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Talelərin düzümü

Şair-publisist Ziyadxan Budağın yaradıcılığına 
yaxından bələdəm. Onun şeir yaradıcılığı 

rəngarəng olduğu kimi, publisistik yazıları da bir oxucu 
və bir ziyalı kimi mənim diqqətimi zaman-zaman özünə 
çəkmişdir. Elə bu səbəbdən də onun daimi oxucu suna 
çevrilmiş və həmişə yeni kitablarının çap olunmasını  
səbirsizliklə gözləmişəm. Gözlədiklərimi görəndə isə 
bir oxucu kimi həm öz sevincimi, həm də yeni işıq üzü 
görmüş kitab haqqında fi kir və mülahizələrimi onun-
la  hamıdan əvvəl bölüşməyə tələsmişəm. Aramızdakı 
yazar-oxucu münasibətləri də beləcə dərinləşmişdir. 
İndi Ziyadxan Budağın “Talelər” sənədli povestinə 
“Talelərin düzümü” adlı “Ön söz” yazmağım da məhz 
bu yaradıcılıq münasibətlərindən qaynaqlanmışdır.

Hamıya yaxşı məlumdur ki, publisistika ədə-             
biyyatımızda ayrıca  və həm də xüsusi bir sahədir. Bu 
sahədə fəaliyyət göstərən qələm adamları da fərqli 
insanlar olur desəm, yəqin ki, oxucular da mənimlə 
razılaşarlar. Çünki publisist ictimai həyatı dərindən 
bilən, ayrı-ayrı fərdlərin və eləcə də cəmiyyətin bu və 
ya digər keyfi yyətlərini öz baxışları ilə obyektiv qiy-
mətləndirməyi və bunu oxucuya olduğu kimi çatdır-
mağı bacaran, həm də vətənpərvər və ziyalı bir qələm 
adamıdır. Ona görə də publisistin qələminin gücü də, 
onun daxili “mən”i də diqqəti tez cəlb edir və o bununla 
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öz ədəbi taleyini müəyyənləşdirmiş olur.
Ziyadxan Budağın “Talelər” sənədli povesti yu- 

xarıda deyilənləri məhz onun özünün haqqında da fəxr 
və qürur hissilə söyləməyə əsas verir. 

“Talelər” sənədli povesti, qeyd edildiyi kimi, sə-
nədlər əsasında yazılmışdır. Daha doğrusu, o, kitabda-
kı hadisələrin çoxusunun canlı şahidi olmuş Bayram 
Əlləzovun söylədiklərinin əsasında yazılmışdır. 

Müəllifi n öz fi kir süzgəcindən yaxşı-yaxşı keçirib 
“Talelər” adlandırdığı bu sənədli povestdə bir sıra 
talelərin şahidi oluruq. Böyük monqol xanı Cuci xanın 
şərəfi nə salınmış Cucikənd və onun sonrakı kim-
siz-kimsəsiz aqibəti, bir vaxtdan sonra buraya alman 
mənşəli  baron Koçunbekin və baron Kotlevin sahib-
lik etmələri, Qazax mahalından yaxşı gün-güzəran 
axtara-axtara Borçalı mahalına köç etmiş ayrı-ayrı 
fərdlərin və qrupların adı çəkilən bu ərazilərdə mə-
skunlaşmaları, onların yeni – Cücə kəndi taleyi, bu 
kənd camaatının keşməkeşli həyat yolu, burada  ye-
tişən qüdrətli insanların, eləcə də Hümbət Əlləzovun, 
sonralar onun layiqli davamçısı olmuş Bayram Əllə-
zovun həyatı və fəaliyyəti əslində talelərin düzümü 
kimi povesti oxunaqlı və yaddaqalan edir. Bu düzümdə 
Cücə kəndinin coğrafi yası, tarixi, etnoqrafi yası, onun  
insanlarının  zəhmətsevərliyi şirin bir dillə oxucuya  
çatdırılır. Oxucunun yaddaşında Borçalının  qayım-qa-
dım ellərindən olan Cücə kəndi haqqında müfəssəl bir 
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məlumat formalaşır və az qala unudulmaqda olan bu 
doğma məkanın unudulmasını mümkünsüz edir.

Ziyadxan Budaq “Talelər” sənədli povestində ədə-
bi dilin bütün imkanlarından bacarıqla istifadə etmiş, 
hadisələrə və ayrı-ayrı fərdlərə öz ziyalı münasibətini 
yetərincə sərgiləmişdir. Burada o həm də öz şair am-
pulasında qalmaqla diqqəti daha çox cəlb edir. Belə ki, 
söylənilən hər bir işə, hadisəyə və eləcə də ayrı-ayrı 
fərdlərə uyğun  şeir nümunələri qələmin qüdrətindən 
xəbər verir və oxucu müəllifi n kimliyini daha dərindən 
tanıyır, bilir. Bu, həm də kitabın az qala birnəfəsə 
oxunmasına səbəb olur.

Müəllif özünün sayca doqquzuncu kitabı olan “Ta-
lelər” sənədli povestində qədim Borçalı mahalına, 
onun ayrı-ayrı kəndlərinə, bu kəndlər arasındakı iqtisa-
di və mədəni əlaqələrə, mehriban qonşuluğa, qohum-
luğa və dostluğa  da yeri gəldikcə münasibət bildirmiş, 
hörmət və ehtiramını bədii sözün köməyi ilə diqqətə 
çatdırmışdır.

Əminəm ki, Ziyadxan Budağın  “Talelər” sənədli 
povesti Cücə kəndi haqqında yazılmış çoxlu sayda  
kitablar arasında öz layiqli yerini tutacaq və onun “Yel 
dağında qalan izlər”, “Bir ömrün  zirvə yolu” və  “Bir 
kəndin naxışları” adlı digər publisistik kitabları kimi 
oxucuların kitab rəfl ərini bəzəyəcəkdir.

Mirvari Cəfərova,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru.
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İnsan həyatı qəribəliklərlə doludur. Zamanın 
keşməkeşlərində bulanıq suya dönən  insan ən 

ağır məşəqqətlərə belə sinə gərir, özünə yurd-yuva 
salır, ev-eşik qurur, gün-güzəran yaradır və bulanıq 
suyun durulmağından da az qala xəbərsiz olur. Özünün 
rahatlığına, dincliyinə qovuşanda isə dünyanın taleyini 
düşünür və bu düşüncələr fonunda dünəndən başlanıb 
sabaha gedən yolunun uğurlu olmasını arzulayır və 

Hara gedir, hara, dünya,
Paralanmış para dünya?
Qoyma düşsün dara dünya,
Kömək ol, Allah, kömək ol! – deyib 

ucsuz-bucaqsız göylərə üz tutur, Uca Yaradana əl açıb 
ondan imdad diləyir. Və qəribə olanlardan biri də odur 
ki, Yaradan özü də yaratdığının heç də bütün istəklərinə 
kömək olmur. Belə olduqda insan taleyi də öz yolun-
dan sapır, unudulması mümkün olmayan ağrılı-acılı 
günlər yenidən qarşıya çıxır, dünyanın iyrəncliyi in-
sanın yaşamaq həvəsini  az qala onun əllərindən alır, 
insan özü isə fəryad qoparır:

Qönçə solur gül olmamış,
Köz qaralır kül olmamış.
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Axan qanım göl olmamış,
Kömək ol, Allah, kömək ol!

Qəribə dünyanın qəribə gedişmələri insanın bütün 
ümidlərini alt-üst edir, Uca Yaradan da sanki bütün 
bunları görmürmüş kimi susur və ondan kömək istəyən 
bəndəsinə hardasa, nə zamansa kömək edəcəyini in-
sanın alın yazısına döndərir. Özünün sonrakı aqibətin-
dən xəbərsiz olan insan isə taleyini suçlayır, Tanrısını 
qınayır, az qala dönüb asi  olur. Amma “Əlini Tanrının 
ətəyindən üzmə” deyənlər də tapılır. Bu da ümidlərin 
insan həyatının daşıyıcısı kimi hardasa bir mənsəbə 
çatacağından xəbər verir. 

Bu kitabı yazmağa başlayanda qəribə dünyanın 
heç vaxt yaddan çıxmayacaq son qəribəliyindən düz 
otuz il vaxt keçmişdi. Elə bu da qəribədir! Niyə taley-
imizi xıncım-xıncım əzib tökən, düz otuz ildir ruhu-
muzu dara çəkən, yaddaşımızı göyüm-göyüm göy-
nədən qəribə   dünyanın son qəribə olayından belə 
gec danışılır?  Olmaya gördüklərimizi  gözlərimizdə, 
yaşadıqlarımızı yaddaşımızda  qollu-budaqlı ağac kimi 
bitirib böyütməyincə sözümüz də kəsərsiz olar, söh-
bətimiz də inandırıcı görünməz?  Gecikmiş və həm də 
haqlı irad olduğu üçün cavab vermək  də çətindir. Odur 
ki, bu məqamda hər şeyi dünyanın  qəribəliyinə bağla-
maq  daha yerinə düşərdi. 

Sorağı minilliklərin o üzündən gələn Azərbay-
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canımızın daş yaddaşından bu günümüzə  Borçalı 
harayı, Naxçıvan heyrəti, Təbriz  qüdrəti, Dərbənd 
əzəməti boylanır.

Bütün bunlar

“Ayrılarmı könül candan,
Azərbaycan, Azərbaycan!”

əqidəsinə dönüb hər bir azərbaycanlının mayasında, 
canında, qanında, ruhunda və nəfəsində yaşayır. Bu-
rada heç bir qəribəlik yoxdur. Qəribə olanı isə odur 
ki, bu cənnətməkan diyar haqqında bütün zamanlarda 
sayagəlməz miqdarda dastanlar bağlanmış, kitablar 
yazılmış, vəsfi nə neçə-neçə şeir və mahnılar qoşul-
muşdur. Amma bu ilham xəzinəsi tükənmək bilməmiş 
və elə bu günümüzdə də əli qələm tutan  hər bir kəsin 
hissini tumarlamaqda, duyğusuna sığal çəkməkdədir. 
Bax bir də bu qəribəlik otuz ildən sonra bir qələmin 
qəribə görüntüsünə çevrilən qəribəliyə vəsilə oldu.

Doğulub boya-başa çatdığım ulu Borçalının aran-
lı-dağlı böyüklüyü, bu böyüklüyü bir yumruq kimi 
birləşdirən əyri-üyrü yolların qırılmazlığı, böyük-
böyük dağların əzəməti, uca-uca zirvələrin vüqarı, 
şırıl-şırıl çayların  nəğmə harayı, dərin-dərin  dərələrin 
heyrət qədər dərinliyi, yaşıl-yaşıl çəmənlərin gülüstan 
görkəmi, sürülərin, naxırların, ilxıların örüşlərdəki 
xırçım səsi, yayda yaylağa, qışda qışlağa üz tutan köç 
karvanlarının misra-misra düzümü və bir də… göz 
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işlədikcə uzanan zəmilərin, tarlaların ruzi-bərəkət ətri, 
arxasını dağlara söykəmiş qədim oğuz ellərinin bir rəs-
sam fırçasına yaraşan  məğrur görünüşü əli qələm tut-
an oğullarının əzəli və əbədi mövzusuna çevrilmiş, on-
ların ilham mənbəyinə dönmüşdür. Qoynunda qoyub 
gəldiyim otuz iki illik ömrümün uşaqlıq, yeniyetməlik 
və gənclik çağları məni də dinc buraxmır, gecələr 
röyalarıma, gündüzlər xəyallarıma hakim kəsilir və 
sanki uzaqdan  əl eyləyib “Gəl, oğulluq borcunu yerinə 
yetir” deyir. Amma… Gəlmək də olar, istəniləni yaz-
maq da olar, oğulluq borcunu vermək isə… Yox, bu 
mümkün deyildir! Çünki oğulluq borcunun ödənilməsi 
işi hər adama nəsib olmur. Belələri olsa-olsa barmaq-
la sayılacaq dərəcədə az olurlar. Xoş belələrinin halına 
və ya onların sağ əli bu mənsəbə çatmaq istəyənlərin 
başına!

Borçalı haqqında çox yazılmışdır. İndi əlimizdə 
bu qədim mahalın tarixi, coğrafi yası, iqtisadiyyatı və 
mədəniyyəti barədə kifayət qədər dərin elmi məlumat-
lar vardır. Odur ki, oxucuya təqdim olunan bu ki-
tabda həmin sahələrə təkrarən toxunmaq fi krindən 
uzağıq. Sadəcə, müasir oxucuya Borçalı mahalının  
sərhədlərinin  “Sınıq körpü”dən başlanıb Cəlaloğlunda 
(indiki Ermənistan Respublikasının Stepanavan şəhəri) 
hüdudlandığını bildirməklə kifayətlənməyi vacib 
sayırıq. Bu sətirləri yazan qələmə isə ancaq sahibinin 
poetik ruhunu öz oxucuları ilə bölüşmək ağırlığı düşür:
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Oğuz elim –  parıldayan gövhərim,
Canımda – ruh, damarımda – cövhərim.
Tarix boyda bir sanbaldır məhvərim,
Soykökümə məhəbbətim yaşayar.

Deyinmərəm tüstüsünə kor olsam,
Öyünərəm qulluğunda yorulsam.
Ocağında bircə çınqı qor olsam,
Sonsuzluğum, nəhayətim yaşayar.

Bax elə bu məhəbbət, bu istək və bu inam hissləri ilə 
bu kitabın  yazılmasına rəvac verilmişdir, oxucu dost!

Borçalı mahalı, yuxarıda deyildiyi kimi, çox 
geniş bir əraziyə malik olduğu üçün burada iki 
iqlim qurşağı mövcuddur. O səbəbdən də yerli əha-
li hələ qədim zamanlardan etibarən bu böyük diyarı 
“Aran” və “Dağ” coğrafi  anlayışları ilə şərti olaraq iki 
hissəyə bölmüşlər. El arasında “Aran Borçalısı” kimi 
tanınan bölgə “Sınıq körpü”dən ta Başkeçidin (indiki 
Gürcüstan Respublikasının Dmanisi rayonu) dolanbac 
yollarının başlanğıcına qədər olan ərazidir. Bu yerlərin 
yayı isti, qışı isə mülayim keçdiyi və əhalisi əsasən 
kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olduğu üçün “Aran” 
adlandırılmışdır.

Borçalının aborigen tayfaları olan oğuzların “Dağ  
Borçalısı” adlandırdıqları ikinci bölgə isə Başkeçi-
din dolanbac  yollarının başlanğıcından (burada onu 
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da qeyd etmək yerinə düşər ki, “Sınıq körpü”dən üzü 
Cəlaloğlu istiqamətində gedərkən adı çəkilən ərazidə 
yol iki istiqamətə ayrılır. Sağ tərəf – Başkeçidə, sol 
tərəf isə Cəlaloğluna aparır) ta Cəlaloğluna qədər olan 
ərazilər nəzərdə tutulur. Bu yerlər dağlıq və dağətəyi 
ərazilər olduğu üçün, həm də qışı sərt, yayı mülayim, 
eləcə də əhalisi maldarlıqla məşğul olduqları üçün  
bölgə də “Dağ Borçalısı” adlandırılmışdır. Dediyimiz 
kimi, bu mahalda “aran” və “dağ” anlayışları coğra-
fi  xarakter daşımışdır. Əslində isə bu böyük mahalın 
çoxsaylı elləri arasında sıx iqtisadi və mədəni birlik 
olmuşdur. Belə ki, aran camaatı becərdikləri məhsul-
ları dağ bölgəsində mübadilə etməklə yanaşı, həm də 
özlərinin yay istirahətlərini bu ərazidə keçirmişlər. Ən 
başlıcası isə bir-birinin xeyir-şər məclislərində yax-
ından iştirak etmiş, qız alıb-qız verməklə qohumluq 
əlaqələrini də gücləndirmişlər. Sovet dönəmində eşit-
diyimiz köhnə bir mahnıda deyildiyi kimi,

Əməyi bir olub,
Diləyi bir olub,
Çörəyi bir olub
Ellərimizin.

Elə bu sətirləri yazan qələmin sahibi də özünün 
Borçalıda qoyub gəldiyi otuz iki illik ömrünün böyük 
bir hissəsini “dağ”da  keçirmişdir. Mahalın bütün elləri 
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kimi Kəpənəkçi camaatı da yay gələndə mal-qaranı, 
qoyun sürülərini yaylağa sürər, qocaları, uşaqları, yeni-
yetmə oğlan və qızları bu yerlərin yelkən nəfəsində 
dincəlməyə aparardı. Mövsüm iyun ayının əvvəllərində 
başlayar və Kəpənəkçi böyük el olduğundan  on-on 
iki gün davam edərdi. Əvvəllər bu köç karvanı at və 
qismən də kəl arabalarından ibarət idi. Sonralar, daha 
doğrusu, ötən əsrin 60-cı illərindən etibarən maşınlar 
arabaları əvəz etməyə başladı. Belə olduqda yenə də 
maşınlar dalbadal düzülər və az qala keçmişdəki  araba 
karvanlarını xatırladardı. Köç maşınları uzaq məsafəni 
tez bir zamanda qət etməklə Cücə kəndindən, Soyuq- 
bulaqdan keçər, “Cılqı” çölündə, “Kotan arxı”nda  
dayanar, maşındakılar maşından düşüb süfrə açar, 
çörək yeyər, hamı dincini alar, sonra yola düşərdi.

Həmin günlərdə göy üzünün bir ovuc buludu 
da gözünü  torpağa sıxmış olsaydı belə “Dibin qaşı” 
maşınlar üçün keçilməz yollara dönərdi. Maşındakılar 
düşər, bu dikdiri piyada çıxar, maşın isə inadkarcasına 
“əlləşib-vuruşardı”.

Eh… oxucu dost! Özün bilirsən ki, qələm adamları 
həyat aşiqi olurlar, amma inan ki, çağlar o çağlar idi! 
Kaş indi bu qələm sahibinin övladları və nəvələri də o 
çağların şahidi ola biləydilər! Kaş onlar da “Sandıq bu-
lağı”nda, “Noyça bulağı”nda, “Gur bulaq”da, “Sərdar 
bulağı”nda,  “Sayı bulaq”da süfrə açıb bu bulaqların 
diş göynədən sularından ata və babaları kimi içəydilər. 
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Kaş onlar da “Ov dərəsi”ndən, “Axçalı dərəsi”ndən, 
“Miroğlun təpəsi”ndən  keçib “Dibsiz göl”ün füsunkar 
gözəlliyinə heyrətqarışıq bir maraqla tamaşa edə biləy-
dilər, sonra da Dəlidağa, Orta Qılıca, oradan da Qoşa 
Dağa tərəf yollanaydılar. Bax, onda demək olardı:  
təravətli ömür! Bax, onda bu şeir nümunəsi də təkcə 
öz müəllifi nin yox, bütün hamının ömrünü bəzəyərdi.

Ruhum havalanır, könlüm tellənir,
Göz yaşım yanaqdan axıb sellənir.
Köhnə oylaqlarda izim dillənir,
Ömrümün gur səsi çağırır məni.

Bu nə xatirədi, bu nə yaddaşdı, 
Hardan baş qaldırdı, harda dil açdı?!
Xəyallar hər yanı gəzib dolaşdı,
Bir yurdun var səsi çağırır məni.

Möhnətmiş, nisgilmiş talenin payı,
Getmir qulağımdan  “Noyça”nın hayı.
Bir yanda “Gur bulaq”, bir yanda “Sayı”,
“Axçalı dərəsi” çağırır məni.

Odur gözlərimdə “Sərdar bulağı”
Gah dişi göynədir, gah da damağı.
Nənəmin teştində yağı, qaymağı,
Çalxanan nehrəsi çağırır məni.
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Açılır kitabtək yaddaş bir anlıq,
Bu “Ov dərəsi”dir, o da “Qaranlıq”.
Yaman uzun çəkib bu nigaranlıq,
Dağların nəfəsi çağırır məni.

“Sandıq bulağı”nda nobatım qalıb,
Şirin dəmim qalıb, ovqatım qalıb.
Dünəndən sabaha sovqatım qalıb,
Yaşamaq həvəsi çağırır məni.

Zaman atıb məni belədən-belə,
Gah tufana salıb, gah axan selə.
İndi də yol çəkir gözləri hələ,
“Miroğlun təpəsi” çağırır məni.

İzimi qar basıb “Cılqı çölü”ndə,
Qərq olub batmışam “Dibsiz göl”ündə
Kəpənəkçi kimi ağır elin də
Bir həsrət nəğməsi çağırır məni.

Mənə çox uzaqdır indi yaxın da,
Dəyişib səmtini ömür axında.
Çətin ki, dayanam “Kotan arxı”nda,
Zamanın şələsi çağırır məni.

Ziyadxan Budağın halı çox yaman,
Dərd yeyib, qəm udub hey zaman-zaman.
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Daha nə ümid var, nə də ki, güman
İllərin tələsi çağırır məni.

Faxralı camaatının yurd yeri “Qaranlıq” deyilən 
ərazidə idi. Ellərimiz aranda olduğu kimi, burada da 
yaxın və mehriban qonşuluq edirdilər. Qonaq gedən 
kim, bulaqlar başında görüş təşkil edənlər kim…

Yay istirahəti dağların şıltaqlığı qalxanadək davam 
edirdi. Bu da avqust ayının ortalarına, bəzən də ayın 
üçüncü ongünlüyünə təsadüf edirdi. Hərdən də dağlar 
öz qonaqlarını vaxtından tez “qırmanclayıb” yola 
salırdı. 

Köç arana dönəndə qəribə və həm də hələ indi-
yədək yaşlı nəslin yaddaşında kök atıb qalmış hallar 
yaşanırdı. Sürü və naxırlardan üzülüb qalmış heyvan-
ların axtarılmasına macal olmadığından kəpənəkçililər 
onların tapılmasını Cücə kəndindən, Soyuq bulaqdan, 
İlməzlidən olan yaxınlarına, dost və tanışlarına xahiş 
edərdilər. Onlar da, insafən, bu xahişə layiqincə əməl 
edər, itən malı axtarıb tapar, onu öz tövləsində yem-
ləyib saxlayar və sahibinə xəbər göndərərdilər. Təzə 
doğulmuş  buzovları naxırla aparmaq mümkün ol-
madığından  onları da tanış-bilişlərin  həyətində qoyar 
və yalnız köç arana çatandan bir neçə gün sonra gəlib 
aparardılar.

Əlbəttə, bütün bunlar ellərimiz arasında təkcə 
şirin münasibətdən yox, həm də  doğmalıqdan xəbər 
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verir. Elə bu doğmalıq hissi və bir də yuxarıdakı şeirin 
ruhuna hopmuş möhnətqarışıq nisgil uzun zamandır 
ki, nə qələmə, nə də duyğuya rahatlıq vermir. İllərdən 
bəridir ki, bu ellərdən yazmaq istəyi Borçalı sevgisi ilə 
çulğaşıb beyində dolanır, ürəkdə yaşayır, amma imkan-
la gerçəkliyin vaxtında bir araya gəlmədiyi üzündən 
gecikib qalıb. Anlayanda ki,

İllər ötüb yol üstdədir köç daha,
Bir çimirlik vaxt qalıbdır sabaha.
O yerlərdə can tapşırsam torpağa,
Qucağında əmanətim yaşayar.

Nə sel yuyub, nə toz basıb izimi,
Haraylasam, tez taparam özümü.
Macal tapıb alışdırsam közümü
Yurd yerində sədaqətim yaşayar.

Bəlli oldu ki, istək də çoxalıb, yazmağa həvəs də 
artıb, imkan da gerçəkləşib, gerçək özü də imkana 
dönüb. O da məlum oldu ki, 

Əldən verməmişəm son qətiyyəti,
Yaşada bilmişəm bu ülviyyəti.

…Dağ Borçalısının kəndlərinin hər birini Kəpənəkçi 
ilə həm  yaxınlıq, həm dostluq, həm də qırılmaz 
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qohumluq telləri bağlamışdır. Faktlarla sadalamaq olar 
ki, bu kəndlərin  hər birində ya Kəpənəkçi əsilli ailələr 
yaşamış, ya da Kəpənəkçi ilə bu kəndlər arasında bir 
yox, bir neçə sayda qız alıb - qız vermək qohumluğu 
olmuşdur. Cücə kəndi də o sırada özünə mötəbər yer 
tutmuşdur. Bu gün ruhuna hörmət, qəbrinə pir kimi 
ziyarət etdiyimiz babaların sözündə-söhbətində Cücə 
kəndinin insanları həmişə dağ havası kimi təmiz, dağ 
çayı kimi duru və dağ çiçəyi kimi zərif görünmüşlər. 
İnsafən, bu və bundan da qiymətli fi kirlər  bölgənin 
digər kəndləri haqqında da ağızdolusu söylənilmişdir. 
Amma bu kitabın qayəsi təkcə Cücə kəndi ilə bağlı 
olduğundan, bölgənin könlümüzə yaxından-yaxın olan 
digər kəndlərinin adları yeri gəldikcə sözə qüvvət üçün 
üzrxahlıqla qeyd olunacaqdır.

Cücə kəndi tarixin köksünə nifrət və lənətlə  həkk 
olunmuş məlum 1988-ci il hadisələri zamanı tarixi 
Azərbaycan torpaqlarında zorla boşaldılmış yüzlərlə, 
minlərlə kəndlərimizdən biridir. Şükürlər olsun ki, bu 
kənd haqqında kitab yazmaq istəyi digər ellərimizə olan 
sevgi və məhəbbət hisslərinin üzərinə kölgə salmır. 
Onların hər biri ürəyini bu yerlərdə qoymuş, hər qarış 
torpağı da gözlərinə köçürmüş müəllifə bu gün də, sa-
bah da və ömrünün sonunadək  də nəfəsi qədər yaxın, 
ruhu qədər doğma və canı qədər şirindir və belə olaraq 
da qalacaqdır. Cücə kəndi haqqında  yazmaq istəyi 
isə kitabın məzmunu  boyu söyləniləcək söhbətlərdən 
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pərvəriş tapmışdır. Amma, təvazökarlıqdan uzaq olsa 
da, bu istək özü də ötəri deyildir. Bu istək duyğuların 
sirdaşı bir qələmə qol-qanad verən, onu öyünməyə sövq 
edən bir könül çırpıntısıdır. Nə zamansa bu qələmdən 
süzülüb axmış bir şeirdə deyildiyi kimi,

 
Heykəlləşib yenilməzim, yenənim, 
Yaddan çıxmaz yeddi arxa dönənim. 
Dön geri bax, gör nə deyir dünənim,
İzimizin şöhrəti var, şöhrəti.

Elə bu səbəbdən də Cücə kəndinin “qapısını açdım”. 
Amma bu dəfə uşaqlığımda olduğu kimi kəndin  qa-
pılarını yox, onun bir-birindən dəyərli insanlarının 
könül  qapısını  açdım. Yada düşən uşaqlıq xatirələrim,  
babamın əlindən tutub Cücə kəndinə, onun dostları 
Telli oğlu Əhmədin, Onbaşı Mustafanın, Dobrovol 
Əhmədin, Bocal Məsimin  evinə getdiyim  günlər, ora-
da mənə açılan nəvaziş dolu mehriban qucaqlar, xoş 
və insani münasibətlər … bir kino lenti kimi gözlərim 
önündən gəlib keçdi. Bocal Hüseynin qonaqpərvərliyi, 
Sünnətlərin Binnət kişinin qohum kimi doğmalığı,  
Dörddodaq Hümbətin ərkyanalığı, Zıqroyların Həmid 
kişinin evində çal-çağırla qarşılanmağımız, Alıyev 
Süleyman kişinin ağayana açdığı ləziz təamlı süfrəsi 
xəyallarıma bir şirinlik çilədi. Göynəməmək olardımı? 
Göynədim də, alışdım-yandım da! Əslində düz otuz 
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ildir o yerlər üçün burnumuzun ucu göynəyir. Düz 
otuz ildir varlığımızı dara çəkən bir həsrət yanğısında  
alışıb-yanırıq. Özü də təkcə bu kəndin yetirmələri 
yox, həm də onun qonağı olmuş mənim kimi neçə-
neçə sevərləri. Cücə kəndinin Bala Təpə, Böyük Təpə, 
Məscidin Təpəsi, Əyriçay, Məyal çayı, Soyuqbulaq 
çayı, Orta çay, Qanov çayı, Dəyirman çayı, Böyük 
bulaq, Qara su, Məsimin bulağı, Sarı dərə, Subirləşən, 
Halay bulağı, Qurdlu bulaq, Hümbət bulağı, Dəvəqılıcı, 
Qızlar dərəsi, Sandıq qaya, Ətlik göl  kimi həmişə 
yığnaqlı yerləri o vaxtlar nə qədər doğma və əziz idisə, 
indi də bir o qədər şirindir. Amma bu şirinlik bu gün 
möhnətimizin və nisgilimizin ən etibarlı yol yoldaşıdır. 
Elə bu hisslərin cazibəsində, həm də yaddaşımızın ən 
tutarlı yerində yaşayır Cücə kəndi. 

Cücə kəndi tarixi mənbələrdə “Cuycikənd” kimi 
göstərilmişdir. Qaynaqların verdiyi məlumata görə, 
bu kəndin əsasını monqol xanı Cuci xan qoymuşdur. 
Bu kənd 1937-ci ilə kimi Cəlaloğlu (Stepanavan) ray-
onunun tərkibində olmuşdur. Sonra isə adı çəkilən 
rayondan ayrılan ərazilər hesabına Kalinino rayonu 
təşkil olunmuş və Cücə kəndi bu rayonun inzibati ərazi 
vahidliyi kimi coğrafi  xəritələrdə özünə yer almışdır. 
Mənbələrdən o da aydın olur ki, Ermənistan SSR Ali 
Soveti Rəyasət Heyətinin 3 yanvar 1935-ci il tarixli 
Fərmanı ilə Cücə kəndinin adı dəyişdirilərək “Qızıl 
Şəfəq” adlandırılmışdır.
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Rayon mərkəzindən 15 km şimal-qərbdə, İlmə-
zli kəndinin yaxınlığında üç təpə üzərində yerləşən 
Cücə kəndinin az bir hissəsi düzənlikdə yerləşmişdir. 
Cücə kəndi şərqdən erməni kəndi Şahnəzərlə, qərbdən 
Gürcüstan Respublikasının Ermənistan Respublikası 
ilə həmsərhəd olan Yırğançay kəndi ilə (bu kəndin 
əhalisi azərbaycanlılardır), şimaldan Gürcüstan Res-
publikasının Başkeçid rayonunun “Boğazkəsən” dey-
ilən məşhur ərazisi ilə, cənubdan isə İlməzli kəndi ilə 
həmsərhəddir. Göründüyü kimi, Cücə kəndini əhatə 
edən kəndlər arasında Şahnəzərli adlı tək bir erməni 
kəndi olmuşdur. Bu kəndin erməniləri adı çəkilən  
əraziyə 1823-cü ildə Suriya və İran dövlətlərindən 
köçürülmüşlər. 
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Cücə kəndinin əhalisinin əsas məşğuliyyəti mal-
darlıq və əkinçilik olmuşdur. Burada, əsasən, iri və 
xırda buynuzlu heyvanlar saxlanılmış, əkinçilikdə isə 
kartofçuluğa  üstünlük verilmişdir. 

Cücə kəndini, onun işgüzar və zəhmətsevər adam-
larını yaxından tanıyanlar, heç şübhəsiz, bu fi krin 
səmimiliyinə qüvvət  verərlər ki, bu kənddə iqtisadi 
həyat bütün zamanlarda ən yüksək səviyyədə olmuşdur 
və əhali heç bir şeydən korluq çəkməmişdir. Bu səbəb-
dən kənd camaatının özünün də haqqı var desin ki:

Hünərimdir ulduzların şöləsi,
Əməlimdir çəmənlərin laləsi.
Tükənməzdir dərdlərimin çarəsi,
Üzümüzün hörməti var, hörməti.

Bu kitabda Cücə kəndinin tarixinin araşdırılması 
məqsəd kimi ortaya qoyulmadığı üçün böyük Cuci 
ulusunun dağılmasından sonar, daha doğrusu, XIII-
XIX əsrlərdə burada  hansı tayfaların məskunlaşması 
barədə maraqlara da üstünlük verilmədi. Yaşlı nəslin 
nümayəndələrinin, ələlxüsus, kənd camaatının həmişə 
hörmət və ehtiram göstərdiyi Bayram Əlləzovun 
söylədiklərinə görə, təkcə onu demək kifayətdir ki, 
bu əraziyə yaxın Gürcüstanın Başkeçid rayonunda 
XIX əsrin 20-30-cu illərində İsveçrədən köçüb gəlmiş 
milliyyətcə alman olan baron Koçunbek və baron 
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Kotlev  böyük mülklər almış və burada sahibkarlıqla 
məşğul  olmuşlar. Onlar İsveçrədən gətirdikləri cins 
malları bəsləyib çoxaltmış, ətçilik və südçülükdən gələn 
gəlirləri hesabına mülklərini də genişləndirmişlər.

Söylənilənlərə  görə, onlar İsveçrə texnologiyası 
ilə hər  başının ağırlığı 60-80 kq olan pendir istehsal 
etmişlər. Bu növ  pendir 3,6%  yağlılıq dərəcəsi olan 
süddən hazırlanırmış.

İndiyədək dağılıb xarabazarlığa çevrilmiş yurd 
yerlərindən və köhnə qəbiristanlıqdan ibarət olan Cücə 
kəndi də baron Koçunbekin mülkü imiş.

Təxmini hesablamalara görə, 1875-1880-ci illərdə 
baron Koçunbekin icazəsi ilə burada ilk olaraq iki xa-
laoğlu – Qara Qurban (dünya şöhrətli alim rəhmətlik 
Afad Qurbanovun babası) və Əlləz kişi məskunlaşmışlar. 
Bu iki xalaoğlu əslən Qazax  mahalından olmuşlar. 
O illərdə Qazax mahalında həyat səviyyəsinin aşağı 
olması, epidemiyaların geniş yayılması üzündən Qara 
Qurban və Əlləz kişi  Gürcüstanın Bolnisi rayonunun 
(danışılan dövrdə sadəcə Borçalı mahalının) Aşağı 
Qoşakilsə kəndinə köç etmişlər. Onlar  bu kənddə cəmi 
bir neçə il qaldıqdan sonra daha əlverişli məkan arzu-
su ilə Başkeçidin “Boğazkəsən” ərazisinə üz tutmuş və 
burada maldarlıqla məşğul olmuşlar. Adı çəkilən ərazi 
Cücə kəndinə yaxın olduğundan hər iki xalaoğlu, yu- 
xarıda deyildiyi kimi, baron Koçunbekə müraciət etmiş 
və Cücə  kəndində yaşamaq üçün ondan icazə almışlar. 
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Bir il sonra Qara Qurbanla Əlləz kişinin Cücə kənd-
ində yerləşməsi xəbərini eşidən  əslən Qazax mahalın-
dan olan və  indiyədək Başkeçidin (indiki Dmanisi ray-
onunun) Bəzəkli kəndində yaşayan Dəmirçilər tayfası 
da  buraya köçmüşlər.  Bunun ardınca Cücə kəndinin 
yaxınlığındakı “Gillik” deyilən ərazidə məskunlaşmış 
qazaxlılar da buraya yığışmışlar. Təsadüfi  deyildir ki, 
el arasında  indi də onlar elə “Gilliklilər” tayfası kimi 
tanınmışlar. 

Beləliklə, o dövrün statistikasına görə, 1886-cı ildə 
Cücə kəndində əhalinin sayı 205 nəfər olmuşdur.

Qeyd edilən tarixdən ta 1988-ci ilin deportasiya 
dövrünə qədər Cücə kəndində 34 tayfa yaşamışdır: 
Qararvanlılar (Qaraqurbanlılar), Əlləzlilər, Dəmirçilər, 
Nəsiblilər, Qaracalar, Yelməmmədlilər, Qaydavərlilər 
(Haqverdi nəsli), Bocalılar, Şəreylər, Qarakəllələr, Sax-
atlar, Bəylərlər, Saraçlılar, Umudoğulları, Motallılar, 
Sünnətlər,  Bəkiröyü, Dərvişlər, Mirzələr, Zıqroylar, 
Mursaqulovlar, Nəzərlilər, Tat Qasımlar, Qarayazılı 
İsa, Hüseynöyü, Orucöyü, Eşşəklilər (içməli suyu uzaq 
məsafədən eşşəklə daşıdıqları üçün onları belə ad-
landırmışlar),  Adıgözəlovlar, Sağamoylu, Çırpanovlar, 
Caqqarlar, Tölləşlər, Kürdlər və Türmənlər.

Azərbaycanlıların öz tarixi dədə-baba yurdlarından 
qovulduğu 1988-ci ildə Cücə kəndində  fərdi təsərrü-
fatların sayı 330, əhalinin sayı isə 1500 nəfər olmuşdur.

1976-cı ilin iyun ayında Cücə kəndinə gəlmiş sovet 
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arxeoloqlarının oxuduqları daş kitabənin məzmunu isə 
olduqca maraqlı, müəmmalı və tərəddüdlü fi kirlər sər-
giləmiş və bu kəndin tarixinin dərindən  öyrənilməsi-
nin vacibliyini ortaya qoymuşdur. O vaxt arxeoloqları 
kənd Sovetinin sədri Şamxal Dəmirçiyev və Sovxoz 
partiya təşkilatının katibi Musa Kərimov müşayiət 
etmiş və onların oxuyub tərcümə etdiklərini öz cib 
dəftərçələrinə yazmışdılar. Sonra həmin yazını Bayram 
müəllim  Əlləzov öz bloknotuna köçürmüşdür. Qədim 
alban kilsəsinin uçub-tökülmüş daşlarından birinin 
üzərində yazılmış bu yazının məzmununun gələcək 
tədqiqatçılar üçün gərəkli olacağını nəzərə alıb onun 
tərcüməsini olduğu kimi verməyi bu kitabın müəllifi  
özünə borc bildi:

“Cücə  kəndinin adı Qoraq olmuşdur. Mənası “üç 
təpə” deməkdir. Biz Allaha itaət edirik. Bizdən kim tez 
ölsə, qalanlar ölənin xatirəsinə on gün yas saxlayır.

Yazan: Piçosank.”

Deyilənlərə görə, bu daş kitabə qonşu Yırğançay 
kəndində indi də saxlanılır. 

…Yəqin oxucuya məlum oldu ki, bu kitab öz 
müəllifi nin Cücə kəndinin hər qarışına olan vurğun-
luğundan, onun bir-birindən dəyərli insanlarına olan 
sevgisindən, hörmət və ehtiramından qaynaqlanmışdır. 
Qoy oxucu onu da bilsin ki, düz 53 il rəsmi dövlət 
sənədlərində “Qızıl Şəfəq” adlandırılan bu kəndin 
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adının bu kitabın məzmunu boyu “Cücə kəndi” kimi 
verilməsi də ona olan əzəli və əbədi sevgidən, dərin 
hörmət və ehtiramdan irəli gəlmişdir.

Borçalı mahalının çoxsaylı kəndləri  arasında Cücə 
kəndi özünəməxsusluğu ilə seçilən kəndlərimizdən idi. 
Doğrudur, hər kəndin özünəməxsusluğu vardır, amma 
bu  “özünəməxsusluq” Cücə kəndinin timsalında daha 
dolğun, daha geniş və daha aydın fi kirlərlə müşayiət 
olunur. Bəlkə də kimsə bu sətirləri oxuduqdan sonra 
“heç kəs öz ayranına turş deməz” qənaətinə gəlib 
müəllifə ağız büzəcəkdir. Amma qələmin tam səmim-
iyyətlə və cəsarətlə yazdığı bu fi kirlər bütün iradlar-
dan yuxarı başda dayana bilər. Çünki Cücə kəndi, 
sözün həqiqi mənasında, “turş ayran” yox, mahalın 
duzu, çörəyi və balı kimi hər bir kəs üçün həmişə şi-
rin olmuşdur. Bu kəndin urvatını və ləyaqətini Alıyev 
Süleyman, Zıqroyların Həmid, Dörddodaq Hümbət, 
Dobrovol Əhməd, Sünnətlərin Binnət, Bocal Hüseyn, 
Adıgözəlov Mustafa, Qara Vəli, Qarakəllə İslam, Telli 
oğlu Əhməd, Osmanov Zəkəriyyə, Qara İsa, Motalların 
Sarı və Dərvişlərin  Süleyman  kimi kişilər zaman-zaman 
öz qeyrətləri ilə başa qaldırmışlar. Elin dar günlərində, 
ağır sınaqlarda bu cür kişilər ona arxa-dayaq olmuş və 
bu doğma kəndi dönə-dönə çətinliklərdən qurtarmışlar. 
Ona görə də özləri də el arasında hörmət-izzət sahibi 
olmuşlar. Ağsaqqallığın, müdrikliyin bu cür təntənəsi 
kənddə yaşayan otuz dörd tayfanın sıx birliyinə,  meh-
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ribanlığına  və qardaşlığına səbəb olmuşdur.  Bütün 
mahalda hökm sürən feodal-patriarxal adət-ənənələrin 
geriliyi Cücə kəndində hiss olunmayacaq dərəcədə 
aradan götürülmüş, tayfa düşmənçiliyi, namus məsələ-
si kimi neqativ hallardan söhbət belə getməmişdir. 
Mübaliğəsiz demək olar ki, bu kənddə bir nəfər hamı 
üçün, hamı bir nəfər üçün yaşayıb, işləmişdir. Ona görə 
də kişilik, mərdlik, hünər, xeyrixahlıq kimi insani key-
fi yyətlər  burada insanlığa zinət olmuşdur. Bu səbəb-
dən də Cücə kəndi mahalın digər elləri arasında adı 
hörmətlə çəkilən, şirin dost və mehriban qonşu sayılan 
kəndlərdən olmuşdur. Cücə kəndinin dağ vüqarlı, qaya 
təmkinli, ildırım nərəli, şimşək haraylı, dərya kamallı 
kişilərinin  qoyub getdikləri iz də, söz də tarixin yazısı 
kimi  hələ də yaddaşlarda yaşamaqdadır. Bu kəndin 
adamları bu gün harada yaşamaqlarından asılı ol-
mayaraq yenə də o qiymətli kişilərdən miras qalmış 
öyüd-nəsihətlərə tapınırlar. Hər kəs öz yaddaşında, 
eləcə də oturuşunda-duruşunda yaşatdığı o qiymətli 
sərvəti sonrakı nəsillərə ərməğan edir. 

İnsanlığın meyarı var, bil ki, o da ləyaqətdir. 
Bir əbədi şüarı var – insanlara məhəbbətdir.
Oxşarı var, uyarı var-  dönməzlikdir, qətiyyətdir,
Xəyanəti yer üzündən sil, səmtinə düşəndə.

Olum-ölüm arasında nə vardırsa, Tanrı verib,
Fərqi yoxdur, dövlətdirsə, ya vardırsa, Tanrı verib.
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Öz əlinlə becərdiyin nübardırsa, Tanrı verib,
Pünhan tutub ayrı yemə, böl, səmtinə düşəndə.

Uzaq gəzib gen dolanma, Vətən sənin, el sənindir,
Hər qayası, hər daşı da, oğul bala, bil, sənindir.
Doğulduğun o yurd ki var, çəmənzarın, gülşənindir,
İyləməyə, qoxlamağa gəl, səmtinə düşəndə.

Amma hayıf! Çox hayıf ki, çəmən ətirli, gülşən 
təravətli o yurd yerləri bu gün iyləmək, qoxlamaq üçün  
imkanlardan çox-çox uzaqlarda qalmışdır. Təsəllimiz 
isə bizləri biz edən ulularımız haqqında düşündüklərim-
izdir:

Çatım-çatım çatıldayır ocağının qoru hələ,
Yolumuza şölə salır üzlərinin nuru hələ.
Bir çeşmənin gözü kim duru qalır, duru hələ,
Bir şairin ilhamıdır, şah şeiridir onlar bu gün.

Cücə kəndi haqqında qələmin kükrəkliklə 
yazdığı yuxarıdakı fi kirlər son olaraq müəllifi n tarixi 
keçmişimizə hörmət və ehtiramının dəyər ölçüsü kimi 
də qəbul edilə bilər:

Bu, ömürdür, zaman-zaman yorulmaz,
Bu, varlıqdır, sanbalından qırılmaz.
Odu yoxsa, ocağı da gur olmaz,
Kökümüzün qüdrəti var, qüdrəti!
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Cücə kəndi bu qüdrətdən mayalanan oğulları bu 
gün də vardır. Dünya şöhrətli alim, rəhmətlik Afad 
Qurbanov, Azərbaycanın xalq yazıçısı Mövlud Süley-
manlı,  şair Əhməd Oğuz, şair Məhəmməd  Meydanoğ-
lu, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, iqtisad üzrə 
fəlsəfə doktoru Tariyel Qurbanov, Azərbaycan Dövlət 
Neft Akademiyasının müəllimi,  bir sıra Beynəlxalq 
elmi konfransların və simpoziumların iştirakçısı El-
viz İsmayılov, tibb  elmləri doktoru, professor Yaqub 
Qurbanov, Əməkdar həkim Çingiz  Əlləzov, hərbçi, 
rəhmətlik Adil Əliyev də məhz bu kənddə doğulub 
boya-başa çatmışlar. Vaxtilə ulu babaların  açmış 
olduqları müdriklik, ağsaqqallıq və nəciblik yolunda 
onların da hər birinin özünəməxsus addımı və izi   
vardır. Bu gün onların da haqqı var desinlər ki:

Mən elə bağlıyam, el mənə bağlı,
Tarix zaman-zaman sınayıb bizi.
Alınmaz qalayıq, yenilməz gücük,
Tanıyan dərindən tanıyıb bizi.

Mən selə bağlıyam, sel mənə bağlı,
Durula-durula axıb gəlmişik. 
Dünəndən güc alıb, sabahdan həvəs,
Bu günə  ümidlə baxıb gəlmişik.
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Mən yelə bağlıyam, yel mənə bağlı,
Yurdumun başına dolanırıq biz.
Sıxıb köksümüzə Azərbaycanı
Bu gündən sabaha yollanırıq biz.

***

Yuxarıda deyildiyi kimi, Cücə kəndində otuz dörd 
tayfa var idi. (Hörmətli oxucunun nəzərinə çatdırmaq 
yerinə düşər ki, buradakı “tayfa” anlayışı bəşər cəmi-
yyətinin inkişaf yolu olan “ulu icma”, “qəbilə” və “tay-
fa” anlayışlarından fərqli olaraq “familiya” mənasında 
işlədilmişdir.)

Söylənilənlərə görə, bu tayfalar arasında Qarar-
vanlılar, Əlləzlilər və Dəmirçilər özlərinin zənginliyi 
ilə digərlərindən xeyli fərqlənmişlər.  Bu fərqlilik həm 
də onların el arasında  hörmət-izzət sahibi olmaları ilə 
diqqəti çəkmişdir. Baxmayaraq ki,

Dönüb durna qatarına
İllər keçir üstümüzdən.
Ömrü oyub yarğan edir,
Sellər keçir üstümüzdən.

Ömür– bəxtin qızıl tacı,
Yanındadır qara sacı.
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Yaş ötdükcə acı-acı
Yellər keçir üstümüzdən.

Bu kitabın müəllifi  də Cücə kəndinin tarixinə ötəri 
bir baxış kimi Əlləzlilərdən yazmağı, gecikmiş də olsa, 
istəyinin mənasına çevirmişdir. Özünün dediyi kimi:

Bu da bir ömürdür, bu da bir nemət,
Çəkdiyim əzabdır aldığım qiymət.
Hər kəsə pay olmur bu şirin sərvət,
Tale verməyibsə, gözləmək olmur.

Artıq hörmətli oxucuya məlumdur ki, Əlləzlilər 
tayfasının əsasını əslən Qazax mahalından olan Əlləz 
adlı bir kişi qoymuşdur. Oxucu onu da bilir ki, Əlləz 
kişi öz xalası oğlu Qara Qurbanla ilk öncə  Borçalı  ma-
halının Aşağı Qoşakilsə  kəndinə köçmüş, bir  müddət 
burada yaşadıqdan sonra onların hər ikisi Ermənistanla 
Gürcüstanı bir-birindən ayıran Boğazkəsəndə mal-qara 
saxlamaqla  burada daimi məskən salmışdır. Müəyyən 
müddətdən sonra isə, yuxarıda deyildiyi kimi, on-
ların ikisi də Cücə kəndində məskunlaşmalı olmuşlar. 
Bir-birinə ürəklənib, bir-biriylə əl-ələ verib inamla, 
qətiyyətlə yaşayan bu iki xalaoğlu  heç bircə dəfə də 
olsun 

Vətəndən uzağam, eldən aralı,
Barı bir yanıma gələnim yoxdur – deyib 
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öz talelərindən gileylənməmişlər. Əksinə, yurd saldılar, 
ev tikdilər, el-oba yaratdılar. Adlarını isə özlərindən 
sonrakı nəsillərin  soyadı kimi əbədiləşdirdilər. Sən 
demə,

Yol gələnə “gəl” eyləyir bu dünya,
Yol gedənə əl eyləyir bu dünya.
Qönçə ömrü gül eyləyir bu dünya,
Bu dünyada yaşamağa dəyərmiş.

Ağrı da var, acı da var zamanda,
Bir ömür var hər ötəri gümanda.
Bulanıq su durulursa bir anda,
Bu dünyada  yaşamağa dəyərmiş.

Taleyinlə barışmağın vardırsa,
Axan çayla yarışmağın vardırsa,
Ümmanlara qarışmağın vardırsa,
Bu dünyada yaşamağa dəyərmiş.

Bac verməsən ötüb-keçən illərə,
Ömrü-günü sovurmasan yellərə,
Nəğmə olub yaraşarsan dillərə –
Bu dünyada yaşamağa dəyərmiş.

Ömür varsa tale də var, baxt da var,
Bu taleni ölçüb-biçən Haqq da var.
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Ruzi də var, qismət də var, taxt da var,
Bu dünyada yaşamağa dəyərmiş.

Doğrudan da bu qüdrətli kişilər bu dünyada elə-
belə, yaşamaq xatirinə yaşamamışlar.  

Əlləz kişinin 7 oğlu və 1 qızı olmuşdur:  Məhəmməd, 
Gülməmməd, Məmmədhəsən, Nəbi, Abdulla, Mahmud, 
Mənsur və Sayalı. Bu kitabın  ərsəyə  gəlməsində 
əvəzsiz köməyi olan Bayram müəllim Əlləzov da bu 
şəcərədə 3-cü oğul Məmmədhəsənin nəvəsidir. Onun 
söylədiklərinə görə, Əlləz kişi övladlarının hər birini 
ləyaqətlə böyüdüb boya-başa çatdırmış və onları ev-
eşik sahibi etmişdir. Əlləz kişi həm də bu kəndə pənah 
gətirmiş Tat Qasımı da öz himayəsində saxlamış, 
evləndirmiş və onun da ev-eşik sahibi olmasına şərait 
yaratmışdır. Əlləz kişinin birinci oğlu Məhəmməd, ailə 
hələ aşağı Qoşakilsə kəndində  yaşayan zaman dün-
yaya gəlibmiş. Məhəmmədin uşaqlıq və yeniyetmə-
lik  dövrü haqqında əldə tutarlı məlumat olmasa da, 
gəncliyi və həyatının sonrakı dövrü haqqında kifayət  
qədər ürəkaçan məlumatlar vardır. Belə ki, Məhəm-
məd o zamankı Osmanlı dövlətində təhsil almış, İla-
hiyyata və dünyəvi biliklərə dərindən yiyələnmişdir. 
O, öz dövrünün qabaqcıl ziyalısı kimi insanın bir fərd 
olaraq, habelə cəmiyyətin inkişafını elmdə, təhsildə 
görmüşdür. Bu səbəbdən də özünün sonbeşik qardaşı 
Mənsuru da yanına çağırmış, onun ali ruhani təhsi-
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li almasına səbəb olmuşdur. Məhəmmədin keçdiyi 
ömür yolu nəsillərə nümunə ola biləcək qədər şərəfl i 
və qürurvericidir. O, Sultan II Əbdülhəmidin sarayında 
ona yaxın adamlardan olmuşdur. Bu yaxınlıq çətin 
sınaqlardan keçərək Məhəmməd Əlləz oğlu ilə Sultan 
II Əbdülhəmid arasında doğmalığa gətirib  çıxarmışdır. 
Bu səbəbdən  də Məhəmməd Əlləz oğlu ona olan 
etibarı axıra qədər qoruyub saxlamış, sultandan ayrılıb 
öz doğma vətəninə, valideynlərinin yanına qayıda 
bilməmişdir. Elə orada, Osmanlıda da vəfat etmişdir. 
Kiçik qardaş Mənsur da təxminən buna bənzər bir 
tale yaşamışdır. Oğullarının həsrətindən üzülən Əlləz 
kişi bir neçə dəfə kiçik oğlu Mənsura məktub yazıb 
göndərir, onun geri qayıtmasını tələb edir. Mənsurdan 
cavab gəlmədiyini görən Əlləz kişi ona aşağıdakı məz-
munda son məktubunu yazır: “Əgər qayıdıb gəlməsən 
onda sənə atalıq haqqımı halal etməyəcəyəm!” Mənsur 
atasının bu məktubunu Sultana verir. Sultan isə oxuyub 
“Bundan da böyük ittiham olmaz” deyir və Mənsura 
məsləhət görür ki, atasının çağırışına əməl etsin.

Mənsur geriyə dönəndə Sultan II Əbdülhəmid Mə-
həmməd Əlləz oğlunun xidmətləri müqabilində onun 
atasına cildi qızıl zərlə işlənmiş Qurani-Kərimi hədi-
yyə göndərmişdir. Sultan sarayında çap olunmuş bu ki-
tabın  əvvəlində Məhəmməd Əlləz oğlunun tərcümeyi-
halı, sonra isə Qurani-Kərimin mətni  verilmişdir.

Əlləz kişinin ikinci oğlu Gülməmməd atasının tə-
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sərrüfatını idarə etmiş və kifayət qədər var-dövlət sahibi 
olmuşdur. Bu səbəbdən də onu el arasında “Gülməm-
məd ağa” deyə çağırarlarmış. Yuxarıda deyildiyi kimi, 
Əlləz kişinin üçüncü oğlu Məmmədhəsən olmuşdur. O, 
ticarət sahəsində çalışmışdır. Tacir Məmmədhəsənin 
fəaliyyətində bu sahə xeyli geniş coğrafi  məkanı əhatə 
etmişdir. Belə ki, o, Əfqanıstan bazarlarından dəvələr 
alıb gətirər və Qafqazın müxtəlif bazarlarında satıb 
pul qazanarmış. O, eyni zamanda,  Türkiyənin Çıldır, 
Qars və İqdır vilayətlərindən iribuynuzlu mal-qara alıb 
gətirər, onları Dağ Borçalının otlaq sahələrində bəsləy-
ib kökəldər, sonra da ətini özünün Tifl isdəki “Şeytan-
bazar” deyilən məhəllədəki ət dükanında qəssab Cühud 
Musanın vasitəsilə satdırarmış.

Məmmədhəsən kişi Tifl is şəhərindəki azərbay-
canlılar arasında xüsusi hörmət-izzət  və böyük nüfuz 
sahibi olmuşdur. Bu səbəbdən də onun Tifl is şəhərinə 
gələn həmyerliləri alış-veriş edib pul qazanana qədər 
karvansaralarda nisyə  gecələmək, yeməkxanalarda ni-
syə yemək üçün Məmmədhəsən kişinin dostlarına üz 
tutarlarmış. Maraqlıdır ki, hamının gözündə xeyriyyəçi 
kimi tanınan Məhəmmədhəsən kişi də hər dəfə Tifl isə 
gələndə dost-tanışlarına baş çəkər və bu cür nisyələri 
öz hesabına bağlatdırarmış. Onun bu xeyirxahlığı Cücə 
kəndinin camaatı arasında indi də “Məmmədhəsən 
kişinin  nisyəsi” kimi zərb-məsələ çevrilib yaşamaq-
dadır. Belə ki,  biri digərindən nisyə alanda zarafatla 
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“Məmmədhəsən kişinin hesabına yaz” deyir.
Məmmədhəsən kişinin Paşa, Ömər, Alı, Osman və 

Əmiraslan adlarında beş oğlu, Sona və Güllü adlarında 
isə iki qızı olmuşdur. Elə buradaca aşağıdakı şeir nü-
munəsini yazmaq da yerinə düşər:

Fəsillər dəyişəndə 
Bütün hər yan dəyişir.
Nəsillər dəyişəndə
Təkcə zaman dəyişir.

Zaman-bütün bəşərin
Kamalı, düşüncəsi.
Həm də Xeyirlə  Şərin
Təzə mücadiləsi

Məmmədhəsən kişinin birinci oğlu Paşa heç 
bir təhsil almamış, bütün ömrü boyu atasının təsər-
rüfatını idarə etmişdir. İkinci oğlu Ömər isə  Tifl is 
şəhərində “Qayıbovun gimnaziyası”nda öz həmkəndli-
si Qurbanov Əhmədlə birgə gimnaziya təhsili almışdır. 
Məmmədhəsən kişinin Alı və Osman adlı üçüncü və 
dördüncü oğulları kənddəki mədrəsədə dini təhsil 
almış, yazıb-oxumağı və Qurani-Kərimi öyrənmişlər. 
Nəhayət, beşinci oğul Əmiraslan 1940-cı ildə İrəvan-
dakı Türk Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu bitirimişdir. 

Məmmədhəsən kişinin öz gözəlliyi ilə bütün mahala 
səs salan qızı Sona Cücə kəndinin xeyir-şər yığnaqlarının 
ağsaqqalı, rəhmətlik Bəhlul Musayevin anası  olmuşdur. 
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Güllü isə Nəzərli Nəsiblə ailə həyatı qurmuşdur. 
Elə buradaca bu qəribə dünyanın bir qəribəliy-

ini də qeyd etmək yerinə düşər. Yuxarıdakı sətirlərdə 
oxucunun nəzərinə çatdırılmışdı ki, Əlləz kişi kəndə 
pənah gətirmiş Tat Qasımı öz himayəsində saxlamış, 
onu böyüdüb evləndirmiş və ev-eşik sahibi etmişdir. 
Bu hal Məmmədhəsən kişinin həyatında bir ənənəyə 
çevrilmişdir. Belə ki, Tat Qasımın Əhməd, Məhəmməd 
və Hümbət adlı üç oğluna indi də Məmmədhəsən kişi 
hamilik etmiş və onları öz övladlarından ayırmamışdır. 
Tat Qasım da bu diqqət və qayğının qarşılığında oğlu 
Hümbəti Məmmədhəsən kişinin qulluğuna  vermişdir.  
El arasında “Dörddodaq Hümbət” kimi tanınan bu 
adam sonralar Cücə kəndinin ən hörmətli adamların-
dan biri olmuşdur. Maraqlıdır ki, Tat Qasımın bütün 
törəməsi etibarı itirməmiş, özlərinə soyad kimi Əlləz 
kişinin adını götürmüşlər. İndi onların qəbir  daşlarının 
üstündəki “Əlləzov” soyadını  oxuyanlar da bu insan-
ların  necə bir ləyaqət sahibi olduqlarını tam dəqiqli-
yi ilə təsdiq edə bilərlər. Bu ibrətamiz sözləri yazanda  
qələmdən süzülüb gələn aşağıdakı şeiri də yazmamaq 
olmadı:

Göynəyirəm, yaddaşımda talan var,
Qəsdə durub məni məndən alan var.
Kim deyər ki, olanımdan qalan var?
Oda yaxan  dünənimə çox hayıf!
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…Dağ Borçalının Lori nahiyəsində (bu bölgə 
Gürcüstan Respublikasının Başkeçid rayonu ərazisindən 
başlanıb Ermənistan Respublikasındakı Puşkin aşırımı-
na qədər, yəni Kalinino və Stepanavan rayonlarının 
ərazilərini əhatə etmişdir) on azərbaycanlı kəndi var 
idi: Cücə kəndi, İlməzli, Soyuqbulaq, Molla Eyyub, 
Qızıldaş, Sarıyal, Qaraqala, Qara İsa, Dəmirçilər 
və Yırğançay kəndləri. Bunlardan sonuncusu, yəni 
Yırğançay kəndi Gürcüstan Respublikasının inziba-
ti ərazi bölgüsünə daxil idi. Amma buna baxmayaraq 
adı çəkilən kəndlərə yaxın olduğundan ellər arasındakı 
ictimai münasibətlər də dərindən-dərin idi. Hamının 
xeyri-şəri bir yerdə keçirdi. Kəndlər bir-birinin dərd-
sərindən halı olduğu üçün onların əhalisi də bir-biri ilə 
qaynayıb-qarışmışdı.

Qafqazın hər yerində olduğu kimi, bu bölgədə də 
kapitalist həyat tərzi hökm sürürdü. Amma köhnəliyin 
qalığı olan feodal-patriarxal qaydaları bu kəndlərdə ic-
timai inkişafa əngəl  törədirdi. O  səbəbdən kəndlərdə 
yoxsulluq hökm sürürdü. Məmmədhəsən kişi kimi 
şəhər-bazarları gəzən, alış-veriş edən, zamanın ge-
dişatından baş çıxara bilən dünyagörüşlü adamlar 
hər kənddə barmaqla sayılacaq qədər az oduğundan 
bu kəndlərdə ictimai inkişafı təmin etmək də çətin 
idi. Doğrudur, kəndlərin çoxunda mədrəsələr fəali-
yyət göstərirdi, amma bu heç də ictimai inkişafa təsir  
göstərə biləcək imkan deyildi. Bu on kəndin heç bir-
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ində dini icmanı öz ətrafında birləşdirən məscid binası 
da yox idi.

Cücə kəndində Türkiyədən gəlib burada mədrəsə 
açmış Cəlil Xoca adlı bir ruhani müəllimlik edirdi. 
Yuxarıda deyildiyi kimi, Məmmədhəsən kişinin Alı və 
Osman adlı oğulları da bu mədrəsədə təhsil alırdılar. 
Cəlil Xoca Məmmədhəsən kişinin qabaqcıllığından, 
xeyriyyəçiliyindən və uzaqgörənliyindən istifadə 
edib Cücə kəndində məscid binası tikdirmək barədə 
onunla məsləhətləşdi. Tikintinin bütün xərclərini öz 
üzərinə götürən Cəlil Xoca  Məmmədhəsən kişidən 
öz imkanı daxilində ona maliyyə dəstəyi göstərməyi 
də xahiş elədi. Məmmədhəsən kişi də öz növbəsində 
bu xeyirxahlığa görə Cəlil Xocaya minnətdarlıq elədi 
və bu işdə ona kömək edəcəyinə söz verdi. Bayram 
müəllimin söylədiklərinə görə, bu söhbət ötən əs-
rin əvvəllərinə təsadüf edir. Göründüyü kimi, qatı 
bir dindarın təşəbbüsü qüdrətli bir el oğlunun qeyrə-
ti sayəsində gerçəkləşmişdir.  Bu hünər indi də yadd-
aşlarda yaşayır və aşağıdakı şeir nümunəsində olduğu 
kimi öz qiymətini tapır:

Elin oğlu bəlli olar mayasından, zatından,
Şimşək kimi çaxıb gələr göyün yeddi qatından.
Elim-günüm, ixtiyar ver, qoy danışım adından,
Bu hünərə alqış deyim, məqamıdır, tez olmaz. 

… Məscid binası Məmmədhəsən kişinin evindən 
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200 metr aralıda tikildi. Tikintinin bütün xərclərini 
Cəlil Xoca özü çəksə də, Məhəmmədhəsən kişinin də 
kifayət qədər köməyi oldu. Sən demə, Məmmədhəsən 
kişinin xərclədiyi vəsaiti Cəlil Xoca ondan xəbərsiz öz 
dəftərində qeyd edirmiş. Tikinti işləri başa  çatandan 
sonra Cəlil Xoca Məmmədhəsən kişinin xərclədikləri-
ni ona qaytarmaq istədi, lakin Məmmədhəsən kişi 
buna etiraz elədi, götürmədi. Cəlil Xoca da bu hörmə-
tin müqabilində Məmmədhəsən kişinin mədrəsədə 
təhsil alan oğullarının hər birinə bir nüsxə Qurani-
Kərim bağışladı. Nəzərə alsaq ki, həmin dövrdə Qura-
ni-Kərimin bir nüsxəsinin qiyməti  bir inəyin satış 
qiyməti dəyərində imiş, onda Məmmədhəsən kişinin 
məscid binasına çəkdiyi xərcləri də,Cəlil Xocanın 
onun bu xərclərini düzgün hesablamasını da yetərincə 
başa düşmək olar. 

Məscidin baş mollası (Borçalıda bu vəzifə “Əfən-
di” adlanır)  Molla Mənsur idi. Bu şəxsin haqqında yux-
arıda oxucuya məlumat verilmişdi. Təkcə onu demək 
kifayətdir ki, o öz dövrünün zəngin dünyagörüşlü, 
bilikli və savadlı adamı olmuşdur.  O, təkcə yas 
mərasimlərində mollalıq etməklə kifayətlənməmiş, 
həm də bu kəndlərin adamlarının dünyagörüşünün 
inkişafı üçün ciddi-cəhdlə çalışmışdır. Molla Mənsur 
hər bir kəsə diqqət və qayğı göstərmiş, yeri gəldikcə 
onlara öz dəyərli məsləhətlərini vermişdir:
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Oğul balam, bu dünyanı dərindən duy, yaxşı tanı,
Çalış səni çaşdırmasın mehir adlı bir yalanı.
Nə əsir ol, nə də kölə, kəməndinə salma canı,
Öz fi krində israrlı ol, ömrü yaşa insan kimi.

Ovsunu var, tilsimi var, düşmə onun kələyinə,
Nəfsi tox ol, tez aldanma şeytan adlı mələyinə.
Nə fürsəti  əldən burax, nə arxalan köməyinə,
Öz yolunda haqqı tanı bir işıqlı güman kimi.

Molla Mənsurun müdrikliyi, ağsaqqallığı və bu cür 
işıqlı mövqeyi onu camaat arasında çox sevdirmiş və 
böyük nüfuz sahibi etmişdir.

***
Birinci Dünya müharibəsində Türkiyənin məğlu-

biyyəti onun Qafqazlardakı mövqeyinə də təsir gös-
tərmişdi. Belə ki, qalib dövlətlər məğlubiyyətin nəticəsi 
kimi onu bu bölgədən tamamilə sıxışdırıb çıxarmaq 
və qələbəni bütün parametrlərdə öz xeyirlərinə həll 
etmək istəyirdilər. Bu istəyi gerçəkləşdirmək üçün 
bütün kəndlərə, o cümlədən Cücə kəndinə  “dəmir pa-
paqlılar” gəlmişdilər. Onlar ingilis hərbçiləri idilər. Hər 
yerdə əhalidən silahları yığır, etiraz edənləri, müqavi-
mət göstərənləri isə yerindəcə güllələyirdilər.

“Dəmir papaqlılar” Cücə kəndində çox qəribə bir 
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üsula əl atmışdılar.  Onlar ilk öncə camaat arasında 
sorğu aparıb kimin Allaha daha yaxın adam olduğunu, 
el arasında özünün təmizliyi və safl ığı ilə seçildiy-
ini öyrənmiş və sonda  Molla Mənsuru axtarıb tap-
mışdılar. Molla Mənsur “dəmir papaqlılar”ın rəhbəri 
ilə görüşəndə özünün həqiqətən təhsilli və dünyəvi 
biliklərə yiyələnmiş olduğunu, ərəb və fars dillərində 
yazıb-oxumağı bacardığını etiraf etmiş, dini işlərlə 
məşğul olduğunu isə inkar etmişdi.  Bunun fərqində 
olmayan hərbi rəhbər Molla Mənsura evindən Qura-
ni-Kərimi gətirməyi təklif edir. Sonra kəndin bütün 
kişilərini məscidə toplayırlar.  Burada molla Mənsur 
dayanıb əllərində Qurani-Kərimi tutur və əli silahlı  
“dəmir papaqlılar”ın təhriki ilə hər bir adam ona yax-
ınlaşıb silahı olmadığı barədə and içir. Qabaqcadan 
müəyyən olunmuş şərtə görə, and içməyən adam 
könüllü olaraq silahını evdən gətirib təhvil verməli 
olur. Bu zaman evində iki ədəd silahı olan Qədda Bəkir 
adlı birisi and içib silahının olmadığını söyləyir. Məs-
cidə toplaşanlar arasından kimsə gizlincə hərbi rəh-
bərə Qədda Bəkirin yalandan and içdiyini pıçıldayır. 
Hərbi rəhbərin göstərişi ilə “dəmir papaqlılar”dan  bir 
qrupu Qədda Bəkirin evində axtarış aparırlar. Evdən, 
həqiqətən, iki ədəd silah tapılır.

“Dəmir papaqlılar” belə qərara gəlirlər ki, tapılan 
silahlardan biri Qədda Bəkirin, biri də onun oğlunun-
dur.  Odur ki, axtarıb onun çöldə qoyun otaran cavan 
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yaşlı oğlunu da tapırlar. Sonra isə kənd camaatının 
gözü qarşısında hər iki ata-oğulu güllələyirlər. Əlbəttə, 
məscidə toplaşanlar,  eləcə də kəndin əhalisi bu sərt 
qərardan sarsılırlar. Bu zaman Məmmədhəsən kişi qa-
bağa yeriyib hərbi rəhbərə özünün etirazını bildirir 
və bu  qərarın kənd camaatı üçün həm mənəvi, həm 
də psixoloji cəhətdən ağır sarsıntı olduğunu söyləy-
ir. İngilis hərbi rəhbəri bu etiraza cavab olaraq Məm-
mədhəsən kişinin də güllələnməsini əmr edir. Bu zaman 
bayaqdan bəri əllərində  Qurani-Kərimi tutub sakitcə 
dayanan Molla Mənsur qabağa yeriyib hərbi rəhbəri 
Məmmədhəsənin onun qardaşı olduğuna inandırır və 
bağışlanmasını  xahiş edir. Molla Mənsurun xahişi yer-
inə yetirilir və əmr Məmmədhəsən kişinin ikimərtəbəli 
yaşayış evinin yandırılması ilə əvəz edilir. 

Məmmədhəsən kişinin evi kənd camaatının gözü 
qarşısında çataçatla yanır. Evdə bu ailəyə təzə köçmüş 
iki gəlinin cehizləri də yanır. Bu zaman səs yayılır ki, 
Məmmədhəsən kişinin hələ altıaylıq olan  sonbeşik oğ-
lu Əmiraslan içəridə, beşikdə qalmışdır. Əlisilahlıların 
qorxusundan yanğını söndürməyə cəsarət etməyən kənd 
adamları uşağı xilas etmək üçün qışqırışırlar. Uşağın 
anası  Balaxanım  heç nəyə məhəl  qoymadan özünü 
içəri, alovun içinə atır və körpəsini bu dəhşətli faciədən 
qurtarır. Balaxanımın özünün isə uzun hörüklərinə 
od düşür. Faciəyə qorxa-qorxa tamaşa edən qonşular 
Balaxanımı bürüyən odu söndürürlər.



TALELƏR

43

Böyük ürək yanğısı ilə yazılan bu dəhşətli olay-
dan  bu günümüzə bir xatirə qalmışdır. Sən demə, evin 
bütün əşyaları, o cümlədən gəlinlərin cehizləri ya-
nanda cehizlik tikiş maşınının ağac hissəsi tamamilə 
yanmamış, hansı səbəbdənsə tez sönmüşdür. İndi həmin 
tikiş maşını  Məmmədhəsən  kişinin ikinci oğlu Ömərin 
nəvəsi Zakir müəllimin evində saxlanılır. Təbiidir ki, 
bu əmanət ötən əsrin dil açıb danışan  dili kimi indiki 
nəsillərə çox şeylərdən xəbər verir, bu olayları yazan 
qələmi və ona bağlı ürəyi isə göyüm-göyüm göynədir:

İlahi, dərdimin izi itməyib,
Ötüb dediyimiz hələ ötməyib.
Ağrı çəkilməyib, acı getməyib,
Bu necə ömürdür biz yaşamışıq?!

Ümidlər qırıldı- güman dinmədi,
Dinə talan düşdü- iman dinmədi.
Dövran susub baxdı, zaman dinmədi,
Bu necə ömürdür biz yaşamışıq?!

Amma neyləməli? Onsuz da ömür ağrı-acılardan 
keçir.  Onsuz da insanlıq bütün zamanlarda bulanıq su 
kimi axıb-axıb sonda durulmuşdur.

***
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Cücə kəndində baş vermiş o qanlı hadisələrdən  
xeyli vaxt keçmişdi. Dünya isə yaman qarışıq idi. 
Rusiyada Böyük Oktyabr Sosialist inqilabının qələbə 
çalması ilə əlaqədar başsız qalmış Zaqafqaziya 
respublikalarında başıpozuqluq yaranmışdı. Bu hal 
millətlərarası zəmində toqquşmalara gətirib çıxarmışdı. 
Zaqafqaziya Komissarlığı, sonra isə onun əvəzində 
yaradılmış  Zaqafqaziya Seymi də  heç bir əməli iş görə 
bilməmişdilər. Nəticədə Azərbaycanda Mart Soyqırımı 
baş vermiş, bunun ardınca  Ermənistanın istəyi ilə 
Zaqafqaziya  Seymi Türkiyəyə müharibə elan etmişdi. 
Birinci Dünya müharibəsinin nəticələrinə görə Osmanlı 
imperiyasının parçalanması qərarı da anti-Azərbaycan, 
anti-müsəlman qüvvələrin əl-qolunu geniş açmasına 
səbəb olmuşdu.  Bu da, öz növbəsində, Ermənistan 
ərazisi kimi tanınan Qərbi Azərbaycan torpaqlarından 
azərbaycanlıların deportasiya olunmasına gətirib çı-
xarmışdı. Deyilənlərə görə, bəhs edilən dövrdə 400 
nəfər civarında əhalisi olan Cücə kəndi də bu acı 
taleni yaşayaraq, Osmanlı ərazisinə köç etmişdir. Er-
mənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra isə 
onlar öz dədə-baba yurdlarına qayıtmışlar. 

Zaqafqaziya  respublikalarında Sovet hakimiyyə-
tinin qurulması bu ərazidə hökm sürən başıpozuqluğa 
az da olsa son qoydu. Amma hələ də Qarsdan Araz 
çayına qədər olan böyük bir ərazidə qaçaq-quldurlar, 
Sovet hakimiyyəti ilə barışmayan, ona qarşı mübarizə 
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aparan atlı dəstələr qalmaqda idi. Bütün bunlar kənd və 
mahalların dincliyini pozmaqla bərabər, həm də onların 
öz içinə qapanıb qalmasına gətirib çıxarmışdı. Mahalın 
kəndləri arasında ictimai əlaqələr zəifl əmiş, gediş-gəliş 
azalmış, ticarət münasibətləri heçə enmişdi. Natural 
təsərrüfat insanların gün-güzəranının təmin edilməsində 
əsas vasitəyə çevrilmişdi. Əlbəttə, bütün bunlar ictimai 
inkişafı ləngidir, insanların mədəni həyat səviyyəsinin 
artmasına mane olurdu. Bu, ümumölkə, ümumxalq 
bəlası kimi həm də Cücə kəndinin camaatının yaşadığı 
ağır tale idi. Bu kəndin yeganə qazancı isə təzə yaşayış 
yerindən geri dönmələri və öz yurd-yuvalarına yenidən 
sahib çıxmaqları olmuşdu.  Öz içlərinə qapansalar da, 
yenə də milli və dini adət-ənənələrini yaşadır,  əmək 
fəaliyyətlərini artırırdılar. Əhali inək, camış, qoyun, 
keçi, at və uzunqulaq saxlayır, kartof əkib-becərməklə 
məşğul olurdu. Kənd camaatı arasında olan sıx birlik, 
mehriban münasibət onların dinc və rahat yaşamasına 
səbəb olmuşdu. Hamı öz işində-gücündə olmaqla 
bərabər, həm də  bir-birinə diqqət və qayğı göstərirdi. 
Burada toy və yas mərasimləri elliklə həyata keçirilirdi. 
Yeni hakimiyyətin qadağalarına baxmayaraq, Cücə 
kəndində Ramazan bayramı, Qurban bayramı kimi 
müqəddəs günlər  xüsusi coşqu və həvəslə qeyd edilirdi. 
Kənd əhalisi asudə vaxtlarında həmişəki kimi yenə 
də “Ortalığ”a toplaşar, özlərinin gün-güzəranından, 
habelə olub- keçənlərdən danışar, dərdləşər və bununla 
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da bir rahatlıq tapardılar. Kəndin “Ətlik göl”, “Qaya 
bulağı” və “Sandıq qaya” adlı məşhur yerləri həmişə 
izdihamlı olardı. 

Zamanın ağırlığına baxmayaraq Cücə kəndində 
dolanışıq bir o qədər də çətin deyildi. İndi burada su 
dəyirmanı tikilmişdi. Cücə kəndinin, Soyuqbulağın, 
İlməzlinin və Yırğançayın camaatı bu dəyirmandan 
yetərincə yararlanırdılar. Hörmətli oxucunun nəzərinə 
bunu da çatdırmaq yerinə düşər ki, sonralar, Sovet dö-
nəmində bu dəyirman kolxozun sərəncamına verilmişdi. 
Dəyirmanı iki qardaş – Nəsiblilərin Məhəmməd və 
Hümbət işlətmişdilər. Əhalinin öz zəhməti ilə əldə 
etdiyi ət, süd, qatıq, qaymaq, bal və digər təbii vasitələr 
– baldırğan, qantəpər, əvəlik, yarpız, gicitkən, yemlik, 
quzuqulağı, qazayağı ehtiyacları yetərincə ödəyir, ya-
şamağa əlverişli imkan verirdi. Kasıb ailələr belə heç 
nədən korluq çəkmirdilər. Ətrafda hələ qaçaq-quldurlar 
qalsalar da, onlar kəndlərə ziyan vurmur, heç kimi 
incitmirdilər. Get-gedə dinclik yaranırdı. Bölgənin 10 
kəndi arasında əlaqələr daha da artırdı. İndi bu həyatı 
dərindən dərk edib onu şükranlıqla yaşayanlar da az 
deyildi:

İnamımdan qüdrət aldım,
Şübhələri daşa çaldım.
Axşamıma səcdə qıldım,
Sabahıma şükür dedim.
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Ömür güldü qarıyanda,
Bəxt gətirib “sarıyanda”.
Taleyimdən yarıyanda 
Allahıma şükür dedim.

Açığını desək, Cücə kəndinin özündən də qaçaq-
çılıq edənlər var idi. Bir də bu səbəbdən idi ki, azğınlar 
bu kəndə dəyib-dolaşmırdılar. Elə kənd camaatının 
dilində bu gün də tez-tez işlənilən “dam yarıb dana çı-
xardır”, “yumruqla baş yarır”, “barmaqla göz çıxardır” 
kimi deyimlər də yəqin ki, o vaxtlardan qalmışdır. Cücə 
kəndinin camaatı bir-birinə mehirlənib öz həyatını ya-
şayırdı. Zamanın ağırlığı nə qədər çox olsa da, onun 
öhdəsindən gəlmək mümkün olurdu. Camaat yenə də 
öz adət-ənənələrini yaşadır, yeni həyata qovuşmağa 
can atırdı. Oğul evləndirmək, gəlin köçürmək kimi 
müqəddəs istəklər yavaş-yavaş gerçəkləşirdi. Toylar 
yenə də “Yallı”, “Qara donlu” (ağır hava idi), “Qoçcarı” 
(«Yallı»ya bənzər hava idi), “Gəlin atlandırması” (“Vağ-
zalı”) havaları ilə insanın yaşamaq eşqini artırırdı. 

Elə buna görə də bu gün bu kəndin camaatının hər 
birinin haqqı var desin ki:

Nə taleni, nə zamanı söymədim,
Qismət tapdım, uğurumu öymədim.
Bir gülün də budağını əymədim,
Pislikləri dana-dana yaşadım,
Hər mətləbi qana-qana yaşadım.
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Yayınmadım taleyimdən yana mən,
Çətin anda çəkilmədim qına mən.
Haqqım vardır qeyrət deyəm buna mən,
Ömrü rahat sana-sana yaşadım,
Hər mətləbi qana-qana yaşadım.

Zamanın suları isə hələ bulana-bulana axırdı. 
Dünya hələ də qarışıq idi. O zaman insanların “Şura 
hökuməti” dedikləri şimal qonşumuz Rusiyadakı yeni 
tipli dövlətin ictimai bərabərlik, azadlıq, sülh şüarlı 
hay-küyü yer üzünün  bütün insanlarını çaşqın salmışdı. 
Ona inananlar da var idi, lənətləyib pisləyənlər də. 
Bu səbəbdən də yeni yaradılmış Sovet Rusiyası ağır 
sınaqlarla, çətin imtahanlarla qarşılaşmışdı. Oxucuların 
böyük əksəriyyətinin də bildiyi kimi, “Olum-Ölüm” 
dilemması ilə üzləşən bu dövlət  həm də özünün köhnə 
imperialist niyyətlərini ortaya qoymuşdu. Guya qonşu 
xalqların da azadlığını arzulayan bu dövlət, əslində 
keçmiş çar Rusiyasının ərazilərini yenidən öz əlində 
cəmləşdirməklə yeni sosialist dövlətinə bir sipər 
yaratmaq fi krində idi. Bu məqsədlə ayrı-ayrı xalqlar 
arasında sosialist inqilabları yaradılır və bu inqilablar 
Sovet Rusiyasının köməyi ilə qələbə çalırdı. Artıq bu cür 
inqilablar Azərbaycanda və Gürcüstanda baş vermişdi. 
Növbədə Ermənistan idi. 1921-ci ilin sonlarında burada 
da inqilab baş verdi və demək olar ki, Sovet Rusiyası 
bütün Zaqafqaziyada öz imperialist niyyətinə çatdı. Bu 
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məramı anlamadığı üçün Şura hökumətinin gəlişinə 
sevinənlər də oldu, onu lənətləyib

Tükəndi həvəsim dərd çoxalanda,
Ömrü dolu döyüb yağış alanda.
Dünyanın önündə naçar qalanda
Şirin ovqat gəzib hal axtarmışam–

deyənlər də oldu. Hörmətli oxucuya o da bəllidir ki, 
Sovet hakimiyyətinə qarşı Zaqafqaziyada ilk silahlı 
üsyan Gəncə şəhərində baş verdi. Etiraz dalğası bütün 
Azərbaycanı bürüdü. Ermənistan və Gürcüstan xalqları 
isə özlərinin gələcək kölə taleyinə tərəf irəliləyirdilər. 
Heç deyən yox idi ki:

Hər istəyin mətləbinə var, amma
Yad ocaqda bir hənirti arama.
Uydurduğun quramadır, qurama,
Çörü-çöpü yontalama, yazıqsan.

Ermənistanda sovet rejimi dinc və həm də  heç bir 
maneəsiz yaradılırdı. Doğrudur, öz var-dövlətlərinin 
əldən getməsi ilə razılaşmayan bir sıra mülkədarlar 
etiraz edir, silahlı dəstələr yaradıb dağlara çəkilirdilər, 
amma bu, Sovet hakimiyyətinin qəddarlığı fonunda 
görünməz olmuşdu. 

Sovet hakimiyyətinin nümayəndələri tez-tez  Cücə 
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kəndinə gəlir, burada yoxsul komitəsi yaratmaq üçün 
kənd camaatı arasında təbliğat aparırdılar. Onlar ilk 
öncə bu kənddəki mülkədarları və onların nökərlərini 
axtarıb tapır, Sovet hakimiyyəti və onun gələcək 
planları barədə söhbətlər aparır, bu yolla əhalini öz 
tərəfl ərinə çəkirdilər.  Beləliklə, hakimiyyətin dayaqları 
və  sosializmin düşmənləri müəyyən olunurdu.

Hakimiyyət nümayəndələri Cücə kəndində ilk 
olaraq Əlləzlilər tayfasından olan Məmmədhəsən kişini 
və onun nökərləri Dörddodaq  Hümbəti və Qaracaların 
Qara kişini dinləyirlər. Məmmədhəsən kişi hakimiyyət 
nümayəndələrinin suallarına çox şirin və həm də 
inandırıcı cavablar verir. O qeyd edir ki, nökərinin 
hər ikisi ona övladları qədər doğma və əzizdir.  Çünki 
o bu nökərlərin cəfakeşliyi və etibarlılığı sayəsində 
var-dövlət sahibi olmuş, oğul-uşağını böyütmüşdür. 
Məmmədhəsən kişi hakimiyyət nümayəndələrini 
inandırır ki, bu səbəbdən o hər iki nökərini ailəsinin 
fəxri üzvü kimi həmişə qiymətli tutmuş, onlara əmək 
haqlarından əlavə tez-tez pal-paltar almış, ərzaq 
məhsulları vermiş, hətta onların özlərinə və uşaqlarına 
toy etdirmişdir. Bundan sonra nökərləri dinləyən 
hakimiyyət nümayəndələri (təbiidir ki, bu danışıqlar 
ayrılıqda, həm də bir-birindən xəbərsiz aparılmışdır)  
az qala eşitdiklərinə inanmaq istəməmişlər. Dörddodaq 
Hümbət Məmmədhəsən kişi haqqında danışanda 
eynilə onun özünün söyləmiş olduqlarını söyləmiş və 
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onun  yaxşılıqlarından ağızdolusu danışmışdır. O, hətta 
hakimiyyət nümayəndələrini inandırmışdır ki, əvvəllər 
də onun atası Tat Qasım Məmmədhəsən kişinin atası 
Əlləz kişinin nökəri olmuşdur.  O da eynilə Tat Qasımı 
böyüdüb saxlamış və ona toy etdirib ev-eşik sahibi 
etmişdir. 

Qara kişi də Məmmədhəsən kişinin sadəliyindən, 
onlarla bir süfrədə oturub çörək yeməyindən, tez-tez 
nökərlərin könlünü almağından, onlara qarşı comərdlik 
göstərməsindən danışıb hakimiyyət nümayəndələrini 
inandırır. Görüş məscid binasında keçirildiyindən 
burada aparılan söhbətlərin səmimiliyinə də şübhə yeri 
qalmır. 

Sonra mülkədarlardan Qaraqurbanoğlu Alı və 
onun nökərləri Qara Vəli və Saxatoğlu İbrahim 
dinlənilir. Qeyd edildiyi kimi, gözlənilmədən, həm də 
bir-birindən xəbərsiz aparılan bu görüşdə də mülkədar-
nökər münasibətləri yoldaşlıq, dostluq, qardaşlıq  və 
eloğluluq kimi səmimi fi kirlərlə xarakterizə olunur.  
Amma nədənsə Saxatoğlu İbrahim verilən suallara 
cavabında özünün nökər hüquqlarından da danışır, bu 
həyatı pisləyir və öz fi krində haqlı olduğunu israrla  
söyləyir. Kənd mülkədarlarından biri də Dəmirçilər 
öyünün Yusif kişi  imiş. Onun nökərləri  “Onbaşı” 
ləqəbli Adıgözəlov Mustafa və Molla Alı imiş. Bu 
kişilərlə aparılan söhbətlər zamanı da hakimiyyət 
nümayəndələri Sovet hökumətinin məram və 



ZİYADXAN  BUDAQ

52

məqsədlərinə zidd olan fi kirlərlə qarşılaşmırlar. Odur 
ki, onlarda kənd mülkədarları haqqında heç bir mənfi  
rəy yaranmır.

Bu görüşləri tam təfsilatı ilə xırdalamaqda müəllifi n 
məqsədi ondan ibarətdir ki, Cücə kəndinin camaatının 
bir-biri ilə sıx birliyi, mehribanlığı, bir-birinə qarşı 
canıyananlığı barədə yuxarıda söylədiyi fi kirlərin 
səmimiliyinə oxucuda bir əminlik hissi yaratsın.

Hakimiyyət nümayəndələrinin mülkədarlarla, 
onların nökərləri ilə, habelə kənd camaatı ilə apardıqları 
söhbətlər zamanı onların diqqətini Molla Alının şirin 
və təmkinli danışığı, eloğlularına diqqət və qayğısı, 
insanlarla nəzakətli rəftarı, xeyirxahlığı və sadəliyi 
cəlb edir. Bu səbəbdən də onu Cücə kəndində təzə 
yaradılan Yoxsullar Komitəsinə sədr seçirlər. Molla Alı 
bu vəzifədə kollektivləşmə illərinə qədər çalışmışdır. 
Elə buradaca yazmaq yerinə düşər:

Gözün aydın, ana Vətən, bir oğlun da pirə döndü,
Varlığına ülfət oldu, bir ilahi mehrə döndü!

Artıq Sovet hakimiyyəti yerlərdə öz sözünü deyirdi. 
Onun uğurlu addımları həbslərlə, sürgünlərlə və daha 
digər cəzalarla müşayiət olunurdu. Əslində bu rejim 
diktatura idi. Bunu isə səadətini ancaq torpaqda axtaran 
yoxsul və savadsız kütlə nə başa düşür, nə də onu 
qiymətləndirə bilirdi. Cücə kəndində isə bu deyilənləri 



TALELƏR

53

yetərincə anlaya bilən Molla Mənsur idi. O, zorakılığa 
söykənən bu hakimiyyətdən yoxsul xalq kütlələri üçün 
qorxu və təlaşdan başqa heç nə gözləmirdi. Ona görə 
də kənd camaatı nahaq yerə güdaza getməsin deyə 
onları bu hakimiyyətə xidmət göstərməyə çağırırdı. Bu 
barədə yas mərasimlərində, eləcə də adi söhbətlərdə 
geniş danışır, hamını öz sözlərinə inandırmağa ça-
lışırdı. Molla Mənsurun dərin biliklərə, yüksək dünya-
görüşünə və uzaqgörənliyinə dərindən bələd olan kənd 
camaatı da onun dediklərinə inanır və beləcə Şura 
hökumətinin tələblərinə uyğunlaşırdı. Əslində Qədda 
Bəkirin və onun cavan yaşlı oğlunun güllələnməsindən, 
Məmmədhəsən kişinin evinin yandırılmasından sonra 
bu kəndin camaatının  yadellilərə inamı da qırılmışdı. 
Odur ki, elin xeyrinə söylənilən hər bir söz hamılıqla 
müsbət qarşılanırdı. İndi Molla Alının və Molla 
Mənsurun başbilənliyinə tapınan bu kənd camaatı həm 
də elin digər ağsaqqallarının məsləhətlərini həmişə 
uca tuturdular. Bu hal onlar arasında sıx birliyin və 
mehribanlığın gündən-günə artmasına səbəb olurdu. 
Beləcə, camaat içinə çəkilib özünün əkinçi-maldar 
taleyini yaşayır, gecə-gündüz yorulmaq bilmədən 
əlləşib-vuruşur, xoş günü, şirin həyatı yalnız torpaqda 
və bir də mehrini saldığı mal-qoyunun bərəkətində 
axtarıb tapmağa çalışırdı. Heç kim dilinə də gətirmirdi 
ki:
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Çiynimdə dağ boyda ağır bir şələ,
Küskün taleyimi demirəm hələ.
Gedənim gedibdir, qayıtmaz ələ,
Gələn günlərimin sorağındayam.

Amma gələn günlər nə vəd edirdi? Molla Alı da, 
Molla Mənsur da, Cücə kəndinin digər ağsaqqalları da 
bu müəmmalı sualın cavabını verməyə tələsmirdilər. 
Onlar yalnız camaatı səbirli olmağa, yeni qanunlara 
riayət etməyə dəvət edirdilər. Camaat isə məsləhətləri 
dinləmək və ona əməl etmək məcburiyyətində idi. 
Çünki hələ zaman nehrə kimi çalxalanırdı. Bunu görüb 
başa düşənlər isə

Yarımadım bu baxtdan mən,
Nə zamandan, nə vaxtdan mən.
Qovrulmuram nahaqdan mən,
Döndəribdir daşa məni.

Tapammıram dərdə çara,
Baş götürüb qaçım hara?
Əlim boşdur, üzüm-qara,
Çəkən yoxdur başa məni.

Yanıb-yanıb tökülürəm,
Dərdlərimə bükülürəm.
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Göy üzünə çəkilirəm,
Bənzətməyin quşa məni.

Bu nə nağıl, nə dastandı,
Çözələnir nə zamandı.
İçim güllü gülüstandı,
Tay tutmayın qışa məni.–

deyib susurdular. Bu susqunluqla da hər şey Zamanın 
ixtiyarına verilmişdi. Elə Cücə kəndinin ağsaqqalları 
kimi hələ Zaman özü də susurdu.

***

Yoxsul Komitələri yerlərdə öz işlərini görüb 
qurtarmışdı. Hər yerdə mülkədarların  əllərində olan 
torpaq sahələri, mal-qara və digər əmlak vasitələri alınıb 
dövlətin nəfi nə verilmişdi. İndiyədək yalnız öz ağasının 
buyruğu ilə işləyib bir parça çörək qazanan yoxsul kəndli 
indi kimə işləyəcəyini, özünün və ailəsinin güzəranını 
necə quracağını anlaya bilmirdi, çaşqınlıq içərisində 
qalmışdı. Sovet hakimiyyəti yoxsul komitələrinin 
əvəzində yerlərdə sovetlik yaratmışdı. Sovetliklərə hər 
kəndin və ya şəhərin özündən qabaqcıl, ağıllı və savadlı 
adamları rəhbər seçirdilər. Cücə kəndində Sovetin ilk 
sədri Qararvanlılar tayfasından Qurbanov Məhəmməd 
seçildi.O hələ çar Rusiyası dövründə süvari orduda 
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xidmət etmiş, at minməyi ilə ad-san qazanmışdı. Kənd 
camaatı arasında da xüsusi hörmət-izzət sahibi idi. İndi 
o bu yeni vəzifəsində Molla Alını əvəzləyirdi və yaxşı 
başa düşürdü ki, bu nəcib insanın nəcib əməllərini 
layiqincə davam etdirmək lazımdır.

Kənd Soveti sədrinin müavini vəzifəsinə Əlləzlilər 
tayfasından Əlləzov Hümbət  seçilmişdi. Cücə kəndinin 
camaatı məmnunluq içərisində idi. Çünki kəndin taleyi 
etibarlı əllərdə idi. O biri tərəfdən də Molla Alı, Molla 
Mənsur və digər el ağsaqqalları kənd üçün əllərindən 
gələni edirdilər. Elə bil camaat arasında yaşamağa 
ümid, işləməyə inam artmışdı:

Tale yolu səmti dönər, burular,
İnam yoxsa yolçusu da yorular.
Ömür sudur, axıb-axıb durular,
Bəri başdan bulanmağa nə var ki!

Ha harayla zaman dönməz bir daha,
Susubdursa tufan dinməz bir daha
Dərd ələnməz, kədər enməz bir daha,
Qəm oduna qalanmağa nə var ki!

İndi camaat hələ məramını və məqsədini  anlayıb 
dərk eləyə bilmədiyi Sovet hökumətindən də çox öz 
başbilənlərinə inanırdı. Beləcə, el oğullarına arxalanıb 
həmişəkindən də artıq arxalı görünürdü.
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Sovet hakimiyyəti yeni quruculuq işləri ilə məşğul olur, 
özünün idarəetmə sistemini hər gün möhkəmləndirirdi. 
Hökumətin yerlərdə kollektiv təsərrüfatlar yaratması işi 
isə yerə-göyə sığmayan bir hay-küyə dönmüşdü. Xalqın 
böyük əksəriyyətinin narazılıqla qarşıladığı bu tədbir 
hakimiyyətlə kütlələr arasında sanki dərin bir uçurum 
yaratmışdı. Açığı, hökumət özü də ciddi bir sınaqla üz-
üzə gəlmişdi. Hər yerdə kollektivləşməyə qarşı etirazlar 
baş qaldırır, sabotajçılıq meyilləri artıb çoxalırdı. Buna 
qarşı amansız addımlar atan  hökumət güllələmək kimi 
ən ağır cəzadan belə çəkinmirdi. Belə bir vaxtda camaata 
sahib durmaq, ona doğru yol göstərmək əsl müdriklik 
demək idi. Cücə kəndində isə bu kifayət qədər var idi.

Molla Mənsur çoxlu var-dövlət sahibi olan 
mülkədarlarla söhbət edir, onlara məsləhət görürdü 
ki, Şura hökumətinin  tələb etdiyindən də bir az artıq, 
daha doğrusu, könüllü olaraq ona pay versinlər. Əlbəttə, 
bu müdriklik öz bəhrəsini verirdi. Əlləzlilərin də, 
Qararvanlıların da kollektiv təsərrüfata bağışladıqları 
əlavə pay Sovet  hakimiyyəti tərəfi ndən bəyənilir və 
təqdir edilir. Lakin, təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır 
ki, Dəmirçilər tayfasından olan mülkədarlar bu addımı 
atmadıqlarından hakimiyyətin qəzəbinə tuş gəlmiş və 
onlardan iki ailə – Nəsib kişinin və Alı kişinin ailələri 
Daşkəndə sürgün olunmuşlar.

Oxucular üçün aydın olsun deyə aşağıdakıları 
söyləmək də vacibdir. Belə ki, çar Rusiyasından Sovet 
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hakimiyyətinə miras qalmış “sürgünlük”  cəza növü 
bir qayda olaraq uzaq Sibirə sürgün etməklə həyata 
keçirilirdi. Buradakı olduqca soyuq iqlim şəraiti, 
ağır və üzücü əmək, söyüş, təhqir və hər cür cəza 
ilə müşayiət olunan ciddi nəzarət əslində sürgünün 
“gedər-gəlməz yolu” olduğundan xəbər verirdi.  Özünü 
bütün dünyaya sülh, demokratiya və humanizm carçısı 
kimi təqdim edən Sovet hökuməti bu cəza tədbirində 
bir az da qabağa getmiş və bu yolu şaxələndirmişdir. 
O, guya özünün humanizm vədlərinə əməl edərək, 
sürgünə məruz qalan azərbaycanlıları öz xalqının 
arasına, Orta Asiyaya sürgün etmişdir. Əslində isə bu 
cəzanın kökündə  qumsal səhralarda ac-susuz yaşamaq, 
ilanların mələşdiyi çöllərdə ağır işlər görmək, oduqca 
isti havada yaşaya bilməyib vaxtsız ölmək kimi iyrənc 
bir niyyət durmuşdur. İndi Nəsib kişinin və Alı kişinin 
ailələrini mülayim iqlim şəraitinə malik olan Cücə 
kəndindən bu yerlərə sürgün etmək də daha dəhşətli 
cəza növü kimi Sovet hakimiyyətinin məkrindən xəbər 
verir. Sovet hakimiyyətinin bəxti burada da gətirmişdi. 
İnsanlar onun eyiblərini üzünə demək əvəzinə, bütün 
zamanlarda olduğu kimi,  yenə də dünyanı suçlayırdı, 
onu təqsirkar bilirdi.  Elə bu cür ağır məhrumiyyətlərə 
düçar olanlar da 

Qoy açım könlümü fürsətdi, çəmdi,
Yaxşı nə veribsə bilin ki, kəmdi.
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Üzümdə təlaşdı, gözümdə qəmdi,
İçimdə hayqıran tufandı dünya.

İnandıq, ürəkdən vurulduq biz də,
Bir ümid göyərdi hər təzə izdə.
İstək qırılanda ürəyimizdə
Gördük ki, əlacsız dərmandı dünya.

Bu necə məzədi, bu necə meydi,
Fikirlər kütləşib, duyğular keydi. 
Tükənən taqətdi, kəsilən heydi,
Od tutub alışan imandı dünya.-

deyib uca göylərə üz tutur və yalnız buradan imdad 
diləyirdilər. Əsl imdad sahibləri isə öz işlərində idilər. 
Ölkə başdan-başa qaçhaqaç-qovhaqov içində idi.

Kənd Sovetinin sədri Qurbanov Məhəmməd öz 
dövrünün bacarıqlı və işgüzar adamlarından olduğundan 
Tifl is şəhərində daha münasib iş tapmış və burada işləməyə 
başlamışdı. Öz ərizəsi ilə Sovet sədri vəzifəsindən azad 
olduqdan sonra onun yerinə Əlləzov Hümbəti təyin 
eləmişdilər.

Hümbət Əlləzov kənd sovetinin sədri vəzifəsində 
bir neçə il işlədikdən sonra onu kənddə yaradılan yeni 
kollektiv təsərrüfata, o vaxtlar deyildiyi kimi, kolxoza 
sədr seçdilər.

Əlləzov Hümbət, Əlləz kişinin dördüncü oğlu 
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Nəbinin oğlu idi. O, 1900-cü ildə anadan olmuşdu. 
Müasirlərinin söylədiklərinə görə,  Hümbət Əlləzov 
uca boylu, enli kürəkli, nazik bığlı, gur şəvə saçlı 
sarışın bir kişi imiş. O, qalife şalvar, xrom çəkmə geyər, 
həmişə Stalin qiyafəsində olarmış. Oxucu üçün “Stalin 
qiyafəsi”nin maraqlı olduğunu nəzərə alıb qeyd etmək 
yerinə düşər ki, SSRİ adlı nəhəng bir dövlətə uzun 
illər başçılıq etmiş İ.V.Stalin özünü bütün sahələrdə 
bu nəhəng  ölkənin xalqlarına “sevdirmişdi”. Bu 
səbəbdən də ölkənin bütün kişiləri, xüsusilə də vəzifə 
daşıyanları öz geyim-keçimlərini bu kişinin qiyafəsi 
ilə eyniləşdirirdilər. Hamı başına onun qoyduğu 
“şapka”dan qoyur, onun kimi yaxası düyməli kitel və 
qalife şalvar geyinirdi. Maraqlıdır ki, “şapka”, kitel və 
qalife şalvar eyni rəngdə olur və eyni parçadan tikilirdi.

Cücə kəndində, eləcə də yaxın qonşu kəndlərdə 
xeyli nüfuz sahibi olan Hümbət Əlləzov ilk öncə 
kənddə kolxoz quruculuğu işini başa çatdırdı. İndi Cücə 
kəndinin camaatı üçün bir ümid yeri də  artmışdı. Kənd 
həmişəkindən bir az da yiyəli görünürdü. Hər kəsin 
içində bir məmnunluq hissi vardı, hamı şükranlıqla 
yaşayırdı:

Səssiz axan bu çay mənim, 
O tay mənim, bu tay mənim.
Ömür payı bu pay– mənim,
Yarəbb, sənə şükür olsun!
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Heç bir təhsili və 
savadı olmayan, yalnız 
ondan-bundan əlifbanı 
öyrənməklə qol çəkməyi 
bacaran və bir az da 
hecalaya-hecalaya oxuya 
bilən bu kişi idarəetmə 
və təşkilatçılıq işlərində 
özünü əsl savadlı bir 
kadr kimi göstərə bil-
mişdir. Buna görə də 
Stepanavan rayonunun 
rəhbərliyi Cücə kəndində 
kolxoz quruculuğu işini 
müvəffəqiyyətlə başa 
çatdıran Hümbət Əlləzovu qonşu İlməzli kəndinə 
kolxoz quruculuğuna göndərir. Cücə kəndində təzə 
yaradılmış kolxoza rəhbərlik işi isə Hümbət Əlləzovun 
zəmanətiylə Türmən oğlu Hümbətə tapşırılır.

İlməzlidə və bunun ardınca qonşu Molla Eyibli 
(sonralar Evli) kəndində də kolxoz quruculuğunu uğurla 
həyata keçirən Hümbət Əlləzov 1934-cü ildə yenidən 
Cücə kəndinə qaytarılır və burada kolxoza rəhbərlik 
edir. O, bu vəzifədə 1954-cü ilə qədər işləmişdir.

Hümbət Əlləzovun yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti 
və idarəetmə bacarığı hələ onun fəailiyyətinin ilk 
illərində yetərincə qiymətləndirilmiş və o “Sosializm 
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qurucusu” fəxri adına layiq görülmüşdür.
1935-ci ildə Cücə kəndinin həyatında daha bir 

yenilik baş verir. Belə ki, Ermənistan SSR Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin 3 yanvar 1935-ci il tarixli Fərmanı ilə 
kəndin adı dəyişdirilərək Qızıl Şəfəq adlandırılır. Qızıl 
Şəfəq kolxozunun bu ad altında ilk sevinci də Hümbət 
Əlləzovun payına düşmüş  və o, 1936-cı il iyulun 1-də 
Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı 
ilə “Tərifnamə” almışdır. 

1937-ci ildə indiyədək Stepanavan  (Cəlaloğlu) 
rayonunun tərkibində olan Voronsov bölgəsi ayrıca  
bir rayon  kimi formalaşdırılır və bu rayona SSRİ 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri M.İ.Kalininin adı 
verilir.

İndi Hümbət Əlləzov Kalinino rayonunun Qızıl 
Şəfəq kolxozunun sədri kimi bu təzə təşkil olunmuş 
rayonda daha tez tanınır.

1940-cı ildə Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Sər-
gisinə dəvət alan Hümbət Əlləzov özünün Moskvada 
bu təntənələrdə yaşadığı sevincli anları Qızıl Şəfəq 
kəndinin şöhrət çələngi kimi bağrına basır və ürəyində 
bundan sonra daha həvəslə, daha inamla işləməyə söz 
verir. 

SSRİ-nin alman faşizminə qarşı apardığı Böyük 
Vətən müharibəsi başlananda Qızıl Şəfəq kəndinin 
əli silah tutan bütün başıpapaqlıları cəbhəyə 
yollanmışdılar. Yeri gəlmişkən, bu illərdə bu kənddən 
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98 nəfər döyüşlərə yollanmışdı ki, onlardan da 43 
nəfəri qızıl güllələrə qurban getmişdi.

Hümbət kişi arxa cəbhədə, təsərrüfat üçün daha 
çox gərəkli olduğundan onu hökumət orqanları kənddə 
saxlamışdılar. Bu inam və etimadın məsuliyyətini 
tam dərinliyi ilə dərk edən Hümbət Əlləzov kənddəki 
qadınların və uşaqların köməyi ilə kolxoz təsərrüfatını 
daha da inkişaf etdirmişdir. O, hər bir ailəyə 0,25 
ha torpaq sahəsi ayırmaqla hamını elliklə “Hər şey 
cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün” devizi altında 
işləməyə səfərbər etmişdir. Nəticədə təsərrüfatın 
gəlirləri əvvəlki illərlə müqayisədə birə-beş artmış və 
ön cəbhəyə bir təyyarə almaq üçün dövlət büdcəsinə 
vəsait köçürülmüşdür.

Müharibə dövrünün qanunlarına görə, bu cür uğurlu 
addımlar əsl vətənpərvərlik kimi dəyərləndirilir və 
Ümumittifaq radiosu ilə hamıya, hər kəsə çatdırılırdı. 
Ermənistan SSR Kalinino rayonundakı Qızıl Şəfəq 
kolxozunun əmək adamlarının da ön cəbhəyə  kömək 
üçün bir təyyarə xərcini  ödəməsi xəbəri də beləcə 
radio ilə səsləndirilmişdi. Deyilənlərə görə, Ukrayna 
cəbhəsində döyüşən  əslən Qızıl Şəfəqli Dəmirçiyev 
Baba Nəsib oğlu radioda səsləndirilən bu xəbərdən 
bərk sevinmiş və komandirinə yaxınlaşıb  özünün də 
bu kənddən olduğunu fəxrlə söyləmişdir. Komandir 
öz kəndinin uğurları ilə öyünən bu əsgərin sevincinə 
cavab olaraq Dəmirçiyev Baba Nəsib oğluna 3 gün-
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lük istirahət vermişdir. Maraqlıdır ki, bu üç gün ər-
zində Dəmirçiyev Baba Nəsib oğlunun  bütün döyüş 
yoldaşları həlak olmuş və bir talenin uğuru kimi o sağ-
salamat qalmışdır.  Əlbəttə, bu tale payı özü də bir elin 
qüdrətindən qaynaqlanmış möcüzə kimi dəyərləndirilir. 

Müharibə özü ilə fəlakət, ölüm, qan-qada, aclıq 
və səfalət gətirsə də, həmin illərdə Qızıl Şəfəq 
kəndinin camaatı heç bir korluq çəkmədi. Əlbəttə, 
bu həm işgüzar təsərrüfat rəhbəri Hümbət Əlləzovun 
bacarığının, həm də kənd camaatının fədakarlığının 
nəticəsi idi. Bu səbəbdəndir ki, Ermənistan  SSR Ali 
Soveti Rəyasət Heyətinin sədri M.Papyanın və onun 
katibi Q.Qalustyanın imzası ilə Hümbət Nəbi oğlu 
Əlləzov 19 yanvar 1943-cü ildə “Fəxri Fərman”la təltif 
edildi. Qızıl Şəfəq kəndinin camaatı bunu özlərinin 
əməyinə verilən qiymət kimi dəyərləndirdi, fəxr  və 
qürur hissi keçirdi. Hamı öyündü:

Qəm dindirib könlümüzün sazını,
Dolu döyüb, şaxta vurub yazını.
Çox çəkmişik bəxtimizin nazını
İradənin, dəyanətin gücünə.

Arxalanıb etibara, vəfaya
Son qoymuşuq çəkdiyimiz cəfaya.
Ömrü- günü verməmişik havaya
Mətanətin, qətiyyətin gücünə.
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Ölkənin bir tərəfi ndə ölüm qoxuyan müharibə, 
Qızıl Şəfəq kolxozunda isə qaynar iş gedirdi. Gecə-
gündüz yollarda dayanıb atasının  hər an gələ biləcəyini 
səbirsizliklə gözləyən boynubükük uşaqlar da, evlərinə 
“qara kağız” gələndən bəri yetimliyin dadını dada-dada 
böyüyüb yetimləşən uşaqlar da, nişanlısı cəbhədən geri 
dönməyincə nişan üzüyünü barmağına taxmayacağına 
söz vermiş nişanlı qızlar da, hələ gəlinliyin şirin dadını 
yetərincə dadmamış sevgilisi döyüşlərə gedən təzə 
gəlinlər də, övladları ürəklərinə salıb xiffət çəkməsinlər 
deyə həsrətini göz yaşlarına çevirib gizlin-gizlin 
ağlayan analar da kolxozda çalışırdılar.  Kolxozçular 
təsərrüfat işləri ilə yanaşı həm də tikinti işləri görür, 
yeni tövlələr tikirdilər. Beləliklə, onlar həm dövlətin 
çağırışını yerinə yetirirdilər, həm özləri üçün gün-
güzəran qururdular, həm də  özlərinin ağrılı-acılı 
talelərini unutmaq istəyirdilər. Amma hər nə olsa da, bu 
sonuncu istək mümkün deyildi. Müharibə qurtarmaq 
bilmirdi ki, bilmirdi!

Tək bircə könül açan o idi ki, təsərrüfatın gəlirləri 
günbəgün artır, kənd camaatının güzəranı yaxşılaşırdı. 
Necə deyərlər, heç kim bir parça çörək üçün heç kimə 
möhtac deyildi. Zəhmət öz bəhrəsini verirdi. Qızıl 
Şəfəq kəndi Kalinino rayonunun tərkibində olan 23 
kənd arasında ən qabaqcıl kənd idi. Bu səbəbdən də 
Kalinino Rayon Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin 
(indiki rayon İH-nin funksiyalarını o vaxtlar yerinə 
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yetirmiş olan qurum) 9 dekabr 1944-cü il tarixli 
qərarı ilə Lori kanalının çəkilişində fəal iştirakına 
görə Hümbət Əlləzov “Fəxri Fərman”a layiq görüldü. 
Camaatın hökumətə olan inamı və etibarı da, kolxoz 
sədri Hümbət kişiyə olan hörməti də artdı, hamı öz 
əməyinin bəhrəsindən razı qaldı. İndi elə bil ki, həsrət 
və intizar yuvası olan ürəklərdə bir ümid qığılcımı 
parladı. Elə bil ki, yollara dikilən gözlər  ürəklərə İlahi 
qüdrətli sözlər ötürdü:

Xəyallar qoynunda gəzdirib səni,
Bir həsrət sapına düzdürüb səni.
Bilirəm röyalar bezdirib səni,
Xəbərsiz-ətərsiz qayıdacağam.

Hicranın qəm yükü çəkilən deyil,
Bir özgə sinədə əkilən deyil.
Daha göz yaşların tökülən deyil,
Xəbərsiz-ətərsiz qayıdacağam.

Dolan buludların boşalmağı var,
Həsrətin vüsala tuş olmağı var.
Verilən vədin də boş olmağı var,
Xəbərsiz-ətərsiz qayıdacağam.

Bir kəlmə gileyli söz deməsən də,
Düşüb öz bəxtini izləməsən də.
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Məni gözləsən də, gözləməsən də
Xəbərsiz-ətərsiz qayıdacağam.

Qaçıb taleyimin fi tnə-felindən,
Güc alıb dönəcəm işıq selindən. 
Sevdalı çağların tutub əlindən
Xəbərsiz-ətərsiz qayıdacağam.

Elə cəbhədən də xoş xəbərlər gəlirdi. Deyəsən 
mənfur düşmən igid oğullarımızdan payını alıb geri 
dönmək üçün yır-yığış edirdi. Bunu kəndə qayıdan 
yaralı əsgərlərimiz danışıb ürəklərə bir ümid toxumu 
səpmişdilər.  Kənddəki yaşlıların,  eləcə  də Hümbət 
kişinin həsrətliləri ovundurmaq üçün indiyədək söy-
lədikləri də yavaş-yavaş beləcə doğrulurdu.  Nəhayət, o 
gün də gəlib çatdı. Oğullarımız ölkənin müxtəlif orden 
və medalları ilə geri döndülər. Qayıdanlar arasında 
əlillər və şikəstlər də az olmadı. Amma həmişə sevinci 
və kədəri bir olan Qızıl Şəfəq camaatını müharibədə 
itkin düşənlərin, soyuq səngərlərdə can verənlərin və 
daha hansı səbəbdənsə geri dönməyənlərin acı taleyi 
daha çox kədərləndirdi. Kişiləri qayıtmış evlərin 
adamları öz sevinclərini ürəklərində gizlədib o biri 
ailələrin dərdlərinə şərik oldular. 

Ölkə rəhbərliyi bu tarixi qələbə günlərində də 
Hümbət kişini yaddan çıxarmadı. Ermənistan SSR Ali 
Sovetinin 19 iyun 1945-ci il tarixli Fərmanı ilə Hümbət 
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Nəbi oğlu Əlləzov “Qafqazın müdafi əsinə görə” medalı 
ilə təltif edildi.

Müharibənin vurduğu yaraları aradan qaldırmaq 
üçün bütün SSRİ məkanında hamı elliklə  bərpa-quru-
culuq işlərinə cəlb olunmuşdu. Döyüş bölgələrindən 
uzaqda olan kənd və qəsəbələrin əhalisi də öz iş yer-
lərində gecə-gündüz yorulmaq bilmədən çalışırdılar. 
Qızıl Şəfəq camaatı da bu sırada idi. Burada əmək 
bulaq kimi qaynayır, ölkə rəhbərliyinin çağırışlarına 
layiqincə əməl edilirdi. Müharibədən qayıtmış əlillər 
də, yaraları sağalmış keçmiş döyüşçülər də qadınlar 
və uşaqlarla birlikdə kolxozun işlərində həvəslə iş-
ləyirdilər. Kənd camaatının tək bir amalı var idi: İş-
ləmək! Ona görə də başqa kəndlərdən fərqli olaraq 
burada ağzıbirlik, mehribanlıq və rahat həyat daha 
çox nəzərə çarpırdı.  Belə ki, kənd camaatının birliyi 
sayəsində Qızıl Şəfəq əhalisi üçün klub binası və bir 
də çörək bişirmə sexi – fırın inşa edilmişdi. Sonralar 
bu sex rayon İstehlak Cəmiyyətinə icarəyə verilsə də, 
kəndin çörək problemi yetərincə həll edilmiş oldu. 
Əlbəttə, bu hal rayon rəhbərliyinin də diqqətini özünə 
cəlb edirdi. Odur ki, hər yerdə Qızıl Şəfəq camaatı 
haqqında fi kirlər birmənalı idi. Bu səbəbdən  də kolxoz 
sədri Hümbət Əlləzovun nüfuzu gündən-günə artırdı. 
Həm də bu nüfuz təkcə rayon rəhbərliyi arasında yox, 
qonşu kəndlərdə, eləcə də Qızıl Şəfəqin özündə  hörmət 
və ehtirama çevrilmişdi.  Kolxozda işləri aydın düşüncə 
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və dərin ağılla təşkil edən Hümbət Əlləzov kolxozçular 
arasından ayrıca cütçülər, səpinçilər, dülgərlər, 
dəmirçilər, nalbəndlər və s. bu kimi qruplar yaratmış və 
bununla da yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuşdu. 
Bu səbəbdən də bacarıqlı təşkilatçı olan Hümbət 
Əlləzovun fəaliyyəti əsl bir məktəbə çevrilmişdi. 
Rayonun rəhbər orqanları da bu «məktəb»dən yetərincə 
yararlanırdı. Belə ki, qonşu təsərrüfatlara rəhbər kadr  
təyinatında ilk öncə Hümbət Əlləzova müraciət olunar, 
onun məsləhət bildiyi kadrları qabağa çəkərdilər. Bu 
bir tarixi həqiqətə çevrilmişdir ki, Kalinino rayonunun 
rəhbərliyi Hümbət Əlləzovun zəmanəti ilə Alıyev 
Öməri İlməzli kolxozuna, Kərimov Həmzəni Molla 
Eyibli kolxozuna, Rzayev Yusifi  Sarıyal kolxozuna, 
Əlləzov İlyası Qızıl Daş kolxozuna sədr göndərmişdi. 
Bu özlüyündə onu göstərir ki, Kalinino  Rayon Partiya 
Komitəsi, Kalinino Rayon Zəhmətkeş Deputatları 
Sovetinin İcraiyyə Komitəsi və Kalinino Rayon Kənd 
Təsərrüfatı İdarəsi  Qızıl Şəfəq kolxozuna  rayonun di-
gər azərbaycanlı kəndləri üçün kənd təsərrüfatı kadrları 
hazırlayan məktəb kimi baxırmış. Əlbəttə, bütün 
bunlar dövlətə və dövlətçiliyə, eləcə də mənsub olduğu  
xalqa sədaqətinin nəticəsi kimi kolxoz sədri Hümbət 
Əlləzovun şöhrəti idi. Bu şöhrət isə hələ bundan sonra 
neçə-neçə zirvələrə zinət olacaqdı.

Böyük Vətən müharibəsi illərində qazandığı 
uğurlarına, müharibədən sonrakı dinc quruculuq 
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dövründə əldə etdiyi 
yüksək əmək göstəri-
cilərinə görə Qızıl 
Şəfəq kolxozuna öl-
kə rəhbərliyinin də 
diqqəti artmışdı. Bu 
səbəbdən də həmin 
illərdə yerli sovetlərə 
və SSRİ Ali Sovetinə 
seçkilər zamanı ilk 
dəfə olaraq Qızıl Şə-
fəq kolxozundan Ha-
cıyeva Salatın Şəfi  
qızı Ermənistan SSR 
Ali Sovetinə deputat 
seçildi.  Qızıl Şəfəq 
camaatının indiyədək qazandığı uğurlar sırasında bu 
inam və etibardan da yüksək  nə ola bilərdi?!

Hümbət kişi təkcə təsərrüfata rəhbərlik etməklə 
kifayətlənmir, həm də elin xeyir-şər məclislərində 
yaxından iştirak edir, özünün məsləhətlərini və 
tövsiyələrini verir, lazım gəldikdə bəzi ailələrə kö-
məklik, eləcə də hamıya və hər kəsə diqqət və qayğı 
göstərirdi. Hümbət kişi elə özünə, öz hərəkətlərinə və 
rəhbərlik fəaliyyətinə də diqqətlə yanaşırdı.

Elə bil o özünün də məsləhətverəni, ağsaqqalı idi. 
Tez-tez öz-özünə:
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Nəfsi qoru, sərvətindən uca tut,
Qüdrətini qiymətindən uca tut.
Elin gözü tərəzidir, çəkəcək,

   Öz zatını şöhrətindən uca tut.- deyirdi.

Bu şərəfl i ömrün, bu təmiz ad-sanın bir də ələ 
düşməyəcəyini tam dərinliyi ilə dərk edən Hümbət 
Əlləzov atdığı və atacağı hər bir addımı belə ölçüb-
biçirdi:

Yerişində məna olsun, iz olsun,
Fərqi yoxdur yavaş olsun, tez olsun.
Unutma ki, baxan çoxdur kənardan,
Elə etmə addımına söz olsun.

Hümbət kişinin adı-sanı, başçılıq etdiyi təsərrüfatın 
uğurları bütün Borçalıya, ordan da Qazax və Gəncə 
mahallarına yayılmışdı. İndi onu tanımayan yox 
idi. Dostlarının, tanışlarının sırası günbəgün artırdı, 
respublikanın hakimiyyət orqanlarında da xüsusi  
hörmət-izzət sahibi olmuşdu.

O zamankı Ermənistan SSR-in rəhbərləri üçün 
Hümbət Əlləzov kimi bacarıqlı təsərrüfat başçısı, Qızıl 
Şəfəq kimi üzünurlu bir kənd camaatı gərəkli olduğu 
halda bütövlükdə ermənilər arasında azərbaycanlılara 
qarşı bir gözügötürməzlik hökm sürürdü. Bu paxıllıq 
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hissi 1948-ci ildə deportasiya adlı iyrənc bir siyasətin 
ayaq tutub yeriməsinə gətirib çıxarmışdı. Bir sıra 
kəndlər boşaldılmış, azərbaycanlılar öz tarixi dədə-
baba yurdlarından çıxarılıb Azərbaycan  SSR-in  
aran rayonlarına köçürülmüşdü. Amma bu iş hələ 
başa çatmamışdı. O zamankı SSRİ-nin dövlət başçısı 
İ.V.Stalindən xeyir-dua alan ermənilər milli zəmində 
toqquşmalar olmasın deyə köçürmə siyasətini tədricən 
və guya könüllülük prinsipinə söykənərək aparırdılar. 
Əslində isə bu siyasətin kökündə daşnakçılıq və 
dənizdən-dənizə dövlət qurmaq ideyaları dayanırdı. 
Bu niyyətini hələ ki ustalıqla ört-basdır edən erməni 
hakimiyyət orqanları azərbaycanlı kəndlərinə 
nümayəndə heyəti göndərir, onlarla danışıqlar 
aparır, azərbaycanlıların hansı rayonun  ərazisinə 
köçürüləcəklərini onlarla razılaşdırırdılar.

1949-cu  ildə belə bir nümayəndə heyəti Kalinino 
rayonuna da gəldi.  Nümayəndə heyətinin başçısının 
və rayon rəhbərliyinin birgə məsləhəti ilə bu rayonun 
tərkibində olan 9 azərbaycanlı kəndinin kolxoz sədrləri, 
kənd Soveti sədrləri, ilk partiya təşkilatlarının katibləri 
və məktəb direktorları İlməzli kənd orta məktəbində 
keçiriləcək iclasa dəvət olundular. Hamı yığışdı. 
İclas başlandı. Çıxış edənlər məsləhət gördülər ki, 
hər bir kəndin bu iclasda iştirak edən nümayəndələri 
öz kəndlərində həmkəndliləri ilə söhbət aparıb, 
məsləhətləşib Azərbaycan   SSR-in hansı rayonuna 
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köçəcəklərini özləri müəyyən etsinlər. Köçürmə 
siyasətini “sivil”  qaydada həyata keçirmək istəyən 
dövlət orqanlarının nümayəndələrinin bu təklifi  iclas 
iştirakçıları tərəfi ndən narazılıqla qarşılandı. Qızıl Şəfəq 
kəndinin nümayəndələrindən Alıyev Ömər və kolxoz 
sədri Əlləzov Hümbət, İlməzlidən Təhməzov Əlləmə  
növbə ilə söz alıb bu siyasətin Lenin milli siyasəti ilə 
daban-dabana zidd olduğunu nümayəndə heyətinin 
üzvlərinə qəzəblə çatdırdılar.  Bu etiraz iclasda böyük 
səs-küylə nəticələndi. Hamı öz narazılığını bildirdi. 
Xalqın qəzəbindən qorxuya düşən nümayəndələr  
bu təklifi n onların özlərinin yox, yuxarı hakimiyyət 
dairələrinin təklifi  olduğunu söylədilər. Çıxış edənlər 
buna cavab olaraq: “Onda siz gedin, qoy elə bu qərarı 
verən şəxslərin özləri gəlsinlər. Biz onlarla danışarıq”. 
Camaat kükrədi, bu, inqilabi ruh idi:

Taleyim tükdən asılıb,
Hardasa qəbrim qazılıb.
Alnıma döyüş yazılıb,
Daha səbrin yeri yoxdur!

İnadım quluncdan betər,
Qəzəbim qılıncdan betər,
Susmağım gülüncdən betər,
Daha səbrin yeri yoxdur!
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Bu iclasdan sonra rayon ictimaiyyəti arasında 
azərbaycanlıların köçürülməsi haqqında söz-söhbətə 
son qoyuldu. Amma qabaqcıl azərbaycanlılar da göz-
ləmə mövqeyi tutmadılar. Onlar baş verə biləcək fə-
lakəti qabaqcadan dəf etmək üçün münasib yollar 
axtarıb tapdılar.  Bu məqsədlə Qızıl Şəfəq kolxozunun 
sərdi Hümbət Əlləzov Tifl isdə yaşayan həmkəndlisi 
Yelməmməd oğlu Möylə ilə məsləhətləşib Bakıya, o 
zamankı  Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin birinci katibi M.C.Bağırovun qəbuluna 
getdilər. Lakin M.C.Bağırov Bakıda olmadığından 
qızılşəfəqliləri Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 
sədri Teymur Quliyev qəbul etdi. O, Hümbət kişini və 
Möylə kişini diqqətlə dinlədikdən sonra dedi: 

– M.C.Bağırov məhz azərbaycanlıların Azər-
baycan ərazisinə köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq, 
Moskvaya, İ.V.Stalin yoldaşın yanına getmişdir. O 
qayıdan kimi  sizin  sözlərinizi çatdırar və sizlərə bir 
cavab göndərərəm.

Azərbaycan SSR-in rəhbərliyindən bir xəbər 
çıxmasa da, Ermənistanda köçürülmə siyasəti də 
qəti olaraq dayandırıldı.  İctimai həyat öz axarına 
düşmüşdü. Amma elə bil dünya hələ də barıt qoxuyurdu. 
Müharibənin ağrı-acıları, onun vurduğu yaralar hələ 
unudulmamışdı. Ölkədə bərpa-quruculuq işləri hələ də 
davam etdirilirdi. Əhalinin  maddi güzəranı da aşağı 
səviyyədə idi. Bütün bu gerilikləri aradan qaldırmaq 
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üçün hər gün yeni-yeni qanunlar verilir, sosial –iqtisadi  
həyatda dəyişikliklər baş verirdi.  1950-ci ildə qəbul 
edilmiş qərara əsasən ölkə ərazisində xırda kollektiv 
təsərrüfatlar birləşdirilərək böyük təsərrüfatlar 
yaradılırdı. Bu kampaniya SSRİ-nin hər bir guşəsində 
olduğu kimi Ermənistanda da “yuxarı”ların göstərişi 
əsasında məsləhətləşmələr yolu ilə aparılırdı. Mart 
ayında rayondan gəlmiş belə bir məsləhətçi qrup növbə 
ilə Soyuqbulaq və Qızıl Şəfəq kəndlərində iclaslar 
keçirdi. Hər iki iclasın nəticələrinə görə Soyuqbulaq 
və Qızıl Şəfəq kolxozlarının bazasında yeni və 
daha böyük bir kolxoz yaradıldı. Amma bu proses 
qalmaqalsız da ötüşmədi. Belə ki, birləşdirmə işinin 
təşkilatçıları yeni yaradılan kolxoza erməni bolşevik 
liderlərindən Myasnikyanın  adının verilməsini təklif 
etdilər. Soyuqbulaq və Qızıl Şəfəq kəndlərinin camaatı 
isə bu təklifi  etirazla qarşıladılar. Onlar tələb etdilər ki, 
hər iki kəndin əhalisi azərbaycanlılardan ibarət olduğu 
üçün təsərrüfata da erməninin yox, azərbaycanlının 
adı verilsin. Hətta bu məqsədlə M.C.Bağırovun adını 
xüsusilə tələb etdilər. Təşkilatçılar camaatın bu inqilabi 
ruhundan qorxuya düşdülər. Onlardan rus əsilli birisi 
– Kalinino Rayon Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin 
sədri Truxanovskiy Pyotr Arxipoviç məsuliyyəti öz 
üzərindən ataraq məsləhətləşmək üçün rayon mərkəzinə 
qayıtdı. Bir gün sonra isə o gəlib camaatın istəyinin baş 
tutduğunu onların nəzərinə çatdırdı.
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Yeni təsərrüfatın yaradılmasından bir neçə gün 
sonra bu kolxozun böyüklüyünü və bunun qarşılığında 
Hümbət Əlləzovun təhsilinin olmadığını əsas göstərərək 
onu kolxoz idarə heyətinin sədri vəzifəsindən  azad 
edib  Qızıl Şəfəq kənd Sovetinin sədri vəzifəsinə  
təyin etdilər. Kolxoz sədri vəzifəsinə isə yunan əsilli 
Sarımahmudov Lazarı seçdilər. Əslində isə bu şəxs 
olduqca təcrübəsiz bir adam idi. O səbəbdən də yeni 
yaradılmış M.C.Bağırov adına “Qızıl Şəfəq” kolxozu 
az bir müddətdə iqtisadi geriliklərlə üzləşdi. İndiyədək 
gecə-gündüz bilmədən işləyib ad-san çıxarmış bu 
kəndlərin əhalisi də göstəricilərlə barışmadığından bir il 
sonra Sarımahmudov Lazarı vəzifəsindən uzaqlaşdırıb 
onun yerinə yenidən Hümbət Əlləzovu gətirdilər.

Hümbət Əlləzov bu yeni təsərrüfata 1951-1954-cü 
illərdə şərəfl ə başçılıq etdi. Mübaliğəsiz demək olar 
ki, kolxozun gəlirləri də çoxaldı, kolxozçuların maddi 
güzəranı da  yaxşılaşdı.  Bacarıqlı təşkilatçı kimi onun 
adı yenidən rayon  və respublika rəhbərliklərinin 
diqqətini özünə çəkdi. Şahidlərin dediklərinə görə, o 
zamankı Lori – Pəmbək bölgəsində özünün bacarığı, 
qabiliyyəti, işgüzarlığı və təşkilatçılığı  ilə şöhrət 
tapmış iki nəfər kolxoz sədrini onların familiyası, adı və 
atasının  adı ilə yox, sadəcə olaraq “Naxaqa” (ermənicə 
“sədr” deməkdir) deyə çağırarmışlar. Bunlardan biri 
Hümbət Əlləzov, o birisi isə Kirovakan rayonundakı 
Yuxarı Qarakilsə kolxozunun sədri Vəliyev İsa Əli 
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oğlu olmuşdur. 
Şəxsiyyətə pərəstiş illərində “Qızıl Şəfəq” 

kolxozunun adındakı M.C.Bağırov adı o zamankı 
SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri Nikolay Aleksandroviç 
Bulqaninin adı ilə əvəz edildi. Soyuqbulaq və Qızıl 
Şəfəq kəndlərinin camaatı isə yenə də doğmadan-
doğma, yaxından-yaxın, mehriban bir birlik yaşayırdı. 
Onların arasında istək də, arzu da, ümid də nə qədər 
desən çox idi. Elə bil hər bir kəs:

Arzular var qönçə-qönçə,
Güldən zərif, teldən incə.
Bəsləyəcəm boy verincə,
Ömür hələ qabaqdadır.

Lillənirəm, duruluram,
Elə bilmə yoruluram.
Bu dünyaya vuruluram,
Ömür hələ qabaqdadır, –

deyib özünü sabahkı günlərə hazırlayırdı. Borçalı 
mahalının istər aran, istərsə də dağ nahiyəsində 
kəndlərimiz bir yumruq kimi birləşmişdi. Buradakı 
milli ruh, milli birlik hissləri bu birliyi daha da qüdrətli 
etmişdi. Mahal bütövlükdə məğrur dayanmış bir 
qala kimi yenilməz görünürdü. Ayrı-ayrı kəndlərin el 
ağsaqqallarının bir-biri ilə yaxınlığı və dostluğu da bu 
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kəndləri bir-birinə həyan və arxa-dayaq etmişdi.  Bu 
sırada Qızıl Şəfəq camaatının da özünəməxsus yeri var 
idi. Hər yerdə bu kəndin adı çəkiləndə Hümbət kişi göz 
önünə gəlirdi. Onun ellərimiz arasındakı urvatı, ləyaqəti, 
hörməti və qiyməti Qızıl Şəfəq kəndinin meyarı kimi 
dəyərləndirilirdi. İnsafən, kənd camaatının özü də bunu 
layiqincə qiymətləndirir  və özünün qüdrəti sanırdı. Bu 
səbəbdən də kənd camaatı ən saf və ən təmiz adamlar 
kimi tanınırdılar. Elə buna görə də mahalın ayrı-ayrı 
kəndlərinin adamları Qızıl Şəfəq camaatı ilə daha çox 
dostluq  edirdilər. Bəlkə hörmətli oxucu gördüklərinin 
şahidi olan müəllifə hansı səbəbdənsə inanmayacaq, 
onun yazdıqlarını hansısa bir hissin nəticəsi kimi 
dəyərləndirəcək. Onda yəqin ki, müəllifi n bu müraciəti 
də yersiz səslənməz:

Ay adamlar, bir təvəqqəm var sizə,
Dəyər verin söylədiyim hər sözə.
Sizin ilə dayanmağım üz-üzə
Hörmətdirmi, hörmətimə sığınım.

Kömək olun, başa çəkin sayğımı,
Damladırsa ümman bilin qayğımı.
Ələkləyin bu hissimi, duyğumu,
Sərvətdirmi, sərvətimə sığınım.

Bəli, Borçalının özü də, onun ayrı-ayrı kəndləri 
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də bu mahalın yetirmələrinin zaman-zaman yeganə 
və əvəzsiz sərvəti olmuşdur. Bu sərvəti isə əzizləmək, 
qorumaq, yaşatmaq və gələcək nəsillərə ərməğan 
etmək  istəyindən bu kitab yazılmışdır.

Yuxarıda deyilənlərdən məlum olur ki, Qızıl Şəfəq 
camaatı özünə qapanıb qalmamışdı. O, böyük bir ma-
halın tərkib hissəsi kimi bütün Borçalıda, həmçinin 
Ermənistanda və Azərbaycanda fəal bir kənd kimi ta-
nınırdı. O səbəbdən də burada sosial-iqtisadi və mədəni 
həyat yetərincə inkişaf etmişdi.

1955-ci ildə Qızıl Şəfəq kəndinə elektrik enerjisi 
verildi. O vaxtkı dillə desək, evlərdə “İliç lampaları” 
yanmağa başladı. Bu, kəndin sosial-mədəni həyatında 
ilk uğur idi. Elə həmin ildə kolxoz sədri Şamxal Də-
mirçiyevin təşəbbüsü ilə kənddə taxta-şalban sexi 
yaradıldı. Sexi Bocalların Veysəl kişi işlədirdi. Sonralar 
Dəmirçiyev Musa da bu işə cəlb olunmuşdu. Sex 1988-
ci ilin  deportasiya dövrünə qədər fəaliyyət göstərdi 
və bu müddət ərzində Qızıl Şəfəq kəndində, eləcə də 
qonşu kəndlərdə evlərin tikintisində əvəzsiz rol oynadı. 

Kənddə orta məktəb olmadığından qonşu İl-
məzlidə məktəbi bitirib ali təhsil dalınca gedənlərin 
sayı da ildən-ilə artırdı.  Əvvəlki illərdə olduğu kimi 
məscid  yenə də dini icmanı öz ətrafında möhkəm bir-
ləşdirmişdi. Qazma evləri yavaş-yavaş daş tikililər  
əvəz etməyə başlamışdı. Hümbət kişi də yenidən  Qızıl 
Şəfəq kənd sovetinin sədri vəzifəsinə keçirilmişdi. O, 
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həmişə olduğu kimi yenə də kəndin sosial-iqtisadi və 
mədəni həyatını  daha da inkişaf etdirmək üçün  yollar 
axtarıb tapır, el üçün gərəkli addımlar atırdı. Hümbət 
kişi kənddə ziyalı kadrların artmasına xüsusi maraq 
göstərir və bu barədə kənd camaatı arasında  təbliğat 
aparırdı. O hətta məktəbdə yaxşı oxuyan uşaqlarla da 
maraqlanır, onların ailələrinə lazımi tövsiyələr veriridi.  
Öz yerinə isə gələcəkdə onu əvəz etmək üçün hamıdan 
gizli olaraq bir adam axtarırdı. O belə bir namizəd kimi 
Qızıl Şəfəqdən hər gün İlməzliyə dərsə gedib-gələn bir 
dəstə uşaq arasından  öz əmisi oğlu Osmanın  kiçik 
yaşlı oğlu Bayramı seçə bilmişdi. Bu axtarış, bu seçim 
Hümbət kişinin şəxsində əslində el üçün yanmaq, 
ictimai mənafeni həmişə üstün tutmaq deməkdir. 
Əlbəttə, bu, müdrikliyin və xeyirxahlığın təntənəsi 
kimi həm Hümbət kişinin özünün, həm də onun ömrünü 
bağlamış olduğu Qızıl Şəfəq kəndinin bəxtiyarlığı 
demək idi. Məhz elə bu bəxtiyarlığı öz ömründə 
yaşayan Hümbət Əlləzov boş vaxtlarında bir kimsənin 
belə başa düşməyəcəyi tərzdə İlməzli kəndindəki orta 
məktəbə gedir, burada qızılşəfəqli sagirdlərin dərsləri 
ilə maraqlanır, balaca Bayramın dərslərinə, onun şagird 
yoldaşları arasındakı davranışlarına isə xüsusi diqqət 
yetirirdi. O, özünün bu düşüncələrini əsl müdriklərə 
xas bir susqunluqla ürəyində gizlətsə də, Əlləzlilərin 
xeyir-şər yığnaqlarında bir-iki dəfə səsləndirmiş, 
Bayramın  gələcəyinə ümid bəslədiyini vurğulamışdı. 
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O həm də bunu elə ustalıqla demişdi ki, guya bunu 
təkcə Əlləzlilər üçün düşünüb tapmışdır. Əslində isə 
Hümbət kişi öz düşüncələrində  Qızıl Şəfəq camaatının 
gələcəyinə xüsusi önəm vermişdi. Qoy oxucu da bu 
sətirlərin səmimiliyinə inansın:

Gör-götür dünyasından
Nə desən götürmüşəm.
Ömrümün karvanında 
Bu günə gətirmişəm.

Qoruyub saxlamışam
Sabaha borcum kimi.
Hələ ki, vüqarımdır
Yenilməz bürcüm kimi.

Bir qalın kitab kimi
Qoy oxusun hər yetən.
Yoluna işıq bilsin 
Gələcəyə yol gedən.

***

1958-ci ilin dekabr ayı idi. Qızıl Şəfəq və 
Soyuqbulaq kəndlərində xəbər yayıldı ki, bu iki kəndin 
birləşmiş kolxozu yeni təsərrüfat sistemi olan sovxozla 
əvəz edilir. Bir neçə gündən sonra isə bu xəbər öz 
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təsdiqini tapdı. İrəvandan və rayon mərkəzindən gələn 
nümayəndələr Qızıl Şəfəq kolxozunun bazasında 
sovxozun yaradılması işini sənədlərlə gerçəkləşdirdilər. 
Yeni yaradılan təsərrüfata isə Papazyan Qriqori Abe-
loviç adlı bir ermənini direktor təyin etdilər. Bu 
direktor əvvəllər Ermənistan-Türkiyə sərhəddində 
gözətçi işləmiş olduğundan türk dilini də müəyyən 
qədər bilirdi. Buna baxmayaraq o, qatı millətçi idi. O, 
həm də Kalinino Rayon Partiya Komitəsinin birinci 
katibi Ağacanyanın yaxın dostu idi (bu günün oxucusu 
üçün aydın olsun deyə qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Sovet dönəmində  hakimiyyətdə olan Kommunist 
Partiyasının ayrı-ayrı rayon və şəhərlərdə komitələri 
fəaliyyət göstərirdi ki, bunlar da özlərinin nüfuzu 
və aparıcı mövqeyi ilə üstünlüyə malik idilər). Bu 
dostluqdan arxayınçılıq tapan təzə direktor  ilk öncə 
öz millətçi niyyətlərini həyata keçirdi. O, təsərrüfatın 
adındakı “Qızıl Şəfəq” sözlərini dəyişdirib ermənicə 
“Karmir Arşalyus” adlandırdı (bu söz erməni dilindən 
tərcümədə elə “Qızıl Şəfəq” deməkdir). Sonra isə 
təsərrüfatda bütün vəzifələrə erməniləri təyin etdi. 
Əlbəttə, bu kəndlərin hər ikisində – Qızıl Şəfəqdə və 
Soyuqbulaqda  ermənilər yaşamadığından vəzifələrə 
yeni təyin olunan ermənilər ya rayon mərkəzindən, 
ya da qonşu erməni kəndlərindən gətirildi. Yerli 
azərbaycanlı əhaliyə isə ancaq mal-qaraya baxmaq, 
əkin-səpin işlərini həyata keçirmək və gözətçilik etmək 
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tapşırıldı. Bu vəzifəyə təyin olunana  qədər rayonun  
Novoselçovo kəndində kolxoz sədri işləmiş Papazyan 
Q.A. rayon Partiya Komitəsinin o zamankı birinci ka-
tibi Vartanyan S.A ilə də yola getməmişdi. Yəni həmişə 
“burada mənəm...” prinsipi ilə yaşayıb –işləyən bir  
adam olmuşdu.

“Qızıl Şəfəq” sovxozunda aparılan dəyişikliklər 
yerli camaatın etiraz və narazılıqları ilə qarşılandı. 
Kəndin ziyalıları və zəhmətkeşləri yeni direktorun ya-
rıtmaz işlərindən, onun millətçi mövqeyindən rayon və 
respublika orqanlarına şikayət məktubları ünvanladılar.  

İndi Ermənistan KP MK-da şöbə müdiri işləyən 
S.A.Vartanyana da  müraciətlər edildi. Həm də bu mü-
raciətlər anonim yox, açıq imzalarla, özü də qətiyyətli 
mövqe ifadə etməklə yazılırdı. Qızıl Şəfəq kəndindəki 
yeddiillik məktəbin müəllimləri İsaxan Alıyev 
və Müseyib Bəkirov əsl inqilabçılara xas olan bir 
dönməzlik nümayiş etdirirdilər. Təsərrüfatda bir qarma-
qarışıqlıq hökm sürürdü. Heç kim direktor Papazyan 
Qriqori Abeloviçi eşitmir, tapşırıqlarını icra etmir 
və onun çıxıb getməsini tələb edirdilər. Bu vəziyyət 
Ermənistan KP MK-nın şöbə müdiri S.A.Vartanyanı da 
həvəsləndirmişdi. Sanki keçmiş düşməni Papazyandan 
qisas almaq üçün əlinə fürsət düşmüşdü. İndi o 
özünün rəhbərlik etdiyi kənd təsərrüfatı şöbəsinin 
təlimatçısı Siropyan Vazgen Geğamoviçi “Qızıl Şəfəq” 
sovxozuna şikayət məktublarını yoxlamağa göndərdi. 
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İsaxan müəllim də, Müseyib  müəllim də onun yanında 
oturub öz yazdıqlarını təsdiq edir və bütün faktları 
cəsarətlə Papazyanın üzünə deyirdilər. Beləcə, faktları 
öz təsdiqini tapdı və Papazyan Q.A. 1960-cı ilin 
yanvar ayında “Qızıl Şəfəq” sovxozunun direktoru 
vəzifəsindən azad edildi.

***

Ötən əsrin  60-cı illəri Qızıl Şəfəq kəndində 
sanki bir canlanma dövrü idi. Bu illərdə kənddə yeni, 
müasir tipli evlər tikilməyə başlandı. Sanki həyat 
üzə gülümsəyirdi. Əhalinin güzəranı əvvəlki illərdə 
olduğundan bir az da yaxşılaşmışdı. İnsanlar çoxdan 
bəri gözlədikləri bir bəxtiyarlığa qovuşurdular. Onlar 
məmnunluq hissi ilə:

Gecənin gündüzütək
Oyanmaq istəyirəm.
Üfüq kimi şəfəqə
Boyanmaq istəyirəm.

Titrəkdir bu son istək
Quyudan gələn səstək.
Səmada bir Günəştək
Dayanmaq istəyirəm – deyib 
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daha xoşbəxt günlərə can atırdılar. İndi bu kənddə toylar 
da əvvəlki illərdə olduğundan bir az da artıq dəbdəbəli, 
şirin və yaddaqalan keçirdi. Toyları bir qayda olaraq 
kənd camaatının “Toy babası” adlandırdığı Orucov 
Oruc kişi təşkil edirdi. O, elçilikdən tutmuş ta gəlinin 
bəy evinə köçməsinə qədər bütün mərasimlərə özü 
başçılıq edər, toy günündə isə xüsusi fəallıq göstərərək 
qadınları rəqsə, kişiləri qurşaqtutduya cəlb edərdi. 
Beləcə hamı şənlənər, bir ailənin sevinci bütün kənd 
camaatının sevincinə-şadlığına səbəb olardı. 

O illərdə Qızıl Şəfəq kəndinin ən xırda şadyanalığı 
belə Eyyub müəllimsiz keçməzdi. Eyyub Eyyubov 
müəllim olmaqla yanaşı, həm də camaat arasında sə-
mimi bir el oğlu kimi tanınırdı. Onun yaxşı saz çalmağı, 
aşıq mahnılarını şövqlə oxumağı və şirin söhbətləri 
var idi. Buna görə də Eyyub müəllim bütün ailələrin 
yaxını, doğması və əzizi olmuşdu.

Kənd həm də arxalı-dayaqlı görünürdü. Molla Alı  
və Molla Mənsur kimi müdriklər Haqqa qovuşmuş 
olsalar da, eldə onları əvəzləyən Qara Vəli, Qara İsa, 
Telli oğlu Əhməd, Qarakəllə İslam, Dobrovol Əhməd, 
Dörddodaq Hümbət, Bəyləroğlu Alı, Qara Yusif, Binnət 
kişi, Bocal Hüseyn, Fağır Məhəmməd, Saxatoğlu Xalid   
və Sərdar Məhəmməd kimi ağsaqqallar var idi.  Qızıl 
Şəfəq camaatının  hörmət və ehtiram göstərdikləri bu 
urvatlı kişilər mahalın digər kəndlərində də ehtiramla 
qarşılanırdılar.
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Sonrakı illərdə bu sıraya Bəhlul Musayevin adı da 
daxil oldu. O, öz sələfl ərinin el təəssübkeşliyini, hər bir 
ailəyə, hər bir kəsə diqqət və qayğılarını öz əməllərində 
daha yüksəklərə qaldırdı. Təzə ev tikənə də, təzə yurda 
köçənə də, oğul evləndirənə də, qız köçürənə də, borca 
düşənə də, qəm-kədərlə üzləşənə də, yası düşənə də 
Bəhlul kişi məsləhətlər verər, kömək əli uzadardı. 
Kənddə ehsan süfrələri Bəhlul kişisiz ötüşməzdi. 
Başda o dayanar, hamı onun göstərişlərinə əməl edərdi. 

Dini icmaya Qara kişi, ondan sonrakı illərdə isə 
Yəhya kişi başçılıq etmişdi.

Qızıl Şəfəq camaatı arasındakı sıx birliyi və meh-
ribanlığı bir də onunla təsdiqləmək olar ki, bu kənddə 
hər bir məhəllənin kişiləri birləşib fırın tikmişdilər. 
Bu fırınlarda qonşu qadınlar bir-birinə kömək edərək 
çörək bişirərdilər. Çörəyin ətri hər yana yayılar, az qala 
tox qarınlar da acardı. Bu ətir həm də ruzi-bərəkətin 
bolluğundan xəbər verərdi.

Çörək bişirilməsi işində bir sıra insani keyfi yyətlər 
yaşanardı. Belə ki, qonşu qadınlar qabaqcadan söz-
ləşib eyni gündə xəmir yoğurar və kimin xəmiri 
tez acıyardısa o biriləri ona kömək edib çörəyini bi-
şirərdilər. Beləliklə, “fırın kürədən düşməmiş” 2-3 
ailənin çörəyi bişərdi. Təzə bişirilən çörək hələ yığılıb 
evə aparılmamış qonşulara, hamilə qadınlara, xəstə 
yatanlara, habelə əkin-biçinə gedənlərə pay verilərdi. 
Təhnədə çörəyi qurtarmış və fırın növbəsi gözləyən 
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qonşulara da çörək göndərilərdi. 
Təzə bişmiş çörəyin ilk ləzzəti isə bambaşqa idi. 

Onu hələ isti-isti ya yağla əzib “döymənc” edər, ya 
da təzə mayalanmış pendirlə (qışda isə motal pendiri 
ilə) yemək insana ayrı bir ləzzət verərdi. Bütün kənd 
yerlərində olduğu kimi Qızıl Şəfəqdə də yağ-pendir 
evlərdə hazırlanardı. Yağı nehrə çalxamaqla, bəzən 
isə teştə qoyulmuş südün üzünü göürməklə, pendiri 
isə üzlü südü mayalamaqla əldə edərdilər. Nehrə 
çalxayandan sonra evlərdə dovğa bişirilməsi də bu 
işin son və həm də şirin nəticəsi kimi dadlı olurdu. 
Ayran dovğası adı ilə məşhur olan bu yemək növü təbii 
bitkilərdən - ya cacıxdan, ya nanədən, ya yarpızdan,  
ya da qulunkişmişindən hazırlanardı.

Fərdi təsərrüfatlarda qoyun saxlanıldığından yaşlı 
qadınların yun daramaq, cəhrədə ip əyirmə və corab, 
jilet, boğazlı jaket, əlcək və s. toxuması işi də geniş ya-
yılmışdı. Qadınlar həmçinin qış aylarında gəbə, kilim, 
cecim və xurcun toxuyardılar. Bunun üçün otağın bir 
küncündə xana qurulardı. Bu, işin başlanğıcı olduğu 
üçün daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edirdi. Ona 
görə də xananı bir qayda olaraq kəndin ən səriştəli 
qadınları qurardılar. 

Qadınlar başlarına ağ rəngli şərf örtər, bəziləri 
rəngli kəlağayıdan çalma bağlayardılar. Nisbətən yaşlı 
qadınlar isə dingə qoyardılar. Dingə yaraşıq olmaqla 
bərabər, həm də qadına daha əzəmətli  və vüqarlı bir 
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görkəm verirdi. Qızıl Şəfəq kəndində ta deportasiya 
illərinə qədər Əlləzov Paşa kişinin həyat yoldaşı Pəri 
arvad və bir  də Osmanov Əmirin həyat yoldaşı Qara 
Pəri  başlarına dingə qoymuşdular.

Qadınların geyimləri kofta və beldən aşağı dondan 
ibarət olurdu. Bu geyimlər hərənin öz zövqünə görə 
müxtəlif parçalardan hazırlanırdı. Tikiş işlərini isə 
ya hər kəsin özü, ya da daha bacarıqlı qonşu qadın 
təmənnasız görərdi. Ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən  
isə qadınlar  “bütöv don”lar geyinməyə  başladılar.  
Kişilər başlarına qara və ya ağ quzu dərisindən tikilmiş 
papaq qoyardılar. Onlar bu cür papaqları bir qayda 
olaraq Qazaxda tikdirərdilər. Bunun üçün bir dəstə 
adam yığışıb Qazağa gələr, burada həm Hacı Əfəndi 
ziyarətgahını ziyarət edər, həm də özlərinə papaq 
tikdirərdilər. Kəndin bəzi yaşlı kişiləri başlarına Buxara 
papağı qoyardılar. Onlar qaragül dərisindən tikilmiş 
bu papağı toy və yas mərasimlərində geyinərdilər. 
Kişilərin əyin paltarları qalife şalvardan, bu şalvarın 
parçasından tikilmiş yaxası düyməli və iki ədəd döş 
cibi olan köynəkdən ibarət idi. Onlar ayaqlarına xrom 
çəkmə geyinərdilər. Kürk və arxalıq kimi geyim növləri 
də mövcud idi.

Bayram günləri, ya da ziyafət məclisləri üçün 
qadınlar yuxa yayar, fəsəli bişirərdilər. Kişilər isə 
qonaqların sayına görə ya əmlik quzu, ya da toğlu 
kəsərdilər. Belə təmtəraqlı günlərdə kişilər əyinlərinə 
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arxalıq, qadınlar isə zərbaftadan paltar geyinərdilər. 
Qızıl Şəfəq kəndi öz iqliminə görə yaylağa bən-

zədiyi üçün camaat da yaylağa çıxmazdı. Amma bir 
vaxtlar qoyun sürülərini aran Borçalısının «Yağlıca» 
deyilən qışlaqlarında  saxlamaq dəb halını almışdı. 
Sonralar bu işin çətinliyi nəzərə alınaraq qışlaqlar elə 
kəndin özündə təşkil olundu.

Kəndin toylarını toyçu Mürsəl, zurnaçı Nəbi və bir 
də züy tutan Paşa çalardılar. 

Toy tədbiri bir qayda olaraq oğlanın qızı hardasa 
görüb-bəyənməsi, ya da onun valideynlərinin təklifi  
ilə başlanardı. Bundan sonra tayfanın ağsaqqalı, eləcə 
də qonşulardan ən hörmətli kişi elçiliyə gedərdi. “Hə” 
alındıqdan sonra nişan günü müəyyənləşdirilər və 
ona hazırlıq işləri aparılardı. Üzüktaxma mərasimi on 
nəfərədək adamla həyata keçirilirdi. Bundan sonra geniş 
əhatəli nişan aparılardı. Bu mərhələdə başlarına qırmızı 
kəlağayı bağlanmış 3-5 ədəd qoç, şirniyyat xonçaları, 
gəlin üçün paltar və s. aparılardı. Toy ərəfəsində isə 
gəlinə ayaqqabı və iki dəst paltar aparılardı. Gəlinin 
valideynlərinə başlıq və ətlik verilərdi. Toy 3-4 gün 
çəkərdi. 150-200 kq ət bişirilərdi. Bu vaxt ərzində 
bütün yaxın-uzaq qohumlar yığışıb gələr və hamı bir 
yerdə şadlanardı.

Toy zamanı Sarıyaldan, Qızıldaşdan, Evlidən, elə-
cə də yaxınlıqdakı digər qonşu kəndlərdən qonaqlar da 
çağırılar, güləşmək üçün dəstə-dəstə oğlanlar da gələrdi. 
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“Güləşəngi” (“Cəngi”) havasında kişilər qurşaq tutar, 
qalib və məğlub olanlar ədalətlə aşkarlanardı ki, toyda 
dava düşməsin. 

“Yallı”, “Qara donlu” və “Atlandırma” (“Vağzalı”) 
havaları minillərin o üzündə olduğu kimi yenə də 
dəbdə idi. 

Kənddə yas mərasimi də elliklə başa çatardı. Bir 
evin yası bütün kənd camaatının hüznü demək idi. 
Belə ki, ölüm xəbərini eşidən kimi hamı – qadınlar da, 
kişilər də buraya axışıb gələr, ölü sahibinə toxtaqlıq 
verər, dəfn və üç mərasimini urvatla başa çatdırardılar. 

Qadınlar ağı deyər, kişilər ehsan işlərinə baxardılar. 
Rəhmətə gedən şəxsə 40 gün yas saxlayardılar. Ehsan 
kimi hər ailəyə 1 kq. ət və halva verilərdi. Bu işlərin 
başında Bəhlul kişi Musayev dayanardı. O, heyvanın 
kəsilməsi, ətin bölünməsi, halvanın qablaşdırılması 
işini özü şəxsən görər və qohumların, qonşuların köməyi 
ilə paylaşdırardı. 1986-cı il fevralın 7-dən etibarən isə, 
yəni Qurbanova Mələk arvadın dəfn günündə ehsan 
ölü sahibinin qapısında verilməyə başlandı. Elə həmin 
vaxtdan da ölü sahibinə kömək üçün yas pulu yığmaq 
da bir dəbə çevrildi.

Kişilər arasında “Dirədöymə”, “Çilingağac”, “Giz-
lənpac” və “Aşıq-aşıq” oyunları 60-cı illərdə də, hətta 
ondan sonrakı illərdə də qalmaqda idi.

Kəndin kişilərindən Mehman, Qasım və Veysəl (Al-
lah onların hər birinə rəhmət eləsin!) naxışlı qamçılar 
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və cürbəcür  qarmaqlar hazırlayar, sapand, hörərdilər. 
Məişətdə sərnic, pələ cəm, yumru cəm, ləyən, sini, 
layış qazan, qulplu qazan, saplı, badya və səhəngdən 
istifadə olunardı.

İndi dönüb o illəri xatırlayanda az qala  adamın 
içi göyüm-göyüm göynəyir və bir təəssüf hissi acı 
göz yaşlarına dönüb yanaqlarda gilələnir, sonra isə bu 
sətirləri yazan qələmdən süzülərək nisgilli bir şeirə 
çevrilir:

Daha bu cığırı gedə bilmərəm, 
Bir eşqin yolunda itə bilmərəm,
Daha öz qoynumu didə bilmərəm,
Bələnlər nə yaman sərtiymiş, Allah!

Daha bu torpaqda bitə bilmərəm,
Bir bara, bəhərə yetə bilmərəm,
Daha bu budaqda ötə bilmərəm,
Bu bülbül nə yaman pərtiymiş, Allah!

Daha bu qucaqda yata bilmərəm,
Bir şirin vüsala çata bilmərəm,
Daha günaha da bata bilmərəm,
Bu varlıq nə yaman mərdiymiş, Allah!

Daha öz kökümdən qopa bilmərəm,
Bir də öz ruhuma hopa bilmərəm,
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Daha itənləri tapa bilmərəm,
Bu dünya nə yaman dərdiymiş, Allah!

***

1964-cü ilin dekabr ayı idi. İndiyədək birləşmiş 
rayonlar olan Stepanavan və Kalinino  indi ayrılıb 
ayrı-ayrı rayonlar oldu. Neçə il əvvəl “Qızıl Şəfəq” 
sovxozunun direktoru Papazyan Qriqori Abeloviç 
haqqında qızılşəfəqlilərin yazdığı şikayət məktublarını 
yoxlayan o zamankı Ermənistan KP MK-nın kənd 
təsərrüfatı şöbəsinin təlimatçısı Siropyan Vazgen  
Geğamoviç də Kalinino Rayon Partiya Komitəsinin 
plenumunda  bu rayonun birinci katibi vəzifəsinə 
şeçilmişdi. O bu vəzifədə işə başladığı ilk günlərdə 
özünə arxa-dayaq toplamaq üçün birinci növbədə 
qızılşəfəqliləri düşünüb tapmışdı. Çünki o, hələ o 
vaxtlar şikayət məktublarını yoxlayarkən bu mək-
tubların müəllifi  olan Qızıl Şəfəq kənd məktəbinin  
müəllimlərinin və həmin yoxlamada tərcüməçi kimi 
iştirak edən  məktəb direktoru Bayram Əlləzovun 
səmimiliyinə, onların hər birinin haqqın tərəfdarı 
kimi mərdliyinə  heyran qalmışdı. Odur ki, Qızıl 
Şəfəq camaatının adamlarına arxalanmağı, onların 
etibarlılığından istifadə etməyi qarşısına məqsəd 
qoymuşdu. Elə bu məqsədlə də Bayram Əlləzovu 
soraqladı. Öyrəndi ki, o vaxtkı məktəb direktoru 
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Bayram Əlləzov indi Qızıl Şəfəq sovxozunda azad 
partiya  təşkilatının katibi işləyir. Həmin sovxozun 
direktoru isə erməni əsilli Xudoyan Paşikdir.

Təzə birinci katib Siropyan Vazgen Geğamoviç 
Bayram Əlləzovla hal-əhval tutduqdan sonra onunla 
uzun-uzadı söhbət elədi. Qızıl Şəfəq camaatının gün-
güzəranından tutmuş ta rayonun ictimai-iqtisadi və 
mədəni həyatının ən incə məqamlarına qədər suallar 
verdi. Birinci katib 30 yaşlı bu türk oğlunun uca 
boyuna, nurani çöhrəsinə, gülümsər üzünə, şirin 
danışığına vurulduğu  kimi, onun məntiqli danışığına, 
qətiyyətli mövqeyinə, bir-birindən maraqlı fkirlərinə, 
ağlına, savadına və biliyinə heyranlığını da gizlətmədi. 
Görüşün sonunda isə Bayram Əlləzova məsləhət gördü 
ki, onunla tez-tez əlaqə saxlasın. 

Bayram Əlləzov bu görüşdən məmnun qalsa 
da, birinci katibin nə demək istədiyini başa düşə 
bilməmişdi.

***

“Gəl” eyləyir, qol açır,
Qucağını bol açır.
Cığır açır, yol açır-
Dünya belə gözəldir.

Bağlanırıq dəminə,
Fürsətinə, çəminə.
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Alışırıq qəminə-
Dünya belə gözəldir.

Hər “mən”i “mən”eləmir,
Göyərdir, dən eləmir.
Yaşı da min eləmir.
Dünya belə gözəldir.

Gedimi-gəlimi bol,
Olumdan ölümü bol.
Kefi  bol, zülümü bol -
Dünya belə gözəldir.

Qaçırıq, ötmək olmur,
Sirrinə yetmək olmur.
Əl üzüb getmək olmur-
Dünya belə gözəldir. – 

deyənlər çox olub və bu gün də çoxdur. Bu çoxluğa 
mənsub olanlar şam ömrü yaşayıb ətrafına şölə 
salanlardır. Bu qəbil adamlar özlərinin yaşadıqları dövrü 
və zamanı dərindən dərk etməklə yanaşı, həm də bu 
dünyaya nə üçün gəldiklərini yetərincə cavablandıran 
ağıl, kamal və düşüncə sahibi olurlar. Ona görə də 
dünya özünün bütün çalarlarında gözəl görünür və bu 
gözəllik bu cür insanların keçdikləri ömür yolunda 
silinməz izə dönür, gələcək nəsillərə ərməğan kimi 
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ötürülür. Bu kitabın yazılmasının əsas səbəbkarı olan 
Bayram Əlləzov da həmin insanlar sırasındadır.

Bayram Əlləzov, Əlləzlilər tayfasından Məmməd-
həsən kişinin dördüncü oğlu Osmanın oğludur. O, 
1935-ci il avqust ayının 15-də  haqqında sevə-sevə 
danışdığımız Cücə kəndində anadan olmuşdur. Atası 
Osman kişi Böyük Vətən müharibəsində sağ qolunun 
dirsək nahiyəsindən güllə yarası almış və ikinci dərəcəli 
müharibə əlili olmuşdur. O, ömrünün sonunadək sadə 
bir kolxozçu həyatı yaşamışdır. 

Anası Nazənin Qara qızı Başkeçid (sonralar 
Dmanisi) rayonunun Şahmarlı kəndindən məşhur 
Hacıvəlilər nəslinin qızı idi. Ailədə Bayramdan savayı 
daha 2 oğul və 2 qız var idi: Qurban, Nadir, Səyyarə və 
Nazilə.

Böyük Vətən müharibəsinin ilk aylarında, 1941-
ci ilin sentyabrında balaca Bayram anası Nazəninin 
köhnə qalın parçadan tikdiyi məktəbli çantasını götürüb 
öz dostu Alıyev İsaxanla birikdə kənddəki yeddiillik 
məktəbin birinci sinfi nə getdi. Onda hələ axşamlar mü-
haribənin qorxunc  xəbərləri ilə yatıb, səhərlər intizarlı 
gözlərlə oyanan körpə Bayram heç ağlına da gətirməzdi 
ki, bu sətirlər onun tərcümeyi-halının ilk cümlələri 
kimi gələcəkdə neçə-neçə vərəqlərə yazılacaq, tez-tez 
təkrarlanacaqdır. Bəlkə də bu düşüncələri o vaxtlar hər 
gün cəbhəyə yollanan kişilər üçün tökülən göz yaşları  
və bir də kənd qadınlarının, qızlarının, gəlinlərinin 
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vay-şivən səsləri onun əlindən almışdı. Hər halda o 
illərdə balacadan böyüyə hamı gələcək deyə düşünəndə 
özlərini yox, yalnız müharibənin qurtaracağı günü dü-
şünürdü. O gün isə, el arasında dolaşan müxtəlif söz-
söhbətlərə baxmayaraq, uzandıqca uzanırdı.

Kənddə başıpapaqlıların sayı barmaqla sayılacaq 
dərəcədə az idi. Kolxoz sədri Hümbət kişi və bir də 
ömürlərinin ahıllıq və ixtiyar çağlarını yaşayan bir 
neçə qoca kişi var idi ki, onlar da  körpə uşaqlara, qız-
gəlinlərə həyan olub əkin-biçin sahələrində işləyirdilər. 
Əkib-becərdiyi torpağı özlərinin göz yaşı ilə suvaran 
analar-bacılar da elə bu kişilərin toxdaqverici sözləri 
ilə, ibrətamiz söhbətləri ilə dərd-qəmlərini ürəklərinə 
büküb səbir tapırdılar. O zamankı ucsuz-bucaqsız 
SSRİ-nin hər bir guşəsində olduğu kimi, Qızıl Şəfəq 
kəndində də müharibənin uzanması üzündən həyat çox 
ağır keçirdi. Dözməkdən başqa əlac yox idi. Hamı kimi 
qızılşəfəqlilər də dözür və gecə-gündüz işləyirdilər. 
Qararvanlı Həmid, Qara Usuf, Bocal Məsim, Bəkiroğlu 
Yunis kimi kişilər gecələr kəndin yan-yörəsində gə-
zişir,elə göz-qulaq olur, gündüzlər isə gah dülgərlik 
edib kolxozun sərəncamında olan 12 arabanı təmir edir, 
gah da uşaqlara, qadınlara bir parça çörək  qazanmaq  
üçün şərait yaradırdılar. 

Hamının səbirsizliklə gözlədiyi gün nəhayət 
ürəkləri üzə-üzə, sinələri dağlaya-dağlaya gəlib çıx-
dı. 1945-ci il mayın 9-da alman faşizmi üzərində 
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çalınan qələbə ölkəyə bir dinclik, sabitlik gətirsə də, 
uşaqların yetimliyini, hələ də gözləri yollarda qalan 
cavan gəlinlərin hıçqırıqlarını və yanaqları yandıran 
acı  göz yaşlarını onların əllərindən ala bilmədi. Amma 
nədənsə, o il Qızıl Şəfəq kəndində  məhsul da əvvəlki 
illərdə olduğundan qat-qat çox olmuşdu. Kartofu yığıb-
yığışdırmaq olmurdu. Bu yerlərdə soyuqlar bir qayda 
olaraq tez düşdüyündən kolxoz sədri Hümbət kişi də, 
rayon rəhbərliyi də bərk əl-ayağa düşmüşdülər. Şaxta 
və soyuq onları üstələməsin deyə kartofu vaxtında 
yığmaq lazım gəlirdi. Hətta bunun üçün kolxoz İdarə 
Heyəti tərəfi ndən yarış da təşkil olundu, mükafat da 
ayrıldı.

Manqalar 1-ci, 2-ci və 3-cü yerlər uğrunda mü-
barizəyə başladılar. O vaxtlar balaca Bayram da bu 
yarışların iştirakçısı olsa da, öz marağına söykənib el 
camaatının bu gəlhagəlinə  tamaşa edirdi. Qararvanlı 
Həmid kişinin qızı Ruqiyyə öz manqası ilə birlikdə 
birinci yerin sahibi oldu. Mükafat natura şəklində təsis 
edildiyindən elə bu manqanın üzvlərinə də kartof payı 
nəzərdə tutulduğu qədər verildi. Deyirlər Ruqiyyə xa-
nımın bu qələbəsində atası Qararvanlı Həmid kişinin 
də dəstəyi böyük olmuşdur. O qaynar həyatı özünün 
uşaq yaşlarında böyük heyranlıqla izləmiş  Bayram kişi 
indi söyləyir ki, Qararvanlı Həmid kişi yığım zamanı 
sonuncu kartof kövərini çıxarıb  qələbə rəmzi kimi başı 
üstünə qaldırdı və uca səslə: 
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– Jukov, bax, belə qalib gəldi! – dedi. Onun bu 
sevincinə qiymət olaraq sonralar Qızıl Şəfəq camaatı 
Qararvanlı Həmid kişini elə “Jukov” deyə çağırarlarmış. 
(O, 1971-ci il avqustun 8- də vəfat etmişdir.  Allah 
rəhmət eləsin!)

Daha Qızıl Şəfəq camaatı əmin-arxayınlıq içində 
idi. Hər bir kəs

Üstümə gün doğub çoxdan,
Nur zülməti boğub çoxdan.
Şər köçünü yığıb çoxdan,
Yarəbb, sənə şükür olsun! – 

deyib rahat nəfəs alırdı. Məktəbli Bayram da öz 
dostu Alıyev İsaxanla birlikdə 1948-ci ildə yeddiillik 
təhsilini başa vurdu.O vaxtlar orta məktəb təkcə İl-
məzli kəndində olduğundan bütün qonşu kəndlərin 
uşaqları kimi Bayram və onun dostları da orta  təhsil 
almaq üçün yaxınlıqdakı bu qonşu kəndə getdilər. 
Onlar hər gün səhər tezdən birləşib İlməzliyə gedir, bir 
də dərslər qurtarandan sonra bu dörd kilometrlik yolu 
geri qayıdırdılar.

Məktəb illəri məktəbli Bayramın nənəsi Bala-
xanımın (o, Osman kişinin ögey anası idi. Marneuli 
rayonunun Kosalı kəndində Nəsib ağanın qızı olub.) 
düyçəsi kimi sanki bir göz qırpımındaca çözələnib 
qurtardı. 1951-ci il gəldi. Bayram dostu Alıyev İsaxanla 
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və digər  yoldaşları ilə birlikdə orta məktəbi bitirdi.
O illərdə ali pedaqoji təhsilli kadrlar az olduğundan 

İlməzli orta məktəbinə də Noyemberyan rayonunun 
Ləmbəli kəndindən gəlmiş Allahverdiyev Məhəmməd 
Abbas oğlu rəhbərlik edirdi. İşinin ağırlığındanmı, 
yolunun uzaqlığındanmı, ya da hansı səbəbdənsə Mə-
hərrəm müəllimin  işlərində bir biganəlik hissi hökm 
sürürdü.  Elə o səbəbdən də İlməzli orta məktəbinin 
1951-ci il məzunları həmin ildə ali məktəblərə qəbul 
üçün sənəd verə bilmədilər. Belə ki, məzunlara orta 
təhsil haqqında attestatların vaxtında verilməməsi  
üzündən o il hamı – məzunlar da, valideynlər də məyus 
qaldılar.

Bayram Əlləzov 1952-ci ildə sənədlərini Qazax 
Müəllimlər İnstitutuna verdi. Onun bəxti bu ildə də 
gətirmədi. Əmisi Hümbət kişinin uzun illərdən bəri 
kənddə kolxoz sədri işləməsini gözü götürməyənlərdən 
kimsə anonim məktubla onun işini əngəllədi. Bayram:

Çaşbaş qaldım tən yarıda,
Dadammadım nübarı da.
Küpəgirən bir qarı da
İncitdi, yaman incitdi.

Yollar daşlı, yollar kəsək,
Gah qar gəldi, gah çən-çisək.
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Yeri yoxdur, kimdən küsək?
İncitdi, duman incitdi.

Nə döyündüm, nə ağladım,
Vüqarımı şax saxladım.
Bir ümidə bel bağladım,
İncitdi, güman incitdi. – deyib 

ömrünün boş ötən vaxtına heyifsilənsə də, talenin 
hökmü ilə barışmalı oldu. Talenin hökmü ilə barışmaq 
isə yeniyetmə Bayramın ağlının, düşüncəsinin və hələ 
təzə-təzə formalaşmaqda olan dünyagörüşünün nəticəsi 
kimi qiymətli idi. Amma elə bil zaman Bayramı sınağa 
çəkməkdə davam edirdi. 1953-cü ilin may ayında anası 
Nazənin vaxtsız vəfat etdi. Hələ gəncliyinin şirin dadını 
dadmamış həyatın acısını daddı.

Deyəsən dünyanın meydanı dardı,
Kimə arxalanım, hara üz tutum?
İçimdə borandı, çölümdə qardı,
Qəfi lmi yazıldı bu hicran notum? – deyib

Bayram öz arzularının pərvazlandığı bir vaxtda ilk 
dəfə ümidsizliyə qapıldı. O, bərk sarsıntı keçirdi. 
Axı insan ömründə ana itkisindən də böyük sarsıntı 
yoxdur! Amma neyləməli? Anasını itirmiş neçə-ne-
çə adamlar kimi Bayram da ağladı, sızladı, amma 



TALELƏR

101

heç kimə bildirmədi, qürurunu sındırmadı. Yaxşı ki, 
Balaxanım nənə var idi! Yaxşı ki, böyük bacısı Səyyarə 
var idi! Onlara söykəndi, anası Nazəninin ətrini bu  
doğmalarından almaq istədi, lakin bu mümkün deyildi! 
Odur ki, əlini bu doğmalarından da üzmədi. Onlara da 
dönə-dönə tapşırdı ki:

Nisgilimin yöndəmidir, 
Ah-naləmin son dəmidir.
Təkliyimin həmdəmidir,
Göz yaşıma toxunmayın.

Qoy sellənim, selə dönüm,
Axıb-axıb gölə dönüm.
Kərəm olum, külə dönüm
Göz yaşıma toxunmayın.

Öz dünyama sığmasam da,
Bənd-bərəni yıxmasam da,
Bir ağ günə çıxmasam da
Göz yaşıma toxunmayın.

Qəm saçını yolar axı,
Bət-bənizi solar axı.
Mən ölsəm də nolar axı,
Göz yaşıma toxunmayın. 
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Bayramın dayısı (anası Nazəninin əmisi oğlu) Qara 
Camal Kirovabad Yağ-Piy Kombinatının direktoru 
işləyirdi (o bu vəzifədə 1970-ci ilə qədər işləmişdir). 
Onun tövsiyəsi ilə Bayram Əlləzov 1953-cü ildə 
sənədlərini Kirovabad (indiki Gəncə şəhəri) Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun tarix fakültəsinə verdi. Burada 
sıxlıq hökm sürürdü. Belə ki, 25 yerə qarşı 175 nəfər 
abituriyent ərizə vermişdi. Buna baxmayaraq, Bayram 
Əlləzov yüksək bal toplayıb bu ali məktəbə qəbul 
olundu.

Bayramgilin ailəsinin ağırlığını nənəsi Balaxanım  
və böyük bacısı Səyyarə çəkirdi. Səyyarə ailə həyatı 
qurmuşdu. Yaxşı idi ki, o da qonşuluqda yaşayırdı.

1954-cü ildə Bayramın atası Osman kişi ikinci ailə 
həyatı qurdu. İndi bu ailədə rəhmətlik Nazənin arvadı 
əslən Başkeçid rayonunun Səfərli kəndindən olan Həcər 
Nəsib qızı əvəz elədi. O, bu evdə “analıq” adı daşısa 
da, insafən Osmanın balalarına əsl ana oldu. Osmanla 
Həcərin bu izdivacından Zəmilə və Zənurə adlı iki qız 
da dünyaya gəldi. Həmin ilin oktyabr ayında nə orta, 
nə də ali təhsili olmadığını səbəb göstərərək  Hümbət 
kişini də  “Qızıl Şəfəq” kolxozunun sədri vəzifəsindən  
azad etdilər. Amma işsiz də qoymadılar. Kolxozda ona 
münasib bir iş verdilər. Kolxoz sədri vəzifəsinə isə 
Dəmirçiyev Şamxalı seçdilər. 

Oxucu və ya gələcək tədqiqatçı üçün tarixi fakt 
kimi həmin illərdə kolxoz sədri vəzifəsini kimlərin 
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icra etdiyini yazmaq da məsləhət görüldü. Bu ardıcıllıq 
belədir: 

Dəmirçiyev Şamxal – oktyabr 1954 –may 1955,
Biçinov Georqiy Semyonoviç (milliyyətcə osetin 

idi) – may 1955 – fevral 1957,
Alıyev Cahangir (qonşu kənddən idi) – fevral 

1957- dekabr 1958.
Artıq oxucuya o da məlumdur ki, 1958-ci ildə Qızıl 

Şəfəq kəndində yeni tipli təsərrüfat sistemi – sovxoz  
yaradıldı. 

Dünya özünün dinclik dövrünü yaşayırdı. Müha-
ribə qorxusu insanların canından çoxdan çəkilib get-
mişdi. Hər yerdə tikinti-quruculuq və abadlıq işləri 
görülürdü. Sosial həyatda da inqilabi dəyişikliklər  baş 
verirdi. Kolxoz və sovxozların  nəzdində uşaq bağçaları 
yaradılmış, məktəblərin şəbəkəsi  genişləndirilmiş, 
ölkədə ali  təhsilli kadr hazırlığı işi artırılmışdı. Bu 
sadalananlar Qızıl Şəfəq kəndinin  ictimai-iqtisadi və 
mədəni həyatında da özünü göstərirdi. İndi bu kənd 
əvvəlki illərdə olduğundan bir az da fərqli, bir az 
da üstün görünürdü. Əhalinin maddi güzəranı xeyli 
yaxşılaşmışdı. Hamı uşaqlarını məktəbdə oxutdurur, 
ali təhsil almaq istəyənlərin sayı günbəgün çoxalırdı. 
Qararvanlılar tayfasından sonralar dünya şöhrətli alim 
olacaq Afad Qurbanov bu kəndin ilk ali təhsilli yetirməsi  
oldu. Doğrudur, Afad Qurbanov (o, bu gün həyatda 
yoxdur, Allah rəhmət eləsin!) ali təhsilli kadr kimi 
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Qızıl Şəfəqdə işləməmişdir, o, ilk əmək fəaliyyətinə 
Gürcüstanın Başkeçid rayonunda məktəb direktoru 
kimi başlamış, sonra Tifl is və Bakı şəhərlərində öz 
elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. Amma 
həmin illərdə ali təhsilli kadrlar çoxalmaqda idi. 

1957-ci ildə Bayram Əlləzov da Kirovabad Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun tarix fakültəsini bitirib  ali təhsilli 
müəllim kimi kəndə qayıtdı. O, tək deyildi. Onunla 
bərabər baytar həkimi Bəkirov İsa, rus dili müəllimi 
Musayev Avdı da Qızıl Şəfəqin bundan sonrakı zi-
yalılar ordusunun ilk qaranquşları idilər. Gənc Bayram 
özünün ilk əmək fəaliyyətinə  İlməzli orta məktəbində 
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini kimi başladı. 
Bir vaxt onun təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuş qüdrətli 
və həm də hörmətli müəllimlərlə indi bir kollektivdə 
işləmək, eyni zamanda onlara rəhbərlik etmək, əlbəttə, 
Bayram üçün gözlənilməz olduğu qədər də çətin oldu. 
Amma hər işin öz tələbləri olduğu  üçün Bayram 
müəllim də hər bir kəsə öz hörmət və ehtiramını gös-
tərə-göstərə vəzifəsini də yerinə yetirdi.

Həmin illərdə SSRİ Xalq Maarifi  Nazirliyinin 
(indiki Təhsil Nazirliyi) qərarı ilə bütün təhsil 
müəssisələrində rəhbər vəzifələrə ali təhsilli kadrların 
yerləşdirilməsi işi gündəmə gəlmişdi. Bu qərara əsasən 
gənc müəllim Bayram Əlləzovu 1958-ci ildə Qızıl 
Şəfəq kəndindəki yeddiillik məktəbə direktor  təyin 
elədilər. Bu həmin il idi ki, Qızıl Şəfəqdə sovxoz 



TALELƏR

105

qurulmuş, Papazyan Qriqori 
Abeloviç isə bu təsərrüfata 
direktor təyin edilmişdi.

Üz-gözündən nur tö-
külən, gülümsər çöhrəli, 
mehriban baxışlı, şirin da-
nışıqlı bu ucaboy oğlan 
rəhbərlik elədiyi kollektivdə 
tələbkarlığı, ciddiliyi, işgü-
zarlığı və qətiyyətli mövqeyi 
ilə, kənd camaatı arasında 
isə sadəliyi, təvazökarlığı, 
ziyalılığı və mehribanlığı 
ilə az bir vaxt ərzində 
özünü hamıya sevdirə 
bildi. Kəndin qızları arasında da Bayrama oğrun-
oğrun baxıb  ona ürəyində ilahi bir sevgi bəsləyən 
çox idi. Onlar xəyalların şirinliyində ömrün bəxtiyar 
çağlarını yaşaya-yaşaya elçi yolu gözləyir, hər açılan 
sabahdan bir səadət payı umurdular. Ürəklərində 
“Bayram qızıma elçi göndərsə, bir qurban kəsərəm” 
deyib düşünən analar da az deyildi. Bu əsilli-nəcabətli 
oğlanla qohum olmağı “Allah bilən məsləhətdir” deyib 
səbirlə ürəyindən keçirən kişilər də var idi. Gənc 
Bayram isə Tanrının ona vermiş olduğu İlahi eşqini 
öz ürəyinə büküb hamıdan gizlin saxlayırdı. Amma 
bu eşq onu rahat buraxmırdı. O, Dəli Dağın zirvəsində 
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ağ çalmaya dönən, səhər günəşinin zərrin şəfəqləri 
düşəndə göz qamaşdıran qar kimi dümağ, parlaq, “Ov 
dərə”sində axıb gedən, bir vaxt atası Osman kişinin 
“müqəddəs” adlandırdığı saf sular kimi hay-haraylı bir 
ömür yaşayırdı. Hərdən də 

Göylərin yerlərə baxışı kimi,
Bir dəli sevdanın yağışı kimi,
Bu xalı dünyanın naxışı kimi
Gəl yaraş ömrümə, yaraş, ay gözəl.

Hicran nə bəladır bir Allah bilir,
Nə savab anlayır, nə günah bilir.
Səni Məkkə bilir, qibləgah bilir,
Gəl yaraş ömrümə, yaraş, ay gözəl.

Yaman pərişandır tamarzı könlüm,
Bir yumruq görkəmli min arzu könlüm.
Qoyma mələr qalsın  bu quzu könlüm,
Gəl yaraş ömrümə, yaraş, ay gözəl.

Bir şirin gileysən sözlərimdə sən, 
Təzə-tər  çiçəksən düzlərimdə sən. 
Onsuz da şimşəksən  gözlərimdə sən,
Gəl yaraş ömrümə, yaraş, ay gözəl.
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Keçir göy üzünün tülündən məni,
Keçir ulduzların selindən məni.
Qurtar bu təkliyin əlindən məni,
Gəl yaraş ömrümə, yaraş, ay gözəl.-

deyib Qızıl Şəfəqin sayagəlməz gözəlləri arasında öz 
gözəlini  arayırdı. Amma o, ürəyində  baş qaldıran 
bu ülvi hisslərini heç  kimlə, o cümlədən bacıları ilə 
də bölüşmürdü. Bəlkə də anası Nazənin sağ olsaydı, 
o özünün bu istəyini birinci olaraq ona açardı. Anası 
Nazənin də sevincindən qanad açıb uçar, sonra da öz 
gəlinlik paltarını geyinib elçiliyə gedərdi. Amma indi 
o yox idi. Ona görə də bu yoxluq Bayramın qabağını 
kəsmiş və o öz ürək sözlərini doğmalarının heç birinə 
deyə bilməmişdi.

Nəhayət, gənc Bayram qaynar gəncliyin qaynar 
qucağında öz qaynarlığını yerbəyer elədi. 1961-ci 
ilin noyabr ayında o, çoxdan bəri ürəyində sona kimi 
sonaladığı oğrun baxışlı, həya-ismət naxışlı, durna mi-
sallı, ağıllı-kamallı el qızı Xanımla ailə həyatı qurdu. 
Beləcə o, Nəsiblilər tayfasından Həmdullah kişi ilə 
qohumluq yaratdı. 

Təzə gəlinin ayağı sayalı olmuşdu. O, Osman ki-
şinin evinə gəlin gələndən bu evdə ruzi-bərəkət də 
artmış, ailə bir neçə sevinclə qarşılaşmışdı. 1963-cü 
ildə Bayramla Xanımın ilk övladı dünyaya gəlmişdi. 
Onlar bu ilk nübara Mərdan adını verdilər. Mərdanın 
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dünyaya gəlişi gənc atanı nə qədər xoşbəxt etdisə, onu 
tanıyanları və bütün qohum-əqrəbanı da bir o qədər 
sevindirdi. Gözaydınlığına gələnlər çox oldu, amma 
tək bircə adam gəlmədi, gəlib öz sevincini Bayrama və 
onun gözəl-göyçək  Xanımına bildirmədi.  Bu barədə 
düşünəndə Bayram köks ötürüb öz-özünə:

– Kaş anam sağ olaydı. O da sevinəydi, gəlib 
gözaydınlığı verəydi – dedi. 

– Bir gün də rayon Partiya Komitəsinin ikinci 
katibi və rayon Maarif Şöbəsinin müdiri “Qızıl Şəfəq” 
sovxozunun işləri ilə maraqlanarkən öz yollarını mək-
təbdən saldılar. Onlar direktor Bayram Əlləzovla  
uzun-uzadı söhbətdən sonra əsas mətləbə keçdilər və 
bildirdilər ki, onu sovxoz partiya təşkilatının katibi 
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vəzifəsinə seçmək niyyətindədirlər. Bayram müəllim 
bu qəfi l təklifdən tutulan kimi oldu. Ani olaraq onu 
beynindən keçirdi ki, bu yolla onu məktəb direktorluğu 
vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Odur ki, dü-
şündüklərini yarızarafat, yarıciddi şəkildə dərhal onlara 
çatdırdı:

– Olmaya yerimə kimisə hazırlamısınız?
Gələnlər:
– Yox, Bayram müəllim. Sənin yerinə sənin təklif 

etdiyin namizədi təyin edəcəyik. 
Bu  mükaliməni yaratmaqla əslində Bayram müəllim 

düzgün fi kirləşmişdi. Çünki azad partiya təşkilatının 
katibi vəzifəsinə kadr  iki il müddətinə seçilirdi. Bu 
müddət başa çatdıqdan sonra isə işsiz qalmaq ehtimalı 
daha çox olurdu. Gələn yoldaşların cavabından sonra 
isə Bayram müəllim bir az da düşünmək üçün onlardan 
vaxt istədi. Razılaşdılar.

***
Bayram müəllimin atası Osman kişi ağır xəstə 

yatırdı. Xərçəng xəstəliyi artıq öz işini görmüşdü. 
Odur ki, xəstə ömrünün son günlərini yaşayırdı. Bay-
ram müəllim məktəbdən evə dönəndə çörəyini yeyib 
atasının halını soruşmaq üçün onun yatdığı otağa keç-
di. Bir az söhbət eləyəndən sonra gənc Bayram ona 
edilmiş təklif barədə atası ilə məsləhətləşməyi lazım 
bildi və:



ZİYADXAN  BUDAQ

110

– Ay lələ - dedi. (o vaxtlar Borçalıda ataya və 
böyük qardaşa “lələ” deyə müraciət olunardı.) Ağlın 
nə kəsir, məni məktəb  direktorluğundan çıxarıb azad 
partiya təşkilatının katibi qoymaq istəyirlər.

– Osman kişi:
– Çox yaxşı, get. Allaha şükür olsun! – dedi. 
– Bayram:
– Bəs iki illik iş müddəti başa çatdıqdan sonra 

işsiz qalsam necə?
Osman kişi:
– Ay oğul, səni bu vəzifəyə aparanlar səni yarı 

yolda qoymazlar. Sonra da bundan böyük vəzifə 
verərlər – dedi.

Atasının dedikləri Bayramın ümidlərinə qol-qanad 
verdi. Son və qəti fi krə gəldi: təklifl ə razılaşmaq.

Bu söhbətin sonunda Osman kişi oğlu Bayrama 
nəsihət də verdi:

Halalı ovut, 
Haramı unut.
Könlünü tox tut,
Nəfsini qoru!

Böhtan da, Şər də
Boldur bəşərdə.
Ağlını, bir də
Hissini qoru!
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Cığır sal, yol aç,
Müdrik ol, nur saç.
Qəzəbdən yan qaç,
Səsini qoru!

Vətən də, el də,
Şipşirin dil də
Qazancdır əldə-
İrsini qoru!

Ömür bir qarış,
Zamanla yarış.
Zatından yapış,
Əslini qoru!

Elə söz de ki,
Qalsın güc təki.
Ölsən, üzdəki
Nəslini qoru!

Atasının bu sözləri gənc Bayramı bir az da ruh-
landırdı. Amma bu həvəs uzun sürmədi. Sən demə Os-
man kişi ölümünü bilirmiş. Odur ki, oğluna vəsiyyət 
eləməyi də unutmadı. O, ikinci həyat yoldaşı Həcər 
arvadı və onun qızları Zəmiləni və Zənurəni Bayrama 
dönə-dönə tapşırdı. Məsləhət gördü  ki, Qurbanı, Na-
diri və Naziləni özü böyüdüb onların əllərini çörəyə 
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çatdırsın.
Bu söhbətdən bir neçə gün sonra 1963-cü il sent-

yabrın 13-də Osman kişi doğmaları və yaxınları ilə 
halallaşıb bu dünyaya əbədi göz yumdu. Allah rəhmət 
eləsin!

Atasının dəfnindən bir neçə gün sonra Bayram 
Əlləzov “Qızıl Şəfəq” sovxozunda azad partiya təş-
kilatının katibi kimi  işə başladı. Məktəb direktoru 
vəzifəsinə isə onun zəmanəti ilə dostu Alıyev İsaxanı 
təyin elədilər.

***

Kalinino Rayon Partiya Komitəsinə təzə birinci 
katib seçilmiş Siropyan Vagzen Geğamoviç Bayram 
müəllimlə söhbətindən sonra bu cavan, yaraşıqlı türk 
balasına ürəyində paxıllansa da, amma rayonda işinin 
qabağa getməsi naminə qızılşəfəqlilərə, eləcə də bu 
cavan oğlana söykənməyi daha üstün tutdu. Ona 
görə də rayonda apardığı kadr dəyişikliyi ilə əlaqədar 
qızılşəfəqli Bayram Əlləzova da münasib bir vəzifə 
düşünüb tapdı. Amma Bayramın hal-hazırda işlədiyi 
işdə onun səlahiyyət müddətinin başa çatmasına bir 
neçə  ay vaxt qalırdı. Odur ki, həmin vaxtı gözləməli 
oldu.

“Qızıl Şəfəq” sovxozunda azad partiya təşkilatının  
katibi kimi Bayram Əlləzovun işləri yaxşı gedirdi. 
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O, müntəzəm olaraq rayon mərkəzi ilə əlaqə sax-
ladığından rayonun rəhbər orqanlarında, eləcə də digər 
strukturlarında çalışan vəzifəli şəxslərlə möhkəm dostluq 
yaratmışdı. Sovxozda idarəetmə işlərini, o cümlədən 
sadə zəhmət adamı ilə ünsiyyət qurmaq, təsərrüfatın 
rentabelliyini artırmaq işlərini dərindən öyrənmişdi. Bir 
gün boş vaxtlarının  birində dostlarından biri ona kəndin 
hörmətli adamlarından Qurbanov Əhmədin Bayram 
haqqında fi kirlərini çatdırdı. Öz dövrünün savadlı və 
hörmətli kişilərindən olan Əhməd kişi Bayrama böyük 
ümid bəslədyini, gələcəkdə onun “kəndin yiyəsi” 
olacağına inandığını söyləmişdi. Dostları bu sözləri 
Bayrama söyləyəndə sanki o, diksinib  oyandı. Elə 
bil özünü təzədən “kəşf” etdi. Düşündü ki, bu sözlər 
Əhməd kişinin şəxsində bütün kənd camaatının fi kri 
ola bilər. Ona görə də özü və özünün gələcəyi barədə 
günlərlə  fi kirləşdi.  Əhməd kişinin bu gün də ehtiramla 
xatırladığı həmin sözlərini özünün ömür yolu kimi  
qəbul etdi: 

Zaman məni doğmasa da, bəsləyibdir, yetiribdir, 
Bir hünərin kökü üstdə qeyrət kimi bitiribdir.
Bu yaşımda anladığım bir məqama gətiribdir,
Görürəm ki, yaşadığım zaman üçün doğulmuşam. 

Səsim yoxsa, tufan kimi dillənməyim, dinməyim var,
Bulud kimi boşalmağım, ildırımtək enməyim var.
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Harayımın nidasında bir zəfərə dönməyim var
Bu Vətənə, bu xalqa mən güman üçün doğulmuşam.

Toxum olub ürəklərdə arzu kimi cücərərəm,
Hər arzunu bağım bilib, bostan kimi becərərəm.
Büdrəyənə dayaq olar, qüdrətimdən güc verərəm,
Qoy küsməsin kimsə məndən, uman üçün doğulmuşam.

Beləcə, bu ülvi düşüncələr içərisində gənc Bayram 
“gələcəkdə kəndin yiyəsi olmaq” etimadını doğrultmaq 
üçün öz qarşısına məqsəd də qoydu.

1965-ci ilin yay ayları idi. Bayram Əlləzovun “Qı-
zıl Şəfəq” sovxozu azad partiya təşkilatının katibi və-
zifəsində səlahiyyət müddəti başa çatmaq üzrə idi. Bir 
gün rayonun birinci katibi Siropyan Vazgen Geğamoviç 
xəbər göndərib Bayramı yanına çağırdı. Görüş zamanı 
ona bir şad xəbər çatdırdı, dedi ki, hazırlaş, bu günlərdə 
İlməzli sovxozuna direktor təyin olunacaqsan.

Bu şad xəbər, nəhayət, həmin ilin avqust ayının 15-
də gerçəkləşdi. Bayram Osman oğlu Əlləzov İlməzli 
sovxozunda direktor kimi fəaliyyətə başladı.

İlməzli kəndi Bayram müəllim üçün həm qonşu, 
həm qohum, həm dost, həm də doğma bir kənd idi. 
Burada işləmək, onun insanları ilə yaxınlıq etmək  təzə 
direktor üçün heç də çətin deyildi. Amma təsərrüfat 
olduqca geridə qalmışdı. Odur ki, gecəni gündüzə qa-
tıb işləmək, həm təsərrüfatı ayağa qaldırmaq, həm də 
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göstərilən etimadı doğrultmaq lazım gəlirdi. Elə belə 
də oldu. Kənd camaatını yaxşı tanıdığından onların 
imkanlarından lazımınca istifadə etdi. Təsərrüfatı 
dirçəltmək üçün hamını – iş qabiliyyəti olan hər bir 
ilməzlini ayağa qaldırdı. İnsafən, kənd camaatı da 
Bayramın əsl-nəcabətinə və bu kənddə oxuduğu illərdə 
qazandığı biliyə  və hörmətə yaxından bələd olduğuna 
görə onun ətrafında sıx birləşdi. Necə deyərlər, bir 
sözünü iki eləyən olmadı.

Mehriban birlik, yuxusuz gecələr, gərgin əmək 
1966-cı təsərrüfat ilində İlməzli camaatına da, sovxoz 
direktoru Bayram Əlləzova da baş ucalığı gətirdi. 
İlməzli sovxozunun tarixində ilk dəfə olaraq təsərrüfat 
ili gəlirlə başa vurdu. Bu sevinci yaşamaq da, onu bir-
biri ilə bölüşmək də kollektiv üçün əsl şadyanalığa 
çevrildi. Rayon rəhbərliyi də bu uğuru bəyəndi və 
təqdir elədi. Ona görə də sovxozun direktoru Bayram 
Əlləzova 10 günlük əlavə məzuniyyət verilməklə 
onu Moskvaya SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri 
Sərgisinə nümayəndə göndərdilər.

“Su gələn arxdan bir də gələr” demişlər. Bir vaxt 
bu sərgiyə Bayram müəllimin əmisi “Qızıl Şəfəq” 
kolxozunun sədri Hümbət Əlləzov getmişdi. İndi bu 
şöhrət yolunu Əlləzlilər tayfasının ikinci oğlu böyük 
fəxr və qürur hissi ilə gedirdi.

Deyəsən həyat Bayram müəllimin üzünə gülürdü.  
Həmin ildə onun ikinci oğlu Çingiz dünyaya gəldi. 



ZİYADXAN  BUDAQ

116

Necə deyərlər, sevinc-sevincə qarışdı. Elə bu sevinc 
içərisində də Bayram Əlləzov heç özü də bilmədən 
ömrünün bəxtiyarlığına doğru gedirdi.  

Təsərrüfatın bu uğurundan sonra rayonun rəhbər 
orqanlarında Bayram Əlləzovun nüfuzu bir az da art-
dı. Hümbət kişini tanıyanlar Bayramı onun layiqli 
davamçısı kimi təqdir eləməyə başladılar. Onun iş-
güzarlığı və böyük bir təsərrüfata bacarıqla rəhbərlik 
etməsi bütün tədbirlərdə hamıya nümunə göstərildi.

Bayramın uğurlarını eşidib dayısı Qara Camal 
da fərəh hissi keçirdi. O indi öz doğmasının gələcək 
uğurlarına daha çox inanmağa başladı. Odur ki, 
görüşlərinin birində Bayrama məsləhət gördü ki, 
təsərrüfatı daha yaxşı idarə etmək üçün bu sahədə 
biliklərə yiyələnmək lazımdır. Onun dəyərli məs-
ləhəti ilə Bayram Əlləzov 1965-ci ildə o zamankı 
S.Ağamalıoğlu adına  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 
İnstitutuna qəbul olundu. 1971-ci ildə qiyabi yolla 
institutu bitirib “zootexnik” ixtisasına yiyələndi.

İlməzli sovxozunda işlər yağ kimi gedirdi. Direktor 
Bayram Əlləzov ciddi və tələbkar olduğu qədər də 
hamı ilə mehriban rəftar edirdi. Həmişə də hamıya:

Rüsxət verin güman olum,
Könlünüzə mehman olum.
Ay insanlar, qurban olum
Məndən pislik gözləməyin.
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Siz yetirən təzə baram,
Sıranızda mən də varam.
Görsəniz ki, günahkaram.
Məndən pislik gözləməyin.

Baxışlarım pərt görünsə,
Üz-gözümdə dərd görünsə,
Lap görkəmim sərt görünsə,
Məndən pislik gözləməyin.

Mən torpağam, odam, suyam,
Bir sərin dağ havasıyam.
İlahinin duasıyam,
Məndən pislik gözləməyin.

Bir ildırım parçasıyam,
Yeri-göyü qucasıyam.
Mən səadət carçısıyam,
Məndən pislik gözləməyin.- deyirdi. 

Doğrudan da, Bayram Əlləzov İlməzli sovxozunda 
direktor işlədiyi illərdə heç kim ondan pislik görmədi. 
Günahı olan heç bircə nəfər də inzibati orqanlara 
verilmədi. Bu nəcibliyi, bu xeyirxahlığı isə İlməzli 
camaatı özünəməxsus qədirşünaslıqla qiymətləndirirdi. 
Sovxoz direktoru Bayram Əlləzovun ölkə və respublika 
orqanlarının direktiv sənədlərini, habelə müvafi q 
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təşkilatların tapşırıqlarını operativ surətdə yerinə ye-
tirməsi, eləcə də rəhbərlik etdiyi təsərrüfat üzvləri 
arasında heç bir incikliyin olmaması onu hamıya lə-
yaqətli bir rəhbər kimi tanıtdırmışdı. Ürəyində bu ya-
raşıqlı türk oğluna həsəd aparan birinci katib Siropyan 
Vazgen Geğamoviç də Bayramdan razılıq edir, onu bu 
vəzifəyə təyin etməkdə yanılmadığı ilə öyünürdü. Axı, 
türk oğlu da olsa, belə bir bacarıqlı kadr ona hava və su 
kimi lazım idi. İndi bu kadrdan daha çox yararlanmaq, 
onun bilik və bacarığından və rəhbərlik, təşkilatçılıq 
qabiliyyətindən yetərincə istifadə etmək rayonun  
birinci katibinin gələcək uğurlarından biri demək olardı. 
Odur ki, rayon rəhbərliyi heç bir tərəddüd etmədən 
1968-ci il martın 1-də Bayram Əlləzovu öz doğma 
kəndində “Qızıl Şəfəq” sovxozuna direktor təyin elədi. 
O, bu vəzifədə əslən İrəvan şəhərindən olan Həsənov 
Rzanı əvəzlədi. İlməzli sovxozunda isə öz yerinə baş 
zootexnik Paşayev Ziyəddini təyin elətdirdi.

“Qızıl Şəfəq” sovxozu, yuxarıda deyildiyi kimi, 
Qızıl Şəfəq və Soyuqbulaq kəndlərini birləşdirirdi. 
Təsərrüfatın iqtisadiyyatının əsasını heyvandarlıq 
və əkinçilik təşkil edirdi. Burada əmək adamları 
əsasən ətçilik və südçülüklə məşğul olur, kartof əkib- 
becərirdilər.

İstər Qızıl Şəfəq kəndinin, istərsə də Soyuqbulaq 
kəndinin camaaatı Bayram Əlləzovun bu sovxoza 
direktor təyin olunması xəbərini böyük sevinclə, 
ruh yüksəkliyi ilə qarşıladılar. Birincisi ona görə ki, 
Bayram müəllim hamının yaxından tanıdığı Əlləzlilər 
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tayfasından, həm də bu kəndlərin əhalisinin həmişə 
hörmət və ehtiram göstərdiyi çox hörmətli el ağsaqqalı 
Hümbət Əlləzovun doğması və davamçısı idi. İkincisi 
də indiyədək bu sovxoza rəhbərlik edənlərin heç biri 
yerli adam olmamışdı. Ona görə də Bayram müəllimi 
başa ağıl, gözə nur, qola qüvvət, dizə taqət, ürəyə təpər 
kimi qəbul etdilər. Doğrusu, Bayram müəllim də bu 
mehribanlığı adi bir el təəssübü kimi yox, ona olan 
inam, etibar və etimad kimi qarşıladı. Bu məhəbbətə 
layiq olmaq, onu həmişə qoruyub saxlamaq haqqında 
düşündü. Özlüyündə belə qənaətə gəldi ki, ələ düşmüş 
bu fürsəti fövtə vermək olmaz. Bəyəm elin xidmətində 
dayanmaq, ona gərəkli bir oğul olmaq üçün bundan 
münasib şərait olardımı? Əgər o öz kimliyini burada 
təsdiq edə bilməsə, onda harada və hansı şəraitdə 
ömrün şöhrət zirvəsinə çata bilərdi? Demək, el içi-öl 
içi olduğu kimi,  həm də oğulluğun hünər meydanıdır. 
Bunun üçün isə bir ömrü bir elin qulluğuna vermək, 
pərvanə və şam həyatı yaşamaq tələb olunur. Bayram 
isə hələ ömrün 33-cü ilməsini yaşayırdı. Demək, hələ 
qabaqda uzanan yollar, titrək addımlar, inam və ümid 
dolu qətiyyət var idi. Bayramın öz içində isə şübhə ilə 
inam üz-üzə gəlmişdi:

 Bu yollar hamıya darmı görəsən?
Hamıya boranmı, qarmı görəsən?
Bu yollar bəxtimə yarmı görəsən?
Zirvəyə çatmağa xeyli yol qalıb!
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Sonu görünmürsə getməyə dəyməz,
Düşüb bu yollarda itməyə dəyməz.
Bəlkə də zamanı ötməyə dəyməz,
Zirvəyə çatmağa xeyli yol qalıb.

Tələsən ömürdür, mən tələsmirəm.
Onsuz da  şöhrətə çox həvəsmirəm.
Qəfi l külək kimi yersiz əsmirəm,
Zirvəyə çatmağa xeyli yol qalıb.

Dağları, təpələri, yamacları, gədikləri bir-birindən 
ustalıqla fərqləndirə bilən Bayram Əlləzov isə başı 
təsərrüfat işlərinə qarışdığından qarşıdan ona “gəl-gəl” 
eyləyən zirvəni hələ görə bilmirdi.

“Qızıl Şəfəq” sovxozunda 1038 baş qaramal sax-
lanılırdı. Təsərrüfatın gəlirləri hesabına hər il bir tövlə 
tikilir və qaramalın sayı artırılırdı. Bunun üçün yem 
bazası da möhkəmləndirilirdi. Sovxozda 800 baş inək 
sağılırdı, sağılan südü isə 2 ədəd süddaşıyan maşın 
güclə daşıyıb çatdırırdı. Dövlətə hər il 200-240 ton 
ət satılırdı. Bunun müqabilində direktorun pul və ət 
fondu yaradılırdı. Fonddakı pul hər təsərrüfat ilinin 
sonunda fəhlələrin əmək haqqına, hər bir manata 40-
80 qəpik arasında əlavə olunurdu. Fonddakı əti isə 
direktor Bayram Əlləzov kənd camaatının  tələbatına 
uyğun istiqamətləndirirdi. Belə ki, hər iki kənddə toy 
və yas mərasimlərinin, eləcə də hərbi xidmətə oğul 
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yola salan ailələrin şadyanalığının ətə olan ehiyacı 
buradan ödənilirdi. Bu səbəbdən də təsərrüfatın əhatə 
etdiyi hər iki kənddə əhalinin güzəranı günbəgün 
yaxşılaşırdı. Ona görə də hamı Bayram Əlləzovun 
ətrafında sıx birləşmişdi. O da, öz növbəsində, tə-
sərrüfatı təkbaşına yox, kollegial qaydada idarə 
edir, tabeliyində olan hər bir vəzifəli şəxsin fi kir 
və düşüncələrinə hörmət göstərir, ondan əməli fəa-
liyyətdə yetərincə yararlanırdı. Sovxoz partiya təş-
kilatının katibi Musa Kərimov, Qızıl Şəfəq Kənd   
Sovetinin  Sədri Hümbət Hüseynov, Soyuqbulaqdan 
İdris Orucov, İbad Əmirov, İslam Pənahov, Alı və 
Aslan Alıyevlər və Dursun Kazımov direktor Bayram 
Əlləzovun ən yaxın dostları və məsləhətçiləri idilər. 
Onlar Bayram Əlləzovun sağ əli kimi hər işə yarayır, 
təsərrüfatın mənafeyi naminə hər şeyə diqqət və qayğı 
göstərirdilər. Bayram Əlləzov, eyni zamanda, əmisi 
Hümbət kişidən də yeri gəldikcə məsləhətlər alır, onun 
çoxillik təcrübəsinə tapınır, tövsiyələrinə əməl edirdi. 
Ara-sıra görüşləri zamanı Qara Camalı dinləməyi 
və onun məsləhətlərinə qulaq asmağı da özünə borc 
bilirdi. Əlbəttə, bütün bunlar öz bəhrəsini verirdi. 
İndi sovxozda Kalinino rayonunun bütün zəhmət 
adamları arasında az qala “mexanizatorlar məktəbi” 
kimi tanınan mexanizatorlar briqadası yaranmışdı. 
Bu “məktəbin” başında Qızıl Şəfəq kəndinin qiymətli 
oğlu, əsill-nəcabətli el ağsaqqalı Bəhlul Musayev 
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dururdu. Onun başçılığı altında rayonun bütün tə-
sərrüfatlarına müntəzəm olaraq kömək əli uzadan 
bacarıqlı və işgüzar mexanizatorlar yetişmişdi. Yəhya 
Həsənov, Nadir İsmayılov, Seyfəddin Məmmədov, 
Mahmud Alıyev, Salman Balakişiyev, Məhyəddin 
Məmmədov, Alxan Qurbanov, Yusif Alıyev, Hacıbala 
Bəkirov, Alman Daşdəmirov, Məhəmməd Vəliyev, 
Mustafa Dəmirçiyev, Firidun və Niyazi Mustafayevlər, 
Xanəhməd Əmirov, Mürsəl Binnətov, Mustafa İs-
mayılov nəinki “Qızıl Şəfəq”  sovxozunda, həm də 
bütün rayon miqyasında ən şöhrətli mexanizatorlar 
kimi tanınırdılar. Rayonun hansı təsərrüfatında əkin-
səpin işləri ləngiyərdisə birinci növbədə adı çəkilən bu 
mexanizatorlar öz “dəmir atları” ilə köməyə gedərdilər. 
Bütün bunlar kənddəki ağız birliyindən, insanların bir-
birinə, eləcə də sovxoz direktoruna olan hörmət və 
ehtiramından irəli gəlirdi. O səbəbdən idi ki, kənddə 
cinayət xarakterli neqativ hallar baş vermirdi. Bunu 
rayon rəhbərliyi də görür və yetərincə qiymətləndirirdi. 
Gənc sovxoz direktoru isə

İnadını çin elə,
Bir cığır aç, yön elə.
Dünya gendir, gen, elə,
Gəzməyə nə var demə.  – deyib  

qazandığı uğurlarla arxayınlaşmamağı, daha aydın 
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üfüqlərə üz tutmağı özünə  məsləhət görürdü. O, kənd 
camaatı arasında yeri gəldikdə işlədilən “keçmişinə 
xor baxan gələcəyinə kor baxar” məşhur atalar sözünə 
önəm verər, özündən əvvəlki müdrik el ağsaqqallarının 
demiş olduqları “yetimlərin atası, yoxsulların hamisi – 
parlayan dan ulduzu” kimi bir-birindən dəyərli fi kir-
lərini öz amalına çevirirdi. Özü də kifayət qədər sadə, 
təvazökar və rəhbərlik etdiyi kollektivin üzvləri ilə 
mehriban olmağa çalışırdı. Əlbəttə, bütün bunlar heç 
kimin gözündən yayınmırdı. Ona görə də həm Qızıl 
Şəfəq, həm də Soyuqbulaq kəndlərinin camaatı bu 
gənc direktoru öz ailələrinin fəxri üzvü kimi özlərinə 
yaxından-yaxın, doğmadan-doğma bilirdilər. Bayram 
müəllim isə heç vaxt bundan qürrələnməz, əksinə, 
bunu babası Məmmədhəsən kişinin ad-sanına, el 
arasındakı nüfuzuna bir zinət kimi dəyərləndirirdi. 
Onun bu sadəliyi və mehribanlığı söyləniləndə isə 
babalarından söhbət açar, onların sadə və qiymətli 
insan olduqlarından danışardı:

Babam yaman fağır idi,
Uçan xalçadan qorxardı.
Suyu lilparla içərdi,
Gümüş dolçadan qorxardı.

Babam tamam nağıl idi,
Quru taxçadan qorxardı.
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Yoxsulluğa alışsa da,
Barsız bağçadan qorxardı.

Babam yaman ağır idi,
Kasad boğçadan qorxardı.
Taleyinə sığınmışdı,
Qızıl axçadan qorxardı.

Sonra da əlavə edirdi ki, mənə verilən bu fürsətdən 
istifadə edib Əlləzlilər tayfasının, eləcə də Hümbət 
kişinin adını daha da yüksəklərə qaldırmalıyam. 

Bayram müəllim görürdü ki, təsərrüfat işləri onun 
başını bərk qatır, vaxtını əlindən alır və belə getsə 
bir ziyalı kimi elmdən, ədəbiyyatdan, mədəniyyət və 
incəsənətdən  uzaq düşə bilər. Belə olmasın deyə, o, 
“Azərbaycan”, “Ulduz”, “Elm və həyat”, “Kirpi” 
jurnallarının, “Pravda”, “İzvestiya”, “Kommunist” 
və “Sovet Ermənistanı” qəzetlərinin daimi abunəçisi 
olmuşdu. O, boş vaxtlarında Səməd Vurğunun, Osman 
Sarıvəllinin şeirlərini oxuyar, A.C.Puşkinin əsərlərini 
mütaliə edərdi.

***

Hümbət kişi təqaüd alsa da, hələ təsərrüfatda 
çalışırdı. Rayon rəhbərliyi bu təcrübəli təsərrüfat 
işçisinin  bilik və bacarığından bəhrələnmək üçün onu 
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işdə saxlamışdı. Amma el arasında hələ də “Naxaqa” 
kimi tanınan bu qiymətli  kişi qocalmışdı. Ona görə 
də 1969-cu ilin yanvar ayında xahiş edib işdən çıxdı. 
Deyəsən bir az nasazlığı da var idi, amma  o bunu 
hamıdan gizlədirdi. İndi ona yetərincə  istirahət etmək 
lazım gəlirdi. Elə özü də, ailəsi də bu cür düşünürdü. 
Yenə də  elin xeyir-şər məclislərində yaxından iştirak 
edir, çətin anda, dar məqamda “Naxaqa” köməyə 
gəlirdi. Mahalın urvatlı və qiymətli kişiləri sırasında 
Hümbət kişi hələ də yüksək çəkiyə malik, ağır və 
sanballı kişilərdən sayılırdı. İnsafən, rayon rəhbərliyi 
də onun xətrini uca tutur, bir sözünü iki eləmirdi. 

1969-cu il dekabrın 
18-də Hümbət Nəbi oğlu 
Əlləzov uzun illərdən 
bəri canında hamıdan 
gizlin saxladığı ağır 
xəstəlikdən vəfat etdi. 
Onun ölümü Əlləzlilər 
tayfası ilə yanaşı, həm də  
bütün eli yandırıb-yaxdı. 
Dəfn mərasimində Dağ 
Borçalının on kəndinin 
camaatı ilə yanaşı, həm 
də Borçalının ayrı-ayrı 
kəndlərindən, Qazax ma-
halından, Loru-Pəmbək 
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na-hiyəsindən çoxlu sayda adamlar, eləcə də respublika 
və rayon rəhbərliklərinin nümayəndələri  iştirak etdilər. 
Böyük izdiham oldu. Mərhumun haqqında xatirələr 
söylənildi, xoş sözlər danışıldı, ruhuna dualar oxundu 
və o, böyük insan selinin müşayiəti ilə son mənzilə yola 
salındı. O zamankı Ermənistan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin orqanı (rusca) “Kommunist” 
qəzetində dərc olunan nekroloq isə hüznlü mərasim 
iştirakçılarının kədərinə bir soyuqluq çilədi. Amma 
Hümbət kişinin ömür-gün yoldaşı Gülxanım arvadın, 
bir də onun qızı Xatunun ürək göynədən bayatıları 
uzun zaman qulaqlardan getmədi:

Bu dağlar yalın dağlar, 
Möhnəti qalın dağlar.
Sizdə bir ər basdırdım,
Keşikdə qalın, dağlar.

***

Yollara daş qoymuşam,
Üstünə baş qoymuşam.
Gözümdən qandı axan,
Adını yaş qoymuşam.

Allah rəhmət eləsin!
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***

Sovxoz direktorluğu vəzifəsi gecəli-gündüzlü ağır 
zəhmət tələb edən bir iş olsa da, Bayram müəllim ev-
ailə işlərini  də unutmur, ona ayrıca diqqət və qayğı 
göstərirdi. O, qardaşları Qurbanı və Nadiri böyüdüb 
evləndirmiş, bacısı Naziləni gəlin köçürmüşdü. Qur-
ban sovxozda sürücü işləyir, Nadir isə ali təhsil alıb 
aqronom ixtisasına yiyələnmişdi. Özünün də etiraf 
etdiyi kimi, Bayram müəllim bütün bunları ögey anası 
Həcər arvadın və həyat yoldaşı Xanımın köməyi ilə 
eləmişdi. İnsafən, Həcər arvad da çox ailəcanlı qadın 
idi. O, Osmanın bütün balalarına öz övladı kimi baxırdı. 
Ona görə də ailədə uşaqlar ona “ana” deyə müraciət 
edirdilər.

Osman kişinin Həcər arvaddan olan qızları Zəmilə 
və Zənurə də hər cür diqqət və qayğı içərisində bö-
yüyürdülər. Sonralar onlar da Bayram müəllimin kö-
məyi ilə təhsil alıb, ev-eşik sahibi oldular.

***
“Qızıl Şəfəq” sovxozunda əmək bulaq kimi qay-

nayırdı. Həmişə üzündə nur, gözlərində sevinc parlayan 
şirin və mehriban danışıqlı sovxoz direktorunun üzünün 
nurundan, ayağının sayasından idimi, yoxsa Tanrının 
mərhəmətindən idimi, nədənsə təsərrüfatda günbəgün 
irəliləmələr baş verirdi. Heç bir sahədə gerilik və 
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ya narahatlıq yox idi. Hamı əl-ələ verib işləyir, həm 
dövlətin plan və tapşırıqlarını yerinə yetirir, həm də 
özlərinin gün-güzəranını yaxşılaşdırırdılar. Elə Bay-
ram müəllim də özünün bütün şüurlu həyatını kənd 
camaatının  rifahına həsr eləmişdi.

Belə bir sağlam mənəvi iqlimə malik təsərrüfat 
adamlarının birliyi sayəsində Qızıl Şəfəq sovxozunun 
ətrafına meşə zolağı salındı. Kənd sakini İslam kişinin 
şəxsi vəsaiti hesabına köhnə məscid binası təmir 
etdirildi.

1972-ci ildə sovxozun vəsaiti ilə Qızıl Şəfəq kən-
dində 360 yerlik yeni, müasir tipli məktəb binası inşa 
edildi. Hələ 1954-cü ildə kənd camaatının yaxından 
iştirakı və kolxozun  köməyi ilə tikilmiş bir neçə 
darısqal otaqda ibarət səkkizillik  məktəbin bazasında 
orta məktəb yaradıldı. Sovxozun ayırdığı 46 min ma-
nat pul vəsaiti hesabına məktəb üçün  avadanlıqlar, o 
cümlədən laboratoriya cihazları alındı. Kənd camaatı 
sanki sevinc içərisində idi. Hamı sovxoz direktoru 
Bayram Əlləzovdan razılıq edirdi. Elə Bayram müəllim 
özü də atılan bu uğurlu addım üçün sevinirdi.

Həmin ildə Bayram müəllimin üçüncü uşağı, qız 
övladı dünyaya gəldi. Elə adını da Bayram müəllim özü 
qoydu: Sevinc. Necə deyərlər, sevinc-sevincə qarışdı. 
Bayram müəllim:

Sənə ömrüm dedim, həyatım dedim,
Sən mənim işıqlı dünyamsan, qızım.
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Sənə qolum dedim, qanadım dedim,
Mənim varlığımda mənamsan qızım.

Ömür gülşənimdə qönçəsən hələ,
Çiçəkdən zərifsən, incəsən hələ.
Ata taleyimdə bircəsən hələ,
Əksimi gördüyüm aynamsan, qızım.

Bir təzə pöhrəsən gözümdə mənim,
Sevincsən, fərəhsən üzümdə mənim.
Taleyim dil açır izimdə mənim,
Sabaha ümidsən, gümansan, qızım.

Ruhumsan, canımsan, nəfəsim sənsən,
Yaşamaq istəyim, həvəsim sənsən.
Mənim hay-haraylı gur səsim sənsən,
Ömrümdə çağlayan ümmansan, qızım.

Nə yerə sığıram, nə göyə indi,
Varlığım bölünüb ikiyə indi.
İnamla baxıram hər şeyə indi,
Dil açan dövransan, zamansan, qızım – deyib 

özünün bəxtiyarlığını yaşadı.
Təbiidir ki, Bayram müəllimin düzgün və aydın 

məqsədli fəaliyyətini görüb paxıllananlar da var idi. 
Amma bu, ümumi kənd camaatının sevgisi fonunda 
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görünməz olmuşdu. Bayram müəllimin nüfuzu həm 
Qızıl Şəfəq və Soyuqbulaq kəndlərində, həm də rayon 
miqyasında günbəgün artırdı. 

Bayram Əlləzov özünün rəhbərlik etdiyi hər iki 
kənddə köməyini heç kimdən əsirgəmirdi. Kiminin 
toyuna, kiminin yasına, kiminin də şadyanalığına gedir, 
onlara həm mənəvi, həm də maddi dəstək verirdi. Kənd 
adamları da onun bu canıyananlığından ağızdolusu 
danışırdılar. Elə camaatın bu qədirbilənliyinə görə də o, 
bir gün  də Qızıl Şəfəq kəndinin əhalisinin çoxaldığını 
görüb onlar üçün yeni torpaq sahəsi alınması fi krinə 
düşdü. Bu məqsədlə rayon rəhbərliyi ilə söhbətlər etdi, 
lazımi instansiyalara məktublar göndərdi və az bir 
zamanda istəyinə nail oldu. Gənc ailələrin ev tikməsi 
üçün dörd hektar yarım torpaq sahəsi ayrıldı. Ata-
anasından təzə ayrılan gənc ailələr, habelə ehtiyacı 
olanlar öz zövqlərinə uyğun yeni evlər tikdilər. Bununla 
kəndin ərazisi də böyüdü, əhalisi də rahatlıq tapdı. 

Elin alqışı idimi, yoxsa Tanrının yerdəki üzünurlu 
bəndəsinə payı idimi, bilmək olmazdı. 1973-cü ildə 
Bayram müəllimin ailəsində bir xoşbəxtlik də yaşandı. 
Onun sonbeşik övladı Fuad dünyaya gəldi.

Yaşının cavan olmasına baxmayaraq Bayram Əl-
ləzov el arasında “Bayram müəllim” kimi tanınırdı. 
O, hörmətli bir el ağsaqqalı, müdrik insan, hər bir 
kəsin ümid işığı, güman yeri idi. Bayram müəllim özü 
də bunu yetərincə başa düşür və bu inamı, bu etibarı 
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qoruyub saxlayırdı. Elə buna görə də kənd camaatının 
mənafeyi naminə hər gün nəsə bir xeyirli iş görməyə 
can atırdı.

Kəndin ərazisi böyüdüyündən və əhalisinin sayı 
artdığından burada içməli suya olan tələbat da artmışdı. 
Bayram müəllim özü də bunu yaxşı başa düşürdü. 
Odur ki, rayonun müvafi q təşkilatları ilə razılaşıb “Ov 
dərəsi” deyilən ərazidən Qızıl Şəfəq kəndinə 19 km 
uzunluğunda su kəməri çəkdirdi. Həm də bu kəmər 
sovxozun otlaq sahələrini və qışlaqlarını əhatə elədi. 
Ən əsası isə kənd camaatı  sovxoz direktorunun işindən 
razı qaldı.

Respublika və rayon miqyaslı tədbirlərdə yenə 
də “Qızıl Şəfəq” sovxozunun adı  birincilər sırasında 
çəkilirdi. Necə deyərlər, 
rəhmətlik “Naxaqa”nın  
açdığı yol aydın sabahlara 
doğru uzanıb gedirdi.

1976-cı ildə “Qızıl 
Şəfəq” sovxozunun 
qabaqcıllarından olan 
Alıyeva Süsənbər Kamil 
qızı Ermənistan SSR 
Ali Sovetinə deputat 
seçildi. Heç şübhəsiz, 
bu kitabın oxucusuna 
da gün kimi aydın oldu 
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ki, bu seçim ikinci seçim idi və hər ikisi də qadın, 
hər ikisi də azərbaycanlı, hər ikisi də Qızıl Şəfəq 
kəndindən! Daha bundan böyük nə uğur ola bilərdi 
ki! Bəyəm bu demokratiya pərdəsi arxasında gizlənən 
Sovetlər birliyində günbəgün artan və münasib bir 
vaxt gözləyən erməni xəyanətkarlığı üzərində Haqqın, 
Ədalətin qələbəsi demək deyildimi? Bəli, bu, “Qızıl 
Şəfəq” sovxozunda bir yumruq kimi birləşən zəhmət 
adamlarının gücü və hünəri demək idi!

1978-ci ildə sovxozun ayırdığı vəsait hesabına  
Soyuqbulaq kəndində yeni, müasir tipli mədəniyyət evi 
tikilib kənd camaatının istifadəsinə verildi. Yeni binada 
həm də poçt, tibb məntəqəsi və kitabxana yerləşdirildi. 
Bu da özlüyündə “Qızıl Şəfəq” sovxozunda çalışan 
insanların bəxtəvərliyi və onların bəxtiyar həyatı 
demək idi!

***

Oxucu yaxşı bilir ki, Sovet hakimiyyətinin to-
talitar rejimi bu ucsuz-bucaqsız ölkənin ən ucqar 
nöqtəsində belə insanları qorxu içərisində saxlayırdı. 
O həm də özünün imperialist maraqlarını qoruyub 
saxlamaq səbəbindən  qatı və ən qəddar ateist kimi 
çıxış edirdi. Bu imperiyada birləşən 103-dən artıq  
millət və xalqın nümayəndələri öz mənəvi dəyərlərini 
müstəqil yaşatmaq, dini inanclarını qoruyub saxlamaq 
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iqtidarında deyildilər. Daha doğrusu, az qala onların 
bütün fi kir və düşüncələri əllərindən alınmışdı. Az qala 
insanlar öz ağılları və beyinləri ilə yox, “yuxarı”ların 
diktəsi ilə idarə olunurdular. Hər yerdə məscidlər kolxoz 
və ya sovxozların anbarlarına çevrilmiş, mollaların 
fəaliyyətinə xüsusi qadağalar qoyulmuşdu. Bir sözlə, 
din təhdid olunurdu. Amma nədənsə Qızıl Şəfəq kən-
dində dini icma fərqli bir həyat yaşayırdı. Burada 
hələ əsrin əvvəllərində əslən Osmanlıdan olan Cəlil 
Xocanın  Məmmədhəsən kişinin də müəyyən köməyi 
ilə  tikdirdiyi köhnə məscid binası hələ də qalmaqda idi. 
Burada dini ayin və mərasimlər hələ də icra olunurdu. 
Kənd camaatı səhər azanı ilə yuxudan oyanır, mal-qara 
və əkin-səpin işlərinə başlayır, axşam azanı ilə evə 
dönür, istirahət edirdi.  Azan verənlərin səsindəki İlahi 
qüdrət  bu kəndin camaatını sehirləmişdi.  Kənddə 
zaman-zaman Molla Alı, Qara Usuf, Sarı Kamil kimi 
ovsunlu səsə malik azan verənlər olmuşdur. 

Burada Ramazan və Qurban bayramları xüsusi 
təntənə ilə qeyd olunurdu. Bu bayram günlərində 
məsciddə bayram namazı qılınar, sonra hamı bayram 
təbriki üçün ilk öncə Hümbət Əlləzovun evinə gə-
lər, onunla bayramlaşar və daha sonra öz evlərinə 
dönərdilər.

Camaatın üz tutduğu ən müqəddəs yerlərdən biri 
də “Hacıxəlil ocağı” idi. Dəli Dağın ətəyində – “Ov 
dərəsi” deyilən yerdə yerləşən bu ziyarətgah nəinki 
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Qızıl Şəfəq, eləcə də bütün Borçalı camaatının ziyarət 
yeri idi. Burada ilin bütün günlərində bir qələbəlik 
yaşanardı. Həmişə izdihamlı görünən bu müqəddəs 
ocaqda niyyət eləyən kim, niyyəti başa çatdığı üçün 
qurban kəsən kim! Övliya Hacıxəlil baba haqqında 
bu kəndlərin camaatı arasında müxtəlif rəvayətlər 
yaşayırdı. Ən əsası isə o idi ki, “Hacıxəlil ocağı” 
çox sınaqlı bir ziyarətgah idi. Bu “ocaq” ümidlərin 
doğrulduğu çox müqəddəs bir yer kimi məşhur idi. 
Elə ona görə də ətraf kəndlərin, eləcə də Borçalının 
bir sıra kəndlərinin camaatı öz yaxın və doğmalarını 
bu müqəddəs ocağın yanında  dəfn edirdilər. Odur ki, 
burada böyük bir qəbiristanlıq da yaranmışdı. 

Atası Osman kişi oğlu Bayrama hələ uşaqlığında 
ikən “Hacıxəlil ocağı” haqqında çox danışmış, onun 
çox müqəddəs bir ocaq olduğunu söyləmişdi. Sonra 
da ona dönə-dönə tapşırmışdı ki, bütün ömrü boyu bu 
müqəddəs yeri ziyarət etsin, ona tapınsın. İndi sovxoz 
direktoru kimi işinin çox olmasına baxmayaraq, Bayram 
Əlləzov vaxt tapıb tez-tez yaxınlıqdakı “Hacıxəlil 
ocağı”nı ziyarət edir, burada babası   Məmmədhəsən 
kişinin, atası Osman kişinin və bir də dünyadan nakam 
köçmüş anası Nazəninin ruhuna dualar oxutdururdu. 

Bəlkə də bu deyilənlərdən idi ki, Uca Tanrı da 
bu yerlərin camaatına, eləcə də Qızıl Şəfəq kəndinə, 
onun qiymətli oğluna özünün  mərhəmətini, şəfqətini, 
səxavətini və kəramətini əsirgəməmişdi. Bəlkə də 
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bu səbəbdən idi ki, aləmlərin yaradıcısı bu camaatı 
bu qədər üzünurlu etmiş, onları bütün bəlalardan 
qorumuşdu. Bəlkə də bu səbəbdən idi ki, bu kənddə 
yoxsul və imkansız ailə də yox idi. Hamı dağ havası  
kimi təmiz, bulaq suyu kimi duru, zirvə kimi vüqarlı, 
qaya kimi təmkinli görünürdü. Bu şükranlığı qeyd 
eləmək də yerinə düşər: Allaha şükür! Min dəfə şükür!

***

Bayram müəllim rayon ictimaiyyəti arasında da 
çox böyük hörmət qazanmışdı. Kalinino rayonunun 
azərbaycanlı əhalisi onu humanist, sadə, təvazökar və 
öz millətini sevən əsl bir vətənpərvər kimi tanıyırdı. 
Qonşu kəndlərdə imkansız ailələrin yas mərasimi 
üçün ətliyi çox vaxt Bayram Əlləzov verdiyindən 
o belə tanınmışdı. Bayram müəllim həm də haqqı  
tapdanan, şər və böhtana düçar olan azərbaycanlılara 
kömək əli uzadar, onların haqlı mövqeyini inzibati 
orqanları inandırmaqla müdafi ə edirdi. Əlbəttə, 
rayonun hakimiyyət sturkturlarında çalışanların özləri 
də Bayram Əlləzovu səmimi və haqqın tərəfdarı  bir 
insan kimi tanıdıqlarından ona inanır və xahişinə əməl 
edirdilər.

Bayram müəllim qonşu kəndlərin xeyir-şər 
məclislərində də yaxından iştirak edir, hamı ilə sıx 
və mehriban dostluq əlaqələri qururdu.  Ona görə 
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də onu tanıyanların hər biri Bayram Əlləzovu sevir 
və ona hörmət göstərirdi. Artıq o bütün sahələrdə 
püxtələşmişdi. İndi camaat arasında “söz sahibi olan 
kişi”lərdən idi. Dayısı Qara Camaldan məsləhətlər 
almağı da unutmurdu. Arada bir  vaxt tapıb ona baş 
çəkir, bu qiymətli kişiyə hesabat verirmiş kimi öz 
işlərindən danışır və onun tövsiyələrini dinləyirdi. 
Çox vaxt isə işi bərkə düşəndə yaxın dostları Sədi 
Pənahovla, Hümbət Hüseynovla, Musa Kərimovla 
məsləhətləşirdi. O yaxşı başa düşürdü ki:

Öz gücü var, qüdrəti var hər anın,
Qiyməti var hər anı da yoranın.
Elə ötə, elə keçə dövranın,
Sonra axıb durulmağın olmaya.

Beləcə, diqqətli düşüncələr içərisində qayğılı 
bir ömür yaşayan Bayram Əlləzov rəhbərlik etdiyi 
təsərrüfatın işlərindən başqa, həm də el-oba əhəmiyyətli 
ictimai işlərə də diqqət göstərirdi.  O, bir qayda olaraq 
belə işlərin təşkilatçılığından da çox onun yaxından 
iştirakçısı olurdu. İnsafən, bir-biri ilə müntəzəm 
qonşuluq əlaqələrində olan bu 10 kəndin adamları da 
bir himə bənd imiş kimi deyilənlərə yerindəcə əməl 
edirdilər. Kəndləri birləşdirən yolların təmiri məhz bu 
qəbil işlərdəndir. Kəndlərarası yollar təmir olunarkən 
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camaatın mütəşəkkilliyi diqqəti çəkməklə yanaşı, həm 
də adamda bir fəxr və qürur hissi yaradırdı. Belə ki, 
hamı elliklə iməciliyə çıxır, arabalarla daş daşıyır və 
yollara döşəyirdilər.  Həm də bu zaman yolun yarısını 
kəndin biri, digər yarısını isə o biri kənd düzəldirdi.  
Ona görə də kəndlərə aparan yollar həmişə abad 
həyatdan xəbər verirdi. Əslində “Bərəkallah” sözü 
ağır və sanballı olduğu üçün o həmişə el tərəfi ndən 
söylənilmişdir. Yuxarıda yüksək hörmət və ehtiram 
hissi ilə qeyd olunan işlər üçün isə bu sətirləri yazan 
qələm həmin ellərə “bərəkallah” söyləyir:

Deyəsən səadət yağışıdır bu,
Deyəsən bir ömrün naxışıdır bu.
Bəlkə də Tanrının alqışıdır bu
Hər yandan səs gəldi: gözünüz aydın!

***

Qızıl Şəfəq kəndində olduqca sakit, rahat və 
şirin bir həyat yaşanırdı. Hamı bəxtiyarlıq içində 
idi. Kəndin “Ortalıq” deyilən, camaatın müntəzəm 
olaraq toplaşdığı yer yenə də həmişəki kimi izdihamlı 
olurdu. Bura bir növ əyləncə və ya istirahət yeri idi. 
İşdən sonra dincini almaq istəyən yorğun adamlar 
da, qocalar da, cavan yaşlı oğlanlar da dəstə-dəstə 
olub burada müxtəlif mövzularda söhbətlər edir, 
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günlərini şən və mənalı keçirirdilər. Bir-biri ilə yan-
yana düzülmüş irili-xırdalı dağların vüqarlı baxışları, 
dərin və sərt dərələrin heyrət dolu görkəmi, döşünə 
qaymaqçiçəyindən, nərgiz gülündən, lalədən, kəko-
tundan, yarpızdan, çobanyastığından ətir səpmiş göy 
çəmənlərin gəlinsayağı ədası qızılşəfəqlilərin bəx-
tiyarlığına sanki bir bəxtiyarlıq da qatır, onları bir az 
da arxalı-köməkli, vüqarlı və əzəmətli göstərirdi. Elə 
bil hamı bir istəyə köklənmişdi, elə bil hər kəs öz 
şirin həyatını bu günündən razılıq edə-edə daha nurlu 
sabahlara qovuşdurmaq arzusunda idi:

Ömrüm boyu həm zərimdir, həm zorum,
Qaynar odum, gur ocağım, bol qorum.
Öz yoluma bəs eyləyib öz nurum,
Belə ömrü yaşamağa nə var ki!

Yaşayıram bahar ömrü, yay ömrü,
Bulud ömrü, yağış ömrü, çay ömrü.
Yaşayıram şimşəklərə tay ömrü,
Belə ömrü yaşamağa nə var ki!

Ötən illər boş ötməyib üstümdən,
Tanınmışam alovumdan, tüstümdən.
İsinənə pay verirəm  istimdən,
Belə ömrü yaşamağa nə var ki!
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Haqdan gəlib sönən deyil ocağım, 
Sazdır, sözdür mənim qoynum, qucağım.
Könül açan xoş sədadır uzağım,
Belə ömrü yaşamağa nə var ki!

Elə Sovetlər birliyində də dinclik və sabitlik mövcud 
idi. Ölkə “vahid qardaşlıq ailəsi” olduğundan burada 
yaşayan bütün millət və xalqların nümayəndələri də bir-
birilə mehriban idilər. Ermənistanda da belə idi. Burada 
ermənilərlə yanaşı, həm də azərbaycanlılar, ruslar 
(malokanlar), kürdlər və s. millətlərin nümayəndələri 
yaşayırdılar. İnsafən, bunların arasında da milli  zəmində 
heç bir söz-söhbət olmurdu. Doğrudur, ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı yersiz atmacaları “zarafat” pər-
dəsi ilə ört-basdır edilirdi, amma azərbaycanlıların da 
sərt və qətiyyətli cavabları Sovet milli ideologiyası 
fonunda görünməz olmuşdu. 

1987-ci il idi. “Qızıl Şəfəq” sovxozunun direktoru 
Bayram Əlləzov qarşıdan gələn Novruz bayramını 
elliklə bir yerdə  keçirməyi qərara aldı. Bunun üçün öz 
yaxın dostları Musa Kərimovla və Hümbət Hüseynovla 
da məsləhətləşdi.  Son fi kir belə oldu ki, Azərbaycanın 
görkəmli yazıçısı və ictimai xadimi Şıxəli Qurbanovun 
ilk dəfə 1967-ci ildə Novruz Bayramını rəsmi qaydada 
keçirməsinin 20 illiyi münasibətilə geniş miqyaslı 
bayram tədbiri təşkil olunsun. Bunun üçün rayonun 
rəhbər orqanları ilə də razılaşmaq lazım idi. Bu işi 
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direktor Bayram Əlləzov öz üzərinə götürdü və onların 
razılığını aldı. Sonra aşağıdakı tərkibdə Təşkilat 
Komitəsi yaradıldı:

1. Sovxoz direktoru – Bayram Əlləzov (sədr)
2. Partiya təşkilatının katibi – Musa Kərimov
3. Kənd Sovetinin sədri – Hümbət Hüseynov
4. Kənd məktəbinin müəllimi – Əhməd Oğuz
5. Soyuqbulaq kəndindən  – Zakir Binnətov.
Vəzifə bölgüsü də aparıldı. At yarışlarının təşkili 

işi Cəlal Orucova, “Yallı” rəqsinin və “Cəngi” ha-
vasının müşayiəti ilə gənclərin qurşaq tutmasının təş-
kili işi Veyis Bəkirova, Kosa və Keçəlin fəaliyyətini 
tənzimləmək işi, habelə Novruz tonqalı və cəngavərlik 
oyunları işi Süleyman müəllim Məmmədova və onun 
oğlu Məhəmmədə, yumurta və xoruz döyüşdürmək 
işləri İlyas Mustafayevə, bazarlıq işləri sovxozun tə-
sərrüfat işləri üzrə direktor müavini soyuqbulaqlı İsa 
Eyyubova və onun köməkçiləri Hacıbala Bəkirova və 
Zakir Dəmirçiyevə, foto çəkilişləri işi Hümbət Hü-
seynova, yuxa yaymaqdan, fətir bişirməkdən, plov 
dəmləməkdən, samovar qaynatmaqdan ibarət bayram 
süfrəsinin təşkili işi  isə bu sahənin ən yaxşı təşkilatçısı 
rəhmətlik Bəhlul Musayevə tapşırıldı.

Bütün kəndin camaatı – böyükdən-kiçiyə hamı, 
eləcə də, Soyuqbulaq camaatı əl-ələ verib bu bayrama 
ciddi hazırlaşırdılar. Bəyəm bu bəxtəvərlik deyildi, bəs 
nə idi?
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Nəhayət, hamının səbirsizliklə gözlədiyi 21 Mart 
günü gəlib çatdı. Tədbirə Kalinino Rayon Partiya Ko-
mitəsinin birinci katibi, Büro üzvləri, Rayon Xalq 
Deputatları Sovetinin sədri, İcraiyyə Komitəsinin 
üzvləri, rayonun idarə və müəssisələrinin rəhbərləri, 
eləcə də ayrı-ayrı kəndlərdən dəvət olunmuş sovxoz 
direktorları və qabaqcıl əmək adamları qatılmışdılar. 

Novruz şənliyini məktəbin ədəbiyyat müəllimi, 

gənc şair Əhməd Oğuz açdı. Sonra Zurnaçı Məmmədin 
qara zurnasının müşayiəti ilə şənlik başlandı. Proqram 
ardıcıllığı ilə bütün tədbirlər yüksək əhval-ruhiyyə ilə 
icra olundu. Bu bayram şənliyi Qızıl Şəfəq camaatının 
qızıl taleyinin qızıl şəfəqləri kimi yaddaşlara qızılı 
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hərfl ərlə həkk olundu. Hamı uzun müddət bu bəx-
tiyarlığın şirinliyini yaşadı. “Sovet Ermənistanı” qə-
zetinin  7 aprel 1987-ci il tarixli nömrəsində  bu barədə 
geniş məqalə də dərc olundu. Pyotr adlı fotoqrafın 
çəkdiyi və o sevincli anları özündə yaşadan fotoşəkillər 
indi də bir sıra ailələrdə xatirə kimi saxlanılır.

***
1988-ci il idi. Həyat öz axarında davam edirdi. 

“Qızıl Şəfəq” sovxozunda yenə əvvəlki illərdə olduğu 
kimi əmək bulaq kimi qaynayırdı. Təsərrüfatda iri-
buynuzlu malın sayı 2140 başa çatdırılmışdı. Sovxozun 
Soyuqbulaq şöbəsində yeni tövlələr tikilirdi. İnsanların 
rifah halı da birə-beş artmışdı. Hamı öz işində-
gücündə, yeni arzuların cazibəsində  yeni sabahlara 
doğru üz tutub gedirdi. Sanki bu sakit, dinc və rahat 
dünya insanların yaşamaq eşqinə darlıq edirdi. Sanki 
hər kəs daha aydın və geniş üfüqlərə can atır və özünün 
mayası və ruhu sevgidən yoğrulmuş yeni dünyasını 
qurmaq həvəsində idi.  Elə bil hamı bu gözəl dünyanı 
daha gözəl və göyçək  dünya ilə əvəzləmək, mələklər 
diyarına, cənnətə çevirmək istəyirdi. Elə bil sevənlər 
də, sevməyənlər də yeni bir eşqə düşmüşdülər və bir-
birlərinə:

Gəl təzədən quraq biz bu dünyanı,
Bizim eşqimizə bürünsün dünya.
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Mayası sevgidən, ruhu sevgidən,
Bir ayrı biçimdə görünsün dünya.

Gəl təzədən quraq biz bu dünyanı,
Əhdi, etibarı zaman danmasın. 
Bir də qan olmasın sevənin bağrı, 
Kərəm alışmasın, Əsli yanmasın.

Gəl təzədən quraq biz bu dünyanı,
İnsanlıq ömr etsin mələklər kimi.
Kəsək xəyanətin, şərin kökünü,
Sovuşsun biryolluq küləklər kimi.

Gəl təzədən quraq biz bu dünyan,
Nə dünya sərt olsun, nə biz tərs olaq.
Bir zərif nəğməyə dönsün ömrümüz,
Gələn nəsillərə təzə dərs olaq.

Gəl təzədən quraq biz bu dünyanı,
Məhəbbət Günəştək əbədi olsun!
Yaşamaq eşqiylə döyünsün ürək,
Dünya sevənlərin məbədi olsun! – deyirdilər.

İnsanların yaşamaq və yaratmaq eşqinin sahilsiz 
ümmanlara çevrildiyi belə bir  vaxtda Ermənistanda 
erməni xisləti qəfi ldən baş qaldırdı. Burada azər-
baycanlıların xoşbəxt günləri də, göy-göyərçin mi-
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sallı şirin arzuları da qəfi ldən pərən düşdü. Məkr və 
hiylə, yalan, böhtan və riya  bir göz qırpımındaca  
azərbaycanlıların yaşadıqları bütün mahal və kəndləri  
bürüdü. Heç kəsin yatanda belə ağlına gətirə bilmədiyi 
bu gözlənilməz olay hamını çaşbaş saldı. Ermənilərin 
son və qəti tələbi bir an içindəcə bütün azərbaycanlı 
kəndlərini ev-ev dolaşdı: Kəndlər boşaldılsın!

Minillərin o üzündən bəri ulu babaların miras qoyub 
getdikləri dədə-baba torpaqlarında dişi-dırnağıyla 
yuxusuz gecələr, narahat günlər hesabına bir qarın ac, 
bir qarın tox vəziyyətdə yurd-yuva qurmuş insanlar 
olumla ölüm arasında qaldılar. Bütün ömrü boyu 
özünün halal zəhmətinə və bir də Tanrısına bağlanan 
insanlar bu bəlanı dərindən anlayıb həmişə olduğu 
kimi bu dəfə də göylərə üz tutdular, Allahını köməyə 
çağırdılar:

Zamana bax-bədöy atlı,
Yarağı var “ölüm” adlı!
Qoyma qalsın zəhər dadlı,
Kömək ol, Allah, kömək ol!

Döndər onu inadından,
Kəməndə sal qanadından.
And verirəm öz adından
Kömək ol, Allah, kömək ol!
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Allah da günahsız bəndələrinin göylərə bülənd 
olan ah-naləsini eşitdi. Elə həmin ildə dekabrın 7-də 
Ermənistanda zəlzələ baş verdi. “Qan-qan” deyənlərin 
başları özlərinə qarışdı. Təhdidlər, ölümlər az da olsa, 
səngidi. Amma yersiz tələb son və amansız qətiyyət 
kimi qalmaqda idi.  Odur ki, ayağı yer tutan da, 
tutmayan da, qoca da, uşaq da, xəstə də, hamilə qadın 
da vahimə içərisində yollara səpələndi. Hamı elliklə ilk 
ümid və son güman yeri olan  Azərbaycana üz tutdu. 
Beləcə, kəndlər boşaldıldı.

Kalinino rayonu zəlzələ zonasına daxil idi. Burada 
zəlzələdən zərər çəkmiş hər bir erməni ailəsinə 200 
rubl məbləğində kompensasiya ödənilirdi. “Qızıl 
Şəfəq” sovxozunun direktoru öz kəndini də bu siyahıya 
saldıraraq ermənilərdən fərqli olaraq burada hər bir ailə 
üzvünə 200 rubl vəsait verilməsinə nail oldu.

Köçhaköç idi. Kəndlər boşaldılır, ermənilər gülər, 
azərbaycanlıların yurdları isə mələr qalırdı. Amma hələ 
Qızıl Şəfəq camaatı yerindən tərpənməmişdi. Buna 
baxmayaraq əsəblər tarıma çəkilmişdi:

Yolu gümansız gedirəm,
Dərdi dərmansız gedirəm.
Gora imansz gedirəm,
Daha səbrin yeri yoxdur!

Hamı – qadın da, kişi də, böyük də, kiçik də bu 
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əhval-ruhiyyədə idi!
“Saqqallılar” hər yerdə olduğu kimi Kalinino 

rayonunda da mitinqlər təşkil edir, rayonun azərbaycanlı 
kəndlərini qorxu altında saxlayır, onların tezliklə çıxıb 
getmələrini qətiyyətlə tələb edirdilər. Hətta Qaraboğaz 
Məhəmmədi öldürdülər də. Heç bir yerdən kömək 
yox idi. “Dənizdən-dənizə dövlət” qurmaq  istəyən 
ermənilər isə öz xarici  havadarlarına və bir də bir-
birinə arxalanaraq dəniz kimi kükrəyib daşırdı. Bu 
kükrəklik burulğanında boğulanlar da çox oldu, bu gün 
“taleyin qisməti” deyib sağ qalanlar da oldu.

Qızıl Şəfəq kəndinin camaatı öz sevdiyi direktoruna 
qısılıb  qalmışdı. Onlar hələ də Bayram Əlləzovun 
rayon rəhbərləri arasında olan hörmət və nüfuzuna 
ümid bəsləyir, bu üzünurlu kişinin xətrinə onlara heç 
bir ziyan dəyməyəcəyinə inanırdılar. Əslində kənd 
camaatı öz zənnində yanılmamışdı. Amma əsl həqiqət 
bu idi ki, rayon rəhbərləri özləri də “Saqqallılar” 
qarşısında aciz qalmışdılar. 

Ermənistanda azərbaycanlı kəndlərinin çox sürətlə 
boşaldılmasından “saqqallılar” özləri də xoşhal olmuş-
dular. Odur ki, qalan kəndlərin də tezliklə boşaldılmasını 
ciddi-cəhdlə tələb edirdilər. Lakin Qızıl Şəfəq kəndinin 
camaatı bu tələbə hələ o qədər də əhəmiyyət vermirdi.

1988-1989-cu dərs ili başa çatmışdı. Ermənistanda 
bərk qarışıqlıq olduğundan Qızıl Şəfəq məktəbinin 
məzunlarının işi də dolaşıq düşmüşdü. Nəinki paytaxt 
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İrəvanla, eləcə də rayon mərkəzi ilə əlaqələr kəsilmişdi. 
Gediş-gəliş mümkün deyildi. Bu səbəbdən məzunların 
abituriyent olmaq məsələsini həll etmək işi də dalana 
dirənmişdi. Hamının ümid yeri yenə də Bayram Əlləzov 
idi. Onun köməyi və təşkilatçılığı ilə valideynlərdən 
Zakir Dəmirçiyev və Hacıbala Bəkirov yaranmış kritik 
vəziyyətdə abituriyentlərin taleyinin həll olunması üçün 
Moskvaya bir neçə teleqram göndərdilər. Məsələnin 
həlli yollarını da elə bu valideynlər özləri göstərdilər. 
Bu təklif və vəziyyətdən çıxış yolu Moskva rəhbərliyi 
tərəfi ndən birmənalı qarşılandı və bu istiqamətdə tutarlı 
addım atıldı. Belə ki, azərbaycanlı abituriyentlər üçün 
ali məktəblərə qəbul imtahanları keçirmək məqsədilə 
Qızıl Şəfəq kəndində komissiya yaradıldı. O zamankı 
V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
(indiki N.Tusi adına ADPU) ilə əlaqə yaradılıb 
gələcək tələbələr üçün yer ayrılması məsələsi də həll 
olundu. Tələb isə qəti idi: İrəvanda abituriyentlərin 
təhlükəsizliyi təmin olunmaqla imtahan keçirilsin. Bu 
da olmasa, neytral bir ərazidə imtahan təşkil olunsun! 
Sonra isə X.Abovyan adına İrəvan Pedaqoji İnstitutunun 
müəllimləri Qızıl Şəfəq kəndində abituriyentlər üçün 
qəbul imtahanları keçirdilər. Nə az, nə çox, düz 20 
nəfər abituriyent tələbə adını qazandı: Əlləzova Sevinc, 
İsmayılov Oktay, Bəkirov Vaqif, Pərvanə və Tamara 
Vəliyevalar, Rövşən, Yaqub, Arif, Rəsmiyyə və Emiliya 
Dəmirçiyevlər, Rizvan Daşdəmirov, İlham və Leyla 
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Çırpanovlar, Könül Alıyeva, İlham Hüseynov, Zəmilə 
və Ramilə Xudiyevalar, Yaqub və Alidə Alıyevlər, Jalə 
Qasımova.

Kənd camaatı bu sevinci dərdlərinə dərman kimi 
qəbul etməsələr də, onu bir müddət yaşamalı oldular.

Sonralar həmin tələbələrdən 5 nəfəri – Əlləzova 
Sevinc, Bəkirov Vaqif, Daşdəmirov Rizvan, Çırpanov 
İlham və Alıyeva Könül (indi o rəhmətə getmişdir, Allah 
rəhmət eləsin!) oxuduqları V.İ.Lenin adına Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə 
bitirdilər. Bütün bunlar Qızıl Şəfəq camaatının saf, 
təmiz, mehriban və həm də yumruq kimi birləşən bir el 
olduğu üçün onun tale payı idi. 

O il qış da mülayim keçmişdi, heç qar da yağmamışdı. 
Yaz da olduqca gözəl gəlmişdi. İndi yay olsa da sərin 
dağ havası, bir-birinə naz eyləyən güllərin, çiçəklərin 
ətri, quşların harayı, göylərin şəffafl ığı, yerlərin xalı 
kimi gözəlliyi yenə də yerində idi. Amma nə tütək 
səsi eşidilir, nə qoyun-quzu mələşir, nə də naxırlar 
örüşə və ya arxaca tələsirdi. Kəndin növrağı tamam 
pozulmuşdu, heç adamlarının üzü də gülmürdü. Hamı 
təşviş və təlaş içərisində idi. Hamı qoyub gedəcəkləri 
ata-baba yurdunun dərdini çəkir, özlərinin cavabsız 
suala dönən gələcək talelərini düşünürdü.

Bu əsən küləklər nəyi car çəkir?
Qəfi l gəlişindən xəbərim yoxdur.
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Yoxsa yollarıma dumanmı çökür?
Onsuz da bir uzaq səfərim yoxdur.

deyib ümidsizliyə qapılanlar da çox idi. Heç kimi 
qınamaq da olmazdı. Onsuz da hər şeyi yetərincə 
qiymətləndirə bilən bu camaat görürdü ki:

Ölüm – ucuz, ömür – baha
Ümid azdır, az, sabaha.
Öləziyib, yanmır daha
Çıraq, dünyanın  əlindən.

Qılınc qına yiyə olub,
Pas kəsərə yeyə olub.
Bir quruca tiyə olub 
Bıçaq, dünyanın əlindən.

Yükü dərddən götürübdür,
Dərdi dəyib yetiribdir.
Nələr-nələr itiribdir
Qucaq, dünyanın əlindən.

Dəm barını aşa bilmir,
Bir qaynayıb daşa bilmir.
Qəm özü də düşə bilmir
Uzaq, dünyanın əlindən.
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Odur ki, tale ilə barışmağın vaxtı idi. Yenə də 
hamının ümid dolu nəzərləri Bayram Əlləzova 
dikilmişdi.

Ermənistanın ayrı-ayrı bölgələrindən gələn xəbərlər 
Qızıl Şəfəq kəndində böyük bir ümidsizlik yaratmışdı. 
Elə Bayram Əlləzovun özü də hər gün boşaldılan 
kəndlərin camaatının “Qırmızı Körpü” də toplaşdığını, 
oradan Azərbaycanın müxtəlif  bölgələrinə yollanmaq 
üçün növbə gözlədiklərini eşidib məyus olurdu. İndi 
o, rəhbərlik etdiyi təsərrüfatın işlərindən  də çox  
bu təsərrüfatın adamlarının gələcək taleyi barədə 
düşünürdü. Doğrudur, kənddən bir neçə ailə Bakı 
şəhərinə  öz övladlarının yanına köçmüşdü. Amma kənd 
bütövlükdə yerində idi, o öz qaya təmkininə sığınıb 
həmişəkindən də ağır və tərpənməz olmuşdu. Hamı 
öz müdrik rəhbərinin verəcəyi son qərarı gözləyirdi. 
Bayram Əlləzov yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu 
tapmaq üçün günlərlə düşündü. Nəhayət, qərara gəldi 
ki, kənd camaatı  pərən-pərən olub bir-birindən ayrı 
düşməsin deyə Qızıl Şəfəq kəndini Azərbaycanın hər 
hansı bir bölgəsindəki erməni kəndi ilə dəyişdirsin. 
Daha doğrusu, Bayram Əlləzov öz oğullarının  vasitəsilə 
Şamaxı rayonunun ermənilər yaşayan Kərkənc kəndini 
tapmışdı. Belə ki, onun oğullarının Bakıda aldıqları 
evin erməni əsilli sahibi kəndləri dəyişdirmək işini 
onların yadına salmışdı. Odur ki, Bayram müəllim 
camaatı yığıb özünün bu fi krini onlarla da bölüşdü. 
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Hamı razılaşdı. Elə oradaca qərara aldılar ki, kəndin 
hörmətli və nüfuzlu adamlarından bir neçə nəfərini 
Azərbaycana göndərsinlər. Belə də etdilər.

Kəndləri bir-biri ilə dəyişdirmək niyyəti ilə gedənlər 
Qızıl Şəfəqə ümidverici xəbərlərlə qayıtdılar. Onlar 
Şamaxı rayonunun ermənilər yaşayan  Kərkənc kəndini 
bəyənmişdilər və buradakı ermənilərlə müəyyən 
razılığa da gəlmişdilər. Bayram Əlləzovun və kəndin 
bir neçə digər ağsaqqalının tövsiyəsi ilə Kərkəncin 
relyefi ni, iqlim şəraitini, təsərrüfat həyatını,  eləcə də 
ev və həyət-baca məsələlərini dərindən  öyrənmək üçün 
oraya yeni bir qrup göndərildi. Gedənlərə tapşırıldı 
ki, kəndi bəyənsələr, ermənilərin nümayəndələrini də 
özləri ilə gətirib gəlsinlər. Belə də oldu. Qızıl Şəfəqdən 
getmiş nümayəndələr geriyə qayıdanda özləri ilə 
ermənilərin başbilənlərini də gətirdilər. 

Qızıl Şəfəqə gələn ermənilər bu kəndin daş 
döşənmiş enli və uzun yollarını, bir-birindən yaraşıqlı 
ikimərtəbəli daş evlərini, səliqə ilə hasarlanmış həyət-
bacalarını, diş göynədən bulaqlarını, əzəmətli və 
vüqarlı dağlarını, yamyaşıl çəmənlərini, yay olmasına 
baxmayaraq yaz kimi ətirli, sərin dağ havasını görüb 
heyranlıqlarını gizlədə bilmədilər. Razılıq əldə olundu. 
Bütün bu işlərin başında Bayram Əlləzov özü dayandı.  
Sənədləşmə işləri üçün heç bir maneə olmadı. Tanrının 
Qızıl Şəfəq camaatına verdiyi tale payı idimi, yoxsa 
üzünurlu  bir kişinin nə zamansa tarix kitablarının 
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səhifələrini bəzəyəcək  bəxti idimi, işlər yağ kimi getdi. 
Köç vaxtı da müəyyən olundu. 

1989-cu ilin may günlərinin birində ermənilərin ilk 
köçü Qızıl Şəfəq kəndinə gəldi. Bu, qızılşəfəqlilərin 
bu cənnət məkanda inidyədək yaşamış olduqları bir-
birindən şirin və mənalı günlərin sonunun başlanğıcı 
oldu. Hamının başı köç işlərinə qarışdığından o günlərdə 
heç kim düşünə bilmədi ki, bu başlanğıc nə zamansa 
acı bir xatirəyə dönüb yaddaşları döyəcləyəcək, 
boğazlarda qəhərə, gözlərdə yaşa çevrilib burunların 
uclarını göynədəcək, yuxuları səksəkəli edəcək, onların 
rahatlığına haram qatacaqdır. 

Bayram Əlləzov bütün Qızıl Şəfəq camaatını, 
eləcə də bu kəndə təzə köç edib gəlmiş erməniləri kənd 
qəbiristanlığına topladı. Burada böyük bir ehsan verdi, 
bundan sonra həsrət-həsrət yollara baxacaq ruhlara 
son dəfə dualar oxutdu. Bu yerlərin təzə sakinlərinə 
isə bu qəbiristanlıqdan muğayat olmağı dönə-dönə 
xahiş elədi. Elə oradaca razılaşdılar ki, hər il may- 
avqust aylarında qızılşəfəqlilər buraya, buranın yeni 
sakinləri isə Kərkəncə gəlib öz ölülərinin qəbirlərini 
ziyarət etsinlər. Bu, ümidlərini Allaha bağlayan sadə 
camaatın gələn sabahlara inamı idi. Bəlkə də heç onda 
onlar bilmirdilər ki, Allahı tanımayanlar, onun işlərinə 
badalaq vuranlar bu insanların yurdları kimi onların 
ümidlərini də viran qoyacaqdır. 

Artıq kənd camaatı köçür, onların yerlərinə isə hər 
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gün  yeni-yeni ailələr gəlirdi. Bayram Əlləzovun özü isə 
hamıdan sonra bu kənddən çıxacağına qərar vermişdi. 
Odur ki, hələ kənddə idi. Arada erməni millətindən olan 
köhnə dostları, o cümlədən Rayon Partiya Komitəsinin 
birinci katibi xəbər göndərib onunla maraqlanır və 
öz yanlarına dəvət edirdilər. “Saqqallılar”dan ehtiyat 
edən Bayram Əlləzov isə bu təklifl ərə susmaqla cavab 
verirdi. 

Köçüb gedənlər bu doğma yerlərdə özlərinin acılı-
şirinli günlərini qoyub getdikləri kimi, ev əşyalarını 
yükləyib apardıqları maşınlarda həm də özlərinin 
qucaq-qucaq nisgillərini, ətək-ətək göz yaşlarını, bu 
maşınların güclə daşıdığı dərd-sərlərini aparırdılar. 
Hər dəfə kənddən çıxan köç maşınının üstündən geriyə 
boylanıb acı göz yaşları axıdan yaşlı arvadların son 
vida haraylı bayatıları dağlarda-daşlarda əks-səda 
verir, ürəkləri göynədirdi:

Dağlar, ərən kim oldu,
Gülün dərən kim oldu?
Cəfa çəkdim ev tikdim
Xeyrin görən kim oldu?

***

Əzizim nə gündəyəm,
Nə xəmir, nə kündəyəm.
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Kələftək dolaşmışam,
Açılmaz düyündəyəm.

***

Hamı köçüb getmişdi. Bayram Əlləzov da ailəsini 
və uşaqlarını camaata qoşub göndərmişdi. 

Özü isə anası (ögey anası) Həcər arvadla və bir də 
böyük oğlu Mərdanla hələ də kənddə idi. Sonuncu 
bir neçə ailənin sakitliklə köçüb getməsini gözləyirdi. 
Elə özü də yır-yığış etmişdi. Rayonun birinci katibi öz 
sürücüsü vasitəsilə xəbər göndərdi ki, çıxıb gedəndən 
bir gün qabaq onun yanına gəlsin və Bayram Əlləzov 
üçün yolasalma qonaqlığında son dəfə iştirak etsin. 
Doğrusu, Bayram Əlləzov üçün bu təklif gözlənilməz 
olmasa da, inanılmaz oldu. Axı Bayram müəllim yaxşı 
bilirdi ki, rayonda tez-tez mitinq və nümayişlər təşkil 
edən “saqqallılar” birinci katibin özünə də düşmən gözü 
ilə baxırlar. Hər an, hər dəqiqə onu qovub rayondan 
çıxartmaq üçün fürsət gözləyirdilər. Demək indi birinci 
katibin türk oğlu Bayram Əlləzovla  bir süfrə arxasında 
oturması indiki vaxtda bu “saqqallılar” üçün bir bəhanə 
ola bilərdi. Bunu yaxşı düşünən Bayram Əlləzov 
həmin günün səhərisi anası Həcər arvadı da maşına 
oturdub sakitcə kənddən çıxdı. Tanışlarından birinə isə 
xahiş elədi ki, onun Marneuliyə, yas yerinə getməsini  
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və oradan isə bir daha geri qayıtmayıb Azərbaycana 
gedəcəyini raykomun birinci katibinə çatdırsın. 

Maşını Mərdan sürürdü. Bayram müəllim 
qabaqda, Həcər arvad isə arxa oturacaqda oturmuşdu. 
Bu məqamda Bayram Əlləzovun nə düşündüyünü, 
ürəyindən nələr keçdiyini söyləmək çətin olsa da, Həcər 
arvadın hıcqırıqlarına, sel kimi axan göz yaşlarına və 
bir də sinə dağlayan bayatılarına dözmək mümkün 
deyildi:

Eləmi yarı düşmən, 
Yarı dost, yarı düşmən.
Elə yerdən aparın
Görməsin barı düşmən!

***

Əzizim, dağlar səni,
Qar yağar bağlar səni.
Can vermə yad ölkədə
Kimlərin ağlar səni?

Bu sonuncu bayatı onsuz da halı pərişan olan 
Bayram müəllimin ürəyini dağladı. İllərdən bəri 
doğma anası kimi sevib əzizlədiyi bu mehriban insanın 
acı taleyi sanki bu bayatının misralarına qarışıb onun 
gözlərində yaş gilələrinə döndü və bəlkə də ömründə ilk 
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dəfə ağladı. Elə Mərdan özü  də hıcqırıqlarını saxlaya 
bilməyib Həcər arvadın səsinə səs vermək üstədi, lakin 
bacarmadı. Fikri qarışdığından heç maşını da düz- 
əməlli idarə edə bilmədi. Düşüb yolun kənarındakı 
sudan üz-gözünə vurdu və Bayram müəllimin dediyi 
kimi, maşını Başkeçidin Səfərli kəndinə, Həcər arvadın 
qardaşlarıgilə sürdü. Getdilər ki, ömrünü-gününü bu 
gözəl insanlara bağlamış bu qoca qarı son dəfə öz 
yaxınları ilə görüşüb-halallaşıb ayrılsın.

***

“Qızıl Şəfəq” camaatı indi yeni ünvanda yerləşmişdi: 
Azərbaycan SSR, Şamaxı rayonu, Kərkənc kəndi. 
Adlarına yeni bir ad da əlavə olunmuşdu:Qaçqınlar. 

Qaçqınlar bu yeni ünvanda bir-birinə qısılıb 
yaşayır, özlərinin bir yerdə olmaqlarından təsəlli 
tapırdılar. Amma nə bu yeni ünvan, nə də təzə adlarına 
heç cür uyğunlaşa bilmirdilər. Elə həyat özü də başdan-
başa dəyişmişdi. Həmişə qonaqlı-qaralı olan bu kəndin  
camaatının qapılarını indi açan yox idi. Hamının gözü 
yollara dikilmişdi. Gəlib-gedəni soraqlayırdılar. Amma 
bütün məmləkətin başı qarışıq olduğundan heç kimin 
bir-birindən xəbəri yox idi. Bir də camaat bu yerlərə 
uyğunlaşa bilmirdi. Heç bu yerlərin dağları, düzləri, 
çəmənləri, bulaqları  da Qızıl Şəfəqdə olduğu kimi 
mehriban və doğma görünmürdü. Odur ki, ömrünün 



TALELƏR

157

çoxunu Qızıl Şəfəqdə yaşamış və indi talenin oyununa 
düşüb qürbət ömrü yaşayan Cəvahir arvadın yanıqlı 
bayatısı hamını özündən almışdı:

Qaralı, ağlı mənəm,
Qanadı bağlı mənəm.
Vətəndən uzaq düşən
Ürəyi dağlı mənəm.

Qızılşəfəqlilər günlərini bir-birinin yanında keçirir, 
bir-birinin mənzil-məişət şəraiti ilə tanış olur, özləri kimi 
qaçqınlıq taleyi yaşayan digər kəndlərin camaatının 
pərən-pərən düşməsindən danışır və sonda özlərinin bir 
yerdə olmasından söz açıb təskinlik tapırdılar. Amma 
əli işə-gücə yatmayan qocaları ovundurmaq mümkün 
olmurdu. Miyasda arvadın, Fatma xalanın, Diləfruz 
nənənin və  Bağdagül ananın qəmli bayatıları qürbətin 
və qəribliyin amansız xəncəri kimi ürəklərə saplanırdı:

Qərib gözü Vətəndə,
Gəlib yoldan ötəndə.
Qəribə əsər eylər
Baş yastığa yetəndə.

***
Əzizim bağda yandı,
Şamama tağda yandı.
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Dərdimi dağa dedim,
Alışdı dağ da yandı.

***

Əzizim sellər gələr,
Çay daşar, sellər gələr.
Bu elin harayına
O biri ellər gələr.

Amma o biri ellər də bu dözülməz dərdi 
yaşadıqlarından çəkilən haraylara hay verə bilmirdilər. 
Onların qeydinə təkcə məskunlaşdıqları ərazilərin 
rəhbərləri qalırdılar. 

***

Bayram Əlləzov sakit bir guşəyə çəkilmək, uzun 
illərin təsərrüfat yorğunluğunu çıxmaq və bir də içində 
boğub saxladığı son olayların ağrı-acısını unutmaq 
istəyirdi. Bu məqsədlə Bakı şəhərinə, övladlarının 
yanına gəldi. Bir müddət şəhərin 9-cu mikrorayonunda 
üçotaqlı mənzildə özünün qaçqınlıq və işsizlik taleyini 
yaşadı. Amma istirahət etmək, dincini almaq  istəyində 
olsa da, həyat onu bərk-bərk sıxırdı. Balıq suya, kök 
dərinə, gövdə üzə can atdığı kimi o da öz eli üçün 
darıxırdı. Elə kənd camaatı da Bayram Əlləzov üçün 
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qəribsəyir, onu öz yanlarında görmək istəyirdilər. 
Hətta bu məqsədlə onun yanına öz adamlarını da 
göndərmişdilər. Bayram Əlləzov isə onlara  “bir az 
dincəlim, sonra baxarıq” deyə cavab vermişdi.

...Dayısı Qara Camal Bakıda, xəstəxanaların birində 
yatırdı. Onunla bir palatada Azərbaycanın məşhur alimi, 
dünya şöhrətli akademik Ziya Bünyadov da müalicə 
alırdı. Bayram müəllim tez-tez dayısını yoxlamağa 
getdiyindən rəhmətlik Ziya müəllimlə də dostlaşmışdı. 
Odur ki, növbəti dəfə onlara baş çəkməyə gedəndə 
Bayram müəllim qızılşəfəqlilərin onu Şamaxıya dəvət 
etməsindən söz saldı, bu qüdrətli insanlardan məsləhət 
istədi. Rəhmətlik Ziya Bünyadov:

– Bir halda ki el səni istəir, sən niyə getməyəsən 
ki? – dedi.

Dayısı Qara Camal da hörmətli akademikin 
sözlərini təsdiqlədi: 

-Sən bütün ömrünü Qızıl Şəfəq camaatına 
bağlamısan, elə ömrünün sonuna qədər də onlarla bir 
yerdə olmalısan.

Eloğluları ikinci dəfə onun yanına gələndə Bayram 
müəllim onları ümidsiz yola salmadı. “Bir neçə günə 
yığışıb gələrəm” dedi. 

-Gəldi də.
... Kərkənc kəndi Mədrəsə sovxozunun birinci 

şöbəsi idi. Qızıl Şəfəq camaatı da Kərkənc kəndində 
məskunlaşdığından Bayram Əlləzovu bu şöbənin 
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müdiri təyin elədilər. Beləliklə, 1989-cu ilin noyabr 
ayında Bayram Əlləzovun adına Azərbaycanda ilk 
maaş yazıldı. Bir neçə ay sonra, daha dəqiq desək, 
1990-cı il aprel ayının 26-da Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sovetinin qərarı ilə Kərkənc kəndi Mədrəsədən ayrıldı 
və müstəqil kolxoz kimi fəaliyyətə başladı. Adını 
da “Şəfəq” kolxozu qoydular. May ayının 1-də isə 
Bayram Əlləzovu həmin kolxozda idarə heyətinin 
sədri vəzifəsinə seçdilər. Necə deyərlər, bu da bir el 
istəyi, bu da bir dövlət qayğısı!  Bundan yaxşı nə ola 
bilərdi ki!

Az vaxt ərzində bu üzü nurlu kişi Şamaxı rayo-
nunda da özünün işgüzarlığı, idarəetmə qabiliyyəti, 
eləcə də alicənablığı və mehribanlığı ilə hamının 
diqqətini özünə cəlb elədi. O, rayon rəhbərləri və 
qonşu kəndlərin qabaqcılları ilə dostluq əlaqəsi qur-
du. Kərkənc camaatının (hərçənd onlar bu ada hələ 
uyğunlaşmamışdılar və hələ özlərini qızılşəfəqli kimi 
çağırırdılar) sosial problemlərinin həlli üçün yeri 
gəldikcə onlardan tutarlı dəstək aldı. Beləcə, həm 
Bayram Əlləzov özü, həm də bütün qızılşəfəqlilər 
rayon ictimaiyyəti ilə qaynayıb-qarışdılar. 

Kərkənc kəndində həyat öz axarına düşmüşdü. 
Camaatın işgüzarlığı və zəhmətsevərliyi sayəsində 
“Şəfəq” kolxozu da plan və tapşırıqları vaxtında 
yerinə yetirir, adı rayonun qabaqcıl təsərrüfatları 
sırasında çəkilirdi. İndi buraya Azərbaycanın müxtəlif 
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mətbuat orqanlarından tez-tez  nümayəndələr gəlir, 
bu təsərrüfatın rəhbəri Bayram Əlləzov haqqında, 
eləcə də ayrı-ayrı əmək qabaqcılları barəsində 
oçerklər hazırlayır, müharibə dövründə kəndlərin 
dəyişdirilməsi məsələsini “tarixdə görünməmiş iş” 
kimi qiymətləndirirdilər. Hətta, Tbilisi nəşriyyatlarının 
birində “Qızıl Şəfəq və Kərkənc: Qarabağ münaqişəsi 
şəraitində kəndlərin dəyişdirilməsi tarixi” adlı 
(rusca) kitab da nəşr edildi. Kitabın müəllifl əri Sevil 
Hüseynova, Arsen Akopyan və Sergey Rumyantsev 
xalq diplomatiyasının təntənəsi kimi bu uğurlu addımı 
sonrakı nəsillərə fədakarlıq nümunəsi kimi təqdim 
etdilər.

Kərkəncdə qızılşəfəqlilərin toy və yas mərasimləri 
də yenə əvvəlki qaydada, köhnə adət-ənənələrlə 
həyata keçirdi.  Təkcə həmişə bu işlərə başçılıq edən 
qiymətli el ağsaqqalı Bəhlul Musayev burada yox idi. 
O, Bakının Rəsulzadə qəsəbəsində məskunlaşmışdı 
və yeri gəldikcə buraya xeyir-şər məclislərinə gəlirdi. 
Bir sözlə, Kərkənc Azərbaycanın müxtəlif guşələrində 
məskunlaşmış qızılşəfəqlilərin ümid və güman yerinə 
dönmüşdü. Amma Qızıl Şəfəq yaddan çıxmırdı ki, 
çıxmırdı! Hamı onu həm yaddaşlarda yaşadır, həm də 
dünyaya təzə gələnlərin beyinlərinə həkk edir və onları 
öz ata-baba yurdlarına qayıtmaq, ona sahib olmaq üçün 
inamlı və cəsarətli olmağa səsləyirdi: 
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Ay bu elin yetirməsi, sən bir bağın bəhərisən,
Bəxtimizin övlad payı, ömrümüzün gövhərisən.
Meydan sənin, yol sənindir, sən bu günün səhərisən,
Gümanları gerçək elə, ümidlərin çırağı ol!

Borcunu bil, yükünü qan, məramını dərk elə sən,
Ömür yolu imtahandır, addımını bərk elə sən.
Nə Zamandan qorxub çəkin, nə  Məkanı tərk elə sən,
Dünya adlı bir mizanın pozulmayan növrağı ol!

Kimliyini qananların bir mənsəbə çatmağı var,  
Bircə damla ömrü belə ümmanlara qatmağı var.
Haqqa meyil salanların nur selinə batmağı var,
Dinə çevril, imana dön, İlahinin sorağı ol!

Bil ki, sənsən indi bizim arxamız da, gücümüz də,
Yenilməyən qalamız da, topdağıtmaz bürcümüz də.
Bir sarvan ol, yolu bəllə, dayanmasın köçümüz də,
Qarşı gələn xoş günlərin ömrümüzdə bir çağı ol!

Ucuz tutma, qədrini bil, hər anı bir günə döndər,
Əməlini səpmək üçün toxum elə, dənə döndər.
Eşq  sinəndə dil açanda səsə çevir, ünə döndər,
Əldən vermə bu şərəfi , yurd  yerinin ocağı ol!

Bütün qaçqınlar kimi Bayram müəllim dəVətən 
həsrətilə için-için qovrulurdu. Amma o öz dərdini 
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içinə büküb hamıdan gizlətmişdi. Ona mehir salmış 
insanlar görüb əziyyət çəkməsinlər deyə həmişə 
gülümsər görünməyə çalışırdı. Bir gün də Bayram 
müəllim Gürcüstana, Yırğançay kəndinə getdi. Burada 
o həm dəvət aldığı toy şənliyində iştirak etdi, həm 
də bu kənddən cəmi dörd kilometr aralıda yerləşən 
Cücə kəndinə, onun tanış yollarına, məhəllələrinə, 
bir-birindən yaraşıqlı evlərinə doyunca tamaşa elədi. 
Bu yerlərdə qoyub getdiyi ömrünün  bir çox anlarını 
xəyalından keçirdi, gözlərində canlandırdı. Ürəyi  
qubarlandı. Yırğançaydan ayrılıb gedəndə isə bu 
doğma yerlərə son dəfə əl elədi: “Bəlkə bu yerlərə bir 
də gəlmədim”...

Bayram müəllim Kərkəncdə öz həyat yoldaşı 
Xanımla və bir də anası (ögey anası) Həcər arvadla 
birgə yaşayırdı. Bakıda yaşayıb-işləyən övladları və 
eləcə də nəvələri tez-tez onlara baş çəkməyə gəlirdilər. 
Ailə yenə də özünün əvvəlki xoşbəxt həyatını yaşayırdı. 
Bəlkə Bayram müəllim özü də bu xoşbəxtliyi indiyədək 
bu qədər başa düşə bilməmişdi. İndi ətrafında sıralanan 
nəvələrin çoxluğu, onların şirin gülüşləri,  qayğısız və 
şən günləri ona bu xoşbəxtliyin dadını daddırırdı. Bəlkə 
də həyatının  bu şirinliyi ona ilk dəfə idi ki, el-oba və 
təsərrüfat qayğılarını unutdurur və ömür-gün yoldaşı 
Xanımla ilk dəfə idi ki, ev-ailə söhbətləri etdirirdi. Kim 
bilir, bəlkə də heç bu vaxtacan o öz sevimli Xanımına 
da ürəkdolusu nəvaziş göstərməmişdi. İndi nəvələrin 
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şirinliyi ona gözəl-göyçək Xanımının könlünü 
oxşamağı da lazım bilirdi. Odur ki, bu təzə məkanda ilk 
dəfə olaraq öz sevimlisi ilə üz-üzə, diz-dizə oturub ona 
bu xoşbəxt həyat üçün bir növ gözaydınlığı da verdi:

İllərin əliylə biçildi ömür,
Bir içim su kimi içildi ömür.
Uzaqdan baxanda seçildi ömür,
Mən baba çağrıldım, sən nənə oldun.

Bir eşqin tərlanı göydən enməmiş,
Bir ürək dil açıb tamam dinməmiş,
Hələ bir sevdanın odu sönməmiş
Mən baba çağrıldım, sən nənə oldun.

Biz gedən yollarda yolçu çox oldu,
Cərgəyə düzüldük, cərgə sıx oldu.
Deyəsən dünyanın gözü tox oldu,
Mən baba çağrıldım, sən nənə oldun.

Arxaya boylandım – nurdu, şölədi,
Xəyallar ruhuma şərbət çilədi.
Bu yandan bir körpə “gəl, gəl” elədi –
Mən baba çağrıldım, sən nənə oldun.

İllər Bayram müəllimin ömründə yaşa dolurdu. 
İndi o özünün və həmkəndlilərinin düşmüş olduqları 
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yeni ictiami mühitdə  ömrün yeni dönəmini yaşayırdı. 
Ünvan dəyişdiyi kimi tanışlar və dostlar da dəyişmişdi, 
həm də onların sıraları günbəgün artıb-çoxalırdı. Elə 
bil Bayram müəllim özünü təzədən kəşf eləmişdi. 
Özünün kimliyini də, nəyə qadir olduğunu da bu təzə 
tanış və dostlarının dilindən eşitdiyi xoş və ibrətamiz 
sözlərin vasitəsilə yenidən təsdiq edirdi. Bu hal Bayram 
Əlləzovun “Şəfəq” kolxozunun sədri kimi fəaliyyətinə 
daha çox təsir göstərir və ona mənəvi ruh verirdi. O 
səbəbdən də kolxozda işlər yağ kimi gedirdi. Təsərrüfat 
üzvləri arasındakı mehribanlıq, doğmalıq, eləcə də 
zəhmətsevərlik, işgüzarlıq, işə vicdani münasibət və 
öz təsərrüfat rəhbərlərinə hörmət və ehtiram əvvəllər 
Ermənistanda  olduğu kimi, indi burada da qonşu 
təsərrüfatların adamlarını, eləcə də Şamaxı rayonunun 
rəhbərliyini heyran qoymuşdu. İndi bu camaat 
haqqında fi kirlər də birmənalı idi. “Şəfəq” kolxozu 
1999-cu ilə kimi fəaliyyət göstərdi. Bu müddət ərzində 
qızılşəfəqlilərin həyatı da onların özlərini razı salacaq 
dərəcədə dəyişdi. Onların öz müdrik və bacarıqlı 
rəhbəri Bayram müəllimə olan hörmət və ehtiramı da 
birə-beş artdı. Öz ömrünü bu kənd camaatının taleyi ilə 
birləşdirən Bayram Əlləzov haqqında daha təmkinli, 
daha ağır və sanballı bir fi kir də yarandı:

Ordubada,
Yol gedir Ordubada.
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Qoşunda sərkərdə gərək,
Verməsin ordu bada.

Bəli, Bayram Əlləzov öz “ordu”sunu nəinki 
bada verməmiş, hətta onu səadətin ünvanına gətirib 
çıxarmışdı.

Azərbaycanda torpaq islahatı uğurla həyata 
keçirilirdi. Ölkə başçısı, rəhmətlik Heydər Əliyev hər 
bir Azərbaycan adamını özünün diqqət və qayğısının 
mərkəzində saxlayırdı. Qızılşəfəqlilər də bu sırada 
özlərini arxalı və köməkli görürdülər. Beləcə, yeni 
islahat yeni ünvanda məskunlaşan yeni camaata da 
yeni bəxşişlər verdi. “Şəfəq” kolxozu da tarixin arxiv 
yaddaşına qovuşdu.

Elə həmin 1999-cu ildə ölkədə ilk olaraq bələ-
diyyələr yaradıldı və bu yeni quruma seçkilər  keçirildi. 
Qədirbilən qızılşəfəqlilərin səsverməsi ilə Bayram 
Osman oğlu Əlləzov bu yeni yerli özünüidarəetmə 
orqanına sədr seçildi. Bu etimad təkcə hörmət və 
ehtiramdan irəli gəlmirdi, o eyni zamanda, kütlə ilə fərd 
arasında ürək yaxınlığı, bir-biri ilə bağlılıq və doğmalıq 
demək idi. Bu, həm də Bayram Əlləzovun bəxtiyarlığı 
idi. Uzun illər boyu böyük bir elin sınağından alnıaçıq, 
üzüağ çıxmaq onun şərəf və ləyaqəti demək idi. İndi 
o, həyatın qucağına təzə atılmış gənc övladlarının 
da, özlərinin “baba” kəlməsi ilə onun ürəyini dağa 
döndərən fi dan nəvələrinin də gözlərinin içinə dik 
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baxar,onlar üçün açdığı cığırı, qoyduğu izi onlara 
fəxrlə təqdim edə bilərdi.

Kərkənc bələdiyyəsində işlər o qədər də ağır 
deyildi. Kənd camaatının sosial-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması, onların mədəni həyat səviyyəsinin  
yüksəldilməsi, yolların və sosial obyektlərin təmiri və 
sair bu qəbil işlər əslində Bayram Əlləzovun bütün ömrü 
boyu qızılşəfəqlilərə göstərmiş olduğu xidmət idi. Bu 
xidmət işi Bayram  Əlləzovun qanına hopmuş, iliyinə 
işləmiş və onu müdrik bir el ağsaqqalı kimi  qayğıkeş 
etmişdi. İndi o bütün bu işləri bələdiyyə sədrliyindən 
də çox özünün ağsaqqallıq borcu hesab edirdi. Elə 
ona görə də yorulmadan, bezmədən çalışırdı. Çalışırdı 
ki, elin istəyini elə verməklə həm də özünün şərəfl i 
ömrünü şərəfl ə davam etdirsin.

Bayram Əlləzovun öz eli üçün etdiyi qayğıkeşlik 
və cəfakeşlik heç kimin gözündən yayınmırdı. 
Qədirbilənlər, qayğıkeşliyə və cəfakeşliyə qiymət 
verənlər, şərəf və ləyaqəti yüksək olana hörmət 
və ehtiram göstərənlər onu 2004-cü ildə “Qərbi 
Azərbaycanın məruz qaldığı sonuncu deportasiya 
dövründə sakini olduğu Qızıl Şəfəq kənd əhalisinin 
təhlükəsizliyinin qorunmasını, birgə məskunlaşmasını, 
məcburi köçkünlərin qayğısına qalmasını və doğma 
yurd yerlərinin unudulmamasını ehtiva edən mətbu 
çıxışlarına görə” “Konstitusiya”Diplomu ilə təltif 
etdilər. Bunun ardınca, növbəti ildə Şamaxı Rayon 
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Kərkənc Bələdiyyəsinin sədri Bayram Əlləzov 
“Quruculuq və xeyriyyəçilik işlərində göstərdiyi müs-
təsna xidmətlərinə görə” “Müstəqil Dövlət” qəzetinin 
təsis etdiyi “”Şərəf və Ləyaqət” Diplomuna layiq 
görüldü. 

Bayram Əlləzov Şamaxı rayonunun rəhbərliyi ilə 
özünün əlbir fəaliyyətini də mövcud dövlət qanunlarına 
söykənərək, özünəməxsus ağsaqqallıqla davam 
etdirirdi. İnsafən, rayonun rəhbər orqanlarında çalışan 
başbilənlər də bu təcrübəli insanın təklif və arzularını 
özlərinə məsləhət kimi qəbul edirdilər. Elə ona görə də 
əlbir iş uğur gətirirdi. Hər kəs görülən işdən məmnun 
qaldığı kimi, həm də Bayram müəllimdən razılıq edirdi. 
Bu razılıq Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin iki dəfə 
dalbadal Kərkənc Bələdiyyəsinin sədri Bayram Osman 
oğlu Əlləzova vermiş olduğu “Fəxri Fərman”larda da öz 
əksini tapmışdır. Həmin “Fərman”lar məzmun  etibarı 
ilə müxtəlif  olsalar da, mahiyyət etibarilə Bayram 
müəllimin özünə və işinə verilən yüksək qiymətdir.

“Kənd təsərrüfatı sahəsində səmərəli fəaliyyət 
göstərdiyinə və 1 noyabr Kənd Təsərrüfatı İşçiləri 
Günü münasibətilə” və “Rayonda Sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsində və Dövlət Proqramının yerinə 
yetirilməsində fərqləndiyinə görə” məzmunlu Fəxri 
Fərmanlar yuxarıda söylənilənlərin əyani təsdiqidir.

2005-ci il aprel ayının 25-də Azərbaycan Respub-
likasının prezidenti cənab İlham Əliyev Şamaxı rayo-
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nuna səfər etmişdi. Onun rayon camaatı ilə görüşü 
yaddaşlarda silinməz iz buraxdı. Bu görüşdə rayon 
rəhbərliyinin tövsiyəsi ilə Bayram Əlləzovun da 
iştirak etməsi onun şərəfl i ömür kitabına qızılı hərfl ərlə 
yazıldı. Bu həm də Bayram Əlləzova verilən yüksək 
qiymət demək idi.

***

Kərkənc Bələdiyyəsinin sədri Bayram Əlləzov 
bu illərdə ömrünün kamillik çağlarını yaşayırdı. 
Bu ömür həm də böyük bir elin əhatəsində, eləcə 
də onun özünün doğma və mehriban ailəsinin isti 
münasibətlərində şad və xoşbəxt görünürdü. Dörd 
övladının və səkkiz nəvəsinin şirinliyi ona bu həyatı 
şirindən-şirin göstərirdi. Ailədə yaşanan bəxtiyarlıq 
ona daha çox yaşamaq həvəsi verirdi. Həcər arvad da 
hələ sağ idi. O indi də Mərdanın, Çingizin, Sevincin və 
Fuadın uşaqları ilə əylənir, onlara gah nəsihət, gah da 
vəsiyyət edirdi:

Sellən,
Göllən,
Lillən,
Durul!

Haqqa,
Baxta,
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Vaxta
Yar ol!

Bac al,
Ucal!
Qocal,
Pir ol!

Adda,
Yadda,
Yurdda
Nur ol!

Uşaqlar da Həcər arvadı Xanım nənə kimi çox sevir 
və ondan ayrı dura bilmirdilər. Ona görə də buraya tez-
tez yığışır və bir-birindən maraqlı, şən və yaddaqalan 
günlər keçirirdilər. Bir gün də Həcər nənə özünün bu 
bəxtiyar taleli doğmalarını Allaha əmanət edib Haqq 
dünyasına qovuşdu. Onda 2009-cu il idi. Allah rəhmət 
eləsin!

Həcər arvadın ölümündən sonra Bayram müəllimlə 
Xanım xala bir-birinə çox qısılmışdılar. Elə bil bu 
doğma insanın itkisi onlara özü ilə təklənmək qorxusu 
gətirmişdi. Yox, bəlkə də belə deyildi. Bəlkə də bu, 
insanın ahıllaşdıqca insana yaxınlaşmağından irəli 
gəlirdi. İndi Bayram müəllim işlərinin azlığındanmı, 
ya nədənsə gününün çox hissəsini öz Xanımı ilə bir 
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yerdı keçirirdi. Bəlkə də onları hər an, hər dəqiqə bir 
yerdə olmağa vadar edən bir də şirin-şəkər nəvələr idi. 
Hər nə isə. Bu evdə, bu ailədə Allahın Nuru var idi 
və o Nur bu xoşbəxt taleli insanları hamının gözündə 
Müqəddəs kimi göstərirdi. 

Bayram müəllim nəvələri ilə əylənməyə bərk 
alışmışdı. Onlardan ayrı dura bilmirdi. Nəvələri 
böyüdükcə onların maraq dairələri də böyüyür və baba 
Bayrama hər dəfə yeni məzmunlu suallar verirdilər. 
Bəzən bu suallara onun sonbeşik övladları Sevinc və 
Fuad da qoşulurdular. Onlar da öz atalarından bir belə 
şöhrət qazanmağın səbəbini soruşurdular. Bayram 
müəllim isə bu qəbil sualların hamısına eyni cavabı 
verirdi:

Büdrədim, yıxıldım dirəyim oldu,
Hər addım başında gərəyim oldu.
Dadım, tamım oldu, çörəyim oldu,
Üstümdə torpağın minnəti çoxdur.

Gəzdim  yaxasında bir iz qoyunca,
Arzumu, kamımı aldım doyunca.
Unuda bilmərəm ömrüm boyunca,
Üstümdə torpağın minnəti çoxdur.

Alnımın tərindən bar verib mənə,
Sərvətə döndərib var verib mənə
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Qabarlı əlimi yar verib mənə,
Üstümdə torpağın minnəti çoxdur.

Haqqını qanan kəs günaha batmaz,
Yaxşının payını yamana qatmaz.
Borcunu verməyə bir ömür çatmaz,
Üstümdə torpağın minnəti çoxdur.

Gözəldir könlümün sonası kimi,
Ruhumun parlayan aynası kimi.
Şirindir ömrümün mənası kimi,
Üstümdə torpağın minnəti çoxdur.

Sonra da özünün keşməkeşli həyatından epizodlar 
danışar, vəzifənin ağırlığına, elin tənə və tənqidlərinə 
necə dözdüyündən, son nəticədə hamının sevimlisi 
olmaq kimi yüksək mərtəbəyə qalxmasından söhbət 
açardı və hər dəfə də nəvələrin verdiyi sualların 
cavabını özünün məsləhətləri ilə yekunlaşdırardı:

Sol-sağına,
Yığnağına,
Öz bağına
Daş atma ha!

Dil həvəngdir,
Bil, pələngdir.
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Söz tüfəngdir,
Boş atma ha!

Sev taxçanı,
Öz axçanı.
Söz boğçanı
Boşaltma ha!

Nə rəzalət,
Nə cəhalət,
Nə xəyanət 
Yaşatma ha!

Ölç, sonra biç,
Bax, sonra seç,
Yüz bələn keç,
Baş qatma ha!

Nə kəlləni,
Nə şilləni,
Nə gülləni
Çaş atma ha!

Nəvələr də beləcə Bayram müəllimin şirin-şəkər 
söhbətlərinə qulaq asa-asa özləri də bilmədən böyüyür 
və hər biri də özlüyündə öz babasına oxşamaq həvəsinə 
düşürdü.
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Bayram müəllim Kərkənc Kənd Bələdiyyəsinin 
sədri vəzifəsində ta 2015-ci ilə qədər işlədi. Həmin ilin 
avqust ayında 80 yaşlı bu gümrah kişi “daha bəsdir” 
deyib işdən uzaqlaşmaq qərarına gəldi. İnsafən, hər 
dəfə bələdiyyə seçkiləri zamanı onun namizədliyini 
dəstəkləyən eloğluları da, Şamaxı Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin rəhbərliyi də qalıb işləməsini təkid etdilər, 
lakin Bayram Əlləzov “qoy indi gənclər işləsinlər” 
deyib hamıya razılıq etdi. 

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti Bayram Əlləzovu 
olduqca təmtəraqlı yola saldı. Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Asif Ağayevin 11 avqust 2015-ci il tarixli 
imzası ilə Bayram Osman oğlu Əlləzov “Rayonun 
ictimai-siyasi həyatındakı səmərəli fəaliyyətinə görə” 
Fəxri Fərmanla təltif edildi. Amma bu hələ başlanğıc 
idi. Bayram müəllimin yubiley günündə, 15 avqust 
tarixində isə İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi rayonun 
idarə və müəssisə rəhbərlərinin, eləcə də Bayram 
müəllimin ailə üzvlərinin iştirakı ilə Şamaxının dilbər 
guşələrindən birində “yolasalma” şənliyi təşkil etdi. 
Yemək-içmək, çal-çağır, Bayram müəllimin ünvanına 
söylənilən bir-birindən xoş və ibrətamiz sözlər şənliyi 
həm maraqlı, həm də yaddaqalan etdi. Bayram 
müəllim özü də, ailə üzvləri də bu diqqəti, hörməti və 
ehtiramı qədirşünaslıqla qarşıladılar, Şamaxı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin bu nəcib işinə minnətdarlıq 
etdilər. Beləcə, Bayram Əlləzovun yarım əsrdən artıq 
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bir müddətdə davam etmiş iş və rəhbərlik fəaliyyətinə 
doğmalarının, əzizlərinin, dostlarının, tanışlarının və 
onu tanıyanların, eləcə də əməyinə qiymət verənlərin 
iştirakı ilə “əlvida” deyildi.

Yaddaşı, zehni, düşüncəsi, yerişi illər öncə olduğu 
kimi indi də yerində olan bu üzünurlu kişi hələ də 
insanların arasındadır. Elin xeyir-şər məclislərində 
həmişə olduğu kimi indi də yaxından iştirak edir. 
Özünün müdrikliyini, ağsaqqallığını yetərincə yerinə 
yetirir. Şirin söhbətləri onu həmişə başı yığnaqlı 
göstərir. Elə bu kitabın ərsəyə gəlməsində də Bayram 
müəllimin bal kimi şirin söhbətləri, göylərin üzü kimi 
açıq və aydın fi kirləri, böyük-böyük dərələrin heyrət 
doğuran dərinliyi kimi dərin yaddaşı, ulduzların bənzəri 
olan ziyalılığı və bir də ağsaqqallığı ilə müdrikliyi 
əvəzsiz kömək oldu. Oxunduqca oxunan dastan kimi 
varaqlandı bu canlı kitab. Yuxarıda söylənilənlər və 
qələmin yazıb çatdıra bilmədiyi neçə-neçə fi kirlər 
şırıltıyla axan dupduru dağ çayı kimi axdı, axdı... və 
heyran qoyduğu dinləyicisini özündən alıb həmişə 
qibtə olunacaq bir ömür dünyasına apardı. Amma özü 
haqqında danışmadı. Təkcə onu dedi ki:

Məqsədim də, məramım da,
Yaşamağa qərarım da 
                                Bəllidir.
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Həm inamım, həm imanım,
Həm də könül xanimanım 
                               Bəllidir

Keçdiyim  yol, qoyduğum iz,
Könüllərə yaydığım söz
                               Bəllidir.

Haqqı uca tutmağım da,
Haqqa gedib çatmağım da
                              Bəllidir.

Nəfi sdən əl üzməyim də,
Xəbisdən gen gəzməyim də
                              Bəllidir.

Söz-söhbətim, nəsihətim,
Bir də ən son vəsiyyətim
                              Bəllidir.

Günahım da, savabım da,
Məhşər günü cavabım da
                               Bəllidir.
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***

Əlləzlilər tayfasının nəsil şəcərəsi Bayram 
müəllimin törəmələri ilə birlikdə qollu-budaqlı nəhəng 
bir palıd ağacına bənzəyir. Bu ağacın kökü dərinliklərə 
gedib çatdığı kimi, budaqları da şaxələnib hər yana 
kölgə salır. Bu ağacın əzəmətli və vüqarlı görkəmi isə 
baxanları heyran qoyur. 

Bayram Əlləzovun 4 övladı və 8 nəvəsi vardır. 
Nəvələrindən biri onu özünün, biri atası Osman kişinin, 
biri də anası Nazənin xanımın adını daşıyır.

Böyük oğlu Mərdan iqtisadçıdır. Azərbaycan 
Respublikası Vergilər Nazirliyində işləyir. İki övlad 
atasıdır. Oğlu Rəşadət də, qızı Nazənin də ali təhsilli 
mütəxəssislərdir. Bayram müəllimin ikinci oğlu, ha-
mının “Qızıl oğlan” adlandırdığı Çingiz orta məktəbi 
qızıl medalla, Azərbaycan Tibb Universitetini isə fərq-
lənmə diplomu ilə bitirmişdir. Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ müharibəsinin veteranıdır. Çingiz 
həkim nə az, nə çox,  düz 20 il Azərbaycan Silahlı Qüv-
vələrinin hospitalında neyrocərrah işləmişdir. İndi o, 
Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi-tibb fakültəsinin 
rəisidir (dekanıdır). 9 elmi məqalənin, 1 səmərələşdirici 
təklifi n, habelə “Kəllə-beyin travmalarının müayinə 
və müalicəsi prinsipləri” tədris-metodiki tövsiyənin 
müəllifi dir. O, 2016-cı ildə”Əməkdar həkim” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. Qızı Aylin ali məktəbə 
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hazırlaşır, oğlu Bayram isə “Dəyanət” liseyində oxuyur
Bayram müəllimin qızı Sevinc xanım N.Tusi adına 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fi lologiya 
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Filologiya 
üzrə fəlsəfə doktorudur. O, Bakı Dövlət Universitetinin 
nəzdində fəaliyyət göstərən “Gənc istedadlar” liseyində 
müəllim işləyir.

Sevinc xanımın oğlu Mustafa liseyi Qızıl medalla 
bitirmiş və 695 balla Bakı Ali Neft Məktəbinə qəbul 
olunmuşdur. Prezident təqaüdçüsü olan bu tələbə oğlan 
köçürmə yolu ilə Kanadanın Vaterloo Universitetinə 
yollanmış və təhsilini burada davam etdirmişdir. 
Sevinc xanımın qızı Ləman da qardaşı Mustafanın 
yolu ilə getmişdir. O da orta məktəbi bitirəndən 
sonra eyni zamanda iki ali məktəbə – Azərbaycan 
Dövlət Tibb Universitetinə və həm də Seçenov adına 
Moskva Dövlət Tibb İnstitutunun Bakı fi lialına qəbul 
olunmuşdur.  Ləman isə ikinci ali məktəbi seçmiş və 
indi burada təhsil alır.

Bayram müəllimin sonbeşik oğlu Fuad da 
iqtisadçıdır. O, Bakı Şəhər Vergilər Departamentində 
çalışır. İki övlad atasıdır. Böyük oğlu Osman “Dəyanət” 
liseyində, kiçik oğlu Onur isə Bakıdakı 144 nömrəli 
tam orta məktəbdə oxuyur.

Bütün bu sadalananlar Bayram Əlləzovun fəxr və 
qürur hissi ilə söylədikləridir. O bunu həm özünün 
aqibəti, həm də taleyinin yeni üfüqləri kimi ömrünün 
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zinəti bilir.

Səmtimi daşlığa çəksə də zaman
Son ümid çırağı hələ ki, yanır.- 

deyir Bayram müəllim. Çünki o, övladlarını və 
nəvələrini öz ömrünün yeni görkəmi, təzə biçimi kimi 
dəyərləndirir və bundan mənəvi rahatlıq tapır. Sonra da

Bu dünyanı
             dərk edirəm-
   İnsan kimi 
             yaşayıram
                      qucağında.
Bu dünyaya
            ərk edirəm
                  öz evim kimi 
                            isinirəm 
                                   ocağında – deyib 

Bayram müəllim öz bəxtiyarlığını möhkəm-
möhkəm bağrına basır və

Bu da bir nəğmədi, bu da bir xaldı,
Mənim taleyimə yazılıb qaldı.- söyləyir.

Amma talenin əli ilə yazılmış bu ömür nəğməsinə 
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Bayram müəllimin dediyi kimi “qaldı”  demək də düz 
olmaz. Çünki bu nəğmənin nəqarəti olduqca şirin və 
yaddaqalandır. Odur ki, o, zaman-zaman oxunacaq, 
oxunduqca şirinləşəcək və yaddaşlarda əbədi yaşamaq 
hüququ qazanacaqdır.

Hələlik isə Bayram müəllim gümrah olduğu qədər 
də nikbindir:

Hələ bir nağılı qurtarmamışam,
Nəvələr gözləyir alma payını.
Hələ bir tutarlı yurd salmamışam,
Selə döndərmişəm ömrün hayını.

Qoy olsun ömrümdə bu da bir naxış,
Hələ inadımdan əl çəkməmişəm.
Nə bir köç vaxtıdır, nə də yır-yığış,
Hələ son mənzilə yol çəkməmişəm.
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EPİLOQ ƏVƏZİ

  VƏ YA 

MÜƏLLİFDƏN OXUCUYA

Bu kitabı doğulub qucağında  böyüdüyüm 
Kəpənəkçinin vaxtilə Cücə kəndinə olmuş dərin dostluq 
və qardaşlıq sevgisindən bəhrələnib yazdım. Elimin 
ötüb-keçmiş neçə-neçə qiymətli kişilərindən mənə 
əmanət qalmış bu sevgi hissi ürəyimdə məhəbbətə, 
qələmimdə cəsarətə döndü və bu kitab ərsəyə gəldi. 
Amma bu kitabın yazılması müəllif üçün heç də asan 
olmadı. Bir vaxt Kəpənəkçidən Cücə kəndinə aparan 
yolların tozuna-tozanağına bükülüb yaddaşımın bir 
küncündə qalmış xatirələr dilləndikcə gah sevindim, 
gah güldüm, gah da dərin iztirablar keçirdim. İndi 
bu gün Kəpənəkçidən uzaqlarda olsam da, əlim ona 
çatır, lakin Borçalı mahalının tən ortasında olan 
Kəpənəkçidən Cücə kəndinə daha əl çatmır. Bu kənd 
talenin dəhşətli əzablarına tuş gələrək varlıqdan yoxluğa 
çevrilmişdir. Uzaqdan baxanda ürəkləri göyüm-göyüm 
göynədən köhnə yurd yerləri gözü yollarda qalmış 
həsrətlilər kimi sanki insana “gəl,gəl” deyir, amma 
nə bu yurd  yerlərinin sahibləri, nə də onun qonaq-
qarası  bu çağırışa cavab verə bilmirlər. Bax, bu və bu 
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kimi dəhşətli fi kirlər kitabın yazılması prosesində acı 
göz yaşlarına dönüb nə qələmə, nə də kağıza rahatlıq 
vermədi. Şükürlər olsun ki, Cücə kəndinin yoxluğu 
onun insanlarının varlığında hər birimiz üçün bir 
təsəlliyə dönmüşdür. 

Hörmətli oxucu! Qələmimi götürüb  yazmağa 
başlayanda ilk olaraq düşündüm ki, oxucularımı 
mahalımızın qayım-qadım ellərindən olan Cücə 
kəndinin tarixi ilə tanış edim, onun mədəniyyətindən 
söz açım və gələcək nəsillərə ərməğan edim. Bu 
məqsədlə xeyli araşdırma da apardım. Gördüm ki, 
mənim əllərimdən tutub öz arxasınca aparan istək bu 
yolda xeyli gecikmişdir. Belə ki, Cücə kəndinin tarixi 
və mədəniyyəti haqqında illər öncə xeyli sayda kitablar 
yazılmışdır. Xüsusilə də bu kəndin qiymətli oğlu, dünya 
şöhrətli alim, rəhmətlik Afad Qurbanovun “Qərbi 
Azərbaycanın Cucikənd yazılı abidələrinin kəşfi ”, 
“Qədim Cucikənd yazılı abidələri”, “Cücəkəndin 
daşüstü yazıları”, “Qərbi Azərbaycanın Cucikənd 
şivəsi”  adlı kitabları bu sahədə bütün qaranlıq 
məqamlara yetərincə işıq salmış və qiymətli bir mənbə 
kimi zaman-zaman oxucuların köməyinə çatacaqdır. 
Ona görə də öz fi krimdən vaz keçdim. Lakin bu kənd 
haqqında içimdə baş qaldıran kitab yazmaq istəyi də 
məni tərk eləmədi. Odur ki, Cücə kəndinin qiymətli 
adamlarına üz tutdum, onları dinləyib düçar olduqları 
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sonuncu deportasiyadan yazmaq qərarına gəldim. Sən 
demə bu barədə də “Qızıl Şəfəq və Kərkənc: Qarabağ 
münaqişəsi şəraitində kəndlərin dəyişdirilməsi tarixi” 
adlı kitab çap olunmuş, xeyli sayda qəzet məqalələri 
yazılmışdır. Xüsusilə mahalın hörmətli ağsaqqalı  
rəhmətlik Sədi Pənahovun hələ 2003-cü il yanvarın 
16-da “Xalq qəzeti”nə  vermiş olduğu müsahibə çox 
tutarlı tarixi bir sənəddir.

Doğrusu, bütün bunlardan sonra istəyimin əksinə də 
gedə bilmədim. İsrarlı olduğum üçün bu kənd haqqında 
mütləq nəsə yazmaq, özümün bu elə olan hörmət və 
ehtiramımı adi bir sözlə də olsa ifadə edib oxuculara 
çatdırmaq həvəsindən əl çəkmədim. İlk həmsöhbətim, 
bu kəndin hörmətli oğlu Bayram Osman oğlu Əlləzovun 
şirin söhbətləri də mənim içimdəki həvəsi xeyli artırdı. 
Odur ki, elə onun özündən yazmaq istədim. Burda da 
əlim “boşa” çıxdı. Sən demə mənə qədər bu qiymətli 
kişi haqqında sayagəlməz qədər qəzet məqalələri dərc 
edilmiş, onun şəkilləri müxtəlif mətbuat orqanlarının 
səhifələrini dönə-dönə bəzəmişdir. Bayram müəllimin 
həmkəndlisi şair Məhəmməd Meydanoğlu onun 
şərəfi nə “Səndədir”, əslən İlməzlidən olan, oxucuların 
yaxşı tanıdığı Salman Qazi isə özünün 2012-ci ildə 
çap etdirdiyi “Dünya, kimin dünyasısan” kitabında 
“Bayram kişi” adlı şeir yazmışdır. Amma buna 
baxmayaraq, yenə də inadımdan dönmədim. Cücə 
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kəndinin bütün camaatına olan hörmət və ehtiramımı 
bu kəndin çoxsaylı tayfalarından birinin – Əlləzlilər 
tayfasının timsalında çatdırmağa çalışdım. Bilmirəm 
buna nail oldummu, yoxsa yox? Hər halda bu bir ürək 
döyüntüsü, qəlb çırpıntısıdır. Yəqin ki, bunu kitabın 
sətirlərindən də başa düşmək olar. 

Son söz isə sənindir, oxucu dost! Bu kitabda 
yaxşı nə varsa bil ki, elin urvatından və ləyaqətindən 
gəlir, nöqsanlar isə ancaq mənimkidir. Öz nöqsanımı 
başa düşdüyüm kimi, təsəllim də var: el bağışlamağı   
bacarandır!

                                                  
                                               Hörmətlə, 

Müəllif.
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