hökumət Drezdendə əsirlərin qaytarılması ilə məşğul olan bir qurum
yaratmışdı. Həmin qurumu tapıb ora müraciət etdim. Məni yenidən həbs
etdilər. Bundan sonra bir daha Famili görmədim.

Burada saxlanılanlar içərisində müxtəlif millətdən olan adamlar var
idi. Məlumatlı olanlar «Bizi Vətənə göndərmək üçün sənədlər hazırlayır
lar»  deməklə birbirlərinə təsəlli verirdi. Dördüncü ay idi ki, hər gün bu
sözləri eşidirdik. Hərdən də «Famil gəlməməkdə ağıllı iş gördü»  deyib,
özümözümü danlayırdım. Ancaq burada saxlananlara qarşı münasibət
dən hiss olunurdu ki, artıq Almaniya nasistlərin, SSlərin əlində idarə olu
nan bir ölkə deyil...

 Danış, danış...
 Bu quruma müraciət edən sövet əsgərlərinin 200dən çoxuna 1945

ci il noyabrın 27də Vətənə dönmək haqqında sənəd verildi. Yoldaş kapi
tan, bu haqda sənədi sizə təqdim etmişəm.

(Qeyd: Həmin sənəddə yazılmışdı: «İsmayılov Mədəd Ziliş oğlu
1944cü il fevralın 6da Vitebsk uğrunda gedən döyüşlərdə çiynindən
ağır yaralanmış, huşsuz halda əsir götürülərək Buhenvald düşərgəsinə
gətirilmişdir. 1945ci il aprelin 11də Amerika qoşunları Buhenvalda
girərək əsirləri azad etmişdir. 1945ci ilin avqustunda Drezden Әsirlərin
Qaytarılması Bürosuna müraciət edən İsmayılov Mədəd Ziliş oğlunun
sənədləri Buhenvald düşərgəsində araşdırılmış, onun 1944cü il fevralın
13dən, 1945ci il aprelin 11nə qədər həmin düşərgədə əsirlikdə olması
sübuta yetirilmişdir. Drezden Әsirlərin Qaytarılması Bürosuna müraciət
etdikdən sonra 1945ci il noyabrın 27də azadlığa buraxılmışdır»).

QOL GÜCÜ, ZİNDAN VӘ ALIN TӘRİ...

Bu, Qərb cəbhəsindən Berlinədək şərəfli bir döyüş yolu keçmiş Qır
mızı Bayraq və İkinci Dərəcəli Suvorov Ordenli 251ci Vitebsk motoatıcı
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dviziyasının və onun alaylarının, eyni zamanda Poladlı kəndindən Al
maniyanın Veymar şəhərinədək uzun bir yol qət etmiş «İkinci dərəcəli
Böyük Vətən Müharibəsi ordeni», müharibədən sonra isə «Almaniya
üzərində qələbə» medalı, eyni zamanda bir sıra başqa orden və medallarla
təltif olunmuş İsmayılov Mədəd Ziliş oğlunun qısa döyüş tarixçəsi idi.

Zamanzaman Azərbaycan xalqının tarixində mərd oğul və qızlarımızın
cəbhələrdə, döyüşlərdə göstərdiyi şücaət, qəhrəmanlıq hərb tariximizin par
laq səhifələrini təşkil edib. Bu qəhrəmanlıq ön cəbhə ilə bərabər arxa cəb
hədə də özünü göstərməkdə idi. Müharibə illərində arxa cəbhədə fədakarlıq
göstərən Ziliş baba və Sənəm nənə kimi yüz minlərlə sadə insanın, əmək
adamlarının nə qədər böyük zəhmətə qatlaşması, onların çəkdiyii sıxıntı,
yaşadığı əzabəziyyət, rahatsızlıq, intizar sonda qalibiyyətlə nəticələndi.

Artıq ön cəbhə yox idi. Arxa cəbhədə gecəgündüz işləyib vurulan
maddi yaraları sarımaq, quruculuq işləri aparmaq üçün yenə də hamı
çalışırdı. Vurulan mənəvi yaraları isə sağaltmaq mümkün deyildi. Atam
quruculuq illərində kolxozda çəltik becərməklə məşğul olur. Arasıra vaxt
tapdıqca öz təsərrüfatında  işləyir. 1950ci ildə Alış babanın qızı Mələklə
ailə həyatı qurur. Kolxozda işləyəişləyə övladlarını tərbiyə edir.

Stalinin ölümündən sonra başqa ölkələrdə gizlənən sovet adamlarının
çoxu vətənə dönür. 1956cı ildə Xruşşov hakimiyyətə gələndən sonra
onun əmriylə alman əsirliyində olduğuna görə həbsdə saxlanılanlar,
sürgün edilənlər azadlığa buraxılır. 

Atam kolxozda işləməklə bərabər Alış babanın məsləhətilə dəmirçilik
sənətini öyrənmək qərarına gəlir. O, Mahmudlu kəndində yaşayan usta
Әmikişidən dəmirçilik sənətinin sirlərini öyrənir. Bu sənəti öyrəndikdən
sonra qol gücü, zindan, bir də alın təriylə ailəsini dolandırmağa başlayır.

İnsan övladının əl əməyi bütün dövrlərdə əvəzsiz rol oynayıb. Xü
susən də qədim el sənəti olan dəmirçilik sənəti... Lap qədim dövrlərdən
bu günümüzədək yol gələn dəmirçilik sənəti insanların həyat və
məişətində mühüm əhəmiyyətə malik olub.

Dəmirçilik bir peşədir. Dəmirçi isə zindan üzərində, qolunun gücünə
dəmiri yoğuraraq müxtəlif formalara salan, ən ağır əmək sərf edən sənət
sahibidir. Dəmirçinin işləmək üçün əsas materialı dəmir, çuqun, bürünc,
mis, qalay və digər metallardır. Dəmirçi xammalı əridərək müxtəlif formalı
məişət avadanlıqları hazırlayır, körükdə qızdırdığı metalları dartmaq, bur
maq, döymək və naxışlamaq kimi böyük fiziki güc tələb edən işlər görür.
Ona görə də dəmirçilər pəhləvanlarla müqayisə edilə biləcək insanlardır.

Dəmirçilik sənəti haqqında yazdığım bu cümlələr məni uşaqlıq illərimə
apardı. Atamın dəmirçixanasında körüyün tutacağından sallaşardım. O,
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bir əli ilə körüyün uzun tutacağını
aşağıyuxarı hərəkət etdirdikcə al
ovun üzərindəki dəmir parçası is
tinin təsirindən qıpqırmızı qızarardı.
Digər əli ilə qızarmış dəmir parça
sını xüsusi alətlə o üz, bu üzə çevi
rərdi. Alnından süzülən tər damcıları
közün üstünə düşdükcə qəribə səslər
yaranardı. Mənsə körüyün tutaca
ğından bərkbərk yapışıb bu mənzə
rəni maraqla seyr edərdim. Atam
qızarmış dəmir parçasını xüsusi alət
lə götürüb zindanın üstündə döyər
və yaxınlıqdakı arxın suyuna salardı.
Arxdan qalxan buxar az qalırdı ki,
adamın sifətini qarssın. Bu proses
dəfələrlə təkrarlandıqdan sonra zin
danın üzərində hansısa bir alətin
hazır olduğunu görərdim.

Dəmirçixanada atamın müxtəlif
alətləri var idi. Çəkicin ən böyü
yünü iki əllə yerindən tərpədə bil
mirdim. Atam deyərdi ki, onun
1820 kiloqram çəkisi var. O, bir əli
ilə həmin çəkici buynuzlu zindanın

üstündə sağasola oynadardı. Zindandan çıxan cingiltili səslər birbirinin
ardına düzülüb ətrafa yayılardı. Atam çox güclü idi, o, hər şeyi bilirdi.
Uşaq olduğum üçün bircə dəfə də ona çox güclü olduğunu, hər şeyi bildiyini
deməmişdim. Qabarlamış, codlaşmış əlləri ilə çəkici zindana endirdikcə zin
danın üstündən ətrafa od qığılcımları sıçrayardı. Bu qığılçımların hər birində
qol gücü, zəhmət, alın təri var idi. Bu qığılçımların hər birində düzlük, mərd
lik, cəsarət var idi. Bu qığılçımların hər birində halal zəhmətlə övladlarını
tərbiyə etmək var idi...

Çəkiclərin ən balacasını götürüb mən də nəsə eləmək istəyərdim.
Düzdür bu, atamın işlərinə mane olmaqdan başqa bir şey deyildi. Çünki
ya ayağımı, ya da əlimi əzərdim...

İllər bir göz qırpımında gəlib keçdi. Biz böyüyənə qədər saysız
hesabsız od qığılcımları ağır çəkicin zərbəsi altından ətrafa səpələndi.
Səpələndikcə də ətrafı işıqlandırmağa başladı...
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Mədəd baba Qubadlı rayon 
Әhaliyə Məişət Xidməti Kombinatında 

işləyərkən. 
Şəkil 1980ci ildə  çəkilib. 



Atam bu sənətə təzə başlayanda gördüyü işlərin əsasını körükdə qızardıb
zindan üzərində döyməklə hazırladığı alətlər təşkil edirdi. Sonralar xammal
çatışmazlığı ucbatından belə alətlərin hazırlanmasında problemlər yarandı.
Daha sonra isə həmin alətlərin sənayedə kütləvi istehsalına başlanıldı. 

Artıq camaatın tələbatına uyğun işlər görməyin vaxtı çatmışdı. Ona görə
də atam hazır dəmir laylarından müxtəlif əşyalar düzəltməyə başladı. O,
Qubadlı rayon Әhaliyə Məişət Xidməti Kombinatında işləyərək müxtəlif
ölçülü səhənglər, sobalar, tüstü boruları və s. düzəltməklə insanların məişət
tələbatını qismən də olsa ödəyirdi. Hətta işi asanlaşdırmaq üçün özü bəzi
ixtiralar da etmişdi. Dəmir hissələrinin kənarlarını əymək, boruları bükmək
üçün xüsusi dəzgahlar hazırlamışdı. Qəsəbədə və rayonun bütün kəndlə
rində atamın düzəltdiyi məişət əşyalarından geniş istifadə olunurdu.

1978ci ildə atam Poladlıdakı evi qardaşı Balakişiyə verib ailəsi ilə
birlikdə Qubadlı rayonunun Xudular kəndinə köçür. Yenidən eveşik
düzəldir. Övladlarının halal zəhmətlə böyüməsi, təhsil alması üçün bütün
çətinliklərə dözür. Haram tikəni yaxına buraxmır...

Biz böyüdük... Atam dəmirçilik sənətinin sirlərini hər birimizə öyrətdi.
Hər birimiz müxtəlif ali məktəblərdə təhsil aldıq. Hər birimiz ailə həyatı
qurduq eveşik sahibi olduq. Biz bütün bunlara atamızın alın təri, anamızın
yuxusuz gecələri sayəsində nail olduq.

Atam Böyük Vətən Müharibəsinin vurduğu ağrıları hələ unutmamış,
Qarabağ müharibəsi başladı. Qubadlı ermənilər tərəfindən işğal olundu.
Ailəmiz Bakıda məskunlaşdı. Atamın 74 ildə çəkdiyi ağrıacılar yavaş
yavaş özünü göstərməyə başladı. Müharibənin, əsirlik həyatının, ağır
zəhmətin bir də illərlə əziyyət çəkdiyi atababa torpağının işğal olunması
onu anbaan haqq dünyasına yaxınlaşdırırdı...

Atam ürək çatışmazlığı və hipertoniya xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.
O, uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra, 1996cı il iyunun 12də dünyasını
dəyişdi. (55il əvvəl əmisi oğlu Bəkir də eyni ayın eyni günündə dünya
sını dəyişmişdi). Bakıda Günəşli qəbristanlığında dəfn olundu.

Allah rəhmət eləsin! 

P.S. Atamın adına iki dəfə ehsan verilib. Birinci dəfə 1944cü ilin
iyununda, ikinci dəfə isə 1996cı ilin iyununda.

P.P.S. Bu, ömrünün gənc yaşlarını müharibədə, əsirlikdə, ağrıaçı
içində, sonrakı illərini isə halal zəhmətlə başa vuran bir insanın həyat
hekayəsi idi. Kaş ki, atam bu gün sağ olaydı, ona çox güclü olduğunu
və hər şeyi bildiyini deyə biləydim...
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Ana müqəddəs varlıqdır. Onun ətri dəyən, əli toxunan hər şey
gözəldir. Ana ağlayanda da ürəkdən ağlayır. Bəzən ən bulanıq ürək
lər onun göz yaşları ilə durulur, ən kirli vicdanlar onun göz yaşları
ilə yuyulur. Peyğəmbərimiz «Cənnət anaların ayaqları altındadır»
 deməklə anaların ucalığını, müqəddəsliyini göstərmişdir.

ANAMA MӘKTUB

Bir vaxtlar şəfqətli əllərinlə saçlarımı oxşayardın, beşiyimi yelləyib
laylalar oxuyardın, mənim üçün gülüb, mənim üçün ağlayardın. Bu gün
səni yenidən görməyi nə qədər çox istərdim. Sənin üçün lap körpə uşaq
lar kimi darıxmışam ay Ana... 

Deyirlər anaların yaşı olmaz. Nə vaxtsa bizi tərk edəcəyini heç düşün
məmişdim. Ömür karvanın bu dünyadan köç alıb gedəndən sonra tək
liyin nə demək olduğunu dərk etdim ay Ana... 

Sən məni boyabaşa çatdırdın. Mənə Allaha inanmağı, başqalarının
əməyinə qiymət verməyi, düşünməyi, cəsarətliliyi, paxıllıq etməməyi,
gələcəyə ümidlə baxmağı, susmağı, ədaləti, yaxşını pisdən ayırmağı, düz
yolla getməyi, həyatı öyrətdin... Bu illər ərzində hər zaman səni özümüzə
borclu bildik. Hərdən qəlbini qırdıq, hərdən də incitdik səni ay Ana...

Ölümündən bir neçə gün əvvəl mənə dedin: «Dekabrın 31də bütün
qohuməqrəbanı bir yerə toplayarıq...»

Dediyin kimi də oldu ay Ana... Hamı toplaşdı. Ancaq mən fikirləşdiyim
kimi yeni ili qarşılamaq üçün yox, səni son mənzilə yola salmaq üçün...

Məni dünyaya gətirən Anam, axı bu gün necə yola salım dünyadan
səni? Məni həyat üçün yatıran Anam, beşiyim başında oxuduğun şirin
şirin laylaları, axı cənazəndə sənə necə qaytarım? Söylə, bu gün ölüm
üçün səni necə yatırım?

Kaş, həmin gün səninlə daha çox söhbət edəydim. Mənə dedin ki,
bala, neçə ildir bu kitab üzərində əziyyət çəkirsən. Kitabda Mir Sədi
baba ilə Mir Məhəmməd ağanın da şəklini ver. Mən: «Axı bu kitab po
ladlılardan bəhs edir, ay ana!»  demək istədim. Elə bil nə deyəcəyimi
hiss etdin: «Onsuz da biz bir elin, bir obanın adamlarıyıq...»  dedin.

(Şəkillərin kitabda olacağına söz verdim. Ancaq kitabı tezliklə yekun
laşdırmaq fikrim yox idi. Bir neçə gündən sonra özümdən asılı olmayaraq
kitabın əsas işlərini yekunlaşdırdım və Mir Sədi baba (bax: səh.  457) ilə
Mir Məhəmməd ağanınn (bax: səh.  170) şəklini kitabda yerləşdirdim.
Sonra kitabın səhifələrini çıxarıb evə gətirdim. Həmişəki kimi anam qapının
ağzında dayanıb məni gözləyirdi. Qucaqlayıb üzgözümdən öpdü. Sevincək
kitabın vərəqlərini və şəkilləri ona göstərdim. Mir Sədi baba ilə  Alış ba
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banın və Mir Məhəmməd ağa ilə Balakişi əminin birlikdə şəklini görüb çox
sevindi. Dedi: «Yaxşı işdən gül iyi gələr, bala. Çox əziyyət çəkmisən. Allah
xeyirli eləsin!»

Mən kitabdakı digər şəkil və yazıları da anama göstərdim. Çox
xoşuna gəldi. Dedim: «Ay ana əziyyətin ən çoxunu sən çəkmisən. Kitab
da gedən məlumatların çoxunu səndən öyrənmişəm»).

Çörəyimizi yeyib qurtarandan sonra: «Mən hansı tarixdə ölsəm, hər
ayın həmin günü bir qardaşın evində toplaşarsınız. Bu halda mehri
bançılığı qoruyubsaxlaya bilərsiniz. Әks halda məndən sonra birbirinizi
unuda bilərsiniz...»  dedin və namaz qılmağa getdin. Heç nə başa düşmə
dim. Dediklərinin tezliklə dünyadan köçəcəyinə bir işarə olduğunu axı
hardan biləydim? Bəlkə də bu, yaradanla sənin aranızda bir sirr idi?..

Hər gün «Yaxşı yol»  deyib  məni qapıdan yola salardın. Axşam evə
qayıdanda yola saldığın yerdə dayanıb, məni gözləyərdin. Bu gün mən
səni son mənzilə yola salıram. Qayıtmayacağını bildiyim halda sən məni
gözlədiyin yerdə dayanıb səni gözləyəcəyəm ay Ana... 

Evin hər küncündə yerin görünür. Sən hər zaman övladların üçün
canını qurban verməyə hazır idin. Sənin əllərin övladların üçün həmişə
dua ilə qalxar, dua ilə enərdi, dodaqların dua ilə açılar, dua ilə yumulardı.
Ömrünün 70 ildən çoxunu Allaha ibadətdə keçirdin ay Ana... Bunun
mükafatını uca Allah sənə verdi. Sonuncu namazında səcdəyə gedərkən
haqq dünyasına qovuşdun. 

«Ay ana, artıq sənin üçün dayanan zaman, 
İndi mənimçün dolanır, gün olur axşam.
Vaxt keçir, sən məndən uzaqlaşırsan,
Mən sənə günbəgün yaxınlaşıram».

(Ümumiyyətlə, saleh əməl insanın cənnətə daxil olmasına səbəbdir.
Necə ki, uca Allah buyurur: «O kəslər ki, tərtəmiz olduqları halda,
mələklər onların canını alıb deyir: «Sizə salam olsun! Әməllərinizə görə
cənnətə girin!» (ənNəhl surəsi, 32ci ayə); «Mömin olaraq yaxşı iş
görən insanlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı
əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracağıq» (ənNəhl surəsi, 97
ci ayə)». Ramazan ayı oruc tutmaq, Quran oxumaq, namaz qılmaq,
sədəqə və zəkat vermək, dua etmək və s. bu kimi xeyirli əməllər zamanı
dünyasını dəyişmək yaxşı sonluğun əlamətlərindən hesab olunur. Pey
ğəmbərimiz demişdir: «Kim Allahın razılığını qazanmaq üçün «lə iləhə
illəllah» deyərsə və bu onun son əməli olarsa, cənnətə daxil olar».
Həmçinin, buyurmuşdur: «Allah bir quluna xeyir istəyərsə, onu istifadə
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AİLӘ ÜZVLӘRİ:

İsmayılov Әhməd Mədəd oğlu
1953cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan
Dövlət İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. Halhazırda
təqaüdçüdür. Bakı şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun
Xudular kəndindən Sumaya xanımla ailə həyatı qurub. On
ların Günay və Meyar adlı övladları dünyaya gəlib.

İsmayılova (Həsənquluyeva) Fatma Mədəd qızı
1955ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda təqaüd
çüdür. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun
Dondarlı kəndindən Şirvanla ailə həyatı qurub. Onların
Emin, Pərvin, Sənan və Gülgün adlı övladları dünyaya
gəlib.
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edər». Soruşanda: «Necə istifadə edər, ey Allahın Elçisi?» Demişdir:
«Ölümdən qabaq onu yaxşı əməllər etməyə müvəffəq edər»).

P.S. Noyabrın 13də dünyasını dəyişən baçısı Nigarın ölüm xəbəri
anamı çox sarsıtdı. O, bacısının dəfnində, 3  7, 40 mərasimində işti
rak etdi. Xalamın 40 mərasimində bütün eloba, dosttanış anamın
başına toplaşdı. Anam hamı ilə görüşüb, halalaşdı. On gündən sonra
dünyasını dəyişdi. Özünün dediyi kimi, hamını başına topladı və bu
dünyadan bir Mələk kimi uçub getdi. 31 dekabr 2017ci ildə Günəşli
qəbristanlığında ömürgün yoldaşı Mədədin yanında dəfn olundu...
Nur içində yatın  nurlu Atam, gözəl Anam!!! 



İsmayılov Maqsud Mədəd oğlu
1958ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Plan Uçot
Texnikumunun Mühasibat Uçotu fakültəsini bitirib. Hal
hazırda Bakı Maşınqayırma Zavodunda baş mühasib işləyir.
Bakı şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndin
dən Həcər xanımla ailə həyatı qurub. Onların Gülyaz, Gül
nurə və Rəna adlı övladları dünyaya gəlib.

İsmayılov Həsən Mədəd oğlu
1961ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunun Stomatologiya fakültəsini bitirib.
Halhazırda «Premium Medical Assistance» MMCnin Neft
Daşları Tibb Sanitar Hissəsində həkimstomatoloq işləyir.
Әmircan qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı qəsəbəsindən Lalə
xanımla ailə həyatı qurub. Onların Xəyal və Vural adlı övlad
ları dünyaya gəlib.

İsmayılova (Nəcəfzadə) Çiçək Mədəd qızı
1964cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunun Pediatriya fakültəsini bitirib. Hal
hazırda Qubadlı rayon Xəstəxanasında həkimpediatr işləyir.
Bakıxanov qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı qəsəbəsindən
Namiqlə ailə həyatı qurub. Onların Aysel və Kamran adlı öv
ladları dünyaya gəlib.

İsmayılov Rasim Mədəd oğlu
1967ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Akademiyasını və Bakı Dövlət Universitetinin Jur
nalistika kursunu bitirib. «3837 Gün» xatirə və «Ruhumun
Vətəni» etnoqrafik kitablarının müəllifidir. Halhazırda «Azər
baycan Televiziya və Radio Verilişləri» QSCnin aztv.az
saytında redaktor işləyir. Bakı şəhərində yaşayır. Qubadlı
qəsəbəsindən Qaratel xanımla ailə həyatı qurub. Onların
Mədəd və Mələk adlı övladları dünyaya gəlib. (Övladlarına
atası Mədədin və anası Mələyin adını verib).

İsmayılov Mahir Mədəd oğlu
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov
adına Qubadlı qəsəbə orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib.
Halhazırda xırda ticarətlə məşğul olur. Rusiya Federasiya
sının Tver şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Mərdanlı
kəndindən Mahirə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Oruc
və Nərgiz adlı övladları dünyaya gəlib.

157



UŞAQLARI 
MӘLӘYİN ӘLİNDӘN ALMA!..
(Balakişi əminin əziz xatirəsinə ithaf edirəm).

İsmayılov Balakişi Ziliş oğlu 1933cü il aprelin 24də, İsmayılova
Güllü Alış qızı isə 1936cı il martın 8də Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndində anadan olub. Balakişi ilə Güllü 1957ci ildə ailə
həyatı qurub. Onların Qanfilə, Hüseyin və Səba adlı övladları
dünyaya gəlib.
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İsmayılov Balakişi Ziliş oğlu. İsmayılova Güllü Alış qızı.



İnsan həyatın mənasını yalnız iki halda dərk edir  güləndə və
ağlayanda. Qiymətini isə bir dəfə verə bilir, əlindəkini itirəndə... Həyata
gəlməyin məna və məqsədini anlayan hər bir insan nə vaxtsa özünə belə
bir sual verir: «Həyatda nə üçün yaşayıram?» Sualın cavabını Bəxtiyar
Vahabzadənin bu misralarında asanlıqla tapmaq mümkündür:

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

Bəli, həyatın mənası yaşamaqdır, yanmaqdır. İnsan əldə etdiklərinə
baxanda həyat çox gözəl, nail ola bilmədiklərinə baxanda isə həyat çox
çirkin görünür. Həyat nə qədər gözəl, nə qədər çirkin olsa da hər kəs
üçün qiymətlidir. Onu şərəflə yaşamaq isə daha da qiymətlidir. 

Özündə həyat yükü daşıyan bu misraları oxuduqca insanın gözləri
önündə ötən illərin xatirələri, sevinclikədərli günləri canlanır. Müharibənin
ağır illəri idi. Poladlıdan Balakişi, Baxşəli və Mələk Xocamsaxlı 4 illik
məktəbinə gedirdi. Bir sinifdə oxuyurdular. Müharibə dövrünün ayaqyalın,
başıaçıq uşaqları kimi onlar da gah ağlayır, gah gülürdü. Cəbhəyə gedənləri
uşaq baxışları ilə süzəndə gözlərindən damladamla yaş axırdı. Kimdənsə
məktub gələndə hamı kimi sevinirdilər...

Poladlı uşaqlarının əksəriyyəti 4cü sinifdən sonra təhsilini davam
etdirmək üçün Dondarlı 9 illik məktəbinə üz tuturdu. Balakişi, Baxşəli
və Mələk Dondarlı məktəbinə gedəndə müharibə yenicə qurtarmışdı.
Xocamsaxlı məktəbindən fərqli olaraq Dondarlı məktəbində dərsə tələ
bat daha yüksək idi. Balakişi ilə Baxşəli bu tələbatı ödəyə bilmirdi...

Bir dəfə Seyfəddin müəllim Balakişidən soruşur ki, a bala, niyə oxumur
san? Balakişinin cavabı çox qısa olur: «Mələk oxusun, mən də oxuyum!»

Seyfəddin müəllim bu sözə görə onu zoğal çubuğu ilə yaxşıca döyür:
«Mələk qız uşağıdı, o, oxumasa da olar. Onsuz da Alış onu gözündən
kənara buraxmayacaq, oturacaq Sünbülün dizinin dibində. Necə ki, Telli
oturub. Ancaq sən oxumalısan. Gələcəkdə ailə başçısı olacaqsan, ailə
dolandıracaqsan»  deyir.

Balakişi yaxşı oxumadığına görə qardaşı Mədəd məktəb direktorun
dan xahiş edir ki, onu bir il sinifdə saxlasın. Bu təklif Balakişidən onsuz
da yanıqlı olan Seyfəddin müəllim üçün lap göydəndüşmə olur. Deyir
ki, Mədədin təklifi çox xoşuma gəlir, sinifdə saxlasaq, bəlkə oxuyar...

Müəllimlər Mələyi 9cu sinfə keçirir, Balakişi ilə Baxşəlini isə bir il
sinifdə saxlayır. Müharibədən sonrakı illərdə müəllimlər nəyin bahasına
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olursaolsun uşaqların oxumasına çalışırdı. Çünki müharibənin vurduğu
yaraları sağaltmaq üçün hər sahədə yaxşı mütəxəssisə ehtiyac var idi.
Bunun yolu isə güclü təhsildən keçirdi.

Mələk 1949cu ildə 9cu sinfi bitirir və Seyfəddin müəllimin dediyi
kimi Telli ilə birlikdə oturur anası Sünbül nənənin dizinin dibində.
Düzdür, o vaxta qədər Sünbül nənə artıq Tellini köçürmüşdü. Onu Alış
babanın qardşı oğlu Məhəmmədə vermişdi. Həmin ilin sonları Sünbül
nənə dünyasını dəyişir və Dəmirçilər kəndində dəfn olunur. (Alış baba
ilə Sünbül nənə Tellini köçürdükdən sonra müharibə illərində kimsəsiz
qalan Süsəni Poladlı Cümşüdə nişanlamışdı. Ailə qurduqdan bir neçə
ay sonra Süsən rəhmətə getmişdi. Süsən və Leyli Sünbül nənənin əmisi
dəmirçilərli Təhməzin qızları idi. Təhməz müharibədən qayıtmamışdı...
Qızlarını Alış baba ilə Sünbül nənə böyütmüşdü. 

Sünbül nənə dünyasını dəyişəndə nəvəsi İsmayılın bir yaşı var idi. Telli
xala 1955ci ildə dünyaya gələn qızına anası Sünbülün adını vermişdi.

Alış babanın o biri qızlarını isə Simuzər nənə köçürmüşdü...)
Balakişi təhsilini Qubadlı qəsəbə orta məktəbində davam etdirir,

Baxşəli isə kolxozda işləməyə başlayır. 
Mədəd çox istəyirdi ki, Balakişi oxusun. Deyirdi: «Müharibə qoy

madı mən oxuyam. Gərək bütün əziyyətlərə qatlaşam, gecəgündüz
işləyəm, Balakişini oxudam». Allah tərəfi Balakişi də qardaşının istəyini
həyata keçirmək üçün çalışır, dərslərinə daha məsuliyyətlə yanaşırdı. 

Balakişi orta məktəbi bitirdikdən sonra, 1951ci ildə Gəncə şəhərində
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq təbabəti fakultəsinə
qəbul olur. Bu həmin il idi ki, Alış baba Simuzər nənə ilə ailə həyatı qur
muşdu. (Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin 1929cu il 15 may ta
rixli qərarı ilə Bakıda Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu yaradılmışdır.
1931ci ildə institut Bakıdan Gəncəyə köçürülmüşdür. Balakişi oxuduğu
illərdə instituta Ağayev Bala Məmməd oğlu rəhbərlik etmişdir. Onun rəh
bərliyi dövründə tələbə qəbulu planı və məzunların sayı əhəmiyyətli
dərəcədə artmış, əvvəlki illərdən fərqli olaraq 19511954cü illərdə kənd
təsərrüfatına bir çox ali təhsilli mütəxəssis göndərilmişdir).

Balakişi instituta qəbul olan il Güllü Dondarlı kənd məktəbinin 7ci
sinfində oxuyurdu. Məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini Bakıda davam
etdirmək istəyirdi. Ancaq Alış baba əvvəlcədən onunla şərt kəsmişdi.
Demişdi ki, yalnız bir şərtlə oxumağına razı ola bilərəm. Balakişi ilə
gedəcəksənsə, get oxu, sözüm yoxdu... Güllü hələ məktəbdə oxuyarkən
bu şərtlə razılaşmamışdı. Heç Gəncədə nə oxuyacağını da bilmirdi. Ona
görə də 9cu sinfi bitirdikdən sonra o da oturur evdə...
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1950ci ildə Mədəd yenicə ailə həyatı qurmuşdu. O vaxtlar kolxozda
əməkhaqqı aşağı idi. O, qardaşını oxutmaq üçün Mələyi Ziliş baba ilə
Sənəm nənənin yanında qoyub Bakıya gedir. Balaxanı neft mədənlərində
fəhlə işləyir. Aldığı pulun bir hissəsini Gəncədə təhsil alan qardaşına, bir
hissəsini də evə göndərir. Az bir hissəsini dolanışıq üçün özünə saxlayır.

Mədəd çətinliklərə baxmayaraq qardaşını oxudur. 1954cü ildə Balakişi
təhsilini, Mədəd isə neft mədənlərində işini tamamlayıb kəndə qayıdır.

Balakişidən bir il sonra Xocamsaxlı Rüqənd və Dondarlı Hüseyin də
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun baytarlıq şöbəsini bitirib geri dönür, ayrı
ayrı kolxozlarda baytar həkimi işləməyə başlayırlar. Aranda istilər düşəndə
kolxozun ferması ilə birlikdə Dəmirli yaylağına gedirlər. Kolxoz işləri ilə
bərabər, dağlarda «ovovlayıb, quşquşlayırlar». Balakişinin ovçuıluğuna
söz ola bilməzdi. Göydə quşu gözündən vurardı. Onun fikrincə ovun
uğurlu alınması üçün əsas şərtlərdən biri, qarşılaşdığın adamın ayağının
düşərli olması idi... («Dəmirli yaylağında ov» yazısına bax: səh.  542).

İndi isə sizə cəmi altı il bir yerdə yaşayan Balkişi ilə Güllünün ürək
ləri dağlayan həyat hekayəsindən söhbət açacam. Bu hekayə İsmayılova
Mələk Alış qızının dedikləri əsasında hazırlanıb. Balakişi Mələyin
qayını, Güllü isə bacısı idi...

«O vaxtlar böyüyün sözündən çxmaqmı olardı. Alış dədəmin bir
kəlmə sözü ilə Güllünü dədəmin qardaşı oğlu Balakişiyə nişanladılar.
Bir ildən sonra Ziliş əmimin həyətində toy çadırları quruldu...

Ailə qurduqdan sonra da Balakişi kolxozda baytar həkimi işlədi.
Ailəsini dolandırmaq üçün o, gününün çox hissəsini kolxozun fer
malarında keçirirdi. Necə deyərlər, istini Dəmirli yaylağında, soyuğu isə
Dəmirçilər kəndində qarşılayırdı...

1963cü ildə qəfil xəstəlik Güllünün başının üstünü kəsdi. O,
xəstələnəndə Qanfilənin 4, Hüseynin 1 yaşı var idi. Səba isə altı ay olardı
ki, dünyaya gəlmişdi. Güllüyə kömək məqsədilə həmin il Qanfiləni dağa
aparmışdım. Dağdan qayıdanda Güllü mənə dedi ki, bacı, sən Allah qapının
arxasında gizlən, Qanfilədən zarafatla bir söz soruşacam. Görək nə deyir?

Gizləndim. Güllü Qanfilənin saçını sığallayıb soruşdu:
 Qanfilə, xalan səni döymədi ki?
O, körpə uşaq marağı ilə cavab verdi:
 Yox, döymədi. Bircə, əlini çiynimə qoyanda, çiynim ağrıyırdı.

Ancaq sən məni döyəndə heç bir yerim ağrımır...»
Bəli, ana öz uşağını döyəndə heç bir yeri ağrımır... Körpə uşağın bu

cavabı həqiqətən də ananın müqəddəs bir varlıq olduğundan xəbər verir.
Dörd yaşındaykən anasını itirən bu uşaq, indi özü də bir anadır. 
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Qanfilə köhnəlmiş, saralmış balaca bir şəklə sığal çəkərək: «Bu mə
nim anamdır!»  deyir, sonra gözlərinin yaşını silərək anasının laylasını
xəyalında belə canlandırır: «Anamın ürəyindən qopan laylalar hə
yatımın ən şirin nəğməsi olub. Bu nəğmənin ahəngindəki mənalar min
min arzunun səsidir. Ana adı çəkiləndə ürəyimdən xəfif bir həsrət keçir.
Laylalı günlərimə qayıdıram... 

Üzümə ilk təbəssümü gətirən də, məni sevindirən də, mənə xoş hiss
lər aşılayan da anamın laylası olub. Gecənin şirin yuxusu hamını alıb
aparanda gözünü bir an belə qırpmayan anam, körpəsi şirin yatsın deyə,
səhərə qədər beşiyimin başında layla deyib...»

Qanfilə danışdıqca gözlərindən süzülən yaş yanaqlarında düyünlənib
sonra yox olurdu: «Təəssüf ki, analı günlərimizin ömrü çox qısa olub.
Bu dərd dözülməzdir. Qardaşım da, bacım da, mən də həmişə gözümüzü
açanda beşiyimizin başında Mələk xalamı görmüşük. O, bizim əziyyə
timizi çox çəkib, bizə ana həsrəti yaşatmayıb. Çoxçox sonralar bilmişik
ki, Mələk bizim anamız yox, xalamızdır...» 

Balakişi əmi Güllü xalanı Bakıdakı xəstəxanaların birinə gətirir.
Xəstənin vəziyyətindən heç nə anlamayan həkimlər davadərman yazıb
onu geri qaytarır. 1960cı illərin təbabəti xəstəliyin diaqnozunu belə
dəqiqləşdirə bilmir. Güllü xalanın müalicəci ilə Qubadlı rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının həkimi Vəli həkim məşğul olur.

Günlərin bir günü Güllü xala bacısına deyir ki, Mələk, sən uşaqlara
bax, gedim ikiüç gün dədəmgildə qalım. Qismət olsa qayıdaram.

Mələk razılaşır. Deyir ki, ay Güllü get qal, uşaqlardan narahat olma, mən
baxaram. Qismət olsa nədi? İnşallah, qayıdarsan uşaqlarının yanına!..

Güllü xalanın bacısı Mələk nənənin dediklərindən: Güllü üç gün idi
ki, dədəmgildəydi. Hər gün ona baş çəkirdim. Çox fikirliydi. Teztez
uşaqları soruşurdu... Deyirdi ki, Qanfilə bir az böyüyüb, ancaq Hüseynlə
Səba hələ körpədi. Bircə onlardan narahatam...

O, gözünü paltar yükünün üstündəki bəzəkli tikmələrdən çəkib mənə
baxdı. (Güllü xalanın gözəl əl qabiliyyəti olub. O, tikmə üsulu ilə ağ par
ça üzərində rəngli saplarla müxtəlif rəsmlər toxuyarmış. red.  R.M.)
Sonra əlimin üstünə sığal çəkib dedi ki, bacı, dur get dədəmi çağır gəlsin
bura, ona söz deyəcəm...

Qaçıb dədəmi çağırdım. Dədəm içəri girən kimi Güllü: «Ay dədə, bu
axşam bir yuxu görmüşəm, gəl otur yanımda danışım»  dedi. Dədəm
oturdu. O, dədəmin əlindən tutub yuxusunu astaasta danışmağa başladı:
«Dədə, gördüm ki, Mir Sədi baba əlində çəlik Ağ Hasarın ətrafında fır
lanır. Yeddi kişi də onun arxasınca. O kişilərdən biri Poladlı kişisi idi...
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Dədəm yuxunun ardını gözləməyib Güllünün sözünü kəsdi:
 Kim idi o poladlı kişisi, ay Güllü?
Güllü başını yavaşca tərpədib dedi:
 Yox, ay dədə, onu deməzlər, icazəm yoxdu. Tapşırıblar ki, heç kimə

deməyim...
Dədəm yarıqorxu, yarıhəyəcan içində Güllünün saçlarını sığallayıb

nə isə demək istədi, ancaq bacarmadı. Güllü gözlərini bir nöqtəyə zil
ləyib bir an dayandı. Sonra dərindən nəfəs alıb sözünə davam etdi:

 Onlar Hasarın ətrafına yeddi dəfə fırlandı. Gecə saat 12yə qədər
mənə vaxt verdilər. Dedilər ki, saat 12də vaxtın tamam olacaq...

Güllü ağladığımı görüb əlinin arxası ilə gözlərimin yaşını sildi:
 Bacı ağlama, onsuz da bir gün gələn, bir gün gedəcək... 
Sonra üzünü yenidən dədəmə tərəf çevirib dedi:
 Məni Mirlərdə dəfn edərsiniz, ay dədə... Hasarın aşağısında bir tut

ağacı var, onun yanında yer göstərdilər mənə. Çəliyi bir az yuxarı vurub
dedilər ki, burda da Poladlı kişisi üçün yer saxlasınlar... 

Dədəm yeddi oğul itirmişdi. Heç vaxt ağlamazdı. Bircə dəfə Bəkir
öləndə ağladığını görmüşdüm. Onda mən uşaq idim. Sonrakı vaxtlarda
onun gözlərində yaş görməmişdim. Ancaq Güllünün sözləri onu yaman
kövrəltmişdi. Dədəm artıq içəridə dayana bilməyib otaqdan çıxdı...

Aradan bir az keçəndən sonra Güllü dedi:
 Mələk, bir nəfər göndər Balaşı da çağırsın, ona da sözüm var...

(Güllü xala Balakişi əmini «Balaş»  deyə çağırardı. red.  R.M.)
Baxdım ki, bacım Nigar həyətdə oynayır. Onda ikinci sinifdə oxuyurdu.

Dedim: «Nigar, qaç get Balakişi əminə de ki, Güllü çağırır...»
Beş dəqiqə keçməmiş Balakişi qaçaqaça gəldi. O, Güllünün ayaq

tərəfində oturdu. Güllü dedi ki, Mələk, dur qapını arxadan bağla, içəri
heç kim girməsin. Həmin vaxt Sənəm bibi, Xatun xala və Miniş mamam
(bibim) da gəldi. Ancaq qapı bağlı olduğu üçün içəri keçə bilmədilər.
İstədim qapını açam, Güllü qoymadı... O, yuxuda gördüklərini Bala
kişiyə də danışdı: «Balaş, artıq ömür karvanımı bu dünyadan çəkib get
məyin vaxtı çatıb. Gecə saat 12yə qədər mənə vaxt veriblər. Vədə
tamamında karvan yola düşməlidi...»  dedi. 

Güllü Balakişinin gözlərindən axan yaşa baxdı bir az dayanıb sözünə
davam etdi:

 Səni and verirəm Allaha!!!
Həmin ana qədər gözlərindən bir damla da yaş axmayan Güllü də

hıçqırahıçqıra ağlamağa başladı. Sonra gözlərinin yaşını silib dedi:
 Bilirəm, Mədəddən istəkli qardaşın yoxdur...

163



Bir az dayanıb: «Səni and verirəm Mədədin canına, Balaş, uşaqları
Mələyin əlindən alma! Onları ögey ana əlinə salma!..»  dedi.

O, Balakişinin hönkürhönkür ağladığını görüb mənə tərəf döndü,
paltar yükünün üstündəki bəzəkli tikmələri əli ilə göstərdi:

 Mələk, bu bəzəkləri qəbrimə tökməzsən ha... Әlimə milçə (naxış
toxumaq üçün alət) alan gündən hamısını Әhmədin adına toxumuşam.
(Onda Әhməd birinci sinifdə oxuyurdu. red.  R.M.)

Mən Güllünün yanaqlarında donub qalmış göz yaşlarını silib dedim:
 Güllü, bəlkə uşaq yeyəsi uşaqları heç mənə vermədi?
Güllü Balakişiyə baxıb üzündə kədər dolu bir təbəssüm yaratdı:
 Yox, Balaşı elə yerə and vermişəm ki, o, uşaqları sənin əlindən

almaz. Onları göydə Allaha, yerdə sənə əmanət edirəm! Uşaqlara ana
həsrəti çəkdirmə, bacı!!!

Gördüm ki, Balakişi artıq içəridə dayana bilmir. Az qalır ürəyi part
lasın. Qapını açdım ki, həyətə çıxsın...

Günəş qara buludların arxasında gizlənmişdi. Yağış havası var idi.
Poladlıların hamısı, uşaqdanböyüyə kimi Güllü ilə halallaşmağa gəlirdi.
O, deyibgülür, hamı ilə söhbət edirdi. Elə bil heç xəstəliyi yox idi.
Sanki, heç kimin inana bilmədiyi, yaxud da inanmaq istəmədiyi uzaq
bir səfərə hazırlaşırdı. Geri dönüşü olmayan bir səfərə...

Güllü hamı ilə halallaşdı. Dedi ki, qaldı bircə Hilal. Həmin gün Hilal
meşəyə odun yığmağa getmişdi. Çox keçmədi, o da gəldi. Yolüstü Gül
lüyə baş çəkdi. «Ay Güllü bacı, axı sənin nəyin var ki, belə eləyirsən» 
dedi. Güllü onunla da halallaşdı. Bir az sonra Ziliş əmim də gəlib çıxdı.
O, əmimi görcək yanına çağırdı:

 Әmi, saat 12də vaxtım tamamdı. Әsabı göndər getsin Göyyaldan
molla İsmayılı gətirsin.

Әmim zarafatından qalmayıb: «Әşi, sənin heç nəyin yoxdu, bizi dağa
daşa salma. Uzağı ölüb eləsən, İman burdadı, o gəlib oxuyar»  dedi. 

 Yox ay əmi, mən deyənə qulaq as, molla İsmayılın dalınca adam göndər.
Әsab atı yəhərləyib molla İsmayılın dalınca getdi. Güllü Telli ilə məni

yanından bircə addım da kənara buraxmırdı. Teztez saatı soruşurdu.
Sanki tələsirdi. Dəqiqələr isə yavaşyavaş irəliləyirdi. Hər dəqiqə onu
haqq dünyasına yaxınlaşdırırdı.

Çox keçmədi ki, Әsab molla İsmayılı gətirdi. Molla İsmayıl atını çar
dağın dirəyinə bağlayıb içəri keçdi. Haləhval tutdular. Güllü dedi ki,
baba mənə vaxt veriblər gecə saat 12də getməliyəm. Molla İsmayıl
təəccübləndi və zarafatla: «Hamı gedəcəyi vaxtı bilsəydi nə var idi ki,
bizim də işimiz xeyli asanlaşardı»  dedi.
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Bir az sonra Ağakişi əmi ilə Lətif əmi də gəldi. Söhbət qızışdı, xeyli
deyibgüldülər. Simuzər bibi durdu ki, yemək hazırlasın, ancaq Ağakişi
əmi qoymadı. Dedi ki, molla İsmayıl bizə gedəcək. Qonaqlardan bəziləri
Ağakişi əmigilə, bəziləri də öz evlərinə getdi. Lap yaxın qohumlar isə
Güllünün yanında qaldı...

Güllü heç kimə əziyyət vermək istəmirdi. Fikirləşirdi ki, onsuz da
sonu görünməyən bir səfərə çıxır. Birdən Simuzər bibiyə tərəf baxıb:
«Bibi, elə bil ürəyimi çəkirlər. Mənə bir az şorba bişirsən, içərdim»  dedi.

Dədəm bir beçə kəsdi. Simuzər bibi tez bir zamanda şorbanı hazır
layıb gətirdi. Güllü «bəhbəh nə dadlıdı» deyədeyə şorbadan ikiüç
qaşıq içdi. Sonra saatı soruşdu. Saat 10a yaxınlaşırdı... 

Ölümünü gözləyən bir insanın həmin anda nələr fikirləşdiyini demək
çox çətindir. Düzdür, onun həsrət dolu baxışlarını görəndə, adam nələrsə
fikirləşə bilərdi. Ancaq buna heç kimin inanmağı gəlmirdi.

Sakitlik çökmüşdü. Güllü başına toplaşanlara baxıb sakitliyi pozdu:
 Hələ vaxta var. İndi uşaqları gətirin, son dəfə onları da görüm.
Uşaqlar bibimin yanında idi. Balakişi gedib onları gətirdi. Güllü

uşaqları gah bağrına basdı, gah da saçlarını tumarladı. Ancaq bircə dəfə
də onların üzündən öpmədi. Uşağı böyüklərin yanında öpmək olmazdı...
Səba anasının qucağında yuxulamışdı. Bəlkə də o, yuxusunda anası ilə
şirinşirin söhbət edirdi... Hüseynlə Qanfilə isə ağlayır, analarından ayrıl
maq istəmirdi. Çox qəribədir. Elə bil, hamı bir tamaşaya baxırdı. Hamı
bu dramatik səhnənin nə ilə qurtaracağını gözləyirdi...

Vaxt o qədər sürətlə ötürdü ki... Saat artıq 11 idi. Güllü mışılmışıl
yatan Səbanı yavaşca mənə tərəf uzatdı. Sonra Hüseynlə Qanfilənin
saçını axırıncı dəfə tumarlayıb Balakişiyə dedi: «Uşaqlara yaxşı bax!»

Güllü uşaqları əzizləyəndən sonra, elə bil, bir az rahatlaşmışdı. O
yataqdan qalxıb: «Yerimi yönü qibləyə tərəf düzəldin»  dedi. Bir nəfər
də getsin molla İsmayıla desin ki, vaxtdır gəlsin...

Saat 12yə işləyirdi. Güllü heç kimin köməyi olmadan üzü qibləyə
tərəf uzandı. Hamının həyəcanı getdikcə artırdı. Ancaq Güllünün başına
toplaşanlar bu səhnənin xeyirli bir sonluqla bitəcəyinə ümid edirdi.
Molla İsmayıl gəldi. Yenə də başladılar söhbətə, danışıbgülməyə...

Bir az sonra araya yenidən sakitlik çökdü. Güllü ətrafındakılara so
nuncu dəfə baxıb dedi:

 Haqqınızı halal edin. Baba, artıq vaxtdı oxu!
Güllü gah gözlərini yumur, gah da ətrafındakı insanlara həsrətlə baxırdı.

Saat 12yə 15 dəqiqə qalmışdı. Güllüyə verilən vaxtın doğruluğuna inan
saq, onu həyatla ölümdən cəmi 15 dəqiqə ayırırdı. Son 15 dəqiqə...
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Dəqiqələr sanki saniyə sürəti ilə hərəkət edirdi. Saat 12yə bəlkə də
bir neçə saniyə qalmışdı. Molla İsmayıl «Yasin» surəsini tamamladı.
Güllü: «Balaş, uşaqları Mələyin əlindən alma!..»  deyib gözlərini
birdəfəlik yumdu... 

Gecə saat 12 tamamda o, haqq dünyasına qovuşdu. Onun cansız bədə
ninə təəccüblə baxanlar bu möcüzənin təsirindən hələ də ayılmamışdı...
İnsanın öləcəyi vaxtı dəqiqəsinə qədər qabaqcadan bilməsi, doğrudan da,
bir möcüzə idi. Biz buna inana bilmirdik, daha doğrusu, inanmaq
istəmirdik. Çöldə güclü yağış yağırdı... Sanki buludlar da ağlayırdı...»

Mələk nənə gözlərinin yaşını yaylığının ucu ilə sildi. Bir az keçəndən
sonra dedi: «Güllünü Mirlər kəndində ona göstərilən yerdə dəfn elədilər».

Mələk nənə yenidən xəyallar aləminə getmişdi. Çoxçox illiər əvvələ
qayıtmışdı. Onu bu aləmindən ayırmaq olmazdı. Aradan xeyli vaxt
keçəndən sonra o, yaylığını çənəsinin altında yenidən düyünləyib söh
bətinə davam etdi: «Güllünün cənazəsi hələ yerdən götürülməmişdi.
Səba heç kimin qucağında dayanmırdı. Elə hey ağlayırdı. Sənəm bibi
onu gətirib Sara xalanın (Mir Sədi ağanın həyat yoldaşı) qucağına
qoydu. O, Səbanı bir az əzizləyib dedi: «Ay camaat, bu uşağın adını bu
gündən qoyuram «Güllü»... Ancaq biz Səbanı «Güllü»  adıyla çağıra
bilmədik. Güllünün dedikləri qulaqlarımdan getmirdi. «Balaş, uşaqları
Mələyin əlindən alma!..», «Uşaqlara ana həsrəti çəkdirmə, bacı!!!»

Onun yoxluğuna dözmək çox çətin idi. O, Balakişiyə həmişə «Balaş»
deyərdi... Güllünün ölümündən sonra hamı, bütün kənd ona «Balaş»,
«Balaş əmi» deməyə başladı. Bu hadisədən 50 ildən də çox vaxt keçməsinə
baxmayaraq, bu gün olanları xatırlayanda göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm...

Həyatdı da... Güllü uşaqlarını heç doyunca görə də bilmədi...
Allah rəhmət eləsin! 
Aradan 78 ay keçmişdi. Qanfiləni sağ qolumda, Hüseyni sol qolumda,

Səbanı isə dizimin üstündə yırğalayırdım. Bunu görən Balaş mənə dedi:
«Mələk, bəlkə balacanı  Səbanı verək uşaq evinə? Bilirəm, sənə də çətindir,
Әhməd, Fatma, Maqsud, Həsən, Çiçək, üç də bunlar...» Dedim: «Yox, Gül
lünün vəsiyyəti var, öz uşaqlarımı verərəm, ancaq Güllününküləri ver
mərəm!» Bu, Balaşın uşaqların gələcəyi haqqında dediyi birinci və axırıncı
söz oldu. Sonra uşaqları Sümuzər bibi də istədi, Telli də... Heç birinə ver
mədim. Köməkləşib Qanfiləni 9, Hüsyni 6, Səbanı isə 5 yaşa çatdırdıq.

Uşaqlar elə bilirdi anaları mənəm. Sonralar başa düşdülər ki, anaları
neçə illər əvvəl dünyasını dəyişib. Halhazırda Güllünün balaları eveşik
sahibidir. Onlar ailəsi ilə birlikdə teztez məni ziyarət edir. Qanfilə anasının
laylalarından, Hüseyin hər il Güllünün döğum və ölüm gününü eyni ta
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rixdə yad etməsindən, Səba isə onu teztez yuxularında görməsindən
danışır. Hüseyin anasının adını yaşatmaq üçün qızına Güllü adını verib.
(Qeyd: Güllü xala 1936cı il martın 8də dünyaya gəlib, 1963cü il martın
8də dünyasını dəyişib. Bəlkə də yeddi nəfərin Ağ Hasarı yeddi dəfə ziyarət
etməsində, ona öləcəyi vaxtın, dəfn olunacağı yerə qədər dəqiq deyilmə
sində, eyni tarixdə dünyaya gəlib həmin tarixdə də həyatdan köçməsində,
doğum və ölüm ilinin axırıncı rəqəmlərinin birbirinin əksi olmasında
qəribə bir müəmma var? Bəlkə də bu, hansısa hikmətdən xəbər verir... Bu
gün bu bəlkələrin cavabını vermək çox çətindir...)

«Torpağın üzü soyuq olur»  deyiblər. Güllünün həm müəmmalı, həm
də gözəl ölümündən artıq 4 il ötmüşdü. Hər şey yavaşyavaş unudulurdu.
Balaş da cavan idi. Ömrünün axırına qədər «qulaq yoldaşı» olmadan
yaşaya bilməzdi ki... Özü də istəyirdi evlənsin. Ancaq belə yox...

Günlərin bir günü dədəm Balaşı ikinci dəfə evləndirmək fikrinə düşür.
Hətta qızı Nigarı ona verəcəyini də fikirləşir. Düşünür ki, belə olsa uşaqlar
analarının öldüyünü hiss etməz. Dədəm fikrini heç kimə bildirmədən gedir
Mirlərə, Mir Məhəmmədlə məsləhətləşməyə... Mir Məhəmməd deyir ki,
Alış baba, yaxşı fikirdi, mən razı. Allah xeyir versin! Bəs Mələk bacı nə
deyir? Telli bacı böyük qızın olsa da, rəhmətlik Güllü bacının uşaqlarını
Mələk saxlayır. Bu işdə Mələk bacının razılığı mütləq lazımdır. 

Nigar 7ci sinifdə oxuyurdu. Mir Məhəmmədlə dədəm məsləhət eləyir
ki, məktəblər bağlanandan sonra bu məsələyə bir də qayıdarlar.

Bir gün dədəm bizə gəldi. Dedi:
 Mələk, bilirsən nəyə görə gəlmişəm?..
 Ay dədə, öz evindi gəlmisən də...
Amma elə deyildi. Dədəm sözlü adama oxşayırdı. Çay istədi. «Mir

Məhəmmədlə məsləhət elədim, istəyirik Balaşı evləndirək»  dedi.
Çox sevindim:
 Nə yaxşı ay dədə, bəs Balaş özü bilir onu evləndirirsiniz?
Dədəm onu sorğusuala tutacağımı gözləmirdi. O, dərindən nəfəs aldı:
Yox, ay bala, nə Balaş bilir, nə də ki, qız. Heç bu işdən qızın anasının

da xəbəri yoxdu. Təkcə mənimlə Mir Məhəmməd bilir...
Heç nə anlamadım. Gülmək məni tutdu: 
 Yaxşı, bəs kimi alırıq Balaşa, ay dədə?
 Nigarı!!!
Elə bil başıma qaynar qazandan su tökdülər. Yerimdə quruyub qaldım...
Dədəm sözünə davam etdi:
 Mir Məhəmməd xeyirdua verdi. Dedi ki, uşaqları Mələk saxlayır,

gəlin də onun yanına gələcək, bu işdə Mələyin razılığı mütləq olmalıdır.
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Telli böyük olsa da, birinci sənin razılığın lazımdı, qızım... And içirəm
ki, bu iş əgər düzəlməsə evimə od vuracam. Özüm də bax, gördüyün o
dağlardan aşıb Osmanlı torpağına gedəcəm.

Dilimdodağım əsməyə başladı. Güclə özümü ələ alıb ağlayaağlaya
dedim: «Bacının üstünə bacı almaq, çox ağır dərddı, ay dədə!..»

Dədəm mənə əhəmiyyət verməyib çayı kənara itələdi, durub Telligilə
tərəf getdi. 

O, Telliyə də eyni sözləri deyir və eyni cavab alır. Telli ağlayaağlaya
soruşur:

 Dədə, bəs Mələk nə dedi bu işə?
Dədəm: «Әşi heç nə, o da sən deyəni dedi!»  deyib evdən çıxır... 
Nigarın anası Simuzər bibinin bu işdən xəbəri yox idi. Dədəm tapşır

mışdı ki, heç kim bilməsin. Bizim cavabımızdan sonra o, yenidən Mir
Məhəmmədin yanına gedir. Fikrimizi ona çatdırır. Mir Məhəmməd deyir
ki, Alış baba, sən narahat olma, bu iş düzələcək. Mən qızları çağırıb
özüm onlarla söhbət edərəm...

Məktəbdə dərslər yenicə qurtarmışdı. Nov daşda bir maşın dayandı.
Müzəffər idi. Mir Məhəmməd göndərmişdi. Telli ilə məni çağırırdı... 

Maşın bizi Mir Məhəmmədgilin həyətinə gətirdi. Mir Məhəmməd
bizi görcək güləgülə:

 Bacılarım xoş gəlib. Akifə, tez ol, çayçörək gətir.
Bir qismət çörək kəsdik. Mir Məhəmməd dedi:
 Yəqin bilirsiniz, sizi nəyə görə çağırmışam. Alış baba məsləhət

gördü ki, Nigarı alaq Balaşa. Mən də xeyirdua verdim. 
O, üzünü mənə tərəf tutub: «Mələk bacı, Telli bacı böyük olsa da rəh

mətliyin uşaqlarını sən saxlayırsan. Bəs, sən nə deyirsən bu işə? 
Dedim:
 Mir Məhəmməd xeyirdua verən işə mən heç nə deyə bilmərəm.

Allah xeyir versin!
 Telli bacı, bəs sən nə deyirsən?
Telli də Mir Məhəmmədə eyni cavabı verdi: Dedi: «Ay Mir Məhəmməd,

dədəm bilər, sən bilərsən. Biz heç nə deyə bilmərik. Allah xeyir versin!» 
Mir Məhəmməd «Allah sizin köməyiniz olsun»  deyib, bizi Po

ladlıya yola saldı.
Bir gün Gilə gəldi ki, bəs, Alış dədə məsələni Simuzər bibiyə açıb deyib.

O da acıq eləyib Nigarla Alidəni götürüb evdən çıxıb gedib. O vaxt Simuzər
bibi evə qayıtmadı, iki aya qədər Mirlərdə oğlu Fazilin evində qaldı.

Bir gün Mir Məhəmməd Simuzər bibi ilə qızlarını Poladlıya qaytardı.
Artıq məsələdən Balaş da xəbər tutmuşdu. O, bilmirdi ki, bu məsələdə
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kimi günahlandırsın. Deyirdi: «Axı bu nə işdi, dədəm bizim başımıza
açır?» Nə qədər ağır da olsa, mən Simuzər bibigildə Nigarın, Sənəm bibi
gildə isə Balaşın könlünü almağa çalışırdım. Çünki başqa çarəm yox idi...

Simuzər bibinin evlərinə qayıtmasından on gün keçirdi. Evdə otur
muşduq. Bir də gördük ki, Kubra ilə Gülxanım Nigarın qolundan tutub
onu ağlayaağlaya bizə gətirdi. «Allah mübarək eləsin!»  deyib getdilər.

Bax belə... Telli ilə mən Mir Məhəmmədin sözünü yerə salmadıq.
Balaşla Nigar isə dədəmin sözündən çıxmadı. Beləliklə bacım Güllünün
yerinə, bacım Nigarı gətirdik... Güllünun yoxluğunu balalarına hiss et
dirməmək üçün Nigarı onların anası kimi göstərməyə çalışdıq. Çox vaxt
onu Güllü deyə çağırdıq. Ancaq uşaqlar artıq böyümüşdü. Kimin ana,
kimin xala olduğunu gözəl bilirdilər...

Bəli, bu, gənc bir ailənin həyat hekayəsi idi. Ürəkləri dağlayan bir
həyat hekayəsi. Anam danışdı, mən isə bədii dildə qələmə aldım...»

QARDAŞININ İYİNİ BİZDӘN ALARDI

Balakişi ilə Nigar 1967ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Məftun,
Şahmərdan, Etimad, Ziya, Cəlalə və Rəşad adlı övladları dünyaya gəlib.

Balakişi əmi qardaşı Mədədlə ailəni dolandırmaq üçün ələlə verib
çalışır. Әmim rayon Baytarlıq idarəsində həkim, daha sonra baş həkim,
atam isə Әhaliyə Məişət Xidməti Kombinatında dəmirçi işləyir. Nigar xala
ilə anam Mələk Güllü xalanın uşaqlarını və öz övladlarını böyüdüb tərbiyə
etməklə məşğul olur. Onların hər birini evləndirib, eveşik sahibi edir...
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Qaçqınlıq dövründə Balakişi əmi ailəsi ilə birlikdə H.Z.Tağıyev
qəsəbəsində məskunlaşır. Sonralar bir müddət Goradil bağlarında
yaşayır. Әmim teztez bizə gələrdi. 1996cı ildə dünyasını dəyişən qar
daşı Mədədin iyini bizdən alardı. Bizdə olanda onu o qədər söhbətə tu
tardıq ki, yorulardı. Tələbəlik illərindən, Dəmirli yaylağından, Mir
Məhəmməd həkimlə dostluğundan, dini mövzulardan xeyli söhbət
edərdi. Qulaq asmaqdan doymazdıq. Bir dəfə Mir Məhəmmədlə Gən
cədə olarkən başlarına gələn bir hadisəni danışdı bizə:

«Günlərin bir günü Mir Məhəmmədlə səfərə çıxmışdıq. Yolüstü maşını
yoxlatmaq üçün Gəncə şəhərindəki təmir sexlərindən birinə döndük. Әtrafa
boylandım, tələbəlik illərim yadıma düşdü. Dörd il yaşadığım yataqxananı
görəndə Mir Məhəmməddən icazə alıb ora tərəf getdim. Bir az yuxarıdakı
təpəyə qalxıb şəhəri seyr etməyə başladım. Geri qayıdanda yolumu başqa
binanın yanından saldım. Sən demə bura ruhi xəstəliklər dispanseriymiş.
Pəncərənin dəmir barmaqlıqları arasından boylanan xəstələr məni söyür,
hədələyirdi. Mən buradan mümkün qədər tez aralanmaq üçün addımlarımı
yeyinlətdim. Birdən Mir Məhəmmədlə qarşılaşdım. Soruşdu:

 Balaş, niyə belə pörtmüsən, nə olub?.. O binadan sənə nə dedilər
ki, belə eləyirsən?..

Dedim ki, Miri soruşma, gəl buradan uzaqlaşaq, sonra deyərəm.
Miri sözümə baxmadı. Binaya yaxınlaşdı. Xəstələr Mirini görcək sa

kitləşdi. Әllərini sinələrinə qoyub, baş əydilər. Sonra pəncərənin qarşı
sından çəkilib sakitcə getdilər.
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Təəccübləndim, elə bil bayaqkı xəstələr deyildi. Miri gülümsəyərək dedi:
 Ağlın özünə getməsin e.., Balaş. Sən mal həkimisən, mən insan...»
Bu, Balakişi əmimin Mir Məhəmmədlə dostluq etdiyi illərdən sadəcə

bir xatirə idi. Onun danışdıqlarını bir kitaba sığışdırmaq mümkün de
yildi. Onlar Azərbaycanın hər yerini addımaddım gəzib dolaşmışdı. Hər
eldəobada bir xatirə yaşamışdılar...

Mir Məhəmməd ağanın verdiyi cavaba xeyli güldük. Balaş əmini yola
salanda qapıda bir hadisə də danışdı. Dedi ki, gələn dəfə yenə danışaram:

«Bir dəfə Mir Məhəmmədlə Naxçıvana getmişdik. İlandağ ilə Nəhə
cir dağı arasında yerləşən ӘshabiKəhfi ziyarət etməliydik...

Biz ziyarətgaha çatanda Mir Məhəmməd mağaraya girib dayandı.
Gördüm ki, bir damla su mağaranın tavanındakı daşlardan süzülüb Mir
Məhəmmədin alnının ortasına düşdü. Güldüm. Dedi: «Balaş, bu damcı
hər adamın alnının ortasına düşməz».

 Damcıdı da, eyni yerdən damcılayır. Gəlib orda dursam, mənim də
alnımın ortasına düşər...

Mir Məhəmməd əliniəlinə vurub qəhqəhə çəkdi:
 Gəl dur!!!
Nə qədər gözlədim, damcı gah qollarıma, gah da çiynimə düşdü. Mir

Məhəmməd bu dəfə başqa yerdə dayandı. Damcı yenə də onun alnının
ortasına düşdü. Mir Məhəmməd dedi:

 Balaş gəl gedək. Sən şükür elə ki, damcı sənin qollarına, çiyinlərinə
düşdü, adam var ki, heç o damcını görə də bilmir...»

Bu, onların başına gələn ibrətamiz hadisələrdən biri idi. Balakişi əmi
bizimlə xudahafisləşib getdi. O qədər deyibgülmüşdük ki, gözlərindən
heç nə oxumaq mümkün deyildi. Qapıdan çıxanda alnımızdan öpdü.
Ağlımıza da gəlməzdi ki, bu onun sonuncu gedişidir. Axı, o, bizə söz ver
mişdi ki, gələn dəfə gələndə yenə də maraqlı söhbətlər edəcək. Ancaq...

Həyat beşiklə məzar arasında sınaq müddətidir... Balakişi əmi öm
rünün sonuna qədər şərəfli bir ömür sürdü. O, ömürgün yoldaşı Nigar
xala ilə birlikdə Məftunun yanında yaşayırdı. Liviyada oxuyan oğlu
Rəşad tətilə gələndə hamıdan çox sevinirdi. Bir neçə il əvvəl səs tel
lərində yaranmış xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Ancaq onun qəflətən
dünyasını dəyişməsinə bu xəstəlik yox, yüksək qan təzyiqi səbəb oldu.
O, Tağıyev qəsəbə qəbristanlığında dəfn olundu. Allah rəhmət eləsin!

24 aprel 2007ci il... Həmin gün övladları onun ad gününə hazırlaşırdı.
Ancaq qismət olmadı, dünyasını dəyişdi... (Həyatda qəribə talelər var. Ba
lakişi əmi 24 apreldə dünyaya gəldi, 24 apreldə həyatdan köçdü. Güllü
xala isə 8 martda dünyaya gəldi, 8 martda həyatdan köçdü...)
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P.S. Alış baba dünyasını dəyişəndə anam Mələk onu Mirlərdə, Güllü
xalanın qəbrindən yuxarıda saxlanılan yerdə dəfn olunmasını istəyir:
«Güllünün yuxuda gördüyü o Poladlı kişisi dədəm idi. Onun yerini
də çəliklə göstərmişdilər»  deyir. Ancaq atam Mədəd və əmim Bala
kişi Alış babanın böyük qızı Telli xalanın sözünü yerə salmır. Alış
baba Telli xalanın məsləhəti ilə Alzabəyin yalda dəfn olunur.
İllər sonra Mir Sədi ağanın qardaşı Mir Paşa ağa Poladlıya gələndə
Alış babanın qəbrini ziyarət edib deyir: «Alış kişi burada dəfn olun
malı deyildi! Onun yeri bəlli idi...»

P.P.S. Yazı 24 aprel 2017ci ildə qələmə alınıb. Balakişi əminin
ölümündən 10 il sonra...

BALAKİŞİ ӘMİNİN ÖLÜMÜNDӘN 10 İL SONRA...

Balakişi əmi haqqında yazını
tamamladıqdan bir neçə gün sonra
Nigar xalanın yanına getdim. Xəs
tələndiyi üçün qızı Cəlalə ona qulluq
edirdi. Dedim ki, xala kitab hazır
olan kimi birinci sənə gətirəcəm. O,
isə: «Sənə xalanın ürəyi qurban!» 
deyib yerindən qalxmaq istədi. (Bu,
onun ən çox işlətdiyi sözlərdən idi...)
Ancaq təngnəfəslik ona imkan ver
mədi. Nəfəsini dərib yastığının altın
dan nə isə axtarmağa başladı.

 Hə tapdım, onda xalan da bir
aylıq pensiyasını sənə verəcək. Bi
lirəm ki, xərcin çox çıxıb...

Dedim:
 Yox, ay xala sən onu saxla, Dağbəyi ev alanda bizə yaxşı bir qonaq

lıq verərsən.
«Yaxşı, xala qurban!»  deyib fikrə getdi...  

Aradan xeyli keçəndən sonra uşaq vaxtı Dəmirli yaylağında it
məsindən, atası Alış babadan, anası Simuzər nənədən, ömürgün yoldaşı
Balakişi əmidən  danışdı. Dedi ki, onları teztez yuxularımda görürəm.
Sonra üzünü mənə çevirib, bunu kitabında yazarsan dedi: «Hələ bu günə
qədər heç kim öz taleyindən qaça bilməyib, çünki taledən qaçmaq
ölümdən qaçmaq deməkdir, bu isə mümkün deyil...»
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Xeyirxahlıqda atası Alış babaya, əliaçıq olmaqda isə anası Simuzər
nənəyə oxşayan Nigar xala bu dünyadan tezliklə köçəcəyini, doğmaların
dan əbədi ayrılacağını hiss etmişdi. O, 2017ci il noyabrın 13də dünyasını
dəyişdi. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində ömürgün yoldaşı Balakişi əminin
yanında dəfn olundu. İndi onun məzarı qarşısında dayanıb Bir vaxtlar
dediyi sözləri xatırlayıram: «Hələ heç kim öz taleyindən qaça bilməyib...»

Allah rəhmət eləsin!

P.S. Nigar dünyaya gələndə atası Alış baba Mir Sədi ağa ilə məs
ləhətləşib qızına «Nigari» adını vermişdi. O, Mir Sədi ağanın Mir
Həmzə Seyid Nigari haqqında söhbətlərindən sonra bu fikrə düşmüşdü.
Sonralar hamı Alış babanın qızını «Nigar»  deyə çağırır.
«Mir Həmzə Seyid Nigari Qarabaği təkkətəsəvvüf ədəbiyyatının nü
mayəndəsi, nəqşibəndi şeyxidir. Qarabağ xanlığının Bərgüşad mahalının
(indiki Laçın rayonunun) Cicimli kəndində 1805ci ildə dünyaya
gəlmişdir. Atası Mir Paşa təxəllüsü ilə tanınan Mir Rüknəddin Әfəndi,
anası isə Qız Xanım adı ilə tanınan Xeyransa Xanım olmuşdur».

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

İsmayılova (Həsənova) Qanfilə Balakişi qızı
1959cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət
Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsini bitirib. Halhazırda
işləmir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Həm
zəli kəndindən Şirinlə ailə həyatı qurub. Onların Elmir, Elnur
və Hürnisə adlı övladları dünyaya gəlib.

İsmayılov Hüseyin Balakişi oğlu
1962ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Plan Uçot
Texnikumunun Mühasibat Uçotu fakültəsini bitirib. Halhazırda
«Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi» QSCnin Xəzər Dəniz
Neft Donanmasında kapitan köməkçisi işləyir. H.Z.Tağıyev
qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən
Tamam xanımla ailə həyatı qurub. Onların Güllü, Sənəm və
Kamal adlı övladları dünyaya gəlib. (Qızlarından birinə anası
Güllünün, birinə isə nənəsi Sənəmin adını verib).

İsmayılova (Qayıbzadə) Səba Balakişi qızı
1963cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Rabitə
Texnikumunu bitirib. Halhazırda Binəqədi rayon Mənzil İs
tismar Sahəsində işləyir. Biləcəri qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı
qəsəbəsindən İlhamla ailə həyatı qurub. Onların Baba və Aza
də adlı övladları dünyaya gəlib.
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İsmayılov Məftun Balakişi oğlu
1969cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət
İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. Halhazırda «Azərbay
can Dəmir Yolları» QSCnin Bakı Yük Stansiyasında dispetçer
işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun
Mirlər kəndindən Hərarət xanımla ailə həyatı qurub. Onların
Alış və Nigar adlı övladları dünyaya gəlib. (Övladlarından bi
rinə babası Alışın, birinə isə anası Nigarın adını verib).

İsmayılov Şahmərdan Balakişi oğlu
1972ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda Sumqayıt Yol İs
tismar Sahəsində işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır.
Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən Musa dayının qızı
Zəminə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Әfsanə, Balakişi və
Aişə adlı övladları dünyaya gəlib. (Oğluna atası Balakişinin
adını verib).

İsmayılov Etimad Balakişi oğlu
1975ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə
məşğuldur. Pirallahı qəsəbəsində yaşayır. Laçın rayonundan
İlkanə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Simuzər, Reyhanə,
Məhəmməd və Әli adlı övladları dünyaya gəlib. (Qızının biri
nə nənəsi Simuzərin adını verib).

İsmayılov Ziya Balakişi oğlu
1978ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qubadlı rayon
qaçqın məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda Çörək
bişirmə Kombinatında usta işləyir. At Yalı qəsəbəsində yaşayır.
Şəki rayonundan Vüsalə xanımla ailə həyatı qurub. Onların
Səccad, Nicat, Vüsal və Nurlanə adlı övladları dünyaya gəlib.

İsmayılova (Әsədova) Cəlalə Balakişi qızı
1979cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qubadlı rayon
qaçqın məktəbinin 11ci sinfini bitirib. Halhazırda işləmir. Binə
qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən
Әsab dayının oğlu Dağbəyi ilə ailə həyatı qurub. Onların Әsab,
Leyla və Minurə adlı övladları dünyaya gəlib.

İsmayılov Rəşad Balakişi oğlu
1982ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı İslam Univer
sitetini və Liviya İslama Çağırış Universtetini bitirib. Halhazırda
ərəb dili üzrə tərcüməçi işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır.
Füzuli şəhərindən Yaqut xanımla ailə həyatı qurub. Onların Mün
təxab və Müstəcab adlı övladları dünyaya gəlib.
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PEŞӘSİNİ SEVӘN İNSAN

İsmayılova Alidə Alış qızı 1955ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndində anadan olub. Anası Simuzər nənə onu həmin rayonun
Mirlər kəndində anadan olmuş Şahverənov Şahverən (19492008)
Şükür oğluna nişanlayıb.  Şahverənlə Alidə 1975ci ildə ailə həyatı
qurub. Onların Hərarət, Rəhimə, Şənlik və Səbuhi adlı övladları
dünyaya gəlib.

Şükür dayı bacısı qızı Alidəni oğlu Şahverənə istəyəndə Simuzər
nənə: «Mən heç nə deyə bilmərəm, Alış bilər, qız bilər...»  demişdi.  Alış

İsmayılova Alidə Alış qızı.



baba isə bu məsələdə son söz deməyi Simuzər nənənin ixtiyarına bu
raxmışdı...

Vaxt gəlir, vədə yetişir Simuzər nənə qızı Alidəni Mirlər kəndinə
köçürür. Şahverənlə Alidə bir neçə il Mirlərdə yaşayır. Sonra onların
şəhər həyatı başlayır. Şahverən bir müddət Sumqayıt Superfosfat zavo
dunda sex rəisi, sonra isə Mənzil İstismar Sahəsində rəis işləyir. Alidə
isə Әhaliyə Məişət Xidməti Kombinatında tikiş ustası kimi fəaliyyət
göstərir. Daha sonra o, aşbazlıq peşəsinin sirlərinə yiyələnir və bu peşəni
seçir.

Şahverən 22 aprel 2008ci ildə dünyasını dəyişir. Ailənin bütün ağır
lığı Alidə xalanın üzərinə düşür. O, müxtəlif tədbirlərdə aşbaz kimi əmək
fəaliyyətini davam etdirir. Bu gün də Alidə xala öz peşəsi ilə neçəneçə
ailələrə köməkliyini əsirgəmir.

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Şahverənova (İsmayılova) Hərarət Şahverən qızı
1976cı ildə Mirlər kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhər 13
saylı orta məktəbin 8ci sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndindən Balakişi əminin oğlu Məftunla ailə həyatı qurub.
Onların Alış və Nigar adlı övladları dünyaya gəlib.

Şahverənova (Babayeva) Rəhimə Şahverən qızı
1978ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Sumqayıt şəhər
13 saylı məktəbin 8ci sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Zəngilan rayonundan Feruzla ailə
həyatı qurub.

Şahverənov Şənlik Şahverən oğlu
1980ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Sumqayıt şəhər
13 saylı məktəbin 8ci sinfini bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə
məşğul olur. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Naxçıvan şəhərindən
Aidə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Elcan, Nurcan, Fərhan
və Məryəm adlı övladları dünyaya gəlib.

Şahverənov Səbuhi Şahverən oğlu
1981ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Azərbaycan İn
şaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. Halhazırda «Azərbaycan
CocaCola Bottlers» MMCdə işləyir. Sumqayıt şəhərində
yaşayır. Kürdəmir rayonundan Hicran xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Fateh, Yusif və Alidə adlı övladları dünyaya
gəlib. (Qızına anası Alidənin adını verib).
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«ERMӘNİLӘRӘ NİFRӘT EDİRӘM»

Lətif babanın bir oğlu dünyaya gəlib. Balaca, cansızçəlimsiz ol
duğu üçün Ismayıl baba ilk nəvəsini «Xırdax»  deyə çağırmağa
başlayıb. Xırdax 1913cü ildə qəflətən atasını itirib...

Bu hadisədən bir neçə ay sonra İsmayıl baba nəvəsinin adını dəyişib
Lətif qoyur. Atası öləndə Lətifin iki, qardaşı Məhəmmədin isə bir yaşı var
idi. Sənəm nənə çətinliklərə baxmayaraq övladlarını böyüdüb boyabaşa
çatdırır. Sovetlər ölkəsində böyüyən həmin balaca, cansızçəlimsiz uşaqda

İsmayılov Lətif Lətif oğlu. Heydərova Nazlı Cəbrayıl qızı.



illər keçdikcə ermənilərə qarşı nifrət hissi baş qaldırır. Hansı ki, bu nifrət
hissi bizdə son bir neçə onillikdə özünü göstərməyə başlamışdır...

Ismayılov Lətif Lətif oğlu 1911ci ildə, ömür gün yoldaşı Heydərova
Nazlı Cəbrayıl qızı isə 1914cü ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində
(Zəngəzur qəzası) anadan olub. Lətiflə Nazlı təxminən 1932ci ildə ailə
həyatı qurub. Onların Musa (1936), Arifə (19412008), Zərifə (1955
1962), Qanifə (1957) adlı övladları dünyaya gəlib.

Lətif yaşadığı dövrün bütün çətinliklərini, ağrıacılarını çiyinlərində
daşıyıb. Ermənimüsəlman davasını, Böyük Vətən Müharibəsini və
Qarabağ savaşını öz gözləri ilə görüb. Müxtəlif vaxtlarda baş verən bu
proseslərin sonuncusundan başqa, heç biri onu torpağından, elobasın
dan ayıra bilməyib. 

Tarixdən məlumdur ki, ermənilər müsəlmanlarla torpaq davasını
1918ci ildə də eyni ssenari üzrə davam etdirməyə başlayıb. Ermənirus
bolşevik birləşmələri Zəngəzurun müsəlmanlar yaşayan bütün kənd
lərini yandırıb, günahsız insanları qətlə yetirib, onlara ağır işgəncələr
verib. Belə hücumlardan biri tezliklə Poladlı kəndində də gözlənilirdi.
Ona görə də poladlılar arvaduşağı əvvəlcədən kənddən çıxarmışdı.
Vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyini görən Alış baba isə kəndin yandırıl
masına bir neçə gün qalmış Mələk nənəni, Sənəm nənəni, Sünbül nənəni
və balaca uşaqları Saray kəndinə göndərmişdi. İsmayıl baba da yaşlı
olduğu üçün onlarla getmişdi. O vaxt Məhəmmədin 6, Lətifin 7, Zilişin
isə 9 yaşı olardı. Ziliş Məhəmmədlə Lətifin əmisi idi.

Həmin gün camaat kəndin bütün malheyvanını Sarayda bir yerə
toplayıb, Tinli kəndinə tərəf yola düzəlmişdi. Bu arada ermənilər göz
lənildiyi kimi kəndə hücum edib evləri yandırmış, əllərinə keçən nə
varsa, hamısını çapıbtalamışdı. Gec də olsa Alış baba ilə Ağamalı baba
kəndə qayıdıb yeddi erməninin dərsini vermişdi...

İllər birbirini əvəz edir... Tale elə gətirir ki, Lətif böyüdükdən sonra
Ermənistanın ərazisi hesab olunan Dəmirli yaylağında çobanlıq etməyə
başlayır. Uşaqlıq illərində baş verən hadisələri kənardan izləməsi, son
ralar onda ermənilərə qarşı dərin nifrət hissi yaratmışdı. Ona görə də o,
harda erməni görsə ya təsərrüfat sahəsində işlətməli, ya da bir bəhanə
ilə mütləq onu döyməli idi. Bəlkə də, həmin vaxtlarda Sovet hakimiyyə
tinin apardığı «xalqlar dostluğu» siyasəti olmasaydı, Lətif ermənilərin
hamısını döyədöyə öldürərdi. Sövetlərin apardığı bu siyasət özünə sərf
etməyən bütün tarixi yeni nəslə tamamilə unutdurmuşdu...

Poladlı kənd sakini Әsədov Dağbəyinin dediklərindən: «Yaxşı ya
dımdadır... 1970ci illərdə uşaqlarla Xocamsaxlı məktəbinə gedirdik. De
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mək olar ki, hər gün Alzabəyin yalda Lətif baba ilə qarşılaşardıq. Biz
gözümüzü ovxalayaovxalaya çantamızı sürüyərdik, o isə səhərsəhər tikan
qırmaqdan gələrdi. Bu insan nə vaxt yatırdı, nə vaxt dincəlirdi, heç kim
bilməzdi. Bir dəfə Lətif baba çiynindəki ağır qaratikan vələsini yerə qoyub
bizə dedi: «Bala, oxuyun, oxumaq yaxşı şeydi!» Hazırcavab uşaqlardan
biri: «Yaxşı şeydi, bəs, sən niyə oxumadın, ay Lətif baba?»  deyə, soruşdu.
Lətif baba, yabaya söykənib oxumamağının əsas səbəbini belə izah etdi:
«Bilirdim ki, yenicə yaranmış Şura (Sovet) hökumətinin məktəbində
oxusam, mənə öyrədəcəklər ki, ermənilər müsəlmanların qardaşıdır. Әşşi,
heç qardaş da qardaşın evini yandırar, onu öldürər, ona işgəncə verər? Bu,
necə qardaşlıqdır, başa düşə bilmirəm? O vaxt ermənilər kənddə hamının
evin yandırdı... Qaçıb güclə canımızı qurtardıq. Bu günə qədər də er
mənilərə nifrət edirəm. Onlara qarşı nifrət hissi hələ mən uşaq olandan
qanıma hopub. Bala, bu hiss qoymadı mən oxuyam!» 

Düzdür, o vaxt biz Lətif babanın dediklərindən heç nə anlamadıq.
Çünki, Lətif babanın oxumadığı Sovet məktəbində müəllimlərimiz bizə
erməni vəhşiliyindən bircə kəlmə də danışmamışdı, daha doğrusu danış
mağa qoymamışdılar. Biz Lətif babanın dediklərini çoxçox sonralar
dərk etdik... Onda artıq hər şey gec idi, ermənilər torpaqlarımızı addım
addım işğal edirdi...»

Lətif kolxoz quruculuğunun ilk illərindən çoban işləməyə başlayır.
O, hər il istilər düşəndə çobanlarla birlikdə kolxozun fermasını Dəmirli
yaylağına aparır. 1941ci ilin isti yay günlərinin birində, həmin dövrlərdə
kolxoz sədri işləmiş Bayramov İman sifariş göndərib Lətifi arana çağırır.
Lətif yalnız arana qayıdandan sonra bilir ki, artıq bir aydır ki, müharibə
başlayıb. Almanlar kəndləri, şəhərləri yandırayandıra irəliləyir...

Kolxoz sədri Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən göndə
rilmiş çağırış vərəqəsini Lətifə verib deyir: «İki gün vaxtın var, get hazır
laş. İyulun 28də Hərbi Komisarlıqda olarsan, müharibəyə gedirsən.
Sizin kənddən Rəsul da səninlə gedəcək...» 

Stalinin səfərbərlik haqqında göstərişi bütün kənd və şəhərlərə çat
dırılmışdı. «Müharibəyə gedirsən!» Artıq bu iki kəlmə söz hər yerdə adi
qarşılanırdı. Lətif müharibəyə gedən ilk poladlılardan idi. Bu, o dövrə
təsadüf edirdi ki, Sovet Ordusu müharibənin ilk günlərindən canlı qüvvə
və hərbi texnika sarıdan xeyli itki verərək yavaşyavaş geri çəkilirdi.
Müharibənin ilk ayı olmasına baxmayaraq almanlar SSRİnin içərilərinə
doğru xeyli irəliləmişdi. 

Bütün cəbhəboyu ağır döyüşlərin getdiyi bir vaxtda Lətifi Qubadlı
dan Ucar rayonuna, oradan isə Osetiyaya gətirirlər. Burada bir neçə
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günlük təlimdən sonra, ona silah verib ermənilərin də daxil olduğu əs
gərlərlə birlikdə yük eşalonunda Voronejin Borisoqlebsk rayonuna
göndərirlər. Lətif yolboyu teztez ağlından keçirir: «Bu ermənilərin
hamısını nə güllələyərdim?!» Ancaq o, hamının bir düşmənə qarşı vu
ruşa getdiyini nəzərə alıb, ağlından keçənləri özündən uzaqlaşdırmağa
çalışırdı.

Lətifin ilk döyüş yolu 1941ci ilin avqustunda başlayır. O, 217ci atıcı
dviziyanın tərkibində Arçeda çayının şərq sahilində, Frolovo cəbhəsində
gedən ağır döyüşlərdə iştirak edir. Müharibənin ilk qorxusunu, həyə
canını da elə avqust ayında yaşayır... 

Lətif babanın oğlu Musa əmi atasının müharibə xatirələrini belə
yadında saxlayıb: «Atam müharibəyə gedəndə altı yaşa keçmişdim. Dedi
ki, müharibəyə gedirəm. Axı, altı yaşında bir uşağın müharibə haqqında
anlayışı nə ola bilərdi ki?.. Dedim: «Özün bilərsən, hara gedirsən, get!»
Atam müharibəyə, mən isə Ziliş əmimlə birlikdə qoyun otarmağa get
dim. Çətinlikləri görəndə dərk elədim ki, atalar həmişə çiynlərində ağır
yük daşıyır. Həmin yükü artıq anam daşıyırdı...

Müharibədən sonra atam danışardı: «Dviziyamız Ukrayna cəbhəsinə
daxil olandan sonra bizi Zimovskiy rayonu uğrunda gedən ağır döyüş
lərə gətirdilər. Qızmar avqust günlərinin birində hər tərəf tozduman
içində idi. Güllələr göydən yağış kimi yağırdı. İki gün idi ki, döyüşlər
səngimirdi. Hər yer dağıntılarla, ölənlərlə, yaralılarla dolu idi. Almanlar
yüksəklikdə mövqe tutduğuna görə sovet döyüşçülərinin hərəkətini çox
yaxşı izləyir və aramsız atəşə tuturdu...»

Həmin döyüşlərin birində atam ayağından yaralanır. Şiddətli döyüşlər
getdiyindən o, yaralandığını hiss etmir. Bu azmış kimi düşmən pulem
yotunun gülləsi avtomatının qundağını da deşib keçir. Atam təsadüf
nəticəsində ölümün pəncəsindən xilas olur. Yalnız bundan sonra, o,
özünə gəlir və hiss edir ki, yaralanıb, sol ayağı yaşdır. Döyüş səngiyən
dən sonra atamın yaralanmış, şişmiş ayağını qanla dolu çəkmədən zorla
dartıb çıxarırlar. Yoldaşları səhərəyaxın onu digər yaralılarla birlikdə
hospitala göndərir. İki həftə müalicə olunduqdan sonra atam yenidən
döyüş yoldaşlarının yanına qayıdır...»

Lətif Birinci Ukrayna Cəbhəsinin artilleriya bölməsində Odessa, Her
son, Sevastopol, Nikolayev, Kiyev və Lvov şəhərləri uğrunda gedən
qanlı döyüşlərdə iştirak edir. Ağır döyüşlərdə ölümlə üzüzə dayanır,
dəfələrlə yoldaşlarını ölümün pəncəsindən qurtarır. O, müharibədə
göstərdiyi fədakarlıqlara görə sonralar İkinci dərəcəli Böyük Vətən
Müharibəsi Ordeni və müxtəlif medallarla təltif olunur.
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Musa əmi atasının müharibə xatirələrini danışdıqca teztez gözlərinin
yaşını silir, sanki onun çəkdiyi ağrıları, acıları özü də yaşayırdı. Atam da
nışardı: «1942ci ilin mayında Lvov uğrunda ağır döyüşlər gedirdi. Aldığı
mız əmrə əsasən, gecəykən yaxınlıqdakı qalın meşəni keçib istehkam
qurmalıydıq. Әvvəlki döyüşlərdə xeyli hərbi texnika itirmişdik. Yük maşın
ları çatışmadığından, ağır artilleriya qurğularını atlara qoşaraq hərəkət
edirdik. Bataqlıqdan çox çətinliklə keçdik. Sıx meşənin qarşısından uzanan
düzənliyə çıxdıq. Әsgərlərə səngər qazmaq əmri verildi. Hər kəs özü üçün
səngər qazmağa başladı. Səngəri qazdıqca fikirləşirdim ki, bəlkə də,
qazdığım bu səngər bir azdan özümün qəbrinə çevriləcək!» Bu fikirlə atam
səhərə qədər səngəri qazıb qurtarır. Başını qaldıranda görür ki, xəbəri ol
madan yoldaşları mövqe dəyişikliyi edib. Nə edəcəyini, yoldaşlarının arxa
sınca hansı istiqamətdə gedəcəyini bilmir. Səngərin içərisində uzanıb dincini
alır. Elə bu vaxt bir alman təyyarəsinin aşağıdan uçduğunu görür. Pulemyot
dan bir neçə dəfə atəş açır. Ancaq heç biri təyyarəyə dəymir. Təyyarə uzaq
dan dövrə vurub qayıdır və atəş nöqtəsini bombalamağa başlayır. Bombalar
torpağın altını üstünə çevirir. Atam səngərdə torpağın altında qalır. O, özünü
itirməyib nəfəs almaq üçün başını tərpədir, sifətini güclə bayıra çıxarır.
Müharibə təsadüflərlə dolu olur. Yenə də atam təsadüf nəticəsində sağ qalır.
(Müharibədə insanlar müxtəlif talelər yaşayır. Kimisi ölümün bir addım
lığından dönür, kimisi ölümün gözünə dik baxıb sinəsini sipər edir, kimisi
də... Lətif əmi ilə qardaşı Məhəmməd əminin müharibədə yaşadıqları bir
hadisə təxminən eynilik təşkil edir. Hər ikisi bombardman zamanı qazdıqları
səngərdə torpağın altında qalır. Müxtəlif vaxtlarda baş verən bu hadisələrdə
birincini almanlar torpağın altından çıxarıb əsir götürür, ikincini isə «Şim
şək» adlı at xilas edir...)

Almanlar atamı torpağın altından çıxarır. Üstündəki qumbaranı çox
çətinliklə alıb, onu əsir götürürlər. Onlar atamı Litvanın Klaypeda
şəhərində yaradılmış müvəqqəti əsir düşərgəsinə gətirir. Düşərgə Qızıl
Ordunun əsirləri xilasetmə əməliyyatından sonra buraya köçürülmüş
dü. Burada Sovet ordusundan əsir götürülmüş xeyli əsgər saxlanılırdı.
Әsirlər içərisində Laçın rayonundan olan İsmayıl adlı bir əsgər də var
idi. Yaşının az olmasına baxmayaraq atam tanış olandan sonra onu
«baba»  deyə çağırmağa başlayır. Deyir: «İsmayıl mənim babamın
adıdır». Atam dəfələrlə onu ölümün pəncəsindən xilas edir. Sovetlərin
növbəti hücumundan ehtiyat edən almanlar əsirlərin yerini ikinci dəfə
dəyişərək Baltik dənizi vasitəsilə Almaniyanın Lubmin şəhərinə gətirir.

Atam 1942ci ilin mayından, 1945ci ilin mayına qədər əsirlikdə olub.
O, müharibədən qayıdandan sonra bizə bir kəlmə də olsun əsirlik həyatı
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barədə danışmadı. Həmişə söhbət düşəndə yoldaşları ilə birlikdə əsir
likdən necə xilas olmalarını xatırlayardı: «Üç il idi ki, əsirlik həyatı
yaşayırdıq. Düşərgədə İsmayıldan başqa da azərbaycanlılar var idi.
Ancaq İsmayılla mən birbirimizə daha çox bağlanmışdıq. İşləməyə də
birlikdə gedərdik...

Bir gün səhərəyaxın gördük ki, dəniz tərəfdə güclü işıqlar yanır. Öyrəndik
ki, Amerika gəmiləri əsirləri xilas etmək üçün bütün sahili nəzarətə götürüb.
Həmin vaxt əmrə tabe olmayan alman silahları yerindəcə susduruldu. Bizi
gəmilərə mindirib Amerika ordusunun Finlandiya sahillərində yerləşən
bazasına gətirdilər. Üstbaşımızı dəyişib, əsl hərbçi libası geyindirdilər. Al
manların məğlub olması barədə bizə məlumat verdilər. Xilas olan əsirlərə
bazada qalmağı təklif etdilər. Dedilər ki, qalsanız Amerikada yaşayacaqsınız,
işlə, evlə təmin olunacaqsınız. Sovet ordusunun xeyli əsgəri təklifi qəbul
edib onlarla qaldı. İsmayıl da qalmaq istəyirdi. Ancaq mənim fikrimi
öyrəndikdən sonra, o da vətənə dönməyə qərar verdi...»

Vətənə dönən əsirlərin «Vətən xaini» adı ilə damğalanıb sürgünə
göndəriləcəyi danılmaz fakt idi. Buna baxmayaraq atam uşaqlarını,
qohuməqrabasını ata bilmir. Fikirləşir ki, beş illik ayrılıqdan sonra
bəlkə, onları bir dəfə görə bilər, yaxud da nə vaxtsa sürgündən qayıdar,
yenə də ailəsi ilə birlikdə olar...

Beləliklə, almanlar məğlub olandan bir neçə ay sonra atamı öz razılığı
ilə SSRİyə təhvil verirlər. NKVDnin sorğusualları başlayır... SSRİ
adlı vətəndə əsirlikdə çəkdiyindən də pis işgəncə verirlər atama... Onu
doğulduğu Poladlı kəndinə deyil, ŞimalQərbi Asiyaya, Tatarıstanın Nij
nekamsk şəhərinə sürgün edirlər. Atamı ciddi rejimdə saxlamaqla hər
gün dağıdılmış şəhərlərin bərpasında işləməyə aparırlar. Onun həyatında
əsirliyin ikinci mərhələsi başlayır».

Lətif bir il bu rejimdə işlədikdən sonra onu Nijnekamsk şəhərindən
kənara çıxmamaq şərtilə azadlığa buraxırlar. O, taleyi ilə barışıb nə
vaxsa doğma elobasına qayıdacağı günü həsrətlə gözləyir. 1946cı ildə
burada özbək qızı ilə ailə həyatı qurur. Evə göndərdiyi məktublarında
geri dönməyə içazəsi olmadığını yazır... 

O, bir müddət Nijnekamsk şəhərində neft sənayesində, daha sonra
isə filizçıxarma mədənlərində işləyir. İşlədiyi sahədə özünü qabaqcıl işçi
kimi göstərir. Verilən tapşırıqları vaxtından əvvəl və keyfiyyətlə yerinə
yetirir. Bunun müqabilində iki ildən sonra ona qohumları ilə görüşmək
üçün bir aylıq məzuniyyət verirlər. Lətif geri dönmək şərtilə 1947ci ildə
doğma kəndi Poladlıya gəlir. Yeddillik ayrılıqdan sonra ilk dəfə yaxınları
ilə görüşür.
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Musa əminin dediklərindən: «Yeddinci il idi ki, atamı görmürdüm.
O, müharibəyə gedəndə bacım Arifə 34 aylıq idi. Atam çox dəyişmişdi.
Bacım onu tanımadığı üçün ağlayır, yaxına gəlmirdi. 12 yaşım olmasına
baxmayaraq altı yaşında olduğu kimi məni yenə də dizinin üstündə otuz
durmuşdu. Hər şeyi başa düşürdüm. Atamın yenidən qayıdıb getməsini
heç istəmirdim... Qorxurdum ki, onu həmişəlik itirərəm... 

Anam bizi böyütmək üçün çox əziyyətlər çəkdi. O, bu illərdə bizə həm
ata, həm də ana oldu. Ayağa durmaq üçün Alış baba, Ziliş əmi, Sənəm nənə,
Ağakişi dayı bizə çox köməkliklər etdi. Bizi ac qalmağa qoymadılar...

Anam evdə dar gün üçün üç qızıl onluq saxlamışdı. Axşamlar çırağın
yanına qoyurduq. Parıltısı evi tam işıqlandırırdı. Qızıl o qədər parıl
dayırdı ki, elə bil pəncərədən ayın işığı evə süzülürdü. Nəyin bahasına
olursaolsun atamı Tatarıstana buraxmamalıydıq. Anamın məsləhətiylə
həmin qızılları kolxoz sədrinə verdik. Sədr dedi: «Narahat olmayın, bun
ları NKVDnin böyüyünə çatdıracam ki, Lətifi qoymasın gedə...» Biz
kolxoz sədrinin sözlərinə inandıq. 

Bir neçə gündən sonra kolxoz sədri atamı İmişliyə qoyun otarmağa
göndərdi. Atamın məzuniyyət müddəti tamam olan gün Tatarıstan
NKVDsindən Qubadlı NKVDsinə teleqram gəldi. Atamı İmişlidən
gətirib Qubadlı NKVDsinin zirzəmisinə saldılar. Ağakişi dayı ilə getdik
NKVDnin böyüyünyn yanına. Məsələni ona danışdıq. Andaman elədi
ki, bəs, Ağakişi, kolxoz sədri mənə heç nə verməyib... NKVD sədri Ağa
kişi dayını yaxşı tanıdığı üçün dedi: «Həkimdən kağız alın, qol çəkim ki,
Lətif həqiqətən xəstə olub, qayıda bilməyib. Kolxoz sədri ilə də sonra
danışaram...»

Qızıllar belə getdi... Yenidən bir sentner (100 kiloqrama bərabər çəki
vahidi) düyünün pulunu tapıb atam üçün xəstəlik kağızı düzəltdirdik.
NKVDnin boyüyü Ağakişi dayıma hörmət edib sənədi təsdiqlədi. Atamı
yenidən Tatarıstana qaytardılar. Xəstəlik səbəbindən gecikdiyini nəzərə
alan Tatarıstan NKVDsi ona əvvəlki işində işləməyə icazə verdi... 

Atam məzuniyyətdə olduğu müddətdə həyat yoldaşı evin bütün əşya
larını oğurlayıb qaçır. Atam ikinci dəfə Xadilə adlı tatar qızla ailə həyatı
qurur. 1950ci ildə dünyaya gələn övladının adını Şamil qoyur.

1953cü ildə Stalinin ölümü sürgündə olan bütün müharibə əsirlərinin
müxtəlif vaxtlarda azadlığa buraxılması ilə nəticələndi. Atam uzun illərin
ayrılığından sonra 1954cü ildə doğma elobasına qayıtdı. Ancaq çox
çalışsa da Tatarıstandakı ailəsini özü ilə gətirə bilmədi. Sonradan yazılan
məktublar da heç nəyi həll etmədi. Atam oğlu Şamil 18 yaşa çatana qə
dər maaşının bir hissəsini ona göndərirdi. 
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1956cı ildə Xruşşov hakimiyyətə gəldikdən sonra əsirlikdə olan
bütün əsgərlərin üzərindən əsirlik damğası götürüldü və müharibə işti
rakçısı sözü ilə əvəz olundu». 

SSRİ dövləti Lətif babanın müharibədə, əsirlikdə və sürgündə çəkdiyi
bütün ağrıacıların əvəzini ödəmək üçün biriki medalla kifayətlənir. Lətif
baba yaxasından asdığı medallarla bərabər, müharibənin iztirabını öm
rünün sonuna qədər ürəyinin başında gəzdirir. Kolxozda əməkhaqqı az
olduğu üçün o, 1960cı illərdə Ermənistanın Qafan rayonunda fəhlə
işləməyə gedir. Sanki ermənilərdən uşaqlıq illərinin qisasını almaq yanğısı
onu bura gətirmişdi. Musa əmi deyir ki, yaxşı ki, atam o vaxt Qafanda az
işlədi. Yoxsa döydüyü ermənilər onu nə vaxtsa tutduracaqdı. Bala, Sovet
dövründə belə şeylərə görə adamı gedərgəlməzə göndərirdilər...

Lətif baba ömrünün sonrakı illərini kolxozda çobanlıq etməklə
keçirir. Dəmirli yaylağını addımaddım gəzib dolaşır. Biz uşaq olanda
teztez dağlardan, çoban həyatından maraqlı söhbətlər edərdi. Həmişə
danışdığı hadisələrin sonunda hansısa ermənini yaxşıca döydüyünu
vurğulayardı. Yaxşı yadımdadır, Lətif baba bir dəfə erməninin qoyun
dərisi geyib sürünün içərisinə soxulmasını və onu çomaqla yaxşıca
döyməsini bizə danışanda xeyli gülmüşdük...

1987cı ildə Lətif baba ömürgün yoldaşı Nazlı nənəni itirir. Onu Al
zabəyin yalda, qızı Zərifənin yanında dəfn edirlər. 

Allah rəhmət eləsin!
Lətif baba ömrünün ixtiyar çağında Poladlıda qoyunquzu saxla

maqla, əkinbiçinlə məşğul olur. Böyük təsərrüfat yaradır. 1993cü ildə
hamı kimi o da isti yurdyuvasını tərk edir. Sumqayıt şəhərindəki yataq
xanaların birində məskunlaşır. Sayını bilmədiyi qoyunquzunu kənddən
çıxara bilmir. İllərin zəhməti bahasına qazandığı vardöblətini bir göz
qırpımında düşmənə buraxıb kənddən çıxmasını özünə bağışlaya bilmir.
Kəndə, torpağa bağlı Lətif baba ahıl yaşında silaha sarılıb ermənilərə
qan uddurmağa getmək istəyir. Ancaq...

Sumqayıtın qızmar həyatı Lətif babanı çox darıxdırır. O, 1995ci ildə
dünyasını dəyişir və Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunur.

Allah rəhmət eləsin!
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Sizə hücum edən düşmənlərdən qorxmayın, 
sizə yaltaqlanan dostlarınızdan qorxun. 
(Alvaro Obreqon)



«HӘR GÜN POLADLINI DÜŞÜNÜRӘM»

Lətifov Musa Lətif oğlu 1936cı ildə, ömürgün yoldaşı Lətifova
Familə Qəmbər qızı isə 1938ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndində anadan olub. Musa ilə Familə 1957ci ildə ailə həyatı
qurub. Onların Səmərqənd, Әbülfət, Әdalət, Aqibət, Qənimə,
Әbülfəz, Namizəd və Zəminə adlı övladları dünyaya gəlib.

İşlərimin çoxluğundan vaxt tapıb Musa əmi ilə görüşə bilmirdim.
Nəhayət günlərin bir günü bu «canlı tarixlə» çoxdan planlaşdırdığım
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görüş baş tutdu. Tahirlə məcburu köçkünlərin məskunlaşdığı Texniki
Peşə məktəbinin yataqxanasına yollandıq. Oğlu Namizədlə 24 ildir ki,
burada yaşayırdı. Xeyirdəşərdə teztez görüşməyimizə baxmayaraq,
bizi evində görəndə çox sevindi. Evdəkiləri səslədi: «A bala, tez olun
hazırlıq görün»  dedi. Özü isə gəlişimizin məqsədini bilən kimi yer
göstərib başladı dağıarana, aranıdağa qatmağa: 

«Atam müharibəyə gedəndə altı yaşın içindəydim. Bacım Arifə isə
hələ lap balacaydı. Uşaq olduğum üçün atamın müharibəyə getməsini
adi qarşılamışdım. Hətta demişdim ki, hara gedirsən get, özün bilərsən...
Çünki müharibə haqqında anlayışım yox idi. Ancaq sonralar atasız
uşaqların arasında boynumu büküb dyananda bunun nə qədər ağır və
dözülməz olduğunu hiss etdim. 

Dədəmlə (Alış baba) dayım (Ağakişi baba) çox istəyirdi ki, təhsil alım.
Dörd il Xocamsaxlı kənd məktəbinə getdim. Ancaq dolanışığın çətinliyi və
müharibənin gündəngünə uzanması çoxları kimi məni də oxumaq fikrindən
daşındırdı. Әmimə (Ziliş baba) kömək etmək məqsədiylə dağda qoyun otar
mağa getdim. O vaxt dayım kolxozda ferma müdiri işləyirdi. Onun xatirinə
mənə az da olsa məvacib verirdilər. Anam Nazlı ailəni dolandırmaq üçün
gecəgündüz kolxozun təsərrüfat sahələrində çəltik becərirdi. Müharibənin
ağır illərində dədəm, dayım, əmim, nənəm (Sənəm nənə) bizə çox köməklik
etdi. İlk nəvəsi olduğum üçün Sənəm nənə məni lap çox istəyirdi.

Ailə başçıları müharibəyə gedəndən sonra kənddə aclıq təhlükəsi
hamının qapısını yavaşyavaş döyürdü. Çəltiyi, buğdası qurtaranlar
kiminsə evində yavan çörək tapanda sevinirdi. Qorxurdum ki, hamı acın
dan öləcək. Bir dəfə ağlayaağlaya nənəmdən soruşdum: «Ay nənə,
hamımız açından öləcəyik?» Üç oğul müharibəyə yola salmış nənəm bu
sözdən tutuldu. O, oğlanlarını müharibəyə yola salanda bəlkə də heç belə
olmamışdı. Uşaq olmağıma baxmayaraq nənəmin qəlbini qırdığımı hiss
etdim. Tez yavaş səslə dedim: «Yox e, ay nənə quyuda buğdamız lap aza
lıb, onu demək istəyirdim, vallah...» Sənəm nənə başımı sığallayıb göz
lərimin yaşını sildi. Әlimdən tutub məni dama gətirdi. Böyük bir çəltik
quyusunun ağzını açıb nənə göstərdi və dedi:

 Yox ay bala, acından niyə ölürük ki, Allahın köməkliyi ilə bu çəltik
bütün kəndə bəs edər. Yetər ki, müharibəyə gedənlərin hamısı sağsala
mat evlərinə qayıtsın...

Yaxşı yadımdadır, müharibə illərində anamla nənəm teztez yemək
bişirib kəndin uşaqlarına paylayardı. Çox vaxt ataları müharibədə olan
uşaqları axşamlar da evdən buraxmazdılar. Böyük bir qəlibimiz var idi.
Nənəm on qəlibi birbirinə tikməklə onu hazırlamışdı. Hamımız qəlibin
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altında sıra ilə düzülüb eyvanda, qışda isə damda yatardıq. Bunu son
ralar Osmanın uşaqları, Kərimin uşaqları və başqa poladlılar teztez xa
tırlayardı...

Nənəm kəndin bütün uşaqlarına öz övladı kimi baxardı. Deyərdi ki,
müharibə uşaqlarının anası olmaz. Kim onları əzizləyib çörək verərdisə,
o da onun anası sayılardı. Şübhəsiz müharibə uşaqların başını sığalla
mağa gəlməmişdi. Heç böyüklərə də rəhm eləmirdi. Gəlmişdi ki, onlara
zülm versin, ağrıacı yaşatsın... Kəndin bütün ailələrində bu ağrıacı artıq
hiss olunmağa başlamışdı. Ona görə də müharibənin dəhşətlərini azalt
maq üçün bütün sahələrdə hamı birbirinə kömək edirdi.

Havalar isinəndə nənəm Poladlı uşaqlarının hamısını Dəmirli yaylağına
aparardı. Quzuları örüşə çıxarmaqda çobanlara köməklik edərdik. Dağda
da qəlibin altında yatardıq. Yağış yağanda qəlib ağırlaşıb olurdu «dağ»
kimi. Altında tərpənmək də olmurdu. Necə yatardıqsa, səhər açılanda elə
də durardıq. Çox vaxt heç çarıqlarımızı da ayağımızdan çıxarmazdıq.

Yadımdadır ki, Poladlıdan Mətiş (Məmməd müəllimin atası), Kərim
(Cümşüd dayının atası), Novruz (Kərim babanın qardaşı), Sona (Cüm
şüd dayının bacısı) və başqaları bizimlə dağa gedərdi. Onlar öz heyvan
larını kolxozun heyvanlarına qatıb dağda bəsləyərdi. Mətişin bir sürü
keçisi var idi. Ağzında xüsusi fit çalmaqla keçiləri istədiyi istiqamətə
yönləndirə bilirdi. O, bir dəfə dağda olanda keçiləri qışdan sağsalamat
çıxsın deyə, əhd eləyib Cidalı pirinə aparır. Keçilər pirin qayalıqlarında
bir yerdə dayanmır. Daşdandaşa sıçrayır, Mətişin fitinə məhəl qoy
murlar. Mətiş «Qarayaman (xəstəlik) sizi qırsın»  deyib çətinliklə də
olsa keçiləri bir yerə toplayır. Cidalı piri ağır pir idi. Niyyət eləyib həmin
pirə gedənlər öz arzularına çatardı. Düzdür, Mətiş əhd eləmişdi ki,
keçiləri qışdan sağsalamat çıxsın, ancaq özü də bilmədən elədiyi qarğış
daha tez qəbul olunur. Keçilərinin hamısı qırılır...

Elə həmin il Novruzun da başına iş gəlmişdi. Bunun Cidalı piri ilə
heç bir əlaqəsi yox idi. Sadəcə, kişi bilməliydi ki, dilsizağızsız heyvanı
ayağa yox, ağaca bağlamaq lazımdır...»

Musa əmini bu arada gülmək tutdu. Danışacağı hadisənin nə ilə
başlayıb, nə ilə qurtaracağını bilməsək də biz də ona qoşulduq. Xeyli
güldük. Musa əmi özözünə: «Ә, meşənin ağaçını əlindən almayıblar ki?
Öküzü niyə ayağına bağlayırsan?  deyib gözlərindən yaş axana qədər
yenidən güldü. Elə həmin əhvalruhiyyə ilə də söhbətinə davam etdi:

«Novruzun bir öküzü var idi. O, dağa köç edəndə Çömçə bulağından
doyunca su içib bir az dincəlmək istəyir. Öküz uzaq getməsin deyə onu
ayağına bağlayır. Yuxu dediyin ölüm kimi bir şeydi... Novruzu yuxu

187



tutur. Bayaqdan bəri öküzün yanyörəsində fırlanan alabağa (böyük ya
şılımtıl milçək) qəflətən öküzü sancır. Öküz qalxır oynağa. Novruzu
sürüyüb meşədə gah o ağaca, gah bu ağaca çırpır. Yaxşı ki, öküzün ipi
uzun olub, ağaclara dolaşıb dayanıb. Yoxsa, Novruzun tikəsi ələ gəlməz
di. Qolqılçası əzilsə də kişi yaxşı qurtarmışdı... 

O vaxt nənəm kolxozda emalçı işləyirdi. Ayrıca alaçığı var idi.
Sağıcılar südün hamısını ona təhvil verirdi. Nənəm südü qablara doldu
rub kolxozun emal məntəqələrinə göndərirdi. Hazır məhsul oradan cəbhə
bölgələrinə, döyüşən əsgərlərə çatdırılırdı.

Müharibənin ağır illərində əmək qabiliyyəti olanların hamısı, uşaqdan
böyüyə kimi arxa cəbhədə döyüşən orduya kömək edirdi. Stalinin qəbul et
diyi qərarların qorxusundan heç kim dövlətin malına əyri gözlə baxa bil
məzdi. Çünki dövlət başçısının irəli sürdüyü «Hər şey Vətən üçün, hər şey
qələbə üçün!» şüarı hamını bir arada birləşdirirdi. Hamı bilirdi ki, tədarük
olunan məhsul cəbhəyə onun övladına, qardaşına, qohumuna göndərilir.

Dayımı müharibə qurtaran vaxtlar kolxoz sədri təyin etdilər. Heç bir
il də işləmədi. O, çarığını çıxarıb şalvarını dizinə qədər çırmalayardı.
Kövşəndə qara (çəltik ləklərinə otlu torpaqdan qoyulmuş işarə) qoyardı.
Arvadlar isə tir (çəltik ləklərinin arası) bağlayardı. Dədəmlə dayımın
bağçasının yanında Qoşa xırman var idi. Kəndin uşaqları ilə birlikdə
bütün günü öküzləri qovur, çəltik döyərdik. Müharibə uşaq kimi sevin
məyi, uşaq kimi oynamağı, hətta uşaq kimi ağlamağı da almışdı əlim
izdən. Ölkə əhalisi indi də quruculuq işlərinə səfərbər olunmuşdu. Bizə
bir əmək gününə 16 kiloqram çəltik verirdilər. Çox vaxt çəltiyi Ağcabədi
bazarına aparıb satardıq və ya digər zəruri mallarla dəyişərdik. Yaşamaq
üçün çətinliklərdən qorxmamaq lazım idi...

Stalinin ölümündən sonra onun yaratdığı rejim yavaşyavaş öz mis
siyasını başa vurdu. Bu, o vaxtlar idi ki, nənəm kolxozda emalçı işini
artıq başqasına təhvil vermişdi. Südün, qatığın, qaymağın yaxşı yeri
əvvəlcə raykom katiblərinə, prokurorlara, polis rəislərinə, kolxoz sədr
lərinə, qalanı isə dövlətin satış məntəqələrinə göndərilirdi. Kolxoz və
idarələrdə rüşvətxorluq, yeyinti baş alıb gedirdi. Hər şey kağız üzərində
artıqlaması ilə göstərilirdi. Beşillik plan vaxtından əvvəl yerinə yetir
ilirdi. Әmək qəhrəmanlarının adı dillərdən düşmürdü. Altı yaşından
kolxozda əmək fəaliyyətinə başladım, 17 il kolxozda, 27 il isə Qafanda
tunellərdə fəhləlik etdim. Ancaq əmək qəhrəmanı ola bilmədim. O vaxt
kı əmək qəhrəmanlarının hamısı kağız üzərində planı artıqlaması ilə ye
rinə yetirənlər idi. Bu proses uzun illər belə getdi. Sonda kolxoz da
dağıldı, SSRİ dediyimiz dövlət də...»
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Musa əmi pasportundakı cavanlıq şəklini göstərdi: «Namizəd, bala,
bu şəkli niyə böyütdürmürsən, asaq divardan?»  dedi və üzünü bizə
tərəf çevirdi:

 Bala, çayınızı için, soyuyur...
Çaydan bir qurtum içib dedim:
 Musa əmi, söz verirəm ki, mən o şəkli sənin üçün böyütdürüb

gətirəcəm...
O, şəkildə atası Lətif baba kimi canlı, cüssəli idi. Әvvəlcə elə

bildik Namizədin şəklidir. Çox oxşayırdılar birbirlərinə. Musa əmi
fikrə getdi. Görünür ötən illərin xatirələri onu öz qanadlarına alıb
aparmışdı. Şübhəsiz uşaqlıq illərinin ağrıacıları, gənclik illərinin
çətinlikləri kino lenti kimi gözləri önündən gəlib keçirdi. Xeyli
vaxtdan sonra Musa əmi gözlərinin yaşını silib, soyumuş çaydan bir
qurtum içdi: «Hə bala, guya atamdan danışırdım e...»  deyib yenidən
müharibə illərinə qayıtdı:

«Artıq 1942ci ilin ortalarından atamdan məktub almadıq. Fikirləşirdik
ki, yəqin başında nəsə bir iş var, ya həlak olub, ya da əsir götürüblər. Ancaq
həlak olması barədə «qara kağız» olmadığı üçün hardasa özümüzü
inandırmağa çalışırdıq ki, yəqin nə vaxtsa qayıdar... Bu ümidlə anam neçə
illər onun yolunu gözlədi. Atası müharibədən qayıdanları görəndə öz
özümə: « Kaş ki, mənim də atam qayıdaydı, mən də ulduzlu kəməri belimə
bağlayaydım, qırmızı papağı (ulduzlu papaq) başıma qoyub qürrələnəy
dim»  deyirdim. Hərdən də atası müharibədən qayıdan uşaqlardan ulduz
lu papağa, yaxud da kəmərə əl ilə toxunmağı xahiş etmək istəyirdim.
Ancaq cəsarət etmirdim. Qorxurdum ki, qoymazlar, pərt olaram...

Müharibə bir neçə ay idi ki, qurtarmışdı. Cəbhədən qayıdanlar da
varıydı, qayıtmayanlar da... Atam da qayıtmayanlar sırasındaydı. Artıq
ailənin bütün yükünü mən daşımaq məcburiyyətindəydim. Dayım
kolxoz sədri işlədiyi üçün rayonda hamı onun hörmətini saxlayırdı.
NKVDnin böyüyü ilə də, Hərbi Komissarla da münasibəti çox yaxşı
idi. O, həmişə bizə təsəlli verib deyirdi: «Lətif inşallah qayıdacaq». Bir
gün dayım rayondan ümidverici bir xəbərlə gəldi: «Komissarla görüş
düm. Dedi ki, «qara kağız» yoxdursa, deməli, gələcək. Onsuz da əsir
likdə olanlar yavaşyavaş geri dönür. Ancaq Avropada qalanlar da var.
Çox güman ki, o da əsirlikdə olub».

Hərbi Komissarın bu xəbərindən bir neçə gün sonra NKVDnin
böyüyü dayımı yanına çağırdı. Mən də dayımla getdim. İndiki kimi
yadımdadır, rəis üzünü dayıma tərəf tutub dedi: «Bizdə olan məlumata
görə Lətif sağdır. O, 1942ci ildən müharibə qurtarana kimi alman əsir
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liyində olub. 1945ci ildə Amerika ordusu tərəfindən əsirlikdən azad
edilib. Öz arzusuyla Vətənə dönüb. Ancaq bilirsən də... Stalinin əmrinə
əsasən müharibədə əsir götürülənlər ya güllələnməli, ya da sürgünə
göndərilməlidir. Lətif sıravi əsgər olduğu üçün onu güllələməyiblər. Şükr
edin ki, Tatarıstana sürgün ediblər. Nə vaxt qayıdacağı barədə bizə
məlumat verməyiblər».

NKVD böyüyünün dayıma dedikləri hamımızı çox sevindirdi. Atam
sağsalamat idi. «Sıravi əsgər olduğu üçün onu güllələməyiblər». Rəisin
bu sözü daha çox sevindirdi bizi. Ancaq bu sevincin arxasında üzücü bir
kədər də gizlənirdi. Sürgündə olan atamı hələ neçə illər görə bilməyə
cəkdik. (Sonralar görüşünə getmək istəsək də bu, mümkün olmadı, icazə
vermədilər...)

Atamın sağsalamat olması xəbərini eşitdikdən təxminən 20 gün sonra
ondan məktub aldıq. Məktubda qısa olaraq yazırdı: «...1942ci ilin mayın
da Lvov şəhəri yaxınlığında almanlar bizi əsir götürdü. Həmin gündən
müharibə qurtarana qədər Almaniyanın Lubmin şəhərində əsirlikdə olduq.
Amerika ordusu bizi xilas etdikdən sonra təklif elədilər ki, onlarla qalaq.
Mən razılaşmadım. Vətənə dönməyə qərar verdim. Qayıdan kimi mənə
iş kəsdilər. Tatarıstana sürgün etdilər. Qismət olsa görüşərik...»

1947ci ildə atama ailəsi ilə görüşmək üçün bir aylıq icazə vermişdilər.
Onu geri buraxmaq istəmirdik. Çox çalışsaq da bu, alınmadı. Atamı
yenidən Tatarıstana qaytardılar. Stalin öləndən sonra sürgündə olanların
hamısını müxtəlif vaxtlarda azadlığa buraxdılar. Onların əsirlikdə olduğu
illəri müharibə illərinə bərabər hesab etdilər. Atam 1954cü ildə sürgün
dən qayıtdı. Artıq mənim 18 yaşım var idi. Bu illərin ağrıacısına atam
müharibədə, əsirlikdə, sürgündə, biz isə arxa cəbhədə dözərək ümidlə
yaşadıq.

Artıq böyümüşdüm, əsgərliyə getməli idim. Ancaq atam kənd soveti
sədri ilə sənədlərimi elə düzəltdi ki, məni əsgərliyə aparmadılar.
Dedilər ki, yaşın çoxdur, qalıb kolxozda işləsən daha yaxşı olar. Mən
kolxozda işlərimi davam etdirməyə başladım. 1957ci ildə atam məs
ləhət gördü ki, Familə ilə ailə həyatı qurum. Familənin atası Qəmbər
əmim müharibədən qayıtmamışdı. Qızları Nabat, Sara, Familə yetimçi
liklə böyümüşdü...

1959cu ilə qədər kolxozda işlədim. İş çox, əməkhaqqı isə az idi...
Aldığım pulla ailəni dolandırmaq mümkün deyildi. O vaxt oğlum
Səmərqəndin bir, bacım Qanifənin isə iki yaşı varıydı. Arifə bacım Qis
mətlə ailə qurduqdan altı ay sonra ondan ayrılıb gəlib oturmuşdu bizdə.
Yəqin qismət beləymiş. Oğlu Әlövsət bizim evdə dünyaya göz açmışdı.
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Arifə sonrakı illərin birində Müskanlı
Tapdıqla ailə həyatı qurdu. Ümumiyyətlə
bacılarımın ailə məsələsində mənim
razılığım olmayıb, onlar da atalarının bir
sözünü iki eləməyib.

Nə isə... Uşaqları böyütmək, tərbiyə
etmək, oxutmaq, evləndirmək kimi məsə
lələr hələ qarşıda idi. Ona görə də işləmək
üçün Məhəmməd əmi ilə birlikdə Qafana
getdim. Dağların altından tunel çəkirdik.
Ermənilər yaxşı pul verirdi bizə. Sonralar
çəkdiyim tunellərdən bir neçə dəfə keçdi
yimi xatırlayıram. Onda əminamanlıq
dövrü idi. Ayın 15 gününü Qafanda işlə
yirdik. Qalan 15 gününü isə kənddə təsər
rüfat işləriylə məşğul olurduq. Yaxşı
yadımdadır, Qafandan gələndə uşaqlar
böyük sevinclə məni qarşılayardı. «Musa
necəsən? Musa necə gəldin? Musa ordan
oturma, burdan otur!» (Uşaqlar atalarını
öz adı ilə çağırırdı)  deyib, əlimdəki çan
tanı alardılar. Sonra o biri otağa keçib
çantanı boşaldardılar. Bir dəfə gələndə
uşaqları yoxlamaq üçün çantanı pilləkə
nin altında gizlədib əliboş evə qalxdım.
Heç «Musa xoş gəldin, necə gəldin?!» 
deyən də olmadı. Sakitcə keçib oturdum.
Bir az sonra oğlum Әdalət dilləndi: «Mu

sa, bəs «sumkan» hanı?..» Xeyli güldüm. Uşaqlara tərəf: «Ә, siz məni
«sumkaya» görə çox istəyirsiniz?»  deyib çantanın yerini göstərdim və
yenidən gülməyə başladım...

Qafana gedəndə ermənilər bizi avtobusda oturmağa qoymazdı. Boş yer
olanda deyərdilər ki, «zanitdi», qabaqda minəcəklər. Hələ yadıma gəlmir
ki, Zeyvədən Qafana qədər yolu avtobusda oturub gedək. Ancaq bu, bir
neçə il belə oldu. Sonralar bizə ayrıca yer saxlayırdılar. Cavanlıqda yaxşı
səsim var idi. Bir dəfə avtobusda oxudum, ermənilərin xoşuna gəldi, mənə
yer verdilər. Dedilər ki, ay kirvə, bu gündən sonra səni və dostunu ayaq
üstə saxlayanın!.. (Burada Musa əmi ermənilərə layiq bir söz işlətdi... red.
 R.M). Həmin gündən sonra bizə avtobusda oturmağa icazə verdilər. 

191

Lətifova Arifə Lətif qızı.

Lətifova Qanifə Lətif qızı.



Bir dəfə Qafandan gələndə gördüm ki, həyətdə çadır qurulub. Anam
dünyasını dəyişmişdi. Onu Alzabəyin qəbristanlığında dəfn elədik.
Anam rəhmətə gedəndən sonra ev işlərinin bütün ağırlığı Familənin
üzərinə düşdü. Artıq atam Qafanda işləməyimə razı deyildi. Teztez
deyirdi: «Bəsdi o xarabada işlədin, çıx gəl otur evdə, bir az qoyunquzu
alıb saxlayarıq, həm də gözümüzün qabağında olarsan...» 

Məhəmməd əmi ilə mən dədəmin təkidindən sonra 1987ci ilə qədər
işlədiyimiz DağMədən Kombinatından çıxdıq, Qubadlıda işləməyi qərara
aldlq. O vaxtlar Әhməd «Kolxozstroy»da (Kolxozlararası Tikinti İdarəsi)
baş mühəndis işləyirdi. Bizə dedi ki, gedin əmək kitabçanızı yazdırın, he
yifdi stajınız batmasın. Qafanda 27 il işləməyimizə baxmayaraq ermənilər
stajımızı yazmadı. Bəhanə edib dedilər ki, öz ərizənizlə işdən çıxdığınız
üçün sizə staj yaza bilmərik. Sağ olsun Әhmədi, özü hər şeyi qaydaya saldı.
Elə etdi ki, Qafanda işlədiyimiz illərin hamısı elə «Kolxozstroy»dan yazıldı.
Bizi işə götürdü. Məhəmməd əmi idarədə qarovulçu, mən isə fəhlə işləməyə
başladım. Zöhrab Məmmədov Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci
katibi olan vaxtlarıydı. Rayonun hər yerində yenidənqurma işləri gedirdi. 

Fəhləliklə halal çörəyimizi qazanırdıq. Uşaqları məktəbdə oxutdur
muşdum, Namizəddən başqa hamısı ailə qurmuşdu. Çox istəyirdim ki,
onlardan biri institut qurtarsın, başına «qırmızı papaq» qoysun. (Musa
əmi uşaqlarından birinin oxuyub polis olmasını istəyirdi. Özünün dediyi
kimi bu, onun uşaqlıq arzusu olub. Görünür bu arzu onda hələ uşaqlıq
illərində atasının qırmızı ulduzlu papağını başında gəzdirmək istəyindən
yaranıb... red.  R.M.) Ancaq qismət olmadı. Ailə qurduqdan sonra
Səmərqənd Sumqayıta, Әbülfəz isə Ukraynanın Donetsk şəhərinə köçdü.
O biriləri isə kənddə əkinbiçinlə məşğul oldu. Uşaqların ikisinə Kaha
daşda ev tikmək istəyirdim... Kaha daşda bir şaftalı ağacımız var idi. Üstü
dolu olurdu. Uşaqlar yeyib çiyidini baxçaya tullayırdı. Çiyiddən o qədər
şaftalı şitili bitmişdi ki... Hamı gəlib aparırdı, yenə də qurtarmırdı».

Musa əmi söhbət edəedə gözlərini divardan asılmış bir şəklə zilləyib
xeyli baxdı. Sanki donmuş baxışları ilə divardan boylanan şəkil də Musa
əmini süzürdü. Familə xalanın şəkli idi. Musa əmi gözlərinin yaşını silib
dərindən köks ötürdü və dedi: «Familə uşaqlarının yolunda çox əziyyət
çəkib. Qızlarına qarşı hədsiz dərəcədə həssas idi. Bu şəkli (divardan asılmış
şəkli göstərir) Zəminənin toyunda çəkdirmişdi. Zəminənin toyu Poladlıda
çalınan axırıncı toy oldu. Toydan 2 ay 24 gün sonra 27 il işlədiyim Qafan
rayonu fərəfdən ermənilər kəndimizə hücum etdi. 1993cü il avqustun 31
də bütün torpaqlarımız talan olundu. Yaxşı yadımdadır, həmin gün mal no
batı bizim idi. Heyvanları Gabyuxarı yığırdım. Eşitdim ki, kənddən kim
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isə elə hey çağırır: «Musa qayıt, Musa qayıt!» Özözümə fikirləşirdim ki,
görəsən bizim kənddə Musa kimdi? Birdən elə bil ki, yuxudan ayıldım.
Familə idi... Məni çağırırdı... Çağırırdı ki, kənd çıxır, qayıt geri... 

Evə qayıtdım. Kəllə otaqda bir cüt ayaqqabım var idi. Hələ geyin
məmişdim. Qalxdım ki, onu götürüm. Elə bu vaxt bir raket gəlib, tut
ağacımızı parçaparça etdi. Hamımız qaçdıq. Elə həmin gündən kənddən
çıxdıq. Akarada baxdım ki, geyindiyim qaloşun biri 42, biri isə 45 ölçüdədir.

Atam gəlmək istəmirdi. Deyirdi: «Məni heç kim torpağımdan çıxara
bilməz. O vaxt uşaq olmuşam, ağlım kəsməyib. (Lətif baba 1918ci il er
məni müsəlman davasını nəzərdə tuturdu. red.  R.M.) İndi qocalsam da
yenə də biriki erməni öldürə bilərəm. Heç olmasa özüm də, öz torpağımda
ölərəm». Atamı zorla çıxardıq kənddən. Sumqayıtda yataqxanaların
birində məskunlaşdıq.

Heç uyğunlaşa bilmirdik şəhər həyatına... Atam doğma yurd, eloba,
torpaq deyədeyə 1995ci ildə dünyasını dəyişdi. Atamın ölümündən
sonra Familəni də xəstəlik tapdı. Elə hey öskürürdü. Nə qədər davadər
man eləsək də köməyi olmadı. Teztez deyirdi: «Birdən ölərəm, Nami
zədi evləndirin toyunu görüm». 

Familə Namizədin toyundan üç ay sonra 2002ci il dekabrın 1də rəh
mətə getdi. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olundu. İndi Әdalət
nəvəsinə Familənin adını qoyub. Namizəd isə oğluna mənim, qızına
anam Nazlının adını verib.

Familənin ölümündən beş il sonra 2007ci ildə Səmərqənd xəstə
likdən dünyasını dəyişdi. 1995ci ildə avtomobil qəzasında həlak olan
qızı Zülfiyyənin yanında, Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olundu».

Tahirlə mən «Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin, qalanlara isə
çan sağlığı arzulayırıq!»  deyib ayağa qalxdıq. Getmək istədiyimizi
bildirdik. Musa əmi qapının ağzında dayanıb bizi buraxmadı və dedi:
«Nə danışırsınız? Vallah, bir də üzünüzə baxmaram. Sizə yaxşı Poladlı
aşı bişiriblər. Yeməmiş buraxmaram...» Həm Musa əminin təkidi, həm
də sözün düzü, bayaqdan bəri plovun otağa dolmuş ətri bizi yenidən
oturmağa məcbur etdi. Tahir üzünü Musa əmiyə tərəf çevirib: «Allah
rəhmət eləsin Familə xalaya, kənddə olanda əsl Poladlı aşını o bişi
rərdi!»  dedi... 

Doğrudan da plov süfrəyə gələndə əsl Poladlı plovunun ətrini bir daha
hiss etdim. Plovu Namizədin yoldaşı Gilə bişirmişdi. O, bu günə qədər
Poladlını bircə dəfə də görməyib. Ancaq bişirdiyi plovun dadı əsl Poladlı
plovunun dadını xatırladırdı. Gilə plovu dadlı bişirmişdi, buna söz ola
bilməzdi. Ancaq plov həm də Poladlıdan gətirilmiş qazanda bişmişdi... 
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P.S. Musa əmi Poladlı haqqında
hər gün fikirləşir. Nə vaxtsa kəndə
qayıdacağı günü həsrətlə gözləyir.
Tanıdığı, tanımadığı adamlardan
soruşduğu ilk söz bu olur: «Görə
sən, kəndə nə vaxt qayıdacağıq?»
Deyir ki, məni yaşadan nəvələrim
Musa ilə Nazlıdır, onlardır məni
həyatda saxlayan!!!

P.P.S. Musa əmi ilə görüşimüzdən
təxminən bir ay sonra Şahmərdanla
Zəminə məni evlərinə çağırmışdı.
Övladları Balakişi Vətən qarşısında
əsgəri borcunu vermək üçün gedirdi.
Nəvəsini yola salmağa Musa əmi də
gəlmişdi. Söz verdiyim kimi Musa
əminin cavanlıq şəklini böyütdürüb
gətirmişdim. O, şəkli görən kimi se
vindi, cavanlıq illərini xatırlayıb göz
yaşlarını saxlaya bilmədi. «Amma,
nə oğul olmuşam!»  deyib cibindən
dəsmalını çıxardı və başqa otağa
keçdi...

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Lətifov Səmərqənd Musa oğlu
1958ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Binə 101 saylı
Texniki Peşə Məktəbini bitirib. Bir müddət Radiotexnika ustası
kimi fəaliyyət göstərib. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən
Baxşəlı dayının qızı Rahilə xanımla ailə həyatı qurub. Onların
Təhminə, Səyavuş, Zülfiyyə və Günay adlı övladları dünyaya
gəlib. 2007ci ildə dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər qəbris
tanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin!

Lətifov Әbülfət Musa oğlu
1960cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Binə 101 saylı
Texniki Peşə Məktəbini bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə
məşğuldur. Ukraynanın Donetsk vilayətində yaşayır. Qubadlı
rayonunun Dondarlı kəndindən Pakizə xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Ramil və Ramin adlı övladları dünyaya gəlib.
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Lətifov Әdalət Musa oğlu
1963cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə
məşğuldur. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndindən Nüsrət dayının qızı Şahruzə xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Xəlil və Mətləb adlı övladları dünyaya
gəlib.

Lətifov Aqibət Musa oğlu
1965ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Dəmiryol
Texnikumunun Dəmir yollarının İstismarı fakültəsini bitirib.
Halhazırda Giləzi dəmiryol stansiyasında dispetçer işləyir.
Giləzi qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndin
dən Әsab dayının qızı Qəndab xanımla ailə həyatı qurub. On
ların İlkin, Tünzalə və Emin adlı övladları dünyaya gəlib.

Lətifova (Cəfərova) Qənimə Musa qızı
1968ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Mahmudlu
kəndindən Murtuz ilə ailə həyatı qurub. Onların Günay, Әli
zamin və Fəxriyyə adlı övladları dünyaya gəlib.

Lətifov Әbülfəz Musa oğlu
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda özəl şirkətdə
mühafizəçi işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayo
nunun Aşağı Xocamsaxlı kəndindən Könül xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Ramil və Səadət adlı övladları dünyaya gəlib.

Lətifov Namizəd Musa oğlu
1972ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8illik məktəbini bitirib. Halhazırda Sumqayıt Yol İstismar
Sahəsində işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı qəsəbə
sindən Gilə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Musa və Nazlı
adlı övladları dünyaya gəlib. (Övladlarına atası Musanın və
nənəsi Nazlının adını verib).

Lətifova (İsmayılova) Zəminə Musa qızı
1974cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda evdar qadındır.
H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndindən Balakişi əminin oğlu Şahmərdanla ailə həyatı qu
rub. Onların Әfsanə, Balakişi və Aişə adlı övladları dünyaya
gəlib.
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ÜÇ MÜHARİBӘ GÖRMÜŞ ADAM
(Məhəmməd əmi haqqında bədii yazı).

İsmayılov Məhəmməd Lətif oğlu 1912ci ildə, ömürgün yoldaşı
İsmayılova Telli Alış qızı isə 1925ci ildə Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndində anadan olub. Məhəmməd 1947ci ildə əmisi
Alış  babanın qızı Telli ilə ailə həyatı qurub. Onların İsmayıl,
Həmid, Sünbül, Ramazan, Şeyda və Mehman adlı övladları dün
yaya gəlib.
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Məhəmməd bir yaşında atası Lətif babanı itirir. Anaları Sənəm nənə
bütün çətinliklərə qatlaşaraq Məhəmmədlə Xırdaxı (Lətif babanın ölüm
ündən sonra oğlu Xırdaxın adını dəyişib Lətif qoyublar) böyüdüb tərbiyə
edir. Bir müddətdən sonra Alış baba Sənəmi balaca qardaşı Zilişə alır. Ziliş
Məhəmmədlə Lətifə atasızlığı hiss etdirmir. Gecəgündüz çəltik sahələrində,
pambıq tarlalarında, sonralar kolxozun süd qəbulu məntəqəsində çalışan ana
ömürgün yoldaşı ilə ələlə verib uşaqlarına korluq çəkdirmir.

Yazı İsmayılov Mehman Məhəmməd oğlunun atası haqqında  xatirə
ləri əsasında hazırlanmışdır. Övladları Məhəmmədi  əmi, Tellini isə 
Telli bacı deyə çağırırdı..

«Günlər birbirini əvəz edir. Həyatı yavaşyavaş dərk etməyə başlayan
əmim başının üstündə hər zaman Ziliş babanı görür. O, həqiqi atasının
Ziliş baba olduğunu zənn edir. Әmim uzun illərdən sonra doğma atası
Lətif baba haqqında eşidəndə onu xatırlamadığını deyir. Axı, o, neçə il
lərdən sonra bir yaşındaykən itirdiyi atasını necə xatırlaya bilərdi?!

Әmim 1928ci ildə Dondarlı sovetliyinin Dondarlı kənd 9 illik mək
təbində təhsilini başa vurur. Kəndin işigücü çox olduğu üçün əmim təh
silini davam etdirmək istəmir, əkinbiçinlə məşğul olur. Qardaşı ilə
birlikdə Ziliş babaya təsərrüfat işlərində köməklik edir. Daha sonra isə
kolxoz quruculuğu işlərinin geniş vüsət aldığı bir dövrdə kolxozun yeni
yaradılmış təsərrüfat sahələrində çalışır. 

19301935ci illərdə kolxoz quruculuğu işləri sürətlə davam etməyə
başlayır. Kəndlilərdən dədəbaba torpaqları alınaraq kolxozun tabeçiliyi
nə keçirilir. Poladlı, Dəmirçilər, Dondarlı və bir neçə başqa kəndin daxil
olduğu «Komsomol» kolxozu öz təsərrüfat sahələrini xeyli genişləndirir.
Әmim həmin təsərrüfat sahələrinin birində Ziliş baba ilə birlikdə çəltik
becərməklə məşğul olur.

Təsərrüfat işlərinin çox olmasına baxmayaraq Ziliş baba əmimin
böyük qardaşı Lətifi 1930cu ilin qış aylarının birində evləndirir. Ona
əmisi Cəbrayılın qızı Nazlını alır. Ziliş baba qardaşı Alış baba ilə birlikdə
köməkləşib Lətif əmi üçün erməni ustaya ayrıca ev tikdirir. Hamının er
mənilərə «kirvə» dediyi vaxtlarda Lətif əmi onlara düşmən gözü ilə
baxırmış. Ona görə deyirlər ki, Lətif əmi kənddə erməni ustanı döyə
döyə işlədirmiş...» (Lətif ailə quranda Mədədin 8, Gilənin 2 yaşı olur.
Üç ildən sonra isə Balakişi dünyaya gələcəkdi...)

Məhəmməd təsərrüfat işlərində çox işlədiyi üçün günlərin bir günü
Ziliş baba öz atının balasını ona bağışlayıb deyir:

 Məhəmməd, bala, bu dayçaya yaxşı qulluq elə. O, səni heç vaxt darda
qoymaz. Kolxozda çox işləyirsən, həmişə çöldəbayırda olursan. Bu dayça
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gələcəkdə sənə bütün işlərində köməklik edəcək. Ona yaxşı bax! Məhəm
məd dayçaya hər gün qulluq göstərir, yalmanına sığal çəkir, onu teztez
tumarlayırdı. O, çəltik döyməyə, tir bağlamağa gedəndə dayçanı da həmişə
özü ilə aparır, onu yoncanın dəj (bol) yerinə bağlayırdı. Duruşu, yerişi,
qaçışı, baxışı ilə çoxlarının diqqətini cəlb edən dayça böyüdükcə sahibinə
daha da sədaqətli olurdu. At Məhəmmədin səsini eşidən kimi onun yanına
gəlirdi. Gecə harada olursa olsun mütləq sahibinin yanına qayıtmalı idi. 

O vaxtlar Eşşək meydanında teztez at yarışları, müxtəlif oyunlar
keçirilərdi. Məhəmmədin atı hansı yarışa qatılsaydı mütləq birinci yer
onun olmalı idi. At yarışlarının birində Məhəmmədin atı yenə də şimşək
sürətilə çaparaq bütün atları geridə qoyur. Həmin yarışdan sonra Alış
baba atı tumarlayıb deyir:

 Bu atın qaçışı həmişə şimşəyin çaxmasını xatırladır mənə... Ata bu
gündən Şimşək adı verirəm!

Atın adı həmin gündən sonra Şimşək qalır. Bu ad Məhəmmədin çox
xoşuna gəlir. Məhəmməd Şimşəyə hər gün müxtəlif hərəkətlər öyrədir.
O, əlini üç dəfə birbirinə vuranda Şimşək arxa ayaqlarının üstünə qalxar,
əllərini yanlara açanda isə müəyyən məsafəyə qədər sürətlə qaçıb yenidən
geri qayıdardı. Әn maraqlısı budur ki, Məhəmməd bir əlini qabağa
uzadanda at sağ ayağını qaldırıb onun ovcunun içinə qoyardı, sanki salam
verərdi. Şimşək Atlar gölünün lap dərinliyinə qədər üzər, başqa atların
keçə bilmədiyi ensiz çığırlardan, sıldırım qayalardan keçərdi. Atı tumar
ladıqca sanki o, ayaqlarının üstündə astaasta rəqs edərdi. Onun rəngi
qapqara, yalmanı ilə alnının ortasındakı qaşqa ağappaq idi...

İsmayılov Mehman Məhəmməd oğlunun dediklərindən: «1930
cu illərdə Alış baba ilə Ziliş baba Lətif əmi üçün Poladlıda usta Aşota
ev tikdirirmiş. Şimşək hər həftəsonu erməni ustanı evlərinə apararmış.
Alış baba ustaya möhkəm tapşırmışdı ki, atı yolda incitməsin, evə çatan
kimi onu buraxsın. Aşot da hər dəfə Zeyvə kəndinə çatan kimi atı bu
raxarmış. At özü harda olsa gəlib evə çıxarmış. 

O vaxt Zeyvə və ətraf kəndlərin kolxoz sədri Vartan teztez Alış
babaya gileylənib deyərmiş:

 Ay kirvə, Zeyvə camaatı deyir ki, Alışın atı yenə də kolxozun taxıl
zəmisini viran qoyub, əzikəzik edib. Belə olmaz axı!..

Alış baba atın bütün hərəkətlərinə bələd olduğu üçün kolxoz sədri ilə
mərc gəlir:

 Ay sədr, səninlə bir toğludan mərc gəlirəm. Mən deyirəm ki, mənim
atım heç vaxt zəmi yerinə girməz, zəmidən bir sünbül də qoparmaz. Bax,
ay Vartan, gəl bir şərt kəsək. Aşot atı buraxandan sonra əgər at gəlib
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zəmi yerinə girsə mən sənə bir toğlu verəcəyəm. Yox, əgər gəlib zəminin
kənarında otlasa sən mənə bir toğlu verəcəksən. Razısan?

Kolxoz sədri razılaşır. Әllərini birbirinə sürtüb özözünə deyir ki, lap
yaxşı, bu da keçən həftə kolxozun fermasından oğurlayıb kəsdiyim erkəyin
əvəzi olar. Alış baba ilə Vartan zəmi yerinin yaxınlığındakı ağacın dibində
dayanıb gözləyir. Aşot atı buraxır. At gəlib taxıl zəmisinin kənarında xeyli
otlayır, sonra bir sünbül də qoparmadan Poladlıya tərəf üz tutur... 

Bunu görən Vartan təəccüblə deyir:
 Alış kirvə, məssəb haqqı bu at bizim ermənilərdən çoxçox ağıllıdır.

Nə zəmi yerinə girdi, nə də ki, zəmidən bir sünbül qopardı. Ara, görünür
bu zəmini tapdalayan elə bizim camaatın malheyvanıymış...

Mərci uduzmaq Vartana çox pis təsir edir. O, Aşota tapşırır ki, Alışın
atını mütləq oğurlamaq lazımdır. «Bu toğlu məsələsi məni yaman
yandırdı»  deyən Vartan, Aşotu hədələyir, əks halda başına oyun açacağı
ilə qorxudur...

Günlərin bir günü Aşot qorxusundan kolxoz sədrinin sözünə əməl
edir. Evə çatanda atı buraxmır, onu həyətdəki tut ağacına bağlayıb deyir:

 Səhər açılan kimi atı Vartana çatdıraram. Alış kirvəyə də deyərəm
ki, mən atı buraxmışam, başqa heç nədən xəbərim yoxdur...

Gecənin bir vaxtı sahibinin yanında olmadığını hiss edən Şimşək az
qalır ki, tut ağaçını yerindən qoparsın. Dırnaqları ilə hər yeri cır
maqlayır, ağacın gövdəsini gəmirir. Ağacın qurumuş budağı atın boy
nunu yaralayır. At arxa ayaqları ilə hər yeri təpikləyir, Aşotu yaxına
buraxmır. Sonda o, noxtanı dişi ilə gəmirib qırır və bir göz qırpımında
gözdən itir.

Әmim həmin gün Boynaqla (Ziliş babanın itinin adı) səhərə qədər
Şimşəyi gözləyir. Boynaq çox sədaqətli it idi. Səhərə yaxın Şimşəyin
gəlişini hiss edən kimi Alzabəyin yalda onu qarşılayır. Sədaqətli dostlar
həyətə girəndə əmim çox sevinir qaçıb atı tumarlayır. At öz hərəkətləri
ilə sanki əmimdən incidiyini bildirir. Әmim atı tumarlayanda görür ki,
yalmanının altında bir çapıq var...

Növbəti günlərin birində Aşot heç nə olmamış kimi kəndə gəlir. Alış
babanın zəhmli baxışlarını görən kimi qorxusundan yerində tirtir əsir:

 Ay kirvə, məssəb haqqı Vartan məni öyrətdi. Dedi ki, atı buraxma,
onsuz da sabah kəndə qayıdacaqsan, minib gedərsən. Mən də...

Alış baba Aşotun sözünü kəsib deyir:
 Sən də atı saxladın ki, aparıb Vartana verəsən hə?..
Alış baba ermənilərin hiyləsini başa düşmüşdü. Aşot başını aşağı

dikib günahkar uşaq kimi gözlərini bir nöqtəyə zilləmişdi. 
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Bu hadisədən sonra Alış baba Aşotu kənddən qovur, deyir ki, sən
mənim atımı incitmisən, məni aldatmısan. Әn yaxşı halda səni kənddən
sağsalamat buraxıram. Həmişəlik çıx get bu kənddən, Vartana da çatdır
ki, bu gündən sonra mənim gözümə görünməsin. Aşot korpeşman geri
qayıdır, həmin gündən sonra nə Aşot, nə də ki, Vartan bir daha Alış ba
banın gözünə görünmür.

1930cu illərdən sonra kolxoz quruculuğu ilə bərabər, təhsil siste
mində xeyli dəyişikliklər baş verir. Dördillik təhsil, səkkizillik, onillik
təhsil sistemi ilə əvəz olunur. Daha böyük rayonlarda müxtəlif təhsil
ocaqları fəaliyyətə başlayır. 1934cü ilin sentyabrında Məhəmmədi
Qubadlı rayon hərbi komissarlığında qeydiyyata götürürlər. 1937ci ildə
Bəkir, 1938ci ildə isə Mədəd Dondarlı məktəbində təhsillərini başa
vurur. Alış baba atam Məhəmmədi, dayım Bəkiri və əmim Mədədi əlavə
təhsil almaq və ya sənət öyrənmək üçün daha böyük rayon sayılan Ağ
dama göndərir...»

Poladlı kəndi öz sakit günlərini yaşayırdı. Hamı öz işindəgüçündə,
kolxozun təsərrüfat sahələrində çalışıb ailəsini dolandırırdı. Artıq
Məhəmməd, Bəkir və Mədəd Ağdamda ikiillik təhsillərini başa vurub
1941ci ilin əvvəllərində geri dönmüşdü. Məhəmmədin kənd təsərrüfatı,
Bəkirin pedoqoji, Mədədin isə musiqi sahəsi üzrə təhsil almalarına bax
mayaraq, onlar yenə də kolxozda işləyirdi.

Ziliş baba ilə Alış baba Məhəmmədlə Tellinin toyuna hazırlaşırdı. Sə
nəm nənənin, Sünbül nənənin sevincinin həddihüdudu yox idi. Düzdür,
Telli bu evliliyə bir balaca naz eləsə də, ancaq Alış babanın sözündən
çıxmayıb Məhəmmədlə ailə həyatı qurmağa razılıq vermişdi.

Bu razılıqdan sonra Sənəm nənə sevincini gizlədə bilməyib deyir:
 Lətifin toyunda ayaqyalın oynaya bilmədim, onda hava çox soyuq

idi. Ancaq hamının yanında deyirəm ki, Məhəmmədin toyunda
baxarsınız, ayaqyalın oynayacağam. Kim nə deyirdesin, Vallah toydan
çıxmayacağam. Gərək Poladlı qızlarının hamısını bircəbircə oynadam.

Sünbül nənə də Sənəm nənənin sözünə qüvvət verib deyir:
 Ay Sənəm, onda mən niyə oynamayım ki, baxarsan, mən də səninlə

bərabər ayaqyalın oynayacağam. Özün görürdün də Lətifin toyunda bir
az çox oynamaq istədim, Alış gözqaş elədi ki, bəsdi oynadın... Bir də
ki, ay Sənəm, yaxşı yadıma düşdü, bəs, biz toydan çıxmasaq qonaqları
kim yola salacaq?

Ziliş baba ilə Alış baba toyu yayda etmək qərarına gəlir. Ancaq Alış
babanın oğlu Bəkirin qəflətən xəstələnərək dünyasını dəyişməsi onların
arzusunu ürəyində qoyur. Bu hadisədən on gün sonra ildırım sürətilə

200



yayılan müharibə xəbəri yüz minlərlə insana toy sevinci yaşamağı bəlkə
də birdəfəlik unutdurur.

1941ci ilin iyununda kolxoz idarələrinə, təsərrüfat sahələrinə vurulmuş
«Kolxoz quruculuğu uğrunda!» şüarlarının yanına «Hər şey cəbhə üçün,
hər şey qələbə üçün!» şüarları da əlavə edilir. Müharibənin ilk günlərindən
yüz minlərlə insan Stalinin əmrinə əsasən döyüşən orduya və təsərrüfatın
müxtəlif sahələrinə səfərbər olunur. Ölkənin hərbi komissarlıqları şəhər,
rayon və kəndlərə xüsusi çağırış vərəqələri göndərməyə başlayır. Rayon
Partiya Komitəsinin katibi, hərbi komissar, kolxoz sədri və digər partiya
nümayəndələri kəndləri birbir gəzib təbliğattəşviqat işləri aparır, hər bir
ailədən döyüşən orduya kömək etməyi tələb edirdilər.

Qarşıdan soyuq qış gəlirdi. Analar tezliklə müharibəyə yola düşəcək
övladları üçün isti əlcək, corab toxumağa başlamışdı. Dünən toya hazır
laşan Sənəm nənə, bu gün övladları üçün cəbhə tədarükü görürdü.
Oğlanları Lətif, Məhəmməd və Mədəd üçün isti geyimlər hazırlayırdı.
Sünbül nənə də bir vaxtlar oğlu Bəkir üçün toxuduğu isti corabları
gətirib Sənəm nənəyə vermişdi ki, uşaqların bağlamasına qoysun.

1941ci ilin avqustunda Poladlıdan ilk olaraq Lətiflə Rəsulu çəbhəyə
aparırlar. Müharibə başlayan kimi bütün kəndlərdən döyüşə yararlı olan
atları da yığmağa başlayırlar. Məhəmməd artıq bilirdi ki Şimşəyi də onun
əlindən alacaqlar. Ona görə də son günlər Şimşəyə qarşı daha diqqətli
davranırdı. Artıq Poladlıdan beş atı Qubadlı rayon hərbi komissarlığının
tabeliyində təşkil olunmuş atlar üzrə təlim bazasına aparmışdılar. Həmin
atlardan ikisini tələblərə uyğun gəlmədiyi üçün geri qaytarmışdılar. İndi
növbə Şimşəyin idi. Gecə Məhəmməd yuxusunda görmüşdü ki, Şimşəyi
onun əlindən alıb harasa aparırlar...

1941ci il sentyabrın 2si idi. Məhəmmədin yuxusundan bir neçə gün
sonra ferma müdiri Heydərov Ağakişi axşamüstü Alış babagilə gəlir. O,
kolxoz işlərindən xeyli danışdıqdan sonra, söhbəti müharibə mövzusuna
gətirir. Cibindən bir kağız çıxarıb Alış babaya göstərir:

 «Povestkadır», Qəmbəri də çağırıblar. Sentyabrın 13də yola
düşəcək. Nə etmək olar ki, onsuz da müharibə heç kimə baxmır. Deyir
lər, Stalinin oğlunu da aparıblar müharibəyə... 

Ferma müdiri qardaşının, hətta Stalinin oğlunun müharibəyə aparılmasını
vurğuladıqdan sonra söhbəti fırladıb Alış babanın atının üzərinə gətirir:

 Alış əmi, çox çalışdım ki, Şimşəyi aparmasınlar, ancaq alınmadı.
Müharibədi, cəbhəyə kömək lazımdı. Təkcə kolxozda işləməklə, iş bit
mir. Gərək öz şəxsi malımızdan, təsərrüfatımızdan da orduya köməklik
edək. And olsun Allaha, təsərrüfatları ayaqla gəzmək mümkün olsaydı
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mən də öz atımı göndərərdim... Bu gün hərbi komissarın özü də xüsusi
tapşırıq verdi ki, Poladlıdan daha üç at cəbhəyə göndərilməlidi.

Alış baba ferma müdiri ilə söhbət edəedə atın yanına gəlir, onu tu
marlayıb dərindən köks ötürür:

 Eh.., nə etmək olar, müharibədi! Әgər Stalinin oğlu gedirsə, mənim
atım niyə getməsin ki?! Sabah göndərərəm...

Növbəti gün Alış baba atı Məhəmmədlə Qubadlı rayon hərbi komis
sarlığına göndərir: «Məhəmməd, bala, bilirəm, onsuz da atın bütün
ölçüləri düz gələcək. Onu komissarlığın həyətində bir ağaca bağlayıb
evə qayıdarsan, özləri aparacaq»  deyir. Alış baba qorxurdu ki, birdən
Məhəmməd atı tək buraxmaz, o da atla birlikdə cəbhəyə gedər...

Məhəmməd atı gətirib hərbi komissarlığın həyətində bir ağaca
bağlayır. Ancaq nə qədər çalışsa da Şimşəyi tək qoyub geri qayıda bilmir.
O hərbi komissar kapitan Nəsirova yaxınlaşıb deyir:

 Yoldaş komissar, sizdən xahiş edirəm icazə verin mən də Şimşəklə
birlikdə gedim.

 Şimşək kimdi, ay yoldaş?
 Şimşək mənim atımın adıdır. Baxın, ağaca bağlamışam. 
Hərbi komissar gülür, tapşırıq verir ki, Məhəmmədin sənədlərini

hazırlasınlar və ona əlavə olaraq üç at da versinlər. Sonra komissar at
aparanların qarşısında çıxış edərək onların bu işdə məsuliyyət daşı
malarından danışır. Onlara atları Gürcüstanda eşalona mindirib kapitan
Kazakovla geri dönəcəklərini bildirir.

Həmin gün Məhəmməd digər yoldaşları ilə birlikdə Gürcüstana yola
düşür. Bu xəbəri Alış baba eşidəndə deyir:

 Bilirdim ki, Məhəmməd Şimşəkdən ayrılmayacaq, onunla gedəcək.
Beş gün tez, beş gün gec, onsuz da müharibəyə getməli idi... 

Məhəmməddən sonra Telli də cəbhəyə getmək qərarına gəlir. O, Alış
babanın qızları içərisində ən bacarıqlı və qorxmazı idi. Alış baba onu oğul
əvəzi görürdü. (Müharibənin ilk illərindən minlərlə Azərbaycan qadını
cəbhəyə yollanmışdı. Kimisi Vətəni qorumaq, kimisi qisas almaq, kimisi
də əhdpeyman bağladığı nişanlısına arxa olmaq üçün... Kişi qeyrətli belə
qadınlar müharibənin odlualovlu illərində həm ön cəbhədə, həm də arxa
cəbhədə döyüşən orduya sədaqətlə kömək etmişlər. Onların göstərdiyi
qəhrəmanlıqlar orden və medallarla qiymətləndirilmişdir). Atası Alış baba
Tellinin müharibəyə getməsinə razı olmur. Deyir ki, sən kolxozda işlə
məklə onsuz da orduya kömək edirsən. Bir də ki, rayon rəhbərləri nə vaxt
öz qızlarını cəbhəyə göndərsələr, mən də göndərərəm. Görmürsən, onlar
heç kolxozda da işləmir...
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Tellinin müharibəyə getmək istəyi Qubadlı rayon hərbi komissar
lığına çatır. Komissarlıqdan dəfələrlə gəlsələr də Alış baba çəkinmədən
deyir:

 Gedin başda oturanlarınıza çatdırın ki, onlar nə vaxt öz qızlarını
çəbhəyə göndərsələr, onda gəlib mənim də qızımı apararlar. Onlar heç
öz qızlarının evdən eşiyə çıxmasına da razı deyillər. 

Məhəmməd Gürcüstanda da Şimşəkdən ayrıla bilmir. Artıq Şimşəklə
birlikdə müharibəyə gedəcəyinə qərar verir. Kapitan Kazakova geri dön
məyəcəyini söyləyir. Deyir ki, Şimşəyi tək buraxa bilmərəm. Qismət olsa
müharibə qurtarandan sonra onu kəndə qaytaracağam. O, Rustavi dəmir
yol satansiyasında atları eşalona mindirir. Şimşəyin yanında üstüaçıq
vaqonla Suxumiyə qədər yol gedir. Məhəmməd atların xüsusən də
Şimşəyin dilini yaxşı bildiyü üçün onu bir müddət Suxumidə saxlayırlar.
Ona süvari qoşununda döyüş qaydaları haqqında təlimlər keçirlər. 

Məhəmməd süvarilərin döyüşən ordudan xeyli aralı məsafədə müstə
qil mövqe seçmək, qısa zaman ərzində böyük məsafə qət etməklə düş
mənin arxasından və ya cinahından qəflətən döyüşə atılmaq, taktiki və
strateji əməliyyat qaydalarını artıq öyrənmişdi. O, bilirdi ki, müharibənin
gedişində yüksək hərəkətliliyə və manevrliyə malik olan süvarilər
döyüşən orduda həlledici qüvvələrdən biri sayılır.

1941ci ilin sentyabrın sonlarında Məhəmmədi süvari qoşunla birlikdə
Maykopa, oradan isə Krasnodar uğrunda gedən döyüşlərə göndərirlər. O,
ilk döyüş əməliyyatına Şimşəklə birlikdə Maykopdan başlayır və həmin
döyüşdə düzgün mövqe seçən sovet ordusu düşməni geri çəkilməyə
məcbur edir. Bir neçə gündən sonra Məhəmməd Kuban çayının sağ
sahillərində döyüşə girir. Həmin ilin oktyabrına qədər o, Şimşəklə bir
likdə şiddətli döyüşlərdə iştirak edir. Süvarilərə verilən tapşırığa əsasən
onlar Kuban çayının sahili boyunca Azov dənizinə qədər olan 150 km
lik məsafədə düşmənə cinahdan zərbələr endirməli, onların növbəti hü
cum əməliyyatlarının qarşısını almalı idi. Eyni zamanda onlara digər
sovet hərbi birləşmələri ilə birlikdə Krasnodar şəhərini düşməndən
müdafiə etmək əmri də verilmişdi. Ağır döyüşlərdə almanlar qəflətən tak
tiki dəyişiklik edib havadan hücuma keçir. Sovet ordusu xeyli itki verib
Maykop istiqamətində geri çəkilir. Müharibənin ilk aylarlndan başlayaraq
almanlar belə taktiki gedişlərlə SSRİnin mərkəzlərinə doğru xeyli
irəliləmişdi. Döyüşlər artıq Şimali Qafqazda gedirdi.

Bir həftədən çox davam edən hazırlıqdan sonra Krasnodar uğrunda
döyüşün növbəti mərhələsi başlayır. Hazırlıq prosesində süvarilər kəş
fiyyat xarakterli əməliyyatlar keçirərək düşmənin bütün mövqelərini
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öyrənir. Döyüş başlayanda süvarilər alayı da piyada qoşunları ilə birlikdə
düşmənə qarşı vuruşurdu. Onlar atları döyüş bölgəsindən xeyli kənarda
yerləşən bazada saxlamışdı. Şimşək də bazada idi. Sanki o hiss edirdi
ki, sahibi düşmənlə ölümdirim savaşındadır. Ona görə də o, bir yerdə
dayanmır, arxa ayaqları üstə qalxıb kişnəyir, az qalırdı ki, qapını yerin
dən çıxarsın.

Düşmən növbəti dəfə havadan hücuma keçir. Ancaq sovet tankları,
topları, pulemyotları, qırıcı təyyarələri düşmənin bu hücumunun qarşı
sını çətinliklə də olsa alır. Onlar bir neçə kilometr geri oturdulur. Bom
bardman zamanı xeyli sovet əsgəri həlak olur. Yaxınlığa düşən bomba
torpağı qaldırıb səngərə tökür. Məhəmməd çiyinlərinə qədər torpağın
altında qalır. Sifətinin birneçə yerindən qan axır. Huşunu itirir. Xoşbəxt
likdən bir qolu kənarda qalır. Ara sakitləşdikdən sonra ölənlərin cəsədləri
və yaralılar döyüş meydanından çıxarılır. 

Döyüşçülərdən biri çiyinlərinə qədər torpağın altında qalan bir əs
gərin torpağın üstünə sərilmiş biləyini tutur. Nəbzini axtarsa da heç nə
anlamayıb deyir:

 Onun yeri rahatdır. Artıq o, ölüb. Hətta almanlar onu dəfn də edib...
Әsgərlər Məhəmmədin öldüyünü zənn edib yaralıları qospitala çat

dırmağa tələsir.
Artıq hava qaralmışdı. Şimşəyin narahatçılığı davam edirdı. At

özünü teztez qapıya çırpır, qapını yerindən qoparmaq istəyirdi. O,
özünü növbəti dəfə qapıya çırpanda, qapının cəftəsi yerindən çıxır.
Şimşək bir göz qırpımında özünü döyüş bölgəsinə çatdırır. Sədaqətli
dost axtarıb Məhəmmədi tapır. Dırnaqları ilə bədəninin çox hissəsi tor
pağın altında qalan Məhəmmədin ətrafını cırmaqlamaqa başlayır. Elə
bu zaman Məhəmməd ayılır. Sol ayağında şiddətli ağrı hiss edir.
Şimşəyi yanında görəndə gözlərinə inanmır, çox sevinir, bütün ağrı
larını unudur. Məhəmməd çətinliklə də olsa çöldə qalan əlini Şimşəyə
tərəf uzadır. At sağ ayağını qaldırıb onun ovcuna qoyur. Dəhşətli ağrı
lara dözməkdən başqa çarəsi qalmayan Məhəmməd Şimşəyin ayağın
dan güclü barmaqları ilə bərkbərk tutur. Şimşək ayağını yavaşyavaş
dartmaqla dostunu torpağın altından çıxarır. Məhəmməd səhərə qədər
torpağın üstündə uzanılı vəziyyətdə qalır. Bud sümüyü sındığı üçün
hərəkət edə bilmir. At onun yanından bir addım da kənara çəkilmir.
Məhəmməd bir vaxtlar Ziliş babanın dediyi sözləri xatırlayır: «Məhəm
məd, bala, bu dayçaya yaxşı qulluq elə. O, səni heç vaxt darda qoymaz.
Bu dayça gələcəkdə sənə bütün işlərində kömək edəcək. Ona yaxşı
bax!..» (Qeyd: Yaradıcı insanların ərsəyə gətirdiyi əsərlərin mövzusu
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əsasən real həyatdan götürülür. Belə əsərlərdən biri də dramatik janrda
çəkilmiş «Döyüş atı» filmidir.

2011ci ildə Amerika və Böyük Britaniya kinemotoqrafçılarının
müharibə mövzusunda çəkdiyi bu film Albert adlı oğlanla Coi adlı atın
qeyriadi dostluğundan bəhs edir. Birinci Dünya müharibəsi başlayanda
Coi Fransanın döyüş bölgələrinə göndərilir. Albert gənc olmasına bax
mayaraq, dostunu tapıb vətənə qaytarmaq üçün müharibəyə gedir.

Məhəmmədlə Şimşəyin həyatında baş verənlərə diqqət yetirsək,
hadisələrin filmin süjet xətti ilə oxşarlıq təşkil etdiyini görərik).

Səhər açılır. Şimşək teztez kişnəməklə sanki kimlərisə köməyə çağırır.
Yaxınlıqdan keçən sovet kəşfiyyatçıları atın səsini eşidir. Atın dayanmadan
kişnəməsi kəşfiyyatçıların diqqətini cəlb edir. Onlar ata yaxınlaşanda bir
əsgərin yerdə uzanılı vəziyyətdə olduğunu görür. Kəşfiyatçılar əsgərə
yaxınlaşıb sənədlərini yoxlayır: «İsmayılov Məhəmməd Lətif oğlu. Azər
baycan SSR, Qubadlı rayonu, Poladlı kəndi». Yoxlanışdan sonra Məhəm
mədi Yablonovskiy rayonundakı hərbi hospitala aparırlar.

Həmin gün Məhəmməd üçün ən ağır günlərdən biri idi. Hospitala
getməzdən əvvəl kəşfiyyatçılardan xahiş edir ki, onu yerdən qaldırsınlar.
Onlar Məhəmmədi qaldırır. Məhəmməd atın boynuna sarılıb xeyli
dayanır. Atın gözlərindən axan yaş Məhəmmədin yanaqlarını isladır.
Kəşfiyatçılar atı süvarilər alayına təhvil verəcəklərini deyir. O gündən
Məhəmməd öz sədaqətli dostunu, xilaskarını itirir. 

Məhəmməd iki ay hospitalda müalicə olunur. Evə bir neçə dəfə mək
tub göndərir. Göndərdiyi məktublarda Şimşəklə bir yerdə olduğunu
yazır. Ayağı sağaldıqdan sonra onu 1942ci il yanvarın 2də Ukrayna
çəbhəsinə  106cı motoatıcı dviziyaya göndərirlər. Ancaq bu dəfə
Şimşəksiz. O, çox çalışsa da Şimşəyin taleyi barədə heç nə öyrənə
bilmir. Ölənə qədər Şimşəyi axtaracağına söz verir. (Qeyd: 106cı mo
toatıcı dviziya 1940cı il iyulun 16da Şimali Qafqaz hərbi dairəsinin
tərkibində yaradılmış, 1941ci ilin mayında isə Odessa hərbi dairəsinə
köçürülmüşdür. Böyük Vəfən Müharibəsi başlayan kimi dviziya Krıma 
Evpatoriya ətrafına göndərilmişdir. 1941ci il iyunun 24də tərkibi
12000 döyüşçüdən ibarət olan dviziya Cənub cəbhəsinin 9cu xüsusi tə
yinatlı atıcı korpusuna daxil edilmişdir).

Məhəmməd döyüş yolunu pulemyotçu kimi 106cı dviziyanın tərki
bində davam etdirir. O, döyüşlərin birində təsadüfən poladlı Qəmbərlə
görüşür. (Qəmbər müharibə illərində ferma müdiri işləmiş Heydərov
Ağakişi Cəbrayıl oğlunun qardaşıdır). Qəmbər Şimşəyi soruşur. Məhəm
məd başına gələnləri ona danışır. Deyir ki, hər yerdə Şimşəyi axtarıram.
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Müharibə hər şeyi dəyişdirsə də Şimşək Məhəmmədin gözləri önün
dən getmirdi. O, harda Şimşəyə oxşar at görsəydi qaçıb yalmanının al
tına baxırdı. Çapıq görməyincə korpeşman geri qayıdırdı.

1942ci ilin əvvəllərində Krım uğrunda gedən döyüşlərə mayor Mo
naxov komandanlıq edirdi. Dviziyanın döyüşçüləri Kerç boğazı uğrunda
gedən ağır döyüşlərə atılmışdı. Sovet ordu birləşmələri 1942ci il yan
varın sonlarında döyüşdə azacıq da olsa dönüş yaratmışdı. 106cı dvizi
yanın Krımda apardığı uğurlu döyüş əməliyyatları da bunu deməyə əsas
verirdi. Kerç uğrunda gedən döyüşlərin səngimədiyi bir vaxtda 106cı
dviziyaya Qızıl ordunun digər hərbi birləşmələri ilə birlikdə Krımın
çənubqərb hissəsində AğMəsçid və AlmaTomak kəndləri arasındakı
200 kilometrlik ərazini düşməndən müdafiə etmək əmri verilmişdi. Cəb
həboyu gedən şiddətli döyüşlərdə almanlar yenidən üstünlük qazanmaq
üçün bütün texniki və canlı qüvvələrindən istifadə edirdi. 

Məhəmməd 1942ci il fevralın 2də 106cı motoatıcı dviziyada hərbi
and içir. Döyüşlərin intensivliyi günbəgün artırdı. Karpat dağları, Krım
yarımadası və Sivaş körfəzinin (Çürük dəniz) cənub sahillərində gedən
ağır döyüşlər həmin ilin sentyabr ayına qədər davam edir. 106cı dvizi
yanın əsgərləri Vermaxtın 46cı piyada dviziyasının qarşısında hələ ki,
tab gətirir, onlara havadan və yerdən güclü zərbələr endirirdi. 

106cı motoatıcı dviziyanın və 56cı ordunun bir neçə tank bölməsi
Dnepr çayının sahilləri boyunca düşməni sıxışdırmışdı. Məhəmmədlə
Qəmbər eyni cəbhədə vuruşurdu. Onlar hər zaman birbirinə kömək edir,
son tikələrini də öz aralarında bölüşürdü. Ağır döyüşlərin birində yaxın
lıqdakı səngərə keçən Qənbər yaralanır. O, çətinliklə Məhəmmədi çağırır:

 Məhəmməd məni vurdular, kömək elə.
Səngərin üstündən keçən güllələr ətrafa səpələnir, baş qaldırmağa

imkan vermirdi. Məhəmməd: «Qardaş, bir az döz, gəlirəm»  deyib, yaxın
lıqdakı səngərə keçmək istəyir. Ancaq güllə yağışı ona imkan vermir. O,
növbəti dəfə ölümü göz önünə alıb sürünəsürünə Qəmbərin yanına keçir,
onun yarasını sarıyır. Döyüş səngidikdən sonra onu yaxınlıqdakı səhra
hospitalına göndərir. Həmin gündən sonra onlar bir daha görüşmür.

Artıq döyüş səngimişdi. Azacıq dincəlmək üçün əsgərlər öz şinel
lərinə bürünüb mürgüləyirdi. Gecə dviziyaya Dnepr çayını keçmək əmri
verilir. Bu yerdəyişmədən sonra hər kəs özü üçün səngər qazmalı idi.
Gecə səhərə qədər özünə səngər qazan Məhəmməd, səhər açılanda görür
ki, əsgər yoldaşlarından heç kim yoxdur. Məhəmmədin növbəti yerdə
yişmədən xəbəri olmur. (Oxşar taleni qardaşı Lətif də yaşayır). Bir neçə
gündən sonra o, əsgər yoldaşlarını meşənin dərinliklərindən tapır.
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1942ci il iyulun 12də növbəti döyüş əməliyyatına başlamaq, düş
mənin mövqelərini öyrənmək üçün 106cı dviziyanın əsgərləri Nikolayev
şəhəri yaxınlığında müxtəlif manevrlər edirdi. Belə manevrlərin birində
dəmirçilərli Niftalı və dondarlı Camal da iştirak edirdi. Әsgər yoldaşların
dan biri Məhəmmədi çağıranda onlar eşidir. Fikirləşirlər ki, biz tərəflərdə
Məhəmməd adında çox adam olur. Bəlkə tanıdıq, gedək görək kimdir?
Niftalı Məhəmmədi görcək tanıyır. Onlar Məhəmmədlə görüşür. Bu vaxt
düşmən qəflətən hücuma keçir. Әsgərlər arasında qarışıqlıq yaranır. Hərə
bir tərəfdə sığınacaq tapır. Şiddətli döyüşlər başlayır. Sovet ordusunun əs
gərləri xeyli itki verib bir neçə kilometr geri çəkilir.

Həmin döyüşdə Məhəmmədlə Camal özlərini bir səngərə atır. Niftalı
isə başqa istiqamətə qaçır. Məhəmməd səngərə tullananda hələ tam
bərpa olunmamış sol ayağının bud sümüyü ikinci dəfə sınır. Çox keçmir
ki, yanında vuruşan Camalı almanlar sinəsindən vurur. Camal Məhəm
mədin qucağına düşür. Məhəmməd onun yarasının qanını saxlamağa
çalışır. Ancaq mümkün olmur. Özü də qolundan yaralanır. Yoldaşları
Məhəmmədi döyüş meydanından çıxarmaq istəsələr də o, Camalı qoyub
getmir. Bir az keçdikdən sonra Camal Məhəmmədin qolları arasında can
verir. Məhəmməd qolunun yarasını sarıyıb xeyli yolu sürünəsürünə
gəlir. Şiddətli ağrılar onu taqətdən salır. Yoldaşlarına çatmaq üçün hələ
xeyli sürünməli idi. Başı gicəllənir. O, almanlara əsir düşməmək üçün
özünü güllələmək qərarına gəlir. Ancaq Şimşəyi tapmaq onu yenidən
görmək, tumarlamaq həvəsi Məhəmmədi bu fikirdən daşındırır.
Ağrıların təsirindən huşunu itirir. Ayılanda görür ki, iki alman əsgəri onu
sürüyəsürüyə aparır. 

Məhəmməd 1942ci il iyulun 12də huşsuz vəziyyətdə əsir götürülür.
Almanlar onu Odessa yaxınlığındakı müvəqqəti əsir düşərgəsinə gətirir.
Burada əsir götürülmüş 300ə qədər sovet əsgəri var idi. Məhəmmədin
ayağını sarıdıqdan bir neçə gün sonra onu əl ağacı ilə yavaşyavaş yeri
məyə məcbur edirlər. O, bütün ağrılara dözür. Bir həftədən sonra düşər
gəyə daha 100 nəfər əsir gətirirlər. Onlar arasında azərbaycanlılar da var
idi. Sonra onları üstüaçıq vaqonlara doldurub Rumıniyanın Kluj şəhərinə
aparırlar.

İsmayılov Mehman Məhəmməd oğlunun dediklərindən: «Bir neçə
ay idi ki, əmim Kluj şəhəri yaxınlığında təşkil olunmuş əsir düşərgəsində
saxlanılırdı. Çətinliklərə baxmayaraq, ayağı da sağalmışdı. Almanlar
düşərgədə əsirləri müxtəlif qruplara bölmüşdü. Onlar sadə kəndlilərə qarşı
elə də amansız rəftar etmirdi. Bilirdilər ki, belə insanlar həmişə halal zəh
mətlə yaşayanlar olub. Kommunistlərə gəlincə isə, düşərgədə onlara qarşı
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münasibət tamamilə fərqli idi. Yeni əsirlər gəldikcə onların içərisindən
kommunistləri seçib başqa istiqamətlərə aparırdılar. Әmim deyirdi ki, «Al
manların əsas məqsədi bizi dağıdılmış şəhərlərin, zavod və fabriklərin bər
pasında, daş kömür mədənlərində, neft buruqlarında, eyni zamanda kənd
təsərrüfatı sahələrində işlətməkdən ibarət idi. Axşam kazarmaya qaytaranda
isə üstümüzə tikətikə edilmiş çörək atırdılar. Dəhşət idi. Bir tikə çörəyi
«qapmaq» üçün adamlar birbirini qırırdı. Kim cəld idi, o da tez «qapırdı».
Kim gücsüz, zəif idi ac qalırdı. Adamlar acından milçək kimi qırılırdı.
Ölənləri isə harada gəldi basdırırdılar».

Məhəmməd əmi qardaşı Mədəddən fərqli olaraq bir neçə dəfə əsirlik
həyatı barədə danışanda mən də eşitmişdim. Onun danışdıqlarını neçə il
lərdən sonra oğlu Mehmana söhbət edəndə o da vaxtilə bunları atasının
dilindən eşitdiyini bildirdi. Məhəmməd əmi deyirdi: «1943cü ilin av
qustu idi. Yarıac, taqətsiz əsirlik həyatı bir ildən çox idi ki, davam edirdi.
İlk günlərdə düşərgədə 800ə yaxın əsirdən, bir ildən sonra 400ə yaxını
qalmışdı...

Günlərin bir günü Almanlar başqa millətin nümayəndələrini slavyan
görkəmlilərdən ayırdı. Mənimlə bərabər 50yə yaxın qara millətdən olan
əsiri birbir dindirməyə başladılar. Növbə mənə çatanda qarşıma SSRİ
nin xəritəsini qoyub rus dilində haradan olmağımı soruşdular. Bar
mağımı Bakının üstünə qoydum. Almanlar «Ooo, Baku, petrol, petrol»
deyib, xəritəni yığışdırdı. Daha mənə heç nə demədilər. Bir neçə gündən
sonra bizi Avstriyanın Qraç şəhəri yaxınlığındakı əsir düşərgəsinə gön
dərdilər. 

Әsir düşərgələrini birbirindən hansısa əlamətinə görə fərqləndirmək
mümkün deyildi. Aclıq, xəstəlik, işgəncə... Bu üç xüsusiyyət bütün
düşərgələrə hakim kəsilmişdi. Düşərgələrdə əsirlərə əsil cəhənnəm əzabı
yaşadırdılar. Hər səhər kimsə canın tapşırırdı. Günün 18 saatını şəhərin
dağıntılarını təmizləməklə, neft, daş kömür mədənlərində, kənd təsər
rüfatı sahələrində işləməklə məşğul olurduq. Bizə işimizin müqabilində
acından ölməmək üçün 50 qram donuz piyi (sala), 100 qram da qara
çörək verirdilər. Aramızda bir özbək var idi, donuz piyi yeyə bilmirdi.
O, elə gözümüzün qabağındaca acından öldü.

Artıq iki ildən çox idi ki, əsirlik həyatı yaşayırdıq. Bilirdik ki, Sovet
Ordusu çəbhə xəttində dönüş yaradıb. Şəhərlər kəndlər nasistlərin
işğalından yavaşyavaş azad olunurdu. Buna baxmayaraq almanlar
işgəncələrini bizdən «əsirgəmirdi». Gündüzlər bizi müxtəlif sahələrdə
işlədir, axşamlar isə payımıza düşən dörd saatlıq istirahət haqqımızı bur
numuzdan gətirirdilər. 
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Yaxşı yadımdadır. Səhər yenicə açılmışdı. Bu dəfə nədənsə bizi nə
neft mədənlərinə, nə təsərrüfat sahələrinə, nə də ki, dağıdılmış şəhərlərin
təmizlənməsi işinə apardılar. (Qeyd: Yaz aylarında almanlar əsirləri
çobanyastığı yığmağa da aparırdılar. Bu bitkidən müxtəlif dərmanların
hazırlanmasında geniş istifadə olunurdu). Bizi tanımadığımız düzəngah
bir əraziyə gətirdilər. Hərəmizə bir bel verib dedilər: «Dərin bir çala
qazın!» Әllərində avtomat dayanmış alman əsgərlərinin qarşısında çalanı
qazmaqdan başqa çarəmiz yox idi. Hamımız eyni şey düşünürdük.
Düşünürdük ki, bizi diridiri bu çalaya doldurub üstümüzü torpaqlaya
caqlar.

Diridiri basdırılmaqdan qorxduğum üçün arada alman əsgərinə hücum
çəkmək istəyirdim ki, məni güllə ilə vurub öldürsünlər. Ancaq bu işin nə
ilə qurtaracağını gözlərimlə görmək və ən nəhayət ölməyib sağ qalsam,
Şimşəyi tapmaq həvəsi məni yenə də səbrli olmağa məcbur etdi. Bu fikir
lərlə çarpışaçarpışa bir də baxıb gördüm ki, çalanı qazıb qurtarmışıq. Elə
bu vaxt haradansa 80dən çox rus əsgər və zabitini gətirib qazdığımız
çalanın yanında sıraya düzdülər. Onların qollarını bağlayıb dedilər:

 Kommunisten ale tuud! (Kommunistlərin hamısına ölüm!)
Hamısını boyunlarının arxasından güllələdilər. Bizə isə güllələnən

əsgər və zabitləri çalaya atmağı tapşırdılar. Kommunistlərdən birini boy
nunun arxasından vursalar da hələ ölməmişdi. Onu elə diridiri itələyib
çalaya saldılar. Yazığın gözləri də açıq idi. Sonra bizə dedilər ki, tor
paqlayın bu əclafların üstünü». 

Qızıl Ordu bütün cəbhə boyu hücuma keçmişdi. 1944cü ilin əvvəl
lərindən başlayaraq Sovet qoşunları almanlar tərəfindən zəbt edilmiş
xeyli ərazini tamamilə azad etmişdi. Həmin ilin iyulavqustunda SSRİ
nin sonuncu əraziləri Qərbi Ukrayna, avqustunda Moldoviya, sentyabr
oktyabrında Baltikyanı respublikalar almanlardan təmizləndi, Sovet
Ordusu Mərkəzi və CənubŞərqi Avropa ölkələrinə daxil oldu. Artıq
döyüşlər Avropa ölkələrində gedirdi. Almanlar Avstriyada olan əsir
düşərgələrini Almaniyanın müxtəlif şəhərlərinə köçürmüşdü. Məhəm
mədin əsir olduğu düşərgə Drezden şəhəri yaxınlığında yerləşirdi.

1945ci ilin yanvarında Sovet Ordusu Berlin istiqamətində bütün cəb
hələrdə hücuma başlayır. İşğaldan azad olunan ərazilərdəki əsir
düşərgələri dağıdılır, əsirlər yenidən silaha sarılıb almanlara qarşı vu
ruşurdu. 

Almaniyanın sərhədlərini ilk keçən Sovet ordu birləşmələri arasında
106cı dviziya ilə bərabər, 184cü atıcı dviziya da var idi. Bu dviziyaya
Vinoqradov Matvey Vasilyeviç komandanlıq edirdi. Dviziya 1945ci il
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mayın əvvəllərində Drezden yaxınlığında keçirdiyi əməliyyat zamanı
bir neçə əsir düşərgəsini, o cümlədən Məhəmmədin olduğu düşərgəni
nasistlərin əsarətindən azad edir. Әsirlikdən azad olan Sovet əsgərlərinə
yenidən silaha sarılaraq düşməndən qisas almaq əmri verilir. Ağır
döyüşlərdən sonra 1945ci il mayın 9da Məhəmməd 184cü dviziyanın
tərkibində qələbəni Berlində qarşılayır...

Hamı qələbə sevincini yaşayırdı. Artıq müharibə qurtarmışdı.
Məhəmməd həm sevinir, həm də kədərlənirdi. Sevinirdi ona görə ki,
müharibə qurtarmışdı, tezliklə Vətənə qayıdacaq, doğmaları ilə görüşə
cəkdi. Kədərlənirdi ona görə ki, Vətənə Şimşəksiz qayıdacaqdı, qayıt
dıqdan sonra isə onu nələr gözləyəcəyini bilmirdi...

Müharibə qurtardıqdan sonra əsgərlərin evə buraxılması prosesi
başlamışdı. Әsirlikdən azad olunmuş döyüşçülərin evə buraxılması
məsələsi isə hələ sual altında idi. Onları dağıdılmış şəhərlərin təmizlən
məsi işinə cəlb etmişdilər. Bərpa işlərinə cəlb olunanlar içərisində
Məhəmməd də var idi. Həm də belə əsgərlərin sənədlərinin hazırlanması
üçün vaxt tələb olunurdu. Artıq onlar əsirlik həyatı deyil, adi sovet əs
gərinin həyat tərzini yaşayırdı. Gündüzlər ağır işlərdə işləmələrinə bax
mayaraq, gecələr rahat istirahət edə bilirdilər. Eyni zamanda onlar günün
müəyyən vaxtlarında yaxın qəsəbələrə gedə bilirdi.

Məhəmməd əmi sağlığında Şimşək haqqında teztez danışardı. O,
deyərdi: «Müharibə qurtarsa da bizi hələ evə buraxmırdılar. Vətənə qayı
dacağımız günü səbirsizliklə gözləyirdik. O günün nə vaxtsa gələcəyinə
ümid eləyirdik. Odra çayı üzərindən keçən körpünün dağıdılmış yerlərini
bərpa edirdik.

Həyatda qəribə təsadüflər çox olur. Günlərin bir günü komandir məni
gürcü sürücü ilə birlikdə Odra çayının yaxınlığındakı Lebus qəsəbəsinə
əsgərlər üçün çörək almağa göndərdi. Yolda faytona qoşulmuş bir at
gördüm. Yerişi baxışı, rənginin qaralığı, yalmanının, qaşqasının ağlığı
mənə heç vaxt yadımdan çıxmayan Şimşəyi xatırlatdı. Maşınla faytonun
yaxınlığndan keçəndə əlimi üç dəfə bir birinə vurdum. Ancaq atdan heç
bir reaksiya görmədim.

Gürcü diksinib dedi:
 Məni qorxutdun, sənə nə olub, dəli olmusan?
Mən geri dönüb ata baxabaxa cavab verdim:
 Yox, mən dəli olmamışam bico. Deyəsən neçə illərdir axtardığım

dostumu tapmışam.
Sevincimdən az qalırdı qanad açıb uçam. Birdən fikirləşdim ki,

bəlkə bu heç Şimşək deyil, sadəcə ona oxşayır? Әgər elə olsa mən nə
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edərəm? Özözümə verdiyim suallara cavab olaraq dedim: «Yox, nə
olur olsun bu, Şimşəkdi... Sadəcə neçə illərdir bu hərəkəti ona çatdıran
olmadığından, ya da bu səsi eşitmədiyindən görünür o, reyaksiya ver
mədi. Biz döngəni burulanda ürəyim dözmədi, gürcü sürücüyə maşını
saxlamağı xahiş etdim.

Maşından düşüb faytona yaxınlaşanda at dayanıb kişnəməyə başladı,
dırnaqları ilə yeri cırmaqladı. Təəccüblənən faytonçu nə qədər çalışsa
da at yerindən bircə addım da atmadı. Sanki o mənim yolumu gözləyir
miş kimi dayanmışdı. 

Faytonçuya yaxınlaşıb dedim:
 İcazə versən atın boynunu qucaqlayardım. Narahat olma, sonra o

gedəcək.
Faytonçu güldü. Mən atın boynunu qucaqladım. Atın gözlərindən

axan yaş yanaqlarını islatdı. Şimşəkdən ayrılanda da onun gözlərindən
yaş axmışdı, görüşəndə də... Xeyli vaxtdan sonra mən gözlərimin yaşını
silib atı tumarlamağa başladım. At əvvəlki kimi ayaqları üstə yırğala
naraq sanki yerində rəqs edirdi. Sonra faytonçuya dedim:

 Bu at mənim atımdır. Mən müharibəyə onunla birlikdə gəlmişdim.
Döyüşlərin birində ağır yaralandım, məni bu at xilas etdi. Sonra məni
hospitala apardılar, onu itirdim. Hər yerdə onu axtarsam da, tapa bilmə
dim. Ancaq bir vaxt onunla qarşılaşacağıma inanırdım...

Faytonçu faytonda oturub maraqla məni dinləyirdi.
 Dediklərimə inanmırsınızsa yalmanının altındakı çapığı da göstərə

bilərəm.
Mən atın yalmanını qaldırdım. Boynundakı çapıq da həmin çapıq idi.

Yenidən atın boynuna sarıldım.
Bu mənzərəni bayaqdan bəri seyr edən faytonçu faytondan düşdü,

«bu bir möcüzədir»  deyib, atı faytondan ayırmağa başladı:
 Atı verəcəm özünə apararsan Vətənə, bu çox sədaqətli atdır. Bir al

mandan almışdım bu atı, çox gözəl atdır. Sənə deyim ki, bu günə kimi
pis baxmamışam ha, bu ata...

Mən faytonçuya yaxınlaşıb onun əlindən tutdum, atı faytondan ayır
mağa qoymadım. Dedim:

 Mənim özümü hələ buraxmayıblar. Buraxsalar da belə buradan
Vətənə at aparmaq mümkün deyil. Mənə buradan atla getməyə heç kim
icazə verməz.

Faytonçu sözlərimi təsdiqləyib dedi:
 Bilirəm çətindir. Ancaq yenə də icazə versələr istədiyin vaxt gəlib

atı apara bilərsən. Mən burada, yaxında oluram, Zelov qəsəbəsində. Belə
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də ki, atdan narahat qalma ona qarşı bu gündən sonra daha da diqqətli
olacağam.

Mən öz razılığımı bildirib faytonçuya dedim:
 Sən ata yaxşı baxsan mənə bəs edər. Bu çox sədaqətli atdır. Adı da

Şimşəkdir.
Sonra mən yenidən ata yaxınlaşıb əlimı ona tərəf uzatdım. At əvvəlki

kimi sağ ayağını qaldırıb ovcumun içərisinə qoydu. Hələ Poladlıda
olarkən Şimşəklə keçirdiyim xoşbəxt günlər və onun məni torpağın al
tından necə xilas etməsi yadıma düşdü. Bir müddət yerimdə donub
qaldım. Bu mənzərəni bayaqdan bəri seyr edən gürcü də göz yaşlarını
saxlaya bilməyib ağladı... Mən həmin gün Şimşəkdən həmişəlik ayrıl
dım. Bir daha onu görmədim. 

Gürcü bu hadisədən çox təsirlənmişdi. Ona görə də o, geri qayıdan
kimi bu barədə komandirə dedi. O isə: «Hələ gözləyin, görün sizin
özünüzü Vətənə buraxırlar ya yox?»  cavabını verdi». 

İyul ayında Məhəmmədi və onun döyüş yoldaşlarını Polşanın Poznan
şəhərinə, oradan isə Belorusiyanın Qrodno şəhərinə gətirdilər. 1945ci
ilin sentyabrına qədər burada tamamilə dağıdılmış şəhərin yenidən ti
kintisində iştirak etdilər. Sentyabrın axırlarında onu Bakıya, oradan isə
Qubadlıya göndərdilər.

Məhəmməd gecə saat on ikidə Akara stansiyasında qatardan düşür.
Minik olmadığı üçün o, 40 kilometrdən çox yolu piyada gedir. Səhərə
yaxın Poladlı kəndinə çatır. Heç kimi həyətə buraxmayan Boynaq beş
ildən sonra müharibədən qayıdan Məhəmmədi tanıyır. Onun əlayağına
sarılır. Şimşəyi axtarırmış kimi orabura qaçmağa başlayır. 

Məhəmmədin müharibədən sağsalamat geri dönməsi hamını sevin
dirir. Sənəm nənədən çox Telliyə gözaydınlığı verib deyirlər:

 Gözün aydın olsun ay qız, nişanlın sağsalamat qayıtdı...
Müharibədən yenicə qayıtmış Məhəmmədi təhlükəsizlik orqan

larının əməkdaşları sorğusuala tutmağa başlayır. Onun döyüş yolu
araşdırılır. Almanlara əsir düşdüyünə görə onu həbs edib Sibirə göndər
mək istəyirlər. Ancaq təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının Alış
babaya olan hörməti, Məhəmmədin könüllü cəbhəyə getməsi və əsir
düşərkən huşsuz vəziyyətdə olması ona bəraət qazandırır. Kolxozda
işləməklə ölkəyə daha çox xeyir verə biləcəyini nəzərə alan təhlükəsi
zlik orqanlarının əməkdaşları onu nəzarətdə saxlamaq şərtilə sərbəst
buraxır.

Məhəmməd hər gün onun yolunu gözləyən əmisi qızı Telli ilə 1947
ci ildə ailə həyatı qurur. Onlar kolxozda işləməklə övladlarını böyüdüb
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tərbiyə edir. İsmayılla Həmidi Bakıya təhsil almağa göndərirlər. 1970
ci ildə, tibbin hələ inkişaf etmədiyi bir vaxtda, övladları Sünbül ağır
xəstəliyə düçar olur. Həmin il aprelin 1də o, bayılma nəticəsində ocağa
yıxılır. Saçları, paltarı yanan Sünbül istinin təsirindən ayılır və alov
içərisində qaçıb evə girir. Qonşular alovlanan evi söndürsələr də 15 yaşlı
Sünbülü xilas etmək mümkün olmur. Sünbül alovla çarpışan vaxt xalası
oğlu Mahir dünyaya gəlir... 

Ailənin tələbatı artdıqca kolxozdan verilən əməkhaqqı ailənin dolanışığı
üçün bəs eləmir. Ona görə də Məhəmməd əmi qardaşı oğlu Musa ilə bir
likdə Ermənistanın Qafan rayonunda filiz mədənlərində işləməyə gedir.
On beş gündən bir evə baş çəkir. Telli xala isə kolxozda işləməklə bərabər
həm ev işləri ilə, həm də həyətyanı təsərrüfatla məşğul olur. 

Günlər birbirini əvəz etdikcə Məhəmməd əmi ilə Telli xala yavaş
yavaş yaşlanır. Məhəmməd əmi artıq Qafanda deyil, Qubadlı rayonunda
«Kolxozstroy» deyilən idarədə gözətçi işləməyə başlayır. Telli xala isə
artıq ev işləri ilə məşğul olur. Övladları onlara bağbostan becərmək,
malheyvan saxlamaq işində yaxından köməklik edir.

Poladlının dinc çağlarının birində azğınlaşmış erməni işğalçıları on
ların da xoşbəxt günlərini əlindən alır. Onlar da minlərlə ailə kimi öz isti
atababa yurdyuvalarından didərgin düşüb Bakı şəhərində uçuqsökük
bir evdə məskunlaşır. Yaşadığı müddətdə üç müharibə görmüş Məhəm
məd əmi həmişə Vətən həsrəti ilə yaşayır. O, 1918ci ildə 6 yaşında
olarkən uşaqlıq illərini, 1941ci ildə 29 yaşında olarkən gənclik dövrünü,
1993cü ildə isə 81 yaşında olarkən öz ahıllıq çağlarını müharibəyə qur
ban verir.

Torpaq həsrəti Məhəmməd əmini taqətdən salır. O, günlərin bir günü
həyətdə gəzərkən təsadüfən yıxılır, bud sümüyü müharibədə sındığı
yerdən üçüncü dəfə sınır. Həkimlər deyir ki, bu yaşda belə bir sınığın
bitişməsi mümkün deyil. Məhəmməd əmi ömrünün sonuna kimi yataq
dan qalxa bilmir.

Ömürlərinin ixtiyar çağını Poladlıdan çoxçox uzaqlarda yaşayan Telli
xala 2000ci il iyunun 9da uzun sürən ürək çatışmazlığı xəstəliyindən
75 yaşında, Məhəmməd əmi isə 2008ci il avqustun 29da 96 yaşında
dünyadan köçür. Hər ikisi Xırdalan qəbristanlığında dəfn olunur.

Övladları eyni ildə  İsmayıl 2014cü il yanvarın 27də 66 yaşında,
Ramazan 2014cü il fevralın 2də 56 yaşında, Həmid isə 2014cü il
avqustun 19da 64 yaşında Xırdalan şəhərində dünyasını dəyişir. Hər
üçü Xırdalan qəbristanlığında valideynlərinin yanında dəfn olunur.

Allah hamısına rəhmət eləsin!
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P.S. İsmayılov Şahmərdan Balakişi oğlunun dediklərindən: Bir dəfə
döyüş dostlarımla Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndindəydim.
Həyətlərin birində gördüm ki, tut ağacına bağlanmış camış az qalır ağacı
kökündən çıxarsın. Camışa yaxınlaşanda ev yiyəsinə dedim: «Nə olursa
olsun, bu camış bizimdir! O, məni tanıyıb deyə, belə edir. Buynuzunda
işarə də olmalıdır...»  Camışın gözlərindən yaş sel kimi axırdı. Dədəm
onun buynuzuna «İ» hərfi (yəni İsmayılovların camışı) yazmışdı...
Camışın buynuzunda həmin işarəni görəndə gözlərimə inanmadım. Ev
yiyəsi andaman elədi ki, camışı Araz qırağında iranlılardan alıb.
Göründüyü kimi Qubadlının işğalından sonra ermənilərlə bərabər,
iranlılar da kəndlərimizi çapıbtalamaqla məşğul olub...   

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Lətifov İsmayıl Məhəmməd oğlu 
(«Sən gəlməz oldun» yazısına bax: səh  215).

İsmayılov Həmid Məhəmməd oğlu
(«Zarafatları ilə yadda qalan insan» yazısına bax: səh  222).

İsmayılova Sünbül Məhəmməd qızı
1955ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. 1970ci ildə faciə
li şəkildə yanaraq həlak olub. Qubadlı rayonunun Mirlər kən
dində  Ağ Hasar qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət
eləsin! (Telli xala qızına anası Sünbülün adını qoymuşdu).

İsmayılov Ramazan Məhəmməd oğlu
(«Bərpaçımühəndis» yazısına bax: səh  226).

İsmayılova Şeyda Məhəmməd qızı
1962ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Plan Uçot
Texnikumunun Mühasibat Uçotu fakültəsini bitirib. Bir müd
dət Qubadlı rayon Qaz İstismarı İdarəsində, daha sonra isə
Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsində işlə
yib. Halhazırda Bakı şəhərində yaşayır.

İsmayılov Mehman Məhəmməd oğlu
1966cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Maliyyə
Kredit Texnikumunun Dövlət Sığortası fakültəsini bitirib. Hal
hazırda İçərişəhər Bərpaçı İdarəsində bərpaçı işləyir. Xırdalan
şəhərində yaşayır. Cəlilabad rayonunun Sabirabad kəndindən
Fidan xanımla ailə həyatı qurub. Onların Məhəmməd, Səbinə
və Әli adlı övladları dünyaya gəlib. (İlk övladına atası Məhəm
mədin adını verib).
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«SӘN GӘLMӘZ OLDUN!..»

Lətifov İsmayıl Məhəmməd oğlu 1948ci il martın 14də Qubadlı
rayonunun Poladlı kəndində, ömürgün yoldaşı Lətifova Hədiyyə
Məhəmmədəli qızı isə 1959cu il martın 1də həmin rayonun Sey
tas kəndində anadan olub. İsmayıl 1977ci ildə Dəmirçilərli
Məhəmmədəli kişinin qızı Hədiyyə ilə ailə həyatı qurub. Onların
Bəkir (oğluna dayısı Bəkirin adını vermişdi), Samirə (Rəsmiyyə),
Lütviyyə, Rəşadət və Nurlanə adlı övladları dünyaya gəlib. (Bəkir
1 yaşında, Nurlanə isə 4 yaşında dünyasını dəyişib). 
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İsmayıl 1954cü ildə Xocamsaxlı kənd 8illik məktəbinin birinci sin
finə gedib. Sonra təhsilini Dondarlı kənd orta məktəbində davam etdirib.
O, 1964cü ildə həmin məktəbin 10cu sinfini bitirib və Lenin adına
Pedaqoji İnstitutun fizika fakultəsinə qəbul olub.

İnstitutu bitirdikdən sonra İsmayılı təyinatla Qubadlı rayon Maarif
şöbəsinə göndərirlər. Bir müddət burada işlədikdən sonra 1972ci ildə ilk
dəfə birinci sinfə qədəm qoyduğu Xocamsaxlı kənd məktəbində riyazi
fənlər üzrə müəllimlik etməyə başlayır. Beləliklə o, həmin gündən doğma
xalam oğlu olmaqla bərabər, həm də, İsmayıl müəllim olur. Poladlıda və
ətraf kəndlərdə hamı onu İsmayıl müəllim kimi tanımağa başlayır...

«Öz şagirdlərində təhsilə həvəs oyatmadan onlara nəsə öyrətmək
istəyən müəllim, dəmiri qızdırmamış döyən dəmirçiyə oxşayır»  deyib
lər. İsmayıl müəllim şagirdlərdə öyrənməyə həvəs yaradan müəllim
lərdən idi. Yaddaşımın dərinliklərində özünə yer tapmış bir hadisəni
xatırlamaq istəyirəm. Xocamsaxlı kənd məktəbinin 4cü sinfində oxu
yurdum. İsmayıl müəllim bizim sinifdən riyaziyyat fənni üzrə imtahan
götürməli idi. Bir gün əvvəl o məni evlərinə çağırdı. Bir neçə məsələ və
tənlik verib başa saldı ki, sabah imtahan biletlərində təxminən bunlara
oxşar suallar olacaq. «Otur fikirləş, bura yazılanların hamısını həll elə,
bir azdan gəlib yoxlayacam!..»  dedi. Özü isə harasa getdi... (Görünür
o, mənə bir müəllim kimi yox, bir xalaoğlu kimi kömək etmək istəyirdi).

Açığını deyim ki, riyazi fənnlərdən heç nə bilmirdim. Humanitar fən
ləri oxumağa daha çox üstünlük verirdim. Buna baxmayaraq İsmayıl
müəllimin mənə verdiyi tapşırıqlar üzərində xeyli fikirləşdikdən sonra
məsələ və tənliklərin cavabını təxmini də olsa yazdım. Bilirdim ki, heç
nə yazmasam gəlib məni yaxşıca döyəcək.

Telli xala İsmayılın kitab rəfini səliqəyə salmaq üçün dəftərlərin
hamısını stolun üstünə yığmışdı. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, mənə veri
lən məsələ və tənliklərin cavabları stolun üstündəki «Misal və məsələ
lər» yazılmış dəftərdəymiş. Nə isə...

Bir neçə saatdan sonra İsmayıl müəllim gəldi. Qorxaqorxa yazdığım
tapşırıqları onun qabağına qoydum. Ancaq düzlüyünə tam əmin deyil
dim. Çünki təxmini yazmışdım. O, məsələ və tənlikləri yoxlayıb dedi:

 Çox gözəl, hamısı düzdür. Sabah biletə düşən suallar da təxminən
belə olacaq. İndi get uşaqlarla bir az oyna...

Sualların cavabını düzgün yazdığım üçün sevinirdim. Elə sevinəse
vinə aradan çxmaq istəyirdim ki, birdən İsmayıl müəllimin gözü Telli
xalanın tökdüyü kitab rəfinə sataşdı. «Dayan»  deyib, ayağa qalxdı.
Stolun üstündən «Misal və məsələlər» dəftərini götürüb vərəqlədi:
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 Cavabların hamısını demək, bu dəftərdən köçürmüsən hə?..
Dəftərdən bircə rəqəm də köçürmədiyim üçün tutuldum. Qorxa

qorxa: «Vallah köçürməmişəm»  dedim. Nə qədər andaman elədimsə
xeyri olmadı, onu inandıra bilmədim. Uşaqlarla oynamaqdan əlim
çıxdığını bilirdim. Xeyli danlandım. Telli xala guya məni müdafiə etmək
üçün güləgülə dedi:

 Ay İsmayıl, qan düşməyib ki, köçürüb, köçürüb də!.. Uşağı çox dan
lama sən Allah...

Bu söz İsmayıl müəllimi bir az da əsəbiləşdirdi:
 Bura məktəb olsaydı özüm bilərdim neyləyərdim. Bunu əllərində

daş, dizləri üstə sinfin küncündə saxlayardım, zoğal çubuğu ilə də
yaxşıca kötəkləyərdim... Onda ağlı başına gələrdi.

Sonra üzünü mənə tutub əlavə etdi:
 İndi isə düz gedirsən evinizə, imtahana hazırlaşırsan, sabah sənə

deyəcəm, köçürmüsən ya yox?..
İmtahan başladı... Mən də sinif yoldaşlarım kimi bilet çəkib oturdum.

Nə qədər çalışdımsa məsələ və tənlikləri həll edə bilmədim. Təxmini
yazdığım cavabın heç biri düz olmadı. İsmayıl müəllim imtahandan
qiymət alanların hamısını evə buraxdı. Qiymət almayanları isə lövhənin
qabağında sıraya düzdü. Düzlənənlərin içərisində ən axırıncı mən dayan
mışdım. Qorxurdum ki, məni küncdə saxlayacaq, zoğal çubuğu ilə
yaxşıca döyəcək... 

Bəli, o, iki alanların hamısını döydü. Mənə çatanda isə dəftəri ortadan
qatlayıb yavaşca üzümə vurdu və dedi:

 Köçürmüsən!!!
Mən başımı aşağı dikib gözlərimi bir nöqtəyə zilləmişdim...
Həmin illərdə kəndimizdə üç müəllim var idi. İsmayıl müəllim,

Məmməd müəllim bir də İlyas müəllim... Onlar həmişə çalışırdı ki, biz
yaxşı təhsil alaq, elmi biliklərə dərindən yiyələnək. Kəndin işgücünün
çox olmasına baxmayaraq bizim təhsil almağımız onlar üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi. Ona görə də qışın çovğununda çox vaxt əli
mizdən tutub bizi məktəbə qədər özləri aparırdı. Qar çox yağanda mək
təb yolunda ilk çığır açan da müəllimlərimiz olurdu. Necə ki, həmin
cığırı bizə həyatda da onlar açdı. Biz hər mənada onların arxasınca ad
dımladıq...

Poladlı kəndi ilə Xocamsaxlı kəndi arasında uzun bir yol var idi.
Bu yola Məktəb yolu deyirdik. Ümumilikdə isə bu kəndlərin hər ikisi
rayon mərkəzindən xeyli uzaqda yerləşirdi. Belə ucqar kəndlərdə
elmli, savadlı şagirdlərin yetişməsi müəllimlərimizin adı ilə bağlı idi.
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Həm də bu, gələcək inkişafdan xəbər verirdi. İsmayıl müəllim, Məm
məd müəllim, İlyas müəllim  məhz belə müəllimlərin sayəsində Po
ladlıdan xeyli sayda şagird sonralar öz təhsillərini Qubadlı və Dondarlı
məktəblərində, daha sonra isə respublikanın müxtəlif ali təhsil ocaqla
rında davam etdirdi. 

1978ci ildə ailəmiz Qubadlı rayonunun Xudular kəndinə köçdü. Təh
silimi Qubadlı qəsəbəsində Qara İlyasov adına məktəbdə davam et
dirdim. Buna baxmayaraq tətil başlayan kimi Poladlıya  Telli xalagilə
gedərdim. Telli xala bir kasa camış qaymağını mənə yedizdirənə qədər
gəldiyimi eşidən İsmayıl müəllim bütün işlərini yarımçıq qoyub özünü
evə çatdırardı. Aramızdakı yaş fərqinin çox olmasına baxmayaraq biz
həm də dost idik. Mən onu xalaoğlu kimi İsmayıl, müəllim kimi İsmayıl
müəllim, dost kimi «İsayıl» deyə çağırardım. Adlara uyğun olaraq ona
təsərrüfat işlərində köməklik edərdim, onun bildiklərindən öyrənməyə
çalışardım, maraqlı söhbətlərinə qulaq asardım. 

İsmayıl müəllim teztez mənim üçün həm xalaoğlu, həm müəllim,
həm də dost olurdu. Bir dəfə onunla Çınqıllıqdan üzüm yığıb Ala qayaya
tərəf qalxırdıq. Qayaya dırmaşarkən o, mənim anlamadığım bir mövzu
barədə danışdı. Ala qayanın arxasındakı qala divarlarını göstərib dedi:

 Vaxtilə Saray kəndində, Yazı düzü deyilən yerdə buna oxşar abidələr
olub. Həmin abidələr iki dövlət arasında sərhəd rolunu oynayıb. Sərhəd
din davamı durduğumuz yerdən, Ballı qayanın üstündən keçərək, Yuxarı
Xocamsaxlı kəndində yerləşən qala divarlarına, Çardaxlı kəndindəki
qalalara və daha yuxarılara qədər uzanıb gedir. Bu abidələrdən qədim
zamanlarda sərhəd, keşikçigözətçi məntəqəsi kimi və ya müdafiə məq
sədi üçün istifadə olunmuşdur.

Düzdür mövzunu anlamasam da onun izahı mənə o qədər xoş gəldi
ki, hətta uşaq marağı ilə sual da verdim:

 Bəs bu qalaları kim tikib?
O, bu dəfə heç anlamadığım bir tərzdə dedi:
 Bu qalaları bizim eradan əvvəl I yüzillikdə Atropatena və Albaniya

dövlətlərinin sərhədlərini müəyyənləşdirmək üçün tikiblər.
Düzdür cavabdan heç nə başa düşmədim... Ancaq həmin qalaların

gözəlliyi, tarixiliyi və İsmayıl müəllimin izahı məndə belə abidələrə
qarşı qəribə bir maraq yaratdı. Sonralar Poladlıya gələndə Ala qayanın
üstündə gəzmədən, sınıq saxsı qablarını o üz, bu üzə çevirmədən geri
dönməzdim.

1980ci ildə Ballı qaya yaxınlığında üzüm sahələrinin genişləndirilməsi
məqsədilə əkin işləri aparılırdı. Әrazidən çoxlu sayda insan sümüklərinin,
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eyni zamanda qədim məişət əşyalarının tapılması İsmayıl müəllimi bu
mövzuya yenidən qayıtmağa məcbur etdi. O deyirdi ki, «Ballı qaya yaxın
lığında insan sümüklərinin tapılması, burada ağır döyüşlərin və ya dəhşətli
işgəncələrin olmasından xəbər verir». Tapıntılar üzərində heç bir tədqiqat
işlərinin aparılmaması, görünür, Sovet rejimi tərəfindən azərbaycan tari
xinin daha bir səhifəsini gizlətmək məqsədi güdmüşdür. 

İsmayıl müəllim ərazidəki tapıntıları mənə də göstərmişdi. Düzdür,
bu ərazinin I yüzillikdə sərhəd, keşikçigözətçi məntəqəsi olmasını bir
vaxtlar özü demişdi. Bu tarixi faktdır. Ancaq tarixin sonrakı dönəm
lərində baş verən hadisələr, eyni zamanda buradan tapılan insan sümük
lərinin üzərində tədqiqat işlərinin aparılmaması tapıntıların I yüzilliklə
müqayisədə yaxın keçmişə  erməni müsəlman davasına aid olduğunu
deməyə əsas verir. O vaxtlar ermənilərin cinayətlərini gizlətmək məq
sədilə sovet rəhbərləri bu məsələnin üstünü örtbasdır etmişdir. Göz
lərimlə gördüyüm insan kəllə və sümükləri erməni vəhşilərinin törətdiyi
işgəncələrin nəticəsi olmasını İsmayıl müəllim də təsdiqləyirdi. Deyirdi
ki, bu, 1918ci ildə ermənilər və bolşeviklər tərəfindən vəhşicəsinə, iş
gəncə ilə qətlə yetirilmiş silahsız və günahsız azərbaycanlıların soyqırı
mı aktının bir hissəsidir.

İsmayıl müəllim Xocamsaxlı səkkizillik məktəbində öz ixtisası üzrə
dərs deməsinə baxmayaraq, tarixə böyük maraq göstərirdi. Yüksək biliyə
malik olan İsmayıl müəllim həmişə axtarışda idi. Ancaq yaşadığı dövrün
çətinlikləri bu sahə üzrə geniş axtarışlar aparmağa imkan vermirdi. Hər
şeydən əvvəl həmin dövrün sovet ideologiyası və mərkəzdən xeyli uzaqda
yerləşən balaca Poladlı kəndinin baxımsızlığı hansısa bir tapıntı üzərində
uzun müddət dayanmağın mümkünsüzlüyünü ortaya qoyurdu. Onun
1985ci ildə Alzabəyin yaldan tapdığı daş kitabə, Keyx evinin yaldan
tapdığı üstü yazılı sütunlar bəlkə də tarixin neçəneçə qaranlıq səhifəsini
açmağa imkan verəcəkdi?!. Həmin dövrdə İsmayıl müəllim Poladlıya
tədqiqatçıların göndərilməsi barədə dəfələrlə məsələ qaldırsa da, heç kim
bu məsələyə maraq göstərməmişdi. Hətta rayon rəhbərliyi onu belə işlərə
baş qoşmamağa çağırmışdı. Elə bu səbəbdən də tarixin daha bir səhifəsi
açılmadan bağlanmışdı. Kənd işğal olunduqdan sonra xeyli sayda maddi
mədəniyyət nümunələri ermənilər tərəfindən məhv edilmişdir.

İsmayıl müəllim xaraktercə çox ciddi adam idi. Uzun müddət Po
ladlıda yaşayıb Xocamsaxlı məktəbində müəllim işləmişdi. 1980ci il
lərin sonlarında onu Qubadlı rayon Maarif şöbəsində müfəttiş kimi işə
dəvət edirlər. O, maarif şöbəsində işləyəişləyə rayonun ən baxımlı yer
lərindən birində özünə ev tikdirir. Ancaq tam hazır olan evdə bircə gecə
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də qalmır. 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunur. O da ailəsi, qohum
ları və yaxınları ilə birlikdə öz isti yurdyuvasından didərgin düşür.
Bakıya üz tutur. Xırdalanda yataqxanaların birində məskunlaşır. Bir
müddətdən sonra Sumqayıt şəhərində yerləşən Qubadlı rayon Maarif
şöbəsində işini davam etdirir. 

2000ci ildə anası Telli xala dünyasını dəyişir. Onun ölümü İsmayıl
müəllimi sarsıdır. Həmin gündən sonra ürək ağrılarından teztez şikayətlən
məyə başlayır. İsmayıl müəllim 2014cü il yanvarın 27də xəstəxanada
dünyasını dəyişir. Xırdalan şəhər qəbristanlığında dəfn olunur.

Allah rəhmət eləsin!
İndi mən ona İsmayıl əmi deyirəm. Onunla xalaoğlu kimi, müəllim

kimi, dost kimi hər mövzuda söhbətlərim oldu. Heyif ki, amansız ölüm
onunla əmi kimi danışmağa imkan vermədi... İsmayıl əminin xatirəsi
onu tanıyanların hamısının qəlbində əbədi yaşayacaq. Onu nə qədər ki,
xatırlayanlar var, onun səsini, sifətini yaddaşında saxlayanlar var,
demək o, hələ ölməyib, insanların fikirlərində, xəyallarında, təsəvvür
lərində yaşayır.

Bu qış yenə də sənsiz gəldi kəndimizə... Yaz da, yay da, payız da
sənin yolunu gözlədi. Məktəb yolu, Ala qaya, Ballı qaya, Alzabəyin yal,
Keyx evinin yal  adlarını çəkmədiyim daha neçəneçə yerlər «gözlərini»
sənin gələcəyin günə dikdi. Ancaq sən gəlməz oldun!..

Bir qış səhəri ümidlərimin hamısı puça çıxdı. Vaxtilə gəzibdolaş
dığımız o yerlər sənsiz qaldı, sinəsinə çalınçarpaz dağ çəkilmiş o dağ
ların dərdi bir az da artdı... 

İllər keçdi... Kəndimizə qış da gəldi, yaz da, yay da, payız da... Təkcə,
sən gəlməz oldun!.. (Şeir İsmayıl əminin ölümündən bir il sonra yazılıb).

«Kəndimizə qış gəlib,
Sənsiz, səssizsəmirsiz.
İz düşməyən cığırlar, 
Qalıb səndən xəbərsiz.

Kəndimizə yaz gəlib,
Yenə yağış yağacaq. 
Məktəb yolları sənsiz,
Hər zaman darıxacaq.

Kəndimizə yay gəlib,
Sənsiz günəş çıxacaq.
Səhərsəhər boylanıb, 
Sənsiz yola baxacaq.
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Kəndimizə bu payız, 
Sənsiz gəldi yenidən.
Xəzəl oldu yarpaqlar,
Gəlmədiyin o gündən».

P.S. Hər birimiz gələcəyimiz naminə əlləşibvuruşuruq, ağlımıza gətir
mirik ki, can atdığımız gələcəyin son ucunda bizi gözləyən ölüm var...

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Lətifov Bəkir İsmayıl oğlu
1978ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. 1979cu ildə dün
yasını dəyişib. Həmin kəndin Alzabəyin qəbristanlığında dəfn
olunub. 
Allah rəhmət eləsin! 

Lətifova (Kazımova) Samirə (Rəsmiyyə) İsmayıl qızı
1980ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Maliyyə
Kredit Texnikumunun Statistika fakültəsini bitirib. Halhazır
da işləmir. Biləcəri qəsəbəsində yaşayır. Ağsu rayonundan
Samirlə ailə həyatı qurub.

Lətifova (Bayramova) Lütviyyə İsmayıl qızı
1981ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət
Kooperasiya Universitetinin Әmtəəşünaslıq fakültəsini bitirib.
Halhazırda Abşeron payon telefon qovşağında işləyir. Lökbatan
qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı qəsəbəsindən Samirlə ailə həyatı
qurub. Onların Səma və Әsma adlı övladları dünyaya gəlib.

Lətifov Rəşadət İsmayıl oğlu
1984cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Maliyyə
Kredit Texnikumunun Gömrük ekspertizasiyası fakültəsini
bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə məşğul olur. Mehdiabad
qəsəbəsində yaşayır. 

Lətifova Nurlanə İsmayıl qızı
1986cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. 1989cu ildə
dünyasını dəyişib. Həmin kəndin Alzabəyin qəbristanlığında
dəfn olunub.
Allah rəhmət eləsin!
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ZARAFATLARI İLӘ 
YADDA QALAN İNSAN

Ismayılov Həmid Məhəmməd oğlu 1950ci ildə, ömürgün yoldaşı
İsmayılova Məfkurə (Mələk) Məmməd qızı isə 1963cü ildə
Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində anadan olub. Həmidlə Məf
kurə 1981ci ildə ailə həyatı qurduqdan sonra Xırdalan şəhərində
yaşamağa başlayıb. Gecələr zavodda işləməklə ailəsini dolan
dırıb.Onların Könül, Ülviyyə, Vüsalə və Telli (qızınz anası Tellinin
adını verib) adlı övladları dünyaya gəlib. 
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Həmid 1967ci ildə Dondarlı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra
sənədlərini Bakı Plan Uçot texnikumuna verir. İmtahanlardan müvəf
fəqiyyət qazana bilməyən Həmid kəndə qayıdır. Ancaq, iki həftədən
sonra ona texnikuma qəbul olması ilə bağlı məktub göndərirlər. Həmid
Balakişi əminin təkidi ilə Bakıya qayıdır və gecələr zavodda işləyə
işləyə təhsilini davam etdirir. Texnikumu bitirən kimi hərbi xidmətə yol
lanır. Sovet Ordusunun Çexoslovakiyada yerləşən quru qoşun hissəsində
xidmət edir.

Həmid əsgərlikdə olanda rus dilini öyrənir. Qayıtdıqdan sonra təh
silini başqa ixtisas üzrə davam etdirmək fikrinə düşür. O, bu fikirlə də
Moskva Dövlət Geodeziya və Xəritəçəkmə İnstitutunun qiyabi şöbəsinə
daxil olur. Oxuduğu müddətdə Azərbaycan Dövlət Yerquruluşu Layihə
İnstitutunda fəaliyyət göstərir. Sovet dövründə gənc mütəxəssislərin ailə
məişət problemlərini qismən də olsa həll etmək üçün dövlət onu dostu
ilə birlikdə institutun Xırdalandakı ailəvi yataqxanasında yerləşdirir.
Otaqların ikisində dostu Asim, digər ikisində isə Həmid ailələri ilə bir
likdə yaşayır...

Həmidin qardaşı İsmayılın vaxtilə dediklərindən: «1980ci ildə
Simuzər xala möhkəm xəstələnmişdi. Mirlərə ona baş çəkməyə
gedirdim. Mir Məhəmməd ağa maşını yanımda saxlayıb soruşdu:

 Hara gedirsən?
Dedim:
 Simuzər xalaya baş çəkməyə.
Dedi:
 Gəl otur. Narahat olma, üç gündən sonra Simuzər xalanın vəziyyəti

yaxşılaşacaq. 
Mir Məhəmmədlə Bakıya gəldik. Yolboyu maşında xeyli söhbət

elədik. Dostlara, qohumlara baş çəkdik. Dedi ki, gedək Xırdalana,
Həmidgilə. Sonra güləgülə: «Telli xalanı Poladlıda gedib görə bilmirik,
heç olmasa Xırdalanda ziyarət edərik...»  dedi. 

Biz Həmidgilə gəldik, ancaq çox oturmadıq. 
Mir Məhəmməd ağa Həmidə dedi:
 Yaxın günlərdə dostunu rayona yaxşı bir işə göndərəcəklər. Bu

otaqların hamısı sənin olacaq.
Biz üç gündən sonra kəndə qayıtdıq. Simuzər xala xeyli yaxşılaşmışdı.

Bir neçə gündən sonra isə Həmidin dostunu işləmək üçün indiki Oğuz
rayonuna göndərdilər. Dövlət otaqların hamısını Həmidə verdi».

Poladlıdan Bakıya gələnlərin əksəriyyəti Həmidin evində qonaq
oludu. O, sadəliyi, mehribanlığı, düzgünlüyü ilə hamıdan seçilirdi. Bir
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dəfə Həmid avtobusla Xırdalana gedəndə tanışlarından biri ilə görüşür.
Tanışı soruşur:

 Həmid müəllim, vəziyyət yaxşıdırmı?
Həmidin qısa cavabı bütün avtobusdakıları güldürür:
 Vəziyyət yaxşı olsaydı avtobusla niyə gedirdim ki...
Həmid ailəsinə, qohumlarına çox bağlı insan olub. Poladlıdan uzaq

larda yaşasa da həmişə kəndin bütün xeyirşərində iştirak edib. 
Erməni işğalından sonra eveşiyini məcburi tərk etmiş qohumların

bir hissəsi Xırdalana  Həmidgilə, bir hissəsi isə Әhmədliyə bizim evə
gəlmişdi. Bir dəfə Həmid zəng elədi ki, Rasim sizin evdə neçə nəfər var?
Dedim: «Vallah saymamışam». Dedi ki, qaqa, mən saymışam, bizdə 24
nəfərdi! Xeyli güldük... Sonra mən saydım ki, bizdə 28 nəfərdi...

Həmid gülməli sözləri, şirin zarafatları ilə yadda qalıb. O, uzun illər
Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsində
işləyib. Kollektiv arasında böyük hörmət sahibi olub. Uzun illərin
nöqsansız fəaliyyətini nəzərə alan komitə rəhbərliyi onu həm də
Qəbələ rayonuna torpaq bölgü işləri üzrə mütəxəssis təyin etmişdi.
Qəbələdəki dostları ona gözəl bir yerdən kiçik bir torpaq sahəsi ver
mişdi.

Bir dəfə Həmid, İsmayıl, Tahir, Dağbəyi və mən Qəbələyə getdik.
Həmin torpaq sahəsinə hasar çəkmək üçün Həmidə daş lazım idi. Ti
kinti bazarını çox gəzdik, biri 80 qəpikdən aşağı daş tapa bilmədik. Güc
bəla ilə qiyməti «öldürdük». Daşın biri 75 qəpikdən olmaqla bir maşın
daş aldıq. Növbəti gün Tahirlə Dağbəyi tikinti işləri görəcəkdi. Həmin
gün isə istirahət etmək qərarına gəldik. Allah verəndən yükümüzü tutub
Qəmərvan meşələrinə tərəf yola düzəldik. Yolda Həmidlə İsmayıl maşın
dan düşdü ki, çörək alsın. Baxdıq ki, yolun kənarında səliqə ilə üstüstə
yığılmış xeyli daş var. Qiyməti də bazardan aldığımız daşın qiymətinə.
Həmidlə zarafat etmək qərarına gəldik. Kağızın üstünə 30 qəpik yazıb
daşın arasına qoyduq. Heç kim görmədi. Mağazadan qayıdanda daşın
qiymətini görən Həmid əliniəlinə vurub təəssüflə dedi:

 Heyf, ay İsmayıl, daş burda lap pulsuz imiş ki?!
Həmid onunla zarafat etdiyimizi biləndən sonra xeyli güldü... 
Bu, Həmidlə sonuncu zarafatımız oldu. O, 2014cü il yanvarın so

nunda və fevralın əvvəlində iki qardaşını qəflətən itirdi. Bir həftə içində
itirdiyi qardaşlarının acısı onu sarsıtdı. Özü isə altı ay sonra avqustun
19da dünyasını dəyişdi. Hər üçü Xırdalan şəhər qəbristanlığında dəfn
olundu.

Allah rəhmət eləsin!

224



AİLӘ ÜZVLӘRİ:

İsmayılova (İmanverdiyeva) Könül Həmid qızı
1982ci ildə Xırdalan şəhərində anadan olub. Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetini bitirib. Halhazırda işləmir. Bakı
şəhərində yaşayır. Bakı şəhərindən Seymurla ailə həyatı qu
rub. Onların Әsgər və Amin adlı övladları dünyaya gəlib.

İsmayılova (Eminova) Ülviyyə Həmid qızı
1983cü ildə Xırdalan şəhərində anadan olub. Bakı Plan Uçot
Texnikumunun Mühasibat Uçotu fakültəsini bitirib. Hal
hazırda işləmir. Xırdalan şəhərində yaşayır. Qazax rayonundan
Vüqarla ailə həyatı qurub. Onların Sevil və Ömər adlı övlad
ları dünyaya gəlib.

İsmayılova (Әləkbərova) Vüsalə Həmid qızı
1985ci ildə Xırdalan şəhərində anadan olub. Bakı Maliyyəİqti
sad Kollecini bitirib. Halhazırda işləmir. Binə qəsəbəsində
yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən İsmillə ailə
həyatı qurub. Onların Ləman və Namiq adlı övladları dünyaya
gəlib.

İsmayılova (Qasımova) Telli Həmid qızı
1990cı ildə Xırdalan şəhərində anadan olub. Azərbaycan
Texniki Universitetini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt
şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Mərdanlı kəndindən
Bəxtiyarla ailə həyatı qurub. Onların Gülay adlı övladı dünya
ya gəlib.
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Aforizm:
Sadəlik  mənəvi gözəlliyin əsas şərtidir. 

(Lev Tolstoy)



BӘRPAÇIMÜHӘNDİS

İsmayılov Ramazan Məhəmməd oğlu 1958ci ildə Qubadlı rayo
nunun Poladlı kəndində, ömürgün yoldaşı İsmayılova Almaz Cəmil
qızı isə 1970ci ildə həmin rayonun Davudlu kəndində anadan olub.
Ramazanla Almaz 1989cu ildə ailə həyatı qurub və  Xırdalanda,
İçərişəhərdə, daha sonra isə Yasamal rayonu ərazisində yaşamağa
başlayıb. Onların Günel, Lalə və Murad adlı övladları dünyaya gəlib.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra Ramazan Bakıda  Texniki Peşə Məktəbi
nə daxil olur və saatsaz peşəsinə yiyələnir. Bununla kifayətlənməyən Ra

İsmayılov Ramazan Məhəmməd oğlu və İsmayılova Almaz Cəmil qızı.
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AİLӘ ÜZVLӘRİ:

İsmayılova (Məlikova) Günel Ramazan qızı
1990cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. Qafqaz Universite
tini bitirib. Halhazırda Sığorta şirkətlərinin birində işləyir.
Yasamal rayonunda yaşayır. Bakı şəhərindən Seyranla ailə
həyatı qurub. Onların Ayan və Mircavid adlı övladları dün
yaya gəlib.

İsmayılova (Hüseynova) Lalə Ramazan qızı
1992ci ildə  Bakı şəhərində anadan olub. Orta məktəbi mü
vəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra, Ukrayna İqtisad Universite
tini bitirib. Halhazırda Kiyev şəhərində yaşayır və təhsilini
davam etdirir. Gəncə şəhərindən Raminlə ailə həyatı qurub. 

İsmayılov Murad Ramazan oğlu
2003cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Halhazırda 190
saylı şəhər orta məktəbinin 7ci sinfində oxuyur.
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mazan öz ixtisası üzrə işləyəişləyə Bakı Politexnik Texnikumunun Sə
nayedə Mülki Tikinti fakültəsini bitirir. Təhsilini başa vurduqdan sonra, bir
müddət zavodda, sonra isə Bakı şəhər İcraiyyə Komitəsinin nəzdində
yaradılmış «Bərpaçı» ElmiBərpa İstehsalat İdarəsində bərpaçımühəndis
kimi fəaliyyət göstərir. O, İçərişəhər Dövlət TarixMemarlıq Qoruğunda bir
sıra tarixi abidələrin, o cümlədən, Şirvanşahlar saray kompleksinin yenidən
bərpa olunması prosesində, xarici və yerli mütəxəssislərin eskizləri əsasında
Şirvanşahlar sarayı «Divanxana»sının, «Murad darvazası»nın daxili və
xarici görünüşünün bərpa olunmasında iştirak edir.

Ramazan «Murad darvazası»nda gördüyü işlərin gözəlliyindən zövq
alardı. Elə bu səbəbdən də o, 2003cü idə dünyaya gələn oğlunun adını
Murad qoymuşdu. Bu gün UNESCOnun «Mədəni irs» siyahısına daxil
edilən və xarici turistlərin baxmaqla doymadığı Şirvanşahlar sarayının
divarlarında Ramazanın əl işləri göz oxşayır...

Ramazan 2014cü ildə qardaşı İsmayılın vəfatından bir həftə sonra
qəflətən dünyasını dəyişir. Xırdalan şəhər qəbristanlığında dəfn olunur.
Allah rəhmət eləsin!

Ömürgün yoldaşı Almaz halhazırda tibb bacısı kimi 15 saylı Uşaq
poliklinikasında uşaqların sağlamlığı keşiyində dayanır. 



KӘNDİMİZİN İLK MÜӘLLİMİ

Ağakişi baba haqqında yazını başlamazdan əvvəl İsmayıl babanın
(gənc yaşlarında dünyasını dəyişmiş Lətif babanın, Alış baba və
Ziliş babanın atası) balaca qardaşı Cəbrayıl baba haqqında qısaca
məlumatı xatırlatmaq istəyirəm. 

İsmayılov Cəbrayıl Heydər oğlu Saray kəndindən olan Nabatla ailə
həyatı qurub. Onların Aslan (19081959), Ağakişi (19121981), Qəm
bər (19131943), Nazlı (19141987), Atakişi (19161978) adlı övladları
dünyaya gəlib. Cəbrayıl baba ilə Nabat nənə ömürlərinin sonunadək
təsərrüfat işlərində çalışıb, övladlarını halal zəhmətə alışdırıblar.

Cəbrayıl baba da İsmayıl baba kimi mərd insanlardan olub. Ömür
gün yoldaşı Nabat nənə ilə birlikdə təxminən 1920ci illərin sonlarına
qədər Poladlı kəndində yaşayıblar. Dəmirçilər kənd qəbristanlığında
dəfn olunublar. Qəbir yerləri məlum deyil.

Allah rəhmət eləsin!
Cəbrayıl baba təxminən 1925ci ildə ilk övladı Aslana Göyyallı

Nağdalının qızı Güldənəni alır. Onların Pəri (1928), Sərin (1930
1945), Firəngiz (1936) adlı övladları dünyaya gəlir. Deyirlər günlərin
bir günü Ağa çayı daşaraq öz məcrasından çıxır. Daşların üstündən
çayı əks tərəfə keçmək istəyən Sərin müqavimətini itirib yıxılır. Sel
suları onu daşlara çırpıb öldürür. Təxminən 1950ci illərin sonlarında
Aslan baba, 1960cı illərin sonlarında isə Güldənə nənə dünyasını
dəyişir. Ailənin bütün ağırlığı əmi kimi Ağakişi babanın, övlad kimi
Pərinin üzərinə düşür. İllər sonra Göyyallı Әmrah kişinin oğlu
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Məhəmməd Firəngizlə ailə həyatı qurur. Halhazırda Məhəmməd dayı
ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərində yaşayır... 

İndi isə Poladlı kəndinin ağsaqqallarından biri olan Ağakişi baba
haqqında yaddaşımın dərinliklərində ilişib qalan, əsasən də o dövrü xatır
layan insanlardan eşitdiyim xatirələri qələmə almaq istəyirəm. Ağakişi
baba çox zəhmli, ağırtəbiətli bir insan olub. Hətta onun qorxusundan,
Ağa çayında doyunca çimə də bilməzdik. Nobata gedən uşaqlar qorxudan
kəndin malheyvanını vaxtında mağala tökər, vaxtında da çıxarardı. Onun
adı çəkilən yerdə həmişə hörmətlə danışılardı. Sanki kənd Ağakişi ba
banın zəhmli baxışları ilə idarə olunurdu. Ümumiyyətlə bizim dövrün
uşaqları kəndin bütün ağsaqqallarına eyni hörmətlə yanaşardı... 

Heydərov Ağakişi Cəbrayıl oğlu 1912ci ildə Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası), Heydərova Әziz Həmid qızı
isə 1918ci ildə həmin rayonun Saray kəndində (Zəngəzur qəzası)
anadan olub. 

Ermənimüsəlman davası başlayanda Ağakişinin 6 yaşı var idi. Әziz
isə dünyaya yenicə göz açmışdı. 1905ci il hadisələrini hələ də unut
mayan insanlar ermənilərin tezliklə Zəngəzurun bütün kəndlərini yenidən
talan edəcəyini bilirdi. Ona görə də onlar əllərinə keçən qabqacağı
götürüb aşağı kəndlərə üz tutmuşdu. Kəndin cavanları isə malqaranı
Tinli kəndinin yaxınlığına aparmışdı. Nabat nənənin ətəyindən bərkbərk
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yapışan Ağakişinin əlindən ağlamaqdan başqa heç nə gəlmirdi. Әziz anası
Gülən nənənin qucağında mışılmışıl yatırdı. Nə baş verdiyindən xəbəri
də yox idi... 

Həmin dövrün hadisələri birbirini əvəz etdikcə, insanlar ötən hər
günə şükür etməklə kifayətlənirdi. Nə vaxtsa yaxşı gün görəcəklərinə
ümid bəsləyirdilər. Ağakişi artıq böyümüşdü. Dondarlı kənd 5 illik mək
təbində (sonralar 9, daha sonra isə 10 illik) çətinliklə olsa da təhsil
almışdı. Həmin dövrdə məktəblərin az olması, müəllim çatışmazlığı təh
sil sistemində böyük problemlər yaratmışdı. Uşaqlar təhsil almaq üçün
uzunuzadı yollar qət etməli idi. Bu çətinlikləri görən Ağakişi, müəllim
olmaq arzusuyla yaşayırdı. Bu arzuyla da o, 1928ci ildə Şuşaya gəlir
və Şuşa Müəllimlər Seminariyasına qəbul olur. 

(Qısa arayış: XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ən
mühüm pedaqoji problemlərindən biri milli müəllim kadrlarının
hazırlanması idi. Azərbaycanda müəllim hazırlayan tədris müəs
sisələrinin olmaması bu sahədə böyük çətinliklər yaratmışdı. Azər
baycanlı müəllimlər əsas etibarilə Qori Müəllimlər Seminariyasında
və Tiflis Müəllimlər İnstitutunda hazırlanırdı.
Millətin tərəqqisinin məktəbdən, məktəbin tərəqqisinin isə müəl
limdən asılı olduğunu söyləyən N.Nərimanov və onun həmfıkirləri
F.Köçərli, H.Zərdabi, Ü.Hacıbəyli, A.Səhhət, A.O.Çernyayevski,
S.Vəlibəyov, M.Mahmudbəyov, F.Ağazadə, C.Məmmədquluzadə, A.
Şaiq, M.Rəsulzadə ana dilində dərs deyə biləcək müəllimlərin hazır
lanmasını dövrün əsas tələbi kimi dəyərləndirirdi. Mətbuat səhifə
lərində Azərbaycanda müəllimlər seminariyasının açılması, Qori
Müəllimlər Seminariyasının Güney Qafqazın müsəlman şəhər
lərinin birinə köçürülməsi qızğın müzakirə olunurdu. Xalqın təhsillə
bağlı böyük istək və arzularını Azərbaycan Demokratik Respub
likası (19181920) reallaşdırdı. Bu illərdə ADR hökumətinin maliy
yə yardımı ilə Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi
Qazax şəhərinə köçürüldü. 
Azərbaycan hökuməti 1920ci ilin payızında Qazax müəllimlər semi
nariyasını yenidən təşkil etməklə yanaşı, Şəki və Şuşada müəllimlər
seminariyası açılmasına sərəncam verdi. Bu, gələcəkdə bölgələrdəki
məktəblərin müəllim kadrları ilə təmin edilməsi işinə qismən də olsa
köməklik etdi).
Ağakişi babanın oğlu Cəbrayılov Salamın dediklərindən: «Şuşa

Müəllimlər Seminariyasında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn
tələbələr təhsil alırdı. Onların Şuşada qalıb oxuması üçün internat da
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təşkil edilmişdi. Tələbələrin içərisində Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndindən olan atam Ağakişi də var idi. Biz onu həmişə «əmi»  deyə
çağırardıq.

Әmimin dediyinə görə, Azərbaycanın bölgələrində təhsil problemini
həll etmək üçün Şuşa Müəllimlər Seminariyasına bütün sahələr üzrə
güclü müəllimlər cəlb olunmuşdu. Onların içərisində şair, yazıçı, dra
maturq, publisist, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Abdulla Şaiq də
var idi. O, əmimə Ana dilindən dərs deyib. Yaxşı yadımdadır, əmim
bizdən sonrakı nəslin ədəbiyyat kitabında Abdulla Şaiqin şəklini görəndə
həmişə deyərdi: «Bu kişi Şuşada mənə dərs verib. Mənimlə taytuş kimi
rəftar edirdi...» 

Әmim Şuşada iki illik təhsilini başa vurduqdan sonra 1930cu ildə
Poladlıya qayıdır. (Qeyd: Gələcəkdə Qubadlı rayon Partiya Komitəsi
nin birinci katibi işləyəcək Çardaxlı İman Məmmədov Ağakişi
babadan iki il sonra 1932ci ildə Şuşa Müəllimlər Seminariyasını
bitirir. 19411948ci illərdə rayonun rəhbəri olur. Həmin dövrdə
Ağakişi baba ferma müdiri, daha sonra isə kolxoz sədri vəzifəsində
çalışır). Həmin vaxt rayon kimi yenicə təşkil olunmuş Qubadlıya Sul
tanov Abbas rəhbərlik edirdi. O, Qubadlı kəndində anadan olmuşdu.
Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi idi. Katib əmimi Xo
camsaxlı kəndində (Qalacıq) dərs deməyə göndərir. Beləliklə, əmim
Xocamsaxlıda yenicə yaradılmış 4illik məktəbdə dərs deməyə
başlayır. O, kəndimizin ilk müəllimi olur. Sultanov Abbas bir neçə ay
rayona rəhbərlik etdikdən sonra ilk dəfə 1931ci il noyabrın 24də
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Qubadlı rayonu Zəngilan ra
yonu ilə birləşdirilir. 1933cü il martın 14də isə yenidən ayrılaraq
müstəqil rayon olur.

Әmim kəndə qayıdan il eyni zamanda, Sovet İttifaqının bütün
ərazilərində kollektivləşmə və kolxoz quruculuğuna yardım haqqında
qərar qəbul olunmuşdu. ( Qeyd: Kolxoz quruculuğu SSRİdə, o cüm
lədən Azərbaycanda dəhşətli repressiyalarla, bir milyona yaxın in
sanın qolçomaq adı ilə damğalanaraq sürgünə göndərilməsi və
onlardan şəxsi mülkiyyət torpaqlarının alınaraq kolxoz təsərrüfatına
verilməsi ilə müşayiət edilirdi. Kütləvi kolxozlaşdırmanın nəticəsi
olaraq 19311933cü illərdə SSRİni dəhşətli aclıq bürüdü, milyon
larla insan həlak oldu).

Kolxoz quruculuğu haqqında qərarın icrası bütün bölgələrdə hamıya
şamil edilirdi. Gənc olmasına baxmayaraq əmim dərsdən sonra qar
daşları ilə birlikdə bir neçə kəndi özündə birləşdirən «Komsomol» adına
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kolxozun təsərrüfat sahələrində çalışır. Bu proses on ilə qədər davam
edir. Hətta imkan tapıb 1932ci ildə bacısı Nazlıya toy eləyir. Onu Sənəm
nənənin oğlu Lətifə verir.

Böyük Vətən Müharibəsi başlayanda SSRİnin hər yerində, o cüm
lədən azərbaycanın bütün bölgələrində təhsil ikinci plana keçir. İn
sanların bir hissəsi arxa cəbhədə, kollektiv təsərrüfatda daha sıx
birləşib döyüşən orduya köməklik edir. Bir hissəsi isə ön cəbhəyə,
döyüş bölgələrinə göndərilir. Həmin illərdə 14 ailənin yaşadığı Poladlı
kəndindən 20 nəfər cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində qanlı döyüş
lərə qatılır. 

Әmim məktəbdəki işlərini başqa müəllimlərə təhvil verib, geçə
gündüz kolxozda işləməyə başlayır. Kolxoz işlərində fəallıq göstərdiyinə
görə sədrin təşəbbüsü ilə əmimi ferma müdiri qoyurlar. O, ferma müdiri
olduğu üçün kolxoz sədrinin göstərişinə əsasən kəndlərdən yaxşı atları
seçib cəbhəyə kömək məqsədilə Hərbi Komissarlığa təhvil verirdi».
(Həmin vaxt Sadıqov Osman kolxoz sədri idi. Kolxoz sədri olmasına
baxmayaraq onu 1942ci il fevralın 6da cəbhəyə aparırlar. O, düşmənlə
ağır döyüşlərin birində həlak olur. red.  R.M.)

Müharibənin ağrıları balaca bir kənddə daha çox hiss olunurdu.
Әmim hər an cəbhəyə gedəcəyi günü gözləyirdi. Çünki bundan qaç
maq mümkün deyildi. Düşmən Qafqaza qədər irəliləmişdi. Yaşından,
işindən asılı olmayaraq hər kəs arxa və ön cəbhədə Qızıl Orduya kö
mək edirdi...» 

O dövrün insanlarından eşitdiyimə görə müharibə başlayandan bir
neçə ay sonra səhərsəhər Ağakişi Dəmirçilərli Bağman kişinin atına
baxmağa gedirmiş. Yolda iki nəfər hərbçi ilə qarşılaşır. Ağakişini qar
daşı Qəmbərə oxşadırlar (Yeri gəlmişikən, Ağakişi baba qardaşı Qəm
bərə çox oxşayırmış). Hərbçilərdən biri ona yaxınlaşır, çağırış vərəqəsi
verib deyir:

 Sentyabrın 13də Hərbi Komissarlıqda olarsınız!
Ağakişi «yaxşı» deyib, kağıza baxmadan onu qatlayıb cibinə qoyur

və yoluna davam edir. Yolboyu dünyasını dəyişmiş qardaşı Aslanın
uşaqlarını fikirləşir. Fikirləşir ki, müharibəyə getsə onun uşaqlarına kim
baxacaq. 

Ağakişi Bağman kişiyə atını sabah Hərbi Komissarlığa aparmağı
tapşırır. Kolxozdakı işlərini tamamlayıb axşamüstü kəndə qayıdır. O, hər
axşam Alış baba ilə söhbət eləmək üçün onlara gedərdi. Kolxoz işlə
rindən, müharibədən danışar, Alış babanın atını cəbhəyə göndərmək üçün
onu şirin dilə tutardı. Ancaq bu dəfə Alış babagilə gedəndə Şimşəyi istə
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məyəcəyinə söz vermişdi. Düşünürdü ki, onsuz da bu gün, sabah mən də
müharibəyə gedəcəm. At da yaxşı atdı. Heyfdi, birdən düşmən gülləsinə
tuş gələr. Fikirləri dağınıq olan Ağakişinin birdən bayaqkı hərbçilər
yadına düşür. Çağırış vərəqəsini çıxarıb baxır. Kağızın üzərində qardaşı
Qəmbərin adını görəndə gözlərinə inanmır. «Yəqin hərbçilər məni Qəm
bərə oxşadıblar»  deyir. Ağakişi çağırış vərəqəsini qardaşına verməyə
əli gəlmir. Axı Qəmbərin körpə uşaqları var, onu müharibəyə necə
aparmaq olar? Vaxtsız olmasına baxmayaraq Ağakişi atını minib Hərbi
komissarlığa gedir. Çox çalışsa da çağırış vərəqəsini öz adına dəyişdirə
bilmir.

Qəmbər Ağakişidən bir yaş balaca olsa da tez evlənmişdi. O,
dəmirçilərli Səlbi ilə ailə həyatı qurmuşdu. Üç qızı var idi. Nabat (1935
2007), Sara (19362002), Familə (19382002). 1941ci il sentyabrın 13
də Qəmbəri Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığından 223cü milli atıcı
dviziyanın tərkibində Şimali Qafqaz cəbhəsinə göndərirlər. O, 1942ci
ildə ağır döyüşlərin birində yaralanır. Yaralarını sağaltmaq üçün onu
evə buraxırlar. Qəmbərin gəlişi kənddə toybayrama çevrilir.

1942ci ilin sonlarında Ağakişi Saraylı Həmid kişinin qızı Әzizlə ailə
həyatı qurur. Onların Bayram, Salam, Kalam, Tamam və Bəhram adlı
övladları dünyaya gəlir. 

Qayıdaq Ağakişinin toy gününə... Әslində onun müharibənin od
alovu içində toy eləmək fikri yox idi. Ağsaqqallar ona məsləhət gör
müşdü ki, ölümitim dünyasıdır, Qəmbər də gəlib, evlən, qoy toyunu
o da görsün... Yalnız bundan sonra Ağakişi evlənməyə razılıq ver
mişdi.

Ağakişinin həyətində toy çadırları qurulur. Yaralarını sağaldan Qəm
bər o ki var oynayır. Sanki o, müharibədə çəkdiyi acıların, aldığı yaraların
ağrısını unutmaq üçün belə oynayırdı... Bəlkə də o, bir daha oynamaya
cağını düşünüb belə edirdi?..

Qəmbəri 1942ci ilin dekabrında yenidən cəbhəyə aparırlar. O,
1943cü ilin yanvarında Ukrayna cəbhəsində itkin düşür. Aprel ayında
Ağakişiyə Qəmbərin itkin düşməsi ilə bağlı məktub göndərirlər. Xə
bəri eşitdikdən sonra ömürgün yoldaşı Səlbi dünyasını dəyişir. Bu,
bir insan taleyi, müharibənin törətdiyi ailə faciəsi deyilmi? Bəli,
müharibənin vurduğu yaralardan daha üç uşaq ataana qayğısından
məhrum olur. Ağakişi qardaşı uşaqları Nabatı, Saranı və Familəni hi
mayə edib çətinliklə böyüdür. Onları eveşik sahibi edir. Nabat
dəmirçilərli Bahadurla, Sara Mürşüdlə, Familə Musa ilə (hər ikisi Po
ladlıdan) ailə həyatı qurur.
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1943cü il iyulun 8də növbə Atakişiyə çatır. O, oğlu Yunisi ömür
gün yoldaşı Mülayimə tapşırıb cəbhəyə yollanır. 77ci milli atıcı dviziya
nın tərkibində Polşa və Çexoslovakiyanın azad olunması uğrunda gedən
ağır döyüşlərdə iştirak edir. 1945ci ilin iyununda ordudan evə buraxılır.
Atakişi Mülayimlə bir müddət yaşadıqdan sonra ondan ayrılır və Mirlərli
Zeynəblə ailə həyatı qurur. Sonralar Mirlərli Həmid kişinin qızı Sədaqəti
oğlu Yunisə alır. Zeynəb Sədaqətin anası idi...

Ağakişi babanı 1945ci ilin ortalarında kolxoz sədri təyin edirlər.
Müharibənin vurduğu zərərləri aradan qaldırmaq, ölkədə quruculuq
işləri aparmaq üçün kolxozçular əvvəlkindən də artıq işləməli idi. Bu iş
ölkənin hər yerində geniş vüsət almışdı. Öhdəliklər götürülür, planlar
artıqlaması ilə yerinə yetirilirdi. 

Ağakişi baba 1960cı illərə qədər müxtəlif yerlərdə işləyir. 1963cü
il yanvarın 4də Qubadlı rayonu yenidən Zəngilan rayonu ilə bir
ləşdirilir. 1964cü il iyunun 17də isə növbəti dəfə ayrılır. Bu dövrdə
Ağakişi baba birləşmiş rayonların yeni yaradılmış Yol Tikinti İdarəsində
kassir kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Daha sonra isə o, Qubadlı
rayon Mərkəzi Bankında kassir vəzifəsində çalışır. Әmək fəaliyyətindən
heç vaxt yorulmayan, hər gün Poladlıdan Qubadlıya 7 kmdən çox
daşlıkəsəkli yolu piyada gedibgələn Ağakişi babanı ömrünün son
larına bir neçə il qalmış təqaüdə göndərirlər. O, kənddə bağbostan işləri
ilə məşğul olur.

Bu illər ərzində Ağakişi baba ömürgün yoldaşı Әziz nənə ilə birlikdə
övladlarını böyüdüb tərbiyə edir. 1967ci ildə oğlu Bayrama Mirlərli
Həmid kişinin qızı Minəni, 1977ci ildə Salama Müskanlı Әnvər kişinin
qızı Həmayəni, 1979cu ildə Kalama Həmayənin bacısı Hafizəni alır.
1980ci ildə isə qızı Tamamı Saraylı Firəddin kişinin oğlu Təvəkkülə
verir. Firəddin dayı Әziz nənənin qardaşı idi.

Ağakişi baba 1981ci ildə dünyasını dəyişir və öz vəsiyyəti ilə Po
ladlıda, Alzabəyin qəbristanlığında dəfn olunur.

Allah rəhmət eləsin! 
Ağakişi baba dünyasını dəyişəndən sonra Salam 1982ci ildə anası

Әziz nənə ilə birlikdə Saray kəndinə, Kalam Sumqayıt şəhərinə köcür.
Bayram Poladlıdakı ata evində yaşamağa başlayır. Həmin il Bəhram Po
ladlı Bilal dayının qızı Güldəstə ilə ailə həyatı qurur və Sumqayıta, bir
müddətdən sonra isə Rusiyaya gedir. Bayramın oğlu Etibar da onlarla
birlikdə Rusiyanın İvanov şəhərinə köçür.

1993cü ilin məlum hadisələrindən sonra hamı kimi Ağakişi babanın
övladları da Poladlıdan çoxşox uzaqlara üz tutur. Onlar H.Z.Tağıyev
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qəsəbəsində məskunlaşır. Әziz nənə 1997ci ildə dünyasını dəyişir və
Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunur. 

Allah rəhmət eləsin! 

P.S. Ağakişi baba ilə Әziz nənə poladlıların xatirəsində həmişə yaşa
yacaq. Yazını hazırlayanda anam Mələk Әziz nənə ilə bağlı iki xatirə
danışdı: 
«Bir xoruzumuz var idi. Xoruz Әziz bacımgilin buğda çuvalına
dadanmışdı. Günbəgün kökəlirdi... Bir gün Әziz bacı bağçanın aşağı
sından məni çağırıb dedi:
 Ay Mələk bacı, axşam Mədədlə Balaş qaqıma (qardaş) deyərsən ki,
bizə gəlsin, Ağakişi çağırır.
Mədədlə Balakişi axşam tərəfi  Ağakişigilə getdi. Çox keçmir Әziz
bacı aş qazanını gətirir. Düyünü, aşqaranı böyük qablara çəkir.
Xoruzu iki yerə bölüb bir hissəsini Mədədin, bir hissəsini isə Bala
kişinin qabağına qoyur: «Yeyin, öz xoruzunuzdur, halalxoşunuz ol
sun!»  deyir».

«Bir dəfə Әziz bacı Çay bağçaya çatanda baxır ki, bostanın açarı
yadından çıxıb evdə qalıb. Xeyli yolu kəndə qayıdır ki, açarı götür
sün. Fikirləri dolaşıq olan Әziz bacı həyətdən tövləyə girir, açar əvəz
inə tövlə çırağını götürüb geri qayıdır. Yalın yoxuşunda Qubadlıdan
işdən qayıdan Ağakişi ilə rastlaşır. Ağakişi təəccüblənir: «Әziz günün
günorta çağı əlində çıraq hara gedirsən belə?»  deyir.
Әziz sanki yuxudan ayılır:
 Bıy, Ağakişi, Allah məni kəssin, axı mən səni indi nətər başa salım
ki, Çay bağçaya gedirəm...»

Ağakişi baba ilə bağlı bir xatirə isə öz yadıma düşdü. Hansısa məc
lisdə Poladlı uşaqlarından eşitmişdim: «Deyirlər soyuq qış aylarının
birində Ağakişi baba Qubadlıdan kəndə gələndə iki balon xiyar
turşusu alır. Hər qoltuğuna birini vurub, şaxtadan əlləri kəsiləkəsilə
kəndə gəlir. Evlərinin aşağısından keçəndə ayağı qəflətən sürüşüb
yıxılır. Balonlar yerə dəyib sınır. Kənd yeri ola, malheyvanın keçdiyi
palçıqlı yol ola...
Turşu palçığa qarışır. Üstbaşı palçıq içində dilxordilxor ayağa qalxan
Ağakişi baba şaxtadan donmuş əllərini ovxalayaovxalaya deyir:
 Hə, Ağakişi, yedin dədəmin xiyarın...»
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AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Cəbrayılov Bayram Ağakişi oğlu
(«Sürücü Bayram» yazısına bax: səh  237).

Cəbrayılov Salam Ağakişi oğlu
(«Salam» yazısına bax: səh  240).

Cəbrayılov Kalam Ağakişi oğlu
1955ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhərində
texniki peşə məktəbini bitirib. Bir müddət Sumqayıt Kimya Sə
nayesi zavodunda çilingər işləyib. Halhazırda təqaüdçüdür.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Müskanlı kən
dindən Hafizə xanımla ailə həyatı qurub.

Cəbrayılova (Qədimova) Tamam Ağakişi qızı
1956cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Rabitə
Texnikumunu bitirib. Halhazırda işləmir. Sulu Təpə yaşayış
massivində yaşayır. Qubadlı rayonunun Saray kəndindən
Təvəkkül ilə ailə həyatı qurub. Onların Fəzail, Rafail və Ali
mə adlı övladları dünyaya gəlib.

Cəbrayılov Bəhram Ağakişi oğlu
1958ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt
şəhərində texniki peşə məktəbini bitirib. Halhazırda xırda
ticarətlə məşğul olur. Rusiyanın İvanov şəhərində yaşayır.
Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən Bilal dayının qızı
Güldəstə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Günay, Elçin,
Elvin və Günel adlı övladları dünyaya gəlib.
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Aforizm:
Yaxşı atanın verdiyi tərbiyəni heç bir məktəb verə bilməz. 
(İohann Volfqanq Höte)



SÜRÜCÜ BAYRAM

Cəbrayılov Bayram Ağakişi oğlu 1945ci ildə Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndində, ömürgün yoldaşı Cəbrayılova Minə Həmid qızı isə
1950ci ildə həmin rayonun Mirlər kəndində anadan olub. Bayramla
Minə 1967ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Etibar, Ümidvar, Səbahət,
Mötəbər, Qəzənfər və Səməndər adlı övladları dünyaya gəlib.

Ağakişi baba Heydərov olsa da uşaqları dünyaya gələndə onların soy
adını Cəbrayılov yazdırır. 
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Bayram 1952ci ildə Xocamsaxlı kənd 8illik, sonra isə Dondarlı
kənd 10illik məktəbində təhsil alır. Təhsilini başa vurduqdan sonra
Sovet Ordusunda hərbi xidmətə yollanır. Әsgərlikdən qayıdan Bayram
1965ci ildə kolxozda işləməyə başlayır. O, kolxozda işləyəişləyə
sürücülük sənətinin sirlərini öyrənir. Bir müddət kolxozda, sonra
Qubadlı rayon Baytarlıq idarəsində, daha sonra isə Su idarəsində sürücü
işləyir. Ailə qurduqdan sonra Saray kəndinə köçür və orada yaşamağa
başlayır. Ağakişi baba dünyasını dəyişəndən sonra yenidən Poladlı kən
dinə qayıdır və ata ocağında yaşamağa başlayır.

Bayram Poladlıda yaşadığı illərdə kəndin bütün işlərində camaata
köməklik edir. Maşınla onların otunu, odununu təmənnasız daşıyır, yaşlı
insanlara təsərrüfat işlərində əl tutur...

Qaçqınlıq dövründə Bayram ailəsi ilə birlikdə H.Z.Tağıyev qəsəbə
sində məskunlaşır. Övladlarına toy eləyir...

Bayram 2014cü ildə, ömürgün yoldaşı Minə isə ondan birneçə ay
sonra dünyasını dəyişir. Hər ikisi Tağıyev qəsəbə qəbristanlığında tor
pağa tapşırılır.

Allah rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Cəbrayılov Etibar Bayram oğlu
1968ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda tica
rətlə məşğul olur. Rusiyanın İvanov şəhərində yaşayır. İvanov
şəhərindən Sveta xanımla ailə həyatı qurub. Onların Yulya
adlı övladı dünyaya gəlib.

Cəbrayılov Ümidvar Bayram oğlu
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Müdafiə Nazirliyinin
nəzdində mina axtarışı izrə hərbi kurs keçib. Kapitan rütbəsi
verilib. Halhazırda təqaüdçüdür. Qaradağ rayonunda yaşayır.
Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndindən Mənsurə xanımla
ailə həyatı qurub. Onların Әminə və Pərvin adlı övladları dün
yaya gəlib.

Cəbrayılova (Qədimova) Səbahət Bayram qızı
1972ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Saray
kəndindən Vüqarla ailə həyatı qurub. Onların Qalib, Seymur
və Səbinə adlı övladları dünyaya gəlib.
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Cəbrayılov Mötəbər Bayram oğlu
1973cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda tikinti sahəsi izrə
usta işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı ra
yonunun Saray kəndindən İlhamə xanımla ailə həyatı qurub.
Onların Xəyal, Nuray və Dəniz adlı övladları dünyaya gəlib.

Cəbrayılov Qəzənfər Bayram oğlu
1974cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda tikinti sahəsi izrə
usta işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Füzuli rayo
nunun Molla Məhərrəmli kəndindən Şəlalə xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Lalə və Ömər adlı övladları dünyaya gəlib.

Cəbrayılov Səməndər Bayram oğlu
1981ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Bərbər işləyir. H.Z.Tağıyev
qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən
əmisi Bəhramın qızı Günay xanımla ailə həyatı qurub. Onların
Sahil, Şahin və Sevinc adlı övladları dünyaya gəlib.
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Aforizm:
Yalnız elədiklərimizə yox, 

eləmədiklərimizə görə də cavabdehlik daşıyırıq. 
(Molyer)



SALAM!

Cəbrayılov Salam Ağakişi oğlu 1950ci ildə Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndində, ömürgün yoldaşı Cəbrayılova Həmayə Әnvər
qızı isə 1955ci ildə həmin rayonun Müskanlı kəndində anadan
olub. Onlar 1977ci ildə ailə həyatı qurub. 

Salam orta məktəbi bitirdikdən sonra, 1968ci ildə Bakı Plan Uçot
texnikumuna daxil olur. Mühasib ixtisasına yüyələnən Salam bir müddət
Səməd Vurğun adına kolxozda baş mühasibin köməkçisi işləyir. O, 1972
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1974cü illərdə Moskva vilayətinin Odniptsova şəhərində hərbi xidmətini
başa vurduqdan sonra Sumqayıt Kimya Sənayesi zavodunda işləyir.

Salam bir müddət zavodda işlədikdən sonra 1978ci ildə Poladlıya
qayıdır. O, Qubadlı TTSdə (Texniki Təmir Stansiyası) mühasib, sonra
isə həmin idarədə plan şöbəsinin rəisi kimi fəaliyyət göstərir. Daha sonra
Qubadlı rayon aptekində mühasib işini davam etdirir.

Həyat yoldaşı Həmayə xanım 1977ci ildə Lenin adına Pedoqoji İn
stitutunun coğrafiya fakültəsini bitirir. O, kəndimizə gələn ilk qadın
müəllimə olur. (1930cu ildə qayınatası Ağakişi baba Poladlının ilk kişi
müəllimi olub.) Həmayə xanım institutu bitirən il Xocamsaxlı kənd 8
illik məktəbində ibtidai siniflərə dərs deməyə başlayır. 

Ağakişi baba dünyasını dəyişəndən sonra Salam 1982ci ildə anası
Әziz nənə və həyat yoldaşı Həmayə müəllimə ilə birlikdə Saray kəndinə
köçür, eveşik düzəldir. Həmayə müəllimə Sarayda məktəb açılana qədər
Müskanlıda dərs deməyə başlayır. Onlar 1993cü ilə qədər Saray kəndin
də, qaçqınlıq dövründən sonra isə H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır.

241

Aforizm:
Almazı ancaq almaz cilalaya bilər. 

(Heyne)



«DUMAN SALAMAT QAL, 
DAĞ SALAMAT QAL!»

Hər yurdunyuvanın, hər elinobanın özünəməxsus keyfiyyətləri ol
duğu kimi, indi söhbət açacağım kəndin də öz dünyası, öz aləmi vardı.
Ümumi cəhətləri ilə Göyçə qüdrətini, Göyçə əzəmətini özündə cəm
ləşdirən kənd bir çox məziyyətləri ilə seçilirdi.

Kənddən Göyçə gölünə baxanda elə bil ki, böyük bir səhnəyə tamaşa
edirdin. O tayda il boyu qarı əriməyən Ağmanqal, Təpəsidəlik, Çənlibel,
İldırımötürən dağı göz önündə canlanırdı. Kəndin yaxınlığında «Xanlıq»
adlanan yurd yeri var idi. (Nigar uşaq vaxtı dağda azanda bu obaya gəlib
çıxmışdı.) Bir vaxtlar İrəvan xanı Hüseynəli xan yay aylarında buraya
dincəlməyə çıxardı. Günəş Әləyəz dağının arxasına çəkiləndə kənd dərin
yuxuya dalardı... Haqqında söhbət açdığım kənd, Göyçə mahalının Ağbu
laq kəndidir. (Kəndin əsası XVI əsrin ikinci yarısında qoyulmuşdur). 

İndi isə sizə Göyçə mahalının başı buludlara dəyən dumanlıçənli
dağlarını, gülçiçəkli yaylaqlarını addımaddım gəzibdolaşan bir insandan
danışacam. O insandan ki, sonuncu dəfə 1980ci ildə «Duman salamat
qal, dağ salamat qal»  deyib arana tərəf üz tutdu. O insandan ki, onun
gözəl səsi var idi. Bütün günü at belində dağlarda oxuyardı. Sonuncu dəfə
oxuyanda, sanki buludlar da göz yaşlarını saxlaya bilməmişdi...

«Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim,
Duman salamat qal, dağ salamat qal!
Arxamca su səpir göydə buludlar,
Leysan salamat qal, yağ salamat qal!
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Qıy vuran qartallar yox oldu çəndə,
Nərgizlər saraldı şehli çəməndə,
Ay ala göz pərim, arxamca sən də
Boylan salamat qal, bax salamat qal!»

Həmin gün ruhani üstə oxuduğu bu mahnının səsi əzəmətli dağlarda,
sıldırım qayalarda, dibi görünməyən dərələrdə əkssəda vermişdi. Bu
insanın adı Yunis idi... Poladlı kəndinin Yunisi!..

Yunis 1975ci ildən 1980ci ilə kimi Ağbulaq kəndində ferma müdiri
işləyib. Azərbaycan və Ermənistan kolxoz rəhbərlərinin qarşılıqlı razılığına
əsasən aranda istilər düşəndə çobanlar qoyunquzunu gülçiçəkli yaylaqlara
qaldırardı. Bu illərdə Ağbulağın Xanlıq yaylağında kolxoz iqtisadiyyatının
əsasını təşkil edən xeyli sayda xırda və iribuynuzlu heyvan bəslənirdi.

Yunis yuxularında teztez qoyun görərdi. Yuxuda qoyun görmək isə
ailə, uşaq, eveşik kimi yozulur. Bu, hər mənada zənginliyə  ürək zəngin
liyinə, səadətin artmasına, ailə üzvlərinin çoxluğuna, xeyirli övladlara,
qazanca, ruzibərəkətə işarədir. Bütün bunlar Yunisdə var idi. O, ayda
biriki dəfə Poladlıya gələr, ailəsi ilə, kənd camaatı ilə görüşərdi...

Cəbrayılov Yunis Atakişi oğlu 1941ci ildə Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndində, ömürgün yoldaşı Cəbrayılova Sədaqət Həmid qızı
isə 1948ci ildə həmin rayonun Mirlər kəndində anadan olub. Yunislə
Sədaqət 1966cı ildə ailə həyatı qurub. Onların Nəzakət, Lətafət,
Malik, Әjdər, Nadirə, Səidə və Mais adlı övladları dünyaya gəlib.
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Cəbrayılova Sədaqət Həmid qızı.Cəbrayılov Yunis Atakişi oğlu.



Atası Atakişi baba müharibəyə gedəndə Yunisin iki yaşı vardı. O,
oğlunu anası Mülayimə tapşırıb cəbhəyə yollanır. Evə göndərdiyi
məktublarda teztez Yunisi soruşur, onun üçün darıxdığını yazır.
Müharibənin ağrıacılı illərində Atakişi babanın qardaşı Ağakişi on
ları bir gün də nəzarətsiz buraxmır, həmişə köməklik göstərir.
Mülayımın anası Güllər nənənin də bir əli onların üstündə olur.
Dünyada baş verənlərdən xəbəri olmayan balaca Yunis yavaşyavaş
böyüyür. 

Yunisin atası 1945ci ildə ikinci qrup əlil kimi müharibədən qayıdır.
Oğlunu böyütmək üçün kolxozda işləməyə başlayır. Günlərin bir günü
hansı səbəbdənsə Atakişi Mülayimdən ayrılmaq fikrinə düşür... Onlar
ayrıldıqdan sonra Mülayim Dondarlı Әkrəmlə ailə həyatı qurur. Bir
müddət Dondarlıda yaşayır. Onların Tamara (Әlinin həyat yoldaşı) və
Şəhla adlı övladları dünyaya gəlir.

Demək olar ki, Yunisi Ağakişi baba ilə Әziz nənə böyüdüb 7 yaşa
çatdırır. O, 1948ci ildə Xocamsaxlı kənd 8illik məktəbinin birinci sin
finə gedir. Həmin il Mirlərli Həmid kişinin evində bir qız uşağı dünyaya
göz açır. Uşağın adını Sədaqət qoyurlar. Anası Zeynəb onun beşiyi
başında layla çalanda həmişə adına uyğun mahnılar zümzümə eləyir.
Hamı Zeynəbə gözaydınlığı verib, «adı ilə böyüsün»  deyir.

Günlərin bir günü Həmidlə Zeynəbin də yolları ayrılır. Aradan bir
müddət keçəndən sonra Atakişi Zeynəblə ailə həyatı qurur. Zeynəb körpə
qızı Sədaqətlə Atakişinin evinə köçür. Yunis və Sədaqət uşaqlıq il
lərindən bir evdə böyüyür.
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Sofubəyli Zeynəb Yəhya qızı 1920ci
ildə Şuşada Sofubəylilər nəslində

dünyaya göz açıb. Nəslin ağsaqqalı 
Abdulla baba dünyasını dəyişəndən

sonra Sovet hakimiyyətinin bəylərə qarşı
çıxması nəticəsində atası Yəhya baba və

anası Tavat nənə uşaqları Zeynəblə
Heydəri götürüb Qubadlı rayonunun

Çərəli kəndinə köçmüşdür. Heydər
müharibə illərində itkin düşmüş, Zeynəb

nənə isə 1998ci ildə H.Z.Tağıyev
qəsəbəsində dünyasını dəyişmişdir.

Allah rəhmət eləsin!   



Yunis təhsilini axıra qədər davam etdirə bilmir. Səbəb isə Xocamsaxlı
Arif müəllimlə mübahisə etməsi olur. O, məktəbə getmir, kolxoz
işlərində atasına köməklik etmək qərarına gəlir. Böyüdükdən sonra kol
xozda çobanlıq etməyə başlayır. Atasının məsləhəti ilə Sədaqətlə ailə
həyatı qurur. 

Cəbrayılov Әjdər Yunis oğlunun dediklərindən: «Atamızı həmişə
«Yunus» deyə çağırardıq. Yunus rəhmətə gedəndə mənim 8 yaşım var
idi. Axı, balaca bir uşağın atası haqqında təsəvvürləri necə ola bilər ki?
Bircə onu bilirdim ki, atam hər şeyi görür və çox güclüdür, Vəssalam!..
Bir də sonralar öyrəndim ki, atamın adının mənası «göyərçin» de
məkdir. Göyərçinlər xeyirxahlıq, barışıq rəmzidir. Onlar haralara
uçsalar da sonunda öz yuvalarına dönür... Atam da evinə, ailəsinə çox
sədaqətli idi.

Yunusu yuxu kimi xatırlayıram. Bildiklərim isə anamdan bir də
Yunusun taytuşlarından eşitdiklərim olub. Onlardan bəziləri bu gün də
yaşayır. Deyirlər ki, Yunus həqiqətən də mərd, xeyirxah və sədaqətli
insan olub. Yeri gəlmişkən, anamı da öz adı ilə çağırardıq: «Sədaqət!»
O da Yunusa, ailəsinə adı kimi sədaqətli olub. Sədaqət danışardı ki,
Yunus Ağbulaqda ferma müdiri işləyəndə yayda bizi də yaylağa
aparardı. Dərslər başlayanda qayıdıb kəndə gələrdik. Məktəbdə ancaq
dağlardan danışardım. Bunları güclə xatırlayıram... Dağlara qalxmaq
asan iş deyildi. Daşlı, qayalı cığırları yuxarıya doğru, xüsusilə də qoyun
sürüsü ilə qalxmaq olduqca çətin idi. Baxmayaraq ki, uşaqları at belində
aparırdılar.

Yunus hər ay kəndə gəlib bizə baş çəkərdi. Atı həyətdəki tut ağacına
bağlayıb xurcundan çoxlu yağlı dürmək çıxarardı. Hərəmizə birini verib
zarafatla deyərdi: «Uşaqlar, bu dağdan gəlib, adam yeyəndə tez
yekəlir». Qalanlarını isə Maliklə məndən Şor bulağın üstünə göndərərdi
ki, verin uşaqlar yesin. Biz dürməkləri qucağımızda odun daşıyırmış
kimi aparıb uşaqlara paylayardıq və deyərdik ki, adam bunu yeyəndə
tez yekəlir...

1980ci ilin oktyabr ayı idi. Yunus kəndə qayıdanda Sədaqət bərk
xəstələnmişdi. Ancaq davadərmandan sonra bir az özünə gəlmişdi.
Yunus dedi ki, gedim Ağbulaqdakı işlərimi qaydasına salım 10 günə
yenə qayıdacam. Hətta o, dediyi vaxtdan 3 gün tez qayıtdı. Həmin gün
inəyimiz xəstələndiyi üçün kəsmişdik. Camaat yığışıb ətin bir hissəsini
pay qoymuşdu, bir hissəsini isə Dəmirçilər kəndinə göndərmişdi. (Bu,
kəndin bir adəti idi. Heyvan sahibinə ziyanliq olmasın deyə hərə özünə
düşən payı götürüb pulunu verərdi). 
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Yunus həyətdə çoxlu adamın toplaşdığını görür. Elə bilir ki, bir
həftə əvvəl xəstə qoyub getdiyi Sədaqətə nə isə olub. O, dürmək
dalınca qaçan uşaqlara əhəmiyyət verməyib tez atdan düşür və həya
canla: «Nə olub burada?»  deyə soruşur. Zeynəb nənə əhvalatı ona
danışır. Yunus cəld yuxarı evə qalxır, Sədaqətin salamat olduğunu
görür. Pəncərənin yanındakı stulda əyləşir. Sədaqət ona çay gətirir.
Görür ki, Yunusun oturduğu yerdə halı yavaşyavaş pisləşir. Tez ey
vana çıxıb camaatı səsləyir. İlyas müəllim motosikletlə həkim gətir
məyə gedir. Çox keçmir ki, həkim gəlir. Həkim hər şeyin gec olduğunu
deyir. Artıq Yunusun ruhu bir gün əvvəl gəzib dolaşdığı dağlarda, gül
çiçəkli çəmənlərdə oxuduğu ruhani havasının üstə gəzirdi. O, qəflətən
ürək tutmasından keçinmişdi...

Həmin gün Poladlı və Dəmirçilər camaatı aldıqları əti geri qaytarır.
Qismət elə gətirir ki, ət Yunusun ehsanına istifadə olunur». 

Әjdərin danışdıqlarına qulaq asdıqca Yunis dayının rəhmətə getdiyi
günü xatırlayıram. Onun bir vaxtlar dağlarda oxuduğu bir mahnının son
misraları yadıma düşür:

«Ay ala göz pərim, arxamca sən də
Boylan, salamat qal, bax, salamat qal!»

Təbiətin gözəllikləri ilə hər gün halallaşan Yunis sanki, mahnının bu
misralarını Sədaqət üçün oxuyurmuş...

Yunis dayı dünyasını dəyişənə qədər Poladlıdakı qəbristanlıqda ancaq
kiçik yaşda ölən uşaqları dəfn edirdilər. Böyüklər isə Dəmirçilərin Qo
ruqlar qəbristanlığında dəfn olunurdu. 

Poladlı kəndinin ağsaqqalı Lətifov Musa Lətif oğlunun dedik
lərindən: «1978ci ildə Ataş əmim (Atakişi) rəhmətə getmişdi. Onu
dəfn eləmək üçün Dəmirçilər qəbristanlığına aparırdıq. Güclü yağış
yağmışdı, palçıqdan tərpənmək mümkün deyildi. Ağa cayı daşıb bütün
bağbostanı aparmışdı. Həmin vaxt Yunus dedi ki, bu boyda yolu get
mək camaat üçün çox əziyyətlidir. Mən öləndə Poladlı qəbristanlğında
dəfn edərsiniz. Yunusu bu sözlərinə görə Poladlının Alzabəyin qəbris
tanlığında qəfn elədik. O, cavan olmasına baxmayaraq Poladlı ağsaq
qallarından geri qalmazdı. Çox xeyirxah insan idi. 

Allah rəhmət eləsin!»
Poladlı kənd sakini Məmmədov Xudaverdi Salman oğlunun

dediklərindən: «Bir həftə olardı ki, əsgərlikdən gəlmişdim. Qohum
əqrəba yığışıb dağlara tərəf qalxdıq. Mənə pul verdilər ki, Ağbulaq
dan bir erkək al gətir, kəsək. Mən yol maşını ilə Ağbulağa getdim.
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Yunus məni görən kimi tanıdı, qucaqlaşıb öpüşdük. Gəlişimin səbə
bini bilib dedi:

 Ürəyin hansı heyvanı istəyir get tut.
Dedim:
 Vallah, mən heyvan tanımıram, özün tut.
Yunus yaxşı bir heyvan tutdu. Pulu çıxardıb vermək istəyəndə götür

mədi. Heyvanı maşına qoyub məni yola saldı. Sonra öyrəndim ki, sən
demə Yunus hər əsgərlikdən gələnə bir heyvan verirmiş». 

Yunus dayı ömrünün ən gözəl çağlarını başıqarlı dağlarda keçirib. O,
dünyasını dəyişəndən sonra uşaqları böyüdüb tərbiyə etmək Sədaqət
xalanın üzərinə düşür. Sədaqət xala çətinliklərə baxmayaraq uşaqları
böyüdüb boyabaşa çatdırır. 

1993cü ildə Poladlını tərk edən Sədaqət xala uşaqları ilə birlikdə
H.Z.Tağıyev qəsəbəsində məskunlaşır. Gənc yaşlarından həyat yoldaşını
itirməsinə baxmayaraq, o, övladlarına həm ana, həm də ata olur. Onların
hamısı ailə həyatı qurur.

Sədaqət xala 2012ci ildə oğlu Malikin qolları üstündə dünyasını də
yişir və H.Z.Tağıyev qəsəbə qəbristanlığında torpağa tapşırılır.

Allah rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Cəbrayılova (Cəbrayılova) Nəzakət Yunis qızı
1968ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. H.Z.Tağıyev
qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Gödəklər kəndindən
Mahirlə ailə həyatı qurub. Onların Vüsalə, Rüxsarə və Vüsal
adlı övladları dünyaya gəlib.

Cəbrayılova (Qasımova) Lətafət Yunis qızı
1969cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Don
darlı kəndindən Şamxal ilə ailə həyatı qurub. Onların Şahnaz
və Qasım adlı övladları dünyaya gəlib.

Cəbrayılov Malik Yunis oğlu
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda tikinti şirkətində
kran sürücüsüdür. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı
rayonunun Dondarlı kəndindən Qönçə xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Məzahir və Zeynəb adlı övladları dünyaya gə
lib. (Qızına nənəsi Zeynəbin adını verib).
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Cəbrayılov Әjdər Yunis oğlu
1972ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda tikinti sahəsində
usta işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayo
nunun Poladlı kəndindən Məmməd müəllimin qızı Şaxı (Məx
ruqə) xanımla ailə həyatı qurub. Onların Tünzalə, Sədaqət və
Nahid adlı övladları dünyaya gəlib. (Qızlarından birinə anası
Sədaqətin adını verib).

Cəbrayılova (Hüseynova) Nadirə Yunis qızı
1976cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Mehdiabad
qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Qəzyan kəndindən
Mikayıl ilə ailə həyatı qurub. Onların Nurlan və Nurlanə adlı
övladları dünyaya gəlib.

Cəbrayılova (Ağayeva) Səidə Yunis qızı
1978ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Şirvan şəhərində
yaşayır. Şirvan şəhərindən Azərlə ailə həyatı qurub. Onların
Vəfa, Lalə və Mirəli adlı övladları dünyaya gəlib.

Cəbrayılov Mais Yunis oğlu
1980ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda Sumqayıt Yol İstismar
Sahəsində sürücü işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır.
Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndindən Tünzalə xanımla
ailə həyatı qurub. Onların Yunis və Tunar adlı övladları dün
yaya gəlib. (Böyük oğluna atası Yunisin adını verib).
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Aforizm:
İnsan ona bəxş edilmiş ömrü heç vaxt tam yaşamır. 
Ömür qismətin ancaq bir qismidir.
(Әbu Turxan)



“CABBAR EVİ” 
NӘSL

«Cabbar evi» nəsli Poladlı kəndinin sayılıbseçilən nəsil
lərindən biridir. Nəsil haqqında yazmağa başlayanda yenə
müxtəlif vaxtlarda Poladlı ağsaqqallarından eşitdiyim söh
bətlər köməyimə çatdı. Məlum oldu ki, nəslin davamçılarının
mayası əməkdən, zəhmətə bağlılıqdan yoğrulub. Nəslin
başlanğıcının kimlərə qədər gedib çıxdığını demək çətindir.
Ancaq ixtiyar qocaların söz boxçalarına sığal çəkdikcə
görürsən ki, yaddaşların gedib çata biləcəyi bir nöqtə Cabbar
adı ilə bağlıdır. Bu gün «Cabbar evi» nəslinin davamçıları
əsasən, Sumqayıt şəhərində yaşayır.

Cabbar babanın vaxtilə köçəri, daha sonra isə yarım köçəri həyat tərzi
keçirməsi və təxminən 1800cü ilin əvvəllərindən Poladlı kəndində oturaq
həyata keçməsi həmin dövrün geosiyasi vəziyyəti ilə bağlı olub. Deməli,
poladlılar qolunun şahsevənlər tayfasından ayrılıb müxtəlif bölgələrə üz tut
ması və onların məkan baxımından əlverişli yerlər axtarmasını bu prosesin
başlanğıcı hesab etmək olar. Proses babalarımızın dörd ailə ilə  «Heydər
evi», «Cabbar evi», «Sadıq uşağı (Ləzgi Məmmədli)», «Yaqub uşağı» nəsil
ləriylə birlikdə Dəmirçilərə, oradan da Kosa dağın ətəklərinə gəlib çıxmaları
ilə davam etmiş və burada oturaq həyat tərzi keçirmələri ilə tamamlanmışdır.

«Cabbar evi» nəslinin davamçılarından bəhs edən bu yazı gələcək nəsil
lər üçün bir xatirədir. Qoy gələcək nəsillər öz babaları haqqında oxuyanda
tarixin müxtəlif dönəmlərindən keçib gəlmiş insanları bir daha xatırlasınlar.
Və bilsinlər ki, bu gün həyatda atdıqları hər bir addım onların adı ilə bağlıdır.
«Cabbar evi» nəslinin məlum olan ilk davamçılarından biri Allahyar babadır.
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«Dünya bir qızıl kuzəyə bənzər,
Suyu gah şirindir, gah da ki zəhər».

N.Gəncəvi.

«ÖTӘN GÜNӘ GÜN ÇATARMI, 
CALASAN DA GÜNÜGÜNӘ?..»

Cabbarov Allahyar Cabbar oğlu təxminən 18501860cı illərdə in
diki Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində (həmin dövrdə bu bölgə
Şuşa qəzasının tərkibində idi), ömürgün yoldaşı Cabbarova Nübar
Musa qızı isə təxminən 1800cü ilin ikinci yarısında indiki Zəngi
lan rayonunun Vənətli kəndində (artıq bu bölgə Zəngəzur qəzasının
tərkibinə daxil edilmişdi) anadan olub. Sonralar Nübar nənənin
atası Musa kişi ailəsi ilə birlikdə hansı səbəbdənsə indiki Qubadlı
rayonunun Dağbaşı kəndinə (Zəngəzur qəzası) gəlib və orada
məskunlaşıb. (Böyük Vətən Müharibəsi illərində əkin yerlərinin az
olması səbəbindən 1015 evdən ibarət olan Dağbaşı kəndinin ca
maatı Dondarlıya köçürülüb və kəndin yeri əkin sahəsi kimi istifadə
olunub. Halhazırda həmin yer «Dağbaşı yurdu» kimi yaddaşlarda
qalıb).

Nəslin ağsaqqalı sayılan Cabbar baba XIX əsrin əvvəllərindən oturaq
həyat tərzi keçirməklə Poladlı kəndində yaşamağa başlayıb və bu nəsil
kənddə «Cabbar evi» kimi tanınıb. Özlərinin əkinbiçin yerləri olub.
Nəsil artdıqca, ailələr yaşamaq üçün müxtəlif yerlərə üz tutub.

Allahyar illər keçdikdən sonra Dağbaşı qızı Nübarla ailə həyatı qurub.
Onların Miniş, İman, Әbil, Qabil və Zeynəb adlı övladları dünyaya gəlib.
Allahyar baba təbiətcə çox mülayim insan olub. Deyilənə görə o, hündür
yerə çıxmaqdan həmişə qorxarmış. Ona elə gəlirmiş ki, insanın tut
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ağacına, cəviz (qoz) ağacına, hətta Ala qayaya, Güney qayaya çıxması
qeyrimümkündür. Halbuki həmin ağaclara, yaxud da qayalara çıxmaq
elə də çətin deyildi. Allahyar babadan fərqli olaraq övladları bu xü
susiyyətləri özlərinə yaxın buraxmayıb.

Allahyar babanın Haqverdi, Şahverdi (onları Haxı və Şaxı deyə
çağırıblar), Abutalıb adlı qardaşları və Mələk adlı bacısı olub. Bacıları
İsmayıl baba ilə ailə həyatı qurub. (Haqverdi Böyük Vətən Müharibəsi
illərindən sonra Ağa çayının sahilində su dəyirmanı tikdirir. Tez bir za
manda varlanır. Sonrakı illərdə dəyirman fəaliyyətini dayandırır.
Haqverdidən fərqli olaraq digər qardaşlar xaraktercə Allahyar babaya
daha çox oxşayır). Günlərini əkinçilik, heyvandarlıq və toxuculuqla
keçirən Allahyar baba ilə Nübar nənə ömürlərinin axırına qədər Poladlı
kəndində yaşayıb. Allahyar baba təxminən 1941ci ilin sonlarında,
Nübar nənə isə 1943cü ilin noyabr ayında dünyasını dəyişib. Onlar
Dəmirçilər kəndində dəfn olunub. Erməni işğalına qədər qəbir yerləri
məlum idi...

Allah rəhmət eləsin!
«Cabbar evi» nəslinin növbəti davamçıları olan Miniş (19081975),

İman (19101981), Әbil (19121944), Qabil (19161944) və Zeynəb
(19202010) haqqında yazı halhazırda Sumqayıt şəhərində yaşayan
Cabbarov Zakir İman oğlunun dedikləri əsasında hazırlanıb.
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Aforizm:
Sadəlik, xeyirxahlıq və dürüstlük olmayan yerdə böyüklük yoxdur. 

(Lev Tolstoy)



ALLAHYAR BABANIN ELÇİ DAŞI

Allahyar babanın ilk övladı Miniş olub. O təxminən 1908cu ildə
indiki Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası)
dünyaya göz açıb. Gənc yaşlarından anası Nübar nənə ilə birlikdə
xalçapalaz toxumaqla məşğul olub. 

Minişin toxuduğu xovlu və xovsuz xalçaların gözəllikdə tayıbərabəri
yox imiş. (Qeyd: Tarixi mənbələrdən əldə etdiyim məlumata görə, orta
əsrlərdə Azərbaycan Şərqdə həm xovlu, həm də xovsuz xalça istehsalının
mərkəzlərindən biri hesab olunurmuş. X əsrə aid (982ci il) «Hüdudəl
Aləm» əlyazmasında deyilir ki, Azərbaycan şəhərləri öz çuvalları, palaz
ları, zililəri, xalçaları, ipək, yun parça və digər toxuculuq məmulatları
ilə bütün dünyada şöhrət qazanmışdır).

Xalçaçılıq sənəti insanları birləşdirir, onlarda kollektivçilik, birbirinə
kömək, dostluq hisslərini aşılayır. Ümumiyyətlə, o vaxtkı dövrdə sənətin
bu növünü bilməyən qızların ailə qurması qeyrimümkün hesab olu
nurdu. Toxuculuq sənətini mükəmməl bilməsi ilə bərabər, ev işlərində
Minişə çatan olmazmış. Gözəllikdə qıza kənddə tay tapılmazmış. Elə
buna görə də Allahyar babanın elçi daşının üstü heç vaxt boş qalmazmış.
Müxtəlif kəndlərdən  Dəmirçilərdən, Dondarlıdan, nə bilim Saraydan
Allahyar babanın qızına elçi düşənlərin sayı günbəgün artırmış. Ancaq
Nübar nənə qızını elə oğlana ərə vermək istəyirmiş ki, heç olmasa qızı
qədər evəbaxımlı olsun. 

Günlərin bir günü Poladlı Әsəd baba «qismət Allahyardan yox, Al
lahdandır»  deyərək gəlib qonşuları Allahyar babanın elçi daşının
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üstündə oturur. Minişi oğlu Ağamalıya istəyir. (Ağamalı təxminən 1890
cı ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində anadan olub). Maraqlıdır
ki, söhbət açılan kimi evin ağsaqqalları razılığa gəlib. Deyiblər ki, nə
qədər də olmasa eloba, qonumqonşu başqa şeydi. Beləliklə, toy günü
təyin olunub. Nübar nənə başlayıb toya qədər cercehiz toplamağa... 

Aşağı kəndlərdə eşitmişdilər ki, bəs, Allahyar baba qızını köçürür.
Elə buna görə də dəmirdümür ustaları misdən düzəltdikləri bütün qab
qacaqları, gümüş kəmərləri, xəncərləri yığıbyığışdırıb satmaq üçün Po
ladlıya gətirmişdi. Nübar nənə də seçib bəyəndiklərindən yavaşyavaş
alıb xeyli cercehiz toplamışdı. Mis qazan, məcməyi, sərnic əlindən evdə
tərpənmək mümkün deyildi. Xalçapalazı da ki, özləri toxuyurdu. Nübar
nənə bir az da həmin dövrün fabrik istehsalı olan əşyalardan alıb, necə
deyərlər, «cehizin gözünə» vurmuşdu. Bütün bunlara baxmayaraq Nübar
nənə hələ bir gümüş kəmər, bir dənə də sapı gümüşdən olan qaşlı xəncər
almaq istəyirdi. Ancaq o, kəndə gətirilən gümüş işləmələri nədənsə
bəyənmirdi. Ustalardan biri ona daha gözəlini gətirəcəyinə söz vermişdi.
Deyirlər ki, lap qədim adətlərə görə cehizin içərisində gümüş kəmər və
xəncər mütləq olmalıymış. 

Vaxt gəlir, vədə yetişir Nübar nənə qızı Minişi ər evinə yola salır. On
ların ailə qurmaları 1920ci illərin sonlarına təsadüf edir. Әvvəlki dövr
lərlə müqayisədə həmin illərin toyu fərqli idi. Həm ölkədə Sovet
hakimiyyətinin yenicə qurulması, həm də kollektivləşmə dövrünün ilk
illəri olduğu üçün belə tədbirlərə xüsusi əhəmiyyət verilirdi. 

Әsəd baba həyətində üç gün, üç gecə toy çaldırır. Toyda o vaxtkı Po
ladlı cavanları qurşaq tutub güləşir, qədim xalq havaları oynayır, zopu
çəkirlər. Özlərini gözaltı baxan qızlara göstərmək üçün qüvvələrini nü
mayiş etdirirlər... 

Ağamalı baba ilə Miniş nənə ömürlərinin axırına qədər Poladlı
kəndində yaşayıb, sadə bir ömür sürüblər. Onların Әsəd (19181929),
(Ağamalı baba oğluna atası Әsədin adını qoyub. Deyilənə görə mək
təbdə idman dərsində aldığı zədədən sonra rəhmətə gedib), Həbib
(19201922), (damda yanaraq dünyasını dəyişib), Әsab (19221985),
Tavar (19242007), Әsli (19281995), Münəvvər (19411999) və Kək
lik (19431951), (Kəklik zəmi yerində yanaraq dünyasını dəyişib) adlı
övladları dünyaya gəlib.

Miniş nənə 1975ci ildə, Ağamalı baba isə 1978ci ildə Poladlı kən
dində dünyasını dəyişib. Hər ikisi Dəmirçilər kənd qəbristanlığında dəfn
olunub. Erməni işğalına qədər qəbirlərinin yeri məlum idi.

Allah rəhmət eləsin!
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TӘK ӘLİ İLӘ 
HÜNӘR GÖSTӘRӘN KİŞİ...

Cabbarov İman Allahyar oğlu 1910cu ildə indiki Qubadlı rayo
nunun Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası), ömürgün yoldaşı Cab
barova Həcər Həbib qızı isə 1917ci ildə Sisian rayonunun Ağudi
kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub. Həcərin bir yaşı olanda
ermənimüsəlman davası yenidən başlayıb. Davanın kəskinləşdiyini
görən Həbib kişi doğma yurdyuvasını tərk edib Qubadlı rayonunun
Mirlər kəndinə gəlib və bir müddət burada yaşayıb. 

Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ErmənistanAzərbaycan mü
nasibətləri yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Respublikalar arasındakı
münasibətlər sovet qanunları çərçivəsində idarə olunmağa başlayır.
1930cu illərdə xeyli insan indiki Ermənistan ərazisində qalan dədəbaba
torpaqlarına qayıdır. O cümlədən Həbib kişi də.

İmanla Həcər təxminən 1934cü ildə ailə həyatı qurub. Onların müha
ribəyə qədər Şəfiqə (19351999), Rəşid (19372007), Həqiqət (1939
1992), Möhübbət (19402003), müharibədən sonra isə Sahib (1948),
Allahyar (19502018), Arif (19522014) və Zakir (1955) adlı övladları
dünyaya gəlib. 

İmanın 31 yaşı olanda faşist almaniyası SSRİ deyilən vətənimizə
hücuma keçir. Azərbaycan xalqı da digər müttəfiq respublikalar kimi
SSRİ rəhbərliyinin çağırışı ilə öz oğullarını cəbhəyə göndərir. Ölkəmizin
bütün kəndləri, şəhərləri səfərbər olub arxa və ön cəbhədə birləşir. Al
lahyar babanın oğlanlarının hamısı ön cəbhəyə  müharibəyə yollanır...
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Arxa cəbhədə qalanlar isə Qızıl Orduya kömək etmək məqsədilə gecə
gündüz işləyir. Həmin illərdə ölkənin demək olar ki, hər yerində artıq
kollektiv təsərrüfatlar yaradılmışdı. Kimisi kolxozun fermasında, kimisi
əkinbiçin sahələrində işləməklə, qocalar isə evdə paltar tikmək, corab
toxumaqla məşğul olurdu. 

İman müharibəyə getməzdən 56 il əvvəl ailə həyatı qurmuşdu. Sevib
seçdiyi qız Sisian rayonunun Ağudi kəndindən idi. Onların tanışlığının
maraqlı bir tarixçəsi var: 1935ci ilin yay aylarının birində İman və qar
daşları elatla birlikdə Zəngəzur dağlarına köç edir. O vaxt Allahyar baba
nın çoxlu malheyvanı var idi. Özü qocalıb əldən düşdüyündən təsərrüfat
işlərində oğlanları ona yaxından köməklik edirdi. Kolxoz quruculuğunun
ilk illərində olduğu kimi yeni yaradılmış təsərrüfatın mal qarası bu il də
yayı yaylaqda keçirməli idi. Köç Sisian yolu ilə Ağudi kəndindən keçəndə
İman «Yeddi novlu bulaq»dan su dolduran bir qızı görür. Qız onun çox
xoşuna gəlir. İman ondan su istəyir. Qız satılı (su qabı) doldurub İmana
uzadır. İman sudan doyunca içir, qızı gözaltı başdanayağa kimi süzür,
hətta qızın adının Həcər olduğunu, uşaqlıq illərini Mirlər kəndində
keçirdiyini də öyrənir. İman da Poladlıdan olduğunu qıza deyir...

İman qardaşları ilə birlikdə malheyvanı Dəmirli yaylağına gətirir.
Bir gün qaldıqdan sonra o, halqəziyyəni qardaşlarına danışır və atını
minib Ağudi kəndinə qayıdır, bulaq başında dayanaraq Həcəri gözləyir.
O, bilirdi ki, nə vaxtsa Həcər gəlib bulaqdan su aparacaq...

Növbəti gün İman Həcərin bulağa gəldiyini görür. Təsadüfən bu
radan keçdiyini deyən İman, bu dəfə də Həcərdən su istəyir. Qız da bir
neçə gün əvvəl onu gördüyü, daha döğrusu tanıdığı üçün yaxınlaşıb su
verir. İman sudan yenə də doyunca içir. Qabı qaytaranda qızın qolundan
tutub atın belinə atır və Poladlı kəndinə tərəf çapır. (Bu hadisədən 34 il
sonra 1969cu ildə İsmayıl Şıxlının ssenarisi əsasında rejissor Hüseyin
Seyidzadə «Dəli Kür» filmini çəkəcəkdi... Cahandar ağa Allahyarın ar
vadı Mələyi ona su verərkən atın belinə atıb qaçıracaqdı...)

Amansız müharibə hətta ən uçqar kəndlərdə ailələri başsız qoyurdu.
İman dörd körpəni Həcərin ixtiyarına buraxıb müharibənin ilk gün
lərindən cəbhəyə gedir. Ailənin bütün ağırlığı Həcərin üzərinə düşür. O,
gecəgündüz kolxozda işləyib uşaqları saxlayır. (Həmin vaxt İmanın
atası Allahyar ağır xəstə idi. Qardaşları Әbil və Qabil də bu günsabah
müharibəyə gedəcəkdi...)

Zakirin söhbətləri bu nəsil haqqında bilmədiklərim bir sıra məqamları
üzə çıxardı. O, atasından eşitdiklərini danışdıqca, sanki olanların hamısı
gözləri önündən gəlib keçirdi. 
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«Müharibə başlayan kimi  1941ci il avqustun 14də dədəm, 1942
ci il yanvarın 1də Әbil əmim cəbhəyə yollanıb. Qabil əmim isə leyte
nant olduğu üçün 1940cı ilin əvvəllərində Gürcüstan SSRin Kutaisi
şəhərində ixtisasartırma kursuna göndərilmişdi. Qayıdandan sonra onu
da 1941ci il sentyabrın 28də müharibəyə aparıblar. Dörd ay sonra Al
lahyar babam rəhmətə gedib.

Nübar nənəm «hər gün yolunuzu gözləyəcəm»  deyib, oğlanlarının
arxasınca su səpib... Uzun çəkməyən hazırlıqdan sonra onları ağır döyüş
əməliyyatlarına göndəriblər. Cəbhə bölgəsində Әbil əmimlə Qabil
əmimin bir neçə dəqiqəlik təsadüfi görüşünü nəzərə almasaq, elə o
vaxtdan bir daha görüşməyiblər». 

Zaqafqaziyanın müdafiəsini təmin etmək üçün yeni hərbi birləşmələr
yaradılırdı. Belə birləşmələrdən biri də azərbaycanlılardan ibarət 416cı
motoatıcı dviziyası idi. Әvvəlcə Ucar rayonunda təlim keçən Cabbarov
İman Allahyar oğlu həmin dviziyanın tərkibində 1942 ci ilin noyabrında
Lipotov  Postnıy rayonunda düşmənlə ilk döyüşə girir. Qüvvələrin qeyri
bərabər olmasına baxmayaraq döyüşdə düşmən geri oturdulur.

Məlum olduğu kimi, almanlar qəflətən hücum etdiklərinə görə ilk ay
larda Sovet Ordusunun müdafiə xəttini yararaq SSRİnin içərilərinə
doğru xeyli irəliləmişdi. O vaxt faşist almaniyasının əsas planlarından
biri Bakını, Bakı neftini ələ keçirmək idi. Çünki döyüşən sovet hərbi
texnikası üçün yanacağın 75 faizi Bakıdan gedirdi və belə bir mühüm,
son dərəcə strateji əhəmiyyət daşıyan şəhərin ələ keçirilməsi Sovet İtti
faqına ağır zərbə vura bilərdi. Almanların Bakıya yolu Şimali Qafqazdan
keçirdi və ona görə də onlar Qafqaz istiqamətində hücumların inten
sivliyini xeyli artırmışdı. Belə bir ağır məqamda 416cı dviziya Şimali
Qafqazın müdafiəsi üçün Qudermesə, oradan isə Zaqafqaziyanın Şimal
cəbhəsinə göndərilir. Cabbarov İman əvvəlcə Terek çayının sağ sahili
boyunca Qroznı şəhərinin müdafiəsində, daha sonra isə 44cü ordunun
tərkibində düşmənin Mozdok qruplaşmasının darmadağın edilməsi
uğrunda gedən ağır döyüşlərdə rəşadətlə vuruşur.

1942 ci il noyabrın 30 da dviziya Mozdok istiqamətində hücuma
keçir. Həmin döyüşdə Cabbarov İman qəhrəmancasına vuruşur. Düşmə
nin xeyli canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilir. 1943cü ilin oktyabrında
Mozdok uğrunda gedən ağır döyüşlərin birində Cabbarov İman sol qo
lunu itirir. 

416 cı dviziya Taqanroqa daxil olur. Dviziya iki gün ərzində düşmənin
3000dən çox əsgərini məhv edir. Ona görə də 416 cı dviziyaya Taqanroq
dviziyası adı verilir.
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«Ağır döyüşlərin birində dədəm sol qolunu itirir. Bir müddət Terskaya
rayonunda hərbi hospitalda müalicə olunur. 1943cü ilin dekabrında o,
arxa cəbhəyə göndərilir. Evə qayıdanda artıq Allahyar baba ilə Nübar
nənə dünyasını dəyişmişdi. Həmin ilin noyabrında isə Әbil əmim itkin
düşür. Bu hadisələr dədəmi çox sarsıdır. (Әbilin itkin düşməsi ilə bağlı
məktubu Nübar nənəyə oxuyanda o, oğul dərdinə dözməyib həmin gün
dünyasını dəyişir. Deyirlər Nübar nənə dünyasını dəyişəndə ovcunda
bərkbərk sıxıb saxladığı bir kağız parçası varıymış. Həmin kağızda
yazılıbmış: «Arzular, müharibə və ...» 

Üç aydan sonra, 1944cü ilin fevralında Әbilin ağır döyüşlərin
birində itkin düşməsi (həlak olması) ilə bağlı yenidən Cabbarovlar ailə
sinə qara kağız göndərilmişdir).

Dədəm bir qolunu itirməsinə baxmayaraq anamla birlikdə kolxozda
işləməyə başlayır. O, müharibənin ağrıacısını görən bir adam kimi
səngərdə olan əsgərlərimizə arxa cəbhədə bacardığı qədər köməklik et
məyə çalışır». («Bakinski raboçiy» qəzetinin 6 noyabr 1943cü il tarixli
buraxılışında qeyd olunur ki, «Qubadlı rayonunun kolxozçuları Stavro
pollular fonduna 200.000 manat pul, 220 sentner taxıl və başqa kənd
təsərrüfatı məhsulları toplamışlar. Bundan əlavə Stavropol cəbhəsinə
60 başdan çox qoyun göndərmişlər»).

Müharibədən sonrakı illərdə İman baba Dəmirçilər kəndindəki Qoşa
dəyirmanda bir neçə il dəyirmançı işləyib. O, çörəkli kişilərdən olub.
Çoxlarına kömək edib, əl tutub. Daha sonra isə İman baba ilə Həcər nənə
öz təsərrüfatlarında işləməyə başlayıb. Ot biçmək, malheyvan saxlamaq
onların ən çox sevdiyi peşələrdən olub.

Bir xatirə yadıma düşdü: «Uşaq idim... Alış baba teztez məni də
Biçənəyə ot biçməyə aparardı. Axı, uşaq nə iş görə bilərdi ki... Ot
biçməyi bacarmasam da, babama yabanı daşımaqda, su gətirməkdə, kələn
tini itiləmək üçün daşı (yeyəni) tapmaqda köməklik edərdim. Ümum
iyyətlə babam bizi hələ uşaq yaşlarından zəhmətə alışdırmışdı. 

Dağda tək qolu ilə ot biçən bir kişinin üz cizgiləri, hərəkətləri, duruşu
bu gün də gözlərim önündədir. Onun səsi, qəhqəhə çəkib gülməsi hələ
də qulaqlarımdan getməyib. Yorulanda Daş armudun kölgəsində gizlət
diyi saxsı küpdən buz kimi suyu doyunca içər, sonra da qəzet kağızının
arasına bir azca tütün doldurub bükər, dili ilə kağızı isladıb yapışdırardı.
Böyük zövqlə siqaretini tüstülətməyə başlayardı. Tək əli ilə xorumladığı
otu dizləri ilə sıxıb bağ bağlayar, 1012 bağ otu tək yükləyərdi ata, bu
kişi... Bu kişi kimi heç kim kələnti fırlada bilməzdi... Bu kişinin
bağladığı bağı heç kim yerindən tərpədə bilməzdi... Bu kişinin tək qolu
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ilə göstərdiyi hünəri heç kim göstərə bilməzdi... Bu kişinin adı İman idi.
Biz ona İman baba deyərdik.

İman babanın tək qolu ilə göstərdiyi hünəri uşaq marağı ilə izləyirdim.
Qolumun birini gizlədib özümü ona oxşatmaq istəyirdim. Elə bilirdim ki,
Allah onu elə belə yaradıb. Fikirləşirdim ki, Allah onun olmayan qolunun
gücünü də o biri qoluna verib. Ancaq sonralar Alış babadan eşidəndə ki,
İman baba qolunu müharibədə itirib çox pis oldum. Həmin gündən sonra
artıq onu yamsılamaq (təqlid etmək) yox, ona kömək etmək istəyirdim...»

İman baba ilə Həcər nənə ömürlərinin sonuna qədər Poladlı kəndində
yaşayıb. Gənclik illərindən günlərini əkinbiçinlə keçiriblər. Səkkiz
övlad böyüdüb tərbiyə ediblər.

Həcər nənə 1979cu ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində
dünyasını dəyişib və Mirlər kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Öm
rünün sonuna qədər heç kimin köməyinə ehtiyacı olmayan İman baba
isə 1981ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində dünyasını dəyişib
və kəndin Alzabəyin qəbristanlığında dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Cabbarova (Baxşəliyeva) Şəfiqə İman qızı
1935ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Uzun müddət
kolxozda işləyib. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən Ka
mil babanın oğlu Baxşəli ilə ailə həyatı qurub. Onların Rə
hilə, Dilşad, Kamil, Elşən, Gülnarə, Mübariz və Әliağa
(Әtraf) adlı övladları dünyaya gəlib. 1999cu ildə dünyasını
dəyişib və Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub.
Allah rəhmət eləsin!

Cabbarov Rəşid İman oğlu
1937ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhərinə
köçdükdən sonra ticarətlə məşğul olub. Qubadlı rayonunun
Aşağı Xocamsaxlı kəndindən Səməngül xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Nadir, Məlahət, Səadət və Bəhruz adlı övladları
dünyaya gəlib. 2007ci ildə dünyasını dəyişib və Sumqayıt
şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin!

Cabbarova (Cahangirova) Həqiqət İman qızı
1939cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Uzun müddət
kolxozda işləyib. Qubadlı rayonunun Qayalı kəndindən Ayaz
la ailə həyatı qurub. Onların Elçin, Elşən, Kəmalə, Pərvanə
və Yeganə adlı övladları dünyaya gəlib. 1992ci ildə dünya
sını dəyişib və Qayalı kənd qəbristanlığında dəfn olunub.
Allah rəhmət eləsin!
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Cabbarov Möhübbət İman oğlu 
1940cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhərinə
köçdükdən sonra Sumqayıt şəhər Təcili Yardım Stansiyasında
sürücü işləyib. Maştaga qəsəbəsindən Xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Xatirə, Samirə və Leyla adlı övladları dünyaya
gəlib. 2003cü ildə dünyasını dəyişib və Sumqayıt şəhər qəb
ristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!

Cabbarov Sahib İman oğlu
1948ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şə
hərinə köçdükdən sonra ticarətlə məşğul olub. Halhazırda
təqaüdçüdür. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı ray
onunun Qayalı kəndindən Arəstə xanımla ailə həyatı qurub.
Onların Azad, Rəşad, Ülviyyə və Vüsalə adlı övladları dün
yaya gəlib. 

Cabbarov Allahyar İman oğlu
1950ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhərinə
köçdükdən sonra əhaliyə iaşə xidməti göstərib. Halhazırda
təqaüdçüdür. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Quba rayonundan
Xoşqədəm xanımla ailə həyatı qurub. Onların Anar, Samir,
İkram və Aynurə adlı övladları dünyaya gəlib. 2018ci ildə
dünyasını dəyişib və Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn
olunub. 
Allah rəhmət eləsin! 

Cabbarov Arif İman oğlu 
1952ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhərinə
köçdükdən sonra Sumqayıt şəhər Təcili Yardım Stansiyasında
sürücü işləyib. Lənkəran şəhərindən Məlahət xanımla ailə hə
yatı qurub. 2014cü ildə dünyasını dəyişib və Sumqayıt şəhər
qəbristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!

Cabbarov Zakir İman oğlu
1955ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Halhazırda tikinti
sahəsi üzrə usta işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı
rayonunun Dəmirçilər kəndindən Tamara xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Sənan, Həcər, Ülvanə və Dəyanət adlı övlad
ları dünyaya gəlib. (Qızlarından birinə anası Həcər nənənin
adını verib).
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«ARZULAR, MÜHARİBӘ VӘ 
«QARA KAĞIZ»

Cabbarov Әbil Allahyar oğlu 1912ci ildə Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub. Atası həmişə oğlan
ları Әbil və Qabilin təhsil almalarını istəyirmiş. 1930cu illərə qədər
kənd məktəbində təhsil müddəti dördbeş il idi. Lakin ölkənin ali
məktəblərinə daxil olmaq üçün beş illik təhsil kifayət etmirdi. Әbil
Xocamsaxlı kənd məktəbində dörd il təhsil aldıqdan sonra gənclik
illərini kənddə keçirir. O da qardaşı İman kimi təsərrüfat işləri ilə
məşğul olmağa başlayır. Bir də baxıb görür ki, artıq taytuşları ailə
qurub, oğuluşaq sahibi olub. Digər qardaşı Qabil isə oxumağa daha
çox üstünlük verir. O, sifət quruluşu ilə Qabilə  daha çox oxşayırdı...

Әbilin ailə qurmaq vaxtı çatmışdı. Allahyar baba həmişə deyirdi:
 Ay oğul, artıq qocalıb əldən düşmüşəm. Mənim karvanım çoxdan

keçib. Xəstə adamam, ölüb eləyərəm toyunu görmərəm. Başa düşürəm
müharibədi, çətindi...

Atasının təkidi ilə Әbil kənddə bir qızı gözaltı eləyir. Onun sevib
seçdiyi qız Şirin kişinin qızı Mülayim idi. Anası Güllər onlara xeyirdua
verir. Müharibənin ağır günləri olmasına baxmayaraq, onlar 1941ci ilin
noyabrında ailə həyatı qurur.

Günlərin bir günü Әbil Qubadlıdan gələndə çayda Mülayimlə Ataki
şinin (Ataş) söhbət etdiyini görür. Heç nə demir. Evə çatan kimi atasına
artıq Mülayimlə bir yerdə yaşaya bilməyəcəyini bildirir. Anası Nübar
nənə oğlunu çox danlayır:
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 Ay oğul, heç bir ay deyil evlənmisiniz, elaləm bizə nə deyər? Ca
maatdan ayıbdır. Ayrılmağınızın gərək bir səbəbi olsun axı?..

 Yox ay nənə, dedim qurtardı! Ayrılmalıyıq!!! Səbəbsiz heç nə olmur!
Nübar nənə çox çalışsa da ancaq heç bir faydası olmur. Elə həmin gündən

onlar ayrılır. Səbəbini isə Әbil gizli saxlayır. (Әbil əsgərliyə getdikdən sonra
Atakişi Mülayimlə ailə həyatı qurur və onların Yunis adlı övladları dünyaya
gəlir. 1943cü il iyulun 8də isə Ataşkişini müharibəyə aparırlar...

Atakişi müharibədən qayıtdıqdan sonra, Mülayimlə bir müddət
yaşayıb sonra ayrılır. Yunisi atası böyüdüb boyabaşa çatdırır).

Allahyar baba dünyasını dəyişir. Onu Dəmirçilər kənd qəbristanlığında
dəfn edirlər. Bir aylıq ailə həyatının uğursuzluğundan hələ də özünə gələ
bilməyən Әbili 1942ci il yanvarın 1də müharibəyə çağırırlar. Bu günü
çoxdan gözləyirmiş kimi yazdığı balaca bir kağız parçasını anasına verir:

 Ay ana, mən gedəndən sonra bu kağızı...
O, sözünü tamamlaya bilmir. Bacısı Minişin toxuduğu isti çorab və

əlcəkləri, bir də anası Nübar nənənin hazırladığı yavanlığı torbasına
qoyub ayağa qalxır. «Getmək vaxtıdır»  deyib, anasını qucaqlayır... Әbil
də ölkənin digər gəncləri kimi vətən uğrunda ölümdirim savaşına yol
lanır (Artıq İmanla Qabil beş ay idi ki, müharibədəydi).

Kəndə Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığından bir neçə nəfər gəl
mişdi. Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində
çaılışan Məmmədov İman, kolxoz sədri Bayramov İman, ferma müdiri
Heydərov Ağakişi də onlarla idi. Camaatın toplaşdığı Şor su bulağının
başında 1015 dəqiqəlik təbliğattəşviqat iclasından sonra kolxoz sədri
İman kişi qovluğunun arasından bir kağız çıxarıb oxumağa başlayır:

1. Cabbarov Әbil Allahyar oğlu,
2. Yaqubov Әmirxan Yusif oğlu.
1 yanvar 1942ci il... Camaat həmin gün balaca bir kənddən iki nəfəri

müharibəyə yola salır...
Ön cəbhədə şiddətli döyüşlər gedirdi. Almanlar Mozdoka qədər

irəliləmişdi. Qafqaz dağlarında şaxta qılınc kimi kəsirdi. Təzə gələnləri
döyüşə hazırlaşdırmağa belə vaxt yox idi. Ona görə də yeni gələnlərin
hamısına silah verib ön cəbhəyə göndərirdilər.

Azərbaycanlıların əksəriyyəti 416cı atıcı dviziyanın tərkibində
düşmənə qarşı vuruşurdu. Dvizyanın 92 faizini azərbaycanlılar təşkil
edirdi. Qubadlı rayonundan müharibəyə gedənlərin əksəriyyəti bu
dviziyada vuruşurdu. Mozdok ətrafında gedən ən ağır döyüşlərin birində
Әbil qardaşı Qabillə təsadüfən görüşür. O, gətirdiyi isti corab və əlcək
lərdən bir cütünü Qabilə verir: «Miniş toxuyub»  deyir...
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Bir neçə dəqiqəlik görüşdən sonra onlar yenidən ayrılır. Düşmənin
növbəti həmləsinin qarşısını almaq üçün komandirlər Qabili başqa is
tiqamətə aparırlar. Sonra məlum olur ki, daha cüssəli, daha çevik olan Qa
bili xüsusu hazırlıq keçmək üçün 223cü Azərbaycan atıcı dviziyasının
kəşfiyyat qrupuna göndəriblər. (Qabil evə göndərdiyi sonuncu məktubunda
Mozdok ətrafındakı döyüşlərin birində Әbillə görüşdüyünü və özünün kəş
fiyyat qrupunda xidmət etdiyini yazmışdı. Bir neçə dəqiqəlik görüşü nəzərə
almasaq, üç qardaş  İman, Әbil və Qabil eyni dviziyada vuruşmalarına
baxmayaraq təəssüf ki, birbiri ilə görüşə bilməyib).

Әbil 416cı milli atıcı dviziyanın tərkibində Mozdok uğrunda gedən
ağır döyüşlərin birində itkin düşüb. Bununla bağlı 1943cü ilin noyabrında
ailəsinə «qara kağız» göndərilib.

Taqanroq dviziyasının düşmənə endirdiyi güclü zərbələr haqqında, bu
rada döyüşən azərbaycanlıların rəşadətidən istənilən qədər yazmaq olar.
Həmin döyüşçülərin adları Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən
Avropanın müxtəlif ölkələrində bu gün də anılmaqdadır. Onların dəfn ol
unduqları anım məzarlıqları, xatirələrini əbədiləşdirən muzey eksponatları
bu gün də ziyarətçilər tərəfindən yad edilir. Təəssüflər olsun ki, insan
bəzən ağır döyüşlərdə itkin düşənlər haqqında yazılan bircə kəlmə «itkin
düşüb» sözü və ya evə göndərilən əl boyda «qara kağız» parçası ilə də ki
fayətlənməli olur...

Әldə etdiyimiz məlumata görə Poladlı kəndindən müxtəlif vaxtlarda
müharibəyə çağırılan Heydərov Qəmbər Cəbrayıl oğlu, Cabbarov Әbil Al
lahyar oğlu, Yaqubov Әmirxan Yusif oğlu, Yusifov Mahmud Әhməd oğlu,
Cabbarov Xizri Haqverdi oğlu, Sadıqov Osman Nəsi oğlu, Baxşəliyev
Kamil Muxtar oğlu və Cabbarov Rəsul Abutalib oğlu 19421944cü illərdə
itkin düşənlər sırasındadır. Cabbarov Qabil Allahyar oğlunun məzarı Maca
rıstanın Hatvan şəhərindədir.

Allah rəhmət eləsin! 

262

Şəkil «pamyatnaroda.ru» 
saytından götürülmüşdür. 

Sayt 2013cü ilin iyul ayında 
Rusiya Qələbə Təşkilat Komitəsinin 

təşəbbüsü ilə Rusiya Hökumətinin 
dəstəyi sayəsində yaradılıb.



263



HATVAN ŞӘHӘRİNİN QӘHRӘMANI

Cabbarov Qabil Allahyar oğlu 1916cı il oktyabr ayının 7də Qu
badlı rayonunun Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub.
Qabil hələ uşaq yaşlarından güclü və mərd olması ilə taytuşların
dan fərqlənib. Böyüdükcə daha da qüvvətlənən Qabilin qolunu
yıxan, kürəyini yerə vuran tapılmayıb.

Zakir atası İman babanın müharibədən qayıtdıqdan sonra danışdıqlarını
belə xatırlayır: «Hələ müharibə başlamamışdı. Qabil əmim kənddə Alış
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babanın qızı Tellini istəyirmiş. O vaxt əmimin təxminən 2021 yaşı olar
mış. Alış baba qızı ona vermək istəmirmiş. Hər dəfə Allahyar babam Alış
babadan bu barədə soruşanda o, cavabında «qızı Lətifin oğlu Məhəmmədə
verəcəm»  deyirmiş. (Qeyd: Bir dəfə Alış baba qızı Tellinin barmağında
bir gümüş üzük görür. Soruşur ki, bu üzüyü sənə kim verib? Telli cava
bında «Həcər verib»  deyir. Alış baba üzüyü Qabilin qardaşı arvadı
Həcərin verdiyini düşünür. O, möhkəm əsəbiləşir və üzüyü tez qaytar
masını tələb edir. Telli andaman eləyir ki, ay dədə, Vallah üzüyü sən
dediyin Həcər yox, sinif yoldaşım Həcər verib. Xeyri olmur... Alış baba
üzüyü həqiqətən Tellinin sinif yoldaşı Həcərin verdiyini dəqiqləşdirdikdən
sonra sakitləşir...)

Alış babanın bir sözünü iki eləmək mümkün deyildi. Məsələnin baş
tutmayacağını görən Allahyar babam, oğluna bu sevdadan əl çəkməyi
məsləhət görür. O vaxtlar böyüyün sözündən çıxmaqmı olardı? İndi
dövran dəyişib. Qabil əmimin sonralar Dəmirçilər kəndindən olan Pəri
adlı bir qızdan xoşu gəlir.

Novruz bayramı günlərinin birində Qabil əmim Dəmirçilər kəndin
dəymiş. Köhnə kişilərin dediyinə görə bu bayram Poladlı və Dəmirçilər
kəndlərində xüsusi təmtəraqla qeyd olunurmuş. Milli musiqi sədaları al
tında pəhləvanların güləşi, müxtəlif yarışlar bayramın əsasını təşkil
edirmiş. Qabil əmim dostları ilə Mağal bulağının üstündə dayanıb
evlərdən yığdıqları qozfındıqdan sındırasındıra söhbətləşirmiş. Hərdən
də çəpərin arxasından ensiz çığıra tərəf boylanırmış. (Qeyd: Qız istəyən
oğlanlar teztez bulaq başına toplaşar, istədikləri qızın nə vaxtsa səhəng
çiynində gəlib bulaqdan su aparacağını gözləyərdilər. Bayram gün
lərində isə onlar qızlardan şəkərbura, paxlava payı alanda özlərini
dünyanın ən güclü, xoşbəxt insanı kimi hiss edərdilər...)

Söhbətin şirin yerində birdən kəndə hay düşür ki, bəs, kənd mey
danında keçirilən Novruz şənliklərində bir pəhləvan qarşısına keçən hər
kəsi vurub yıxır, heç kimə aman vermir. Kəndin mənəmmənəm deyən
oğlanları pəhləvanın qarşısında aciz qalıb. Qabil əmim bunu eşitcək
dostları ilə birlikdə meydana gəlir. Görür ki, istədiyi qız da kənd ca
maatının arasında dayanıb pəhləvana baxır. Pəhləvan elə hey sinəsinə
döyərək meydanda vargəl edir, «ay mənə qənim»  deyərək özünə rəqib
axtarır. Teztez sinəsini qabağa verib ətrafdakılara sanki hücum çəkir,
onları qorxudur. Pəhləvanla güləşməyə heç kim cürət etmir. Qabil əmim
bir pəhləvana, bir özünə, bir dostlarına, bir də gözaltı onu süzən Pəriyə
baxır... «Özünü çox öymə, sənə qənim mən»  deyib, meydanın ortasına
atılır. Meydana pullar səpilir. Torpağın üstü görünməz olur. Pəhləvan
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qarşısında dayanan oğlana baxır, qəhqəhə çəkib gülür. Sonra ona
əhəmiyyət verməyib, yenə də meydanda vargəl eləməyə başlayır. Fikir
ləşir ki, bircə nərə ilə onu da meydanda yerə sərəcək və yenə də pulların
hamısını özü yığışdıracaq...

Bayaqdan bəri meydanda sinəsinə döyən pəhləvan qəflətən dayanır,
şəhadət barmağını Qabil əmimə tərəf yelləyib deyir:

 Baxarsan, səni tapdalayıb əzəcəm, meydanda o baş, bu başa
sürüyəcəm, pulları isə yenə də özüm yığışdıracam... Onda görəcəksən
ki, mənim qarşımda heç kim tab gətirə bilməz.

Qabil əmim meydanın ortasında dayanıb onun hərəkətlərinə tamaşa
edir:

 Düz deyirsən, pulları özün yığışdıracaqsan, o birisinə isə hələ
baxarıq, özünü çox öymə... Baxaq görək kim, kimi meydanda sürü
yəcək!

Qabil əmimin bu sözündən sonra pəhləvan lap əsəbiləşir. Səsküy hər
yanı götürür. Təbillər çalınır. Qurşağa qədər soyunan pəhləvan mey
danda yenə də əvvəlki kimi gəzişir, hərdən də Qabil əmimlə çiyinçiyinə
gəlir. Çiyinlər birbirinə dəyəndə sanki top kimi kənara tullanırlar. Pəh
ləvanın çiyni Qabil əmimin çiyin zərbələrindən qıpqırmızı qızarmışdı. 

Bir andaca təbillər susur. Artıq pəhləvanı da susdurmağın vaxtı çat
mışdı. Pəhləvanla Qabil əmim meydanın ortasında qarşıqarşıya dayanır.
Onlar zəhmli nəzərlərlə birbirinə baxır. Qaydalara görə əl tuturlar...

Dədəm deyirdi ki, Qabil əmim pəhləvanın əlini necə sıxıbsa, onun
barmaqlarının ucundan qan damcılayıb. Artıq ilk həmlədə gücünü gös
tərən Qabil əmim pəhləvanla qurşaq tutub güləşməyə başlayır. Güləşin
qaydalarına əsasən dizi yerə dəyən tərəf məğlub sayılırmış. 

(Qeyd: Pəhləvan güləşi idmanın ən qədim növlərindən biridir. Hələ
eramızdan 2500 il əvvəl Misirdə idmanın bu növü ilə məşğul olublar.
Qədim yunanlar da bu idmanı sevib. O vaxtlar adətən pəhləvanlar qum
la örtülü meydançada güləşirdi. İdmançıların çılpaq bədənlərinə qum
yapışır və onların bədənləri nisbətən az sürüşkən olurdu. Bu zaman id
mançılar birbirindən möhkəm yapışa bilirdi. Pəhləvanlar meydanda
dolaşır, birbirini başdanayağa süzür və qəflətən hücuma keçirdi. Hər
güləşçinin bir sevimli fəndi olurdu. Biri öz rəqibinin ayağından tutmağa
çalışır, o birisi isə onun başını qoltuğu altında sıxırdı. Rəqibinin çiynini,
kürəyini və ya dizini yerə vuran güləşçi qalib sayılırdı).

Pəhləvanla Qabil əmim bütün qüvvələrini ortaya qoyur. Onlar kəllə
kəlləyə gəlir, gah birbirlərinin ayağından tutmağa, gah da rəqibin başını
qoltuq altına keçirməyə çalışırdı. Dostları Qabil əmimi həvəsləndirir, kə
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nardan ona dəstək verirdi. Pərinin də həyəcanı açıqaydın hiss olunurdu.
Təbii ki, pəhləvana da dəstək verənlər var idi. Meydanın bəlkə də yarısını
onun adamları doldurmuşdu. Pəhləvan Qabil əmimin başını qoltuğu altına
keçirmək istəyəndə birdən Qabil əmimin gözü kənardan onlara baxan
Pəriyə sataşır. Sevginin gücü hər şeyə qalib gəlir. O, pəhləvanı qabaqlayıb
cəld öz sevimli fəndini işlədir. Pəhləvanın ayaqlarından və boynundan
yapışıb qaldırır, göydə bir neçə dəfə fırlatdıqdan sonra yerə çırpır. Dizlərini
onun sinəsinə qoyur. Xəncərini çıxarıb pəhləvanın boğazına dayayır: «Nə
vaxt eşitsən ki, Qabil kənddədir, buralara gəlmə»  deyir.

Sonra o ətrafa baxır. Meydanı idarə edən ağsaqqallardan biri ayağa
durub Qabil əmimə yaxınlaşır:

 Qabil, oğul, güləşin qaydalarına əməl et. Yıxdı var, kəsdi yox. Həm
də bayramdı, olmaz...

Qabil əmim xəncəri qaytarıb qınına qoyur, dizlərini qaldırmadan:
«Sənə demişdim axı özünü çox öymə! Sənə demişdim axı pulları özün
yığışdıracaqsan. İndi dur pulları yığışdır rədd ol burdan, bir də gözümə
görünmə»  deyir. Dostları Qabil əmimi çiyinlərinə alıb bütün meydan
boyu gəzdirir. O gündən sonra pəhləvan bir daha bu tərəflərdə görünmür».

(Qeyd: Zakir Qabil əminin xəncərini erməni işğalına qədər Poladlıdakı
evində qoruyub saxlayırmış. Neçəneçə tarixi sinəsində yaşadan həmin
xəncər, kim bilir, indi Ermənistanın hansı muzeyini bəzəyir, yaxud da
kiminsə şəxsi kolleksiyasında saxlanılır. Bu gün ermənilər sinəsində tarix
yatan neçəneçə belə eksponatları saxtalaşdırmaqla maddi mədəniyyət
nümunələrimizi, tarixi abidələrimizi özününküləşdirməklə məşğuldur.
Dünya isə hələ də belə məsələlərə birtərəfli mövqedən yanaşır...)

Zakir əmisi haqqında dədəsindən eşitdiyi başqa bir maraqlı hadisəni
də danışdı. Birinci məsələdə güc, qüvvət, ikinci məsələdə isə kişi sözü
əsas rol oynayır: «Qabil əmim güclü olması ilə bərabər həm də savadlı
idi. O, dörd il Xocamsaxlıda, bir neçə il isə Qubadlı məktəbində təhsil
almışdı. Sonralar rayonda onillik təhsil sistemi yaradılmışdı. Allahyar
babam həmişə oğlunun təhsil almasını, onun dilincə desək, «hökumət
adamı olmasını, başına qırmızı papaq qoymasını» istəmişdi. Qabil əmim
də atasının sözünə əməl etmiş, təhsil aldıqdan bir müddət sonra Xalq
Daxili İşlər Komissarlığının (XDİK) Qubadlı rayon təşkilatında işə
düzəlmişdi. Bu təşkilat əsasən camaat arasında NKVD (Narodnıy Komis
sariat Vnutrennix Del) kimi tanınırdı. Qabil əmimin bu təşkilatda işləməsi
1937ci ildən sonrakı dövrə təsadüf edir. O, işlədiyi müddətdə sədaqətli
xidmətinə görə 1940cı ilin əvvəllərində Azərbaycan SSR Daxili İşlər
Komissarlığı tərəfindən leytenant rütbəsi ilə təltif olunub və Gürcüstan
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SSRin Kutaisi şəhərinə altı aylıq ixtisasartırma kursuna göndərilib.
Kursu bitirdikdən sonra yenidən Qubadlı rayonuna qayıdıb və Xalq Dax
ili İşlər Komissarlığının rayon şöbəsində işini davam etdirib.

İndiki dövrdə olduğu kimi, o vaxt da kiminsə vəzifəyə getməsi, ki
minsə ad alması, güclü olması başqalarını narahat edirdi. Elə buna görə
də Qabil əmimi gözü götürməyənlər çox idi. Ona tələ qurmaq, onun
ayağının altını qazmaq istəyənlərin sayı günbəgün artırdı. Onu necə
gözdən salmağın, aşağılamağın yollarını fikirləşənlər günlərin bir günü
öz çirkin niyyətlərinə nail olur. Rayonda şayiə yayırlar ki, guya Qabil
öz rəisi Sarıyevin arvadı Rəxşəndəyə vurulub. Necə deyərlər, imkan
düşəndə onunla pıçpıç edir. Bu xəbər bütün rayonu gəzibdolaşır, sonda
Sarıyevin özünə gedib çatır. Sarıyev öz əlaltıları ilə birlikdə hiylə qurub
onları bir yerdə tutmaq istəyir, ancaq bu, mümkün olmur. Gəzən söz
söhbət rəisi rahat buraxmır. Qabil əmim şayiələrin heç birinə əhəmiyyət
vermir, həmişəki kimi öz işləri ilə məşğul olur. Bilir ki, bu şayiələrin nə
vaxtsa sonu olacaq. Ancaq rəis dediqoduya dözə bilmir. Günlərin bir
günü Qabil əmimi öz kabinetinə çağırıb məsələni ona danışır. Onu işdən
qovacağı, tutduracağı, əks halda öldürəcəyi ilə hədələyir:

 Әlin çörəyə çatıb deyəsən, qudurmusan? Başqasının arvadına göz
dikmisən! Qorxmursan ki, səni yer üzündən itirərəm? Səni bu əllərimlə
boğub öldürərəm? Dur rədd ol burdan! Kişi deyiləm, əgər səni tutdur
masam! Sən bu gündən işdən azad olunursan! Sevin ki, kabinetimdə səni
güllələmədim!..

Qabil əmim sona qədər rəisi dinləyir və deyir:
 Bu günə qədər sənin arvadını bacı gözündə görürdüm. Ancaq sənin

bu günkü hərəkətindən sonra mən də kişi deyiləm, əgər onu qaçırıb
özümə arvad eləməsəm!

Rəis Qabil əmimin bu sözündən əsəbiləşib yerindən durur, tapançasını
çıxarıb onu vurmaq istəyir. Ancaq nəsə fikirləşib tapançanı yerinə qoyur.
Qabil əmim rəisi əli ilə itələyib yerində otuzdurur və sözünə davam edir:

 Sözlərimə diqqətlə qulaq as! Birincisi sən mənə heç nə eləyə bil
məzsən. İkincisi şayiələrə aldanıb boş yerə özündən çıxma. Başa düşmək
lazımdır ki, bu dediqodu bizim aramızı vurmaq üçündür... Sənsə bunu
başa düşmürsən!

Qabil əmim rəis oturan stola bir az da yaxınlaşıb onun qulağına tərəf
əyilir:

 Üçüncüsü isə məni işdən qovsan da, tutdursan da, öldürsən də qula
ğını aç yaxşı eşit, arvadını bu gün axşam aparacağam!!!

Qabil əmim yumruqlarını düyünləyib geri baxmadan otaqdan çıxır.
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Rəis yerindəcə donub qalır. Çox fikirləşir, Qabil əmimin bu addımı
ata biləcəyinə inanmır. Fikirləşir ki, o işdən qovulacağından, tutulacağın
dan, öldürüləcəyindən qorxub bu addımı ata bilməz. Həm də fikirləşir
ki, biriki gündən sonra yəqin səhvini başa düşər, gəlib üzr istəyər...
Ancaq yenə də xəyalı min yerə gedib çıxır, fikirləri onu rahat buraxmır,
«nəsə bir iş görmək lazımdır»  deyib, otaqda vargəl eləməyə başlayır.
Qabil əmimi öldürəcəyi təqdirdə tutulacağından qorxur... Onu işdən qov
mağa isə əlində tutarlı bir əsası yoxdur... Özözünə: «Pis işçi olsaydı ona
leytenant rütbəsi verməzdilər, onu Kutaisiyə oxumağa göndərməzdilər
axı! Şair, yazıçı da deyil ki, repressiya qurbanı kimi «aformut» eləyəsən
gedə»  deyir. Rəis çox fikirləşir, yeganə çıxış yolunu Qabil əmimi şər
ləyib tutdurmaqda görür. Şər atmaq nanəcibliyin elə bir növüdür ki,
ondan hər adam yaxa qurtara bilməz. Qaldı ki, Qabil əmim kimisi ola... 

Rəis fikirləşməyində olsun, baxaq görək Qabil əmim nə edir... Hadi
sədən sonra Qabil əmim rəisin kabinetindən çıxıb birbaşa evə gedir.
Onun günorta işdən çıxıb evə qayıtmasını bu günə qədər rayonda heç
kim görməmişdi. Yolda onu görənlər fikirləşir ki, Sarıyev yəqin Qabil
əmimi arvadına gözü düşdüyünə görə işdən çıxarıb. Hətta o, həmin vaxt
yol kənarında iki nəfərin pıçıltı ilə danışdığını da eşitmişdi:

 Әcəb eləyib rəis, bəs, bilmirdi ki, başqasının arvadına göz dikəndə
axırı belə olar? Vallah, o Sarıyev hələ yaxşı adamdır ki, onu bu günə
qədər güllələməyib! Sevinsin ki, işdən çıxarılmaqla canını qurtarıb!

İkinci isə deyir:
 Yox, Sarıyev elə bir adamdı ki, bu məsələni belə qoymaz. Qabil

gərək buralardan baş alıb getsin. Yoxsa axırı çox pis olacaq... 
 Әşşi, Qabil də eləbelə adam deyil ha... Hələ bilmək olmaz buralar

dan kim baş alıb gedəcək?..
Qabil əmim evə gəlib dədəmlə danışır, məsələni ona başa salır.
Deyir:
 Atı yəhərləyib axşam saat altı tamamda Bərgüşad çayının yaxın

lığındakı yolda olarsan. Rəxşəndə oradan keçəcək. Qızı qaçıracağam...
Gecikmə...

Dədəm Qabil əmimdən böyük olsa da heç vaxt onun sözündən çıx
mazmış. Onun hər sözünə «baş üstə»  deyib, əməl edərmiş.

 Ancaq ay qağa, yenə də dədəmlə məsləhətləş. Gör, o nə deyir. Bu
iş, yaxşı işə oxşamır...

 Bilirəm dədəm nə deyəcək. Düz deyirsən, yenə də məsləhətləşim.
Qabil əmim dədəsi ilə məsləhətləşir. Allahyar baba bu işə qəti etiraz

edir:
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 Ay oğul, başına iş açarsan. Sarıyevlə kəlləkəlləyə gəlmək olmaz.
Özü də belə bir məsələdə... Yadında deyil, o, bildir aşağı kənddən
Nəcəfin başına nə oyun açdı? Nədinədi inəyi kolxozun tütün sahəsini
əzmişdi. Yazıq Nəcəf, varındanyoxundan oldu... Hələ də əl çəkmirlər
o yazıqdan...

 Ay dədə, axı mən kişi sözü vermişəm. Bu mümkün deyil, get
məliyəm və verdiyim sözə əməl etməliyəm, vəssalam... Düzdür, bu günə
qədər sənin sözündən çıxmamışam, ancaq bu gün məcburam...

Allahyar baba deyir:
 Get, ay bala, Allah xeyir verməsin!!!
Qabil əmim evdən çıxıb yenidən Qubadlıya qayıdır. Dədəm əmimin

dediyi vaxtda Bərgüşad çayının yaxınlığında gözləyir... Qabil əmim də
gəlir. Görürlər ki, Rəxşəndə işdən çıxıb həmişəki yol ilə evə gedir. Bir
nəfər atlı isə ona nəzarət etmək üçün arxasınca irəliləyir.

Qabil əmim dədəmə deyir:
 Görünür, bu Sarıyevin işidir. Günorta ona hədə qorxu gəldiyim üçün

qorxub. Yəqin ki, bu atlını da Rəxşəndəni qorumaq üçün göndərib.
Ancaq o, bunu bacarmayacaq... 

Qabil əmim cəld ata minib Rəxşəndəyə çatır və onu qolundan tutub
atın belinə atır. Bunu görən digər atlı onları təqib etməyə başlayır.
Qabil əmimin atı dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi keçib Poladlı
kəndinə çatır. Atası Allahyar baba onları evə buraxmır. Qabil əmim
vaxt itirməyib atın yüyənini çəkir və Dəmirli yaylağına  Sisian rayo
nunun Murxuz kəndinə tərəf çapır. Qızı yaxşı tanıdığı Cəfər kişinin
evinə gətirir. Halqəziyyəni ona danışır: «Cəfər, qızın burada olduğunu
heç kim bilməməlidir»  deyir. Qızı Cəfər kişinin evində qoyub, özü
bir neçə gündən sonra rayona qayıdır. Qızın harada olduğunu heç kim
bilmir...

Rəislə Qabil əmimin arasında başlayan «müharibə» daha da şid
dətlənir, demək olar ki, son həddə çatır. O, əmimi tutdurmaq üçün tərəf
darları ilə birlikdə hər cür hiyləyə əl atır. Çoxlu pullar xərcləyir. Onu
müxtəlif bəhanələrlə təhdid edir. Və nəhayət, günlərin bir günü rəis öz
məqsədinə çatır, Qabil əmimi tutdurur... 

Qabil əmimi Füzuli rayonuna, oradan da Bakıya gətirirlər. Aradan bir
neçə ay keçdikdən sonra Allahyar baba dünyasını dəyişir. Qabil əmim
tutulduqdan sonra poladlılar əlbir olub bütün xalça, palaz, gümüş qab
qacaqlarını satır. Altı aya xeyli pul toplayırlar. Әbil əmim pulları götürüb
Bakıya gəlir, türmə rəisi ilə görüşür. Türmə rəisi pulları görən kimi
sevinir, bir neçə gündən sonra Qabil əmimi buraxacağına söz verir. Әbil
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əmim məsələni həll etdikdən sonra qardaşı ilə görüşür, atasının bir neçə
ay əvvəl dünyadan köçdüyünü deyir...

Qabil əmimin tezliklə azadlığa çıxacağı xəbəri Sarıyevə çatır... Altı
ayda Sarıyev çox çalışsa da arvadının harada saxlanılması barədə heç
nə öyrənə bilmir. Dəfələrlə poladlıları, dədəmi, Әbil əmimi sorğusuala
çəkir, ancaq heç bir xeyri olmur. 

Günlərin bir günü Cəfər kişi ilə qonşu olan erməni bir qızın qaçırılıb
Cəfərin evində saxlanıldığını öyrənir. Erməni xisləti hər zaman mütləq
özünü göstərməlidir. O, Qubadlı rayonuna gəlir və polisə xəbər verir.
Bu xəbər Sarıyev üçün göydəndüşmə olur... Sarıyev qızın Rəxşəndə
olduğunu dəqiqləşdirir. Әlayaq eləyib Qabil əmim türmədən çıxana
qədər qızı öldürmək qərarına gəlir. Qızın xalasını tapıb ona çoxlu pul
təklif eləyir, sonra isə hədəqorxu gəlir:

 Bacın qızı Rəxşəndənin yerini öyrənmişəm. Onu öz əllərinlə
zəhərləyib öldürməlisən. Әvəzində istədiyin qədər pul alacaqsan. Әks
halda sənin özün üçün də, oğlun üçün də çox pis olacaq. Bilirsən də
başına nə oyun açaram. Hələ o kolxozda işləyən oğlunun başına nələr
gələ bilər, onu demirəm... Fikirləşməyə vaxt yoxdur. Özün bax də...
Ya pul, ya da...

Rəis bu hədəqorxudan sonra qızın xalasını razı salır. Almanın içərisi
nə yüksək dozada zəhər yeridib ona verir, ata mindirib Murxuz kəndinə
göndərir və deyir:

 Bu məsələdən kimsə xəbər tutsa, özünü ölmüş bil!..
Rəxşəndənin xalası atı kəndin ayağında ağaca bağlayıb Cəfər

kişinin evinə qalxır. Rəxşəndə xalasını görəndə çox sevinir. Onu necə
tapdığını soruşur. Xalası Qabilin ona pay göndərdiyini deyir. Ordan
burdan xeyli söhbət edirlər. Xalası zəhərli almanı öz əlləri ilə bacısı
qızına yedizdirir. 

Deyir:
 Qabil özü də gələcək, tapşırıb ki, bunu öz əllərimlə sənə yedizdirim.

Ye qızım, ye...
Rəxşəndənin xalası bağı gəzmək adı ilə evdən çıxır. Atı minib

Dəmirli yaylağını aşır, Culfa rayonunun Ləkətağ kəndinə gəlir. 
Qabil əmimi azadlığa buraxırlar. O, evə çatan kimi hamı ilə görüşür,

atını Murxuz kəndinə çapır. Rəxşəndənin zəhərlənməsi Qabil əmimin
kəndə çatması ilə təxminən üstüstə düşür. O, həyətə girəndə Cəfər kişi
nin eyvanda oturub ağladığını görür. Әmim içəri keçir. Rəxşəndə göz
lərini açıb Qabil əmimə baxır: «Qabil, məni aldadıb zəhərlədilər, nə yaxşı
ki, sən gəldin, indi rahat ölə bilərəm»  deyib gözlərini yumur. Deyilənə
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görə, zəhərin təsirindən onun dişləri də çürüyübmüş. Qabil əmim Rəxşən
dəni Qırxlar piri deyilən yerdə dəfn edib Qubadlıya qayıdır».

Poladlı kənd sakini Әsədov Qurban Әsab oğlunun dediklərindən:
«Dədəm Dəmirli yaylağında qoyun otarırdı. O vaxtlar mən uşaq idim.
Dağları gəzməkdən yorulmazdım. Dədəm əlimdən tutub teztez məni
Qırxlar pirinə aparardı. İndiki kimi yadımdadır, o, burada bir qəbirin
qarşısında saatlarla dayanıb ağlayardı. Soruşanda deyərdi. Bu qəbir
Minənin qızı Rəxşəndənin, Qabil dayımın arvadının qəbridir...»

(Qeyd: Qırxlar piri toponiminin yaranması burada 40 nəfərin eyni
vaxtda namaz qılması ilə bağlıdır. Rəvayətə görə su qırağında namaz
qılarkən onları «vırğın» (ilahi qüvvə) vurub və onlar daşa dönüb. «Vırğın»
Allahdan gələn bəladır. Daşa dönənlərin hamısı bir kişinin övladları olub.
Kişi Allaha şükür eləyib ki, mənim övladlarım nə yaxşı ki, ibadət vaxtı
ölüb. Bu, Allahın xoşuna gəlib. Ona bir övlad da verib. Elə o vaxtdan bu
yerin adı Qırxlar piri qalıb).

«Qabil əmim Rəxşındənin Sarıyevin sifarişi ilə zəhərləndiyini bilirdi.
Onun rayondan itbata düşməsi də bunu deməyə əsas verirdi. Ancaq
buna baxmayaraq Qabil əmim onu haradan olursaolsun tapıb qisas ala
cağına inanırdı. Azadlığa buraxıldıqdan sonra Qabil əmimin günahı
sübuta yetirilmədiyi üçün əvvəlki işi və rütbəsi Xalq Daxili İşlər Komis
sarlığı tərəfindən bərpa olunur». 

Qabil azadlığa buraxıldıqdan iki ay sonra Böyük Vətən Müharibəsi
başlayır. Bütün ölkədə səfərbərlik elan olunur. 1941ci il sentyabrın
axırlarında Qabili də ön cəbhəyə göndərirlər. Deyilənə görə o, müha
ribəyə gedəndə Sarıyevi tapıb qisas ala bilmədiyinə görə çox təəssüf
lənirmiş.

Qeyd etdiyim kimi, Qabil cüssəli, enlikürək bir oğlan olub. O,
müharibəyə gedəndə yaşı 90nı keçmiş bibisi Mələk nənə yataqda xəstə
yatırmış. Qabil yola çıxmazdan əvvəl bibisi ilə halallaşmağa gedir:

 Bibi, artıq mənim də vaxtım çatdı, məni də aparırlar.
Mələk nənə gözlərini açıb qardaşı oğluna baxır:
 Get ay bala, ümid Allahdan kəsilməz. Səni heç doyunca görə də

bilmədim. Sən gələndə artıq mən yəqin ki, dünyada olmayacağam.
Analar oğul yola salanda onun alnından öpər. Әyil mən də sənin
sinəndən öpüm, ay bala!

Qabil yarıciddi, yarızarafatla bibisinə deyir:
 Eh, ay bibi, neynirsən o sinəni... Kim bilir, güllə onu neçə yerdən

deşəcək...
Mələk nənə diksinir:
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 Elə demə ay bala, Allaha ağır gedər...
Qabil səhvini başa düşüb, tez araya başqa söz atır:
 Yox ay bibi, zarafat eləyirəm, tezliklə müharibə qurtaracaq. Gedən

lərin hamısı sağsalamat qayıdacaq. Hələ gəlib səni də görəcəm. Gözlə
məni, ay bibi!.. 1941ci il sentyabrın 28də Qabili Qubadlı rayon Hərbi
Komisarlığına çağırırlar.

Həmin ilin oktyabrı... Ağır döyüşlər davam edirdi. Ölənlərin və
yaralananların sayı günbəgün artırdı. Şimali Osetiyada Mozdok yaxın
lığında Terek çayının sağ sahilində gedən ağır döyüşlərin birində kəş
fiyyat qrupu ilə döyüşə girən Qabil ağır yaralanır. Döyüş meydanından
çıxarılan Qabili dostları Kalininskiy rayonuna çatdırır. O, gözlərini
açanda özünü həkimlərin arasında görür. Bir müddət hərbi hospitalda
müalicə olunduqdan sonra Qabili yenidən döyüş bölgəsinə göndərirlər.

1942ci ilin əvvəllərində komandirin əmri ilə kəşfiyyatçı kimi döyüş
tapşırığını yerinə yetirərkən Qabil dostları ilə birlikdə əsir götürülür. Beş
ay Sevastopol şəhərində əsirlikdə qaldıqdan sonra Sovet ordusunun Se
vastopolun düşməndən azad olunması uğrunda apardığı əməliyyat
nəticəsində əsirlikdən xilas olur. 

(Qeyd: İkinci dünya müharibəsi zamanı qələbənin əldə olunmasında
Azərbaycan xalqının, Bakı neftinin və arxa cəbhədə çalışan hər bir kəsin
böyük əməyi olmuşdur. Misilsiz rəşadətlər göstərmiş Azərbaycanın beş
atıcı dviziyası Mozdokdan Berlinədək ağır döyüş yolu keçmişdir. Bunlar
77ci, 402ci, 396cı atıcı dviziyaları, 223cü Belqrad və 416cı Taqan
roq atıcı dviziyaları idi. Bu dviziyalar Qafqaz uğrunda döyüşlərdə,
Kuban, Krım, Ukrayna və Baltikyanı ölkələrin azad olunmasında misil
siz qəhrəmanlıq göstərmişdir).

Qabil 223cü milli Azərbaycan atıcı dviziyasında döyüş yolunu
davam etdirir. Dviziya Mozdokdan Vyanayadək döyüş yolu keçmişdir.
1943cü il yanvarın 3də iri yaşayış məntəqəsi olan Mozdoku düşmən
dən təmizləmişdi. 100 günlük aramsız döyüşlər zamanı 223cü atıcı
dviziya alman faşistlərini Qafqazdan tamamilə qovub çıxarmışdı. Azər
baycanlı qəhrəmanların yuqoslav qoşunları ilə birgə səyləri nəticəsində
almanların 20 minlik Belqrad qrupu darmadağın edilmişdi. O vaxtdan
223cü Azərbaycan milli atıcı dviziyası Ali Baş Komandanın əmri ilə
«Belqrad dviziyası» adlanmışdı. 30 aylıq fasiləsiz döyüşlərdə iştirak
edən 223cü dviziyanın əsgərləri Macarıstan, Bolqarıstan, Yuqoslaviya,
Avstriya və Çexoslovakiyadan keçmişdi.

Qabilin döyüş yolu Macarıstanın Hatvan şəhərində başa çatıb. O,
Macarıstanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərin birində  1944
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cü il noyabrın 26da Sovet Ordusunun faşist almaniyası üzərində qələbə
sinə beş ay qalmış, sinəsindən aldığı ağır güllə yaralarından həlak olub.
(Bir vaxtlar bibisi Mələk nənə onun sinəsindən öpmək istəyəndə o bibi
sinə bu sözləri demişdi: «Eh, ay bibi, neynirsən o sinəni, kim bilir güllə
onu neçə yerdən deşəcək...»)

Allah rəhmət eləsin! 
Hatvan şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olan

Qabilə ölümündən sonra baş leytenant rütbəsi və «Hatvan şəhərinin qəh
rəmanı» adı verilib. 

Bu ünvanda 69 nəfərin uyuduğu bir məzarlıq var: Heveş vilayəti,
Hatvan şəhəri, Qara Kilsə, Lenin meydanı, 69 nəfər üçün qoyulmuş
bir başdaşı abidəsi... Abidənin üzərində bir Azərbaycanlı övladı  bir
Poladlı balasının da adı var. O, baş leytenant Cabbarov Qabil Allahyar
oğludur. 

1980ci illərdə qəribə də olsa Moskvadan Poladlı kəndinə bir məktub
gəlir. Məktubda yazılmışdı: «Uşaq idim. Anam mənə həmişə Qabil
haqqında danışardı. Mənimlə teztez Qara kilsə məzarlıq kompleksinə
gedib Qabilin adı yazılan başdaşı abidəsinin ətrafını təmizləyərdi, güllərə
su verərdi... Bu kompleks Macarıstanın Hatvan şəhərindədir. Abidə Hat
van şəhərinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
həlak olmuş 69 nəfərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün qoyulmuşdur.
Həmin 69 nəfər Hatvan şəhər soveti tərəfindən «Hatvan şəhərinin qəhrə
manı» adına layiq görülmüşdür... 

...Mən atamı görməmişəm. Onun haqqında soruşanda anam həmişə
deyərdi: «Müharibədə ölüb!» Anam dünyasını dəyişəndə bu ünvanı
mənə verdi. Heç nə demədən gözlərini yumdu...

Piterina Çanqovari, Moskva şəhəri».
Sovetlər dövründə xarici ölkələrə səfər etmək çətin olduğu üçün Pi

terina Çanqovari Cabbarovlar ailəsindən kiminsə Moskvaya gəlməsini
xahiş edirdi. Həmin günə qədər Cabbarovlar ailəsində Qabilin Hatvan
şəhərinin qəhrəmanı olması ilə bağlı heç bir məlumat yox idi. Piterina
Çanqovari yazırdı ki, «Mən Moskvaya teztez gəlirəm. Lomonosov
adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini qurtar
mışam. Bir müddət «Sovetskaya jenşina» jurnalında çalışmışam. Hal
hazırda Moskvadayam. Hələ üç ay burada olacağam. Sizinlə Moskvada
görüşmək ümidilə Piterina Çanqovari».

Bu məktubdan sonra İman babanın oğlu Sahib Piterina Çanqovariyə
məktub yazır. Sonra onlar telefon əlaqəsi yaradıb Moskvada  «İz
maylovo» mehmanxanasında görüş təyin edirlər.
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İman babanın övladları Rəşid və Sahib Moskvada Piterina Çanqovari
ilə görüşür. Qabilin uyuduğu məzarlıq haqqında məlumat toplayırlar. Pi
terina Qabilin döyüş dostları ilə çəkdirdiyi şəkilləri onlara verir. (Təəs
süflər olsun ki, erməni işğalı zamanı həmin şəkillərin kənddən çıxarılması
mümkün olmayıb).

Onlar bir müddət məktubla əlaqə saxlasalar da sonralar bu əlaqə də
kəsilib. 2015ci ildə Macarıstanın ölkəmizdəki səfirliyinə Piterina Çan
qovarinin tapılması ilə bağlı müraciət etsəm də, təəssüflər olsun ki, sə
firlikdən mənə onun haqqında dəqiq məlumat verilmədi...

Bəli Cabbarov Qabil Allahyar oğlu Mozdokdan Macarıstana qədər
şərəfli bir döyüş yolu keçib. Onun və döyüş dostlarının xatirə abidəsi
bu gün də Macarıstanın Hatvan şəhərində teztez anılır, məzarları
üzərinə gül dəstələri qoyulur. Faşist Almaniyası üzərində qələbənin
ildönümlərində burada müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Abidə Hatvan
şəhər soveti tərəfindən qorunur.
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Şəkil 1980ci ildə
Moskvada  

«İzmaylovo»
mehmanxanasında

çəkilib.
Ortada: 

Cabbarov Rəşid, 
Piterina Çanqovari

və  Cabbarov
Sahib.

Aforizm:
İnsanların tarixdən aldıqları əsas dərs bundan ibarətdir ki, 

onlar ondan heç bir dərs ala bilmirlər. 
(Fridrix Hegel)



90 YAŞLI SONBEŞİK 
ZEYNӘB NӘNӘ

Cabbarova Zeynəb Allahyar qızı 1920ci ildə Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub. Gənc yaşlarından
anası Nübar nənə və bacısı Miniş ilə birlikdə xalçapalaz toxu
maqla məşğul olub.

Günlərin bir günü Dondarlı Aşıralı ona elçi düşür. Onlar ailə həyatı
qurur. Kərəm adlı övladları dünyaya gəlir. Bir müddətdən sonra onlar
hansı səbəbdənsə ayrılır. Zeynəb oğlu Kərəmlə birlikdə Poladlı kəndinə
qayıdır. Kolxozda işləyir, evdə təsərrüfat işləri ilə məşğul olur. Oğlunu
çətinliklə böyüdüb boyabaşa çatdırır.

Vaxt gəlir Kərəm də ailə həyatı qurur. Poladlıdakı evləri balaca
olduğu üçün onlar Dəmirçilər kəndində ev tikib orada yaşamağa başla
yırlar. Bir müddətdən sonra Kərəm dünyasını dəyişir. Onu Dəmirçilər
kənd qəbristanlığında dəfn edirlər. 

Erməni işğalına qədər Zeynəb nənə Dəmirçilərdə tək yaşamağa
məcbur olur. Torpaqlarımız işğal olunanda o da dəmirçilərlilərlə bir
likdə isti yurdyuvasını tərk edir və H.Z.Tağıyev qəsəbəsində məskun
laşır. O, ömrünün sonuna qədər burada yaşayır. Zeynəb nənə 2010cu
ildə 90 yaşında dünyasını dəyişir. Tağıyev qəsəbə qəbristanlığında dəfn
olunur. 

Allah rəhmət eləsin!
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KOLXOZ SӘDRİ

Muxtar baba nəslinin sayılıbseçilən ağsaqqallarından biri olan
Kamil kişi 1914cü ildə Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndində
anadan olub. 1940cı illərin əvvəllərinə qədər ölkədə baş verən bir
neçə əsas tarixi hadisə onun yaşadığı dövrə təsadüf edib. Belə ki, o,
1918ci il  ermənimüsəlman davasıını körpə yaşında, 1920ci il 
Azərbaycanda Sovet Hakimiyyətinin qurulmasını məktəb çağında,
1930cu il  ölkədə genişlənən kollektivləşmə (kolxozlaşma və sə
nayeləşmə) prosesini yeniyetmə dövründə, 1941ci il  Böyük Vətən
Müharibəsi faciəsini isə gənclik illərində gözləri ilə görüb. O, baş
verən bu hadisələrdən sonuncu ikisinin birbaşa iştirakçısı olub.

Kolxoz quruculuğu prosesinin başlanması ilə Kamilin ailə həyatı qur
ması eyni ildə baş verib. O, 1930cu ilin ortalarında Poladlı Cavad ba
banın qızı Minayə ilə ailə həyatı qurub. İki il Dəmirçilərdə yaşadıqdan
sonra «Arvad haralı, sən də oralı!» prinsipinə əməl edərək Poladlı kəndi
nə köçüb. Onların Baxşəli (19332007) və Qismət (19372013) adlı
övladları dünyaya gəlib.

Kamil baba ilə Minayə nənə kollektivləşmənin ilk illərindən ələlə
verib kolxozda işləməyə başlayır. Onlar hələ kolxozlaşmanın ilk il
lərindən geniş vüsət almış plan öhdəliklərini artıqlaması ilə yerinə ye
tirir, övladlarını halal zəhmətlə böyüdürlər. Günlərin bir günü vətənin
başı üzərini qara buludlar alır. Qanlı müharibə 1942ci il yanvarın 14
də Kamil babanı da Vətən uğrunda döyüşə çağırır. Kamil baba oğlu
Baxşəli ilə Qisməti ömürgün yoldaşı Minayə nənəyə tapşırıb çəbhəyə
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yollanır. O, 416cı milli atıcı dviziyanın tərkibində Taqanroq is
tiqamətində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edir. Bir neçə dəfə ağır
yaralanır. Yaralarını sağaltdıqdan sonra yenidən döyüş meydanına
qayıdır. 1945ci ilin fevralında Kamil baba Kyustrin şəhərinin alınması
uğrunda gedən döyüşlərin birində itkin düşür. Həmin ilin mayında qar
daşı Baxşəliyev Hüseynqulu Muxtar oğlunun adına məktub (qara ka
ğız) göndərilir.

Kamil baba müharibəyə gedəndə Baxşəli 9, Qismət isə 5 yaşın
icərisində idi. Çətinliklərə baxmayaraq Baxşəli əvvəlcə Xocamsaxlı 4
illik məktəbində, sonra isə Dondarlı 9 illik məktəbində təhsil alır. Həmin
illərdə amansız müharibə çox uşaqları ata qayğısından, ana nəvazişindən
məhrum etmişdi. Baxşəli ilə Qismət də belə uşaqlardan idi. Onlar da
müharibə uşaqları kimi ağrılıacılı günlər yaşayır. Bu uşaqların atası
odunalovun içərisində, anası isə əmək meydanında gecəgündüz
mübarizə aparır. İllər birbirini əvəz ediir, ata qayğısından, ana nəvazi
şindən uzaq olan bu uşaqlar yavaşyavaş böyüyür. Gün gəlir Qismət də
orta təhsilini tamamlayır...

Müharibədən sonrakı illərdə ölkənin bütün sahələrində iqtisadi tənəz
zül özünü göstərməkdə idi. Həmin dövrdə ölkə rəhbərliyi yaranmış
böhrandan çıxış yolunu ancaq kolxozlaşmanın genişləndirilməsində və
sənayeləşmənin daha da sürətləndirilməsində görürdü. Kolxoz qurucu
luğu və sənayeləşmə prosesinin başlanmasından xeyli vaxt ötməsinə bax
mayaraq müharibənin vurduğu ziyanı aradan qaldırmaq üçün hələ də
ixtisaslı mütəxəssislərə ehtiyac var idi. Ona görə də bütün məktəblərdə
təhsil strategiyası bu istiqamətə yönəlmişdi. Demək olar ki, həmin illərdə
ölkənin müxtəlif regionlarında ən çox təsərrüfatlaşmanı və sənayeləşməni
dərindən öyrədən təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərirdi.

Baxşəli orta təhsilini tamamladıqdan sonra Ağdam rayonuna gedir.
Burada Ağdam rayon Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun aqronomluq
bölməsinə qəbul olur. İkiillik təhsilini başa vurduqdan sonra onu təyi
natla Qubadlı rayonuna göndərirlər. Həmin dövrdə rayonlarda torpaq is
lahatı, yeniyeni təsərrüfat sahələrinin yaranması prosesi sürətlə davam
edirdi. Belə bir vaxtda Baxşəli Qubadlı rayon torpaq islahatı şöbəsində
aqronom kimi əmək fəaliyyətinə başlayır. O, təcrübəsini artırmaq üçün
gecəgündüz çalışır. Anası Minayə nənə: «Ay bala, başın işə gücə o
qədər qarışıb ki, ailə qurmaq da yadından çıxıb. Vaxtvədə keçir, evlən
mək lazımdır»  deyir. O, anasının məsləhəti ilə Poladlı İman babanın
qızı Şəfiqəyə elçi düşür. Onsuz da Baxşəli Çay yolunda, Şor su bulağının
başında Şəfiqənin razılığını almışdı. Baxşəli yalnız Şəfiqənin razılığını
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alandan sonra elçilərini İman babanın qapısına göndərmişdi. Elçilər
İman babanın qapısını bir neçə dəfə döyəndən sonra, Həcər nənə Poladlı
ağsaqqallarının qabağına şirin çay qoyub: «Allah xoşbəxt eləsin!» 
demişdi... 

Baxşəliyev Baxşəli Kamil oğlu 1933cü, Baxşəliyeva Şəfiqə İman
qızı isə 1935ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində anadan
olub. Baxşəli ilə Şəfiqə 1955ci ildə ailə həyatı qurub. Onların
Rəhilə, Dilşad, Kamil, Elşən, Gülnarə, Mübariz, Әliağa (Әtraf)
adlı övladları dünyaya gəlib. Baxşəli dayı ailənin böyük oğluna
atası Kamil babanın adını verib. 

Baxşəli dayı ailə qurduqdan bir neçə il sonra Minayə nənə oğlu Qisməti
də evləndirir. Ona Poladlı Lətif babanın qızı Arifəni alır. Onların Әlövsət
adlı oğlu dünyaya gəlir. Hansı səbəbdənsə bir neçə aydan sonra ailə dağılır.
Qismət ikinci dəfə Poladlı Şirin babanın qızı Fatma ilə ailə həyatı qurur.
Onların Nüşabə adlı qızları dünyaya gəlir. Nədənsə bu evliliyin də müddəti
çox qısa olur. Qismət: «Yəqin «Qismət» beləymiş!»  deyib, üçüncü dəfə
Fərcan kəndindən Ofeliya adlı qızla ailə həyatı qurur və Sumqayıt şəhərinə
köçüb orada yaşamağa başlayır. Onların İradə, Sevda, Vüqar, Esmira, Mi
nayə adlı övladları dünyaya gəlir. Qismət dayı ailənin balaca qızına anası
Minayə nənənin adını verir. Sumqayıt Boruyayma zavodunda işləyən Qis
mət dayı ağır əmək fəaliyyətinə baxmayaraq, teztez Poladlıya gəlir, anası
Minayə nənəyə və qardaşı Baxşəli dayıya baş çəkir. 
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Olkədə kollektivləşmənin geniş vüsət
aldığı illərdə qardaşlardan biri kənddə
təsərrüfat, biri isə şəhərdə sənaye sahəsi
üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərir.
Həmin dövrdə bu sahənin əmək adamları
ölkənin dirçəlməsi, inkişafı üçün gecə və
gündüz yorulmaq bilmədən çalışırdı.
Baxşəli dayı ömrünün sonuna kimi kolx
ozda, Qismət dayı isə Sumqayıt Boru
yayma Zavodunda işləyir. Qismət dayı
2013cü ildə Sumqayıt şəhərində dünya
sını dəyişir və şəhər qəbristanlığında tor
pağa tapşırılır.

Allah pəhmət eləsin!
...Baxşəli dayı bir müddət rayon torpaq islahatı şöbəsində işlədikdən

sonra, onu 1960cı ildə Saray kəndi üzrə təsərrüfat sahələrinə aqronom
təyin edirlər. 1963cü ildə Qubadlı Zəngilan rayonu ilə birləşdirilir. Rayon
mərkəzi Zəngilanda yerləşir və o vaxt mərkəzin qərarı ilə rayon rəhbərinin
vəzifəsi  Kolxozsovxoz istehsalat idarəsi partiya komitəsinin katibi ad
lanır. Həmin vəzifə Qubadlı Zəngilan ərazi vahidi üzrə Gədəbəyin Arxdam
kəndində anadan olmuş Әli Әliyevə həvalə olunur. 1964cü ildə Әli
Әliyevin göstərişi ilə M.S.Ordubadi adına kolxozun sədri vəzifəsinə
təcrübəli mütəxəssis kimi Baxşəli dayı təyin edilir. Qubadlı Zəngilandan
ayrılandan sonra, 1965ci ildə Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci
katibi vəzifəsinə seçilən, Ucar rayonunun Qarabörk kəndində anadan
olmuş Kamil Ağayev də onun iş təcrübəsini bəyənir. Baxşəli dayı 1969
cu ilə kimi kolxozda sədr kimi fəaliyyət göstərir. 

Kollektivləşmənin davam etdiyi bir vaxtda Qubadlı rayonunun Fər
can, Göyyal, Zor kəndlərini əhatə edən Yeniyol kolxozu yaradılır.
Baxşəli dayı 1970ci ildə rayon rəhbərliyinin göstərişi ilə aqrosahənin
inkişaf etdirilməsi üçün həmin kolxoza baş aqronom təyin olunur. Son
ralar M.S.Ordubadi adına kolxozun təsərrüfat sahələri genişləndiyi üçün
daha bir kolxozun formalaşması zərurəti yaranır. Yeni yaradılmış bu
kolxoz Döndarlı, Mirlər, Saray, Müskanlı kəndlərini özündə birləşdirən
Komsomol kolxozu adlanır. Baxşəli dayı Yeniyol kolxozundakı işini
yenə də rayon rəhbərliyinin tapşırığı ilə Komsomol kolxozunda davam
etdirir. Bir müddət burada baş aqronom işlədikdən sonra o, həmin kol
xozun baş xəzinədarı kimi fəaliyyət göstərir. Baxşəli dayı 1980ci illərin
sonuna qədər bu vəzifədə çalışır.
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1980ci illərin sonlarında başlayan hadisələr kolxoz və sovxoz təsər
rüfatlarının dağılmasına səbəb olur. İnsanların 70 ildə qurduğu təsərrü
fatlar bir andaca məhvə sürüklənir. Kəndli fermer təsərrüfatlarının
yaranması prosesi başlayır. Baxşəli dayı Qubadlı rayonu işğal olana
kimi Komsomol kolxozunda baş xəzinədar vəzifəsində çalışır. O, ömür
gün yoldaşı Şəfiqə xala ilə birlikdə kolxozda işləməklə övladlarını bö
yüdüb tərbiyə edir. Onlara eveşik düzəldir. Oğlu Kamil ali təhsilini
başa vurduqdan sonra Sumqayıt şəhərində yaşayır və öz sahəsi üzrə iş
ləməyə başlayır.

Rayon işğal olunduqdan sonra Baxşəli dayı ailəsi ilə birlikdə
Sumqayıt şəhərinə gəlir, dəmir yol vağzalının mehmanxanasında
məskunlaşır. Onlar da bütün poladlılar kimi doğma kənddən, elobadan
uzaq düşür. Bu ayrılıq digər poladlılar kimi Baxşəli dayı ilə Şəfiqə xalanı
da günbəgün üzür. Övladları Dilşadla Әlağa onlara təsəlli ola bilmir. Şə
fiqə xala 1999cu ildə dünyasını dəyişir və Sumqayıt şəhər qəbristanlı
ğında dəfn olunur.

1993cü ildən başlayaraq Poladlı həsrətini, eloba ayrılığını çiyin
lərində gəzdirən Baxşəli dayının yükü bir az da artır. O, 1999cu ildən
ömürgün yoldaşı Şəfiqə xalanın ayrılığını da çiyinlərində daşımağa
başlayır. Bir gün o da ayrılıq yükünü çəkəçəkə ömrün sonuna, ayrılıq
məqamına gəlib çatır. Nə vaxtsa qovuşa biləcəyi Poladlı torpağından və
övladlarından əbədi olaraq ayrılır. Baxşəli dayı 2007ci ildə dünyasını
dəyişir. O, Sumqayıt şəhərində ömür gün yoldaşı Şəfiqə xalanın yanında
dəfn olunur.

Allah hər ikisinə rəhmət eləsin! 

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Baxşəliyeva (Lətifova) Rəhilə Baxşəli qızı
1957ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhər
85 saylı texniki peşə məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı kən
dindən Musa dayının oğlu Səmərqəndlə ailə həyatı qurub.
Onların Təhminə, Səyavuş, Zülfiyyə və Günay adlı övladları
dünyaya gəlib.

Baxşəliyeva Dilşad Baxşəli qızı
1958ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbinin 4cü sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. 
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Baxşəliyev Kamil Baxşəli oğlu
1960cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhər
Politexnik Texnikumunun Energetika, Azərbaycan Politexnik
İnstitunun Mexanika fakültəsini, daha sonra isə həmin insti
tutun aspiranturasını bitirib. Halhazırda şirkətlərin birində baş
mexanik işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı ra
yonunun Poladlı kəndindən dayısı qızı Səadət xanımla ailə hə
yatı qurub. Onların Günel, Lamiyə və Orxan adlı övladları
dünyaya gəlib.

Baxşəliyev Elşən Baxşəli oğlu
1962ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı şəhər
Dəmiryol Texnikumunu bitirib. Halhazırda Sumqayıt Də
miryol Stansiyasında dispetçer işləyir. H.Z.Tağıyev qəsə
bəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən
Könül xanımla ailə həyatı qurub. Onların Ayşən və Xalid adlı
övladları dünyaya gəlib.

Baxşəliyeva (Әbdüləzimova) Gülnarə Baxşəli qızı
1964ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhər
Politexnik Texnikumunun Mexanika fakültəsini bitirib. Hal
hazırda işləmir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayo
nunun Hacılı kəndindən Әdalətlə ailə həyatı qurub. Onların
Nicat və Türkan adlı övladları dünyaya gəlib.

Baxşəliyev Mübariz Baxşəli oğlu
1966cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhər
Politexnik Texnikumunun Mexanika fakültəsini bitirib. Hal
hazırda xırda ticarətlə məşğul olur. Krım vilayətinin Yalta
şəhərində yaşayır. Goranboy rayonundan Aidə xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Fariz və Asif adlı övladları dünyaya gə
lib. (Məktəb illərində hamı Mübarizi «Asif» kimi tanıyırdı.
Halhazırda bu adı oğlu daşıyır).

Baxşəliyev Әliağa (Әtraf) Baxşəli oğlu
1978ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Halhazırda işləmir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Zəngilan rayonunun Yenikənd
kəndindən Sevinc xanımla ailə həyatı qurub. Onların Baxşəli
və Natiq adlı övladları dünyaya gəlib. (Әsl adı Әtraf olan Әli
ağa böyük oğluna atası Baxşəlinin adını verib).
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“YAQUB UŞAĞI” 
NӘSL

Qeyd etdiyim kimi, XIX əsrin əvvəllərində poladlılar tayfası
şahsevənlərin tərkibindən ayrılıb Azərbaycanın müxtəlif
yerlərinə səpələndi. Poladlılar tayfasından dörd alaçıq indiki
Qubadlı rayonunun (o dövrdə rayon Qarabağ əyalətinin
tərkibində idi) ərazisində məskunlaşdı. Bu alaçıqlardan biri
«Yaqub uşağı» nəslinin adı ilə bağlıdır. Bu nəsil əvvəlcə
Dəmirçilər kəndinə, oradan isə Kosa dağın ətəklərinə gəlib
çıxdı. «Heydər evi», «Cabbar evi», «Ləzgi Məmmədli (Sa
dıq uşağı)» nəsilləri kimi onlar da burada oturaq həyat tərzi
keçirməyə başladı. Onların da böyük otlaq sahəsi, təsərrü
fatı, malqarası oldu. Nəsillərin məskunlaşdığı bu yeri Po
ladlı kəndi adlandırdılar. 

İllər keçdi... Nəsillər birbirini əvəz etdi. Poladlı kəndi əbədi olaraq
poladlıların dilindən düşməyən doğma bir diyara çevrildi. Sinəsi
üstündən kimlər gəldi, kimlər keçdi kəndimizin. Birbirindən gözəl yer
lərindən  Ala qayadan, Çınqıllıqdan, Kosa dağdan, Uzun zəmidən, Daş
armuddan, Alzabəyin yaldan, Ağa çaydan neçəneçə nəsillər ömür kar
vanını çəkib getdi. Şair demişkən:

«Kim nə cür gəlibsə, o çür də gedir.
Bu ömrün karvanı, gedir ha... gedir».

Bu sətirləri yazdıqca kövrəlir, uşaqlıq illərimin şirinliacılı, daşlı
kəsəkli, qayğısız günlərinə qayıdıram. Kəndimizin dərələrini, bağlarını,
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dağlarını, dağlar qədər əzəmətli insanlarını xatırlayıram. Ancaq, xatirə
lərim yaddaşımın gedib çata biləcəyi yerdə düyünlənib dayanır. Yenə də
yaşlı insanların söz boxçasını «qurdalamağa» başlayıram. Bu dəfə mənə
vaxtilə Poladlıda məskunlaşmış «Yaqub uşağı» nəslindən danışırlar.

Deyilənə görə «Yaqub uşağı» nəslinin adı təxminən 1800cü illərin
əvvəllərində Poladlıya gəlmiş Yaqub babanın adı ilə bağlıdır. Yaqub baba
nəvəsi dünyaya gələndə ona öz adını verir. Tayfatörəməyə deyir ki, nəs
limizin davamçısı bu uşaq olacaq. Sonralar dünyaya gələn digər nəvəsi
nə Yusif adını qoyur. Nəvələr yavaşyavaş böyüdükcə Yaqub baba ixtiyar
yaşına çatır və bir neçə ildən sonra dünyasını dəyişir. Dəfn olunduğu yer
məlum deyil. 

Allah rəhmət eləsin!
Nəsillər birbirini əvəz etdikcə ötən hər gün bir tarixə çevrilir. Bu

tarix böyük bir şəcərənin keçdiyi ömür yolunu gələcək nəsillərə çatdırır.
Nəvə Yaqub babasının şəcərəsini davam etdirir.
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Aforizm:
Yaşamaq didişmək və çarpışmaq deməkdir. 
Kim bu mübarizədə qalib gəlirsə, o da yaşayır. 
(Atatürk)



«Әcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya kimə qaldı?»

«KitabiDədə Qorqud»dan.  

«KİMLӘR GӘLDİ, 
KİMLӘR GETDİ, BU DÜNYADAN, 

BU DÜNYADAN...»

Təxmini araşdırmalara görə Yaqub və omürgün yoldaşı Gülü XIX
əsrin 70ci illərində Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində (artıq bu
bölgə 1867ci ilin dekabr ayından Zəngəzur qəzasının tərkibinə
daxil edilmişdi) anadan olub. Yaqub ilə Gülü təxminən 1893cü ildə
ailə həyatı qurub. Onların Güllər (18951990), Zaman (18961948),
Nəbi (18991966), Yusif (19151917), Azadxan (19171962) adlı
övladları dünyaya gəlib.

Yaqub babanın övladları içərisində ən az yaşayanı balaca Yusifdir. O,
dünyaya gələndə Yaqub baba ona həmin gün dünyasını dəyişən qardaşı
Yusifin adını qoyur. Eyni gündə Poladlıda birbirinə zidd iki hadisə baş verir.
Bir Yusif dünyadan köç alıb gedir, başqa bir Yusif dünyaya göz açıb gəlir.

(Ataları dünyasını dəyişəndən sonra Yaqub babanın qardaşı uşaqları
Misir və Әmirxan anaları ilə birlikdə kolxozda işləyir. Müharibə başla
yanda hər ikisini cəbhəyə aparırlar. Misir müharibədən sonra güllə
yaraları ilə evə qayıdır, Әmirxan isə itkin düşür. 

Misir evə qayıdanda artıq anası Gilə nənə də dünyasını dəyişmişdi.
Kənd camaatı onu Dəmirçilərdə ömürgün yoldaşı Yusif babanın yanında
dəfn eləmişdi).

Həmin dövrün çətinliklərinə baxmayaraq Yaqub baba ömür gün
yoldaşı Gülü nənə ilə birlikdə övladlarını və qardaşı uşaqlarını halal zəh
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mətə alışdırır. Özləri isə ömür karvanıni bu dünyadan çəkib gedir. Dəfn
olunduqları yer məlum deyil. Allah rəhmət eləsin! 

İllər birbirini əvəz etdikcə «Yaqub uşağı» nəsli böyüyüb köklü,
qollubudaqlı bir çinarı xatırladır. O çinarı ki, dünya durduqca köl
gəsindən hələ neçəneçə nəsillər gəlibgedəcək...

P.S. Uca Allahın yaratdığı bu dünyanın hər yerində küləyin əsməsi,
yağışın yağması, günəşin çıxması, qarın əriməsi, şəlalənin səsi, quşların
nəğməsi, daha nələrnələr  hamısı eynidir. Təkcə insanların dilindən,
dinindən başqa... Onların həyatdan köc alıb gedəcəkləri yer də eynidir!
Saysızhesabsız insanların köç alıb getdiyi bu dünyanı «Yaqub uşağı»
nəslinin bizdən əvvəlki davamçıları da tərk etdi. Doğrudan da bu dün
yadan kimlər gəldi, kimlər getdi...  
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«Ay Allahım, 
Bu dünyanı sən yaratdın! 
Dağlarında qarı eyni,
Bağlarında barı eyni.

Sən yaratdın
Qışdan sonra baharı,
Ağaclarda bəhəri,
Payızdakı kədəri,
Hər açılan səhəri,
Dərdi, səri, qəhəri,
Xeyiri, şəri, qədəri
Yaratdığın dünyada 
Hamısı eyni...

Ay Allahım, 
Yaratdığın dünyada
Quşların da dili eyni,
Yagışın da seli eyni.

Sən yaratdın
Dumanı da, çəni də,
Çölü də, çəməni də,
Dənizi də, gölü də,
Çiçəyi də, gülü də.
Yaratdığın dünyada 
Hamısı eyni...

Ay Allahım, 
Yaratdığın dünyanın 
Gərdişi eyni,
Vərdişi eyni,
Hər işi eyni...

Sən yaratdın
Təkcə insanlarda
Dili ayrı,
İbadəti, dini ayrı,
Birbirinə kini ayrı.

Ay Allahım,
Bu dünyada insanların
Kimi quldur,
Kimi quldur.

Yaratdığın insanların
Kimi qara, kimi sarı,
Kimi bütöv, kimi yarı,
Kimi eyni, kimi ayrı.

İnsanların bu dünyanı
Tərk edəcək günü ayrı.
İnsanların bu dünyadan
Tək gedəcək yeri eyni!»

Rasim Mədəd İsmayılov, 2016.



«ÖLӘNLӘ ÖLMӘK OLMAZ»

(Zaman baba haqqında yazıya başlamazdan əvvəl qeyd edim ki,
Yaqub babanın qızı Güllər nənə haqqında yazını 

«Ləzgi Məmmədli» nəsli fəslində oxuya bilərsiniz).

Yaqubov Zaman Yaqub oğlu təxminən 1896cı ildə Qubadlı rayo
nunun Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub. O, təx
minən 1919cu ildə Qubadlı rayonunun Dağbaşı kəndindən olan
Rəna adlı qızla ailə həyatı qurub. Onların Mehdi (19201940),
Tamaş (19332015), Mustafa (19341941), Abbasəli (19362009)
adlı övladları dünyaya gəlib.

Zaman baba dünyaya gələndə ermənilərin Cənubi Qafqaza köçü
rülməsi prosesi həyata keçirilirdi. Bu proses iki xalq arasında bu günə
qədər davam edən müxtəlif münaqişələrin yaranmasına səbəb oldu.
Ermənimüsəlman qarşıdurması 1905ci ildə son həddə çatdı. Dava
başlayanda Güllərin 10, Zamanın 9, Nəbinin isə 6 yaşı var idi. Yaqub
baba ilə Gülü nənə uşaqları ermənilərin əlindən qurtarmaq üçün
ayaqyalın, başıaçıq aşağı kəndlərə qədər qaçmışdı. Göründüyü kimi,
tarixisiyasi proseslər, sosialiqtisadi dəyişikliklər birbirini əvəz et
dikcə sadə insanlar da bu hadisələrin iştirakçısına çevirilirdi... 

Zaman baba təxminən 1948ci, Rəna nənə isə 1961ci ildə Poladlı
kəndində dünyasını dəyişib. Onlar Dəmirçilər kənd qəbristanlığında,
Qoruqlar adlanan yerdə dəfn olunub. Qəbir yerləri məlum deyil.

Allah rəhmət eləsin!
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Zaman baba ilə Rəna nənə müharibənin ağır illərində gecəgündüz
kolxozda işləyir, Mehdini, Tamaşı və Abbasəlini (Mustafa 1941ci ildə
dünyasını dəyişmişdi) çətinliklə böyüdür. Zaman baba rəhmətə gedən
dən sonra ailənin bütün ağırlığı Rəna nənənin üzərinə düşür. Ancaq
əmiləri Nəbi baba ilə Azadxan da öz köməkliyini onlardan əsirgəmir.
Ailənin böyük oğlu Mehdi kolxozda çobanlıq etməklə evi dolandırır.
(1940cı ilin sentyabrında çobanlar kolxozun fermasını qışlağa endirir.
İmişli rayonunun Bəhramtəpə ərazisində çobanlarla yerli camaat
arasında möhkəm dava düşür. Hadisə zamanı Mehdi başından aldığı
xəsarətlərdən sonra dünyasını dəyişir. Deyilənə görə, həmin davada
Ziliş baba da iştirak edib. O, pambıqlısını (qalın üst geyimi) sol qoluna
dolayıb müdafiə olunur, sağ əli ilə çomağını fırladıb qarşısına keçənə
bircə zərbə vururmuş...

Yerli camaat arasında hadisə üzrə təqsirli bilinənlərin hamısını
Böyük Vətən Müharibəsi başlayan kimi cəbhəyə göndərmişlər).

Tamaşla Abbasəli müharibə illərində ağır günlər yaşayır. Yaşlarının az
olmasına baxmayaraq onlar valideyinləri ilə birlikdə kolxozun təsərrüfat
sahələrində çəltik becərir, pambıq əkir, tütün yığırdı. Müharibə illərinin
bütün uşaqları kimi onlar da çətinliklərə dözmək məcburiyyətində idi. 

Müharibə qurtardıqdan sonra geri dönən poladlılar arasında Şirin ba
banın oğlu Səfər də var idi. O, aldığı yaralardan müalicə olunduğu üçün
evə gec buraxılmışdı. Səfər müharibədən qayıdanda Zaman baba dünyasını
yenicə dəyişmişdi. Onun ölümündən bir neçə ay sonra Rəna nənə: «Ölənlə
ölmək olmaz»  deyib, qızı Tamaşı Səfərə nişanlamışdı. Ancaq Tamaş
1953cü ildə dəmirçilərli Nüsrətlə ailə həyatı qurdu. Bir ildən sonra isə oğlu
Abbasəliyə Poladlı Misir babanın qızı Giləni aldı...
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Aforizm:
Mən həyatın mənasını yorulmadan işləməkdə və 
çətinliklərlə döyüşməkdə görürəm. 
(Ulrix Bek)



«ARTIQ AÇARLAR DA PASLANIB»

Yaqubov Abbasəli Zaman oğlu 1936cı ildə, Yaqubova Gilə Misir
qızı isə 1937ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində anadan
olub. Abbasəli ilə Gilə 1960cı ildə ailə həyatı qurub. Onların
Nazilə, Kamilə, Rəna, Raya, Kifayət, Sevil, Bəsti, Kərrar və Gül
şən adlı övladları dünyaya gəlib. 

Abbasəli dayının həyat yoldaşı Gilə xalanın dediklərindən:
«Kolxozda əmək haqqı az olduğu üçün ailəmiz 1970cı ildə Ermənis
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tanın Qafan rayonuna köçmüşdü. Bu, o dövrə təsadüf edirdi ki, Ab
basəlinin anası Rəna bibi artıq on ilə yaxın idi ki, dünyasını dəyişmişdi.
Abbasəli anasının adını yaşatmaq üçün 1966cı ildə dünyaya gələn
qızına Rəna adını qoymuşdu. 

Abbasəli bir müddət Qafanda Daş kömür mədənlərində fəhlə işlədi. Təbii
ki, o, ömrünün sonuna kimi Qafanda qalmaq fikrində deyildi. Buna görə də
Poladlıda, Məjdumun döşü deyilən yerdə özümüzə ev tikdirmişdik. Qafan
dan qayıdandan sonra həmin evdə yaşadıq. Təzətəzə isinişirdik evimizə,
ermənilər bizi yurdyuvamızdan didərgin saldı.» 

Teztez ailəsi ilə birlikdə Poladlıya  Misir babagilə gələn Abbasəli
dayı 8 qızdan sonra bir oğul «tapdığı» üçün çox sevinirdi. O, bu sevinci
əhd etdiyi kimi, Misir babanın həyətində toy çadırları qurub şadlanmaqla
qeyd edirdi. Poladlı cavanları toyda zopu çəkir, müxtəlif xalq oyunları
oynayırdı. Ancaq onların sevinci uzun sürmədi. Bir neçə aydan sonra
balaca Kərrar dünyasını dəyişdi. Bu hadisə nəinki Abbasəli dayının
özünə və ailəsinə, hətta bütün poladlılara çox pis təsir etmişdi...

Artıq Abbasəli dayı Qafanda qərar tuta bilmirdi. O, 1980ci illərin əvvəl
lərində ailəsi ilə birlikdə Poladlıya qayıdır. Rayonda tikinti idarələrinin
birində işləməklə bərabər, kənddə təsərrüfat işləri ilə də məşğul olur. Övlad
larını eveşik sahibi edir. 1993cü ildə hamı kimi o da ailəsi ilə birlikdə isti
yurdyuvasından didərgin düşür. Onlar Sumqayıt şəhərində məskunlaşır.
Abbasəli dayı bir müddət Sumqayıtda təmir tikinti idarəsində fəhlə işləyir...

Bir vaxtlar Ermənistanda Abbasəli dayı ilə «dostluq» edən ermənilər,
indi onu isti yuvasından qaçqın düşməyə məcbur etmişdi. Bunlar o er
mənilər idi ki, Abbasəli dayı Qafanda yaşayanda onlara çörək vermişdi,
ağır günlərində köməklik göstərmişdi, yanlarında olmuşdu... Bu gün isə
onlar Abbasəli dayının torpağını talan edib, evini viran qoymuşdu. Bax
budur əsil erməni xisləti...

Abbasəli dayının qızı Sevil xanımın dediklərindən: «Kəndimizi,
evimizi tərk edəcəyimizi bilirdik. Ancaq geri nə vaxt dönəcəyimizi yox...
Atamıza «əmi» deyirdik. Hamımız əmimin başına toplaşmışdıq. Qorxurduq
ki, ona nəsə olar. Onu ovundurmağa çalışırdıq. Düzdür, başa düşürdük ki,
bizim təsəllimiz onun min bir əziyyətlə tikdiyi eveşiyin yanında heç nədir.
Kəndin, elobanın dəyərini isə heç nə ilə əvəz etmək mümkün deyildi.

Әmim evin açarlarını bizə göstərib: «Onsuz da 23 günə qyıdacağıq»
 dedi və sonuncu dəfə baxırmış kimi çevrilib evimizə baxdı...

...Artıq açarlar da paslanıb. İndi o açarların açacağı qapı da heç yoxdur.
Ermənilər evimizin daşını daş üstə qoymayıb. Bu gün o açarlara baxanda
hansı hisslər keçirirəm, bir Allah bilir. Әmim gəlib durur gözlərimin ön
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ündə. Dediyi sözləri xatırlayıram. Halhazırda həmin açarlar dəmir parça
sından başqa bir şey deyil. Ancaq, evimizin ən qiymətli əşyasıdır.

Әmim çox istəyirdi ki, Poladlıya yenidən qayıtsın. Qismət olmadı...»
Abbasəli dayı ilə Gilə xala qaçqınlıq həyatına hələ tam alışmamış

müxtəlif illərdə Bəsti, Kamilə, Rəna və Raya adlı qızlarını itirir. Onlar
bu ağrını yaşayayaşaya qalan qızlarına görə Allaha şükür eləyir, nə
vaxtsa yenidən Poladlıya qayıdacaqları günü gözləyirlər. Qızı Sevil deyir
ki, əmim Rənanı o qədər çox istəyirdi ki, onun ölümü ilə heç barışa
bilmirdi. Rənanın ölümü onu çox sarsıtmışdı... 

Poladlını yenidən görmək Abbasəli dayıya qismət olmadı. O, 2009
cu il iyulun 10da dünyasını dəyişdi. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında
qızlarının yanında dəfn olundu.

Allah hamısına rəhmət eləsin!
Gilə xala bu gün də yurdyuvası, elobası üçün, eyni zamanda dünya

sını dəyişmiş ömürgün yoldaşı və qızları üçün çox darıxır. Onlarsız
yaşadığı hər günün ağır olduğunu dilə gətirir. Dediyinə görə çox şeyi
xatırlaya bilmir. Bu qədər itkilərin ağırlığını çiynində gəzdirən ana han
sısa bir xoş günü axı necə xatırlasın? Amma yenə də xeyli söhbət etdik.
Kənddənkəsəkdən danışdıq. Biz söhbət edərkən qızı Sevil dəftərə nə
isə yazırdı. Fikirləşirdim ki, bəlkə söhbətimizi qələmə alır? Çox keçmədi
ki, o, dəftərin vərəqini cırıb mənə verdi və dedi:

 Poladlı haqqında xatirələrimdi... İstəsən kitabında dərc edərsən.
Düzdür, Poladlı haqqında xatirələri bir vərəqə sığışdırmaq mümkün
deyil, amma yenə də təsəlli üçün ürəyimi göynədən bəzi şeyləri yazdım. 

Yazını kitabda dərc edəcəyimə söz verdim:
«Bir tərəfdən Kosa dağ, bir tərəfdən Doğanaq, bir tərəfdən Ala qaya,

bir tərəfdən isə Alzabəyin yal əhatə etmişdi kəndimizi. Yazda yamaclara
çıxanda çiçəklərin ətrindən məst olurdun. Quşların səsi hər tərəfi
bürüyürdü. Havası çox təmiz idi. Qışda üşümürdük. Bəlkə də öz yurdu
muzdaydıq ona görə?.. Yağışdan sonra torpağın qoxusu gəlirdi. Bu qoxunu
heç nə ilə əvəz etmək mümkün deyil. İlahi, nə qədər gözəl idi kəndimiz...

İnsan yaşa dolduqca əslinə, soyuna torpağına bağlanır. İtirdikləri, zaman
keçdikcə daha çox ağrı verir ona. Bir vaxtlar bilməzdim ki, öz evimi, tor
pağımı, kəndimi ancaq yuxularımda görəcəm. Kəndimizə elə həsrətəm ki...

Təbiət bütün gözəllikləri bəxş etmişdi mənim kəndimə. Sarı tilin lartızı
(gül adı) hər tərəfi bəzəyirdi. Uşaq vaxtı yamaclarda o qədər gəzmişəm
ki, o qədər yıxılıb ağlamışam ki... İndi elə o yamaclar üçün darıxmışam.
Ağa çayın hayharayı üçün darıxmışam. Suyu o qədər şirin idi ki, içməklə
doymaq olmurdu.
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Yuxularımda evimizi görürəm. Bir tərəfi dağıdılmış olsa da içəri girirəm.
Narahat ruhum sanki dincəlir. Öz torpağında, öz yurdunda daha güvənli
olur insan. Düzdür, indi yaşadığımız şəhər də bizimdir. Ancaq kəndimizdə
olduğumuz qədər xoşbəxt ola bilmirik bu şəhərdə. Bizim soyumuz
kökümüz oralara bağlıdır. Oralar bizi gözləyir, biz oralara həsrət...

Sənə sığınmaq istəyirəm. Axı mən də sənin kimi yaralıyam. Sənin
yaran görsənir. Mənimki isə yox. Ürəyim paramparçadır. Aç qollarını
sənə gəlim. Evimizin qapısını açım. Evimizə elə həsrətəm ki...

Yəqin həsrət bir gün sona yetər. Qismət olsa səni bir də görərəm
mənim kəndim. Yenə o dağlara çıxaram... Şor sudan bir ovuc içərəm. 

Bəlkə, ruhum onda dincələr...

Heç sönməyən bir ocaqsan sinəmdə
Vətənimsən, ata yurdum Poladlı.
Həsrətin çəkməkdən ürək yorulub,
Çağır gəlim, mən qoynuna Poladlı».

Sevil Poladlı.
Sumqayıt şəhəri, 08 aprel 2017ci il.

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Yaqubova (Yaqubova) Nazilə Abbasəli qızı
1961ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
Ticarət Texnikumunu bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt
şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən
Nəbi babanın oğlu Әli ilə ailə həyatı qurub. Onların Günel və
Mövlan adlı övladları dünyaya gəlib.

Yaqubova (Әmrahova) Kamilə Abbasəli qızı
1964cü ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
Qafan şəhər 4 nömrəli məktəbin 10cu sinfini bitirib. Şamaxı
rayonundan Şahinlə ailə həyatı qurub. Onların Ceyhun, Anar
və Sarvan adlı övladları dünyaya gəlib. 1996cı ildə dünyasını
dəyişib. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!

Yaqubova (Balakişiyeva) Rəna Abbasəli qızı
1966cı ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub. Qafan
şəhər 4 nömrəli məktəbin 10cu sinfini bitirib. Qubadli qəsə
bəsindən Sabirlə ailə həyatı qurub. Onların Səadət və Ləman
adlı övladları dünyaya gəlib. 2000ci ildə dünyasını dəyişib.
Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub.
Allah rəhmət eləsin!
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Yaqubova Raya Abbasəli qızı
1968ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
Qafan şəhər 4 nömrəli məktəbin 10cu sinfini bitirib. 2006cı
ildə dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn
olunub.
Allah rəhmət eləsin!

Yaqubova (Bayramova) Kifayət Abbasəli qızı
1972ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub. Hal
hazırda Sumqayıt şəhərində iaşə xidməti sahəsində işləyir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dəmirçilər
kəndindən Elmanla ailə həyatı qurub. Onların Nuray, Çingiz
və Nurlan adlı övladları dünyaya gəlib.

Yaqubova (Yaqubova) Sevil Abbasəli qızı
1974cü ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub. Hal
hazırda Sumqayıt şəhərində iaşə xidməti sahəsində işləyir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladli kən
dindən Әli dayının oğlu Tərrar ilə ailə həyatı qurub. Onların
Әli və Sədi adlı övladları dünyaya gəlib.

Yaqubova Bəsti Abbasəli qızı
1975ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub. Don
darlı kənd orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. 1994cü ildə
dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub.
Allah rəhmət eləsin!

Yaqubov Kərrar Abbasəli oğlu
1978ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
1980ci ildə dünyasını dəyişib. Poladlı kəndinin Alzabəyin
qəbristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!

Yaqubova (Hüseynova) Gülşən Abbasəli qızı
1979cu ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub. Xo
camsaxlı kənd 8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda Sumqayıt
şəhərində işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Bakının Fat
meyi kəndindən Hacı ilə ailə həyatı qurub. Onların Balarza
və Abbasəli adlı övladları dünyaya gəlib. (Övladına atası Ab
basəlinin adını verib).
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ÖMÜR KARVANI

Yaqubov Nəbi Yaqub oğlu təxminən 1899cu ildə Qubadlı rayo
nunun Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub. Ömürgün
yoldaşı dünyasını dəyişəndən sonra Nəbi, Mirlərli Xatunla ikinci
dəfə ailə həyatı qurub. Onların Әli (19462015), Tabərrük (1948)
adlı övladları dünyaya gəlib.

Xatunun birinci evlilikdən Rəfiqə adlı qızı var idi. Nəbi Rəfiqəni də
öz qızı kimi böyüdüb, boyabaşa çatdırır. Onu Dəmirçilərli Rəhimə
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nişanlayır. «Qız gərək çox nişanlı qalmasın»  deyib bir neçə aydan sonra
toy eləyir. Gənc ailə həmin dövrün ailə qanunları və çətinlikləri ilə
Dəmirçilər kəndində yaşamağa başlayır.

Qızını köçürdükdən sonra Xatun nənə Nəbi baba ilə birlikdə
Dəmirçilərə köçmək istəyir. Ancaq Nəbi baba buna razılıq vermir. Onlar
ömürlərinin axırına qədər Poladlıda yaşayır. 

Nəbi babanı hansı səbəbdənsə müharibəyə aparmırlar. Deyirlər ki,
kolxozda işləməklə orduya daha çox xeyir verə bilər. O, kolxozda
işləməklə bərabər, öz təsərrüfatı ilə də məşğul olur. Ailəni dolandırmaq,
cəbhəyə göndəriləcək məhsul planını yerinə yetirmək üçün Xatun nənə
ilə birlikdə gecəgündüz çalışır, çətinliklərə baxmayaraq hər açılan
sabaha ümidlə baxırlar. 

Nəbi baba 1966cı ildə dünyasını dəyişir. Onu Dəmirçilər kənd
qəbristanlığında dəfn edirlər. Allah rəhmət eləsin!

Yaqubov Әli Nəbi oğlu 1946cı ildə Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndində, ömürgün yoldaşı Yaqubova Tamara Әkrəm qızı isə
1950ci ildə həmin rayonun Dondarlı kəndində anadan olub. Әli
ilə Tamara 1969cu ildə ailə həyatı qurub. Onların Nəbi, Tərrar,
Həbibullah və Ehtiram adlı övladları dünyaya gəlib.

Atası Nəbi baba dünyasını dəyişəndən sonra ailənin bütün ağırlığı
Әlinin və anası Xatun nənənin üzərinə düşür. Әli Xocamsaxlı 8 illik mək
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təbini bitirdikdən sonra təhsilini Dondarlı orta məktəbində davam etdirir.
Atası rəhmətə gedən il Bakı Politexnik texnikumuna qəbul olur. Təhsilini
başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə gedir.

1969cu ildə hərbi xidməti başa vuran
Әli Poladlıya qayıdır. Dondarlı Әkrəm
kişinin qızı Tamara ilə ailə qurur. İlk övla
dına atası Nəbinin adını qoyur. Bir neçə
ildən sonra bacısı Tabərrükə toy eləyir.
Onu Göyyal kəndindən Әvəzlə evləndirir.

Әli 1975ci ildə Sumqayıt şəhərinə
köçmək qərarını qətiləşdirir. Ancaq anası
Xatun nənə Poladlıda yaşamağı daha
üstün tutur: «Ay bala, ömrümün ahıl ça
ğında mən şəhərdə yaşaya bilmərəm.
Mənimki kənddır. Başımı bağbostanla
birtəhər qatıram. Şəhərdə ölüb eləyərəm,
sizə yük olaram»  deyir. Xatun nənənin
etirazına baxmayaraq Әli ailəsi ilə birlikdə
Sumqayıta köçür və şəhər dükanlarının
birində qəssab işləyir. Teztez kəndə baş
çəkir. Anasının tək yaşaması onu narahat
edir. Çox çalışsa da anasını yola gətirə
bilmir. Әlacsız qalan Әli oğlu Nəbini bir
müddət anasının yanında qoyur. Xatun
nənə 1980ci ildə dünyasını dəyişir. Onu
Mirlər kənd qəbiristanlığında dəfn edirlər.
Beləliklə, Әlini köhnə, uçuq ata evindən
başqa Poladlıya bağlayan heç nə qalmır...

Әli 1988ci ildə ömürgün yoldaşı
Tamaranı itirir. Onu Alzabəyin qəbristan
lığında dəfn edirlər. Tamaranın ölümün
dən sonra Әli Sabir dayının məsləhəti ilə
Abbasəli dayının qızı Nazilə ilə evlənir.
Onların Günel və Mövlan adlı övladları
dünyaya gəlir...

Müxtəlif yerlərdə işləyən Әli 2010cu ildə Sumqayıt şəhərində yol ti
kinti idarəsində işə düzəlir. Nazilə ilə birlikdə övladlarını böyüdüb tərbiyə
edir. O, 2015ci il mayın 19da Sumqayıt şəhərində qəflətən dünyasını
dəyişir və şəhər qəbristanlığında dəfn olunur. Allah rəhmət eləsin! 
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Әlinin həyat yoldaşı Nazilə
halhazırda Sumqayıtda Həbibul
lah və Ehtiramla birlikdə yaşayır.

Onlar Naziləyə öz anaları kimi
hörmət edir.



AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Yaqubov Nəbi Әli oğlu
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyasını bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə
məşğul olur. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Yevlax rayonundan
Suqra xanımla ailə həyatı qurub. Onların Tamara adlı övladı
dünyaya gəlib. (Övladına anası Tamaranın adını verib).

Yaqubov Tərrar Әli oğlu
1973cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Döv
lət Neft Akademiyasını bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə məş
ğuldur. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndindən Abbasəli dayının qızı Sevil xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Әli və Sədi adlı övladları dünyaya gəlib.
(İlk övladına atası Әlinin adını verib).

Yaqubov Həbibullah Әli oğlu
1983cü ildə H.Z.Tağıyev qəsəbəsində anadan olub. Qəsəbə
orta məktəbini bitirib. Halhazırda tikinti sahəsində işləyir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır.

Yaqubov Ehtiram Әli oğlu 
1985ci ildə H.Z.Tağıyev qəsəbəsində anadan olub. Qəsəbə
orta məktəbini bitirib. Halhazırda tikinti sahəsində işləyir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Füzuli rayonunun Alıxanlı kən
dindən Sevinc xanımla ailə həyatı qurub.

Yaqubova Günel (Ak) Әli qızı
1992ci ildə H.Z.Tağıyev qəsəbəsində anadan olub. Azərbay
can Dövlət Pedoqoji İnstitutunu bitirib. Halhazırda Turkiyə
də yaşayır. Ankara şəhərindən Gurhan Akla ailə həyatı qurub.
Onların Enes Yiğit adlı övladı dünyaya gəlib.

Yaqubov Mövlan Әli oğlu
1998ci ildə H.Z.Tağıyev qəsəbəsində anadan olub. Türkiyə
də İqtisadiyyat İnstitutunda təhsil alır. 
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AZADXANI KİM VURDU?

Yaqubov Azadxan Yaqub oğlu 1917ci ildə Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub. Azadxan təxmi
nən 1938ci ildə Dəmirçilərli Әcəblə ailə həyatı qurub. Onların
Fatma (1939), İsa (19462003) adlı övladları dünyaya gəlib. 

Müharibə başlamazdan əvvəl
kəndin iş qabiliyyəti olan bütün ad
amları kimi Azadxan da kolxozda
işləyirdi. Aldığı qəpikquruşla, bir də
əmək gününə ayrılan məhsulun he
sabına ailəsini çətinliklə dolandı
rırdı. Bir gün o, kolxozun verdiyi
çəltik payını çuvala yığıb, döymək
üçün xırmana gətirir. Həmin gün
növbə Atakişinin olduğu üçün söz
ləri düz gəlmir. Atakişi növbəsini ona
vermir. Başlayırlar tutaqlaşmağa...

Poladlı kəndinin ağbirçəklə
rindən Әsədova Gilə Ziliş qızının
dediklərindən: «Alış əmi ilə Ağak
işinin evinin yaxınlığında «Qoşa

xırman» deyilən yer var idi. Bir gün xəbər gəldi ki, Azadxan ilə Ataş
(Atakişi baba, Ziliş babanın əmisi oğlu idi) xırmanda çəltik döymək üs
tündə tutaqlaşıb. Onlar çəltik döymək əvəzinə, birbirini döyür. Dədəm
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eşidən kimi yuxarı evdən beli (yer qazmaq üçün alət) götürüb xırmana
tərəf qaçır. Nazlı (Atakişinin bacısı) dədəmin qabağını kəsib yalvarır:
«Qurban olum ay Ziliş, heç olmasa belin dəmir tərəfini çıxart, birdən
əlindən xətazad çıxar». Dədəm onu kənara itələyib yoluna davam edir...

O, xırmana çatarçatmaz belin dəmir hissəsini Azadxanın başına
endirir. Azadxan ağır yaralanır, hətta ölümcül hala düşür. (Ümumiyyətlə,
Ziliş baba ağacla zərbə endirməyin mahir ustasıymış) Yarasını sarıdıq
dan sonra Әcəb tumanının balağını əlinə yığıb üz tutur Qubadlıya. Deyir
ki, Zilişi tutdurub müharibəyə göndərtməsəm heç dədəmin qızı deyiləm!
İndiki kimi yadımdadır, həmin gün Qubadlı rayon milis idarəsindən üç
nəfər milis gəldi və dədəmi sorğusuala tutdu...

Bu hadisə baş verəndə müharibə bir neçə ay olardı ki, başlamışdı.
Artıq Lətifi, Rəsulu, İmanı, Məhəmmədi, Qəmbəri, Qabili, Әsabı davaya
aparmışdılar. Həmin vaxt dədəm çox ağıllı tərpənmişdi, bilirdi ki, Azad
xanı vurduğu üçün onu tutub müharibəyə aparacaqlar. Onu da bilirdi ki,
həmin dövrdə rüşvətə görə insanları müharibəyə yox, türməyə göndərir
lər. Elə buna görə də dədəm milisə 200 manat (rubl) rüşvət təklif edir ki,
onu türməyə salsınlar... (Stalin rejimi dövründə rüşvət verən adam mütləq
tutulmalı, təcridxanada ciddi cəza çəkməli idi. red.  R.M.)

Dədəmi tutub Qubadlıya, oradan isə Bayıl türməsinə apardılar. Dədəm
dörd ilə qədər türmədə qaldı. Azadxanın başı sağalandan sonra onu 1942
ci ilin fevralında Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəbhəyə
göndərdilər. Komissarlıq Mədədlə Osmanı da onunla birlikdə müharibəyə
çağırmışdı. Azadxan müharibəyə gedəndə Fatmanın dörd yaşı olardı.
Hamımız qorxurduq ki, Azadxan qisas almaq məqsədilə birdən Mədədi
öldürər. Ancaq onlar cəbhəyə yola düşməzdən əvvəl camaat qarşısında bir
birlərinə qarşı düşmənçilik etməyəcəklərinə söz verdilər». 

Azadxanı, Mədədi və Osmanı Ucar rayonuna, təlimməşq keçdikdən
sonra, fevralın sonlarında Şimali Qafqaz istiqamətinə göndərirlər. Bir müd
dətdən sonra Azadxanı 77ci milli atıcı dviziyanın 51ci ordusu tərkibində
Kerç, Novorossiysk, Mədədi 251ci dviziyanın tərkibində Qərb cəbhəsinə,
Moskva uğrunda gedən döyüşlərə aparırlar. Osmanı isə 416cı dviziyanın
1054cü alayı tərkibində Zaqafqaziyanın Şimal cəbhəsinə göndərirlər.
(Azadxan 1943cü ilin dekabrında Mineralnı Vodı ətrafında gedən ağır
döyüşlərin birində itkin düşür. Bu barədə 1944cü ilin fevralında Ordu ko
mandiri tərəfindən qardaşı Yaqubov Nəbi Yaqub oğlunun adına məktub
(qara kağız) göndərilir). Müharibədən sonrakı dövrdə əsirlərin qaytarılması
prosesində məlum olur ki, Azadxan 1943cü ilin dekabrında almanlar
tərəfindən əsir götürülüb. O, 1945ci ilin sonlarında evə buraxılır.
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Әsədova Gilə Ziliş qızının dediklərindən: «Müharibənin sonları olar
dı... Üzgözünü tük basmış dədəmi türmədən qayıdanda heç kim tanımır.
Bir gün Osmanın oğlu Camal uzaqdan görür ki, kəndin aşağısındakı dağ
dağan ağacının dibində saqqallı bir kişi oturub. Düşünür ki, bəlkə atasıdır,
müharibədən qayıdıb. Camal ona yaxınlaşanda görür ki, dədəmdi.

Dədəm çox vaxt mərəkdə (ot yığılan yer) otun altında yatırdı. Onun tür
mədən çıxdığını müharibə qurtarmağa az qalmış bildilər.  Bu, o vaxtlar idi
ki, dədəm artıq Dəmirli yaylağında kolxozun fermasını otarırdı...»

Azadxanın qara kağızı gələndən sonra Әcəb bütün çətinliklərə qat
laşaraq qızı Fatmanı böyüdüb tərbiyə edir. Nə vaxtsa ömürgün yoldaşı
Azadxanın getdiyi yolları geri dönəcəyinə inanır.

Günlərin bir günü Azadxan baba müharibədən qayıdır. Әcəb nənənin
sevinci yerəgöyə sığmır. Onlar başbaşa verib kasıb daxmalarında
yaşamağa başlayırlar. 1946cı ildə İsa adlı övladları dünyaya gəlir.

İllər keçir... Qızları Fatma dəmirçilərli İfratala ailə həyatı qurur. 1962
ci ildə Azadxan baba 1970ci illərdə isə Әcəb nənə Poladlı kəndində
dünyasını dəyişir. Hər ikisi Dəmirçilər kənd qəbristanlığında dəfn olunur. 

Allah rəhmət eləsin!
Oğlu İsanın toyunu görmək onlara qismət deyilmiş. Anası rəhmətə

getdikdən sonra İsa Qubadlıya köçür. Poladlıdakı evi baxımsız qaldığın
dan usubdağılır. İsa 1988ci ildə Zor kəndindən Oruc kişinin qızı Fatma
ilə ailə həyatı qurur. Onların Samirə, Çinarə adlı övladları dünyaya gəlir.
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İsa təbiət vurgunu olub. O, «İsa Poladlı» imzası ilə gözəl şeirlər yazıb.
Bu günlərdə Həbibullah İsanın vaxtilə «Avanqard» qəzetində dərc olun
muş «Ala qaya» adlı bir şeirini mənə göndərdi.

«Saxlamısan hər üzündə sən keçmişin nişanəsin,
Sıldırımlı daşlarında babamızın barmaq izin,
Səngərdəki yataqlarda, igidlərin ayaq izin,
Gör necə də məharətlə qorumusan, Ala qaya.

Elə bil ki, qocalmısan, alnın yaman qırışlanıb,
Mərd olmusan, əlin, qolun naxışlanıb.
Hər davada dəyanətin alqışlanıb,
Neçəneçə xatirədə uyumusan, Ala qaya.

Novruzgülün, qərənfilin ətir saçır,
Ağ bənövşən, nərgizgülün ürək açır,
Körpə kəklik qorxaqorxa kola qaçır,
Sehirlidir bu gözəllik, səndə hər an, Ala qaya.

Qədim diyar Qobustana qardaş oldun,
Qəhrəmanın qoç Nəbiyə yoldaş oldun,
İgidlərə ortaq oldun, sirdaş oldun,
Bilirəm ki, çətin olub bu ad, bu san, Alaqaya».

Qubadlı rayonu, 01 noyabr 1981ci il.
Rayon işğal olunduqdan sonra İsa ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə

gəlir. On il burada yaşayır. 2003cü ildə dünyasını dəyişir və Sumqayıt
şəhər qəbristanlığında dəfn olunur.

Allah rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Yaqubova (Salayeva) Samirə İsa qızı
1990cı ildə Qubadlı rayonunda anadan olub. Sumqayıtda İn
gilis dili kursunu bitirib. Halhazırda Qubadlı rayon C.Cab
barlı adına Mədəniyyət klubunda müəlim işləyir. Sumqayıt
şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndindən
Rəhimlə ailə həyatı qurub. Onların Nəzrin, Dəniz, Səfurə və
İsmayıl adlı övladları dünyaya gəlib.

Yaqubova Çinarə İsa qızı
1996cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Sumqayıt Döv
lət Universitetini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt şəhə
rində yaşayır.
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«79 IL POLADLIDA, 
3 IL MÜHARİBӘDӘ, 4 IL SUMQAYITDA»

Yaqubov Misir Yusif oğlu 1911ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndində, ömürgün yoldaşı Yaqubova Telli Camal qızı isə 1923cü
ildə həmin rayonun Çərəli kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub.

Heç bir təhsili olmayan Misir və qardaşı Әmirxan hələ balaca yaşların
dan halal zəhmətlə yaşamağa başlayır. Kolxoz quruculuğu illərində ataları
ilə birlikdə çiyinçiyinə işləyir, özlərini təsərrüfatın bütün sahələrində
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yaxşı tərəfdən göstərir. Ataları dünyasını dəyişdikdən sonra evin bütün
yükü anaları Gilə nənənin üzərinə düşür. Çətinliklərə baxmayaraq Gilə
nənə övladlarını böyüdüb boyabaşa çatdırır. İllər keçdikcə Gilə nənənin
övladları Poladlıda ən çox hörmət qazanan insanlardan olur. 

Misir 1935ci ildə Telli ilə ailə həyatı qurur. Onların 1937ci ildə qız
övladları dünyaya gəlir. Misir qızına anası Gilənin adını qoyur. Günlərini
zəhmətlə keçirən bu ailə Şor su bulağı yaxınlığında özlərinə kiçik bir ev
tikir. Misir qardaşı ilə ələlə verib kolxozun təsərrüfat sahələrində işlərini
davam etdirir. Telli isə qayınanası Gilə nənə ilə birlikdə ev işləri və mal
heyvan saxlamaqla məşğul olur. 

Günlərin bir günü qara bulud Misirlə Әmirxanın da başının üstünü
alır. Müharibə başlayır. Yayılan xəbərlərdən məlum olur ki, düşmən
sürətlə SSRİnin içərilərinə döğru hərəkət edir. Həmin illərdə Poladlıdan
xeyli adam müharibəyə yola düşür. Yusif babanın ailəsindən ilk olaraq
Әmirxan 1942ci il yanvarın 1də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən cəbhəyə çağırılır. Onu təlim keçdikdən sonra 1942ci ilin iyu
lunda 416cı milli atıcı dviziyanın tərkibində Şimali Qafqaza  Mozdok
istiqamətində gedən ağır döyüşlərə göndərirlər. Әmirxan 1942ci ilin
oktyabrında itkin düşür. 

Misiri 1942ci il aprelin 23də cəbhəyə aparırlar. Onun döyüş yolu
həmin ilin iyulunda 223cü milli atıcı dviziyanın tərkibində Şimali
Qafqazdan başlayır. Dviziyanın komandiri general Heybət Heybətov
idi. Onun komandanlığı altında dviziya Mozdokdan Millerova qədər
qanlı döyüşlərdən keçmişdir. Dviziyanın sonrakı döyüş yolu Ukray
nadan, Moldoviyadan, Bolqarıstandan, Yuqoslaviya və Macarıstandan
keçərək Avstriyanın paytaxtı Vyanaya qədər uzanmışdır. 1945ci il
mayın 9da dviziyanın əsgərləri Çexoslovakiyaya daxil olmuş və
qələbəni orada qarşılamışlar. Mayın 12də isə Çeski Budlvitse şəhərində
Amerika ordusunun hərbi hissələri ilə görüşmüşlər. Dviziyanın əsgər
və zabitlərindən 3483 nəfər orden və medallarla təltif edilmişdir. Misir
döyüşlərdə dəfələrlə yaralanmış, göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə «II
dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi Ordeni» ilə təltif olunmuşdur. O,
1945ci ilin iyununda ordudan ikinci qrup əlil kimi evə buraxılmışdır.

Misir evə qayıdanda artıq anası dünyasını dəyişmişdi. Elə həmin gündən
Tellinin necə deyərlər, qara günləri başlamışdı. Eveşiyin bütün işləri onun
üzərinə düşmüşdü. Telli qaynanasının ölümü barədə Misirə heç nə yaz
mamışdı, daha döğrusu məktubda bu barədə heç nə yazdırmamışdı. 

Telli övladını böyütmək üçün gecəgündüz kolxozda işləyir. Üçbeş
aydan bir Misirdən məktub alanda sevinir, ağrılara, acılara dözədözə
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sabaha ümidlə baxır. Günlərin bir günü ümidlə gözlədiyi işıqlı bir sabah
açılır. Müharibə qurtarır, Misir evə qayıdır... 

Müharibədən sonrakı illərdə Misir dayı yenidən kolxozda işləməyə
başlayır. Özünə daha rahat eveşik düzəldir, təsərrüfat sahələri yaradır.
Qızı Giləni Poladlı Zaman babanın oğlu Abbasəliyə nişanlayır. Vədə
tamam olanda onlara toy eləyir. O vaxt kolxozda əməkhaqqı az olduğu
üçün Abbasəli Ermənistanın Qafan şəhərində işləməyə gedir. Elə bu
səbəbdən də o, ailəsi ilə birlikdə orada yaşamaq məcburiyyətində qalır.
Misir dayı sonrakı illərinin mənasını həyat yoldaşı Telli xala ilə başbaşa
verib dolanmaqda görür. O, həmişə deyərdi: «Qız da özü üçün yaşayır,
nəvə də... Vay bizim halımıza!»

Yaxşı yadımdadır, Misir dayının evi kəndin lap yuxarısındakı təpədə
yerləşirdi. Təpədən baxanda Dəmirçilər, Dondarlı, Mirlər kəndlərinə,
hətta Cənubi Azərbaycanda qalan dağlarımıza qədər hər yer açıqaydın
görünürdü. Gün Ala qayanın arxasından boylananda ilk olaraq şəfəqini
Misir dayının evinə salırdı. Evlərinin arxasında çoxlu dağdağan, saqqız
ağacı bitmişdi. Gecələr həmin ağacların dibində «işıq» yanırdı. Böyüklər
bizə oranın pir olması haqqında danışmışdı. Ona görı də həmin ağacların
yaxınlığından keçəndə bütün şıltaqlıqları kənara qoyub, özümüzü
böyüklər tapşırdığı kimi aparırdıq. 

Misir dayının Dağda (Kosa dağın ətəyində) böyük bir biçənək sahəsi
var idi. Bura «Misirin yeri» deyərdilər. Misir dayı bütün yayı təktənha
ot biçib, odun yığmaqla məşğul olardı. Köməksiz olduğu üçün teztez
qardaşı Әmirxanı xatırlayardı. Qışda otu, odunu qurtaran adam Misir
dayının yanına qaçardı. O da xatirimdədir ki, bu kişi istidən qorunmaq
üçün həmişə başına ağ çalma (dəsmal) bağlayardı. Kələntini fırlatdıqca
ot laylay yerə sərilərdi. Kosa dağdan topladığı odunu daşımaqla qur
tarmazdı...

Misir dayı ilə Telli xala ömürlərinin ixtiyar çağına qədəm qoymuşdu.
Buna baxmayaraq Misir dayı hələ də təsərrüfat işlərini özü görürdü.
Arada Abbasəli dayının ona əl atmasını nəzərə almasaq, demək olar ki,
əlindən tutanı yox idi. (Bu o dövrlər idi ki, artıq Abbasəli dayı Poladlıda
yaşayırdı. Özünə Məjdumun döşündə ev tikdirmişdi). Misir dayı heç
nəvələrindən də kömək gözləmirdi. Çünki səkkiz nəvəsinin hamısı qız
idi. Ancaq Telli xalanın bəxti qız sarıdan bir az gətirmişdi. Nəvələri onun
yanından əl çəkmirdi. Ev işlərinin hamısını onlar görürdü... 

Bax beləcə... Ömürlərini müharibədən sonra əminamanlıqla keçirən
bu ahıl insanlar günlərin bir günü isti yuvalarından qovuldu, ocaqları
söndürüldü, evləri dağıdıldı. Rayon ermənələr tərəfindən işğal olundu.
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Onlar Abbasəli dayının ailəsi ilə birlikdə Poladlıdan çoxçox uzaqlarda 
Sumqayıt şəhərində yataqxanaların birində məskunlaşdı.

Ömrünün 79 ilini Poladlıda, 3 ilini müharibədə, 4 ilini Sumqayıtda
yaşayan Misir dayı 1997ci ildə 86 yaşında, ömürgün yoldaşı Telli xala
isə 2008ci ildə 85 yaşında Sumqayıt şəhərində dünyasını dəyişir və hər
ikisi Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunur.

Allah rəhmət eləsin!

P.S. Bu yazını hazırlamaq üçün Tahir, Dağbəyi və mən Misir dayının
qızı Gilə xalagilə getdik. Gilə xala bizi görəndə boynumuzu qu
caqlayıb ağladı. «Poladlının iyini sizdən aldım»  deyib rəhmətlik
Münəvvər xalanı xatırladı. Gilə nənəni, Mələk nənəni soruşdu. Göz
lərinin yaşını siləsilə «İllərdir həsrətin çəkirəm onların»  dedi. 
Gilə xala halhazırda Sumqayıt şəhərində qızı Gülşənlə birlikdə
yaşayır. O, ötən illərin xatirələrini birbirinin ardınca sıraladı, atası
Misir dayı haqqında danışdı. Ömürgün yoldaşı Abbasəli dayının
çəkdiyi əziyyətlərdən, ailəsinə göstərdiyi qayğıdan söhbət açdı... Söh
bətimizi tamamlayıb xudahafisləşəndə gözlərindən axan yaş yenidən
yanaqlarından giləgilə süzülməyə başladı... 
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Aforizm:
Dünyaya ağlayaağlaya gəlirik deyə, 

ömür boyu ağlamayacayıq ki!
(Naməlum)



TORPAĞA BAĞLI İNSANIN 
TORPAQ HӘSRӘTİ

İsgəndərov Nüsrət Şəmi oğlu 1932ci il aprelin 5də Qubadlı ra
yonunun Dəmirçilər kəndində, Yaqubova Tamaş Zaman qızı isə
1933cü il iyulun 1də həmin rayonun Poladlı kəndində anadan olub.

Nüsrət 1939cu ildə Dondarlı kənd 9 illik məktəbinin, Tamaş isə
1940cı ildə Xocamsaxlı kənd 4 illik məktəbinin birinci sinfinə gedib.
Müəllimləri onlara «Ana», «Vətən» kəlməsi öyrətdiyi bir vaxtda, yaşa
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dıqları Ana Vətənin başının üstünü qara buludlar alır. Böyük Vətən
Müharibəsi başlayır. Bütün məktəblərin divarlarından uşaqların başa
düşə bilmədiyi çağırış plakatları, şüarları asılır…

Müharibə başlayanda Nüsrətin 9, Tamaşın isə 8 yaşı var idi. O illərin
çətinlikləri, müharibənin ağrıacısı minlərlə uşağın, o cümlədən Nüsrətlə
Tamaşın təhsil almasına imkan vermir. Yaranmış vəziyyət onları da
yavaşyavaş müharibə iştirakçısına çevirir. Həyat onları arxa çəbhədə
sınağa çəkir. Hələ həyatı olduğu kimi dərk edə bilməyən bu uşaqlar təh
sillərini yarımçıq qoyub təsərrüfat işlərində çalışmağa başlayır. 

Ataları Şəmi baba ilə Zaman baba başqabaşqa kəndlərdə yaşasalar
da, onları yeni yaradılmış kollektiv təsərrüfat bir kolxozda birləşdirirdi.
Onlar «Komsomol» adına kolxozun təsərrüfat sahələrində çalışırdı.
Kolxoz işlərindən vaxt tapa bilməyən Şəmi baba evin bütün işlərini
ömürgün yoldaşı Durna nənə ilə oğlu Nüsrətin ixtiyarına buraxmışdı...

Hər axşam işdən sonra ailəsinin yanına dönən Şəmi baba günlərin bir
günü evə gəlmir. Durna nənə səhərə qədər onun yolunu gözləyir. Növbəti
gün məlum olur ki, bəs, Şəmini tütün tədarükü məntəqəsindən birbaşa
cəbhəyə aparıblar. Heç oğlu Nüsrəti görməyə də icazə verməyiblər… 

Gecəgündüz kolxozda işləmək Durna nənə ilə oğlunun üzərinə düşür.
O, hələ balaca olan oğlunun qabarqabar olmuş əllərinə baxanda ürəyi
paramparça olur. Cəbhədən teztez gələn ölüm xəbərlərini eşidəndə oğlunu
bağrına basmaqla az da olsa təsəlli tapır. Bir təsəllisi isə cəbədən aldığı
məktublar olur. Ancaq həmin məktubları nə Şəmi baba yazır, nə də ki,
Durna nənə oxuya bilirdi. Bu işi Şəmi baba üçün cəbhə dostları, Durna
nənə üçün isə kənddəki yazıpozu bilən adamlar görürdü…

Şəmi babadan fərqli olaraq Zaman babanı nədənsə müharibəyə apar
mamışdılar. Arxa cəbhədə daha çox fayda verə bilər, deyə düşünmüşdülər.
Zaman babaya kolxoz işlərində oğlu Mehdi köməklik edirdi. Mustafa ilə
Tamaş isə anaları Rəna nənə ilə birlikdə ev işləri ilə məşğul olurdu. Tamaş
teztez dincəlmək üçün özündən üç yaş balaca olan qardaşı Abbasəlinin
yanına qaçırdı… Birbirindən xəbərsiz böyüyən bu uşaqlar çətinliklərin
çoxunu geridə buraxsalar da, hələ qarşıda onları daha ağır günlər gözləyirdi.
Bu, o vaxtlar idi ki, artıq həyatda nə Şəmi baba (müharibədə həlak ol
muşdu), nə Zaman baba, nə də ki, Rəna nənə var idi... 

Nüsrət anası Durna nənə ilə birlikdə 1950ci ildə Poladlı kəndinə köçür.
Onlar Keyx evinin yalda özlərinə kiçik bir ev tikir, bağbostan düzəldir
və tez bir zamanda kənd camaatına qaynayıbqarışır. Kənd camaatı onlara
bir neçə baş qoyun verir ki, damazlıq eləsin. Durna nənə teztez oğluna:
«Ay oğul, artıq eveşiyimiz, bağbostanımız, qoyunquzumuz da var. Şü
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kür Allaha ac qalmırıq, yaxşı dolanırıq. Mən də yavaşyavaş qocalıram.
İşləməkdən sümüklərim yanıb. Səni evləndirə bilsəydim, mən də rahat bir
gün görərdim...»  deyir. Hər gün eyni sözləri təkrarlayan Durna nənə artıq
bir neçə gün idi ki, yeni təkliflə Nüsrəti yola gətirmək istəyirdi:
«Dəmirçilərdən, Dondarlıdan kimin qızını deyirsən gedək gətirək. Amma
öz aramızdı Poladlı qızları da pis deyil ha... Vallah hər biri bir evin dirəyidi.
Bax, elə götürək Zamanın qızı Tamaşı... Bütün günü eveşiklə, bağ
bostanla, malheyvanla çalışır. Nə deyirsən?..» Durna nənə bir az duruxub
sözünə davam edir: «Buynuzlu qoçu da kəsib camaata yeməkiçmək
verərik. Onsuz da camaatın işdəngücdən başı açılmır ki, gəlib toyda oy
nasın. Həm də müharibədən sonra kimdə o həvəs var ki, oynaya e...» 

Nüsrət anasının bu təklifindən sonra heç nə demir. Durna nənə Tamaşın
anası Rəna nənə və qardaşı Abbasəli ilə razılaşır. Hər iki evdə toy tədarükü
görməyə başlayırlar. Vaxt gəlir, vədə yetişir. 1953cü ildə Durna nənə Nüs
rətə toy eləyir. Buynuzlu qoçu kəsdirir. Tamaşı evinə gəlin gətirir. Onların
bu evlilikdən Nizami, Racəddin, Fəridə, Nargilə, Səxavət, Məhərrəm,
Cəmilə və Arzu adlı övladları dünyaya gəlir.

Ailənin böyük olması, işlərin çoxluğu Nüsrət dayı ilə Tamaş xalanın
kolxozdan ayrılmasına imkan vermir. Uşaqları oxutmaq, böyüdüb tərbiyə
etmək üçün bütün çətinliklərə qatlaşmaq lazım idi. O vaxtlar kənd təsər
rüfatının müxtəlif sahələrində işləyən bu insanların çörəyi həqiqətən də
torpaqdan çıxırdı. Onların qabarlı əlləri alın tərinə qarışmış torpağı o üz,
bu üzə çevirdikcə halallıqla qazandıqları çörəyün bərəkəti daha da artırdı.

1960cı illərdə camaatdan məcburən alınan torpaqların hesabına kol
xozun əkin sahələri daha da genişləndirilir. Nüsrət dayı əkinbiçin işindən
ayrılıb yeni yaradılmış M.S.Ordubadi adına kolxozda çobanlıq etməyə
başlayır. Sonralar isə həmin kolxozda ferma müdiri işləyir. O, hər il istilər
düşəndə Ziliş baba, Әsab dayı, Yunis dayı və dəmirçilərli çobanlarla bir
likdə kolxozun fermasını Dəmirli yaylağına aparır. Həmin vaxtlar çoban
ailələri heyvanları sağmaq, bəsləmək üçün öz malqarasını da kolxozun
fermasına qoşub dağa köç edərdi. Onlar kolxozun süd, ət, yun planını
ödəməklə bərabər, özləri üçün də qış tədarükü görərdi. Çoban ailələrinin
içərisində Tamaş xala da var idi. O da digər çoban ailələri kimi öz heyvan
larının südünü sağıb qışa hazırlıq görər, yağ, pendir, şor motalı tutardı...

Nüsrət dayı ilə Tamaş xala övladlarını halal zəhmətlə böyüdüb ailə,
eveşik sahibi edir. Ruzisini torpaqdan qazanan bu ailənin övladları da
torpağa bağlı insanlar olur. Onlar da çörəyini halallıqla qazanır. 

Bir kolxozçu ailəsinin keçdiyi yola qısaca nəzər salanda, onların hansı
çətinlikləri geridə qoyduğunun şahidi olursan. Nüsrət dayı ömrünün sonla
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rına qədər kolxozda işləyir. 1983cü ildə anası Durna nənə dünyasını dəyişir.
O, anasını Alzabəyin qəbristanlığında dəfn eləyir. Yanında isə özünə yer
saxlayır... Sanki hiss etmişdi... İki il sonra, 1985ci il dekabrın 15də özü də
rəhmətə gedir. Övladları onu Durna nənənin yanında dəfn edirlər.

1993cü ildə Qubadlı rayonu ermənilər tərəfindən işğal olunanda
Tamaş xala övladları ilə birlikdə Sumqayıt şəhərində məskunlaşır. Öm
rünün 60cı ilində doğma yurddan didərgin düşüb qaçqınlıq həyatı yaşa
mağa başlayan Tamaş xala 2004cü ildə oğlu Nizamini itirir... Üç ildən
sonra onsuz da dərdli olan ananın dərdinin üstünə başqa bir dərd də calanır.
Oğlu Racəddin dünyadan köçür. Mərd ana torpaq həsrətini oğul həsrətinə
qarışdırıb dərdləri ilə başbaşa qalır. Üzüntüləri Tamaş xalanı günbəgün
«həsrətini çəkdiyi torpağa» yaxınlaşdırır. Ancaq bu torpaq həsrətini
çəkdiyi, alın təri ilə o üz, bu üzə çevirdiyi, övladlarını boyabaşa çatdırdığı
o torpaq deyildi. Bu torpaq, Nizami ilə Racəddinin uyuduğu torpaq idi...

Tamaş xala 2015ci il martın 15də dünyasını dəyişir. Hər üçü Sum
qayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin! 

P.S. Nüsrət dayının nəvəsi Nüsrət Racəddin haqqında danışanda təəc
cübləndim. Fikrət kimi tanıdığım bu adamın həqiqi adının Racəddin
olduğunu birinci dəfə idi onun dilindən eşidirdim. Yadımdadır ki, Xo
camsaxlı 8 illik məktəbinin sinif jurnalında onun adı Fikrət kimi
yazılmışdı. İsgəndərov Fikrət Nüsrət oğlu...
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğətində Racəddin 
«dinin hökmdarı» kimi tərcümə olunur.

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

İsgəndərov Nizami Nüsrət oğlu
1955ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Tikintidə usta işləyib. Qubadlı
rayonunun Yuxarı Xocamsaxlı kəndindən Adilə xanımla ailə
həyatı qurub. Onların İlham, Ceyhunə və İlhamə adlı övladları
dünyaya gəlib. 2004cü ildə dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər
qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin!

İsgəndərov Fikrət (Racəddin) Nüsrət oğlu
1960cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Sumqayıt zavodlarının birində
işləyib. Ağdaş rayonunun Ləki kəndindən Səbirə xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Mehdi və Xəyalə adlı övladları dünyaya
gəlib.2007ci ildə dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər qəbris
tanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin!
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İsgəndərova (Lətifova) Şahruzə (Fəridə) Nüsrət qızı
1963cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt şəhə
rində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən Musa
dayının oğlu Әdalətlə ailə həyatı qurub. Onların Mətləb və
Xəlil adlı övladları dünyaya gəlib.

İsgəndərova (İsgəndərova) Nargilə Nüsrət qızı
1965ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt şəhə
rində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndindən Nu
rəddinlə ailə həyatı qurub. Onların Ceyhun adlı övladı dünyaya
gəlib.

İsgəndərov Səxavət Nüsrət oğlu
1967ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda Sumqayıt Yol İstismar
Sahəsində işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayo
nunun Qayalı kəndindən Şəhla xanımla ailə həyatı qurub. On
ların Nüsrət və Cavid adlı övladları dünyaya gəlib. (İlk
övladına atası Nüsrətin adını verib).

İsgəndərov Məhərrəm Nüsrət oğlu
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda Sumqayıt Yol İstismar
Sahəsində işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Zəngilan rayo
nunun Ağkənd kəndindən Sevinc xanımla ailə həyatı qurub.
Onların İlkin və Tamaş adlı övladları dünyaya gəlib. (Qızına
anası Tamaşın adını verib).

İsgəndərova (Kərimova) Şölə (Cəmilə) Nüsrət qızı
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt şəhə
rində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən Mə
həmmədlə ailə həyatı qurub. Onların Nuranə, Xətai və Ehtiram
adlı övladları dünyaya gəlib.

İsgəndərova (İsgəndərova) Arzu Nüsrət qızı
1973cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt şəhə
rində yaşayır. Qubadlı rayonunun Bəxtiyarlı kəndindən Ni
zami ilə ailə həyatı qurub. Onların Səbinə və Səbuhi adlı
övladları dünyaya gəlib.
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“LӘZGİ 
MӘMMӘDLİ” 
NӘSL

Regionda baş verən geosiyasi proseslər və tayfalar arasındakı
çəkişmələr Azərbaycanın etnoqrafik qrupu olan şahsevənlər
tayfasının parçalanmasına gətirib çıxarır. 1800cü ilin əvvəl
lərində Cənubi Azərbaycanın şimalşərqində Savalan dağı və
Qarasu çayı arasındakı ərazilərdə yerləşən ayrıayrı tayfalar, o
cümlədən poladlılar, Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə səpələnir.
Proseslərin davamı indiki Qubadlı rayonunun (həmin dövrdə
rayon Qarabağ əyalətinin tərkibində idi) ərazisində məskun
laşan poladlılar tayfasının köçəri həyat tərzindən oturaq həyat
tərzinə keçməsinə şərait yaradır. Yaranmış şəraitdən istifadə
edən «Heydər evi», «Cabbar evi», «Yaqub uşağı» nəsilləri ilə
birlikdə «Ləzgi Məmmədli» nəsli də Dəmirçilər kəndinə, ora
dan isə Kosa dağın ətəklərinə gəlib çıxır. 

(Qeyd: Dəmirçilərli Səməd müəllimlə söhbət zamanı o, bir faktı vurğu
ladı: Vaxtilə Dağbaşı kəndində Səfəralı adlı güclü bir adam yaşayıb. De
yilənə görə ləzgi olub. Oğluna Məmməd adını qoyub. Məmməd də atası
kimi çox qüvvətliymiş. Çiynində həmişə qurd dərisi gəzdirərmiş. Məmməd
İsmayıl babanın bacısı Zülfü ilə ailə həyatı qurduqdan sonra Poladlıya
köçüb. Hamı onu Səfəralı oğlu Məmməd kimi tanıyıb. Ola bilər ki, «Ləzgi
Məmmədli» tayfasının adı elə həmin Səfəralı oğlu Məmmədin adı ilə
bağlıdır. Onların Yal zəminin yuxarı tərəfində əkin sahələri varıymış. Bu
sahəyə «Ləzgilərin yeri» deyirdilər. Məmməd Cümşüdün, Salmanın,
Mürşüdün, Samayanın babası olub). Buranın əlverişli iqlimi, geniş otlaq
sahələri əsasən heyvandarlıq, əkinçilik, və toxuculuqla məşğul olan insan
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ların Şor su bulağı ətrafında məskunlaşması ilə nəticələnir. Onlar oturaq
həyat tərzinin qanunlarına uyğun olaraq yaşamağa başlayır və bu yeri Po
ladlı kəndi adlandırırlar.

Yaranma tarixi təxminən XIX əsrin əvvəllərinə təsadüf edən Poladlı
kəndində əvvəlcə dörd ailə məskunlaşır. Həmin ailələr nəslin başçıları Hey
dər baba, Cabbar baba, Yaqub baba və Sadıq babanın adları ilə tanınır.
Onlar bir müddət sığınacaq üçün yerdən qazdıqları daxmalarda yaşayır.
Sonra isə Qala qaya kəndindəki evlərin uçubdağılmış divarlarını söküb
öküzlər vasitəsi ilə kəndə daşıyır, kiçik daş evlər tikməyə başlayırlar. Həmin
evlərdə nəsillərin davamçıları dünyaya göz açır, kənddəki ailələrin sayı
yavaşyavaş artmaqda davam edir. Bu illər ərzində «Ləzgi Məmmədli»
nəsli «Sadıq uşağı» nəsli kimi də formalaşır və ad nəsildənnəsilə ötürülür...

Uzun illərdən sonra «Sadıq uşağı» nəslinin Nəsi adlı övladı dünyaya
gəlir. Nəslin davamçısı Nəsi baba, atası Sadıq baba kimi dövrünün tanınmış
ağsaqqallarından olur. Xeyirxahlığı və qoçaqlığı eyni zamanda usta olmağı
ilə bütün elobada ad çıxarır. Bunu «Sadıq uşağı» nəslinin davamçılarından
olan İlyas müəllim belə deyir. Onun sözlərinə görə nəslin ağsaqqalı Sadıq
babanın vaxtilə çoxlu malqarası, təsərrüfat sahələri var imiş. Poladlıda və
ətraf kəndlərdə böyük hörmət qazanıbmış. Oğlu Nəsi baba da atasından
geri qalmazmış. Anam həmişə deyərdi: «İnsanın xeyirxahlıqda ad çıxar
ması üçün yüz il azdır, pis ad çıxarması üçün isə bircə gün də bəs edər».
Nəsi baba ömrünün axırına qədər pislik nədir bilməyib. Ömürgün yoldaşı
Gülgəz nənə də elə idi. Yaxşılıq etməkdən yorulmazdı. Yaşlı olmasına bax
mayaraq gözəl xalçalar toxuyardı. Hananın arxasında oturanda əllərini gör
mək olmazdı. Onun toxuduğu xalçapalazın tayıbərabəri tapılmazdı...»

Vaxtilə Niftalı dayıdan eşitdiyim bir hadisə yadıma düşdü. O da mənə
qardaşı İlyas müəllim kimi Sadıq babanın çoxlu malqarası olmasından
danışmışdı: «Yaşlı insanların dediyinə görə günlərin bir günü Sadıq
babamın malqarasının hamısını oğurlayırlar. Həmin dövrlərdə İrandan
gələn quldurlar sərhədyanı kəndlərə basqın edir, camaatın vardövlətini
çapıbtalayırdı. Belə basqınlardan biri də Poladlı kəndinə edilir. Kəndin
ağsaqqalları İsmayıl baba, Allahyar baba, Sadıq baba və Yaqub baba silaha
sarılıb quldurları kənddən qovur. Quldurların qaçdığını gördükdən sonra
geri qayıdırlar. Pusquda duran quldurlar bir neçə gündən sonra Sadıq
babamın Doğanaqda otlayan malqarasını aparır. Sadıq babanın bir cüt
inəyi qalır. O, ömrünün axırına qədər əkinbiçinlə məşğul olur.  

Anamdan eşitmişdim ki, Sadıq babanın oğlu Nəsi baba da çox qoçaq
kişilərdən olub. Onun geniş çəltik sahələri var imiş. O, ömür gün yoldaşı
Gülgəz nənə ilə birlikdə halal zəhmətlə dolanıb...»
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«Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən. 
Həyatın məqsədi məhz bundan ibarətdir».

C.Məmmədquluzadə.

«EY HӘYAT, 
SӘN NӘ QӘRİBӘSӘN...»

Sadıqov Nəsi Sadıq oğlu təxminən 18451850ci illərdə Qubadlı
rayonunun Poladlı kəndində, ömürgün yoldaşı Gülgəz nənə isə
təxminən 1850ci illərdə həmin rayonun Dəmirçilər kəndində
anadan olub (Bərgüşad mahalının inzibati ərazisinə aid olan bu
bölgə həmin dövrlərdə Qarabağ əyalətinin tərkibində idi). Nəsi Gül
gəzlə ailə həyatı qurduqdan sonra onların Camal (18901908), Fatı
(19001958) və Osman (19061943) adlı övladları dünyaya gəlib.
(Deyilənə görə Camal gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Fatının
Rəsul və Nənəxanım adlı övladları dünyaya gəlib. Rəsul müharibə
dən qayıtmayıb. 1943cü ildə bacısı Nənəxanımın adına «qara
kağız» göndərilib. Osman da müharibədə həlak olub).

Nəsi baba ilə Gülgəz nənə Osmanı halal zəhmətlə böyüdüb boya
başa çatdırıb. Onlar ömürlərinin son 20 ilini Sovet hakimiyyətinin qa
nunları və kolxoz quruculuğunun çətinlikləri ilə yaşayıb. Hər ikisi
təxminən 19351940cı illərdə Poladlı kəndində dünyasını dəyişib. Yaşlı
insanlardan eşitmişdim ki, Nəsi baba ilə Gülgəz nənə birbirinə o qədər
bağlı insanlar olub ki, hətta öləndə də bir gündə ölüblər. Eyni gündə
haqq dünyasına qovuşan bu insanlar Dəmirçilər kənd qəbristanlığında
dəfn olunub. Qəbir yerləri məlum deyil.

Allah rəhmət eləsin!
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«DOĞULMAQ, 
YAŞAMAQ VӘ ÖLMӘK...»

Sadıqov Osman Nəsi oğlu 1906cı ildə indiki Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası), ömürgün yoldaşı Sadıqova
Balaxanım Usub qızı isə 1898ci ildə Dərələyəz mahalının Әləyəz
kəndində anadan olub. 

Balaxanımı oğluna alanda nəslin ağsaqqalı Nəsi babanın yaşı 80i
keçmişdi. Ancaq buna baxmayaraq canı hələ sulu idi. Qol götürüb oğlu
nun toyunda o ki, var oynamışdı da... Gülgəz nənə də Nəsi babadan geri
qalmamışdı. Onun qorxusu olmasaydı oynamaqdan heç yorulmazdı,
bəlkə də toyxanadan heç çıxmazdı Gülgəz nənə...

Deyirlər «Doğulmaq bədbəxtlik, yaşamaq əzab, ölmək isə kədərdir».
Bunu Balaxanım nənənin həyatında daha aydın görmək mümkündür. O,
dünyaya gələndə Dərələyəz mahalında həyat öz axarında davam et
məkdə idi. Bu mahalda yaşayanların 94 faizindən çoxunu azərbaycan
lılar təşkil edirdi. Dərələyəz şimaldan Basarkeçər yaylası, şərqdən
Zəngəzur silsiləsi, cənubdan Әləyəz dağları, qərbdən isə Səlim aşırımı
deyilən hündür dağlarla əhatə olunmuşdur. 

Ermənilər ilk növbədə azlıq təşkil etdikləri və strateji cəhətdən mühüm
əhəmiyyət kəsb edən İrəvan, Naxçıvan, ŞərurDərələyəz və Zəngəzur
qəzalarında sayca üstünlüyə malik olmaq istəyirdi. Daha sonra isə
Qarabağda kütləvi qırğınlar törədərək, həmin əraziləri ələ keçirməklə İrə
van və Yelizavetpol (Gəncə) quberniyalarının ərazilərində erməni dövlə
tinin əsasını qoymaq məqsədi güdürdü. 19051906cı illərdə ermənilərin
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törətdikləri bütün qırğınların mahiyyətində məhz bunlar dayanırdı.
(Qeyd: 19181920ci illərdə Dərələyəzin və digər mahalların azərbay
canlı əhalisi dəhşətli soyqırıma məruz qalmış, sağ qalanlar öz doğma
yerlərini tərk etməyə məcbur olmuşdur. Sovet hakimiyyəti illərində Dərə
ləyəz bölgəsi heç bir əsası olmadan, Azərbaycandan qoparılıb Ermə
nistana verilmiş, adı dəyişdirilərək Ayotsdzor qoyulmuşdur).

Dərələyəz mahalında dəhşətli qırğınlar ilk olaraq Paşalı rayonunun
Qndevaz və Herher, daha sonra isə Keşikkənd rayonunun Almalı,
Әləyəz, Güllüdüz kəndlərindən başlayır. Həmin vaxt Balaxanımın 7 yaşı
var idi. Atası Usub kişi ailəsini xilas etmək üçün gecə Әləyəz dağlarına
çəkilir. Balaxanımın anası Әləyəzin sıldırım qayalarından keçəndə
ayağının altından qaçan daş onu dərəyə yuvarlayır. O, qayalara dəyib
həlak olur. Usub kişi bir neçə gün qızı ilə birlikdə dağlarda geçələyir.
Sonra İrana keçir. Mərənd mahalında Azərbaycanlılar yaşayan məhləyə
gəlib çıxır. Başına gələnləri ürək ağrısı ilə danışır. Mərənddəki azərbay
canlılar ona köməklik edir, yaşamaq üçün kiçik bir daxma düzəldirlər.
Bir neçə aydan sonra Usub kişi dünyasını dəyişir. Tək qalan Balaxanımı
bir müddət qonşuluqda yaşayan azərbaycanlılar saxlayır. 

Həmin azərbaycanlılardan biri ticarətlə məşğul olurmuş. Tacir tez
tez Araz çayını keçib Zəngəzur mahalına gəlirmiş. Xalça, palaz, kilim,
gümüş kəmər, xəncər, qabqacaq alıb İrana satmağa aparırmış. Bir dəfə
tacir Dəmirçilər kəndində olanda eşidir ki, vaxtilə Hacı Bədəl adlı
xeyirxah bir insan kənddə yetimxana açıb, kimsəsiz uşaqlara yazmaq
oxumaq öyrədirmiş. Onlara qayğı göstərir, tərbiyəli, əxlaqlı böyümələri
üçün çalışırmış. Öyrənir ki, indi onun bu xeyirxah işini oğlu Məhəmməd
kişi davam etdirir.  

Tacir eşitdiklərinə çox sevinir, Məhəmməd kişi ilə görüşür. Deyir:
«Dördbeş ay əvvəl Dərələyəz mahalından bir azərbaycanlı gəlmişdi
İrana. Ermənilərin əlindan canını güclə qurtarmışdı. Adı Usub idi. Bu
günlərdə dünyasını dəyişdi. Balaxanım adlı balaca bir qızı qalıb. 78
yaşı olar. Gətirim uşağı verim bu yetimxanaya siz böyüdün, tərbiyə edin,
yazmaq oxumaq öyrədin ona. Uşaq İranda qalmasın... Yazıqdı...»

Məhəmməd baba tərəddüd etmədən razılaşır və tacirə deyir:
 Gələndə mütləq uşağı gətirərsən. Ona biz özümüz qayğı göstərərik.
Tacir bilirdi ki, uşaq İranda onunbunun qapısında nökərçiliklə

məşğul olacaq. Ona görə də uşağı tezliklə gətirəcəyinə söz verir. 
Günlərin bir günü tacir yenidən Dəmirçilər kəndinə qayıdır. Dəvəni

Məhəmməd babanın evinin qənşərində saxlayır. Gözəl göyçək bir uşağı
dəvənin üstündən alıb Məhəmməd babanın yanına gətirir...
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İllər keçir. Məhəmməd baba ilə Güllü nənə Balaxanımı öz övladları
kimi böyüdüb tərbiyə edir. Məhəmməd baba ona yazmaq, oxumaq,
Güllü nənə isə ev işlərini, hətta xalçapalaz toxumağı da öyrədir. 

Artıq Balaxanım böyüyüb böyabaşa çatmışdı. Uşaqlıqdan evlərində
böyüdüyü Məhəmməd babaya dədə, Güllü nənəyə isə nənə deyirdi.

Balaxanım gözəlliyi ilə elobada bütün qızlardan seçilirdi. Ona elçi
düşənlərin sayı günbəgün artırdı. Məhəmməd baba onu öz qohumu Nəsi
babanın oğlu Osmana vermək qərarına gəlir. Qızın fikrini öyrənəndə
Balaxanım Güllü nənəyə demişdi: «Dədəmin hər sözü mənim üçün qa
nundur. Məni o, böyüdüb boyabaşa çatdırıb. Onun sözündən heç vaxt
çıxmaram...» 

Vaxt gəlir vədə yetişir... Məhəmməd baba ilə Güllü nənə qol götürüb
qızlarının toyunda oynayır. 1928ci ildə Balaxanımı Poladlıya  Osmanın
evinə yola salırlar... Onların Camal (19291947), Gülgəz (19321935),
Nəsi (19341997), Niftalı (19362012), Fatı (19381989) və İlyas (1940)
adlı övladları dünyaya gəlir. Osman oğlunun birinə atası Nəsinin, birinə
isə qardaşı Camalın adını, qızının birinə anası Gülgəzin, birinə isə baçısı
Fatının adını qoyur. (Oğlu Camal da qardaşı Camal kimi 18 yaşında,
qızı Gülgəz isə 3 yaşında dünyasını dəyişir).

Osmanla Balaxanım ailə qurduqdan iki il sonra kolxoz quruculuğu
illəri başlayır. Sahibkarların əlindən zorla alınan fərdi torpaq sahələri
kolxozun ümumi istifadəsinə verilir. Yeni təsərrüfat sahələri yaradılır.
Osmanın da dədəbaba torpaqları əlindən alınır. Әvəzində ona fərdi şə
kildə yox, kolxozun ümumi təsərrüfatında işləmək tapşırılır. 

Artıq Nəsi baba ilə Gülgəz nənə qocalmışdı. Osman bütün günü kol
xozda işləyir, Balaxanım isə ev işləri və malheyvanla məşğul olurdu.
Onlar ailəni dolandırmaq üçün bütün çətinliklərə qatlaşır. Oğlu İlyas
müəllimin dediyinə görə Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci ka
tibi Kərim Kərimov Osmanın qabaqcıl kolxozçu olduğunu və idarəçilik
qabiliyyətini nəzərə alıb onu 1939cu ildə «Komsomol» kolxozuna sədr
təyin edir. Onun kolxoza rəhbərliyi dövründə plan öhdəlikləri artıqla
ması ilə yerinə yetirilir. 

Osmanla Balaxanım övladları üçün hər gün yeni arzular qururdu.
Ancaq heç kim bilmirdi ki, qarşıda onları və yüz minlərlə onlar kimi
lərini müharibə deyilən acı bir həqiqət gözləyir. O həqiqət ki, yüz min
lərlə insanın arzularının üstündən qara xətt çəkdi, kimləri gözüyaşlı,
kimləri isə şikəst qoydu... 

1941ci il iyunun 22də Böyük Vətən Müharibəsi başladı. Ölkənin
hər yerində səfərbərlik elan olundu. İnsanlar «hər şey cəbhə üçün» deyib,
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həm ön, həm də arxa çəbhədə birləşdi. Poladlı kəndindən bir neçə ay
ərzində xeyli adam müharibəyə yollandı. Qalanlar isə gecəgündüz kol
xozda işləməklə döyüşən orduya kömək etdi. 

Kimliyindən asılı olmayaraq hamı müharibəyə göndərilirdi. 1941ci
ildə Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Kərim Kərimovun
bütün səlahiyyətləri İman Məmmədova verilmişdi. Artıq bir il idi ki,
İman Məmmədov rayona rəhbərlik edirdi. O, kolxoz sədri olmasına bax
mayaraq Osmanı da müharibəyə göndərdi.

Osman bütün arzularının, istəklərinin üstündən xətt çəkib cəbhəyə,
ölümdirim savaşına gedəndə qapıdan çıxarkən son dəfə Balaxanıma
dedi:

 Uşaqlara yaxşı bax! Hamınız Allaha əmanət olun!
Sonra qayıdıb hələ dünyanın işlərindən heç nə anlamayan İlyasın al

nından öpüb, astaca saçını sığalladı... 
«Sadıq uşağı» nəslinin davamçılarından olan İlyas müəllimin dedik

lərindən: «Mən atamı xatırlamıram. Böyük Vətən Müharibəsi başlayanda
Camalın 12, Nəsinin 7, Niftalının 5, Fatının 3, mənim isə 1 yaşım olub.
Atamı 1942ci il fevralın 6da müharibəyə aparıblar. Yazıq anam kolxozda
işləyəişləyə beş üşağı böyüdüb tərbiyə edib. Atam müharibədən qayıt
mayıb...»

İlyas müəllim gözlərinin yaşını silib sözünə davam edir: «O vaxt
atasızlığın nə demək olduğunu anlamırdıq. Anam həmişə müxtəlif
bəhanələrlə başımızı aldadırdı. Artıq reallıqla barışmağın zamanı çat
mışdı. Atasızlığın acısını dadadada yaşamaq məcburiyyətində idik».

İlyas müəllim anası Balaxanım nənədən eşitdiklərini kino lenti
kimi gözləri önündən keçirib şagirdinə imla yazdırırmış kimi asta
asta danışırdı. O, danışdıqca ötən illəri yadına salır, sanki həmin il
lərin ağrısınıacısını yenidən yaşayırdı. Bu mənzərə mənə neçə illər
əvvəli xatırlatdı: «İlyas müllim Xocamsaxlı məktəbində bizim sinfə
imla yazdırırdı. Mövzu yadımda deyil, yəqin ki, ya qabaqcıl kol
xozçuların əmək meydanındakı nailiyyətindən, ya bir bayraq altında
birləşən sovetlər ölkəsinin firavan həyatından, ya da cəfəngiyyat kom
munizm ideyalarının günbəgün çiçəklənməsindən olardı». Bu gün
mən yenə də ədəbiyyat müəllimimin qarşısında oturub onun dedik
lərini ağ kağız üzərinə köçürürəm... Ancaq bu dəfə sinif otağında
deyil, tamamilə fərqli bir məkanda, həm də şagird kimi yox, jurnalist
kimi... Mövzu da fərqlidir: «Doğulmaq, yaşamaq və ölmək...» Maraq
lıdır ki, yazının qəhrəmanını nə mən görmüşdüm, nə də ki, müəllimim
xatırlayırdı...
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Kitabın bu bölümünü yazmaq üçün söhbət etdiyim insanlar arasında
İlyas müəllim daha çox məlumatlı idi. Görünür bu, onun müəllim, həm
də, azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi olmasından irəli gəlirdi.
Fikirləşirdim ki, İlyas müəllim xatırlamadığı, səsini eşitmədiyi, nəfəsini
doyunca duymadığı bir insan haqqında axı nə danışa bilər ki? Elə mən
özüm də məlumatım olmadığı bir insan haqqında axı nə yaza bilərəm
ki? Ancaq o, danışdı, mən yazdım... 

İlyas müəllim anası Balaxanım nənədən eşitdiklərini yaddaşının
dərinliklərindən «qurdalayıb» çıxardı. Tarixi ardıcıllıqla danışmağa
başladı: «Atamın müharibəyə getdiyi gün, hətta Poladlıdan müharibəyə
kimin birinci getdiyi də anamın yadında idi. O, deyirdi ki, Poladlıdan
ilk olaraq Rəsulla Lətifi eyni gündə cəbhəyə apardılar. (Qeyd: Cab
barov Rəsul Abutalib oğlu və İsmayılov Lətif Lətif oğlu 1941ci il iyulun
28də cəbhəyə göndərilib. Rəsul 1943cü ilin martında itkin düşüb.
Bacısı Nənəxanımın adına həmin ilin iyununda komandanlıq tərəfindən
«qara kağız» göndərilib. Lətif isə 1942ci ilin mayından, 1945ci ilin
mayına qədər əsirlikdə olub. Әsirlikdən sonra Tatarıstana sürgün olu
nub. Stalinin ölümündən bir il sonra 1954cü ildə sürgündən evə bu
raxılıb). Rəsulla Lətifdən beş ay sonra 1942ci il yanvarın 7də atama
çağırış vərəqəsi göndəriblər. Atam kolxoz sədri olub. Hərbi komissarlıq
ona kolxoz işlərini təhvil vermək üçün bir ay möhlət verib. Bir aydan
sonra Mədədə və Azadxana da çağırış vərəqəsi gəlib. 1942ci il fevralın
6da atamı Mədədi və Azdxanı Ucar rayonuna aparıblar. Anam deyirdi
ki, atamdan cəmi bircə dəfə məktub gəlib. Yadımdadır ki, əzilmiş
saralmış həmin məktubu 1970ci illərdə mən də oxumuşdum. Atam
yazırdı: «Salam Balaxanım! Bizi Ucar rayonunda döyüş hazırlığı
keçdikdən sonra 416cı motoatıcı dviziyanın tərkibində Xasavyurta
gətirdilər. Təlimlərin birində Әhməd əmimin oğlu Mahmudla rastlaşdıq.
Sonra bizi ayırdılar. Mədədi Azadxanı və Mahmudu 44cü dviziyanın
tərkibində Qudermesə, məni isə 416cı dviziyanın 1054cü alayı tərki
bində Zaqafqaziyanın Şimal cəbhəsinə  Mozdok uğrunda döyüşə
gətirdilər. Burada hava çox soyuqdur. Bizə isti paltar veriblər. Toxu
duğun corabları üstüstə geyinmişəm. Mən yaxşıyam. Uşaqlardan
muğayat ol. Camalın, Nəsinin, Niftalının, Fatının və İlyasın üzündən
öp. Salamat qal! Müharibə qurtarar, görüşərik!»

İlyas müəllimin dediyinə görə, sonrakı məktub təxminən bir ildən
sonra 416cı milli motoatıcı dviziyanın komandiri generalmayor Tər
lan Әliyarbəyovun adından göndərilib. Birinci məktubda ümid, gələcək,
işıqlı bir sabah göründüyü halda, sonuncu məktubda bədbəxtlik, əzab
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və kədər dolu qaranlıq bir dünya var idi. Balaxanım nənənin adına
1943cü ilin aprelində göndərilən məktubda Osmanın yanvar ayında
Şimali Qafqaz uğrunda gedən ağır döyüşlərdə itkin düşdüyü yazılmışdı.
Məktubların hər ikisini Balaxanım nənə ömrünün sonlarına qədər
saxlayırdı. 

Birinci məktubla sonuncu məktub arasındakı həsrət dolu hər günü
yola salanda Balaxanım nənə sabaha ümidlə baxırdı. Osmandan qara
kağız gəlmədiyi üçün Allaha şükür eləyib sevinirdi. Ancaq məktub al
madıqca ürəyinin dərinliklərində baş qaldıran şübhələr onu rahat bu
raxmırdı. Hər dəfə poçtalyon Qardaşxanı görəndə: «Kaş o çantanın
içindəki məktubların biri Osmandan olaydı. Yazaydı ki, sağsalamatam,
müharibə qurtarıb, bizi evə göndərirlər!»  deyə düşünürdü...

Günlərin bir günü Balaxanım nənənin ümidlə gözlədiyi məktub həs
rəti sona çatdı. Şübhələri acı həqiqətə çevrildi. Poçtalyon çantasının
gözündən bir məktub çıxardı. Balaxanım nənəyə verib tez oradan uzaq
laşdı. Bax onda bədbəxtlik, əzab və kədər Balaxanım nənənin başının
üstünü kəsdi...

Osmanın vuruşduğu ağır döyüşləri xatırlamaq üçün 416cı atıcı
dviziyanın 1942ci ilin yanvarından 1943cü ilin yanvarına qədər keçdiyi
döyüş yolunu vərəqləmək kifayətdir. Bildiyimiz kimi 416cı milli
dviziyanın döyüş yolu Qafqazdan başlamışdır. Dviziya 1942ci il
sentyabrın əvvəllərində 44cü ordunun tərkibinə daxil edilərək Şimali
Qafqazın Xasavyurt rayonuna göndərilmişdir. Dviziyanın cəbhəyə get
diyi vaxt Qafqaz uğrunda döyüşlərin ən şiddətli dövrü idi. Almaniyanın
«Çənub» ordu qrupu komandanlığına 1942ci il sentyabrın 25də Bakını
zəbt etmək əmri verilmişdi. 1942ci ilin oktyabrında 416cı dviziya 58
ci ordunun tərkibinə daxil edilərək, Sulak çayının şərq sahilində
düşmənin Maxaçqala istiqamətindəki hücumlarına qarşı mövqedə yer
ləşdirilir. Həmin ilin noyabrında dviziya yenidən 44cü ordunun tərki
binə daxil edilərək təcili olaraq Terek stansiyası zonasında yeni döyüş
xəttinə göndərilir. 1942ci il noyabrın 30da dviziya hücuma keçir... 

1943cü il yanvarın əvvəlinə qədərki dövrdə dviziyanın döyüşçüləri
Qafqazdan Azov dənizi sahilinə qədərki məsafəni vuruşaraq keçir və
növbəti döyüşlərə hazırlaşır. O dövrdə dviziyanın komandirlərindən biri
polkovnik (az sonra generalmayor) Tərlan Әliyarbəyov idi. 1942ci
ilin noyabrında Şimali Qafqazdan başlanan əkshücumlar nəticəsində
üç ay ərzində Şimali Qafqaz bütünlüklə düşməndən azad edilir. Ağır
döyüşlərdə Sadıqov Osman qəhrəmanlıqla vuruşur və həlak olur. Azər
baycanlılardan ibarət 416cı milli dviziya Qafqazdan Berlinə qədər
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şərəfli döyüş yolu keçir, Berlinin süquta yetirilməsində xüsusi fəallıq
göstərir.

Osman baba həlak olduqdan sonra Balaxanım nənə üçün yaşamaq
daha çox cəsarət tələb edir, nəinki ölmək. O, qarşısına yaşamaq, övlad
larını yaşatmaq məqsədi qoyur. Bunun üçün gecəgündüz kolxozun
təsərrüfat sahələrində işləmək, uşaqları tərbiyə etmək, oxutmaq, onlara
atasızlığı unutdurmaq lazım idi.

Müharibə hələ qurtarmamışdı. Azərbaycan xalqı Böyük Vətən
Müharibəsində həm döyüş meydanında, həm də arxa cəbhədə əsl şücaət
və əzmkarlıq göstərirdi. Qısa müddət ərzində müəssisə və kolxozlarda
işləyən əməkçilər şəxsi vəsaitlərindən müdafiə fonduna 15 kq qızıl, 952
kq gümüş, 320 milyon rubl vəsait vermişdi. Cəbhəyə 1,6 milyondan çox
zəruri mal və 125 vaqon isti geyim göndərilmişdi. Yalnız Leninqrad
üçün 1942ci ilin yayına qədər Azərbaycandan 2 vaqon qara kürü, 40
ton meyvə qurusu, 12 vaqon tomat və şirə, qara ciyər ekstraktı, hemato
gen, jelatin və digər qida məhsulları, habelə dərmanlar, sarğı vasitələri
göndərilmişdi. Heç şübhəsiz burada Dondarlı, Dəmirçilər, Poladlı və bir
neçə başqa kəndləri özündə birləşdirən «Komsomol» kolxozunun təsər
rüfatçılarının da əməyi var idi. Onlar gecələrini gündüzə qatıb ön cəbhə
üçün, Qızıl Ordunun qələbəsi üçün çalışırdı. 

Balaxanım nənə çox vaxt uşaqları da özü ilə çəltik sahəsinə aparırdı.
Ağacın kölgəsində yatızdırıb kolxoz işləri ilə məşğul olurdu. Axşam evə
qayıdanda isə başı ev işlərinə qarışırdı. Səhər açilan kimi yenidən kolxoz
işinə qaçırdı. Çəltik beçərmək, tütün əkmək, barama qurdu saxlamaq,
malheyvan otarmaq, uşaqları oxutmaq  bütün işlər birbirinə qarışmış
dı. Balaxanım nənənin başını qaşımağa vaxtı belə yox idi. 

«Çətin günün ömrü az olar»  deyiblər. Yüz minlərlə insanı gözüyaşlı
qoyan müharibə 1945ci il mayın 9da qurtardı. Balaxanım nənə eyni
gündə müharibəyə gedən Osmanın, Mədədin və Azadxanın getdiyi yol
lardan gözlərini çəkmədi. 1945ci ilin sonlarında Azadxan, 1946cı il
fevralın 6da Mədəd həmin yollarla geri döndü. Ancaq Osman dön
mədi... 

Hər üçünün «qara kağız»ı gəlmişdi. Balaxanım nənə Azadxanla
Mədədin müharibədən sağsalamat qayıtmasına çox sevinmişdi.
Azadxan gələndə onun boynunu qucaqlayıb soruşmuşdu:

 Osmanla Mədəd də gələcək hə?..
O, «İnşallah»  deyib, onların da gələcəyini başı ilə təsdiqləmişdi. 
Balaxanım nənə Mədəd gələndə də eyni sözü soruşmuşdu. O da İn

şallah Osman da gələcək, demişdi...
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Balaxanım nənə nə vaxtsa Osmanın qayıdacağına ümid edirdi. Fikir
ləşirdi ki, göndərilən «qara kağız» yəqin yalan olar...

1947ci ildə Camal xəstəlikdən gənc yaşlarında dünyasını dəyişir.
Övlad itkisi Balaxanım nənəni çox üzür. Ancaq buna baxmayaraq o,
kolxozda işləyəişləyə digər övladlarını böyüdür. Onlara eveşik
düzəldir. Bütün çətinliklərdən alnıaçıq çıxır. Yaşamaq, övladlarını yaşat
maq üçün mübarizə aparır. O, məğlub olmur. Bu gün də gözlərim önün
də çətinliklə xatırladığım məğrur bir ana obrazı canlanır. Bu, Balaxanım
ananın obrazıdır...

Ömrünün gənclik illərini bədbəxtlik, zülm, kədər içində yaşayan Bal
axanım nənə 1975ci ildə oğlu Niftalı ilə birlikdə Qubadlı qəsəbəsinə
köçür. 1985ci ilin payızında Qubadlıda dünyasını dəyişir. Poladlı kənd
qəbristanlığında dəfn edilir.

Allah rəhmət eləsin!

P.S. «Gəlimli, gedimli dünya! Son ucu ölümlü dünya!..» 
(«Dədə Qorqud» dastanından).

321

Aforizm:
İnsanın həyatında cəmi üç böyük hadisə var: doğulmaq, yaşamaq və ölmək. 

O, necə doğulduğunu hiss etmir, insan kimi yaşamağa qoymurlar 
və əzablar içində ölür.

(Jan de Labrüyer)



HӘMİŞӘ YAŞAYAN İNSAN

Sadıqov Nəsi Osman oğlu 1934cü ildə Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndində, ömürgün yoldaşı Sadıqova Quba İslam qızı isə
1935cı ildə həmin rayonun Aşağı Xocamsaxlı kəndində anadın
olub. 

Nəsi atasını, Quba isə hər iki valideynini müharibə illərində itirir.
Nəsini anası, Qubanı isə qohumları böyüdüb tərbiyə edir. Nəsi 1945ci
ildə Quba ilə birlikdə Xocamsaxlı kənd dördillik məktəbini bitirir.
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Müharibədən sonrakı bir neçə ilin aclıq illəri olduğunu görən Nəsi təh
silini davam etdirmək haqqında deyil, kolxozda işləmək, ailəni dolandır
maq barədə düşünür. Anası Balaxanım nənəyə kolxoz işlərində köməklik
edir. Atasının müharibədə həlak olduğunu dərk etdiyi üçün balaca ol
masına baxmayaraq, ailənin bütün yükünü öz üzərinə götürür. O, Ziliş
baba ilə birlikdə kolxozun malqarasını otarmağa başlayır. (Ziliş baba
kolxozda baş çoban idi. Lətif babanın oğlu Musa da ona kömək edirdi).
Uşaq olmasına baxmayaraq harda olsa daşları üstüstə yığıb, özünə
yağışdan qorunmaq üçün sığınacaq düzəldir. Bir də baxıb görür ki,
böyüyüb, əməllibaşlı usta olub. Daş yonmağı, divar hörməyi bacarır.
Quba isə bu illər ərzində qohumlarının evində ev işləri ilə məşğul olur.

Vaxt gəlir, vədə yetişir Nəsi sinif yoldaşı Qubaya aşiq olur. Ancaq
qohumları onu Nəsiyə vermək istəmir. Әlacsız qalan Nəsi Qubanı qaçırt
maq qərarına gəlir və qərarını bir gün sonra həyata keçirir. Onların
Әminə, Adilə, Kifayət, Mirağa və Xatirə adlı övladları dünyaya gəlir.

«Deyirlər Qubanı qohumlarından ala bilməyən Nəsi qızı qaçırtmaq
üçün Әsab dayının köməyindən istifadə edir:

 Әsab, bilirsən də qohumları Qubanı mənə vermək istəmir. Ona görə
də qızı sabah qaçırtmaq istəyirəm.

Әsab deyir:
 Ә, get qaçırt də, o qız, o da sən. Mənə niyə deyirsən ki?..
 Yox, Әsab cən yaxşısan. Bu işdə təcrübən var. Mən Şay bağında

ağacın arxasında gizlənəcəm, sən qızı qaçırdıb bağda verərsən mənə.
Sonrası mənlikdi... Öyrənmişəm ki, sabah qız qonşusu Şərəflə Dəmir
çilərə gedəcək. Diqqətli ol ha, birdən çaşıb Şərəfi tutarsan, biabır olarıq...
Bax, Әsab, biz qohumuq ha.., sənə arxayınam...

Nəsinin məsləhəti Әsabın çox xoşuna gəlir. O razılaşır... 
Növbəti gün Quba Dəmirçilərə gedəndə Әsab qızı tutub atır çiyninə.

Şərəfə də tapşırır ki, çox səsküy salma... O, Qubanı gətirib Şay bağında
Nəsiyə təhvil verir. Özü isə Ala qaya tərəfə kəklik vurmağa gedir. Nəsi
eləməyib tənbəllik Qubanı kürəyinə şəlləyir, «ayağını qaldır suya dəyməsin»
 deyib Ağa çayını keçir. Qızı Qəribin çökəyə gətirir. Onu bir kahaya salır.
Sonra başlayır kahanın ağzını böyük daşlarla hörməyə. Aradan xeyli vaxt
keçdikdən sonra Әsab geri dönür. Qubanı görməyəndə təəccüblə soruşur:

 Qaqı, bəs Quba hanı? Yoxsa qaçdı, ay fərasətsiz?!
Nəsi özündən razı halda cavab verir:
 Yox, qaçmadı. Kahanın içindədi, ağzını hörmüşəm ki, birdən

qaçar...» (Nəsi əmi haqqında maraqlı hadisələri «Lətifələr və maraqlı
hadisələr» fəslində oxuya bilərsiniz: səh. 508580).
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Nəsi əminin qardaşı İlyas müəllimin dediklərindən: «Şərəf ar
vadın Poladlıya qayıdıb hayküy qoparmasından məlum oldu ki, Nəsi
Qubanı qaçırdıb. Rəhmətlik nənəm tez bir toyuq tutub kəsdirdi. Yemək
hazırlayıb bir qaba yığdı: «Yəqin uşaqlar acdır, bu yeməyi onlara çatdır»
 dedi. Mən qaçaqaça Qəribin çökəyə gəldim. Yeməyi onlara verib evə
qayıtdım. Gecədən xeyli keçmiş nənəm Әsaba dedi ki, qızı necə qaçırt
mısan get elə də gətir evə...

Nəsi Poladlıda, ümumiyyətlə Qubadlıda sayılıbseçilən kişilərdən
olub. O, divar ustası idi. Onun başına gələn maraqlı hadisələr bu gün də
poladlıların dilindən düşmür. Düzdür, bu hadisələr məzmun etibarı ilə
müəyyən qədər dəyişikliyə uğrasa da ancaq Nəsinin adı ilə bağlıdır.

Nəsi əmi günlərin bir günü ilk ustalığını öz evi üzərində sınaqdan
keçirmək qərarına gəlir. Poladlılar köməkləşib Nov daş yaxınlığında
ona kiçik bir ev tikir. Təbii ki, divarı Nəsi əminin özü hörür. Deyirlər,
Allah tərəfi divar düz alınır. Ancaq usta işin sonunda «kiçik» bir səhvə
yol verir. Hörgü işi qurtarandan sonra ona kömək edən poladlı cavan
larından biri deyir:

 Usta, indi evin üstünü ölç, gedək Kosa dağdan milləri qıraq. Amma
səni canın diqqətli ol ha.., birdən düz ölçməzsən millər heyif olar... 

Nəsi «Әşşi çoban olanda o qədər «ev tikmişəm», ölçübiçi işi aparmı
şam ki, gəl görəsən... Narahat olma, birinci dəfə deyil ki...»  deyib, baş
layır evin üstünü ölçməyə. Necə olursa Nəsinin yadından çıxır divarı
çöldənçölə yox, içəridəniçəri ölçür. O, ölçü işlərini qurtarıb, aşağı
düşür.

Ona kömək edənlərdən biri təkrar soruşmaq istəyəndə Nəsi güləgülə
deyir:

 Әşşi dedim axı, narahat olma, uşaq deyiləm ki?!
Onlar Kosa dağdan xeyli mil qırıb gətirir. Milləri Nəsi verən ölçü ilə

kəsib qurumaq üçün divarın dibinə yığırlar. Bir müddətdən sonra milləri
evin üstünə düzmək vaxtı gəlib çatır. Onlar hansı mili divarın üstünə
qoyurlarsa, milin bir tərəfi evin içərisinə düşür...

Poladlılardan biri əsəbiləşir:
 Nəsi, Allah kəssin sən tutan işi, bəs deyirdin düz ölçmüşəm?
Nəsi kefini də pozmadan: «Mən düz ölçmüşdüm, yəqin millər qu

ruduqca qısalıb»  deyir.
Heç vaxt zarafatından qalmayan Nəsi əmi bir müddət kolxozda işləyir.

Burada əməkhaqqı az olduğu üçün o, Məhəmməd əmi, Musa əmi, Abbasəli
dayı və Әsab dayı ilə birlikdə Qafana gedir. Tikintilərin birində fəhlə işləyir.
O, burada divar qoymağın bütün sirlərini öyrənir. Nov daş yaxınlığında
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tikdiyi ev kiçik olduğu üçün Qafanda işləyəişləyə Məjdumun döşündə
özünə başqa bir ev tikir. Bir neçə il burada yaşadıqdan sonra 1970ci illərin
sonunda həmin evi Məmməd müəllimə satıb özü Qubadlıya köçür. 1993
cü ilə kimi Dəf düzündə tikdiyi evdə yaşayır. O, «Kolxozstroy» deyilən
tikinti idarəsində işləməklə neçəneçə evlər, məişət obyektləri tikib əhalinin
istifadəsinə verib. Hamı onu «Nəsi usta» kimi tanıyır.

Nəsi əmi ömrünün axırına kimi daşı daş üstə qoymaqla çörəyini daş
dan çıxarır. Övladlarını halal zəhmətlə böyüdüb tərbiyə edir. Onun
maraqlı lətifələri dillər əzbəri olur. Bu gün də camaat onun özünü və
lətifələrini sevəsevə xatırlayır. Erməni işğalına qədər Qubadlının çox
yerində onun əl izləri var idi. El üçün çalışan, evlər tikən bu insan onu
tanıyanlar arasında hər zaman hörmətlə anılır.

Ermənilər Qubadlını işğal etdikdən sonra Nəsi əmi ailəsi ilə birlikdə
Sumqayıt şəhərində məskunlaşır. İllərdən bəri tikdiyi evlərin bircə gündə
ermənilər tərəfindən dağıdılması, torpaq həsrəti, bir də 1995ci ildə ömür
gün yoldaşı Quba xalanın dünyasını dəyişməsi onu günbəgün son
mənzilə yaxınlaşdırır. O, 1998ci ilin sentyabrında Sumqayıtda dünyasını
dəyişir və şəhər qəbristanlığında, Quba xalanın yanında dəfn olunur.

Allah hər ikisinə rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Sadıqova (Quliyeva) Әminə Nəsi qızı
1962ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov adına
qəsəbə orta məktəbini bitirib. Qubadlı rayonunun Xudular
kəndindən Vəli ilə ailə həyatı qurub. Onların Sevinc, Rumiyyə
və Şahməmməd adlı övladları dünyaya gəlib. 1995ci ildə
dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub.
Allah rəhmət eləsin!

Sadıqova (Məmmədova) Kifayət Nəsi qızı
1965ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov adına
qəsəbə orta məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt
şəhərində yaşayır. Qubadlı qəsəbəsindən İsmayıl ilə ailə həyatı
qurub. Onların Mübarək və İslam adlı övladları dünyaya gəlib. 

Sadıqova (Sadıqova) Adilə Nəsi qızı
1967ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov adına
qəsəbə orta məktəbini bitirib. Qubadlı rayonunun Dəmirçilər
kəndindən Akiflə ailə həyatı qurub. 2009cu ildə dünyasını
dəyişib. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub.
Allah rəhmət eləsin!
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Sadıqov Mirağa Nəsi oğlu
1968ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov adına
qəsəbə orta məktəbini bitirib. Halhazırda Qubadlı rayon
musiqi məktəbində müəllim işləyir. Sumqayıt şəhərində ya
şayır. Laçın rayonundan Vəsilə xanımla ailə həyatı qurub. On
ların Rövşən və Elçin adlı övladları dünyaya gəlib. 

Sadıqova (Vəliyeva) Xatirə Nəsi qızı
1974cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov
adına qəsəbə orta məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Sum
qayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Cılfır kəndindən
Qəhrəmanla ailə həyatı qurub. Onların Aysel, Nərmin və El
şən adlı övladları dünyaya gəlib.
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Aforizm:
Təkbaşına heç kim xoşbəxt ola bilməz, 
xoşbəxtlik ancaq başqaları ilə birgə əldə edilir.
(Yohann Volfqanq Höte)



«YӘQİN QİSMӘT BELӘYMİŞ...»

Sadıqov Niftalı Osman oğlu 1936cı ildə, ömürgün yoldaşı Sadıq
ova Səmayə Kərim qızı isə 1937ci ildə Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndində anadan olub. Niftalı ilə Səmayə 1958ci ildə ailə
həyatı qurub. Onların Nərminə, Nuridə, Sultan, Məhəmməd, Gül
gəz, Elman və Osman adlı övladları dünyaya gəlib. Niftalı dayı
qızı Gülgəzə 1932ci ildə dünyasını dəyişmiş bacısının, oğlu Os
mana isə 1943cü ildə müharibədə həlak olmuş atasının adını
verib.
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Sadıqov Niftalı Osman oğlu və Sadıqova Səmayə Kərim qızı.



Niftalının da həyatı müharibə uşaqlarının həyatı kimi açınacaqlı
keçib. Müharibə onun qayğısız uşaqlığını, şirin yuxularını, qarnı tox
günlərini və ən başlıcası atasını əlindən alıb. Atasızlığın acısını yaşaya
yaşaya atalı uşaqlara baxıb həsəd aparıb. Məktəbdə kimsə «bunu atam
alıb»  deyəndə ürəyi paramparça olub. O, bütün ağrılarını anası Bala
xanım nənədən gizlətməyə çalışıb, ürəyini üzmək istəməyib. 

Niftalı 1943cü ildə Xocamsaxlı kənd dördillik məktəbinə gedir. Həmin
il atası Osman babanın müharibədə həlak olması xəbəri bütün kəndə yayılır.
Atasızlıq ağrısını çəkən tək Niftalı deyildi. Onunla bərabər məktəbdə Xo
camsaxlıdan, Məzitlidən (Yuxarı Xocamsaxlı), Mehrilidən də atası müha
ribədə həlak olan uşaqlar oxuyurdu. Onların da Niftalı kimi gözlərində
qəm, kədər, üzücü bir həsrət  ata həsrəti donub qalmışdı... 

Dörd ildən sonra Niftalı təhsilini Dondarlı kənd orta məktəbində davam
etdirir. Orta məktəbi bitirib 1953cü ildə əsgərliyə gedir. Әsgəri xidmətini
başa vuran Niftalı 1955ci ildə Bakı Mühasibat Uçotu texnikumuna qəbul
olur. Təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatla Qubadlı rayonuna göndərilir.
O, bir müddət Qubadlı rayon Sığorta İdarəsində mühasib işləyir. Ailə qurur.
Həyat yoldaşı Səmayə ilə övladlarını böyüdüb tərbiyə edir.

İki ailənin bir yerdə yaşamasının çətin olduğunu, ailə qayğılarının
günbəgün artdığını başa düşən Niftalı dayı 1975ci ildə Qubadlı qəsəbə
sinə köçür. (Qardaşı Nəsi həmin vaxt Qubadlıda yaşayırdı). Dəf düzü
deyilən yerdə tikdirdiyi evdə yaşamağa başlayır. 1980ci ildə Qubadlı
rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Zöhrab Məmmədov onu rayon
Sığorta İdarəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edir. O, işlədiyi sahə üzrə in
sanlardan kömək əlini əsirgəmir. Baş verən və baş verə biləcək bütün
təbii fəlakətlərdən onları sığortalayır.

Niftalı dayı 1991ci ildə ömrünün ən faciəli gününü yaşayır. Noyabrın
21də oğlu 20 yaşlı Osman avtomobil qəzasında həlak olur. Faciənin
qəfil gəlişi onu sarsıdır. Atası Osmanla, oğlu Osmanı həyatının ən böyük
itkisi hesab edir. «Yəqin qismət beləymiş, insan həmişə  taleyinin ardın
ca gedir»  deyib, bu ağır yükü çiyinlərində daşımaq məcburiyyətində
qalır. 

İnsan üçün ən böyük keyfiyyətlərdən biri taleyi ilə barışıb, hadisələrin
sonrakı gedişini səbrlə gözləməkdən ibarətdir. Niftalı dayının səbrlə göz
ləməkdən, bu ağır yükü çiyinlərində daşımaqdan başqa çarəsi qalmır.
Deyir: «Mən Osmandan sonra ona görə yaşadım ki, heç olmasa Səmayə
də bir az yaşasın...» 

Səmayə xala gecəgündüz ağlamaqla təsəlli tapırdı. Ev işləri ilə başını
qatsa da xəyalı hər yeri dolaşıb yenidən Osmanın üzərində dayanırdı...
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Niftalı dayı ilə Səmayə xalanın
gözlərinin yaşı hələ qurumamış,
yaraları qaysaq bağlamamış başqa
bir faciə bütün camaatın başının
üstünü aldı. Ermənilər 1993cü il
avqustun 31də Qubadlını işğal
etdi. Evlərə od vurub yandırdı. Bu
faciə ilə XX əsrin əvvəllərində baş
verən ermənimüsəlman mühari
bəsinin yeganə fərqi silahlar idi. O
vaxt soyuq silahlardan, eyni za
manda «dayandoldurum» tüfəng
lərindən, bu gün isə müxtəlif növ
müasir silahlardan istifadə olunur.
Hər iki halda bu faciələrin sonunda
torpaq itkisi, evlərin dağıdılması,
talan edilməsi, insanların qətlə ye
tirilməsi dayanır...

Niftalı dayı ailəsi ilə birlikdə
Sumqayıt şəhərində məskunlaşır.
Oğlu tarzən Elmanla birlikdə ya

şayır. Hərdən Elman tarı götürüb dilləndirəndə onun xəyalı bütün Qu
badlını qarışqarış gəzir, başıdumanlı dağlardan enib Poladlıya, oradan isə
Dəf düzünə gəlirdi. Hər gün xəyalən Qubadlını gəzibdolaşan Niftalı dayı
2012ci il noyabrın 18də qəflətən dünyasını dəyişir. Sumqayıt şəhər
qəbristanlığında dəfn olunur.

Niftalı dayınıın yoxluğu Səmayə xalanı çox üzür. O, ömürgün yoldaşını
itirdikdən sonra xəstəlik tapır. Onun Niftalısız günlərini, ağrılarınıacılarını
nə uşaqları nə də ki, nəvələri unutdura bilmir. Bu həsrəti heç Elmanın tarı
da unutdura bilmir. Səmayə xala iki il sürən ağır xəstəlikdən sonra 2014
cü ildə haqq dünyasına qovuşur. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında Niftalı
dayının yanında dəfn olunur. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Sadıqova (Abbasova) Nərminə Niftalı qızı
1959cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov
adına qəsəbə orta məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Bakı
şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Xudular kəndindən
Rəsul ilə ailə həyatı qurub. Onların Aybəniz, Afət, Dilbər və
Natiq adlı övladları dünyaya gəlib.
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Aydın, Qafil və Osman Sadıqovlar.
Şəkil 1989cu ildə çəkilib.



Sadıqova (Həsənova) Nuridə Niftalı qızı
1960cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov
adına qəsəbə orta məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Sum
qayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Göyarabas kən
dindən Şirəli ilə ailə həyatı qurub. Onların Yeganə, Fərqanə
və Ruslan adlı övladları dünyaya gəlib.

Sadıqov Sultan Niftalı oğlu
1962cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Xalq
Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. Halhazırda özəl şirkətlərin
birində mühasib işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı
rayonunun Aşağı Xocamsaxlı kəndindən bibisi qızı Sahibə
xanımla ailə həyatı qurub. Onların Rəşad adlı övladı dünyaya
gəlib.

Sadıqov Məhəmməd Niftalı oğlu
1964cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Rəngkarlıq fakültəsini
bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə məşğuldur. Bakı şəhərində
yaşayır. Qubadlı qəsəbəsindən Cəmalə xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Aygül adlı övladı dünyaya gəlib.

Sadıqova (Həsənova) Gülgəz Niftalı qızı
1966cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Qara İlyasov adı
na qəsəbə orta məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Bakı
şəhərində yaşayır. Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndindən
Hüseynlə ailə həyatı qurub. Onların Bahiyəddin, Cəmalə və
Təhminə adlı övladları dünyaya gəlib.

Sadıqov Elman Niftalı oğlu
1968ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Üzeyir Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi Akademiyasının tar sinfini bitirib. Әhməd
Bakıxanovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş mü
sabiqədə laureat olub. Bakı Musiqi Akademiyasında müəllim
kimi fəaliyyət göstərib. Halhazırda Qubadlı rayon musiqi mək
təbində müəllim işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı
rayonunun Poladlı kəndindən Ulduz xanımla ailə həyatı qurub.
Onların Amin və Ramin adlı övladları dünyaya gəlib.

Sadıqov Osman Niftalı oğlu
1971ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. 1991ci il noya
brın 21də Gödəklər yolunda avtomobil qəzası nəticəsində
həlak olub. Alzabəyin qəbristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!
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«MİRVARİ ÜÇÜN YAMAN DARIXIRAM...»

Sadıqov İlyas Osman oğlu 1940cı il iyulun 1də Qubadlı rayo
nunun Poladlı kəndində, ömürgün yoldaşı Sadıqova Mirvari
Ağaməhəmməd (hamı Ağamməd deyirdi) qızı isə 1951ci il mayın
10da həmin rayonun Dəmirçilər kəndində anadan olub. İlyasla
Mirvari 1967ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Çimnaz, Aydın,
Adil, Qafil, Ramil və Camal adlı övladları dünyaya gəlib. İlyas
müəllim kiçik oğluna 1947ci ildə dünyasını dəyişmiş qardaşı Ca
malın adını verib.
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Sadıqov İlyas Osman oğlu. Sadıqova Mirvari Ağaməhəmməd qızı.



Həyatda qəribə təsadüflər çox olur. İlyas müəllimlə Mirvari xalanın
tanışlığı da belə təsadüflərdəndir. «Mirvarini ilk dəfə gördüyüm günü
heç vaxt unutmaram»  deyən İlyas müəllim söhbətinə davam edir: «Әs
gərliyimi təzəcə başa vurmuşdum. Bir dəfə Ağakişi dayının oğlu Bay
ramla Dəmirçilərdən gəlirdim. Hərəmizin bir motosikleti var idi. Qoşa
dəyirmanın yanından motosikletlə çayı keçdim. Bayramın motosikleti
ilişib qaldı çayın ortasında. Qayıtdım Bayrama kömək eləməyə. Gördüm
ki, gözəl bir qız su aparmaq üçün çiynində səhəng Mağal bulağına tərəf
gəlir. Bayramdan soruşdum:

 Ә, bu nə qəşəng qızdı... Görəsən kimin qızıdı bu?
Bayram qızı görən kimi tanıdı. 
Yavaşca dedi:
 Ә, bu qız Ağammədin qızıdı. Atası mənim qohumum sayılır. Ağam

mədin arvadı Dilarə rəhmətə gedəndən sonra kişi qızlarını atıb yoxa
çıxıb. Deyirlər Sumqayıta gedib.

Bayram qıza bir az da diqqətlə baxıb sözünə davam etdi:
 Deyəsən, bunun adı Mirvaridi. O biri bacısı balacadı, adı Raziyədi.

Dayıları Faiq böyüdüb boyabaşa çatdırıb bunları.
Bayramın ətraflı izahı çox xoşuma gəldi. 
Dedim:
 Ә, onda bu qız bizə də qohum sayılır ki... (Qeyd: İlyas müəllimin anası

Balaxanım nənəni Hacı Bədəl oğlu Məhəmməd baba ilə ömürgün yoldaşı
Güllü nənə böyüdüb tərbiyə etmişdi. Məhəmməd babanın oğlu Urmanın
arvadının da adı Güllü idi. Güllü Mirvarinin doğma xalası sayılırdı. Osman
babanın uşaqları Məhəmməd babanın oğlu Urmana dayı deyirdi).

Açığını deyim ki, qız xoşuma gəlmişdi. Sən demə Bayramla söhbət
edəndə Güllü nənənin qohumu Gülarə arvad yaxınlıqdakı bağda işləyir
miş. Görünür o, çəpərin arxasından söhbətimizə qulaq asırmış.

Nəqliyyatın, telefonun olmadığı bir vaxtda, Bayramla söhbətim hansı
sürətlə kəndə çatıb, bunu deyə bilmərəm. Ancaq onu deyə bilərəm ki,
biz kəndə çatanda dedilər ki, bəs, İlyas Mirvarini istəyir. Beləliklə, söh
bət camaata yayıldı. Çox keçmədi ki, elçilər Mirvarinin razılığını almağa
getdilər. 1967ci ildə ailə həyatı qurduq...»

İlyas müəllim Mirvari xala ilə tanışlığını danışmaqla söhbətimizə
maraqlı bir giriş verdi. Ancaq sonra uşaqlıq illərinin acınacaqlı günlərini
xatırladı. Böyük Vətən Müharibəsinin sonrakı ağrılarından danışdı.
Həmin illərin çətinliklərini gözləri önünə gətirdi... 

İlyasın bir yaşı olanda atası Osman babanı müharibəyə aparırlar.
Osman baba müharibədən qayıtmır. O, Qafqaz uğrunda gedən döyüş
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lərdə həlak olur. Ailənin bütün ağırlığı Balaxanım nənə ilə evin böyük
oğlu Nəsinin üzərinə düşür. Balaxanım nənə geçəgündüz kolxozda
işləməklə, Nəsi isə fəhləlik etməklə uşaqları böyüdüb boyabaşa çatdırır.
Fatını Xocamsaxlı Yahyaya ərə verirlər. Niftalı ilə İlyasın təhsil almaları
üçün bütün çətinliklərə qatlaşırlar. 

İlyas 1947ci ildə Xocamsaxlı kənd dördillik məktəbinin birinci sinfinə
gedir. Sonra təhsilini Dondarlı kənd orta məktəbində davam etdirir. 1958
ci ildə həmin məktəbin 10cu sinfini bitirir. Әsgəri xidmətini başa vurduq
dan sonra bir müddət kolxozda işləyir. Həyatını kolxozla bağlamaq
istəməyən İlyas 1962ci ildə Qubadlı qəsəbəsində dil və ədəbiyyat üzrə
birilllik müəllimlər kursunu başa vurur. Xocamsaxlı kənd məktəbində
(artıq məktəb 8 illik təhsil sisteminə keçmişdi) işləyəişləyə 1966cı ildə
Lenin adına Azərbaycan Pedoqoji İnstitutunun filologiya fakultəsinə qəbul
olur. 1972ci ildə həmin institutun qiyabi şöbəsini bitirir.

İlyas müəllimin dediklərindən: «Atam müharibəyə gedəndə adım
Telman olub. Həmişə ağlayıb atamı istəmişəm. Anamın dediyinə görə
ağlamaqdan ya da nədənsə xəstəlik tapmışam. Həkimin, davadərmanın
heç bir köməyi olmayıb. Әlacsız qalan anam bir gün məni belinə şəlləyib
dəmirçilərli seyid Kərim ağanın yanına aparır. O, adımın Telman olduğu
nu bilən kimi deyir:

 Bu ad müsəlman adı deyil. Bunun adını İlyas qoyuram. Peyğəmbər
adıdır...

Beləliklə, mənim adım İlyas olur və mən Allahın köməkliyi ilə yavaş
yavaş sağalmağa başlayıram».

Belə məsələlərin həqiqətən doğru olduğunun sonralar mən də şahidi
olmuşam. Yeri gəlmişkən bir məsələni xatırlamaq istəyirəm: «Qardaşım
Mahirin oğlu dünyaya gələndə hərə bir ad fikirləşdi. Uşağı hansı adla
çağıracağımız barədə razılığa gələ bilmirdik. Çox çəkçevirdən sonra
uşağın adını Mehin qoyduq.

Atam Mədəd dedi:
 Uşaq Orucluq ayında dünyaya gəldiyi üçün onun adını Oruc qoyuram. 
Atamla razılaşmadıq. Dedik ki, yox, bu köhnə addır. Ancaq atamın da

könlünü qırmaq istəmədik. Yenidən qərara gəldik ki, hərə kağıza bir ad
yazıb büksün və ortalığa atsın. Balaca Mədəd də gəlib kağızların birini
götürsün. (Həmin vaxt atamın nəvəsi Mədədin bir yaşı var idi). Kağızdan
kimin yazdığı ad çıxsa, uşağın adıını elə də çağıracağıq. Hamı razılaşdı... 

Kağızı götürmək vaxtı çatanda gördük ki, kağızın birini balaca
Mədəd ağzında çeynəyir. Nə vaxt götürüb, necə götürüb, heç kimin
xəbəri olmayıb. Razılaşdıq ki, Mədədin çeynədiyi kağızdakı ad, uşağın
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adı olacaq. Kağızı uşağın ağzından çıxarıb oxuduq. Maraqlıdır ki, həmin
kağızda Oruc yazılmışdı... 

Ad uşağın valideynlərinin xoşuna gəlmədiyi üçün beş ay onu əvvəlki
adı ilə çağırdılar. Hətta ona doğum haqqında şəhadətnamə də düzəltdilər.
Demək olar ki, uşaq beş ay xəstə oldu. 

Günlərin bir günü atam dedi:
 Bala, uşağa bu qədər davadərman vermək olmaz. Onun adını dəyi

şib Oruc qoyun. Özü sağalacaq.
Uşağın sənədlərində adını dəyişib Oruc yazdırdıq və onu bu adla ça

ğırdıq. Həmin gündən sonra Oruc yavaşyavaş özünə gəldi və sağaldı...»
İlyas müəllim Xocamcaxlı kənd səkkizillik məktəbində azərbaycan

dilindən dərs deyirdi. Yaxşı yadımdadır, bir dəfə sinifdə dəcəllik etdiyim
üçün məni qaldırıb sual verdi. Bu, dərsini bilməyən şagird üçün verilə
biləcək ən böyük cəzanın başlanğıcı idi. Sonra küncdə dayanmaq, zoğal
çubuğu ilə döyülmək, əlləri yuxarıda saxlamaq və sairə. Bəlkə də qarşıda
gözləyən «cəza növləri ilə» məni bir neçə dəqiqə vaxt ayırırdı. Nə isə...
Sualın cavabını bilmədim. 

İlyas müəllim dedi:
 Niyə oxumursan, a bala? Dədən bütün günü dəmirçilik edir, əziyyət

çəkir. Bəs, sən nə vaxt oxuyacaqsan? 
Bilmədim nəyi bəhanə edim. Dedim ki, müəllim, məndən dərs soruş

mursunuz, ona görə mən də oxumuram.
İlyas müəllim elə bil ki, bu cavabı gözləyirmiş kimi dedi:
 Yaxşı, otur... Sən düz deyirsən. Bu gündən sonra hər gün səndən

dərs soruşaram.
Müəllımim məni küncdə sxlamadığı, zoğal çubuğu ilə döymədiyi, əl

lərimi yuxarı qaldırmadığı üçün verdiyim cavaba görə sevinirdim. Ancaq
dilimin bəlasına düşəcəyimi bilmirdim. 

Həmin gündən sonra sinifdə, məktəbdə, kənddə İlyas müəllimdən giz
lənmək üçün yer axtarırdım. O, hər gün məndən dərs soruşur, hər dəfə
məni görəndə sual verirdi. Artıq bəhanə üçün deyiləsi söz də yox idi. Bu
gün mən azərbaycan dili və ədəbiyyatından bildiklərimə görə İlyas müəl
limə borcluyam.

İlyas müəllim həmişə bir ədəbiyyatçının sözünü bizə misal çəkirdi:
«Dünyanın ən mükəmməl məktəbi həyatdır, ondan öyrəndiyim əsas dərs
zəhmət, çalışqanlıq və xeyirxahlıqdır». Bu misranın hər sözü İlyas müəl
limin həyatında böyük rol oynamışdı. O, bizə tədris etdiyi fənlə bərabər hə
yatın çətinliklərini, halal zəhmətlə yaşamağı da öyrədirdi. Bizə uşaqlıq
illərinin acınacaqlı keçməsindən, həmişə mübarizə aparmasından danışırdı.
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O, uşaq vaxtı başına gələn bir hadisəni yadına saldı: «Çay bağçada
ot biçirdim. Qəflətən baldırımda ağrı hiss etdim. Baxdım ki, yekə bir
ilan qıvrılaqıvrıla ayağımın altından sürüşüb getdi. Vurmuşdu məni.
Anam yanımda idi. Həkim olmadığı üçün məni Dəmirçilərə apardı.
Başım gicəllənirdi. Ovsunçu Alıxan kişi ayağımı bir neçə yerdən «lezva»
ilə kəsib banka qoydu. Banka zəhər qarışıq qanı sorub bədənimdən
çıxardı. Bir müddətdən sonra sağaldım».

İlyas müəllim uşaqlıq illərindən yaddaşına həkk olunmuş bəzi hadisə
ləri danışdı. Ancaq çoxunu unutduğunu söylədi. Daha döğrusu, ağrılı
acılı o illərdən danışmaq istəmədi. Birdənbirə neçə illər əvvəli xatırladı:
«Poladlıda ilk ali təhsili 1954cü ildə Balakişi alıb. O, kolxozda baytar
həkimi, sonra Qubadlı rayon Baytarlıq idarəsinin müdiri işləyib. Məm
məd 1970ci, mənimlə İsmayıl isə 1972ci ildə ali təhsilimizi başa vurub
müəllim kimi kəndə döndük. İndi nə Balakişi var, nə Məmməd, nə İs
mayıl nə də ki, Poladlı... Hamısını itirdik...

Sonralar öyrəndim ki, bizim müəllimlik fəaliyyətimizə qədərki dövrdə,
Ağakişi dayı 1930cu ildə Şuşa ikiillik Müəllimlər Seminariyasını bitirib.
Kəndimizin ilk müəllimi kimi bir müddət Xocamsaxlıda dərs deyib. (1977
ci ildə Ağakişi babanın gəlini Həmayə xanım Lenin adına Pedoqoji İnstitu
tun coğrafiya fakültəsini bitirir. O, kəndimizə gələn ilk qadın müəllimə olur.
Xocamsaxlı kənd 8 illik məktəbində ibtidai siniflərə dərs deməyə başlayır).
1940cı ildə isə Bəkir Ağdam ikiillik Pedoqoji Texnikumunu bitirdikdən
sonra kəndə dönüb. Ancaq amansız ölüm onu müəllim işləməyə qoymayıb.

Daha sonra kəndimizdən yaşıdlarımızla bərabər dərs dediyimiz şa
girdlər də müxtəlif institutlarda təhsil almağa başladı. Biz öz sahəmiz
üzrə işləməklə bərabər poladlıların bütün işlərində yaxından iştirak
edirdik. Dərsdən sonra həmişə təsərrüfat işləri ilə məşğul olurduq. Bu
işdə mənim ən yaxın köməkçim Mirvari idi. İndi heç Mirvari də yoxdur.
Allah hamısına rəhmət eləsin! Biz ələlə verib uşaqları böyütdük, tərbiyə
etdik, onları müxtəlif təhsil ocaqlarında oxutduq. Bu gün uşaqların hər
sahədə köməyini hiss etsəm də, ancaq Mirvari üçün yaman darıxıram». 

İlyas müəllim 1992ci ildə Qubadlıda özünə ev tikdirir. Köçmək vaxtı
çatanda kənd camaatı deyir:

 İlyas sən köçsən, hamı köçəcək. Kənd yavaşyavaş dağılacaq. 
Bu söz eləbelə deyilməmişdi. Çünki İlyas müəllim kəndin bütün

xeyirindəşərində yaxından iştirak edirdi. Onun bir motosikleti var idi.
Həmin motosiklet kəndin həm təcili yardımı, həm də digər sahələr üzrə
nəqliyyat vasitəsi idi. Hətta motosikletlə Dağdan ot da gətirmək müm
kün idi. İlyas müəllimi kənddə hamı «Elli əmi» kimi çağırırdı. Mən hələ
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uşaq vaxtı bu adın sıradan bir ad olduğunu düşünürdüm. Ancaq sonralar
İlyas müəllimə verilən bu adın onun həqiqətən də «Elin əmisi» olmasın
dan irəli gəldiyini öyrəndim...

Dövran elə dəyişdi ki, Poladlıdan təkcə İlyas müəllim deyil, hamı köçdü.
1993cü il avqustun 31də ermənilər Poladlını, bütünlüklə Qubadlı rayo
nunun ərazilərini işğal etdi. İnsanlar isti yurdyuvalarını tərk edib müxtəlif
istiqamətlərə üz tutdu. İlyas müəllim ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərində
məskunlaşdı. Hər günü bir ilə çevrildi. Poladlı həsrəti ilə günügünə caladı.

Bu həsrət Mirvari xalanı da üzürdü. O, teztez Poladlını xatırlayır,
kəndin lap yuxarısında yerləşən evlərinin həsrətini çəkirdi. Hər səhər Şor
su bulağından gətirdiyi suyun dadı damağından, kənd həyatının səsküyü
isə hələ də qulaqlarından getməmişdi. Çox darıxırdı kənd üçün. Bu həsrət
neçə illər idi ki, onu xəstə salmışdı. Bir səhər sonu görünməyən yolçuluq
Mirvari xalanın da qapısını döydü. O, 2013cü il oktyabrın 16da dünya
sını dəyişdi. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olundu.

Allah rəhmət eləsin!

P.S. Arxiv sənədləri içərisindən çox çətinliklə də olsa Osman babanın
müharibə illərində çəkdirdiyi bir şəkli əldə etdim («Bir əsr vuruşan
Poladlılar» yazısına bax: səh.  582). Oğlu Aydının xahişi ilə həmin
şəkli İlyas müəllimə göndərdim. 78 ildən sonra İlyas müəllim atasının
şəklini ilk dəfə görərkən onda hansı hisslərin yaranmasını sözlə ifadə
etmək çox çətindir. Bir müddət Sovet ideologiyası, sonralar isə qaç
qınlıq həyatının ağrıacısı ona atası haqqında məlumat toplamağa
imkan verməyib. Bütün sənədlər arxivlərdən itbata düşüb.
İlyas müəllimin bir yaşı olanda atası Osman baba müharibəyə getmiş
və ağır döyüşlərin birində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdu. Artıq həmin
bir yaşlı «uşaq» müharibə illərinin çətinliklərini, əmək meydanların
dakı mübarizənin ağırlığını geridə qoyub. 
Bir vaxtlar atasının heç olmasa şəklini görmək ümüdilə yaşayan İlyas
müəllim, bu gün Osman babanın müharibəyə yollandığı doğma kəndə
qayıdacağı günü həsrətlə gözləyir...

P.P.S. Bu yerdə İlyas müəllimə uzun ömür, can sağlığı arzulamışdıq.
Lakin, kitab çapa hazırlanarkən İlyas müəllimin ölüm xəbərini eşitdik.
«Mirvari üçün yaman darıxıram»  deyən İlyas müəllim 12 aprel 2018
ci ildə dünyasını dəyişdi və Sumqayıt şəhər qəbristanlığında (Müşfiq yolu
yaxınlığında) ömürgün yoldaşı Mirvari xalanın yanında dəfn olundu.
Allah rəhmət eləsin!
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AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Sadıqova (Mehdiyeva) Çimnaz İlyas qızı
1968ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt İnşaat
Texnikumunu bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt şəhərin
də yaşayır. Qubadlı rayonunun Diləli Müskanlı kəndindən
Nazimlə ailə həyatı qurub. Onların Aynur və Cavidan adlı
övladları dünyaya gəlib.

Sadıqov Aydın İlyas oğlu
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Res
publikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasını
bitirib. Polis mayorudur. Halhazırda Daxili İşlər Nazirliyi
Qubadlı rayon Polis şöbəsində məsul növbətçi vəzifəsində
çalışır. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Sumqayıt şəhərindən
Natəvan xanımla ailə həyatı qurub. Onların Aydan və Elçin
adlı övladları dünyaya gəlib.

Sadıqov Adil İlyas oğlu
1971ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Gəncə şəhərində
Sürücülük Məktəbini bitirib. Halhazırda Sumqayıt şəhər
1001 xırdavat malları mağazasında satıcı işləyir. Sumqayıt
şəhərində yaşayır. Sumqayıt şəhərindən Ramilə xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Ömər və Nərmin adlı övladları dünyaya
gəlib.

Sadıqov Qafil İlyas oğlu
1973cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı şəhər
Dəmiryol Texnikumunu bitirib. Halhazırda sürücü işləyir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Sumqayıt şəhərindən Qaratel xa
nımla ailə həyatı qurub. Onların Nəzrin, Fidan və İlyas adlı öv
ladları dünyaya gəlib. (Oğluna atası İlyasın adını verib).

Sadıqov Ramil İlyas oğlu
1977ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xalq Təsərrüfatı
İnstitutunun Әmtəəşünaslıq fakültəsini bitirib. Halhazırda
qaynaqçı işləyir. Bakı şəhərində yaşayır. Bakı şəhərindən Pər
vanə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Ülvi və Rəvan adlı
övladları dünyaya gəlib.

Sadıqov Camal İlyas oğlu
1986cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt şəhə
rində Qubadlı qaçqın məktəbinin 11ci sinfini bitirib. Hal
hazırda tikinti sahəsi üzrə usta işləyir. Sumqayıt şəhərində
yaşayır.
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İRAN ŞAHININ QIZILLARI

Әsədov Әsab Ağamalı oğlu 1922ci ildə, Әsədova Gilə Ziliş qızı
isə 1928ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində anadan olub.
Әsabla Gilə 1946cı ildə ailə həyatı qurub. Onların Möhsün, Qiy
mət, İslam, Afərin, Nazənin, Qurban, Qəndab, Polad, Dağbəyi və
Laçın adlı övladları dünyaya gəlib.

Әsab 1929cu ildə Xocamsaxlı kənd 4 illik məktəbinin birinci sinfinə
gedib. İbtidai sinfi bitirdikdən sonra təhsilini Dondarlı kənd 9 illik mək
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təbində davam etdirib. İki il oxuduqdan sonra məktəbdən çıxıb. Bu, o
vaxtlar idi ki, Stalinin qərarı ilə ölkədə artıq yeni iqtisadi siyasət tətbiq
olunmağa başlamışdı. Sənayeləşmə və kollektivləşmə kimi mühüm təd
birlər hər yerdə sürətlə davam edirdi. 

Әsab kolxozun təsərrüfat sahələrində atası Ağamalı (Uğam) babaya
kömək etmək qərarına gəlir. Yaşının az olmasına baxmayaraq bir müd
dətdən sonra fermada işləməyə başlayır. Beş ildən çox çobanlarla birlikdə
dağlarda kolxozun qoyun sürüsünü otarır. Vaxt tapdıqca, öz təsərrüfat
larında da çalışır. Anası Miniş nənə isə qızları Tavar, Әsli və Münəvvərlə
birlikdə ev işləri ilə məşğul olur, onlara toxuculuq sənətinin sirlərini
öyrədir. (Yeri gəlmişkən: Әsabın Әsəd, Həbib adlı qardaşları və Kəklik
adlı bacısı da olub. Әsəd Xocamsaxlı məktəbinin 4cü sinfində oxuyarkən
idman dərsində aldığı xəsarətdən həyatını itirib. Nuşirəvan müəllim onu
dəmirdən düzəldilmiş paralel qolların üzərinə çıxarıb. Hərəkət vaxtı Әsəd
qara ciyərini zədələyib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onu həyata qay
tarmaq mümkün olmayıb, bir neçə gündən sonra dünyasını dəyişib.

Həbib hələ 2 yaşı olarkən dam evində yanaraq ölüb. O vaxtlar evi
isitmək, yemək bişirmək üçün damın bacası altında ocaq qalayardılar.
Miniş nənə uşağı ocağın kənarında yatızdırıb malheyvan dalınca qaçıb.
Qayıdanda görüb ki, köz aşıb Həbibin qolunun üstünə. Uşaq yuxudaykən
yanaraq dünyasını dəyişib.

Kəkliyin ölümü isə daha faciəli olub. Müharibə illərində Kəklik birinci
sinfə gedəndə Şirin kişinin anası Pəci nənə (Uşaq yaşlarından Pəricahanı
əzizləmə mənasında «Pəci»  deyə çağırıblar) ona qırmızı bir don tikib.
Miniş nənə də bu hədiyyənin əvəzini artıqlaması ilə çıxıb. Günlərin bir günü
Osman babanın oğlu Camal Məjdumun döşündə Poladlı uşaqları ilə bir
likdə ocaq qalayıb. Kəklik də uşaqlarla ocağın ətrafında dövrə vurub oy
nayırmış. Qəflətən Kəkliyin donunun bir hissəsini alov alıb. Uşaqlar qaçıb.
Kəklik qorxub ki, donunu yandırdığı üçün onu evdə döyəcəklər. Qaçıb yaxın
lıqdakı daşın arxasında gizlənib. Bir neçə dəqiqədən sonra don tamamilə
alovlanıb. Camaat gələnə qədər uşaq yanaraq dünyasını dəyişib).

1930cu illərdə kolxozçuların dünclik və əminamanlıq şəraitində
yaşayıb işləməsi üçün rayon rəhbərliyi ilə bərabər kolxoz sədrləri də
kommunist partiyasının bütün tapşırıqlarını həyata keçirməyə çalışırdı.
Dəmirçilər kəndinin klubunda əmək kollektivləri üçün teztez konsert
proqramları təşkil olunurdu. Ancaq 1941ci ilin iyun ayında kolxozun
radio qovşağından səslənən bir elan bütün kolxozçuları sarsıtdı: «Diqqət,
diqqət! Danışır Moskva! Sovet hökumətinin bəyanatı: «Bu gün 22 iyun,
səhər saat 4də Almaniya qoşunları müharibə elan etmədən qəflətən
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ölkəmizə hücum etmiş, bir çox istiqamətlərdən sərhəddi keçərək Jitomir,
Kiyev Sevastopol və digər şəhərləri bombardman etmişdir...» 

Bəli, Böyük Vətən Müharibəsi artıq başlamışdı... İndi, kənd klubunda
konsert proqramları yox, ölkəni müdafiə etmək üçün təbliğattəşviqat
işləri həyata keçirilirdi. Eyni zamanda kolxozçuların ikiqat, hətta, üçqat
işləməsi üçün lazımi tədbirlər görülürdü. Döyüşən ordunun zəruri ərzaq
və geyim ehtiyacını ödəmək məqsədilə müzakirələr aparılırdı. Kəndlər
dən, şəhərlərdən hamı səfərbər olunub cəbhəyə göndərilirdi. Әmək qa
biliyyəti olan yaşlı insanlar isə arxa cəbhədə işləməklə əsgərləri ərzaqla,
isti geyimlə təmin edirdi. Beşillik planı vaxtından əvvəl yerinə yetirmək
üçün kolxozçular yeni öhdəliklər götürürdü... 

Artıq Poladlıdan bir neçə nəfər döyüş bölgələrinə göndərilmişdi.
Növbə Әsaba da çatmışdı. Miniş nənə əlinə keçən isti paltarları, toxu
duğu çorabları onun çantasına yığmışdı. Әsabın müharibəyə getməsi o
vaxta təsadüf edirdi ki, artıq almanlar şəhərləri, kəndləri yandırayandıra
irəliləyirdi.

Әsab 1941ci il avqustun 14də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən cəbhəyə çağırılır. O, döyüş yoluna İran cəbhəsindən başlayır.
Həmin vaxt almanlar tez bir zamanda bütün CənubŞərqi Avropa ölkələrini,
o cümlədən, Yunanıstanı işğal edib, Türkiyə və İranda möhkəmlənmişdi.

İkinci dünya müharibəsi başlayan zaman İran öz «neytrallığını» elan
etsə də, ölkədə çox güclü alman kəşfiyyatı işləyirdi. Bu, İran şahı Rza
Pəhləvi ilə faşist almanıyası arasında yaxınlaşma siyasətinin aparılmasın
dan irəli gəlirdi. Bunu bilən Sovet höküməti və İngiltərə dövləti öz qoşun
larını İran ərazisinə yeridir. Qoşunlar Güney Azərbaycana daxil olur.
SSRİ İranın ərazisinə girməsini 1922ci ildə iki ölkə arasında bağlanmış
müqavilə ilə izah edir (həmin müqaviləyə əsasən, əgər bir dövlətin təh
lükəsizliyinə qarşı şərait yaranarsa, digər dövlət onun ərazisinə qoşun
yeridə bilər). Ölkədə siyasi vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyini görən İran
şahı Rza Pəhləvi 1941ci ilin avqustunda öz oğlu Məhəmməd Rza Pəh
ləvinin xeyrinə taxtdan əl çəkir və Cənubi Afrikaya sürgün olunur.

Maraqlıdır, SSRİ ilə İran arasında təhlükəsizlik sənədinin imzalan
masından 20 il sonra, 20 yaşlı Әsab Sovet Ordusu sıralarında İranda baş
verən proseslərdə iştirak edir... 

Әsab dayının ömürgün yoldaşı Gilə bibinin dediklərindən: «Әsab
danışırdı ki, onları Sovet Ordusunun tərkibində Təbrizə gətirdilər. Orada
başqa ölkələrin də əsgərləri var idi. Verilən tapşırığa əsasən Sovet hərbçiləri
İranda güclənən alman kəşfiyyatçılarını zərərsizləşdirməliydi. Ancaq hadi
sələr elə cərəyan edir ki, Sovet əsgərləri həm də İran şahının devrilməsi
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prosesində iştirak edir. Әsgərlərin içərisində Әsabla bərabər başqa azər
baycanlılar da varıymış...

Әsabın Səmərqənd şəhərindən Qurban adlı bir özbək dostu olur. Onlar
həmişə birbirini müdafiə edir, çətin sınaqlardan çıxırlar. Şahın dev
rilməsindən bir neçə gün sonra Qurban Әsaba deyir ki, çoxlu qızıl tap
mışam. Әsab inanmır. Qurban Әsabı aparıb qızılların yerini göstərir və
zarafatla: «İnanmırsan bax, İran şahının qızıllarıdı, şahənşahın sarayından
götürmüşəm»  deyir. Onlar gecəykən qızılları bir az da etibarlı yerdə giz
lədir. Fikirləşirlər ki, müharibə qurtarandan sonra qızılları da götürüb gizli
yolla Arazdan keçib vətənə dönərlər. Qurban Әsaba müharibədən sonra
Poladlıda yaşayacağına da söz verir. Hətta qızılları sərhəddən keçirə bil
məyəcəkləri təqdirdə Әsaba İranda qalmağı da təklif edir. Ancaq vəziyyət
elə gətirir ki, günlərin bir günü təcili Sovet Ordusunun bir hissəsini İrandan
geri çağırırlar. Geri çağırılan əsgərlər arasında Әsabla Qurban da var idi.
Onlar qızılların yerini kiməsə deməyə də imkan tapmır...»

SSRİ Silahlı Qüvvələrinin bir neçə bölüyü İrandan geri çağırılanda
almanlar müharibənin gedişində öz xeyirlərinə xeyli dönüş yaratmışdı.
Bu, o vaxtlar idi ki, artıq Leninqrad mühasirəyə alınmış, Moskva isə in
tensiv hücumlara məruz qalırdı. Hətta, bütün Qafqaz təhlükə altında idi. 

Әsabla Qurbanın İrandan başlayan döyüş yolu Qafqazdan keçməklə,
Polşaya qədər uzanır. Onlar müharibənin ağrıacısını birlikdə yaşayır.
1943cü ilin iyulavqust aylarında Şərq cəbhəsinin Kursk ərazisində
gedən ağır döyüşlərdə iştirak edirlər. Almaniyanın 2ci SS Panzer Or
dusu ilə Qırmızı Ordunun 5ci Gözətçi Tank Ordusu arasında Kurskda
baş verən döyüş tarixə ən böyük tank və texnika döyüşü kimi düşür.
Döyüşdə hər iki tərəfdən çoxlu sayda ağır zirehli hərbi maşınlar məhv
edilir. Nəticədə yenə də sovet döyüşçüləri qalib gəlir. Polşaya qədər
müxtəlif döyüşlərdə iştirak edən Әsabla Qurban ağır günləri geridə
qoyub 1945ci ilin mayında ordudan evə buraxılırlar.

Maraqlıdır ki, Qurban söz verdiyi kimi doğulub boyabaşa çatdığı
Səmərqənd şəhərinə yox, dostu Әsabla birlikdə Qubadlının Poladlı kən
dinə gəlir. Ancaq qızıllarsız... Kəndin havası, suyu bir də ilk baxışdan
vurulduğu bir qızın gözəlliyi onu valeh edir. Verdiyi sözün üstündə du
racağına, bir daha Özbəkistana qayıtmayacağına qərar verir. Qurban bir
neçə ay Poladlıda yaşadıqdan sonra Tavarı sevdiyini dostu Әsaba
bildirmək istəyir (Tavar Әsabın bacısı idi). Özözünə deyir: «Düzdür,
İrandan qızılları gətirə bilmədim, ancaq gəlib burada qızıla bərabər qız
tapdım...» Qurban fikirləşir ki, yox, bu barədə Әsaba nəsə desə, işləri
korlaya bilər. Ona görə də əvvəlcə qızın özü ilə danışmaq qərarına gəlir...
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Günlərin bir günü o, sevgi məktubu yazıb Şor bulağın yanındakı dağ
dağan ağacının dibinə qoyur. Tavar su doldurmağa gələndə məktubu
görür. Açıb oxuyur. O tərəfbu tərəfə baxır, heç kimi görmür. Nə edə
cəyini bilmir. Bu məsələdən evdəkilər xəbər tutur. Məsələ əvvəlcə Ağa
malı babanın evində, sonra isə kənd ağsaqqalları arasında müzakirə
olunur. Ağamalı baba deyir ki, mən özbəyə qız vermərəm. «Ağsaqqallar
şurası» isə qəti qərar çıxarıb Qurbanı kənddən qovurlar. O, korpeşiman
Özbəkistana qayıdır. Bütün bunlara baxmayaraq Әsab dayı 1962ci ildə
dünyaya gələn oğlunun adını dostunun şərəfinə Qurban qoyur.

Artıq müharibə qurtarmışdı. Yenə də Dəmirçilər klubunda kolxozçular
üçün konsert proqramları təşkil olunurdu. Onlara arxa cəbhədə göstərdiyi
qəhrəmanlıq müqabilində mükafatlar verilirdi. Ölkənin müxtəlif yer
lərində isə beşillik planı vaxtından əvvəl yerinə yetirənlər Sosialist Әməyi
Qəhrəmanı adı ilə təltif olunurdu. Әsab müharibədən qayıdandan sonra
yenidən kolxozun fermasında çoban işləməyə başlayır. 

Ağamalı baba ilə Miniş nənə Әsabı evləndirmək istəyirdi. Onlar tez
tez toydan söhbət açır, gah Poladlı, gah da Dəmirçilər qızlarını ona tərif
edirdilər. Kənd yeri olduğu üçün bu söhbətlərin sonu çox vaxt gəlib
kolxozda, ya da malheyvan, əkinbiçin işində qurtarırdı. Axırda da,
Әsabı ya Kosa dağdan camışları gətirməyə, ya da Çay bağçada dəhnə
düzəltməyə, yer belləməyə göndərirdilər... 

Vaxt ötür, vədə yetişir Әsab Poladlıda bir gözələ aşiq olur. Bu Ziliş ba
banın qızı Gilə idi. Ziliş babadan qız almaq elə də asan məsələ deyildi.
Bunun üçün elçilərdən mütləq qardaşı Alış babanı yola gətirmək tələb olu
nurdu. Çünki, bu məsələni elobanın ağsaqqalı Alış babanın razılığı olmadan
həll etmək mümkün deyildi. Deməli, Ağamalı baba qızı Ziliş babadan yox,
Alış babadan istəməliydi. 

Әsab işgücdən vaxt eləyəndə Şor bulağın üstündəki dağdağan
ağacının dibində dostları ilə söhbət edərdi. O, səbirsizliklə Gilənin bu
lağa nə vaxt gələcəyini gözləyərdi. Gilə isə taytuşlarından Әsabın onu
gözlədiyini eşidən kimi, səhəngin suyunu başqa qablara boşaldıb bulaq
başına gələrdi. Әsab Giləni bulaqda görən kimi yaxınlaşıb ondan su
istəyərdi. Gilə su qabını doldurub ona tərəf uzadardı... 

Bir dəfə Gilə su içmək üçün qab olmadığına görə səhəngi qaldırıb,
suyu Әsabın qoşa ovucuna tökmüşdü. Әsab bir səhəng suyu özü də
bilmədən içib qurtarmışdı. Gilə yalnız onda Әsabı başdan ayağa süzüb,
ona «ürəyinin bir tərəfində yer ayırmışdı»...

Müxtəlif kəndlərdən, o cümlədən Dəmirçilərdən, Giləyə elçi düşənlərin
sayı günbəgün artırdı. Alış baba elçilərin hamısını əliboş geri qaytarırdı.
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Günlərin bir günü Ağamalı baba ilə Miniş nənə özlərinə simsar (uyğun)
adamları toplayıb Ziliş babanın qapısını döyür. Ağamalı baba Ziliş baba
ilə dil tapacağını, ancaq Alış baba ilə çətin olacağını əvvəlcədən bilirdi...

Ağamalı baba söhbətə başlayan kimi Alış baba deyir:
 Mənim Әsaba veriləsi qızım yoxdur!
Әsabla Gilənin birbirini sevməsinə baxmayaraq, Alış baba bu

məsələyə qəti şəkildə «yox» deyir.
Müharibənin vurduğu ağrıacılar Ziliş babanı və qardaşını yaman sarsıt

mışdı. Müharibə qurtarsa da Ziliş babanın oğlu Mədəd hələ də cəbhədən
qayıtmamışdı. Bəlkə də Alış babanın Ağamalı babaya «yox» deməsinin
əsas səbəblərindən biri də elə bu idi. (Alış babanı ağrıdan başqa bir məsələ
də var idi. Gilə anadan olanda onu oğlu Bəkirə alacağına söz vermişdi.
Ancaq, Bəkir 1941cı il iyun ayının 12də xəstəlikdən dünyasını dəyişmişdi.
On gündən sonra Böyük Vətən Müharibəsi başlamışdı...)

Ağamalı baba öz adamları ilə birlikdə korpeşman geri qayıdır. Alış
babanın zəhmli baxışlarından çəkinən Әsabın gözləməkdən başqa çarəsi
qalmır. O, Alış babanın nə vaxtsa yola gələcəyi günə ümid bəsləyir.

...1946ci ilin əvvəllərində Mədəd müharibədən qayıdır. Alış baba iki
il saxladığı qara kağızı həmin günə qədər heç kimə göstərməmişdi.
Hərdən kağıza baxıb gizligizli ağlamışdı, o da hamı kimi Mədədin nə
vaxtsa qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləmişdi... («Fevralın 6dan,
fevralın 6na qədər» yazısına bax: səh.  124).

Qeyd etdiyim kimi, müharibədən sonra əsirlikdən qayıdanların hamısı
Xalq Daxili İşlər Komissarlığı (NKVD) əməkdaşları tərəfindən sorğusuala
tutulurdu. Hətta lazımi məlumatlar toplamaq üçün onların Vətən uğrunda
döyüşmələrinə əhəmiyyət verməyib, aylarla təcridxanada saxlayır, in
cidirdilər. Bu qurumun adı müxtəlif illərdə dəyişilməsinə baxmayaraq xalq
arasında NKVD (Narodnıy Komissariat Vnutrennix Del) kimi tanınırdı.
Mədəd də artıq on gün idi ki, əsirlik həyatı haqqında NKVD əmək
daşlarının suallarına cavab verirdi. («Buhenvald» əsir düşərgəsində» yazısı
na bax: səh.  143).

Günlərin bir günü Alış baba Mədədin yanına gələndə görür ki, Әsab
da oradadır. Səhərə qədər yatmayıb, Mədədi gözləyib. Әsabın Mədədi tək
buraxmaması Alış babanın çox xoşuna gəlir və ürəyində deyir: «Deyəsən,
Giləni aldın, a belə filanın oğlu! İndiyə qədər Mədədi gözləyirdim, şükür
Allaha, Mədəd də gəlib çıxdı. Artıq toya hazırlaşmaq olar...» 

Alış baba Mədədin yanında Әsaba heç nə demir. O, evə qayıdandan
sonra eyvana çıxıb Ağamalı babanı səsləyir: «Ağamalı, ay Ağamalı,
Giləni verdim Әsaba, xeyirli olsun!» 
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Ağamalı baba çəpərin o biri tərəfindən sevincini gizlədə bilməyib
yarıciddi, yarızarafatla deyir:

 Bəs, ay Alış, sən deyirdin mənim Әsaba veriləsi qızım yoxdu?
Alış baba da söz altda qalmayıb güləgülə cavab verir:
 Elə indi də deyirəm, mənim Әsaba veriləsi qızım yoxdu. Gilə  mə

nim yox, Zilişin qızıdı...
Alış babanın razılığından sonra Miniş nənə toy tədarükü görməyə,

Sənəm nənə isə cercehiz toplamağa başlayır.
Düzdür, Sənəm nənə hələ bu söhbət çıxmamış əlinə düşənlərdən

bəzilərini alıb sandığın bir küncünə atmışdı. O, hər bir ailə üçün vacib
sayılan Quran kitabını, üstündə namaz qılmaq üçün qirbişim (əbrişim) şal
dan tikilmiş ikiüç canamazı, təsbehi, gümüş xəncər və kəməri də qızı
Gilənin cehizinə daxil etmişdi. Sənəm nənə hər dəfə sandığa əl gəzdirəndə
özü düzüb qoşduğu bir bayatını təkrartəkrar zümzümə edərdi:

«Әzizim giləgilə,
Qoy gedim Gilə gilə
Atımtutum nəvəmi,
Oynadım güləgülə...»

Gilə evin tək qızı idi. Ona görə də Sənəm nənə anası Tovuz nənədən
qalma bəzi şeyləri də qızına cehiz vermək qərarına gəlmişdi. Daha sonra
o, iki nəfərlik qırmızı yorğan və qırmızı məxmərdən üzlənmiş böyük
taxt döşəyi, ikı yun döşəkçə, iki mütəkkə, bir böyük nazbalınc (içində
yumşaq quş tükü olan yastıq), qaynataqaynana üçün iki döşəkcə, mə
işətdə istifadə etmək üçün dəstərxan süfrə, əlüz dəsmalı, isti qabları gö
türmək üçün yeddi cüt «tutqac» da hazırlamışdı.

Bunlardan başqa, Sənəm nənə bir ağzıdolu sandıq yun məmulatlardan 
biriki xalçapalaz, mərfəş, xurcun; qabqacaqlardan  küpə, kuzə, aşsüzən;
ağac məmulatlarından  nehrə, yeddi taxta qaşıq, tabaq, oxlov, çanaq, çömçə,
çətən, çörəkqabı; Xocahan bazarından alınmış metal əşyalardan  təzə,
yaxud yenicə qalaylanmış mis qabqacaq, gəlinin yuyunması üçün böyük
teşt, qazan, gülabzən, mis aftafa, ləyən, hamam satılı, altı kabab şişini də
qırmızı lentlə bağlayıb səliqə ilə evin bir küncünə yığmışdı...

Gilə isə öz növbəsində bəy üçün hazırladığı tikmə əl işlərini, güləbətinli
tirmə araxçını, ipək daraqqabını, saatqabını, zərxaradan on iki ədəd tənbəki
və pul kisəsini, 2030 cüt çarıqbağını, at üçün cilovu, qələmdanı cehizinə
əlavə etmişdi. O, özü üçün hazırladığı ətirqabı, qayçıqabı, iynəqabı, sayı
yeddi olmaqla iynə, qıyıq, güləbətinli pərdəbağı, ipək tumanbağı, taxça və
güzgü pərdəsi, qara dabandaşı kimi əşyaları da sandığa qoymuşdu.
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1946cı ilin yay aylarından biri idi. Qız evi artıq bütün cercehizi
toplamışdı. (Sonralar hamı deyirdi ki, sağ olsun Sənəm arvadı, hələ bu
günə qədər heç kim qızına belə cercehiz verməmişdi...) Oğlan evi də
toya tam hazır idi. Oğlan evi ilə qız evinin eyni kənddən olması toya
hazırlıq işlərini xeyli asanlaşdırmışdı... 

Ağamalı babanın evi kəndin lap yuxarısında yerləşirdi. Qara zurnanın,
nağaranın səsi bütün kəndə yayılmışdı. Hətta bu səs ətraf kəndlərdə də
eşidilirdi. Hamı dəstədəstə axışıb toya gəlirdi. Müharibədən sonra Po
ladlıda ilk dəfə idi ki, belə toy çalınırdı. Cəbhədən qayıdanlar zopu (et
noqrafik oyun) çəkir, qədim xalq oyunları oynayırdı. Üç gün, üç gecə
çalınan toyun axırıncı günündə Giləni başdan ayağa alqırmızı geyindirib
ata evindən bəy evinə yola saldılar. Ağamalı baba ilə Miniş nənənin, Ziliş
baba ilə Sənəm nənənin, Alış baba ilə Sünbül nənənin toyun axırında qol
götürüb oynaması uzun illər poladlıların dilindən düşmədi. 

Həmin dövrün toy adətənənələri ilə müasir dövrün toyları arasındakı
fərqi bu gün bərlibəzəkli şadlıq saraylarında daha aydın görmək mümkün
dür. Bu isə müasir dövrün tələbləri və gənclərin dünyaya başqa prizmadan
baxmasından irəli gəlir. («Poladlıda toy adətləri» yazısına bax: səh.  483).

Ağamalı baba ilə Miniş nənə ömürlərinin axırına qədər Poladlı
kəndində yaşayıb, sadə bir ömür sürür. Miniş nənə 1975ci ildə, Ağamalı
baba isə 1978ci ildə Poladlı kəndində dünyasını dəyişir. Hər ikisi
Dəmirçilər kənd qəbristanlığında dəfn olunur. Erməni işğalına qədər
qəbirlərinin yeri məlum idi.

Allah rəhmət eləsin!
Әsab dayı ailə qurduqdan sonra yay aylarında Dəmirli yaylağında, qış

aylarında isə İmişli çollərində Ziliş baba, Lətif əmi, Mürşüd dayı, Yunis
dayı ilə birlikdə çobanlıq edir. Bir müddətdən sonra isə baş çoban işləməyə
başlayır. Aranda istilər düşən kimi o, ailəsi ilə birlikdə dağlara qalxardı.
Birbirinin ardınca sıralanan dağlara baxmaqdan yorulmazdı. Övladların
dan biri dağda dünyaya göz açdığı üçün adını Dağbəyi qoymuşdu. Bu onun
dağlara vurğunluğundan irəli gəlirdi. Әsab dayı tüfəngini heç vaxt əlindən
yerə qoymazdı. Teztez Balakişi əmi ilə Dəmirli dağlarında ovovlayardı.
(«Dəmirli yaylağında ov» yazısına bax: səh.  542). O, uşaqla uşaq, böyüklə
böyük kimi rəftar edərdi. Uşaqlıq illərindən yaddaşımda qalan bir xatirəni
danışmaq istəyirəm: «Әsab dayının diş çəkmək bacarığı var idi. O, kəl
bətinlə tutduğu dişi kökündən çıxarmamış buraxmazdı. Bir gün dişim
möhkəm ağrıyırdı. Məni Әsab dayının yanına apardılar. Ağrıyan dişimi
göstərdim. «Çəkmirəm, baxıram»  deyədeyə qəflətən kəlbətinlə dişimdən
tutdu. Qışqırmağa macal tapmamış kəlbətinin ucunda balaca, ağappaq bir
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dişi mənə göstərib dedi: «Bunu götür at yükün (üstüstə yığılmış yorğan
döşək dəsti) arxasına. Özün də de ki, siçan, balta dişimi verirəm sənə, inci
dişini ver mənə! Әgər elə desən, dişinin ağrısı tez kəsəcək və yerində
muncuq kimi bir diş bitəcək...» Bir vaxtlar dişi ağrıyan Poladlı uşaqları
Әsab dayının bu sözlərini yəqin ki, yaxşı xatırlayır...

Mən çəkilmiş dişi yükün arxasına atdım. Әsab dayının dediklərini
təkrarladım və elə hiss etdim ki, dişimin ağrısı kəsdi...» Bu xatirə yad
daşıma elə həkk olunub ki, öz dişim, yaxud da başqasının dişi ağrıyanda
həmişə Әsab dayının sözləri yadıma düşür. 

Hələ sovetlər dövründə insanları ruhlandırmaq, stimul vermək üçün
müxtəlif mükafatlar təsis olunmuşdu. Döyüş bölgələrində qəhrəmanlıq
göstərən döyüşçülər «Sovet İttifaqı Qəhrəmanı», təsərrüfatın müxtəlif
sahələrində qəhrəmanlıq göstərən kolxozçular «Sosialist Әməyi Qəhrə
manı», on və daha çox uşaq böyüdüb tərbiyə edən analar isə «Qəhrəman
Ana» Ordeni ilə təltif olunurdu. Gilə bibi on uşaq böyüdüb tərbiyə etmişdi.
Ona görə də onu 12 fevral 1961ci ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin sədri Məmməd İsgəndərovun imzası ilə II dərəcəli, 28 iyun
1963cü ildə isə I dərəcəli «Analıq Medalı» ilə təltif etmişdilər. Sonra o,
31 dekabr 1965ci ildə həmin imza ilə III dərəcəli, 26 dekabr 1968ci ildə
II dərəcəli, 21 yanvar 1972ci ildə isə üç il əvvəl təyin olunmuş yeni sədr
Qurban Xəlilovun imzası ilə I dərəcəli «Ana Şöhrəti» Medalı ilə təltif
edilmişdi. Daha sonra isə Gilə bibi 19 aprel 1976cı ildə SSRİ Ali Sovetinin
qərarı ilə on uşaq böyüdüb tərbiyə etdiyi üçün SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin Sədri Nikolay Viktoroviç Podqornıy tərəfindən imzalanmış
sənəd və 225282 nömrəli «Qəhrəman Ana» Ordeni ilə təltif olunmuşdu.

SSRİ Ali Sovetinin on uşaq böyüdüb tərbiyə etmiş anaya verdiyi qiymət
bu idi: «Qəhrəman Ana» Ordeni, bir də hər ay üçün on manat pul...» Düzdür,
bu indiki dövr üçün bir az qəribə görünsə də, ancaq Sovet dövrü üçün kifayət
qədər önəm kəsb edirdi. Әsab dayı həmişə Gilə bibiyə zarafatla deyərdi:
«Mən hər yeri gəzdim, nə müharibədə, nə də ki, kolxozda qəhrəman ola
bilmədim, ancaq sən evdə oturaotura qəhrəman oldun!»

Әsab dayı ilə Gilə bibi övladlarını böyüdüb boyabaşa çatdırır. Onun
Dəmirli yaylağında qaldığı ayları nəzərə almasaq, demək olar ki, öm
rünün sonuna qədər Poladlı kəndində yaşayıb. Kəndin bütün xeyir
şərində iştirak edib. Ömrünin son bir neçə ilini dağlara gedə bilməyib,
kənddəki təsərrüfatında çalışıb.

Bir dəfə Әsab dayı Çay bağçada işləyəndə Balakişi əmi ona balaca bir
bağlama gətirir. Deyir ki, İranda gizlətdiyin qızıllardan birini axır ki, 40
ildən sonra sənə göndərdilər. Әsab dayı yarızarafat yarıciddi deyilən bu
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sözə az qalır ki, inansın. Sevinəsevinə bağlamanı açır. Qırmızı qutunun
içində «19411945ci il Böyük Vətən Müharibəsinin 40cı ildönümü» mü
nasibətilə ona göndərilən medalı görür. Medalı götürüb o üzbu üzə fır
ladır: «İranda gizlətdiyim qızıllar da elə bu boyda olardı»  deyir. Bu medal
Әsab dayı üçün Sovet Ordusunun Almaniya üzərində qələbəsinin 40 illiyi
münasibətilə 6 may 1985ci ildə, ölümündən bir neçə ay əvvəl Qubadlı
rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri tərəfindən göndərilmişdi.

Әsab dayı son günlərə qədər əmək fəaliyyətini itirmir. Günlərin bir
günü qəfil ölüm onun da başının üstünü kəsir. O, 1985ci il sentyabrın 15
də dünyasını dəyişir. Alzabəyin qəbristanlığında dəfn olunur.

Allah rəhmət eləsin!
Ölümündən səkkiz il sonra Poladlı kəndi ermənilər tərəfindən yandırılır.

Bir vaxtlar Әsab dayının atası Ağamalı baba, Alış baba ilə birlikdə yeddi
ermənini bu kəndin yaxınlığındakı Uruşan dərəsində döyüb öldürmüşdü.
Bundan sonra əvvəlcədən kəndi tərk edən camaat öz yurdyuvalarına qayıt
mışdı. Bu, 1918ci ilə təsadüf edən bir hadisə idi. Ancaq 1993cü ilə təsadüf
edən növbəti hadisədə erməni və onların havadarlarının qarşısını almaq
mümkün olmadı. Camaat öz atababa yurdlarını tərk etdi və bir daha geri
qayıtmadı. Düzdür, bu gün poladlılar içərisində ermənilərin burnunu əzə
biləcək Ağamalılar, Alışlar yetişib və yetişməkdədir. Ancaq indi dövr başqa,
zaman başqadır. Bütün bu məsələlər qol gücü ilə deyil, kağız üzərində
yazılarla (bəzən kağız üzərində yazılanlara da məhəl qoyulmur), döyüş böl
gələrində isə odlu silahlarla həll olunur... 

Kəndi tərk edənlər içərisində Gilə bibi və övladları da var idi. Onlar
da camaatla birlikdə, Bakıya doğru üz tutdu. Binədə yaşayan oğlu Möh
sünün evində məskunlaşdılar. Bir müddətdən sonra Binədə və Ceyran
batanda özlərinə eveşik düzəltdilər.

Gilə bibi övladları Polad, Dağbəyi və Laçına Poladlıdan çoxçox uzaq
larda toy elədi. O, halhazırda Laçınla birlikdə Binə qəsəbəsində yaşayır.
Böyük oğlu Möhsin 2015ci ildə uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra Binə
qəsəbəsində dünyasını dəyişdi və qəsəbə qəbristanlığında dəfn olundu.

Allah rəhmət eləsin!

P.S. Polad, Dağbəyi və Laçın Qubadlının çətin günlərində rayonun
könüllülərdən ibarət batalyonunda xidmət edib. Sonra Poladla Dağbə
yi Daxili İşlər Nazirliyinin Qubadlı rayon Polis Şöbəsində, Laçın isə
Milli Orduda xidmətini davam etdirib. Laçın döyüş bölgəsində bir neçə
dəfə ağır yaralanıb, 2ci qrup əlildir. Hər üçü müharibə veteranıdır.
Әsədov Poladın dediklərindən: Rayonu artilleriya silahlarından
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daim atəş altında saxlayırdılar. Hər şey gec idi... Hərbçi olduğumuz
üçün rayonu ən axırda tərk etmək əmri verilmişdi bizə. Artıq Cəbrayıl
rayonu da işğal olunmuşdu. Məcbur olub üçdörd nəfərlə Araz çayın
dan İran tərəfə keçdik. Yaşlı bir kişi bizə dedi: «Sizin aranızda ürəkli
bir oğul tapılmadı ki, özünü tankın altına atsın?»
Dostlarımdan biri dilləndi:
 Ürəkli olmasaydıq rayonu ən axırda tərk etməzdik! Bir də ki, biz
tank görmədik ki, özümüzü tankın altına ataq. Ermənilər bizi uzaqdan
artilleriya atəşinə tutmuşdu...

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Әsədov Möhsün Әsab oğlu
(«Gəl, sənə Dəmirçilərdən...» yazısına bax: səh  350).

Әsədova (Rəhimova) Qiymət Әsab qızı
1950ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı
kənd 8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda təqaüdçüdür.
Xırdalan şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı
kəndindən Sahiblə ailə həyatı qurub. Onların Zöhrab, Әvəz,
Miroğlan, Təyyar, Cəmalə və Söhbət adlı övladları dünyaya
gəlib.

Әsədov İslam Әsab oğlu
1955ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Binə 101 saylı
Texniki Peşə Məktəbini bitirib. Bir müddət zavodda işləyib.
Halhazırda təqaüdçüdür. Ceyranbatan qəsəbəsində yaşayır.
Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən Səmimə xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Elməddin və İkram adlı övladları dün
yaya gəlib.

Әsədova (Әləkbərova) Afərin Әsab qızı
1958ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir. Binə
qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən
Namiqlə ailə həyatı qurub. Onların Səbinə, Ağa və İsmil adlı
övladları dünyaya gəlib.

Әsədova (Həsənova) Nazənin Әsab qızı
1960cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir. Bakı
şəhərində yaşayır. Bakı şəhərindən Yaşarla ailə həyatı qurub.
Onların Sevinc, Hüseyn və Səadət adlı övladları dünyaya
gəlib.

348



Әsədov Qurban Әsab oğlu
1962ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Sənaye Pe
doqoji Texnikumunu bitirib. Halhazırda BİSMAK Un Mə
mulatları fabrikində işləyir. Ceyranbatan qəsəbəsində yaşayır.
Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən Zəminə xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Nərminə və Səid adlı övladları dünyaya
gəlib.

Әsədova (Lətifova) Qəndab Әsab qızı
1964cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakıda texniki
peşə məktəbini bitirib. Halhazırda «Siyəzən Broyler» ASC
quşçuluq fabrikində işləyir. Giləzi qəsəbəsində yaşayır. Qu
badlı rayonunun Poladlı kəndindən Musa dayının oğlu Aqibət
ilə ailə həyatı qurub. Onların İlkin, Tünzalə və Emin adlı öv
ladları dünyaya gəlib.

Әsədov Polad Әsab oğlu
1967ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Daxili İşlər Nazirliyi
Qubadlı rayon Polis şöbəsində işləyib. Halhazırda təqaüd
çüdür. Binə qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndindən Məmməd dayının qızı Ayna xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Vüsal və Gilə adlı övladları dünyaya gəlib.
(Qızına anası Gilənin adını verib).

Әsədov Dağbəyi Әsab oğlu
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Daxili İşlər Nazirliyi
Qubadlı rayon Polis şöbəsində işləyib. Halhazırda təqaüd
çüdür. Binə qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndindən Balakişi dayının qızı Cəlalə xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Әsab, Leyla və Minurə adlı övladları dünyaya
gəlib. (Oğluna atası Әsabın adını verib).

Әsədov Laçın Әsab oğlu
1974cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Elektrik sahəsi üzrə mütəxəs
sisdir. İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlilidir. Binə qəsəbəsində
yaşayır. Binə qəsəbəsindən Aynurə xanımla ailə həyatı qurub.
Onların Әli, Әkbər və Fatimə adlı övladları dünyaya gəlib.
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«GӘL SӘNӘ DӘMİRÇİLӘRDӘN...»

Әsədov Möhsün Әsab oğlu 1948ci ildə Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndində, Әsədova Nabat Məmməd qızı isə 1958ci ildə
həmin rayonun Dondarlı kəndində anadan olub. Möhsünlə Nabat
1975ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Elnarə, Әsəd və Elçin adlı
övladları dünyaya gəlib. 

Möhsün Dondarlı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Maliyyə
Kredit Texnikumuna qəbul olur. O, texnikumun Dövlət Sığortası fakültəsini
bitirib kəndə qayıdır. Әsab dayı ilə Gilə bibi: «Səni evləndirməyincə şəhərə
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buraxmayacağıq»  deyib, başlayırlar Dondarlı, Saray, Xocamsaxlı qızlarını
birbir saymağa. «Әgər bu kəndlərdən qız almağa razı deyilsənsə, eybi yox,
gəl sənə Dəmirçilərdən qız alaq»  deyirlər.

Hər gün evdə gedən sözsöhbətin ciddi olduğunu görən Möhsün, onsuz
da əvvəlaxır ailə quracağını düşünüb, özü də başlayır ordanburdan qız so
raqlamağa... Soraqladığı qızların içərisində könlü Dondarlı Məmməd kişinin
qızı Nabatı tutur. Qız atası daş atıb başın tutur ki, mənim Әsabın oğluna ver
iləsi qızım yoxdur. Möhsün də eləmə tənbəllik qızı götürüb qaçır...

Bir müddətdən sonra Poladlıda toy çadırları qurulur. Möhsünlə Nabat
ailə qurur. Gilə bibi ilə Çeşminaz xalanın mehriban münasibəti ailələr
arasında barışıga səbəb olur. Gənc ailə Bakıya qayıdıb zavodda işləməyə
qərar verir. Beləliklə, onlar sənayeləşmənin geniş vüsət aldığı bir vaxtda
ələlə verib Bakı Elektroavtomat Zavodunda işləyir və zavodun yataqxa
nasında yaşamağa başlayır. Övladları dünyaya gəlir. Arasıra kəndə baş
çəkməyi də unutmurlar. Uzun illərin zəhmətindən sonra zavod onları gənc
mütəxəssis kimi Binə qəsəbəsində  evlə təmin edir.

Möhsün 2015ci ildə dünyasını dəyişir. Binə qəsəbə qəbristanlığında
dəfn olunur. Allah rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Әsədova (Dadaşova) Elnarə Möhsün qızı
1977cı ildə Әzizbəyov rayonunun (indiki Xəzər) Binə
qəsəbəsində anadan olub. 136 saylı qəsəbə orta məktəbinin
10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt şəhərində
yaşayır. Qubadlı rayonunun Hal kəndindən Natiqlə ailə həyatı
qurub. Onların Gülnarə və Әfsanə adlı övladları dünyaya
gəlib.

Әsədov Әsəd Möhsün oğlu
1978ci ildə Әzizbəyov rayonunun (indiki Xəzər) Binə
qəsəbəsində anadan olub. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri
İnstitutunu bitirib. Halhazırda tikinti şirkətində mühəndis
işləyir. Binə qəsəbəsində yaşayır. Qərbi Azərbaycandan Vüsa
lə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Sənan, Samir və Ülkər
adlı övladları dünyaya gəlib. 

Әsədov Elçin Möhsün oğlu
1982ci ildə Әzizbəyov rayonunun (indiki Xəzər) Binə qəsə
bəsində anadan olub. 136 saylı qəsəbə orta məktəbinin 10cu
sinfini bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə məşğul olur. Binə
qəsəbəsində yaşayır. Göyçay rayonundan Leyla xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Arzu adlı övladı dünyaya gəlib.
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«O, DAYI DEYİL, MÜӘLLİMDİR!»

Yusifov Məmməd Mətiş oğlu 1939cu ildə, ömürgün yoldaşı Yusif
ova Münəvvər Ağamalı qızı isə 1941ci ildə Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndində anadan olub. Məmmədlə Münəvvər  1962ci ildə ailə
həyatı qurub. Onların Məfkurə (Mələk), Kəmalə, Tahir, Ayna, Zahir,
Şaxı (Məxruqə) və Bədəl adlı övladları dünyaya gəlib.

İnsanlar həyatda müxtəlif talelər yaşayır. Birbirinə bənzəməyən acılı
şirinli talelər güclünü də, gücsüzü də eyni dərəcədə əzir, ya da ki, əzizləyir.
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Biçarə ana qismətinə yazılan ömür payının belə tez sona çatmasını deyil,
övladları Məmmədlə Yusifin taleyinin necə olacağını fikir edib ağlayırdı.
Mələk nənə işıqlı dünyadan köçəndə Məmmədin 45, Yusifin isə 23 yaşı
olardı. Onlar hələ anasızlığın nə demək olduğunu anlamırdılar.

Mələk nənənin ölümündən bir neçə ay sonra Yusif də dünyasını dəyi
şir. Balaca Məmmədi böyüdüb tərbiyə etmək Mətiş babanın üzərinə
düşür. Düzdür, Mələk nənənin bacısı Mirvari nənə Məmmədi götürüb
saxlamaq istəsə də Mətiş baba buna razı olmur. Ev işləri ilə çöl işləri
birbirinə qarışır. Başını qaşımağa vaxt tapmayan Mətiş baba, çətinlik
lərə baxmayaraq övladını ağıllı, tərbiyəli və bacarıqlı görmək istəyirdi.
Ancaq həyatda tale yenə də Məmmədin üzünə gülmür. O, iki ildən sonra
atasını da itirir. Anasızlığın nə demək olduğunu yenicə dərk etməyə
başlayan Məmməd, indi də atasızlığın acısını yaşamaq məcburiyyətində
qalır. Məmmədi əmisi qızı Durna nənə götürür və böyüdüb tərbiyə edir...

Deyirlər ki, ən vacib olan tale deyil, insanın öz taleyini necə qəbul
etməsidir. Məmməd altı yaşındaykən artıq dərk etmişdi ki, nə insan
təbiətini, nə də onun taleyini dəyişmək mümkün deyil. Ona görə də o,
uşaq yaşlarından bütün çətinliklərə qatlaşaraq ağılın gücü çatmadığı
halda, hər şeyi taleyin hökmünə buraxır. Bəli, tale bəzən həyatın axarını
elə dəyişir ki, buna heç ağılın da gücü çatmaz...

Yusifov Tahir Məmməd oğlunun dediklərindən: «19411945ci
illərdə Azərbaycanın mərd oğul və qızları xalqımızın fədakarlığını,
vətənpərvərliyini, sarsılmazlığını nümayiş etdirmişdi. Dəhşətli mühari
bənin başladığı ilk günlərdən səfərbərlik elan olunmuş, on minlərlə
Azərbaycan oğul və qızları könüllü olaraq cəbhəyə yollanmışdı. Arxa
cəbhədə isə yaşlı kişilər və iş qabiliyyəti olan qadınlar təsərrüfatının
bütün sahələrində döyüşə gedənləri əvəz etməyə çalışmışdı.

Atamın uşaqlıq illəri Böyük Vətən Müharibəsinin ağır vaxtlarına
təsadüf edib. Həmin illərdə yoxsulluq, aclıq baş alıb gedirdi. Hamı kol
xozda işləyir, uşaqların necə və harada böyüməsi ilə heç kim maraqlana
bilmirdi. Deyirlər, bir qarın çörəyə möhtac olan müharibə uşaqları öz
özünə böyüyür. Atam da özözünə böyüyüb... O, uşaq olsa da Durna
nənəyə yaxından kömək edib, çəltik sahələrində bafa tutub, dərz bağlayır
mış. Durna nənə onu işə aparmayanda Ağamalı babanın yanına qaçırmış.
Ağamalı baba ona, həyatın bütün çətinliklərindən çıxmaq üçün başqaları
nın köməyinə deyil öz bacarığına, öz ağlına güvənməyi öyrədir.

Atam işləməkdən codlaşmış əlləri ilə uşaqlıq illərinin üstündən sanki
bir xətt çəkmişdi... O, uşaqlardan ayrı gəzir, tənhalığı sevirmiş. Oyun
caqları isə irili xırdalı daşlar imiş. Boş vaxtlarında bulağın üstündə oyun
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caq saydığı balaca daşlardan özünə ev qurur, xoşuna gəlməyəndə isə
uçurubdağıdırmış.

Günlər birbirini əvəz edir. Atam böyüyüb məktəbə gedir. Ağamalı baba
ona çarıq, Durna nənə isə kitablarını yığmaq üçün qalın parçadan çanta
tikir. O, məktəbi qurtarana qədər bu çantanı daşıyır. Çarığın uçundan bar
maqları çıxsa da onu əzizləyib qoruyur. Deyirlər, atam həmin çarığı insti
tutda oxuduğu illərə qədər saxlayırmış. Hər dəfə çarığa baxanda uşaqlıq
illərinin necə də ağrılı, necə də məşəqqətli keçdiyini xatırlayırmış...

Atam orta məktəbi yaxşı qiymətlərlə bitirib. Buna baxmayaraq birinci
il instituta qəbul ola bilməyib. 1957ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. İlk dəfə
əyninə hərbi forma geyib belinə kəmər bağlayanda neçə illər əvvəl Məhəm
məd dayının ona verdiyi kəmər yadına düşüb. Özü deyirdi ki, Məhəmməd
dayı müharibədən qayıdandan sonra bulağın üstündə mənə bir kəmər verib
demişdi: «Məmməd, bu kəməri əsgərliyə gedənə qədər özündə saxlayarsan.
Bu kəmər beş il müharibədə mənim belimdən çixmayib».

Atam üç il Türkmənistanda Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmət
də olub. Әsgəri xidməti başa vurduqdan sonra  Azərbaycan Pedoqoji
İnstitutunun rus dili üzrə axşam şöbəsinə qəbul olub. Həyatın bütün
çətinliklərini adi hal kimi qəbul edən atam gündüzlər Bakı Neft Emalı
Zavodunda fəhlə işləyib, axşamlar isə təhsilini davam etdirib. 1962ci
ildə ailə qurduqdan sonra bu qədər çətinliklərin üstünə ailə qayğıları
da əlavə olunub. O, Bakının Suraxanı rayonuna köçüb. İnstitutu qur
tarana qədər ailəsi ilə Suraxanıda yaşayıb. Poladlıdan və ətraf kəndlər
dən gələnləri həmişə evində qonaq edib. 

Atam bir müddət Bakıda yaşayıb işlədikdən sonra 1970ci ildə
yenidən Poladlıya qayıdıb. Bir müddət əvvəlki evində yaşayıb. Sonra
Nəsi əminin Məjdumun döşündəki evini satın alıb. Köhnə evdə isə atamı
böyüdüb boyabaşa çatdıran Durna nənə yaşamağa başlayıb.

Atamın Poladlıya qayıtmasının əsas səbəbi o vaxtlar kənd məktəblərində
müəllim çatışmazlığı olub. O, kəndə qayıtdıqdan sonra Xocamsaxlı kənd
səkkizillik məktəbində ibtidai sinif müəllimi kimi işə qəbul olunub. Mək
təbdə rus dili müəllimi olmadığı üçün rus dilini tədris etməyə başlayıb».

Öz taleyini olduğu kimi qəbul edən Məmməd müəllim haqqında bu
yazını yazanda ilk növbədə Xocamsaxlı kənd məktəbində oxuduğum
uşaqlıq illərim yadıma düşdü. Həmin illər kəndimizdə üç müəllim var
idi. Məmməd müəllim, İsmayıl müəllim bir də İlyas müəllim. Onlara
kim isə əmi, dayı deyəndə tez həmin adamın səhvini düzəltməyə çalı
şardım. «O, dayı deyil, müəllimdir!»  deyərdim. Elə bilirdim ki, onları
ancaq müəllim deyə çağırmaq olar. Bu, sadə, təmiz bir kənd uşağının
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evdə və məktəbdə aldığı tərbiyədən irəli gəlirdi. Bunu bizə evdə vali
deynlərimiz, məktəbdə isə müəllimlərimiz öyrətmişdi. 

Məmməd müəllim bizim sinfə rus dilindən dərs deyirdi. Həmişə onun
dərsini hazırlamaq məcburiyyətində idim. Çünki, kənddə nə işığın keç
məsini, nə də ki, bağbostan işlərini bəhanə gətirə bilmirdim. Onun cəmi
20 evdən ibarət bir kənddə baş verənlərin hamısından xəbəri olurdu.

Bir dəfə kəndə güçlü qar yağmışdı. Sevinirdim ki, yolirizi qar bas
dığı üçün məktəbə getməyəcəm. Birdən sevincimin üstünə elə bil ki,
çöldəki qarı, şaxtanı ələdilər. Evdəkilər məni Alzabəyin yala gətirdi. Po
ladlıdan məktəbə gedən uşaqların hamısı burada toplaşmışdı. Məmməd
müəllim, İsmayıl müəllim və İlyas müəllim ayaqlarına uzunboğaz çək
mə geyinib qarı yarayara bizi məktəbə qədər apardı. Məmməd müəllim
bizə rus dili dərsində qışa aid inşa yazdırdı... Sonra o, uşaqlıq illərindən
bizə danışdı. Qışın şaxtasında başıaçıq, ayaqyalın kəndin dar dalanlarını
dolaşdığından söhbət açdı: «Müharibə yenicə qurtarmışdı. Kənddə cəb
hədən qayıdanları görəndə hamı kimi biz də sevinirdik. Teztez evimizin
yaxınlığındakı Şor su bulağının üstündə ayaqyalın, başıaçıq təktənha
oynayırdım. Bir dəfə cəbhədən yenicə qayıtmış Məhəmməd dayı başımı
sığallayıb soruşdu:

 Adın nədi, a bala?
Mən də utanautana cavab verdim.
 Məmməd.
Məhəmməd dayı ortasını bərkbərk sıxdığı ulduzlu kəmərini açıb mə

nim belimə bağladı. Dedi ki, əsgərliyə gedənə qədər bunu saxlayarsan. Mən
sevinəsevinə evə tərəf qaçdım. Durna nənə mənə dedi ki, Məhəmməd
müharibəyə gedəndə sənin hələ iki yaşın var idi bala...

Kəmər çox xoşuma gəlirdi. Onu yatanda da belimdən çıxarmaq
istəmirdim. Məktəbə gedəndə kəmər həmişə ortamda olurdu. Uşaqlar
kəmərin parıldayan ulduzuna baxıb həsəd aparırdı.

Yay aylarında məktəbə ayaqyalın getmək adi hal almışdı. Qış ay
larında isə çarıq tapanda sevinirdik. Bir çarığım var idi. Ağamalı baba
tikmişdi. Neçə illər idi ki, onu geyinirdim. Artıq altı deşilmək üzrə idi.
Ona görə də çox vaxt məktəbə qədər ayaqyalın gəlirdim. Yalnız çarığı
məktəbə çatanda geyinirdim. Həmin çarığı hələ də saxlayıram. Teztez
baxıb, uşaqlıq illərimi xatırlayıram...»

Məmməd müəllim Poladlı kəndinin ağsaqqallarından biri idi. O mək
təbdə işləməklə bərabər təsərrüfat işlərində də çalışırdı. Düzdür, bu
işlərdə onun ən yaxın köməkçiləri övladları olsa da, bütün işlərə özü nə
zarət edirdi.
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1990cı ilin əvvəllərində Məmməd müəllim ağır xəstələnmişdi. O,
Sabunçuda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında müalicə olunurdu. Yatdığı
palata müalicə həkiminin kabineti ilə üzbəüz idi. Həkim Tibb İnstitutunu
yenicə bitirib, həmin xəstəxanaya təyinat almışdı. 25 yaşı olardı. O, hər
dəfə kabinetindən çıxanda, palataya girəndə, kabinetinə qayıdanda
Məmməd müəllim xəstə olmasına baxmayaraq ayağa durmağa çalışırdı.
Bunu görən gənc həkim 50 yaşında bir xəstənin teztez ayağa durmaq
istəməsini qəbul edə bilmir:

 Bəlkə mən gündə on dəfə kabinetə giribçıxacağam. Hər dəfə sən ayağa
qalxmağa çalışacaqsan? Çox xahiş eləyirəm özünə belə əziyyət vermə!

Məmməd müəllim həkimə cavab verir:
 Ay oğul, bizi belə öyrədiblər, özümdən asılı deyil.
Bu söz çoxlarına ibrət dərsi olmuşdu.
Məmməd müəllim 1990cı il sentyabrın 21də böyrək çatışmazlığı

xəstəliyindən dünyasını dəyişir və özü hasara aldığı Poladlı kənd qəbris
tanlığında dəfn olunur.

Allah rəhmət eləsin!
Ailənin ağırlığı həmin gündən sonra Münəvvər xalanın üzərinə düşür.

Çətinliklə olsa da övladlarını böyüdür. Övladları böyüdükdən sonra
analarına bu ağırlığı çəkməyə imkan vermir, ona hər sahədə kömək edir,
bütün işlərdə analarının məsləhətinə qulaq asırlar. 

1993cü ildə ermənilər Poladlı kəndini işğal etdikdən sonra Münəvvər
xala və övladları Binə qəsəbəsində məskunlaşır. Durna nənə də onlarla
birlikdə yaşamağa başlayır. Bir müddət burada yaşadıqdan sonra onlar
H.Z.Tağıyev qəsəbəsinə köçür. Durna nənə isə Sumqayıtda yaşayan
bacısı qızlarının yanında qalır. 

Münəvvər xala 1999cu il sentyabrın 18də ürək çatışmazlığı xəstəli
yindən dünyasını dəyişir və Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunur.
2001ci ildə isə Durna nənə rəhmətə gedir. O da Sumqayıt şəhər qəbris
tanlığında torpağa tapşırılır.

Allah hər ikisinə rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Yusifova (İsmayılova) Məfkurə (Mələk) Məmməd qızı
1963cü ildə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda anadan olub.
Dondarlı kənd orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda
«Azərbaycan CocaCola Bottlers» MMCdə işləyir. Xırdalan
şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən Mə
həmməd əminin oğlu Həmidlə ailə həyatı qurub. Onların Könül,
Ülviyyə, Vüsalə və Telli adlı övladları dünyaya gəlib.
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Yusifova (Sadıqova) Kəmalə Məmməd qızı
1965ci ildə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda anadan olub.
Bakıda texniki peşə məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir.
H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndindən Bilal dayının oğlu Sərvər ilə ailə həyatı qurub. On
ların Şəlalə və Aytən adlı övladları dünyaya gəlib.

Yusifov Tahir Məmməd oğlu
1967ci ildə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda anadan olub.
Bakı Plan Uçot Texnikumunu bitirib. Daxili İşlər Nazirliyi
Qubadlı rayon Polis şöbəsində işləyib. Halhazırda təqaüdçüdür.
H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Mah
mudlu kəndindən Şəlalə xanımla ailə həyatı qurub. Onların
Röyalə, Münəvvər və Pünhan adlı övladları dünyaya gəlib.
(Tahir qızlarından birinə anası Münəvvərin adını verib).

Yusifova (Әsədova) Ayna Məmməd qızı
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Kooperasiya
Texnikumunu bitirib. Halhazırda Bakı Aeroportunda sənədlərin
cilidlənməsi şöbəsində işləyir. Binə qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı
rayonunun Poladlı kəndindən Әsab dayının oğlu Polad ilə ailə
həyatı qurub. Onların Vüsal və Gilə adlı övladları dünyaya gəlib.

Yusifov Zahir Məmməd oğlu
1972ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Müdafiə Nazirliyinin nəzdində
hərbi kurs keçib və kapitan rütbəsi alıb. Halhazırda STPnin
Mühafizə Xidmətində işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır.
Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndindən Gülgəz xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Məmməd, Nicat və Yusif adlı övladları
dünyaya gəlib. (Zahir oğlunun birinə atası Məmmədin, birinə
isə ulu babası Yusifin adını verib).

Yusifova (Cəbrayılova) Şaxı (Məxruqə) Məmməd qızı
1974cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Plan Uçot
Texnikumunun Mühasibat Uçotu fakültəsini bitirib. Halhazırda
işləmir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndindən Yunis dayının oğlu Әjdər ilə ailə həyatı qurub.
Onların Tünzalə, Sədaqət və Nahid adlı övladları dünyaya gəlib.

Yusifov Bədəl Məmməd oğlu
1978ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Binə 101 saylı
Texniki Peşə Məktəbini bitirib. Halhazırda elektrik sahəsi
üzrə mütəxəssisdir. Binə qəsəbəsində yaşayır. Bakı şəhərin
dən Səbinə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Aytac, Nərmin
və Sübhan adlı övladları dünyaya gəlib.
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GECӘNİ GÜNDÜZӘ QATAN İNSAN

Yaqubova Güllər Yaqub qızı təxminən 1895ci ildə Qubadlı rayo
nunun Poladlı kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub. Güllər Po
ladlı Şirinlə 1920ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Mülayim
(19221985), Səfər (1924), Müzəffər (19342018), Fatma (1936
1988), Sabir (19382005) adlı övladları dünyaya gəlib.

Şirin baba ilə Güllər nənə uşaqlarını çox çətinliklə böyüdüb. 1920
1950ci illərdə Azərbaycanda, əsasən də ölkənin ucqar kəndlərində
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həyat səviyyəsi çox aşağı idi. Azərbaycanda Sovet Hakimiyyətinin qu
rulması, ölkənin sənayeləşdirilməsi, bölgələrin kolxozlaşdırılması, daha
sonra Böyük Vətən Müharibəsi və bir sıra başqa hadisələr ən ucqar
kəndlərdə, o cümlədən Poladlıda insanların yaşayışına öz mənfi təsirini
göstərmişdi.

1930cu illərə qədər Poladlıdakı nəsillərin hər birinin ayrıca torpaq
sahəsi var idi. Әkinbiçinə yararlı olan sahələr nəsillər arasında bərabər
bölünmüşdü. Bu bərabərlik prinsipi uzun illər davam etməsinə baxma
yaraq, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində olduğu kimi Poladlı kəndində

də əsasən tarixin kolxozlaşdırılma dönə
mində pozulmuşdur. Belə ki, həmin il
lərdə Stalinin göstərişi ilə SSRİdə
kollektivləşmə prosesi həyata keçiril
məyə başlayır. Bu proses uzun illər da
vam edir. Bir vaxtlar insanlar arasında
bərabər bölünən torpaq sahələri onların
əlindən zorla alınıb kolxozun ümumi
təsərrüfatına verilir. Kolxoza birləşdi
rilən sahələrin içərisində Şirin babanın
da torpaq sahələri var idi. Həmin vaxt
torpağı vermək istəməyənlər ağır işgən
cələrə, sürgünlərə məruz qalırdı. Kolxoz
rəhbərləri bu metodla kollektivləşmə
prinsiplərini sürətlə davam etdirirdi.

Şirin baba ilə Güllər nənə vaxtilə
dədəbaba torpaqları olan kolxoz sahə
lərində işləyirdi. Onlar da hamı kimi
məhsulun çox hissəsini kolxoz öhdəçi
liyini yerinə yetirmək üçün verirdi. (Bu
rada Ziliş babanın sözləri yadıma
düşür: «Әk, biç, əziyyət çək! Kolxoz da
desin ki, topladığın məhsulun hamısını
ver mənə, yığım anbarıma. Sonra sənə
nə verərəm, verərəm. Belə də hökumət
olar? Hazır topladığım məhsulu özüm
saxlayaram, sənə də nə verərəmsə özüm
bilərəm. Ona görə də mən Şura höku
məti kimi hökumət tanımıram»). Camaat
arasında bu və başqa səbəbdən yaranan
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2018ci il yanvarın 24də

dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər
qəbristanlığında dəfn olunub. 

Allah rəhmət eləsin! 



narazılıqları sovet rejimi tezliklə öz üsulidarəsilə aradan qaldırdı...
Məcburiyyət qarşısında qalıb belə haqsızlıqlara dözən Sirin baba ilə Gül
lər nənənin başqa çıxış yolu yox idi. Onlar da başqaları kimi uşaqlarını
böyüdüb tərbiyə etməli idi...

İqtisadi çətinlik bütün insanları əmək düşərgələrində, vətənpərvərlik
isə cəbhə bölgələrində sınağa çəkirdi. Dövrün çətinlikləri ilə ayaqlaşan
insanlar bu meydanda qalib gəlirdi. Ayaqlaşa bilməyənlər həyatın bu
rulğanında məhv olurdu...

1940cı ildə Şirin baba kolxozun təsərrüfat sahəsində günün altında
işləyərkən qəflətən dünyasını dəyişir. Onu Dəmirçilər kənd qəbristan
lığında dəfn edirlər. 

Allah rəhmət eləsin!
Şirin baba dünyasını dəyişəndən sonra ailənin bütün çətinlikləri Gül

lər nənənin üzərinə düşür. O, gecənigündüzə qataraq bütün məhru
miyyət və çətinlikləri geridə qoyur. Uşaqlarını böyüdüb tərbiyə edir...

Güllər nənə 1980ci ildən sonra ağır xəstəliyə tutulur. Ayaqları onu
möhkəm incidir. Həmin dövrün səhiyyəsi bu xəstəlik qarşısında aciz
qalır. Onun sol ayağı amputasiya olunur. Sabir dayı ilə Nuriyyə xala öm
rünün axırına qədər Güllər nənənin qayğısını çəkir. O, 1990cı ildə Po
ladlı kəndində dünyasını dəyişir. Alzabəyin qəbristanlığında dəfn olunur.

Allah rəhmət eləsin!
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Güllər nənə dünyasını dəyişəndə artıq

on ilə yaxın idi ki, poladlılar Alzabəyin qəbristanlığında dəfn olunurdu.
Sabir dayı ilə Məmməd müəllim buranı hasara almışdı. 1993cü ilə qədər
qəbristanlığın sahəsi xeyli genişlənmişdi...
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Aforizm:
Etdiyiniz yaxşılıqları görməzliyə vursalar belə, bu, yaxşılığı zərrə qədər də
dəyərdən salmr, əksinə, onu daha qiymətli edir.
(Ceremi Bentam)



POLADLININ POLİSİ

Səfərov Sabir Şirin oğlu 1938ci il aprelin 14də Qubadlı rayonu
nun Poladlı kəndində, ömürgün yoldaşı Səfərova Nuriyyə Şirin
qızı isə 1949cu il fevralın 22də həmin rayonun Dəmirçilər kən
dində anadan olub. 

Güllər nənə oğlu Sabir üçün qız soraqlayanda çoxları ona dəmirçilərli
Şirin kişinin qızı Nuriyyəni məsləhət görür. Allah tərəfi Sabirin də
Nuriyyədən xoşu gəlir. O, Nuriyyəni ilk dəfə Dəmirçilər toylarının
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birində uzaqdan görmüşdü. Çox keçmir ki, Sabirin atası Şirin kişi gedib
oturur Nuriyyənin atası Şirin kişinin elçi daşının üstündə. Sonra çaylarını
şirin eləyib, başlayırlar şirinşirin söhbətə. Beləliklə, onlar xırdapara
cercehizlə razılaşıb 1967ci ildə uşaqları üçün toy eləyir. Güllər nənə
ilə Gülzar nənə toyda qol götürüb oynayır. Sabirlə Nuriyyə ailə qurduq
dan sonra onların Aygün, Asif, Rasif, Raqub, Aygül və Rüstəm adlı öv
ladları dünyaya gəlir. Sadəliyi ilə seçilən bu insanlar ələlə verərək
övladlarını böyüdüb, tərbiyə edir. 

Müharibənin ağrıacısını yaşamış Poladlı uşaqları kimi Sabir də
əvvəlcə Xocamsaxlı kənd 4illik məktəbində (sonralar 8 illik), sonra isə
Dondarlı kənd 9illik (sonralar 10 illik) məktəbində təhsil alır. O, mək
təbə gedəndə müharibə yavaşyavaş səngiyirdi. Hətta müharibədən qayı
danlar, əlil olanlar da var idi. Qayıtmayanların yolunu anaları hər gün,
hər saat gözləyirdi. Güllər nənənin də gözləri yollardan çəkilmirdi. Oğlu
Səfəri 1942ci il yanvarın 24də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən cəbhəyə aparmışdılar. Səfər Belorusiya cəbhəsindən Berlinə
qədər döyüş yolu keçmişdir... 

1945ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Güllər nənə oğlundan məktub
almırdı. Xəyalı min yerə gedib dayanırdı... Fikirləri onu rahat burax
mırdı. Oğlunun düşmən gülləsinə tuş gəlməsindən qorxurdu. Güllər nənə
dərdini ovundurmaq üçün teztez qızı Mülayimə baş çəkir, nəvəsi Yunisi
oynadırdı. (Artıq Atakişi müharibədən qayıtmışdı). Digər oğlu Müzəf
fərin 11, qızı Fatmanın 9 yaşı var idi. Sabir isə hələ çox balacaydı  1ci
sinfə gedirdi.

1948ci ilin martında Səfər müharibədən qayıdır. (O,1945ci ilin
mayında Brandenburq qapıları yaxınlığında ağır yaralanır. Bir müddət
hospitalda müalicə olunur. Sağaldıqdan sonra Almaniyada qalıb yaşa
maq istəyir. Nədənsə sonralar fikrini dəyişib evə qayıdır. Halhazırda
94 yaşlı Səfər Sumqayıt şəhərində yaşayır. red.  R.M.) O, Lətifdən sonra
müharibədən ən gec qayıdan sonuncu poladlı idi. Səfərlə birlikdə cəb
həyə gedən 20 nəfər poladlıdan çəmi 11 nəfəri geri dönür. Günlər bir
birini əvəz etdikcə cəbhədən dönməyənlərin yaxınları taleyin hökmü ilə
barışır...

Sabir 1954cü ildə orta məktəbdə təhsilini başa vurub hərbi xidmətə
gedir. İki il qarlı, şaxtalı Sibirdə əsgəri xidmət keçir. O, xidmətini başa
vurub kəndə qayıdır. Bir neçə il kolxozda işlədikdən sonra Sumqayıt Po
litexnik Texnikumunda qiyabi təhsil alır. Təhsil aldığı müddətdə Qubadlı
rayon Milis İdarəsində işə düzəlir (18 oktyabr 1991ci ildə «Azərbaycan
Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya Aktı qəbul
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edildikdən sonra Azərbaycan milisi Azərbaycan polisi adlandırılır). Təh
silini tamamladıqdan bir müddət sonra o, Qubadlıda Dövlət Avtomabil
Müfəttişi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. İşlədiyi illər ərzində böyük
hörmət sahibi olur. 

Sabir ailə qurduqdan bir neçə il sonra onu Yevlax rayonuna göndərir
lər. O, Yevlaxda işlədiyi müddətdə camaatın hörmətini qazanır. Keçirdiyi
əməliyyatlardan həmişə uğurla çıxır. 

Sabir dayının həyat yoldaşı Nuriyyə xalanın dediklərindən: «Sa
bir hamının hörmətini saxladığı üçün camaat da onun hörmətini saxla
yırdı. Poladlının ağsaqqallarından biri idi Sabir. Xeyirdəşərdə hamını
bir yerə toplamağı bacarırdı. Bir müddət Qubadlıda işlədikdən sonra onu
Yevlax rayonuna göndərdilər. Ancaq Yevlax kimi bir yerdə Sabir kimi
lərin milis işləməsi çox çətin idi. Dövlət ona bir motosiklet vermişdi. O,
ayda biriki dəfə motosikletlə kəndə gəlirdi. Yevlaxda işləməsinə bax
mayaraq bir dəfə Poladlıya gələndə Zeyvə tərəfdən Tarovlu kəndinə
enən gizli yolda bir yük maşını görür. «Bu yolda ancaq erməni maşını
olar»  deyib motosikiletin sürətini artırır. Erməni aradan çıxmaq istəsə
də bacarmır. Sabir maşındakı yükün heç bir sənədi olmadığını, oğurluq
mal olduğunu sübuta yetirir. Erməni yalvarmağa başlayır. Maşındakı
yükün qiymətindən də artıq pul təklif edir. Sabir erməninin təklifi ilə
razılaşmayıb onu tutur, əl qolunu bağlayıb Qubadlı rayon Milis İdarəsinə
təhvil verir. Sabirə milis rəisinin imzası ilə təşəkkürnamə, az sonra isə
baş serjant rütbəsi verirlər.

Sabir üç ilə yaxın idi ki, Yevlax rayonunda işləyirdi. Bir dəfə kəndə
gələndə soyuqqanlıqla dedi: «Nuriyyə, məni milisdən kənarlaşdırdılar».
Səbəbini soruşsam da demədi. Neçə illərdən sonra məlum oldu ki, sən
demə Sabir Yevlaxda dostu haqqında yalançı ifadə vermədiyi üçün onu
işdən azad ediblər. Sabirin dostu Səmədin hansısa cinayətdə əli
olduğunu sübuta yetirən saxta sənədlər toplayıblar. Sabirdən sənəddə
yazılanları təsdiq etməyi və yalançı ifadə verməyi tələb ediblər. O,
razılaşmayıb. Sovetlər dövrü idi də... Görünür onu da işdən çıxarmaqla
cəzalandırıblar».

Sabir dayı həmin dövrün milis sistemindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra
bir müddət təsərrüfat işləri ilə məşğul olmağa başlayır. 1980ci ildə
Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Zöhrab Məmmədov
təyin olunur. Onun gəlişi ilə rayonda geniş quruculuq işləri həyata
keçirilir. Yollar çəkilir, parklar salınır... Sabir dayı sənədlərini toplayıb
katibin qəbuluna gedir. O, yenidən Qubadlı payon Milis İdarəsində işlə
təmin olunur.

363



Sabir dayının oğlu Asifin dediklərindən: «1992ci ildə atam avto
vağzalda kassir işləyirdi. Bir dəfə avtobusla Sumqayıta gedirdik. O,
Gödəklər kəndindən keçəndə düz yolun azaçıq burulduğunu göstərib
dedi:

 İstəyirsən bu yolun belə əyilməsi ilə bağlı sənə maraqlı bir hadisə
danışım?

 Әlbəttə istəyirəm, niyə düz çəkməyiblər ki? 
Atam başladı danışmağa: «Katibin tapşırığına əsasən 19821983cü

illərdə qəsəbəyə gedən bu yol genişləndirilirdi. İş icraçısı Qubadlının
Yol İdarəsi, daha döğrusu, həmin idarənin baş mühəndisi Mahruzlu
Mürvət idi. Yol plana əsasən düz xətt üzrə Gödəklər kənd sakini Baloğ
lan kişinin evinin lap yaxınlığından, divarın dibindən keçməli idi. Bu
isə evin dağıdılması demək idi.

Plana əsasən işlədiyini deyən Mürvətlə xeyli mübahisə etdim: «Gəl
kağız üzərindəki o cızmaqaraları qoy bir kənara. İnsan taleyini, onun
əzabəziyyətlə tikdiyi evi, nələr baş verə biləcəyini fikirləş, qorxma,
məsələni rayon rəhbərliyi qarşısında qaldır»  dedim. Bir sözlə uzun
sözsöhbətdən sonra bayaq gördüyün evin uçurulmasına imkan ver
mədim.

Məsələ rayon rəhbərliyi səviyyəsində müzakirə olundu və yolun is
tiqaməti dəyişdirildi. Onda mən Milis İdarəsində işləyirdim. Sənin hələ
10 yaşın var idi».

Atam bu hadisəni 10 ildən sonra mənə danışdı. Həmin yer indi də
gözlərim önündə canlanır. Yol Qubadlıdan Gödəklər kəndinin girəcəyi
nə qədər düz gəlirdi. Ancaq Baloğlan kişinin evinin yanından keçəndə
əyilirdi...

1985ci ildə Zöhrab Məmmədov Abşeron rayonuna göndərildi.
Qubadlı rayonuna rəhbərlik Şahsuvar Yəhyayevə tapşırıldı. Sabir dayı
işindəki prinsipiallağa görəmi, yoxsa, nəyə görəsə bir neçə aydan sonra
yenidən milis sistemindən uzaqlaşdırıldı. O, 1980ci illərin sonunda
Qubadlı rayon avtovağzalında kassir işləməyə başladı. Yaxşı yadım
dadır, mən Bakıya gələndə Sabir dayı avtobusda birinci yerin biletini
hər dəfə mənə verərdi. Deyərdi ki, Mədəd əminin oğlu gərək həmişə
birinci olsun...

1993cü il... Qubadlının işğal olunmasına sayılı günlər qalmışdı.
Təxribatçılar tərəfindən rayona göndərilən avtobusların sayı xeyli art
mışdı. Görünür məqsəd əhalini köçürmək, rayonu asanlıqla ermənilərə
təhvil vermək idi. Sabir dayı belə təxribatların qarşısını almağa çalışırdı.
Ancaq...
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Bu sayaq təxribatların qarşısını nəinki Sabir dayı, heç ordu da ala
bilmədi. Rayon ermənilər tərəfindən işğal olundu. Sabir dayı ailəsi ilə
birlikdə H.Z.Tağıyev qəsəbəsində məskunlaşdı. Qaçqınlıq həyatı yaşayan
Sabir dayı bir müddət Sumqayıt zavodlarının birində fəhlə işlədi.

Sabir dayı həmişə kasıbların əlindən tutub, onlara köməklik edib. Heç
kimə yuxarıdan aşağı baxmayıb. O, söhbətlərində həmişə bir filosofun
sözlərini misal çəkərdi: «Yalnız insana bir halda yuxarıdan aşağı baxmaq
olar. Görəndə ki, o insan yıxılıb, onu qaldırmaq üçün!..»

Sabir dayı ilə Nuriyyə xala ömrünü övladlarının xoşbəxtliyinə həsr
etdi. Böyük övladları Aygün hələ kənddəykən ailə qurmuşdu. Onlar Asif
lə Rasifə Poladlıdan çoxçox uzaqlarda, Sumqayıtda toy məclisi qurdu.
Sabir dayı çox istəyirdi ki, o biri övladlarının da toyunu görsün. Ancaq
ömür buna imkan vermədi. O, 2005ci ildə Tağıyev qəsəbəsində dünya
sını dəyişdi və Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olundu. 

Allah rəhmət eləsin!
Sabir dayı dünyasını dəyişəndən sonra ailənin bütün ağırlığı Nuriyyə

xala ilə oğlu Asifin üzərinə düşür. Hələ qarşıda üç uşağı evləndirmək,
eveşik sahibi etmək kimi məsələlər dayanırdı. Vaxt gəldi, vədə yetişdi
bu məsələlər də öz həllini tapdı. Raqif, Aygül, Rüstəm də ailə həyatı
qurdu. Halhazırda Nuriyyə xala Rüstəmin ailəsi ilə birlikdə Tağıyev
qəsəbəsində yaşayır. Digər övladları isə Sumqayıt şəhərində eveşik
sahibidir. Nuriyə xala teztez onlara baş çəkir, problemlərini həll etmək
üçün məsləhətlər verir.

P.S. Deyilənə görə bir gün Zabıta xala (Zabitə) Sabir dayıdan 50
manat borc alır ki, bir aya qaytaracam. Kasıbçılığın üzü qara olsun.
Zabıta xala nə qədər çalışsa da pulu dediyi vaxtda qaytara bilmir. Bir
ay olur bir il, bir il olur beş il. Zabıta xala beş ildən sonra 50 manatı
ovcunda bərkbərk tutub Sabir dayıgilə gəlir:
 Ay Sabir, bu pulu səndən borc almışdım e, gətirmişəm.
Sabir dayı gülür: «Vallah ay Zabıta, o pulu sənə nə vaxt vermişəm
yadımda deyil. Qoy qalsın səndə. Halalxoşun olsun!»  deyir.

Bir dəfə Tamaş xalanın qızı Arzu gəlir ki, ay Nuriyyə xala nənəm
deyir bir az düyü, bir az kartof, bir az yağ, ət olsa bir az da ət, biriki
dənə də soğan versin, lazımdı.
Bunu eşidən Sabir dayı güləgülə Nuriyyəyə deyir:
 Ay Nuriyyə, səni canın ona bir qazan yemək bişir ver, aparsın...» 
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AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Səfərova (Səfərova) Aygün Sabir qızı
1971ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Tibb Texni
kumunun əzcaçılıq fakültəsini bitirib. Halhazırda aptekdə
işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı qəsəbəsindən Әli
ilə ailə həyatı qurub. Onların Rəfiqə və Vüsalə adlı övladları
dünyaya gəlib.

Səfərov Asif Sabir oğlu
1972ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Sumqayıt Poli
texnik İnstitutunun Energetika fakültəsini bitirib. Halhazırda
tikinti sahəsi üzrə işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qu
badlı rayonunun Cibikli kəndindən Nailə xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Rəsul adlı övladı dünyaya gəlib.

Səfərov Rasif Sabir oğlu
1974cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda tica
rətlə məşğul olur. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qafan rayo
nunun Şabədin kəndindən Lamiyə xanımla ailə həyatı qurub.
Onların Orxan, Ayxan və Sabir adlı övladları dünyaya gə
lib.(Övladlarından birinə atası Sabirin adını verib).

Səfərov Raqub Sabir oğlu
1976cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda tica
rətlə məşğuldur. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qafan şəhə
rindən Kəmalə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Eşqin və
Röyalə adlı övladları dünyaya gəlib.

Səfərov (Məhərrəmova) Aygül Sabir qızı
1978ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. Sumqayıt şəhə
rində yaşayır. Qubadlı rayonunun Mirlər kəndindən Vüqarla
ailə həyatı qurub. Onların Həbib adlı övladı dünyaya gəlib.

Səfərov Rüstəm Sabir oğlu
1979cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Xocamsaxlı kənd
8 illik məktəbini bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə məşğul
olur. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun
Xoçik kəndindən Güllər xanımla ailə həyatı qurub. Onların
Ülkər və Yağmur adlı övladları dünyaya gəlib.
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ÇİYNİNDӘ
CANAVAR DӘRİSİ GӘZDİRӘN 

ADAM

Yeni nəsil Poladlı gənclərinin əksəriyyəti bəlkə də Səfəralı baba
haqqında eşitməyib. Səfəralı baba üç qardaşı ilə birlikdə Ordubad
rayonunun Vənənd kəndindən Dağbaşıya, oradan isə Poladlıya
gəlib və ömrünün sonuna kimi burada yaşayıb. 

Cümşüd dayı sağlığında danışırdı ki, Allahyar babanın Şor su bulağı
yaxınlığındakı bağı vaxtilə onların olub. Sonralar həmin bağda Allahyar
babanın oğlu İman dayı ev tikdirib. Cümşüd dayı deyirdi: «1800cü ilin
əvvəllərində ulu babam qardaşları ilə birlikdə Poladlı kəndinə gəlib.
Onlar Şor su bulağının yuxarısındakı bağda kiçik bir daxma tikib. Bir
müddət burada yaşadıqdan sonra Səfəralı baba həmin bağdan onlara
bəla gələcəyindən qorxub. Onun qorxmasının kökündə isə üç gün
ərzində qeyriadi hadisələrlə qarşılaşması olub. Belə ki, günlərin bir
günü qardaşlar damda nehrə çalxayanda yağ o qədər çoxalıb ki, az qalıb
nehrənin ağzından yerə tökülsün. İkinci gün onlar Doğanağa kəklik
ovuna gedib və bir güllə ilə səkkiz kəklik vurublar. Üçüncü gün isə
görüblər ki, yaşadıqları daxmanın altından qəflətən bulaq qaynamağa
başladı... Hadisələrin bu cür inkişaf etməsini görən Səfəralı baba bağı
Allahyar babanın əvvəlki bağı ilə dəyişib, deyib ki, qorxuram bu bağ
dan bizə bəla gələr».

Xırda sənətkarlıqla məşğul olan Səfəralı baba çox mülayim, ancaq
qüvvətli kişilərdən olub. Buna baxmayaraq o, həmişə qeyriadiliklərdən
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qorxub. Oğlu Məmməd də gücdə, qüvvətdə atasından geri qalmayıb.
Onun qolunu bu mahalda heç kim yıxa bilməyib.

Deyirlər bir dəfə Dağbaşı kəndi yaxınlığında iki canavar Məmməd
babaya hücum edib. Məmməd baba əlbəyaxa döyüşdə canavarların
hərəsini bir əli ilə boğub öldürüb. Sonra onların dərisini soyub, birini öz
çiynində, birini isə atın belində gəzdirib.

Çiynində gəzdirdiyi canavar dərisi Məmməd babanın həmişə əzmkar
və qətiyyətli bir insan olmasından xəbər verib. Özünün dediyi kimi
dünyada elə bir dağ, elə bir zirvə olmayıb ki, qətiyyət əvvəlaxır onu
fəth edə bilməsin. Məmməd baba atası kimi qüvvətli olduğu üçün onu
el arasında Səfəralı oğlu Məmməd deyə çağırıblar... 

«Tale güclünü də, gücsüzü də eyni dərəcədə əzir, intəhası, palıd ağacı
gurultu ilə, çörçöp isə səssizsəmirsiz yıxılır»  deyiblər. Səfəralı oğlu
Məmməd də palıd ağacı kimi yıxılmışdı. Dağ boyda kişinin ağlamaqdan
gözləri tutulmuşdu. Oğul həsrəti bu hala salmışdı onu... Oğlu Fərman
kəndi tərk etdiyi gündən kişinin nə gecəsi var idi, nə də gündüzü. Dağ
boyda kişi əriyib çöpə dönmüşdü. Ömürgün yoldaşı Zülfü nənə də gö
zlərini yollardan çəkmirdi. Nə vaxtsa oğlu Fərmanın qayıdacağı günü
ümidlə gözləyirdi.

Səfəralı oğlu Məmməd Poladlıya Dağbaşı kəndindən köçmüşdü. O,
burada İsmayıl babanın bacısı Zülfü ilə ailə həyatı qurmuşdu. Onların
Fərman, Kərim, Novruz və Ballı adlı övladları dünyaya gəlmişdi.

Səfəralı oğlu Məmməd ömürgün yoldaşı Zülfü nənə ilə birlikdə əkin
biçinlə məşğul olub. Onlar ömürlərinin sonuna qədər Poladlı kəndində
yaşayıb. Dəfn olunduqları yer məlum deyil.

Allah rəhmət eləsin!
Deyirlər bir gün Fərman taytuşları ilə Süleymanoğlunun yalda otu

rub söhbət edirmiş. O, uzaqdan güclə seçilən hündür bir dağı göstərib
dostlarına deyir:

 Uşaqlar, o dağı görürsünüz? Sabah o dağdan aşıb, buraları birdəfəlik
tərk edəcəm (Dağ İranla Azərbaycan sərhəddi yaxınlığında yerləşir.
Bura Sağsağanlı dağ da deyirlər).

Dostları Fərmanın sözünə gülür, ona əhəmiyyət verməyib söhbəti
dəyişirlər. Səhər açılır. Kəndə xəbər yayılır ki, bəs, Fərman yoxdur.
Sən demə o, dediyi kimi, hamı yatandan sonra gecəyarı evdən baş alıb
gedib. Çox axtarsalar da Fərmandan səssoraq çıxmayıb. Getməsinin
səbəbini isə heç kim bilməyib. Elə o gündən də yazıq Səfəralı oğlu
Məmmədin özünün dediyi kimi evinin dirəyi yıxılıb. Yollarda oğlunu
gözləməkdən başqa çarəsi qalmayıb. Xəlvətə çəkilərək «evimin dirəyi
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oğul»  deyib ağlamaqdan gözləri kor olub. Qətiyyəti «oğul dağı»nı
fəth edə bilməyib...

Oğlu Fərmanın taleyi ilə barışan Səfəralı oğlu Məmməd illər sonra
Kərimə poladlı Cavad kişinin qızı Sandığı, Novruza isə dondarlı Әntini
alıb. Kərimlə Sandıq təxminən 1923cü ildə ailə həyatı qurub. Onların
Cümşüd (19252005), Sona (19331950), Salman (19341996), Mürşüd
(19351990), Səmayə (19372014) adlı övladları, Novruzla Әntinin isə
Oruc adlı oğlu dünyaya gəlib. (Qeyridəqiq məlumata görə Ballı aşağı
kəndlərdən kiminləsə ailə həyatı qurub.)
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Aforizm:
Mərdliyin üç əsas əlaməti var: 

sözünün üstündə durmaq, boş yerə lovğalanmamaq və 
sörğusualsız əfv etmək.

(İmmanuel Kant)



CÜMŞÜDÜN DӘHRӘSİ

Məmmədov Cümşüd Kərim oğlu 1925ci ildə Qubadlı rayonunun
Poladlı kəndində, Məmmədova Zabitə Paşa qızı isə 1936cı ildə
Qafan rayonunun Bəydaş kəndində anadan olub. Cümşüdlə Zabitə
1956cı ildə ailə qurub. Onların Məmməd, Solmaz, Gülnaz, Nərgiz,
Xanəli, Qürbət, Şahnaz və Bəxtiyar adlı övladları dünyaya gəlib.

Bu dəfə Dağbəyi, Tahir və mən yolumuzu Rəsulzadə qəsəbəsindən
saldıq. Zabitə xala qızı Solmazla burada yaşayır. Oğlu Xanəli bizə
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bələdçilik etsə də bu ünvanı 2005ci ildən tanıyırdıq. Çünki, ömürgün
yoldaşı Cümşüd dayını və övladları Bəxtiyarla Məmmədi son mənzilə
bu ünvandan yola salmışdı...

Zabitə xala bizi çox mehribanlıqla qarşıladı. Taqətdən düşməsinə bax
mayaraq «Siz gələn yollara qurban olum»  deyib qapının astanasına
qədər gəldi. Boynumuzu qucaqladı. Nəfəsindən Poladlının hərarəti,
sifətindən kəndimizin təbəssümü hələ də getməmişdi. Ancaq gözlərinin
dərinliklərində bir həsrət, bir kədər gizlənmişdi. O, bu illər ərzində ömür
gün yoldaşını, üç oğlunu bir də Poladlını itirmişdi... 

Cümşüdün atası Kərim baba və anası Sandıq nənə yeni yaradılmış
kolxozda işləyirdi. Onlar ailəni çətinliklə dolandırırdı. 1939cu ildə
Sandıq nənə dünyasını dəyişəndən sonra ailənin bütün ağırlığı Kərim
baba ilə oğlu 14yaşlı Cümşüdün üzərinə düşür. Onlar bütün günü ailəni
dolandırmaq üçün kolxozun təsərrüfat sahələrində çalışır. Kərim babanın
o biri uşaqları hələ çox balaca idi.

Müharibə evlərin qapısını bircəbircə döyəndə Cümşüd 16 yaşını
yenicə tamamlamışdı. Qubadlı rayon hərbi komissarı mayor Nəsirov
onun da adına çağırış vərəqəsi göndərmişdi. Hamı bilirdi ki, tezliklə 16
yaşlı bu uşaq amansız müharibənin qurbanı olacaq. Ona görə də Alış
baba, Ağamalı baba, Ağakişi baba və kəndin diğər ağsaqqalları toplaşıb
Kərim babaya kömək edir. Onlar hərbi komissara iki puddan (1 pud 
16.4 kq) çox düyü göndərirlər ki, Cümşüdü müharibəyə aparmasın.
Komissar yalnız bundan sonra Kərim baba ilə razılığa gəlmişdi. Ancaq,
buna baxmayaraq hərbi komissara çox da ümid bağlamayan Kərim baba
yenə də qorxu içərisində yaşayırdı. Qorxurdu ki, birdən gecənin birində
gəlib onun da oğlunu müharibəyə apararlar...

Kərim baba 1942ci ildə dünyasını dəyişir. Cümşüd yaşının az ol
masına baxmayaraq kolxozda işləməyə başlayır. Qardaşları Salmanla
Mürşüdü və bacıları Sona ilə Səmayəni nəyin bahasına olursaolsun
böyütməyi, oxutmağı qarşısına məqsəd qoyur. Təhsilini davam et
dirməyib gecəgündüz kolxozda çalışır. Özünün də qayğıya ehtiyacı olan
Cümşüd xeyli çətinliklərlə qarşılaşır. Dəmirçilərli Hacı Bədəl oğlu
Məhəmməd onları himayə edir. Eyni zamanda Alış baba, Ağamalı baba,
Ağakişi baba və başqa ailələr uşaqlara köməklik göstərir, öz qayğılarını
əsirgəmirlər.

Çətinliklərə baxmayaraq Kərim babanın övladları böyüyür. Alış baba
müharibə illərində və sonralar böyüdüb tərbiyə etdiyi Süsəni Cümşüdə
nişanlayır. Süsən Sünbül nənənin əmisi qızı idi. Әmisi Təhməz mühari
bədə həlak olmuşdu. Bir müddət sonra Alış baba Cümşidlə Süsənə toy
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eləyir. Ancaq tale onların üzünə gülmür. Süsən ailə qurandan doqquz ay
sonra dünyasını dəyişir. 

Müharibədən sonrakı illərdə kolxozda işləməyin günbəgün çətin
ləşdiyini görən Cümşüd dayı 1955ci ildə Qafan rayonuna gedir. Orada
mismolibden mədənində işləməyə başlayır. İşlədiyi mədən Qafan
şəhərindən bir neçə kilometr şərqdə yerləşirdi. Bura Bəydaş kəndinə
daha yaxın idi. (Qeyd: Bəydaş  Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının
Zəngəzur qəzasında, indiki Qafan rayonunda azərbaycan kəndi olmuş
dur. Kənd rayon mərkəzindən 5 km şərqdə, Oxçu çayının sol sahilində
yerləşir. Toponim Azərbaycan dilində «hündür, böyük» mənasında
işlənən bəy sözü ilə daş sözünün birləşməsindən əmələ gəlib və «hündür,
böyük daş yaxınlığında kənd» mənasını ifadə edir. Kənd 1959cu ildə
Qafan şəhəri ilə birləşdirilib. Sonralar kəndin sakinləri Qafan şəhərinin
sakinləri kimi siyahıya alınıb).

Cümşüd dayı Bəydaş kəndində özünə xeyli dost qazanmışdı. Gün
lərin bir günü o dostları ilə Oxçu cayının yaxınlığından keçəndə görür
ki, bir qız bulaqda paltar yuyur. Öyrənir ki, qız Bəydaşlı Paşa kişinin
qızıdır. Elə həmin gündən dostları, qohumları başlayır Paşa kişinin
qapısının «dabanını çıxarmağa». Elçi düşüb qızı ondan alırlar. Cümşüd
dayı Poladlıda özünə toy eləyir. Hamı onlara xeyirdua verir.

Zabitə xalanın dediklərindən: «Məmməd, Solmaz və Gülnaz Qafanda
dünyaya gəlib. Cümşüd ailənin ilk övladına babası Məmmədin adını qoy
muşdu. Həmişə deyirdi ki, Məmməd babama oxşasa karlı kişi olacaq...

Biz bir müddət Qafanda, Sarı dərə deyilən yerdə yaşadıq. 1965ci
ildə yenidən Poladlıya qayıtdıq. Kolxozda əməkhaqqı az olduğu üçün
Cümşüd hələ Qafandakı işini davam etdirirdi. O vaxt kənddən Salman,
Lətif, Məhəmməd, Musa, Abbasəli, Nəsi də Qfanda işləyirdi. Çox vaxt
işə bir yerdə gedibgəlirdilər. Ayın on beş gününü işdə, qalan on beş
gününü isə kənddə olurdular. İndiki kimi yadımdadır, Cümşüd hər dəfə
kəndə gələndə Alış babanın payını ayrıca gətirərdi. Həm də Alış baba
Cümşüddən başqa heç kimdən pay götürməzdi...»

Zabitə xala Poladlıdan, kəndin insanlarından xeyli söhbət etdi. O,
çətin günləri yaddaşından tamamilə silib atmağa çalışırdı. Elə hey yaxşı
günlər barədə danışmaq istəyirdi. Teztez: «Mələk üçün, Gilə üçün bur
numun ucu göynəyir. Onlar yaxşı qonşu olub»  deyirdi. O, hərdən fikrə
gedir, sanki yaddaşının dərinliklərində ilişib qalan xatirələrin ardınca
qaçırdı. Bu arada Solmaz süfrəyə yemək gətirdi. Zabitə xala əl çəkmədi
ki, siz yeməyinizi yeyin, mən isə Cümşüdlə bağlı maraqlı bir hadisə
danışım: «O vaxtlar Cümşüd erməni dilində təmiz bilirdi. Bir dəfə
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Qafanda onunla nəyə görəsə möhkəm mübahisəmiz oldu. İkiüç gün
küsülü qaldıq. Növbəti günlərin birində dedim ki, ay Cümşüd, bəsdir
küsülü qaldıq, gəl barışaq. Başladı mənimlə erməni dilində danışmağa,
elə bildi ki, başa düşməyəcəm. Ermənicə: «Yox barışmaram. Səni
boşamışam, gedib bir erməni qızı alacam!»  dedi. Cümşüd hələ həmin
günə kimi mənim erməni dilini bildiyimi hiss etməmişdi. Onun dedik
lərinin hamısını bircəbircə tərcümə etdim. Hələ erməni dilində ona
yaxşı bir söz də dedim. (Zabitə xala özünəməxsus şəkildə gülür...)
Cümşüd təəccübləndi. Dedi ki, dədəmə niyə söyürsən, Vallah, səninlə
zarafat edirdim. Sonra barışdıq». 

Zabitə xalanın özünəməxsus gülüşü gözlərinin dərinliklərindəki
kədəri bir anlıq yox etmişdi. O, eyni həvəslə başqa bir hadisə danışmağa
başladı: «Bir dəfə də Həcər, Gilə, Münəvvər, Tamaş və mən Poladlıda
meşəyə armud yığmağa getmişdik. Cümşüd də bizimlə gəlmişdi ki,
guya, armudu çırpacaq, biz də yığacağıq...

Cümşüd üstüdolu armud ağacını görən kimi qaçıb ağaca çıxdı. Hələ
yerə bir armud düşməmiş ayağı lap yuxarıda ağacın budağına ilişdi. Nə
qədər çalışsa da ayağını çıxara bilmədi. Ağacın dibindən Cümşüdü
çağırıb dedim: «Görüm sən olanda muştuluğa gələnin...» Gilə tez
sözümü yarımçıq kəsdi: «Zabitə, sən Allah söymə, deyirlər Cümşüd
anadan olanda birinci dədəm gəlib muştuluğa»  dedi. Cümşüd ağacdan
asılı qaldı. Bir dənə də armud yığa bilmədik. Qayıdıb kənddən Әsabı
göndərdik ki, Cümşüdü ağacın budağından çıxarsın...» 

Zabitə xalanın danışdıqları bizi xeyli güldürdü. O, asta addımlarla
eyvana çıxdı. Deyəsən nə isə axtarırdı. Bayaqdan bəri Zabitə xalanın
danışdıqlarını birinci dəfə eşidirmiş kimi diqqətlə qulaq asan Xanəli
söhbətin mövzusunu dəyişdi: «Dədəm istər Qafanda, istərsə də
kənddə yaşayanda heç vaxt işdən qorxmayıb. Həm də hamıya əl tutub,
köməklik edib. Ümumiyyətlə dədəm çox sakit təbiətli insan olub.
Onun Qafana gedibgəldiyi vaxtlr, Poladlıda təsərrüfat işləri ilə
çalışdığı günlər teztez yadıma düşür. Salman əmimlə bir yerdə iş
ləyirdi. Həmişə mənə Qafandakı işlərindən danışardı. Deyərdi ki, er
mənilər çox hiyləgər millətdir. Onlarla işləyəndə çox istəyirdilər ki,
harasa uçsun, yaxud da partlayış olsun qalaq torpağın altında. Ancaq
üzdə bunu biruzə vermirdilər, «kirvə» deyib özlərini sədaqətli göstə
rirdilər...

Dədəm deyirdi ki, işlədiyim mismolibden mədənindən çıxan
zəhərli tullantıların hamısı Qxçuçaya axıdılırdı. (Oxçuçay  (ermənicə
Voxçi adlanır) Arazın sol qoludur. Ermənistanın Qafan rayonu və Azər
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baycanın Zəngilan rayonu ərazisindən keçir. Qafan və Qacaran dağ
mədən sənayesi tullantıları ilə hədsiz dərəcədə çirkləndirilən Oxçuçay
əslində belə tullantıları bölgədən uzaqlaşdırmaq üçün kollektor rolunu
oynayır. Vaxtilə çayın suyundan suvarmada istifadə edilən Zəngilan
rayonu ərazisində çirklənmə qeydə alınmışdır). Çayda bir dənə də ol
sun çanlı yaşamırdı. Ermənilər deyirdi ki, suda balıqları zəhərləyib
öldürdüyümüz kimi, quruda da müsəlmanları zəhərləyib öldürəcəyik.
Onlar birbirinin sözünü təsdiqləyib gülürdü... 

Ömrünün çox hissəsini Ermənistanda işləyən dədəm ermənilərin
xəyanətindən teztez danışırdı. Deyirdi ki, ermənicə bildiyimi onlara
hiss etdirməmişdim. Mənim yanımda ermənicə danışanda elə bilirdilər
ki, heç nə başa düşmürəm. Hər addımda onların xəyanəti ilə rastlaşmaq
mümkün idi.

Hərbçi olduğum üçün dədəm ermənilərin Qarabağ iddiasından da söh
bət açırdı. Deyirdi ki, ermənilər hələ ötən əsrin əvvəllərindən başladığı er
mənimüsəlman davasını hələ də davam etdirir. Onlar Sovet hökumətindən
qorxmasalar bəlkə də hamımızın başını kəsərlər. Hələ o vaxt ermənilər mə
vacibimizdən hər dəfə müxtəlif bəhanələrlə pul tuturdu. Sonralar öyrən
mişdim ki, pulların hamısı Qarabağa yardım fonduna köçürülür. Teztez
deyirdilər ki, onsuz da nə vaxtsa sizdən qisasımızı alacağıq. Nuri Paşa
1918ci ildə bizim kökümüzü kəsib. Kökü kəsilmişlər həmişə Nuri Paşaya
söyürdülər...

Mən Poladlıda dünyaya göz açmışam. Dədəmlə nənəm Qafanda
yaşadığı illərdə hansı çətinliklər çəkdiklərini danışmasalar da bunu
bilirdim. Poladlıda isə ağlım kəsəndən sonra onların hansı əziyyətlərlə
bizi böyüdüb tərbiyə etmələrinin şahidi olmuşam. Dədəm 16 yaşından
ömrünün sonuna kimi ailə qayğısı çəkib. 1933cü ildə bacısı Sonanı
itirib. Müharibə illərində ağır günlər yaşayıb. Ancaq daha ağrılı bir gün
hələ qabaqda idi...

1985ci ilin yağışlı bir günündə qardaşım Qürbət 16 yaşında faciəli
şəkildə dünyadan köçdü. Cahangirin saqqızı deyilən yerdə elektrik
cərəyanı vurdu qardaşımı... (Xanəli yaşarmış gözlərini əlinin arxası
ilə silib boğunuq səslə söhbətinə davam etdi). Onu Alzabəyin qəbris
tanlığında dəfn elədik. Bu ağrı dədəmlə nənəmi çox sarsıtmışdı.
Ancaq onlar bunu biruzə verməməyə çalışırdı. Onlar çətin də olsa bu
ağrını yaşayayaşaya bizi böyütdü. Ailə qurduq, hamımız eveşik sa
hibi olduq...

Vaxtilə dədəm ermənilərin hiyləgər bir millət olmasından çox
danışmışdı mənə. Günlərin bir günü doğrudan da onların hiyləsi üzə
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çxdı. Dədəmin, onlarla poladlının, yüzlərlə başqa kəndlərdən iş dalınca
Ermənistana gedən insanların məvacibindən tutulan pulun hesabına
silahlanıb torpaqlarımızı işğal etdilər. O vaxt mən əsl erməni xislətinin
nə olduğunu dərk etdim... 

Biz Poladlını itirdik. Ailəmiz Rəsulzadə qəsəbəsində məskunlaşdı.
Bir neçə ildən sonra dədəm sağalmaz xəstəliyə düşdü. 2005ci ildə qar
daşım Bəxtiyar avtomobil qəzasında həlak oldu. Onun bir qız «Nişanə»si
qaldı. Bəxtiyarı Binəqədi qəsəbə qəbristanlığında dəfn elədik. Bu itkidən
özümüzə gəlməmiş uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dədəm 80 yaşında
dünyasını dəyişdi. Onu oğlunun yanında torpağa tapşırdıq... 2014cü
ildə qardaşım Məmməd də dünyasını dəyişdi... Qardaşımı Sumqayıt
şəhər qəbristanlığında dəfn elədik».

Allah hamısına rəhmət eləsin!

P.S. Bu qədər itkinin qarşısında yaşı 80i keçən Zabitə xalanın göz
lərinin dərinliklərində bir həsrət, bir kədər axı necə gizlənməsin. Bu
gün Zabitə xala itirdiklərinin ağrısını hər dəqiqə yaşayır, Cümşüd
dayının, üç oğlunun və Poladlının həsrətini çəkir...
Bayaqdan bəri eyvanda nəsə axtaran Zabitə xala əlində bir dəhrə
(kənd təsərrüfatı aləti) içəri keçdi: «Bayaqdan bunu axtarırdım,
Cümşüdün dəhrəsidi! Kənddən gətirdiyimiz bircə bu olub! İndi fikir
ləşirəm ki, nə yaxşı Cümşüd bunu gətirib...» 
Bəli, həmin dəhrə idi... Yadımdadır ki, Cümşüd dayı bütün qışın
odununu bu dəhrə ilə yığardı. O, dəhrəni həmişə şalvarının kəmərində
gəzdirərdi. Qaçqın düşəndə dəhrə elə onun şalvarının kəmərində olub
ki, Bakıya qədər gəlib çıxıb...
Zabitə xalanın dediklərindən: «Qaçqınlıq vaxtı Akara (Həkəri)
stansiyasına gəlib çatmışdıq. Gördüm ki, dəhrə Cümşüdün şalvarının
kəmərindədi. Hirsimdən dəhrəni alıb var gücümlə kənara tulladım.
Dedim: «Buna bax, camaatın vardövləti qalıb kənddə, bu dəhrə
gətirib...» Bura gələndə gördüm ki, Cümşüd dəhrəni səliqə ilə eyvan
dakı rəfdə gizlədib...»
Dəhrəni görən Cümşüd dayını xatırlamaya bilməz. Bu həmin dəhrə
idi ki, neçə illərdir onunla dostluq etmişdi. Böyük bir ailəni birlikdə
dolandırmışdılar. Görünür Cümşüd dayı da sədaqətli dostuna xəyanət
etməyib, onu ozü ilə gətirmişdi. Bu gün həmin dəhrənin bərəkəti
Zabitə xalanın evindən əskik deyil. İllər keçəcək həmin dəhrə bəlkə
də muzey eksponatına çevriləcək... 
Allah sənə ömür versin, ay Zabitə xala!
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AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Məmmədov Məmməd Cümşüd oğlu
1957ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
Füzuli rayonunda peşə məktəbini bitirib. Sürücülük peşəsinə
yiyələnib. Ömrünün sonuna kimi sürücü işləyib.O, hələ yeni
yetmə vaxtlarında məftildən qeyriadi maşın modelləri düzəl
dərdi. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən Lətif babanın
qızı Qanifə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Minəbəyim
adlı övladı dünyaya gəlib. 2014cü ildə dünyasını dəyişib.
Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!

Məmmədova Solmaz Cümşüd qızı
1961ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub. Bakı
Tibb Texnikumunu bitirib. Halhazırda Sumqayıt şəhərində
Qubadlı rayon Sanitar Epidemioloji Xidmətində laborant kimi
fəaliyyət göstərir. Rəsulzadə qəsəbəsində yaşayır.

Məmmədova (Məmmədova) Gülnaz Cümşüd qızı
1963cü ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
Dondarlı kənd 10 illik məktəbini bitirib. Halhazırda Sum
qayıt şəhər məktəblərinin birində işləyir. Sumqayıt şəhərində
yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən Fikrətlə ailə
həyatı qurub. Onların Aynurə, Xansuvar və İmdad adlı övlad
ları dünyaya gəlib.

Məmmədova (Məhərrəmova) Nərgüz Cümşüd qızı
1966cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd 10
illik məktəbini bitirib. Halhazırda Azərbaycan Tibb Univer
sitetində laborant işləyir. Bakı şəhərində yaşayır. Qubadlı
rayonunun Çaytumas kəndindən Kamil ilə ailə həyatı qurub.
Onların Ramin, Lamiyə və Elnarə adlı övladları dünyaya gəlib.

Məmmədov Xanəli Cümşüd oğlu
1968ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd 10
illik məktəbini bitirib. Müdafiə Nazirliyinin nəzdində hərbi
kurs keçib. Göstərdiyi xidmətə görə kapitan rütbəsi və Şah
İsmayıl Xətai Ordeni ilə təltif olunub. Halhazırda Bakı Kom
pyuter Litseyində tədris üzrə hərbi rəhbər, Rabitə və İnforma
siya Kollecində isə kafedra müdiri işləyir. Bakı şəhərində
yaşayır. Qubadlı rayonunun Әyin kəndindən Gövhər xanımla
ailə həyatı qurub. Onların Turqay və Turan adlı övladları dün
yaya gəlib.
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Məmmədov Qürbət Cümşüd oğlu
1971ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. 1985ci ildə elek
trik cərəyanı vurması nəticəsində həlak olub. Alzabəyin qəb
ristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!

Məmmədova (İsgəndərova) Şahnaz Cümşüd qızı
1974cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Tibb
Texnikumunu bitirib. Halhazırda işləmir. Rəsulzadə qəsə
bəsində yaşayır. Bakı şəhərindən Ramillə ailə həyatı qurub.
Onların Rasim və Nəzrin adlı övladları dünyaya gəlib.

Məmmədov Bəxtiyar Cümşüd oğlu
1978ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Bakı Kooperasiya
Kollecini bitirib. Rəsulzadə qəsəbəsində bərbər işləyib.
Ağdam rayonundan Zahidə xanımla ailə həyatı qurub. On
ların Nişanə adlı övladı dünyaya gəlib. 2005ci ildə avtomobil
qəzasında həlak olub. Binəqədi qəsəbə qəbristanlığında dəfn
olunub. 
Allah rəhmət eləsin!
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Aforizm:
İnsanın iradə və dözümünü çətin işlərdə yoxlamaq məsləhətdir.

(Xristofer Freeman)

Şəklini kənddən
çıxarmaq mümkün

olmayıb.



«HӘCӘR BULAĞI»nın 
ÜSTÜNDӘN 

BAŞLAYAN YOL

Məmmədov Salman Kərim oğlu 1934cü ildə Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndində, Hümbətova Həcər İbrahim qızı isə 1940cı ildə Qafan rayonunun
Şabadin kəndində anadan olub. Salmanla Həcər 1959cu ildə ailə həyatı
qurub. Onların Xurşid, Xudaverdi, Səlvinaz, Tanrıverdi, Elxan, Ulduz və
Xalidə adlı övladları dünyaya gəlib.
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Məmmədov Salman Kərim oğlu və Hümbətova Həcər İbrahim qızı.



Salman birinci sinfə gedəndə göy üzünü qara buludlar alır. O da mü
haribə uşaqları kimi bir qarnı ac, bir qarnı tox uşaqlıq illərini yaşayır.
Müharibə başlayanda Həcərin bir yaşı var idi. Atası İbrahim Dondarlı qızı
Gülarə ilə ailə həyatı qurmuşdu. Onlar Qafan rayonunun Şabadin kəndin
də yaşayırdı (Qeyd: Şabadin kəndi 1886cı il siyahıyaalınmasına əsasən
Yelizavetpol quberniyası, Zəngəzur qəzasının Arçevanik kənd icması tərki
bində olub və iki dağ arası yaşayış məntəqəsi deməkdir. 19301995ci illər
aralığında Qafan rayonu inzibatiərazi vahidi tərkibinə daxil olan kənd
Qafan şəhərindən 13 km şimalşərqdə, QafanGorus yolunun sol tərəfində,
meşəlik ərazidə yerləşir. Kənddə 1988ci ilin noyabrına kimi azərbaycan
lılar yaşayıb. Ermənistan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına
əsasən 19 aprel 1991ci ildə kəndin adı dəyişdirilərək «Yeğek» qoyulub,
azərbaycan dilində «qamış» mənasını verir).

Poladlı məclislərinin birində eşitmişdim ki, Salman dayı ilə Həcər
xalanın tanış olmalarının maraqlı bir tarixçəsi var. Ona görə də Dağbəyi,
Tahir və mən Zabitə xalagildəki söhbətimizi yekunlaşdırıb üz tutduq
Həcər xalagilə. Onunla Sumqayıtdakı evində görüşmək qərarına gəldik.
Fikirləşdik ki, həm də Poladlı və poladlılar haqqında yaddaşının dərin
liklərində ilişib qalan xatirələri bizimlə bölüşər...

Həcər xala bizi çox mehriban və gülərüz qarşıladı. Zarafatçıl olduğu
üçün elə qapının ağzındaca Ziliş baba ilə bağlı bir hadisə danışdı: 

«Bir dəfə Ziliş baba Qafana gedəndə yolda möhkəm acır. Şabadinə
çatanda yolüstü bizim evə dönür.

Salman Ziliş babanı görcək deyir:
 Ay Ziliş əmi, xoş gəlmisən, sən Allah bir stul gətirim ağacın köl

gəsində otur, söhbət elə görək, kənddə nə var, nə yox?
Ziliş baba bir gəldiyi yola tərəf baxır, bir də Salmana... Uzaqda

görünən bir ağacı göstərib deyir:
 Ә, Salman, ağacın kölgəsində oturan olsaydım, bura niyə gəlirdim

ki... Bax, elə o gördüyün ağacın kölgəsində oturardım da... Ә, söhbət
vaxtı deyil. Bir az tez ol, Həcərə de gör çaydançörəkdən nəyi var
gətirsin, acından ölürəm!..»

Lətifəyə dönmüş bu hadisə bizi xeyli güldürdü... Xudaverdi, Səlvi
naz, Elxan da evdə idi. Həcər xala dedi:

 İndi bir şərtim var, çayçörək yeməmiş sizi heç yana buraxan deyi
ləm. Gör neçə ildir Poladlıdan çıxmışıq? 

Biz Ziliş babadan fərqli olaraq «Yaxşı, Həcər xala, söhbət edəedə bir
çay içərik, indicə Zabitə xalagildən gəlirik, Solmaz yaxşı yemək hazır
lamışdı»  deyib otağa keçdik. Səlvinaz çay tədarükü görməyə başladı.
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Həcər xala: «Zabitə demişkən, qoyun bir lətifə də Zabitədən danışım»
 dedi:

«Bir dəfə Məhəmmədlə Cümşüd Alış babanın həyətində çatı (ip) üstündə
dalaşırmış. Çatının bir tərəfindən Məhəmməd, bir tərəfindən isə Cümşüd
tutub, «çatı mənimdi» deyərək birbirini o tərəf, bu tərəfə dartırmış. Elə bu
vaxt Zabitə gəlir ki, bəs, ay Məhəmməd qaqı (qardaş mənasında) o çatı nə
sənindi, nə də Cümşüdün. Çatı mənimdi!.. Məhəmməd Cümşüdə gücü çat
mayacağını görüb Zabitənin sözündən sonra çatını buraxır. Buna hazır ol
mayan Cümşüd müvazinətini itirərək arxası üstə yerə yıxılır, nə edəcəyini
bilmir. Zabitəni gülmək tutur. Cümşüd: «Sənin çatın Məhəmmədin əlində
nə gəzir!»  deyib ayağa qalxır. Çatını dörd yerə qatlayıb başlayır Zabitəni
döyməyə...» 

Həcər xala güləgülə başqa bir xatirəni də yadına saldı: «Məhəmməd
çayda çoxlu soğan əkmişdi. Yazıq Telli də ömrünügününü həmin soğan
ləklərində «çürütmüşdü». Bostanın hər yeri soğan idi...

Bir dəfə Afərin Telliyə deyir ki, ay Telli xala Gilə dağdadı, iki soğan
ver yemək bişirim.

Telli isə cavabında: «Həəə, Gilə bütün yayı allıgüllü yaylaqlarda
gəzib kef eləyəcək, Telli də aranda Giləyə soğan becərəcək?! Ver
mirəm!»  deyir.

Afərin korpeşman geri qayıdır. Bu işdən Poladlıda bir neçə nəfər
xəbər tutur. 

Həmin gecə bostanda bircə dənə də soğan qalmır. Hamısını oğurlayır
lar. Tellinin iki soğana qıymaması ona baha başa gəlir...»

Həcər xalanın xatirələri doğrudan da bizi xeyli güldürdü... Otağa
keçəndə gözüm ilk olaraq Salman dayı ilə Həcər xalanın divardan
asılmış cavanlıq şəklinə sataşdı. Şəkli görən kimi əsas məsələyə keçdim:

 Ay Həcər xala, bu Şabadin hara, Poladlı hara? Rəhmətlik Salman
dayı səni necə tapıb e...? Gəl otur bir az da ondan danışaq.

Həcər xala güldü və başladı həmin illərin xatirələrini bircəbircə
vərəqləməyə: «Anam Dondarlı qızı idi. O vaxt qohumlarımızın hamısı
Dondarlıda yaşayırdı. Hər il 1015 gün qohumlargildə qalırdım. Kənddə
bir oğlan istəyirdi məni. Ancaq mən onu istəmirdim. Evdə qorxurdular
ki, birdən məni qaçırdar. Ona görə də Şabadinə qayıdanda mütləq bir
nəfər məni gətirib dədəmə təhvil verməli idi. 

Günlərin bir günü Hilal dayı Qafana gedəndə məni də ata mindirib
onunla yola saldılar. Hilal dayının bizə qohumluğu çatırdı. Dedilər ki,
qızı Şabadində İbrahim kişinin həyətində atdan düşürərsən. Hilal dayı:
«Baş üstə»  deyib atın yedəyindən tutdu və biz yola düşdük. Çayzəmidə
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Həcər bulağına çatanda gördük ki, bir nəfər bulağın üstündə şirinşirin
yatıb. Hilal dayı: «Bu ki, bizim Salmandır!»  deyib onu yuxudan oyatdı.
Salman diksinib ayağa qalxdı, gözlərini ovxaladı, qarşısında gözəl,
göyçək bir qızı görəndə nə edəcəyini bilmədi. Orabura baxıb məni baş
dan ayağa kimi süzdü...

Hilal dayı dedi:
 İbrahim əmimin qızıdır, Şabadinə aparıram, adı da Həcərdi.
Salman bir az fikrə getdi, nəyi isə xatırlayıb gah Həcər bulağına, gah

mənə, gah da Hilal dayıya tərəf baxdı:
 Bəlkə də mənə inanmayacaqsınız. İndicə yuxuda, özü də Həcər bu

lağının başında ağappaq geyimli, uzunsaqqallı bir qoca mənə dedi: «Qis
mətin öz ayağı ilə gəlib, adı da Həcərdi!..»

Hilal dayı tərəddüd etmədən atın yedəyini Salmana verdi. «Ә, sənə
niyə inanmırıq ki, qismətin öz ayağı ilə gəlib, götür apar da...»  dedi. 

Allah tərəfi Salman da pis oğlan deyildi. Salmanla mən Həcər bu
lağından başlayan bir yola çıxdıq. Bulağın suyundan doyunca içib
Şabadinə yox, Poladlıya tərəf yola düzəldik...

1959cu ildə ailə həyatı qurduq. O vaxt kolxozda əməkhaqqı az ol
duğu üçün bir il sonra Qafan rayonunun Şabadin kəndinə köçdük. Sal
man Qafanda «Lenqruppa» deyilən mədəndə işə düzəldi. Şaxtaçı idi,
yerin dərinliklərindən qiymətli metal çıxarırdılar. O, Qafanda işləyə
işləyə 1971ci ildə Poladlıda ev tikdirdi. Salmanın Qafanda işləməsinə
baxmayaraq, biz bir müddət həmin evdə yaşadıq, 1978ci ildə yenidən
Qafana köçdük...»

Söhbətimizin bu yerində Səlvinaz hazırladığı çayı stolun üstünə
düzdü. Onunla Xocamsaxlı kənd məktəbində dörd il bir sinifdə oxumuş
duq. Sonra mən Qubadlıda, o isə Qafanda təhsilimizi davam etdirdik.
Məktəb illərini, müəllimlərimizi xatırlamamış, Həcər xala söhbətinin
ardını qaldığı yerdən davam etdi: «Salman 1960cı ildən 1988ci ilə kimi
bir müddət qardaşı Cümşüdlə mismolibden mədənində, sonra isə başqa
mədəndə işlədi. Ömrünü şaxtalarda çürütdü. Hələ o vaxt Salman danışırdı
ki, ermənilər yerin altında da «Qarabağ bizimdir!»  deyib təbliğat aparır.
Onlar mədəndə «Qarabağa kömək» fondu yaratmışdı. Hər dəfə məvaci
blərindən müəyyən məbləğ həmin fonda köçürülürdü. Onların hiyləsin
dən heç nə başa düşmək mümkün deyildi.

Düzdür, ermənilər çox hiyləgər və yaltaq millətdir. Ancaq içərilərində
yaxşıları da var idi. Onlar hiyləgər planlarını heç vaxt biruzə verməzdilər.
Yaltaqlıqları isə həmişə göz qabağında idi. İndiki kimi yadımdadır. Bir
dəfə xəstəxanaya tanış bir adamın yanına getmişdim. Qayıdanda qonşu
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palatada tanımadığım bir erməninin ağladığını gördüm. Uşağı ağır xəstə
idi. Heç bir davadərman kömək etmirdi. Uşağın anasını başa saldım ki,
onu evdə dağ otları ilə müalicə etmək lazımdır. Otların adını və istifadə
qaydasını da dedim ona. Sonra əlavə etdim ki, nəsə lazım olsa filan ün
vanda yaşayıram... 

Bu hadisədən neçə illər sonra Qafanda yüngül zəlzələ baş verdi.
Yaşadığımız ev azca zədələndi. Günlərin bir günü bir qadın həyat yoldaşı
ilə qapımızı döydü. Qadının sifəti tanış gəldi, ancaq dəqiqləşdirə  bilmə
dim. Haləhval tutduqdan sonra neçə illər əvvəl xəstəxanada ona kömək
lik etdiyimi, uşağını sağaltdığımı xatırlatdı. Dedi ki, həyat yoldaşım
Ohan Qafan şəhər sovetində işləyir. Zəlzələdən dəymiş ziyana görə sizə
bir az pul yazıb. İndi olmasın, həmin vaxt Salman da mən də ermənilərə
öz razılığımızı bildirdik. 

Bir neçə ay sonra başqa bir hadisə baş verdi. Güclü yağışdan sonra
evimiz yararsız hala düşdü. Ohanla yoldaşı yenə də bizə gəldi. Dedi ki,
Həcər bacı, biz sənin yaxşılığını heç vaxt unuda bilmərik. Uşağımızı sən
qaytarmısan həyata. Sizə bir köməklik də etmək istəyirik. Ev istəyirsiniz,
yoxsa pul. Salman erməninin sözünü yarımçıq kəsdi:

 Pul!
Erməni dedi:
 Yox, ay Salman kirvə, gəl bunu Həcər bacıdan soruşaq...
Qafanın yaxşı bir yerindən bizə ev verdilər. Həmin illərdə Poladlıdan,

Dəmirçilərdən, Dondarlıdan Qafana gələnlər teztez bizim evdə qonaq
olurdu. Salman onların hər biri üçün əldənayaqdan gedirdi. O vaxt
Qafandakı evimizi bax belə, təsadüf nəticəsində aldıq.

Bir dəfə Qafanda bazardan bir pul kisəsi tapdım. İçərisində 10000
manat (o vaxtkı rublla), xeyli qızıl, brilyant var idi. Gətirdim evə.
Salman dedi ki, saxla, yiyəsi tapılacaq. Balaca yer idi, hamı birbirini
tanıyırdı. Bir neçə gündən sonra eşitdim ki, yağ idarəsinin müdiri
Robertin arvadı pul kisəsini bazarda itirib. Әri az qalır ki, arvadın başını
kəssin. Ermənilərin içərisində yaşamağıma baxmayaraq onların heç bir
malında gözüm olmayıb. Pul kisəsini götürüb getdim onlara. Sevindik
lərindən düşdülər əlayağıma. Sonralar Poladlıdan kimə yağ lazım olsa
göndərirdim Robertin yanına... 

1985ci ilin apreli idi. Evdə oturmuşdum. Qapı döyüldü. Dedilər ki,
bir nəfər səni aşağıdan çağırır. Gəlib gördüm ki, Mirməhəmməddi. Evə
dəvət elədim, gəlmədi. Dedi ki, Şabadin yaman yadıma düşüb. Әcəl
macal versə mayın 15dən sonra gələcəm gedək Şabadinə. Yaxşıyaxşı
gəzək oraları...
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Mirməhəmməd həmişə dostları ilə bizə gələrdi. Şabadinin dağlarını
addımaddım gəzərdi. Ancaq bu dəfə amansız ölüm imkan vermədi ki,
bir də Şabadinin dağlarına gəlsin. O, 1985ci il mayın 15də dünyasını
dəyişdi. Qismət olmadı... 

1988ci ildə ermənilər torpaq iddiasına başlayanda Qafandakı evimizi
bu evlə dəyişdik. Otuz ilə yaxın yaşadığımız evi bircə gündə itirdik.
Salman hələ Qafandaydı. Onu gətirməyə gedəndə evimizdən bir xalça
götürdüm, vəssalam. Ancaq Sumqayıtda ontonluq könteyneri gətirib er
məninin bütün əşyalarını yığdıq, götürüb apardı. Xudaverdini Sumqayıt
da qoyub, Poladlıya qayıtdıq.

Bir neçə həftə gözlədik, Salman gəlmədi. Fikirləşdik ki, yəqin ermənilər
öldürüb... Cümşüd, Mürşüd, Xanəli və mən yığışıb getdik ki, Salmandan
bir xəbər öyrənək. Həcər bulağının yanında Cümşüdlə Mürşüd dedi ki, biz
səni burada gözləyirik. Onların dilini sən yaxşı bilirsən, özün tək getsən
daha yaxşı olar. Halbuki Cümşüd qaqım erməni dilində məndən yaxşı
danışırdı. Elə bu vaxt Şabadin kənd sovetinin oğlu Artur Çayzəmidən
keçəndə məni gördü. Haləhval tutub dedi:

 Həcər kirvə, qorxmursan ki, səni burada öldürərlər?
Dedim ki, öldürsələr də getməliyəm, Salman «Lenqrup»dadır, deyir

lər sizinkilər onu öldürüb...
Ağlamaq məni tutdu. Neçə illər əvvəl Həcər bulağının üstə Salmanı

ilk dəfə gördüyüm gün yadıma düşdü. Artur düşdüyüm vəziyyəti görüb
heç nə demədi, utandığından başını aşağı salıb getdi. Özümə gələndən
sonra bir taksi saxlatdım. Avtobusun 20 qəpiyə getdiyi yolu, taksi məni
70 manata apardı. «Lenqrup»a çatanda gözətçilərdən biri dedi ki,
Salman bu gün işə gəlməyib. Fikirlərim yüz yerə haçalandı. Bəlkə
kəndə qayıdıb, bəlkə öldürüblər, bəlkə də ermənilər məni aldadır?..
Bəlkələrlə çarpışdığım vaxt digər gözətçi mənə yaxınlaşıb yavaş səslə:
«Həcər kirvə, bu gün onu fanar və kaska götürəndə uşaqlar görüb» 
dedi. Gözətçinin bu sözü məni bir az sakitləşdirdi. Salmanın işdən çıx
masını gözləmək qərarına gəldim. Taksi sürücüsünə dedim ki, getmə,
sənə nə qədər istəyirsən pul verəcəm. Ancaq o, qorxdu, gözləmədi.
Tanıdığım xeyli adam keçdi yanımdan. Nə salam verən var idi, nə də
ki, salam alan. Hətta dəfələrlə qoyun verdiyim polis bir neçə dəfə
yanımdan düz keçdi. Elə bil 28 il bunlara yaxşılıq edən Həcər mən
deyildim. Nifrətlə, düşmən gözü ilə baxırdılar adama. Düşünmürdülər
ki, kimlərinsə ağılsız siyasətinin qurbanı olublar.

Nə isə... Xeyli gözlədim. Salman çıxanda sevindiyimdən ağladım.
Bu ağlamaqla Həcər bulağının üstündəki ağlamaq arasında çox fərq var
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idi. Tez başqa bir maşın tapdım. Şabadinli Әli, Xəlil də bizimlə gəldi.
Sürücü dedi ki, sizi buradan gizli yollarla çıxaracağam, qorxmayın! Elə
vəziyyət yaranmışdı ki, bir az da geciksək bizim hamımızı öldürə
bilərdilər.

Sürücü bizi sağsalamat Çayzəmiyə çatdırdı. Çıxarıb 600 manat ver
mək istədim, ancaq götürmədi. Dedi ki, bizi birbirimizə düşmən edənin
Allah evini yıxsın, vaxtilə Bakıda azərbaycanlılar mənə çox hörmət
eləyib. 

Cümşüd Mürşüd və Xanəli bizi Çayzəmidə gözləyirdi. Cümşüd məni
görən kimi «Salmanı necə tapdın, ay Həcər?» soruşmaq əvəzinə, «Bütün
günü bizi ac qoydun!»  dedi. 

Sonra Xanəli dilləndi:
 Həcər xala sən adam tapmaqda yaxşısan. Gəl bir gün də gedək Fər

manı tapıb gətirək!
Dedim:

 Xanəli, bilirəm, sən Salmanı tapdığın kimi Fərmanı da tapasan. Ay
sağ olmuş, mən yanımdakıları itirmək istəyirəm, sən də deyirsən ki, Fər
manı tapaq... Әşşi, o da sizin tayınız olacaq da...

Beləliklə, biz Poladlıda yaşamağa başladıq. Kəndimizə yavaşyavaş
isinişirdik ki, ermənilərin işğalçı siyasəti daha geniş əraziləri əhatə etdi.
Biz ikinci dəfə qaçqın düşdük. Sonrakı illəri Sumqayıtda yaşamağa
başladıq. Salman Poladlıda yaşadığı qədər də Qafanda yaşamışdı. Ona
görə də bir yerdə qərar tuta bilmirdi. Həm Poladlı üçün, həm də Qafan
üçün yaman darıxırdı...

Sağlam idi. Heç bir yeri ağrımırdı. Görünür, bu ayrılığa dözə bilmədi
Salman. O, 1996cı il iyunun 12də dünyasını dəyişdi. Sumqayıt şəhər
qəbristanlığında dəfn olundu».

Allah rəhmət eləsin!

P.S. Həcər xala Poladlı və poladlılar haqqında xeyli söhbət etdi. Ötən
günləri bizim də yadımıza saldı. Salman dayının Moskvada əsgəri xid
mətdə olarkən rus qızı istəməsindən tutmuş, çörək bişirərkən eyvanın
damının uçmasına, «Heydər evi»nin hər il qurban kəsməsinə, Baxşəli
dayının anası Minayə nənənin boğazına oxlov batmasına, onu çiynin
də xəstəxanaya qədər aparmasına, Güllü xala ilə toyda oynamasına,
Zeynəb xalanın çörəkli adam olmasına, Telli xalanın bostanından
soğan oğurlamasına qədər hər şeydən danışdı. Bunların hamısı haqqın
da geniş yazmaq imkan xaricində olduğu üçün, sadəcə, anonsla ki
fayətləndim...
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AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Məmmədov Xurşid Salman oğlu
1962ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
1964cü ildə dünyasını dəyişib. Poladlı kəndinin Alzabəyin
qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin!

Məmmədov Xudaverdi Salman oğlu
1964cü ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
Sumqayıt Neft və Kimya İnstitutunun Energetika fakültəsini
bitirib. Rusiyada ticarətlə məşğul olub. Halhazırda Sumqayıt
şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndindən
Rəncurə xanımla ailə həyatı qurub. Onların Sevinc adlı övladı
dünyaya gəlib.

Məmmədova (Məmmədova) Səlvinaz Salman qızı
1966cı ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub. Bakı
Sənaye Pedoqoji Texnikumunu bitirib. Halhazırda işləmir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dondarlı
kəndindən Bəkirlə ailə həyatı qurub. Onların Nurlan və Gül
narə adlı övladları dünyaya gəlib.

Məmmədov Tanrıverdi Salman oğlu
1968ci ildə Ermənistanın Qafan şəhərində anadan olub.
1982ci ildə dünyasını dəyişib. Poladlı kəndinin Alzabəyin
qəbristanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin!

Məmmədov Elxan Salman oğlu
1971ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda ticarətlə
məşğul olur. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı qəsəbəsindən
Sevinc xanımla ailə həyatı qurub. Onların Aytac, Nuray və
Elgün adlı övladları dünyaya gəlib.

Məmmədova (Sadıqova) Ulduz Salman qızı
1973cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Mədəni Maarif
Texnikumunun Kitabxanaçılıq fakültəsini bitirib. Halhazırda
Qubadlı məktəbində kitabxanaçı işləyir. Sumqayıt şəhərində
yaşayır. Qubadlı rayonunun Poladlı kəndindən Niftalı dayının
oğlu Elman ilə ailə həyatı qurub. Onların Amin və Ramin adlı
övladları dünyaya gəlib.

Məmmədova Xalidə Salman qızı
1976cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. 1983cü ildə dün
yasını dəyişib. Alzabəyin qəbristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!
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«SEVİNMӘK ONLARIN DA HAQQI İDİ»

Məmmədov Mürşüd Kərim oğlu 1934cü ildə, Məmmədova Sara
Qəmbər qızı isə 1936cı ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində
anadan olub. Mürşüdlə Sara 1962ci ildə ailə həyatı qurub. Onların
Təranə və Pərvanə adlı övladları dünyaya gəlib. 1963 və 1974cü ildə
dünyaya gələn oğlan övladları körpə yaşlarındaykən həyatdan köçüb.

Mürşüdlə Saranın uşaqlıq illəri müharibə dövrünə təsadüf edib. Hər
ikisi dörd il Xocamsaxlı məktəbində oxuyub. Mürşüdün atası Kərim ba
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banı yaşlı olduğu üçün müharibəyə aparmayıblar. O, kolxozda işləməklə
döyüşən orduya köməklik edib. Saranın atası Qəmbər əmi isə müharibə
də həlak olub.

Çətinliklə böyüyən bu uşaqlar gənclik illərini də kənddə keçirib.
Onlar ailə qurduqdan sonra ələlə verib kolxozda işləyib. Dövrün iqtisadi
çətinlikləri Mürşüd dayının ailəsi ilə bərabər bütün ailələrə öz təsirini
göstərmişdi. Ona görə də insanlar gecəgündüz kolxozun müxtəlif
sahələrində işləyir, ailəni dolandırmaq üçün hər çətinliyə qatlaşırdı.
Bütün bunlara baxmayaraq kolxozda əmək haqqı çox aşağı idi. Әlacsız
qalan insanlar iş üçün müxtəlif istiqamətlərə üz tuturdu. Kolxozda
işləyənlərin əksəriyyəti daha böyük sənaye şəhərlərində özlərinə iş ax
tarmağa gedirdi. Həmin illərdə eyni kolxozda birləşən Dondarlı, Dəmir
çilər, Poladlı və başqa kəndlərdən xeyli adam Bakıya, Sumqayıta, hətta
Qafan rayonuna üz tutmuşdu... 

Mürşüd dayı ailəsini dolandırmaq üçün bir müddət Qafan rayonunda
Yol Tikinti idarəsində fəhlə işləyir. Dağların altından tunellər çəkir. Bir
neçə il burada işlədikdən sonra geri qayıdır, yenidən kolxozda işləməyə
başlayır. Kolxoz işləri ilə yanaşı öz şəxsi təsərrüfatında da çalışır. Bir
müddətdən sonra kolxoz rəhbərliyi onu ferma müdiri təyin edir. Artıq
Mürşüd dayı da başqaları kimi beşillik planı vaxtından əvvəl və artıqla
masıilə yerinə yetirməyə başlayır. Bəli, həmin illərdə süd, ət və digər
zəruri tələbat məhsulları kolxoz sədrinin imzası ilə kağız üzərində artıq
laması ilə yerinə yetirilir. Belə işləməyin yaxşı nəticə verməyəcəyini
görən Mürşüd dayı öz ərizəsilə ferma müdiri vəzifəsindən çıxır və şəxsi
təsərrüfatında əkinbiçinlə məşğul olur.

1970ci illərdə Poladlıda mağaza yox idi. İnsanlar gündəlik tələbat
mallarını ya Qubadlıdan, ya da Dəmirçilərdən alırdı. Bəzi hallarda isə
Ermənistanın Qafan və ya Gorus rayonlarına gedirdilər. Camaatın
çətinliyini nəzərə alan Mürşüd dayı həyətində kiçik bir mağaza tikir
(Sonralar Әsab dayı, Yunis dayı, daha sonra isə Baxşəlı dayı öz həyə
tində mağaza açmışdı). Mürşüd dayı Poladlı kimi yerdə kiçik bir
mağaza ilə ailə dolandırmağın mümkün olmadığını görüb, Qubadlı
rayon Әt Tədarükü idarəsində işə düzəlir və 1980ci illərin sonuna
qədər burada işləyir.

Sevinmək onların da haqqı idi. Toy günü qol götürüb oynamaq,
vağzalı sədası altında qızlarını başqa bir ocağa yola salmaq arzusu ilə
yaşayırdı onlar... Nəhayət, o gün gəlib çatdı. Dəmirçilərli Böyükağa
Mürşüd dayının qızı Təranəyə elçi düşdü... Mürşüd dayı ilə Sara xala
xeyirdua verib qızlarını bir ocaqdan başqa ocağa yola saldı. Hələ bu
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günə qədər Poladlıda vağzalı havasını Mürşüd dayı ilə Sara xala kimi
yaxşı oynayan olmamışdı...

Ailə qurduqdan sonra Böyükağa poladlılara qaynayıb qarışır. Hətta
deyir ki, İnşaallah, torpaqlarımız qayıdandan sonra mütləq Poladlıda
özümə bir ev tikdirəcəm. Poladlıların saf insan olduqlarını hər gün
görürəm. 

Böyükağa ilə çöhbət zamanı o, poladlılardan çoxlu lətifə bildiyini,
ancaq birini danışacağını dedi: «1980ci illərdə Vaqif Dondarlıda bir
bərbərxana açmışdı. O, hər gün işin sonunda filan qədər yolu piyada
Dəmirçilərə gəlir, çay içib, nərd oynadıqdan sonra Poladlıya gedirdi. 

Bir dəfə Vaqiflə çayxanada nərd oynayanda dedim:
 Vaqif, sən gərək dəlləkxananı Dondarlıda yox, Dəmirçilərdə açay

dın. İşin də burada olardı, çayın da, nərdin də... Bir də əziyyət çəkib bu
qədər yolu piyada gəlməzdin.

Vaqif dedi:
 Böyükağa, bilirsən dəlləkxananı nəyə görə burda açmadım?
 Dedim yox, bilmirəm...
 Ona görə ki, Dəmirçilərdə başı tüklü adam yoxdur, hamı keçəldir».
Düzdür, Böyükağanın danışdığı lətifənin mövzuya aidiyyatı olmasa

da, bunu Poladlı lətifəsi olaraq qeyd etdim.
Qayıdaq Mürşüd dayı ilə Sara xala haqqında qızı Təranənin dedik

lərinə: «O vaxt biz uşaq idik. Onların hansı əziyyətlərə qatlaşıb bizi
böyütdüklərini hiss etmirdik. Məktəbə gedəndə biz də hamı kimi qırmızı
çantamızı, rəngli karandaşlarımızı götürərdik. Heç kimdən seçilməzdik.
Hamı kimi oxuyardıq və isti evimizə qayıdardıq. İndi bir anlıq dönüb
geri baxanda atamla anamın çətin və sadə həyatı kino lenti kimi gözlərim
önündən gəlib keçir. Ancaq onların həyatından heç nəyi tam şəkildə
xatırlaya bilmirəm. Təkcə xatırladığım onların gecəgündüz işləmələri,
eveşik, bağbostan düzəltmələridir. Bu işlərin kökündə ağır zəhmət,
yuxusuz gecələr, bir də övladlarını halallıqla böyüdüb boyabaşa çatdır
maq dayanırdı. Bəli, onlar bizi böyüdüb boyabaşa çatdırdı. Halal nədir,
haram nədir öyrətdilər bizə...

Təzəcə başlamışdıq atamıza, anamıza qayğı göstərməyə... Ancaq aman
sız ölüm atamızı əlimizdən aldı. O, Bakıda baş verən 20 yanvar faciəsindən
xəbər tutdu. Eşitdi ki, neçə illərdir qanını, canını qoyduğu Sovet dövlətinin
silahlı ordusu Bakıda qırğın törədib. Uşaqları, cavanları, qocaları birbir
güllədən keçirib, tanklar şəhəri darmadağın edib. Yazıq atam dözmədi bu
dərdə. Həmin gün ürək tutmasından dünyasını dəyişdi. Atamı 1990cı il
yanvarın 20də Alzabəyin qəbristanlığında dəfn elədik.
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Üç il sonra isə atamın, anamın min bir əziyyətlə tikdiyi evimizi
itirdik. Hamı kimi ermənilər bizi də doğma kəndimizdən didərgin saldı.
Ailəmiz H.Z.Tağıev qəsəbəsində məskunlaşdı. Anam da bizimlə kiçik
bir otaqda yaşayırdı. 2002ci ildə onu da itirdik. Anamı qəsəbə qəbris
tanlığında dəfn elədik.

Allah hər ikisinə rəhmət eləsin!
Anamın ölümündən sonra bacım Pərvanə Saraylı Firəddin dayının

oğlu Şakirlə ailə həyatı qurdu. İndi onların qızı anam Saranın adını
daşıyır.

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Məmmədova (Atakişiyeva) Təranə Mürşüd qızı
1965ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd 10
illik məktəbini bitirib. Halhazırda işləmir. H.Z.Tağıyev
qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndin
dən Böyükağa ilə ailə həyatı qurub. Onların Nahidə, Tubu,
Şahanə və Xaliq adlı övladları dünyaya gəlib.

Məmmədova (Qədimova) Pərvanə Mürşüd qızı
1970ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd 10
illik məktəbini bitirib. Halhazırda evdar qadındır. Sumqayıt
şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Saray kəndindən Şakir
lə ailə həyatı qurub. Onların Sara adlı övladı dünyaya gəlib.
(Övladına anası Saranın adını verib).
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ŞAHLIQ NӘNӘNİN «SANDIĞI»

Yaşadığı dövrün sayılıbseçilən ağsaqqallarından biri olan Cavad baba
təxminən 1880ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı kəndində, ömür
gün yoldaşı Şahlıq nənə isə təxminən 1885ci ildə həmin rayonun
Dəmirçilər kəndində (Zəngəzur qəzası) anadan olub. Cavad baba ilə
Şahlıq nənə 1900cü ilin əvvəllərində ailə həyatı qurub. Onların
Sandıq (19011939), Minayə (19101981), Hilal (19201985), Bilal
(19222001), Bənövşə (19251984) adlı övladları dünyaya gəlib.

Dövrün iqtisadi və sosial çətinlikləri insanları sınağa çəkirdi. Kimisi əkin
biçinlə, kimisi xırda ticarətlə, kimisi də sənətkarlıqla məşğul olurdu. Cavad
baba ailəsini dolandırmaq üçün təsərrüfat işlərində çalışırdı. Becərdiyi məh
sulun bir hissəsini ailəsinə saxlayır, bir hissəsini isə satırdı. Bu işdə onun ən
yaxın köməkçisi ömürgün yoldaşı Şahlıq nənə idi. Çətinliklərə baxmayaraq
Cavad baba ilə Şahlıq nənə övladlarını böyüdüb boyabaşa çatdırır.

Şahlıq nənə qızlarından Sandığı lap çox istəyirdi. O, əlinə düşəni alıb
sandığın bir küncünə atmışdı ki, qızı böyüyəndə ona cehiz versin. Vaxt
gəlir, vədə yetişir qızı Sandıq poladlı Kərimlə, Minayə isə həmin kənddən
olan Kamillə ailə həyatı qurur. Aradan xeyli vaxt keçdikdən sonra Cavad
baba oğlu Hilala Dəmirçilər kəndindən Gülümü, Bilala Әyin kəndindən
Ramizəni alır, digər qızı Bənövşəni isə Dəmirçilərli Hüseynə verir...

Cavad baba ilə Şahlıq nənə ömürlərinin sonuna kimi Poladlı kəndində
yaşayıb. Onlar 1940cı illərin sonlarında dünyasını dəyişib və Dəmirçilər
kəndinin Qoruqlar qəbristanlığında dəfn olunub. Qəbir yerləri məlum
deyil. Allah rəhmət eləsin!
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«HİLAL OTURAN DAŞ»

Sadıqov Hilal Cavad oğlu 1920ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndində, ömürgün yoldaşı Sadıqova Gülüm Məhəmməd qızı isə
1924cü ildə həmin rayonun Dəmirçilər kəndində anadan olub. Hi
lalla Gülüm 1947ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Cavad, Rafiq,
Qənirə, Rahid, Tahirə, Vahid və Vaqif adlı övladları dünyaya gəlib. 

Balaca Hilal məktəbdən qayıdan kimi taytuşları ilə birlikdə həyətlə
rindəki təpədə oynayar, hələ zəhmətin, alın tərinin nə demək olduğunu
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bilməzdi. Ancaq bir gün dolanışığın çətinliyi bunların hamısını ona an
latdı. O, 4 illik təhsilini yarımçıq qoyub kolxozda işləməyi, ailəyə kömək
etməyi, alın təri ilə çörək qazanmağı daha üstün tutdu... 

Hilal həmişə kolxoz işindən yorğun gələndə həyətlərindəki təpədə
daşın üstündə oturardı. Bu daşın üstündə oturmaqla özünə dinclik
tapardı... Balaca olmasına baxmayaraq, kolxoz quruculuğu pro
sesinin gələcəkdə insanların həyatında böyük rol oynayacağına
inanırdı. Ancaq hələ də insanların həyat səviyyəsi ötən illərdəki kimi
açınacaqlı olaraq qalırdı. Böyük Vətən Müharibəsinin başlanması
kolxoz quruculuğu prosesini və insanların həyat səviyyəsini daha da
çətinləşdirmişdi...

1941ci ildə vətənimiz sayılan SSRİnin başı üzərini qara buludlar
alır. Faşist Almaniyası sərhədləri aşaraq ölkənin içərilərinə doğru xeyli
irəliləyir. Təhsilini yarımçıq qoyub kolxozda işləyənlər, artıq kolxozdakı
işlərini də yarımçıq qoymaq məcburiyyətində qalır. Şəhər və kəndlərdən
əli silah tuta bilənlərin hamısı müharibəyə yollanır. Cəbhəyə gedən po
ladlılar içərisində Hilal da var idi. O da milyonlarla sovet vətəndaşı kimi
əlinə slah alıb vətəni qorumağa gedir. Milyonlarla ana kimi Şahlıq nənə
də cəbhəyə gedən oğlunun arxasınca su səpir...

On ildən çox işlədiyi kolxozdan, ailədən, kənddən və ən nəhayət,
uşaqlıq illərinin xatirəsi olan təpədəki daşdan ayrılmaq Hilal üçün çox
çətin idi. O, taytuşları ilə birlikdə təpəyə qalxır və daşın üstündə oturub:
«Bəlkə də sonuncu dəfə otururam burda...»  deyib fikrə gedir. Sonra
üzünü dostlarına tərəf tutub deyir: «Bu gündən sonra buranın adını qoy
dum «Hilal oturan daş» Әgər müharibədən qayıtmasam bu daşın üstə
çıxanda məni xatırlayarsınız...»

Hilal tezliklə qardaşı Bilalın da cəbhəyə çağırılacağını bilirdi. O, atası
Cavad babaya demişdi: «Nəyin bahasına olursaolsun Bilalı müharibəyə
buraxma. Qoy kolxozda başını bir təhər dolandırsın...» Ancaq bu, Cavad
babanın ixtiyarında olan bir məsələ deyildi. Çünki həmin vaxt ölkə rəh
bəri Stalinin səfərbərlik əmrini yerinə yetirməyənlər güllələnir, ya da
«Vətən xaini» damğası altında gedərgəlməzə göndərilirdi...

Hilalı 1942ci il fevralın 15də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən cəbhəyə çağırırlar. On gün sonra qardaşı Bilala da çağırış
vərəqəsi gəlir. Həmin dövrdə artıq ölkədə bir neçə milli dviziya
yaradılmışdı. Komandirləri azərbaycanlılardan ibarət olan bu dviziyalar
da əsasən, rus dilini bilməyən azərbaycanlı əsgərlər xidmət edirdi. Ucar
rayonunda keçirilən təlimlərdən sonra Hilalı 402ci milli atıcı dviziyanın
tərkibində döyüş bölgəsinə göndərirlər. Bu, o dövrə təsadüf edirdi ki,
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402ci dviziyanın 44cü ordusu artıq Şimali Qafqazda düşmənin ağır ar
tilleriya zərbələrinə məruz qalmışdı. Döyüşdə dönüş yaratmaq üçün yeni
qüvvəyə ehtiyac var idi.

1942ci ilin sonlarında əlavə canlı qüvvə və hərbi texnika ilə güc
ləndirilən 44cü ordu Terek çayının sağ sahilində, QroznıMozdok is
tiqamətində gedən ağır döyüşlərə qatılır. Döyüşlərin birində Hilal
ayağından yaralanır. O, bir neçə gün səhra hospitalında müalicə olunur.
Almanların hava hücumundan sonra hospitalı Qudermes rayonuna
köçürürlər. Hilal yarasını sağaltdıqdan sonra döyüş bölgəsinə qayıdır.
O, ağır döyüşlərin birində yenidən yaralanır və huşsuz halda düşmən
tərəfindən əsir götürülür...

Hilal 1944cü ilin martından oktyabrına qədər Polşanın Lyublin
şəhərindəki düşərgədə əsirlik həyatı yaşayır. Sovet ordusunun genişmiq
yaslı əməliyyatı nəticəsində Hilal və yüzlərlə sovet döyüşçüsü Lyublin
əsirliyindən azad olunur. Yenidən döyüşlərə qatılan Hilal Almaniya
sərhədlərinə qədər döyüş yolu keçir və qələbəni Polşanın YelenyaQura
şəhərində qarşılayır. O, 1945ci ilin iyununda ikinci qrup müharibə əlili
kimi ordudan evə buraxılır (1943cü ildə qardaşı Bilal Odessa uğrunda
gedən döyüşlərdə sağ əlinin barmaqlarını itirdiyi üçün artıq arxa cəb
həyə göndərilmişdi). Hilal döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müx
təlif medallarla təltif olunur. O, müharibədən qayıdandan sonra «Hilal
oturan daş»ın üstündə oturub dərindən nəfəs alır. Neçə il əvvəl dediyi
«Bəlkə də sonuncu dəfə otururam burda... Әgər müharibədən qayıt
masam bu daşın üstündə oturanda məni xatırlayarsınız...» sözlərini
yadına salır. Həmin günə qədər yollardan gözünü çəkməyən Şahlıq nənə
isə artıq övladlarının toyu barədə fikirləşməyə başlayır... 

Hilal 1947ci ildə dəmirçilərli Məhəmməd kişinin qızı Gülüm ilə ailə
həyatı qurur. Həmin illərdə Gülümün atası kolxozda işləyirdi. Hilal da
kolxozda işlədiyi üçün Gülümü atası Məhəmməd kişi ilə pambıq
becərərkən görmüşdü. Görən kimi də Cavad babanı və kəndin bir neçə
ağsaqqalını Məhəmməd kişinin qapısına göndərmişdi. «Mənim də qo
humlarım var, onlarla məsləhətləşim sonra»  deyən Məhəmməd kişi bir
müddət sonra gənclərin qovuşmasına razılıq vermişdi. 

Ailəni dolandırmaq üçün Gülüm xala kolxoz işlərində Hilal dayıya
köməklik edir. Onlar həm də şəxsi təsərrüfatlarında çalışır. Hilal dayı ilə
Gülüm xala bütün çətinliklərə qatlaşaraq övladlarını böyüdüb, eveşik
sahibi edir. Cavad, Rafiq və Rahid ailə qurduqdan sonra Sumqayıt şəhə
rində, Qənirə Biləcəri qəsəbəsində, Tahirə Poladlı kəndində, Vahidlə
Vaqif isə Xarkov vilayətinin İzyum şəhərində yaşamağa başlayır.
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İllər keçir... Hilal dayı ilə Gülüm xala artıq kolxoz işində deyil, kənd
də malheyvan saxlamaqla, bağbostan becərməklə məşğul olurdu. Hər
ötən gün onları ömrün sonuna yaxınlaşdırırdı. Bunu hiss edən Hilal dayı
əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də hər gün evinin qarşısındakı çox da
hündür olmayan təpəyə çıxır, daşın üstündə oturub ətrafı seyr edirdi. Artıq
neçə illər idi ki, hamı bu daşa «Hilal oturan daş» deyirdi. Hilal dayı öm
rünün son illərini ancaq bu daşın üstündə oturmaqla keçirirdi. O, burada
oturub kəndə gələni, kənddən gedəni, ova gedəni, ovdan gələni  bir sözlə,
hamını sanki nəzarətdə saxlayırdı. Günlərin bir günü Hilal dayı «Hilal
oturan daş»ın üstündən əbədi olaraq ayrıldı. Ancaq Poladlı kəndindən
ayrılmadı. O, 1985ci ilin noyabrında qəflətən dünyasını dəyişdi və Po
ladlının Alzabəyin qəbristanlığında dəfn olundu.

Allah rəhmət eləsin!
Ermənilər torpaqlarımızı işğal etdikdən sonra Gülüm xala qızı Tahirə

ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə gəlir və oğlu Cavadın evində məskunlaşır.
Ömrünün 70 ildən çoxunu kənddə yaşayan Gülüm xala şəhərin səsli
küylü həyatına uyğunlaşa bilmir. O, 2003cü ilin iyulunda dünyasını
dəyişir. Onu Poladlıdan çoxçox uzaqlarda  Sumqayıt şəhər qəbristan
lığında dəfn edirlər.

Allah rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Sadıqov Cavad Hilal oğlu
1948ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Sumqayıt Borutökmə
Zavodunda (BTZ) işləyib. Sumqayıt şəhərində yaşayıb.
Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndindən Güllər xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Rübabə, Mübariz, Nəzakət və Emin
adlı övladları dünyaya gəlib. 2016cı ildə dünyasını dəyişib.
Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!

Sadıqov Rafiq Hilal oğlu
1952ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. «Sumqayıt Superfosfat»
ASCdə sürücü işləyib. Sumqayıt şəhərində yaşayıb. Qubadlı
rayonunun Xəndək kəndindən İfadə xanımla ailə həyatı
qurub. Onların Rövşən adlı övladı dünyaya gəlib. 2004cü
ildə dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn
olunub. 
Allah rəhmət eləsin!
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Sadıqova (Süleymanova) Qənirə Hilal qızı
1953cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda H.Z.Tağıyev
qəsəbəsində dəmiryol stansiyasında işləyir. Sumqayıt şəhə
rində yaşayır. Şamaxı rayonundan Dövlətlə ailə həyatı qurub.
Onların İlhamə, Әfqan, Xatirə və Sofiya adlı övladları dün
yaya gəlib.

Sadıqov Rahid Hilal oğlu
1957ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda «Sumqayıt
Superfosfat» ASCdə işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır.
Qubadlı rayonunun Qəzyan kəndindən Aybəniz xanımla ailə
həyatı qurub. Onların Elmin, Səidə və Rəşad adlı övladları
dünyaya gəlib.

Sadıqova (Sadıqova) Tahirə Hilal qızı
1959cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Zəngilan rayonundan İsmayılla
ailə həyatı qurub. Onların İlahə adlı övladı dünyaya gəlib.

Sadıqov Vahid Hilal oğlu
1961ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda
ticarətlə məşğul olur. Ukrayna Respublikası, Xarkov vilayə
tinin İzyum şəhərində yaşayır. Ukrayna vətəndaşı Lyuba xa
nımla ailə həyatı qurub. Onların Oksana, Seymur və Teymur
adlı övladları dünyaya gəlib.

Sadıqov Vaqif Hilal oğlu
1963cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda
ticarətlə məşğul olur. Ukrayna Respublikası, Xarkov vilayə
tinin İzyum şəhərində yaşayır. Ukrayna vətəndaşı Sveta
xanımla ailə həyatı qurub. Onların Ruslan və Elvira adlı öv
ladları dünyaya gəlib.

395



SON İŞ YERİ

Sadıqov Bilal Cavad oğlu 1922ci ildə Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndində, ömürgün yoldaşı Sadıqova Ramizə Hüseyn qızı isə
1933cü ildə həmin rayonun Әyin kəndində anadan olub. Bilalla
Ramizə 1950ci ildə ailə həyatı qurub. Onların Elmira, Rəqiyyə,
Yeganə, Akif, Sərvər, Güldəstə, Gülnar, Sevda, İlqar və Vəfadar adlı
övladları dünyaya gəlib.

Bilal qardaşı Hilaldan fərqli olaraq əvvəlcə Xocamsaxlı 4 illik, daha
sonra isə Dondarlı 9 illik məktəbini bitirir. Həmin dövrdə kolxozda ix
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tisaslı kadrlara ehtiyac olduğu üçün Bilal təhsilini davam etdirmək
qərarına gəlir. O, Ağdam Kənd Təsərrüfatı Məktəbinə qəbul olur. 1940
cı ildə ikiillik təsilini başa vurub Poladlı kəndinə qayıdır. Bu, o vaxtlar
idi ki, Poladlıdan Bəkir, Məhəmməd və Mədəd də Ağdamda təhsil alıb
geri dönmüşdü... 

Müharibə başlayanda Bilal kolxozda işləyirdi... Amansız müharibə
ölkəni bütünlüklə öz təsiri altına almışdı. Arzuların nə vaxtsa reallaşa
cağı barədə düşünmək artıq gec idi. Gənclər kolxozdakı işlərini yaşlı in
sanlara həvalə edib cəbhəyə yollanırdı. Artıq on gün idi ki, qardaşı Hilalı
müharibəyə aparmışdılar. İndi növbə Bilala çatmışdı. Şahlıq nənə övlad
larının arxasınca su səpəndə onların sağsalamat qayıdacağı günü gör
dükdən sonra öləcəyinə söz vermişdi... 

1942ci il fevralın 25də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
Bilala çağırış vərəqəsi göndərirlər. O da yüzlərlə, minlərlə gənc kimi
külüngü yerə qoyub, silaha sarılır. Bilalı Xasavyurta, orada təlimməşq
keçdikdən sonra döyüş bölgəsinə göndərirlər. O, 396cı milli atıcı
dviziyanın tərkibində düşmənə qarşı döyüşlərdə iştirak edir. Simferopol,
Odessa və digər şəhərlərin azad olunmasında fədakarlıq göstərir.
Döyüşlərdə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır. Odessa uğrunda
gedən ağır döyüşlərin birində o, sağ əlinin barmaqlarını itirir. 1943cü
ilin yanvarında birinci qrup müharibə əlili kimi arxa cəbhəyə göndərilir.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə «İkinci dərəcəli Böyük Vətən
Müharibəsi Ordeni» və müxtəlif medallarla təltif olunur.

Cəbhədən hər gün ağır xəbərlər gəlməkdə idi. Bilal döyüşən orduya
kömək etmək məqsədilə arxa cəbhədə kolxoz işini davam etdirir. Bar
maqlarının olmamasına baxmayaraq, təsərrüfatın bütün sahələrində
özünü müsbət tərəfdən göstərməyə çalışır. O, cəbhədəki çətinlikləri göz
ləri ilə görmüşdü. Bilirdi ki, qardaşı Hilalla bərabər onlarla Poladlı gənci,
yüz minlərlə Azərbaycan vətəndaşı, milyonlarla Sovet əsgəri ölümdirim
savaşındadır. Ona görə də o, dayanmaq bilmədən gecəgündüz işləyir,
az da olsa döyüşən əsgərlər qarşısında mənəvi borcunu yerinə yetirmək
istəyirdi...

1945ci ildə Sovet Ordusu Faşist Almaniyası üzərində qələbə qazanır.
İyirmi ailədən ibarət olan Poladlı kəndindən 9 nəfər müharibədə həlak
olur. Şahlıq nənə oğlu Bilalın əlil olmasına, Hilalın isə sağsalamat qayıt
masına çox sevinir, ancaq bunu övladları müharibədən qayıtmayan
anaların yanında hiss etdirmirdi. Şahlıq nənə: «Həlak olan poladlıların
hər biri öz oğlumuzdur!»  deyib müharibənin vurduğu ağrıacını onlarla
birlikdə yaşayırdı... 
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Müharibə qurtardıqdan beş il sonra Bilal Ramizə ilə ailə həyatı qurur.
Onlar övladlarını böyüdüb tərbiyə etmək üçün ələlə verib kolxozda
işləyir. Bir müddətdən sonra Bilal dayını Qubadlı rayon Әt Tədarükü
İdarəsinə göndərirlər. O, bir neçə il burada işləyir. Daha sonra başqa
sahələrdə əmək fəaliyyətini davam etdirir. Ramizə xala isə kolxozda
işləməklə bərabər, həm öz təsərrüfatlarında çalışır, həm də eveşik işləri
ilə məşğul olur...

1970ci illərin əvvəllərində Bilal dayı ilə Ramizə xala övladları
Elmira və Rəqiyyəni gənc yaşlarında itirir. Qısa müddət ərzində baş
verən bu iki itki onları çox sarsıdır...

İllər birbirini əvəz edir. Bilal dayı ilə Ramizə xala özlərində güc tapıb
ailənin digər üzvlərini böyüdüb boyabaşa çatdırır. Onları eveşik sahibi
edirlər. Oğlu Akif ailə qurduqdan sonra Sumqayıt şəhərinə köçür. Bilal
dayı 1980ci illərin sonlarına kimi Qubadlı rayon Poçt İdarəsində məsul
vəzifədə çalışır. Bu idarə Bilal dayının son iş yeri olur...

Cabbarov Zakir İman oğlunun dediklərindən: «Kənddə Bilal dayı
ilə qonşu idik. Günlərin bir günü o, bizə bir məktub gətirdi. Məktubu
Macarıstanın Xatvan şəhərində yaşayan Piterina adlı bir qadın dədəmin
adına göndərmişdi. Soyadı Çanqovari idi. O, məktubunda Qabil əmim
haqqında ətraflı məlumat verirdi. Yazırdı ki, Cabbarov Qabil Allahyar
oğlunun başdaşı abidəsi Hatvan şəhərinin Qara kilsə kompleksindədir.
Anam teztez həmin abidəyə baş çəkirdi. Abidə Xatvan şəhərinin azad
olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuş 69
nəfərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün qoyulmuşdu. Onlar Hatvan şəhər
soveti tərəfindən «Hatvan şəhərinin qəhrəmanı» adına layiq görül
müşdü... 

Piterina Çanqovari bizimlə Moskvada görüşmək istəyirdi. Әvvəlcə
ona cavab yazdıq. Sonra Bilal dayının təkidi ilə Sahiblə Rəşid Moskvaya
getdi. Piterina Çanqovari ilə görüşdülər. Həmin vaxt Piterina Qabil
əmimin döyüş dostları və anası ilə birlikdə çəkdirdiyi şəkilləri onlara
vermişdi...»

Bilal dayı hamıya kömək etməyi bacaran insan idi. Artıq o, təqaüdə
çıxmışdı. Ramizə xala ilə birlikdə günlərini təsərrüfat işlərində çalış
maqla keçirirdi. Uşaqlar da böyümüşdü. Günlər keçdikcə onlar övlad
qayğısına daha çox ehtiyac duyurdu. Belə ehtiyacın günbəgün artdığı
bir vaxtda  1992ci ildə Bilal dayı ömürgün yoldaşı Ramizə xalanı
qəflətən itirir. Onu Poladlı kəndinin Alzabəyin qəbristanlığında dəfn
edirlər.

Allah rəhmət eləsin!

398



Onlar birbirinə çox bağlı insanlar idi. Bilal dayı Ramizə xala dünyasını
dəyişəndən sonra hər gün onun qəbrinin üstünə gələrdi. Onunla xeyli söh
bət etdikdən sonra geri qayıdardı. Taleyin hökmü bunu da çox gördü Bilal
dayıya... Torpaqlarımızın işğalı nəticəsində o, Poladlı ilə bərabər, təsəlli
yeri olan Ramizə xalanın məzarını da itirdi...

Bilal dayı Poladlını tərk etdikdən sonra ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt
şəhərinə gəlir və bir müddət oğlu Akifin evində məskunlaşır. Torpaq, el
oba və ən nəhayət, ömürgün yoldaşı Ramizə xalanın ayrılığı onu bu evdə
çox saxlaya bilməzdi. İllərin ayrılığına dözə bilməyən Bilal dayı 2001
ci ildə dünyasını dəyişdi və Sumqayıt şəhər qəbristanlığında dəfn olundu.

Allah rəhmət eləsin!

AİLӘ ÜZVLӘRİ:

Sadıqova Elmira Bilal qızı
1952ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Gənc yaşlarında dün
yasını dəyişib. Dəmirçilər kənd qəbristanlığında dəfn olunub.
Allah rəhmət eləsin!

Sadıqova Rəqiyyə Bilal qızı
1954cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Gənc yaşlarında
dünyasını dəyişib. Dəmirçilər kənd qəbristanlığında dəfn olunub. 
Allah rəhmət eləsin!

Sadıqova (Sadıqova) Yeganə Bilal qızı
1956cı ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd orta
məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir. Bakı şə
hərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Mahruzlu kəndindən Çərkə
zlə ailə həyatı qurub. Onların Anar adlı övladı dünyaya gəlib.

Sadıqov Akif Bilal oğlu
1958ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Tarovlu
kəndindən Elmira xanımla ailə həyatı qurub. Onların Samirə,
Nərmin və Samir adlı övladları dünyaya gəlib.

Sadıqov Sərvər Bilal oğlu
1961ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda tikinti sahəsi
üzrə usta işləyir. H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır. Qubadlı
rayonunun Poladlı kəndindən Məmməd dayının qızı Kəmalə
xanımla ailə həyatı qurub. Onların Şəlalə və Aytən adlı övlad
ları dünyaya gəlib.
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Sadıqova (Cəbrayılova) Güldəstə Bilal qızı
1963cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda işləmir.
Rusiyanın İvanov şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Po
ladlı kəndindən Ağakişi dayının oğlu Bəhram ilə ailə həyatı
qurub. Onların Günay, Elçin, Elvin və Günel adlı övladları
dünyaya gəlib.

Sadıqova (Sadıqova) Gülnar Bilal qızı
1965ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirdikdən sonra Bakı Koope
rasiya Texnikumunda təhsil alıb. Halhazırda işləmir. Sum
qayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Hacılı kəndindən
Telmanla ailə həyatı qurub. Onların Səbuhi və Bahar adlı
övladları dünyaya gəlib.

Sadıqova (Sadıqova) Sevda Bilal qızı
1967ci ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirdikdən sonra Bakı Poli
texnik Texnikumunda təhsil alıb. Halhazırda işləmir. Bakı
şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Zilanlı kəndindən Nəbi
ilə ailə həyatı qurub. Onların Rüfət və Rüfanə adlı övladları
dünyaya gəlib.

Sadıqov İlqar Bilal oğlu
1969cu ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda xırda
ticarətlə məşgul olur. Rusiya Federasiyasının İvanov şə
hərində yaşayır. Tatar qızı ilə ailə həyatı qurub. Onların üç
övladı dünyaya gəlib.

Sadıqov Vəfadar Bilal oğlu
1973cü ildə Poladlı kəndində anadan olub. Dondarlı kənd
orta məktəbinin 10cu sinfini bitirib. Halhazırda sürücü
işləyir. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Qubadlı rayonunun Bala
soltanlı kəndindən Şəfa xanımla ailə həyatı qurub. Onların
Ləman və Tural adlı övladları dünyaya gəlib.
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TOPONİMLӘR VӘ 
ADӘTLӘ

Azərbaycan tarixinin daha dərindən öyrənilməsində topo
nimlərin və adətənənələrin xüsusi rolu var. Yüzillikləri özün
də yaşadan belə toponimlərə və adətlərə ölkəmizin müxtəlif
bölgələrində rast gəlmək mümkündür. Ancaq elə toponimlər
və adətlər var ki, onlar müxtəlif səbəblərdən itibbatmış,
tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilməmişdir.
Bu fəsildə sovetlər dönəmində öyrənilməsi vacib olan Poladlı
kəndinin toponimlərindən və adətənənələrindən söhbət aça
cağam. Kənd ermənilər tərəfindən işğal olunduqdan sonra bu
rada olan 100ə yaxın toponim və bir neçə tarixi abidə erməni
vandalizmi ilə üzüzə qalmışdır. Ermənilər yer adlarını də
yişərək özününküləşdirir, yaxud da tarixi abidələri uçurub
dağıtmaqla özünün mənfur sifətini bir daha nümayiş etdirir...

Tarixi faktlar göstərir ki, şahsevənlərin bir qolu olan poladlılar bir tayfa
kimi XVII əsrin əvvəllərindən məlumdur və müxtəlif yürüşlərdə iştirak edib.
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında şahsevən tayfalarının döyüşkən ol
ması barədə yazılmışdır: «Səfəvilərin əsas hərbi qüvvəsinə çevrilən şah
sevənlər sonralar Azərbaycanın siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. 

Poladlının bir kənd kimi meydana gəlməsi XIX əsrin əvvəllərinə
təsadüf edir. Deməli kənd camaatı tərəfindən nəsildənnəslə ötürülən
Poladlı toponimləri son 200 ildə formalaşmışdır. Bu toponimlər yer
ləşdiyi yerin quruluşuna, formasına və digər səbəblərə görə adını bu gü
nə qədər qoruyubsaxlamışdır. Eyni zamanda kəndin adət və ənənələri
də bu illər ərzində formalaşmağa başlamışdır. 
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«RUHUMUN 
VӘTӘNİ»

Gün keçir, ay ötür, gör neçə ildi,
Düşmən kəsdiribdi bərənibəndi.
O keçən günlərim sanki, yüz ildi,
Yadıma düşübdü, Poladlı kəndi.

Yaz dumanı Yal zəmiyə gələndə,
Kaş ki, Gab yuxarı qalxaydım mən də.
Yığıb mərövcəni yağışda, çəndə,
Bir dəstə bağlayıb, dönəydim kəndə.

Qoyunquzu otlayaydı Çiməndə,
Bülbül gülü səsləyəydi çəməndə.
Axşam Kosa dağa günəş enəndə,
Cibimdə turş alça, dönəydim kəndə.

Çağlayaydı Şor suyu  buz bulağı, 
Məlhəmiydi Çay suyu, Duz bulağı.
Doğanaqda gicitkən, quzuqulağı,
Ovxalayıb, yeyib, dönəydim kəndə.

Payızın şehində gedəydim bağa,
Baxaydım saralıbsolan yarpağa.
Üstbaşım bataydı zığa, torpağa,
Bir qucaq üzümlə, dönəydim kəndə.
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Göy gurlaya, Ağa çayı daşaydı,
Sellər, sular bağbostanı aşaydı.
Kəkliklər Güneydə qaqqıldaşaydı,
Ayaqyalın qaçıb, dönəydim kəndə.

Axşam çağı ağacdələn, sağsağan, 
Axtaraydı hər budaqda dağdağan.
Ağaclar yarpağın tökdüyü zaman,
Xəzəllikdə gəzib, dönəydim kəndə.

Yay günləri, günəş bizə güləndə,
Çiməydi uşaqlar Atlar gölündə. 
Salıb köhlənimi mən də kəməndə,
Yalmanına yatıb, dönəydim kəndə.

Kələntilər fırlanaydı əllərdə,
Bayatılar səslənəydi dillərdə.
Yal bağçada, yonca bitən yerlərdə,
Otu laylay biçib, dönəydim kəndə.

Gün gələydi Biçənəklə üstüstə,
Ot biçənlər dincələydi bir dəstə.
Daş armudun kölgəsində, üzüstə,
Ayrannaşı içib, dönəydim kəndə.

Qış ayları, Kosa dağın başları, 
Ağlığından bilinməzdi yaşları.
Qartal kimi cırmaqlayıb daşları,
Şüş qayadan uçub, dönəydim kəndə. 

Poladlılar hər kəsi dost sanardı, 
Sınsa əgər, polad kimi sınardı. 
Məğrurluqda sanki uca çinardı,
Bir qoca çinar tək, dönəydim kəndə.

Ruhum Vətən üçün darıxır yaman,
İndi igidlərə qalıbdır güman.
Dağlarda düşmənə verməyib aman,
Şəhidliyi seçib, dönəydim kəndə.

Rasim Mədəd İsmayılov.
Bakı, 2016cı il.
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TARİXİN SİRRİNİ AÇAN 
TOPONİMLӘR...

POLADLI

Poladlı toponiminin özü bu tayfanın maldarlıqla məşğul olmaq, qışla
maq, yeni otlaq sahələrinə yiyələnmək məqsədi ilə Azərbaycanın, o
cümlədən Cənubi Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə köçmüş bir qrup
əhalinin adı ilə bağlıdır. Zaman keçdikcə Poladlı kəndi insanların oturaq
həyat tərzinə keçərək məskunlaşması nəticəsində əmələ gəlmiş bir
yaşayış məntəqəsinə çevrilir. 

Poladlı kəndi şahsevənlərin poladlı qolunun burada məskunlaşması
nəticəsində yaranmışdır. XIX əsrdə poladlı qolu (poladlılar) 800 alaçıq
dan ibarət olub. Poladlı oykonimi şahsevənlərin şıxlı, təklə, yurdçu,
quzatlı, əbubəyli, dursunxocalı, yekəli tirələrindən ibarət olan poladlı
qolunun adı ilə əlaqədardır. Poladlı kəndinin adına Ağdam, Ağcabədi,
Gədəbəy, Tərtər və Qobustan rayonlarında da rast gəlmək mümkündür
(«Poladlı və poladlılar» yazısına bax: səh.  8).

Poladlı kəndinin toponimləri bunlardır: Kosa dağ, İldırımdüşən,
Mehrilibaxar, Muxtarın yeri, Cırda meşə, Sarı yol, Qara zığ, Daşı kişinin
yeri, Dəyirmanın dalı, Duzlaq, Tayıpça, Tənəklik, Alışın almalığı, Turş
alma, Çay bağça, Yal bağça, Çay, Dağ, Xəzəzlik, Eşşək meydanı, Hovuz,
Qoşa xırman, Mağal yeri, Pir, Pir saqqız, Ajja, Çınqıllıq, Qaraşın cəvizi,
Ləzgilərin yeri, Sayad koması, Qəribin çökəyi, Çökək, Üç palıd, Gab,
Yumru təpə, Soğanlıq, Doşab torpağı, Düyü torpağı, Daş armud, Bayram
yoxuşu, Cahangirin saqqızı, Qarğılıq, Narlıq, Nərgizlik, Həmidin saqqızı,
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Kamilin quyusu, Xırda yer, Mətişin pürəni, Məktəb yolu, Ağa çayı, Atlar
gölü, Camışlar gölü, Qızlar gölü, Şor su, Duzlu bulaq, Kora bulaq, İyli su,
Ala qaya, Kəmərə qaya, Şüş qaya, Güllü qaya, Kərimin güneyi, Dik daş,
Yastı daş, Şələ daş, Güney qayası, Yumurta qayası, Mirim kahası, Kaha
daş, Hilal oturan daş, Gını dərə, Uruşan dərəsi, Gabın dərəsi, Sarı dərə,
Qırmızı dərə, Nov daş, Savalan dərəsi, Alzabəyin yal, Qarovul təpəsi, Boz
yal, Keyx evinin yal, Süleymanoğlunun yal, Yalın yoxuşu, Sarı til,
Doğanaq, Məjdumun döşü, Çimən, Yal zəmi, Uzun zəmi, Biçənək, Alışın
bağı, Sədəfin bağı, Qəmbərin bağı, Allahyarın bağı, İmanın bağı, Nəbinin
bağı, Osmanın bağı (Qəribin çökəyi), Rəsulun bağı, Qalaqlı bağ...

DAĞ, MEŞӘ, YER  ADLARI

KOSA DAĞ

Poladlı kəndinin ən hündür zirvəsi Kosa dağ sayılır. Kosa dağ birbirinə
yaxın iki qoşa dağdan ibarətdir. Bu dağların ətrafında Çərəli, Zor, Göyyal,
Mehrili və Poladlı kəndləri yerləşir. Kosa dağın ətəkləri biçənək yerləridir.
Kolxoz quruculuğu illərinə qədər xırda təəsərrüfat sahibləri həmin dağların
ətəklərindən otlaq və əkin sahələri kimi istifadə edirdi. Sonralar bu ərazilər
camaatın əlindən alınaraq kolxozun istifadəsinə verilmişdi.

Dağların hər tərəfi sıx ağaclarla əhatə olunmuşdur. Burada palıd, vələs,
çinar, şam, cökə ağaclarından başqa, əzgil, alça, zoğal, alma və armud
ağaclarına da rast gəlmək mümkündür. Meşənin bir tərəfində Alışın al
malığı yerləşirdi. Kosa dağın ağacları sovetlər dövründə dövlət meşəçilik
təsərrüfatı tərəfindən qorunurdu. Әraziyə meşəbəyi Şamxal nəzarət
edirdi. Sonralar meşələrə kolxoz sədrlərinin də nəzarəti gücləndi. Erməni
işğalına qədər Kosa dağ meşə massivinə Göyyallı meşəbəyi Cəlal kişi
nəzarət etdi.

Kosa dağ toponiminin yaranmasının əsas səbəbi yaşlı insanların dedi
yinə görə dağın bir hissəsində ağacların seyrək olması ilə əlaqədardır.
Vaxtilə dağın zirvəsinə düşən ildırım burada ağacları yandırıb, torpağı
yararsız hala salıb. İllər keçdikcə dağın adı Kosa dağ, zirvənin adı isə
İldırımdüşən kimi formalaşıb. Ancaq iki dağın yanyana dayanması bu
ranın ildırım düşənə qədər Qoşa dağ olması ehtimalından xəbər verir... 

İLDIRIMDÜŞӘN

Xəzəzliyin yuxarı tərəfindəki yüksəkliyin, yəni Kosa dağın ən hündür
zirvəsinin İldırımdüşən adlandırılması vaxtilə bu əraziyə güclü ildırım
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düşməsi ilə əlaqədar olub. Sonralar Poladlının müxtəlif yerlərinə ildırım
düşməsinə baxmayaraq, İldırımdüşən öz adını başqa ərazilərə «verməyib».
Toponim həmin yerə ildırım düşdükdən sonra formalaşmağa başlayıb.

MEHRİLİBAXAR

Kosa dağın Mehrili kəndinə tərəf baxan hissəsi Mehrilibaxar adlanır.
Bura balaca palıd ağacları ilə əhatə olunmuşdur. Hələ sovetlər dövründə
həmin ağacları traktorlarla kürüyüb yerində alma şitilləri əkmişdilər.
Kolxoz Kosa dağın ətəklərini alma bağı eləmək istəyirdi. Ayrılan vəsaitə,
çəkilən zəhmətə baxmayaraq, o vaxtkı təsərrüfat rəhbərləri bu layihəni
həyata keçirə bilmədi (Ancaq heç bir texnikanın, vəsaitin köməyi ol
madan Alış babanın Kosa dağ meşə massivinin içərilərində əkdiyi alma
ağacları son illərə qədər bar verirdi).

Mehrilibaxar toponiminin yaranması ərazinin Mehrili kəndinə tərəf
baxması ilə əlaqədar olub. Bəzi insanlar bu ərazini Mehrilibahar da ad
landırır. Çünki burada ağacların erkən yaşıllaşması artıq baharın gəlmə
sindən xəbər verirdi.

MUXTARIN YERİ

Mehrilibaxarın Poladlı kəndinə tərəf baxan hissəsi Muxtarın yeri ad
lanır. Toponim Muxtar babanın adı ilə bağlıdır. Həmin yerdən biçənək
kimi istifadə olunurdu. Muxtar baba Kamil babanın atası, Baxşəli dayı
nın babası olub.

CIRDA MEŞӘ

Qarğuluğun yaxınlığında yerləşən meşəyəoxşar ərazidə balaca
ağaclar bitirdi. Bu əraziyə Cırda meşə deyirdilər. Ağacların cır və balaca
olması buranın Cırda meşə adlandırılmasına gətirib çıxarmışdır.
Göründüyü kimi, toponimin yaranmasının əsas səbəbi ərazidə ağacların
cır olması ilə əlaqədardır. Bunu Poladlının ixtiyar qocaları da təsdiq
edir. Әraziyə Cırtdan meşə də deyirdilər. Bu da balaca mənasını özündə
əks etdirir.

SARI YOL

Toponimin yaranması ərazidə torpağın rənginin sarımtıl olması ilə
əlaqədardır. Müxtəlif kimyəvi birləşmələr nəticəsində rəngini teztez
dəyişən torpaq yağış yağdıqdan sonra daha da sarımtıl rəngə çalırdı. Bu
ranın palçığı, digər yerlərin palçığından fərqlənirdi. Gün çıxanda isə tor
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pağın rəngi əvvəlki şəklinə düşürdü. Әrazidə müxtəlif təbii proseslər
nəticəsində buxarlanan maddələrin ürək, qandamar və sinir xəstəlik
lərindən əziyyət çəkən insanlar üçün xeyirli olması danılmaz faktdır.

QARA ZIĞ

Әrazi Sarı yolun yaxınlığındakı dərədə yerləşir. Dərədən axan sızqa
bulaq buranın həmişə palçıqlı olmasına şərait yaradır. Palçıqda oynayan
Poladlı uşaqları qara zığı bədənlərinə sürtəndə tanınmaz hala düşür, Ağa
cayında çimib təmizləndikdən sonra özlərini daha yüngül hiss edirdilər.
Burada torpağın tərkibi müxtəlif kimyəvi maddələrlə zəngin olduğu
üçün palçığın rəngi qapqara idi. Palçıq duzlaşmanın, revmatizmin və
müxtəlif dəri xəstəliklərinin dərmanı hesab olunurdu. O vaxtlar özümüz
də bilmədən özümüzü təbii üsullarla müalicə edirdik.

Qara zığ toponiminin yaranması ərazidəki palçığın rənginin qara ol
ması ilə əlaqədardır. Belə palçığın insan orqanizminə faydası tibb elmi
tərəfindən sübuta yetirilmişdir. 

DAŞI KİŞİNİN YERİ

Yer Çimənin yaxınlığında yerləşir. Məlumdur ki, Daşı kişinin yeri to
ponimi yer sahibinin adı ilə bağlıdır. Daşı kişinin kimliyinə gəlincə yaşlı
insanlar onun vaxtilə Dəmirçilər kəndində yaşadığını deyir. (Daşı kişinin
Məhəmməd, Məhbub, Telli adlı övladları olub). Hamı bu adamı «Daşı
kişi»  deyə çağırırmış. 

DӘYİRMANIN DALI

Çay bağçada  Məhəmməd əminin bağında dəyirman var idi. Bura
Alışın dəyirmanı da deyirdilər. Dəyirmanı Alış baba özü tikmişdi. Bağ
manlardan dəyirmana, daha sonra Poladlıya qədər uzanan yolu isə o vaxt
lar kolxoz briqadiri Mükərrəm baba, Yol Tikinti İdarəsinin kassiri Ağakişi
baba və Məişət Kombinatının dəmirçisi Mədəd baba çəkdirmişdi. 

Dəyirmanın dalı toponimi adından da göründüyü kimi dən üyüdülən
dəyirmanın arxa tərəfi mənasındadır. Poladlı və ətraf kəndlərin camaatı
oz buğda paylarını burada üyüdürdü. Dəyirman 1970ci illərə qədər
fəaliyyət göstərib. Ağa çayının daşması nəticəsində dəyirman yararsız
hala düşüb. Sonralar isə tamamilə dağıdılıb. Son onilliklərdə yaranan
bu toponim insanların yaddaşında Dəyirmanın dalı kimi qalıb.

Çay daşan vaxt dəyirman daşını Çınqıllığa qədər aparmışdı. Balakişi
əmi həmin daşı çınqıllıqda yerə basdırmışdı. 1980ci illərin sonlarında
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Mükərrəm babanın oğlu Mirəli Dondarlıda dəyirman tikdirir və həmin
daş yenidən təyinatı üzrə istifadə olunmağa başlayır.

(Qeyd: Müharibədən sonrakı illərdə Poladlıda (Ağa çayının sahi
lində) daha bir dəyirman fəaliyyət göstərib. Dəyirman Sarı yol tərəfdən
gələndə yolun sol tərəfində yerləşirdi. Həmin dəyirmana Haxının (Haq
verdi) dəyirmanı deyirdilər. Dəyirmanın suyu quruduğu üçün öz fəaliyyə
tini dayandırmışdı. Sonralar həmin dəyirmanın yerindən Sabir dayı
bostan kimi istifadə etmişdir).

DUZLAQ

Hava günəşli olanda bu ərazidə torpağın rəngi ağappaq olurdu. Yağış
yağanda isə buradakı rəngdən əsərəlamət qalmırdı. Doşab və düyü tor
pağından fərqli olaraq buradakı torpaq duz qarışığı ilə zəngin idi. Әrazi
Yalın yoxuşunda yerləşir. Axşamlar kəndin qoyunquzusu örüşdən qayı
danda burada torpağı yalayırdı. Heyvanların lazımi miqdarda duz ehti
yacını ödəməsi üçün kəndlərin çoxunda Naxçıvandan gətirilmə sal duz
parçalarından istifadə olunurdu. Ancaq Poladlıda  Duzlaq adlanan yerdə
heyvanlar təbii üsulla duza olan tələbatlarını ödəyirdi. 

Toponimin yaranmasına əsas səbəb heyvanların həmin ərazidən duz
laq kimi istifadə etməsi göstərilir. 

TAYIPÇA

Xəzəzliyin ətrafında yerləşən meşənin bir hissəsi Tayıbça adlanır.
Bildiyimiz kimi toponimlərin yaranmasında yer sahibinin adı və ya
mövcud ərazinin imkanları əsas rol oynayır. Tayıbça toponiminə bu
nöqteyinəzərdən yanaşsaq, vaxtilə həmin yerin sahibinin Teyyub olduğu
qənaətinə gəlmək olar. Görünür, ad əvvəllər yaşlı insanların dilində
Tayyıb kimi səslənmiş, sonralar isə deyiliş formasını dəyişib Tayıpça ol
muşdur. 

TӘNӘKLİK

Tayıpça ilə Xəzəzliyin arasında yerləşir, bu ərazi. Burada balaca
üzüm ağaclarının çox olması toponimin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Yabanı halda bitmiş və torpağa yatmış tənəkləri sanki iri, turş salxımlar
çəkib yerə yapışdırmışdı. Ağaçın üzümü turş və cır olduğu üçün insanlar
onun yarpaqlarından istifadə edirdi. Elə buna görə də ərazi Tənəklik ad
landırılıb. Tənək ərazinin bəzi yerlərində ağaclara sarılmış, bəzi yer
lərində isə böüyrtkən kollarının içərilərinə qədər yayılmışdı.
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ALIŞIN ALMALIĞI

Kosa dağın ətəyində yerləşən böyük bir ərazi Alışın almalığı adlanır.
Toponimin yaranması Alış babanın adı ilə bağlıdır. Kolxoz quruculuğu
illərində və əvvəllər Alış baba bu ərazidə xeyli alma şitili əkmişdi. Şi
tillərin hamısı böyüyüb bar verməyə başlamışdı. 

Həmin illərdə fərdi təsərrüfat sahiblərindən yerlərin alınıb kolxozun
sahələrinə birləşdirilməsi prosesi Alış babanın almalığından yan öt
məmişdi. Kolxoz almalığı Alış babanın əlindən alıb kollektiv təsərrü
fatın sahəsinə birləşdirmişdi. Alış babanın zəhməti hesabına başa gələn
bağ bir müddətdən sonra baxımsız qalmış və meşənin bir hissəsinə
çevrilmişdi.

TURŞ ALMA

Kosa dağın ətəyində, Uzun zəmi deyilən yerdə bir alma ağacı var idi.
Balaca, yumru meyvələri olurdu. Meyvələri turş olduğu üçün ərazi və
ağac Turş alma adlanır. Bu toponim ağac bar verməyə başlayandan sonra
yaranmışdır. Ağacı vaxtilə Alış baba əkmişdi. Məqsəd isə Kosa dağın
ətəyində olan alma bağını, gələcəkdə həmin ağaca qədər genişləndirmək
idi. Lakin kolxoz rəhbərləri fərdi təəsərrüfat sahibləri üçün bu imkanı
yaratmamış, əksinə, onların əlində olan torpaq sahələrini alıb kolxozun
mülkiyyətinə çevirmişdir.

ÇAY BAĞÇA

Toponimin yaranması bağçaların çay kənarında yerləşməsi ilə əlaqə
dardır. Belə bağçaların hər birinin öz adı olmasına baxmayaraq, onlar
ümumilikdə Çay bağça adlanır. Ağa çayının daşması nəticəsində bağça
ların çayla birləşən yerlərinə xeyli daşqaya yığılmışdı. 

YAL BAĞÇA

Çox da hündür olmayan bir ərazi var idi. Həmin əraziyə Yal bağça
deyirdilər. İman babanın evinin yaxınlığında yerləşir bu bağça. Yal bağça
toponiminin yaranması bağçanın bir qədər hündürlükdə  yalda (təpə
likdə) yerləşməsi ilə əlaqədardır. 

Məhəmməd əminin çəpərlədiyi bu ərazidə vaxtilə Qala qaya kəndin
də yaşamış və xeyirxahlığı ilə tanınan Alırza bəyin sütunlu evi olub. İl
lərin sınağına tab gətirə bilməyən evin sütunları bağçada əkin işləri
aparılan zaman torpağın altından çıxarılıb. Poladlıların dediyinə görə
sütunlar erməni işğalına qədər çəpərin dibində idi.
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ÇAY

Ağa çayının, Atlar gölünün, Camışlar gölünün, Qızlar gölünün, İmanın
bağının, Zilişin bostanının, Misirin bostanının, Mağal yerinin, körpünün,
çinarların, qayaların, çaylaq daşlarının yerləşdiyi ərazi ümumilikdə Çay
adlanır. Toponimin yaranması da məhz, Ağa çayının bu ərazidən keçməsi
ilə əlaqədardır. Çay dedikdə ilk növbədə Atlar gölündə çimmək, qayalar
dan süzülən suyu səhənglərə doldurmaq, ya da çinar ağacının yaxınlığın
dakı daşın dibindən balıq tutmaq yada düşür. (Qeyd edim ki, Ağa çayının
balığının dadını heç bir yerdə tapmaq mümkün deyil).

DAĞ

Kosa dağın ətrafında hər yerin ayrılıqda öz adı olmasına baxmayaraq,
bu ərazi ümumilikdə belə adlanır  Dağ. Toponimin yaranması Kosa
dağın adı ilə bağlıdır. Gabla üzüyuxarı qalxan insanlardan soruşanda
«Hara belə?»  yalnız bir cavab eşitmək mümkün idi: «Dağa!»

XӘZӘZLİK

«Baxıb bir qələmə, bir telli saza,
Başı qarlı dağlara, ətirli yaza,
Xəzəzlikdən gələn həzin avaza,
Aşıq istəyirəm, bir nəğmə yaza».

Xəzəzlik Kosa dağın sol tərəfində meşənin dərinliyində yer adıdır. Yaz
gələndə buranın başqa bir gözəlliyi olardı. Sarıköynəyin, qaratoyuğun
bülbülün xoş nəğməsi ətrafa yayılardı. Həzin külək təzəcə tumurcuqlamış
ağacların budaqlarına sığal çəkərdi. Tumurcuqlar günəş şüası altında par
par parıldayardı. Gözəllikdə tayıbərabəri olmayan ətirli çiçəklər,
yamyaşıl otların arasından boylanaraq birbirlərinə naz eləyərdi.

Yazın əvvəllərində burada saralıb yerə tökülmüş palıd yarpaqlarının
arasından bir bitki boylanırdı. Adına «xəzəz» deyirdilər (Qubadlı, Ağdam,
Ağdərə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Qazax, Zəngilan rayonlarında bu yabanı
bitki eyni adı daşıyır). Toponim burada bitən xəzəz bitkisinin adı ilə bağlıdır.

Xəzəz yaşıl, soğanaoxşar yabanı bitkidir. Kökü göy soğanın kökü
kimi ağ, gövdəsi isə yaşıldır. Ancaq, xəzəzin soğandan fərqli cəhəti odur
ki, onun kökü noxud boyda olub, gövdəsi yastı, dadı isə bir az acıdır.
Süfrəyə yaşıl halda qoyulur. Әsasən ağartı ilə istifadə olunur. Xəzəz 15
 20 günə qədər çiçəkləyir və saralır.

Hər il yaz gələndə Poladlı uşaqları bir az şor, pendir, bir az da çörək
(yuxa) götürüb dəstə halında xəzəz yığmağa gedərdi. Xəzəzliyə çatana
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kimi o qədər gicitkən, quzuqulağı, yemlik, mərövcə yığardılar ki, xəzəz
yığmağa çantada yer qalmazdı. Ancaq buna baxmayaraq uşaqlar yığdıq
ları xəzəzləri ayrıca dəstələyərdi. Yorulanda isə yaşıl meşənin dərinliyində
şor dürməyinin arasına xəzəz düzüb yeməyin başqa ləzzəti var idi. Demək,
gülmək də öz yerində...

EŞŞӘK MEYDANI

«Təbil səsi bürüyərdi hər yanı,
Nər ərənlər sulayardı meydanı.
İndi mərd oğullar, igidlər hanı?
Yarışa çağırır, Eşşək meydanı!»

Keçmiş zamanlarda Poladlı kəndində çövkən, sürpapaq, dirədöymə,
qundaqqundaq, çilingağac, kosaldıqaç, çalağançardağı, ənzəli, əlləmə
qayası kimi milli oyunlarla bərabər teztez at yarışları, eşşək yarışları da
keçirilərdi. Әsasən kəndin işigücü azalandan sonra Eşşək meydanı deyi
lən yerdə təşkil olunan belə yarışlar, o dövrün insanlarında mərdlik, çe
viklik, dözümlülük kimi keyfiyyətlər aşılayardı. Yarışlar keçirilməzdən
əvvəl atlara, eşşəklərə yaxşıca qulluq göstərilərdi. 

Eşşək meydanı, Ağa çayından 200250 metr yüksəklikdə yerləşir.
Meydan Ajja deyilən yerdən başlayaraq, Qalaqlı bağa qədər uzanan
yarıdüzəngah bir ərazini əhatə edir. Digər tərəfdə isə vaxtılə Qala qaya
kəndi və Ağa çayı boyunca qoz bağları yerləşirmiş. Yeri gəlmişkən qeyd
edim ki, XX əsrin ortalarına qədər Qalaqlı bağda, Şay bağında, Poladlı
və Xocamsaxlı bağlarından toplanan qozlar öz keyfiyyətinə, dadına
görə Azərbaycanda şöhrət qazanmışdı. Təbii ki, buna əsas səbəb kimi
havanın təmiz, suyun saf, torpağın münbit olmasını göstərmək olar.
Təəssüflər olsun ki, kolxoz quruculuğu illərində təsərrüfat rəhbərləri
qocalmış qoz ağaclarının qırılmasını planlaşdırmış, əvəzində yenisi ək
ilməmişdi. Beləliklə də hektarlarla qoz bağları məhv edilmişdir (Qeyd:
Təxminən 1890cı ilin sonlarında aclıqdan, yoxsulluqdan əziyyət çəkən
camaat Rusiya çarı II Nikolaya şikayətə gedir. II Nikalay deyir: «Gedin
torpaqlarınızda qoz ağacı əkin. Hər əkilən qoz ağacına görə sizə bir
qızıl onluq verəcəm. Kim nə qədər qoz ağacı əksə, o qədər də çox qızıl
qazanacaq...»

Şikayətçilər II Nikalayın atasına rəhmət oxuyub, sevincək geri qayıdır
və başlayırlar ağacları əkməyə. Şimal rayonlarında olduğu kimi
Qubadlıda  Ağa çayı boyunca da xeyli qoz ağacları əkilir. Beləliklə, qoz
bağları yaranır.
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Camaat siyahı tutub Nikolayın yanına qayıdır ki, bəs, bu qədər ağac
əkmişik... Nikolay cavabında deyir: «Çox gözəl, indi isə gedin əkdiyiniz
ağacları becərin, məhsulunu yığıb satın. Bu ağacların hər biri sizin üçün
elə qızıla bərabərdir...»).

Eşşək meydanı toponiminin yaranması haqqında dünyagörmüş qo
calar belə danışır ki, neçəneçə illər əvvəl, İrandan gələn bir dəstə
eşşəkli quldur, teztez Qala qaya kəndinə basqın edir, kəndi çapıbtala
yarmış. Onlar kəndə basqın etməzdən əvvəl meydanda toplaşıb kənd
camaatına hədəqorxu gələrmiş. Buranın adının Eşşək meydanı kimi
qalması deyilənə görə, bu səbəbdən qaynaqlanır. Başqa bir versiyada
isə bu adın yaranmasını həmin meydanda teztez eşşək yarışlarının
keçirilməsi ilə əlaqələndirirlər (O dövrdə atlar ancaq döyüş meydanla
rında olardı).

Tarixi araşdırmalardan məlum olur ki, həmin bölgədə talançılıq hadi
sələri 18041813cü illərdə Azərbaycan torpaqlarını bölüşdürmək
uğrunda Rusiya ilə İran arasında gedən müharibə dövrünə təsadüf edir.
On ilə qədər uzanan müharibədən sonra iki işğalçı dövlət Azərbaycan
torpaqlarını öz aralarında bölüşdürərək Gülüstan müqaviləsi imzalayır.
Hadisələrin sonrakı inkişafı, 1826cı ildə bu dövlətlər arasında mühari
bənin yenidən başlanmasına gətirib çıxarır və 1828ci ildə İran şahı
Rusiya çarı ilə daha bir müqavilə  Türkmənçay müqaviləsi imzalayır.
Həmin müqavilyə əsasən, Azərbaycanın Araz çayından şimaldakı bütün
torpaqları Rusiyanın, cənubdakı torpaqları isə İranın əlinə keçir. Həmin
dövrlərin müharibələri, insanların nəzarətsizliyi, özbaşınalığı, aclığın,
yoxsulluğun gündəngünə artması, Azərbaycanın cənubda qalan tor
paqlarında çoxlu sayda quldur dəstələrinin yaranmasına səbəb olur. Araz
çayını keçib gələn quldurlar, Rüsiyanın nəzarətində olan Azərbaycan
torpaqlarında soyğunçuluqla məşğul olmağa başlayır. Qala qaya kən
dinin yer üzündən birdəfəlik silinməsi də təxminən həmin dövrlərə tə
sadüf edir.

Poladlı kəndinin ağsaqqallarından olan Sadıqov Niftalının de
diklərindən: «Deyilənə görə, quldurlardan bir dəstəsi teztez sonralar
adı Eşşək meydanı kimi tanınan əraziyə toplaşıb Qala qaya kəndinin
camaatına hədəqorxu gəlirmiş (Bu, kəndin ağsaqqalı Alırza bəyin hə
yatda olmadığı dövrə təsadüf edir. Çünki onun dövründə kənd camaatı
çox firavan yaşayırmış). Hətta, belə rəvayət edirlər ki, dəstənin içəri
sində ağ eşşəkli bir nəfər, həmin quldurların başçısıymış. O, kənd ca
maatını qorxutmaq üçün ağ eşşəyini minib Qalaqlı bağdan Ajjaya qədər
çapır, «Ay mənə qənim!»  deyərək, qışqırıb, hayküy salır, sonra isə
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dəstəsi ilə birlikdə Ağa çayını keçib, kəndi çapıbtalayırmış. Qorxuya
düşən camaat, canlarını qurtarmaq üçün qaçıb Ala qayanın arxasında
gizlənirmiş.

Günlərin bir günü quldurlar yenə də Qala qaya kəndinə basqın edir.
Kəndi çapıbtaladıqdan sonra, gözləri doymayan quldurlar özlərini, Yetim
Vəlinin daxmasına salır. Vəli uşaqlıqdan kimsəsiz böyümüşdü. Ona görə
də kənddə hamı onu Yetim Vəli kimi çağırırdı. (Qeyd: Yetim Vəli hər evdə
bir qarın çörək yeməklə böyüyüb boyabaşa çatmışdı. Ağlı kəsəndən
sonra isə Alırza bəyin evində nökərçilik etməyə başlamışdı. Ağasının hör
mətini qazanan Vəli Alırza bəy dünyasını dəyişənə qədər ona qulluq et
mişdi. Ağası çox çalışsa da onu evləndirə bilməmişdi. Yetim Vəli ağası
dünyasını dəyişəndən xeyli sonra bir arvad almışdı...) Basqın zamanı
yazıq kişi, qarısı ilə birlikdə qaçıb gizlənməyə macal tapmamışdı. Onların
hər ikisi qocalıb əldənayaqdan düşmüşdü. Evləndikdən sonra Allah on
lara bir övlad payı da verməmişdi ki, dar gündə köməkləri olsun. Qul
durlar Yetim Vəlini və qarısını yaxşıca kötəklədikdən sonra onların
varyox bir balalı keçisini, bir də dibi görünən un çuvalını götürüb
aparmışdı. Qonşuları Mərdan vaxtında özünü yetirməsəymiş, quldurlar
yəqin ki, qocaları döyüb öldürəcəkmiş. Deyirlər Mərdan quldurlarla əl
bəyaxa olub, qocaları onların əlindən güclə xilas edib. Mərdan Yetim
Vəliyə oğul əvəzi idi. Alırza bəyin ölümündən sonra o, teztez qocalara
kömək edir, onların hər işinə əl atırdı. Ancaq qocaların vəhşicəsinə
döyülməsi, Mərdanı heç rahat buraxmırdı...

Quldurların teztez kəndə basqın etməsi, vardanyoxdan çıxan
qalaqayalıları lap bezdirir. Mərdan quldurlardan qocaların qisasını almaq
üçün fürsət axtarır. Həmin dövrlərdə baş verən özbaşınalıq, ucqar bir
kənddə qaçılmaz idi. Heç kimdən kömək gözləməyən camaat, quldurlar
dan yaxa qurtarmaq üçün haradansa bir tüfəng əldə edir. Kənddə hamı
bilirdi ki, Mərdan quldurlardan qisas almaq, camaatı bu bəladan qurtar
maq üçün yeganə qüvvədir. Elə ona görə də, camaat quldurların başçısını
öldürməyi Mərdana etibar edib tüfəngi ona verir. Digər cavanlar isə, əl
lərində yaba, bel, düsər, balta, çomaq Ağa çayının qayalıqlarında pusqu
da dayanır.

Mərdan tüfəngi götürüb Ajjada  böyürtkən kollarının arasında gün
lərlə quldurları gözləyir. İki həftədən sonra eşşəklilər yenə də, mey
dana toplaşır. Yenə də, həmişəki kimi ağ eşşəkli, eşşəyini o yanbu
yana çapır, hayküy salır, «Ay mənə qənim!» deyərək, qışqırıbbağır
mağa başlayır. Mərdan tüfəngin çaxmağını çəkib gizləndiyi yerdə
hazır dayanmışdı. Ağ eşşəkli yenidən «Ay mənə qə...!»  deyib, qışqır
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maq istəyəndə Mərdan tətiyi çəkir. Sözü yarımçıq qalan quldurların
başçısı, eşşəyin üstündən çul (eşşəyin belinə qoyulan qalın parça) kimi
yerə sərilir. Mərdan «Sənə də qənim tapıldı!»  deyib, çaxmağı yenidən
çəkir. Güllə səsini eşidən kimi, kəndin digər cavanları əllərində «silah»
gizləndikləri yerdən çıxır. İşi belə görən quldurlar qaçıb Eşşək mey
danının yaldan aşır, qorxularından bir daha Qala qaya kəndinə gəlmir
lər. Bu yerin adı Eşşək meydanı kimi, nəsildənnəslə keçərək bu
günümüzə qədər gəlib çatır.

Sonrakı illərdə bu ərazi el şənlikləri keçirilən bir meydana çevrilir. Po
ladlılar dəmirçilərlilərlə birlikdə Eşşək meydanında, Bayram yoxuşunda
Novruz şənlikləri, müxtəlif oyunlar, yarışlar keçirməyə başlayır. Yarışların
keçirilməsi üçün lazım olan əsas məsələlərdən biri Eşşək meydanının bir
tərəfinin kiçik təpədən ibarət olması idi. Təpə Dəmirçilərdən, Dondarlıdan,
Saraydan, Mirlərdən gələn tamaşaçıların müxtəlif oyunları, ateşşək
yarışlarını daha rahat izləməsinə imkan yaradırdı.

Eşşək meydanı toponiminin yaranması Cənubi Azərbaycandan gələn
bir dəstə eşşəklinin burada toplaşıb, Qala qaya kəndinə meydan oxuması
ilə bağlı olsa da, sonrakı illər bu adın qorunub saxlanması həmin ərazidə
teztez at, eşşək yarışlarının keçirilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 

Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Gorus rayonunun
ən böyük azərbaycanlı kəndlərindən biri olan Şirnuxunun toponimləri
sırasında Eşşək meydanı adlanan ərazinin adı var. Eyni zamanda
Adınabazar adlanan yerdən başlayaraq, müxtəlif dağ silsilələrindən
keçən və Arpaçayadək uzanıb gedən Rusiya imperiyası ilə İran dövləti
arasındakı sərhəddə də Eşşək meydanı adlanan yer adına rast gəlmək
mümkündür.

HOVUZ

Bura yerləşdiyi ərazinin quruluşuna görə belə adlandırılmışdır.
Әrazidə daşlar arasından süzülən bulaq, yaxınlıqdakı qayanın dibində
düzəldilmiş hovuza tökülürdü. Hovuzun bir tərəfi təbii qayalar, bir tərəfi
isə divar və dağdağan ağacları ilə əhatə olunmuşdu. Ağacdakı üzüm
salxımlarından sanki bal süzülürdü. Hovuza doldurulan su bostandakı
tərəvəzlərin və ağacların suvarılması üçün istifadə olunurdu. Balaca
uşaqlar hərdən burada çimir, daşın üstündə qurulanırdı...

Göründüyü kimi toponimin yaranması burada hovuzun olması ilə
əlaqədardır. İllər keçdikcə hovuz yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Da
ğılmasına baxmayaraq, Hovuz öz adını nəsildənnəsilə ötürərək bu
günə qədər qoruyub saxlamışdır.
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QOŞA XIRMAN

Alış babanın evi ilə Ağakişi babanın evinin yaxınlığında iki xırman
yerləşib. Bura Qoşa xırman adlanırmış. Camaat XIX əsrin sonlarında
fəaliyyətə başlayan xırmanda buğda, çəltik döymək, heşən (buğda döymək
üçün alət), gehrə salmaq (çəltik döymək üçün alət), kollamaq (çəltiyin
döyülməsində birinci mərhələ), düyü ağartmaq (rəngləmək, sonuncu
mərhələ) kimi işlər görürmüş. Deməli toponimin yaranmasının əsas səbəbi
təsərrüfat işləri ilə əlaqədar olub. XX əsrin əvvəllərində xırmandan həm
də Novruz şənliklərinin keçirilməsi məqsədilə istifadə edilib.

MAĞAL YERİ

Ağa çayının sahilində  Ziliş babanın bostanının altında yerləşir bu
ərazi. Hər tərəfi çinar, qoz və zoğal ağacları ilə əhatə olunmuş yer istilər
düşəndə heyvanların sərinləməsi üçün istifadə olunurdu. Nobata (naxırı
otarmaq növbəsi) gedən poladlılar Ala qayanın kölgəsi çəkilən kimi mal
heyvanı Mağal yerinə «tökürdü». Özləri isə Atlar gölündə çimib sərin
lədikdən, gətirdikləri yavanlığı daşın üstündə oturub yedikdən sonra
heyvanları yenidən örüşə çıxarırdı. Bu müddətdə, yəni günəşin «duran»
vaxtı heyvanlar istidən həm qorunmuş, həm də dincəlmiş olurdu.

Mağal yeri toponimi heyvanların dincəlməsi, sərinləməsi üçün isti
fadə olunduğuna görə belə adlandırılmışdır.

PİR

Ağa çayı tərəfdən Poladlı kəndinə gələndə Keyx evinin yalda balaca bir
yerə xeyli daş qalaqlanmışdı. Bura poladlılar arasında Pir adlanırdı. Әrazi
Yalın yoxuşu deyilən yerin qurtaracağında  yolun kənarında yerləşirdi.

İnanclara görə insanlar arzu və istəklərinin həyata keçməsi ümidilə
bura çoxlu daş toplamışdı. Qurumuş qərəllə (qaragilə) ağacının bu
daqlarına isə rəngbərəng parça bağlamışdılar. Görünür, toponimin
yaranma səbəbi insanların inancı ilə bağlı olmuşdur.

Pir ötən əsrin 80ci illərinə qədər qalmaqda idi. Lakin sonralar yolun
genişləndirilməsi məqsədilə aparılan işlər nəticəsində bura tamamilə
dağıdılıb. Bu toponim də bəziləri kimi tarixin səhifələrindən birdəfəlik
silinib. («Pirlər» yazısına bax: səh.  451).

PİR SAQQIZ

Vaxtilə İsmayıl babanın həyətində bitən saqqız ağacı Pir saqqız ad
lanıb. Həmin ağacın dibində gecənin müxtəlif vaxtlarında işıq yanırmış.
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1950ci illərdən sonra İsmayıl babanın həyəti baxımsız qaldığı üçün
ağac quruyub. Ağacın qurumasına baxmayaraq, yerin adı Pir saqqız kimi
qalıb. Toponimin yaranması inanclarla bağlıdır. İnanclara görə saqqız
ağacı pir sayılıb. 

AJJA

Bir tərəfdən Eşşək meydanı, Savalan dərəsi, bir tərəfdən də Ağa çayı və
Bayram yoxuşu ilə əhatə olunmuşdu bu yer. Zilişin bağı ilə Baxşəlinin bağı
burada yerləşirdi. Bu bağları birbirindən Eşşək meydanı ilə Bayram yoxu
şunu birləşdirən yol ayırırdı. Zilişin bağındakı qozun dadını, Baxşəlinin
bağındakı bulağın sərinliyini heç yerdə tapmaq mümkün deyildi.

Әrazidə böyürtkən kolları sıxlıq təşkil edirdi. Meyvə ağaclarına az
az rast gəlinirdi. Lap əvvəllər insanlar buradan Dəmirçilər kəndinə gedən
ensiz cığırı «azca» genişləndirərək araba yolu düzəltmişdi. Toponimin
yaranması bəlkə də, azca (bir az) sözü ilə əlaqədardır. Görünür «azca»
sözü sonralar deyiliş formasını dəyişərək Ajja kimi nəsildənnəslə öt
ürülmüşdür. (Ötən əsrin 80ci illərində Eşşək meydanı tərəfdən gələn
yolun istiqaməti dəyişdirilərək Savalan dərəsindən çəkilmişdir).

ÇINQILLIQ

İrilixırdalı daşların Ala qayadan qopub, Ağa çayının içərilərinə qədər
dağıldığı ərazi Çınqıllıq (Zilişin bağı) adlanır. Ağa çayı Çinqıllığı iki
yerə bölürdü. Çayın bir tərəfini Ala qayaya qədər nar, əncir və qoz ağac
ları, bir tərəfini isə Mirim kahasına qədər dağdağan və zoğal ağacları
əhatə edirdi. 

İnsanlar Ala qayadan qopub tökülən və geniş bir ərazini əhatə edən
daşları çınqıla bənzətdikləri üçün bu yeri Çınqıllıq adlandırmışlar. Gö
ründüyü kimi toponimin ərazi quruluşu bunu söyləməyə tam əsas verir. 

QARAŞIN CӘVİZİ

Çınqıllığın aşağı tərəfində iki qoşa cəviz (qoz) ağaçı var idi. Әraziyə
Qaraşın cəvizi deyirdilər. Cəvizləri dəmirçilərli Qaraş kişi əkmişdi. To
ponim bu səbəbdən formalaşmış və Qaraşın cəvizi kimi tanınmışdır.

LӘZGİLӘRİN YERİ

Yal zəminin yuxarı tərəfi Ləzgilərin yeri adlanır. Deyilənə görə to
ponim Ləzgi Məmmədli nəslinin adı ilə bağlı olub. Buradakı əkin və
otlaq sahələri onların dədəbaba torpaqları sayılıb. 
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SAYAD KOMASI

Yer Uruşan dərəsinin yuxarı hissəsində yerləşir. Yaşlı insanların dedi
yinə görə ötən əsrin 50ci illərinə qədər burada bir koma olub. Həmin
koma yerdən qazılıb, üstü isə palıd pərdiləri ilə örtülüb və torpaqlanıb.
Bura yağışdan, günün istisindən daldalanmaq üçün çox əlverişli olub.

Komanı deyilənə görə vaxtilə Sayad adlı bir nəfər tikib. Elə həmin
gündən də toponim Sayad koması kimi nəsildənnəslə ötürülüb. Koma
illərin sınağında itibbatsa da, ərazi öz adını qoruyub saxlayıb. Әrazi
bütünlüklə taxıl sahələri ilə əhatə olunmuşdu.

QӘRİBİN ÇÖKӘYİ

Ala qayanın Dəmirçilər kəndi tərəfdən başladığı yer Qəribin çökəyi
adlanır. Adından da göründüyü kimi yer çökəklikdə yerləşir. Bura vaxtilə
Qərib adlı bir kişinin bostan sahəsi olub. Sonralar bostanı poladlı Osman
baba bir az da genişləndirib. Daha sonra isə buranı İlyas müəllim əkib
becərməyə başlayıb. Әrazidə xeyli dəyişikliklər olmasına baxmayaraq
toponim Qəribin çökəyi kimi tanınıb.

ÇÖKӘK

Uruşan dərəsinin bir tərəfi Çökək adlanır. Toponimin yaranması
yerin çökək olması ilə əlaqədardır. Әrazidə xeyli qaratikan kolu, mər
mərik (giləmeyvə), daş çaqqalası (badamabənzər bitki) var idi. İrili
xırdalı daşların çoxluğu buradan biçənək kimi istifadə edilməsinə mane
olurdu. 

ÜÇ PALID

Gab yolu ilə Dağa qalxanda Uruşan dərəsinin sağ tərəfində üç palıd
ağaçı var idi. Üç palıd toponimi bu ağacların sayına görə yaranmışdır.
Ziliş babanın biçənəyi də burada yerləşirdi. Yayda ot biçinindən sonra
palıd ağaçının kölgəsində dincəlmək çox əlverişli hesab olunurdu. Ancaq
buna baxmayaraq, biçinçilər çox vaxt Daş armudun kölgəsində istirahət
edirdi.

GAB

Gab iki qaya arasındakı keçid mənasını verir. Poladlıdan Dağa tərəf
qalxan cığırın üstündə qayalıq bir ərazi var. Bu yer Gab adlanır. Topo
nimin yaranması cığırın iki qaya arasından keçməsi ilə bağlıdır. Po
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ladlılar atla, eşşəklə daşıdıqları otun, odunun hamısını bu cığırla kəndə
gətirirdi. Nobata gedənlərin əksəriyyəti malheyvanı Gabdan üzüyuxarı
qaldırır, həmin cığırla da geri dönürdü...

YUMRU TӘPӘ

Gabdan yuxarıda yumru bir təpə var idi. Yaz gələndə təpə yamyaşıl
libasa bürünürdü. Təpənin ətəyindəki qaratikan kollarının dibi quzu
qulaqla, yemliklə, mərövcə ilə dolu olurdu. Göründüyü kimi Yumru təpə
toponimi təpənin yumru olması ilə əlaqədardır.

SOĞANLIQ 

Alış babanın bağı ilə Məmməd müəllimin bağının arasındakı ərazi
Soğanlıq adlanır. Müharibə illərində kolxoz həmin ərazidə soğan əkir
miş. Toponim məhz bu səbəbdən meydana gəlmişdir. Sonralar həmin
yeri İman babanın oğlu Zakir çəpərləyib bağ salmışdı. 

DOŞAB TORPAĞI

«Yoxdur o yerlərin səsi, sorağı,
Həmişə gözəldir Vətən torpağı.
Nə qədər axtarsan bağçanı, bağı, 
Tapa bilməzsən Doşab torpağı».

Doşab torpağı deyilən yerdə torpağın rəngi ağappaq idi. Torpaq bu
rada şirəli olduğu üçün ona «şirəxək» də deyilərdi. Adından göründüyü
kimi tut yetişəndə bu torpaqdan doşab bişirmək üçün istifadə olunardı.
Hələ neçəneçə illər əvvəl ağbirçək nənələrimiz doşabı qatılaşdırmaq
üçün bu torpaqdan istifadə edib. Bu yolla hazırlanan doşabın rəngi və
qatılığı digərlərindən seçilərdi. Tut meyvələrində olan xeyirli maddələrlə
bərabər, ona qatılan torpağın da tərkibi müxtəlif minerallarla zəngin idi.
Ona görə də doşab torpağı ilə hazırlanan doşabın dadı tamam fərqli
olardı. Keçmiş zamanlarda olduğu kimi, bu gün də insanlar doşabdan
müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edir. 

Poladlıda tut ağacının bir neçə növü var idi. Bunlar xar tut, şah tut,
bedana tut, çəkil tut adlanırdı. Və ya tutları ümumilikdə ağ tut, yaxud
da qara tut adlandırırdılar. Tutun çırpılması prosesi ikiüç həftəyə tam
yekunlaşırdı. Tut meyvələrindən insan sağlamlığı üçün xeyirli olan məh
sullar hazırlanırdı. Poladlılar tutdan əsasən, doşab (bəzi yerlərdə buna
bəhməz də deyirlər) bişirirdi. Bəzi hallarda isə tit meyvələrini qurudub
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qışa saxlayardılar. Tut qurusunu südlə qarışdırıb səhərsəhər acqarına
yemək bir çox xəstəliklərin dərmanı sayılır. Bəzi bölgələrdə tutdan riçal
bişirirdilər... Bu məhsulların tərkibi tut meyvəsi olsa da, hər birinin
özünəməxsus dadı və hazırlanma qaydası var idi.

Doşab bişirərkən yetişmiş tutu böyuk mis qazanlara töküb, üzərinə
bir ovuc doşab torpağı əlavə edirdilər. Bir az isindikdən sonra onu süzüb,
qaynamağa qoyurdular. Bir gün axşama qədər qaynayan doşabı yenidən
süzərək, növbəti gün yenə də hazır olana qədər qaynadardılar.

Doşab torpağı ilə hazırlanan doşab orqanizm üçün çox faydalı olub,
insanın gündəlik kalsium, dəmir və maqnezium ehtiyaclarını təmin edir.
Doşab bir çox xəstəliklərə qarşı qoruyucu xassəyə də malikdir. Orqa
nizmin immun sisteminin möhkəmləndirilməsində xüsusi əhəmiyyəti
vardır. Doşab sürətlə qana sorulur və insanın gündəlik vitamin ehtiya
cının 20 faizini ödəyir. Xüsusilə mədə xəstəliklərinə yaxşı təsir göstərir.
Astma və bronxit xəstəliklərində, soyuqdəyməyə qarşı bədənin müqav
imətinin artırılmasında daha çox istifadə edilir. 

Doşab torpağı toponiminin yaranması xalq yaradıcılığının tərkib
hissəsidir. Həmin yerdə torpağın müxtəlif minerallarla zəngin olması və
ondan doşab bişirərkən istifadə olunması toponimin yaranmasında əsas
rol oynamışdır.

DÜYÜ TORPAĞI

Doşab torpağının yanında ağ rəngli başqa torpaq növü də var idi. Bu
torpaq düyü torpağı adlanırdı. Onlar birbirindən tərkibinə görə fərq
lənirdi... Torpaqların birindən doşabı qatılaşdırmaq, digərindən isə
duyünü ağartmaq üçün istifadə olunurdu. Dingin çalasına qoyulan bir
ovuç ağ torpaq, bir silmə (4 kq) düyünün ağardılmasına bəs edirdi. Bu
ağartma üsulunu hələ neçə yüz il əvvəl sadə insanlar özləri kəşf etmişdi.
Düyü torpağı toponimi məhz, bu səbəbdən yaranmışdır.

DAŞ ARMUD

«Daş armud  tarixin daş yaddaşı,
Gördün neçəneçə baharı, qışı.
Topladın başına hər addımbaşı,
Hər yoldan ötəni, dostusirdaşı».

Kosa dağın ətəyində iri gövdəli, nəhəng bir armud ağacı bitmişdi. Ağacın
hər tərəfə qolbudaq atması, sanki böyük bir nəslin şəcərəsini xatırladırdı.
Gövdəsinin diametri bir, hündürlüyü isə 30 metrdən çox olan bu ağacın yaşı
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bir əsri ötmüşdü. Ağac tarixin ağrılıacılı, toybayramlı illərini görmüşdü.
Kölgəsində neçə insanın dincəldiyini dəqiq demək mümkün deyil...

Alış baba ölümündən bir neçə il əvvəl bu ağac haqqında bəzi maraqlı
söhbətlər eləmişdi. 115 il ömür sürən babam uşaqlıq illərində həmin
ağacın ətrafında ot biçdiyini, ağaca necə qulluq etdiyini belə xatırlayırdı:
«Ağacın ətrafındakı otlaq sahəsi Cabbar əminin idi. Cabbar əmi həmişə
deyərdi ki, ay bala, özünü yorma, ondan ağac olmaz. Mən o vaxtlar uşaq
idim. Heç vaxt yorulmazdım. Arabir biçinçilər görməyəndə, onların
səhənglərindən su «oğurlayıb» ağacın dibinə tökərdim ki, böyüsün, is
tidən quruyub tərg olmasın. Bilirdim ki, Cabbar əmi nə vaxtsa onu, ot
biçəndə kələnti ilə dibindən qoparacaq. Ona görə də, görünsün deyə,
ağacın yanyörəsindəki otları oraqla təmizləyirdim...

Bir neçə il keçdi... Ağac bir az böyümüşdü. Әtrafda başqa ağac olmadığı
üçün biçinçilərin bəziləri bu ağacın altında, bəziləri isə palıd şaxından
düzəltdikləri kölgəlikdə dincəlirdi. Onlar səhənglərinin ağzını bükülmüş
palıd yarpaqları ilə bərkbərk bağlayıb həmin ağacın kölgəsində, ot layının
altında gizlədirdilər ki, sərin qalsın. Qəribədir ki, bu ağacın kölgəsində
saxlanan su, digər kölgəliklərdə saxlanan sudan sərin olurdu.

Axşamlar camaat biçindən evə dönəndə səhənglərdə qalan suyu
ağacın dibinə boşaldardım. Beləliklə, hər il bir az böyüyən ağac, sonrakı
illər bar gətirməyə başlamışdı. Ağacın meyvəsi yumru, daş kimi
möhkəm, bir az da böyük olmasına baxmayaraq, dadı meşə armudunu
xatırladırdı. Meyvəsi bərk olduğu üçün hamı ona «Daş armud» deyirdi.
(Görünür, Daş armud toponiminin yaranma səbəbi də məhz, buradan
qaynaqlanıb).

Daş armud az bar gətirdiyinə görə onun meyvəsini yığan olmazdı.
Ancaq kim istəsə ot bağlayanda armuddan beşon dənə dərib evə
aparardı. Arpa çuvalının içində gizlədib qışa saxlayardı. Qışda şirinləşib
yumşalan armudun ləzzətindən və ətrindən doymaq olmazdı».

İllər keçdi... Daş armud öz kökü üstə daş kimi möhkəm dayandı,
böyüyüb qolbudaq atdı. Böyüdükcə də biçinçilərin hamısını öz kölgəsi
nə topladı. Sonralar burada başqa ağaclar da bitdi. Ancaq Kosa dağın
ətəyində böyüklükdə Daş armuda çatan ikinci bir ağac bitmədi... 

Hər il poladlılar Dağda ot biçəndə Daş armudun kölgəsində yorğun
luqlarını alar, bir süfrə başında nahar edərdi. Hamı gətirdiyi yavanlığı
süfrəyə qoyardı. Buz kimi ayrandan, ayrannaşdan (ayranlı aş) içib elə hey
məzəli söhbətlər edər, gülməli lətifələr danışardılar. Demək olar ki, poladlı
lətifələrinin çoxu elə bu ağacın dibində yaranıb. Bu lətifələri bəlkə də şi
fahi xalq ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrindən hesab etmək olar.
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Bəli, illər keçdi... Daş armud neçəneçə insanları öz kölgəsində qonaq
etdi, neçələrini öz kölgəsindən yola saldı. Neçəneçə illərin ağrısınaacısına,
istisinəsoyuğuna sinə gərdi. Yüz ildən çox bir ömür yaşadı, bu ağac... 

Bu gün erməni təcavüzkarları tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızda
neçəneçə daş armudlar qolbudağını itirib, neçələri kökündən qoparılıb...

İllər keçəcək... Həmin daş armudların torpaq altında gizlənən kök
lərindən yeni daş armudlar qolbudaq atacaq. Onlar Vətəni, torpağı, el
obanı, qorumaq üçün düşmən qarşısında sipər olub, daş kimi möhkəm
dayanacaq...

BAYRAM YOXUŞU

Ajjadan Poladlıya tərəf qalxan yoxuşun adı Bayram yoxuşu idi. To
ponimin yaranma səbəbini bəzi Poladlı ağsaqqalları Bayram kişinin adı
ilə bağlayır. Ancaq Bayram kişinin kimliyi məlum olmadığı üçün daha
dəqiq araşdırma aparmaq qərarına gəldim. Ona görə də dəmirçilərli Səməd
müəllimlə görüşdüm O, qədim dövrlərdə həmin yoxuşda Novruz şənlik
lərinin keçirilməsini və bu səbəbdən də yerin Bayram yoxuşu adlandırıl
masını bildirdi. Onun sözlərinə görə, Dəmirçilər və Poladlı camaatı
əvvəllər Novruz bayramını Bayram yoxuşunda, sonralar Dəmirçilər
məsçidinin həyətində, daha sonra isə Poladlıda  Qoşa xırmanda keçirərdi. 

Yoxuş yayda qalın tozla örtülü olurdu. Qarlıyağışlı günlərdə isə bu
rada palçıqdan tərpənmək mümkün deyildi.

CAHANGİRİN SAQQIZI

Bayram yoxuşunun qurtaracağında bir saqqız ağaçı var idi. Adına Ca
hangirin saqqızı deyirdilər. Gövdəsindən axan qətranın quruyub
bərkimiş hissəsindən uşaqlar saqqız düzəldirdi. Təbii saqqız damaqların
sağlamlığı üçün mühüm rol oynayır. Saqqız ağacı püstə cinsinin yabanı
halda yayılmış növüdür. İnanclara görə bu ağacın qolbudağını qırmaq,
əzmək günah sayılır.

Cahangirin saqqızı toponiminin yaranmasını yaşlı insanlar Cahangir
adlı bir kişinin adı ilə bağlayır. Deyilənə görə həmin adamın bu ərazidə
əkin yerləri olub. 

QARĞILIQ

Yal bağçanın arxa tərəfi Qarğılıq adlanır. Qarğı qırtıckimilər fəsilə
sinə aid dərman bitkisidir. Növləri Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə
yayılıb. Poladlının Qarğılıq deyilən ərazisində bu bitkinin qamışaoxşar
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uzun növü daha çox yayılmışdı. Toponimin yaranmasının əsas səbəbi
də məhz budur.

Qarğı adına müxtəlif dastanlarda, nağıllarda, rəvayətlərdə rast gəlmək
mümkündür. «Dədə Qorqud» eposunda Qazan xanın xanımı Burla xatu
nun qarğı kimi qara saçlarını yolması öz əksini tapmışdır. Görünür bu
rada saçın uzun olması qarğı ilə müqayisə olunmuşdur.

Bir folkloru da xatırlatmaq yerinə düşərdi. Poladlı uşaqları həmişə
öz aralarında belə oxuyardı:

«Qəmbər getdi oduna,
Qarğı batdı buduna.
Qarğı deyil, qamışdı,
Beş barmağım gümüşdü...»

Qədim dövrlərdə bu bitkidən məişətdə geniş istifadə olunub. Poladlı
uşaqları nar çubuğundan yay, qarğıdan isə ox düzəldib döyüş oyunu oy
nayardılar. Bundan əlavə, ağbirçək nənələrimiz qarğıdan məişətdə istifadə
etmək üçün çətən (aşsüzən), səbət (böyük zənbil) və tənəkə (qarğıdan to
xunmuş «palaz») düzəldərdi.

NARLIQ

Gabla Məjdumun döşü deyilən ərazinin birləşdiyi yerdə Narlıq yer
ləşir. Әrazidəki qayaların arasında xeyli nar ağacı bitmişdi. Meyvəsinin
dadına söz ola bilməzdi. Narlıq toponiminin yaranması təbii ki, burada
çoxlu nar ağacının olması ilə bağlıdır.

Narlıqdan əsasən odun yığmağa gedən, mal nobatına gedən Poladlı
uşaqları istifadə edirdi. Payız vaxtı qayaların üstünə çıxıb ağacın bu
daqlarında qalan təktük narı dərməyin başqa gözəlliyi var idi. Qayaların
arasında gizlənən narlar qışa qədər qalırdı.

NӘRGİZLİK

Alzabəyin yalda  Məktəb yolunun üstündə yerləşir Nərgizlik. Yaz
gələndə bura sapsarı nərgiz gülləri ilə dolu olurdu. Hərdən həmin gül
lərdən bir dəstə yığıb məktəbə aparardıq. Ya müəllimə, ya da gizlində
hansısa bir qıza hədiyyə edərdik...

Nərgizlik toponimi həmin ərazidə bitən nərgiz güllərinin adı ilə
bağlıdır. Burada ildə bir dəfə nərgiz gülünün açmasına baxmayaraq,
ərazi həmişə Nərgizlik adlanıb. Güllərin arasında isə Poladlının qəbris
tanlığı yerləşirdi.
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HӘMİDİN SAQQIZI

Yal zəmi tərəfdə bir saqqız ağacı var idi. Bura Gabdan çox aydın
görünürdü. Bu ağac da Poladlıdakı digər saqqız ağacları kimi yabanı halda
bitmişdi. Yüksəklikdə olduğu üçün meyvəsinin dadında fərq hiss ol
unurdu. Ağacın ətrafını otlaq sahəsi əhatə etmişdi. Deyilənə görə Həmidin
saqqızı toponimi bu yerin sahibi dəmirçilərli Həmid babanın (Alış babanın
ömürgün yoldaşı Sünbül nənənin atası) adı ilə bağlıdır.

KAMİLİN QUYUSU

Alzabəyin yal tərəfdən Dağa yol qalxırdı. Dağda biçilən otu asanlıqla
daşımaq üçün 1960ci illərin sonunda buradan maşın yolu çəkilmişdi.
Yol Kamilin quyusu deyilən yerin yaxınlığından keçirdi...

Kamilin quyusu toponiminin yaranması Baxşəli dayının atası Kamil ba
banın adı ilə bağlıdır. Kamil baba vaxtilə bu quyuda əhəng daşı yandırarmış.
Әhəng  əhəng daşı və təbaşir kimi karbonat dağ suxurlarının, müəyyən
dərəcədə yandırılması nəticəsində əmələ gəlir. Әhəng daşı yandırmaq üçün
Poladlının başqa yerlərində  Doğanaqda, Süleymanoğlunun yalda da quyu
lar qazılmışdı. Dağ suxurlarının yüksək temperaturda yandırılması nəticə
sində yaranan materialdan tikintidə geniş istifadə olunur.

XIRDA YER

Bu ərazi Duzlu bulağın yanında yerləşir. Bura Әsabın yeri də deyi
lirdi. Әrazi kiçik olduğu üçün toponim Xırda yer kimi formalaşmışdır. 

MӘTİŞİN PÜRӘNİ

Yal zəmidən Xocamsaxlı kəndinə tərəf uzanan düzəngah ərazi Mətişin
pürəni adlanır. Bu ərazidə çoxlu cavan palıd ağacları var idi. Bura pöhrə
lik də deyilirdi. Pöhrəlikdə qarapürən adlı bitki bitirdi. Düzənliklərdə,
əsasən də nəm yerlərdə bitən bu yabanı bitki aran rayonlarında daha çox
yayılmışdır.

Toponimin yaranması Məmməd müəllimin atası Mətiş babanın adı
ilə bağlıdır. Әrazinin sahibi Mətiş baba olduğu üçün bura Mətişin pürəni
kimi bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

MӘKTӘB YOLU

Yol Poladlı ilə Xocamsaxlını birləşdirir. Alzabəyin yaldan keçən bu
yol poladlı uşaqlarını təhsil almağa aparırdı. 
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Kəndimizdə məktəb olmadığı üçün hər gün ensiz çığırlarla Xocam
saxlı 8 illik məktəbinə qədər çantamızı sürüyərdik. Nə qışın soyuğu, nə
də yazın yağışı ilk dəfə yazıboxumağı öyrəndiyimiz bu məktəbdən ayıra
bilməzdi bizi... Qar yağanda Məktəb yolu keçilməz olurdu. Buna bax
mayaraq kəndimizin müəllimləri  Məmməd, İsmayıl və İlyas müəllim
qarı yararaq çığır açar, biz isə onların ardınca sıraya düzülüb məktəbə
gedərdik. Vaxtilə Xocamsaxlı məktəbində təhsil alan Poladlı uşaqları bu
müəllimlərə və o daşlıkəsəkli Məktəb yoluna borcludur.

Məktəb yolu toponimi Xocamsaxlı kəndində məktəbin açılmasından
sonra yaranıb.

ÇAY, GÖL, BULAQ ADLARI

AĞA ÇAYI

«Ağa çayı suyun yaman şirindi,
Adın bu torpağın, dadın elindi
Oğul gərək dönüb ola şir indi,
Gücümüzü göstərməyin vaxtıdır...

Ağa çayı suyun yaman sərindi,
Göllərindən Atlar gölü dərindi.
Oğul gərək dönüb ola sel indi,
Düşmənləri dağıtmağın vaxtıdır...

Ağa çayı suyun yaman dərindi
Sənsizliyin olub mənə dərd indi
Oğul gərək dönüb ola nər indi,
Koroğlunun nərəsinin vaxtıdır...»

Mənbəyini Zəngəzur dağlarının (ÇırÇır) bulaqlarından götürən Ağa
çayı Çayzəminin meşələrindən, Zeyvə kəndinin dərələrindən, Zor,
Tarovlu, Yuxarı Xocamsaxlı (Məzitli), Aşağı Xocamsaxlı (Qalacıq), Po
ladlı, Dəmirçilər kəndlərinin bağlarından keçərək, Dondarlı kəndi
ərazisində Bərgüşad çayına qarışır, daha sonra isə Həkəri, Araz və Kür
çaylarının suları ilə birlikdə Xəzər dənizinə tökülür. İlin bütün fəsil
lərində çayın suyu dupduru, gözyaşı kimi olur. Ancaq yazda dağlara ya
ğan güclü yağışlar çayı hərdən öz məcrasından çıxarır, qabağına keçən
ağacları, daşları yuyub aparır.

Ağa çayının suyunda insan orqanizmi üçün faydalı olan müxtəlif
mikroelementlər mövcuddur. Dünyagörmüş qocaların dediyinə görə,
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Ağa çayının suyundan səhərsəhər ac qarına içənlər heç vaxt xəstələn
məz, Atlar gölündə çimənlər həmişə gümrah olar. 

Әsrlər keçməsinə baxmayaraq, Ağa çayı bu günə qədər öz adını
qoruyub saxlamışdır. Ağa çayı toponiminin yaranması nəsildənnəsilə
ötürülən bir rəvayətdə belə izah olunur.

Poladlı kəndinin ziyalılarından biri olan Yusifov Məmmədin de
diklərindən: «Rəvayətə görə Qala qaya kəndində Alırıza adlı çox varlı
bir bəy yaşayırmış. Onun nökərindən başqa heç kimi yoxuymuş. Alırza
bəyin nökəri Yetim Vəli ağasına çox sədaqətliymiş. O, hər gün gecə yarı
olanda su qablarını götürüb Bərgüşad çayına yollanarmış. Çayın lal axan
yerindən qabları doldurub dan yeri sökülənə qədər kəndə qayıdarmış.
Evə çatarçatmaz gətirdiyi suyu samovara töküb çay hazırlayarmış. Bəy
yuxudan durub samovar çayından ləzzətlə içərmiş...

Günlərin bir günü nökər çox yorğun olduğundan yatıb yuxuya qalır.
Bərgüşad çayından su gətirib çatdırmayacağını bilən nökər çox qorxur, nə
edəcəyini bilmir. Bəyin yuxudan oyanmasına az vaxt qaldığı üçün o, fikir
ləşmədən mis səhəngi götürüb kəndin ayağından axan çaya tərəf qaçır.
Səhəngi çaydan doldurub geri qayıdır. Nökər gətirdiyi suyu samovara
töküb qaynadır. O, özünü tənbeh edəedə çay süfrəsi hazırlamağa başlayır:

 Ay Allah, mən başıma haranın daşını salım... Ağam əgər bilsə ki,
suyu kəndin ayağından axan çaydan gətirmişəm, məni öldürəcək... Val
lah, nə deyəcəyimi, başıma nə çarə qılacağımı heç özüm də bilmirəm...
Günahkaram axı... Kaş ki, bu gecə heç yatmayaydım... Mən yatdığım o
gecəyə daş düşəydi... Yox, ağam məni öldürsə də, gərək hər şeyi olduğu
kimi deyəm...

Nökər o qədər özözünə deyinir ki, çay süfrəsinin nə vaxt hazır
olduğunu belə hiss etmir. Bəy yuxudan oyanır. Həmişəki kimi əlüzünü
yuyur və süfrəyə yaxınlaşır. Adəti üzrə oturmazdan əvvəl yenicə süzülmüş
çaydan bir qurtum içir. Çayın tamının dəyişdiyini hiss edən bəy, qaşlarını
çatıb oturur. Sonra çaydan bir qurtum da içir... Bardağı (stəkan) süfrəyə
qoyub bayaqdan bəri qorxu içində dayanan nökərə tərəf baxır:

 A bala, orda niyə durmusan, bir yaxına gəl görüm...
Nökər əlini əlinin üstə qoyub, boynu bükük halda, qorxaqorxa bəyə

yaxınlaşır.
Bəy soruşur:
 Ayə, bu çayın dadı həmişə hazırladığın çayın dadından çox fərqlənir.

De görüm çaya otdanzaddan nə qatmısan?
Nökər bilmir ki, nə desin. Bəyi necə inandırsın ki, çaya heç nə qat

mayıb... 
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Bəy nökərin dildodağının topuq vurduğunu görüb deyir:
 Qorxma a bala, düzünü de!
Nökər qorxaqorxa tez bəyin qarşısında diz çöküb yalvarmağa başlayır:
 Qqqqurbanın olum ay ağa! Kkkeç günahımdan... Vvallah çaya

heç nə qatmamışam... Yuxu dediyin ölüm kimi bir şeydi. Səhərə yaxın
yatıb yuxuya qalmışam. Suyu Bərgüşad çayından gətirib çatdıra bilmə
yəcəyimi görüb, çarəsiz qaldım. Bilmədim ki, nə edim... Ona görə də suyu
kəndin ayağından axan çaydan gətirdim... Qurbanın olum ay ağa, keç gü
nahımdan! Mənə yazığın gəlsin! Bu gündən sonra yatmaram, səhərə qədər
oyaq qalaram. Bir də belə qələt eləmərəm!

Bəy gülümsəyir:
 Yox a bala, əksinə, sən çox yaxşı bir iş görmüsən. Nə yaxşı ki, yatıb

yuxuya qalmısan. Yoxsa, kəndin ayağından axan bu suyun belə ləzzətli
olduğundan heç vaxt xəbər tutmayacaqdıq. 

Bəy çaydan biriki qurtum da içir: «Bəhbəh, nə dadlı su imiş ə, bu...»
 deyir. 

Bu sözləri eşidən nökərin üzündə qorxu dolu bir sevinc hiss olunmağa
başlayır.

Bəy sözünə davam edir:
 Bu çayın suyu, Bərgüşad çayının suyundan çox dadlıdır a bala...

Bax, sabahdan suyu kəndin ayağından axan o çaydan gətirərsən. Həm
sənin üçün yaxın olar, həm də mənim üçün dadlı çay hazırlayarsan.
Çayın adını da bu gündən qoyuram  Ağa çayı. Çünki bu çayın suyu,
həqiqətən də ağalara, bəylərə layiq sudur... Ağa çayını qoyub, Bərgüşad
çayının suyundan niyə içməliyik ki? Qalx, a bala, qalx! Sabahı gözləmə,
get o sudan bir qab da gətir...

Nökər eşitdiklərinə inana bilmir. O, sevincək dizlərini yerdən qaldırır.
Ağasına ehtiram edib qapıdan çıxır...

Həmin gündən nökər çayı Ağa çayının suyundan hazırlamağa başlayır».
Ağa çayı toponimi nəsildənnəslə ötürülərək bu günümüzə qədər

gəlib çatmışdır. Erməni işğalına qədər çaykənarı kəndlər çayın suyundan
məişətdə geniş istifadə edirdi...

Bəzi dünyagörmüş qocalar Ağa çayı toponiminin yaranmasını çayın
suyunun təmiz, adi günlərdə duru olması və ağ çaylaq daşları üzərindən
axması ilə əlaqələndirir. Eyni zamanda onlar daşlardan tökülərək köpük
lənən suyun ağa çaldığını da əsas gətirir. Çayın adının əvvəllər Ağ çay
olmasını, illər keçdikcə bu toponimin dəyişib Ağa çayı kimi formalaş
masını deyirlər. Deyilənə görə, Ağ çay çox sirliymiş. O, yeddi ildən bir
təlatümə gəlir, qarşısına keçən hər şeyi silibsüpürüb aparırmış. İldırım

426



düşəndə, şimşək çaxanda Ağ çaya yaxınlaşıb ağappaq köpüklü sudan
bir ovuc içənin biləklərinə qüvvət, dizlərinə taqət gələrmiş...

ATLAR GÖLÜ

Poladlının yaşlı insanları keçmiş zamanlarda atlarını Atlar gölündə
çimizdirib bəzədikdən sonra Eşşək meydanında müxtəlif oyunlar,
yarışlar keçirərdi. Sonralar isə cavanlar atlarını göldə çimizdirib Dağa
ot biçməyə gedərdi. 

Gölün ən dərin yerində su hündür adamın çənəsinə qədər çatırdı. Ağa
çayı boyunca uzanan qoz, zoğal, çinar, palıd ağacları, həmçinin hündür
qayalar gölə xüsusi gözəllik verirdi. Gölün bir tərəfi çox təhlükəli idi.
Su burularaq iki daşın arasından keçirdi. Balaca uşaqlar burada çim
məkdən çəkinirdi. 

Toponimin yaranması göründüyü kimi vaxtilə bu göldə atların
çimizdirilməsi ilə bağlı olub. Buna baxmayaraq sonrakı illərdə bura Po
ladlı uşaqlarının ən sevimli məkanına çevrilib. Yay gəlməmiş göldə çim
məyə başlayan uşaqlar, bir də soyuqlar düşəndə eveşiyə yığışardı. 

Gölün yuxarı tərəfindən tökülən suyun şirnavasının arxası «quşquş»
oynayan uşaqların gizlənmək yeri idi. Elə ki, yay gəldi kəndin cavanları
gölün içindəki iri daşları, palıd şaxını çayın qabağına yığar, gölü bir az da
dərinləşdirərdi.

Atlar gölünün bir tərəfindəki daş, digər tərəfindəki daşlardan daha
hündür idi. Həmin daşdan hər adam suya tullana bilməzdi. Daşın
üstündən ilk dəfə Baxşəli tullandığına görə bu daşa «Baxşəli tullanan
daş» da deyərdilər. Sonralar Məhərrəm həmin daşdan suya kəllə vurardı. 

CAMIŞLAR GÖLÜ

Göl Atlar gölü ilə müqayisədə balaca və dayaz görünürdü. Uşaqların
Atlar gölündə çimə bilməsi üçün onların mütləq Camışlar gölündə təcrübə
keçməsi lazım idi. Camışlar gölündə çox vaxt camışlarla bərabər uşaqlar
da çimərdi. Malheyvan mağala tökülən kimi camışlar həmin göldə sərin
ləyərdi. Növbəsini gözləməyən uşaqlar, gah göldə uzanan camışların belinə
çıxar, gah da gölün bir tərəfində birbirini sulayardı. Çimmək istəməyən
uşaqlar isə çayın sahilində dayanıb camışların o yan, bu yana aşmasına,
quyruqları ilə teztez alabağaları qovmasına tamaşa edərdi.

Gölün Camışlar gölü adlandırılması məhz bu səbəbdən yaranmışdır.
Sonrakı illərdə camışların çayın müxtəlif yerlərində sərinləməsinə bax
mayaraq, bu toponim öz adını qoruyub saxlamışdır.
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QIZLAR GÖLÜ

Ağa çayın ən dayaz yerində yerləşirdi bu göl. Göldə qızlar əsasən
paltar yuyardı. Lap əvvəllər qızlar çayın sahilində böyük qazanlarda su
qızdırar, çirkli paltarları çaylaq daşlarına döyəcləyib təmizləyərdi. Bütün
günü onlar gölün içərisində paltar yuduqlarına görə bu toponim Qızlar
gölü kimi insanların yaddaşında qalmışdır.

ŞOR SU

Poladlı kəndinin içərisində dağdağan ağaclarının yaxınlığında bir
bulaq qaynayır. Nədənsə adını babalarımız Şor su adlandırıb. Adının Şor
su olmasına baxmayaraq, adam bulağın buz kimi suyundan içdikcə, yenə
də içmək istəyirdi. Suyu qaynadarkən qabda ərp yarandığı üçün camaat
ondan elə də çox istifadə etmirdi. Yemək bişirmək, çay qaynatmaq üçün
Ağa çayının suyu daha məqsədəuyğun hesab olunurdu. Ümumiyyətlə,
poladlılar suyu evlərinə istər Şor sudan, istərsə də Ağa çayından, səhənglə
gətirərdi. Hər gün səhərsəhər gətirilən su, növbəti günə qədər bəs edərdi.

Şor su toponiminin yaranması bulağın suyunun şor olması ilə əlaqə
dar deyil. Qeyd etdiyim kimi, bulağın suyu çox içməli idi. Görünür Şor
su ilə müqayisədə Ağa çayının suyu daha faydalı olduğu üçün bulağı
belə adlandırıblar... Bulağın novunu Ağakişi baba tut ağacının gövdə
sindən yonub düzəltmişdi (bax: səh.  1).

DUZLU BULAQ

Güney qayasının ətəyindəki dərədən çıxır bu bulaq. Kənarında
böyük bir qovaq ağaçı var idi. Alış baba həmişə deyərdi: «Mən uşaq
olanda həmin qovaq hələ balaca idi. Budaqlarını əyirdim ki, inəklər
yarpaqlarını yesin».

Bulağın çox heyrətamiz tamı var idi. Qazlı olduğundan biriki qurtum
içmək mümkün deyildi. Duzlu bulaq toponimi bulağın duzlu olması ilə
deyil, qazlı olması ilə əlaqədardır. Bulağa turş su da deyirdilər. Suyun
üzərində heç bir laboratoriya analizi aparılmasa da demək olar ki, belə
suların tərkibi yod, brom, mis, borat turşusu və digər karbonatlarla zən
gin olur.

(Qeyd: Musa əminin sözlərinə görə 1958ci ildə Mir Sədi ağa Polad
lıda olanda kəndin yuxarı hissəsinə su çatsın deyə, camaata bulağı qazıb
suyunu çoxaltmağı məsləhət görür. Özü də külüngü götürüb bu işdə on
lara kömək edir. Bulağın suyu çoxaldıqdan sonra kəndin yuxarı hissə
sində yaşayanlar sudan geniş istifadə etməyə başlayır).
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KORA BULAQ

Çimənin dərədə yerləşən bulağa Kora bulaq deyirdilər. Görünür yay
aylarında bulağın suyu quruduğu üçün onu belə adlandırıblar. Toponimin
yaranması bulağın gözünün üç ay tutulması, yəni kor qalması ilə izah
olunur. Qalan aylarda isə dağlara yağan yağışın, qarın nəticəsində bu
lağın suyu çoxalmağa başlayır.

İYLİ SU

Bulaq Sarı dərədən çıxır. Torpağın rənginin sarı olması bulağın
tamına öz təsirini göstərir. Bu da təbii ki, torpağın tərkibində fərqli kim
yəvi maddələrin olması ilə izah olunur. İyli su toponiminin yaranması
suyun yod dadı verməsi ilə əlaqədardır.

QAYA, KAHA ADLARI

(Q)ALA QAYA

«Hərdən fikrə dalan qaya,
Hərdən saçın yolan qaya,
Hər gün yaşa dolan qaya,
Hər an məğrur qalan qaya,
(Q)Ala qaya, (Q)Ala qaya...»
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Ala qaya Ağa çayının sol sahilində yerləşir. Gündoğan tərəfdən ara
sıra maili sal daşlardan, günbatan tərəfdən isə ən hündür yeri 5060 metr
olmaqla böyük sıldırım qayalardan ibarətdir. Bu qayalar Ağa çayı boyun
ca Qaraşın cəvizi deyilən yerdən  çay səviyyəsindən başlayaraq, Os
manın bağının (Qəribin çökəyi), Çınqıllığın, Allahyarın bağının, Nəbinin
bağının, Sədəfin bağının yuxarı tərəfindən keçməklə, Kəmərə qayasına
qədər bir kilometrdən çox məsafədə uzanır. 

Ala qayanın Poladlı kəndindən görünən tərəfi sanki təbiətin yaratdığı
bir səngəri xatırladır. Qayanın Dəmirçilər kəndindən görünən əks tərəfi
isə, tarixin ağır sınaqlarına sinə gərmiş uzun və enli qala divarları ilə əhatə
olunmuşdur. Erməni işğalına qədər divarların yuxarı tərəfindəki günbə
zlərin dağıntıları qalmaqda idi. 1970ci illərdə kənd camaatının pərakəndə
şəkildə apardığı qazıntılar zamanı torpağın altından çoxlu sayda insan
sümükləri, məişətdə işlədilən saxsı qabqacaq qırıntıları və müxtəlif
dəmir alətlər tapılmışdır. Bu tapıntılar vaxtilə burada qədim insanların
məskunlaşmasından xəbər verir. Təəssüflər olsun ki, qalada heç vaxt ar
xeoloji qazıntılar aparılmayıb. Təkçə onu demək kifayətdir ki, hələ
sovetlər dövründə kənd camaatı tərəfindən şəxsi maraqlar zəminində
aparılan qazıntılar və erməni işğalından sonrakı dövr, belə bir abidənin
yer üzərindən birdəfəlik silinməsinə gətirib çıxarmışdır... 

Ala qayanın əsrlər boyu parçalanıb dağılan irili xırdalı daşları, Ağa
çayının sahillərinə qədər səpələnmişdir. Buna baxmayaraq Ala qaya
hündür bir səngəri xatırladan görkəmini itirməmişdir. Böyük sıldırım
qayaların sinəsindən qopan hər daşın izi bu gün də qalmaqdadır. Həmin
daş parçaları qayaların bəzi yerlərində ağlıqaralı, bəzi yerlərində isə
boz və sarımtıl izlər buraxdığı üçün bu toponim illər keçdikcə, Ala qaya
kimi formalaşmışdır. Әslində isə buranın adı deyilənə görə, Qala qaya
olub. Görünür sıldırım qayaların arxa tərəfi qala divarlarından ibarət
olduğu üçün, həm də, burada Qala qaya kəndinin yerləşməsi vaxtilə bu
yerin belə adlandırılmasına əsas verib.

Yaxşı yadımdadır, hələ neçəneçə illər əvvəl Alış baba bu barədə
mənə danışmışdı: «Babam deyirdi ki, qədim dövrlərdə Ala qayanın
Dəmirçilər kəndinə baxan hissəsində Qala qaya adlı balaca bir kənd
olub. Kənd qala divarlarının yaxınlığında  Ağa çayının sahilində yer
ləşib. Çayın digər tərəfində isə böyük bir bağ varıymış».

Kəndin adının relyefə uyğun olaraq Qala qaya olması əsrlər keçməsi
nə baxmayaraq özünü döğruldur. Həm də babamın dedikləri ilə sıldırım
qayalar arxasında tikilən qala divarlarını müqayisə edəndə kəndin adının
doğrudan da Qala qaya olması qənaətinə gəlmək mümkündür. Eyni za
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manda buradan tapılan əşyalara, insan sümüklərinə diqqət yetirsək
görərik ki, bura vaxtilə qədim insanların yaşayış məskəni olub. 

Bu yerin Qala qaya adlandırılmasını yazılı əsası olmayan başqa bir mis
alla da sübuta yetirmək mümkündür. Erməni işğalına qədər həmin kəndin
qarşısında böyük bir bağ var idi. Bağın bir hissəsi Qalaqlı bağ, digər hissəsi
isə Şay bağı adlanırdı. Alış babanın sözlərinə görə Qalaqlı bağ Qala qaya
kəndinin, yaxud da, qala divarlarının yaxınlığında yerləşdiyi üçün bağa
əvvəllər Qala bağ deyirmişlər. Kəndin uçulub dağıdılmış divarlarının daşları
tarixin müxtəlif dönəmlərində daşınaraq həmin bağda qalaqlanıb. Sonra isə
Poladlı və Dəmirçilər kəndinə daşınıb. Görünür burada toplanan daş
qalaqları illər keçdikcə toponimin Qalaqlı bağ kimi formalaşmasına gətirib
çıxarıb. Şay bağına gəlincə isə bağ Ağa çayının sahilində yerləşdiyi üçün
keçmişdə Çay bağı adlanıb. İllər keçdikcə Çay bağı toponimi də öz deyiliş
formasını dəyişərək Şay bağı kimi bu günümüzə qədər gəlib çatıb.

Ala qayanın üstündə vaxtilə bir neçə günbəz olub. Eyni xətt üzrə
davam edən qala divarları və günbəzlər aşağı kəndlərdən başlayaraq
Saray, Dondarlı, Dəmirçilər, Poladlı, Aşağı Xocamsaxlı,Yuxarı Xocam
saxlı, Çardaxlı kəndlərinin ərazilərini keçməklə daha yuxarılara qədər
uzanıb. Dəmirçilər kəndindəki türbələrin XIV əsrə, Dondarlı kəndindəki
məsçidin XVIII əsrə, Ağa çayı üzərindəki Hacı Bədəl körpüsünün XIX
əsrə aid olduğunu tarixçilər sübuta yetirib. (Qeyd: Dəmirçilər kəndində
XIV əsrə aid olan iki türbə var. Türbələrin daxili gözəlliyi ilə yanaşı
xarici görünüşü də diqqəti cəlb edir. Onların üzərində sanki at ayaqları
nın izləri həkk olunmuşdur.

Dondarlı kəndi ərazisindəki məsçid isə 1732ci ildə Nadir Şah tərəfin
dən inşa etdirilmişdir. Şirvandan gələn Nadir şah tikdirdiyi bu məsciddə
ibadətlə məşul olarmış. Nadir şahın ordusundan qalan şəcərə 1916cı ilə
kimi həmin məscidin fəaliyyətini davam etdirmişdir. Sovet hökuməti
tərəfindən rerpessiyaya uğramış Azərbaycanın tanınmış ziyalısı Bəhlul
Әfəndi (Bəhlul Behçət) həmin nəsildəndir. Onun nəvəsi Həmdullah Әfən
diyev ruhani təhsili almış və halhazırda dini fəaliyyət göstərir.

Haçı Bədəl körpüsünə gəlincə isə, körpü XIX əsrdə Dəmirçilər kənd
sakini, mötəbər insan, şeir yazmaqda fitri istedad sahibi olan Hacı Bədəl
tərəfindən Ağa çayı üzərində tikdirilmişdir. Körpünün inşasında xüsusi bəzək
vurmaqla put daşdan, əhəng və yumurta sarısından istifadə olunmuşdur.
Körpü 15 kəndin Qubadlı rayonunun mərkəzi ilə əlaqəsini təmin etmişdir.
Bu tarixi abidələr erməni işğalına qədər olduğu kimi saxlanılırdı...)

Tarixçilər Saray, Poladlı, Aşağı Xocamsaxlı,Yuxarı Xocamsaxlı, Çar
daxlı kəndlərində yerləşən abidələrin tarixinin daha qədimlərə gedib çıxdı
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ğını deyir. Onların araşdırmalarına görə, Saray, Poladlı, Aşağı Xocamsaxlı,
Yuxarı Xocamsaxlı, Çardaxlı kəndləri ərazisində keçilməz sıldırım qayalar
üzərində son dövrə qədər qalan istehkam qalalar, ayrıayrılıqda VIIIX əs
rlərə aid edilsə də, əslində, bu qalalar bizim eradan əvvəl I yüzillikdə At
ropatena və Albaniya dövlətlərini ayıran sərhəd boyunca keşikçigözətçi
məntəqələr sisteminin tərkib hissəsidir. (Qeyd: Vaxtilə Aşağı Xocamsaxlı
kəndi Qalaçıq adlandırılıb. Bu toponim Ballı qaya deyilən hündür, əlçatmaz
qayanın üzərində yerləşən qoşa qalanın adı ilə bağlıdır. Qalanın tarixi qeyd
olunduğu kimi bizim eradan əvvələ gedib çıxır. Atropatena və Albaniya
dövlətlərinin sərhəddini ayıran xətt boyunca qalıqları son dövrlərə qədər
gəlib çatan belə qalalar Araz çayının Fizuli rayonu ərazisindən başlayaraq,
Cəbrayıl rayonunun Sirik, Qubadlı rayonunun Saray (Yazı düzü), Poladlı,
Xocamsaxlı, Çardaxlı, Zəngəzurun Qalaboynu ərazilərindən keçərək
Naxçıvanın Әlincə Qalasınadək, oradan da Türkiyə sərhədlərinədək uzanır
və vahid bir mühafizə sistemi təşkil edir. Әlçatmaz, sərt qayalar üzərində
tikilən qalalardakı ocaq yerləri göstərir ki, siqnallar bir qaladan digərinə
Dədə Qorqud dastanında deyildiyi kimi, od qalamaqla, işıqtüstü işarələri
vasitəsilə ötürülürmüş).

Neçə illər əvvəl Poladlı kəndinin ziyalılarından biri olan Lətifov İs
mayılla söhbət zamanı o da, yuxarıda qeyd edilənləri bir daha təsdiqləmişdi.
İsmayıl müəllim o vaxt Aşağı Xocamsaxlı kəndində riyaziyyat və fizika
fənnlərindən dərs deyirdi. Tarixi tədris etdiyi fənlərdən daha çox sevirdi.
Onun sözlərinə bir az da tarixi faktlar əlavə etsək görərik ki, həqiqətən də
Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndindəki türbələrdən, Dondarlı kəndin
dəki məsçiddən, Ağa çayı üzərindəki Hacı Bədəl körpüsündən fərqli olaraq,
Saray kəndində  Yazı düzü deyilən yerdəki abidə, Poladlı kəndində  Ala
qayanın arxa tərəfindən sıldırım qayalar boyunca uzanan enli qala divarları
və günbəzlər, Aşağı Xocamsaxlı kəndində  Ballı qayanın üstündəki
qalacıqlar, Yuxarı Xocamsaxlı kəndində hündür qayaların arasındakı qala
divarları və Çardaxlı kəndindəki qalalar vaxtilə sərhəd, keşikçigözətçi
məntəqəsi kimi və ya müdafiə məqsədi üçün istifadə olunub.

Bir vaxtlar bu məsələ ilə bağlı İsmayıl müəllimdən soruşanda o, başqa
bir faktı da mənim yadıma saldı: «1980ci ildə Ballı qaya yaxınlığında
üzüm sahələrinin genişləndirilməsi məqsədilə əkin işləri aparılırdı. O vaxt
ərazidən çoxlu sayda insan sümükləri, eyni zamanda qədim məişət
əşyaları aşkar olunmuşdu. Təəssüflər olsun ki, hansı səbəbdənsə bu
məsələ heç kimin diqqətini cəlb etmədi. Heç bir tədqiqat işləri aparıl
madan sümüklər yoxa çıxarıldı. Bir müddət sonra bu məsələ ilə maraq
landım. Dedilər ki, guya Bakıya ekspertizaya göndərilib. Görünür, həmin
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vaxt arxeoloqların burada işləməsinə sovet ideologiyası imkan verməyib.
Sümüklər heç Bakıya da göndərilməyib...»

İsmayıl müəllim mənə neçə illər sonra yazacağım bir yazı barədə yeni
mövzu vermişdi. Aradan xeyli vaxt keçdikdən sonra Poladlı kəndinin
dünyagörmüş qocalarından bu barədə öyrənmək istədim. Həmin vaxt nə
Qubadlı var idi, nə Poladlı, nə də ki, qala divarları... Xeyirdə, şərdə söh
bət etdiyim Poladlı ağsaqqallarının tarixi əsası olmayan dəlilləri məndə
maraq doğurdu. Bəli, Ballı qaya yaxınlığında xeyli insan sümüklərinin
tapılması, burada ağır döyüşlərin və ya dəhşətli işgəncələrin olmasından
xəbər verirdi. Tapıntılar üzərində heç bir tədqiqat işləri aparılmadığı
üçün həmin sümüklərin hansı dövrə aid olduğunu dəqiq demək çətindir.
Ancaq, yuxarıda qeyd olunanlara əsaslansaq, bunu, bizim eradan əvvəl
I yüzillikdə Atropatena və Albaniya dövlətlərini ayıran Ballı qaya ke
şikçigözətçi məntəqəsində baş verən müharibələr zamanı həlak olan
döyüşçülərin sümükləri olduğunu güman etmək olar. Buradan tapılan
qədim bəzək əşyaları, mis qablar, saxsı küplər və digər məişət avadan
lıqları bunu deməyə əsas verir. Bunu bir fərziyə kimi irəli sürməkdə əsas
məqsədim diqqəti ixtiyar qocaların söylədikləri başqa bir məsələyə
yönəltməkdir. Onlar Ballı qaya yaxınlığında tapılan insan sümüklərinin
1918ci il erməni vəhşiliyinin nəticəsi olduğunu qəti şəkildə bildirirlər.
Onlar bu barədə dəfələrlə babalarından eşitdiklərini deyirdi. 

(Qeyd: Ermənilərin ötən əsrin əvvəllərindən başladığı kütləvi vəhşilik
ləri və terror aktları Qubadlı rayonuna aid olan kəndlərdən də yan
keçməmişdir. Onlar təkcə 1918ci ilin əvvəllərinə qədər Zəngəzurda 109
kəndi dağıtmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılmış
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvü N.Mixaylovun 1918ci ildə
hazırladığı məruzədə ermənilər tərəfindən Zəngəzur qəzasında dağıdılmış
və məhv edilmiş 115 kəndin adı göstərilmişdir ki, onların bir çoxu (Xələc,
Xocahan, Tatar, Fərcan) Qubadlı bölgəsinə aid idi. Zəngəzurdakı qırğın
lara Andranik, Dəli Qazar, Dro, Njde kimi türk qanına susamış erməni ter
rorçuları rəhbərlik edirdi».

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduğu ilk dövrlərdə də Zəngə
zurun (Qubadlı bölgəsinin) başının üstündən qara buludlar çəkilmədi. Bu
dövrdə bütövlükdə Zəngəzurla birlikdə Qubadlının kəndləri yandırılmış,
dinc əhaliyə divan tutulmuşdur. Bununla belə bütün çətinliklərə və əzab
əziyyətlərə baxmayaraq hər dəfə işğalçı erməni qoşunları torpaqlarımız
dan qovulmuş, yaşayış məntəqələri yenidən bərpa edilmişdir.

İndi bir əlimdə qələm, qarşımda bir hissəsi yazılmış vərəqlərə baxıb
ötən illəri xatırlayıram. İsmayıl müəllim Ballı qaya yaxınlığında tapılan
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sümüklərin sonrakı taleyi ilə maraqlananda mən Qubadlı rayon Qara
İlyasov adına orta məktəbin şağirdiydim. O vaxt ermənilərin növbəti
dəfə torpaqlarımızı işğal edəcəkləri barədə heç nə fikirləşmirdim. Ancaq
indi fikirləşirəm ki, Ballı qaya yaxınlığında gözlərimlə gördüyüm insan
sümükləri yaşlı insanların dediyi kimi erməni vəhşilərinin törətdiyi
işgəncələrin nəticəsidir. Bu, göründüyü kimi 1918ci ildə ermənilər və
bolşeviklər tərəfindən vəhşicəsinə, işgəncə ilə qətlə yetirilmiş silahsız
və günahsız azərbaycanlıların soyqırımı aktının bir hissəsidir (2007ci
ildə Quba rayonunda stadion tikintisi zamanı aşkar olunmuş kütləvi mə
zarlığı buna misal göstərmək olar).

Ballı qaya yaxınlığında tapılan sümüklərin hələ də tam çürüməmə
sini, eyni zamanda, həmin dövrdə də insanların mis və saxsı qablardan
geniş istifadə etməsini nəzərə alsaq, hadisənin ermənilər tərəfindən
törədildiyini heç bir tədqiqat aparmadan demək mümkündür. Ancaq bu
fakt nə qədər inandırıcı görünsə də bunu yerində araşdırmaqla sübuta
yetirmək, bu gün demək olar ki, çox çətindir. Çünki işğal altında olan
həmin yerlərdə belə faktlar tarixin səhifələrindən çoxdan silinmişdir.
1980ci illərdə bu məsələnin sübuta yetirilməməsi adamda təəssüf hissi
doğurur. Həmin dövrdə sovet qanunlarının belə məsələlərə qeyriciddi
yanaşması, göründüyü kimi bu gün tarixin daha bir səhifəsinin yer
üzərindən silinməsinə xidmət edir...

Qayıdaq Qala qaya kəndinin tarixini fərziyyələr əsasında bir az da
araşdırmağa. Həmin dövrün tarixinə nəzər salsaq görərik ki, bu kəndin
sakinləri də əvvəllər köçəri həyat keçirən insanlar olub. Ancaq kəndin
əkin sahələri, otlaq sahələri camaatı qane etdiyi üçün sonralar bu yeri
daimi yaşayış məskəni kimi seçib. Әsasən əkinçilik, maldarlıq və toxu
culuqla məşğul olan kənd camaatı burada oturaq həyat tərzi keçirməyə
başlayıb.

Qala qaya kəndi haqqında dildəndilə gəzən müxtəlif rəvayətlər var.
Bu günə qədər gəlib çatan rəvayətlər kəndin tarixinin çox qədim dövrlərə
aid olduğundan xəbər verir. Rəvayətə görə Qala qaya kəndində nəhəng
adamlar yaşayırmış. Hətta deyirlər ki, həmin kəndin ətrafında divlər, cinlər
və şeytanlar da dolaşırmış. Keçən əsrin 70ci illərində poladlıların pəra
kəndə halda apardıqları qazıntı işləri zamanı, Qala qaya kəndinin xara
balıqlarından nəhəng insan sümüklərinin, müxtəlif saxsı qabqacaqların,
dəmir alətlərin tapılması buna aydın sübutdur. Hələ keçən əsrin ortalarına
qədər burada qədim tikili yerlərinin olması ərazinin görünüşündən məlum
idi. Sonralar isə həmin tikili yerlərinin bəzilərini sel yuyub aparmış,
bəziləri isə qaratikan kolları arasında itibbatmışdır.
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Təxmini hesablamalara görə insanların Qala qaya kəndini tərk etməsi,
yaxud da onların hansısa xəstəlikdən məhv olması prosesi 1700cü ilin son
larından başlayıb və 1800cü ilin əvvəllərinə qədər davam edib. Yəni kənd
bu illər ərzində tamamilə boşalıb. Sonrakı onilliklər ərzində poladlılar və
dəmirçilərlilər özləri üçün ev tikmək məqsədilə boşalmış evlərin divarlarını
söküb, böyük daşları öküzlər vasitəsi ilə daşıyıb. Bu prosesin bir müddət
belə davam etməsi Qala qaya kəndinin yer üzündən tamamilə silinməsinə
və Keyx evinin yalda  Poladlı kəndində evlərin artmasına gətirib çıxarıb.

Kəndin yer üzündən birdəfəlik silinməsinin əsas səbəbləri bu günə
qədər heç kimə məlum deyil. Çünki kənd haqqında yazılı ədəbiyyatda
heç bir məlumat yoxdur. Ancaq dildəndilə gəzən bəzi fərziyyələrdə
kəndin ağsaqqalı Alırza bəy dünyasını dəyişəndən sonra camaatın aclıq
dan əziyyət çəkməsi, dolanmaq üçün müxtəlif yerlərə üz tutması bildirilir.
Başqa bir fərziyyədə isə həmin dövrlərdə iranlı quldur dəstələrinin tez
tez kəndə basqın etməsi söylənilir. Hətta kənd camaatının hansısa xəstə
likdən məhv olması da deyilir... Әldə olan belə məlumatlar eldənelə,
dildəndilə gəzərək bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır.

Kəndin yer üzündən birdəfəlik silinməsinin başqa səbəblərini isə ta
rixə əsaslanaraq təxminən belə izah etmək olar. 18041813cü illər bi
rinci Rusiyaİran müharibəsi və sonrakı geosiyasi vəziyyət, 18261828ci
illər ikinci Rusiyaİran müharibəsi və həmin dövrün çətinlikləri, aclığın,
yoxsulluğun acınacaqlı nəticələri Qala qaya kəndində yaşayışın sonuna,
davam edən digər proseslər isə buranın bir kənd kimi yer üzündən
birdəfəlik silinməsinə gətirib çıxarmışdır. Sonrakı illərdə Qala qaya kən
dinin adı deyiliş formasını dəyişərək buradakı sıldırım qayaların rənginə
uyğun olaraq Ala qaya kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur.

Torpaqlarımız erməni işğalı altında olmasaydı, yəqin ki, arxeoloqlar
Qala qaya kəndi və bu ərazidə olan qala divarları haqqında daha dəqiq
məlumatlar toplaya bilərdi. Bununla da onlar tariximizin daha bir qaran
lıq səhifəsinə işıq salmış olardı. Ancaq çox təəssüf... 

Dəmirçilər kəndinin ziyalılarından biri olan Səmədov Səmədin
dediklərindən: «Belə rəvayət edirlər ki, Qala qaya kəndində Әhməd
adında kasıb bir oğlan Alırza bəyin qızına aşiq olur. Qız da deyilənə
görə, oğlanın dərdindən dəlidivanəymiş. Alırza bəy çox varlı olduğu
üçün oğlan qızı atasından istəməyə qorxurmuş. 

Günlərin bir günü oğlanla qız vədələşdikləri vaxtda birbirlərinə qoşu
lub kənddən qaçır. Bir müddət Dəmirçilər kəndinin yuxarısında bir ka
hada gizlənirlər. Acından ölməmək üçün tapıb gətirdikləri buğdanı daşın
üzərində əzib, çörək bişirirlər. Bu minvalla bir neçə gün dolanırlar.
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Bir gün oğlanla qız çörək bişirərkən böyük bir divin onlara yaxın
laşdığını görür. Onlar qaçmağa imkan tapmır. Divin onları parçalaya
cağını görən qız əlini göyə qaldırıb uca Allaha yalvarır:

 Ay Allah, bizi ya daşa döndər, ya da ki, quşa!
Allah qızın səsini eşidir və hər ikisini daşa döndərir. İllər keçir, həmin

kaha «Әhmədin kahası» adı ilə nəsildənnəslə ötürülür.
Erməni işğalına qədər Ala qaya tərəfdən baxanda Әhmədin kahası,

qarşısında oğlanla qızın çörək bişirməsini və divi xatırladan bir neçə
qaya görünürdü. Bu qayaya Oğlan Qız qayası deyirdilər...»

Sonrakı illərin reallığı bizə, Ala qaya haqqında təsəvvürləri öz düşün
cələrimiz əsasında həll etməyə imkan yaratdı. Belə ki, 1982ci ildə in
sanlar qızıl axtarmaq məqsədilə «silahlanıb» düşdülər sinəsində tarix
yatan bir qalanın üstünə... Bir erməni qarının bəlkə də, həqiqətdən çox
çox uzaq olan sözu, insanları Ala qayada pərakəndə halda növbəti dəfə
qazıntı işləri aparmağa vadar etdi.

Poladlı kəndinin ağbirçəyi Әsədova Gilənin dediklərindən: «O illər
poladlılar və ətraf kəndlərin camaatı alışveriş üçün teztez Ermənistanın
Qafan rayonuna üz tuturdu (Qafan Qubadlıya ən yaxın rayon idi). Günlərin
bir günü Әsab Qafanda olarkən, erməni qarı təsadüfən ondan soruşur:

 Ay kirvə, hansı kənddənsən?
Әsab deyir:
 Poladlıdan!
Qarı bir az duruxur və sözünə davam edir.
 Ay kirvə, Poladlı kəndi ilə üzbəüz bir qaya var deyirlər. Tanıyırsan

oranı?
 Ala qayanı deyirsən? Әlbəttə tanıyıram!
Әsab qarının üzündəki sevinc qarışıq hiyləni hiss etmir... 
Qarı deyir:
 Həmin yer haqqında sənə bir sirr açmaq istəyirəm. Heç kimim yox

dur. Bəlkə də, yaxın bir adamım olsaydı bu sirri sənə yox, ona deyərdim...
Әsab qoca qarının bu sözlərindən sonra marağını gizlədə bilməyib,

onu şirin dilə tutur:
 Ay kirvə, nədir mənə demək istədiyin o sirr?
Qoca qarı başlayır söhbətə:
 Ermənimüsəlman davası vaxtı idi. O vaxt mənim 10 yaşım olardı.

Sizinkilər öz torpaqlarından bizimkiləri qovanda, atam müsəlmanlardan
qarət etdiyi bir qulun dərisi qızılı həmin o Ala qayanın aşağısındakı gəvən
kolunun dibində basdırıb. Qorxub ki, yolda ruslar əlindən alar. Fikirləşib ki,
qazıb basdırsın, ara sakitləşəndən sonra gedib gətirər. Bu barədə atam ölənə
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yaxın mənə danışdı. Həmin vaxtlar görünür, dava yenicə səngidiyinə görə
atam, qızıllar üçün geri qayıda bilməyib. Sizinkilərdən qorxub. Sonrakı illər
isə sovet hakimiyyəti dövrünə düşüb. Görünür, atam yenə də qorxub.
Qorxub ki, hökumət bilər, onu gedərgəlməzə göndərər. Atam öləndən sonra
mən, bu məsələni heç kəsə açıbağarda bilmədim. İndi qocalıb əldən düşmü
şəm, heç kimim yoxdur. Bu gün, sabah mən də öləcəm...»

Erməni qarının açdığı bu «sirrdən» sonra əvvəlcə Әsab dayı sonra isə
poladlılar Ala qayada bir daha qazıntı işləri aparmağa başladı. Ancaq, bu
radan yenə də insan sümüklərindən, müxtəlif qab qırıntılarından və dəmir
alətlərdən başqa heç nə tapılmadı. Kim bilir, bəlkə də, bu, ağılsız erməninin
«ağıllı» hiyləsi idi. Bir qarının kələyi, bizi öz əlimizlə tariximizi məhv et
məyə məcbur etdi. Görünür bu hadisə də qoç heykəllərinin başında qızıl gi
zlədilməsi məsələsi ilə eynilik təşkil edir. Bir vaxtlar erməni hiyləsinə
aldanan bəzi müsəlmanlar qoç heykəllərinin başını sındırıb qızıl axtarmaqla
məşğul idi. Həmin vaxt xeyli sayda maddimədəniyyət abidələri, qəbirüstü
qoç heykəlləri özümüzünkülər tərəfindən məhv edilmişdi. (Qeyd: Ötən əsrin
7080ci illərində torpaqlarımızdakı qoç heykəllərinə sahib çıxmaq istəyən
ermənilər buna tam nail ola bilməyəcəklərini görüb, təxribata əl atdı. Onlar
qoç heykəllərinin başında qızıl gizlədilməsi barədə şayiələr yaymağa
başladı. Tarixi abidələrimizə düşmən kəsilənlər Azərbaycanın müxtəlif yer
lərində XIVXV əsrlərə aid olan Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətlərinin
simvolu sayılan qoç heykəllərini kütləvi şəkildə əzib məhv etdi. Qoç heykəl
ləri Qubadlı rayonunun Qaracallı, Abdalanlı, Mahmudlu, Novlu kəndlərinin
ərazisində çoxluq təşkil edirdi. Belə abidələrdən bir neçəsi də Poladlıda 
Alzabəyin yalda var idi. Onların ikisi məlum səbəbdən sındırılmışdı.

Bütpərəstlik dövrünün atributu sayılan bu heykəllər inanclara görə
axirət dünyasında insanları müşayiət edən varlıqlardan sayılır).

Torpaqlarımızın erməni işğalı altında olması bu gün Qala qaya kəndi
kimi qədim tarixə malik olan yüzlərlə kəndin arxeoloqlar tərəfindən
öyrənilməsi, tədqiqi məsələsini sual altında qoyub. Belə kəndlərin ta
rixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi çox vacibdir. Çünki bu kəndlərdə
hər daşın altında bir tarix yatır  öyrənilməsi çox vacib olan bir tarix... 

Nə qədər ki, torpaqlarımız erməni işğalı altındadır, tariximizi yaşadan
neçəneçə belə abidələr mənfur düşmənin hiyləsi ilə birdəfəlik məhv
ediləcək, ya da ki, saxtalaşdırılaraq özününküləşdiriləcək...

KӘMӘRӘ QAYA

Qaya Ala qayanın yuxarı qurtaracağında yerləışir. Әraziyə çox vaxt
Güney də deyilirdi. Kəmərə qaya toponiminin yaranmasını qayanın
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qöfsvari olub, kəmərə oxşaması ilə əlaqələndirmək olar. Güney sözü
isə ərazinin günəşli olması ilə bağlıdır. Kəmərə qayanın ətrafı xırda
daşlarla və qaratikan kolları ilə əhatə olunmuşdur. Bura kəkliklərin oy
lağı idi.

ŞÜŞ QAYA

Doğanaq tərəfdə bir qaya var idi. Adına Şüş qaya deyilirdi. Topo
nimin yaranması qayanın iti, şüş (uclu) olması ilə bağlıdır. Həmin qaya
o qədər şüş idi ki, üstünə çıxmaq mümkün deyildi. Doğanağın kəklikləri
çox vaxt bu qayanın ətrafına toplaşırdı. Yaz gələndə buralar quzuqulaq,
yemlik, keşniş, mərövcə ilə dolu olurdu.

GÜLLÜ QAYA

Geney qaya ilə Şüş qayanın arxa tərəfində Güllü qaya yerləşir.
Qayanın ətrafı müxtəlif güllərlə əhatə olunmuşdur. Yaz gələndə burada
novruz gülü, qəndi bənövşə, nərgiz, lalə, çöbanyastığı və s. kimi güllər
və çiçəklər açırdı. Güllər qayanın üzərindəki rəngbərəng mamırlara
qarışıb ümumi bir ahəng yaradırdı. Qayanın ətrafının gülçiçəyə bürün
məsi toponimin yaranmasında əsas rol oynamışdır. 

KӘRİMİN GÜNEYİ

Boz yala çatmamış Kərimin güneyi yerləşir. Toponimin yaranması
Cümşüd dayının atası Kərim babanın adı və ərazinin günəşli olması ilə
əlaqədardır. Buranın həmişə günəşli olması ərazidə otların tezliklə qu
rumasına səbəb olurdu.

DİK DAŞ

Alzabəyin yalda ən hündür yer Dik daş sayılır. Burada bir saqqız
ağacı da var idi. İnanclara görə poladlılar buranı pir adlandırırdı. Daşın
üstündən hər yer ovuc içi kimi görünürdü. Dik daş toponimi daşın qu
ruluş və formasına görə belə adlandırılmışdır. Bu ad poladlılar arsında
ən çox işlənən yer adlarından biri idi. Poladlılar adi məişət söhbətlərində
də bu adı teztez hallandırırdı.

YASTI DAŞ

Yastı daş Çınqıllıqda Ağa çayının ortasında yerləşir. Diametri 5
6 metr olan daşın ətrafında bir neçə qoz ağacı var idi. Həmin daşın
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üstündə dayanıb balıq tutmaq, istirahət etmək insana xüsusi zövq
verirdi. Toponimin yaranmasını daşın böyük və yastı olması ilə izah
etmək olar.

Yastı daş uzaqdan, yaxından gələn yüzlərlə insanı öz sinəsində qonaq
edib. Daşın üstündə istirahət edən insanlar illər sonra da poladlıların
qonaqpərvərliyini xatırlayacaq.

ŞӘLӘ DAŞ

Daş Uruşan dərəsinin yuxarısında yerləşir. Bu daş üzərindən neçə
şələləri (insanın götürə biləcəyi qədər yük) yola salıb. Belə ki, Dağdan
odun, ot şələsi ilə qayıdan hər kəsin yolu bu daşın yanından keçərdi. İn
sanlar bir az dincəlmək üçün öz şələlərini həmin daşın üstünə qoyardı.
Sonra isə heç kimin köməyi olmadan şələni asanlıqla qaldırıb çiyinlərinə
atardı.

Görünür toponim şələ aparan insanların burada dayanıb dinclərini al
ması baxımından belə adlandırılıb. 

GÜNEY QAYASI

Güney qaya kəndin hər tərəfindən görünürdü. Adından da məlum
olduğu kimi, günəş çıxan kimi birinci bu qayanın üzərinə düşürdü. Qaya
gündoğanla günbatanın arasında yerləşdiyi üçün ibadətlə məşğul olanlar
namaz vaxtı üzlərini bu qayaya tərəf tutardı. Kəndin ağbirçəkləri, qızgəlin
ləri namazdan kənar vaxtlarda da qayaya baxanda yaşmaqlanardı. İnsanlar
heyvan kəsəndə başını həmin qayaya tərəf çevirərdi (Bilməyərəkdən  Qi
blənin arxa tərəfində ovladıqları kəkliyin, dovşanın başını bu qayaya tərəf
kəsənlər də var idi).

Güney qayası toponiminin yaranması qayanın üzərinə səhərdən
axşama qədər gün düşməsi ilə əlaqədardır. Qaya palıd pöhrəlikləri və
qaratikan kolları ilə əhatə olunmuşdur. Әrazi həm də kəkliklərin oylağı
sayılırdı. Buranın Qiblə (yaşlı insanlar «Qilbə» deyirdi) adlandırılması
qayanın gündoğanla günbatan arasında  qiblə istiqamətində yerləş
məsindən irəli gəlirdi. 

YUMURTA QAYASI

Məjdumun döş deyilən yerdə çox da böyük olmayan yastı qayanı po
ladlılar belə adlandırıb  Yumurta qayası. İllərin istisinə, soyuğuna baxma
yaraq, qayanın üzərində üç yumurtanın yeri son illərə qədər qalmaqda idi.
Toponim çox maraqlı bir hadisədən sonra yaranıb.
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Deyilənə görə günlərin bir günü Qaçaq Nəbi dəstəsi ilə poladlı İs
mayıl babanın çəltik sahəsini tapdalayıb keçir. İsmayıl baba belə səhvin
bir daha təkrarlanmaması üçün onun üç tərəfinə güllə atmaqla ki
fayətlənir.

Növbəti gün Qaçaq Nəbi qisas almaq üçün dəstəsi ilə Poladlı kəndinə
gəlir və İsmayıl baba ilə görüşür.

İsmayıl baba deyir:
 İstəsəydim səni öldürə bilərdim.
Qaçaq Nəbi İsmayıl babanın sərrast atıcı olmasına inanmır və onunla

şərt kəsir. O, Məjdumun döşündəki qayalığı göstərib deyir:
 İsmayıl kişi, orada nişangah qoyarıq. Әgər vura bilsən sənininlə

dost olacam. Yox, əgər vura bilməsən qaçaqlarım səni güllələyəcək...
Onlar razılaşır. Qaçaqlardan biri Məjdumun döşdə yastı qayanın

üzərində üç yumurtanın yerini qazır və yumurtaları qayanın üzərinə
düzür. İsmayıl baba nişan alıb hər üç yumurtanı güllə ilə əzikəzik edir.
Həmin gündən sonra Qaçaq Nəbi İsmayıl baba ilə dost olur. Elə o vaxtan
da həmin qayanın adı Yumurta qayası adlanır. («İgid, igidi arxadan vur
maz» yazısına bax: səh.  64).

MİRİM KAHASI

Çınqıllığın yuxarı tərəfində, dərənin kənarında yerləşir bu kaha.
Dərədən çıxan bulaq və dağdağan ağacları buranı daha da cazibədar edir.
Dağdağana sarmaşmış qoralardan sanki, bal süzülür...

Mirim kahası toponiminin yaranma səbəblərini dəqiq bilən olmadığı
üçün öz subyektiv fikirlərimlə mövzunu davam etdirirəm: «Qeyd et
diyim kimi lap qədim dövrlərdə Poladlı kəndinin müxtəlif yerlərində
pirlər olub. Bunu kəndin ətrafında və içərilərindəki dağdağan, saqqız və
qərəllə ağaclarının çoxluğu ilə izah etmək olar. 

Seyid adlarının əvvəlinin «Mir»lə başladığını nəzərə alsaq, bəlkə də
bu kahada vaxtilə hansısa seyidin yaşadığını, bəlkə də bu pirlərə nəzarət
etdiyini güman etmək olar. Həm də belə insanların lap qədim dövrlərdə
kahada yaşaması bizə tarixdən məlumdur».

KAHA DAŞ

Yer Süleymanoğlunun yaldan aşağıda yerləşir. Bura Musanın
bağçası da deyilirdi. Musa əmi əraziyə Cahangirin saqqızı tərəfdən
yol da çəkdirmişdi. Bağçanın bir tərəfi Nov daşın dərəsinə qədər
uzanırdı. Toponimin yaranması ərazidə balaca bir kahanın olması ilə
bağlıdır.
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HİLAL OTURAN DAŞ

Hilal dayının evinin qarşısındakı çox da hündür olmayan təpədə bir
daş var idi. Bu daşa «Hilal oturan daş» deyirdilər. Toponim Hilal dayı
müharibəyə gedən vaxtdan formalaşmağa başlayıb. Hilal taytuşları ilə
birlikdə təpəyə qalxır: «Bəlkə də sonuncu dəfə otururam bu daşın
üstündə»  deyib fikrə gedir. Sonra üzünü dostlarına tərəf tutub deyir:
«Bu gündən sonra buranın adını qoydum «Hilal oturan daş!»

Hilal dayının evinin yanındakı yoxuş isə «Hilalın yoxuşu» adlanırdı.

DӘRӘ ADLARI

GINI DӘRӘ

Qırmızı dərə ilə Kəmərə qaya arasındakı yer Gını dərə adlanır. Әvvəlki
adının Gen dərə olmasına baxmayaraq, illər keçdikcə toponim öz deyiliş
formasını dəyişmiş və Gını dərə kimi yaddaşlarda qalmışdır. Qaratikan
kolları ilə dolu olan dərə Qarovul təpəsinə qədər uzanıb gedir. Poladlı
bağlarının əksəriyyəti bu dərədən qırılmış qaratikan kolları ilə çəpərlənirdi.

URUŞAN DӘRӘSİ

Gabın sol tərəfində qalan dərə Uruşan dərəsi adlanırdı. Toponimin
yaranması ötən əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Deyilənə görə 1918ci ildə
dərənin adı «Vuruşan dərə» olub. İllər keçdikdən sonra bu sözdən «v»
səsi düşmüş və Uruşan dərə kimi bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

Alış babadan eşitdiyim bir hadisəni xatırlatmaq yerinə düşər: «Er
mənimüsəlman davası zamanı Alış baba ilə Ağamalı baba həmin
dərənin yaxınlığında Çökək deyilən yerdə yeddi erməni ilə əlbəyaxa vu
ruşub. Düzdür, ermənilər silaha əl atdıqları üçün onlardan üçü güllə ilə
oldürülüb. Qalan dörd nəfərdən birini Uruşan dərəsinə, birini Gabın
dərəsinə yumalayıb öldürüb, ikisini isə ölümcül hala salana qədər
döyüblər. Sağ qalan ermənilərə Çökəkdə bir çala qazdırıb ölənləri ora
tullayıblar». Elə o vaxtdan da dərənin adı Vuruşan dərə, daha sonra isə
Uruşan dərə kimi formalaşıb. («Alış dədə» yazısına bax: səh.  84).

GABIN DӘRӘSİ

Gabın dərəsi Gabın yuxarı hissəsindən başlayıb İsmayıl babanın dağ
dağan ağaclarının dibindən keçməklə Sabir dayının, Alış babanın, Ağa
kişi babanın, Nəbi babanın, Ziliş babanın, Hilal dayının bağından keçib,
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Nov daşda Uruşan dərəsinə birləşir. Böyük daşlarla əhatə olunmuş
dərənin belə adlandırılması Gab toponimi ilə bağlıdır.

SARI DӘRӘ

Sarı til ilə Güney qayasının arasında bir dərə var idi. Dərənin sağ və
sol tərəfini böyük yarğan təşkil edirdi. Sarımtıl rəngli torpaq dərənin kə
narındakı böyük daşlara dəyib dayanmışdı. Dərənin başa qədər sarı yar
ğanlardan ibarət olması toponimin Sarı dərə kimi formalaşmasına əsas
vermişdir.

QIRMIZI DӘRӘ

Sarı dərənin sol tərəfindəki dərə Qırmızı dərə adlanırdı. Göründüyü
kimi toponimlərin yaranmasında rənglərin  böyük rolu olub. 

Dərənin bir hissəsini Sarı dərədən fərqli olaraq kiçik pöhrəlik, bir
hissəsini isə qırmızı rəngli yarğan tamamlamışdır. Görünür, bu, dərənin
Qırmızı dərə adlandırılmasına kifayət etmişdir. Yəqin ki, Sarı dərə kimi
Qırmızı dərə də torpaqda çoxluq təşkil edən bəzi kimyəvi birləşmələr
nəticəsində rəngini dəyişmişdir.

NOV DAŞ

Kəndin aşağı tərəfindən keçən dərə belə adlanır. Sıldırım qayalarla
dolu olan dərə Kosa dağın ətəklərindən başlayıb, Ağa çayına qədər
uzanır. Dərədə hündürlüyü 1520 metr olan bir daşı sel oyub nov halına
salmışdır. Görünür, həmin daşın nova oxşaması, bu toponimin yaran
masının əsas səbəblərindən biri olmuşdur. Nov daşdan keçəndə Məhəm
məd əminin bostanında bitən xiyarın, pamidorun, bir az kənarda isə
kəklikotunun ətri insanı valeh edirdi.

SAVALAN DӘRӘSİ

Doğanaqla Süleymanoğlunun yal deyilən yerin arasında qalan geniş
bir ərazi Savalan dərəsi adlanır. Bura bütünlüklə qaratikan kolları ilə
dolu idi. Kəndin bağbostanı buradan qırılmış qaratikanlarla çəpər
lənirdi. Yaz gələndə Savalan dərəsində bitən quzuqulaq, yemlik,
mərövcə tez sovulurdu.

Savalan dərəsindəki göygöyərtilərin tez sovulması dərənin əvvəlki
adının Sovulan dərə olmasından xəbər verir. İllər keçdikcə toponim de
yiliş formasını dəyişmiş və Savalan dərəsi kimi yaddaşlarda qalmışdır.

442



YAL, TӘPӘ ADLARI

ALZABӘYİN YAL

Poladlının başqa tarixi yerləri kimi Alzabəyin yal toponimi də So
vetlər dönəmində arxeoloqlar tərəfindən tədqiq olunmayıb. Bu gün hə
min toponimlərin hamısı erməni işğalı altındadır. 

Yaşlı insanların dediyinə görə Alzabəyin yal kimi tanınan ərazi Alırza
bəyin torpaq sahəsi olub. Poladlı toponimlərinə aid olan bu yerə vaxtilə
Alırza bəyin yal deyilib. Bu toponim də bəziləri kimi illərin sınağında öz
deyiliş formasını dəyişərək Alzabəyin yal kimi yaddaşlara həkk olunub.
Həmin ərazi Poladlı kəndinin yaxınlığındakı hündür bir qayanın  Dik daşın
üstündən başlayır. Bu qaya Ala qaya ilə üzbəüz yerləşir. Qayanın üstündən
başlayan yarıdüzəngah sahə yaz gələndə sarı nərgiz gülləri ilə örtülür.

Yaxşı yadımdadır, uşaq vaxtı biz burada futbol, əlləməqayası və
başqa oyunlar oynayardıq. Bizdən bir az böyük uşaqlar ovuc boyda daş
ları Alzabəyin yaldan Ala qayaya qədər tullayaraq güclərini nümayiş et
dirərdi. Hətta daş hərdən Ala qayanın üstündən o biri tərəfə aşardı. Bu
halda həmin uşaq daş atmaq üzrə ən güclülərdən hesab olunardı. Onlara
həsədlə baxardıq... Böyüyüb daşı Ala qayanın üstündən ata biləcəyimiz
günü səbirsizliklə gözləyərdik...

Keçən əsrin 80ci illərindən başlayaraq poladlılar kənddə rəhmətə
gedənləri artıq Dəmirçilər qəbristanlığında deyil, Alzabəyin yalda yeri
itmiş köhnə qəbristanlıqda dəfn edirdi.

Poladlı kəndinin ziyalılarından biri olan Lətifov İsmayılın dedik
lərindən: «1985ci il sentyabrın 15i idi. Әsab dayı rəhmətə getmişdi.
Məmməd, Sabir bir də mən Alzabəyin yalda qəbir qazırdıq (Həmin vaxta
qədər Poladlıdan xeyli adam burada dəfn olunmuşdu). Torpağın altından
üstündə ərəb əlifbasına oxşar yazı ilə bir daş parçası çıxdı. Təbii ki, daşın
üzərində yazılanları oxuya bilmədik. Daşı sürüyəsürüyə evə qədər gətir
dim. Daşı evə gətirdiyimə görə, mənə irad tutanlar da oldu. Hətta «bunun
düşərdüşməzi olar» deyənlər də tapıldı.

Kənddə ərəb dilini heç kim bilmədiyi üçün, daş, bir neçə ay həyətdə
yağışın, qarın altında qaldı. Həmin dövrün kənd həyatı, insanların sanki
dar çərçivədə yaşaması, dünyagörüşünün az olması və imkansızlıq ma
raq dairəsində olan bəzi işləri həyata keçirməyə əngəl törədirdi...

Günlərin bir günü Poladlıya haradansa bir maşın gəlmişdi. Maşını
görcək ilk düşündüyüm bu oldu: «Daşı nəyin bahasına olursaolsun
Dəmirçilərə aparmaq və üstünü Әbdül müəllimə oxutdurmaq!..»
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Elə də etdim. Daşı maşına qoyub Dəmirçilər kəndinə apardım və
üstünü Әbdül müəllimə oxutdurdum. Әbdül müəllim fransız dili müəl
limi olmasına baxmayaraq ərəb və fars dillərində yazıb oxumağı
bacarırdı. Dondarlı kənd orta məktəbində fransız dilindən dərs deyirdi. 

Daş parçasının üzərində əski ərəb əlifbası ilə yazılan «Mir Səməd
Şah» adından və güclə görünən «Qala» sözündən başqa digər yazıları
tam oxumaq mümkün olmadı. Sinəsində tarix gizlənən bu daş kitabənin
mütəxəssislərə çatdırılması və ya mütəxəssislərin əraziyə gətirilməsi
həmin dövrdə çətin olduğu üçün, eksponatın sonrakı taleyi ilə heç kim
maraqlanmadı. Bir müddət sonra daş parçası itbata düşdü. Və beləliklə
tarixin daha bir səhifəsi tədqiq olunmadan bağlandı...»

Әgər mütəxəssislər bu eksponatın üzərində işləsəydi, heç şübhəsiz, bu
gün tarixin neçəneçə qaranlıq səhifəsinə işıq salmaq mümkün olardı. Bəlkə
də, Qala qaya kəndinin tarixinin bir az da dəqiqləşdirilməsində həmin daş
parçası bizə köməklik edərdi. Daş kitabənin Alzabəyin yaldan tapılması
məsələsi, bəlkə də Mir Səməd şahın Alırza bəyin atası, yaxud da babası ol
ması faktını bizə aydınlaşdırardı.

Alzabəyin yalda bir neçə qoç heykəli də var idi. Bu heykəllər tarixin
müxtəlif dönəmlərində əzilib yararsız hala salınmışdı. Bunların dağıdıl
masına əsas səbəb qoç heykəllərinin başında, guya, qızıl gizlədilməsi
barədə yayılan şayiələr olmuşdur. Ötən əsrin 7080ci illərində tarixi
abidələrimizə düşmən kəsilən insanlar Azərbaycanın müxtəlif yerlərində
Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətlərinin simvolu sayılan qoç heykəl
lərini kütləvi şəkildə əzib məhv etməyə başladı. Belə daş heykəllərdən
bir neçəsinin Poladlı kəndinin ərazisində  Alzabəyin yalda olması, bu
radan daş kitabənin tapılması Qala qaya kəndinin, ümumiyyətlə buradakı
abidələrin tarixinin lap qədimlərə gedib çıxdığından xəbər verir. 

Alzabəyin yaldan baxanda Ağa çayı boyunca Xocamsaxlı bağları
uzanırdı. Həmin bağlar «Bəy evinin bağı» adlanırdı. Bəlkə də Bəy evinin
bağı adlanan bu ərazi Mir Səməd Şahın yaxud da Alırza bəyin torpaq
sahələrinə aid olub? Belə olan halda demək olar ki, bu toponimin yaran
ması və formalaşmasında bu adlar əsas rol oynamışdır. 

Hər ötən gün bir tarixə çevrilir. Bu tarixi yaşatmaq üçün hər bir işi
vaxtında tarixin səhifələrinə köçürmək lazımdır. Әks halda hər şeyi
bəlkələrin, fərziyyələrin və rəvayətlərin ixtiyarına buraxmalı olacağıq.

QAROVUL TӘPӘSİ

Bu təpə Gını dərənin qurtaracağında yerləşir. Bura həmin ərazidə ən
hündür yer idı. Yaşlı insanların dediyinə görə 1918ci il ermənimüsəl
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man davasında bu təpənin əhəmiyyəti çox böyük olub. Belə ki, erməni
silahlı dəstələri buradan top atəşinə tutulub. 

Son illərə qədər Qarovul təpəsində vaxtilə qazılmış səngərlərin, qu
rulmuş topların yeri qalmaqda idi. Qarovul təpəsi toponiminin yaranması
təpənin strateji cəhətdən əlverişli olması ilə izah olunur.

BOZ YAL

Çimənlə Dağbaşı yurdunun (Müharibə illərinə qədər Dağbaşı kənd
olub. Kənd dağılandan sonra bura Dağbaşı yurdu adlanıb.) arasında
yerləşir Boz yal. Toponim yalın həmişə boz görünməsi ilə izah olunur.
Әrazinin boz görünməsinin əsas səbəbi isə buranın dumanlı, çənli ol
masıdır. 

KEYX EVİNİN YAL

Әvvəllər indiki Poladlı kəndinin yerləşdiyi ərazi Şeyx evinin yal ad
lanırmış. Bura bütünlüklə Qala qaya kəndində yaşayan Alırza bəyin tor
paq sahələriymiş. Onun çoxlu malqarası varıymış. Beşon evdən ibarət
olan kənd camaatı hər gün bəyin torpaq sahələrində əkinbiçinlə məşğul
olur, çobanlıq edirmiş. Alırıza bəy kəndin kasıbkusubuna həmişə əl
tutub köməklik göstərirmiş. 

Deyilənə görə, bəy kənddəki evindən başqa, sonralar adı Keyx evinin
yal kimi tanınan yerdə İrandan gələn ustalara sütunlu bir ev tikdirib. Ca
maat bu evi «Şeyx evi» adlandırıb. Ev vaxtilə yaxındanuzaqdan gələn
lərin ziyarətgahına çevrilib... Kəndin bütün işləri əsasən Alırza bəyin
evindən idarə olunurmuş. Ona görə də camaat onun kənddəki evinə çox
vaxt «Koxa evi» də deyirmiş. (Koxa  kəndxuda sözünün sinonimi olub,
kəndi idarə edən şəxsdir).

Vaxtilə Poladlı kəndinin yaxınlığındakı yalda sütunlu evin yer
ləşməsini, bu yerə Şeyx evinin yal deylməsini, illər keçdikcə həmin yerin
Keyx evinin yal kimi formalaşmasını, buranın insanlar tərəfindən ziyarət
olunmasını Poladlı kəndinin ağsaqqalları, ağbirçəkləri də təsdiq edir. Ba
balarından eşitdiklərini yaddaşının dərinliklərindən çıxarıb gələcək nəsil
lərə ötürmək üçün Niftalı dayı öz söz boxçasını yavaşyavaş açır:
«Deyirlər Alırza bəy atası kimi çox varlı və xeyirxah kişi olub. Әtraf kənd
lərdə hamı onun hörmətini saxlayıb. Çoxları deyir ki, vaxtilə Alırza bəyin
Keyx evinin yalda tikdirdiyi evdə onun özünü dəfn ediblər.

Alırza bəyin ömürgün yoldaşı dünyasını dəyişəndən sonra o, gözünün
nuru olan bircə qızı ilə təsəlli tapıb. Sonralar bəyin qızı hansı səbəbdənsə

445



yoxa çıxıb. Onu gördüm deyən olmayıb. Bir rəvayətdə deyilir ki, guya qız
daşa dönüb («Ala qaya» yazısına bax: səh.  429). Heç nəyə əli çatmayan
bəy, nökəri Yetim Vəlini özünə ən yaxın adam sayıb. Nökər ona çox sə
daqətliymiş. Deyilənə görə, Alırza bəy Keyx evinin yalda ev tikdirəndə
nökərinə vəsiyyət eləyib ki, onu burada dəfn etsin. Nökər də ağasına sə
daqətli olduğu üçün onun vəsiyyətinə əməl edib. Camaat Alırza bəyi
xeyirxahlığına, kasıblara, kimsəsizlərə əl tutduğuna görə «şeyx» ad
landırıb. İllər keçdikcə onun dəfn olunduğu yer ziyarətgaha çevirilib. De
yilənə görə bura insanların ümid yeri saydığı pirlərdən olub.

Bir vaxtlar İsmayıl müəllimin Alzabəyin yaldan tapdığı daş kitabəyə
əsaslansaq, Alırza bəyin atasının, yaxud da babasının Mir Səməd şah olması
qənaətinə gəlmək olar («Alzabəyin yal» yazısına bax: səh.  443). Eyni za
manda Keyx evinin yaldakı evin «Şeyx evi» adlandırılması və ziyarətgaha
çevrilməsi Alırza bəyin babalarının ocaq (pir) olmasından xəbər verir.
Düzdür, bunlar mənim heç bir tarixi əsası olmayan subyektiv fikirlərimdir.
Təəssüflər olsun ki, o vaxt tarixçilər, arxeoloqlar həmin tapıntı üzərində
işləmədiyi üçün, bu gün əsaslı bir fikir söyləmək mümkün deyil.

Keyx evinin yaldakı ocaqla bağlı ixtiyar qocaların danışdığı bir rə
vayət yadıma düşdü. O vaxt Alış baba deyirdi ki, keçmiş zamanlarda bir
qadının uşağı olmurmuş. O, niyyət eləyir ki, əgər Allah ona övlad payı
versə Keyx evinin yaldakı pirdə həmişə od yandıracaq... Qadın bu
niyyətlə bir daş parçasını çarşova büküb pirə gəlir. O, daş parçasını qu
cağında uşaq kimi yırğalamağa başlayır. Gecə olduğu üçün onu yuxu
tutur... Qadın yuxuda görür ki, bir nurani qoca ona deyir:

 Qızım, bura hansı səbəbdən gəldiyin məlumdur. Daha fikir eləmə,
niyyətin qəbul olundu. Artıq evə gedə bilərsən, qismətində uşaq var.

Qadın diksinib yuxudan ayılır. Ancaq bayaqkı nurani qocanı görə
bilmir. Gecə olmasına baxmayaraq təktənha evə qayıdır. Deyirlər ki,
ziyarətdən sonra vədə tamamında qadın dünyaya bir uşaq gətirir. 

Niyyəti qəbul olunan qadın hər gün pirdə od yandırır. Bir neçə ildən
sonra qadın dünyasını dəyişir. Bəyin nökəri Yetim Vəli burada od yandır
mağa başlayır. Sonra qocalıb əldən düşən nökər də dünyasını dəyişir. İllər
keçdikcə bura baxımsız qalır və dağılaraq xarabalığa çevrilir».

Vaxtilə ziyarətgah olan Keyx evinin yaldakı evin qalıqlarının bir hissəsi
1900cü ilin əvvəllərinə qədər torpaqdan çıxarılaraq müxtəlif məqsədlər
üçün istifadə olunmuşdur. Torpağın altında qalan az hissəsi isə ötən əsrin
6070ci illərində çıxarılmışdır. Sonralar bu yerin adı Yal bağça adlan
dırılmışdır. (Qeyd: Ötən əsrin tanınmış din xadimlərindən biri, Nəqşibəndi
təriqətinin görkəmli ilahiyyat alimi, Azərbaycanın, eləcə də bütün türk
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dünyasının şairi Mir Sədi ağa 1950ci illərin sonlarında Poladlı kəndində
Alış babanın evində qonaq olarkən, vaxtilə Keyx evinin yalda yerləşən sü
tunlu evin pir olması barədə kənd camaatına demişdi. Son illərə qədər bu
rada saqqız ağaclarının çox olması da pirlər haqqında deyilənlərə bir daha
aydınlıq gətirir («Pirlər» yazısına bax: səh.  451).

Göründüyü kimi Şeyx evinin yal toponimi yüzilliklər ərzində düzgün
deyilişini dəyişib Keyx evinin yal kimi formalaşmış və nəsildənnəsilə
ötürülərək bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

SÜLEYMANOĞLUNUN YAL

Yal Poladlı kəndinin sağ tərəfində, Güney qayasının aşağısında yer
ləşir. Süleymanoğlunun yal dedikdə ilk növbədə toponimin yer sahibinin
adı ilə bağlı olması diqqət çəkir. Deyilənə görə vaxtilə həmin adamın
burada çoxli quyuları olub. Təbii ki, söhbət neft quyusundan deyil,
əhəngdaşı yandırmaq üçün qazılmış quyudan gedir... 

YALIN YOXUŞU

Keyx evinin yal tərəfdən Poladlıya qalxan yol Yalın yoxuşu adlanır.
Çaya, Güneyə, çaykənarı bağların əksəriyyətinə yol buradan gedir. To
ponimin yaranması Keyx evinin yal və həmin yalın yoxuşu ilə əlaqədardır.

Atlar gölündə çimib kəndə dönəndə Yalın yoxuşunu çox vaxt ayaq
yalın qalxardıq. Yoxuşun qurtaracağında çoxlu daş qalaqlanmış bir yer
var idi. Bura Pir deyilirdi.

SARI TİL

Sarı dərənin yuxarı tərəfi Sarı til adlanır. Toponimin formalaşması
Sarı dərə adı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, torpağın rəngi Poladlı kəndində
bir neçə yerin adına öz təsirini göstərmişdir. Məsələn: Sarı til, Sarı dərə,
Sarı yol, Qırmızı dərə, Qara zığ... Göründüyü kimi bu toponimlərin
hamısı torpağın rənginə uyğun olaraq formalaşmışdır.

DOĞANAQ

Poladlıdan Doğanağa iki cığır gedir. Biri Süleymanoğlunun yal tərəf
dən, biri isə Savalan dərəsi tərəfdən... Әraziyə çatandan sonra cığırlar
insanı müxtəlif istiqamətlərə aparır. Cığırların yaranmasına əsas səbəb
ovçuların buradan teztez kəklik ovuna çıxması və qoyun sürüsünün sıra
ilə getməsi olub. Doğanaq toponiminin meydana gəlməsinə səbəb görü
nür, qoyunların bu ərazilərdə balalaması olub.
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MӘJDUMUN DÖŞÜ

Poladlı kəndinin sol tərəfi Məjdumun döşü, daha doğrusu Məcnunun
döşü adlanır. Müharibədən sonrakı illərdə kolxoz buranı zəmi yeri
eləmişdi. Texnika olmadığı üçün Alış baba bu ərazini cütlə əkirmiş.

Toponim yer sahibi dəmirçilərli Məcnun babanın (Alış babanın ömür
gün yoldaşı Sünbül nənənin əmisi) adı ilə bağlıdır. Әrazinin bəzi yerləri
xırda çınqıllarla dolu idi. Böyük daşların arasında isə qaratikan kolları bit
mişdi.

DÜZӘNLİK ADLARI

ÇİMӘN

Sarı tilin yuxarı tərəfindəki düzənlik Çimən adlanır. Çimən Daşı
kişinin yerinə qədər uzanıb gedir. Әvvəlki adının Çəmən olmasına bax
mayaraq, toponim insanların dilində Çimən kimi formalaşıb. Adından
da göründüyü kimi bu ərazi düzəngah, gülçiçəkli bir çəmənlik olub.

YAL ZӘMİ

Məmməd müəllimin evinin yuxarı tərəfinə Yal zəmi deyilir. Әrazi
təpənin qurtaracağında yerləşdiyi üçün belə adlanırdı. Toponimin yaran
masının əsas səbəbi də elə bu olub. Yal zəminin otu digər yerlərin otun
dan fərqlənirdi. Buranın otunu kələnti ilə rahat biçmək olurdu. 

UZUN ZӘMİ

Çiməndən Mehrilibaxara qədər uzanan düzənlik taxıl sahəsi Uzun
zəmi adlanır. 1980ci illərdə əraziyə yol çəkilməsinə baxmayaraq, yenə
də texnikanı həmin yerə qaldırmaq çox çətin idi. Ona görə də ərazidə
taxıl əsasən əl ilə biçilirdi. Biçilən taxılın çox hissəsi kolxozun fer
masına, az hissəsi isə biçinçiyə pay olaraq verilirdi.

Uzun, ensiz bir ərazidə taxıl əkildiyinə görə toponim Uzun zəmi kimi
nəsildənnəslə ötürülmüşdür.

BİÇӘNӘK

Kosa dağın ətəyindən Sarı tilə qədər olan ərazi belə adlanır. Toponim
adına uyğun olaraq formalaşıb. Həmin ərazidə texnikanın işləməsi in
sanların əməyini xeyli asanlaşdırmışdı. Buna baxmayaraq Biçənəkdə əl
ilə biçilən yerlər də çox idi.
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BAĞ ADLARI 

ALIŞIN BAĞI, SӘDӘFİN BAĞI, 
QӘMBӘRİN BAĞI, ALLAHYARIN BAĞI, 
İMANIN BAĞI, NӘBİNİN BAĞI, 
OSMANIN BAĞI, RӘSULUN BAĞI, 
QALAQLI BAĞ 

Bu bağlar Xocamsaxlı kəndinin yaxınlığından başlayaraq Ağa çayı
boyunca Dəmirçilər kəndinə qədər uzanıb gedir. Göründüyü kimi bu to
ponimlərin yaranması bağ sahiblərinin adı ilə bağlıdır. Bağlarda nə
istəsən tapmaq mümkün idi. Meyvələrdən  qoz, fındıq, alma, armud,
üzüm, zoğal, alça, əncir, nar, gilas, gilənar; yabanı meyvələrdən  çaq
qala, mərmərik, dağdağan, qora, qərəllə; tərəvəzlərdən  xiyar, pomidor,
lobya, badımcan, kartof, soğan; hər növ göygöyərti, yaz gələndə məröv
cə, quzuqulaq, yemilik, gicitkən, keşniş, qırxbuğum, qanqal, əvəlik, kək
likotu, quşəppəyi, qazayağı, dəvədabanı daha nələrnələr bu yerləri daha
da zənginləşdirirdi. Havanın təmiz, torpağın münbit, suyun saf olması
bağda bitən hər meyvənin, hər tərəvəzin dadına öz müsbət təsirini
göstərirdi.

Müharibə illərində və sonrakı bir neçə ildə kolxoza təhvil verilən
mermeyvənin çox hissəsi bu bağlardan yığılardı. Meyvələri bağ sahi
blərinin özləri yığmasına baxmayaraq pay olaraq onlara çox az bir hissə
çatardı...

P.S. Artıq Poladlı kəndinin qeyd etdiyim toponimləri neçə illərdir
ki, erməni işğalı altındadır. Hər hansı bir ərazidə toponimlər sistemi
nin formalaşması üçün yüz illər, bəlkə də min illər lazım olur. Yüzil
liklərdən bəri formalaşan belə toponimlər ernənilərin addəyişmə
siyasətinə baxmayaraq, bu gün də öz həqiqi adını qoruyubsaxlayır.
Bildiyimiz kimi bu gün Ermənistan Respublikası adlanan dövlət
əsasən tarixi Azərbaycan torpaqları olan İrəvan xanlığının ərazi
sində yaradılmışdır. 1827ci ildə Irəvan və Naxçıvan xanlıqlarının
Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən sonra yeni inzibatiərazi
vahidi yaradıldı. «Erməni vilayəti»nin ərazisinə daxil edilən 1111
kənddən yalnız 62də ermənilər yaşayırdı. Onlar 1828ci ilədək bu
raya köçürülmüş ermənilər idi. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, gös
tərilən 62 kəndin ancaq 14nün adı erməni mənşəli olub. Bütün
bunlara baxmayaraq bu günə qədər ermənilərin apardığı siyasət yal
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nız bir məqsədə  xalqın müəyyən ərazilərdə əsrlər, minilliklər boyu
formalaşdırdığı toponimlər sistemini kökündən dəyişdirmək, bu
xalqın tarixicoğrafi yerlərdəki izlərini birdəfəlik silmək işinə xid
mət edir.
1920ci ildə Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da
türkmənşəli toponimlərin erməniləşdirilməsi prosesi davam etdiril
mişdir. 1935ci ilədək Ermənistanda 200ə yaxın yaşayış mən
təqəsinin (oykonimlərin) adı dəyişdirilmişdir. Sovet hakimiyyəti
dövründə Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı
əsasında 1935ci ildən 1988ci ilə qədər addəyişmə əməliyyatı geniş
şəkildə həyata keçirilmişdir. Ermənistan qəsbkar dövlət kimi havadar
ları ilə birlikdə Qarabağ torpaqlarını işğal etdikdən sonra addəyişmə
prosesini daha da sürətləndirmişdir. 
Ümumiyyətlə, ermənilər azərbaycanlılara məxsusluğunu bildirən to
ponimlərdə dağ, təpə, göl, çay, bulaq, su, dərə söz birləşmələrini ardıcıl
olaraq «sar», «blur», «lic», «get», «axbyur», «cur», «dzor» ifadələri ilə
əvəz etməklə işğal altında olan toponimlərimizi özününküləşdirmişdir.
Buna xeyli misallar gətirmək mümkündür. Məsələn, ermənilərin
Qubadlı rayonunun adını dəyişdirərək «Sanasar» qoyması buna əyani
sübutdur. Tərcümədə bu, «Sana dağı» mənasını verir.
19881989cu illərdə Ermənistan ərazisində azərbaycanlı əhaliyə qarşı
etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirildikdən sonra Ermənistan Res
publikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1991ci il 9 aprel tarixli fərmanı
ilə 90 yaşayış məntəqəsinin, 8 avqust 1991ci il fərmanı ilə 16 yaşayış
məntəqəsinin, Ermənistan parlamentinin 4 iyul 2006cı il tarixli qərarı
ilə 31 yaşayış məntəqəsinin adı dəyişdirilərək erməniləşdirilmişdir.
Araşdırmalar göstərir ki, son dövrədək 700dən çox türkmənşəli inzi
batiərazi vahidinin adı dəyişdirilmişdir.
Yer və kənd adları xalq tərəfindən neçə yüzilliklər öncə verilmişdir.
Belə adlar, sadəcə yer adları deyil, doğma dilimizin qrammatik quru
luşu, tarixi leksikologiyası, xalqımızın ictimai, sosialiqtisadi və
mədəni həyatının tarixi göstəricisidir. Bu toponimlər sirri açılmamış
dünyaya, oxunmamış kitaba bənzəyir ki, onun hər səhifəsində tarixi
keçmişimizin açılmamış sirri yaşayır, kəndlərimizin yaranma tarixi,
adlarının meydanagəlmə səbəbləri əks olunur. Xalqımızın dili, təşək
kül tarixi, mədəniyyəti, etnoqrafiyası, ulu babalarımızın isti nəfəsi,
ayaq izləri bu adlarda yaşayır. Və yaşayacaq!!!
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PİRLӘR

«Kosa dağın ətəyi də, başı da,
Pir saqqızın qurusu da, yaşı da,
Çınqıllığın baharı da, qışı da,
Poladlının Şor suyu, Nov daşı da,
Müqəddəsdi, pirdi elə mənimçün».

Keyx evinin yalda irilixırdalı daşların qalaqlandığı yer Pir adlanırdı.
Buna baxmayaraq, vaxtilə Poladlı kəndinin müxtəlif yerlərində də pirlər,
ziyarətgahlar mövcud olub. Alış babanın evinin divarı, bağçasının yaxın
lığındakı dağdağan ağacı, Alırza bəyin Keyx evinin yalda tikdirdiyi sü
tunlu ev və saqqız ağacları, Şor suyun yanındakı kahayaoxşar daş,
Alzabəyin yaldakı qayalıqda bitən dağdağan ağacı, İsmayıl babanın
həyətindəki Pir saqqız, Misir kişinin evinin arxasındakı saqqız ağacları
və eyni zamanda, Cahangirin saqqızı pir sayılırdı. Ancaq ulu babalardan
bizə miras qalan bu pirlər insanların mənəvi dəyərlərini əlindən alan
sovet ideologiyasının qurbanına çevrilmiş və uzun illər baxımsız qalaraq
unudulmuşdur. Dünyagörmüş qocalardan sonra gələn yeni nəsil həmin
yerlərdən pir kimi istifadə edə bilməmişdir. Bu gün həmin yerlər
haqqında bəzi hadisələri yaşlılardan eşidəndə, adam Poladlı kəndinin
bütünlüklə pir olmasının doğruluğuna inanmaq istəyir. Görünür, Poladlı
kimi balaca bir kənddə pirlərin çox olması və inanclar, lap qədimlərdən
bu kəndin camaatına, onların adətənənələrinə, təsərrüfatlarına, məişəti
nə öz müsbət təsirini göstərmişdir.

Qədim inanclara görə, insanlar həmişə dağdağan, saqqız, qərəllə
(qaragilə) ağaclarını müqəddəs sayıb. Belə hesab ediblər ki, bu ağaclar

451



insanlara həyat bəxş edir, onları xəstəliklərdən qoruyur, arzu və niyyə
tlərini həyata keçirir. İnanclara görə, ağacın müqəddəsliyi onun yeraltı
və yerüstü hissəyə malik olması ilə izah olunur. Yəni ağacın torpaqda
qalan kökləri yeraltı dünyaya məxsus olmaqla ölümü, yerüstü hissəsi isə
bu dünyanı  yaşamı göstərir...

Azərbaycanın bir sıra bölgələrində olduğu kimi Poladlı kəndində də
dağdağan, saqqız, qərəllə ağacları pir sayılıb. «Övliyaların ruhları həmin
ağacların dibində istirahət etdiyi üçün bu ağacları kəsmək, qolbudağını
əzib sındırmaq günahdır»  deyib babalarımız. İnanclara görə, poladlılar
uşağa və ya hər hansı bir əşyaya göz dəyməsin deyə, həmişə onların
üstündən naxışlı dağdağan, saqqız, qərəllə çubuqları asıb. Poladlıların
inancına görə, dilək tutub saqqız ağacının dibində yatan adamın yuxu
suna əlində təsbeh nurani bir qoca gəlib desəydi ki, qismətini verdim,
onda həmin adam muradına çatardı. Yox, əgər qoca həmin adamın yuxu
suna gəlməsəydi, onda «o adam muradına çatmayacaq»  deyərdilər. Bu
kimi inanclar xalq arasında geniş yayılaraq bu günümüzə qədər gəlib
çatmışdır.

Poladlı kəndində dağdağan, saqqız, qərəllə ağacları çoxluq təşkil
edirdi. Dağdağan ağacı, əsasən, Şor su, Nov daş, Məjdumun döşü və
Gabın dərəsi deyilən yerlərdə bitmişdi. Digər yerlərdə isə belə ağaclara
təktək rast gəlmək mümkün idi. Ötən əsrin tanınmış din xadimlərindən
biri olan Mir Sədi ağa, təxminən 1950ci illərin sonlarında Alış babagil
də qonaq olarkən Poladlı kəndində çoxlu pirin olmasını camaata xatır
latmışdı. Mir Sədi ağa demişdi ki, Poladlıdakı pirlərin tarixi coxçox
qədimlərə gedib çıxır. (Qeyd: Mir Sədi ağa 1898ci ildə Qubadlı rayo
nunun Mirlər kəndində dunyaya gəlib. O, dövrünün təsəvvüf alimlər
indən biri olub, Nəqşibəndi təriqətinin böyük mürşidlərindən sayılır.
Onun müxtəlif illərdə yazdığı qəzəl, şeir və nəsihətlər toplusu vardır. O,
kəramətləri ilə də məşhurdur.

Mir Sədi ağa Mir Həmzə Nigarinin soyundandır. 1916cı ildə Ağdaşın
Zeynəddin mədrəsəsini bitirib. Adlısanlı ilahiyyat alimləri, zəngin tədris
bazası olan bu mədrəsə həmin dövrdə ölkədə böyük nüfuza malik idi.
Dərin zəkaya, üstün bacarığa, fenomenal istedada malik olan Mir Sədi
ağa təhsil aldığı mədrəsənin müəllimlərinin hörmətini qazanmışdı. Mə
drəsənin rəhbər və müəllim heyəti atası Mir Ziyəddin ağaya minnətdar
lıq edərək: «Oğlunuzun parlaq gələcəyi var»  demişdi. Nəqşibəndi
təriqətinin tanınmış mürşidi Hacı Qasım Çələbi deyirdi: «Mir Sədi
dövrünün ən böyük şəxsiyyətlərindən biri olacaq, amma heyf ki, pis
dövrə təsadüf edəcək». 
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Həmin dövrdə Kommunist Partiyasi Mir Sədi ağa kimi nüfuzlu və
dahi insanlardan çox qorxurdu. 1937ci ildə belə insanlara qarşı aman
siz mübarizə başladı. Gecələr qapılar döyülür, günahsız adamlar sorğu
sualsız həbs olunurdu. Ya onları güllələyir, ya da ən ucqar diyarlara 
şaxtalı, çovğunlu yerlərə sürgün edirdilər. Hər kəsi Allahı inkar etməyə
məcbur edirdilər. O vaxt Stalin üsulidarəsi tarixdə misli görünməyən
diktator rejimi, qorxu mühiti yaratmışdı.

Sovet hökuməti yaxşı bilirdi ki, Mir Sədi ağa bu rejimin əleyhinədir.
İnsanların Mir Sədi ağaya olan sonsuz inam və məhəbbəti, böyük hörmət
və rəğbəti hökuməti yaman qorxuya salmışdı. Ona görə də Sovet
hökuməti erməni hiyləsinin nəticəsi olaraq Mir Sədi ağanı hər yerdə
«antisovet», «xalq düşməni» kimi qələmə verməyə çalışırdı. Bu quruluş
nəinki yaradıcı insanları, hətta görkəmli din xadimlərini də kütləvi
surətdə həbs etdirirdi. Beləliklə, xalqin inam, etiqad, mənəviyyat qay
naqlari məhv edilirdi. Mir Sədi ağa da bu Allahsızlar hökumətinin rep
ressiya qurbanlarından biri olmuşdur. Sorğusual edilmədən günahsiz
yerə müxtəlif vaxtlarda üstüstə 17 il həbs cəzası çəkmişdir).

Yeri gəlmişkən, Mir Sədi ağanın fenomenal istedada malik olması ilə
bağlı İsmayıl müəllimdən eşitdiyim bir hadisəni xatırlamaq istəyirəm:
«Mir Sədi ağa sonuncu dəfə 1948ci ildə yenidən həbs olunarkən demiş
dir: «Narahatçılığa heç bir əsas yoxdur, beş ildən sonra bu diktator reji
minin başında duran dünyadan birdəfəlik köçəcək və mən azadlığa
buraxılacağam...» Elə də olur... 1953cü ildə Stalinin ölümündən sonra
Mir Sədi ağa bəraət alır və azadlığa buraxılır.

Mir Sədi ağanı gözü götürməyənlər yenə də öz mənfur niyyətlərini
həyata keçirmək üçün istənilən hiylələrə əl atır, hətta SSRİ Dövlət Təh
lükəsizlik Komitəsinin o vaxtkı sədri Serqey Nikiforoviç Kruqlova ardı
arası kəsilməyən məktublar göndərirlər (Qurumun adı müxtəlif illərdə
dəyişsə də, xalq arasında NKVD kimi tanınırdı).

Beləliklə, 1955ci ildə Mir Sədi ağanı yenidən həbs etmək üçün
NKVDnin Bakıdakı nümayəndələrindən biri Qubadlıya gəlir. Təşkilatın
Qubadlı bölməsindən onu Dondarlı kəndinə göndərirlər. Həmin dövrdə
mərkəz Dondarlı olmaqla bir neçə kənd, o cümlədən, Mirlər kəndi
kolxoz kimi bir təsərrüfatda birləşmişdi. Kolxoz sədri isə Müskanlı Ab
dullayev Həsən idi.

Kolxoz sədri Mir Sədi ağanın Mirlərdə olmadığını bildirir. O, atları
hazırlayıb NKVDnin əməkdaşı ilə birlikdə Cəbrayıl rayonunun Çələ
bilər kəndinə gəlir. Mir Sədi ağa kolxoz sədri ilə NKVDnin nümayən
dəsini birlikdə görüb heç nə demir və ata minir. NKVDnin nümayəndəsi
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Qubadlıya qayıdacaqlarını bildirir. Onlar Yazı düzünə çatanda NKVD
nin nümayəndəsi deyir:

 Susuzluqdan yandıq, su olsaydı, doyunca içərdik!
Mir Sədi ağa atdan düşür:
 Hə, düz deyirsən, namazın da vaxtıdır, həm də dəstəmaz alaram.
O, çəliyini bir neçə dəfə yerə vurur. Günün istisindən çatçat olmuş

torpaqdan bir andaca bulaq qaynamağa başlayır. Onlar buz kimi sudan
doyunca içir. Mir Sədi ağa dəstəmaz alıb namaz qılır.

Təəccübünü gizlədə bilməyən NKVDnin nümayəndəsi deyir:
 Ağa, məni bağışlayın. Mən sizi tanımamışam. Siz böyük qüdrət

sahibisiniz. Mən sizi heç yerə apara bilmərəm. Bağışlayın məni...
Mir Sədi ağa:
 Mən sizi bağışlayıram, ay oğul. Çünki siz məni bu günə qədər tanı

mamısınız. Ancaq bu Həsən kişini heç vaxt bağışlamaram. Axı o, məni
yaxşı tanıyırdı...

NKVDnin nümayəndəsi həmin gün təcili Bakıya qayıdır. 
İllər keçir... Həsən kişi buraxdığı səhvin cəzasını çəkir...
(Mir Sədi ağanın azadlıqda olmasına baxmayaraq, onun istintaqı 1958

ci ilə qədər davam edir». Mir Sədi ağa 1961ci ildə Qubadlı rayonunun
Mirlər kəndində dünyasını dəyişir. «Ağ Hasar» adlanan yerdə dəfn olunur).

Alış babanın qızı İsmayılova Nigar Mir Sədi ağanın Poladlıda oldu
ğu günü belə xatırlayır: «Yayın axırıncı ayı idi. Mir Sədi ağa ölümündən
bir neçə il əvvəl, təxminən 1958ci ilin yayında dədəmgilə qonaq gəlmişdi.
Mənim altı yaşım, bacım Alidənin isə üç yaşı olardı. Hər şeyi uşaq marağı
ilə izlədiyim üçün həmin vaxt gördüklərim, eşitdiklərim hələ də yaddaşım
dan silinməyib. Mir Sədi ağa dədəmlə bağçada söhbət edirdi. O, birdən
evin pəncərəsinin yanında kürəyini divara söykəyib dincini alırmış kimi
qollarını yana açdı və dərindən nəfəs alıb dədəmə dedi:

 Alış kişi, bir kömür gətir söykəndiyim yeri divarda cız. Elə bir vaxt
olacaq ki, uzaqdan, yaxından gələnlər buranı ziyarət edəcək.

Dədəm həyəcan içində qaçıb damdan bir kömür parçası gətirdi və
Mir Sədi ağa söykəndiyi yeri divarda cızdı (Həmin yerin izi son illərə
qədər divarda qalırdı. Alış baba bu yeri həmişə tərtəmiz saxlayırdı).

Mir Sədi ağa əlini dədəmin çiyninə qoydu. Onlar gəzəgəzə neçə il
lərdir qurumuş bir tut ağacının yanına gəldi. Mir Sədi ağa əlini ağacın
qurumuş gövdəsinə söykədi: 

 Alış kişi, bu ağacı niyə kəsmirsən ki? Onsuz da quruyub, tərg olub...
 Yox, ay ağa, Vallah heyfim gəlir onu kəsməyə, teztez dibini bel

ləyirəm, su tökürəm ki, bəlkə, qayıdar. Amma xeyri yoxdur. Bal kimi
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tutu olardı, heyf oldu! Niyə qurudu, heç özüm də bilmirəm. Belə getsə,
deyəsən, kəsməli olacam…

Mir Sədi ağa dədəmə qulaq asdıqdan sonra üzünü mənə tərəf çevirdi:
 Ay qızım, qaç bir az təmiz su gətir. Dəstəmaz alacam. Günorta na

mazının vaxtıdır.
Mən sevincək qaçaqaça gedib bulaqdan su gətirdim. Mir Sədi ağa

qurumuş tut ağacının dibində dəstəmaz aldı və namaz qılmağa başladı.
O, namazını qılıb qurtardıqdan sonra dədəmə dedi:

 Alış kişi, bu ağacı kəsmə, heyfdi!..
Sonra Mir Sədi ağa çəpərin qırağındakı dağdağan ağacını göstərib

üzünü yenidən dədəmə tərəf tutdu:
 Alış, o dağdağan ağacı böyük pirdi. Onun ətrafını həmişə təmiz

saxlayın! Qonşulara de ki, bura zibil atmasın. Həmin ağacın dibində iki
ağ əjdaha yatıb. 

Dədəm nə qədər boylansa da, heç nə görə bilmədi:
 Ay ağa, neçə illərdi, mən burada yaşayıram, hələ o ağacın dibində

əjdahazad görməmişəm.
Mir Sədi ağa gülüb dedi:
 Alış kişi, onlar hər adamın gözünə görünməz. Onlar ancaq

övliyaların, bir də körpə uşaqların gözünə görünə bilər. Çünki övliyalar
da, körpələr də məsumdur, günahsızdır. O əjdahalardı buraları qoruyan.
Onların balalarını heç vaxt öldürməyin, onlar sizə toxunmaz. Hərdən
həyətbacada görünən ilanlar da onların törəmələridir. Alış kişi, hər evdə
yeddi ocaq ilanı olur. Onlardan biri «Fərəhdi, biri Mələkdi, qalan beşi
isə evə dirəkdi»  deyirlər. Ziyanlıq edən Fərəh ilanını öldürsən, evdə
həmişə xoşbəxtlik olar. Ancaq o birilərini öldürsən, evin ruzisi, bərəkəti
qaçar, evə bədbəxtlik üz verər, evin çırağı sönər...

Mir Sədi ağa dərindən nəfəs alıb sözünə davam etdi:
 Eeeh, Alış kişi, o əjdahalar buradan gedəndən sonra insanlar da bu

kəndi tərk edəcək.
(Qeyd Nigar xalanındır: Həmin il həyətimiz, bağbağçamız, eyvanı

mız, çardağımız, damın üstü ilanlarla dolu idi. Hətta ilanlar dədəmin
uzandığı taxtın altında da qıvrılıb yatırdı. Elə bil Gabın bütün ilanları
hər gün dədəmin həyətinə toplaşırdı. Qorxurduq ki, bizi vurar. Ona görə
də nənəm bizi həyətə çox çıxmağa qoymazdı. 

Bir dəfə dədəm bağdan yenicə gəlmişdi. Hava çox isti idi. O, gətirdiyi
mermeyvəni bizə verib dama keçdi. Nənəmin damda saxladığı buz kimi
ayrannaşdan (ayran aşı) bir kasa içib eyvandakı taxtın üstündə uzandı.
Taxtın ayaqlarına sarılan ilanları gözlərimlə gördüm.
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Dədəm ilanların heç birinə dəyməzdi. Çətin vəziyyətə düşəndə deyərdi:
«Ey Allahın heyvanı! Səni and verirəm Süleyman peyğəmbərin adına, çıx
get. Biz sənə dəymirik, sən də bizə dəyibdolaşma!» İlanlar bu sözləri eşidən
kimi qıvrılaqıvrıla çıxıb gedərdi. Ancaq nənəm qarşısına çıxan ilanın başını
o dəqiqə əzərdi. Axşam ulduz görünənə qədər onu basdırmazdı.

Әlacsız qalan nənəm günlərin bir günü tutuya (ziyarətgahdan gəti
rilmiş torpaq, su...) gətirib evin, həyətin hər tərəfinə səpdi. Balaca bir
yerdən yol qoydu ki, ilanlar oradan çıxıb getsin. Bir neçə gündən sonra
həyətdə bircə ilan da qalmadı…)

Mir Sədi ağa ilə dədəm söhbət edəedə həyətdən çıxdı. Uşaq olduğum
üçün Simuzər nənəm məni onlarla getməyə qoymadı. Onlar Şor su bu
lağı yaxınlığındakı kahayaoxşar daşa tərəf getdilər. Yaxşı yadımdadır,
həmin daşın yanında bir neçə dağdağan ağacı var idi. Dədəm Mir Sədi
ağa ilə Şor su yaxınlığındakı söhbətini sonralar mənə də danışdı:

«Biz Məhəmmədin bağındakı kahayaoxşar daşa yaxınlaşan kimi Mir
Sədi ağa qulağını həmin daşa söykəyib sakitcə qulaq asmağa başladı.

Dedi:
 Alış kişi, eşidirsən bu səsi, qulağını söykə, sən də qulaq as! Ayaq

larımız altından böyük bir çay axır… Eşidirsən gurultunu?
Mən qulağımı daşa söykədim və diqqətlə qulaq asdım. Ancaq heç nə

eşitmədim. Həyəcanımı gizlədə bilmirdim. Daşın o biri tərəfinə keçib
qulağımı yenidən daşa söykədim. Yenə də heç nə eşitmədim. Növbəti
dəfə Mir Sədi ağa əsəbi halda dedi:

 Alış kişi, qulağını söykə, bir də qulaq as! Diqqətlə qulaq as! Eşit o
çayın səsini. İllər keçəcək, çayın suyu üzə çıxacaq hər şeyi yuyub apara
caq və burada yaşayış olmayacaq, hamı qaçıb canını güclə qurtaracaq.
Heyf bu yerlərdən, Alış kişi!.. (Qeyd: Mir Sədi ağanın qardaşı Mir Paşa
ağa Şuşada olarkən Cıdır düzündən ətrafa baxıb deyir: «Heyf bu yer
lərdən ki, ermənilərə qismət olacaq». red.  R.M.)

Mən qulağımı yenidən daşa söykədim.Yerimdəcə donub qalmışdım.
Qulaqlarıma inana bilmirdim. Daşı elə bərkbərk qucaqlamışdım ki, əl
lərimi daşdan güclə qopara bildim. Çayın gurultusundan az qalırdı ki,
qulaqlarım tutulsun. Mənə elə gəlirdi ki, çay indicə torpağı deşib yerin
altından çıxacaq və hər şeyi, həqiqətən də, yuyub aparacaq.

Mir Sədi ağa üzünü mənə çevirib sözünə davam etdi:
 Alış kişi, bura çox ağır pirdir. Buranı çəpərləyin ki, çox ayaqlan

masın. Malheyvanı aparmaq üçün camaata başqa yerdən yol verin.
Qoruyun bu yerləri Alış kişi! Bu yerlərin qədrini bilin! Belə yerlər heç
vaxt ələ düşməz!»
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Dədəmin danışdıqlarından o da yadımda qalıb ki, Mir Sədi ağa, Alza
bəyin yaldakı qayalıqda bitən dağdağan ağacının, Keyx evinin yalda
bitən saqqız ağaclarının da pir olmasını bildirib və deyib ki, bu yerləri
qorusanız, heç vaxt ziyan çəkməzsiniz. Sonra onlar camaatla birlikdə
Duzlu bulağa tərəf gediblər. Bulağı qazıb suyunu çoxaldıblar...

Günlər keçdi... Mir Sədi ağanın camaata pir kimi tanıtdırdığı yerlərlə
bağlı bir neçə maraqlı hadisəni gözlərimlə gördüm. Bunlar, doğrudan
da, möcüzə idi. Bu möcüzələri görəndə gözlərimə inanmağım gəlmirdi.
Ancaq sonralar dərk etdim ki, bu həm də bir həqiqətdir».

Birinci möcüzə: «Mir Sədi ağanın bizə gəldiyi vaxtdan bir neçə gün
keçmişdi. Bacım Alidə ilə həyətdə oynayırdım. Qəflətən Mir Sədi ağanın
divara söykəndiyi yer diqqətimi çəkdi. Bunu bacım da gördü. İki ilanın
birbirinə sarılaraq həmin divara sarmaşması bu gün də gözlərim önündən
getmir. İlanlar səcdə edirmiş kimi gah başlarını divara tərəf endirir, gah
da dilləri ilə cızılmış xətti ayaqdanbaşa qədər yalamaq istəyirdi. Bacımla
mən bu hadisəni maraqla izləyirdik. İlanlar birbirindən ayrılıb divarı
yalayayalaya lap yuxarı, şəklin çiyinlərinə qədər qalxdı. Әn maraqlısı
odur ki, onlar teztez başlarını divardan qaldırır və yenidən həmin yerə
qoyurdu. Elə bil, ilanlar divara yapışmışdı. Bir qədər keçdikdən sonra
ilanlar ziyarətlərini tamamlayıb, divarın yarıhamar səthindən sürüşüb, as
taca yerə düşdü. Onlar yenidən birbirinə sarılıb, çəpərin yanındakı dağ
dağan ağacına tərəf qıvrılaqıvrıla sürünməyə başladı...»
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İkinci möcüzə: «Havalar artıq soyumuşdu. Yavaşyavaş qar yağırdı.
Gecənin qaranlığına baxmayaraq, hər yer ağappaq görünürdü.Yuxum elə
bil ərşə çəkilmişdi. Mir Sədi ağa söykənən divarın pəncərəsindən həyətə
baxırdım. Elə bu an haradansa iki əliyin peyda olub divara tərəf yaxın
laşmasını gördüm. Biri ana, biri isə bala idi... Tez dədəmi çağırdım ki, o
da bu mənzərəni gözləri ilə görsün. Әliklər dədəmlə mənim pəncərədən
baxdığımı görsələr də, qaçmadı. Onlar divara yaxınlaşıb Mir Sədi ağa
söykəndiyi yeri duz kimi yalamağa başladı. Lap pəncərənin altındaydılar.
Әlimi uzatsam, az qala çatardı. Bu mənzərədən sonra dədəm üzünü Qib
ləyə tərəf çevirib əllərini göyə açdı:

 Ya Rəbbim, sən bu heyvanları pis adamların qarşısına çıxarma. Qoy
bu heyvanlar sağsalamat gəldikləri yerə qayıtsın...

Әliklər ziyarətlərini bitirdikdən sonra üzü divara tərəf xeyli
dayandılar. Böyük gözləri var idi. Gözlərimi onlardan çəksəm, elə bilir
dim ki, nə isə itirəcəyəm. Nə edəcəyimi bilmirdim. Yerimdəcə donub
qalmışdım. Bir az sonra heyvanlar gəldikləri çığırla geri döndü və yavaş
yavaş ağacların arasında gözdən itdi.

Dədəm çox narahat idi... Fikirləşirdi ki, birdən yolda ovçular hey
vanları vurar. Ona görə də o, qarın üzərindəki izlə Kamilin quyusu deyi
lən yerə qədər getdi. Heyvanların sağsalamat Yal zəmini aşdığını
dəqiqləşdirib geri qayıtdı.

Bu da növbəti möcüzə... Axı Mir Sədi ağa demişdi ki, vaxt gələcək
bura uzaqdan, yaxından ziyarətə gələnlər olacaq. Dilsizağızsız heyvan
lar bunu bizə göstərdi. Ancaq biz o yerlərin qədrini bilmədik, o yerləri
itirdik…»

Üçüncü möcüzə: «Ağaclar yarpaqlamışdı. Hər yer yamyaşıl libasa
bürünmüşdü. Yaşıllıqlar arasında bir tut ağacı da var idi. Bu, həmin tut
ağacı idi ki, iki il olardı, bar vermirdi  qurumuşdu... Bu, həmin tut ağacı
idi ki, Mir Sədi ağa dibində dəstəmaz alıb, namaz qılmışdı... O vaxt heç
kimin ağlına belə gəlməzdi ki, bu ağac nə vaxtsa yenidən yarpaqlayacaq,
yenidən bar verməyə başlayacaq. Görünür, Mir Sədi ağanın həmin
ağacın dibində dəstəmaz alıb namaz qılması ağaca ikinci ömür bəxş et
mişdi. Onun: «Alış kişi, bu ağacı kəsmə, heyfdi!»  deməsi də görünür,
ağacın hələ neçəneçə illər bar verəcəyinə bir işarəymiş. 

Doğrudan da, həmin tut ağacı dədəm rəhmətə gedənə qədər bar verdi.
Ağac qocalsa da, sanki daha da gözəlləşmişdi, meyvəsi daha da şirin
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ləşmişdi. Ancaq dədəm dünyasını dəyişəndən sonra ağac qurudu. Bəlkə,
burada bir sirr var idi?.. Axı ağaclar da canlıdır...

Göründüyü kimi, həyatda elə məsələlər var ki, bizim şüurumuz hələ
də onları qavramaq iqtidarında deyil...»

Dördüncü möcüzə: «Hər gün istəristəməz həyətdəki dağdağan
ağacına bir neçə dəfə baxırdım. Mir Sədi ağa həmin dağdağan ağacının
pir olmasını bildirdikdən sonra nə vaxtsa burada möcüzənin baş verəcəyi
günü səbirsizliklə gözləyirdim. Nənəm həmin ağacın ətrafında çoxlu gül
kolları əkmişdi. Bacım Alidə ilə birlikdə həmin gülləri teztez sulayırdıq.
Alidə lap balaca idi. Günlərin bir günü o, qaçaqaça evə gəldi və həyə
canla dedi:

 Nənə, ay nənə, dağdağan ağacının dibində iki ağ ilan birbirinə
sarılıb oynayırdı. Onların lap yaxınlığındaydım. Ancaq mənə heç nə
eləmirdilər. Elə bil ki, məni görmürdülər. Ağappaq görünürdülər. 

Mir Sədi ağanın uşaqların gözünə görünə bilən ocaq ilanları barədə
dədəmlə olan söhbəti yadıma düşdü. Alidə həyəcanını gizlədə bilməyib
iki qolunu birbirinə söykəyib əllərini oynatmağa başladı:

 Nənə, ay nənə, ilanlar bax, belə oynayırdı. Elə bil, istəyirdilər ki,
mən də onlarla oynayım. 

Nənəmlə bayıra çıxdıq və həmin yerə gəldik. Ancaq ilanlar bizim
gözümüzə görünmədi. 

Sonralar mən dağdağan ağacına tərəf teztez baxmağa başladım.
İstəyirdim ki, o ilanları mən də görüm. Heyf ki, görə bilmədim... Ancaq
qaranlıq düşəndən sonra hərdən həmin ağacın dibində zəif işıq yandığını
görürdüm...»

Beşinci möcüzə: «İnanclara görə, insanlar lap qədimlərdən dağ
dağan, saqqız, qərəllə ağaclarının pir olmasını onun ətrafında baş verən
hadisələrlə müəyyənləşdirib. Mir Sədi ağa dədəmin həyətində, çəpərin
qırağındakı dağdağan ağacının, Yal bağçadakı sütunlu evin qalıqlarının
və həmin ərazidəki saqqız ağaclarının pir olmasını deyəndən sonra bu
rada baş verən iki hadisəni xatırlamaq kifayətdir. O vaxt deyirdilər ki,
poladlılardan bir nəfər pir kimi tanınan həmin dağdağan ağacının di
binə teztez zibil atırmış. Dəfələrlə deyilməsinə baxmayaraq, o, həyət
bacanın zibilini hər gün süpürüb bura daşıyırmış. Günlərin bir günü
həmin adamın ailəsinə bədbəxtlik üz verir. Pir kimi tanınan Cahangirin
saqqızı deyilən yerdə o, ailə üzvlərindən birini itirir. Sonralar camaat
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pirlər haqqındakı inanclara görə, onun ailəsinə üz verən bədbəxtliyi
dağdağan ağacının dibinə bilərəkdən zibil atması ilə əlaqələndirir. Bu,
birinci hadisə...

İkinci hadisə isə belə olub: «Deyilənə görə, günlərin bir günü yenə
də poladlılardan biri Keyx evinin yaldakı saqqız ağaclarının ətrafında
noxud becərməyə başlayır. Bu ağaclar vaxtı ilə Mir Sədi ağanın pir, zi
yarətgah adlandırdığı Yal bağçadakı sütunlu evin yaxınlığında olub.
Bostana hər cür qulluq göstərməsinə baxmayaraq, noxud böyümür, qu
ruyub tərg olur. Noxudun bitməməsi səbəbini heç kim bilmir. Bir qədər
də vaxt keçir. Günlərin bir günü burada noxud əkənin ailəsinə bədbəxtlik
üz verir. Bacısı Ağa çayına düşür və dağlardan gələn sel sularında boğu
lub ölür. Sonralar kənd camaatı bu hadisənin baş vermə səbəbini də vax
tilə onun pir kimi tanınan saqqız ağaclarının dibində noxud əkməsi ilə
əlaqələndirir». 

Altıncı möcüzə: «Kənd camaatı Şor su bulağının yaxınlığındakı ka
hayaoxşar qayada gecənin müxtəlif vaxtlarında işıq yandığının şahidi
olmuşdu. Mir Sədi ağa buranı da ağır pir adlandırmışdı. O demişdi ki,
ayaqlarımız altından böyük bir çay axır. İllər keçəcək, bu çayın suyu üzə
çıxacaq, hər şeyi yuyub aparacaq, hamı qaçıb canını güclə qurtaracaq
və burada yaşayış olmayacaq. 

Bəli, həmin vaxt Mir Sədi ağa bu günümüz haqqında qabaqcadan
məlumat vermişdi. İllər keçdi, Mir Sədi ağa dediyi vaxt gəlib çatdı...
Ayaqlarımızın altını xaincəsinə qazan düşmən sonda öz xislətini gizlədə
bilməyib üzə çıxdı. Bütün eloba ilə bərabər Poladlı kəndinin camaatı
da öz isti yurdyuvasından didərgin düşdü, hamı qaçıb canını erməni
vəhşilərinin əlindən güclə qurtardı. Bu, Mir Sədi ağanın dediklərindən
35 il keçdikdən sonra  1993cü ildə baş verdi. Həmin yerlərdə bu gün
də yaşayış yoxdur. Bunların hamısı bir həqiqət deyilmi?»

Yeddinci möcüzə: «Günlərin bir günü çəpişimiz itmişdi. Alzabəyin
yaldakı qayalıqda çəpiş axtarırdım. Çəpişi çağırdıqca o, mələyir, sanki,
hansı daşın arxasında olduğunu bildirmək istəyirdi. Mən səs gələn tərəfə
qaçdım. Bura Alzabəyin yaldakı pirin yanı idi. Birdən dağdağan ağacının
gövdəsindən böyük bir ilanın sürüşüb qarşımda dayandığını gördüm.
Qorxudan dildodağım qurudu. Bilmədim ki, nə edim. İlan bir neçə dəfə
qarşımda çəpiş kimi mələyib qıvrılaqıvrıla Dik daşa tərəf getdi. Birinci
dəfə idi ki, ilanın belə mələməsini eşidirdim. Mən ilanın yerini itir
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məmək üçün onun arxasınca boylandım. Sanki, ilan mənə daşda ilişib
qalan çəpişin yerini göstərmək istəyirdi. İlan çəpişin yanında qıvrılıb
dayandı, sonra isə qayalar arasında gözdən itdi. Dədəm gəlib çəpişi ilişib
qaldığı Dik daşdan çıxardı...»

Nigar xalanın şahidi olduğu və danışdığı bu hadisələr Poladlı kən
dinin pirləri haqqında həqiqətləri tam üzə çıxarır. İnsanda pirlərə qarşı
olan inamı daha da artırır. Göründüyü kimi, pirlərin qorunması insanların
həyatı üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq insanlar həyatın axarına
düşəndə, ilahi bir qüvvənin hər zaman onları addımaddım izlədiyini
yadından çıxarır... 

Bir çox bölgələrdə olduğu kimi, Poladlıda da bu qüvvəyə Qaraçuxa
deyirdilər. İnanclara görə, Qaraçuxa adama gəlmək istəyən xətəri, bəlanı
ondan uzaqlaşdırır. Deyirlər ki, kimin Qaraçuxası oyaqdırsa, ona heç
vaxt ziyan gəlməz. Әgər kiminsə Qaraçuxası yatıbsa, deməli, tale ondan
üz döndərib, onu qoruyan qüvvə yoxa çıxıb. Bu, çox güman ki, kökü İs
lamdan əvvəllərə gedib çıxan bir inamın qalığıdır. İslamda belə bir an
layışın olmaması hamıya məlumdur. Və o da hamıya məlumdur ki, onu
qoruyan ilahi qüvvənin adı Qaraçuxa deyil...

Dağdağan ağaclarının pir sayılmasına baxmayaraq, onun meyvəsindən
istifadə olunurdu. Poladlıda ən dadlı dağdağan Nov daşda və Gabın dərədə
bitən dağdağanlar sayılırdı. Onlara yağlı dağdağan deyirdilər. 

Yaxşı yadımdadır uşaqlıq illərim: «Böyüklər bizə tapşırmışdı ki, dağ
dağan yığanda ağacın qolbudağını sındırmayın, günahdır... Bu fikir bizi
noxud boyda dağdağanları bircəbircə yığmaq üçün ağacın nazik bu
daqlarına çıxmaqdan çəkindirərdi. Yıxılmaqdan yox, ağacın budağının
sınmasından qorxardıq. Hərdən ağacın nazik bir budağını təsadüfən əyib
sındıranda özümüzü günahkar hesab edərdik və işimizi yarımçıq qoyub
korpeşman evə qayıdardıq. Budağı sındırdığımız üçün günlərlə özümüzə
gələ bilməzdik».

Poladlıların yaddaşında qalan pirlərlə bağlı hadisələrin bir neçəsi də
saqqız ağacları ilə bağlıdır. Saqqız ağacları, əsasən, Keyx evinin yalda,
Misir kişinin evinin arxasında, Məjdumun döşündə bitmişdi. Digər
saqqız ağaclarından biri Bayram yoxuşundakı Cahangirin saqqızı, biri
isə İsmayıl babanın həyətindəki Pir saqqız idi.

Poladlıların dediyinə görə, İsmayıl babanın həyətindəki Pir saqqızın
və Misir kişinin evinin arxasındakı saqqız ağaclarının da dibində
gecənin müxtəlif vaxtlarında işıqlar yanırmış. Həmin dövrün sovet təh
sil sistemi və ümumiyyətlə, dünya elmi bu prosesi torpağın tərkibində
fosforun olması ilə əlaqələndirirdi. Düzdür, həmin vaxt elm və sovet

461



dönəminin dinə qarşı yürütdüyü antitəbliğat mövqeyi bunu belə deməyə
tam əsas verirdi. Ancaq nə keçmiş sovet elmi, nə də bugünkü dünya
elmi, gecənin bir vaxtı pirlərdə yanan işıqların sirrini, onların yaranma
səbəblərini bu günə qədər öyrənə bilməyib. Bu proseslərə biz dini
nöqteyinəzərdən yanaşsaq, görərik ki, əsrlərdir, insanları addımaddım
izləyən bir qüvvə var. Və biz insanlar bu qüvvəni ətrafımızda daim hiss
etməliyik.

Poladlı kəndindəki pirlərin yerləri hamıya məlum olsa da, bunlardan
ancaq biri keçən əsrin 80ci illərinə qədər qorunubsaxlanmışdı. Sonrakı
illərdə isə həmin pir yolun genişləndirilməsi məqsədilə traktorla
kürüdülübdağıdılmışdı. Deyilənə görə, traktorun sürücüsü bundan bir
neçə ay sonra ağır qəzaya düşüb ölmüşdü.

Pir adı ilə tanınan bu yer Keyx evinin yalda yolun kənarında yer
ləşirdi. Həmin yerə Yalın yoxuşu da deyirdilər. Bura insanların niy
yətlərinin, arzu və məqsədlərinin həyata keçməsi üçün bir inam yeri idi.
Qərəllə ağacının qurumuş budaqlarına insanlar xeyli əski parçası
bağlamışdı ki, tezliklə arzularına yetişsin. Yoldan keçənlər isə ağacın
dibinə çoxlu sayda daş toplamışdı. Onlar hər dəfə bu yoxuşu qalxanda
niyyət edib pirə daş atırdı. Göründüyü kimi, bu toponimin yaranması
insanların həmin yerə inamından irəli gəlmişdir.

Yenə də yadıma düşdü uşaqlıq illərim: «Taytuşlarımla Ağa çayında
çimib evə gələndə yol kənarından köynəyimizin ətəyinə xeyli daş yığıb
həmin yerə topalayardıq. Və öz aləmimizdə güman edərdik ki, pirə kim
çox daş toplasa, daha çox yaşayacaq. Hətta hərdən də uşaq marağı ilə
pirdən arzularımızın həyata keçməsini istəyərdik. Biz günlərlə həmin
arzunun həyata keçməsi ümidilə yaşayardıq və nə vaxtsa arzularımızın
çin olacağı günü səbirsizliklə gözləyərdik. Böyüklər isə niyyət edib pirin
başına toplaşardılar. Kimisi ağacın budaqlarına müxtəlif rəngli parçalar
bağlayar, kimisi də ətrafa dağılmış daşları səliqə ilə toplayardı. Piri bar
maqla göstərmək, yaxud da burdakı qərəllə ağacının qolbudağını sındır
maq, əzmək günah sayılardı. Qəbirləri də barmaqla göstərmək olmazdı
deyərdilər. Ona görə də nə vaxtsa təsadüfən piri və ya qəbiri barmaqla
göstərəndə, barmağımızı dişləyib dabanımızla əzməyə çalışardıq. Fikir
ləşərdik ki, nə qədər möhkəm əzsək, ancaq bu halda günahlarımız daha
tez bağışlana bilər».

Bəzi bölgələrdə pirlərin toxunulmazlığı nəsildənnəslə keçərək bu
günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Ancaq bəzi pirlər isə insanların diqqət
sizliyi ucbatından, dövrün siyasi durumundan asılı olaraq yer üzərindən
birdəfəlik silinib getmişdir. 
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Bəzi mənbələr yazır ki, pirlərə inam özözlüyündə insanları həmişə
düzlüyə çağırıb. Bəzi mənbələr isə pirlərə olan inamı dağdağan, saqqız
və qərəllə kimi ağacların qırılıb məhv olunması təhlükəsinin qarşısını
almaq kimi qiymətləndirir. Eyni zamanda, mənbə pirlərə daşların toplan
masını da ətraf ərazilərin xırda daşlardan təmizlənməsi işinə xidmət et
diyini bildirir.

Poladlı kəndinin ziyalılarından biri olan Lətifov İsmayılın dedik
lərindən: «Keyx evinin yalda bağçamız var idi. Ora Yal bağça deyirdik.
Әmimlə (İsmayıl müəllim atası Məhəmmədə «əmi» deyirdi) bağçanın
hündür yerlərini qazıb düzəldirdik. Qazdığımız yerlərdən divar daşlarını
xatırladan sınıbdağılmış yastı daş parçaları və bir neçə sütun çıxdı.
Daşların üstündə ərəb əlifbasına oxşayan yazılar var idi. Ancaq daşlar
eroziyaya uğradığı üçün yazıları oxumaq mümkün deyildi. Burada vax
tilə sütunlu bir evin olması və buranın ziyarətgah, pir kimi tanınması ilə
bağlı eşitdiklərim artıq özünü doğrultmuşdu. Elə buna görə də bağçada
gördüyümüz bütün işləri yarımçıq saxladıq. 

Bu hadisə təxminən ötən əsrin 7080ci illərinə təsadüf edir. Həmin
dövrün imkansızlığı, eyni zamanda, sovet ideologiyasının dinə qarşı tut
duğu mövqe ucbatından bu barədə heç bir yerə məlumat verilmədi və
həmin yer yavaşyavaş unudulmağa başladı. Burada arxeoloji qazın
tıların aparılması barədə heç düşünən də olmadı. Sonralar oranı traktorla
tamamilə düzləmək istədim. Ancaq fikrimdən daşındım. Nələr baş verə
biləcəyini bir Allah bilirdi... Yaxşı deyiblər: «Ziyanın yarısından qayıt
maq da xeyirdir».

P.S. İllər keçdi... 1993cü ildə ermənilər torpaqlarımızı işğal etdi...
İşğal altında olan digər bölgələrin pirləri kimi Poladlı pirləri də zi
yarətsiz qaldı. Kim bilir, şüurlu insanlardan fərqli olaraq, dilsiz
ağızsız heyvanlar, bəlkə də, həmin pirləri yenə də ziyarət edir. Onlar
yenə də daşadivara sarılıb uca Allahdan kömək diləyir. Kim bilir,
bəlkə də, həmin dağdağan, saqqız ağaclarının dibində yenə də gecələr
işıq yanır. Bəlkə də, əksinə, minlərlə evin işığını sönmüş görən ilahi
qüvvə daha orada işıq yandırmır... 
Bu işıq bizə uca Allaha doğru uzanan nurlu yolu göstərmirdimi?..
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İNANCLAR

Qədim dövrlərdən həyatımızda önəmli rol oynayan, məişətin müx
təlif sahələri ilə bağlı inanclar bu gün də xalq arasında aktuallığını
itirməmişdir. Həmin inanclar ulu babalarımızdan nəsillərə ötürülmüş
bir mirasdır...

Bəzi bölgələrdə olduğu kimi Poladlıda da inanclar insanların həya
tında xüsusi əhəmiyyət kəsb edib. Fikir vermisinizsə, çoxları qarşısından
qara pişik keçdikdə yolunu dəyişir, güzgü sındıqda məyus olur, bəxt
üzüyünü itirdikdə bədbəxt olacağını düşünür. Әslində bunların hamısı
minilliklərdən bəri gələn inanclardan başqa bir şey deyil...

Tədqiqatçıların fikrincə inanc və əlamətlərin çox az bir hissəsi elmə
əsaslanır. Әksər əlamətlər yalandır və sadəcə insanlar özlərini buna
inandırmaq üçün müəyyən təsadüfləri inanclarla bağlayır. İnanclara
hədsiz inam insanı reallıqdan uzaqlaşdırır və bununla mübarizə
aparmadıqda tədricən ağlına deyil, təsadüflərə güvənməyə başlayır.
Belə insanlar çox vaxt inancların gücünün həqiqiliyinə özünü o qədər
inandırır ki, hətta onların təsiri altına düşür və ona elə gəlir ki, məsələn,
qarşısından qara pişik keçibsə, işləri düz gətirməyəcək. Bu səbəbdən
də o, baş verən hadisəni gün ərzində unutmur və gərgin vəziyyətdə qalır.
Uğursuzluqların hamısını qara pişiyin qarşısından keçməsi ilə əlaqə
ləndirir. Әslində isə bu, belə deyil. İşlərin alınmaması onun gün ərzində
keçirdiyi əsəb pozuntuları və gərginliklə bağlıdır. (Qeyd: Rəvayətə görə
qədim zamanlarda çox qəddar bir şah varıymış. Şah gəzintiyə çıxarkən
qabağına çıxan hər kəsin boynunu vurdurarmış. Әhalinin sayının get
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dikcə azaldığını görən vəzir çox fikirləşir, vəziyyətdən çıxış yolu tapır.
O, camaata bəyan edir ki, kimin qarşısına qara pişik çıxarsa, mütləq
yolunu dəyişsin, əks halda şahın qəzəbinə tuş gələcək...

Beləliklə, şah gəzintiyə çıxarkən onun gedəçəyi yollara əvvəlcə qara
pişik buraxırmışlar. Qara pişiyi görən insanlar isə tez yollarını dəyişib
başqa istiqamətə gedirmiş). Qara pişiklə bağlı bir çox rəvayətlər var.
Görünür yaşadığımız dövrdə də insanların qabağına qara pişik çıxarkən
yollarını dəyişmələri belə rəvayətlərdən qaynaqlanır.

İnancların və əlamətlərin bəziləri həqiqətən də elmə əsaslandığı üçün
hardasa reallığa uyğun gəlir. Lakin belə inanclar çox azdır. İnanclara
fikir verən insan hər şeyə çox tez inanır, xırda hadisədən belə təsirlənir.
Belə adamlar məsuliyyəti öz üzərindən atır və hər şeyi inanclarla bağ
layır. Öz səhvləri ucbatından uğursuzluq baş verərsə, onlar məsələn,
əlində boş vedrə ilə qarşısına çıxan adamı günahlandırır. Belə insanlar
çox qapalı olur, öz daxili hissiyyatına güvənərək inanclara və hadisələrə
qiymət verməyi üstün tutur.

İnanclarda yalnız pis tərəfləri görmək düzgün deyil. Belə ki, inanclara
inanaraq yaxşı bir şeyin baş verəcəyinə inam və ümidlə yaşamaq hissi in
sanı çox ruhlandırır. Bu baxımdan, inanclar insanlara köməklik edir. Misal
üçün, bəzi insanlar hansısa bir boyunbağının onu qoruyacağını düşünür
və hər zaman onu boynunda gəzdirir. Belə adamlar hansısa bir əşyanı da
daim özü ilə gəzdirərək onun uğur gətirəcəyinə inanır. Bunlar nikbin in
sanlardır. Hətta lap qədim zamanlarda insanları, eveşiyi bəd nəzərdən qo
rumaq üçün heyvanların kəllə sümüklərini də evin qapısından, həyətdən
asırdılar. Halbuki bunların özlərinin qorunmağa ehtiyacı var idi...

Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, inanclar həqiqətə uyğundur və onları
nəzərə alan insanlar daha çox uğur qazanır. İnanc və əlamətlərə fikir ver
məyən insanlar isə uğursuzluğa düçar olur. Belə adamların başlarına həmişə
pis işlər gəlir. Bu, ona görə baş verir ki, əlamətlərə fikir verməyən insanlar
onları anlaya bilmədikləri üçün özlərini qoruya bilmir. Әlamətlər isə
gələcəkdən xəbər verir və çox vaxt gözə görünməz qüvvələr insanı hansısa
əlamətlər vasitəsilə, pis hadisədən qorumaq istəyir. Bu əlamətləri anla
madan, inancları bilmədən onların demək istədiyini hiss etmək mümkün
deyil. Ona görə də insanlar inanclara laqeyd yanaşmayıb, onlar haqqında
daha məlumatlı olmalı, özlərini düzgün istiqamətə yönəldə bilməlidir.
İnancların sirli gücünü nəzərə alaraq, onlara laqeyd yanaşmaq əvəzinə
təsirindən faydalanmaq məsləhətdir.

Göründüyü kimi inanclarla bağlı məsələdə tədqiqatçıların fikirləri
üstüstə düşmür. Bu fikirlərin hər ikisi müasir dövrdə  texnologiyalar
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əsrində deyilmiş fikirlərdir. Bunların hamısı həyatın reallıqlarıdır. Lap
qədim dövrlərdən texnologiyalar əsrinə qədər gələn inanclara bu gün
inananlar da var, inanmayanlar da. Hətta öz işlərini inanclara uyğun
quranlar da var... 

Minilliklərdən bəri gələn inanclara poladlıların əksəriyyəti bu gün
də əməl edir. Nəsildənnəslə, dildəndilə ötürülən inancların çoxu bəlkə
də yazılı ədəbiyyatda yoxdur. Təbii ki, bu illər ərzində inancların deyiliş
formasında xeyli dəyişikliklər baş verib. Belə inancların toplanmasında
vaxtilə Sənəm nənənin, Simuzər nənənin, Nazlı nənənin, Zeynəb
nənənin, Güllər nənənin, Әziz nənənin, Xatın (Xatun) nənənin, Həcər
nənənin, sonralar isə Gilə nənənin, Telli nənənin, Mələk nənənin,
Familə nənənin, Münəvvər nənənin, Mirvari nənənin, Səmayə nənənin
və poladlının digər ağbirçək nənələrinin söz boxçasından istifadə olun
muşdur: (İnanclar dildə deyildiyi kimi qələmə alınmışdır. Dırnaq ara
sında olan bəzi ifadələrdəki hərf və söz təhriflərini nəzərə almağı xahiş
edirəm.)
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Heyvan itəndə qurdağzı bağlayardılar
ki, qurdquş yeməsin. Qurdağzını hamı
bağlaya bilməzdi. Heyvanı itən adam
heyvanın cinsi, rəngi, boyu və otladığı
örüş barədə qurdağzı bağlayana xəbər
göndərər, yaxud da özü gələrdi. Qurdağzı
bağlayan əvvəlcə üç dəfə «Bismilləhi
Rəhmani Rəhim»  deyib, sonra qarasaplı
bıçağın ağzına tərəf bu sözləri üç dəfə
birnəfəsə oxuyub üfürərdi:

«Fəqəriora fədəm dəmə əleyhim, 
Rəbbehim bi zəmbehim, 
Zəvvaha və losyaxari, 
Üqübaha kuf».
Sonra qurdağzı bağlayan bıçağın ağzını

bərkbərk bağlayıb, əl dəyməyən bir yerdə
gizlədərdi. Qurdağzı bağlayan heyvanı itən
adamı əmin edərdi ki, heyvanına heç nə ol
mayacaq, sağsalamat qayıdıb gələcək.

Әgər gizlədilən bıçağa qadın əli dəy
səydi, yaxud itən heyvan və ya qurdun
özü, haradasa sudan keçsəydi qurdağzı
sınmış hesab olunardı. Heyvan tapılandan
sonra gizlədilən bıçağı çıxarıb, ağzını müt
ləq açardılar. Bıçaq uzun müddət bağlı
qalardısa qurd acından ölə bilərdi.

Qurdağzı bağlayarkən bıçaq olmasa,
qırmızı ipi düyünləyərək bu sözləri oxu
yub, ipin düyününə tərəf üç dəfə üfürər
dilər:

«Şəmsü həvə,
Qərrux əfət,
Dəmdəmə, 
Әleyhim,
Rəbbihim, 
Müzəmmim,
Fəssəfi, valihi,
Ya Xəfi, iqbahi».
Bu sözləri oxuduqdan sonra qurd mal

heyvana yaxın düşə bilməzdi.
Qurdağzı bağlamağın başqa yolu isə

belə idi. Heyvanı itən adam mis qazanı
götürüb, əlində üç dəfə fırladıb deyərdi:
«Allah, sən canavarların, çaqqalların, oğru
ların dilini bağla!»

Sonra qurdağzı bağlayan qazanı damın
bir küncündə ağzıüstə çevirib bu sözləri
oxuyardı:

«Aya baxdım ağladım,
Günə baxdım ağladım,
Həzrət Әli əliylə
Qurdun ağzın bağladım».



Heyvan tapılandan sonra qazanı götü
rüb istifadə etmək olardı. Tapılmasa qaza
na bir müddət heç kim əl vurmazdı.

Xəstələnən uşaqları qurdağzından keçi
rərdilər. (İnanclara görə qurd dərisinin al
tından keçirilən xəstələr şəfa tapardı).

Çəltik döyümü vaxtı külək tozanaq qo
paranda qızlar belə oxuyardı:

«Qalxma tozanaq, qalxma tozanaq,
Mən sənə ərə gedəcəm!»

Üçənək (parabizən) kiminsə əlinə qo
nanda, uçana qədər ona dəyməzdilər. Onu
yerə salmaq günah sayılardı. Üçənək bar
maqlar üzərində hərəkət etdikcə deyərdilər:

«Üçənəyim üç, üç…
Get qardaşımı (başqa adlar da olar) gətir».
Üçənək uçana qədər bu sözləri təkrar

layardılar.

Günəş doğanda deyərdilər:
«Gün anasının qoynundan çıxdı».
Günəş batanda deyərdilər:
«Gün anasının qoynuna girdi».

Qəflətən qorxan adama tez su içirərdi
lər ki, qorxuluğu götürülsün.

Sağsağan səhərsəhər həyətə qonanda
ev yiyəsi deyərdi:

«Sağsağan xeyir xəbər?..
Xeyir isə get bir də gəl,
Oğlunun da oğlu olub, qızının da...
Şər isə get bir də gəlmə, 
Oğlunun da oğlu ölüb, qızının da...»

Uzaq səfərə çıxan adamın arxasınca su
atardılar ki, yolu işıqlı, işləri uğurlu olsun.

Gecə dırnaq tutmaq, baş daramaq gü
nah sayılardı.

Atın üstündə meyid aparanda ya onun
yəhərindən çarıq asardılar, ya da qulağına

deyərdilər ki, meyid aparırsan. Bunları et
məsən atın bağrı çatlaya bilərdi.

Atın yalmanı dolaşdıqda onu açıb dara
yardılar. Bir neçə gündən sonra yenə
dolaşardısa deyərdilər ki, cin dolaşdırıb.
Yaxud da, at tövlədə yuxuda olarkən yır
ğalanardısa, deyərdilər ki, onu cin minib
çapır.

Xeyir iş olanda ev sahibləri qəbristan
lığa gedib quran oxudar, sonra isə qəbir
daşının yanında dayanıb dünyasını dəyi
şən yaxın adamlarına xeyir iş barədə xə
bər verərdilər.

Bayquş həyətdə ulaynda evdəkilər təş
vişə düşər, bayquş tərəfə kösöv atıb qov
mağa çalışardı. Ya da bayquş qonan yerin
yaxınlığına duzçörək qoyub deyərdilər:

«Səni and verirəm bu duzçörəyə çıx
get, bir də buralara gəlmə!» 

(Sənəm nənə)

İlanla qarşılaşanda bu sözləri deyərdilər:
«Ey Allahın dilsizağızsız heyvanı!

Səni and verirəm, Süleyman peyğəmbərin
adına çıx get. Mən sənə dəymirəm, sən də
mənə dəymə!»

Həyətdə ilan olanda evdəki tutiyanı su
ya qatıb həyətin dörd tərəfinə səpərdilər.
Bir tərəfdən isə yol qoyardılar ki, ilan
çıxıb getsin. Suyu səpərkən ilanların ad
larını oxuyardılar:

«Talxam haydı,
Şalxam haydı,
Cəfəri, Cəfəri,
Cinni Bəşər, Şahmar, Yelmar, Gülmar.
Mələyim, quzum,
Şünağzı məndə,
Döyməsin, aşmasın,
Yüzənni gəlsin,
Ya Süleyman peyğəmbər».
Evdə tutiya olmadıqda bu sözləri bir
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ovuc duza oxuyub, eveşiyə səpər, mal
heyvana verərdilər ki, ilanlardan ziyan
çəkməsin.

Hər evdə yeddi ocaq ilanı olardı. «On
lardan biri Fərəhdi, biri Mələkdi, qalan
beşi isə evə dirəkdi»  deyərdilər. Ziyanlıq
edən Fərəh ilanını öldürsən evdə həmişə
xoşbəxtlik, sevinc, gülərüzlülük  olardı. O
birilərini öldürsən, evin ruzisi, bərəkəti
qaçar, evə bədbəxtlik üz verər, evin çırağı
sönərdi.

Gün əyiləndən şər qarışana qədər ban
layan xoruzu tutub kəsərdilər. «Әgər onu
kəsməsən evdən meyid çıxar»  deyər
dilər.

Günəşli havada yağış yağanda deyərdi
lər ki, şeytan oğluna toy eləyir.

Qundaqda olan uşaq özözünə güləndə
deyərdilər ki, onu şeytan güldürür.

Boş tüfəngi əldə oynatmazdılar. «Şey
tan için doldurar!»  deyərdilər.

İçərisində pay göndərilən qabı ev
yiyəsi boş geri qaytarmazdı. Evdə heç nə
olmasa belə, qabın içərisinə bir parça
qənd, yaxud da bir qaşıq duz qoyub geri
qaytarardılar. Bu, xeyir, bərəkət, firavan
lıq demək idi.

İt ulayanda deyərdilər ki, göydən ağır
bəla enir.

(Simuzər nənə)

Şər qarışanda atı olanlar heç kimə tərəzi
verməzdi.Versəydi əvəzində bir şey alıb
saxlayardı. Әks halda ata qadabəla gə
lərdi.

Uşağa və malheyvana göz dəyməsin
deyə, onların üstündən naxışlı dağdağan,

saqqız, qərəllə çubuğu və ya gözmuncuğu
asardılar.

Cümə axşamı ocağın üstünü boş saxla
mazdılar. Həmin gün ölənlərin ruhu evləri
gəzir deyə, hər evdə qazan asılar, yemək
bişirilər, hamı deyibgülərdi.

Uşağın qorxuluğunu çərşənbə günü
götürərdilər. Uşaq yatarkən qorxugötürən
ərsini (xamır kəsmək üçün alət) qızdırıb,
onun başının üstə dayanardı. Sonra qızar
mış ərsini bir dəfə uşağın başının üstündə,
bir dəfə ortasında, bir dəfə də ayaq tərəfində
qəflətən suya basardı. Bu səsə uşaq diksinib
yuxudan oyanardı. Qorxugötürən bunu üç
dəfə təkrarladıqdan sonra həmin suyu uşa
ğın üzgözünə sürtərdi. Bununla da uşağın
qorxuluğu götürülərdi.

Uşağın xəstəliyini götürmək üçün qoca
qarılar belə deyərdi:

«Həzrəti Süleyman eşqinə,
Çin qızı Mərcan hökmünə.
Bəniadəmdən, bəniheyvandan,
Cindənşeyətindən, axar sudan,
Köklü ağacdan, dibli qayadan,
Yeddi yolun ayrıcından,
Ağırlığını, uğurluğunu göturdüm!»
Sonra uşağın başından üç dəfə su töküb,

onu isti bir şeyə bükərdilər.

Uşağı birinci dəfə çimizdirəndə başın
dan iki əllə tutub üç dəfə yuxarı qaldırar
dılar ki, boyu gödək qalmasın.

(Nazlı nənə)

«Boşqabı bulaşıq saxlayanın nişanlısı
eybəcər olar»  deyərdilər.

Cümə günü gündüzlər çimmək olar, an
caq həmin günün axşamı çimmək günah
sayılardı. Həmin axşam övliyalar ova çı
xır, deyərdilər. Onlar insanı çılpaq bədən
də görüb vura bilərdi.

468



Şər vaxtı (axşamüstü) yatmazdılar. Şər
qarışanda qismət paylanar, kimin bəx
tində, taleyində nə varsa o da verilərdi.

(Zeynəb nənə)

Uşaq anadan olandan sonra evə qırx gün
kənar adam gəlməzdi. Әgər kim isə gəlmək
istəsə həyətdəki yolağanın qarşısında otu
rar, ev yiyəsi uşağı gətirib onun başının üstə
bir neçə dəfə fırladıb sonra içəri aparardı.

Evdə heç kim olmasa da evə daxil olan
da salam verərdilər. Çünki evdə gözə
görünməyən kimlərsə ola bilər. Hətta onlar
müxtəlif heyvan cildində adamın yuxusuna
da girər, evə xeyirbərəkət gətirərdi. Ona
«Qaraçuxa» da deyərdilər. O, evlərin kan
darında dayanıb hər bir şeyi izləyərdi.

Uşağın qırxı çıxan gün qırx buğdanı ilıq
suyun içərisinə atardılar. Həmin su ilə uşağı
çimizdirib, buğdanı da başından tökərdilər
ki, uşaq sağlam, ruzulu, bərəkətli böyüsün.

İlaxır çərşənbədə obaşdan (sübh tezdən)
durub çaya gedərdilər. Səhəngi doldur
mamış çayın içərisindən bir ovuc balaca
daş götürüb səhəngin içinə tökərdilər. Sonra
səhəngi doldurub evə gətirər, suyu işlədib
qurtarana qədər daşlara dəyməzdilər. Su
qurtarandan sonra daşları çıxarıb un çu
valının, buğda xaralının arxasına atardılar
ki, evdən xeyirbərəkət əskik olmasın.

Qəbristanlığı və pirləri barmaqla gös
tərmək günah sayılardı. Kimsə təsadüfən
barmağını qəbristanlığa və ya pirə tərəf
uzatsaydı, barmağını dişləyib dabanı ilə
əzməli idi ki, etdiyi günah bağışlansın.

(Güllər nənə)

Qoz ağacının dibində yatmazdılar. Mal
heyvanın dırnaqlarında gələn bəla həmin
adamı vurub xəstə edə bilərdi.

Axşam ocaqdan qonşuya köz verməz
dilər. Deyilənə görə axşam qonşuya köz
verəndə evdən xeyirbərəkət kəsilərdi.

Deyərdilər ki, süpürgəni yandıranda qar
yağar. Qara süpürgənin bol olması isə qı
şın sərt gələcəyindən xəbər verərdi.

Balaca uşaqlara malheyvan ürəyi ver
məzdilər. Malheyvan ürəyi yeyən uşaq
qorxaq böyüyərdi.

Deyirlər səfərə gedərkən qarşına cana
var, tülkü, it və ya ilan çıxardısa, bu, xe
yirliyədir.

(Xatun nənə)

Baş darağını duzla birlikdə qonşuya
verməzdilər. Әks halda evdəki adamların
başında teztez ağrılar olardı.

Təzə sağılmış südü bişirəndə ocaqdan
qonşuya köz verməzdilər. Malheyvan
süddən kəsilə bilərdi. Әgər köz verəsi ol
saydın süd qazanının qapağına ya göy ot,
ya da kömür qoymalı idin.

Kəndin yaxınlığında balalayan canavar,
həmin kəndin malheyvanına dəyməzdi.

(Әziz nənə)

Әgər kimsə gəlib gördüyün işin üstə
çıxardısa, o gedəndən sonra ocağa bir ovuc
duz atardılar ki, göz dəyməsin.

Yolun kənarına toplanan daş qalağına
insanlar pir kimi baxardı. Yoldan keçənlər
bura bir neçə daş atıb, pirdəki digər daş
ları ziyarət edərdi.

(Həcər nənə)

Uşaq süd dişini paltar yükünün arxasına
atıb deyərdi:
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«Siçan, balta dişimi verirəm sənə, inci
dişini ver mənə».

Güclü yağış, dolu yağanda, gürşad (ley
san) olanda, ildırım düşəndə, yer tərpə
nəndə (zəlzələ) vahiməyə düşən insanlar
belə oxuyardı: 

«Ya məlləti feyləm yəzər,
İltib fima fima məzər.
Әn qəhrikə yöməl xəla,
İl fam səti əti behim.
Hərrəl baba, əl Mustafa
Vəl Mürtəza,
Və bina humma 
Vəl Fatima,
İl Fatima, Can Fatima!»
Bu sözlər oxunandan sonra üç dəfə

«Allahu Әkbər!»  deyib, sacağı var güc
lə həyətə tullayardılar. 

Daha sonra:
«La İlahə İlləllah, 
İlləhu billahu,
Və mələkətuhu, 
Və rəsuluhu,
Və küduluhu, 
Və yövmil axiri,
Və bil qədərə. 
Min şərrihi, min Allahu Təala.
Әkbər və la hövlə qüvvətən Әliyül

əzim!»  deyib, üç dəfə salavat çevirər
dilər. 

Lap sonda isə: 
«La ilahə illəllah, illəhu billahu, 
Allahu sədə, Can bülbülü qəfəsdə!» 

deyərdilər.

Ayın, günəşin üzü tutulanda camaat mis
qabları birbirinə döyəcləyərdi ki, ayın,
günəşin üzü açılsın.

(Gilə nənə)

Novruz bayramlarında üzərlik yandırıb
tüstüsünü oğuluşağa, eveşiyə, malqa
raya verərdilər ki, ilboyu nəzərdən uzaq
olsun.

Әqrəb kimisə sancanda, yerinə qatıq
sürtüb bağlayardılar.

«Әqrəbəqrəb axınca,
Çaxmağını çaxınca.
Әqrəb oldu bir kişi,
Bağladı qurduquşu.
Süleyman peyğəmbərin bıçağı,
Fatimə nənənin qurşağı»  deyib, ya

ranın yerini üç dəfə üfürərdilər. 
«Әqrəb insanı sancandan sonra gedib

qəbristanlıqda onun yolunu gözləyər» 
deyərdilər.

Dünyanın anasına «Fatma nənə» de
yərdilər. Fatma nənə hər şeyin anası oldu
ğu üçün, dünyanın gedişini, dolanışığın
necə olacağını bilərdi. Hətta, göy qurşağı
görünəndə deyərdilər ki, Fatma nənə öz
hanasını qurub. Bu halda insanlar hər işin
xeyirli olacağına inanardı.

(Telli nənə)

Həftənin günləri duz, tək, çərşənbə,
adına, cümə, şənbə, bazar adlanardı. Duz
günü, çərşənbə günü, şənbə günü pis, tək
günü, adına günü, cümə günü, bazar gü
nü isə yaxşı gün sayılardı. Pis günlərdə
çimmək və ya yeni bir iş başlamaq ol
mazdı.

Evdə namaz qılan adamın qarşısından
keçmək günah sayılardı.

Uşağı, malheyvanı ucadan tərifləməz
dilər ki, onlara cinşeytan toxunar, ya da
göz dəyər.

Uşağı çimizdirib qurtardıqdan sonra onu
ayaq üstə saxlayıb başından su tökətökə
deyərdilər:

«Ağırlığınuğurluğun
Dağlara, daşlara.
Göydə uçan quşlara,
Çayda yatan camışlara,
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Kəlçələrə, qoyunlara,
Hürhür hürən itlərə,
Deyingən arvadlara».

Qüsul alarkən deyərdilər:
«Qüsulu qüs üçün, 
Qüsulu Məhəmməd üçün,
Məhəmməd hümmət üçün,
Dəstamazım mövla üçün,
Murdarlığım getmək üçün,
Təmizliyim gəlmək üçün,
Allahın pak bəndəsi olmaq üçün».

«Süpürgəni ayaqlayan və ya süpürgə ilə
vurulan adam şərə düşər»  deyiblər. Sü
pürgəni ayaqlayan adam şərdən qurtul
maq üçün üç dəfə süpürgənin üstünə
tüpürməli idi.

Təsbeh çevirərkən niyət edib təsbehin
təxmini bir hissəsini iki əlin barmaqları
arasında tutardılar. Ardıcıl olaraq «Süb
hanallah, Әlhəmdülillah, Vəla» deyərək
təsbehi birbir çevirərdilər. Barmaqlar
arasındakı hissənin Sübhanallah kəlməsi
ilə bitməsi yaxşı, Әlhəmdülillah kəlməsi
ilə bitməsi səbr, Vəla kəlməsi ilə bitməsi
isə pis sayılardı.

Heyvanı kəsən adamın başı, ayaqları
örtülü olmalı idi. Heyvanı qibləyə tərəf
çevirib üç dəfə «Bismillah, Allahu Әk
bər!»  deyib sonra kəsərdilər.

Adam hərdən hıçqıranda deyərdilər ki,
nə isə oğurlayıb.

Orucluq ayının son günü qara şamaxı
arxasından ayı görən adamın qisməti yax
şı olar, deyərdilər.

Ağ sapla qara sap birbirindən seçilmə
yəndə iftar, ağ sapla qara sap birbirindən
seçilənə qədər isə imsaq vaxtı sayılırdı.

(Mələk nənə)

İlaxır çərşənbədə qapı arxasından qulaq
asardılar. Әgər evdən xoş söz eşidərdinsə
ilin uğurlu, bəd söz eşidərdinsə uğursuz
olacağına inanardın.

Başqasına soğan verəndə əl ilə verməz
dilər, ətəyə qoyardılar.

Gəlin aparanda arabanın qabağını kə
sərdilər. Oğlan evinin adamları şirinlik
verərdi ki, gəlinin ayağı yüngül olsun,
getdiyi evin çırağını yandırsın.

«Bəy toyunda oynasa ucuzluq olar» 
deyərdilər.

(Familə nənə)

Çörəyi üzü aşağı qoymazdılar ki, bərə
kəti qaçar.

Qaranquşun yuvasını dağıtmaq günah
sayılardı. Qaranquş yuva qurduğu həyət
də həmişə şadlıq olardı.

Qurbağanı, yaxud da tısbağanı arxası
üstə çevirsən, deyərdilər ki, güclü yağış
yağacaq.

«Qazandibi yeyənin toyunda qarqiya
mət olar»  deyərdilər.

Qaynar suyu yerə tökməzdilər. Әgər
töksən «Şeytan balanı götür qaç!»  demə
liydin.

Yanar közün üstə su tökməzdilər. Onda
evin ocağı sönərdi. Әgər töksən üç dəfə
«Bismillah» demək lazım idi. (Ümumiyyətlə
poladlılar bismillah sözünü teztez işlədər
dilər).

Novruz axşamı ailənin hər hansı bir
üzvü evdə olmasa, deyərdilər ki, o, yeddi
bayramı ailəsindən uzaqda keçirəcək.
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Qoz ağacını əkən onun barından yeməz,
deyərdilər. Ona görə də bu ağacı həmişə
yaşlı insanlar əkərdi.

(Münəvvər nənə)

Demək istədiyin sözü səndən qabaq
kimsə desəydi, «Sən məndən çox yaşa
yacaqsan»  deyərdik.

Qolları qucaqlayıb dayanmaq həmin
adamın qəmqüssə, kədər içində olduğun
dan xəbər verərdi.

Deyərdilər ki. kişinin ayaqları üstündən
arvad keçsə kəbindən düşər.

Kişinin papağını təsadüfən arvad başına
qoysa, kişinin sözü arvad yanında keç
məzdi. Belə olan halda kişi həmin papağı
bir də başına qoymazdı ki, sözü arvad ya
nında keçərli olsun.

Süfrəyə duz töküləndə üstünə qənd qo
yardılar ki, evdə davadalaş olmasın.

(Mirvari nənə)

Halı (gözəgörünməz məxliq) tutub üs
tünə iynə, yaxud, sancaq taxsan, bütün
tapşırıqlarını yerinə yetirər, ev işlərində
sənə köməklik edərdi. İynə çıxan kimi hal
qaçıb gedərdi.

Evin həyətinə heyvanın kəllə sümüyü
nü asardılar ki, evi bəd nəzərdən, göz dəy
mədən qorusun.

Zəlzələ olanda deyərdilər ki qızıl öküz
belini tərpətdi.

Yuxuda qorxan uşağın yastığının altına
bıçaq və ya qayçı qoyardılar.

Gəlin gələndə ayağı ilə boşqabı sındı
rardı ki, ayağı yüngül olsun.

Göz, nəzər dəyməsin deyə duzu adamın
başına üç dəfə fırladıb oda atar, «pis gö
zlər çıxsın»  deyərdilər.

«Su içəndə adamı ilan vurmaz»  deyər
dilər.

(Səmayə nənə)
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Zaman ən yaxşı müəllimdir, təəssüf ki, o öz şagirdlərini öldürür. 
(Hektor Berlioz)
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ELDӘNELӘ, DİLDӘNDİLӘ

Azərbaycan folkloru insanların yüksək mənəvi əxlaqi dəyərlərini,
etik və estetik düşüncələrini özündə əks etdirən ağız ədəbiyyatının
tərkib hissəsidir. Şifahi xalq ədəbiyyatının ilk nümunələri  ibtidai
insanların məişəti, təbiət hadisələri, ovçuluq, əmək və digər bu
kimi məsələlər haqqında təsəvvürləri özündə əks etdirir.

Folklorun ovçuluq, əkinçilik, maldarlıqla əlaqədər olan nümunələri şi
fahi xalq ədəbiyyatımızda geniş yayılmışdır. Yaradıcılığın bu sahəsi bədii
təfəkkürün inkişafına, təbiətdə gedən proseslərin bədii sözlə ifadəsinə
şərait yaratmışdır. Folklorun digər formaları  nağıllar, dastanlar, hikmətli
sözlər, lətifələr və s. bu prosesin nəticəsində meydana gəlmişdir.

Şifahi xalq ədəbiyyatının qələmə alınması təkcə ədəbiyyatımız üçün
deyil, bir çox başqa elmlərin (tarix, coğrafiya, etnoqrafiya və s.) inkişafı
üçün də böyük rol oynamışdır. Folklorumuz epik, lirik və dramatik janr
ları özündə birləşdirmiş və həmin üslublara uyğun növlərə bölünmüşdür.

Şifahi xalq ədəbiyyatı kollektiv yaradıcılığın məhsuludur. Ona görə
də xalqın çox hissəsinin arzu və istəkləri, müxtəlif hadisələrə münasi
bətləri, tərbiyəvi düşüncələri çox sadə, təmiz və formalaşmış bir şəkildə
nəsildənnəslə ötürülərək bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır.

Poladlılar arasında folklorun alqışlar, qarğışlar, andlar, məsəllər, tap
macalar, lətifələr və s. kimi epik növləri geniş yayılmışdır. Adi məişətdə
və həyatın digər sahələrində geniş işlədilən ağız ədəbiyyatının belə növləri
bu gün də poladlıların teztez istifadə etdiyi folklor nümunələrindəndir.
Bu nümunələri poladlıların dilində deyildiyi kimi sizlərə çatdırıram:
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ALQIŞLAR

Allah kürəyində dursun!
Allah başacan versin!
Allah səni qanadının altında saxlasın!
Allah bəd nəzərdən qorusun!
Allah təpənnən töksün!
Allah dadına yetsin!
Allah ciyər dağı göstərməsin!
Allah işini xeyirriyə calasın!
Allah köməyin olsun!
Allah gözüdolusu versin!
Allah canını sağ eləsin!
Allah o dünyasını versin!
Allah işini uand (avand) eləsin!
Allah yönünü bəri salsın!
Allah ürəyincə versin!
Allahın kölgəsi üstündə olsun!
Allahın zamınında olasan!
Ay pir olmuş!
Aydınlıx içində olasan!
Ayrılıx görmüyəsən!
Balalarının xoş sadası gəlsin!
Balaya (bəlaya) tuş gəlmiyəsən!
Bərəkətdi olsun!
Bı gejəningünüzün sahıbı köməyin olsun!
Canın xəstəliy tapbasın!
Dərd nədi bilmiyəsən!
Eveşiy yeyəsi olasan!
Evinnən həmişə tüstü çıxsın!
Әlindəavcında qalsın!
Әkdiyinin barın görəsən!
Halalxoşun olsun!
Hara getsən, işin uand olsun!
Xoş günə çıxasan!
Xoşbaxt olasan!
İşıxlığa çıxasan!
İşin uand olsun!
Qadabaladan uzax olasan!
Qədəmlərin uğurru olsun!
Qollubudaxlı olasan!
Quru budağın göyərsin!
Qolun yorulmasın!
Mənsilin (məhsulun) bol olsun!
Neynim, nətər eliyim demiyəsən!
Oduna nur çilənsin!

Ojağın sönməsin!
Ojağın nurlu olsun!
Ömrün şaddıxlarda keşsin!
Ömrün uzun olsun!
Ömrün bıdanmasın (kəsilməsin)!
Pis gün görmüyəsən!
Sağsalamat evində yaşayasan!
Səni ağ günə çıxasan!
Səni ağgünnü olasan!
Səni min yaşıyasan!
Səni görüm cənnətdiy olasan!
Səni qadabala görmüyəsən!
Səhər üzünə xeyirriyə açılsın!
Səhər üzünə gülsün!
Şərşəbətədən uzax olasan!
Sucan (su qədər) ömrün olsun!
Toyun mübarəy olsun!
Ulduzlarınız barışsın!
Urzulu (ruzili) olasan!
Uşaxların atalıanalı böyüsün!
Üzün ağ olsun!
Yarıyannardan olasan!
Yolun açıx olsun!
Yeri behiştiy olsun!
Zəhmətin hədər getməsin! və s...

QARĞIŞLAR

Allah dadıana heş yetməsin!
Allah səni heş yarıtmasın!
Allah başına daş salsın!
Allah balanı (bəlanı) versin!
Allah xeyir verməsin!
Allah səni kəssin!
Allah sərədərini (bacarığını) kəssin!
Allah təpənnən vırsın!
Al qanına bölənəsən!
Ağ yel incəni (belini) əysin!
Ağzına qəyə (daş) dəysin!
Ağzınnan çıxan qoynuna girsin!
Başına daş düşsün!
Balıya (bəlaya) tuş gələsən!
Boyunu yerə soxum!
Boyuna ip ölçüm!
Canın şaddıx görməsin!
Cavan öləsən!
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Ciyərin parçalansın!
Ciyər dağı görəsən!
Çər dəymiş!
Çırağın sönsün!
Çörəy səni tutsun!
Çörəy üzünə qəhət olsun!
Çörəyə möhtac qalasan!
Dalınca qara bir daş!
Daş düşsün təpənə!
Dernəyin (tifaq, ev) dağılsın!
Dilin ağzında yansın!
Dodağın parapara olsun!
Eşimeşim eşiləsən!
Ev yeyəsi olmıyasan!
Әlindəavcında qalmasın!
Әndamın yansın!
Görüm sənin ömrün bıdansın!
Gözün iki deşiydən çıxsın!
Getdiyin yol sənə qənim olsun!
Günün göy əysiyə (əsgiyə) bükülsün!
Günəş sənə qənim olsun!
Hara getsən xeyir görmüyəsən!
Haramxoşun olsun!
Hayına gələn olmasın!
Hallar içini qəşisin!
Hallar səni aparsın!
Heş nədən xeyir görmüyəsən!
Xeyir iş tapmıyasan!
İldırım təpənnən vırsın!
İşin uand olmasın!
İlimilim itəsən!
Kələyin kəsilsin!
Kəndirin kəsilsin!
Kül başına!
Qara yaman səni vırsın!
Qara vırğın səni vırsın!
Qara yer səni yesin!
Qara yel səni aparsın!
Qara günə çıxasan!
Qara yola gedəsən!
Qəpin bağlı qalsın!
Quruyaqata qalasan!
Qolın qırılsın!
Lalıyalalıya (zarıyazarıya) qalasan!
Lələdağ (əldən düşmək) olasan!
Mənzil başına çatmıyasan!

Məhəttəl qalasan!
Od saa qənim olsun!
Ojağın sönsün, külün ələnsin!
Ojağın qalanmasın!
Ojax üzü görmüyəsən!
Odojağa həsrət qalasan!
Ömrün ahvaynan keşsin!
Ömrün kəsilsin!
Ömrünə qar ələnsin!
Ölməz, itməz!
Papağın boş qalsın!
Səsin batsın!
Səni qara geyinəsən!
Səni görüm heş yarımıyasan!
Səni xeyir tapmıyasan!
Sümüylərin yansın!
Şilküt olasan!
Topal qalasan!
Tüstün təpənnən çıxsın!
Urzu (ruzi) üzünə həsrət qalasan!
Uşax üzünə həsrət qalasan!
Ürəyin deşilsin!
Üzün heş ağ olmasın!
Vayına oturum!
Yaman günə qalasan!
Yannarına piltə qoyulsun!
Yannarın dəlilsin!
Yanasan səni!
Yalançıya dərd dəysin!
Yerində qıvrılaqıvrıla qalasan!
Yuxun qəhətə çəkilsin!
Yurdunda ilan mələsin!
Yurdunda bayquş ulasın!
Zarıncı qalasan!
Zəhrimara qalasan!
Zəlil olasan! və s...

ANDLAR

Allah haqqı!
Allaha and olsun!
Allahın adı haqqı!
And olsun bizi yaradana!
And olsun yeri, göyü yaradana!
And olsun səhəri üzümüzə xeyirə açana!
And olsun ölənnərimizin goruna!
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And olsun bı günün batar vaxtına!
Ağ Hasar haqqı!
Balamın canına and olsun!
Bərəkətə and olsun!
Bərəkət haqqı!
Gün haqqı!
İşıq haqqı!
İşığa and olsun!
İşığa kor baxım!
Quran haqqı!
Qurana and olsun!
Mir Sədi babanın cəddi haqqı
Od haqqı!
Səni and verirəm gözəgörünməz Allaha!
Səni and verirəm yeringöyün sahibinə!
Səni and verirəm yerigöyü yaradana!
Səni and verirəm kimi çox istəyirsən onun
canına! və s...

MӘSӘLLӘR

Ağlar gülər ayamıdı!
Ağzını xeyirriyə aş!
Ağa deyir, sür dəriyə, sür dəriyə!
Ağlayar halıma, ağlaram halına!
Ağzınnan yellər aparsın!
Allah basaratımı bağlıyıf!
Allah ölümü dəyil ki?!
Alaqara it kimi adamı tutma!
Ala qarğa bala çıxartmaz!
Ala itdən mənşursan (məşhursan)!
Alapaxta palıd odan kimi!..
Axirət haqqını halal elə!
Abırımhayam getdi!
Ac adamın gözünə yuxu getməz!
Arığın nəyi var ki, qoruxda!
Başıma haranın daşın salım!
Başına at təpib?!
Başıma xeyir!
Bəy dediyin nədi, bəyənmədiyin nədi!
Bir iş var, iki əməl!
Bı meydan, bı şeytan.
Bı çırağa kor baxım!
Boyunduruxdan qaçan öküzü kəsəllər!
Cəhd çarıq yırtar!
Çay da qarnına!

Dadsızduzsuz danışma!
Dağarcığın çuvala tay tutur!
Danışıx quzunu qurda verər!
Dəliyə yer ver, əlinə bel ver!
Dərman bildiyin elər, çaxçax baş ağrıdar!
Dibi dərədədi?!
Dişli dəyirman kimi üyütmə!
Dilini pişiy yeyif?!
Dil pəhlivanısan?!
Elə bil, alçax dağları bı yaradıf!
Әl quzusunnan sürüyə qoç olmaz!
Әlinin duzu yoxdu!
Әrcəcür dəyirmanı kimi nə üyüdürsən?!
Fətdən gəlib, fətir gətirmisən?
Gözünə ağ salmışam?!
Hal aşından da oldun, Məmər aşından da!
(Hal, Məmər  Qubadlıda kənd adları)
Həkətimi Allah qutarıf!
Həkət açır e!..
İki daşın arasında!
İmanım Allah amanatı!
İki pişiy əlləşsə, biri düşər ojağa!
İt baş aparmaz!
İsti çay içim çıxsın başıma!
İlan ulduz görməmiş ölməz!
Kərəminə şükür, İlahi!
Keçini soyuf quyruğunda qoyursan!
Küh düşən toyuğu basırallar!
Qar yağır ayax üşütməy üçün!
Qarın qardaşdan irəlidi!
Qəzicən də bilirsən, qüzücən də!
Qəpidən girdi, bajadan çıxdı!
Qələt iyləmədim (eləmədim)!
Bir batman bal yedim!
Qışda bulamac, yayda doğramac!
Qonşu payı şirin olar!
Mal yeyəsinə oxşayar!
Nəhlət (lənət) saa kor şeytan!
Ottda, çəpişim otta, yaz gələr, yonca bitər!
Oturduğum yerin yeyəsiyəm!
Özgənin buzovunu bağlıyanın çatısı əlin
də qalar!
Sən atdı olmusan, mən də piyada!
Sofulu motalına oxşuyursan!
Su axar çuxurun tapar!
Təpəl öküz kimi, nə baxırsan?!
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Yatan ölməz, yetən ölər!
Yağmasan da gurulda!
Yal yeyən it tükünnən məhlimdi (məlum)!
Yüz yeyənin olsun, bir deyənin olmasın!
Yeməmisən qaz ətin, görməmisən ləzzətin!
Zolu beş taydan uzanma! və s...

TAPMACALAR

Bir balaca mil başı,
Yandırdı dağıdaşı.
Pişka (kibrit).

And içifdi
Piyada getməz.
Sənəh (səhəng).

Göyəndə ha, Göyəndə,
Çəltih əhdim ləyəndə.
Yeməy olar göy vaxtı,
Yeməy olmaz dəyəndə.
Çaqqala (əriyəoxşar meyvə).

Әləməni ələdim,
Dolamanı doladım.
Qartanqazı mindim,
Tərpənməzə sürdüm.
Әləh, oxlav, ayaxlı (ələk, oxlov, ayaqlı).

Qəyə dibində küçüh zingildər.
Bıxav (buxov).

Quyumquyum qırmızı,
Buğdası ağ.
Şillan (itburnu).

Ha hanı dəmir qapı,
Şah ölkəsi, şah bağı.
Püsk (dəyirmanda çaxçaxın altı).

Yük altda qannı çanax.
Doşab (bəhməz).

O tayı çəpər, bu tayı çəpər,
İçində atdı çapar.
Nehrə

Biz biz idih, yüz qız idih,
Bizi əzdilər, sapa düzdülər.
Çətən

Nə yerdədi, nə göydə,
Nə içəridədi, nə çöldə.
Abışka (pəncərə)

Bozubozu, gəzər düzü,
Bir burnu var, otuz gözü.
Çarıx

Böyün (bu gün) şənbədi,
Qoynuna düşən nədi?
Ojax yanmır, tüstü çıxmır,
Üstündə bişən nədi?
Dələmə və s...
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Folklorun ən geniş yayılmış növlərindən biri də lətifələrdir. Polad
lıların adi məişət söhbətlərində folklorun epik növünə teztez rast gəlmək
mümkündür. Poladlı lətifələri əsasən, Ziliş baba, Nəsi dayı, Məhəmməd
əmi, Baxşəli dayı, İlyas müəllim və Abbasəli dayının adı ilə bağlıdır.
Onların şirin lətifələri, başlarına gələn hadisələr bu gün də poladlılar
tərəfindən seviləsevilə xatırlanır. («Lətifələr və maraqlı hadisələr» fəs
linə bax: səh.  508).

Folklorun lirik növünə müxtəlif mərasim nəğmələri, tarixi və lirik
mahnılar, bayatılar, aşıq poeziyasının nümunələri, düzgülər, sayacı söz
ləri və s. aiddir. Poladlılar arasında folklorun bu növü əsasən əmək
nəğmələri ilə bağlı olub. Maldarlıqla, əkinçiliklə məşğul olduqları üçün
xalqın poetik yaradıcılığının ən qədim janrlarından biri olan əmək nəğ
mələri və bayatılar poladlılar arasında vaxtilə geniş yayılmışdı. 



Belə nəğmələrdən birini kənddə yaşayanda Alış babanın dilindən eşit
mişdim. O eyvandakı taxtın üçtündə uzanıb özözünə zümzümə edirdi
bu nəğməni... Bu, o vaxtlar idi ki, artıq babam taqətdən düşmüşdü.
Ölümünə sayılacaq günlər qalmışdı. Nə öküzlər var idi, nə də ki, yer
şumlamaq üçün xış. Heç o hünər də qalmamışdı. Elə bil ki, babam bu
nəğməni astaasta oxuduqca qollarına qüvvət, dizlərinə taqət gəlirdi.
Babam deyirdi ki, o vaxtlar xışı öküzlərə qoşub torpaq şumlayanda, xır
manda gehrə salanda oxuyardıq bu nəğməni: 

«Güc ver hooo, güc ver hooo, güc ver hooo!
Avalım gücdə qalıb.
Güc ver hooo, güc ver hooo, güc ver hooo! 
Ehhhe, ehhhe, 
Güc ver hooo...»

Alış babadan başqa nəğmələr haqqında soruşanda heç nə demədi. O,
üzünü divara tərəf çevirib dərin fikrə getdi. Babamın ağappaq saqqalı
var idi. Çox nurani kişi idi. Kirpiklərinin arasından axan bir damla göz
yaşı yanaqlarından süzülüb saqqalının ucunda düyünlənmişdi. Babamın
gözlərində heç vaxt yaş görməmişdim. Fikirləşirdim ki, yəqin bu kişi
heç ağlamağı bacarmır, ya da gözlərində yaş yoxdur. Görünür üzünü di
vara tərəf çevirməklə o, göz yaşını gizlətmək istəyirmiş. 

Alış baba sanki ölümünü hiss etmişdi. Həmişə torpaqdan güc alan bir
insanın yataqda torpaq haqqında nəğmə oxuması və yenidən əbədi
olaraq torpağa dönməsi onun üçün doğrudan da çətin idi. Çətin idi ona
görə ki, indi yüz belə nəğmə zəhmətlə, halallıqla əkibbecərdiyi o tor
paqların xeyirini, bərəkətini geri qaytara bilməzdi. Zaman da o zaman
deyildi... Həm də əbədi bir yolçuluq astanasında idi babam...

Ziliş baba da yanımızda idi. O da halallıqdan, zəhmətdən xeyli
danışdı. İnsanın torpaqdan güc aldığını söylədi. Dədəsi İsmayıl babadan
eşitdiyi bir nəğmənin sözlərini güclə xatırladı: 

«Öküzlər qoşa getdi,
Güc vurdu, daşa getdi.
Cütün macı qırıldı,
Zəhmətim boşa getdi.

Qara öküz aranda,
Çıxar gün qızaranda,
Hodaq murada çatar,
Torpaqdan bar alanda».
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Ziliş baba da deyirdi ki, cüt əkəndə bu nəğmələri oxuyardıq, dizlərimizə
təpər gələrdi. Bu nəğməni oxuyaoxuya işləyəndə heç vaxt yorulmazdıq.

Bayatılara gəlincə Sənəm nənənin yurdla, dağlarla bağlı dediyi bir bay
atını bu gün də xatırlayıram. O, deyərdi ki, Dəmirli yaylağına köç edən
hər kəs bu bayatını bilirdi. Sənəm nənə dağlar haqqında bayatını dedikcə
adam sanki o dağlarda gəzir, havasından udur, buz bulaqlarından su içirdi:

«Mən aşıq yastı dağlar,
Duman gəldi basdı, dağlar.
Üç ay toybayramlı
Doqquz ay yaslı dağlar. 

Mən aşıq buz bulaqlar,
Hər zaman buz bulaqlar.
Qıvrılıb ilan kimi,
Qayalarda buz bağlar».

Ümumiyyətlə Sənəm nənə sinədəftər nənələrdən idi. Saçının ağlığı
başıqarlı dağları xatırladırdı mənə. Mən onun bayatıları, nağılları, şirin
laylayları altında böyüyüb boyabaşa çatmışam... O, həmişə saçlarıma
sığal çəkib şirin layla deyərdi... Sonralar  nənəmin yun çubuğu, anamınsa
oxlovu barmaqlarıma dəydikcə mən yazmağı, oxumağı öyrəndim. Nənə
min yun çubuğu, anamınsa oxlovu barmaqlarım arasında qələmə çevrildi...
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Sənəm nənənin cəhrəsinin səsi bu gün də qulaqlarımdan getməyib.
Sənəm nənə qızı Gilə bibi ilə. (1970ci illər).



Şifahi xalq ədəbiyyatının dramatik növünə bildiyimiz kimi tamaşa
və oyunlar, müxtəlif məzmunlu xalq dramları daxildir. Ağız ədəbiy
yatının bu növündən poladlılar əsasən ilaxır çərşənbələrdə, Novruz
bayramı günlərində və müxtəlif oyunlarda istifadə edirdi. Beləliklə,
mövsüm və məişət mərasimləri vaxtı, eyni zamanda, müxtəlif oyunlar
keçirilərkən folklorun yeniyeni nümunələri meydana gəlirdi. Poladlılar
arasında müxtəlif mərasimləri, o cümlədən, ilaxır çərşənbələri  su, od,
yel və torpağı özündə əks etdirən nümunələr geniş yayılmışdı. 

Mövzunu yenə də Sənəm nənəmlə bağlı xatirələrlə davam etdirmək
istəyirəm: Onun söz boxçasında neçəneçə folklor nümunələri yatırdı.
Maraqlıdır ki, folklorun nə demək olduğunu anlamadığım bir vaxtda
Sənəm nənənin müxtəlif mövzularda söylədiyi bayatılara, nağıllara
böyük həvəslə qulaq asardım. Onun su ilə bağlı mənə öyrətdiyi misralar
dan bəziləri bu gün də yaddaşımdan silinməyib. Düzdür, bu folklor nü
munələrini sonralar kitab səhifələrindən oxusam da ancaq Sənəm nənənin
yaşadığı illərə qayıdıb, ilk dəfə onun dilindən eşitdiyim misraları bu gün
xatırlamaq gözəl bir hissdir.

 Su içən adamı qəfil vurmazlar,
 Lal axan sudan keçməzlər,
 Süfrəyə su dağılması aydınlıqdır,
 Su içən adamı ilan vurmaz...

Sənəm nənə odun müqəddəsliyindən də çox danışmışdı mənə… Odla
bağlı deyilən misralar, bu gün hər birimizin həyatında əhəmiyyətli
dərəcədə rol oynayır. O deyərdi:

 Dərdini oda deyən xeyir tapar,
 Odla zarafat etmək olmaz,
 Odla oynayan odsuz qalar,
 Odu söyən qara günə qalar...

Sənəm nənənin cəhrəsi həmişəki kimi «oxuyardı»... Cəhrənin səsi ilə
Sənəm nənənin zümzüməsi özü də gözəl bir folklor nümunəsi idi. O,
zümzümə elədikcə əlçəhlər birbirinə calanar, yumaqlar sıra ilə düzülərdi.
Onun zümzüməsi sanki bir layla idi. Sənəm nənə ip əyirməyə başlayan
kimi sakitcə onun yanına gələr, başımı dizləri üstünə qoyub, mışılmışıl
yatardım. Bu gün dünyanı qarıcqarıc gəzsəm də heç bir yerdə belə gözəl
notlarla «bəstələnmiş» musiqi əsəri tapa bilmərən. O günlərə qayıtmaq,
həmin musiqinin həzinliyini dinləmək, uşaqlıq illərimin ən şirin xatirələrini
yenidən yaşamaq istərdim. Ancaq...
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Sənəm nənənin cəhrənin səsi altında zümzümə etdiyi bu folklor nü
munəsi sətirsətir ruhuma hopmuşdu...

«A yel baba, yel baba,
Tez gəl, baba, gəl baba.
Sovur bizim xırmanı,
Atına ver samanı.

Dən dağılıb dağ olsun,
Yel babamız sağ olsun.
A yel baba, yel baba, 
Qurban sənə, gəl baba».

«Torpağa bağlılıq, vətənpərvərlik insanın canında, qanında olmalıdır»
 deyiblər. Bu hisslər insanda hələ uşaqlıq illərindən formalaşmağa
başlayır. Bunun kökündə isə ağbirçək nənələrin, ağsaqqal babaların
xeyirduası, nəsihəti durur. 

 Yer kimindi, oturanın, söz kimindi, götürənin,
 Yerin də qulağı var,
 Yaz əkinçi, qış dilənçi,
 Yaz dumanı bar gətirər, qış dumanı qar gətirər...

Sənəm nənənin mənə öyrətdiyi folklor nümunələrindən yaddaşımın
dərinliklərində ilişib qalan bunlar idi. Bu gün mənim torpağa, vətənə
bağlılığımda və təbiətə, musiqiyə, şerə, sənətə vurğunluğumda Alış ba
banın, Ziliş babanın, Sənəm nənənin vaxtilə söylədiyi nəğmələrin, baya
tıların, nağılların, tapmacaların, lətifələrin rolu danılmazdır...

Poladlılar arasında digər mövsümi mərasimlər isə Novruz bayramı,
Xıdır Nəbi bayramı, qoduqodu ilə bağlı olub. Bu bayramlar zamanı da
Poladlıda müxtəlif ayinlər həyata keçirilib. 

Bir dəfə poladlıların Novruz şənliyi haqqında Balakişi əmi
danışmışdı mənə. Yeri gəlmişikən qeyd edim ki, həmin şənlikdə Bal
akişi əmi orta əsrlər dövrünün vəziri kimi iştirak edirmiş: «Poladlıda
camaat Novruz şənliyinə toplaşmışdı. Şənlik vaxtı şah məclisə
gələndə əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də maraqlı ayinlar icra olu
nardı. Camaat təktək, hərdən də hamılıqla müxtəlif nəğmələr oxu
mağa başlayardı. Belə nəğmələr əsasən təsərrüfatla bağlı nəğmələr
idi. İnsanlar hər il yazın gəlişini böyük coşqu və sevgi  ilə qarşıla
yardı. Bu isə hər bir sahəyə öz müsbət təsirini göstərərdi. İnsanlarda
birlik, dözümlülük, cəsarət hissi yaradardı». («Poladlı və poladlılar»
yazısına bax: səh.  8).
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Poladlılar arsında teztez müxtəlif oyunlar da keçirilərdi. «Çövkən»,
«Dirədöymə», «Çiling ağac», «Top aldı qaç», «Әnzəli», «Sərrast vur»,
«Motalmotal», «Qələndar, ay Qələndar», «Әl üstə kimin əli», «Bənöv
şə bəndə düşə», «Beş daş», «Әlləmə qayası», «Mıxçamıxça» və s. kimi
xalq oyunlarını poladlılar vaxtilə böyük həvəslə oynayıb. Belə oyun
lardan bəziləri bu və ya digər şəkildə dövrümüzə qədər gəlib çıxıb.

Müxtəlif yerlərdə olduğu kimi Poladlıda da bəzi xalq oyunları
şeirlə müşayiət olunurdu. Bu isə, heç şübhəsiz ki, oyunu daha da
maraqlı edirdi. Poladlı uşaqları arasında teztez oynanılan oyunlardan
biri «Motalmotal» oyunu idi. Belə oyunlar uşaqlarda, yeniyetmələrdə
və gənclərdə cəldlik, çeviklik, diribaşlıq, hazırcavablıq və s. bu kimi
müsbət keyfiyyətlər aşılayırdı. («Poladlıda keçirilən xalq oyunları»
yazısına bax: səh.  497).

P.S. Folklorun yuxarıda qeyd etdiyim bir çox növləri zamanzaman un
udulmuş və yalnız kitab səhifələrində qalmışdır. Texnologiyanın inkişaf
etdiyi bir dövrdə dədəbabalarımızdan qalma belə bir mirası qoruyub
saxlamaq bu gün çox çətindir. Әn müasir kompyuter oyunlarının uşaqlar
arasında daha populyar olduğu bir zamanda belə oyunların, müxtəlif
adətənənələrin və ya mövsümi mərasimlərin unudulması yolveril
məzdir.
Halhazırda ən ucqar kəndlərdə belə, gənclərin «Çilingağac», «Әn
zəli», uşaqların «Motalmotal» və ya «Beşdaş» oynamasını təsəvvür
etmək mümkün deyil. Görünür, onların ən müasir telefon və kompyu
terlərdən istənilən kimi istifadə etməsi belə oyunlara marağı çoxdan
kölgədə qoyub. Hətta tamamilə unutdurub! Çox təəssüf!..
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Aforizm:
İndi nə olduğunu bilmək istəyirsənsə, keçmişdə kim olduğunu öyrən. 
Nə olacağını bilmək istəyirsənsə, nə etdiyini öyrən.
(Çin atalar sözü)
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POLADLIDA TOY ADӘTLӘRİ

Toy adətləri Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir və xalqın
mədəniyyətində mühüm yerlərdən birini tutur. Bu adətlər əsrlər
boyu inkişaf etmiş və müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq xeyli
dəyişikliyə məruz qalmışdır.
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Poladlı toylarını Ziliş babasız təsəvvür etmək mümkün deyildi. 1980ci illər.



Ötən əsrin əvvəllərində toy rəsmi nikah mərasimi olmaqla bərabər,
həm də birbiri ilə bağlı qız bəyənmə, elçilik, nişanlı olmaq və toyqabağı
digər adətlərlə zəngin olmuşdur. Toy adətənənələrində azərbaycan xal
qına xas olan bütün müsbət xüsusiyyətlər öz əksini tapmışdır. 

Müasir dövrümüzdə toyların bir qayda olaraq xüsusi şadlıq saraylarında
təşkil edilməsi, müxtəlif rəqslərin hazırlanması, mələk libasında balaca qız
ların bəygəlin ətrafında oynaması, xarici musiqilər üçün vaxt ayrılması,
sonda gəlinin arxaya gül dəstəsi atması, bal ayının keçirilməsi kimi başqa
xalqların mədəniyyətindən götürülmüş qaydalar milli toylarımızı qədim
adətənənələrdən xeyli uzaqlaşdırmışdır. Ötən əsrin sonlarından başlayaraq
bu qaydalar yavaşyavaş kənd toylarına da öz təsirini göstərmişdir.

Söhbət açacağım mövzu ötən əsrin Poladlı toy adətlərindən bəziləri
haqqındadır. O adətlər ki, artıq müasir gənclərimizin maraq dairəsindən
çoxçox uzaqda qalmışdır. Poladlı toy adətlərinin Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində keçirilən toy adətlərindən oxşar və fərqli xüsusiyyətləri
vardır. Gəlin bu xüsusiyyətlərin qısa xronikasına birlikdə nəzər yetirək.

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olduğu kimi, bir vaxtlar Poladlı toy
larının da özünəməxsus qaydaları olub. Toy təşkil olunan evdə hazırlıq işləri
bir neçə ay əvvəlcədən başlayardı. Bu işlərin çox hissəsini qohumqonşu öz
üzərinə götürdüyü üçün ev sahibinin işi elə də çətin olmazdı. Toyun təşkil
olunması üçün kənd camaatının birliyi kifayət edərdi. Poladlıda toy gününə
qədərki hazırlıqlar başa çatdıqdan sonra ağsaqqalların məsləhəti ilə toy
çadırlarının qurulacağı yer müəyyənləşər, malheyvan kəsilər, qohum
qonşudan qabqacaq gətirilər və həyətdə üç gün, üç gecə toy çalınardı...

Bildiyimiz kimi, Azərbaycanın milli toy adətləri birbiri ilə bağlı olan
mütəşəkkil bir sistemdir. Müxtəlif bölgələrdə toyların müəyyən oxşar
və fərqli xüsusiyyətləri olmasına baxmayaraq, ümumi toy prinsipləri
çoxdur və bir sıra adətləri özündə birləşdirir. 1990cı illərə qədər bu
adətlər Poladlı toylarının əsasını təşkil edirdi. Halhazırda belə adətlərin
bəziləri forma dəyişikliyi ilə yaşasa da bəziləri müasir dövrün tələblərinə
uyğun gəlmədiyi üçün öz missiyasını başa vurmuşdur.

Keçmiş zamanlarda Poladlı oğlanları adətən qızları bulaq başında
görüb, bəyənərdi. Yaxud da ailə qurmaq istəyən gənclər evin ağsaqqalları,
ağbirçəkləri kimi məsləhət görsə, onunla razılaşardı. Bu, demək olar ki,
bütün kəndlərdə belə idi. Qızlar səhəngi çiyinlərinə atıb bulaq başına
gələndə, hansısa oğlanın onları gizlincə süzdüyünü hiss edən kimi, tel
lərinə sığal çəkərdi. Sonrakı məsələlər isə əsasən ailələr arasında həll olu
nardı. Eh.., kim bilir, Poladlının Şor suyu, Dəmirçilərin Mağal bulağı
neçəneçə oğlanların bəhanə ilə qızlardan su istəməsinə şahidlik edib?..
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Mövzunun bu yerində 1946ci ilin Poladlı toylarından birini xatırlamaq
yerinə düşər: «Әsab müharibədən iki il olardı ki, qayıtmışdı. Ağamalı baba
(Uğam) ilə Miniş nənə onu evləndirmək üçün teztez toydan söhbət açar,
gah Poladlı, gah da Dəmirçilər qızlarını ona tərif edərdi. Kənd yeri olduğu
üçün bu söhbətlərin sonu çox vaxt gəlib, malheyvan, əkinbiçin işində
qurtarardı. Ya, Әsabı Kosa dağdan camışları gətirməyə, ya da Çay bağçada
dəhnə düzəltməyə, yer belləməyə göndərərdilər. Nə isə... 

Vaxt ötür, vədə yetişir Әsab Poladlıda bir gözələ aşiq olur. Bu gözəl
Ziliş babanın qızı Gilə idi. Ziliş babadan qız almaq elə də asan məsələ
deyildi. Bunun üçün elçilərdən mütləq Alış babanı yola gətirmək tələb
olunurdu. («İran şahının qızılları» yazısına bax: səh.  338)

Poladlı toylarını zopusuz təsəvvür etmək mümkün deyildi. Bu xalq
oyununu əsasən gənclər oynayırdı. Oyunun həvəslə oynanılması toya
gələn qonaqların xüsusi marağına səbəb olurdu. (Qeyd: Zopuzopu etno
qrafik oyununun ən böyük xüsusiyyətlərindən biri insanlar arasında birlik,
bərabərlik yaratmasıdır. Oyunda insanı döyüşə, mərdliyə, dözümlü ol
mağa ruhlandıran qədim xalq musiqisi səslənir və 1012 nəfər sıra ilə
rəqs edirdi. Rəqsi idarə edən adamın əlində şiv çubuq olurdu. O, çevikliyi
ilə digərlərindən seçilirdi. Həmin adam rəqs meydanında hansı hərəkəti
etsə, iştirakçılar da birbir bu hərəkəti təkrarlamalı idi. Әks halda hərəkəti
edə bilməyən iştirakçı hamının gözü qarşısında şiv çubuq sınana qədər
döyülürdü. Sonra növbəti hərəkət başlayırdı. Hətta rəqs edənlər birləşib,
oyunu idarə edən adamı hansısa çətin bir hərəkəti yenidən təkrar göstər
məyə məcbur edə bilərdi. Heç bir hərəkəti bacarmayan isə şiv çubuqla
döyülərək rəqs meydanından uzaqlaşdırılırdı. Sona qədər musiqi sədaları
altında davam edən bu oyun, iştirakçıların hamısının bir yerə toplaşıb
yenidən rəqs etmələri ilə yekunlaşırdı. Beləliklə, birlik qalib gəlirdi.

Yaxşı yadımdadır, Gilə bibinin oğlu Möhsünün toyu... On yaşım olardı.
Toyda Nüsrət dayının oğlu Nizami zopu çəkirdi. Poladlıda zopunu onun kimi
çəkən ikinci bir adam tapılmazdı. Qurban, Fikrət, Әlövsət, Akif, Vahid, Zakir,
Sərvər və digər cavanlar birbir Nizaminin hərəkətlərini təkrarlayırdı. Don
darlıdan gələn Nuhunun, Hümbətin zurnasının səsi Ala qayada əkssəda
verirdi. Dəmirçilərli Həşimin nağarasının səsi sanki Güney qayasını
yerindən tərpədirdi. Zoğal ağacından hazırlanmış şiv çubuqlar sınır,
əvəzində yenisi gəlirdi. Taytuşlarımla bərabər oyunu həvəslə izləyirdim.
Çubuqların teztez sınmasından böyük zövq alırdım. Həmin vaxt Fikrətin
ağrılara dözməyib, çəpərin içinə yuvarlanması indiki kimi yadımdadır...)

...Qız başqa kənddən olanda bəzi çətinliklər yaranardı. Belə məsələ
lərin müsbət həll olunması başqa bölgələrdə olduğu kimi Poladlıda da
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uzun bir vaxt aparardı. Qızı birinci dəfə görüb bəyənən oğlan, bunu ilk
olaraq yaxın adamlarına deyərdi. Oğlanın yaxınları qızın yeriniyurdunu,
ailəsinin, ataanasının, bacıqardaşlarının kimliyini öyrənərdi. Ailəsi, nəsli
oğlan tərəfi razı salardısa, oğlan qızla danışmağa və özü haqqında onda
müsbət rəy yaratmağa çalışardı. Sonra qızın valideynlərinin fikrini öyrən
mək üçün qızın yaxın adamlarına xəbər göndərərdi. Oğlan bəyənibseçdiyi
qızla evlənmək fikrinə düşdüyünü ataanasına bildirdikdən sonra, oğlan
evində qızın ailəsi haqda kifayət qədər məlumat yoxdursa, oğlanın anası,
böyük bacısı yaxud da qohumları elçilik qabağı qızgördüsünə gedərdi.

Poladlıda bunu qız evinin xəbəri olmadan edərdilər. Oğlan evindən
gələn qadınlar qız evinin qapısını döyüb yoldan keçən adam kimi bəhanə
ilə evə daxil olardı. İçəri keçən «qonaqlar» mətləbə dəxli olmayan müx
təlif söhbətlər edər, hər vasitə ilə əsas məqsədlərini gizlədərdi. Söhbə
tarası ev sahibindən qızına su gətizdirməyi xahiş edərdilər: «Az, o qıza
de, bizə bir qab su gətirsin, dilimiz ağzımızda yandı». Bu zaman gözaltı
qızın əlayağına, oturuşuna, duruşuna, yerişinə və zahiri görkəminə xü
susi diqqət yetirər, onu mütləq danışdırmağa çalışar, sağlamlığı, ev
işlərində bacarığı barədə məlumat toplayardılar. 

Qızı bəyənən «qonaqlar» evə qayıdanda qızın anasına eyhamla: «Allah
sizə bir yaxşı yerdən qapı açsın!»  deyib xudahafisləşər, gördüklərini
oğlan evində danışardılar. Məsləhətləşib qızı almaq qərarına gəldikdən
sonra, qız evinə kim tərəfindən elçi gələcəyini xəbər vermək üçün münasib
bir adam göndərərdilər. Qız evi gələcək qohumluğa razılıq verməyəndə
isə, elinobanın ən mötəbər, hörmətli adamlarını bu işə cəlb edərdilər...

İndi 1993cü il iyunun 6da baş tutmuş bir Poladlı toyu haqqında söh
bət açacağam. Həmin gün Balakişi əminin həyətində toy çadırları qu
rulmuşdu. O, oğlu Şahmərdana Musa əminin qızı Zəminəni alırdı. 

Poladlı toylarının gözəlliyi onda idi ki, hamı birbirini tanıyır, birlikdə
deyibgülür, şənlənirdi. Ancaq qol götürüb oynayanların heç biri bilmirdi
ki, bu toy Poladlı kəndində çalınan axırıncı toydur... Həmiın gün heç
kim bilmirdi ki, düz 2 ay 24 gündən sonra Qubadlının bütün kəndləri
kimi Poladlı da erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunacaq. Doğma bir
kəndin insanları 75 il sonra (Birinci dəfə1918ci ildə ermənimüsəlman
davası zamanı poladlılar öz yurdyuvalarından qovulmuşdu) yenidən
isti ocaqlarından pərənpərən düşəcək, daha sonra isə Bakının, Sumqa
yıtın küçələrində Poladlını görməyən övladlarına toy eləmək üçün şadlıq
sarayları axtarmaq məcburiyyətində qalacaqlar... 

Şahmərdanla Zəminənin toyunun baş tutması üçün razılıq çoxdan əldə
olunmuşdu. Adətə görə oğlanın anası Nigar və xalası Mələk kiçik elçiliyi
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etmişdi. Onlar qızın və anasının bu qohumluğa razı olubolmamasını
öyrənəndə qız anası Familə xala demişdi: «Biz onsuz da qohumuq, Allah
bu qohumluğu daha da möhkəmləndirsin!» Bu məsələyə ailə başçısı Musa
əminin fikri isə üç kəlmədən ibarət olmuşdu: «Allah xoşbəxt eləsin!» Belə
liklə, ağsaqqal xeyirduası ilə toy baş tutmuşdu... (Ağsaqqal, ağbirçək xeyir
duası ilə qurulan bu ailə halhazırda H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yaşayır.
Onların gözəl övladları ölkənin müxtəlif təhsil ocaqlarında oxuyur).

Әgər oğlanın sevibseçdiyi qız başqa kənddən olsaydı, belə məsələlər
bir qədər fərqli adətənənələr çərçivəsində həyata keçirilərdi. Oğlan evi
ilə qız evi arasında ümumi razılaşma əldə olunduqdan sonra nişan
mərasimi həll edilər və böyük elçiliyə hazırlıq işləri başlayardı. Sonra
oğlan və qız evinin ailə başçıları görüşərdi. Әgər oğlanın atası olmasaydı,
onu oğlan tərəfin kişi qohumlarından biri əvəz edərdi. Oğlan atası üç
nəfər hörmətli şəxslə qız evinə gedər və öz hərəkətləri, davranışları ilə
elçiliyə gəldiklərini bildirərdi. Elçilər qız anasının bacarığına, qonaqlara
açılan süfrənin nizamına, evin səliqəsəhmanına göz qoyar, eyni zamanda
özləri haqqında həmin ailədə müsbət fikir yaratmağa çalışardı...
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Şahmərdan anadan olanda
Ziliş baba demişdi ki, 

uşağın adını Şahi 
Mərdan qoyuram. Ancaq ad
anası Nigar xalanın xoşuna

gəlmədiyi üçün evdəkilər kağız
parçası üzərinə müxtəlif adlar

yazıb, püşk atır. Uşağın anasına
deyirlər ki, kağızın birini

çəksin. Nigar xala da 
«Ya qismət!»  deyib kağızın

birini götürür. Kağızda 
Şahmərdan adını görən kimi

Ziliş baba ilə razılaşır...



Adətənənəyə görə poladlılar elçiliyə axşam getməzdi. Baxmayaraq
ki, bu adət müasir şəhərlərdə çoxdan unudulub. Elçilik vaxtı gələn qo
naqların qarşısına qoyulan çay, razılıq alınmadan içilməzdi. Oğlan evinin
adamları adətən, «Qız ağacı, qoz ağacı, hər gələn bir daş atar», «Qız
yükü, duz yükü», «Bir qız, bir oğlanındır» kimi məsəllərlə söhbətə giriş
verib qız evini razı salmağa çalışardı.

Çox vaxt qız atası birinci elçilikdən razılığa gəlməzdi. «Bizim də
ağsaqqallarımız var. Onlarla, qızla, anası ilə, yaxın qohuməqrəba ilə məs
ləhətləşək, sonra qəti fikrimizi bildirərik»  deyərdi. Qızın fikri soruşulanda
isə qız, adətən susardı. Susmaqsa razılıq əlamətidir, deyiblər. Ancaq yenə
də qəti söz deməzdilər. Çünki, əsas sözü böyüklər, ağsaqqallar deməli idi...

Әgər kiçik elçilikdə ilkin razılıq əldə olunmuşdursa, elçilər müsbət söz
eşitməyə təkid edərdi. Bu zaman ata qızın anasını çağırıb hamının yanında
onun və qızın fikrini soruşardı. Ana isə adətə görə ata fikrinin əsas olduğunu
deyərək susardı. Ananın rəyi soruşularkən elçilər olan otağa qadınlar daxil
olardı. Ananın sözündən sonra ata hamının yanında «Allah xoşbəxt eləsin!»
deyərdi. Bundan sonra stola şirin çay, daha sonra yemək qoyulardı...

Bir çox bölgələrdə olduğu kimi Poladlıda da elçilikdən bir müddət sonra
təyin olunan vaxtda qız evinə nişan gələrdi. Nişanda bir qayda olaraq qız
üçün lazım olan paltarlar, zinət əşyaları, şirniyyat və meyvə xonçaları gəti
rilərdi. Şirniyyat xonçalarına paxlava, şəkərbura və ən yaxşı konfetlər daxil
idi. Bir neçə xonça isə çərəz və quru meyvələrdən düzəldilərdi.

Әvvəllər olduğu kimi bu gün də nişan qırmızı lentlərlə bəzədilmiş
xonçalarda və bağlamalarda gətirilir. Yemək süfrəsindən sonra, ortaya
oğlan evindən gətirilmiş şirniyyat (tort) qoyulur və qız yuxarı başda
əyləşdirilir. Qabağına güzgü qoyub şam yandırırlar. Xonçaları şamın
dövrəsinə düzüb, üstünə noğulnabat atırlar. Oğlanın bacısı (bacısı olmasa
yaxın qız qohumu) xonçalardakı əşyaları nümayiş etdirməyə başlayır. Otu
ranlar bir ağızdan «mübarəkdi» söyləyir. Oğlan evindən gətirilən üzük
nişantaxdı zamanı ərə veriləcək qızın sol əlinin adsız barmağına taxılır.

(Qeyd: Hələ qədim zamanlardan üzük əbədi sevgi rəmzi sayılıb.
Üzüyün qapalı dairə formasında olması əbədi sabitliyi ifadə edir. Nişan
üzüyü ənənəsi bəzi mənbələrə görə Misirdə, digər mənbələrə görə isə
Qədim Yunanıstanda yaranıb. Hər iki mənbədə nişan üzüyü adsız bar
mağa taxıldığı göstərilir. Bu da urəyə aparan damarın məhz bu barmaq
dan keçməsi ilə əlaqələndirilir).

Bildiyimiz kimi, toyun əsas atributlarından biri içərisinə ayrıayrılıqda
palpaltar, nişan üzüyü, müxtəlif zinət əşyaları və şirniyyat qoyulan
xonçalardır. Xonçaların əsasını dördbucaq şəkilli qalın parça, yaxud ağac
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dan yonulmuş tabaq və ya dəyirmi metal lövhə, bəzən qızılı məcməyi,
sonralar isə naxışlı sinilər təşkil edərdi. Xonçaların ən böyüyünü evin və
ya masanın ortasına qoyar, kiçik xonçaları isə, onun ətrafına düzərdilər.
Qaydaya görə, toy şənlikləri zamanı xonçaların üstünü on ikidən artıq
olmamaq şərtilə rəngarəng şamla bəzəyərdilər.

Nişan günü qız evinə gətirilən paltarların hamısı adətən qırmızı rəngdə
olardı. Paltarlar içərisində zərif naxışlı qırmızı yaylıq diqqəti daha çox cəlb
edərdi. Bu nişan mərasiminin ən önəmli atributlarından biri sayılardı. Həmin
gün qız evinə təkcə ayaqqabı gətirməzdilər. İnanclara görə, bu, darlıq hesab
olunardı. Ayaqqabını ara günlərdə qızın yanına gələndə gətirərdilər. Nişanda
bütün xərci çox vaxt oğlan evi çəkərdi. Soğandan başqa bütün ərzaqlar alı
nardı. Soğan acılıq hesab edildiyi üçün onu qız evinə gətirməzdilər.

Poladlıda toynişan mərasimlərində oğlan evinin xonçalarından birinə
biçimcə keçmişdə başa qoyulan «şişpapağa» oxşayan konus formalı qənd 
kəllə qənd yerləşdirərdilər. Qız evinə yollanan zaman kəllə qəndin yerləşdiyi
xonçanı o biri xonçalardan irəlidə, dəstə önündə oğlanın kiçik qardaşı və ya
kiçik oğlan qohumu aparardı. Qızgildə oğlan evinin adamları həmin qəndi
parçaparça doğrayıb nəlbəkilərə yığar və şirni kimi paylayardı.

(Qeyd: Poladlı toylarından fərqli olaraq, bəzi bölgələrdə toynişan
məclislərində qız evində cavan qızgəlinlər «haxışta» adlı halaysayağı
rəqs ifa edir və müxtəlif bayatılar oxuyurlar).

Nişantaxdı mərasimində oğlan evindən qız evinə «bəxt güzgüsü» də
gətirərdilər. O, sonra gəlinapardı toyunda gəlin çırağı ilə yanaşı yolboyu
qızın qabağında və ya sol tərəfində olardı. Әtrafı qırmızı parça ilə haşi
yələnmiş güzgü əsas etibarilə, paltarkəsdi, xınayaxdı toyları və kəbin
kəsdi mərasimlərində nişanlı qızın qarşısına qoyular və hər tərəfində şam
yandırılardı. İnanclara görə «toy günü güzgü sınarsa, evlənənlər tez bir
zamanda ayrılar, ya da bədbəxtlik üz verər»  deyərdilər. Ona görə də
bütün toylarda gəlin güzgüsü ciddicəhdlə qorunardı.

Toya qədər bütün bayramlarda qız evinə bayramlıq gətirərdilər. Nişan
Novruz bayramı ərəfəsində olardısa, o zaman, qız evinə xüsusi bəzədilmiş
səməni və qoç aparardılar. Oğlan evindən Novruz və digər xalq bayramları
şərəfinə nişanlı qızlara aparılan və qız evindən oğlan evinə gətirilən xüsusi
bayram xonçasına «ağ xonça» deyərdilər. Üstü qırmızı kəlağayı və ya
saçaqlı tirməşalla örtülən bu xonçaya səməni qoyub, içində rəngli şam
yandırardılar. Bayrama oğlan evi həvəslə hazırlaşardı. Әsasən ilaxır
çərşənbədə, ya da bayram axşamında gəlinə bayramlıq gətirərdilər. Qız
üçün gətirilən hədiyyələrdə qırmızı rəngli paltar, yaylıq və bir ədəd zinət
əşyası olardı. Әlavə olaraq qız evinə başına xına qoyulmuş buynuzlu qoç,
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şəkərbura, paxlava, qatlama, qozfındıq, innab, xurma ilə dolu xonçalar,
şamla bəzədilmiş səməni və səbətlər də gətirilərdi.

Oğlan evi toya hazır olduqda qız evinə danışığa gələcəkləri haqda xəbər
göndərərdi. Danışıqda oğlan evi tərəfdən əsasən kişilər iştirak edərdi. Qız
tərəfdən isə qız atası və məsləhət bilinən qohumlar olardı. Hər iki tərəfdən
qadınlar iştirak etsələr də onlar lazım olduqda söhbətə qoşulardı. Zaman
keçdikcə bu adətlər ailələr arasında birgə məsləhətləşmələrə cevrilmişdir.

Danışıqda toy günü təyin olunar və toyun musiqiçiləri müəyyən
ləşdirilərdi. Toy xərcini oğlan evi çəkərdi. Bəzi hallarda istisnalar da
olardı. Toy razılığı istənilən halda bir görüşdə həll edilərdi.

Әrə gedən qıza ata evindən gündəlik həyat, eveşik işləri üçün ən vacib
sayılan əşyalar cehiz olaraq verilərdi. Әvvələr qız evi həmin əşyaları
oğlan evindən aldığı «başlığın» hesabına əldə edərdi. İllər keçdikcə bu
adətin forması dəyişikliyə məruz qalmışdır.

Vaxtilə kasıb ailələrdə cehiz anasından qızına bir miras kimi
ötürülərdi. Qız doğulduğu gündən başlayaraq, anası öz cehizindən qalma
əşyaları və çatmayanları yenidən toplayıb, qızın cehizinə əlavə edər və
ayrıca bir sandığa yığardı. Eloba qaydasına görə, ev əşyalarının çoxunu
nişanlı qız özü hazırlayar, xalı, corab toxuyar, saatqabı, tənbəki kisəsi
və s. tikərdi. Varlı ailələrdə isə cehizi tamamilə yenidən toplayardılar.
Tədarük işləri böyük nişantaxdı mərasimindən toy gününə qədər davam
edərdi. Bu müddət ərzində həmin əşyaların bir hissəsi qonumqonşu
qadınlarının köməkliyi ilə düzələr, yun yuyulub daranar, yorğandöşək
salınar, xalçapalaz toxunar və s. vacib işlər görülərdi.

Poladlıda adətə görə mis, yaxud saxsı su qablarını yeni mənzilə boş
aparmaq olmazdı, onlar hökmən su ilə doldurulmalı idi. Bundan əlavə,
gəlin özü ilə ər evinə müxtəlif rəngli parçadan tikilmiş yeddi kiçik tor
bada, yeddi cür taxıl növü (hərəsi bir kiloqram olmaqla) buğda, arpa,
düyü, mərci, noxud, lobya, darı eyni zamanda uğur suyu deyilən bir
səhəng içməli su və bir qab neft aparardı. Cehiz əşyaları siyahıya alındıq
dan sonra bədnəzərdən qorunmaqdan ötrü onları qırmızı qaytan və lent
lərlə sarıyaraq sandıqlarına yerləşdirərdilər.

(Qeyd: Ötən əsrlərdə varlı ailələrdən ərə verilən qızların ataanası
övladlarına malqara sürüsü, evimarət, taxıl və bağbağça sahələri kimi
hədiyyələr verər, hökmdarlar isə gəlin köçürdükləri qızlarına, adət
olaraq, geniş ərazi və ya bir neçə kənd bağışlayardı).

Toydan bir neçə gün əvvəl ər evinə gəlinin cehizi gətirilərdi. Bunu
gəlinin qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası oğlanları, bəyin dostları
və «qardaşlığı» edərdi. Ana gəlinin cehizini düşürmək üçün gəlinin qar
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daşına nəmər verərdi. Gəlinin yaxın adamları evi bəzəməyə gələrdi.
Onlar evi bəzəyib qurtardıqdan sonra əşyaların bəzilərinə qırmızı lent
bağlayardı. Oğlan anası evi bəzəyənlərə də xələt verərdi.

Toy günündən üç gün əvvəl qadınlar, qızgəlinlər oğlan və ya qız evinə
«çörəkbişirdi»yə gedərdi. Xəmir yoğrular, kündə kəsilər, ocaqlar qalanar,
yuxa, lavaş bişirilərdi. İlk bişən çörək oğlan və ya qız anasına verilərdi.
«Süfrəniz bərəkətli, çörəyiniz isti olsun»  deyərdilər. Bəzi yerlərin şivə
sözlərinə görə bunu «yuxa günü» də adlandırardılar.

Toya bir neçə gün qalmış qız evində «paltarbiçdi» mərasimi keçirər
dilər. Burada ancaq qadınlar  oğlanın anası, bibisi (Poladlıda «mama»
deyirlər), xalası, bacısı iştirak edərdi. Paltarbiçdidə gəlinin adına alınmış
bütün hədiyyələr oğlanın bacısı tərəfindən birbir məclis iştirakçılarına
göstərilərdi. Bacarığı olan bir qadın gəlin üçün alınan al qırmızı parçadan
paltar biçərdi. Mərasimin sonunda iştirakçılara içərisində biriki ədəd
konfet, noğul, peçenyə olan balaca bağlama verərdilər.

Poladlı toylarında toy xınasına hazırlığın da öz qaydaları var idi.
Mərasim vaxtı qızlar otağa yığışar, islanmış xınanı götürüb oynamağa
başlayardı. Sonra sini və boş kasa gətirib oğlan adamının qabağına qo
yardılar. O, boş kasaya pul atıb xınanı götürərdi. Oynayaoynaya qızın
yanına gəlib onun əllərinə, ayaqlarına xına qoyardı. Sonra xına məclis
dəkilərin qabağına gətirilərdi. Hamı əlinə xına qoyub, nəmər salardı.
Gəlinə xına yaxıldıqdan sonra bəzi bölgələrdə oğlan evinin yaxınları,
qohumları ona ayrıca hədiyyə verərdi. 

«Xınayaxdı» mərasiminin davam etdiyi bir vaxtda qız tərəfdən bir nəfər
ikirəngli şirin çay (ala çay) gətirib bəyin və dostlarının qabağına qoyardı.
Onlar çayı içib boş nəlbəkiyə nəmər qoyardı. Sonra qızlardan biri xınanı
oğlanların yanına gətirərdi ki, onlar çəçələ barmaqlarını xınaya batırsın.

XX əsrin əvvəllərinə qədər Poladlı toylarında molla kəbini mərasimi xü
susi əhəmiyyət kəsb edərdi. Mərasimdə şahid kimi hər iki tərəfin adamla
rının iştirakı vacib idi. Zəhməthaqqı olaraq mollaya 3 manat pul, bir kəllə
qənd verərdilər. Kəllə qəndin çəkisi 8 kqdan az olmamalıydı. Bundan əlavə
kəbin kəsdirilərkən gəlini sığortalamaq üçün kəbinin qeydiyyatına müəyyən
miqdarda qızıl da yazılardı. Bu qızıl gəlinin halal malı sayılardı. Qədim
dövrlərdə bəzi yerlərin adətənənəsinə görə, kəbin kağızını tərtib etməzdən
əvvəl molla ailə quranlardan yeddi arxasının (şəcərə) adlarını soruşarmış.
Deyilənə görə molla bunu bilməyənlərə kəbin kəsməzmiş.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra nikahın dövlət
qeydyyatı formasına daha çox üstünlük verildi. Kəbinkəsdirmə bəzi yer
lərdə nişan mərasimi zamanı, bəzi yerlərdə isə paltarkəsdi və ya toy günü
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həyata keçirilməyə başladı. Halhazırda Poladlı toylarında nikahın dövlət
tərəfindən qeydə alınması ilə bərabər, molla kəbini də əsas götürülür.

Toy atributlarından biri də südpuludur. Bu, ana südünün halallığı, qızı
böyüdüb ərsəyə çatdırmasının haqqı kimi oğlan evinin qız anasına ver
diyi mükafatın adıdır. Onun məbləğini toy ərəfəsində oğlan tərəf özü
müəyyən edir və o, heç bir halda geri qaytarılmır. 

Toyda gəlinin geyinməsi üçün oğlan evinin tikdirdiyi üstbaşın,
həmçinin lap üstdən geyinilən dəbdəbəli başpaltarı dəstinin adı gəlinlik
paltarı adlanardı. Adətənənəyə görə, Poladlıda gəlin başdan ayağa yal
nız oğlan evinin biçibtikdirdiyi və ya aldığı paltarları geyinərdi. Bura
əsas etibarilə yun şal, yaxud qırmızı məxmər və ya zərxaradan tikilmiş
yaxası pullu, üzəri əl ilə işlənmiş üst paltarı, don və ya nimtənə deyilən
qolsuz gödəkçə, yaxud da ətəyinə bafta, qaytan və gümüş pullar tikilmiş
ətəklik adlanan qofta, xara tuman və s. libaslar daxil idi. Bundan başqa,
toyda gəlinə uzunboğaz çəkmə də geydirərdilər. Onun boğazı yumşaq
keçi və ya qoyun dərisindən, qalan hissələri isə yaşıl rəngli dəridən tiki
lərdi. Bu cür çəkmə olmadıqda toy günü gəlin oğlan evindən gətirilmiş
ata və ya arabaya (sonralar avtomobilə) minməyə etiraz edə bilərdi.

Üst paltarı və duvaq bütün türk xalqlarında ağbəyaz rəngdə olduğu
halda, azərbaycanda tarix boyu odalov və can sağlığının rəmzi sayılan  al
qırmızı rəngdə olmuşdur. Gəlin aparılan zaman onun belinə qırmızı parça
bağlanması (başına qırmızı yaylıq vurulması) lap qədim zamanlardan bu
günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. İnanclara görə bu rəng odalovun rəmzi
olaraq bütün şər qüvvələri insandan uzaqlaşdıran, zərərsizləşdirən qoruyucu
bir vasitə sayılmışdır. Bir vaxtlar toy libası paltarkəsdi toyunda biçilib ti
kilərdi. Ancaq indi bu geyim hazır, tikilmiş halda alınıb qız evinə gətirilir.

Gəlinin bəzədilməsi, saçkəsdi prosesi də toy atributlarından sayılır.
Poladlıda qızın saçı kəsilməzdən əvvəl, uğur olsun deyə, qızın yaxın qo
humlarından subay bir qız gəlinin saçından bir tel qoparıb qızın anasına
verər, əvəzində şirinlik alardı. Ana həmin teli qızın cehizlik balışı, yaxud
döşəyinin içinə tikərdi. İnanclara görə, həmin tel öz yerində nə qədər
çox qalsa, xeyirbərəkət də bir o qədər çox olardı. Bəzi bölgələrdə isə
məclisdəki yeddi qızın hər biri gəlin köçən qızın saçından bir tel
qoparardı. Sonra onları dəstələyib qızın anasına verərdi. Ana da onları
balışın içinə tikib ər evinə göndərərdi. Bununla bərabər oğlan evində
bəyin bəzədilməsi prosesi də həyata keçirilərdi. Qız evi tərəfdən alınmış
bəylik paltarı və bəylik papağı xüsusi zövqlə bəyə geyindirilərdi.

Poladlıda toy üç gün  cümə, şənbə və bazar günləri çalınardı. Toyun
birinci günü cümə günü axşam saatlarına təsadüf edərdi. Növbəti gün
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cavanlar toy başlamazdan əvvəl qonaqlara qulluq etməyə yığışardı.
Adamlar dəstədəstə toy evinə gələr, rəqs edər, yeyibiçər, toy sahiblərini
təbrik edərdi. Toya kimisi xonça gətirər, kimisi də nəmər yazdırardı.

Yemək verilməzdən əvvəl oğlan evindən bir nəfər kişi aşbaza pul verərdi.
Buna «qazanaçdı» deyərdilər. Musiqi sədaları altında kəndin cavanları oy
nayar, güclərini sınayar, güləşərdi. Poladlı toylarında zopu çəkməyin başqa
bir gözəlliyi var idi. Zopu oyununda gənclərin mərdliyi, çevikliyi önə çə
kilərdi. Oyunda qalib gələn şəxs kimin qolundan tutsaydı həmin adam
mütləq onunla rəqs edərdi. Burada boyun qaçırmaq, etiraz etmək olmazdı.
Rəqsə dəvət edən adam onunla rəqs edənlərin əlinə çoxlu pul verər və ya
başlarına səpərdi (Әvvəllər şabaş kimi qəpik pullar da atılardı). Rəqsin so
nunda oynayanlar pulları musiqiçilərin açıq qoyduğu bir musiqi alətinin
(dəf, qarmon) qabına qoyardı. Yerə səpələnmiş pullar da həmin qutuya
yığılardı (bu iş, adətən, toybaşının öhdəsində olardı). Buna şabaş deyərdilər.
Bəziləri onlara verilən şabaşı özlərində saxlayardı. Hərdən də rəqs bitdikdə
toyxananın ortasında «zirək» uşaqlar peyda olardı. Onlar yerə səpələnmiş
pulları yığıb tez aradan çıxmağa çalışardı. Әli çubuqlu, qoluna qırmızı lent
bağlamış toybaşıdan başqa bu uşaqları qovan olmazdı. Şabaş vermək mə
clisdə rəqs edən qohumqardaşın, dosttanışın və ya başqa rəqs edənin gözəl
oyununu qiymətləndirmək məqsədi güdürdü. Qaydaya görə, rəqs edən şəxs
tanışının qabağında dayanıb bir müddət yerində oynayardısa, həmin adam
ona pul verər, yaxud da onunla rəqs edərdi. Pul verənləri həvəsləndirmək
üçün toybaşı toyxananın ortasında o baş, bu başa oynayaoynaya gedərək
teztez: «Ay şabaş!»  deyib, toya gözəllik qatardı.

Poladlı toylarını musiqiçilər, aşıq, bir də toybaşı idarə edərdi. Kim hansı
havanı oynamaq istəyərdisə, toybaşıya sifariş verərdi. Qədim el havaları
toyun bəzəyi idi. Ötən əsrin ortalarında və sonralar digər bölgələrdə olduğu
kimi Poladlı toylarında da oğlan və qızın yanında dörd nəfər əyləşərdi. Bun
lara sağdış və soldış deyərdilər. Bu adamlar vəzifələrinin icrasına qollarına
qırmızı ipək parça bağlayaraq başlayardı. Toyun gedişi zamanı onlar hər
yerdə, hər addımda təzə evlənənləri müşayiət edər, qayğılarına qalar, qoru
yardı. Halhazırda bu adət öz missiyasını yavaşyavaş başa vurmaqdadır...

Bəy və gəlin öz toyunda bir dəfə oynayardı. Bu, toyun ən maraqlı hissəsi
sayılardı. Bəy və gəlin oynayanda ən əziz adamları onlara pul verməyə can
atardı. Bəziləri, hamı görsün deyə, bəyin papağını qaldırıb pulu alnına
yapışdırar, digərləri isə bəyi öpüb pulu astaca cibinə basardı. Bəy isə onları
xanəndə və musiqiçilərin üstünə atar, bəzən də öz cibinə qoyardı.

Toyun üçüncü günündə qız toyudursa bəy tərəf, oğlan toyudursa qız tərəf
toya gələrdi. Mağarda bəy və ya gəlin üçün ayrıca üstü şirniyyatla və güzgü
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ilə bəzədilmiş stol olardı. Bəy toy
mağarına gecikəndə kim onun
yerində oturardısa, hədiyyə alar,
sonra yerini bəyə verərdi. Tərifdən
sonra bəyi və ya gəlini öz toyunda
oynadardılar. İnanclara görə, bəy
və ya gəlin öz toyunda oynayanda
həm bolluq, bərəkət, həm də ucuz
luq olardı.

Poladlıda gəlin aparılan zaman kənd cavanlarının kəndirsicim ilə toy
arabalarının, sonralar maşınların qarşısını kəsmək adəti var idi. Burada
yolu kəsmiş cavanlara oğlan evi tərəfindən nəmər verilərdi. 1950ci il
lərdən başlayaraq kənd yerlərində toy mərasimi zamanı gəlin maşın
larının qabağına gəlin kuklası qoymağa başladılar. 

Başqa bölgələrdə olduğu kimi Poladlıda da qədim havamız olan vağza
lının sədaları altında oğlan evinin adamları qız evinə gələrdi. Gəlinapardı
mərasimi zamanı, qədim adətənənəyə uyğun olaraq, oğlan evinin adamları
qız evindən xəbərsiz bir şey oğurlaya bilərdi. Әgər ələ bir şey keçməsə, di
vardan bir mismar çıxarar, yaxud da ocaqdan bir çimdik kül götürərdi. Qız
tərəfi buna hazır olduğu üçün, oğlan adamları bir şey aparmasın deyə, toy
günü göz qabağında «oğurlana» bilən əşyaları gizlədərdi. Bu ənənə hər
bölgədə müxtəlif qaydalar çərçivəsində həyata keçirilərdi.

Gəlin olan otağın qapısı bağlı olardı. Bəy atası xələt verməyincə qız
evi gəlini otaqdan çıxmağa qoymazdı. Gəlin evdən çıxmamış ataana
xeyirdua verər, gəlinin qayını onun belini qırmızı yaylıqla bağlayardı.
Gəlinin başına duvaq atardılar. Həyətdə tonqal qalayıb gəlini ətrafında
3 dəfə fırladardılar ki, getdiyi ev işıqlı, ocağı isti olsun. Sonra gəlinin
arxasınca daş atardılar ki, getdiyi yer möhkəm olsun. Daha sonra isə
gəlinin dalınca su atardılar ki, aydınlıq olsun. 

494

Azərbaycan xalqının ən qədim havası
olan vağzalının sədaları altında 

oğlan evi qız evinə gələrdi. 
Onlar oynayaoynaya deyərdilər:

«Al almağa gəlmişik,
Şal almağa gəlmişik.

Oğlanın adamıyıq,
Aparmağa gəlmişik».

Məhəmməd əminin evinin qarşısından
Musa əminin evinə gedən yol. 



Gəlin oğlan evinə çatan kimi ayağının altına boşqab qoyardılar ki,
sındırıb keçsin. Bu, gəlinin evin xanımı olmasına işarə idi. Gəlini qapıda
əyləşdirib qucağına oğlan uşağı verərdilər ki, ilk övladı oğlan olsun. Gəlinin
ayağı altında qoyun qurbanı kəsərdilər. Qoyunun qanından gəlinin alnına,
bir də paltarına sürtərdilər ki, istiqanli olsun. Gəlinin başına xırda pul,
şirniyyat, düyü, buğda səpərdilər ki, bolluq olsun.

Gəlinin qarşısında qırmızı lentlə bağlanmış güzgü aparardılar. Sağdışla,
soldışın əlindəki stəkanın içində düyü, şam olardı. Düyü bolluq rəmzidir.
Gəlini bəzədilmiş otağa gətirərdilər. Hamı bir ağızdan «Xoşbəxt olsun!»,
«Oğulluuşaqlı olsun!» deyərdi... Qaynana gəlinin qarşısına pul atar və ya
nə isə alacağına söz verərdi. Qaynata isə gəlinin alnından öpər, ona zinət
əşyası və ya bahalı hədiyyə təqdim edərdi...

P.S. Poladlı toylarının şirinliyindən, unudulmaqda olan adətənənə
lərindən danışdıq. Әgər ötən illərin milli adətənənələri ilə müasir
dövrün adətlərini müqayisə etsək, itirdiklərimizin qazandıqlarımızdan
çox olduğunu görərik. Qədim adətləri unutmaq, milli dəyərləri unut
maq deməkdir. Gəlin itirdiklərimizin elə bu gün fərqinə varaq, milli
adətənənələrimizə biganə qalmayaq. 
(Mövzunu neçə illər əvvəl yazdığım bir şeirlə tamamlamaq istəyirəm...)

«Çal ay aşıq, kəndimizin havasın çal!..
Barmağını toxundurub telli saza,
O dağları, dərələri bir yada sal.
Çal ay aşıq, kəndimizin havasın çal!..
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Elə çal ki, kəndimizin bulaqları çağlasın,
Uçan quşlar göydə qanad saxlasın.
Elə çal ki, telli sazın sızıldayıb ağlasın,
Sızladıqca, ürəkləri dağlasın.
Elə çal ki, oğlan qıza bir dəstə gül bağlasın,
Qoy analar sevincindən ağlasın.

Çal ay aşıq, Allah səni saxlasın!
Kəndimizin havasın çal.
O yerlərin dağından çal,
Gülçiçəkli bağından çal.
Nənələrin, nehrə dolu yağından çal,
Qışın oğlan çağından çal...

Çal ay aşıq, kəndimizin havasın çal.
Elə çal ki, sən çalanda axar çaylar dayansın
Kəndimizdə solan güllər oyansın.
Elə çal ki, günəş çıxsın, hər yan nura boyansın
Qızgəlinlər yallı gedib oynasın.
Elə çal ki, mərd oğullar səngər kimi dayansın,
Daha bəsdir, qoy millətim oyansın!..»

P.P.S. Bir millətin başqalarından fərqini göstərən əsas xüsusiyyətlərdən
biri, milli mədəniyyət, adətənənələrdir. Qarşılıqlı sevgi, gözəl toy və
xoşbəxt ailə hər birimizin arzusudur. Gün keçdikcə gənclərimiz toy
lara qeyriadiliklər əlavə edir, ancaq çox təəssüflər olsun ki, özləri də
bilmədən milli toy adətənənələrimizə qarşı çıxır. Müasir dövrlə
ayaqlaşmaq üçün milli adətənənələrimizi xarici rəqs nümunələri və
yabançı adətlərlə əvəz etməyi vacib sayırlar. Düzdür, qeyriadilik,
fərqlilik gözəldir, ancaq adətənənələrimizi dəyişməklə yox, onlara
yeni, müasir milli çalarlar qatmaqla!..
Әlbəttə ki, yaşlı nəsil milli adətənənələri üstün tutaraq övladlarına
əvvəlki toyların şirinliyini arzulasa da, gənc nəslin nümayəndələri
zamanzaman bu fikirlə razılaşmayıb.
Çox gözəl toylarımız, çox gözəl adətənənələrimiz olduğu halda biz nə
üçün onları qoruyub saxlaya bilmirik? Nə üçün dəyərli olan hər şeyi
asanlıqla unuduruq? Әgər onları qoruyub saxlaya bilməsək, çətin ki,
bizdən sonrakı nəsillər üçün adətənənələrimiz vacib olsun. Adət
ənənələrimizin fərqliliyi, gözəlliyi hər kəsi heyran etdiyi halda nə üçün
onların dəyərini bilmirik?!
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POLADLIDA KEÇİRİLӘN 
XALQ OYUNLARI

Azərbaycan xalqının zəngin, özünəməxsus və maraqlı folklor nü
munələri var Bunlardan biri də xalq oyunlarıdır. Tarixi çox qədimlərə
gedən, xalqın müxtəlif dövrlərdə adətənənələrini, etnoqrafiyasını
özündə yaşadan bu oyunlar nəsildənnəslə keçərək bu günümüzə
qədər gəlib çatmışdır. Ancaq müasir dövrün inkişaf mərhələsi, müx
təlif oyunların meydana gəlməsi, yeni nəsil arasında milli oyunlara
marağı demək olar ki, tamamilə unutdurmuşdur.

Folklorşünasların, etnoqrafların dəfələrlə yazmasına, deməsinə bax
mayaraq təəssüflər olsun ki, bu gün xalq oyunlarının dövlət səviyəsində
müntəzəm təşkil olunmaması, bu kimi oyunlardan bəzilərinin həyatımız
dan birdəfəlik silinməsinə gətirib çıxarmışdır. Texnologiyalar əsrində
yaşadığımız bir vaxtda gənc nəsil belə oyunlarla məşğul olmağa ümu
miyyətlə maraq göstərmir. Çünki buna nə müasir dövrün tələbləri, nə
birbirindən maraqlı kompyuter oyunları, nə də ki, vaxt imkan verir.
Odur ki, xalq oyunları istəsək də, istəməsək də artıq bir folklor nümunəsi
kimi yavaşyavaş yaddaşlara həkk olunmaqdadır. 

Bir neçə onilliklər əvvəl, zəngin milli adətənənələrə malik olan müx
təlif bölgələrimizdə qədim xalq oyunları keçirilirdi. Belə oyunlardan
çövkən, sürpapaq, dirədöymə, qundaqqundaq, çilingağac, ağactopu,
ənzəli, əlləmə qayası, mıxçamıxça, əbəəbə, beş daş, on daş, qırx daş,
bənövşəbənövşə kimi milli oyunlar Qubadlı rayonunun Poladlı kəndin
də gənclər və uşaqlar arasında maraqla oynanılırdı. Ulu babalarımızın
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bizə miras qoyub getdiyi bu oyunlar insanda məğrurluq, cəsarət, qo
çaqlıq kimi müsbət keyfiyyətlər aşılayırdı. Belə xalq oyunları mövzu,
məzmun, yaranma yolu, forma zənginliyi və rəngarəngliyi ilə seçilirdi.
Bu oyunlar ən qədim dövrlərdən xalqın məişət həyatını, əyləncə dün
yasını özündə əks etdirmək baxımından xüsusi maraq doğururdu. 

Ulu babalarımızın dövründə Poladlı kəndində keçirilən xalq oyunları
nəinki, poladlıların, hətta ətraf kəndlərdən gələn qonaqların da marağına
səbəb olurdu. Poladlılar at belində böyüdükləri üçün, onların hər biri öz
atı ilə öyünür, atlara xüsusi qayğı ilə yanaşırdı. Atdan söhbət düşəndə
Alış baba həmişə deyərdi: «Yaxşı at yerişindən məhlim (məlum) olar».

Sözün bu məqamında Poladlı kəndinin ağsaqqallarından biri olan Alış
babanın bir vaxtlar danışdıqlarını xatırlamaq istəyirəm. Babam danışdıq
ca mən ona uşaq marağı ilə qulaq asardım. Elə bu səbəbdən onun kəndi
mizin adətənənələri, xalq oyunları haqqında maraqlı söhbətləri hələ də
yaddaşımdan silinməyib: 

«Poladlılar atlarını yerişinə, qaçışına, rənginə və digər xüsusiyyətlərinə
görə müxtəlif adlarla çağırardı. Buna görə atın adını və sahibinin kim
olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün idi. Dədəm İsmayılın Qara atı heç
yadımdan çıxmaz. Atın rəngi qapqara, ayaqları isə dizə qədər toz rəngin
dəydi. Ayaqları tozdan seçilmədiyinə görə, at çapanda adama elə gəlirdi
ki, o, göydə uçur. Poladlı və ətraf kəndlərdən dədəmin atını hələ heç kimin
atı keçməmişdi. Cəbrayıl əmimin atı da yaxşı at idi. Adına Yalman at
deyərdilər. Atın yalmanı çox uzun olduğu üçün onu belə çağırırdılar. Yal
man atın qəribə bir xüsusiyyəti var idi. Әmim onun yalmanına sığal çək
məsəydi, at yerindən tərpənməzdi. Yalman at çapanda sanki, dırnaqlarından
od çıxırdı. Ağamalının atının adı Ağ at, mənim atımın adı isə Kəhər at idi.
Onlar da çapanda sanki dırnağından od çıxırdı...»

Alış baba bir qədər fikrə getdi. O, özünü at belində, allıgüllü yay
laqlarda hiss edirmiş kimi xəyallara daldı. Bu vəziyyətdə onu öz alə
mindən ayırmaq olmazdı. Ancaq mən uşaq olduğum, belə hissləri başa
düşmədiyim üçün «Baba birini də danış, baba birini də danış»  deyə
deyə onu fikirdən ayırmaq istəyirdim. Aradan xeyli vaxt keçdi. Babam
ağırağır sözünə davam etdi: 

«Eh, ay bala, illər keçdikcə hər şey dəyişdi. İndi rəng və xüsusiyyətlərinə
görə birbirindən fərqlənən atlar öz adı ilə çağırılmır... («At» sözünün
əvvəlinə sahibinin adı əlavə olunur. məs.: Misirin atı, Nüsrətin atı və s.).

Qədim zamanlarda Poladlı kəndində teztez at yarışları, eşşək yarış
ları və müxtəlif oyunlar keçirilərdi. Әsasən bu yarışlar kəndin işgücü
azalandan sonra Eşşək meydanı deyilən yerdə təşkil olunardı. Belə
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yarışlar keçirilməzdən əvvəl atlara yaxşı qulluq göstərilərdi. Poladlılar
əsasən öz atlarını Atlar gölündə çimizdirər, yuyub təmizləyərdi. Gölun
dərinliyində başını yuxarı qaldıran atın burun deşikləri güclə görünərdi.
Hərdən də atın burnu suya girəndə, dərindən fınxırar, arxa ayaqları üstə
şahə qalxıb ayaqları ilə ətrafa su səpələyərdi.

Atları yuyub quruladıqdan sonra sahibləri onları bəzəməyə başlayardı.
Yaxşı deyiblər, «ata, bir də arvada, nə qədər bəzək vursan götürər». Yarışlara
hazırlaşarkən hər kəs atını öz zövqünə görə bəzəyərdi. Poladlılar əsasən to
xuculuqla məşğul olduqlarına görə, atların üstü bərbəzəklə dolu olardı.
Kimisi yəhərin üstünə balaca xalını naxışlı iplərlə bərkidər, kimisi atın yal
manından sıra ilə rəngbərəng qotazlar asar, kimisi də atı sinəsindən tutmuş
alnına qədər gümüş pullarla bəzəyərdi. Atlar əvvəlcədən təyin olunmuş günə
qədər hazırlanardı.

Әtraf kəndlərdən özlərinə güvənən atlılar Eşşək meydanına gələr,
müxtəlif oyunlar oynayardı. Kənd ağsaqqalları bir gün əvvəlcədən hansı
oyunun keçiriləcəyi barədə iştirakçılara məlumat verərdi. Yarışın başlan
masına az qalmış kənd camaatı, eyni zamanda ətraf kəndlərdən gələn
qonaqlar meydana toplaşardı. Yarışlar əsasən Poladlı, Dəmirçilər, Don
darlı, Xocamsaxlı kəndlərinin atlıları arasında keçirilərdi. Yarışın təşk
ilatçıları olan ağsaqqallar qalibləri əvvəlcədən hazırladıqları gümüş
kəmərlə, xəncərlə, patrondaşla, tüfənglə və digər hədiyyələrlə mükafat
landırardı. Hərdən də yarışı izləyən azarkeşlərdən bəziləri, oyundan
sonra öz şəxsi hədiyyəsini istədiyi oyunçuya təqdim edərdi. Qaliblər
özlərini «alçaq dağları yaradan» adam kimi hiss edər, ətraf kəndlərdə
tanınar, xüsusi hörmət sahibi olardı. Yarışdan sonra zurna, təbil səsləri
hər yana yayılardı. Kəndin cavanları qurşaq tutub güləşər, qızgəlinlər
rəqs edib oynayardı. Hətta belə yarışlarda gözləri ilə ən güclü oğlanları
başdanayağa süzüb, yaşmaq altından gülümsəyən qızlar da olardı».

Dünyagörmüş qocaların sözlərinə görə Poladlılar əsasən bu yarışları ulu
babalarımızın əski bayramlarından olan dörd çərşənbənin  su, od, yel, tor
paq çərşənbələrinin və Novruzun gəlişi münasibətilə keçirərdi. Bu adət
ənənələr insanları birbirlərinə yaxınlaşdırır, onlarda mərdlik, cəsurluq,
dözümlülük aşılayardı. Belə adətlərin qorunub saxlanması insanlarda
həmişə məhsul bolluğu yaratmağı, birliyi, halallığı və dostluğu uca tutmağı
formalaşdırardı. Elə buna görə də ilaxır çərşənbələrin hər birində əzizlənən
bu ünsürlər bütün ilboyu insanların məişətində böyük rol oynayardı.

İndiki kimi yadımdadır uşaqlıq illərim. Biz o vaxtlar teztez əlləmə
qayası, mıxçamıxça, əl üstə kimin əli, motalmotal, əbəəbə, bənövşə
bənövşə kimi oyunlar oynamaqla vaxtımızı keçirərdik. Bir az böyüklər
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çilingağac, ənzəli, kosaldıqaç, dirədöymə oynayardı. Digər oyunlar
haqqında isə o vaxt Alış baba və Sənəm nənədən eşitmişdim.

Sənəm nənə yun darağının dişlərindən yenicə çıxarmış olduğu əlçəyi
sətinin ucuna calayıb cəhrənin sapını (cəhrəni fırlatmaq üçün tutacaq)
bir neçə dəfə irəligeri fırlatdı. Sonra uşaq marağı ilə soruşduqlarıma
bircəbircə cavab verməyə başladı:

«Ay bala, bundan irəli (əvvəl) ilaxır çərşənbələrdə Poladlıda el şənlik
ləri, müxtəlif yarışlar keçirilərdi. Su çərşənbəsi günü keçirilən şənliklərin,
yarışların əsasını su təşkil edərdi. Təzə ilin gəlişi ilə ən əvvəl su
təzələnərdi. Elə buna görə də poladlılar hələ gün doğmadan Ağa çayına
gedər, çinarlar başını çaya əydiyi yerdən su içər, əlüzlərini yuyar, birbir
lərinin üstünə su çiləyər, su üstündən tullanar, müxtəlif nəğmələr oxuyardı.
Sonra oğlanlar atları ilə birlikdə Atlar gölünə girər, soyuq olmasın deyə,
tez də çıxardılar. Qızgəlinlər isə səhənglərini Ağa çayın göz yaşı kimi
dupduru suyundan doldurub geri qayıdardı. Həmin sudan hər şeyin təmi
zlənməsi, təzələnməsi üçün bir qədər evdə işlədər, səhəngdə qalanını isə
gətirib yarışlar keçiriləcək meydançanın kənarına düzərdilər. Yarış işti
rakçıları həmin sudan içdikcə qollarına qüvvət, dizlərinə təpər gələrdi. Od
çərşənbəsində keçirilən yarışlarda atların dırnaqlarından sanki od çıxardı.
Yel çərşənbəsində atlar sanki qanad açıb uçardı. Torpaq çərşənbəsində
atlar torpağı dırnaqları ilə cırmaqlayıb məğrurluq nümayiş etdirərdi...» 

Tədqiqatçıların yazdıqlarına görə, Azərbaycan xalq oyunlarının keçi
rilməsində kişilərlə bərabər, bəzən qadınlar da iştirak edib. Bu barədə
Nizami Gəncəvinin «Xəmsə»sində müəyyən məlumatlar verilir. Qadın
ların kişilərlə yanaşı «Çövkən» və digər xalq oyunlarında iştirakını XVI
əsr miniatür işlərində aydın görmək mümkündür. Azərbaycanda geniş
yayılmış bu oyunlar Qətran Təbrizinin, Xaqani Şirvaninin və bu kimi
digər klassik şairlərimizin əsərlərində öz əksini tapmışdır.

İndi isə Poladlıda keçirilən qədim xalq oyunlarından bəzilərinin yaran
ması, forması barədə qısa məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 

ÇÖVKӘN

Azərbaycanın ən qədim milli oyunlarından biri çövkəndir. Çövkən yüzil
liklər ərzində formalaşmış, Azərbaycanda, Türkiyədə, İranda, Orta Asiyada
və İraqda məşhur olmuşdur. Sonradan isə ingilislərin təşəbbüsü ilə bu oyun,
«polo» adı altında ilk dəfə olaraq 1890cı ildə Parisdə keçirilən II Olimpiya
Oyunlarının gündəliyinə daxil edilmişdir. Bu oyunun növbəti illərdə daha
bir neçə dəfə Olimpiya Oyunlarına daxil edilməsinə baxmayaraq, çövkən
polo son dəfə 1936cı ildə Berlin Olimpiadasında oynanılmışdır.
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Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Poladlı kəndində
oynanılan çövkən oyunu, ümumiyyətlə, dünyada polo adı ilə tanınan
oyundan bir qədər fərqli qaydalar əsasında keçirilirdi. 

Poladlılar tayfasının əvvəllər köçəri həyat tərzi yaşaması bu oyunun
müntəzəm keçirilməsinə mane olurmuş. Sonralar onların bir hissəsinin
Poladlı kəndində məskünlaşaraq oturaq həyat tərzinə keçməsi, bu oyuna
olan marağı xeyli artırır. Poladlılar çövkən oyununu XIX əsrin ortaların
dan müntəzəm olaraq daha maraqla oynamağa başlayır. 

Çövkən oyunu meydanda, at üstündə keçirilərdi. Oyunu idarə edən
hakimlərdən biri əlindəki yaylığı yuxarı qaldıran kimi şaypur çalınardı.
Sonra oyunçular hər dəstədə üç nəfər atlı olmaqla, üç dəstə meydanda dövrə
vurardı. Birinci dəstə ağ, ikinci boz, üçüncü dəstə isə qara atlarda meydana
çıxardı. Bundan sonra atlılar meydanın əks tərəfinə gedərdi. Meydanın əks
tərəfində adam boyda daşdan qülləli qapılar qoyulardı. Qüllənin birincisinin
üstünə göy, digərininkinə isə qırmızı rəngli bayraq, yaxud da dəsmal
taxılardı. Oyunda əsas məqsəd çövkən ilə topu fərdi və ya yoldaşlarının
köməyi ilə qapını əvəz edən qüllələrin arasından keçirmək idi.

Çövkən oyununda istifadə edilən topu hazırlamaq üçün daranmış
yün götürülərdi. Onu əllə yumaq şəklinə salıb bacardıqca möhkəmlət
məyə çalışardılar. Topu lazımi şəklə saldıqdan sonra onu qaynar suya
atıb yarım saata qədər saxlayardılar. Burada yun əvvəlki yumaq for
masını özündə saxlayaraq daha bərk sıxılırdı. Sonra onu sudan çıxarar
və daha möhkəm olması üçün bir daha ovxalayardılar. Daha sonra ona
xüsusi dəridən üz çəkərdilər. Bu üsulla hazırlanan toplar elastiki və
dözümlü olardı. Çövkan ağacı isə xüsusi düzəldilmiş və əyilmiş for
mada ağacdan hazırlanardı. Ağacın dəqiq uzunluğu olmamışdır. Ağac
oyun iştirakçılarının və atların hündürlüyündən asılı olaraq dəyişərdi.
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Maraqlı məntiqdir... 



Çövkan ağacının əyilmiş hissəsinin bir tərəfini elə hazırlayardılar ki,
topu yerdən qaldırmaq asan olsun.

Çövkən oyununda xüsusi məşq görmüş yarış atlarından istifadə
edilərdi. Atların yəhərini ikiqat və üçqat qarınaltlığı ilə bərkidərdilər ki,
oyun vaxtı  kəskin hərəkətlər zamanı yəhər sürüşüb düşməsin. 

Sonrakı illərdə çövkən oyununun əvvəlki qaydalarına bir sıra dəyi
şikliklər edilmişdir. Bu, oyun keçirilən meydançanın ölçüsündən,
qapıların enindən, ağacların uzunluğundan, topun formasından tutmuş,
oyunçuların sayına qədər olan dəyişikliklərdir. Halhazırda Azərbay
canın müxtəlif bölgələrində Novruz bayramı və digər tədbirlərdə ölkə
səviyyəsində çövkən turnirləri keçirilir.

SÜRPAPAQ

Vaxtı ilə Poladlı kəndində
keçirilən oyunlardan biri də
sürpapaq idi. Sürpapaq oyunu
da çövkən oyunu kimi mey
dançada, at belində keçirilər
di. Oyunun qaydalarına görə
meydançanın hər iki başında
dirək basdırılardı. Bu dirəyin
təxminən beş metrlik radiusu
cərimə meydançası sayılardı.
Oyunda papaqdan, yaxud da
tüklü qoyun dərisindən hazır
lanmış topdan istifadə edilər
di. İki hissədən ibarət olan

oyun hər komandada üç nəfər olmaqla, hər hissə on dəqiqə oynanılardı.
Fasilədən sonra komandalar yerlərini dəyişərdi. Oyunun gedişində
oyunçular papağı öz yoldaşlarına öturməklə rəqibin cərimə meydan
çasına daxil olub, onu halqadan keçirməyə çalışardı. Papaq yerə düş
dükdə, istənilən oyunçu onu götürə bilərdi. Oyun zamanı papağı əldə
çox saxlamaq, rəqibin cərimə meydançasına daxil olmaq, atının qarşısını
kəsmək, özünə və ya atına ayaqla zərbə endirmək olmazdı. Bu qaydalar
pozulduqda müdafiə olunmayan halqaya cərimə zərbəsi təyin edilərdi.

İllər keçdikcə sürpapaq oyununa bir qədər dəyişikliklər edilmişdir.
Bunun üçün bəzi qaydalar tətbiq olunmuşdur. Ancaq buna baxma
yaraq bu oyunun turnir şəklində keçirilməsi bu gün heç kimi maraq
landırmır.
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DİRӘDÖYMӘ

Bu oyunu Poladlı cavanları əsasən Dəmirli yaylağında, cəmənlikdə
oynayardı. Aranda isə torpağın üstündə oynamaq məcburiyyətində
qalırdılar. Oyunun qaydaları belə idi. Әvvəlcə diametri təxminən beş
metr olan dairə çəkilərdi. Dairə xəttinin üzərinə qalın göndən hazırlan
mış beş ədəd kəmər qoyulardı. Kəmərin dairə xəttindən çıxan hissəsinin
uzunluğu bir qarıc olmalı idi. 

İki hissəli oyunda tərkibi dörd nəfər olmaqla iki komanda iştirak edərdi.
Komandalardan biri dairənin içərisində, digəri isə çölündə olardı. Oyunun
gedişində çöldəkilər hücum edərək kəməri almağa və imkan düşdükcə
içəridəkilərin istənilən yerindən tutub dairədən çıxarmağa cəhd edərdi.
Kəməri alandan sonra içəridəki oyunçuları kəmərlə vurmağa başlayardılar. 

Hücum zamanı kəməri almaq üçün çöldəkilər rəqibi itələyərdi.
İçəridəkilər passiv ayaqlarını dairə xəttində kəmərin üstünə qoyaraq onu
müdafiə edərdi. Müdafiə məqsədi ilə onlar işlək ayaqla hücumçunun
qıçından, ayağından vurar, itələyər, fürsət düşdükcə rəqibin istənilən
yerindən tutub dairəyə salmağa çalışardı.

QUNDAQQUNDAQ

Qundaqqundaq oyunu çox qədim oyundur. Poladlıda onu hələ indiki
topların mövcud olmadığı dövrlərdə oynayardılar. Oyunun qaydalarına
görə oyunçular dövrə vurub birbirlərindən təxminən bir metr məsafədə
yerdə əyləşərdi.

İki çuxa və ya bir yorğan büküb top halına salar və kəndirlə bağla
yardılar. Bir nəfər ortada dayanardı. Oyuna nəzarət edən hakim topu
oyunçulara ataraq oyunu başlayardı. Ortada dayanan oyunçu topu bir
birlərinə ötürən oyunçuların əlindən almağa çalışardı. Oyunçu topu
aldıqda, onunla yerini dəyişərdi.

Müasir idman növlərinin çoxunda belə kombinasiyalı məşqlər keçi
rilir. Hazırda əsl topla oynanılan belə oyunları «işlətdi» və ya «or
tadaqaldı» adlandırırlar. 

ÇİLİNGAĞAC

Çilingağac oyununu əsasən geniş çəmənlikdə oynayardılar. Oyunun
keçirilməsi üçün beş ədəd bərk ağacdan düzəldilmiş toxmaq və beş ədəd
çiling tələb olunardı. Meydançada köndələn xətt və xəttin mərkəzində
diametri təxminən bir metr olan dairə çəkilərdi. Dairənin ortasında dia
metri təxminən 10 sm olan çuxur qazılardı. 
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Komandada 5 nəfər oynayardı. Oyunçu çilingi oyuna daxil etmək
üçün çiling tutmuş əlini arxaya aparar və qəflətən onu yuxarı tullayardı.
Çiling aşağı düşərkən oyunçu toxmağın uc hissəsi ilə çilingə qüvvətli
zərbə vurar və onu mümkün qədər uzağa göndərərdi. Rəqib oyunçular
meydançaya vurulan çilingi tutar, yaxud da onu toxmaqla geri qay
tarardı. Çilingi vuran oyunçu toxmağı köndələn olmaqla çuxurun üstünə
qoyardı. Oyuna vurulmuş çilingi meydandakı oyunçu tutduqda bir xal
qazanardı. Sonra oyunçu tutduğu çilingi çuxura atıb toxmağı vurmağa
çalışardı. Әgər meydandakı oyunçu toxmağı vursa üç xal, bir metrlik
dairəyə salsa, iki xal qazanardı.

Oyunçu çilingi üç dəfə yerə vurardı. Vurarkən çiling meydandan kə
nara düşərdisə, həmin oyunçunun komandasından bir xal çıxılardı.

ӘNZӘLİ

Oyun püşkatma yolu ilə
başlayardı. Püşkdə uduzan işti
rakçı belini əyər, qalan oyunçu
lar isə 34 metr aralıda sıraya
düzülüb, hər biri əyilən adamın
belindən tullanardı. Oyunçular
hər dəfə tullandıqca aşağıdakı
sözləri dönədönə deyər və de
diklərinə əməl edərdi.

«Birdə  Әnzəli hay ənzəli!
İkidə  Xan əkbəri!
Üçdə  Xoruz banladı, 
quqquluqu!
Dörddə  Yanbız əzərlər!
Beşdə  Taxta çıxarlar! 

(Bu zaman oyunçu «yatan» oyunçunun belində oturar və soruşardı:
«Minim, ya düşüm?» Әyilən oyunçu isə, «min» və ya da «düş»  deyərdi.
Sonra oyun yenə davam edərdi).

Altıda  Әl, üstbaş dəyməsin!
Yeddidə  Tək əl keçərlər!
Səkkizdə  Papaq qoyarlar!»

Doqquzda hamı əyilənin belinə minərdi. Әgər kimsə yıxılsa, onun
qulaqlarını dartardılar. Oyun keçirilərkən kim bu qaydalara əməl edə
bilməsə «yatan»ı əvəz etməli olurdu.
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ӘLLӘMӘ QAYASI

Poladlı gənclərinin ən çox sevdiyi oyunlardan biri də əlləmə qayası
oyunu idi. Gənclər bu oyunu oynayarkən, əsasən öz fiziki güclərini nü
mayiş etdirərdi. Oyun iki komanda arasında keçirilərdi. Hər komandada
bir və ya bir neçə oyunçu iştirak edərdi. Bunun üçün düzənlik və daşlıq
sahə tələb olunardı. Oyun əsasən yeniyetmə və gənclər arasında keçiri
lərdi. Oyunun keçirilməsi üçün əvvəlcə komandalar seçilmiş məkana
xeyli daş toplayardı. Daşların hər birinin ağırlığı təxminən bir kiloqrama
yaxın olardı. Oyunçular lazımı qədər daş topladıqdan sonra, hər ko
manda öz ərazisində 45 ədəd böyük, yastı daş parçasını birbirinin
ardınca düzərdi. Daşların çəkisi nə qədər çox olsa, həmin komandanın
udma ehtimalı bir o qədər artıq olardı. Qaydalara əsasən oyunçular, ən
böyük və ağır daşı birinci, qalanlarını isə onun ardınca düzərdi. Birinci
daş böyüklüyünə və ağırlığına görə digər daşları müdafiə etmək funk
siyası daşıyırdı.

Daşları birbirinin ardınca düzdükdən sonra oyunçular axırıncı daşın
yanında dayanardı. Hansı komandanın birinci başlaması oyunçuların öz
razılığı ilə həll olunardı. Oyun başlayandan sonra, hər oyunçu növbə ilə
qarşı tərəfdəki böyük daşları, nisbətən xırda daşlarla vurub aşırmağa ça
lışardı. Oyun zamanı hər hansı bir oyunçu daşlardan birini və ya bir
neçəsini vurub aşırsa növbəti dəfə zərbə vurmaq imkanı qazanardı. Yox,
əgər zərbələrdən hər hansı biri boşa çıxardısa, oyunu rəqib komanda
davam etdirərdi. Daşı vurub yıxa bilməyən oyunçu cərimə olunaraq rəqib
komandanın bir oyunçusunu çiyninə alıb ərazini bir dəfə dövrə vurardı.
Oyunçu bir zərbə ilə böyük daşlardan ikisini vurub aşırsa iki xal qazanmış
olar və komandasının yıxılan daşlarından birini düzəldərdi. Әgər koman
danın yıxılı daşı yoxdursa, bu halda qazanılan xal yadda saxlanılar və oy
unun gedişində istifadə olunardı. Oyun bu prinsip üzərində davam edərdi.
Sonda daşların hamısını vurub aşıran komanda qalib gələrdi...

Gənclər arasında əlləmə qayası oyununun keçirilməsi onların əsasən
güclü və dözümlü olması baxımından çox vacib idi. Poladlıda balaca
uşaqlar da bu oyuna xüsusi maraq göstərirdi. Ancaq onlar daşları uzaq
məsafəyə tullamağa gücü çatmadığı üçün, daş daşıma işində azarkeşlik
etdiyi komandaya köməklik edərdi.

Uşaqlardan söhbət düşmüşkən, qədim xalq oyunları içərisində
uşaqların da oynadığı maraqlı oyunlar var idi. Poladlı uşaqları bu oyun
ları əsasən, bir yerə toplaşarkən oynayardı. Onlar oynamağa başlayanda
günün necə gəlibkeçdiyindən xəbərləri olmazdı. Hər bir oyunun ayrı
ayrılıqda öz gözəlliyi var idi. 
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Uşaqlıq illərində oynadığım oyunların hər biri haqqında uzunuzadı
yazmaq, söhbət etmək olar. Ancaq həmin oyunlardan bəzilərinin adlarını
çəkməklə xəyalımda o illərin ən şirin xatirələrini canlandırmış olaram:
beş daş (sonuncu mərhələ «avcalaxma» adlanır), çatıçatı, yeddi şüşə
bir top, mıxçamıxça, qalaqala (əbəəbə), quşquş, gizlənpaç (gizlən
qaç), ağac topu (dəvətopu), çırtmaçırtma, motalmotal... Bu oyunların
hamısını sevəsevə oynayardım, yorulmaq nədir, bilməzdim.

Uşaqlıq illərimin ən şirin xatirələrindən biri motalmotal oyunu ilə
bağlıdır. Elə buna görə də bu oyun haqqında bir az ətraflı yazmaq qərarına
gəldim. Bəzi xalq oyunları ilə bərabər motalmotal oyunu da şeirlə başla
nardı. Şübhəsiz ki, bu, oyunu daha da maraqlı edərdi. Bu gün uşaqlar bəzi
ucqar kəndlərdə, məktəblərdə motalmotal oyununu həvəslə oynayırlar.

Yaxşı yadımdadır, ailədəki taytuşlarım və qonşu uşaqları ilə birlikdə
dövrə vurub oturar, ayaqlarımızı yanyana uzadardıq. Uşaqlardan biri
deyərdi:

«İynəiynə,
Ucu düymə,
Bal ballıca,
Ballı keçi,
Şam ağacı,
Şatır keçi,
Qozağacı
Qotur keçi,
Vur nağara,
Çıx qırağa. (və ya)
Motalmotal, tərsə motal,
Yay atar, qaymaq tutar.
Ağ quşum, ağarcığım,
Göy quşum, göyərçinim.
Әlin tikan əmirqulu,
Vur nağara, çıx qırağa».

Şerin hər misrasını deyən uşaq əlini növbə ilə digər uşaqların və
özünün ayağının üstünə qoyardı. Sonuncu misradakı «çıx qırağa» sözləri
kimin ayağının üstə deyilsəydi, həmin uşaq ayağını çəkərdi. Sonra yenə
şeir başdan ayağa deyilərdi. Və beləliklə, uşaqlar birbir ayaqlarını
çəkərdi. Hansı uşağın ayağı axıra qalsaydı, onu üzü üstə uzadıb, əllərimi
zi yumruq formasında kürəyinə qoyar və soruşardıq:

 «Әl üstə kimin əli?»
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Әgər uşaq əlini onun kürəyinə qoyanın adını düz desəydi onu
durğuzardıq. Yox əgər deyə bilməsəydi, «Götürün vurun, yalandır» 
deyib onu birneçə dəfə astaca vurar və yenə soruşardıq:

 «Әl üstə kimin əli?..»
Beləcə, uşaq əl sahibini tapanadək onu astaca yumruqlayardıq...
Bəli, bu xatirələrin dalınca bu gün nə qədər qaçsam da onlara çatmaq

mümkün deyil... Günügünə calasam da o anları yenidən yaşaya bilmərəm...
Xalq oyunları uşaqlarda, yeniyetmələrdə və gənclərdə cəldlik, çe

viklik, diribaşlıq, hazırcavablıq, birlik və s. bu kimi müsbət keyfiyyətlər
aşılayırdı. Qeyd etdiyim kimi texnoloji yenilikləri nəzərə alsaq, müasir
dövrümüzdə belə oyunlara tələbat çox azdır. Ölkəmizdə xalq oyunlarının
müntəzəm keçirilməsi, formalaşmaqda olan yeni nəslin qədim oyunlara
marağını artırar, onların cəsur, məğrur böyüməsi, həm də vətənpərvər
ruhda tərbiyə olunması işində köməklik etmiş olardı... 

Bu xalq oyunları əfsuslar olsun ki, zamanzaman unudulmuş və yalnız
dərslik və ədəbiyyatlarda qalmışdır. Әn müasir kompyuter oyunlarının
uşaqlar arasında daha populyar olduğu bir zamanda belə xalq oyunlarının
unudulmasına göz yummaq olmaz. Təsəlliverici yeganə məqam isə ondan
ibarətdir ki, müxtəlif teatr kollektivləri, o cümlədən idmançılar belə oyun
ları milli bayram və konsert tədbirləri zamanı nümayiş etdirir.

(Qeyd: Ölkəmizdə hər il çövkən çempionatının keçirilməsi gənclərdə
milli oyunlara olan marağı xeyli artırmışdır. Çempionatda respublikanın
müxtəlif rayonlarının komandaları təmsil olunur. Yarışlarda komandalar
həqiqətən də məğrurluq, cəsurluq nümayiş etdirir. Turnirin təşkilatçıları
və komandalar milli adətənənələri yaşatmaq, qorumaq üçün oyunun
bütün qaydalarına əməl edir). 

P.S. Xalq oyunları, bütövlükdə xalqın oyuntamaşa mədəniyətinə dair
ilk məlumatlara bir sıra qədim mənbələrdə rast gəlmək mümkündür.
Belə ki, IXX əsrlərdə yaşamış Yaxın Şərq alimlərindən Kəsrəvi,
Səalabi və ӘlBiruninin, XII əsrdə isə dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin əsərlərində xalqımızın islamdan əvvəlki mərasim şənlik
ləri, oyunları, eləcə də onların mənşəyi və məzmunu barədə müəyyən
məlumatlar vardır. Xalq oyunları haqqında məlumatlara həmçinin
nağıl və dastanlarımızda, eləcə də, Avropa və Asiya səyyahlarının
əsərlərində, memuar və gündəliklərində, onların Azərbaycana səfər
təəssüratları barədə xatirələrində rast gəlmək olar. Orta əsrlərdə bir
sıra Azərbaycan, eləcə də Yaxın Şərq rəssamlarının miniatürlərində
də bəzi xalq oyunlarının təsvirlərinə rast gəlmək mümkündür.
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LӘTİFӘLӘR VӘ 
MARAQLI 
HADİSӘLӘ

Hər bir bölgənin özünəməxsus lətifələri var. Bildiyimiz kimi
folklorun bu növü baş vermiş hadisələr əsasında formalaşır.
Bəziləri yazılı, bəziləri isə şifahi ədəbiyyatda öz yerini möh
kəmləndirir. 
Eyni zamanda həyatda lətifəyə bənzər maraqlı hadisələr də
baş verir. Nəsildənnəslə ötürülən belə şifahi nümunələr
zaman keçdikcə az da olsa dəyişikliyə məruz qalır. 
Poladlı lətifələri və bu kənddə baş verən maraqlı hadisələr
əsasən məişətlə bağlı olan hadisələrdir. İnsanların adi məişət
söhbətlərində və ya təsərrüfat işlərində yaratdığı belə lətifə
lər eyni zamanda, müxtəlif yerlərdə baş verən maraqlı hadi
sələr bu gün də unudulmayıb. 

Poladlı kəndində yaranan lətifələr və baş verən maraqlı hadisələr
əsasən Alış baba, Ziliş baba, Ağakişi baba, Məhəmməd əmi, Әsab dayı,
Nəsi əmi, Abbasəli dayı, Sabir dayı, İlyas müəllim və başqalarının adı
ilə bağlıdır. Ilk dəfədir yazılı ədəbiyyatda dərc olunan bu lətifələr və
maraqlı hadisələr poladlılar bir yerə toplaşdığı zaman böyük maraqla
xatırlanır.

Poladlılar öz hazırcavablığı ilə də digər kəndlərin insanlarından seçilir.
Bu hazırcavablığı gənc nəslin timsalında daha aydın görmək mümkündür.
Bunların hamısı göründüyü kimi tarixi köklərə bağlıdır.
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«TUT SOVULUR, 
ALAQ DA SOVULMUR Kİ...»

Poladlı və Dəmirçilər kəndinin kolxozçuları çəltik sahələrini alaqdan
təmizləyib qurtarmışdı. Ziliş baba isə, onun üçün ayrılan sahəyə heç əl
də vurmamışdı. O, hər gün çəltik sahəsinin ortasındakı tut ağacına çıxıb
doyunca tut yeyir, işləməyə həvəsi olmurdu.

Alaq otunun sahəni basdığını görən kolxoz sədri ağacın dibinə gəlib
Ziliş babadan soruşur:

 Ay Ziliş əmi, camaat sahəni alaqdan təmizləyib qurtarıb, sən isə hələ
də tut yeyirsən. Bəs, sahəni nə vaxt alaqdan təmizləyəcəksən? Bax, belə
etsən şəklini qara «doska»ya vuracam. (O vaxt kolxoz idarələrində iki
cür lövhə var idi. Qabaqcıl kolxozçuların şəkli qırmızı lövhəyə, işləməyən
lərinki isə qara lövhəyə vurulurdu).

Ziliş baba yekə tutlardan birini ağzına qoyub deyir:
 A sədr, tut sovulur, alaq da sovulmur ki... Nə vaxt olsa təmizləyərəm

da, qaçaqaç deyil ha… Bir də ki, a sədr, nə fərqi var e, doska doskadı
da, hansına vurursan, vur. Әsas odur ki, şəklin doskada olsun!

«QABIN BİRİ 
BİR MANAT DEYİL?..»

Dəmirçilərli Şamxal kişi oğlu Xurşidə (sonralar kolxoz sədri işləyib)
toy eləyirmiş. Poladlıdan toya gedə bilməyən üç nəfər hərəsi bir manat
dan yığıb Ziliş babaya verir ki, onların da adını siyahıya yazdırsın. Ziliş
baba razılaşır.

Ev yiyəsi Ziliş babanı yaxşı tanıdığı üçün onu ədəbərkanla qarşılayıb
yemək stolunun arxasına gətirir və qabağına bir qab plov qoyur. Ziliş
baba plovu yeyib qurtardıqdan sonra ev yiyəsini çağırıb deyir:

 Ay Şamxal, doymadım, o aşdan bir qab da gətir.
Şamxal kişi könülsüzkönülsüz bir qab da gətirib Ziliş babanın qaba

ğına qoyur. Ziliş baba plovu yeyib qurtarandan sonra yenə də ev yiyəsi
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ni səsləyir: (Bilir ki, bu dəfə Şamxal kişi plovu gətirməkdən imtina
edəcək...)

 Şamxal, ay Şamxal!
Şamxal kişi Ziliş babanın yanına gəlir.
 Ә kişi, vallah yenə doymadım, bir qab da gətir. 
Ev yiyəsi üçüncü dəfə plovu gətirmək istəmir və narazılığını bildirir. 
 Ay Ziliş əmi, adama bir qab düşür, sən isə iki qab yemisən, hələ

birini də istəyirsən. Belə olmaz axı!
Ziliş baba söz altında qalmayıb deyir:
 Ay Şamxal, toya bir manat özüm yazdırmışam, üç manat da kənddən

göndəriblər. Deməli, hələ iki qab da yeyə bilərəm. Qabın biri bir manat
deyil, pulunu verirəm də...

«QAPINI AÇIBBAĞLAMAQ 
BİR MANATDIR...»

Günlərin bir günü Ziliş baba Dağda Vəliyyətin maşınının qapısını
açıb soruşur:

 Vəliyyət, kəndə bir maşın otu neçəyə apararsan?
Vəliyyət cavab verir:
 Ziliş əmi, 10 manata!
Ziliş baba: «Çox bahadır»  deyib qapını bağlayır və yoluna davam

edir. Vəliyyət arxadan çağırır:
 Ziliş əmi, ay Ziliş əmi otu aparmırsansa bir manat verməlisən.
Ziliş baba gəlib yenidən maşının qapısını açır və soruşur:
 Bir manatı nə üçün verməliyəm ki, ay Vəliyyət?
Vəliyyət zarafatla deyir:
 Ziliş əmi, maşının qapısını açıbbağlamaq bir manatdır, ona görə...
Ziliş baba heç nə demir, maşının qapısını açıq qoyub yoluna davam

edir.
Vəliyyət yenə Ziliş babanı səsləyir:
 Ay Ziliş əmi, bəs, pul?
Ziliş baba güləgülə deyir:
 İndi üstümdə o qədər pul yoxdur ay Vəliyyət. Gözlə, pulum olanda

gəlib qapını bağlayaram...
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«KOLXOZUN YEDDİ KӘNDİ 
SӘNİ DOYURA BİLMİR…»

Ziliş baba nəvəsi Hüseynə toy eləyirdi. Kolxoz sədri Məhəmməd
yaxın dostları ilə toya təşrif buyurmuşdu. Onlar doyunca yeyibiçdikdən
sonra kolxoz sədri üzünü dostlarına çevirir:

 İstəyirəm Ziliş əmiyə sataşam, nə deyirsiniz?
Sədrin Ziliş babanı yaxşı tanıyan dostlarından biri deyir:
 Yox ay sədr, uduzarsan... Mən ölüm onunla işin olmasın.
Dostunun sözünə qulaq asmayan sədr Ziliş babanı yanına çağırır:
 Ay Ziliş əmi bu nə yeməkdi verdin, az idi, heç doymadım...
Ziliş baba qonaqların yanında üzünü sədrə tərəf tutub deyir:
 A sədr, neçə ildi kolxozun yeddi kəndi səni doyura bilmir, axı Zilişin

bir qab aşı necə doyursun?!.

«GӘLӘN İL 
TOPAR BİTӘCӘK...»

Kolxoz Kosa dağın ətəklərindəki otlaq sahələrində cərgə ilə alma şitili
əkmişdi. O vaxt kolxoz sədri dəmirçilərli Xurşid idi. Sədr camaata
tapşırmışdı ki, ot biçəndə ehtiyatlı olun, alma şitillərini otla bərabər
biçməyin. Hamı kolxoz sədrinin sözünə əməl edirdi. Təkcə Ziliş babadan
başqa... O, kələntinin ağzına keçən şitillərin hamısını bircəbircə kəsib
tullayırdı. Bir gün sədr bunu görür və əsəbləşir:

 Ay Ziliş əmi, şitillərin hamısını kəsmisən, belə olmaz axı?
Ziliş baba kefini də pozmadan deyir:
 Ә, get peşənin dalınca, mən sənə neçə dəfə demişəm, burda alma

bağı olmaz?
Sədrin xətrinə dəydiyini hiss edən Ziliş baba sonra onun könlünü

almaq istəyir: «Ay sədr, fikir eləmə, şitillərin hamısı gələn il topar bi
təcək...»  deyir.
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«SÜR POLADLIYA!»

Bir gün Ziliş baba nəvəsi Şahmərdanla Dağa ot biçməyə gedir. Gö
rür ki, Mehrili Tağı onun yerində ot biçir. Tez gizlənir. Şahmərdan səs
küy salmaq istəyir. Ancaq Ziliş baba qoymur. Deyir: «A bala, səs
eləmə, qoy biçsin!» Tağı biçdiyi otu büküb bağ bağlayır. Şahmərdan
yenə səsküy salmaq istəyir. Ziliş baba bu dəfə də qoymur. Deyir ki,
səs eləmə a bala, qoy yükləsin. Tağı iki eşşəyi yükləyib Mehriliyə tərəf
yola düzələndə Ziliş baba gizləndiyi yerdən çıxır. Tağının qabağını
kəsib deyir:

 Tağı, indi Mehriliyə yox, sür Poladlıya tərəf.
Tağı çox yalvarsa da xeyri olmur. O, otu gətirib Ziliş babanın

mərəyinin qabağında yerə düşürür:
Ziliş baba güləgülə deyir:
 Hə.., Tağı, uzaq yol gedəsən, ləngimə. Otu mərəyə özüm yığaram...

«ӘŞŞİ, ÖLÜRSӘN ÖL DӘ...»

Deyirlər günlərin bir günü Ziliş baba özünü yalandan xəstəliyə vurur.
Yatağa düşür. Deyir ki, oğlum Balakişini çağırın vəsiyyət eləyim. Sifariş
göndərirlər Balakişi əmi Qubadlıdakı işlərini yarımçıq qoyub tez evə
qayıdır. Görür ki, atası yataqda ölüm ayağındadır. (Balakişi əmi atasını
«əmi»  deyə çağırırdı).

Ziliş baba Balakişi əmini görcək onu yanına çağırır və deyir:
 Bala, sözümə qulaq as! Çınqıllıqda nar ağacının dibində...
Ziliş baba sözünü tamamlamamış guya huşdan gedir. Balakişi əmi

«hə, ay əmi ağacın dibində nə?..»  deyib tez dədəsinə bir iynə vurmaq
istəyir. İynənin qorxusundan Ziliş baba guya ayılır, və sözünə davam edir:

 Bala, Çınqıllıqda nar ağacının dibində bir k...
Ziliş baba sözünü yenə də tamamlamamış huşdan gedir. Balakişi əmi

« hə, ay əmi hansı narın dibində?..»  deyib bu dəfə dərmanı tez şprisə
yığır. Ziliş baba yenidən ayılır... 
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Bu məsələ bir neçə dəfə təkrarlanır. İynəni özünə yaxın buraxmayan
Ziliş baba sonda guya ayılır və deyir:

 Bala, Çınqıllıqda nar ağacının dibində bir kələnti var onu
götürərsən. Birdən ölüb eliyərəm qalıb paslanar, xarab olar, heyifdi...

Ziliş babanın bu sözlərindən əsəbləşən Balakişi əmi deyir:
 Әşşi, ölürsən öl də... Mən də elə bilirdim deyəcəksən ki, «nar ağacı

nın dibində bir küpə qızıl var».

«BU, MӘN GÖRӘN 
URUSLARDAN DEYİL!..»

Günlərin bir günü kolxoza Moskvadan bir rus aqronom gəlir. O,
tütünün becərilmə texnologiyasını kolxozçulara başa salmağa çalışır.
Ancaq heç kim rusun dilini başa düşmür. Deyirlər ki, bəs, Ziliş baba rus
dilində yaxşı bilir. Gəlsin rus deyənləri bizə başa salsın...

Ziliş baba gəlir. Ancaq rus deyəni nə Ziliş baba, nə də ki, Ziliş baba
deyəni rus başa düşür. Әlacsız qalan Ziliş baba deyir:

 Әşşi, bu, mən görən uruslardan deyil!..

«DAĞ KEÇİSİ KİMİ NİYӘ DAŞDANDAŞA 
TULLANIRSAN?»

Neçə vaxt idi ki, Ağa çayının üstündəki körpünü sel uçurmuşdu.
Məsələ rayon rəhbərliyinə qədər gedib çıxsa da, körpünü düzəldən yox
idi. Camaat çayı çətinliklə keçirdi.

Günlərin bir günü rayonun birinci katibi dostları ilə birlikdə çayın kə
narına istirahətə gəlir. O, gah daşdandaşa tullanır, gah da çayın sahilində
dayanıb Ala qayaya, Kəmərə qayasına, Alzabəyin yala tərəf baxır.

Bunu görən Ziliş baba beli çiyninə alıb ona yaxınlaşır və uçan kör
pünü göstərib deyir:

 Ә, dağ keçisi kimi niyə daşdandaşa tullanırsan, dağadaşa boylanır
san? Ora bax e...
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«BİZİM NӘDI, SİZİN NӘDI?..»

Dağda hər kəsin öz biçin sahəsi var idi. İsti günlərin birində Әdalətlə
Aqibət Uzun zəmiyə ot biçməyə gedir. Görürlər ki, Ziliş baba başını
qaldırmadan onların sahəsində ot biçir.

Әdələt deyir:
 Ay Ziliş baba, axı bura bizimdi, sən niyə biçirsən?
Ziliş baba kələntini fırladafırlada:
 A bala bizim nədi, sizin nədi?.. Biçilməsə üç gündən sonra hamısı

saralıb heyf olacaq.

«AŞOTUN ÜÇ MANATI 
MӘNӘ LAZIM DEYİL!..»

Bir gün Ağa çayı möhkəm daşır. Çayın o tayına keçə bilməyən Ziliş
baba nə edəcəyini bilmir. Elə bu vaxt qonşu kəndə alverə gedən beş nəfər
erməni Ziliş babanı çayın kənarında görüb yaxınlaşır:

 Ay kirvə, o biri tərəfə hardan keçmək olar?
Ziliş baba özünü itirməyib ermənilərə deyir:
 A kirvə, bəs, hökumət məni bura, gəlibgedənlərə kömək etmək

üçün göndərib... Çayın dayaz yerini mən bilirəm, üç manatdan yığın
kömək edəcəm çayı keçəcəksiniz.

Ermənilər sevincək on beş manat düzəldib Ziliş babaya verir.
Ziliş baba erməniləri sıraya düzür. Özü də çayı keçmək məqsədilə er

mənilərdən tutub, onların arxa tərəfi ilə çayın ortasına qədər irəliləyir.
Guya ki, onların çaydan keçməsinə köməklik edir. Birbirindən bərk
bərk yapışan ermənilərdən birinin ayağı qəflətən sürüşür. Әli dostunun
əlindən üzülən ermənini çay aparır.

Ermənilərdən biri Ziliş babanın axan erməniyə əhəmiyyət ver
mədiyini görüb qışqırır.

 Ay kirvə kömək elə, Aşotu çay apardı. Hökumət səni bura bəs nə
üçün göndərib?
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Artıq çayın o biri tayına yaxınlaşan Ziliş baba kefini də pozmadan
cibindən üç manat çıxarıb Aşotun dalınca çaya tullayır və deyir:

 Әşşi, Aşotun üç manatı mənə lazım deyil!..

«ORUC OLMASAYDIM 
BİRİNİ DӘ YEYӘRDİM…»

Bir dəfə Ziliş baba Dəmirçilər kəndindən gəlirmiş. Nəbi dayının
evinin altından keçəndə Leyli xala onu çağırır:

 Ay Ziliş əmi, çörək salırıq, isti yuxamız var, dön bəri qonağımız ol.
Ziliş baba isti yuxa sözünü eşidəndə oruc olduğu yadından çıxır. O,

dönüb sacın bir qırağında oturur. Leyli xala yağ, pendir, qaymaq gətirib
yuxanın arasına yığır, Ziliş baba iştahla yeməyə başlayır. O, altıyeddi
dürmək yedikdən sonra, birdən oruc olduğu yadına düşür. Әlini tez çö
rəkdən çəkir.

Leyli xala Ziliş babanın əlini çəkdiyini görüb deyir:
 Ay Ziliş əmi sən Allah əlini niyə çəkdin, qoy bir dürmək də eləyim?..
Ziliş baba deyir:
 Yox ay Leyli, orucam e... Vallah oruc olmasaydım birini də yeyərdim...

«KABAB EŞQİNӘ DÜŞÜBLӘR...»

Ziliş babanın inəyini canavar yaralayır. Heyvanı gətirib Әsab dayının
həyətində kəsirlər. Ziliş baba elə bilir ki, inək Әsab dayınındır.  

Deyir:
 Kəsmisiniz, lap əcəb eləmisiniz! Bir inəkdi da, heç nə olmaz...
Ziliş baba uşaqlara tapşırır ki, tez olun ocaq qalayın kabab çəkək, o

qazanı da gətirin bir az da xaşlama bişirək. Qalanını da camaata pay
qoyarıq. Ocaq qalanır, şişlər hazırlanır, xaşlama üçün doğranan ət
qazana yığılır.

İnəyin kəsilmiş başını orabura çevirən Gilə bibi təəccüblə dədəsinə
deyir:

 Dədə, deyəsən axı, bu inək sizinkidi?..
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Ziliş baba diksinir, tez gəlib inəyin başına baxır. Görür ki, doğrudan
da inək onunkudur. O, hirslənib şişləri kənara tullayır, qazanı qoltuğuna
vurub deyir:

 Ә, söndürün ocağı... Sən bir bunların kefinə bax e... Kabab eşqinə

düşüblər...

«BİZ HEÇ VAXT 
QABQACAQ YUMARIQ»

Ziliş baba Danzaverdə olanda ermənilərdən biri ona deyir:
 Ay Ziliş kirvə, biz heç vaxt qabqacaq yumarıq. Elə bulaşıq qabları

tökərik çoşkanın (donuz balası) qabağına, o da qabları dili ilə yalayıb
tərtəmiz edər...

Ziliş baba söz altda qalmayıb erməniyə cavab verir:
 Axı deyirəm, müsəlmanların artıqurtuğunu yalamaqda əbəjdad

larınıza (əcdad) oxşamısınız də...

«ӘSAB QURBAN OLUM, VURMA...»

Novruz bayramı günlərində Hüseynlə Qurban yumurta döyüşdürmək
həvəsinə düşür. Elə bu həvəslə də yumurta oğurlamaq qərarına gəlirlər.

Qurban deyir:
 Mən çoxlu yumurta yeri bilirəm, gözləyək axşam düşsün deyərəm...
Hüseyni maraq götürür:
 Bunun üçün mütləq axşam düşməlidir ki? Sən canın  yerini de, gedək

oğurlayaq.
Qurban deyir:
 Bizim dam yumurta ilə doludur...
Onlar hamı yatandan sonra yumurta oğurluğuna gedir. Qurban damın

qapısını astaasta açır. Ayağını içəri qoyan kimi alnının ortasından kimsə
onu ağacla vurur. Tappıltını eşidən Hüseyn aradan çıxır. Qurban elə bilir
ki, onu vuran atası Әsabdır. Deyir: «Әsab, qurban olum vurma, qələt
eləmişəm». Qurban Әsabın qorxusundan qaçıb gedir. Sabah evə gələndə
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Әsab ona heç nə demir. O, təəccüblənir. Gedib dama baxır. Sən demə,
Qurban qapıdan içəri girəndə ayağı divarın küncünə söykənmş dırmığın
üstünə düşür, sapı şappıltı ilə onun alnının ortasına dəyir...

«ONU VURANIN 
GÖRÜM ӘLLӘRI QURUSUN...»

Ağamalı (Uğam) baba yaxşı eşitmirdi. Günləruin bir günü Ziliş baba
ona bir xəbər deyir və deməyinə də peşman olur: 

 Uğam, mirlərli Dağışı güllə ilə vurublar.
 Kimi?
 Dağışı!
 Bizim gamışı? 
 Yox e... Dağışı!
 Bizim Alışı?.. 
Әşşi, nə pis iş olub. Alış sənin qardaşın, mənim də qohumumdu. Onu

vuranın görüm əlləri qurusun...

«BİRİKİ SALXIM ÜZÜM
VER YEYİM»

Kolxoz illərində Allahyar baba Tarovlu kəndi yaxınlığındakı üzüm
bağlarına qarovul çəkirmiş. Günlərin bir günü üzüm ogurluğuna gələn
erməni bağda təsadüfən Allahyar baba ilə qarşılaşır. Erməni nə edəcəyini
bilmir, oğurluğa gəldiyini biruzə verməmək üçün yaltaqlanmağa baş
layır:

 Allahyar kirvə, zəhmət olmasa mənə biriki salxım üzüm ver yeyim. 
Allahyar baba erməninin hiyləsini başa düşür: «Sən üzüm istədin, elə

mən də verdim... Qaldı bircə zəhmət olması...»  deyir.
Erməni sırtıqlığına salıb əl çəkmir. Bu dəfə Allahyar baba biriki

salxım üzüm əvəzinə erməninin topuğuna biriki yaxşı çomaq ilişdirir:
«Bu da sənin üçün biriki salxım üzüm»  deyib onu bağdan iti qovan
kimi qovur.

517



«BİZDӘ QARA
MÜTLӘQ QAYNAYIR...»

Bir gün İlyas müəllim Tarovlu kəndində bir evdə qonaq olur. Ev
yiyəsi qapqara çayı gətirib İlyas müəllimin qabağına qoyur. İlyas müəl
lim şübhələnir, zarafatla ev yiyəsindən soruşur:

 Birdən çay qaynamamış olar ha?..
Ev yiyəsi də söz altda qalmayıb yarıciddi, yarızarafatla güləgülə

deyir:
Narahat olma ay müəllim, Vallah bizim evdə ağ qaynamasa da, qara

mütləq qaynayır...

«MӘN İÇDİM, OLDU...»

Bir dəfə poladlı uşaqları İlyas müəllimdən soruşur:
 Müəllim görəsən, Novruz bayramında araq içmək olar?
İlyas müəllim cavabında:
 Vallah, keçən il mən içdim, oldu...

«BİR AZ DA 
ӘSLİ KӘRӘMDӘN DANIŞ...»

Günlərin bir günü Poladlı kəndinə bir aşıq gəlir. Baxşəli dayının ey
vanı böyük olduğu üçün hamı ora toplaşıb aşığa qulaq asır. Aşıq sazı
sinəsinə sıxıb «Әsli və Kərəm» dastanından danışır. Məclisin şirin
yerində Misir dayı yuxudan dik atılır, beş manat çıxarıb aşığın cibinə
qoyur və deyir:

 Ay aşıq, qurban olum, səni canın götür bu beşliyi, nolar bir az da
Әsli Kərəmnən danış... 
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«MӘN DӘ ÖZ EVİMİZDӘ 
ÜÇ QӘND ATIRAM»

Baxşəli dayı Dəmirçilər kəndində bir evdə gecələməli olur. O, səhər
yeməyi vaxtı ev yiyəsi ilə birlikdə stol arxasına keçir. Baxşəli dayı
stəkanına öz evlərindəki kimi üç qənd salır, sonra orabura baxır, görən
olmadığı üçün birini də atır ki, ağzı bir az dada gəlsin. Axı nə bilsin ki,
evin balaca uşağı haradansa ona göz qoyur?!

Nə isə... Bunu görən uşaq qışqıraqışqıra dədəsini çağırır:
 Ay dədə, ay dədə, qonaq dörd qənd atdı, dörd...
Dədə uşağa tərəf tərstərs baxıb nəsə demək istəyəndə Baxşəli dayı

söz altda qalmayıb onu qabaqlayır:
 A bala, narahat olma e.., mən də öz evimizdə üç qənd atıram.

ÜZÜM OĞURLUĞU

Bir gün Nəsi əmi ilə Cümşüd dayı gecə Dəmirçilər bağına üzüm oğur
luğuna getmək qərarına gəlir. Onlar əvvəlcə Ajjada, heç kimin olmadığı
bir yerdə, böyürtkən kolunun dibində oturub plan cızır. Bu vaxt Musa əmi
kolun o biri tərəfində böyürtkən yeyirmiş. O, gizli plandan xəbər tutur...

Musa əmi eşitdiklərini Әsab dayıya danışır. Әsab dayı ilə Musa əmi
onlardan qabaq gedib bağda gizlənir. Bir az gözlədikdən sonra görürlər
ki, Cümşüd dayı ilə Nəsi əmi gəlir. Hərəsinin də əlində yekə bir səbət...

Nəsi əmi ağaca çıxır, zənbilləri teztez doldurub aşağı sallayır.
Cümşüd dayı isə dolu zənbilləri səbətlərə boşaldır. Artıq səbətlərin
dolduğunu bilən Әsab dayı ilə Musa əmi başlayır səsküy salıb «oğruları»
daşlamağa. Cümşüd dayı qorxu içində: «Vay dədə, gəldilər Nəsi, tullan»
 deyib çayaşağı qaçır. Tələsdiyindən aşağının yarğan olduğunu yadından
çıxaran Nəsi əmi özünü ağacdan aşağı atır. O, yumalanıb qalın kolların
içərisinə düşür... 

Әsab dayı ilə Musa əmi üzüm səbətlərini evə gətirir. Səhər açılanda
görürlər ki, Cümşüd dayı axsayır, Nəsi əminin isə üzgözündə salamat
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yer yoxdur. Söhbətin üstü açılır, Nəsi əmi deyir: «Әsabla Musanın
Cümşüdlə mənə elədiyini heç Mavıya (Muaviyə ibn Әbu Süfyan) da
eləməzdi...»

«YӘQİN KİŞİNİN BAŞINA 
HAVA GӘLİB»

Nəsi əmi rayonda bazarın yaxınlığında divar qoyurmuş. Bir gün görür
ki, bazarda yaxşı bir öküz kəsdilər. Gedib öküzün başını alır və yekə bir
torbaya qoyub özözünə deyir: «Apararam evə Quba xaşdanzaddan
bişirər, mən də oturub səhərsəhər ləzzətlə yeyərəm». 

Bunu görən iş yoldaşları Nəsi əmi ilə zarafat etmək istəyir. Ondan
xəbərsiz başı torbadan çıxarıb gizləyir və yerinə eyni ölçüdə, eyni ağır
lıqda bir çaylaq daşı qoyurlar...

İşin sonunda Nəsi əmi torbanı çiyninə atııb yola düzəlir. Uzun yolu
piyada getdikdən sonra gəlib kəndə çatır. Torbanı Qubaya verib deyir:
«Öküz başıdı, səhərə yaxşı bir xaş hazırla, qoy damağmızın dadı dəyişsin».
Quba sevincək torbanın ağzını açır. İçərisində çaylaq daşını görəndə təəc
cüblə deyir: «Yəqin kişinin başına hava gəlib».

«XATUN 
«OTURDUĞU» YASTIQ»

Bir dəfə Xatun xala (kənddə hamı Xatın xala deyirdi) söhbət etmək
üçün Mələk xalagilə gəlir. «Әnki otaq» deyilən otaqda Balakişi əminin
çarpayısının üstündə oturur. Çarpayının ortası çala olduğu üçün əl atıb
Mələk xalanın qaz tükündən təzə düzəltdiyi baş yastığını (balış) altına
çəkir. Bunu Balakişi əmi kənardan təsadüfən görür...

Xeyli söhbət etdikdən sonra Xatun xala gedir. Mələk xala yastığın ora
burasını əli ilə nizamlayıb heç nə olmamış kimi əvvəlki yerinə qoyur. Elə
bu vaxt Balakişi əmi hirslihirsli otağa girir: «Ay Mələk, yastığın ora
burasını az sığalla, elə bilirsən Xatun «oturduğu» yastığa Balakişi bir də
baş qoyacaq?»  deyib yastığı çırır və eyvandan aşağı tullayır.
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«QONAĞIN ARTIĞI MӘNİM...»

Baxşəli dayı Dəmirçilər kəndində bir evdə qonaq olur. Ev yiyəsi na
hara aş bişirtdirir. Aş süfrəyə gələn kimi evdəki balaca uşaqlardan biri
deyir:

 Qonağın artığı mənim!..
Digər uşaq da onun sözünü təkrarlayır:
 Yox, qonağın artığı mənim!..
Sözləri düz gəlməyən uşaqlar başlayır tutaqlaşmağa. Bunu görən

Baxşəli dayı deyir:
 A bala, dalaşmayın, onsuz da qonaq artıq saxlayan qonaqlardan deyil.

«ELӘ BIL BORANI YEDİM...»

Bir gün gecə Nəsi əmi, Mürşüd dayı, Kərəm və İsmayıl kolxozun
qarpız bostanına oğurluğa gedir. Qaranlıq olduğu üçün Nəsi əmi təsadüfən
boranı tağının arasına düşür. Onlar kisələri doldurub bostandan çıxır.
Kisələri paypiyada Bayram yoxuşuna qədər gətirirlər. Bir az dincəlmək
istəyirlər. Yığdıqları qarpızdan hərəsi birini kəsib ləzzətlə yeyir.

Nəsi əmi deyir: «Sizinkini bilmirəm, mən kəsdiyim qarpız yaman
dadsız çıxdı, elə bil boranı yedim...» 

«GÖYӘ UÇMAYACAQDIM Kİ...»

Bir gün Nəsi əmi Qubadlıda divar qoyurmuş. Fəhlələr isə ona palçıq
gətirməkdə, daş qaldırmaqda kömək edirmiş. 

Yaşı az olan fəhlə Әdalət dostlarına deyir:
 Gəlin Nəsi əmi ilə bir zarafat eləyək. Dəzgahı elə quraq ki, Nəsi əmi

ora çıxanda yıxılsın. Biz də baxıb gülək... 
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Elə də edirlər... Nəsi əmi divarın bir tərəfini hörüb o biri tərəfə keçəndə
dəzgah yerindən qaçır. O, hündürlükdən gəlib düşür toztorpağın içinə.
Bunu görən fəhlələrdən ən yaşlısı Musa əmi, tez Nəsi əminin yanına qaçır:

 Nəsi, şükür Allaha, yaxşı qurtardın!
Nəsi əmi üstünün tozunu çırpaçırpa deyir:
 Ay Musa, yaxşı qurtardın deyəndə ki, göyə uçmayacaqdım ki.., axırı

yerə düşmək idi, düşdüm da... 

«BӘS DEYİRDİN, BU YANMIR?..»

Bir gün Niftalı dayı Bakıdan gələndə Nəsi əmiyə qəşəng bir plaş alır.
Plaş, nə plaş... Hara qoysan dik dayanırmış. Su keçirmir, hətta Niftalı
dayı deyirmiş ki, bu plaş heç odda da yanmır...

Dəmirli yaylağında olanda Nəsi əmi plaşı geyinib yağışın altında xeyli
gəzir. Doğrudan da plaş su keçirmir. Yağış kəsəndən sonra Nəsi əmi ocaq
qalayır ki, plaşı qurutsun. O, plaşı çıxarıb İsmayıla verir və deyir:

 İsmayıl, bala, bu plaşı heç qardaşım Niftalıya da etibar eləmirəm...
Әlində möhkəm saxla, qoy ocağın kənarında yavaşyavaş qurusun. Ehti
yatlı ol, birdən yandırarsan ha?..

İsmayıl «yaxşı»  deyib, plaş əlində ocağın kənarında dayanır. Baxır ki,
plaşı hara qoysan dik dayanır. Ona görə də o, plaşı ocağın kənarında bir
daşa söykəyib uşaqlarla oynamağa gedir. Plaşı isti vurduqca yumşalır. Aşıb
ocağın üstünə düşür. Nəsi əmi özünü çatdırana qədər, plaşın ortasından
alov çıxır. Nəsi əmi çarəsiz qalıb özözünə deyir:

 Ay Niftalı, bəs deyirdin, bu yanmır?.. Ehh... Allah kəssin sən tutan
işi, ay İsmayıl! Plaş heyf oldu... 

«YOLDAŞ KATİB, 
BӘRİ DUR GÖRÜŞӘK...»

Bir gün Nəsi əmi «Kolxozstroy»un həyətində divar qoyurmuş.
19801985ci illərdə Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi
işləyən Zöhrab Məmmədov tikinti ilə tanış olmağa gəlir. Fəhlələr onun
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başına toplaşır. Katib baxır ki, Nəsi əmi yenicə qoyduğu düvara
söykənib, dayanıb. Katib nə isə demək istəyəndə Nəsi əmi onu qabaq
layır:

 Yoldaş katib, özümü pis hiss edirəm, ayağını bəri qoy görüşək.
Katib yaxınlaşıb Nəsi əmi ilə görüşür. Sonra maşına minib gedir. Nəsi

əmi kürəyini söykədiyi yerdən çəkən kimi divar uçur.

«YEMİRӘM Kİ,
ÇÖRӘYİMİ İSLADIRAM»

Bir dəfə Məhəmməd əmi ilə Nəsi əmini beşillik planı yerinə yetirə
bilməyən erməni kolxozçularına kömək etmək üçün Tatev kəndinə
göndərirlər. Sovetlər dövründə belə məsələlər kolxozlararası razılaşma
əsasında həyata keçirilirdi.

Günortaya az qalmış ot tayasının kölgəsində dincələn Məhəmməd
əmi Nəsi əmiyə deyir:

 Ay Nəsi, bayaq eşitdim ki, kolxoz sədri günortaya erkək kəsəcək.
Nəsi əmi tez əlini işdən saxlayıb Məhəmməd əmiyə yaxınlaşır: «Ә,

Məhəmməd özün bilirsən ki, biz erməni kəsəni yemirik. Sən Allah gedək
erkəyi özün kəs, bizim də dilimizə bir tikə dəysin». 

Onlar gəlib görürlər ki, artıq heyvanı soyurlar. Nəsi əmi gah ağacdan
asılmış heyvana, gah böyük qazana, gah da Məhəmməd əmiyə baxır.
«Ay Məhəmməd, Allah kəssin sən tutan işi!»  deyib, korpeşman geri
qayıdır.

Günorta ermənilər bir qazan xaşlamanı gətirib qoyurlar stolun üstünə.
Məhəmməd əmi Nəsi əmidən, Nəsi əmi isə qazandan gözünü çəkmir.
Başları yeyibiçməyə qarışan ermənilərdən biri soruşur:

 Ay kirvə, bəs siz niyə yemirsiniz?
Nəsi əmi deyir:
 Bizə bir az pendir gətirin, biz pendirçörək xoşlayırıq.
Aradan xeyli vaxt keçir. Pendirin gəlmədiyini görən Nəsi əmi qabını

xaşlamanın suyu ilə doldurub içinə bir az çörək doğrayır.
Bunu görən Məhəmməd əmi deyir:
 Ay Nəsi, sən nə iş görürsən, demək erməni kəsəni yeyirsən?
Nəsi əmi cavab verir:
 Ay Məhəmməd, yemirəm ki, suyunda çörəyimi isladıram da...
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«Ә, NӘSİ 
BELӘ DӘ İŞ OLAR?..»

Kolxozda əməkhaqqı aşağı olduğu üçün Poladlıdan  Məhəmməd
əmi, Musa əmi, Nəsi əmi, Cümşüd dayı, Salman dayı, Abbasəli dayı Er
mənistana işləməyə gedir. Məhəmməd əmi, Musa əmi və Nəsi əmi
Qafan rayonunda bir tikintidə fəhlə işləyir.

Nəsi əminin işi bəy balası kimi sürücünün yanında oturub teztez
Kacarana sement gətirməyə getməkdən, Məhəmməd əmi ilə Musa
əminin işi isə bütün günü palçıq qarışdırıb, daş qaldırmaqdan ibarət
olur.

Günlərin bir günü yenə də ermənilər Nəsi əmini Kacarana sement
dalınca göndərir. Buna paxıllıq edən Məhəmməd əmi deyir:

 Ә Nəsi, belə də iş olar?.. Yenə də səni sement dalınca göndərirlər...
Uşaq deyilsən ki... Bir də səni göndərsələr, de ki, getmirəm, işdən
çıxıram!

«HEÇ OLMASA DAYINA 
BİR «SAĞ OL» DE...»

Soyuq qış günlərinin birində Niftalı dayı Sumqayıta gəlir. O, əynində
palto, başında «norka» papaq küçələrin birindən keçəndə uzun və hündür
hasarın dibində bir uşağın dayandığını görür. Uşaq Niftalı dayının təzə
papağını görən kimi gözləri işıqlanır. Sevincini biruzə verməyən uşaq
tez yazıq bir görkəm alıb ağlayaağlaya Niftalı dayını çağırır.

 Dayı, ay dayı, nə olar mənə kömək elə hasarı keçim də o tərəfə. 
Niftalı dayı uşağa yaxınlaşıb onu çox çətinliklə hasarın üstünə

qaldırır. Uşaq cəld bir hərəkətlə Niftalı dayının bahalı «norka»sını
başından götürüb hasarın o biri üzünə aşır. Hasarın bu tərəfində qalan
Niftalı dayı nə edəcəyini bilmir. Barmaqlarının ucuna qalxsa da hasara
çıxmaq mümkün olmur. Axırda korpeşman hündür hasarın o biri
tərəfini səsləyir:
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 Ә qaqa, əziyyətlə səni hasara qaldırmışam, heç olmasa dayına bir
«sağ ol» de da...

Uşaq Niftalı dayının könlünü almaq üçün uzaqdan, dilucu bir «sağ
ol, dayı»  deyib, yoluna davam edir.

«HİRSİMDӘN 
TİRTİR ӘSİRӘM...»

Günlərin bir günü Abbasəli dayı arxın suyunu öz bostanına döndərir.
Suyun kəsildiyini görən Laçın beli götürüb dəhnəyə gedir. Görür ki, suyu
Abbasəli dayı kəsib, bostanda pamidor suvarır.

O, Abbasəli dayıya yaxınlaşıb soruşur:
 Abbasəli dayı, suyu niyə kəsmisən? Görmürsən ki, bostan suvarıram?!
Abbasəli dayı deyir:
 Bəs mən neynirəm ə, suyu dərə aşağı axıtmıram ki, mən də bostan

suvarıram da...
Bu söz Laçını əsəbiləşdirir:
 Abbasəli dayı bax, tirtir əsirəm ha... 
Abbasəli dayı soyuqqanlıqla cavab verir:
 Ә, tirtir əsirsən get əyninə baldon (palto) geyin. Nə var ayaqyalın,

başıaçıq durub gəlmisən bura?
Laçın bir az da əsəbiləşir:
 Yox e... Abbasəli dayı, hirsimdən tirtir əsirəm...
Abbasəli dayı yenə də kefini pozmadan deyir:
 Ә, onsuz da bütün nəslin də gəlsə, mənim qabağımda bax belə, tir

tir əsəcək!

«SӘN ALLAH, 
PAMİDORDAN ÇOX YE...»

Telli xala yeməyə bir ovuc duz atır. Yemək hazır olanda yadından
çxır bir ovuc da əlavə edir. Sonra, boşqabı doldurub stolun üstünə qoyur
və Məhəmməd əmini çağırır:
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 Ay Məhəmməd, yemək hazırdı, gəl ye...
Məhəmməd əmi həvəslə gəlib yeməkdən bir qaşıq ağzına qoyur.

Yemək çox duzlu olduğundan qabı kənara itələyib ayağa qalxır: 
 Ay Telli, bu nədi bişirmisən? Yemək qırduzdu ki?!
Telli xala deyir:
 Heç nə olmaz ay Məhəmməd, sən Allah pamidordan çox ye... 

«SӘN PIŞIYӘ BAXMA, 
O, TOXDU»

Telli xala bir kasa qıcqırmış ayrannaşı stolun üstünə qoyur. Sonra
Məhəmməd əmiyə tərəf baxıb deyir:

 Bəh, bəh, vallah, can dərmanıdı e.., ay Məhəmməd... Ölü yesə dirilər...
Məhəmməd əmi stola yaxınlaşanda görür ki, ayrannaş o qədər qıc

qırıb ki, az qalır ki, adamla «danışsın». Ayrannaşı yeməyin mümkün ol
mayacağını görən Məhəmməd əmi qabın yarısını aparıb pişiyin qabağına
tökür. Pişik ayrannaşı iyləyib kənara çəkilir...

Telli xala deyir:
 Ay Məhəmməd, yarısını verdin pişiyə ki, bəs sənə nə qaldı? Sən

Allah qalanını özün ye, pişiyə vermə...
Məhəmməd əmi deyir:
 Ay Telli, bu elə qıcqırıb ki, az qalir adamla danışsın. Bunu ölü yesə

dirilməz e, diri yesə ölər! Görmədin pişik də yemədi, mən necə yeyim
ay Telli?!

 Ay Məhəmməd sən pişiyə baxma, o, toxdu. Sən Allah özün ye,
səhərdən dilinə loxma dəyməyib.

«MӘN BOMBA DEMIRDIM HA...»

Telli xala hər kəsə alqış eləyib deyərdi: «Bala,  görüm Allah təpəniz
dən töksün!»

Poladlılar yurdyuvasından qaçqın düşən zaman baçısı oğlu Həsən
Telli xalaya deyir:
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 Ay Telli xala o qədər «Allah təpənizdən töksün» dedin ki, axırda
Allah da səsini eşitdi. Bombalar təpəmizdən töküldü...

 Ay bala, mən bomba demirdim ha...

«BAQİ DӘ BU GÜN 
OĞLUNA TOY ELӘYİR»

Dayanmadan yağan yağışdan sonra, Ramazanın toyunda gün çıxmışdı.
Telli xalanın sevinci yerəgöyə sığmırdı. O, Allaha şükür eləyirdi:

 Hər namazda Allaha yalvarırdım ki, Ramazanın toyunda gün çıxsın.
Allaha çox şükür, dualarım qəbul oldu.

Bunu eşidən Pərviz deyir:
 Ay Telli xala, Allah o günü sənə görə yox e.., dəmirçilərli Baqiyə

görə çıxarıb. O da, bu gün oğluna toy eləyir. Özü də oturub zoğal
ağacının dibində, zoğal arağından balabala vurur...

«MEYMUN YEYӘNDӘN 
ÖZÜN DӘ YE...»

Telli xala qaçqınlıqdan sonra ağır xəstələnir. Bacısı Mələk xala tez
tez İçərişəhərdə ona baş çəkir.

Bir dəfə Telli xala Mələk xalaya deyir:
 Az, o meymun yeyəndən Məhəmmədə də ver, özün də ye...
Mələk xala təəccüblə soruşur:
 Ay Telli, sən Allah meymun yeyən nədi?
 Az sər olma, sən bu günə qədər meymun yeyən nədi, bilmirsən?
 Yox, ay Telli vallah bilmirəm.
Telli xala: «Sənə heç sözüm yoxdur»  deyib başını bulayır, Mələk xala

dan küsür. Elə bilir ki, o, qıymamazlıq edir... Sonra oğlu Mehmanı çağırır:
 A bala, o meymun yeyəndən gətir soy, bunlar da yesin.
Mehman əlində iki banan içəri girir. Birini soyub Mələk xalaya birini

isə, Məhəmməd əmiyə verir. Mələk xala yalnız onda bilir ki, Telli xala
meymun yeyən dedikdə, bananı nəzərdə tuturmuş.
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MӘHӘMMӘD ӘMİ İLӘ
TELLİ XALANIN PİŞİYİ

Kolxoz illərində Məhəmməd əmi ilə Telli xala özləri ilə bir az yavanlıq
götürüb hər gün kövşənə işləməyə gedirdi. Günlərin bir günü onlar damın
qapısını bağlayıb açarı Ramazana verirlər ki, biz işə gedirik, uşaqlar mək
təbdən gələndə qapını açarsan qatıqdan, qaymaqdan götürüb yeyərlər...

Məhəmməd əmi qabaqda, Telli xala isə onun arxasınca Nov daşı keçir
lər. Bu arada Ramazan həyətdə pişiklə oynayır. Təsadüfən açarı pişiyin
boynundan asır. Sonra pişiyi nə qədər qovsa da  onu tuta bilmir. Açar pişiyin
boynundan asılı qalır... Birdən Ajjada Məhəmməd əminin yadına düşür ki,
bəs, oraq qalıb damda. Mübahisə edəedə qayıdırlar orağı götürməyə.

Telli xala həyətə çatanda Ramazanı çağırır:
 Ramazan, a bala açarı ver qapını açım, Məhəmmədin orağı qalıb

damda.
Ramazan barmağı ilə pişiyi göstərib qaçır. Məhəmməd əmi ilə Telli

xala «pişpiş» deyədeyə axşama qədər həyətdə pişik qovurlar. İşə
götürdükləri qatığın hamısını pişiyə verirlər, ancaq yenə də onu tutmaq
mümkün olmur. Briqadir həmin gün Məhəmməd əmi ilə Telli xalaya
əmək günü yazmır.

«QAÇ GET O QOYUNU TUT»

Bir gün qışlağa qayıdanların qoyunlarından biri sürüdən ayrılır. Çayın
kənarında otlayan qoyunu görən kolxoz sədri Məhəmməd əmini çağırıb
deyir: 

 Ә, nə görmüsən bu kövşəndə? Qaç get, o qoyunu tut gətir bura.
Aparıb saxlayarsan, qoyun damazlığı eləyərsən...

Məhəmməd əmi sevinir. Çətinliklə çayı keçib qoyun otlayan tərəfə
qaçır. Elə qoyuna çatarçatmaz hardansa bir atlı peyda olur. Deyir:

 A bala, atdan düşə bilmirəm, o qoyunu tut ver mənə. Damazlığı
kəsilmiş sürüdən ayrılıb qalıb.
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Məhəmməd əmi qoyunu kolkosun arasında xeyli qovduqdan sonra
tutur, qaldırıb atlının qucağına qoyur. 

O, qantər içində üstbaşını çırpaçırpa deyir: 
 Demək, bu boyda yolu elə buna görə gəlmişdim?

«MӘHӘMMӘDӘ 
İŞ TAPILDI»

Kolxozçular maşına ot yükləyirmiş. Sədr Məhəmməd əmini çağırıb
yavaşca deyir:

 Məhəmməd, sən bu gün çox işləmisən, yorğunsan. Dərə yuxarı get,
bunlar maşını yükləyəndən sonra gələrsən.

Məhəmməd əmi sədrə öz razılığını bildirib dərə yuxarı gedir. Görür
ki, bir qoca arvad ağızbaağız doldurduğu qum kisələrini dərədən çıxara
bilmir. Arvad Məhəmməd əmini görən kimi sevinir və deyir:

 A bala, nənə qurban, gəl kömək elə bu kisələri dərədən çıxaraq.
Məhəmməd əmi dilxordilxor ağır qum kisələrinin hamısını dərədən

çıxarır. Hər dəfə də öz özünə gileylənir: «Məhəmmədə iş tapıldı, mağıl
ot bir az yüngül olardı!» (O vaxtan «Məhəmmədə iş tapıldı» məsəli po
ladlıların dilindən düşmür...)

«GӘVGӘZ KİMİ 
HAMISINI YEDİNİZ»

Lətif əmi ilə Məhəmməd əmi Tatevə armud satmağa gedir. Bir bağın
yanından keçəndə görürlər ki, gilas ağacının üstü doludur. Lətif əmi bağ
sahibinə yaxınlaşıb deyir:

 Ay kirvə, götür bu beş manatı, icazə ver çıxaq gilasdan bir az yeyək.
Erməni sevinəsevinə beş manatı alıb qoyur cibinə:
 Çıxın, bir az yeyib düşərsiniz.
Iki qardaş ağaca çıxır. Çox keçmir ki, onlar ağacın başından vər ilə

yeyəyeyə yarıya qədər düşürlər. Bunu görən erməni aşağıda özünü
«öldürür»:
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 Ay kirvə, bəsdir gəvgəz (ziyanverici həşarat) kimi hamısını yediniz,
düşün aşağı... Səni məssəb düşün aşağı, beş manatın üstünə beş manat
da qoyub qaytaracam pulunuzu, düşün!..

Lətif əmi ilə Məhəmməd əmi ağacdan düşür. Ermənidən zorla on
manat alıb yollarına davam edirlər...

«BİZ SOĞANÇÖRӘYİMİZİ 
YEYӘCӘYİK!..»

19651970ci illərdə Qubadlı rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi
işləyən Kamal Ağayev kolxozun otlaq sahələrini gəzəndə görür ki, bir
kişi ayağına qaloş geyinib günün altında işləyir. Onun Məhəmməd
olduğunu deyirlər. Katib Məhəmməd əmiyə baxıb gülür, sonra kolxoz
sədrinə deyir:

 Ә, bu kişi nə ağıllı adamdı, bu havada qaloş geyinib. Yumşaq, həm
də rahat... Gör canının qədrini necə bilir?

Məhəmməd əmi baxır ki, katibin ayağındakı ayaqqabı dəridəndir. Özü
də parpar parıldayır. Fikirləşir ki, fəhlə babayam mənə neyləyəcək ki...

Deyir:
 Yoldaş katib, sən geyindiyin ayaqqabı cod olar. Gəl dəyişək, mənim

qaloşum yumşaq, həm də rahatdı.
Bu söz katibin xoşuna gəlmir, tez araya söz atır:
 Ә kişi, tez eləyin maşını yükləyin, günortadı.
Məhəmməd əmi yenə də söz altda qalmayıb katibə «ilişir»:
 Hə, düz deyirsən yoldaş katib, günortadı, sənin kababın soyuyur.

Amma bizə nə var e.., onsuz da nə vaxt olsa soğan çörəyimizi yeyəcəyik!..

«ŞӘLӘM BİR AZ YÜNGÜL 
OLURDU!..»

Poladlılar biçindən qayıdanda Kosa dağın ətəklərindən hərəsi bir şələ
odun yığıb gətirərdi. Bir dəfə Məhəmməd əmi öz özünə: «Әşşi odun
yığmaqdan qolum, daşımaqdan belim qırıldı. Bu gün evə odun aparma
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yacam, əliboş gedəcəm...»  deyib, yavaşyavaş Dağdan kəndə tərəf enir.
Gaba çatanda görür ki, Ziliş baba Uruşan dərəsi tərəfdən bir şələ odunla
üzüaşağı enir. Şələ o qədər böyük olur ki, Ziliş baba güclə görünür. O,
Məhəmməd əmini əliboş görcək deyir:

 Ә, Məhəmməd, bunu apar evə, Güney qayasında kəklik qaqqıldayır.
Ona bir güllə atım gəlirəm.

Məhəmməd əmi şələni güclə yerdən qaldırır və deyir:
 Ay Ziliş əmi, mağıl mənim şələm bir az yüngül olurdu!..

«ALLAH SӘNİ, 
HEÇ SAXLAMASIN»

Bir gün Alış baba ata un yükləyib Məhəmməd əmiyə deyir:
 Bunu apararsan Şabadinə. Mişanın qapısında düşürüb qayıdarsan.
Məhəmməd əmi yola düzəlir. Mişanın evinə yaxınlaşanda görür ki,

yolun kənarında böyük bir kartof sahəsi var. O, atın yükünü düşürüb
gecəykən geri qayıtmaq istəyir. Fikirləşir ki, gecə yolüstü bir az da kortof
çıxarar. Ancaq Mişa onu buraxmır: «Alış kirvə məni öldürər, gecə qal,
sabah gedərsən»  deyir.

Məhəmməd əmi gecə Mişanı yuxuya verib kartof sahəsinə gedir.
Kartofu çıxarıb ən böyüklərini seçir. İki kisə düzəldib kənar bir yerdə
gizləyir ki, evə qayıdanda götürsün...

Səhər açılır. Məhəmməd əmi evə qayıdanda görür ki, kartof sahəsində
bir erməni arvad öz özünə elə hey danışır. 

Məhəmməd əmi deyir:
 Ay kirvə, Allah saxlasın!
Erməni arvad cavabında: «Allah səni, heç saxlamasın. Kartofun

böyüklərini almısan, balacalarını saxlamısan»  deyir.

«Ә, O, ZİLİŞ DEYİL E.., ALIŞDI!»

Bir gün dəmirçilərli Məhəmmədəli kişi yolda Məhəmməd əminin
qabağını kəsib deyir:
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 Ә, Alış əmin gecə gəlib bostanımdan soğan oğurlayıb.
Məhəmməd əmi soruşur:
 Alış əmimi ogurluq edəndə özün gördün?
Məhəmmədəli kişi cavab verir:
 Hə, özüm gördüm.
Məhəmməd əmi deyir:
 Bəs niyə tutub saxlamadın?
Məhəmmədəli kişi əlini havada yellədir:
 Ә, o, Ziliş deyil e.., Alışdı! Onu tutub saxlamaq olar?!

«NӘ YAXŞI 
SAMAN YIĞMALI YERDİ...»

Alış babanın 100 yaşı olanda Balakişi əmi onu Bakıya gəzməyə
gətirir. Şəhərin küçələrini yorulmadan gəzən Alış baba maraqla hündür
binalara, geniş parklara baxır. Onlar gəzəgəzə gəlib, o vaxtkı «Bakı
Soveti» metrosuna çatır. Eskalatorla stansiyaya düşən Alış baba o tərəf,
bu tərəfə baxıb Balakişi əmiyə deyir:

 Nə yaxşı saman yığmalı yerdi...

«KOLXOZA DA SÖYӘRӘM, 
ONUN PAMBIĞINA DA...»

Günlərin bir günü Məhəmməd əmi Eşşək meydanında kolxoz sədri
ilə qarşılaşır.

Kolxoz sədri soruşur:
 Məhəmməd, hara gedirsən?
Məhəmməd əmi cavab verir:
 Yoldaş sədr, gedirəm kolxoza pambıq yığmağa...
Sədr deyir:
 Ә, kolxoza da söyərəm, onun pambığına da... Qayıt geri. Uzun

zəmidə başaq (buğda) tökülüb yerə. Get yığ, balalarını dolandır da...
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«BİRDӘN 
AĞLIN OLMAZ HA?..»

Bir gün Әsab dayını erməni maşını vurur. Sürücü hayküy düşməmiş
onu evinə aparır. Bunu eşidən Məhəmməd əmi deyir ki, gedim Әsaba
baş çəkim, görüm vəziyyəti necədir?

Məhəmməd əmi Tandzaverə gedir. Erməninin evinə çatanda görür ki,
Haykanuş Әsabın kürəyini ovxalayır, Avanes isə ayağını teztez isti suya
qoyur. Mermeyvə, yeməkiçmək də ki, öz yerində. Bir sözlə, hamı Әsab
dayının qulluğunda dayanır. 

Bunu görən Məhəmməd əmi Әsab dayıya yaxınlaşıb qulağına yavaş
ca deyir:

 Әsab birdən ağlın olmaz qalxarsan ayağa ha?.. 
Әsab dayı deyir:
 Ә uşaq olma, hələ bir ay burdayam... İstəyirsən pilləkəndən düşəndə

yalandan yıxıl, sən də gəl uzan yanımda. Heç olmasa bir az istirahət
edərsən...

«TELLİ, GÖR NӘ GÖZӘL 
MUSİQİDİ...»

Məhəmməd əmigilin evi damırmış. Telli xala hər gün eyni sözləri
təkrarlayıb deyirmiş: «Məhəmməd bu gün, sabah yağışlar başlayacaq,
evin üstünü düzəlt!». Məhəmməd əmi də həmişə eyni cavabı verirmiş:
«Yaxşı Telli, düzəldərəm...»

Günlərin bir günü möhkəm yağış yağır, «tut ucundan göyə çıx». Telli
xala evə girəndə görür ki, Məhəmməd əmi müxtəlif ölçülü mis, alü
minium, dəmir, kapron, saxsı, taxta qabları evin ortasına düzüb, özü də
damcı düşməyən bir küncdə dayanıb qulaq asır. O, Telli xalanı görcək
deyir:

 Telli səni canın qulaq as, damcılar qablara düşdükcə gör nə gözəl
musiqi yaranır... 
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«ӘSAB ELӘ BİL, HEÇ
KOLXOZ İŞİNӘ GETMӘYİB»

Bir gün Məhəmməd əmi möhkəm xəstələnir. Әsab dayının oğlu Qur
ban kəndə gələndə Məhəmməd əmiyə baş çəkir. Məhəmməd əmi onu
tanımır. Soruşur: «Bala kimin oğlusan?»

Qurban deyir: «Məhəmməd dayı, Әsabın oğluyam».
 Bala Әsabın neçə uşağı var ki?
Qurban deyir: «Məhəmməd dayı, on...»
Məhəmməd əmi əliniəlinə vurub deyir:
 Ә, bu Әsab elə bil, heç kolxoz işinə getməyib...

«EŞŞӘYİ BURADA BAĞLAMA»

Musa əmi ilə İsmayıl əmigilin həyəti o qədər balaca idi ki, iki adam
qarşılaşanda birbirinə dəyirdi. Dəfələrlə deyilməsinə baxmayaraq, Musa
əmi həmişə eşşəyi həyətdəki eyvanın dirəyinə bağlayırdı. Bu halda
eşşəyin bir tərəfi İsmayıl əmigilin pilləkəninin qabağını kəsirdi. Eşşək
yerdə uzananda bir təhər üstündən keçmək mümkün olurdu. Ancaq ayaq
üstə olanda çətinlik yaranırdı. Hələ o biri məsələləri demirəm...

Günlərin bir günü İsmayıl əminin tələbə yoldaşı kəndə qonaq gəlir.
Axşam qonaqla birlikdə gəzməkdən qayıdan İsmayıl əmi görür ki, Musa
əmi eşşəyi yenə də həmişəki yerində bağlayıb. O, Musa əmini çağırıb deyir:

 Ay Musa əmi, Bakıdan qonağım gəlib, mümkünsə eşşəyi biriki gün
burada bağlama. Ayıbdır, keçmək də olmur...

Musa əmi gəlib eşşəyin noxtasını dirəyə bir az da bərk bağlayır,
sonra  İsmayıl əmiyə tərəf dönüb deyir: «Ә, sənin Bakıdan qonağın
gəlib deyə, eşşəyi aparıb «kəllə otaqda» bağlayası deyiləm ki...» (Musa
əmigildə ən hörmətli qonaqlar üçün ayrılmış atağa «kəllə otaq» yəni
baş otaq deyirdilər. Ümumiyyətlə Poladlıda otaqlar adları ilə tanınırdı.
Məs.: pollu otaq, ənki otaq, yan otaq, orta otaq, künc otaq, pəncərəli
otaq və s).
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«HEYVANLARI 
MӘN YIĞMALIYAM Kİ?..»

Günlərin bir günü Әsab dayı Mürşüd dayını özü ilə Dəmirli yaylağına
aparır. Әsab dayı toppuzlu çomağını çiyninə alıb qabaqda gedir, Mürşüd
dayı isə arxasınca eşşəyin noxtasını çəkir. 

O, teztez Mürşüd dayıya tərəf dönüb deyir:
 Mürşüd, eşşəyin yükü əyilib, onu düzəlt... Mürşüd, eşşəyin noxtasını

bərk tut... Mürşüd, eşşəyi qoyma, qayadan düşər... Mürşüd... Mürşüd...
Yolboyu hər addımbaşı bu sözləri eşidən Mürşüd dayı: «Ay Әsab, axı

nə qədər olar?.. Onu düzəlt, bunu düzəlt!.. Bəsdi da, vallah, lap bezdim
e...»  deyir. Әsab dayı kefini də pozmadan yenidən geri dönür və başını
bulayır:

 Mürşüd, qayıdanda da heyvanları belə yığsan heç nə...
Mürşüd dayı deyir:
 Qayıdanda heyvanları mən yığmalıyam ki?..
Әsab dayı cavab verir:
 Ә, bəs səni dağa nəyə görə aparıram...

«BU, YӘQİN Kİ, 
ӘDALӘTİN İŞİDİR!»

Musa əmi kisələrin üstünə «Musa» yazmışdı ki, dəyirmanda dəyişik
düşməsin. Bir dəfə Әdalət həmin kisələrdən birini götürüb Gilə bibigilin
tövləsinə toyuq oğurluğuna gedir.

Qapının açıldığını hiss edən Gilə bibi tövləyə gəlir. Әdalət tez özünü
qoyunların arasına salır. Gilə bibi çırağı yandırsa da onu görmür. Töv
lənin qapısını arxadan bağlayıb gedir. Әdalət səhərə qədər qoyunların
içərisində qalır.

Yuxusuzluq və yorğunluqdan kisəni unudan Әdalət səhər qapı
açılan kimi gizlincə aradan çıxır. Sevinir ki, nə yaxşı görən olmadı.
Bir az sonra Gilə bibi tövləyə qayıdanda görür ki, üstündə «Musa»
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yazılmış kisə dirəyin yanında yerə düşüb. Gilə bibi kisəni götürüb
Musa əmigilə gəlir.

Musa əmi: «Bu, yəqin ki, Әdalətin işidir!»  deyib toppuzlu çomağı
əlinə alır və Әdalətin dalınca gedir...

TÜRKLӘRӘ SÖYӘN 
ERMӘNİLӘRİN AQİBӘTİ

Musa əmi deyir ki, azərbaycanlı fəhlə dostumla Qafanda səkiyə daş
düzürdük. Gördük ki, iki erməni yeyibiçib, körpünün üstündə öz dil
lərində türkləri söyür.

Dostuma dedim:
 İndi bax gör, mən bunların başına nə oyun açıram.
Tez kanalizasiya quyusunun ətrafına çəkilmiş qırmızı lenti götürdüm.

Quyunun üstünə bir tol parçası atdım. Keçməyə başqa yerdən yol yox
idi. Biıirdim ki, həmin ermənilər buradan gəlib keçəcək...

Dostumla daş düzməkdə davam edirdik. Onda eşitdik ki, nə isə gup
pultu ilə kanalizasiya quyusuna düşdü. Bu həmin ermənilər idi... Biz on
lara əhəmiyyət verməyib «obedə» getdik.  

HӘR İKİSİNİN 
ADI «M» HӘRFİ İLӘ BAŞLAYIRMIŞ

Qaçqınlıq vaxtı Musa əmi Mehmanı çağırır:
 Әmioğlu, doşabdanzaddan nəyin var gətir, kartof quyusunda gizlədək.

Onsuz da biz qayıdana qədər ermənilər hamısını silibsüpürüb aparacaq.
Mehman sevincək öz doşab bankalarını, Musa əmi isə özününküləri

gətirib quyunun içərisinə yığır. Quyunu torpaqlamaq istəyəndə Musa
əmi deyir:

 Әmioğlu, vallah biz qayıdandan sonra Familə ilə Telli birbirini
öldürəcək. Biri deyəcək bu doşab bankası mənimdi, o biri deyəcək yox,
bu banka mənimdi. Qırğın düşəcək... Gəl hərəmiz öz bankamızın üstünə
adımızı yazaq...
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Onlar hardansa kömür parçası tapır. Musa əmi öz bankalarının üstünə
adının baş hərfini, Mehman isə öz bankalarının üstünə adının baş hərfini
yazıb quyunun ağzını torpaqlayır. Yolda məlum olur ki, hər ikisinin adı
«M» hərfi ilə başlayır...

PAPAQ

Mədəd əmi özünə quzu dərisindən təzə papaq tikdirmişdi. Hələ bircə
dəfə də olsun başına qoymamışdı. Gözləyirdi ki, uşaqların toyunda qoyar...

O, bir gün evə gələndə görür ki, qızı Çiçək papağı anası Mələk
xalanın başına qoyub, sevinəsevinə deyir: «Ay ana, papaq sənə nə gözəl
yaraşır...»

Mədəd əmi əsəbiləşib deyir:
 Papaq ki arvadın başına qoyuldu, kişinin sözü onun yanında

keçməz!
O, papağı cırıb tullayır və ustanın yanına gedib özünə başqa papaq

tikdirir.

«A KİŞİ, ÇOBANSAN?..»

Həmişə dağlarda çobanlıq edən Lətif baba qaçqınlıqdan sonra şəhər
həyatına heç uyğunlaşa bilmirdi. O, oğlu və nəvələri ilə birlikdə Sumqayıt
dakı yataqxanaların birində məskunlaşmışdı.

Lətif baba bir gün küçəni keçəndə az qalır ki, maşın onu vursun.
Maşını güclə saxlayan sürücü başını pəncərədən çıxarır, əlini ona tərəf
uzadıb hirslihirsli deyir:

 A kişi, çobansan?..
Lətif baba küçənin ortasında sürücüyə yaxınlaşır, əlindən tutub

salamlaşır. Onu ən əziz adamı kimi qucaqlamaq istəyir. Sürücü tez başını
içəri salır. 

Lətif baba deyir:
 Hə, a bala çobanam, nə tanıdın məni? Vallah aşıra (tanıya) bilmə

dim, bəs sən kimlərdənsən?
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Yolda tıxac yaranır. Әlacsız qalan sürücü: «Yaxşı ay dayı, əlimi burax,
maşını çəkim kənarda söhbət edək, yolu bağlamışıq»  deyir.

Lətif baba sürücünün əlini buraxır. Maşın yerindən tərpənən kimi
svetoforun qırmızı işığı yanır. Sürücü güzgüdən arxaya baxır. Lətif ba
banın yenidən ona yaxınlaşdığını görən sürücü qırmızı işıqda sürüb aradan
çıxır.

Lətif baba evə gəlir, oğlu Musa əmiyə deyir:
 A bala, yolda bir nəfər məni görüb tanıdı, maşını saxladı. Ancaq nə

qədər çalışdım aşıra bilmədim ki, kimlərdəndir, kimin oğludur...

«YAĞIŞ DINIF?»

Bir gün Mələk xala gəlinindən soruşur:
 A gəlin, bax gor yağış dınıf?
Gəlin həyətə çıxır, görür ki, güclü yağış yağır. «Dınıf» sözünün mə

nasını bilmədiyi üçün gəlib qayınanasına deyir:
 Hə, Mələk xala dınıf.
Bir az keçdikdən sonra Mələk xala həyətə çıxır. Görür ki, yağış elə yağır

ki, «tut ucundan göyə çıx...» O, tez evə qayıdır və hirslihirsli gəlini çağırır:
 A gəlin, a gəlin, bəs deyirsən yağış dınıf?!.

«A BALA, 
KİMİN UŞAĞISINIZ?»

Gecə yağan güclü yağışdan sonra Mədəd əminin uşaqları Həsən və
Fatma səhər açılan kimi Şay bağına cəviz yığmağa gedirlər. Daşmış çayı
keçə bilməyən Süsənbər xala o taydan qışqırır:

 Ә köpək uşağı kimsiniz, cəvizi niyə yığırsınız?
Həsən deyir:
 Süsənbər xala, Hilalın uşaqlarıyıq e...
Süsənbər xala Hilalın adını eşidən kimi başlayır, nə başlayır:
 A Hilalın da dədəsinin kəlləsinə, Bilalın da... Bircə dəfə də Mədədin,

Balakişinin uşaqları gəlsin də cəviz yığmağa...
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«AZ, BALLI QAYAYA 
NİYӘ GEDİRSӘN Kİ?»

Deyirlər bir gün Tamaş xala möhkəm hirslənir. Çəpərdən Sara xalanı
çağırıb deyir:

 Vallah yaşamaqdan bezmişəm, gedib özümü Ballı qayadan atacam.
Sara xala: «Az, Dik daşı qoyub Ballı qayaya niyə gedirsən ki?» 

deyir.

«BU, ELӘ ZEYVӘ AVTOBUSUDU DӘ...»

Günlərin bir günü Hüseyinlə Qurban Qafana çiriş satmağa gedir. Çirişi
satıb qurtardıqdan sonra Zeyvəyə, oradan isə Poladlıya qayıtmalıydılar... 

Avtobus dayanacağına gəlib axşama qədər Zeyvə avtobusunu gö
zləyirlər. Gözlədikləri avtobus gəlmir ki, gəlmir. (Axı onlar hardan
biləydi ki, ermənilər Zeyvə kəndinin adını  dəyişib Davudbek qoyub).
Axşamayaxın gözləməkdən bezən Qurban üstünə kril əlifbası ilə «Da
vudbek» yazılmış avtobusun sürücüsündən soruşur:

 Bu gün Zeyvə abtobusu olmayacaq?
Sürücü deyir:
 Bu elə Zeyvə avtobusudu də...
Onlar «Biz də bütün günü üstünə «Zeyvə» yazılan avtobusu göz

ləyirik»  deyib dilxor halda avtobusa minirlər.
(Bir müddət sonra Qafanda işləyən poladlılar kəndə xəbər gətirir ki,

Qurbanla Hüseyn bir gün də Qafanda ləngisəymiş, onları yaxşıca döyə
cəklərmiş. Səbəb isə Qurbanın tərifləyətərifləyə bir erməniyə çoxlu çiriş
satması olub. O, ermənini aldadaraq deyib: Bu bitkini ölü yesə dirilər.
Apar bunun hamısını qaynat kökünü acqarına ye, üstündən də suyunu
iç. Bütün xəstəliklərin keçəcək, özünü quş kimi hiss edəcəksən».

Erməni evə gəlir və Qurban dediklərinin hamısına əməl edir. Məlum
səbəbdən o, bir gün səhərdən axşama qədər tualetdə qalır. Deyilənə
görə, erməni özünə gələndən sonra çiriş satanları axtarırmış...)
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«ALLAHA YALVARIN, 
MӘNİ ÖLDÜRMӘSİN»

Dondarlı Hümbət xəstələnir. Poladlılardan bir neçə nəfər ona baş çək
məyə gedir.

Hümbət deyir:
 Ay poladlılar, Allaha yalvarın hələ məni öldürməsin.
Zakir deyir:
 Allah səsimi eşitsəydi, elə yalvarardım ki, dədəmi öldürməsin də...

«ӘŞİ, O, BİR ŞEY ELӘMӘZ»

Bir gün Nəsi əmi qonşu kəndlərin birində ev tikirmiş. Evin bir di
varının o biri divardan uzun olduğunu görən ev yiyəsi deyir:

 Ay usta axı, divarın biri o birindən uzundur deyəsən...
Nəsi əmi metri ev yiyəsinə tərəf uzadır:
 Ölç görək nə qədər uzundur...
Ev yiyəsi divarı ölçüb hirslihirsli deyir:
 Düz 70 santı...
Nəsi əmi gülür:
 Әşi, o, bir şey eləməz...

HEYVANDARLIĞIN 
ӘHӘMİYYӘTİ

Fəryaz müəllim uşaqlardan soruşur:
 Uşaqlar kim deyər, kənd təsərrüfatında heyvandarlığın əhəmiyyəti

nədən ibarətdir?
Həmid tez əlini qaldırıb cavab verir:
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 Müəllim heyvandarlığın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Telli bajım
hər gün dərsdən evə gedəndə mənə qatıqlı dürmək eləyir...

«AĞILI GÖTÜRӘRSİNİZ, YOXSA...»

Bir gün Fəryaz müəllim dərs vaxtı uşaqlardan soruşur:
 Uşaqlar, tutaq ki, ağılla pulu yanyana qoyublar. Siz hansını götürər

diniz? Ağılı, yoxsa pulu?
Ziyadann başqa hamı cavab verir ki, müəllim ağılı götürərdik.
Fəryaz müəllim deyir:
 Bəli, düzdür, mən də ağılı götürərdim. Bəs, gəlin görək Ziya nə üçün

pulu götürmək istəyir?
 Oğlum, Ziya, sən nə üçün ağılı yox, pulu götürmək istəyirsən?
Ziya deyir:
 Müəllim, mənim ağlım yerindədir. Kimin nəyə ehtiyacı var, onu da

götürür...

«RӘŞADIN NӘ DEDİYİNDӘN 
HEÇ NӘ ANLAMIRAM»

Bir gün Rəşad Balakişi əmini əsəbiləşdirir. Balakişi əmi «O olmasın,
bu olsun» filmindən sitat gətirib deyir:

 Mən «Tarixi Nadir» kitabını yarıya qədər oxumuşam bu Rəşadın nə
dediyindən heç nə anlamıram.

Bunu eşidən Ziya Balakişi əmiyə cavab verir:
 Balaş, sən «Tarixi Nadir» kitabının hamısını oxusaydın Rəşad

dediyini başa düşərdin... 

P.S. Lətifəyə dönmüş bu hadisələr müxtəlif vaxtlarda insanların
dilindən səslənib. Poladlıların hər bir hadisəni zarafatla bağlaması
ənənəsini bu gün gənc nəsil poladlılar davam etdirir. Bu da Poladlı
lətifələri haqqında ayrıca kitab buraxmağın mümkünlüyündən xəbər
verir.
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DӘMİRLİ YAYLAĞINDA OV

Uşaq idim... Böyüyəndə «ötən illərə qarmaq atıb» kitab yazacağım
barədə heç nə fikirləşmirdim. Deyirlər, «İnsan öz keçmişini təsvir
edəndə başqalarını aldadır, gələcəyini təsvir edəndə isə özünü...»
Ümumiyyətlə heç kimi aldatmaq fikrim olmadığı üçün bu kəlamın
vergülə qədərki hissəsi ilə razılaşmamaq istəyirəm. Çünki, keçmişin
bir hissəsi olan uşaqlıq illəri, ömrün ən təmiz, ən qayğısız illəridir.
Bu gün həmin illərin bəzi şirin xatirələrini olduğu kimi oxuculara
çatdırmaq, güman edirəm ki, onları aldatmaq demək deyil. Әksinə,
məqsədim yaddaşımın dərinliklərində ilişib qalan xatirələrin üstünə
bir az təbiətə vurğunluğumu, bir az Balakişi əminin danışdıqlarını,
bir az ordanburdan eşitdiklərimi, bir az da arxaik, dialekt və şivə
sözlər əlavə edib Dəmirli yaylağında olduğum günlərin şirinliyini
oxucularla birlikdə vərəqləməkdən ibarətdir. O vaxt hər şey Dəmirli
dağlarının bulaqları qədər saf, havası qədər təmiz idi...

1972ci ilin isti yay günlərindən biri idi. Hər il olduğu kimi bu il də
Məmməd Səid Ordubadi adına kolxozun ferması Dəmirli yaylağına köç
edirdi. Buna el arasında dağa köçmək deyirdilər. (M.S.Ordubadi adına
kolxoz 1960cı illərdən sonra yaradılıb. SSRİdə kolxoz quruculuğu
dönəminin 1930cu illərə təsadüf etdiyini nəzərə alsaq, həmin dövrdə
bu kolxozun adı «Komsomol» kolxozu olub. O vaxt kollektiv təsərrüfatda
çalışanların bir hissəsi əkinçiliklə, bir hissəsi isə heyvandarlıqla məşğul
olurdu. Aranda otlaq sahələrinin azlığını və kəskin istilərin düşməsini
nəzərə alan Azərbaycan və Ermənistan təsərrüfat rəhbərləri qarşılıqlı
razılaşma əsasında qoyun sürülərinin yaylaması üçün Dəmirli dağının
ətəklərində otlaq yeri müəyyən etmişdi. Bura 50 illik bir müddətə  1930
cu illərdən 1980ci illərə qədər yaylaq kimi bizim kolxozun istifadəsinə
verilmişdi. Digər dağların ətəklərində isə başqa kəndlərdən gələn elatlar
üçün yer ayrılmışdı. Dəmirli, Zəngəzur dağ silsiləsinin ən hündür
dağlarından biri sayılır və Naxçıvanla Qafan rayonunun sərhəddində
yerləşir. Dağ bir tərəfdən Naxçıvanın, digər tərəfdən isə Ermənistanın
Gorus, Qafan və Sisian (Qarakilsə) rayonlarının kəndləri ilə əhatə olun
muşdur. 
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1918ci ilə qədər Gorus rayonunda 45, Qafan rayonunda isə 104
azərbaycan kəndi olmuşdur. Həmin il Sisian rayonundakı azərbaycan
kəndlərinin hamısı darmadağın edilmişdir. 1988ci ilə qədər Gorus ra
yonunda 5, Qafan rayonunda 37, Sisian rayonunda isə 11 azərbaycan
kəndi qalmışdı. Bu kəndlərin əksəriyyəti Dəmirli dağının ətəklərində
yerləşirdi. 1988ci ilin sonlarına qədər bu kəndlərdə yaşayan azərbay
canlıların hamısı deportasiya olunaraq, əsasən Bakı və Sumqayıt şəhər
lərində məskunlaşmışdır).

Qayıdaq 70ci illərə... Deyirlər o vaxt M.S.Ordubadi adına kolxozun
sədri dəmirçilərli Misir kişi olub. Kolxoz Poladlı kəndi ilə Dəmirçilər
kəndini təsərrüfatın bütün sahələrində birləşdirirdi. Elə Dəmirli yay
lağına köç edəndə də... (Bu kəndlərin camaatı tarixi köklərə əsaslanaraq
bu günə qədər haqqsalamı kəsməyib. Necə deyərlər, xeyirdəşərdə həmi
şə bir yerdə olurlar).

DAĞLARA ÇӘN DÜŞӘNDӘ...

Çobanlar toppuzlu çomaqlarını çiyinlərinə atıb kolxozun fermasını
astaasta dağlara tərəf yığırdı. Qoyunquzu mələyir, atlar kişnəyir,
buynuzları ilan kimi qıvrılan erkəclər, dübürlər və sübürlər sürünün
qabağını çəkirdi. Çoban itləri teztez hürür, qurdquşu dərədəntəpədən
qovmaq üçün özlərini kolakosa atır, hərdən də pusquda dayanıb hənirti
gözləyirdi. Kolxozun istidən od tutub yanan örüşləri yavaşyavaş du
manlıçənli dağlarla əvəz olunurdu. Aranın istisindən bezmiş çobanlar
bildir, inişil olduğu kimi bu il də, öz qoyunlarını fermanın sürüsünə qat
mışdılar ki, allıgüllü yaylaqlarda otlayıb cana gəlsin. Fermanın qoyun
ları başqa qoyunlardan seçilsin deyə, qulaqlarına «birka» vurmuşdular.
Buna baxmayaraq, çobanlar öz qoyunlarını minlərlə qoyunun içində
tanıyırdı. Qoyunquzunun asta yerişi ilə getməyə hövsələsi çatmayan
atlılardan bir neçəsi sürüdən xeyli qabağa keçmişdi. Həm də onlar köçün
düşəcəyi yerə bir gün tez çatıb bəzi hazırlıq işləri görməli, alaçıqları qur
malıydı. Geridə qalan atların yükü ağır olduğundan bir az ləng hərəkət
edirdi. Atlar ensiz cığırlarla dağlara dırmaşdıqca dırnaqlarının altından
çıxan daşkəsək ətrafa səpələnir, yəhərin kənarına bərkidilmiş şiv
çubuqlar teztez kolkosa ilişirdi. Atların belindəki naxışlı xurcunların
ağzına qədər dolu olmasına baxmayaraq, arvaduşaq da ayaqlarını
yəhərin bir tərəfindən aşırıb, şirinşirin söhbət edirdilər. Köç yavaşyavaş
yaşıl yamaclara tərəf qalxırdı. Artıq Çayzəmi, Qurdqalağı, Qalaboynu,
Üçağac, Ağbulaq, Kəpəz (Dəmirli yaylağı yaxınlığında dağ) adlanan
yerlər geridə qalmışdı. Hələ qarşıda bir neçə günlük yol var idi...
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Köç edənlər gündüzlər yol gedir, gecələr isə dincəlirdi. Hər gün yağan
yağış onların işini daha da çətinləşdirirdi. İki gündən sonra köç Gəlin
qayasını, Maldaşı, Qara gabı, Arpalını, Daşlı dərəni, Qızlar bulağını
keçib, axşamüstü Qanbelə çatdı. (Qeyd: Deyirlər günlərin bir günü Mir
Sədi Ağa yaylaqda olarkən Qanbelə qalxır. Bir az gəzdikdən sonra su
içmək istəyir. Bulağa çatmaq üçün isə xeyli yol getmək lazım idi. O, bir
az dincəlmək qərarına gəlir və dağın ətəyində yaşıl çəmənlikdə dirsək
lənib uzanır. Çox keçmir dirsəkləndiyi yerdən bulaq qaynamağa başlayır.
Mir Sədi Ağa Allaha şükür eləyir və buz kimi sudan doyunca içir. Sonra
daşlarla bulağın yanyörəsini düzəldir. 

İllər keçir... Bulaq öz ətrafına yüzlərlə insan toplayır. Deyilənə görə
köç edənlər, ova çıxanlar həmin bulaqdan su içməmiş heç vaxt yollarına
davam etməzmiş...)

Çobanlar sürünün qabağını kəsib Qanbeldə gecələməyi qərara alır. Gecə
soyuq olduğu üçün bir neçə yerdə ocaq qalayırlar. Yerin yaş olması və ara
sıra yağan yağış ocağın alovlanmasına imkan vermirdi. Ocaq alovlananda
hər yer ovuc içi kimi aydın görünürdü. Yağışdan qorunmaq üçün çobanlar
palıd ağacının dibində, arvaduşaq isə çadırın altında gizlənmişdi...

Dan yeri yavaşyavaş ağarırdı. Köç Ağalı dərəsinə tərəf hərəkət
edirdi. Hər yerin şeh olmasına baxmayaraq qızlar yolboyu min bir dərdin
dərmanı olan xeyli göygöyərti  boyotu, boz ot, çayotu, kəklikotu,
nanəli kəklikotu, mədəotu, qantəpər, baldırğan, yarpız, qazayağı, əvəlik,
qırxbuğum, göbələk, çiçəklərdən  qəndi bənövşə, nərgiz, çobanyastığı
yığmışdılar. Çobanlar deyirdi ki, bu otları qaynadıb içən adam heç vaxt
xəstələnməz. Ona görə də yolda soyuqdəyməsi olanlar belə otlardan
daha çox istifadə edirdi. 

Neçə gündür ki, aranı dağa, dağı arana calayanlar Qırxlar pirini,
Boğaz yurdu, Әriməzin dağı, Qanqallı yurdu və Yastı yalı geridə qoyub
günortadan xeyli keçmiş gəlib Dəmirli yaylağına çatdılar. Buranın bir
başqa gözəlliyi var idi. Dönüb geri baxanda ancaq irilixırdalı dağların
sənin qarşından arana doğru sıralandığını görürdün. Bəzi çılpaq qayaları
nəzərə almasaq hər yer yamyaşıl libasa bürünmüşdü. Hər qayadan bir
bulaq, hər dərədən bir çay axırdı. Hündür dağların yamacları dumanlı
çənli, başı isə hələ də ağappaq idi. Ancaq buna baxmayaraq gündüzlər
burada istidən, gecələr isə soyuqdan dayanmaq mümkün deyildi...

Bir gün əvvəl gələn atlılar yamyaşıl otların, gülçiçəyin arasında alaçıq
ları qurub hazırlamışdı. Köç edənlər hər il bu yerdə yurd salırdı. Onlar bu
ranı oba adlandırırdı. Alaçıqların yanındakı qayadan çıxan bulaq daşlardan
süzülərək dərəyə tökülürdü. (Qeyd: Yurd saldığımız yerin yaxınlığında
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başqa bir bulaq da var idi. Suyu o qədər soyuq idi ki, içmək olmurdu. Alış
babanın dediyinə görə bulağı oğlu Bəkir qazmışdı. Daha əvvəl köç edənlər
öz aralarında bu bulağı Bəkir bulağı adlandırmışdı. Yaxınlıqda olan digər
bulaqlar isə belə adlanırdı  Səlim bulağı, Camış bulağı, Әsli bulağı, Göy
bulaq, Sarı bulaq... Başqa bir tərəfdə isə birbirinin ardınca qırx bulaq
düzülmüşdü. Bulaqların suyu birbirindən dadlı və soyuq idi...)

Uzaqdan böyük daş parçalarını xatırladan alaçıqların birində Ziliş baba
ilə Balakişi əminin ailəsi, digərində isə Әsab dayının ailəsi qalırdı. Po
ladlıdan və Dəmirçilərdən olan çobanlar, sağıcılar da öz ailələri ilə bir
likdə burada məskunlaşmışdı. Çobanlar gecələr qoyunquzunu alaçıqların
arxasında düzəltdikləri böyük bir arxacda saxlayırdı. Ay işığında yumru
yumru qayaları xatırladan qoyunquzu təktək, bəzi yerlərdə isə topa
halında mürgüləyirdi. Qurdquş sürüyə basqın etməsin deyə, hər gecə
çobanlardan ikisi, səhərə qədər arxacın yanyörəsində keşik çəkirdi.
Çoban itləri hənirti eşidən kimi arxacı dövrəyə alıb səssəsə verirdi. Elə
bu itlərin qorxusundan idi ki, qurdquş arxaca yaxın düşə bilmirdi. Hələ
keçən il itlər sürüyə basqın etmək istəyən canavarları elə günə salmışdı
ki, canavarlar qaçıb canlarını güclə qurtarmışdı.

Dağa köçərkən ən çox atların, öküzlərin gücündən istifadə olunurdu.
Arana qayıdanda onların yükünün daha da ağır olacağı məlum idi. Bu,
əsasən tutulan motalların sayından asılı olurdu. Ona görə də arana qayı
dana qədər heyvanlara xüsusi qulluq göstərilirdi. Çobanlar atları və öküz
ləri uzaq getməsin deyə yaşıl çəmənlikdə hörükləyir, bəzilərini isə
çidarlayırdı. (Qeyd: Bir neçə gün idi ki, arandan gələnlər Dəmirli yay
lağında köç salmışdı. Bir gün Ziliş baba nə isə fikirləşib toppuzlu çomağını
götürür və dərənin yaxınlığındakı kahaya tərəf enir. O, kahaya yaxın
laşanda gözlərinə inanmır...

Bildir arana qayıdanda Ziliş babanın atı kahanın yaxınlığındakı
cığırdan «uçub» ayağını sındırmışdı. Elə bu səbəbdən də atı geri qay
tarmaq mümkün olmamışdı. Ziliş baba atı kahada qoyub arana qayıt
mışdı. Әziyyət çəkməsin deyə atı güllə ilə vurub öldürmək istəsə də,
bacarmamışdı. Әlacsız qalan Ziliş baba onun ayağının sınan yerini
sarıyıb, güclə kahaya salmışdı. Ürəyi dözmədiyi üçün atın qabağına
xeyli otəncər də yığmışdı. Onsuz da nə vaxtsa qurdquşa yem olacağını
düşünmüşdü... 

Bir ildən sonra Ziliş baba kahanın qarşısında ayaq üstə dayanan atı
balası ilə görəndə hönkürüb ağlamışdı. At Ziliş babanı görcək kişnəyib
ona tərəf gəlmişdi. O, atın boynunu qucaqlayıb tumarladıqca atın göz
lərindən yaş axmağa başlamışdı...
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Doğrudan da bu, Allahın möcüzəsi idi. Vəhşi heyvanlar atı parçala
mamışdı. Atın ayağı sağalmış, qışın şaxtasından sağsalamat çıxmış,
hətta bir bala da dünyaya gətirmişdi... Ziliş baba ata xüsusi qayğı
göstərib onu arana qaytarmışdı).

Hər gün qoyunquzu dağların ətəklərinə xalı kimi sərilib güldən
çiçəkdən otlayırdı. Heyvanlar gümrah olsun deyə, onları həftədə bir
iki dəfə duzlağa da gətirirdilər. Duzlaq alaçıqların yaxınlığındakı
qayalıqda yerləşirdi. Çobanlar bura Naxçıvandan gətirilmiş böyük duz
parçaları düzmüşdü. Buna «yalama» da deyirdilər. Yağış yağanda yala
maların üstünə ot yolub atırdılar ki, su yuyub aparmasın. Qoyunların
sağlam olması üçün vaxtlıvaxtında duz yalaması əsas şərt hesab olu
nurdu.

Çobanlar yuxa çörəklə yağdan, pendirdən, qaymaqdan biriki loxma
alıb, tuluqdakı qatıqdan içdikdən sonra, yaşıl çəmənlikdə uzanıb dincəl
məyə başlayır. Onlar xurcunlarında ya da ciblərində həmişə ehtiyatda
dürmək saxlayırdı... Uşaqlar özləri kimi bapbalaca, alabəzək quzuları
qabaqlarına qatıb yamyaşıl otların, gülçiçəyin arasında otarırdı. Hərdən
də vaxtlarını daha da maraqlı, şən keçirmək üçün çəmənliyin bir
tərəfində güləşir, əlləməqayası, ənzəli, dirədöymə oynayırdılar. Axşam
düşəndə quzularla geri qayıdıb, alaçığın yanındakı odun qalağının
üstündə həvəslə çobanların ya da ova gedənlərin yolunu gözləyirdilər.
Axı çobanlar hər dəfə onlara yağlı dürmək, ovçular isə dovşan, kəklik
gətirirdi. Bu dürməklər elə bil ki, dağları gəzib gələndə daha dadlı
olurdu. Qızgəlinlər bütün günü alaçıqda nehrə çalxayır, iki gündən bir
sac qoyub çörək bişirir, günortalar isə sərdənə tökülən qoyunları sağırdı.
Sağıcılar fermanın südünü kolxozun qəbul məntəqələrinə göndərir, öz
heyvanlarının südündən isə yağ, şor, pendir tutub qışa hazırlıq görürdü.
Adətən, yaxşı qalsın deyə yağı keçi dərisinin, şorla pendiri isə qoyun
dərisinin içərisinə yığıb motal düzəldirdilər. Tutduqları motalları arana
dönənə qədər alaçığın sərin yerində saxlayırdılar.

Ziliş babanın alaçığının qarşısında torpağa basdırılmış pərdidən
buynuzu ilə birlikdə iri bir qoç kəlləsi asılmışdı. Bu, hələ bildir kəsilən
qoçun kəlləsi idi. İnanclara görə kəllə burada yaşayanları, alaçıqları və
qoyunquzunu guya, bəd nəzərdən qoruyurdu. Özünün qorunmsına
ehtiyacı olan bir kəllənin insanı necə qoruması haqqında heç kimin
təsəvvürü belə yox idi. Baxmayaraq ki, buradakı insanların hamısı ancaq
Allahın təkliyinə, Allahın böyüklüyünə, Allahın rəhminə inanırdı. Bir
az aralıda bərlibəzəkli paltarları bir ağacın yanyörəsinə sarıyıb kolun
içərisinə pərçimləmişdilər. Buna «oyuq» deyirdilər. İnsanabənzər bu
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fiqur deyilənə görə qurdquşun alaçıqlara və qoyunquzuya yaxın düş
məsinin qarşısını almaq üçün idi. Belə oyuqlardan bir neçəsini də arxa
cın ətrafında düzəltmişdilər.

Dünən axşam yağan doludan sonra buludların hamısı dağların arxa
sına çəkilmişdi. Dağların arxasından boylanan topatopa buludlar, onsuz
da əzəmətli görünən başı qarlı dağları bir az da vüqarlı edirdi. Demək
olar ki, burada hər axşam dağlara dolu düşməsi, yağış yağması adi hal
idi. Dağların yamyaşıl ətəkləri yağışdan sonra günəş şüası altında par
par parıldayırdı... 

Günlər birbirini əvəz edirdi. Ziliş baba bəslədiyi qoçlardan arabir
kəsir, uşaqlar korluq çəkməsin deyə şişləri teztez közün üstünə düzürdü.
Ya da, qoçun ətini elə öz dərisinə yığıb bağlayır, külə basdırıb üstündə
ocaq qalayırdı. Yaxud da əti, quyruğu, ədviyyatı iki sacın arasına doldu
rub kənarını xamırlayır, közün üstündə astaasta bişirirdi. Bu üsulla bişi
rilən ətin dadı, ləzzəti başqa olurdu. Hərdən də Balakişi əmi ilə Әsab
dayı ocağın közünün soyumasını gözləməyib dağlara tərəf üz tuturdu.
Ovovlayıb, quşquşlayıb geri dönürdülər. Bəxtləri üzlərinə gülməyəndə
isə dağlarda gecələməli olurdular. 

Bu dağlar dağ keçisinin, arğalının, dovşanın, keygədərin, kəkliyin,
turacın oylağı idi. Buralarda hər ovçu ov etməyi bacarmazdı. Çünki
sıldırım qayalar buna imkan vermir, həm də vurulan ovu dərin dərələr
dən tapıb çıxarmaq elə də asan iş deyildi... Bax beləcə, günlər keçdikcə
Dəmirli yaylağında yaşanan hər gün bir xatirəyə çevrilirdi. Hər anı bir
xatirəyə çevrilən o günləri xatırlayanda insan mənən cavanlaşır, ruhən
saflaşır...

Balakişi əmi baytar həkimi, Әsab dayı isə baş çoban idi. Onlar həm
də yaxşı ovçuydu. Günlərinin çox hissəsini dağlarda keçirirdilər. Çilli
çiməni, Zilişin qar kirsini, Böyük qar kirsini, Kiçik qar kirsini, Ağ çın
qılı, Haça qayanı, Yal yurdu, Gəzdəyi, Qoşa arxacı, Tozqoparanın yalı,
Palantökəni, Qara qayanı, Cidalı pirini, Qurban qayasını, Şuppurlu
qayanı, Şirnavanı, Boğaz yurdu, Qanqallı yurdu, İznakın yalı adlanan
yerləri addımaddım gəzib dolaşmışdılar. ( Qeyd: Bu toponimlərin hər
biri azərbaycan türkcəsindən götürülmüşdür. Təkcə İznakın yalı sözün
dən başqa. Bunun izahı isə çox sadədir. Həmin yalda ərazini bildirmək
üçün hansısa bir işarə qoyulmuşdu. «Znak» sözünü rus dilindən azər
baycan dilinə çevirəndə mənasının «işarə» olduğunu nəzərə alsaq,
həmin yalın nəyə görə belə adlandırıldığı hamıya məlum olar.
Göründüyü kimi bu yerlərin adı elə səsləndiyi mənanı kəsb edir və bu
torpaqların Azərbaycan torpaqları olmasını bir daha sübuta yetirir).
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Onlar dağ keçisi ovlamaqdan xüsusi zövq alır, günlərlə dağlarda gəz
məkdən yorulmazdılar. Hətta sıldırım qayalarda gecələməkdən belə çəkin
məzdilər. Bu heyvanı ovlamaq isə insanda səbr, dözüm və xüsusi bacarıq
tələb edirdi. (Qeyd: Ziliş babanın 1948ci il avqust ayının 14də Dəmirli
yaylağında xalam oğlu İsmayılın adına ovladığı dağ keçisinin buynuzları
bu gün də bizim evdə saxlanılır. Telli xalanın dediyinə görə həmin gün
oğlu İsmayıl dünyaya gəlmişdi. Lakin hansı səbəbdənsə İsmayılın sənəd
lərində doğum tarixi 14 mart 1948ci il kimi göstərilmişdir). 

Balakişi əmimlə Әsab dayı axşamdan hazırladıqları tüfəngləri, bir az da
çörək götürüb «səhərin gözü açılmamış» dağlara tərəf qalxırlar. Bütün günü
Şirnavadan  Haça qayaya, Cidalı pirindən  Qar Kirsinə qədər gəzmələrinə
baxmayaraq, hələ heç nə tapa bilməmişdilər. Ovçular vurduqları kəkliyi,
bildirçini isə ov hesab etmirdilər. Vaxt bir göz qırpımında gəlib keçir. Günəş
artıq dağların arxasında gizlənmişdi. Uzaqda görünən alaçıqlara çatmaq
üçün neçə qaya aşmalı, neçə dərə keçməliydilər... Lakin qaranlıqda sıldırım
qayalardan enməyin mümkünsüzlüyünü bilirdilər.Və onu da bilirdilər ki,
belə yerlərdə təbiət sürprizlərlə dolu olur. Ona görə də səhəri Qar Kirsində,
sıldırım bir qayanın kahasında açmaq qərarına gəlirlər.

Gecənin soyuq olacağı havanın ayaz olmasından bilinirdi. Onlar bir
az çırçırpı toplayıb ocaq qalayırlar. Ocağın kənarında oturub səhərin
açılmasını gözləyirlər. Ovçular alaçığa qayıtmayanda qayada ocaq
qalayıb isinir, həm də alaçıqdakıları gəlməyəcəkləri barədə xəbərdar
edirdilər. Alaçıqdakılar da ocağın işartısını görən kimi, ovçuların yenə
də dağlarda gecələyəcəyini bilirdilər.

Astaasta dilimlənib ətrafa yayılan alovun işartısı alaçıqdan güclə
görünürdü. Uşaqlar bayaqdan bəri alaçığın yanında toplanmış odun
qalağının üstündə oturub ovçuların yolunu gözləyirdi. Onlar uzaqda
işaran ocağı görən kimi, korpeşman alaçığa girir. Uşaqlardan kimsə
dilinin altında güclə eşidiləcək bir səslə deyir:

 Eh… Bu gün quzuları örüşdən tez gətirmişdik ki, güya bir az oy
nayaq. O da alınmadı… 

Oğlanlar həmişə ovçuların vurduğu dovşanın quyruğundan özlərinə
saqqal düzəldirdi. Kosakosa oynayırdılar. Kəklik vuranda isə qızlar
daha çox sevinirdi. Çünki qızlar bəzəkli kəklik lələklərini paltarlarına
düzüb rəqs edirdi. Ovçuların ovdan qayıtmaması uşaqları həmin günün
xoş əyləncələrindən məhrum etmişdi. 

Uşaqlar səhərin tez açılması üçün çarıqlarını çıxarmayıb isti odun
sobasının yanında yıxılıb yatır. Elə bilirlər ki, Ziliş babanın tikdiyi
çarıqları ayaqlarından çıxarsalar səhər gec açılacaq. Bax, beləcə, uşaqlar
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isti alaçıqda səhərə qədər mışılmışıl yatır, səhər açılan kimi yenə də
quzularla birlikdə yaşıl çəmənliyə yollanırdı. 

Həmin gecə dağlarda nə baş verdiyini, Balakişi əmi ilə Әsab dayının
başına nələr gəldiyini, səhəri necə açdıqlarını bir neçə ildən sonra
əmimin dilindən eşitdim. Uşaq olsam da əmim danışdıqca bir gecədə
baş verən hadisələri və Allahın yaratdığı möcüzələri gözlə görə bilmədi
yim üçün təəssüflənirdim. İndi bu gözəllikləri olduğu kimi qələmə almaq
üçün həmin anları, həmin dağları, həmin dərələri, həmin bulaqları xəya
lımda canlandırmağa çalışıram. Və o yerlərin havasından udauda, ətirli
güllərindən qoxlayaqoxlaya, buz bulaqlarından su içəiçə yazacağım
sətirlər arasında vurnuxuram.

(Qeyd: Həvəslə qulaq asdığıma görə Balakişi əminin səsi və danışdığı
hadisələr bu günə qədər yaddaşımdan silinməyib. Ona qulaq asdıqca
hələ dünyanın işlərindən heç nə anlamayan, dünyanı eyni rəngdə görən
bir uşağın keçirdiyi bütün hissləri mən də keçirmişdim. İllər keçdikcə
hər şeyi yavaşyavaş anlamağa başladım...)

GECӘ YAMAN UZUNDU...

Hər tərəf zülmət qaranlıq idi. Bayaqdan bəri parpar yanan ulduzların
qarşısını iri, qara buludlar kəsmişdi. Alov kahanın içərisini güclə işıq
landırırdı. Bir az əvvəl başlayan yağış, daşın dibindəki ocağı yanmağa
qoymur, teztez söndürürdü. İslanmış çırçırpı güclə közərir, tüstü
adamın gözlərini deşirdi. 

Yağış xeyli yağandan sonra bir az səngimişdi. Ocaq yavaşyavaş
özünə gəlir, alov dilimlənməyə başlayır. Hərdən çaxan şimşək dağların
sinəsinə pərçimlənmiş, daraq dişi kimi sıralanan sıldırım qayaların köl
gəsini ətrafa yayır, sanki şəklini çəkirdi. Arabir uzaqda eşidilən göy gu
rultusunun səsindən hiss olunurdu ki, hələ də dağın o biri tərəflərinə
güclü yağış yağır. 

Balakişi əmi ilə Әsab dayı pambıqlıya bürünüb ocağın kənarında
oturmuşdu. Kəklik kababının yağı közün üzərinə damcıladıqca iyi ətrafa
yayılırdı. Balakişi əmi əlindəki çubuqla zəifləmiş közü qarışdırır, Әsab
dayı isə kabab yanmasın deyə, şiv çubuqdan düzəltdiyi şişlərin yerini
teztez dəyişirdi. Uzaqda eşidilən göy gurultusunun, bir də arasıra
közün üzərinə düşən yağ damcılarının cızıltısını nəzərə almasaq dağlarda
sakitlik hökm sürürdü. Dərənin dibində qayaların «ayağını» yalayan
çayın səsi güclə eşidilirdi. Ancaq, bu sakitlik uzun sürmədi. Qəflətən
qayadan qopan böyük bir daş parçasının yumalanıb dərənin dibinə
düşməsi gecənin sükutunu bir andaca pozdu. Ovçular ayağa qalxıb don

549



muş nəzərləri ilə səs gələn tərəfə boylandılar. Ancaq qaranlıqda heç nə
görə bilmədilər. Sanki, dağılmış daş parçaları qarşısına keçən nə varsa
əzir, arxasınca hər şeyi süpürüb dərənin dibinə aparırdı. Gecənin sa
kitliyini qəflətən pozan bu səs, deyəsən ovçuları qorxutmuşdu. Aradan
xeyli vaxt keçdikdən sonra Әsab dayı donmuş nəzərlərini səs gələn
tərəfdən çəkib Balakişi əmiyə tərəf baxır:

 Vallah, qağa (Әsab dayı Balakişi əmini «qağa»  deyə çağırırdı) elə
bildim ki, «selin ağzı açıldı»... Axı, yuxarılara hələ də möhkəm yağış
yağır. Amma öz aramızdı, o qaya da özözünə uçmazdı ha… Görünür,
bayaqkı yağış oranı yaxşıca döyüb. Qaya yerindən boşalıb. Ya da ki, dağ
keçisi, bəlkə də ayı tərpədib o qayanı. Kim bilir bəlkə hansısa heyvan
qaya ilə birlikdə uçub dərənin dibinə düşüb. İnanmıram o uçqunun al
tından salamat heyvan çıxa... 

Dərə çox dərin olduğuna görə uçan qaya dərənin dibinə çatana qədər
xeyli vaxt keçdi. Elə bil dağların bütün heyvanları qayanın yerindən qop
masını gözləyirmiş. Yağışdan qaçıb gizlənən canlıların hamısı bu səsdən
sonra sanki, birbirlərinə qarşı hücuma başladı. Hər tərəfi bürüyən səs
küy nə qədər vahiməli olsa da ovçular buna əhəmiyyət verməyərək ayaq
üstə kəklik kababından biriki tikə yeyib, üşüməsinlər deyə yenidən
ocağın kənarında oturub, kürəkkürəyə söykəndilər. Gecənin acı bağır
saq kimi uzanan qaranlığından yaxa qurtarmaq üçün bir az mürgüləməyə
çalışdılar. Ancaq uzaqda eşidilən vahiməli səslər onları yatmağa qoymur,
hərdən də tətikdə olan tüfəngə əl atmağa məcbur edirdi. Elə bil qorxunc
səslər getdikcə yaxınlaşırdı. Bu səslər yaxınlaşdıqca adam daha çox
vahimələnirdi.

Әsab dayı bayaqdan bəri uzaqdan görünən parıltıları diqqətlə izləyir
di. Parıltıları Balakişi əmi də görmüşdü. Hansısa heyvanın gözlərini
xatırladan parıltı o yan bu yana keçir, gah dayanır, gah da daşların arxa
sında yox olurdu. Bir az sonra Әsab dayı alovun işığında parpar yanan
dörd cüt gözün lap yaxınlıqdakı qayanın arasından onlara tərəf baxdığını
görür. O, tez tətikdə olan tüfəngi qulağının dibinə qaldırıb pıçıltı ilə Bala
kişi əmiyə deyir: 

 Qağa bir az ehtiyatlı ol! Kürəyini də kahaya tərəf çevir. Bu gözlər
mənim heç xoşuma...

Әsab dayı sözünü tamamlamamış atəş açdı. Heyvanları qorxutmaq
üçün ikinci atəşi Balakişi əmi açmaq istəsə də, buna ehtiyac olmadı. Gül
lənin səsi gecənin qaranlığını yarıb, uzaqda eşidilən göy gurultusunun
səsinə qarışaraq qayalarda əkssəda verdi. Bundan sonra səssəsə verən
heyvanlar xeyli sakitləşir, gizlənmək üçün elə bil ki, öz yuvalarına çəkil
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dilər. Heyvanların səsküyü azaldıqdan sonra çayın gurultusu daha aydın
eşidilməyə başladı. Bayaqdan bəri qayalara sığal çəkən çay, indi dağları,
daşları yerindən qoparır, qarşısına keçən hər şeyi yuyub aparırdı.
Görünür dağlardan gələn güclü sel çayı öz məcrasından çıxarmışdı. 

Heyvanların vahiməli səsi və təbiətin şıltaqlığı ilə mübarizə aparan
ovçular gecənin yarıdan çoxunu geridə qoymuşdu. Onların kirpikləri qa
panır, elə bil növbəti hadisəni gözləyirmiş kimi teztez diksinirdilər. Bu
dəfə göy üzünü sanki iki hissəyə bölən ildırım, yarıyuxulu ovçuların başı
üzərində əyriüyrü xətt çəkib hər tərəfi işıqlandırır, uzaqda görünən
hündür bir qayanı parçaparça edir. Dəhşətli səs onları yamanca qor
xudur. Səs yerigöyü titrədir, dağlarıdaşları lərzəyə gətirir. Elə bil
dünyanın axırı idi. Səsdən sanki onların qulaqları tutulmuşdu. Birbir
lərinə baxsalar da heç nə danışa bilmirdilər. Elə bil təbiət bu gecə bütün
şıltaqlığını göstərmək üçün belə edirdi. Xeyli keçdikdən sonra yenə də
Әsab dayı donmuş nəzərlərini Balakişi əmiyə tərəf çevirir: 

 Qağa, nənəmiz namaz üstəymiş. İldırım bura da düşə bilərdi. Hələ bu
kaha olmasaydı, bayaqkı yağış lap suyumuzu çıxarardı. Nə qalıb ki, bir az
da dözsək səhər açılacaq. Amma yuxusuz qaldıq e… Gözümüzün acısını
ala bilsəydik yaxşı olardı. Ay qağa, çalış bir az yat. Yoxsa sabah bu qayalarda
gəzə bilməyəcəyik. Baxarsan, elə bu ildırımla da hər şey qurtaracaq.

İldırım düşəndən sonra göyün bir tərəfi yavaşyavaş açılmağa başladı.
Ulduzlar elə bil əvvəlkindən də böyük görünürdü. Hərdən uzaqlarda
çaxan şimşək buludların ay işığında görünən ağappaq rəngini qırmızıya
çevirirdi. Ayın işığı sıldırım qayaların üzərinə düşdükcə yağışdan islan
mış qayalar parpar parıldayır, hətta gecənin bir vaxtı uçan qayanın
dərəyə qədər açdığı cığır da aydın görünürdü. Bayaqkı güllə səsi və
ildırımın düşməsi dərədən axan çayın gurultusundan başqa, vəhşi
təbiətin bütün səsküyünə son qoymuşdu.

Ovçular səhərə yaxın bir az mürgülədilər. Elə bu vaxt axşamdan közərən
ocağın yanında qəflətən şappıltı ilə yerə düşən qartalın qanadlarının səsi
onları yuxudan oyatdı. Qartal yerdə biriki dəfə qanad çalıb, güclə közərən
ocağı sanki yenidən alovlandırdı. Caynaqları ilə düşdüyü yeri cırmaqlayıb
yenidən havaya qalxdı və uçub qayaların arxasında gözdən itdi.

AMAN OVÇU, VURMA MӘNİ...

Səhər yenicə açılmışdı. Gecənin soyuğu yavaşyavaş günəşin isti
nəfəsi ilə əvəz olunurdu. Balakişi əmi ilə Әsab dayı o qədər hündür
lükdəydi ki, sanki günəş onların ayaqları altından dağlara tərəf dır
maşırdı. Təbiətin füsünkar gözəlliyi insanı valeh edirdi. Günəş dağlara
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tərəf qalxdıqca gecənin vahiməsi yavaşyavaş yox olurdu. Qarşıdakı
böyük qayanın çəmənliyə sərilmiş kölgəsi çəkildikcə otların üzərinə
düzülmüş yağış damcıları günəş şüası altında parıldamağa başlayırdı.
Sanki, axşamdan bəri mürgüləyən təbiətdə (əgər buna mürgüləmək
demək olardısa) fərqli bir canlanma var idi. Bülbülün, sarıköynəyin,
hophopun, bildirçinin, turacın, qaratoyuğun, kəkliyin səsi, cırcıramanın,
çəyirtkənin səsinə qarışıb qayadan süzülən göz yaşı kimi dupduru bu
lağın şırıltısında yox olurdu. Elə bil ki, sıra ilə düzülmüş rəngbərəng
çiçəklər, təbiətin bəstələdiyi bu ecazkar musiqinin sədaları altında oy
nayırdı. Lalənin, nərgizin, çobanyastığının başına dolanan kəpənəklər
sanki birbirinə naz edir, naxışlı qanadlarını yellədikcə çiçəklərin ətri
ətrafa yayılırdı. Həzin külək yaşıl çəmənin saçlarına sığal çəkir, arılar
çiçəkdənçiçəyə qonurdu. Günəş şüası altında müxtəlif rənglərə çalan
otların dalğalanması sanki böyük bir dənizi xatırladırdı. Arabir uzaq
larda kəlləkəlləyə gələn dağ keçilərinin buynuzlarının şaqqıltısı quş uç
mayan qayalarda əkssəda verirdi...

Әsab dayı ocağın külüni əlindəki çubuqla orabura çevirərək fikir
ləşir, nə isə götürqoy edirdi. Gecənin soyuğundan donmuş barmaqlarını
ocağın közündə isidən Balakişi əmi birdən əllərini birbirinə sürtəsürtə
üzünü Әsab dayıya tərəf tutub deyir:

 Qaqı (Balakişi əmi Әsab dayıya qaqı deyirdi) görmədin ki, biz ova
gələndə qabağımıza kim çıxdı? Dünəndən bəri heç nə tapa bilmirik.
Səhərə qədər də yatmamışıq. Heç olmasa çöldə qaldığımıza görə, gərək
bir şey tapaq. Yoxsa, uşaqların yanına əliboş necə dönəcəyik? Axı onlar
dünəndən bəri yolumuzu gözləyir...

Әsab dayı başını qaldırıb dağlara tərəf baxır və deyir:
 Әşşi, heç görmüsən, biz uşaqların yanına əliboş qayıdaq? Bir də ki,

erməni dağlarında keçi qalıb ki, ovlayaq?
 Yox, ay qaqı. Gördüyün bu dağlar ermənilərin deyil, hamısı bi

zimdi... Zəngəzur dağlarıdı! Ermənilər belə yerdə ov ovlaya bilməz.
Әşşi, erməni nə bilir ki, ov nədi? Dağ keçisi nədi? Onlar qorxularından
buralara gəlib çıxa bilməz, gecələr kahada qala bilməz. Onlar qorxaq
millətdi. Onların işi fermada donuz saxlamaqdı. Heç ov ətinin dadını da
bilmirlər. Donuz fermasından buralara qədər gəlmək mümkün deyil. Bu
ralara ancaq saf adamlar gələ bilər.

Әsab dayı bu sözləri gözləyirmiş kimi tez ayağa qalxır. Balakişi əmi
Әsab dayıdan yaşca balaca idi. Onun belə ürəkli danışması Әsab dayının
xoşuna gəlir. Bu dağlarda keçi ovlamaq çox çətin olduğundan Әsab dayı
səhərə qədər fikirləşdiyi planı Balakişi əmiyə izah etməyə başlayır:
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 Həə, qağa onda gəl belə eləyək. Bilirsən ki, yağışdan sonra buralarda
bürkü olur. Gün qızanda keçilər su içmək üçün qayalardan aşağı enəcək.
Onsuz da yuxarılarda su yoxdu. Çayın suyu da bulanıqdı. Keçilər aşağı
enəndə bax, gördüyün o uçurumdan keçəcək. Çünki başqa yol yoxdu,
hər yer sərt qayalardı. Görürsən, dünən də sel gəlib oranı yuyub aparıb.
Keçilər uçurumun o tayındakı bulaqdan su içib yenidən qayalığa tərəf
qalxacaq. Bax, o qayanın altından başqabaşqa istiqamətdə iki cığır keçir.
O biri tərəf isə sıldırım daşlardı. Oradan heç quş da uça bilməz.

Әsab dayı barmağı ilə qarşıdakı qayanı göstərib sözünə davam edir:
 Sən o qayanın altında gizlənərsən. Mən isə qalxıb qayanın o biri tərəfinə

gedən cığırda pusquda duracam. (Dağ keçilərini həmişə yuxarıdan aşağıya
ovlayarlar). Elə ki, gördün keçilər dağdan suya enir, yerindən tərpənmə.
Qoy rahat sularını içsin. Sonra, onları mümkün qədər mən deyən cığıra tərəf
istiqamətləndirməyə çalış. Görsən ki, hər şey qaydasındadır, tez qayanın o
biri üzünə keçib əl ilə keçilərin hansı cığırla gəlməsini mənə bildirərsən.
Çalış ki, keçilər səni görməsin, yoxsa, hürküb başqa tərəfə qaçar, yenə də
qalarıq əliboş. Onlar çox hissiyatlı heyvandı. Әgər hürksələr onları bu gün
ovlamaq mümkün olmayacaq. Gözdəqulaqda ol, vaxtında mənə xəbər
eləsən, elə bil ki, keçini soyub qoymusan xurcuna… (Qeyd: Dağ keçilərini
ovlamaq çox çətindir. Onları ovlamaq üçün ovçu sağlam və gümrah ol
malıdır. Әn başlıcası isə onun ayaqlarının sağlam, qüvvətli və dözümlü ol
ması vacib şərtlərdəndir. Ayaqlar sağlam olarsa ovçu keçilərin ardınca
sıldırım qayalardan, sərt yamaclardan asanlıqla keçər, günlərlə gəzsə də
yorulmaz. Eyni zamanda onun soyuğa qarşı dözümlü olması, gözlərinin
yaxşı görməsi çox önəmlidir. Bütün bunlardan başqa ovçuda yaxşı atıcılıq
qabiliyyəti də olmalıdır ki, ovu asanlıqla vura bilsin.

Uca qayalarda ovçuların başına gələ biləcək istənilən xoşagəlməz
hadisədə birbirlərinə kömək edə bilmək üçün dağ keçisi ən azı iki
nəfərlə ovlanılır. Deyirlər dağ keçisini vurmaqdan ötrü insanda bəxtin
olması da vacib şərtlərdəndir. Eyni zamanda ovçu ova gedərkən onun
qarşısına çıxan adamın ayağının yüngül olmasından da çox şey asılıdır). 

Balakişi əmi ilə Әsab dayıda dağ keçisini ovlamaq üçün lazım olan
bütün keyfiyyətlər var idi. Həm də onlar dağ keçilərinin bütün xüsusiy
yətlərini bilirdi. Artıq hava da isinmişdi. Әsab dayının planına görə, bir
azdan keçilər su içmək üçün dərəyə enəcəkdi. 

Ovçular qurduqları plan üzrə hərəkət etməyə başlayır. Balakişi əmi
tüfəngini götürüb bulaqdan xeyli aralıda yerləşən qayaya tərəf gedir. Әsab
dayı isə beşaçılanını çiyninə aşırıb sıldırım qayalarla yuxarı dırmaşmağa
başlayır. O, burada müəyyən etdikləri cığırın qarşısını kəsməli idi...
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Onlar gizləndikləri yerdə xeyli gözləyirlər. Artıq qayaların kölgəsi də
çəkilmişdi. Göz işlədikcə uzanan bomboz qayalarda hələ ki, heç bir qa
raltı görünmürdü. Ancaq, çox da uzaqda olmayan hündür bir qayanın
yanında xeyli quzğun uçur, teztez dərəyə tərəf şığıyırdı. Həmin yer
deyəsən, gecə uçub dərənin dibinə tökülən qayanın altı idi. Çox güman
ki, hansısa heyvan həmin qayadan daşlarla birlikdə dərənin dibinə yu
varlanmışdı. Görünür, quzğunlar da onun leşinin ətrafında fırlanırdı.

Balakişi əmi gah quzğunlara baxır, gah da birbirinin ardınca sıralanan
qayaları bircəbircə nəzərdən keçirirdi. Təbiət gözəlliklərlə dolu olur. Nə
qədər qorxulu olsa da dünən gecə kahada gecələməyin öz gözəlliyi var idi.
O gecə qayanın vahiməli səslə uçub dərənin dibinə tökülməsi də, ildırımın
səhərə yaxın qayanı parçaparça etməsi də gözəl idi. Bu gün quzğunların
qayanı dövrəyə alması da gözəldir. Günəşin çıxması, quşların cəhcəhi,
güllərin ətri, çayın gurultusu, bulaqların şırıltısı, cırcıramanın cırıltısı,
dağların dumanı, çəni daha nələrnələr, hamısı gözəldi. Ancaq təbiətin in
sanı valeh edən başqa bir gözəlliyi, hələ qabaqda idi. Allahın yaratdığı bu
gözəllikləri təbiətin bir parçası olan insan gah qoruyur, gah da məhv edir...

Ovçuların pusquda dayandıqları vaxtdan xeyli keçmişdi. Ovçu gözü iti
olar deyiblər. Onlar gizləndikləri yerdən keçi gələ biləcək qayaları diqqətlə
izləyirdi. İsti olduğundan pambıqlıda dayanmaq mümkün deyildi. Balakişi
əmi pambıqlısını çıxarmaq istəyəndə, birdən uzaqdakı qayaların arxasında
gizlənən dağ keçisinin buynuzları onun diqqətini çəkdi. O, sevincək
tüfəngini götürüb əvvəlki yerində gizləndi. Bir az keçdikdən sonra dağ
keçisi qənşərə çıxdı. Qayadanqayaya bir neçə dəfə tullanıb dayandı. İndi
Balakişi əmi keçini daha aydın görürdü. Hətta bir az uzaq olmasaydı, onu
vurmaq da olardı. Keçi qayada məğrurməğrur dayanıb, zəhmli baxışları
ilə ətrafa boylandı. Aşağıdan baxanda adama elə gəlirdi ki, keçinin buynuz
ları sanki buludlara dəyir. Təhlükə olmadığını hiss edən keçi, geri dönərək
arxa ayaqlarının üstə qalxır. Elə bu an keçinin yanında üç balası peyda olur.
Biri böyük, biri orta, biri isə lap balaca idi. Görünür, keçi arxa ayaqlarının
üstə qalxmaqla balalarına təhlükənin olmadığını işarə edirmiş. Keçilər boy
sırası ilə düzülüb qayadanqayaya tullanatullana bulağa tərəf enməyə
başlayır. Qayalardan keçib gəvən kolları çox olan bir yerə çatırlar. Ana keçi
qabaqda gəvənliyi yarıb keçir, sanki balaları üçün yol açırdı. Balaca çəpiş
isə teztez sıranı pozur, oğlaqların ayaqlarına dolaşır, çörçöpü arxa ayaqları
ilə kənara itələyib elə bil ki, anasının qarnının altında gizlənməyə çalışırdı.

Balakişi əmi tüfəngi bir kənara qoyub bu mənzərəni seyr etməyə
başlayır. O, düşünürdü ki, bu gözəllikdən gözlərini ayırsa, çox şey itirmiş
olar. Həm də gözəlliyə baxdıqca onun narahatlığı artır, bilmirdi ki, nə etsin.
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Fikirləşirdi ki, Әsab dayı bunları görsə heç nəyə baxmayacaq, anasını da
balalarını da bircəbircə vuracaq. Balakişi əmi yavaş səslə: «Nə yaxşı ki,
bu mənzərədən qaqımın xəbəri yoxdu»  deyib, özözünə bir az təsəlli
verir. Sonra «Vallah, bunları vurmaq günahdır. Gərək elə eləyim ki, Әsab
keçiləri görməsin. Әgər keçiləri hürkütsəm o balaca çəpiş tələsib özünü
dərəyə ata bilər. Ona görə də bir az ehtiyatlı olmaq lazımdır»  deyir.

Balakişi əmi diqqətini keçilərdən ayırmadan kiminləsə söhbət edirmiş
kimi pıçıltı ilə özözünə danışırdı. Birdən onun gözü təsadüfən tamamilə
başqa bir mənzərəyə sataşır. Bayaqdan bəri bir kənarda tullanıb qalmış
tüfəngin qundağına boz rəngli bir ilan dolanmışdı. O, bunu görəndə göz
lərinə inanmır. İlan çox böyük idi. Әgər o tüfəngin qundağına dolan
masaydı bəlkə də tüfəngin özündən uzun olardı. İlan tüfəngin günün
altında isinmiş qundağına bərkbərk sarılıb, başını da tətiyin üstünə qoy
muşdu. O, sanki öz hərəkəti ilə dərənin o tayındakı gözəlliyi xilas etmək
üçün belə etmişdi. İlan bəlkə də, Balakişi əminin də keçiləri xilas etmək
istədiyini hiss edib ona toxunmamış, tüfəngin qundağını bərkbərk «qu
caqlayıb» yatmışdı. Balakişi əmi ilanın yatdığını görəndə sakitcə yerini
dəyişib bayaqkı mənzərəni seyr etməyə davam edir. 

Hələ ki, bütün işlər Әsab dayının fikirləşdiyi plan üzrə gedirdi. Keçi
balaları ilə birlikdə Әsab dayı dediyi uçurumun kənarına gəlib çatır. Bura
Әsab dayı pusquda dayanan yerdən görünmürdü. Ana keçi uçurumun kə
narında vargəl etməyə başlayır. Bulağa çatmaq üçün dünənki yağışdan
sonra bir az da genişlənmiş uçurumu keçmək lazım idi. Ana keçi balalarını
öyrədirmiş kimi uçurumun kənarından bir neçə metr geri çəkilir, balalarının
diqqətini cəlb etmək üçün biriki dəfə arxa ayaqları üzərinə qalxır. Balaları
isə təəcüblə analarının nə edəcəyini gözləyirdi. Ana keçi bir göz qırpımında
şığıyıb 67 metrlik uçurumdan asanlıqla tullanır. Şappıltı ilə dərənin bu
tərəfinə düşən keçi tez də arxaya çevrilib balalarına tərəf baxır. 

Bayaqdan bəri ətrafda nəğmə oxuyan quşlar bu səsdən uçub uzaqlaşır.
Uçurumun o tayında vurnuxan balalardan böyüyü tez anası etdiyi hərəkət
ləri təkrarlamaq üçün yerini dəyişir. O da anası kimi qəflətən şığıyıb uçu
rumdan tullanır, anasının ayaqları yanında yerə düşür. Balaca çəpiş heç nə
anlamırmış kimi gah arxa ayaqları üstə qalxıb anasının hərəkətlərini təkrar
lamaq istəyir, gah da güclə görünən buynuzları ilə yanındakı oğlağı buy
nuzlayır, hərdən də uçurumun o tayından təəccüblə anasına tərəf baxırdı.
Növbə ortancıl oğlağın idi. O da anası etdiyi hərəkətləri təkrarlamaq
istəyirdi. Ancaq, hiss olunurdu ki, özünə tam arxayın deyil. Buna baxma
yaraq ortancıl oğlaq uçurumun kənarında gəzinir, sanki tullanmaq üçün ən
qısa məsafə axtarırdı. Amma, sel uçurumun kənarlarını elə kəsmişdi ki,
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bunu axtarmağa dəyməzdi. Çox keçmir ki, ortancıl oğlaq da qarşısını kəsən
bu uçurumu keçmək qərarəna gəlir. O, var qüvvəsini toplayıb uçurumun
kənarından irəli sıçrayır. Ana keçi elə bil ki, hər şeyi əvvəlcədən hiss et
mişdi. Ona görə də o, dizlərini yerə qoyub yarğanın kənarında balasının nə
vaxt tullanacağını gözləyirdi. Uçurumun kənarına dəyən oğlaq qabaq dır
naqları ilə torpağı cırmaqlayacırmaqlaya bir təhər ki, özünü anasının
yanına çatdırır. Ana keçi uzun buynuzları ilə arxadan balasına kömək et
məsəydi, bəlkə də o, dərənin dibinə yuvarlanacaqdı. Bayaqdan bəri
qulaqlarını şəkləyib təəccüblə anasını və dərənin bu tayındakı oğlaqları
seyr edən balaca çəpiş artıq hər şeyi anlayıb uçurumun o tayında tək
qaldığını hiss edir. Çəpiş çarəsizlikdən nə edəcəyini bilmir, o tərəf, bu tərəfə
qaçır, elə hey mələyirdi. O, uçurumun keçilməz olduğunu hərəkətləri ilə
sanki anasına çatdırmaq istəyirdi. Ana keçi isə uçurumun bu tayında qabaq
ayaqlarını yerə sürtərək balasına nə isə başa salmağa çalışırdı. Ancaq, çəpiş
özündə qüvvə tapıb uçurumu keçməyə cürət edə bilmirdi.

Hadisələrin birbirini əvəz etməsi bir göz qırpımında gəlib keçir. Ba
lakişi əmi həvəslə seyr etdiyi bu mənzərənin sonunu gözləyirdi. Odur
ki, hərdən pıçıltılı səslə özözünə deyirdi:

 Ay Allah, kaş ki, bunları qaqım görməyə. Vallah görsə heç nəyə bax
mayasaq, hamısını bircəbircə vuracaq.

Әsab dayı yuxarıdakı qayanın o biri üzündə olduğu üçün heç çəpişin
mələrtisini də eşitmirdi. Eşitsəydi yəqin ki, həmin dəqiqə enib gələrdi.
Çəpiş nə qədər mələsə də, yaxınlıqdan axan çayın şırıltısı sanki onun
səsini yuyub aparırdı. Yağışdan sonra doğrudan da çayın suyu xeyli
çoxalmış, qarşısına keçən qayaları uçurub dağıtmışdı. Balaca çəpiş elə
hey vurnuxur, hərdən də uçurumun burnunda dayanıb matmat dərəyə
tərəf boylanırdı. Balasının uçurumu keçə bilməyəcəyini görən ana keçi
yenidən arxa ayaqlarının üstə qalxıb bir təkanla geriyə, körpə balasının
yanına sıçrayır. O biri oğlaqlar isə analarının nə üçün geri qayıtdığını hiss
edib yerlərindən tərpənmir. Ana keçi balasını yalamyalam elədikdən
sonra sinəsi ilə onu uçurumun burnuna tərəf itələməyə başlayır. Balaca
çəpiş yenə də şıltaqlığından əl çəkmir, anasının qabaq ayaqlarının arasın
dan keçib qarnının altından çıxır, orabura qaçırdı. Ana keçi çətinliklə də
olsa balasını lap yarğanın «burnuna» qədər gətirir.

Balakişi əmi həyəcanını gizlədə bilmirdi: «Balaca çəpiş yenidən şıl
taqlığa başlasa o, dərənin dibinə düşə bilər»  deyib, gözlərini bu mənzərə
dən bir an belə çəkmək istəmirdi. Ancaq hər şey Balakişi əmi fikirləşdiyinin
əksinə olur. Elə bu vaxt balaca çəpiş uçurumun burnunda sakit dayanıb
anasının nə edəcəyini gözləyir. Ana keçi qəflətən yerə uzanır, qabaq ayaq
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larını cütləyib balasının qarnının altına keçirir. Cəld arxa ayaqlarının üstünə
qalxıb bir göz qırpımında yenidən dərənin bu tayına tullanır. Ana keçinin
qüvvətli ayaqları üzərində uçurumu keçən çəpişin dırnaqları yerə dəyən kimi
yanındakı oğlaqları yenə də buynuzlamağa başlayır. O, öz hərəkətləri ilə
dərənin o tayında tək qaldığı üçün sanki onlardan qisas alırdı.

Ana keçi qabaqda, balaları isə onun ardınca boy sırasına düzülüb bu
lağa enir. Balaca çəpiş yenə də şıltaqlığından qalmırdı. O, qabaq ayaq
larını teztez suya çırpır anasını və o biri oğlaqları isladırdı. Onlar
doyunca su içib sıldırım qayaların altından keçən cığırla astaasta yuxarı
dırmaşmağa başlayır. Balakişi əmi təəccüblənir və yenə də özözünə gi
leylənməyə başlayır.

 Bunlara bax e... Elə bil qaqımla danışıblar. Qaqım hansı cığırı deyib,
ora ilə də gedirlər... Ləngisəm keçilər qaqım pusquda duran yerə gedib
çıxacaq.

Balakişi əmi bu mənzərənin təsirindən hələ də ayılmamışdı. Nə isə
etmək lazım idi. O, bir az da geciksə Әsab dayı keçiləri vura bilərdi.
Balakişi əmi gözləniləcək təhlükənin qarşısını almaq üçün tüfəngini
götürüb qayanın o biri üzünə tərəf qaçmağa başladı. O qədər həyəcanlı
idi ki, tüfəngin qundağına sarılmış ilanın nə vaxt düşüb qayaların
arasında gizləndiyindən belə xəbəri olmamışdı.

Balakişi əmi özünü qayanın o biri üzünə çatdırır. Bayaqdan bəri yuxarı
dakı qayanın dibində hərəkətsiz qalan Әsab dayı Balakişi əmini görcək
sevinir. Balakişi əmi əl işarəsi ilə keçilər gedən cığırı yox, əks istiqamətdəki
cığırı göstərir. Әsab dayı bu işarəni gözləyirmiş kimi cəld qayalardan
sürüşüb düşür. Onlar daşlıkəsəkli cığırla qaçaraq özlərini dağın o biri
üzündəki qayanın yanına çatdırır. Әsab dayı hələ yolda ikən tüfənginin
tətiyini çəkib hazırlamışdı. Balakişi əmi birdən ayaq saxlayıb geri dönür.
Keçilər boy sırası ilə düzülüb bir az əvvəl Әsab dayı gözləyən qayanın al
tındakı cığırla keçirdi. Balaca çəpiş yenə də əvvəlki şıltaqlığı ilə teztez
sıranı pozur, qulaqlarını şəkləyib qayalardan boylanır, oynaqlayır, hərdən
də dönüb geri baxırdı. Sanki, o, bir az əvvəl baş verə biləcək təhlükədən
qurtulduğu üçün sevinir, arxa ayaqları üstə qalxıb o yanbu yana tullanırdı.
Keçilər yavaşyavaş qayaların arxasında gözdən itdi... 

Artıq hər şey gec idi. Uzaqdan güclə görünən ana keçinin buynuzları
qurumuş bir ağacın budağını xatırladırdı. Әsab dayı gözlərini bu
mənzərəyə zilləyib nəfəs almadan baxırdı. Fürsəti əldən verdiyi üçün nə
edəcəyini, Balakişi əmiyə nə deyəcəyini bilmirdi.  

Balakişi əmi Әsab dayının çox heyfsiləndiyini görüb, onun könlünü
almaq üçün şahidi olduğu bütün möcüzələri danışmağa başladı. Әsab
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dayının Balakişi əminin danışdıqlarına inanmağı gəlmirdi. Ancaq o, Al
lahın yaratdığı bu möcüzələrin qarşısında aciz qalır: 

 Ay qağa nə yaxşı ki, sən belə etdin. Әgər məni aşağı çağırmasaydın
yəqin ki, onların hamısını vuracaqdım. 

Әsab dayı çox sevinirdi... O, ananı baladan, balanı da anadan ayır
madığı üçün sevinirdi... O, həm də sevinirdi ona görə ki, Balakişi əmi
də Allahın yaratdığı bu gözəlliyə qarşı çıxmamışdı. Bu hadisədən sonra
Balakişi əmi ilə Әsab dayı bir daha dağ keçisi ovlamayacaqlarına söz
verir. Onlar ovçuluq etdikləri vaxtdan bəri birinci dəfə idi ki, əliboş geri
dönürdü. Ovçular alaçığa çatanda Ziliş baba yenicə kəsdiyi qoçun
dərisini soyurdu.

P.S. Doğrudan da bunlar Allahın yaratdığı bir möcüzə idi. Allah
sevgisi, Allah qorxusu həmişə insanların qəlbində olmalıdır. Әgər
biz həyatda hər şeyə sevgi ilə yanaşsaq, kiçik bir zərrədə də Allahın
varlığını hiss etsək, bu halda yaşamağın gözəlliyini duya bilərik.
Axı bizim varlığımız onun sayəsindədir. Bəli, çəmənlikdə bir
quşcığazın oxuması da, dağ keçisinin balaları ilə su içməyə enməsi
də, həmin vaxt ilanın tüfəngin qundağına sarılması da uca Allahın
varlığını bizə bir daha sübut edir. Ona görə də biz, Allahın yaratdığı
bütün varlıqlara, bütün gözəlliklərə sevgi ilə, sayğı ilə yanaşma
lıyıq.

«OV DAĞDAN AŞDI, 
ATA BİLMӘDİM»

Ziliş baba güclü ovçu olub. Necə deyərlər, quşu gözündən vurarmış.
Deyilənə görə bir gün Dəmirli yaylağında ova gedəndə gülləsi boşa
çıxıb. Oturub bir bayatı deyib və zülümzülüm ağlayıb:

«Süründümsüründüm, çata bilmədim,
Ov dağdan aşdı, ata bilmədim.
Bir alagöz ceyranın dərdindən, dağlar
Gecələr sübhədək, yata bilmədim...»

Həmin gündən sonra Ziliş baba bir daha əlinə tüfəng almayıb, ova
getməyib.
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«YOLDA DӘDӘMİ GÖRDÜM!..»

(Nigarın uşaqlıq illərindən bir xatirə).

Aranda havalar yavaşyavaş isinirdi. Çobanlar kolxozun fermasını
Dəmirli yaylağına qaldırırdı. Daşlıqayalı cığırlarla dağlara doğru
qalxmaq elə də asan iş deyildi. Atlar cığırları keçdikcə xurcunun
arasından boylanan balaca uşaqlar dibi görünməyən dərələrə ba
xanda qorxudan gözlərini yumurdu. Çətinlik təkcə cığırlarla və
uşaqların qorxması ilə bitmirdi. Çobanlar qoyunları həm də yırtıcı
heyvanlardan qorumalıydı. Sıx meşələrlə örtülü dağların ətəklərində
ayı, canavar, vəhşi pişik və bir sıra başqa yırtıcı heyvanlarla rastlaş
maq mümkün idi. Ona görə də onlar qoyunları qorumaq işini öz sə
daqətli dostlarına  canavarla döyüşə biləcək itlərə etibar etmişdi.

Nigar xala 60 il əvvəl Dəmirli yaylağında başına gələnləri belə
xatırlayır: «Poladlıda hamının çəltik sahəsi var idi. Dədəm (Alış baba)
poladlı kişiləri ilə birlikdə çəltiyin suyuna (çəltiyi suvarmaq işi) baxırdı.
Buna civar deyirdilər. Nənəmlə (Simuzər nənə) bibim isə (Sənəm nənə)
dədəmin çayçörəyini hazırlamaq üçün aranda qalmışdı.
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Köç edənlər içərisində çoban ailələri ilə birlikdə digər poladlılar da var
idi. Onlar öz qoyunquzularını kolxozun heyvanlarına qatıb Dəmirli yay
lağına köç edirdi. Mən də yaylağa gedən uşaqların içərisindəydim. (Həmin
il Ziliş baba ilə Məhəmməd əmi İsmayılı, Həmidi, Әhmədi, Möhsünü, İs
lamı, İlyası, Qiyməti, Fatını, Fatmanı, Qanfiləni, Alidəni, Növrəstəni və
Nigarı Dəmirli yaylağına aparmışdı. Telli xala, Mələk nənə, Güllü xala,
Balaxanım nənə, Gilə bibi bir də dəmirçilərli Süsənbər nənə də uşaqlara
baxmaq, motal tutmaq, qış tədarükü görmək üçün dağa qalxmışdı...) Yurd
yerinə günortaya yaxın çatdıq. Bura Şinədağ obası adlanırdı. Havanın
günəşli olmasına baxmayaraq Ziliş əmimlə Məhəmməd qaqım (qardaş)
ocaq qaladı. Sonra hər an gözlənilən yağışdan qorunmaq və gecələmək
məqsədilə iki alaçıq qurdular. Süsənbər nənə tüstüdən qaralmış çaydanı
yaxınlıqdakı bulaqdan doldurub ocağın üstünə qoydu. Telli bacım isə: «Bir
az perpencər olsaydı, şilə (şorba) bişirərdim, uşaqlar istiisti içərdi» 
deyib Balaxanım xala ilə Gilə bacıya tərəf baxdı. Balaxanım xala bu sözü
gözləyirmiş kimi böyük bir dəstərxanı belinə bağlayıb dedi:

 Ay Telli, sən Allah biz gələnə qədər bir az da çörək salın ki, kətə
bişirək. Dağda kətə yeməyin başqa ləzzəti var. 

Balaxanım xala ilə Gilə bacı göygöyərti yığmaq üçün Şirnavaya (yer
adı) tərəf yollandı. 67 yaşım olardı. Mən də onların arxasınca getdim.
Şirnavada «can dərmanı» istəsən tapmaq mümkün idi. Dünyanın bütün
perpencəri elə bil, burada bitmişdi. Dağların yamacına, suyun kə
narlarına səpələnmiş rəngbərəng çiçəklər günəşin al şəfəqləri altında
daha da gözəl görünürdü. Qayalardan süzülən buz kimi suyun şırıltısı
dünyanın ən gözəl musiqisini xatırladırdı...

Daşların üstündən o tərəfbu tərəfə keçib xoşuma gələn gülləri
qırırdım. Ancaq üstünə kəpənək, çömçəsapı, yaxud da arı qonan güllərə
yaxınlaşmağa qorxurdum. Balaxanım xala ilə Gilə bacı başlarını qaldır
madan söhbət edir, pencər yığırdılar. Qəflətən dağlara və Şirnavaya qatı
duman çökdü. Gözgözü görmürdü. Onlar başlarını qaldıranda görürlər
ki, mən yoxam. Hərəsi bir tərəfə qaçır, məni tapa bilmirlər... 

Hansı tərəfə gedəcəyimi bilmirdim. Bir az əvvəlki günəşli havadan əsər
əlamət qalmamışdı. Teztez göy guruldayırdı. Birdən uzaqda hansısa qayanı
ildırım vurub parçaparça etdi. Çox qorxdum. Bu səsküydən sonra duman
çəkilsə də hava bomboz olaraq qalırdı. Tez bir zamanda güclü leysan və
dolu yağmağa başladı. Qorxudan qaçıb yaxınlıqdakı balaca bir kahada giz
ləndim...

Havanın qəflətən belə dəyişəcəyini heç kim gözləmirdi. Ona görə də
böyüklərimiz bizə deyərdi: «Dağda baş verə biləcək bütün hadisələrə
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həmişə hazır olmaq lazımdır». Balaxanım xala ilə Gilə bacı leysana,
doluya baxmayaraq məni Şirnavanın yanyörəsində xeyli axtarır. İslanıb
suya dönürlər. Nə qədər çağırsalar da güçlü yağışın, dərələrdən axan selin
vahiməli səsi onları eşitməyə imkan vermir. Çadırdakılar qayıtmadığımızı
görüb narahat olmağa başlayır. Yağış isə dayanmadan yağırdı. Balaxanım
xala ilə Gilə bacı məni çox axtarsalar da, çox çağırsalar da tapa bilməyib
axşamüstü geri qayıdır. Hadisəni çadırdakılara danışırlar. Bütün çobanlar
dağlara, dərələrə tökülüb məni axtarmağa başlayır. Ziliş əmim Әriməzin
dağa, Məhəmməd qaqım isə Yastı yala tərəf qaçır. 

Artıq qaranlıq düşmüşdü. Uşaq olsam da yaylaqda havanın gecələr
kəskin soyuduğunu bilirdim. Həm kahada qorxduğum üçün, həm də bir az
isinmək məqsədilə yoluyola tutub getməyə başladım. Hara getdiyimi
bilmirdim. Fikirləşirdim ki, yəqin gedib alaçıqların üstünə çıxaram. Üst
başım suyun içində idi. Yağış elə dayanmadan yağırdı. Qaranlıqda öz
obamızı axtaraaxtara dolayı yolla gəlib Yastı yala çıxdım. (Getdiyim yer
lərin adını sonralar mənə dedilər). Bura sən demə bizim çadırların tamamilə
əks istiqamətiymiş. Әrazi tanış gəlmədiyi üçün yavaşyavaş başqa çığırla
İznakın yala (Sovetlər dövründə bu yerin adı Znakın yal, yəni «İşarə yalı»
olub). doğru qalxdım. Buranı da tanımadığım üçün yoluma davam etdim.
Gecəyarıya qədər xeyli yol getdikdən sonra dağa tərəf bir çığır qalxdığını
gördüm. Bu qədər yolda vəhşi heyvanlarla qarşılaşmamaq, qayadan yu
malanmamaq yaxud da, selə düşməmək doğrudan da bir möcüzə idi. Topal
otlarından tutatuta həmin cığırla dırmaşmağa başladım. Bu cığır məni
Cidalı pirinə gətirib çıxardı. Gördüm ki, burada irilixırdalı daşları bir yerə
toplayıb, ağacın budaqlarına rəngli parçalar bağlayıblar. Bir az kənardakı
ağacdan isə yüyrük asmışdılar. Aranda olanda nənəmin Keyx evinin yaldakı
Pirə teztez getməsi, qərəllə (qaragilə) ağacına yaşıl parça bağlamasını xatır
ladım. Orada da daşları bir yerə qalaqlamışdılar. Ağaca bağlanan parçaları
görəndə fikirləşdim ki, yəqin bura da pirdi. Nənəm həmişə deyərdi ki, pirdə
uşaqlara xətər gəlməz. Yüyrüyə çıxdım, yorğunluqdan, həm də qorxudan
dizlərimi qucaqlayıb ağlyaağlaya uzandım. Ağacın budaqları yüyrüyü
yağışdan tam qoruya bilmirdi. Balaca olmağıma baxmayaraq özözümə
təsəlli verməyə başladım. Sonra: «Pirdə uşaqlara heç nə olmaz!»  deyə
deyə xəyallarımla yuxuya getdim...» 

Nigar yuxulamağında olsun, ətrafda nələr baş verir, ondan danışaq...
Gecədən xeyli keçənə qədər çobanlar Nigarı axtarır. Hətta Cidalı pirinin
yaxınlığına qədər gedib çıxırlar. Çağırsalar da Nigar yuxuda olduğu üçün
heç nə eşitmir. Çobanlardan biri pirə qalxmaq istəyir. Diğər çoban: «Ba
laca bir uşaq ora çıxa bilməz»  deyir və gecədən xeyli keçmiş korpeş
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man geri qayıdırlar. Ziliş baba da gəlib çıxır. Ancaq Məhəmməd əmi
hələ də dağlarda Nigarı axtarırdı.

Yağış bir az səngimişdi. Dünəndən bəri ağlaşanlar çobanları görcək
qabaqlarına qaçdılar. Nigarı görməyincə, yenidən özlərinə əl qatmağa
başladılar. Artıq hər şey gec idi. Hamı fikirləşirdi ki, Nigarı ya vəhşi hey
vanlar parçalayıb, ya uşaq qayadan düşüb, ya da ki, sel aparıb... Balaxanım
nənə ilə Gilə bibi isə özlərinə yer tapa bilmirdi. Saçlarını yolub ağlaya
ağlaya deyirdilər: «Ay Allah, Nigardan sonra biz yaşaya bilmərik!..»

Nigar xala söhbətinə davam edir: «Yuxudan tez oyandım. Gözlərimi
ovxalayıb baxdım ki, artıq yağış kəsib. Paltarım tamamilə suyun içində idi.
Harada olduğumu xatırlayandan sonra bir az əvvəl gördüyüm yuxu yadıma
düşdü. Yuxuda dədəm mənə dedi ki, qorxma, dağın o biri tərəfindəki çığırla
aşağı en. Tez yüyrükdən sıçrayıb düşdüm. Dağın o biri tərəfindəki cığırı
tapıb aşağı enməyə başladım. Xeyli getdikdən sonra uzaqdan it səsi eşitdim.
Yorulmağıma baxmayaraq addımlarımı bir az da sürətləndirdim. Bu dəfə
itlər hənirtinin yaxınlaşdığını hiss edib səssəsə verdi. Sürünün yanında
dayanan çobanlar canavar olduğundan ehtiyat edib, səsküy saldılar. Qorxu
dan ağlamağa başladım. Çobanlardan biri itləri sakitləşdirib həyəcanla:
«Vallah, bu uşaq səsidi, qorxma a bala, qorxma, gəldim»  deyib, mənə
tərəf qaçdı. O, gecənin bu soyuğunda üstbaşı suyun, palçığın içində olan
tək uşağı görəndə gözlərinə inanmadı. Təəccüblə soruşdu: «A bala sən kim
sən, təktənha haradan gəlirsən, hara gedirsən?»  deyib yapıncısını çıxardı.
Məni yapıncıya büküb qucağına aldı. Yağışdan islanmış köynəyimin qolu
ilə gözlərimin yaşını silib dedim:

 Baba, dünən pencər yığanda azmışam. Obamızı tapa bilmədim. Ax
taraaxtara gəlib bura çıxdım... 

 A bala, bura Sarı dərə deyərlər. Bizim oba Xanlıq obasıdı. Bəs, sizin
oba hansıdı, kimin qızısan?

 Baba, mən Alışın qızıyam.
 Poladlı Alışın?
 Həəə!..
Alışın qızı olduğumu biləndə çoban az qaldı ki, sevindiyindən oynasın.
 Nəəə, Alışın qızısan?! A bala, Alışı yaxşı tanıyıram, mənim dostum

du, adım da Məhəmməddi. Allaha çox şükür ki, bu dağlardan salamat
gəlib çıxmısan, qurdquşa yem olmamısan... Şükür, çox şükür, a bala!

Məhəmməd baba məni öz çadırlarına gətirdi. Çadırda yaşlı bir nənə
var idi. O, durub oçaq qaladı, üst başımı dəyişdi, uşaqlarının paltarlarını
mənə geyindirdi. Öz paltarlarımı yuyub ocağın kənarına sərdi. Yerimi
öz uşaqlarının arasında salıb, məni yatızdırdı...»
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Məhəmməd əmi Nigarı axtaraaxtara Xanlıq obasına qədər gəlib
çıxır. Qoyunun üstə duran (qoyunlara qarovul çəkən) çobanlarla hal
əhval tutur. Ağzını açan kimi çobanlardan biri deyir:

 Ay əmi, narahat olma, uşaq Məhəmmədin alaçığında mışılmışıl yatır.
Məhəmməd əmi sevindiyindən az qalır ki, qanad açıb uçsun. Qaçaqaça

Məhəmməd babanın çadırına gəlir. Nigarı görən kimi, dizlərini yerə qoyub
sevindiyindən hönkürhönkür ağlayır. Sakitləşəndən sonra Məhəmməd
baba deyir:

 Görürsən, uşaq daş kimi yatıb! İndi vaxtsızdır, sən də yorğunsan,
üstbaşın da su içindədi. Bir az dincəl, oçağın kənarında paltarını qurula,
səhər açılan kimi atı yəhərləyib gedərik...

Dan yeri yenicə sökülürdü. Göyün üzü tərtəmiz idi. Qara buludlar
harasa çəkilib getmişdi. Səhərə qədər yatmayan alaçıq camaatı deyirdi
ki, elə bil dünənki bəla Nigar üçün gəlmişdi... 

Səhərin açılmasına az qalmış Məhəmməd əmi ilə Məhəmməd baba
Nigarı ata mindirib Sarı dərədən Şinədağa tərəf yola düşür. 

Nigar xalanın bacısı Mələk nənənin dediklərindən: Dan yeri sökü
ləndə gördük ki, İznakın yal tərəfdən qaraltı gəlir. Bir nəfər: «Ay camaat,
Nigarı tapmışam, Nigarı tapmışam»  deyib, obanı çağırır. Bu, Məhəm
mədin səsi idi. Onun səsi çadırın ətrafına səpələnmiş səhərə qədər yatma
yan insanları elə bil yuxudan oyatdı. Biz Yastı yala tərəf qaçmağa başladıq.
Elə bildik ki, Məhəmməd atın belində Nigarın meyidini gətirir. O, uzaqdan
bizi sakitləşdirməyə çalışırdı: «Arxayın olun, Nigar sağsalamatdı, gəti
rirəm!» Ancaq atın belindəki qaraltı bizdə Məhəmmədin dediklərinə şübhə
yaradırdı. Süsənbər xala hündür bir yerə çıxıb Məhəmmədi səslədi:

 Ay Məhəmməd, camaat burda özün öldürür. Nigar salamatdı?
Məhəmməd uzaqdan cavab verdi:
 Vallah salamatdı, Xanlıq obasına gedib çıxmışdı, gətirirəm!..
Biz Yastı yalda onları qarşıladıq. Nigarın sağsalamat olduğunu görən

kimi sevindiyimizdən onu düz kimi yalamağa başladıq. Allah Nigarı elə bil,
bizə yenidən verdi. Nədənsə Nigar teztez deyirdi: «Yolda dədəmi gördüm,
yolda dədəmi gördüm!..» Fikirləşdik ki, yəqin qorxudandır, keçib gedər...

Məhəmməd obaya çatan kimi bir erkəyi yıxıb qurban kəsdi. Arandan
xeyli ərzaq gətirmişdik. Sevindiyimizdən hamısını pay kimi Məhəmməd
babaya verdik. Məhəmməd baba razılıq edəedə atını minib Xanlıq oba
sına yola düşdü. 

Arana qayıdanda başımıza gələnləri dədəmə danışdıq. Dədəm heç də
təəccüblənmədən dedi: «Elə bilirsiniz, Nigar Cidalı pirindən Xanlıq obasına
özbaşına gedib çıxmışdı...» Telli ilə mən yerimizdə donub qaldıq. Nigarın:
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«Yolda dədəmi gördüm, yolda dədəmi gördüm!»  deməsi yadımıza düşdü.
Təəccüblə birbirimizə baxandan sonra heç nə deməyib otaqdan çıxdıq...

P.S. Bu hadisədən neçə illər sonra Alış baba dəyirmandan qayıdanda
yolda bir uşağın ağladığını görür. Bir vaxtlar qızı Nigarın Dəmirli
yaylağında azaraq Xanlıq obasına gedib çıxması yadına düşür... 
Uşağın adı Məcid idi. O, adından başqa soruşulanların hamısına
«Bilmirəm» cavabını verir. Alış baba Məcidi evə gətirir. Hər yerə
xəbər göndərir. Simuzər nənə ilə məsləhətləşir ki, uşağın ataanası
tapılmasa onu öz övladları kimi böyüdüb tərbiyə etsinlər.  
Bir neçə aydan sonra uşağın Alış babagildə olması xəbəri ataanasına
çatır. Onlar Poladlı kəndinə gəlir. Alış baba uşağı öz razılığı ilə valideyn
lərinə qaytarır. Ona bir at yükü ərzaq və bir inək verib yola salır...

P.P.S. Yazı Nigar xala və anam Mələk həyatda olarkən qələmə alınıb.

«NAMAZ QILANDA 
MӘNӘ DUA ELӘYİRSӘN?»

Mir Məhəmməd ağa Poladlı kəndinə gələndə atası Mir Sədi ağa
kimi ya Alış babanın ya da Ziliş babanın evində qonaq olardı. O,
Alış babanın maraqlı söhbətlərinə, Ziliş babanın isə gülməli ləti
fələrinə qulaq asmaqdan doymazdı. 

Günlərin bir günü Mir Məhəmməd ağa Poladlıya gəlir. 
Söhbətlərin birində Alış babadan soruşur:
 Alış baba, səni canın de görüm namaz qılanda mənə dua eləyirsən?
Alış baba cavab verir:
 Vallah ay ağa, hər dəfə namaz qılanda birinci sənə, sonra da uşaqla

ra, nəvələrimə dua eləyirəm!
Mir Məhəmməd ağa gülüb razılığını bildirir və ürəyində deyir: «Yaxşı,

bir gün gələr mən səni yoxlayaram, görüm necə dua edirsən?..»
Aradan bir müddət vaxt keçir. Bir gün Mir Məhəmməd ağa dostları ilə

ovdan qayıdanda Alış babagilə dönməyi qərara alır. Fikirləşir ki, Alış baba
yəqin bağda olar. Ona görə də dostlarından ayrılıb çayyuxarı bağa gəlir.
Görür ki, Alış baba çardağın yanındakı arxın kənarında namaz qılır. Onu
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görməsin deyə, zoğal ağacının arxasında gizlənir... Özözünə deyir: «Nə
yaxşı oldu... İndi mən səni yoxlayaram, görüm mənə necə dua eləyirsən?»

Mir Məhəmməd ağa elə bu fikirlə astaasta Alış babaya yaxınlaşır...
Qorxutmaq üçün tüfəngi onun kürəyinə söykəyir və səsini dəyişib deyir:

 Әllər yuxarı! Geri dönmə, vuraram!
Alış baba əhəmiyyət verməyib «Allahu Әkbər!» deyərək namazına

davam edir...
Kürəyinə tüfəng dirənən bir adamın namazı yarımçıq qoymaması Mir

Məhəmməd ağanın xoşuna gəlir. O, yenidən deyir:
 Әllər yuxarı!
Bu dəfə də Alış baba heç bir reaksiya vermir.
O, üçüncü dəfə «Әllər yuxarı!» deyəndə, Alış baba «Allahu Әkbər!»

deyib namazın axırıncı rükətinə başlayır.
Mir Məhəmməd ağa tüfəngi Alış babanın kürəyindən çəkməyib göz

ləyir. Alış baba namazını qılıb qurtarır və başlayır birinci Mir Məhəm
məd ağaya dua etməyə. Sonra uşaqlarına və nəvələrinə dua edir. Daha
sonra isə o, əllərini yuxarı qaldırıb ayağa qalxır. Geri çevriləndə qarşı
sında Mir Məhəmməd ağanı görür. Gözlərinə inanmır...

Mir Məhəmməd ağa deyir:
 Alış baba, mən səni yoxlamaq istəyirdim. Bir daha gördüm ki, sən

əsl kişisən, sözünün üstündə duran adamsan!!! 

ALIŞ BABANIN 
AYI İLӘ GÜLӘŞMӘSİ

Alış babanın bağı kənddən bir az aralı, Ağa çayının sahilində yer
ləşirdi. Bağ Alzabəyin yaldan çox aydın görünürdü. Hamı bu bağı
Alışın bağı kimi tanıyırdı. 

Digər bağlardan fərqli olaraq Alışın bağında «can dərmanı» istəsən tap
maq olardı. Bağda əkilib becərilməsi mümkün olan bütün meyvə və
tərəvəz növlərindən var idi. Alış baba bağa xüsusi qulluq göstərir, günün
çox hissəsini burada keçirirdi. Hətta çatdırıb kəndə dönə bilməyəndə
armud ağacının altında düzəltdiyi çardaqda gecələməli olurdu.

Yaz yağışından çoxalan çayın suyu ağacların dibini yalayıb kökünü
üzə çıxarmışdı. Keçən il dərələrdən axan sel çayın suyunu o qədər çox
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altmışdı ki, çay bağın ayağındakı çəpəri boydanboya yuyub aparmışdı.
Hətta, sel bağdakı gilas ağaclarından ikisini də kökündən qoparıb, daşlara
çırpaçırpa Atlar gölünün şirnavasına qədər gətirmişdi. Poladlı cavanları
da həmin gilas ağaclarının qolbudağını təmizləyib, qoyunquzu rahat
keçsin deyə çayın üzərində balaca bir körpü düzəltmişdi.

Alış baba hər il yazqabağı Xocamsaxlı bağlarından keçən arxı ot
ələfdən təmizləyir, Ağa çayının üstündə düzəltdiyi dəhnənin uçubdağılan
yerlərini bərkidirdi. Bu il də onun bağı əvvəlki illərdə olduğu kimi çoxlu
bar gətirmişdi. O, hər bir ağacdakı meyvələrin, üzüm salxımlarının az qala
sayını da bilirdi. Alış baba çox əliaçıq kişi idi. Bağın məhsulu yetişəndə
o, mermeyvədən yığıb həmişə qonumqonşuya pay göndərirdi. Ona görə
də onun bağından heç kim oğurluq etməzdi. Günlərin bir günü Alış baba
bağa gələndə arxın kənarındakı qoca çinara dırmaşmış üzüm salxımlarının
azaldığını hiss edir. O, çox fikirləşir, oğrunu gözləri ilə görmədiyi üçün
bir qərara gələ bilmir. Özözünə deyir: «Görəsən üzümləri kimin uşağı
yığmış olar. Axı kənddə hamının payını göndərirəm. Yoxyox, bunu bizim
kəndin uşaqları eləməz. Olsaolsa, bu, Xocamsaxlı İrzanın (Rza) işi olar.
Gərək gizlənib oğrunu tutam, ona yaxşıca bir əl suyu yedizdirəm. Onun
dişində şirə qalıb, yəqin ki, harda olsa yenə gələcək...»

Rza bütün gecəni Xocamsaxlı bağlarından oğurluq edərdi. O, Alış
babanın çox vaxt bağdakı çardaqda yatdığını bilirdi. Ona görə də onun
bağına yaxın gəlmirdi. Həm də o, Alış babadan çox qorxurdu. Ancaq,
günlərin bir günü tamah Rzaya güc gəlir. O, Alış babanın bağda olma
masından istifadə edib, ehtiyatla oğurluğa gəlir və ağaclara bir balaca əl
gəzdirir. Düşünür ki, iz qoymadığı üçün Alış baba bilməz. 

Alış baba hansı yolla olursaolsun oğrunu tutmaq istəyirdi. Bunun
üçün o, çinar ağaclarının dibində bir neçə yerdə porsuq tələsi qurur.
Ancaq, oğrunun insan olduğunu və onun ayaqlarının tələyə düşüb sına
biləcəyini düşünüb tələləri yığışdırır. Bir neçə gecə çardaqda yatmayıb
yaxınlıqdakı böyürtkən kolunun içində gizlənir. 

Növbəti gecələrin birində Rza Alış babanın çardaqda yatmadığını
öyrənir. Düşünür ki, yəqin kəndə gedib. Rza bağa oğurluğa girir və tez
ağaca dırmaşır. O, hündür çinar ağacının budaqlarına sarmaşmış üzüm
salxımlarını astaasta qırıb zənbilə yığır. Alış baba oğrunun Rza
olduğunu dəqiqləşdirib gizləndiyi yerdən çıxır və heç nə demədən çinar
ağacının yaxınlığında çomağına söykənib dayanır.

Rza Alış babanı ağacın dibində görəndə gözlərinə inanmır. Nə edəcə
yini bilmir, səhərə qədər ağacdan asılı qalır. Alış baba ağacın dibindən bir
addım da olsun çəkilmir. Rzanın ağacdan düşüb Alış babadan üzr istəmək
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dən başqa çarəsi qalmır. O, elə də edir. Ağacdan düşüb Alış babadan üzr
istəyir və bir daha oğurluq etməyəcəyinə söz verir.

Dan yeri yenicə sökülmüşdü. Sən demə hələ qarşıda Alış babanı daha
qorxulu bir «oğru» gözləyirmiş. Alış baba Rza əhvalatından sonra kəndə
əliboş dönməsin deyə, çinar ağacına çıxır. Zənbili olmadığı üçün ağacda
qalan qıpqırmızı üzümləri qoynuna (köynəyinə) yığıb yerə düşür. Arxın
kənarında əlüzünü yuyub biriki salxım üzüm yeyir. Elə bu vaxt qulağına
lap yaxınlıqdan bir səs gəlir. O, arxaya dönməyə macal tapmır. Arxın kə
narında bir ayı onu qamarlayır. Səhərsəhər çaydan su içməyə enən ayı
geri qayıdarkən qəflətən Alış babaya hücum edir. Onlar xeyli süpürləşir.
Alış baba ayının qulaqlarından tutmaq istəyir. Deyirlər ayının qulaqların
dan möhkəm tutanda onu ram etmək mümkün olur. Ancaq ayı buna imkan
vermir. Ayı Alış babanı pəncələri arasında o qədər sıxır ki, yalnız yığdığı
üzüm salxımlarının cecəsi qalır. Alış babanın üstbaşı bütöv üzüm şirəsi
olur. O, ayı ilə bərabər mübarizə aparırdı. Ayı onu parçalamaq istəsə də
heç nəyə nail ola bilmir. Alış baba qüvvətli əlləri ilə gah ayının çənəsindən
tutur, gah da yumruğu ilə ayının gicgahına zərbələr endirirdi. Ancaq ayı
bu yumruqlara dözür təslim olmaq istəmirdi. Onların mübarizəsi iki pəh
ləvanın döşək üzərində güləşməsini xatırladırdı. Alış baba ayının güclü
pəncələri arasından çıxıb çardağa tərəf qaçmaq istəyir ki, dəhrəni götürsün.
Ancaq ayı ondan əl çəkmir, nərildəyir, daha da azğınlaşırdı. Onlar güləşə
güləşə otları, xiyar tağlarını əzikəzik edir. Bu mübarüzənin sonunun yaxşı
olmayacağını fikirləşən Alış baba, gah qüvvətli qolları ilə ayının boynun
dan tutub yerə yıxır, gah da özü altda qalırdı.

Alış babanın üstbaşı cırıqcırıq olur. Ayının pəncələri onun bədənini
cırmaqcırmaq eləyir. Әzilmiş üzüm şirəsi sinəsini, qollarını göynətsə də
o, buna əhəmiyyət vermirdi. Həhayət ki, onlar güləşəgüləşə çardağın
yanına gəlib çıxır. Alış baba çardağın pərdisinə keçirdiyi dəhrəni götürmək
istəyir. Ancaq əli dəhrəyə çatmır. O, bir əli ilə teztez ayının ağzını tutur,
digər əli və dirsəyi ilə onun zərbələrindən müdafiə olunurdu. Hərdən də
əlini dəhrəyə uzatmaq istəyəndə ayıdan yaxşı qapaz «yeyirdi». Hər ikisi
möhkəm yorulmuşdu. Alış baba birneçə qapaz yeməsinə baxmayaraq, var
gücünü toplayıb bir əlini ayının ovurdundan çəkmədən sıçrayıb dəhrəni
götürür. Və dərhal ayının belinə güclü bir zərbə endirir. Ayı dəhrəni Alış
babanın əlindən vurub yerə salır və arxı keçib nərildəyənərildəyə uzaqlaşıb
gözdən itir. Alış babanın üstbaşı su içində idi. Üzüm şirəsi ilə tər birbirinə
qarışmışdı. İndi hiss edirdi ki, əzilmiş üzüm şirəsi bədənindəki yaraları
göynədir. Xeyli davam edən döyüş Alış babaya yamanca baha başa gəlir.
Onun yığdığı üzümlərin bir giləsi də ələ gəlmir. Nə qədər fikirləşsə də çar
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dağın dirəyinə ayının, yoxsa özünün dəyib sındırdığını yadına sala bilmir.
Әzilmiş üzüm salxımlarına baxıb deyir:

 Heyif bu üzümlərdən... İrza yığsaydı, yenə də bir işiydi...

P.S. Günlərin bir günü Әsab dayı Kosa dağda bir ayı ilə qarşılaşır. Ayının
uzaqdan gəldiyini görən Әsab dayı qaçıb canını qurtara bilməyəcəyini
görüb yerində donub qalır, dədəsi Ağamalı babadan eşitdiyi sözlər yadına
düşür: «Ayı ilə qarşılaşanda gərək hərəkət eləməyəsən. Çalışıb heç nəfəs
də almayasan. Ayı sənə yaxınlaşacaq, tərpənmədiyini görüncə, səni can
sız bir ağaca, yaxud da daş parçasına bənzədib gedəcək...»
Әsab dayı dədəsindən eşitdiyi sözlərə əməl edir. Ayaqüstə tərpənməz
halda dayanır. Hiss olunmaz şəkildə nəfəs alır. Bu, qorxulu an bir
neçə dəqiqə davam edir. Ayı Әsab dayının o tərəf, bu tərəfinə keçir,
onun cansız olduğunu zənn edib, dağa tərəf qalxmağa başlayır.
Ayı getdikdən xeyli sonra Әsab dayı özünə gəlir, çətinliklə də olsa
hərəkət etməyə başlayır.

«İLDӘ NEÇӘ QURBAN KӘSİRSӘN?»

Bir gün Ağamalı baba Mir Sədi ağaya deyir:
 Ağa, heyvanlarıma göz dəyib, yaman qırılır, bəlkə bir nəzər duası

yazasan heyvanlarım qırılmasın.
Mir Sədi ağa soruşur:
 Ağamalı kişi, ildə neçə qurban kəsib, yetimyesirə paylayırsan?
Ağamalı baba susur, heç nə demir...
Mir Sədi ağa sözünə davam edir: «Nə vaxt ki, qurban kəsməyə başla

yacaqsan, o vaxt da heyvanların qırılmayacaq...»

«BAŞBİLETİ» GİZLӘTMӘYӘ 
YER AXTARACAQSAN...»

1970ci ildə Balakişi əmi Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası sıra
larına üzvlüyə qəbul olunmuşdu. Dövlətin ona verdiyi ən qiymətli adı 
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«partiyaçı» adını daşıyırdı. O, partiya biletinə gündə bir neçə dəfə baxır,
sığallayasığallaya qoltuq cibinə qoyurdu. Bir sözlə bileti ürəyinin
başında gəzdirirdi. Hər dəfə bunu görən Ziliş baba deyirdi:

 Bala, vaxt gələcək, o «başbileti» gizlətməyə yer axtaracaqsan... Sı
ğalla bala, sığalla, hələ ki, dövran sizin Şura hökumətinindir!..

Zaman elə gətirdi ki, Ziliş baba dediyi sözdən 20 il sonra Şura höku
məti dağıldı. Partiyaçı olanların hamısı biletlərini gizlətməyə yer axtardı.
Hətta rəhbər vəzifədə olanlar biletlərini yandırmaqla «günahlarını» yu
mağa çalışdı...

«QAŞQA KÖPӘK OĞLU 
ŞURA HÖKUMӘTİNİ DAĞIDACAQ!»

Brejnevin ölümündən sonra Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinə Andropov rəhbərlik etməyə başladı. Ziliş baba
dedi: «Hamı bu uzundrazdan qorxacaq». Andropovdan sonra Çernenko
hakimiyyətə gəldi. Ziliş baba dedi: «Bu heç!» Çernenkonun
ölümündən sonra isə Qorbaçov hakimiyyətə gəldi. Bu dəfə Ziliş baba
dedi: «Bu qaşqa köpək oğlu Şura hökumətini dağıdacaq!»

Ziliş babanın dediklərinin hamısı 19821991ci illər ərzində özünü
döğrultdu.

«GÜLLӘ 
UŞAQLARA DӘYMӘZ...»

Ziliş baba Poladlıda ev tikdirirmiş. Evin pəncərələrini qoyanda usta
ilə mübahisə yaranır.

Ziliş baba deyir:
 Әşşi, bura pəncərə yeri deyil. Sənə nə deyirəm ona qulaq as.

Pəncərəni balaca, həm də adam boyundan yuxarıda qoy...
Usta təəccüblə:
 Ay Ziliş əmi, axı ora pəncərə yeri deyil...
Ziliş baba deyir:
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 Usta, sən belə şeyləri qanmazsan. Vaxt gələcək, ermənilər gördüyün
o təpədən evləri atəşə tutacaq. Әgər pəncərə yuxarıdan olsa, güllə
uşaqlara dəyməz...

Bəli, Ziliş baba dediyi o vaxt gəldi. Ermənilər Poladlının bütün
evlərini güllə yağışına tutdu.

ZİLİŞ BABA VӘ AYI

Günlərin bir günü Ziliş baba, İman dayı və Әsab dayı Dəmirli yay
lağında ova gedir. Ziliş baba aşağıda pusquda dayanır. İman dayı ilə
Әsab dayı isə daha yüksəkliyə qalxır. Uzaqdan görürlər ki, bir ayı Ziliş
baba güzlənən yerə tərəf gedir. Onlar Ziliş babanı nə qədər çağırsalar da
eşitmir.

Çox keçmir Ziliş baba ilə ayı üzbəüz dayanır. Silaha əl atmağın gec
olduğunu görən Ziliş baba üzüaşağı qaçmağa başlayır. Ayı Ziliş babanın
dalınca düşür, onu parçalamağa çalışır. Tezliklə ayının onu tutacağını
fikirləşən Ziliş baba qəflətən daşın arxasına keçir və papağını qaçdığı
istiqamətdə yumalayır. Ayı qaraltının arxasınca qaçmaqda davam edir.
Papağa çatanda onu pəncəsi ilə parçalayıb uzağa tullayır.

Ziliş baba ayının pəncəsindən bax belə xilas olur...

«GÖY AT»ın ӘHVALATI

Ziliş babanın bir atı var idi. Adına «Göy at» deyirdilər. Adı ata rənginə
görə vermişdilər. At canavar kimiydi. Harda qoyunquzu görsəydi boğub
öldürürdü...

Bir gün Zeyvəli Mişa arvadı ilə birlikdə at almaq üçün Xocamsaxlı
kəndinə gəlir. Arif müəllim Ziliş babanın atını Mişaya tərifləyib deyir:

 Әşşi, Zilişin atı at deyil e.., elə bil quzudu. Harda qoysan, orda daya
nar. Vallah ay Mişa, onu alsan uduzmazsan!

Mişa «elə mənə belə bir at lazımdı, ay kirvə»  deyib, üz tutur Poladlı
kəndinə... Onsuz da atı satmaq istəyən Ziliş baba onu 750 manatdan bir
qəpik aşağı verməyəcəyini bildirir. Xeyli sövdələşmədən sonra Mişa

570



razılaşır. Atı 750 manata Ziliş babadan alır. Səhər açılanda arvadı atın
belinə mindirir, cilovunu da əlinə alıb yola düzəlir...

İlk dəfə Çayzəmi yolunda dırnaqları asfalta dəyən at öz ayaqlarının
səsinə hürküb şahə qalxır. Arvadı götürüb asfaltın üstünə çırpır. Arvadın
qolu sınır. Mişa atı çətinliklə də olsa sakitləşdirə bilir. Onlar gecə yarı
gücbəla ilə gəlib çatırlar Zeyvə kəndinə. Mişa atı tövlədə donuzların
yanına salır. Fikirləşir ki, səhər açılan kimi at üçün ayrıca yer düzəldər.

Qolunun ağrısından yata bilməyən arvad səhərə yaxın tövləyə gəlir.
Görür ki, at donuzların hamısını boğub öldürüb. Tez Mişanı çağırır.
Mişa: «Mənim donuzlarım»  deyib gah saçını yolur, gah da başını
tövlənin divarına vurur. Atı qaytarmaq qərarına gəlir...

Mişa yenidən atın cilovundan tutub bir o qədər yolu geri qayıdır.
Başına gələnləri Ziliş babaya danışır. Ziliş baba soyuqqanlıqla:

 Qaytarırsan qaytar da, özün bilərsən.
Mişa həyəcanla deyir:
 Yox e, bəs arvadımın qolu, bəs donuzlarım? Onların pulunu kim

verəcək?
Ziliş baba Mişanın çox yuxarıdan getdiyini görüb əsəbiləşir:
 Әşşi, arvadının qolu da cəhənnəm olsun, donuzların da... Atımı iki

gündür işlədirsən, heç demirəm... İş ki, belə oldu, onda verdiyin puldan
100 manat çıxacam. Atımı işlətmisən, vəssalam!

Ziliş baba Mişanın 100 manatını saxlayıb qalan pulu qaytarır. Mişa pulu
götürüb korpeşman evlərinə dönür. Yolboyu elə hey özözünə gileylənir:
«Arvadımın qolu sındı, donuzlarım cəhənnəmə getdi, bir o qədər yanmadım.
Ancaq heç nədən 100 manat geri düşmək məni yaman yandırdı... Axı, a
kirvə, mən sənin atını heç işlətmədim. Dünən Zeyvəyə, axşam tövləyə, səhər
də geriyə... Bir də mən qələt eləyərəm, Poladlıdan at alaram».

Aradan xeyli vaxt keçdikdən sonra başqa erməni soraqlaşıb öyrənir
ki, bəs, Ziliş babanın yaxşı bir atı var. O, bu həvəslə oğlu ilə birlikdə
Poladlı kəndinə gəlib çıxır. Ziliş baba atı ona 650 manata satır.

Erməni oğlunu ata mindirib yola düzəlir. Yenə də atın ayağı asfalta
dəyən kimi hürkür. Onu sakitləşdirmək mümkün olmur. At özünü
meşəyə vurur. Erməni üç gündən sonra oğlunu, bir həftədən sonra isə
atı tapır. Oğlunu xəstəxanaya aparır, atı isə Ziliş babanın yanına gətirir:

 A kirvə, istəmirəm bu atı, qaytarıram. Az qala oğlumu öldürmüşdü...
Ziliş baba kefini də pozmadan:
 Sən yaxşı qurtarmısan. Bəs, bilmirdin ki, bu at səndən əvvəlki er

məninin neçə «oğlunu» öldürüb? 
Erməni diksinir, dildodağı topuq vurmağa başlayır.
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Ziliş baba deyir:
 Atı neçə gündür işlədirsən, hələ bir dildodağın topuq da vurur. 
Uzun sözsöhbətdən sonra Ziliş baba bu ermənidən də 100 manat

saxlayıb qalan pulu geri qaytarır.
Günlərin bir günü atın sorağı Horadiz tərəfdə bir nəfərə çatır. Bu

adam at tanıyan olur. Soraqlaşasoraqlaşa gəlib Ziliş babanı tapır. Atı
550 manata ondan alır. Ziliş baba atın yalmanını tumarlayır. Bilir ki, bu
adam atı bir daha geri qaytarmayacaq...

Ermənilərdən saxladığı 200 manatı da nəzərə alsaq Ziliiş baba dediyi
kimi atı 750 manatdan bir qəpik də aşağı satmır.

İsmayıl müəllimin dediklərindən: «Bir gün Bakıdan gəlirdim. Horadizi
təzəcə keçmişdik ki, avtobusun təkəri deşildi. Sürücü təkəri dəyişənə kimi
biz kölgələnmək üçün yaxınlıqdakı ağacın dibinə toplaşdıq. Gördüm ki,
uzaqda üzüm dirəyinə bir at bağlayıblar. Orabura vurnuxur, hey kişnəyir...
Çox keçmədi ki, at dirəyi yerindən qoparıb bizə tərəf çapmağa başladı. Gəlib
yanımızda dayandı. Atı tanıdım. Bu, Ziliş babamın satdığı «Göy at» idi.
Onu tumarlamağa başladım. Çox keçmədi atın sahibi də gəldi. Soruşdum:

 Dayı, bu atı haradan almısan, qəşəng atdır?
Dedi:
 Әşşi bu at deyil e, bir möcüzədir... Bunu Poladlı Ziliş kişidən almışam.

Mən at tanıyanam. Bu yaşa qədər hələ mənim belə gözəl atım olmayıb...»

AĞILLI İT

Məmməd müəllimin iti kəndin digər itlərindən seçilirdi. İti fərqləndi
rən əsas xüsusiyyətlər onun ağıllı, rənginin qapqara, quyruğunun, ayaq
larının, qulaqlarının agappaq olması idi. Hər iki gözünün üstündəki
şabalıd boyda ağ tük isə itə xüsusi gözəllik verirdi. Elə buna görə də itin
adını Dördgöz qoymuşdular.

«Qoyun nobatı bizim olanda Dördgöz bütün günü heyvanları otarmaqda,
vurduğum kəklikləri tapıb gətirməkdə mənə köməklik edərdi»  deyən Zahir
itlə bağlı maraqlı bir hadisə danışdı: «Bir gün Kəmərə qayasının yaxın
lığında qoyun otarırdım. Axşamayaxın qayanın üstündən bir dəstə kəklik
keçdi. Tez tüfəngi çiynimdən aşırıb güllə atdım. Kəkliklərdən üçü yerə
düşdü. Dördgöz kəkliyin ikisini bir göz qırpımında tapıb gətirdi. Üçüncü
kəklik üçün qayıdanda böyük bir ilan qəflətən onun ayaqlarına dolaşdı. Hər
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ikisi göydə fırlanıb yerə düşdü. İlan bir andaca qayaların arasında yox oldu.
İt yerindən güclə qalxıb hərəkət etmək istədi, ancaq yenidən yıxıldı. Ayağını
yalamağa başladı. Görünür, ilan onu ayağından sancmışdı.

İtin ayaq üstə dayanmağa taqəti yox idi. Onu qucağıma götürüb evə
gətirmək istəyirdim. O, gah gözlərini yumur, gah da qucağımdan düşmə
yə çalışırdı. Görünür zəhər bütün bədəninə yerimişdi. Ona necə kömək
edəcəyimi bilmirdim. Artıq hər şeyin gec olduğunu, öləcəyini düşünüb
iti bir qayanın dibində yerə qoydum...

Heyvanları Ağa çayından keçirəndə gözlərimə inanmadım. Gördüm ki,
it ölümcül halda olmasına baxmayaraq, arxamca Sabir dayının bağına qədər
gəlib. Geri qayıtdım ki, ona köməklik edim. İt çəpəri güclə keçib bağa girdi.
Elə bil nə isə axtarırmış kimi oraburanı iyləyəiyləyə otların üstündə sürün
məyə başladı. Sonra bir ot tapıb astaasta çeynədi. Doğrusi itin ot çeynəmə
sini birinci dəfə görürdüm. Ona görə də kənardan baxıb, bunun nə ilə
qurtaracağını gözləməyi qərara aldım. İt otu çeynəyib udur, teztez ilan
vuran ayağını yalayırdı. Bu proses bir neçə dəfə təkrarlandı. İtdə ani bir
süstlük yarandı. Elə bildim ki, öldü. Yaxınlaşmaq istəyəndə Dördgöz
qəflətən ayağa qalxdı. Yerində möhkəm silkələnib, çətinliklə gəldiyi yolu
geri qaçmağa başladı. Çox keçmədi ki, ağzında bir kəklik geri döndü...

Sevincimdən qanad açıb uçmaq istəyirdim. Dördgöz özüözünü han
sısa otla müalicə etmişdi. O, əvvəlki kimi qaçır, heyvanları kəndə tərəf
yığırdı. Әn başlıcası isə «yaddaşını» itirməmişdi...» 

P.S. Maraqlıdır, dünya təbabətinə məlum olmayan bu müalicəvi otun
adı görəsən, nə idi? Bəli, hələ neçə illər əvvəl ölümcül halda olan dil
sizağızsız bir heyvan otla özünü müalicə etmişdi. Bu, bizə Allahın
varlığını bir daha sübut etmirmi? Görün, Allah necə qüdrətli, necə də
böyükdür! Biz kainatdakı ən kiçik zərrədə də Allahın varlığını görə
bilərik!.. 

P.P.S. Әsab dayının da ağıllı bir iti var idi. İt ağlını «sübut edənə»
qədər Misir dayı onu bir neçə dəfə güllə ilə vurub öldürmək istəmişdi.
Səbəb itin səhərə qədər hürməsi idi. Misir dayı ilə Әsab dayı çəpər
qonşusuydu. Misir dayı Әsab dayıya deyirdi ki, itin gecələr çox hürür,
qoymur yatmağa, onu bir gün güllə ilə vurub öldürəcəm. Әsab dayı
isə Misir dayıya hər dəfə eyni cavabı verirdi: «Ay sağ olmuş, itə
deyəcəm hürmə?.. İt hürər də... Ona nə gecə, nə gündüz...»
Günlərin bir günü Misir dayının çəpişləri itir. Nə qədər axtarsa da
tapa bilmir. Evə qayıdır, gecə səhərə qədər gözünü də yummur. İtin
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səsini eşitmədikcə özözünə şübhələnir: «Bəlkə, Әsabın iti hardasa
çəpişlərimi boğub. Axşamdan buralarda görünmür. Səhərə qədər heç
səsi də gəlməyib»  deyir.
Səhər acılanda Misir dayı yenidən çəpişləri axtarmağa gedir. Uzaqdan
görünən qaraltıdan hiss edir ki, çəpişlər Çökəkdəki qayanın dibindədir.
Qayaya tərəf qaçmağa başlayır. Yaxınlaşanda gözlərinə inanmır. Görür
ki, Әsab dayının ağıllı iti kolluqda bir çaqqalı boğub. Çəpişləri isə
qayanın dibinə toplayıb. Misir dayı sevindiyindən itin boynunu qu
caqlayıb sığallayır. «Bu gündən sonra, əgər sənə güllə atmaq fikrinə
düşsəm, barmaqlarım çürüsün!»  deyir.

«GET ÖZ İŞİNLӘ MӘŞĞUL OL!..»

Lətif baba gənc yaşlarında olarkən Bayram yoxuşunda tikan qırırmış.
Başını qaldıranda görür ki, Ajja tərəfdən yaşlı bir kişi atın üstündə yol
gəlir. Әlində də gözəl bir üçatılan tüfəngi var. Fikirləşir ki, qoca kişidir
də, qabağını kəsərəm, qorxudub tüfəngini əlindən alaram... 

Lətif kişinin qabağını kəsir, bir az əsəbi halda soruşur:
 A kişi, hardan gəlirsən, hara gedirsən belə? Bilmirsən ki, günün

günorta çağı buradan keçmək olmaz?
Kişi Lətifin fikrini başa düşüb deyir:
 Әgər fikrindən tüfəngi almaq keçirsə, özünü əbəs yerə yorma, a

bala. Bura qədər 99 nəfəri yola salmışam, sən də yüzüncüsən. Ancaq
baxıram ki, cavan oğlansan, gələcəyin var, heyfim gəlir sənə... Ona görə
də sənə heç nə eləmirəm, get öz işinlə məşğul ol!..

«QOÇULAR 
SӘNİ ÖLDÜRӘCӘK»

Alış baba gənc yaşlarında Gəncənin yaxınlığında yerləşən Üçtəpə
kəndindən keçirmiş. Görür ki, mənəmmənəm deyən qoçular tiri qaldırıb
tövlənin üstünə qoya bilmir. O, hamının gözü qarşısında tiri çiyninə alıb
tövlənin üstünə atır. Qoçular heç nə deməyib, hərəsi bir tərəfə gedir.
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Bunu görən bir qoca qoçulardan şübhələnir. Alışı yanına çağırıb: «A
bala, qoçular hiylə qurub səni öldürəcək. Sən gücünü göstərməklə onları
hamının yanında pərt elədin. Gəl səni tövləmizdə gizlədim. Qaranlıq
düşəndə gedərsən, onların xəbəri olmaz»  deyir.

Qoca Alışı inəyin axurunda, otun altında gizlədir. Qoçular çox ax
tarsalar da onu tapa bilmir. Qoca gecəyarı gizli yollarla Alışı kənddən
çıxarır... 

QӘBİRDӘ GİZLӘNӘN ADAM

Bir dəfə Alış baba gecə Mirlər qəbristanlığının yaxınlığından keçəndə
güclü yağış başlayır. Çarığı islanmasın deyə çıxarıb əlinə alır. Yağış get
dikcə güçlənir. Alış baba qərara gəlir ki, daldalanmaq üçün üstü tam açıq
olmayan köhnə qəbirlərin birinin içərisinə girsin. 

O, əvvəlcə çarıqlarını qəbirin içərisinə tullayır. Özü də girmək istəyəndə,
kimsə çarıqları bayıra atır. Alış baba təəccüblənir. Bu halda adamın ilk
ağlına gələn ancaq qorxu, qışqırmaq və ya qaçmaq ola bilər...

Maraq Alış babaya güc gəlir. O, çarıqlarını yenidən qəbirin içərisinə
tullayır. Çarıqları yenə də bayıra atırlar... Bu dəfə Alış baba qorxmayıb
özü qəbirin içərisinə girir. Sən demə yoldan keçən başqa bir adam da
yağışdan daldalanmaq üçün qəbirin içərisinə sığınıbmış.

Alış babanı başa düşdük... Qorxu deyilən bir hiss bu insanda yox idi.
Ancaq qəbirin içərisində daldalanan adam da heç qorxaq oğul deyilmiş. 

TÜRK ORDUSUNUN KOMANDİRİ

1918ci il ermənimüsəlman davasından sonra Türk ordusunun tabor
komandiri Kazım paşa Qarovul təpəsində bir top yerləşdirir. Buradan Er
mənistanın Qubadlı ilə sərhəd kəndlərini vurmaq mümkün idi. Komandir
əmr edir ki, bu yerlərə yaxşı bələd olan iki nəfərə tapşırın ki, sabaha qədər
topa qarovul çəksin.

Türklər bu işi poladlı Alış baba ilə Nəbi babaya tapşırıb gedir. Topun
yanyörəsində gəzinən Alış baba deyir:
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 Ay Nəbi, türklər erməniləri elə qovub ki, onlar bir də çətin gələr bu
ralara. Gedək evdə yataq, səhərəyaxın...

Alış baba sözünü tam deyib qurtarmamış Nəbi baba onunla razılaşır.
Onlar gedib evdə rahatca yatır. Səhərəyaxın gələndə görürlər ki, tabor
komandiri və əsgərlər topun ətrafına toplaşıb. Nə deyəcəklərini bilmirlər.
Komandir üzünü Alış baba ilə Nəbi babaya tərəf tutub deyir:

 Təsəvvür edin ki, ermənilərik, gəlmişik. İndi cavab verin!
Alış baba ilə Nəbi baba günahkar olduqları üçün susur.
Komandir onları cəzalandırmaq məqsədilə hərəsinə 40 çubuq vurul

masını əmr edir. Özü də şiv zoğal çubuğu ilə...
Nəbi baba bütün ağrılara dözür, kürəyinin arasına dəyən çubuqların

yerindən az qalır ki, qan açılsın. Alış baba tezliklə növbənin ona çata
cağını bilirdi. O, yanındakı əsgəri bir yumruqla yerə sərib silahını alır
və daşın arxasında gizlənir. Deyir: «Yaxına gəlsəniz hamınızı gül
lələyəcəm!»

Qarışıqlıq yaranır. Məsələ Alış babanın atası İsmayıl babaya çatır. İs
mayıl baba ilə Şahsuvar bəy dost olduğu üçün Şahsuvar bəy Kazım
paşaya xəbər göndərir.

Kazım paşa Şahsuvar bəyin sözünü eşidib Alış baba ilə razılığa
gəlir. Deyir ki, 40 çubuq öz qüvvəsində qlır, çünki bu, əmrdir. Әs
gərimi vurub, silahı ələ keçirmək məsələsini isə özün həll edəcəksən.
Ağacdan iki ip asacam. Әgər vura bilsən səni bağışlayacam və tağım
komandiri təyin edəcəm. Yox, əgər vura bilməsən əlavə 40 çubuq da
yeyəcəksən.

Alış baba nişan alıb hər iki ipi ortasından qırır. Kazım paşa söz
verdiyi kimi Alış babaya şərti olaraq 40 çubuq vurduqdan sonra, onu
tağım komandiri təyin edir. Alış baba türk ordusu bölgədə olduğu müd
dətdə təyinatı üzrə türk ordusunda xidmət edir.

«ALIŞ GÜNAHSIZ ADAMI 
DÖYMӘZ...»

Bir dəfə Alış baba aşağı kəndlərin birindən keçəndə görür ki, qoca
bir qarı həyətdə oturub ağlayır. Haləhval tutub soruşur:

 Ay arvad, səhərsəhər niyə ağlayırsan belə, nə olub?
Qarı cavab verir:
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 Amangüman bir keçim var. Səndən qabaq türk paşasının 4 nəfər
vergiyığanı burada idi. Dedilər ki, bir azdan gəlib keçini kəsəcəyik.
Günortaya bizə yemək hazırlayarsan. Onlar vergi adıyla bütün kəndləri
çapıbtalayır, ay oğul...

Alış baba deyir:
 Mən onlara göstərərəm, kasıbkusubu, gücsüzü incitmək nə

deməkdi. Qulaq as ay arvad, tövlədə gizlənəcəm. Onlar gələndə de ki,
keçi tövlədədi, gedin kəsin. Qoy gəlsinlər, onlara yaxşı bir əlsuyu
yedirdim, ikinci dəfə belə qələtlər eləməsinlər.

Alış baba tövlədə gizlənir. Paşanın vergiyığanları gəlir. Qarı deyir ki,
keçi tövlədədir, gedin kəsin. Dördü də eyni vaxtda tövləyə girir. Alış baba
gizləndiyi yerdən çıxıb tövlənin qapısını bağlayır. Onları o ki var döyür...

Deyir:
 Sizi paşa göndərib ki, gedin kasıbın, gücsüzün keçisin kəsin, onları

talan eləyin?
Alış baba axşama qədər paşanın vergiyığanlarını tövlədə yaxşıca əziş

dirir. Sonra qapını açıb buraxır. «Sizi bir də buralarda görməyim»  deyir.
Baş verənlərdən paşa xəbər tutur. Onları yanına çağırıb soruşur:
 Sizi kim bu hala salıb?
Cavab verirlər ki, Poladlı kəndindən bir kişi bizi tövlədə möhkəm

döydü. Dedi ki, bir də ayağınız buralara dəyməsin.
 Bəs, nəyə görə döydüyünü demədi?
Onların birbirinin gözünün içinə baxıb susmaqdan başqa çarəsi qalmır...
Paşa barmağını dişləyib özözünə deyir: «Bu ancaq Alışın işi ola bilər.

Alış günahsız adamı heç vaxt döyməz...»
Vergiyığanlar günahlarını etiraf edir və lazımi cəzalarını alır.

«ÖZÜNÜ ÖLMÜŞ BİL!»

Dəmirçilərli Әləkbər qaçaqçılıq edirmiş. Hər gün partiya andına sadiq
qalan poladlı Ağakişi və dəmirçilərli Hüseynqulu kolxoz sədrini
bezdirirmiş ki, bəs, Әləkbəri tutmaq lazımdır. Bu işdə əsasən də Hüseyn
qulu fəallıq göstərirmiş. 

Günlərin bir günü kolxoz sədrinə məlumat verirlər ki, Әləkbər atını
Şay bağında bağlayıb, ozü də uzanıb ağacın dibində. Başda Hüseynqulu
olmaqla, partiyaçıların hamısı silaha sarılır. Şay bağına çatanda görürlər
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ki, Әləkbərin atı ağaca bağlıdır, ancaq özü yoxdur. Qorxudan orabura
qaçırlar. Әləkbər gizləndiyi yerdən çıxıb partiyaçıların hamısını sıraya
düzür. Sonra tüfəngi Hüseynqulunun çənəsinin altına söykəyib: «Heyf
ki, hamınız eyni kənddənsiniz. Yoxsa, bircəbircə güllələyərdim sizi. Bir
də dəstə yığıb üstümə gəlsən, özünü ölmüş bil, Hüseynqulu!»  deyir.

TELLİ XALANIN CAMIŞI

Telli xala ilə Şəfiqə xala qonşuluqda yola getmirdi. Teztez «ay sizin
çəpər biz tərəfə əyilib, nə bilim, sizin toyuq bizim həyətə girib, ya da,
çilli xoruzun səsi başıma düşür» kimi mənasız məsələlər iki çəpər qon
şusunu üzüzə qoyurdu. Telli xala çəpərin bir tərəfindən, Şəfiqə xala isə
o biri tərəfindən, başlayırdılar söz davasına...

Günlərin bir günü Telli xalanın bacısı oğlu Həsən Çınqıllıqdan
gələndə görür ki, Bayram yoxuşunda iki camış yanyana otlayır. Dəcəl
lik və bekarçılıqdan nə etdiyini və etdiyi hərəkətin nə ilə nəticələnəcəyini
düşünməyən Həsən camışların quyruğunu birbirinə bağlayır. Camışlar
o tərəf, bu tərəfə dartınan kimi düyün bərkiyir. Həsən qorxusundan qaçır.
Geri baxanda görür ki, tozduman aləmi götürüb. Camışlar birbirini
sürüyəsürüyə kəndə tərəf gəlir.

Sən demə camışlardan biri Telli xalanın, biri isə Şəfiqə xalanın olur.
Bu da o demək idi ki, növbəti dava üçün əsl məqam artıq yetişmişdi.
Beləliklə, camışlar birbirini sürüyəsürüyə gəlib iki evin yolayrıcında
dayanır. Şəfiqə xalanın evi aşağıda olduğu üçün onun camışı Telli
xalanın camışını qəflətən üzüaşağı sürüməyə başlayır. Nəticədə Telli
xalanın camışının quyruğu qırılır.

Telli xala əskini yandırıb külünü camışın quyruğuna bağlayır. Ancaq
camışın quyruğunun qanı qurumur ki, qurumur... Telli xala fikirləşir:
«Yəqin, bunu Şəfiqə bilərəkdən eləyib». Yəni camışın quyruğunu Şəfiqə
xala qəsdən kəsib. Məsələni «siyasiləşdirən» Telli xala başlayır, nə başlayır:

 Görüm səni belə eləyənin... Görüm səni bu günə salanın... Görüm səni...
Telli xala ən yaxşı halda «Görüm səni belə eləyənin, bu günə qoy

anın əlləri qurusun!» kimi sözlərlə Şəfiqə xalanın ünvanına saysız
hesabsız qarğışlar yağdırır. (Maraqlı burasıdır ki, Şəfiqə xala da öz
camışının quyruğuna başqa camış quyruğunun düyünləndiyini görüb
matməəttəl qalır...)

578



Camışın quyruğu sağaldıqdan sonra Həsən məsələni olduğu kimi
Telli xalaya danışır. Ancaq Telli xala yenə də inanmır. Deyir: «Yox ki,
yox! Mənim camışımın quyruğunu Şəfiqə qəsdən kəsib!..»

«QUBADLIYA ANCAQ 
QARABAĞDAN GETMӘK OLAR!..»

Sumqayıt şəhərindəki «Qubadlı» şadlıq sarayında Etimad ozünə toy
eləyirdi. Təbii ki, əmioğlu kimi mən də toya dəvətli idim. Sumqayıtı
yaxşı tanımadığım üçün şadlıq sarayının harada yerləşdiyini bilmirdim.
Təxmin etdiyim küçələrin birində maşını saxlayıb dayanacaqda göz
ləyən bir uşaqdan soruşdum:

 Qubadlıya haradan getmək olar?
Uşaq barmağını tuşlayıb nəsə izah etmək istəyirdi ki, dayanacaqda

avtobus gözləyən yaşlı bir kişi onun sözünü kəsdi. Mənə tərəf dönüb
dedi:

 Bala, Qubadlıya ancaq Qarabağdan getmək olar!..

200 MANATA 
BAŞA GӘLӘN İŞ

Sumqayıta yenicə gəlmiş poladlı qaçqınlarından birinin suqızdırıcı ci
hazı xarab olur. Özözünə deyir: «Kənddə ocaq qalayıb su qızdırmaqdan
bezmişdik. Bu, can rahatçılığıdır. Aparıb təcili düzəltdirmək lazımdır...»

Usta cihazı təmir eləyir. Adam 20 manat ziyana düşməmək üçün ci
hazı özü quraşdırmaq qərarına gəlir. Səhvən qaz şlanqını suyun yerinə,
su şlanqını isə qazın yerinə qoşur. Sonra su nasosunu işə salır. 56 dəqiqə
gözləyir, krantdan su gəlmir ki, gəlmir... 

Elə bu vaxt blokda səsküy eşidilir. Adam nasosu söndürüb çölə
çıxmaq istəyəndə görür ki, evin mətbəxi suyun içindədir, qaz sobasın
dan «qazlı su» fışqırır...

Evdəkilər mətbəxin suyunu qurutmağa, bu bəxti gətirməyən adam
isə qonşuları sakitləşdirməyə gedir. Deyir:
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 Ay qonşular, usta gəlib suyu səhvən qazın yerinə qoşub. Darıx
mayın, demişəm, indicə gəlib hamısını düzəldəcəklər.

Qonşulardan biri dillənir:
 Görüm, o ustanın əlləri qurusun... Otağın aboyları da suyun içindədir.

Bilmirəm, onu da sən dəyişdirəcəksən... (Görəsən, qaz borusu nə vaxtdan
otağın içərisindən keçir? Lap tutaq ki, keçir. Әgər borudan su damırsa,
deməli, həmin yerdən qaz da buraxırmış. Bu halda onlar çoxdan...)

Nə isə... Baş verən qəzanı aradan qaldırmaq üçün ustalar gəlir, 1ci
mərtəbədən 9cu mərtəbəyə kimi qaz sayğaclarının, evə gedən qaz boru
larının suyunu bircəbircə boşaldır. Çətinliklə də olsa, dörd saatdan sonra
qazın gəlişini bərpa edirlər. 20 manat qabağa düşmək həvəsi bu adamı
200 manat ziyana salır. Üstəgəl «doqquzmərtəbəli» stress...
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Aforizm:
İstədiyini əldə etmək və ondan lazım olduğu kimi bəhrələnmək 
ağıllı insanın başlıca hədəfidir.
(Makkey)



HӘRB 
TARİXİMİ

Poladlılar yaşadıqları dövrün bütün müharibələrində mərdliklə
vuruşub. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, onlar keçmiş zaman
lardan son dövrlərə kimi bir sıra yürüşlərdə, müharibələrdə
iştirak edib. Ulu babalardan qalma mübarizlik əzmi onların
vətənə, torpağa bağlı olmasından xəbər verir. Bu mübarizlik
əzmi nəsildənnəslə keçərək daha da inkişaf etmiş, möhkəm
lənmişdir...
Hələ şahsevənlər dövrünün yürüşlərindən başlayaraq, ötən
əsrin əvvəllərində və daha sonra baş verən ermənimüsəlman
davasına, 19411945ci il Böyük Vətən Müharibəsinə, eyni
zamanda əsrin sonlarında baş qaldıran Qarabağ savaşına
qədər poladlılar qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişdir.

«Hərb tariximizdən» fəslində poladlıların keçdiyi döyüş yolundan
bəhs olunacaq. Ötən əsrin əvvəllərində ermənilərə qan udduran Alış baba
ilə Ağamalı babanın, əsrin ortalarında almanlara aman verməyən Cab
barov Qabilin, əsrin sonlarında isə erməniləri pərənpərən salan Әsədov
Poladın, Yusifov Zahirin, Cəbrayılov Ümidvarın, Sadıqov Vəfadarın və
digər poladlı gənclərinin döyüş yoluna nəzər salsaq, onların həqiqətən də
döyüşkən, mübariz olduğunun bir daha şahidi olarıq.
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«BİR ӘSR VURUŞAN 
POLADLILAR»

(Xronika)

XX ӘSRİN ӘVVӘLLӘRİ:

19051906cı illərdə baş qaldıran ermənimüsəlman davası Azərbay
canın bütün qəzalarını kəndkənd gəzib dolaşdı. Hadisələr eyni ssenari
üzrə 19181920ci illərdə də davam etdi. Evlər yandırıldı, günahsız in
sanlara işgəncə verildi, uşaqlar qətlə yetirildi. Qubadlı rayonunun Poladlı
kəndi də bu hadisələrdən kənarda qalmadı. 

1918ci ilin mayında Ermənilər Poladlıya basqın etdiyi zaman artıq ca
maat Tinli kəndi yaxınlığınada məskunlaşmışdı. Onlar bütün malqaranı
da özləri ilə aparmışdı. Kəndin köçürülməsində cavanlar daha çox fədakar
lıq göstərmişdi. Hadisələr hələ səngiməmiş Alış baba ilə Ağamalı baba Po
ladlıya qayıtmış, evləri talan edən 7 ermənini Çökəkdə qətlə yetirmişdi. Bu
hadisə nəsildənnəslə ötürülərək bu gün də yaddaşlarda qalmaqdadır...
(Kitab çapa hazırlanan ərəfədə 31 mart  1918ci il  Azərbaycanlıların Soy
qırımı Günü ölkənin müxtəlif bölgələrində anılırdı).

XX ӘSRİN ORTALARI:

1941ci il iyunun 22də Böyük Vətən Müharibəsi başladı. Bütün kənd
lərin, şəhərlərin əhalisi ön və arxa cəbhədə səfərbər olundu. 14 ailənin ya
şadığı uçqar Poladlı kəndindən 20 nəfər çəbhəyə yollandı.

Böyük Vətən Müharibəsi illərində ucqar kəndlərdən çəbhəyə çağırı
lan əsgərlər rus dilini bilmədiyi üçün milli dviziyalar yaradıldı. Bunlar 77
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ci, 402ci, 396cı atıcı dviziyaları, 223cü Belqrad və 416cı Taqanroq atıcı
dviziyaları idi. Müharibə illərində bu dviziyalar Qafqazdan Berlinə qədər
şanlı döyüş yolu keçmiş, əsgərlər misilsiz qəhrəmanlıq göstərmişdir.

Poladlı kəndindən müharibəyə yollanan 20 nəfərdən doqquzu cəb
hədə həlak olmuşdur. Qalanları isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərilə
geri dönmüşdür. Geri dönən müharibə iştirakçılarından biri Səfərov Sə
fər Şirin oğlu halhazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır.

Sadıqov Osman Nəsi oğlu  1906cı ildə Poladlı
kəndində anadan olub. 1942ci il yanvarın 7də Qu
badlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəbhəyə
çağırılıb. Həmin dövrdə kolxoz sədri işlədiyi üçün
ona bir ay möhlət verilib. 1942ci il fevralın 6da
cəbhəyə gedib. 1943cü ilin yanvarında 416cı milli
atıcı dviziyanın 1054cü alayı tərkibində Şimali
Qafqaz uğrunda gedən ağır döyüşlərin birində itkin
düşüb. 1943cü ilin aprelində həyat yoldaşı Sadıq
ova Balaxanım Usub qızının adına məktub (qara
kağız) göndərilib.

Cabbarov İman Allahyar oğlu  1910cu ildə Po
ladlı kəndində anadan olub. 1941ci il avqustun 14
də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. 1943cü ilin oktyabrında 416cı
milli atıcı dviziyanın tərkibində Mozdok uğrunda
gedən ağır döyüşlərin birində sol qolunu itirib. Ter
skaya rayonunda hərbi hospitalda müalicə olunduq
dan sonra, 1943cü ilin dekabrında birinci qrup
müharibə əlili kimi arxa cəbhəyə göndərilib.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə isə Qubadlı
rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi
nin sədri Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Al
maniya üzərində qələbə» medalı təqdim edilib.

Cabbarov Rəsul Abutalib oğlu  1911ci ildə Po
ladlı kəndində anadan olub. 1941ci il iyulun 28
də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. 1943cü ilin martında 77ci milli
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1941ci ilin 
QISA XRONİKASI:

22 iyun  Almaniya
SSRİyə qarşı elan
edilməmiş
müharibəyə başlayıb.
Müttəfiqləri İtaliya
Rumıniya, Slovakiya,
Macarıstan və 
Finlandiya olub.
12 iyul  Almaniyaya
qarşı sovetingilis
birliyinə dair saziş
imzalanıb.
11 sentyabr 
Amerika dəniz hərbi
qüvvələri Almaniya
gəmilərinə hücum
etmək əmrini alıb.
30 sentyabr 
Almanlar Moskvaya
hücuma başlayıb.



atıcı dviziyanın tərkibində Sevastopolun azad edil
məsi uğrunda gedən ağır döyüşlərin birində itkin
düşüb. 1943cü ilin iyununda bacısı Cabbarova Nə
nəxanım Abutalib qızının adına məktub (qara ka
ğız) göndərilib.

İsmayılov Lətif Lətif oğlu  1911ci ildə Poladlı
kəndində anadan olub. 1941ci il iyulun 28də Qu
badlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəbhəyə
çağırılıb. Döyüş yoluna 1941ci ilin avqustunda 217
ci atıcı dviziyanın tərkibində Arçeda çayının şərq
sahilindən, Frolovo cəbhəsindən başlayıb. Birinci
Ukrayna Cəbhəsinin artilleriya bölməsində Odessa,
Herson, Sevastopol, Nikolayev, Kiyev və Lvov şə
hərləri uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edib.
1942ci ilin mayından, 1945ci ilin mayına qədər əsir
likdə olub. Әsirlikdən sonra ŞimalQərbi Asiyaya,
Tatarıstanın Nijnekamsk şəhərinə sürgün edilib.
Stalinin ölümü sürgündə olan bütün müharibə əsir
lərinin azadlığa buraxılması ilə nəticələnib. Uzun
illərin ayrılığından sonra 1954ci ildə ikinci qrup
əlil kimi doğma elobasına qayıdıb.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə «İkinci
dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi Ordeni» və müx
təlif medallarla təltif olunub. 1985ci ildə isə Qubadlı
rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin
sədri Әbülfət Məlikov tərəfindən ona «19411945ci
il Böyük Vətən Müharibəsinin 40cı ildönümü» mü
nasibətilə medal təqdim edilib.

Yaqubov Misir Yusif oğlu  1911ci ildə Poladlı
kəndində anadan olub. 1942ci il aprelin 23də
Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəb
həyə çağırılıb. Döyüş yolu 1942ci ilin iyulunda
223cü milli atıcı dviziyanın tərkibində Şimali Qaf
qazdan başlayıb. Ukrayna, Moldoviya, Bolqarıstan,
Yuqoslaviya və Macarıstanda gedən döyüşlərdə
iştirak edib. 1945ci ilin iyununda ikinci qrup mü
haribə əlili kimi ordudan evə buraxılıb.
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QISA XRONİKASI:

5 dekabr  Sovet
qoşunları Moskva
ətrafındakı alman
qoşunlarına əks
hücum edərək, onları
250 kilometrədək
uzaqlaşdırmağa
müvəffəq olub. 
11 dekabr  Çin 
Almaniya və
İtaliyaya müharibə
elan edib.
20 dekabr  Hitler
vətəndaşlarına
müraciət edərək,
könüllü olaraq, Şərq
cəbhəsindəki 
qoşunları isti 
geyimlə təmin 
etməyi xahiş edib.



Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə Qubadlı rayon
Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Almaniya üzə
rində qələbə» medalı, 1985ci ildə isə Qubadlı ra
yon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin
sədri Әbülfət Məlikov tərəfindən «19411945ci il
Böyük Vətən Müharibəsinin 40cı ildönümü» mü
nasibətilə medal təqdim edilib.

Yusifov Mahmud Әhməd oğlu  1912ci ildə Po
ladlı kəndində anadan olub. 1942ci il yanvarın 13
də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. 1942ci ilin noyabrında 242ci
atıcı dviziyanın 20ci ordusu tərkibində «Mars»
əməliyyatında iştirak edib. Vazuza və Osuqa çayları
arasında gedən qanlı döyüşlərin birində itkin düşüb.
1942ci ilin dekabrında bacısı Yusifova Durna Әh
məd qızının adına məktub (qara kağız) göndərilib.

İsmayılov Məhəmməd Lətif oğlu  1912ci ildə
Poladlı kəndində anadan olub. 1941ci il sentyabrın
3də Şimşək adlı atı ilə könüllü olaraq cəbhəyə yol
lanıb. 1941ci il sentyabrın sonlarında süvari qo
şunla birlikdə Maykopa, oradan isə Krasnodar
uğrunda gedən döyüşlərə göndərilib. Ağır yara
landığı üçün Şimşəyi itirib. Yablonovskiy rayo
nunda hərbi hospitalda müalicə olunduqdan sonra
1942ci il yanvarın 2də 106cı atıcı dviziyanın
tərkibində Ukrayna cəbhəsinə göndərilib. 1942ci
il iyulun 12də huşsuz halda əsir düşüb. 1945ci il
mayın əvvəllərində Drezden yaxınlığında keçirilən
əməliyyat zamanı əsirlikdən azad edilib. 1945ci il
mayın 9da 184cü dviziyanın tərkibində qələbəni
Berlində qarşılayıb. 1945ci ilin sentyabrında ikinci
qrup müharibə əlili kimi ordudan evə buraxılıb.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə Qubadlı rayon
Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
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19421943cü illərin 
QISA XRONİKASI:

1 yanvar  
Vaşinqtonda 26 ölkə
"Üçlüy"ə daxil olan
ölkələrlə heç bir
sahədə əməkdaşlıq
etməmək haqqında
saziş imzalanıb.
20 yanvar  Berlində
"Vanzey konfransı".
Yüksək rütbəli faşist
məmurları "yəhudi
problemini kökündən
həll etməy"ə dair
müzakirələr aparıb.
18 aprel  ABŞ hava
qüvvələri Tokionu
havadan bombalayıb.
24 aprel  Alman
hava qüvvələri 
ingilis tarixi və
mədəni obyektlərini
bombalamaq əmrini
alıb.
13 sentyabr  
Stalinqrad uğrunda
döyüşlər başlayıb.
2 dekabr  Çikaqoda
yer üzündə ilk nüvə
reaktoru fəaliyyətə
başlayıb.
2 fevral  Stalinqrad
döyüşü sona yetib.
19 aprel  Varşavada
56 min yəhudi qətlə
yetirilib.
5 iyul  23 avqust 
Kursk vuruşmaları
sovetalman 
qoşunlarının 
cəbhədəki 
vəziyyətini əsaslı
şəkildə dəyişib. 



Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Almaniya üzə
rində qələbə» medalı, 1985ci ildə isə Qubadlı rayon
Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
Әbülfət Məlikov tərəfindən «19411945ci il Böyük
Vətən Müharibəsinin 40cı ildönümü» münasibətilə
medal təqdim edilib.

Cabbarov Әbil Allahyar oğlu  1912ci ildə Po
ladlı kəndində anadan olub. 1942ci il yanvarın 1
də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. 1943cü ilin payızında 416cı
milli atıcı dviziyanın tərkibində Terek çayını keçib,
həmin ilin noyabrında  Mozdok uğrunda gedən ağır
döyüşlərin birində itkin düşüb. 1944cü ilin fevra
lında atası Cabbarov Allahyar Cabbar oğlunun adı
na məktub (qara kağız) göndərilib.

Heydərov Qəmbər Cəbrayıl oğlu  1913cü ildə
Poladlı kəndində anadan olub. 1941ci il sentyabrın
13də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. Döyüş yoluna 1942ci ilin yayında
223cü milli atıcı dviziyanın tərkibində Şimali
Qafqazdan başlayıb. Yaralandığı üçün evə buraxılıb.
Sağaldıqdan sonra yenidən müharibəyə aparılıb və
106cı motoatıcı dviziyanın tərkibində Ukrayna cəb
həsində vuruşub. 1943cü ilin şaxtalı yanvarında
itkin düşüb. 1943cü ilin aprelində qardaşı Heydərov
Ağakişi Cəbrayıl oğlunun adına məktub (qara kağız)
göndərilib.

Yaqubov Әmirxan Yusif oğlu  1913cü ildə Poladlı
kəndində anadan olub. 1942ci il yanvarın 1də Qu
badlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəbhəyə
çağırılıb. 1942ci ilin iyulunda Şimali Qafqazda 416
cı milli atıcı dviziyanın 44cü ordusu tərkibində Moz
dok istiqamətində gedən ağır döyüşlərin birində itkin
düşüb. 1942ci ilin oktyabrında qardaşının həyat
yoldaşı Yaqubova Telli Camal qızının adına məktub
(qara kağız) göndərilib.
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1943cü ilin 
QISA XRONİKASI:

10 iyun  Sovet
qoşunları Siciliyaya
daxil olub.
24 iyul  İngilis 
aviasiyası Hamburqu
fosforlu bombalarla
bombardman 
edib. 30 min 
adamın həyatına 
son qoyulub.
28 iyul  İtalya faşist
diktaturasından azad
olunub.
13 oktyabr  İtaliya
Almaniyaya
müharibə elan edib.
28 noyabr  Stalin,
Ruzvelt və Çerçilin
iştirak etdiyi Tehran
konfransı başlayıb.



Baxşəliyev Kamil Muxtar oğlu  1914cü ildə
Dəmirçilər kəndində anadan olub. Ailə qurduqdan
sonra Poladlı kəndində yaşayıb. 1942ci il yanvarın
14də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. 416cı milli atıcı dviziyanın tər
kibində Taqanroq istiqamətində gedən ağır döyüş
lərdə iştirak edib. Yaralandığı üçün evə göndərilib.
Müalicə olunduqdan sonra yenidən cəbhəyə aparı
lıb. 1945ci ilin fevralında Kyustrin şəhərinin alın
ması uğrunda gedən ağır döyüşlərin birində itkin
düşüb. 1945ci ilin mayında qardaşı Baxşəliyev
Hüseynqulu Muxtar oğlunun adına məktub (qara
kağız) göndərilib. 

Cabbarov Qabil Allahyar oğlu  1916cı ildə Po
ladlı kəndində anadan olub. 1941ci il sentyabrın 28
də Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. Leytenant kimi 223cü milli atıcı
dviziyanın tərkibində şərəfli döyüş yolu keçib. 1944
cü il noyabrın 26da Macarıstanın Hatvan şəhərində
həlak olub. Bir ay sonra atası Cabbarov Allahyar
Cabbar oğlunun adına qara kağız göndərilib. 
Müharibədən sonra Heveş vilayətinin Hatvan şəhə
rində, Qara Kilsə xatirə kompleksində leytenantın
adı yazılmış məzarüstü abidə ucaldılıb.

Heydərov Atakişi Cəbrayıl oğlu  1916cı ildə Po
ladlı kəndində anadan olub. 1943cü il iyulun 8də
Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəbhəyə
çağırılıb. 77ci milli atıcı dviziyanın tərkibində müx
təlif döyüşlərdə, eyni zamanda, Polşa və Çexoslova
kiyanın azad olunması uğrunda gedən ölümdirim
savaşında iştirak edib. 1945ci ilin iyununda üçüncü
qrup müharibə əlili kimi ordudan evə buraxılıb.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə isə Qubadlı
rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitə
sinin sədri Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Al
maniya üzərində qələbə» medalı təqdim edilib.
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19431944cü illərin 
QISA XRONİKASI:

26 dekabr  Ruzvelt
və Çerçilin iştrak et
diyi Qahirə konfransı
başlayıb.
6 iyun  ABŞ,
Kanada və Böyük
Britaniya qoşunları
Normandiyaya daxil
olub, ikinci cəbhə
açılıb.
20 iyul  Hitlerə
qarşı təşkil olunmuş
suiqəsd uğursuz
nəticələnib.



Yaqubov Azadxan Yaqub oğlu  1917ci ildə Po
ladlı kəndində anadan olub. 1942ci il fevralın 6
da Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. 77ci milli atıcı dviziyanın 51ci
ordusu tərkibində Kerç, Novorossiysk uğrunda
aparılan əməliyyatlarda iştirak edib. 1943cü ilin
dekabrında Mineralnı Vodı ətrafında gedən ağır
döyüşlərin birində itkin düşüb. Bu barədə 1944cü
ilin fevralında ordu komandiri tərəfindən qardaşı
Yaqubov Nəbi Yaqub oğlunun adına məktub (qara
kağız) göndərilib.
Sonra məlum olub ki, 1943cü ilin dekabrında alman
lar tərəfindən əsir götürülüb. 1945ci ilin sonlarında
NKVDnin sorgusuallarından sonra evə buraxılıb.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə isə Qubadlı
rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi
nin sədri Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Al
maniya üzərində qələbə» medalı təqdim edilib.

Sadıqov Hilal Cavad oğlu  1920ci ildə Poladlı
kəndində anadan olub. 1942ci il fevralın 15də
Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəb
həyə çağırılıb. 402ci milli atıcı dviziyanın 44cü
ordusu tərkibində Şimali Qafqazda, Terek çayının
sağ sahilində QroznıMozdok istiqamətində gedən
ağır döyüşlərdə iştirak edib. 1944cü ilin martından
oktyabrına qədər Polşanın Lyublin şəhərində əsirlik
həyatı yaşayıb. Әsirlikdən azad olunduqdan sonra
yenidən döyüşlərə qatılıb. Almaniya sərhədlərinə
qədər döyüş yolu keçib və qələbəni Polşanın Ye
lenyaQura şəhərində qarşılayıb. 1945ci ilin ma
yında ikinci qrup müharibə əlili kimi ordudan evə
buraxılıb.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə isə Qubadlı
rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi
nin sədri Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Al
maniya üzərində qələbə» medalı təqdim edilib.
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19441945ci illərin 
QISA XRONİKASI:

1 avqust  Varşavada
general Tadeuş
Borkaevskinin
başçılığı altında
faşist Almaniyasına
qarşı üsyan başlayıb.
200 min polyak
həlak olub. 
2 oktyabr  Üsyan
yatırılıb.
25 avqust 
Rumıniya 
Almaniyaya
müharibə elan edib.
19 sentyabr  SSRİ
və Finlandiya
arasında müvəqqəti
sülh sazişi imzalanıb.
21 oktyabr 
Amerika qoşunları
ilk dəfə olaraq, iri
alman şəhərlərindən
biri olan Axeni tutub.
31 dekabr  
Macarıstandanın 
yeni hökuməti 
Almaniyaya
müharibə elan edib.
27 yanvar  Qızıl
Ordu Osventsim
konslagerini azad
edib. 
Orda 7 min əsir olub.
4 fevral  Stalin,
Çerçil, Ruzveltin işti
rakı ilə Yalta kon
fransı başlayıb.
1314 fevral  
Drezdenə hava
hücumları başlayıb.
Təxminən 245 minə
qədər insan həlak
olub.



İsmayılov Mədəd Ziliş oğlu  1922ci ildə Poladlı
kəndində anadan olub. 1942ci il fevralın 6da Qu
badlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəbhəyə
çağırılıb. Ağır döyüş yolu keçib. 1944cü il fevralın
6da, 1ci Belarus cəbhəsində, 251ci motoatıcı dvi
ziyanın tərkibində Vitebsk şəhərinin düşməndən
azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə huşsuz
halda əsir götürülüb. Almaniyanın Buhenvald əsir
düşərgəsinə göndərilib. 1944cü il aprelin 25də ko
mandanlıq tərəfindən atası İsmayılov Ziliş İsmayıl
oğlunun adına qara kağız göndərilib. 1945ci il apre
lin 11də Amerika silahlı qüvvələri Buhenvald dü
şərgəsindən əsirləri azad edib. 1946cı il fevralın
6da ikinci qrup müharibə əlili kimi vətənə dönüb. 
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə «İkinci
dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi Ordeni» və müx
təlif medallarla təltif olunub. 1950ci ildə Qubadlı
rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitə
sinin sədri Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Al
maniya üzərində qələbə» medalı, 1985ci ildə isə
Qubadlı rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə
Komitəsinin sədri Әbülfət Məlikov tərəfindən
«19411945ci il Böyük Vətən Müharibəsinin 40
cı ildönümü» münasibətilə medal təqdim edilib.

Sadıqov Bilal Cavad oğlu  1922ci ildə Poladlı kən
dində anadan olub. 1942ci il fevralın 25də Qubadlı
rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəbhəyə çağı
rılıb. 396cı milli atıcı dviziyanın tərkibində Simfero
pol, Odessa və digər şəhərlərin azad olunmasında
iştirak edib. Döyüşlərin birində sağ əlinin barmaqla
rını itirib. 1943cü ilin yanvarında birinci qrup müha
ribə əlili kimi arxa cəbhəyə göndərilib.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə «İkinci dərə
cəli Böyük Vətən Müharibəsi Ordeni» və müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə isə Qubadlı
rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin
sədri Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Almaniya
üzərində qələbə» medalı təqdim edilib.
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1945ci ilin 
QISA XRONİKASİ:

2 mart  Amerika
qoşunları Reynə
daxil olub.
10 mart  Tokio
Amerika tərəfindən
bombardman edilib.
80 min nəfər həlak
olub.
12 aprel  Franklin
Ruzvelt vəfat edib. 
16 aprel  Sovet
qoşunları Berlin
üzərinə hücuma
keçib. 
25 aprel  Amerikan
və Sovet qoşunları
Torqau şəhərində,
Elba yaxınlığında
görüşüb.
28 aprel  Benito
Mussolini partizanlar
tərəfindən güllələnib.



Әsədov Әsab Ağamalı oğlu  1922ci ildə Poladlı
kəndində anadan olub. 1941ci il avqustun 14də
Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəb
həyə çağırılıb. Döyüş yoluna Almaniyanın Cənub
Şərqi Avropa ölkələrini işğal edib Türkiyə və İranda
möhkəmləndiyi bir vaxtda İran cəbhəsindən başlayıb.
1943cü ilin iyulavqust aylarında Almaniyanın 2ci
SS Panzer Ordusu ilə Qırmızı Ordunun 5ci Gözətçi
Tank Ordusu arasında Kurskda baş verən döyüşlərdə
iştirak edib. Polşaya qədər ağır döyüş yolu keçib.
1945ci ilin mayında ordudan evə buraxılıb.
Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə Qubadlı rayon
Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Almaniya üzə
rində qələbə» medalı, 1985ci ildə isə Qubadlı
rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsi
nin sədri Әbülfət Məlikov tərəfindən «19411945
ci il Böyük Vətən Müharibəsinin 40cı ildönümü»
münasibətilə medal təqdim edilib.

Cabbarov Xizri Haqverdi oğlu  1924cü ildə Po
ladlı kəndində anadan olub. 1942ci il yanvarın 10
da Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
cəbhəyə çağırılıb. 1942ci ilin noyabrında 223cü
milli atıcı dviziyanın tərkibində Şimali Qafqaz
uğrunda gedən döyüşlərin birində itkin düşüb. 1943
cü ilin fevralında anası Ağakişiyeva Sədəf Atakişi
qızının adına məktub (qara kağız) göndərilib.

Səfərov Səfər Şirin oğlu  1924cü ildə Poladlı
kəndində anadan olub. 1942ci il yanvarın 24də
Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən cəb
həyə çağırılıb. 396cı milli atıcı dviziyanın tərki
bində Belorusiya cəbhəsində gedən ağır döyüşlərdə
iştirak edib. Berlinə qədər döyüş yolu keçib. 1945
ci ilin mayında Brandenburq qapıları yaxınlığında
ağır yaralanıb. 1948ci ilin martında evə buraxılıb.
Halhazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır.
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1945ci ilin 
QISA XRONİKASI:

30 aprel  Adolf
Hitler intihar edib.
8 may  Berlin
yaxınlığında, 
Karlsxortda 
imzalanan aktda
Alman qoşunlarının
zərərsizləşdirilməsi
və fəaliyyətinin
dayandırılması şərti
etiraza baxılmadan
irəli sürülüb.
9 may  SSRİ
Berlinə daxil olub və
İkinci dünya
müharibəsi qələbə ilə
başa çatıb



Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə müxtəlif
medallarla təltif olunub. 1950ci ildə Qubadlı rayon
Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri
Misirxan Atayevin imzası ilə ona «Almaniya üzər
ində qələbə» medalı, 1985ci ildə isə Sumqayıt şə
hər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin
sədrinin birinci müavini Әli Həsənov tərəfindən
«19411945ci il Böyük Vətən Müharibəsinin 40
cı ildönümü» münasibətilə medal təqdim edilib.
Müstəqillik illərində hər il faşizm üzərində qələbə
nin ildönümü tədbirlərində mükafatlar verilib. Hal
hazırda 93 yaşlı müharibə veteranına Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin tapşırığı ilə xüsusi diq
qət və qayğı göstərilir. 

XX ӘSRİN SONLARI:

1988ci ildən başlayaraq ermənilər növbəti dəfə torpaqlarımızı işğal
etmək missyasını davam etdirdi. Qarabağ uğrunda qanlı döyüşlər başladı.
Poladlılar yenə də silaha sarıldı. Müharibə daha geniş əraziləri əhatə et
məmiş kənddə könüllülər dəstəsi yaradıldı. Nisbətən yaşlı nəsildən olan
Yaqubov Abbasəli, Səfərov Sabir, Lətifov Musa, Lətifov İsmayıl, Sadıqov
İlyas, Məmmədov Məmməd, Cabbarov Zakir, Cəbrayılov Bayram, İs

591

P.S. Tarixçilərin hesablanmalarına görə, İkinci Dünya Müharibəsində
110.000.000dan çox əhali səfərbərliyə alınmış, 6.000.000 əsgər əsir
düşmüş, 50.000.000 insan həlak, 100.000 nəfər isə əlil olmuşdur.
Faşizm dünyaya elə bir acı və nifrət doğuran məhrumiyyətlər bəxş et
mişdir ki, illər keçdikcə bu ağlasığmaz hadisələr insanları yenə də
dəhşətə gətirir. Bu ölümdirim müharibəsində 20.000 fransız, 400.000
italyan, 325.000 amerikan, 364.000 çex və slovak, 1.600.000 yuqoslav,
1.328.000 polyak, 9.700.000 alman, 300.000 ingilis, 20.000.000 sovet
adamı məhv edilmişdir.
Adolf Hitler və onun silahdaşlarının bəşəriyyət tarixində törətdiyi bu
cinayətlər Beynəlxalq Hərbi Tribunal Məhkəməsi Kollegiyasının Nyurn
berq məhkəmə prosesində araşdırılmışdır. Məhkəmədə sovetlər ittifaqı
adından dövlət ittihamı SSRİnin Baş prokuroru, I dərəcəli həqiqi ədliyyə
müşaviri Roman Andreyeviç Rudenko tərəfindən müdafiə olunmuşdur.

P.P.S. Yazı arxiv materialları əsasında hazırlanmışdır.



gəndərov Nizami və başqaları ətrafına gəncləri toplayıb kəndi müdafiə
etmək üçün gecəgündüz növbə çəkdi. Gənc nəslin nümayəndələri isə
könüllü olaraq Qubadlının sərhəd kəndlərində düşmənlə üzüzə dayandı.

Yusifov Tahir Məmməd oğlunun dediklərindən: «Ermənilərin tez
tez sərhəd kəndlərimizə hücum etməsinə baxmayaraq 1993cü il avqustun
sonlarına kimi bir qarıc torpaq da itirməmişdik. Ancaq torpaq uğrunda şəhid
olan Qubadlı oğullarının sayı onlarla idi. Belə bir vaxtda mən də könüllü
olaraq torpaqlarımızın müdafiəsi üçün müharibəyə getdim. 1993cü il apre
lin 9da məni Allahverdiyev Azadın Seytas kəndində yerləşən bölüyünə
göndərdilər. Kənd ermənilərlə sərhəddə olduğu və meşənin içərisində yer
ləşdiyi üçün əsgərlərdən daha çox məsuliyyət tələb olunurdu. Ermənilərin
ardıarası kəsilməyən hücumlarının qarşısı həmişə bölük komandiri Al
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Poladlı kəndinin lap yuxarısında yerləşən ev Misir dayının evi idi. 1993cü ilin
avqustuna qədər kənddə qalan evlərin sayı 20yə enmişdi. 

Şəkil erməni işğalından sonra 2015ci ildə Kosmasdan çəkilmişdir. 
Poladlıda sonuncu evi Alzabəyin yalda Cümşüd dayının oğlu Məmməd tikdirirdi.

Sonralar Məmməd tikintini yarımçıq qoyub Dondarlı kəndinə köçür. 
Qardaşı Xanəli evi tamamlayıb bir neçə ay burada yaşayır...

Baxşəli

Hilal

İman Ağakişi Salman Məmməd

Məhəmməd / Musa

Cümşüd

Әsab

Misir Abbasəli

Məmməd

İlyas

Alış
(yaşayış yox idi)

Allahyar
(yaşayış yox idi)

Nəbi, Azadxan
(yaşayış yox idi)

Sabir

Bilal Yunis Mürşüd

Astan 
(yaşayış
yox idi) Nüsrət

Balakişi



lahverdiyev Azad, bölük komandirinin müavini Hüseynov Balakişi (hər
ikisi Dəmirçilər kəndindən) və əsgərlər tərəfindən qəhrəmanlıqla alınır,
düşmən itki verərək geri çəkilirdi. Qubadlının bütün sərhəd kəndləri bax
belə müdafiə olunurdu... (Balakişi son dəfə Ağdamın Güllücə və Papravənd
kəndlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, 1994cü il yanvarın 6da er
mənilərin növbəti hücumunun qarşısını alarkən ağır yaralanıb və aldığı
yaralardan yanvarın 24də şəhid olub. Allah rəhmət eləsin! (Hüseynov Ba
lakişi Rəhman oğlu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə
«Azərbaycan Bayrağı» Ordeni ilə təltif olunub).

Qubadlının sərhəd kəndlərini və rayonun özünü işğal etməyin
mümkünsüz olduğunu görən düşmən qüvvələri avqustun 23də Cəbrayıl
və Füzuli rayonlarını işğal etdi. Ancaq həmin rayonların İranla sərhəd
kəndləri və əsas yol hələ bizdə idi. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən
ermənilər mühasirə təhlükəsi ilə üzləşən Qubadlı rayonuna Cəbrayıl
ərazisindən hücuma keçdi. Bu ərazilərin işğal olunması Zəngilan ray
onunun da mühasirədə qalması demək idi. 45 gün ağır döyüşlər getdi.
Avqustun 2829da ermənilər Qubadlının Cəbrayılla sərhəd kəndlərini
yandırdı. Bölüyümüz Seytas kəndində yerləşdiyi üçün Yazı düzündə
gedən döyüşlər açıqaydın görünürdü. Düşmən rayonun mərkəzinə
doğru müxtəlif istiqamətlərdən hücuma keçmişdi. Bütün bunlara bax
mayaraq, ermənilərin Seytas kəndinə hücumlarının qarşısı yenə də bölü
yümüzün qəhrəman oğulları tərəfindən alınırdı...

Rayonun mühasirəyə düşəcəyindən qorxan əhali yavaşyavaş öz isti yu
valarını tərk edirdi. Dağların arxasından görünən qatı tüstü kəndlərin
yandırılmasından xəbər verirdi. Avqustun 30da özümü Poladlıya çatdırdım.
Ümidvar da «Qaz66» markalı maşınla gəldi. O, uşaqları, qadınları, qocaları
maşına mindirib Akara stansiyasına apardı. Biz cavanlar isə kənddə qaldıq.
Zeynəb xala ilə Yeganə də kəndi qorumaq üçün bizimlə qaldı...

Bizə çatan məlumata görə qəsəbədə qızğın döyüşlər gedirdi. Mahmudlu
kəndinin üstündə vertolyotumuzun ermənilər tərəfindən vurulması əhalini
daha çox qurxuya salmışdı. Yolların bağlanma təhlükəsi qaçılmaz idi. Ba
balarımızın alın təri ilə qurduğu eveşiyi qoyub getmək, yoxsa düşmənlə
üzüzə vuruşmaq?.. Bu sualların qarşısında hansı qərar çıxaracağımızı
bilmirdik. Elə bu vaxt Adil öz maşını ilə Nov daş tərəfdən kəndə gəldi. O,
rayonun çıxması və tezliklə yolların bağlanacağı barədə xəbər verdi. Artıq
hər şey gec idi. Kənddən çıxmasaq ermənilər bizi əsir götürə bilərdi. Biz
bağlı olan heyvanların ipini açıb buraxdıq. Özümüz isə Adilin maşını ilə
Məmər kəndinə gəldik. Hər tərəfdən hücuma keçən düşmənin müqavimə
tini sındıra bilməyən hərbçilər də geri çəkilərək burada qərar tutmuşdu...
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Həmin gün kəndimizin adamlarını Akara stansiyasında tapdıq.
Endirilən artilleriya zərbələrindən hiss olunurdu ki, tezliklə Füzuli rayo
nundan çıxan yollar da bağlana bilər. Bu halda mühasirədə qalan əhalini
xilas etmək mümkün olmayacaqdı. Ümidvar camaatı yenidən maşına
mindirib Daşburuna gətirdi. İmişlidən başqa bir maşın tapıb onları
Sumqayıt şəhərinə yola saldıq...» 

Ermənilər avqustun 23də Cəbrayıl, Füzuli, 31də Qubadlı, oktyabrın
29da isə Zəngilan rayonunu tamamilə işğal etdi. Әsas yolların hamısı
bağlandı. Bütün bunlara baxmayaraq, müharibə illərində poladlılardan
Әsədov Dağbəyi, Әsədov Polad, Әsədov Laçın, Cəbrayılov Ümidvar,
Cəbrayılov Mötəbər, Cəbrayılov Malik, Cəbrayılov Әjdər, Cəbrayılov
Mais, İsmayılov Şahmərdan, İsmayılov Etimad, İsmayılov Mahir, İs
mayılov Mehman, İsmayılov Məftun, İsmayılov Ziya, İsmayılov Hüseyn,
İsmayılov Rasim (jurnalist kimi), Yusifov Tahir, Yusifov Zahir, İsgəndərov
Məhərrəm, Sadıqov Vəfadar, Sadıqov Aydın, Sadıqov Adil, Sadıqov Qafil,
Səfərov Asif, Səfərov Rasif, Səfərov Raqub, Lətifov Әdalət, Lətifov
Namizəd, Baxşəliyev Mübariz, Məmmədov Xanəli Qubadlı və Qarabağın
digər rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə mərdliklə vuruşdu. Minlərlə
Azərbaycan oğlu kimi, onların da adı Qarabağ müharibəsi tarixinin
səhifələrinə yazıldı. Onlar bu gün Qarabağ müharibəsi veteranı kimi tor
paqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda istənilən çağırışa səfərbər
olmağa hazırdır.

Torpaqlarımız uğrunda gedən ağır döyüşlərdə Әsədov Laçın, İs
mayılov Etimad, Yusifov Zahir, İsmayılov Məftun, Cəbrayılov Ümidvar,
Səfərov Asif, Səfərov Rasif və Sadıqov Vəfadar ağır yaralandı. Onlar
əlil olmalarına baxmayaraq halhazırda əmək fəaliyyətlərini davam et
dirirlər.

Vaxtilə Poladlı kəndinin sayılıbseçilən ağsaqqallarından olan Allahyar
babanın, İsmayıl babanın, Yaqub babanın, Әhməd babanın, Mətiş babanın,
Nəbi babanın, Kərim babanın, Alış babanın, Aslan babanın, Kamil babanın,
Nəsi babanın, Cavad babanın evi baxımsız qaldığı üçün uçub dağılmılşdı.
Onların bəzilərinin övladları Böyük Vətən Müharibəsindən qayıtmamış,
bəzilərininki rayon mərkəzinə və ya digər şəhərlərə köçmüş, bəzilərininki
isə kəndin başqa yerlərində ozünə yeni ev tikmişdi. Nəsil artdıqca yeni tiki
lən evlərin ailə üzvləri də Poladlıdan köçərək Qubadlının və Sumqayıtın
müxtəlif yerlərində yaşamağa başlamışdır. 

Qubadlı rayonu işğal olunanda kənddəki evlərin ardıcıl düzülüşü və
avqustun sonlarına qədər yurdyuvasını tərk etməyən 113 nəfər poladlı
sakini bunlar idi:
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Yaqubovlar ailəsi:
Misir, Telli, Bəsti.
Әsədovlar ailəsi:
Gilə, Polad, Dağbəyi, Laçın.
Sadıqovlar ailəsi:
İlyas, Mirvari, Aydın, Adil, Qafil, Ramil, Camal.
Yusifovlar ailəsi:
Durna.
Səfərovlar ailəsi:
Sabir, Nuriyyə, Asif, Rasif, Raqub, Aygül, Rüstəm.
Yaqubovlar ailəsi:
Abbasəli, Gilə, Raya, Kifayət, Sevil, Gülşən.
Yusifovlar ailəsi:
Münəvvər, Tahir, Ayna, Zahir, Şaxı (Məxruqə), Bədəl.
İsgəndərovlar ailəsi: 
Tamaş, Nargilə, Ceyhun, Səxavət, Şəlalə, Məhərrəm, Arzu, Nüsrət.
Məmmədovlar ailəsi:
Salman, Həcər, Elxan, Ulduz.
Məmmədovlar ailəsi:
Sara, Təranə, Pərvanə, Nahidə, Şahanə, Tutu, Xaliq.
Sadıqovlar ailəsi:
Bilal, Yeganə, Sərvər, Kəmalə, Şəlalə, Aytən, Vəfadar.
Cabbarovlar ailəsi:
Zakir, Tamara, Həcər, Sənan, Dəyanət, Ülvanə.
Sadıqovlar ailəsi:
Gülüm, Tahirə, İlahə.
İsmayılovlar ailəsi:
Balakişi, Nigar, Məftun, Şahmərdan, Zəminə, Cəlalə, Etimad, Ziya,
Rəşad.
Baxşəliyevlər ailəsi:
Baxşəli, Şəfiqə, Dilşad, Әliağa (Әtraf).
Lətifovlar ailəsi:
Lətif, Musa, Familə, Әdalət, Fəridə, Mətləb, Namizəd.
İsmayılovlar ailəsi:
Məhəmməd, Telli, Şeyda, Mehman.
Cəbrayılovlar ailəsi:
Zeynəb, Sədaqət, Malik, Әjdər, Mais, Qönçə, Məzahir, Səidə.
Məmmədovlar ailəsi:
Cümşüd, Zabitə, Solmaz, Xanəli, Şahnaz, Bəxtiyar.
Cəbrayılovlar ailəsi:
Bayram, Minə, Ümidvar, Mötəbər, Qəzənfər, Səməndər.
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Halhazırda bu ailələr 25 ildən çoxdur ki, Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin
müxtəlif yerlərində və ətraf qəsəbələrdə məskunlaşıb. Bu illər ərzində
kəndi ən sonda tərk edən poladlılardan 29 nəfəri dünyasını dəyişib. Bun
lar aşağıdakılardır:

Yaqubova Bəsti (1994), Lətifov Lətif (1995), Məmmədov Salman
(1996), Yaqubov Misir (1997), Sofubəyli Zeynəb (1998), Yusifova Mü
nəvvər (1999), Baxşəliyeva Şəfiqə (1999), İsmayılova Telli (2000), Yusif
ova Durna (2001), Sadıqov Bilal (2001), Məmmədova Sara (2002),
Lətifova Familə (2002), Sadıqova Gülüm (2003), Səfərov Sabir (2005),
Cabbarova Tamara (2005), Məmmədov Cümşüd (2005), Məmmədov
Bəxtiyar (2005), Yaqubova Raya (2006), İsmayılov Balakişi (2007),
Baxşəliyev Baxşəli (2007), İsmayılov Məhəmməd (2008), Yaqubov Ab
basəli (2009), Cəbrayılova Sədaqət (2012), Sadıqova Mirvari (2013),
Cəbrayılov Bayram (2014), Cəbrayılova Minə (2014), İsgəndərova Tamaş
(2015), İsmayılova Nigar (2017), Sadıqov İlyas (2018). Onlar əsasən
Sumqayıt şəhər və H.Z Tağıyev qəsəbə qəbristanlığında dəfn olunub.

1993cü ilə qədər Poladlı kəndindən köçmüş və 1993cü ildən sonra
Poladlıdan çoxçox uzaqlarda dünyasını dəyişmiş 27 nəfər bunlardır:

Sadıqova Quba (1995), Sadıqova Әminə (1995), İsmayılov Mədəd
(1996), Heydərova Әziz (1997), Sadıqov Nəsi (1998), Yaqubov İsa (2003),
Cabbarov Möhübbət (2003), İsgəndərov Nizami (2004), Sadıqov Rafiq
(2004), İsgəndərov Fikrət (2007), Lətifov Səmərqənd (2007), Cabbarov
Rəşid (2007), Sadıqova Adilə (2009), Cabbarova Zeynəb (2010), Sadıqov
Niftalı (2012), Cabbarov Arif (2014), Lətifov İsmayıl (2014), İsmayılov
Ramazan (2014), İsmayılov Həmid (2014), Sadıqova Səmayə (2014),
Məmmədov Məmməd (2014), Әsədov Möhsün (2015), Yaqubov Әli
(2015), Sadıqov Cavad (2016), İsmayılova Mələk (2017), Səfərov Müzəf
fər (2018), Cabbarov Allahyar (2018). 

Onlar əsasən Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərində və H.Z Tağıyev,
Binə, Binəqədi qəsəbə qəbristanlığında dəfn olunub.

P.S. 1985ci ilə qədər dünyasını dəyişmiş poladlılar (uşaqlar istisna
olmaqla), əsasən Dəmirçilər kəndinin Qoruqlar, Mirlər kəndinin Ağ
Hasar, 1993cü ilə qədər dünyasını dəyişmiş poladlılar isə Poladlının
Alzabəyin qəbristanlığında torpağa tapşırılıb.

P.P.S. Müharibə illərindən əvvəl, müharibə illərində və sonralar
dünyasını dəyişmiş poladlılara öz adımdan, eyni zamanda, bütün oxu
cular adından uca Allahdan rəhmət diləyirəm!
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MӘNDӘN İNCİK DÜŞӘN 
İNCİ VӘTӘNİM

(Yazı 1999cu ildə 
«7 Gün» qəzetində dərc olunub).

1993cü il avqustun sonları idi. Camaat arasında gəzən sözsöh
bətin təxribat, yaxud, həqiqət olduğunu dərk etmək çətin idi. Er
mənilərin teztez sərhəd kəndlərinə hücumu, rayonu kütləvi
halda köçürmək istəyən təxribatçı qüvvələrin qarışıqlıq yarat
ması, onu deməyə əsas verirdi ki, Qubadlı artıq son günlərini ya
şayır. Bunu hiss edən əhali doğma yurdlarını sona qədər tərk
etmək istəmirdi.

Avqustun ikinci ongünlüyündə ermənilər növbəti hücum zamanı
Topağac adlanan yüksəkliyi ələ keçirdi. Elə həmin vaxtdan başlanan
ardıarası kəsilməyən hücumlar, düşmənin Cəbrayıl istiqamətində bir
neçə yüksəkliyi ələ keçirməsinə və Qazanzəmi, Çullu, Maşanlı, Dağ
tumas kəndlərini işğal etməsinə səbəb oldu. Bunlar Qubadlı üçün çox
böyük strateji əhəmiyyətə malik olan yüksəkliklər idi. Hadisələrin belə
inkişaf etməsi, o vaxtkı rayon rəhbərliyinin verdiyi yalan vədlər və
əhali arasında yaranan şayiələr Qubadlının işğalını günbəgün yaxın
laşdırırdı. 

Avqustun 29da ermənilər Yazı düzü və Xanlıq kəndi istiqamətində
hücuma keçdi. Düşmən irəlilədikcə heç bir yerdən kömək gözləməyən
uca dağlarımız, buz bulaqlarımız, yurdyuvamız yavaşyavaş şəhid oldu...
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...Qubadlının işğalından 6 il ötürdü. (2018ci ildə  işğalın 25 ili tamam
olur. red. R.M.) Təsadüfən görüşdüyüm döyüşçü dostlarımdan biri məni o
illərə apardı, Qubadlının işğal olunması ilə bağlı bəzi məqamları xatırladı:

27 AVQUST

«Mahmudlu başı deyilən yerdə briqada komandiri polkovnik Nüsrət
Namazovla görüşdüm. O, rayonun bir neçə səlahiyyətli nümayəndəsi ilə
birlikdə Cəbrayılın yanan kəndlərinə tərəf baxırdı. Namazov hərbçi idi.
Gözəl bilirdi ki, bu yüksəkliklərin itirilməsi Qubadlının və ətraf rayon
ların itirilməsi deməkdir. Polkovnik məni və başqa bir döyüşçü dostumu
Maşanlı kəndinə kəşfiyyata göndərdi və dedi:

 Bizim döyüşçülərdən orada bir neçə nəfər var. Gedin, lazım olsa
sizə mütləq əlavə kömək göndərəcəyik. 

Biz kəndə gizli yolla qalxdıq. Dağın ətəyində bizim minaaxtaranların
komandiri və 56 əsgər dayanmışdı. Kəşfiyyat zamanı kənddə ermənilərin
2 tank, 3 PDM və 50dən çox əsgəri olduğunu dəqiqləşdirib vəziyyəti
briqada komandirinə çatdırmaq üçün geri qayıtdıq. Yolda polis rəisi El
varis Paşayevlə qarşılaşdıq. O, 30 nəfərlə köməyə gəldiyini bildirdi. On
lara əsgərlərimizin olduğu yer və kənddəki vəziyyət haqqında məlumat
verdik.

Mahmudlu başına qayıdanda polkovnik Namazovun yanında Qubadlı
rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Hüseyn Әsədov, prokuror Nizami
Ağayev, məhkəmənin sədri Sərdar Hüseynov, müstəntiq və bir neçə başqa
adam var idi. Vəziyyəti olduğu kimi polkovnik Namazova çatdırdıq. Elə
bu vaxt Xanlıq kəndinin kolxoz sədri UAZ markalı maşınla yanımıza
gəldi. O, icra başçısının qarşısında ikiqat əyilərək: «Yoldaş Әsədov, Xan
lıqda 500 nəfəri səfərbər edib silahlandırmışam. Yollara mina basdır
mışam. Sizi inandırım ki, o kəndləri ermənilər yox, özümüzünkülər
yandırıb. Mən yüz faiz bilirəm ki, bu təxribatı Xalq Cəbhəsi və Әlikramın
adamları törədib. Onlar istəyir ki, Qubadlını köçürsünlər»  deyərək özünü
əsl hərbçi kimi göstərməyə çalışdı.

Mən sıravi bir döyüşçü idim. Komandiri gözlərimlə gördüklərimə
inandırmağa çalışırdım:

 Cənab polkovnik, siz axı hərbçisiniz. Kolxoz sədrinin cəfəng sözlərinə
inanmayın. Mən gözlərimlə gördüklərimi deyirəm sizə. Özünüz də bilirsiniz
ki, bu hücumların qarşısı alınmasa, bütün kəndlərimizi itirə bilərik.

Elə bu vaxt prokuror sözümü yarımçıq kəsib dedi:
 Biz bilirik təxribatçılar kimlərdir, indi gedib onları tutub bura

gətirəcəyik.
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Komandir mənim çox çalışdığımı görüb, Maddi Təchizat batalyonun
dan kömək üçün bir taqım ayrılmasını əmr etdi. Həmin gün saat 24 radə
lərində minaaxtaranların tutduğu mövqeyə çatdıq və bildirdik ki, bir
neçə saat əvvəl kömək məqsədilə bura 30 nəfər polis göndərilib. Mi
naaxtaranların komandiri heç bir kömək gəlmədiyini bildirdi. Sonra
öyrəndim ki, polis rəisinin köməyə gətirdiyi həmin 30 nəfər Xanlıq yolu
ilə yenidən Qubadlıya qayıdıb. 

Artıq gözləmək olmazdı. Dağınıq halda olan əsgərləri bir yerə toplayıb
onlarda döyüş ruhunu yüksəltmək lazım idi. Әsgərlərin hərəkətlərindən
hiss olunurdu ki, şayiələr onlar arasında da çaşqınlıq yaradıb. Biz kəş
fiyyat qrupu yaradıb gecəykən yüksəklikləri yenidən ələ keçirdik.

Artıq kənddə ermənilər yox idi. Onlar qayıdıb öz mövqelərində giz
lənmişdilər. Hər an hücuma keçə bilərdilər. Odur ki, Namazovla əlaqəyə
girib əlavə qüvvə göndərilməsini xahiş etdim. Namazov məni geri çağı
rıb İcra Hakimiyyətinə gəlməyi tələb etdi. Həmin gün İcra Hakimiyyəti
qarşısında polkovnik Nüsrət Namazovla və icra başçısı Hüseyn Әsə
dovla görüşdüm. Onlar mənə möhkəm olmağı tapşırdı. Rayonda və ətraf
kəndlərdə baş verən hadisələrin hamısı təxribatçıların işi olduğunu bil
dirdilər və dedilər:

 Polis rəisi bizə hadisənin gedişi barədə ətraflı məlumat verib. Kənd
lərin yandırılması benzindoldurma stansiyasının və çaxır zavodunun
müdirlərinin işidir. Bu sahədə yeyinti olduğuna görə qəsdən bu yola əl
atıblar.

Maraqlıdır, əgər belədirsə, rayon rəhbərləri bu hadisələrə nə üçün
müşahidəçi kimi baxırdı? Görəsən, hadisələri nə üçün düzgün qiymət
ləndirmirdi?

Mövqelərimizi möhkəmləndirmək üçün bizə əlavə kömək göndəril
mədi. Elə bu səbəbdən də ermənilərin növbəti hücumu zamanı strateji
əhəmiyyətə malik olan yüksəklikləri yenidən itirdik.

İcra başçısı altı gün idi ki, rayona rəhbərlik edirdi. O, bütün işlərini
prokurorun və polis rəisinin məlumatları əsasında qururdu. Rayon rəh
bərliyinin yarıtmaz işi nəticəsində artıq əsgərlər arasında ruh düşgünlüyü
yaranmışdı».

28 AVQUST

Həmin gecə polis rəisi Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verərək deyir:
«Cəbrayıl rayonunun kəndlərini təxribatçılar yandırıb. Onlar Xalq Cəb
həsi və Әlikram Hümbətovun adamlarıdır. Referenduma görə belə edir
lər. Heç bir köməyə ehtiyac yoxdur. Özümüz qarşısını alacağıq».
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29 AVQUST

«Ermənilər Xanlıq kəndi istiqamətində genişmiqyaslı hücuma keçdi.
Rayonun rəhbərləri hələ də öz aramızda təxridatçı axtarırdı. Kənddə 20
30 nəfər silahlı qalmışdı. Bu qüvvə ilə kəndi müdafiə etmək mümkün de
yildi. Artıq hər şey gec idi. Xanlığın işğal olunması Qubadlının müha
sirədə qalması demək idi. Polkovnik Namazov kolxoz sədrinin onu
aldatdığını və indi onu heç kim eşitmədiyini etiraf etdi».

30 AVQUST

«Vəziyyəti bir hərbçi kimi qiymətləndirən Namazov rayon
ağsaqqalarını üç dəfə İcra Hakimiyyətinə göndərdi və uşaqların, qadın
ların, qocaların rayondan çıxarılmasını təklif etdi. Rayonun prokuroru
və polis rəisi bu təklifə qəti etirazını bildirdi. «Postlardan bir nəfər də
buraxmaq olmaz»  deyərək hər şeyin yaxşı olacağını bildirdilər. 

Polkovnik vəziyyətdən daha çox məlumatlı idi. O, Qubadlı yaxınlığın
dakı Gödəklər postundan əsgərlərin qaçdığını dedi. Orada yeni post ya
radıb dövlət maşınlarının, hərbi maşınların rayondan çıxmasının qarşısını
almaq əmrini verdi. Elə bu vaxt bizə Vaqif Cabbarovun batalyonunun qaç
ması barədə məlumat gəldi. Biz rayonu müdafiəsiz qoyub qaçan əsgərləri
Akara stansiyası yaxınlığında qarşıladıq. Yüzə yaxın əsgəri geri qaytar
mağa nail olduq. Әsgərlər yenidən döyüş nöqtələrinə göndərildi».

31 AVQUST

«Yazı düzündə yerləşən postlarımız teztez güclü hücuma məruz
qalırdı. Rayon rəhbərliyi bizim heç bir çağırışımıza məhəl qoymurdu.
Kömək üçün nə texnika, nə də ki, canlı qüvvə göndərilirdi. Ailələrinin
təhlükəsizliyini vaxtında təmin etmiş rayonun rəhbər işçiləri belə
vəziyyətdə yəqin ki, özlərinin təhlükəsizliyi barədə düşünürdü. Hadisə
lərin belə kəskin xarakter alması illərdən bəri buraxılan səhvlərin
nəticəsi idi. Artıq bu səhvləri aradan qaldırmaq mümkün deyildi. Bir
neçə gün ərzində Qubadlının ətraf kəndləri bütünlüklə işğal olundu. Bu
işğalın qarşısını vaxtında almaq üçün nə rayonun rəhbərliyi, nə də Qu
badlının müdafiəsi üçün yaradılmış «müdafiə şurası» heç bir iş görə
bilmədi, daha doğrusu, görmədi... Və sonda Qubadlı işğal olundu. Son
bir neçə gün ərzində qubadlılar 60 nəfərdən çox şəhid verdi, 750 nəfər
yaralandı. Onlarla dinc sakin girov götürüldü və itkin düşdü. Evlərindən
heç nə çıxara bilməyən 30 minə yaxın Qubadlı sakini respublikanın
müxtəlif rayonlarına səpələndi.
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İndi teztez fikirləşirəm, görəsən rayon rəhbərliyi və «müdafiə şura
sı»nın üzvləri hadisələrə nə üçün göz yumurdu? Axı, polkovnik Nüsrət
Namazov əhalinin eveşiyini vaxtında çıxarması barədə dəfələrlə İcra
Hakimiyyətinin başçısı qarşısında məsələ qaldırmışdı. O, Qubadlının
müdafiəsi üçün dəfələrlə kömək istəmişdi. Әgər «müdafiə şurası» öz
vəzifəsini yerinə yetirməyibsə, əhalinin təhlükəsizliyini vaxtında təmin
etməyibsə, bu, ancaq vətənə xəyanət kimi qiymətləndirilməlidir. «Mü
dafiə şurası»nın üzvləri nəinki öz vəzifə borclarını yerinə yetirməmiş,
hətta onlar son anda qadınları, qocaları döyüş gedən ərazilərdə qoyub
aradan çıxmışdı. Axı avqustun 30na qədər rayon rəhbərliyi «müdafiə
şurası» ilə birlikdə dövlət əmlakını qoruya və əhalinin köçürülməsini
təşkil edə bilərdi. Belə olan halda onlarla dinc sakin nə şəhid olardı, nə
də ki, girov götürülərdi...

Bəli, Qubadlı işğal olunanda rayonda nə icra başçısı var idi, nə pro
kuror, nə polis rəisi, nə də ki, məhkəmə sədri. Heç «müdafiə şurası»nın
digər üzvləri də yox idi. Beş il ermənilərlə qarşıqarşıya döyüşən Qubadlı
rayonu və onun 93 kəndi 34 gün ərzində tamamilə işğal olundu. Bu, təəc
cüb doğurmurmu?»

Bu, bir döyüşçü dostumun neçəneçə illər əvvəlki xatirələri idi. O
danışdı, mən isə qələmə aldım.

P.S. 31 avqust 1993cü il... Həmin il dünyaya göz açan bir Qubadlı,
bir Poladlı körpəsinin bu gün 25 yaşı tamam olur. O, Poladlını gör
məyib, Poladlının havasından udmayıb, suyundan içməyib. Lakin
onun da xəyalında bir Poladlı var. O, böyüklərindən, müharibə işti
rakçılarından eşitdiyi, televiziya ekranlarında gördüyü hadisələr
əsasında içində bir Poladlı qurub... Bu gün Bakının, Sumqayıtın
hündür binalarında xəyalında yaşadır Poladlını. Yəqin ki, bu uşağın
içindəki Poladlı da bizim uşaqlıq illərimizdəki Poladlı kimi saf, təmiz
və qayğısızdır. Xəyalındakı Poladlı isə yəqin ki, yaralı, niskilli, bir
az da incikdi...
Deyirlər xəyallar gerçəklikdən doğur. Doğrudan da Poladlı bu gün
yaralıdı  məndən, səndən, ondan incikdi... «Məndən incik düşən inci
vətənim», sənin yaralarını xəyallarında yeni dünya quran bir «uşaq»
sarıyacaq. Sənin qisasını mütləq o, alacaq!!!
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POLADLIYA GEDӘN YOL  1
(Yusifov Tahir Məmməd oğlunun 

Poladlının işğalından sonrakı xatirələri).

O gün yaddaşıma elə həkk olunub
ki, onu silib atmaq mümkün deyil.
Ermənilər rayonumuzu 
işğal etdikdən sonra biz dayımın
(Әsab dayı) ailəsi ilə birlikdə
Binəyə  Möhsüngilə gəldik. 
O vaxt mən hərbçi idim. 
Ailəmizi kənddən təhlükəsiz 
çıxarmaq üçün komandir mənə
bir neçə günlük ücazə vermişdi.

1993cü il avqustun 31də Qubadlının Zəngilana yaxın bəzi kəndləri
hələ işğal olunmamışdı. Mən Binədə çox qala bilməzdim. Taborumuzun
Ulaşlı kəndində mövqelərini möhkəmləndirdiyini öyrənən kimi döyüş
dostlarımın yanına  cəbhə bölgəsinə qayıtdım. Bir həftədən çox idi ki,
xəbər tuta bilmədiyim qardaşım Zahir də burada idi. Onlar çoxlu erməni
öldürmüşdü...
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Nəyin bahasına olursaolsun doğma kəndimizə qayıtmaq, o yerləri
yenidən görmək istəyirdim. Bu, tək mənim yox, uca dağları, gen dərələri,
buz bulaqları tərk etmiş minlərlə insanın arzusu idi. Kəndimiz üçün hələ
bu qədər darıxdığım olmamaışdı…

Sentyabrın 20də tabor komandiri Paşayev Sadiq, bölük komandiri
Allahverdiyev Azad və mən yaxşı silahlandıq. İşğal altında qalan kənd
lərimizə getmək qərarına gəldik. Әlavə beş nəfər hərbçi də silahlanıb
bizə qoşuldu. Maşın bizi Çərəli kəndinə qədər gətirdi. Çərəliyə yaxın
kəndlərin hamısı işğal altında olduğu üçün gizlənib qaranlığın düşməsini
gözlədik…

Artıq qaranlıq düşmüşdü, plan üzrə yola çıxmalıydıq. Heç nədən
qorxmurduq. Yeganə qorxduğumuz şey uşaqlıq xatirələrimizin, gənclik
illərimizin beşiyi olan kəndimizin yanmasını görmək idi. Ermənilərlə
qarşılaşacağımız halda sona qədər döyüşməyi, əsir düşəcəyimiz təqdirdə
isə özümüzü güllələməyi göz önünə almışdıq. Hətta bunun üçün hər bi
rimiz ürəyimizin üstündə patron da gəzdirirdik. Bu, o patron idi ki, ürə
yimizin üstündə olanda işıqlı sabah, içində olanda isə qaranlıq bir dünya
vəd edirdi bizə… Yaşımızın elə vaxtı idi ki, biz ürəyimizin başında pat
ron yox, qayğısız, sevgi dolu bir dünya gəzdirməliydik. 

Yoldan xeyli aralı gedirdik. Dondarlı kəndinin yaxınlığına çatanda gecə
saat iki olardı. Müşahidələrimizdən gördük ki, kənddə sakitçilikdir. Buna
baxmayaraq biriki evdən zəif işıq gəlirdi. Erməni olduğundan şübhələnib
iki dəstəyə bölündük və gizlənəgizlənə işıq gələn tərəfə getdik. Sən demə
işıq, yanan evlərin hələ sönməyən közüymüş. Dondarlıda evlərin demək
olar ki, yarısından çoxu yandırılmışdı. Körpünün bir tərəfi tamamilə çök
müşdü. Dəmirçilərdə də eyni vəziyyət idi. Gecə Әhməd müəllimgilin
evində yatdıq. Doğrusu sentyabr olmasına baxmayaraq bir az üşüdüm.
Həmin an xəyalım adlarını bu gün də unuda bilmədiyim yerlərdən keçib
kəndimizdə dayandı. Düşündüm ki, yəqin indi kəndimiz də üşüyür. Axı,
onu isidən insanların saflığı, onların nəfəsiydi… Qəribədir, bir vaxtlar
addımaddım gəzdiyimiz yerlərə indi gizlənəgüzlənə gedirdik.

Səhərə yaxın Әhmədin kahası deyilən yerə qalxdıq. Buradan rayon
mərkəzi aydın görünürdü. Rayonda xeyli evin yandırılmasına baxmayaraq,
bir canlanma hiss olunurdu. Görünür ermənilər maşınlarla camaatın var
dövlətini daşıyırdı. Yazı düzündəki telestansiyanın ətrafı da ermənilərlə
dolu idi. Ya dağıdılmış stansiyanı bərpa edir, ya da ki, söküb aparırdılar.

Әhmədin kahasından Poladlı kəndinə qədər məsafə elə də uzaq de
yildi. Mən döyüş dostumla kəndə getmək qərarımı komandirə bildirdim
və «Bu gün həm də atamın dünyadan köçdüyü gündü»  dedim. Ko
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mandir bunun təhlükəli olduğunu desə də, üç il əvvəl dünyasını dəyişən
atamın qəbrini sonuncu dəfə ziyarət etmək istəyimə qarşı çıxmadı:
«Gedin, ancaq ehtiyyatlı olun. Sizi burada gözləyəcəyik!»  dedi… 

Mən və döyüş dostum Qurbanəli Süsənbərin narlığından keçib Ağa
çayından doyunca su içdik. Həmin vaxt içdiyim suyun dadı bu gün də
damağımdan getməyib. Qəribin çökəyindən Eşşək meydanına qalxdıq.
Ajjanı, Bayram yoxuşunu necə keçdiyimizi bilmədim.

Kənddə sakitlik hökm sürürdü. Nov daşa çatanda gördüm ki, Alış ba
banın pasportu yolun kənarına düşüb. Götürüb cibimə qoydum. Yararsız
hala salınmış ev əşyaları ətrafa səpələnmişdi. Bu, artıq kənddəki evlərin
dağıdılmasından xəbər verirdi. Məhəmməd dayının evinə qalxdıq. Er
mənilər evin altını üstünə çevirmişdi. Qəflətən Şor suya tərəf gedən çığırın
yanındakı damdan qabqacaq səsi eşidildi. Cəld özümüzü yaxınlıqdakı
daşın arxasına saldlq. Avtomatı hazır vəziyyətə gətirdik. Gördük ki,
damdakı Cümşüd dayının itidir. Görünür, acından oraları axtarırmış.
Özümüzü itə göstərmədik ki, səsküy salmasın. «Erməni olsaydı hamısını
bircəbircə güllələyərdik»  deyib yolumuza davam etdik. 

Xəyalımdan hələ bir əsr bundan əvvəl Ağamalı babamın erməniləri
necə öldürməsi gəlib keçdi. Elə bu xəyalla da Ağamalı babamın, da
yımgilin evinə gəlib çıxdıq. Ermənilər bura da yaxşıca əl gəzdirmişdi.
Dayımın divardan asılmış şəklini götürüb, öz evimizə gəldim. Evdəki
qiymətli əşyaların hamısını aparmışdılar. Apara bilmədiklərini isə
sındırıb əzmişdilər. Döşəməyə səpələnmiş şəkilləri, bir də təktənha
qalmış gəlinciyi götürüb evdən çıxdım. Bu, o gəlincik idi ki, atam 1990
cı il avqustun 8də nəvəsi Telli dünyaya gələndə almışdı. Həmin il
sentyabrın 21də atam dünyasını dəyişdi. Gəlinciyi atam aldığı üçün onu
heç kim gətirib balaca Telliyə verə bilmirdi...

Həyətimizdəki bal qutularının yanyörəsində qaynaşan arılar da yox
idi. Çünki onların da «evləri» dağıdılmışdı. Onlar da erməni
vəhşiliyindən harasa uçub, pərənpərən düşmüşdü. Abbasəli dayının,
Balakişi dayının, Zakirgilin evləri yandırılmışdı... 

Sonra Alzabəyin yalda dəfn olunanları ziyarət etməyə getdik. Dil
sizağızsız, həm də kimsəsiz qalan bu qəbir daşları mənə çox şey
deyirdi... Düz 21 gün idi ki, «gözləri» yolda qalan bu qəbirləri heç kim
ziyarət etmirdi. Hiss olunurdu ki, kimsəsiz qaldıqlarına görə onlar da
üşüyür...

Atamın qəbirinin qarşısında dayanmışdım. Nə deyəcəyimi, atama nə
cavab verəcəyimi bilmirdim. Göz yaşları ilə dolu olan kirpiklərimin
arasından onun şəklinə, bir də «21 sentyabr 1990cı il» yazısına baxırdım.
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Hələ atamın qara mərmərdən boylanan şəklini bu qədər kədərli, qəmgin
görməmişdim. Dil açıb danışa bilsəydi nə deyəcəyini baxışlarından hiss
edirdim...

Atamla Sabir dayı hasara almışdı bu qəbristanlığı. Biz qoruya bilmədi
yimiz bu qəbristanlığı heç daş hasarlar da qoruya bilmədi... Axı, bu necə
dünyadır? Atam bizi ayağımız yer tutub hər yerə getdiyimiz vaxtı da
qoruya bilirdi. Biz isə onun cansız məzarını da qoruya bilmədik!..

Hər il olduğu kimi bu il də gəlmişdim atamın qəbrini ziyarət etməyə.
Ancaq gizlənəgizlənə... Növbəti il heç gizlənəgizlənə də gələ bilməyə
cəyimi bilirdim. Xəyalım atamın başdaşı ətrafında hey dolaşırdı. Elə bil
yuxuya dalmışdım. Dostum Qurbanəli qolumdan tutanda sanki ayıldım.
«Sən dünyadan köçdüyün gün, hər il məzarını ziyarət etməyə gələcəyi
mə söz vermişdim ata! Bağışla məni sözümü tuta bilmədim!»  deyib
dostumla birlikdə oradan uzaqlaşdıq. (Qeyd: 2014cü il iyulun 11də
Rusiya vətəndaşı Dilqəm Әsgərov, Azərbaycan vətəndaşları Şahbaz
Quliyev və Həsən Həsənov işğal altında olan Kəlbəcər rayonuna valide
ynlərinin məzarını ziyarət etmək üçün getmişdi. Həmin gün Ermənistan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində Dilqəm Әs
gərov və Şahbaz Quliyev girov götürülmüş, Həsən Həsənov isə güllələ
nərək öldürülmüşdü).

Artıq Xocamsaxlı kəndi tərəfdən arabir avtomat səsləri eşidilirdi.
Әrazidən tez çıxmağımız barədə döyüş dostlarımız hava rabitəsi ilə bizi
xəbərdar etmişdi. Bir az geciksəydik bəlkə də özümüzlə bərabər dost
larımızı da təhlükə altında qoyacaqdıq.

Biz yenidən Dəmirçilər kəndinə qayıtdıq. Әrşad müəllimin evinə gəldik.
Onun kitabxanasını həyətə dağıtmışdılar. Evdən bir az quru çörək tapıb
yedik. Gecə saat 12də Dondarlıya oradan isə Mirlər kəndinə gəldik. Mir
Sədi ağanın evini yandırmışdılar. Sucəddin babanın evində gecələməli
olduq. Səhərə yaxın Ağ Hasarı ziyarət edib Çərəliyə qayıtdıq. Bizi burada
maşın gözləyirdi...

P.S. Bakıya qayıdanda atamın aldığı gəlinciyi gətirib bacım qızı Tel
liyə verdim. Düzdür, üç yaşlı bir uşaq bunun mənasını anlaya bil
məzdi. Ancaq illər keçdikdən və Telli hər şeyi başa düşdükdən sonra
gəlinciyə olan sevgisi daha da artdı. Böyüməsinə baxmayaraq, o,
gəlinciyi son illərə qədər qoruyub saxlayırdı.
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POLADLIYA GEDӘN YOL  2
(Sadıqov Vəfadar Bilal oğlunun 

Poladlının işğalından sonrakı xatirələri).

Ermənilərin torpaqlarımızı işğal
etməsi ilə heç cür barışa
bilmirdim. Addımaddım 
gəzibdolaşdığım Poladlı kəndini
hər gün yuxularımda görürdüm.
Gözlərimi yuman kimi gah
ayaqyalın, başıaçıq Yalın yoxuşu
ilə Atlar gölünə qaçır, gah
Gabyuxarı Uzun zəmiyə ot
biçməyə gedir, gah da Alzabəyin
yalda taytuşlarımla futbol 
oynayırdım...

Milli Ordunun Ulaşlı kəndində mövqe tutmuş bölməsində xidmətimi
davam etdirirdim. Yüzlərlə, minlərlə azərbaycan oğlu kimi mən də üç il
əvvəl Sovet Ordusunda əsgəri xidmətimi yarımçıq qoyub Milli Orduya
gəlmişdim. 

Torpaqlarımız işğal olunduqdan sonra ailəmiz Sumqayıt şəhərində
məskunlaşdı. Hər gün torpaq həsrəti ilə üzülürdüm. Döyüş dostlarım elə
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bilirdi ki, evdə nə isə baş verib. Ancaq elə deyildi, necə olursaolsun
kəndimizə qayıtmaq, o yerləri yenidən addımaddım gəzmək istəyirdim.

Ermənilər kəndə hücum edəndə camaat qaçıb güclə canını qurtar
mışdı. Evlərindən heç nə çıxara bilməyən insanlar Bakının, Sumqayıtın
müxtəlif yerlərinə səpələnmişdi. Uşaqlıq illərimizin xatirəsi, qayğısız
günlərimiz, saflığımız, insanlara məhəbbətimiz, torpağa sevgimiz 
hamısı kənddə qaldı. Onlar bir bağlamaya sığan deyildi ki, atıb çiyni
mizə gətirək... Bu dəyərlər o qədər böyük, o qədər ağır idi ki, hələ onları
götürə biləcək bir «texnika» dünyada kəşf olunmayıb...

Sentyabrın 23də Sumqayıta getmək bəhanəsilə komandirdən icazə
aldım. Dedim ki, guya, çoxdandır ailəmizdən xəbərim yoxdur, icazə ver
gedim baş çəkim, tez də qayıdım. Sağ olsun komandir, icazə verdi. Dedi:
«Hara getmək istədiyini bilirəm, vətənpərvər oğlan olduğunu da bilirəm,
get, ancaq ehtiyatlı ol!»

Məndən əvvəl Tahir Poladlıya gedib gəlmişdi. O, deyirdi: «Vəfadar,
insanın öz doğma kəndinə qayıtması  dağları, dərələri, qayaları, ağacları,
evləri yenidən görməsi, hətta çaydan əyilib su içməsi tamam başqa bir
hissdir. Həmin vaxt keçirdiyim hissləri sözlə ifadə etmək mümkün deyil». 

Getdiyim yolun nə qədər təhlükəli, eyni zamanda qismətə bağlı
olduğunu bilirdim. Bilirdim ki, hər an ermənilərlə qarşılaşa bilərəm.
Buna baxmayaraq tək gedəcəyimə artıq qərar vermişdim. Dar günün
yarağı olan bir ədəd patronu ayırıb ürəyimin başına qoydum yoldaş
larımdan xəbərsiz silahlanıb Çərəli kəndinə gəldim. O vaxt Çərəli kəndi
ordumuzun nəzarəti altında idi. Üstümdəki silahların ümumi çəkisi bəlkə
də, qırx kiloqramdan çox olardı...

Səhərəyaxın Dondarlı kəndinə çatdım. Kənddə evlərin çoxu yandırıl
mışdı. Havadan da yanıq iyi gəlirdi. Evlərin divarları qapqara qaral
mışdı. Yanmış ot tayalarının, çəpərlərin yeri ağappaq idi. Elə bil qar
yağmışdı. Әtrafa səpələnmiş külün üzərində ayaq izləri yox idi. «De
məli, buradan məndən başqa heç kim keçməyib»  deyə düşündüm.
Düşməni aldatmaq üçün külün üzəri ilə əks istiqamətdə hərəkət etdim.
Ayaq izlərimin istiqamətini görəndə insanda elə təsəvvür yaranırdı ki,
guya, kim isə düşmən mövqelərindən bizim tərəfə qaçıb... 

Yol ilə Dəmirçilər kəndinə gəldim. Çox da hündür olmayan bir yerdə
dayanıb, yanan evləri saymağa başladım. Kənddə 41 evin külünü havaya
sovurmuşdular. Dağlara nəzər yetirdikdə gördüm ki, Hərtiz piri tərəfdə
ermənilərin bir BMPsi dayanıb. Məni görməsinlər deyə tez özümü
yarğandan aşağı atdım, Ağa çayının kənarına gəldim, oradan isə çayyuxarı
Poladlıya tərəf qalxdım.
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Yolboyu Tahirin sözlə ifadə edə bilmədiyi hissləri mən də keçirirdim.
Doğrudan da bunu yalnız həmin anı yaşayanlar hiss edə bilərdi... Qalaqlı
bağdakı bulaqdan doyunca su içib Çınqıllığa, sonra Mirim kahasına,
oradan isə dərə ilə Hilal əmim oturan daşın arxasına kimi gəldim.
Xəyalım sanki kəndimizin üzərində qanad açıb uçmağa başladı. Tahir
dediyi dağlar, dərələr, qayalar, ağaclar, evlər, hər şey öz yerində idi.
Təkcə Balakişi əminin, Zakirgilin bir də Abbasəli dayının evini yandır
mışdılar. Kənddə elə bir sükut hökm sürürdü ki, adam az qalırdı dəli
olsun. Burada nə insanların nəfəsi, nə heyvanların səsi, nə də ki, quşların
cəhcəhi hiss olunurdu. Heç evlərin bacasından tüstü də çıxmırdı.
Deməli, kənddə heç bir canlı qalmamışdı... Xəyalımla kəndimizi gəzib
dolaşdıqdan sonra özözümə dedim: «Bu sakitçiliyin ancaq bircə səbəbi
ola bilər, görünür ermənilər bu günlər ərzində evlərin hamısını talan edib
gediblər». 

Hilal əmimgilin həyətindən keçəndə itlərinin bağlamada öldüyünü
gördüm. Fikirləşdim ki, yəqin kənddən çıxanda iti açmaq yaddan çıxıb,
yazıq heyvan acından ölüb. Ancaq onu güllələmişdilər. Balaca bir çala
qazıb iti basdırdım, sonra evimizə tərəf getdim. Bir vaxtlar qonaqlıqaralı,
ağzınacan dolu olan evimiz bomboş idi. Eyvanımzdakı buğda anbarının
dibini də süpürüb aparmışdılar. Həyətbacanı darmadağın etmişdilər. Üst
üstə qoyulub bağlanmış dörd ədəd stul nədənsə yaddan çıxıb həyətdə
qalmışdı. Gözlərim önündə çanlanan bu mənzərəni görmək nə qədər çətin
olsa da, bəlkə də həmin vaxt ömrümün ən gözəl anını yaşayırdım. Ona
görə ki, böyüyüb boyabaşa çatdığım doğma evimizdəydim...

Qorxu hissini özümdən tamamilə uzaqlaşdırmışdım. Bir dəqiqə
sonra nə baş verəcəyini bilmirdim. Bircə onu bilirdim ki, gəldiyim
yolun sonu, həyatımın da sonu ola bilər... Bu da bir qismətdir deyib,
kəndi gəzməyə getdim. Ağakişi dayıgilin evinin qabağından keçəndə
Cümşüd əminin iti qəflətən hürməyə başladı. Çox sevindim. «Sən demə
kənddə canlı yaşayırmış»  deyib iti sakitləşdirdim. İt elə bil ki, hamı
dan küsdüyünü hiss etdirmək üçün başını çevirib oraburanı axtaraax
tara Alış babanın bağçasına tərəf getdi. Mən isə çəpərin altındakı yolla
Şor bulağa getdim. Bulağın buz kimi suyundan doyunca içdim. Sanki
dünyanın ən dadlı suyunu içirdim. Dağdağan ağacının dibində oturub
dərindən nəfəs aldım: «Kaş ki, ozümlə evlərin sayı qədər mina gətirəy
dim. Hər evin qapısına birini basdırıb gedərdim. Yəqin ki, onlar evlərdə
qalan xırdapara şeylər üçün yenə də gələcək»  deyə fikirləşdim. 

Poladlının adi günlərindəki kimi yenidən evə qayıtdım. Mənə elə
gəlirdi ki, bulağın üstündəki dağdağan ağacının dibində taytuşlarımla
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xeyli söhbət etmişəm. Bir gündən çox idi ki, çörək yemirdim. İştaham
da yox idi. Elə bil uşaqlıq illərində olduğu kimi Xatun xala yolağanın
qabağında mənə yağlı dürmək vermişdi... Elə bil ki, Simuzər xalanın
Məktəb yolunda payladığı şərbətdən doyunca içmişdim... 

Eh, nə isə... Qayğısız günlərimi xatırlayaxatırlaya həyətimizdəki çardağa
qalxdım. Quru taxtanın üstündə uzanıb yatdım. Bəlkə də ömrümdə belə şirin
yatdığım olmamışdı. Yuxuda gördüm ki, Şor suyun üstündəki dağdağan
ağacının dibində oturmuşam. Bir maşın gəlib bulağın yanında dayandı. Sabir
dayı ilə Asif maşından düşdü. Tez qaçıb onlarla görüşdüm. Təəccüblə soruş
dum: «Yollar açılıb ki, siz gəlmisiniz?..» Elə bu vaxt Yalın yoxuşu tərəfdən
gələn maşının səsinə diksinib ayıldım. Artıq hər yer işıqlanmışdı.

Çardağın kənarı taxtadan olduğu üçün yuxarı görünmürdü. Cəld av
tomatı hazır vəziyyətə gətirdim. Asanlıqla təslim olmaq fikrim yox idi.
Taxtanın arasından yola tərəf baxırdım. Qazel markalı maşın yolağanın
qabağında dayandı. Adi geyimdə olan bir erməni danışadanışa maşın
dan düşüb həyətdəki stulları götürdü. Maşının içərisində dörd hərbçi də
var idi. Görünür onlar bütün evləri silahlıların nəzarəti altında talan
edirmiş. Bəlkə də onların hamısını güllələmək, yaxud da qumbara ilə
maşını partlatmaq olardı?! Ancaq, kinolardakı kimi qəhrəmanlıq göstər
mək istəmirdim. Bilirdim ki, ara qarışsa çətin olacaq. Dağlarda, dərə
lərdə gizlənmək, acsussuz qalmaq, mənə baha başa gələcək. Ona görə
də sakit dayanıb gözləməyi daha üstün tutdum. Onlar maşını sürüb Nov
daşa tərəf getdi. Yəqin ki, çardaqda olduğumu hiss etsəydilər, avtomatlar
işə düşəcəkdi... 

Öz torpağımda sərbəst dolaşmaq mənim haqqım idi. Ara sakitləşdikdən
sonra evləri gəzməyə başladım. Acmışdım, yeməyə heç nə tapa bilmədim.
Sonra Alzabəyin qəbristanlığına gəldim. Həyatdakı insanların sözlərinə,
baxışlarına dözmək mümkündür, ancaq həmin vaxt qəbir daşlarından boy
lanan şəkillərin baxışına dözmək mümkün deyildi. Sanki onların baxışları
adama deyirdi: «Hamınız gedin burdan, sizin qoruya bilmədiyiniz tor
paqları bizim ruhumuz qoruyacaq...» Qəbirlərin hamısını birbir ziyarət
etdim. Anamın qəbrinin qarşısında xeyli dayandım...

Aclıq mənə imkan vermədi ki, bir neçə gün evimizdə qalım. Ona görə
də gəldiyim yolla geri qayıtmağı planlaşdırdım. Qayıtmazdan əvvəl
hazır vəziyyətə gətirdiyim qumbaranı pilləkənin yanında ehtiyatla mişar
daşının altına qoydum və oradan uzaqlaşdım. Dondarlıya çatanda
gördüm ki, ətrafa səpələnmiş külün üzərində xeyli ayaq izi var. Yanan
evlərin külünü də daşımaqdan gözləri doymayan ermənilər, bir az
əvvəlki Qazeli yəqin ki, buralara qədər sürüb gəlmişdi...
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Axşam tərəfi Çərəliyə çatdım. Asif də orada idi. Çardaqda yatanda
gördüyüm yuxunu ona danışdım. Asif dedi: «Vallah, neçə gündür nə
gecəm var, nə gündüzüm. Mən də Poladlıya getmək istəyirəm. Kəndimiz
üçün burnumun ucu göynəyir...» Sentyabrın 25də gecə Asif Poladlıya,
mən isə Ulaşlıya tərəf yola düşdüm. Dedim: «Asif bax, bizim pilləkənin
yanındakı daşı tərpətmə ha, altında qumbara var...»

Sonralar Qubadlının bizim nəzarətimizdə olan kəndləri, hətta Zəngi
lan rayonu da bütövlüklə işğal olundu. Ordumuz mövqelərini bir az da
geridə möhkəmləndirdi. Poladlıdan qayıdandan sonra heç bir yerdə qərar
tuta bilmirdim. Hətta dəli olmaq həddinə çatmışdım. Çox heyfsilənirdim
ki, gərək həyətimizdə gördüyüm ermənilərin hamısını öldürəydim.
Yeganə təsəllim pilləkənin yanında daşın altına qoyduğum qumbara idi...
Evdəkilərə demişdim ki, məni bilmək olmaz, nə vaxtsa siz Poladlıya
qayıtsanız qumbaradan ehtiyatlı olun. 

P.S. Sonrakı döyüş yolum Ağdamın bizdə olan kəndlərindən keçdi. Po
ladlıdan xeyli aralı düşməyim məndə kəndimizə olan istəyi daha da
artırdı. Könüllü olaraq işğal altında olan kəndimizə yenidən kəşfiyyata
getmək qərarına gəldim. Bu barədə komandiri məlumatlandırdım. O,
Biləsuvar rayonundan olan üç nəfər könüllü ilə məni kəşfiyyata
göndərdi. Biz 1994cü il mayın 28də gizli yollarla Poladlıya qədər
gəlib çıxdıq. Ancaq gecələr hərəkət edirdik. Kəndimizə birinci gəli
şimlə sonrakı gəlişim arasındakı ən böyük fərq yolların çətinliyi, bir
də kəndimizin tanınmaz hala düşməsi idi. Evlərin damı, divarları
sökülmüş, ağacların hamısı kökündən çıxarılmışdı. Həyətimizdəki çar
dağın yeri də bilinmirdi. Pilləkənin yanında böyük bir çala var idi.
Görünür, qumbara öz işini görmüşdü. Ermənilər kəndimizi xarabalığa
çevirmişdi. Heç kənddə Cümşüd əminin itinin səsi də gəlmirdi.
Həmin gün anamın ölümündən iki il ötürdü. Mayın 28də onun qəbri
ni sonuncu dəfə ziyarət etdim. Baş daşından boylanan şəkli bir az
solğunlaşmış, zəifləmişdi. Bəzi qəbirlər isə dağıdılmışdı...
Artıq baş daşlarından boylanan şəkillərin küskün baxışı mənə heç nə
demirdi... Hər şeyin gec olduğunu sanki, onlar da bilirdi... «Kaş ki,
kəndimizin xarabalığa çevrildiyini, qəbir daşlarından boylanan şəkil
lərin belə solduğunu heç görməyəydim...»  deyib döyüş dostlarımla
birlikdə gəldiyim yolu geri qayıtdım. 

610



POLADLIYA GEDӘN YOL  3
(Səfərov Asif Sabir oğlunun 

Poladlının işğalından sonrakı xatirələri).

Qubadlı rayonunun işğalından 
25 gün ötürdü. Poladlısız keçən
bu 25 gün o vaxt adama 25 il kimi
gəlirdi. Ancaq indi, 
doğrudan da 25 ildir ki,
kəndimizin havasına, suyuna, 
torpağına, daşkəsəyinə həsrətik.
Yaxşı yadımdadır, avqustun 
ortalarında Atlar gölündə
çiməndə uşaqlar: «Bəlkə də bu
göldə axırıncı dəfə çimirik!» 
kimi sözləri teztez təkrarlayırdı. 
Bu hiss nədənsə bizi heç rahat 
buraxmırdı. 

...Ağa çayının suyundan doyunca içdikdən sonra yaxınlıqdakı çinar
ağacından xeyli üzüm dərib döyüş dostlarımıza apardıq. Suyu da, üzümü
də bal dadırdı kəndimizin...

O vaxt kənddə əli silah tuta bilənlərin hamısı könüllü olaraq tor
paqlarımızın müdafiəsinə qalxmışdı. Mən də silaha sarılıb ermənilərlə
üzüzə dayanmışdım. Düşmən layiqli cavab almadıqca daha da azğın
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laşırdı. Son günlər teztez mövqelərimizi müxtəlif silahlardan atəşə tu
turdular. Bunun nəticəsi olaraq Çərəliyə qədər kəndlərimizin hamısı
işğal olunmuşdu. Zəngilana yaxın bir neçə kənd, o cümlədən Çərəli
kəndi hələ bizdə idi. Ordu bölmələrimizin nəzarətinə baxmayaraq er
mənilər hər an bu kəndlərə də hücum edə bilərdi... 

Hər gün kəndimiz Poladlı haqqında fikirləşirdim. Kəndimizə yenidən
qayıtmaq həvəsi ürəyimi göynədirdi. Bunun nə qədər təhlükəli olduğunu
bilirdim. Ancaq bir tərəfdən də özümə tam arxayın idim. Çünki erməni
ilə qarşılaşacağm halda, hər daşına, kəsəyinə bələd olduğum kəndimizdə
gizlənmək üçün yer tapacaqdım. Әgər Alış babanın damındakı kartof
quyusunda gizlənsəydim, ermənilər ömür boyu məni tapa bilməzdi. Әks
halda əsir düşməmək üçün hər bir döyüşçünün ürəyinin başında gəzdir
diyi patrondan istifadə edəcəkdim...

Sentyabrın 25də Dəmirçilər və Poladlı kəndinə kəşfiyyata getmək
məqsədiylə komandirdən icazə aldım. Gecə saat 12dən sonra altı nəfər
döyüş yoldaşım və mən silahlanıb Çərəlidən Dondarlı kəndinə tərəf
endik. Dayım oğlu İslah da bizimlə idi (İslah 1994cü ilin yanvarında
Ağdamın Güllücə kəndində gedən döyüşlərin birində şəhid olub).
Müşahidə zamanı gördük ki, Dondarlı və Dəmirçilər kəndi istiqamətində
bəzi yerlərdən arabir işıq gəlir. Bu, daha çox əl fənərinin işığına
oxşayırdı. Deməli, kənddə canlı qüvvə var idi. Təhlükənin qaçılmaz
olduğunu görən döyüş dostlarım Poladlıya getməkdən imtina etdi.
Dedilər: «Poladlıya getmək olmaz, Zeyvənin bütün erməniləri indi kənd
dədir. Mənə də məsləhət gördülər ki, bu həvəsdən əl çəkim. Hətta dayım
oğlu «Bibimə nə cavab verəcəm?»  deməklə məni fikirimdən daşındır
mağa çalışdı. Ancaq xeyri olmadı... Döyüş dostlarımdan əlavə bir neçə
avtomat darağı götürüb onlardan ayrıldım. Dayım oğlu: «Bibimin sorğu
sualına cavab verməkdənsə, səninlə getmək daha yaxşıdır»  dedi. O da
uşaqlardan bir neçə avtomat darağı götürüb mənə qoşuldu. Bu dəfə mən
öz etirazımı bildirdim: «Tək gedəcəm! Görünən dağa nə bələdçi!» 
deyib onu geri qayıtmağa məcbur etdim. Cibimdən qələm çıxarıb fənər
işığında döyüş xatirələri kitabçama «25 sentyabr 1993cü il.» və «Bu
tarixdə Poladlı kəndində ........... olub!» cümləsini yazdım. «Kəndində»
sözü ilə «olub» sözü arasında çoxlu nöqtə qoyub kitabçanı dayım oğluna
verdim: «İslah, qoy bu gündən kitabça səndə, qələm isə məndə qalsın...
Bunlar həmişə bir yerdə olub. Qayıtsam, deməli, kitabça ilə qələm
yenidən birləşəcək. Yox, əgər qayıtmasam nöqtələrin yerinə başqa
qələmlə «şəhid» sözü yazıb anama çatdırarsan. Qoy, hansı tarixdə və
harda şəhid olduğum bilinsin»  dedim.
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Səfərov Asifin döyüş xatirələri kitabçasından: «Təhlükə az olsun
deyə, hər yerdə yoldan xeyli aralı gedirdim. Poladlıya gedən yol o
qədər gözəl idi ki, bu hissi ancaq həmin vaxt o yolları gedən insan
duya bilərdi. Kəndimizə getdiyim üçün çox sevincli, tək olduğum üçün
isə yaman həyəcanlıydım. Soyuq tər az qalırdı ki, dabanımdan süzül
sün. Ayaqlarım məni hansı surətlə kəndə çatdırdı, heç xəbərim də ol
madı. Nov daşın yuxarısında Hilal dayı oturan daşın arxasından
kəndimizi bir neçə dəqiqə müşahidə etdim. Kənddə sakitçilik hökm
sürürdü. Dönüb geri baxanda Eşşək meydanını, Ajjanı, Nov daşı nə
vaxt keçdiyimi xatırlaya bilmədim.

Hər şeyə hazırıydım. Bilirdim ki, evlərimizi yandırıb, altını üstünə
çeviriblər. Cümşüd dayının çəpərinin altından keçəndə itləri qəflətən
mənə hücum etdi. Bax bircə buna hazır deyildim. Doğrusu, yaman qorx
dum. Nə edəcəyimi bilmədim, donub yerimdə qaldım. Qaranlıq ol
masına baxmayaraq it məni görən kimi tanıdı, sakitləşib quyruğunu
tərpətməyə başladı. Adı Roksi idi. Bu adı ona Xanəli vermişdi. Hələ
kəndimizin gözəl vaxtlarında əlimə düşəni ona yedizdirmişdim. Roksini
bir az tumarladıqdan sonra yola götürdüyüm çörəyi ona tərəf uzatdım.
O, çörəyə baxıb, başını çevirdi... Hiss etdim ki, onu, evləri, kəndi tənha
qoyub getdiyimiz üçün hamıdan küsüb. Ancaq buna baxmayaraq, yazıq
heyvan mənə sığınıb elə bil nə isə demək istəyirdi. Axı, dilsizağızsız
bu heyvan nə deyəcəkdi ki?.. Məgər onun hərəkətləri insana hər şeyi
demirdimi?..

25 gün idi ki, Roksi kəndimizə keşik çəkirdi. Kənddə baş verənlərin
hamısını gözləri ilə görmüşdü. Bəlkə də evləri yandıranlara, camaatın
malmülkünü aparanlara hücum da etmişdi. Ancaq köməksiz olduğu
üçün heç nə bacarmamışdı. Çarəsiz qalıb kənddən hənirti gəlsin deyə,
başını ordaburda gizlətmişdi...

Artıq tək deyildim, kənddə özümə sədaqətli bir dost tapmışdım. Roksi
də özünü tək hiss etmirdi. Qabağa düşüb qarıcqarıc gəzdiyim yerləri
sanki yenidən mənə göstərirdi. Evimizə çatanda xışıltılı səsi eşidib
diksindim. Fikirləşdim ki, yəqin içəridə kimsə var. «Qismət bura qədər
miş»  deyib avtomatı hazır vəziyyətə gətirdim ki, qarşıma çıxanı gül
lələyim. Dostum bunu hiss edib çəld özünü açıq qapıdan içəri saldı. Elə
bu vaxt pəncərədən bir pişiyin sıçrayıb qaçdığını gördüm. Həyətdəki
çardağın dirəyinə söykənib özözümə dedim: «Elə belə də olmalı idi
də... Sovet Ordusunda xidmətə gedəndən bu günə kimi atam mənim
adıma dörd qurban deyib, dördünü də canavar yeyib. Yox, amma şükür
lər olsun, hələ ki, sağsalamatam.»
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Neft lampasını yandırıb otağın bir küncünə qoydum. Ermənilər evi
darmadağın etmişdi. Bir süfrə arxasında oturub çörək yediyimiz stolu
sındırmışdılar. Әtrafa səpələnən çörək qırıntılarının yumşaqlığından və
siqaret iyindən hiss olunurdu ki, ermənilər biriki saat, bəlkə də bir neçə
dəqiqə əvvəl burada olub. Döşəməyə xeyli şəkil dağılmışdı. Mir Sədi ağa
ilə Mir Məhəmməd ağanın şəkli də onların içərisində idi. Şəkillərin
hamısını yerdən götürüb lampanı söndürdüm. Bu, mənim böyüyüb boya
başa çatdığım evdə yandırdığım və söndürdüyüm sonuncu işıq oldu.

Dostumla kəndin evlərini bircəbircə gəzdim. Balakişi dayının, Ab
basəli dayının, Zakirgilin evini, Baxşəli dayının tövləsini yandırmışdılar.
Qalan evlərin hamısını talan etmişdilər. Apara bilmədiklərini isə həyət
bacaya dağıtmışdılar. 

Səhərin açılmasına az qalırdı. Həmişə olduğu kimi Ala qaya tərəfdən
dan yeri yavaşyavaş sökülməyə başlayırdı. «Bir azdan günəş yenə də
kəndimizin üstündən boylanacaq!.. Onun hərarəti görəsən kimsəsiz
qalan bu evləri isidəcəkmi?..» kimi düşüncələrlə gəlib Gabın dərədə bir
daşın dibində gizləndim.

Gündüz yol getməyin təhlükəli olduğu aydın məsələ idi. Hər an er
mənilərlə qarşılaşa bilərdim. İki gün idi ki, yatmırdım. Nə vaxt yuxuya
getdiyimdən xəbərim olmayıb... Yuxuda gördüm ki, bir maşın Abbasəli
dayının evinin qabağından Nov daşa tərəf enir. Elə həmin maşının səsinə
yuxudan diksinib ayıldım. Ayılanda gördüm ki, gün Kosa dağın arxas
ında gizlənib. Dostum Roksi isə yaxınlıqdakı daşın dibində mənə keşik
çəkir. Sakitçilik olduğunu görüb, Alzabəyin qəbristanlığına tərəf getdim.
Hasarın bəzi yerləri dağıdılmışdı. Dünyasını dəyişənlərin qəbrini ziyarət
etdim. Güllər nənəmin də qəbri burada idi... 

Sədaqətli dostum məni bir addım da tək buraxmırdı. Gəldiyim yolları
o da mənimlə birlikdə qayıdırdı. Fikirləşirdim ki, Roksini özümlə
gətirərəm, ona qulluq edərəm... Çünki o həyəcanlı anlarımda həmişə
yanımda olmuşdu. Biz Dondarlının üstü ilə gəlib Çərəlinin yol ayrıcında
dayandıq. Bir yol Çərəliyə, biri isə Göyyal kəndinə tərəf gedirdi.
İstəyirdim əkin yerini keçməklə yolu qısa edim. Elə bil, kim isə mənə
əkin yeri ilə deyil, maşın yolu ilə getməyi dedi. Bir az getmişdim ki,
əkin yeri ilə üç nəfərin gəldiyini gördüm. Sevindim ki, yəqin döyüş dost
larımdı. Çağırdım, cavab vermədilər, sürətlə mənə tərəf gəlməyə başla
dılar. Sən demə bunlar erməniləriymiş. Әkin yeri ilə getsəydim, yəqin
ki, onlarla qarşılaşacaqdım.

Hiss etdim ki, ermənilər məni öldürmək yox, girov götürmək istəyir.
Avtomatı hazır vəziyyətə gətirdim. Üzü onlara tərəf olmaqla arxaarxaya
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təpəni aşdım və Mirlər kəndi istiqamətində qaçıb dərədə gizləndim. Dos
tum Roksi sanki, izi azdırırmış kimi hürəhürə başqa tərəfə qaçdı. Er
mənilər təpəyə qalxıb o yan, bu yana baxdı. İkiüç avtomat darağını
ətrafa boşaldıb, öz dillərində nə isə danışdılar. Sonra Dondarlıdan gələn
«UAZ» markalı maşına minib Göyyala tərəf getdilər...

Özümə gələndə fikirləşdim: «Bəlkə də bir az əvvəl yuxuda gördüyüm
və diksinib ayıldığım elə bu maşının səsiymiş. Bəlkə də bu maşın
həqiqətən də mən yuxuda olanda yaxınlığımdan keçmişdi...» Hər halda
dostum Roksi bunları daha yaxşı bilirdi. Bütün bunlardan sonra bir daha
əmin oldum ki, məni başıma gələ biləcək dəhşətli hadisələrdən uca Al
lahım, bir də şəklini sinəmin üstündə gəzdirdiyim Mir Sədi ağanın
kəraməti qoruyub. Onu da fikirləşdim ki, yəqin atamın dediyi beşinci
qurbanı hələ ki, canavar yeməyib...

Hələ qaranlıq tam düşməmişdi. Dostum Roksi təpənin o biri üzündə
qalmışdı. Onun sədaqəti, məni yenidən təpənin arxasına qayıtmağa
məcbur etdi. Ancaq onu tapa bilmədim. Bəlkə o, məni yola salmaq üçün
bura qədər gəlmişdi... Bəlkə o, təhlükə olacağını qabaqcadan hiss edib,
izi azdırmaq üçün məni bura qədər tək buraxmamışdı... Bəlkə də o,
kəndimizi qorumaq üçün yenidən öz «isti» yuvasına qayıtmışdı...

Bəlkələr ətrafında düşünədüşünə gəlib Çərəli kəndinə çatdım. Dayım
oğlu məni qucaqlayıb: «Başına bir iş gəlsə, bibimə nə cavab verəcək
dim!»  dedi və sevindiyindən ağlamağa başladı. Özünə gələndən sonra
kitabçanı çıxarıb mənə qaytardı. Kitabçada qeyd etdiyim nöqtələri
özümdə saxladığım qələmlə qaraladım: «Gördün, mən qayıtdım, kitabça
ilə qələm yenidən birbiri ilə birləşdi»  dedim.

Düzəlişdən sonra cümlə daha gözəl oxunurdu: «25 sentyabr 1993cü
il. Bu tarixdə Poladlı kəndində olub!»

P.S. Ayrıayrılıqda söhbət etdiyim Tahir, Vəfadar və Asif işğaldan
sonra «Poladlıya gedən yol» haqqında danışanda, ilk dəfə Aydının
Dondarlı kəndinə qədər getməsini vurğuladı. Bu haqda məlumatım
olmadığı üçün Aydınla görüşdüm.
Sadıqov Aydın İlyas oğlunun dediklərindən: 1993cü il sentyabrın
əvvəllərində döyüş dostlarım Valeh, Hörmət, Möhlət və mən vəziy
yəti öyrənmək üçün Çərəlidən Dondarlıya kəşfiyyata getdik. Məqsə
dimiz Poladlıya qədər getmək idi. Gizləndiyimiz yerdən Qubadlı və
ətraf kəndlərə gedən yollar aydın görünürdü. Qəzyan kəndinə tərəf
gedən tankların sayıhesabı yox idi. Digər yollarla da tanklar, hərbi
maşınlar hərəkətə keçmişdi. Rayon mərkəzi tozun, tüstünün, alovun
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isində görünməz hala düşmüş
dü. Tanklardan atılan mərmilər
evləri darmadağın edirdi. Don
darlı və Dəmirçilərdə bir neçə
ev, ot tayası yanırdı. Dağların
arxasından qalxan qalın tüstü
dən hiss olunurdu ki, ətraf
kəndlərdə də evləri yandırıblar. 
Artıq Poladlıya getmək haq
qında düşünməyə dəyməzdi.
Yollar, kəndlər ermənilərlə dolu
idi. Gözümüz önündə kəndləri
miz talan edilirdi... Döyüş dost
larımla korpeşman yenidən
Çərəliyə qayıtdıq. 
Partlayan mərmi səsləri qulaq
larımdan getmirdi. Gözlərimlə
gördüyüm mənzərəni bu gün
də unuda bilmirəm.
Aydın, Tahir, Vəfadar və Asifin
Poladlının işğalından sonrakı
xatirələri, onların həmin an ke
çirdiyi hissləri haqqında ayrıca
kitab yazmaq mümkündür. On
lar təhlükənin qaçılmaz olduğu
bir vaxtda ölümün gözünə dik
baxıb, əməlləri ilə poladlıların
vətənə, torpağa olan sevgisini
bir daha nümayiş etdirdilər...
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ARXAİK, 
DİALEKT VӘ
ŞİVӘ SÖZLӘ

Vaxtılə bu sözlərin əksəriyyəti Poladlı kəndində ən çox
işlənən sözlərdən olmuşdur. Lüğətdə elə sözlər var ki, yalnız
poladlıların leksikonuna aiddir. Halhazırda bu sözlərin
bəziləri dövrün tələbinə uyğun olaraq öz aktuallığını itirmiş,
bəziləri adi söhbətlərdə, məişət məsələlərində hərdən
işlədilməklə nəsildənnəslə ötürülmüşdür. Aktuallığını hələ
də saxlayan bəzi sözlərə gəlincə, belə sözlər poladlıların
əsasən yaşlı və orta nəsil nümayəndələri arasında işlədilir.
Yeni nəsil nümayəndələrin isə belə sözlərə münasibəti ta
mamilə fərqlidir. Belə ki, halhazırda müasir Poladlı gənc
ləri yaşadıqları yerin davranış və danışıq qaydalarına uyğun
olaraq formalaşmaqda davam edir. Bunu təkcə poladlıların
timsalında deyil, bütün bölgələrin gənc nəsil nümayəndə
lərində müşahidə etmək mümkündür.

Arxaik, dialekt və şivə sözlərin tədricən öz yerini daha müasir söz
lərə, bəzi hallarda rus dilində işlənən, bəzi hallarda isə beynəlxalq söz
lərə verməsi təbii prosesdir. Bunları dırnaqarası dövrün tələbi də hesab
etmək olar. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq belə sözlər mütləq qoru
nub saxlanmalı, unudulmamalıdır.  

Topladığım arxaik, dialekt və şivə sözləri poladlıların dilində deyil
diyi kimi nəzərinizə çatdırıram.
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A 

Abışka  balaca pəncərə (evin abışkaları).
Abqora  yetişməmiş üzüm şirəsi. 
Adaxlamax  nişanlamaq.
Adaş  eyniadlı.
Adına  cümə axşamı (dördüncü gün). 
Afat  xarab, zay (afat vurmaq).
Afxar  kəsici aləti itiləmək (afxarlamaq).
Afsanat  verilən ehsanın Allah tərəfin
dən qəbul olunması (afsanata keçməsi).
Ağ yel  qarğış; (məs: ağ yel əymiş).
Ağa  el ağsaqqalı, dədə.
Ağartma  çəltiyin döyülməsində üçüncü
mərhələ (düyünü ağartmaq).
Ağ arpa  arpa növü.
Ağcamaya  kök, yaraşıqlı; ağappaq qadın.
Ağız  1) ay qız; 2) insan orqanlarından biri;
3) hər hansı bir əşyanın ağzı.
Ağöfkə  qorxaq; sözü bütöv olmayan.
Ağnamax  heyvanların yerdə arxası üstə
o üz, bu üzə aşması. 
Ağıl  1) qoyun saxlamaq üçün hər tərəfi
bağlı olan yer; 2) zəka.
Ağlar gülər ay  qışın axırıncı ayı; boz ay.
Ağnağaz  az miqdarda taxılı dəyirmanda
növbədənkənar üyütmək.
Ağı  ağı demək, ağlamaq, oxşamaq.
Ağu  zəhər; (qarğış).
Ağuz  (bax: bulama).
Ağvat  qidanın kalorisinin az və ya hər
hansı bir əşyanın dözümsüz olması (elə bil
Allah ağvatın kəsib).
Ağzıisti  özünə arxayın olan; qorxmaz. 
Axılmaq  yaxınlaşmaq.
Axvat  qədim geyimlərdə paltarın biləyi
nin gen olması.
Ajıpencər  yaz gələndə çay, bulaq və arx
kənarında bitən dairəvi yarpaqlı yabanı
bitki (acıpencər).
Ala  1) dərinin ala olması, dəmrov; 2) gö
tür, buyur.
Alabağa  yaşılımtıl rəngdə milçəyə ox
şar həşərat.

Alaçix  müvəqqəti yaşayış yeri; çadır (toy
alaçıqları qurulmuşdu).
Alaf  ot, saman (otalaf).
Alafsınbılafsın  qarmaqarışıq (alafsın
bılafsın yemək).
Alaməssəb  qeyriciddi; sözünü teztez
dəyişən (alaməssəb uşaq).
Alataş  yorulmaq, əldən düşmək, halsız
olmaq (alataşı çıxmaq).
Aldalıxlı  narahat olmaq.
Alıx  çul (bax: çul); yük heyvanlarını pa
lanlamaq (eşşəyi alıxlamaq).
Alız  üstünə gəlmək, mübahisə (alız olmaq).
Amanabənd  dözümsüz, zəif.
Anbar  1) məhsulları saxlamaq üçün tax
tadan düzəldilmiş yer; 2) daşdan tikili.
Arğalı  (bax: av).
Arxac  heyvanların saxlanıldığı yer.
Arqaş  (bax: əriş).
Arşın  0,71 metrə bərabər olan ölçü vahidi.
Aş qoymax  1) aşılamaq; 2) plov qoymaq.
Aşırma  şalvarı saxlamaq üçün çiyinlərdən
aşırılan qayış, ip.
Aşna  kirvə (ermənilərə deyilirdi).
Atıcı  yundan keçə (bax: keçə) hazırlayan.
Atma  (bax: sallama).
Av  1) dağ keçisi, dağ qoçu, dağ qoyunu;
2) ov; (ova getmək).
Avazımax  rəngi solmaq.
Avcalamax  ovucda yaxalamaq; (paltarı
əl ilə yumaq).
Avınqulax  qırqırıntı (avınqulax çörək).
Avşarlamax  ovuşdurmaq (barmaqları
ovşarlamaq).
Ayaxlı  kündəni (bax: kündə) yaymaq üçün
düz, enli taxta (ayaqlı).
Ayam  zaman, dövr, dövran.
Ayaz yeli  səhərsəhər əsən yel.
Ayğır  cins at.
Ayı gilası  qızılgülçiçəklilər fəsiləsinə
aid olan qara rəngli gilas növü.
Ayınnanoyunnan  müxtəlif, fərqli; nə
olsa; (ayınnanoyunnan yemək).
Azaylanmax  gileylənmək.
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B

Bab  tay, bərabər (bab gəlmək).
Bafa  çəltiyin bir ovuc içi bağlanması
(bafa tutmaq).
Bağ  1) otun böyük bağlaması (bir bağ ot);
2) bağça; 3) ip.
Bağəh  tikiş növü.
Barata  heyvan leşi.
Bardam  qalın parçadan, bezdən tikilmiş
böyük kisə.
Balax  1) bir neçə aylıq camış balası; 2)
şalvarın tummanın aşağı hissəsi. 
Balata  (bax: xəmrə).
Barmaxlıx  dəmir çubuqlardan düzəldil
miş qoruyucu (barmaqlıq).
Baja  damın (bax: dam) yuxarı hissəsin
də hava çəkmək, işıq düşmək üçün yer.
Bambu  zavod çörəyi.
Basarat  danışmamaq (basaratı bağlan
maq).
Başax  çəltiyin, buğdanın, arpanın dənli
hissəsi.
Başbilet  pasport.
Başələyax  heyvanın baş və ayaqlarından
hazırlanan yemək, xaş.
Batman  20 girvənkə (bax: girvənkə) ağır
lığında köhnə çəki ölçüsü (bir batman bal).
Baydaça  məişətdə işlədilən mis qab (bir
baydaça su).
Bazı  xışın (bax: xış), cütün (bax: cüt)
kötüyə qədər olan hissəsi; qol.
Bedasıl  pis; naxələf (bedasıl övlad).
Beddam  pislikdə adı çıxmış; ləkəli, rüs
vayçı, biabırçı (beddam olmaq).
Bekaf  qəmgin (bikef).
Bezar  bezmiş, təngə gəlmiş; incik, nara
zı (bezar olmaq).
Bədməşirəf  yalançı, lağlağı adam.
Bəhrə  1) cəhrənin (bax: cəhrə) tağala
ğının (bax: tağalax) arxasına bağlanan ip;
2) bar, bəhər.
Bəjih  arpa və buğdanın çıxarı.
Bəlləqulax  yekəqulaq (bəlləqulaq qoyun).
Bəlim  çəltiyin gehrədən (bax: gehrə)
sonra qalan hissəsi; ot.

Bənd  1) suyun qabağın kəsmək, bənd
vurmaq; 2) bənd olmaq.
Bəndəm  dərz (bax: dərz) bağlamaq üçün
otdan eşilən bağ (ip).
Bənəviş  bənövşəyi rəng.
Bəsti  məişətdə işlədilən gildən düzəldil
miş ikiqulplu qab.
Biçbiç  keçini çağırmaq.
Biçənəh  1) böyük otlaq sahəsi (Poladlı
kəndində toponim).
Bikir  bir yerdə, birlikdə.
Bildir  keçən il (bildir qış sərt keçdi).
Bilərzik  1) qalın dəmirdən hazırlanmış
halqa; 2) qızıl və ya gümüşdən qolbağ.
Biləv  bıçaq itiləmək üçün daş (biləv daşı).
Binalı  bütöv, hamısı; həmişəlik.
Bir havır  bir az (bir havır dincəlmək).
Bir yollux  birdəfəlik (biryolluq getmək).
Bir qulax  bir az (bir qulaq çörək yemək).
Bişməcə  istidən, tərdən yanma (uşağın
bişməcə olması).
Boğma  (bax: ağu).
Boğma stəkan  armudu stəkan.
Boyundurux  1) öküzün boynuna keçi
rilən çərçivə şəklində qoşqu; 2) əsarət.
Boşqab  məişətdə işlədilən, yastı mis qab.
Boz ay  (bax: ağlar gülər ay). 
Böyük çillə  qışın ilk 40 günü.
Böyün  bu gün
Buççik  qoçu kəllə vurmağa çağırmaq.
Buğum  yeməyin bir dəfə qaynaması (suyu
bir buğum qaynatmaq).
Bu heyni  indi, bu vaxt; zaman.
Bulama  doğuşdan sonrakı ilk gündə
heyvandan sağılan süd (bulamalı aş).
Bulamac  süddə bişirilən un sıyığı (bax:
sıyıx); horra.
Burcutmax  bədənin orta hissəsini sağa
sola tərpətmək.
Burğu  deşici qurğu; dülgər, dəmirçi aləti.
Buruntax  çatını (bax: çatı) heyvanın
burnunun üstündən keçirib bağlamaq.
Büküm  beş ədəd yuxa (bax: yuxa) çörəyin
bir yerdə bükülməsi (bir büküm çörək).
Büzmə  parçadan hazırlanan əşyaların
kənarının yığılaraq tikilməsi.
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C

Cad  sacın üstündə buğda unundan bişi
rilən qalın çörək.
Cadarcadar  çatlamaq; əlləri qabarlamaq
(əlləri cadarcadar getmişdi).
Cağ  1) toxumaq üçün alət; 2) əla vəziy
yətdə olmaq; 3) pəncərəyə vurulmuş uzun
dəmir (barmaqlıq).
Cam  məişətdə işlədilən kasayaoxşar  qab.
Cejim  rəngli iplərdən toxunmuş zolaqlı,
yaxud da naxışlı döşənəcək. 
Cəfərə çörək aparan  yaşıl həşərat.
Cəftə  qapını arxadan bağlamaq üçün
dəmir və ya taxta alət (qapının cəftəsi).
Cəhrə  ip əyirmək (bax: əyirməh) qurğusu.
Cəlgəşih  bitişik.
Cələ  iki yerə haçalanan nazik şiv çubuq
(bir cələ balıq və ya üzüm).
Cəm  1) yumurtanın başının yan tərəfi;
2) ümumi. 
Cəvərən  qarğıdan (bax: qarğı) toxunmuş
balaca səbət.
Cəviz  qoz (cəviz çırpmaq).
Cığara  heyvan dərisi.
Cılğa  soyulmuş; təmiz; lüt. 
Cılğı  baş, arxa və ayaq tərəfləri möhkəm
bağlanmış, tüklü üzü bayırda olan dəri.
Cınqılı, cuppbulu, cuppuş  kiçik, bala
ca, körpə (cınqılı uşaq).
Cıvırıx  qabıqsız (qozun cıvırıx çıxması).
Cızbız  1) plov bişirərkəm düyünü saplı
cada (bax: sabılca) yağla qarışdırmaq; 2)
içalatdan hazırlanmış yemək növü. 
Cicibacı  birbirinə yaxın, mehriban.
Cilav  atın başına bağlamaq üçün ava
danlıq (atın cilovu).
Cilitka  zəncirbənd (zamok. rus.).
Civar  ətraf, yaxın, həndəvər; yaxın yerlər
(bu civarda).
Civəllağı  nadinc, dələduz (cüvəllağı uşaq).
Civir  yabanı bitki (civir kolu).
Cod  bərk, möhkəm, sərt (cod torpaq).
Cojarmax  çımxırmaq; üzünə qayıtmaq
(üstünə cocarmaq).
Cuma  cümə; (həftənin beşinci günü).

Cürdəh  məişətdə işlədilən, gildən,
saxsıdan düzəldilmiş darboğazlı su qabı.
Cüt  1) xışı (bax: xış) öküzə qoşub torpağı
şumlamaq; 2) qoşa, eyni.

Ç

Çaxçax  dənin dəyirman daşının altına
azaz tökülməsinə kömək edən alət («Də
yirman öz işindədir, çaxçax baş ağrıdır».
Atalar sözü).
Çaxmax  1) kəsici alətləri itiləmək üçün
xüsusi alət; 2) tüfəngin, tapançanın, çax
mağı; 3) atəş açmaq.
Çaqqala  qayada bitən yabanı meyvə.
Çaqqulamaq  əmələ gəlmək, çoxalmaq.
Çalğu  həyəti süpürmək üçün civirdən
(bax: civir), çərəndən (bax: çərən) hazır
lanmış böyük süpürgə (yeri çalğulamaq).
Çamır  palçıq, bataqlıq.
Çanax  1) ağacdan (taxtadan) hazırlan
mış məişətdə işlədilən qab; 2) çanaq tutan
qədər ölçü vahidi; 3) müxtəlif mexanizm
lərdə, istehsalatda materialı götürmək,
boşaltmaq üçün çalavari qurğu; 4) suyun
axıb getməsi üçün çuxur, ləyən; 5) gövdə;
6) gəmi çanağı; 7) bəzi heyvanların (tıs
bağa, timsah və s.) bədənini örtən qabıq;
8) bəzi simli musiqi alətlərinin (tar, ka
mança, saz və s.) içi boş olan hissəsi; 9)
insan və heyvan skeletlərinin çanaq
sümüyü.
Çapacax  ət çapmaq üçün məişətdə işlə
dilən kəsici alət; ət baltası.
Çapıt  ayaq altına atmaq üçün qalın parça.
Çardax  dörd dirək üzərində ağac tikili.
Çarıx  göndən (bax: gön) tikilmiş yün
gül çəkmə.
Çarıxbağı  çarığı (bax: çarıx) bağlamaq
üçün yundan toxunmuş ip.
Çarpaz  nimtənənin (bax: nimtənə) qabaq
tərəfini bir birinə bağamaq üçün qarmaq;
gümüş pullardan bəzək. 
Çaşır  yabanı ot bitkisi.
Çatal  ucu ikiyə ayrılmış (budaq və s.);
bitişik, qovuşuq.
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Çatma  nehrə (bax: nehrə) asmaq üçün üç
ayaqlı dəzgah. 
Çatı  heyvan bağlamaq, şələ (bax: şələ) və
ya səhəng (bax: sənəh) götürmək üçün ip.
Çavıstan  ot, küləş (bax: küləş) yığmaq
üçün tikili.
Çetver  yüz qrama bərabər ölçü vahidi.
Çəkil  1) tut ağacının bir növü; 2) hey
vanın alnına tökülən tel (çəkil çəpiş). 
Çəpər  kəsilmiş qaratikan kolunu düzmək
(çəpər çəkmək).
Çəpərə  balaca quzu və çəpişlərin saxla
nıldığı yer. 
Çərək  1) arşının (bax: arşın) dörddə bi
rinə (17,75 cm) bərabər uzunluq vahidi;
2) girvənkənin (bax: girvənkə) dörddə
birinə (100 q) bərabər çəki vahidi.
Çərən  1) yabanı bitki; 2) ipəkqurdunun
barama toxumasında, çalğı (bax: çalğu)
düzəldilməsində istifadə olunan bitki.
Çərənçi  boşboş danışan (çərənləmək).
Çərşəv yundan toxunmuş qalın şal.
Çərtməh  1) taxtanın, ağacın, metalın və
s. səthindən iti alətlə kəsib götürmək; 2)
sərçə tutmaq üçün düzəldilmiş tələ. 
Çətən  1) qamışabənzər (bax: qarğı) ya
banı bitki; 2) məişət əşyası. 
Çəyən  müxtəlif ot bitkilərinin qarışıq
bitməsi (ilançəyənli baxça).
Çılx  tam, bütöv (çılx yağ).
Çırax  neftlə işləyən alov lampası.
Çırpanax  qoz çırpmaq üçün uzun ağac. 
Çırtım  az.
Çidar  heyvanların (at,eşşək) qabaq
ayaqlarını müəyyən məsafədə bağlamaq
üçün avadanlıq (atı çidarlamaq).
Çidar ipi  yundan hörülmüş ip.
Çil  1) ləkə; 2) bəzəkli toyuq (çilli toyuq).
Çilə  xəstəlik.
Çillə  qış aylarında mərhələ (kiçik çillə,
böyük çillə).
Çilav  lobya, mərci, əriştə və düyüdən
bişirilmiş plov (çilav aş).
Çim  1) otlu torpaq; 2) bütöv (çim yağ).
Çimir  1) yatmamaq; gözlərini yumma
maq (çimir eləməmək); 2) çimmək.

Çin  1) odunu, ot bağını (bax: bağ) səliqə
ilə üçtüstə yığmaq; 2) doğru çıxmaq (yu
xunun çin olması).
Çini  məişətdə işlədilən qab; nimçə.
Çiriş  yaz gələndə bitən yüksək işlədici
xüsusiyyətə malik olan yabanı bitki.
Çiv  ağacdan (taxtadan), dəmirdən hazır
lanmış qısa, bir ucu iti alət.
Çiyid  meyvənin tumu.
Çiyin ipi  bir tərəfi çiyinə, bir tərəfi isə ya
banın altına keçirilən ucuca tikilmiş enli ip.
Çor  (bax: ağu).
Çöçəl  yağlı
Çöçün  qəribə, maraqlı.
Çömçəsapı  1) çömçənin qulpu; 2) uçan
həşarat. 
Çöməltək  oturuş növü.
Çözələməh  ayırd etmək.
Çu  eşşəyin hərəkət etməsi üçün deyilən
söz.
Çubuqbağı  alaçıq (bax: alaçıx) tikərkən
çubuqların uclarını birbirinə bağlamaq
üçün istifadə olunan ip.
Çuxa  kişilər üçün qolsuz üst paltarı
Çul  yük heyvanlarının belinə qoyulan
xüsusi hazırlanmış parça.
Çuval  böyük kisə, xaral (bax: xaral).
Çümməh  hamamda yuyunmaq; çayda
çimmək; dənizdə üzmək.

D

Dadıxmax  dadını itirmək, pis dadmaq,
dadı korlanmaq.
Dağal  dəcəl, şıltaq.
Dağar  dana, öküz dərisindən hazırlan
mış böyük torba.
Dağarcıx  qoyun, keçi dərisindən hazır
lanmış kiçik torba.
Dağdağan  noxud böyüklüyündə şirin,
yağlı meyvə. 
Daxıl  masanın siyirməsi.
Daxma  üstü qamış və ya pərdi (bax:
pərdi) ilə örtülmüş kiçik ev.
Dam  məişətdə işlədilən avadanlıqların,
ərzaqların saxlanıldığı yer.
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Danqır  baş, kəllə.
Danaqıran  zanbaqkimilər fəsiləsinə
mənsub olan efir yağlı dərman bitkisi.
Daraba  eyvanın kənarına vurulmuş
yastı taxta (eyvanın darabası).
Darax  1) yun daramaq üçün istifadə olu
nan dəzgah; 2) saç daramaq üçün daraq.
Dasdana  girdə təndir çörəyi.
Daşgir  (bax: şadara).
Daşqa  araba.
Daşmaz  düyüdən hazırlanmış yemək
növü.
Davla  kəklik ovlamaq üçün bəzəkli parça.
Dayna  da, də.
Dazalax  keçəl.
Demiyə  susuz yer. 
Dermək  xalça, palaz və s. toxuyarkən
ipləri birbirinin arasından keçirmək.
Devihməh  təəccüblənmək.
Deyihli  nişanlı, adaxlı.
Dəbbə  bal və ya yağ yığmaq üçün ağac
dan düzəldilmiş qab.
Dəbbələməh  imtina etmək; sözündən
dönmək; qaçmaq.
Dəfədarax  dəmdəsgah; tədbir (dəfə
darax açmaq).
Dəfşələh  yüngül, təlxək.
Dəh  atın hərəkət etməsi üçün deyilən söz.
Dəhmərrəmək  tərpətmək, tezləşdirmək.
Dəhnə  suyun qarşısın kəsib arxa dön
dərmək üçün yer.
Dəhrə  odun, qaratikan kolu qırmaq üçün
kənd təsərrüfatı aləti.
Dəj  çox, dolu (yoncanın dəj yeri).
Dələmə  pendir hazırlamaq üçün ağartı.
Dənədənə  bircəbircə.
Dərz  çəltiyin böyük bağlaması.
Dəstənişan  çəltiyi sıx yerdən seyrək
yerə köçürmək. 
Dəstərxan  süfrə; böyük bağlama (bir
dəsdərxan ot yığmaq).
Dəvələmə  yalan demə (yox dəvələmə).
Dəvə topu  tennis topu (tüklü top).
Dımırıx  torpaqda olan quru otları, kök
qalıqlarını və s. daramaq üçün istifadə olu
nan kənd təsərrüfatı aləti (dırmıq).

Dınmax  dayanmaq, kəsmək (yağış dınıf).
Dibəh daşı  ortası çala olan daş (buğdanı
dibək daşında döymək).
Dilavər  dildil ötən (dillidilavər).
Ding  çəltik döymək üçün istifadə olunan
dəzgah. 
Dingbıdım  yelləncək. 
Dingçi  çəltiyi döyən adam. 
Dinşəmək  dinləmək, qulaq asmaq.
Dirəh  damın (bax: dam), tövlənin or
tasından vurulan yoğun ağac. 
Dirrih  bostan
Disrəh  soba borularını 90 dərəcə bucaq
altında birləşdirmək üçün avadanlıq.
Diynəviş  köhnə ölçü vahidi (bir diynə
vic); bir kiloqram tutan mis cam (bax: cam).
Dizlih  dizə keçirmək üçün yundan toxu
nulmuş geyim.
Doğanax  örkənin (bax: örkən) ucuna
bağlamaq üçün dağdağan və ya palıd ağ
acından düzəldilmiş əyri ucluq.
Dolya  uzunluq ölçü vahidi (bir dolya).
Dombalax  baş və əlləri yerə qoyub qa
bağa döğru aşmaq.
Dombuşmax  büzüşmək.
Dunbıc  budun yuxarı hissəsi, büzdüm.
Duvax  gəlin gedən qızın üzünü örtən tül.
Duyuxçu  xəbərçi, xəbər verən.
Duz  1) bazar ertəsi (həftənin birinci gü
nü); 2) xörək duzu.
Duzdax malheyvana duz verilən ərazi.
Dübür  erkək keçi; doqquz aylıqdan bir
illiyə qədər olan keçi; qoyun sürüsünün
başında gedən keçi. 
Düdüh  1) nəfəsli musiqi aləti; 2) söyüş.
Dümələnməh  girələnmək, məşğul olmaq;
yola vermək.
Dümsüh  dirsəklə, yumruqla, burunla
vurmaq; itələmək (dümsükləmək).
Dünbələmdüz  lap düz; düzəngah.
Düppüz  uzunsov daş.
Dürməh  yuxanın (bax: yuxa) bükülmüş
forması.
Düsər  külüng; kənd təsərrüfatı aləti.
Düş dur  sakit dur (dinc dur).
Düşüh  yüngül, təlxək.
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Düyə, düyəçə  inəyin, camışın hələ doğ
mamış balası.
Düyməh  düyün vurmaq, möhkəm bağ
lamaq.

E

Erikən, ertə  tezdən (tez oyanmaq).
Erkəş  (bax: dübür).
Eşkara  aşkar; açıqaydın.
Eymənməh  iyrənmək.
Eyzan  həmişə.

Ә

Әbəjdad  əcdad
Әbrəş  əldə bəslənmiş quzu, qoç.
Әbrişim  ipək; ipək parça, ipək iplik.
Әfsəh, əfsəhləməh  boşboş danışmaq;
yüngül hərəkətlər etmək.
Әlaman  kömək; kömək edən (əlamanda
qalmaq  çarəsiz, köməksiz).
Әlbəhəl  cəld, tez, əlüstü, dərhal.
Әlçəy  daraqdan (bax: darax) çıxmış bir əl
içi qədər yun.
Әlək  unu kəpəkdən və müxtəlif qarışıq
lardan təmizləmək üçün avadanlıq.
Әlləmqəlləm  qeyriciddi, etibarsız,
cəncəl, hiyləbaz, fırıldaqçı, sözünün
üstündə durmayan (əlləmqəlləm adam).
Әlləşməh  1) dalaşmaq, çırmaqlaşmaq,
boğuşmaq; 2) işləmək.
Әlküt  bacarıqsız.
Әndə  o tərəfdə.
Әndrabadi  qeyriadi, nataraz.
Әrəşənnənkürəşənnən  ordanburdan.
Әriş  xalça, palaz toxuyarkən istifadə olu
nan ip (bax: arqaş).
Әsabyaxun  təklüləli tüfəng.
Әtənə  məməlilərin bətnində balanı
bürüyən pərdə.
Әvisməh  dənli bitkiləri sinidə atıbtut
maq, təmizləmək (buğdanı əvismək).
Әvlat  övlad.
Әyirdəh  bayram mərasimlərində və ya
uzaq səfərə çıxan adam üçün yağda bişiri
lən kökə.

Әyirməh  cəhrədə (bax: cəhrə) ip hazır
lamaq (ip əyirmək). 
Әzvay  təbabətdə istifadə olunan çoxillik
bitki, aloe. 

F

Farmazon  özündənrazı.
Fatma hanası  göy qurşağı.
Fərməş  (bax: mərfəş).
Fəsəli  sac üstə bişirilən şirin çörək. 
Fətir  dəyirmanda təzə buğda unundan
bişirilən çörək.
Fətiş  bir işi görənə kinayə ilə demək
(çox fətiş görmüsən).
Filinti  səliqəsiz.
Fişdulux  fit çalmaq.
Fitişnə  fitnəfəsad (fitişnə danışmaq).

G

Gab  iki qaya arası yer (Poladlı kəndində
toponim).
Gahgir  yerişini teztez dəyişən, sabit
yerişi olmayan (gahgir at).
Gandalaş  sulu yerdə bitən yabanı bitki;
paltar yuyarkən sabun kimi istifadə olu
nurmuş.
Gap  zarafat, lağlağı (gap eləmək).
Gavahan  1) cütün uc hissəsindəki dəmir;
2) uzaq, dərin (səsi gavahandan gəlmək).
Gavır  kafir, müsəlman olmayan, islam
dininə etiqad etməyən.
Gehrə  çəltik döymək üçün kənd təəsər
rüfatı aləti.
Gədih  dağın beli, aşırım (sürü gədihdən
aşdı).
Gədə  oğlan.
Gəvələməh  azaz yemək.
Gəvəzə  çoxdanışan, lağlağı, boşboğaz,
naqqal (gəvəzə danışmaq).
Gəvgəz  bitkiləri kökündən yeyən zərər
verici həşərat.
Gərmə  qurudularaq yandırmaq üçün is
tifadə olunan heyvan tullantısı (təsək).
Gərməşov  kol bitkisi.
Gəfşəməh  gövşəmək. 
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Gınaşmax  məsləhətləşmək, götürqoy
etmək.
Gınısın  enlənsin, böyüsün.
Gırdın  ağacın kəsilmiş gövdəsi; böyük
kötük.
Gijələh  avara, çarəsiz.
Girəvə  fürsət, imkan (girəvədən istifadə
etmək).
Girifdar  avara.
Girvənkə  400 qrama bərabər olan qədim
ağırlıq ölçüsü.
Giyəv  yeznə; qızın həyat yoldaşı. 
Gödən  qarın.
Gön  dəri.
Göy  1) xəsis; 2) rəng; 3) səma.
Gözə  sulu, nəmişlik; yaşıl çəmənlik; rü
tubətli yer.
Gözəh  alaçıq (bax: alaçıx) çubuqlarını bir
birinə bağlamaq üçün toxunan 5060 sm
uzunluqda ip.
Guftuguf  xaraba olmuş, viran qalmış.
Guppun  böyük, ağır çəkic (guppun kimi
ağır).
Günü  arvadın üstünə başqa arvad almaq.
Gürşad  güclü leysan (gürşad düşdu).
Güvə  ziyanverici həşərat.
Güz  payız.
Güzdəh  payızda yaşıllaşan, göyərən ot;
payızotu. 
Güzəm  yayın ikinci yarısından sonra
qırxılan qoyun yunu; quzu yunu.

H

Hal  inanclara görə əcaib məxluq; cin.
Hana  xalça toxumaq üçün dəzgah.
Hayan  himayə olmaq (birbirinə hayan
olmaq).
Hayhəşir  haray qoparmaq.
Hav  yaranın çirklənməsi; irinləməsi (hav
dərmanı).
Havır  sakitləşmək (havırı alınmaq).
Herağaş  vaxtından əvvəl, tez (herağac
balalayan qoyun).
Heşən  buğda döyərkən istifadə olunan
kənd təəsərrüfatı aləti (heşən yaba).

Həybə  yol gedərkən, at belində səfərə
çıxarkən, paltar və azuqə götürmək üçün
istifadə olunan məişət əşyası (bax: xurcun).
Heyvərə  pis, əcaib.
Həblə  belə (həbləhəblə işlər).
Hərkəhərkə  böyükböyük (hərkəhərkə
danışmaq).
Həfcoş  qarışıq (qarışıq yemək).
Həjət  alət (ustanın həjəti)
Həkət  iş açma; başına iş açma (həkətim
qurtarıb).
Həlim  1) düyünü qaynatdıqdan sonrakı
suyu; 2) həlim insan (mülayim insan).
Həmənsur  gülçiçəklilər fəsiləsinə aid
bitki, itburnu çiçəyi (bax: şillan).
Həməsalah  əşyanın hissələri.
Həmzat  bəla; inanclara görə gözəgörün
məyən qüvvə (həmzat vurmaq).
Həndəvər  ətraf, yanyörə.
Hərsin  xamır kəsmək üçün alət (ərsin).
Həvə  xalça, palaz və s. toxuyarkən ilmələri
döyüb bərkitmək üçün dəmir dişli taxta alət.
Həvədiş  yekədiş.
Hırıldamax  gülmək.
Hikkə  hirs, əsəb.
Hodax  xışa (bax: xış), qoşulan öküz.
Hoqqa  əl zirəkliyi ilə çıxarılan cürbəcür
oyunlar (hoqqa çıxarmaq). 
Hor  dələmə (bax: dələmə) suyunu qay
nadıb süzdükdən sonra alınan qatı yemək
növü.
Hörüh  saç, tel; uzun saç.
Huşdurum  unutqan, yaddaşı zəif olan.

X

Xam  1) əkilməmiş torpaq, 2) nabələd,
3) minilməmiş at.
Xar qoymax  1) qarağac və palıd qabığın
dan hazırlanmış qatı məhlul; 2) xar tut; 3)
mürəbbənin xarraması
Xaral  böyük torba, kisə. 
Xarım  suyun istiqamətini dəyişmək
üçün qazılan arx, yer (xarım qazmaq).
Xeyrat aşı  xeyirxahlıq məqsədilə bişiri
lən aş.
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Xəf  yavaş, asta.
Xəlbir  buğdanı, arpanı və s. qarışıqlar
dan təmizləmək üçün məişət əşyası.
Xəlvətcə  gizli (xəlvətə çəkilmək).
Xəmrə  undan yoğrulmuş qatı kütlə.
Xərəh  1) daş, qum və s. daşımaq üçün
taxtadan hazırlanmış vasitə; 2) qar kürümək
üçün enli taxta.
Xəsil  yenicə göyərmiş arpa.
Xəşə  torba, kisə.
Xəşil  undan hazırlanmış yemək növü.
Xəzəz  yaz gələndə meşədə bitən soğana
oxşar yabanı bitki. 
Xır  balaca daşlar.
Xıra  dəyməmiş, kal yemiş, qovun.
Xırda  1) buğda və düyünün balaca his
sələri, çıxarı; 2) balaca.
Xırraşmax  güləşmək; boğuşmaq.
Xış  yer şumlamaq üçün ibtidai kənd
təsərrüfatı aləti.
Xiffət  dərd, iztirab (xiffət eləmək).
Xiləh  çoxlu, böyük.
Xiləlih  araqarışdırmaq, lövğalıq. 
Xirih  çoxyeyən (xirih qurdu).
Xirmən  çəltik, buğda, arpa döymək üçün
xüsusi hazırlanmış yer; meydan.
Xoxan  uşağı qorxutmaq üçün vasitə;
qorxulu heyvan.
Xorazillə  əzilmiş, yetişmiş; yerə tökül
müş (xorazillə zoğal).
Xortdama  xəstəlik, qarğış.
Xorum  otun bir qucaq qədər bükülməsi
(otu xorumlamaq).
Xosunbay  öldürmək.
Xurcun  ərzaq və s. yığmaq, daşımaq üçün
ipdən toxunmuş məişət əşyası.
Xurdxəşil  əziküzük (xurdxəşil eləmək).
Xuduru  əbəs yerə (xuduru danışmaq).
Xuruşdulux  bəhanə, tərslik.
Xüləseyki  xülasə.

İ

İllaf  lap. 
İlaqakka  raqatka; rezindən düzəldilmiş
«silah».

İlimzalım  həmişə, hər vaxt, bütün il.
İnax  xəstəlik; xırıltılı öskürək.
İncavara  yaxşı ki.
İnişil  ötən il yox, o biri il.
İraxlamaq  hazırlamaq.
İrax olsun  uzaq olsun.
İrəd  iz; ayaq izi.
İrəli  1) bundan əvvəl; 2) qabağa.
İrəzə  kilid, qıfıl.
İrişməh  gülmək, dişlərini ağartmaq.
İrtməh  quyruq.
İstahatı yoxdu  pis vəziyyətdə olmaq.
İşgil  qıfıl.
İy  1) cəhrədə (bax: cəhrə) ip əyirmək
(bax: əyirməh) üçün ox; 2) qoxu.

K

Kaftarkos  əcaib heyvan.
Kaha  daşlar arasında komaya bənzər
yer, sığınacaq.
Kahal  başısoyuq, tənbəl, ağırtərpənən.
Kakkuş  baş, kəllə.
Kalafa  xəndək, özül.
Kambılımkeş  (bax: kav keş).
Karrı  qoçaq (karrı uşaq).
Karsız  fərasətsiz, gücsüz (karsız uşaq).
Kasad  az; çox olmayan.
Katda  1) kəndi idarə edən adam, kəndin
ağası, koxa; 2) lovğa. 
Kav keş  düz olmadı, alınmadı (kav deyil),
yenidən.
Keçə  yunu döyüb sıxmaqla hazırlanan
qalın material.
Keçiqıran  1) martın axırlarında olan
bərk soyuq; 2) ulduz adı.
Kelkən  alına tökülən bir dəstə tük; tel.
Kertman  kənd təəsərrüfatı aləti.
Keyvənnih  bişdüş, yemək bişirmək.
Kəfgir  plov çəkmək üçün məişət əşyası.
Kəfrəm  yorğandöşək astarı.
Kəfşən  çaykənarı yerlərdə əkin sahəsi;
çəltik becərilən, bostan əkilən yer.
Kəhlih otu  ətirli yabanı bitki (kəkotu).
Kəkül  heyvanların alnında, belində bir
dəstə tük; tel.
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Kəlləmayallax  başı üstə yıxılmaq.
Kələf  yumru şəkildə sarınmış ip; yumaq
(kələfin ucun tapmaq).
Kələnti  ot biçmək üçün kənd təsərrüfatı
aləti.
Kənkan  su quyusu qazan.
Kərdi  kənd təsərrüfatında müxtəlif bit
kilərin cərgə ilə əkildiyi yer; lək.
Kərə  nehrədən yeni çıxmış, əridilməmiş
yağ; nehrə yağı.
Kərəqulax  qulaqları çox qısa olan
qoyun.
Kərki  taxtanın kənarını yonmaq, tax
tadan mismarları çıxarmaq üçün alət.
Kərsək  əzilməmiş torpaq hissələri.
Kətəməz  yeni doğmuş heyvanın bişmiş
südü; təzə pendirə oxşayan yavanlıq (bax:
yavannıx).
Kətil  söykənəcəyi olmayan sadə stul;
kürsü.
Kəvzə  düyü döymək üçün dingin (bax:
ding) bir ucuna bərkidilmiş ağac parçası.
Kırkıra  əl dəyirmanı.
Kiçik çillə  qışın ikinci ayının axırıncı 20
günü.
Kifşəməh  kiflənmək, xarab olmaq.
Kilim  yun və ya pambıqdan toxunan zo
laqlı, xovsuz palaz növü.
Kirgid  xalça, palaz və s. toxuyarkən is
tifadə olunan dəmir dişli taxta alət.
Kiriş  quzu bağırsağından hazırlanmış ip
(cəhrənin kirişi).
Koğa  budağı əymək üçün ucu əyri uzun
ağac.
Kola  buynuzu gödək olan heyvan.
Kollama  çəltiyin döyulməsində birinci
mərhələ (çəltiyi toplamaq).
Kontay  gobud (kontay adam).
Korafəhim  əlküt; heç nə bacarmayan.
Koraqıpıx  qorxutmaq, gözümçıxdıya
salmaq.
Korrux çəkməh  dolanışığı pis olmaq.
Korşalmax  koralmaq (bıçaq korşalıb).
Köbə  1) paltarın yaxasına, qoluna, ətə
yinə və s. tikilən əlavə parça; 2) səhəngin
oturacağına vurulan əlavə halqa dəmir.

Köpüh  1) qəpik pul; 2) suyun köpüklən
məsi, sabun köpüyü.
Körüh  hava vurmaq üçün yanları büküklü
dəri və taxtadan düzəldilmiş avadanlıq.
Kösəv  köz, od, ocaq.
Köşə  1) malın gönündən (bax: gön)
kəsilib hazırlanmış nazik dəri, ip; 2) müasir
qəzetçilikdə xüsusi hazırlanmış yazı yeri.
Közəməh  tikiş növü; parçanın qırağını
tikmək, təpçimək (bax: təpciməh).
Küflə  tövlədə, damda (bax: dam) diva
rın yuxarı tərəfində hava çəkmək üçün ba
laca deşik; abışka (bax: abışka).
Küləcə  qolsuz, yarımxəz, isti geyim.
Küləmma  görümünə getmək.
Külləmə  1) qorlu (bax: qor) küldə bişi
rilmiş yumurta, kartof, meyvə və s., 2)
bol, bütünlüklə.
Küləş  taxıl zəmisini biçdikdən sonra
yerdə qalan quru ot; saman (bax: saman).
Külfət  ailə (külfət başçısı).
Künal  tut ağacının yarpaqlarını bara
maqurdu yedikdən sonra qalan hissəsi.
Kündə  xamırın bir ovuc içi yumrulan
mış forması.
Künə  yumurtanın arxa tərəfi.
Küpə  yağ, bal saxlamaq üçün gildən ha
zırlanmış qab.
Kürməh  beş barmaq ilə yeməyi götür
mək (plovu kürməkləmək).
Kürəh  bel nahiyəsi.
Kürən  sarı.
Kürnəş  qoyunların bir yerə yığılması.
Kütah  əlac (kütahı kəsilmək).
Küz  1) quzu saxlamaq üçün ensiz, uzun
tikili; 2) əkin yerini hissələrə bölmək
üçün cüt (bax: cüt) və ya kotanla açılan
şırım.
Kum  saman, küləş yığmaq üçün tikili.

Q 

Qabqarmax  düzəltmək.
Qanırmax  qatlamaq, əymək (sındırmaq).
Qaqı  qardaş.
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Qamqalax  odunun doğranmış balaca
qalıqları.
Qantəpər  yazda dağlarda bitən yabanı
bitki.
Qara qoymax  çəltik ləklərini çim (bax:
çim) ilə ayırmaq.
Qaraarpa  arpa növü.
Qaraçuxa  inanclara görə gözəgörünməz
qüvvə. 
Qaraqayış  kotana qoşulan üç cüt ökü
zün ikinci cütü.
Qaratorpax  münbit torpaq.
Qarayel  hər şeyi qurudub xarab edən
şiddətli isti və quru külək.
Qaral  1) səbr, dözüm; 2) norma (yeməyi
qaralında bişirmək).
Qaravış  quş adı (quzğun).
Qarayaman  qarğış; xəstəlik.
Qarayanıq  qabığı qaralmış qoz.
Qarbulaq  cox, çox istifadə etmək.
Qardaşdıx  1)yaxın olmaq, bərabərlik;
2) ögey qardaş.
Qarğı  yabanı bitki növü.
Qarsıx  yanmış, ütülmüş.
Qartopu  1) kartof, 2) qar topu.
Qaşqa  heyvanın alnında ağ və ya qara tük.
Qatma  kəndir və ya yundan eşilmiş ip.
Qavırğa  sacda (bax: sac) qovrulmuş
buğda.
Qavırma  yağda qovrulmuş ət.
Qavıt  qovrulmuş buğdadan hazırlanmış
yemək.
Qavız  dənli bitkilərin qabığı, çıxarı.
Qavzamax  şələni (bax: şələ) qaldırmaq
(şələni kürəyə qavzamaq).
Qəhət  yox olmaq, qıtlıq (qəhətə çıxmaq).
Qəhmər  tərəfini tutmaq.
Qəlbi  hündür, uça (qəlbi dağ).
Qələmə  1) düz uzanıb qalxan ağac; 2)
ağac tikanı; 3) balaca budağın iti bucaq al
tında kəsilməsi.
Qəmə  xəncər.
Qəməlti  bıçaq.
Qənşər  üzbəüz.
Qəpi  qapı, darvaza.
Qərəllə  qaragilə; yabanı ağac növü.

Qərəyçi  haray qoparan, səsküy salan.
Qərəyinə qalmax  qeydinə qalmaq.
Qəri  qocalıb əldən düşmüş qarı.
Qəribsəməh  darıxmaq, həsrətin çəkmək.
Qərinin borcu  boz aydan sonrakı üç gün.
Qərzinka  çamadan (müxtəlif əşyalar sax
lamaq və aparmaq üçün qulplu qab).
Qəşmət  dəsmalı bir neçə dəfə üstüstə
qatlayıb alına bağlamaq. 
Qəşov  malqaranı tumarlamaq üçün alət.
Qəyə  qaya, daş.
Qəzi  gözəl, yaraşıqlı, qəşəng.
Qəzil  keçi tükü.
Qoax  1) qozun qabığı; 2) saçın diblərində
kəpək.
Qoja  qoca; nənə (Sənəm qoja).
Qor  külün içində xırda köz dənəcikləri.
Qora  şirinliyində və dadında tayıbəra
bəri olmayan yabanı üzüm növü.
Qora bişirən ay  iyunun 22dən başlayıb,
45 gün davam edən isti dövr. 
Qoşa bafa  çəltiyin iki ovuc içi bağla
ması.
Qoşqab  misdən hazırlanmış dairəvi qab,
boşqab.
Qotaz  üst tərəfi bir yerə yığılıb bağlan
mış saplardan ibarət saçaqlı bəzək.
Qoyunhəngi  qoyun sürüsü üçün tütəkdə
çalınan hava.
Qöət  qüvvət, güc.
Qıfşamax  kiflənmək; qıcqırmaq
Qıxmıx  odun qırıntısı.
Qirçin  paltarda və s. qırışıq şəkldə naxış.
Qımzanmax  tərpənmək.
Qırçı  1) xəsis; 2) qırla işləyən adam.
Quppuğan  xırdayarpaqlı birillik yabanı
bitki (qırxbuğum). 
Qırxlıx  qoyunun, dəvənin yununu qırx
maq üçün istifadə olunan alət (qayçı).
Qırıx  sınıq, qırıq.
Qırışmal  1) yüngül, ciddi olmayan adam;
2) zarafatla müraciət.
Qırtmıx  qıraqlarının tükü getmiş.
Qısxanc  həşarat (qulağagirən).
Qıyma çörəyi  ağuz (bax: ağuz) südün
dən bişirilən çörək. 
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Qızırğalanmax  qənaət etmək.
Qijənməh  qorxutmaq (uşağa qıcanmaq).
Qiliş  qılınc.
Qircimətel  burulu; qıvrım tel.
Qulağagirən  balaca həşərat.
Qulaş  qolu yana açmaqla barmağın ucun
dan başa (buruna) qədər olan məsafə (bir
qulac; qulacqulac saç).
Qulax  1) az, balaca; 2) canlılarda orqan
lardan biri (qulaq).
Quluş  belin quruması (qulunc tutmaq).
Qundax  körpə uşaq.
Qurqut  çay balığından hazırlanmış
yemək növü.
Quruyaqata  qarğış (möhtac qalmaq).
Qursax  heyvan orqanı
Qurut  qurudulmuş süzmə.
Quşqun  minik heyvanlarının quyruğunun
altından  keçirilən qayış.
Quyrux doğan ay  yayın ikinci 45 gün
lük dövrü.
Quzqulax  yaz gələndə kol dibində bitən
yabanı bitki; turşəng.
Quzuçu  quzulara baxan, quzuotaran
balaca çoban.
Quzulamax  1) ovulub tökülmək, boşal
maq; 2) quzu balalamaq.
Qüzey  gündüşməyən yer.

L

Lağım  suyun axıb getməsi üçün arx.
Lağlağı  zarafat.
Lalımax  zarımaq; yalvarmaq.
Lambışka  elektrik lampası.
Lapdan  gözlənilmədən, qəflətən.
Lavaşa  1) bütöv; 2) turş meyvələrdən
hazırlanmış lavaş.
Ləhləməh  təngnəfəs olmaq.
Ləmbəki  nəlbəki.
Ləms olmax  süst olmaq; hərəkətsiz. 
Ləvin  1) yaxşı, qəşəng; 2) can (məs. ləv
inin gora).
Lığ  palçıq (lığa batmaq).
Lijim  geyim, libas.
Lijimsiz  səliqəsiz.

Lilamar  dupduru.
Lodura  sap dolamaq üçün taxta əşya.
Loxma  bir dişləm (dürmək loxması).
Lolab  tuluğun (bax: tulux) kənarına
bərkidilən taxta.
Lomba  əşyanın çox iri və dairəvi parçası.
Lopa  top, dəstə.
Lopux  beşdaş oyununun son mərhələsi.

M

Ma  ver. 
Madar  tək.
Mağal  malheyvanın yayda çay kəna
rında dincəldiyi yer.
Mağəh  balıq tutmaq üçün çayda hazır
lanan yer
Mağıl  hərçənd; guya ki.
Mağmın  biabırçı.
Malpes  küt.
Mama  bibi, atanın bacısı.
Manqal  1) əlküt; 2) od qalamaq üçün
dəmirdən, misdən və ya gildən düzəldilmiş
müxtəlif ölçülü qab.
Marıx  pusqu; ovu güdmək.
Maritdamax  diqqətlə baxmaq.
Matax  qəşəng, yaxşı.
Maya  (bax: xəmrə).
Merat  lazımsız əşya (zibil).
Meşəcırası  quş adı.
Meşox (rus.)  kisə.
Mehr  meyl salmaq.
Məjməhi  mis və ya başqa metallardan
düzəldilmiş naxışlı qab; böyük sini.
Məhlim  məgər; yəqin ki.
Məhlim olmax  məlum olmaq.
Məxmirəh  qırmızı səpkili yoluxucu
uşaq xəstəliyi (məxmərək).
Mələfə  döşəkağı.
Mənsil  məhsul, qazanc. 
Mənşur  məhşur, tanınmış.
Mərəh  ot, saman (bax. saman) yığmaq
üçün üstüörtülü tikili.
Mərəkə  qarışıqlıq.
Mərəvcə  yaz gələndə bitən yabanı bitki
(qulançar). 
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Mərfəş  yorğandöşək, geyim əşyaları
yığmaq üçün istifadə olunan məişət əşyası.
Mərməriy  meyvələri noxud boyda olan
yabanı kol bitkisi. 
Mərvu  gözü parıldayan (mərvu pişik).
Məstahat  məsləhət (məstəhət etmək).
Mıxçamıxça  qədim oyun növü.
Mırıx  dişi olmayan, dişsiz.
Mırtdamax  çox danışmaq, donquldan
maq.
Mısıtmax  günahını başa düşmək. 
Mısmırıx  küsmək (mısmırıq sallamaq).
Misqal  az, qram (bir misqal).
Mil  1) yoğun dirək; 2) yun geyimlər to
xumaq üçün cağ (bax: cağ).
Milçə  ucu ilişən cağ (bax: cağ).
Mitil  yorğanın, döşəyin, balışın alt üzü.
Mor  tünd qəhvəyi rəng.
Muxəşər  tumu çıxarılmış zoğal qurusu
(muxəşər eləmək);
Muxəşər daşı  zoğalı əzmək üçün isti
fadə olunan yumru daş.
Muxuru  balaca ev, koma.
Murğuz  tərstərs baxmaq, qaşqabaqlı.
Muşqulat  məşğul olmaq.
Müşənbə  mum (cəhrənin iyi fırlanan yerə
sürtürlər).
Müzüy  göz yaşı (müzüyünü axıtma).

N

Naxır  bir yerdə otlayan malqara sürüsü.
Naxırçı  malqaranı otaran adam (çoban).
Naqqal  boşboş danışmağı sevən; lağlağı
etmək, boşboğaz, çərənçi (naqqallıq etmək).
Nal  atın dırnaqlarına vurulan dəmir.
Nam  ad.
Nav  içi yonulmuş ağac və ya daş, nov
(bulağın novu).
Nehrə  yağ çalxamaq üçün məişət əşyası.
Nəcabət  təmiz nəslə mənsub olan; soylu,
əsillinəsilli, adlısanlı (nəcabətli adam).
Nəm  1) yumurtanın başından azacıq yan
tərəf; 2) yaş, nəmişlik.
Nərdivan  ağacdan, dəmirdən hazırlan
mış daşınan pilləkən.

Nəvit  neft, yanacaq.
Nəyanız  nə əcəb, nə yaxşı.
Noxta  yük heyvanlarının boğazına bağ
lanan ip.
Nimə  çəltiyin döyülməsində ikinci
mərhələ (çəltiyi nimələmək).
Nimtənə  keçmişdə qadın geyimi.
Nöküt  çərşənbədə, Novruz bayramında
bişirilən şiriniyyat növü.
Nünüh burun  uzun burun.

O

Obaşdan  dan yeri sökülməmiş (obaş
dan yuxudan durmaq).
Ocurocur  teztez (ocurocur yemək).
Odmax  1) udmaq; 2) qələbə qazanmaq.
Oduxmax  boğazda qalan qidanı udmaq.
Omuromur  şirinşirin yemək.
Oxlav  kündə (bax: kündə) yaymaq üçün
taxta alət.
On taxta  ölçü vahidi (ontaxta tumman).
Orda  orada.
Oymax  1) kənd, el; 2) tikiş tikərkən iynə
batmamaq üçün barmağa keçirilən bir ucu
bağlı metal əşya, üskük; 3) qazmaq, deş
mək; su oymaq.
Oyux  1) insanabənzər fiqur (qurdquşun
evə, bostana, malqaraya yaxın düşməmə
si üçün düzəldilən müqəvva); 2) ərazi bil
dirmək üçün qoyulmuş işarə.

Ö

Öfkə  ciyər (ağöfkə).
Ölməzitməz  qarğış (ölməzitməzin biri).
Ölüvay  zəif.
Örkən  yük heyvanlarını alıqlamaq (bax.
alıx), çullamaq (bax. çul) üçün uzun ip.
Örüh  otlaqda bəzi heyvanları (inək, at
və s.) ayağından uzun iplə bağlamaq (hö
rükləmək).
Örüş  malheyvanın otlaq yeri.
Övlüya  həyatını Allah yolunda sərf
edən, ona yaxınlaşmağa nail olan müqəd
dəs şəxs.
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Öyöy  ögey (öyöy ana).
Öyəc  üçillik erkək qoyun. 
Öynə  bir oyna yemək (səhər, günorta,
axşam). 
Öynəməh  1) toyda oynamaq; 2) müx
təlif oyunlar oynamaq.

P

Pambıxlı  1) keçmiş zamanlarda geyim
növü, sırıqlı (bax: sırıqlı); 2) pambıqlı yer.
Parç  su içmək üçün qab.
Patava  ayaqlayıb zay etmək (yorğan
döşəyi patava etmək).
Peləqulax  bükülü, əyri qulaq.
Pencər  göyərti.
Pesi  kök, gönbul.
Pəjmürdə  qəmgin.
Pəl vurmax  mane olmaq (işə pəl vurmaq).
Pəlləməh  itələmək.
Pəncə  ayağın ön tərəf altı.
Pəndam olmax  çox yemək.
Pəngəl  cəhrə ipini ələ sarımaq, beş bar
maq (pəncəl).
Pərçim  birbirinə sıx bağlamaq; sıx bir
yerə təpilmək, soxulmaq, girmək (pərçim
etmək).
Pərdi  çox da yoğun olmayan uzun ağac.
Pərinc  dənli bitki. 
Pərsəng  tərəzinin gözlərini tarazlaşdır
maq üçün qoyulan daş və s (tərəzini pər
səngləmək).
Pərşum  təkrar şum, ikinci şum (torpağı
pərşumlamaq).
Pətşah  padşah. 
Pıç  1) soba; 2) içərisi xarab, boş olan
cəviz (bax: cəviz).
Pıçılğan  gözün kənarlarında qalıq. 
Pırtdamax  kənara çıxmaq.
Piləh  düymə.
Pişikquyruğu  yazda bitən yabanı bitki.
Pişka  kibrit. 
Poş yolu  teztez gedilən yol (poçt yolu)
Pota  kök, gonbul.
Pöhrəlih  balaca ağacların (palıd, cökə
və s.) bitdiyi ərazi.

Pörtdəh  qarğıdalı, buğda, lobya, maş və
s. bir yerdə bişirilməsi; hədik.
Pöştələməh  suda azacıq qaynatmaq;
üzərinə qaynar su tökmək.
Pud  16,4 kiloqrama bərabər olan qədim
çəki vahidi.
Püfə  buğdanın çıxarı (saman).

S

Sabılca  məişətdə iştifadə olunan qab
(saplıca).
Sağanax  1) xəlbirin (bax: xəlbir), ələyin
(bax: ələk) taxta hissəsi; 2) musiqi alətlə
rinin çanaq hissəsi.
Saj  yuxa çörək bişirmək üçün bütöv dai
rəvi dəmir; sac.
Sajax  üçayaqlı dəmir əşya (ocağın üstə
qazan, sac qoymaq üçün vasitə).
Sajara  Şiriniyyat növü (iki sac arasında
bişirilən şirin çörək).
Sal  bütöv (sal daş).
Sallama  dam (bax: dam) və tövlədə di
vardandivara atılan mil.
Sallanbıllan  tortökülü (səliqəsiz).
Salba  5070 sm uzunluqda ağac.
Salğa  səliqə.
Salımçax  yelləncək.
Saman  taxılı biçdikdən sonra yerə da
ğılan quru hissə.
Samı  çəltik döyərkən öküzün boynuna
keçirilən taxta alət.
Sanbağı  ip növü.
Sap  1) ip; 2) məişətdə işlədilən bəzi
əşyaların tutacağı (baltanın sapı).
Satıl  su, süd və s. tökmək üçün armuda
oxşar ağzı gen iri mis qab.
Sava  sonra, gec (sava balalayan qoyun,
gec bitən bitki).
Savırmax  dənli bitkiləri siniyə (bax:
sini) yığıb sovurmaq (buğdanı sovurmaq).
Saya  birrəngli 
Sazax  çovğun, şaxta; küləkli hava.
Selav  sel tutan yer.
Sentner  100 kiloqrama bərabər olan
qədim çəki vahidi.
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Səbət  meyvə, göyərti və s. yığmaq üçün
qarğıdan, qamışdan hörülmüş uzunsov
zənbil.
Səhləm  yük (bir səhləm); ölçü vahidi.
Səki  1) guya; 2) yolun kənarı.
Səyənəh  xəstəlik (azar).
Səyillimi  avara, boşboş gəzmək.
Sənəh  səhəng; su gətirmək üçün misdən
və ya dəmirdən düzəldilmiş qab; kuzə.
Səngiməh  sakitləşmək.
Sərdən  gündüzlər qoyunquzunun əmiz
dirilməsi, qoyunların sağılması üçün yer.
Sərədər  huş; ağıl (Allah sərədərimi kəsib).
Sərfəsi sakit  sakit, dinməz adam.
Sərniş  süd, qatıq saxlamaq üçün qab; 
Səti  iyə (bax: iy) dolanan ip (bax: cəhrə).
Sıxma  sac üstündə bişmiş təzə yuxanın
bükülmüş forması.
Sılıf  xırdaxırda doğranmış yem; bitki
ləri xüsusi yerlərdə qıcqırtma yolu ilə alı
nan şirəli heyvan yemi.
Sırfa  süfrə.
Sırxav  qəbul etməmək; tez iyrənən (sır
xav uşaq).
Sırıxlı  isti geyim növü.
Sıyıx  yarıduru halda olan; horra.
Sijim  yuk heyvanlarına odun, ot və s.
yükləmək üçün istifadə olunan ip.
Silə  ağzına qədər dolu. 
Siləfsin  tamahkar.
Silhan  soyuq
Silmə  4 kiloqramlıq ölçü qabı.
Simləməh  iltihablaşmaq.
Sini  məişət əşyası.
Siriməh  1) tikmək (yorğandöşəyi sırı
maq); 2) bir şeyi başqasına vermək (sırı
maq).
Sirimsəməh  zəifləmək, avazımaq.
Sirtov  pencək.
Sivişməh  aradan çıxmaq.
Suarmax  1) kəsici alətləri itiləyib suya
salmaq; 2) bağbostanı, malheyvanı su
varmaq.
Sulux  1) ağuz (bax. ağuz) südündən bişiri
lən yemək növü; 2) dodağın suluxlaması
(uçuqlaması).

Surhay  səsküy salmaq.
Südəjər  südəmər.
Sümsürüh  (bax: mısmırıx).
Sütül  1) qarğıdalı; 2) yeniyetmə.
Süysünü sallamax  küsmək.

Ş

Şadara  arpa təmizləmək üçün istifadə
olunan qab (xəlbir).
Şaqqa  parça, hissə (bir şaqqa).
Şaqqıldax  1) ağacın çoxlu bar gətir
məsi (meyvəsi şaqqıldax kimi olmaq), 2)
qoyunun qarnının altında yunun yumru
lanması.
Şahad  1) dəyirmanda üyüdülən taxıl üçün
alınan haqq; 2) şahid.
Şanşan  1) ağuz (bax: ağuz) südünə
qatılmış undan hazırlanan yemək; 2) par
çaparça (qarğış); 3) deşikdeşik. 
Şapalax  sillə
Şehid olmax  1) dayanmadan işləmək;
2) şəhid olmaq.
Şeyətin  cin, şeytan.
Şəddə  sapa düzülmüş mirvari; inci.
Şələ  yük. 
Şəlləməh  yükü kürəyə qaldırmaq. 
Şığal  müddət (bir şığal gözləmək).
Şıntır  zay, pis (şıntırı çıxmaq).
Şillan  itburnu meyvəsi (bax: həmənsur).
Şiravan  aramsız yağan yağış.
Şirnava  suyun daşdan tökülməsi. 
Şişəh  ikiillik erkək qoyun. 
Şitəngi  şuluq, şıltaq uşaq.
Şitənməh  şuluqluq etmək.
Şivən  hayküy.
Şoralanmaq  axmaq (qanı axmaq).
Şuhut  böyük balıq.
Şulumşuldur  törtökülü adam, səliqəsiz
geyim, pinti olmaq.
Şumal  boybuxunlu, qəddqamətli.
Şümal  ağacın düz zoğu; çəkil (bax: çəkil).
Şümşad  (bax: şumal).
Şümşürüh  şimşək.
Şüləh  parçanın, kağızın, dəmirin kəna
rından bir hissə kəsmək (zolaq).
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T

Tab  1) dözüm; 2) iştah.
Taadım  həmişə.
Tağalax  1) sap, iplik və s. sarınan çarx
(cəhrənin (bax: cəhrə) tağalağı); 2) çox
quru, qupquru , qalıb köhnəlmiş (tağalaq
kimi çörək).
Taxça  bir şey qoymaq üçün divarda açı
lan oyuq.
Taxt  taxtadan hazırlanmış enli, uzun
yataq yeri. 
Taqqalax  (bax: tağalax).
Tapqır  atın belində yəhərin arxaya sü
rüşməməsi və yanlara əyilməməsi üçün
sinəsinin altından keçirilən enli qayış.
Tas  su qabı, ləyən.
Talax  kəbin.
Talaşa  tikan, çox balaca taxta qırığı. 
Tavla  malheyvan üçün tikili (tövlə).
Tavlamax  aldatmaq (başını tovlamaq).
Taya  quru otun bir yerdə toplanması. 
Teşt  böyük qab, ləyən.
Teyxa  1) çoxlu, tam, dolu; 2) yavan
Təhir  imkan, vaxt.
Təhnə  çörək saxlamaq üçün taxtadan
düzəldilmiş qab.
Tək  çərşənbə axşamı (həftənin 2ci günü).
Təlif  dəvət (təlif etmək).
Təlisbət  dözümsüz.
Tənəkə  alaçığın (bax: alaçıx) kənarına
çəkmək üçün qamışdan, qarğıdan (bax:
qarğı) hörülmüş əşya.
Təngav  yarıbişmiş (təngavlamaq).
Təpcəh  1) belin ayaq qoyulan hissəsinə
quraşdırılmış və ağacdan düzəldilmiş
köməkçi vasitə; 2) torpaq kərsəklərini
əzmək (torpağı təpçəkləmək).
Təpçiməh  parçanın qırağını tikmək;
qırağını közəmək (bax: közəməh).
Təpəl  qaşqa (təpəl öküz).
Təpilməh  soxulmaq. 
Təpit  topa əl ilə zərbə endirmək (voley
bolda təpit vurmaq).
Təpitmə  un, yumurta və duz qarışığın
dan hazırlanmış məhlul (təpitmə qoymaq).

Tərəvzi  tərəzi.
Tətihdə olmax  hazır olmaq.
Tığ  qalaq, topalamaq (tığ vurmaq).
Tıxmax  doldurmaq.
Tilişkə  (bax: talaşa).
Tir  1) böyük, uzun ağac, mil (bax: mil);
2) çəltik ləklərinin arası (tir bağlamaq).
Tirə  nəsil; tayfa, (poladlılar tirəsi).
Tikmə  parça üzərinə rəngli saplarla na
xış vurmaq.
Tiyam  təyəmmüm etmək (dəstəmazı
əvəzləmək).
Tiyan  halva bişirmək üçün böyük qab.
Toba  and; tövbə etmək.
Toxlubaşı  balaça daş. 
Toxmax  taxta çəkic. 
Tokkuş  eşşəyi dayandırmaq (ram
etmək) üçün işlənən söz.
Tösmərəh  balacaboy.
Töycü  keçmişdə kəndlilərdən alınan
vergi növü.
Tulux  qatıq çalxamaq üçün keçi dərisin
dən hazırlanmış əşya.
Tuş gəlməh  üzüzə gəlmək, rastlaşmaq,
qarşılaşmaq.
Tutma  meyvə tərəvəzin xüsusi qayda
larla qışa saxlanması (şoraba).
Tutuya  ziyarətgahdan gətirilmiş şirniy
yat, torpaq, daş və s. 

U

Uand  avand (İşin uand olsun!)
Ulax  yük heyvanı; eşşək.
Uldurumsuz  səriştəsiz.
Umac  ovulmuş undan bişirilən duru xö
rək; xəmir ovuntuları.
Ummax  istəmək.
Umsux  pərt olmaq. 
Uru  yemiş.
Urva  xəmiri kündələyərkən və ya ya
yarkən ələ yapışmaması üçün səpilən az
miqdarda un. («İki evin urvasından bir
fətir olar». Atalar sözü).
Urvat  hörmət, izzət, ehtiram, sayğı, də
yər; təsir, nüfuz, etibar. 
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Ustup  yavaş, asta (ustup getmək).
Uşağı  1) tayfa, nəsil (məs. Sadıquşağı,
Yaqubuşağı nəsli), 2) qonşunun uşağı.
Uyumax  1) südün qatığa çevrilməsi, 2)
yuxulamaq.
Uymaq  aludə olmaq, qoşulmaq.

Ü

Üçənəy  parabizən (üçənəyim uç, uç...)
Ün  istiqamət. 
Ürcah  qarşısına (ürcahına çıxmaq).
Ürmək  hürmək.
Üşül  yük heyvanlarının yan yüklərinin
çatılmasında istifadə olunan ip növü.
Üzbəsurat  üzbəüz (üzbəsurat danışmaq).
Üzühməh  görünmək.

V

Vağiyə  yuxu görmək. 
Verana  viranə, dağılmış.
Vəl  buğdanın sünbülünü əzmək üçün alət.
Vələd  övlad, oğul. 
Vələ  qırılmış, sıxılmış bir top qaratikan.
Vər  cərgə, sıra (otu vərlə biçmək).
Vərəvurd  axtarmaq; diqqət eləmək.
Vırğın  bəla, xəstəlik (vırğın vurmuş).

Y

Yaba  tikan daşımaq, ot toplamaq üçün
ağacdan hazırlanmış alət. 
Yabı  arıq, yaraşıqsız at. (Dərviş yabısı
hər evin yolunu tanıyar. Atalar sözü).
Yaxıcı  qoyunun öz balasına və ya başqa
quzuya mehr (bax: mehr) salması ilə məş
ğul olan adam.
Yaxşolmaq  sağalmaq.
Yal  it yeməyi.
Yalav  od, alov.
Yalax  itə yal tökmək üçün çuxur yer.
Yanpörtü  yan üstə (yanpörtü uzanmaq).
Yapıncı  çoban geyimi.
Yapmax  təndirə çörək vurmaq.
Yappanmax  sərilmək (yerə yıxılmaq).
Yaşmax  müsəlman qadınların üzünü

yad kişilərdən gizlətmək üçün örtük.
Yava  gəzəyən.
Yaava  təəccüb etmək.
Yavannıx  yağ, şor, pendir və s. 
Yekə  böyük.
Yelli  1) sürətlo; 2) küləkli.
Yelin  məməli heyvanlarda süd vəzisi
(inəyin yelini).
Yemilih  yaz gələndə bitən yabanı bitki.
Yen  nimtənənin (bax: nimtənə) qollarının
üstündə gümüş pullarla bəzədilmiş əlavə.
Yox dəvə  yalan demə.
Yolağa  həyətdə, bağbostanda tikandan,
ağacdan düzəldilmiş qapı.
Yuxa  sacda bişən nazik çörək, lavaş.
Yumax  1) ipin yumru topası; 2) əlüz,
qabqacaq, paltar yumaq.
Yun darağı  yun daramaq üçün alət.
Yük  1) yorğandoşəyin üstüstə yığıl
ması; 2) bağlama.
Yülka  motosikletin yük yeri; təhnə.
Yüyrəh  qaçaraq.
Yüyrüh  beşik (yelləncək). 

Z

Zağa  lap körpə.
Zaqqun, zaqqutun  zəhər (qarğış).
Zaval  1) şübhə; 2) xətər.
Zayil  ağılslız (zayıl olmaq).
Zəhrimar  ilan zəhəri (qarğış).
Zəvzək  çoxdanışan, boşboğaz.
Zılğa  (bax: cılğa).
Zılx  qırmızı çuğundur.
Zırı  (bax: pesi).
Zırrama  gobud, vəhşi.
Zırıldamax  ağlamaq.
Zilbih  az, bir balaca, lap az.
Zindan  1) üstündə dəmir döyülən ağır
dəzgah; 2) təcridxana.
Zirəh  tez, cəld, tələsik.
Zol  heyvan dərisinin bir neçə uzunsov
hissəyə bölünməsi.
Zolax  əşyanın uzun parçası (dəmir, ka
ğız, parça  zolağı).
Zorapa  ağacın dibindən zoğ atması.
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HӘYATIN 
BİR AN

Poladlının «həvəskar fotoqrafları» sayılan İsmayıl müəllim,
Qurban və Mahir kəndimizin təbiətini özündə əks etdirən
xeyli foto çəkmişdi. Təəssüflər olsun ki, işğal zamanı həmin
fotoları kənddən çıxarmaq mümkün olmamışdır. Kitab üçün
şəkil axtarışına başlayanda vaxtilə Qubadlı rayonunda
yaşayan Qayıbov İlhamın arxivindən bir foto tapdım. Bu Ala
qayanın fotosu idi («Ala qaya» yazısına bax: səh.  429). Fo
tonu görən kimi Çınqıllıq, Ala qaya yadıma düşdü: «Qarda
şım Mahirin «Fed» markalı bir fotoaparatı var idi. O, fotonu
Çınqıllıqdan həmin fotoaparatla çəkmişdi...» İlham fotonu
mənə verdi ki, kitabda dərc edim. Elə həmin gündən   İlhamı
əsl Poladlı kimi qəbul etdim... 
Poladlıların evlərində qonaq olduqca kitabın şəkil bazasını bir
az da zənginləşdirdim. Düzdür, bu şəkillər Poladlının təbiətini
əks etdirməsə də, ancaq vaxtilə həmin təbiətdə yaşayan in
sanların neçə illər öncəki həyatının bir anını özündə yaşadır...

Bu fəsildə poladlıların müxtəlif illərdə çəkdirdiyi şəkillərlə tanış ola
caqsınız. Həmin şəkillərin bir hissəsi işğaldan sonra Poladlıya qayıdan
və evlərdəki şəkil albomlarının bəzilərini özləri ilə gətirən Tahir, Vəfadar
və Asifdən, bir hissəsi isə 1993cü ilə qədər Bakı və Sumqayıt şəhərinə
köçən poladlılardan əldə edilib.   

l
��

HӘYATIN BİR ANI / səh. 634  645 
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Anamın atası Alış baba və atamın anası Sənəm nənə

Soldan sağa: Həmid, Həsən, İsmayıl, anam Mələk və Әhməd.
(1970ci illər).



636

Atam Mədəd, əmim Balakişi (1980ci illərin əvvəlləri).

Balakişi əmi, Nigar xala, Alidə xala və
balaca Hərarət (1979cu il).

Poladlı toyu (1988ci il).
Arxa planda Ziliş baba.
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KӘNDİMİZİN  MÜӘLLİMLӘRİ

Məmməd müəllim, İsmayıl müəllim və İlyas müəllim (1965ci il).

Ağakişi müəllim. Həmayə müəllimə (1980ci il).
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Soldan sağa: Qanfilə, Etimad, Hüseyn, Nigar xala və Səba.
(1979cu il).

Məktəb illəri (Nigar, Alidə, İslam və Arif sinif yoldaşları arasında. 1960cı illər).
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Ayaq üstə duranlar  
soldan sağa: İsmayıl, 

Maqsud, Həmid
oturanlar: Möhsün, 

Balakişi əmi və 
Әhməd.  

(1970ci illər).

İsmayıl, Ramazan və Həsən.
Arxa fonda Atlar gölü.

Şahmərdan və Zəminə.
(1993cü il).
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Məmməd müəllim və Münəvvər.
(1960cı illərin sonları).

Telli xala, (balacalar: Könül, Ülviyyə) və Məfkurə (1985ci il).

Gilə bibi nəvəsi Әsədlə. 
(2015ci il).
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Oturanlar  soldan sağa: Gilə bibi, Mələk nənə, Nigar xala.
Ayaq üstə duranlar: Tahir, Zahir və Dağbəyi.

(2015ci il).

Çınqıllıqda keçən bir gün. Hüseyn,
Mahir, Dağbəyi, Qabil (1992cı il).

Hacı Rəşad mürşidi 
Hacı Müntəxab baba ilə (2016cı il).



Həsən

Hüseyn

Sevil

Qanifə

İlqar

POLADLI  UŞAQLARI

Maqsud

Məfkurə

Kəmalə

Osman

Xudaverdi

Mehman və Şeyda

Şahmərdan və Məftun

Qəndab, Qənimə, İlkin və Aqibət

Xanəli və Aydın

642
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Ramazan

Zahir

Kifayət

Səbahət

Mübariz

Səmərqənd

Rahilə

Akif

Fikrət

Әdalət

POLADLI  UŞAQLARI

İslam və Möhsün

Qanfilə Nazənin

Balaca tarzən (Elman)

Məktəb illəri (1980ci illər)
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Poladlılar doğma kənddən çoxçox uzaqlarda olmalarına baxmayaraq, 
elobanın xeyirində, şərində  yaxından 

iştirak edirdilər. 
Halhazırda gənc nəsil poladlılar bu ənənəni davam etdirir.
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SON

Әziz qardaşım, nəslimizin davamçısı!
Bu kitab ona görə yazıldı ki, «Heydər evi», «Cabbar evi», «Yaqub uşağı», «Ləzgi

Məmmədli» nəslinin indiki və neçəneçə illərdən sonra dünyaya gələcək övladları
nəhayət, öyrənə bilsin ki, onların xoşbəxtliyi təsadüf üzərində deyil, varlığının əsasını
təşkil edən keyfiyyətlər  müdriklik və xeyirxahlıq üzərində qurulmuşdur.

...Və bu kitab ona görə yazıldı ki, bu nəsillərin neçəneçə illərdən sonra dünyaya
gələcək övladları Vətənə məhəbbəti, doğma elobaya ehtiramı,  milli adətənənələrə
sevgini qoruyub saxlaya bilsin... 

Abbasəli dayı qızları və nəvələriylə (1990cı il).

Poladlılar dağlar qoynunda (2016cı il).��
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