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 Monoqrafiyada müəllifin uzun illər ərzində AMEA – nın Şəki 

Regional Elmi Mərkəzinin “Folklorşünaslıq və el sənətləri” şöbəsinin 

tədqiqat planına uyğun Şəkinin Göynük mahalının Baş Göynük və Baş 

Layısqı kəndlərindən toplamış olduğu tarixi və ədəbi-folklor 

materiallarının elmi şərhi verilmişdir. Adı çəkilən kəndlərin 

toponimik, məhəlli quruluşu, əhalisinin soy, dil, ad və ləqəb 

xüsusiyyətləri, etnoqrafiyası - adət-ənənələri, məşğuliyyəti, folklor 

deyim və düşüncə tərzi, mənəvi-psixoloji aləmi haqqında geniş 

məlumat verən bu əsər Azərbaycanşünaslığın daha da inkişaf 

etdirilməsinə, xüsusən diyarşünaslığın öyrənilməsinə mühüm töhfə 

olacaqdır.  

 Kitab bütün qrup oxucular, xüsusilə Göynük mahalının adı 

çəkilən kəndlərinin ədəbi-tarixi, folklor həyatı ilə maraqlanan 

tarixçilər, ədəbiyyatçılar, dilçilər, folklorşünaslar üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.  
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                   GİRİŞ 

 

Şanlı və mübarizələrlə dolu tariximizdən məlumdur ki, 

Azərbaycan XIX yüzilliyin başlanğıcında Rusiyanın işğalına 

məruz qaldı. Çar Rusiyası Quzey Azərbaycanda xanlıqlar 

dövründən qalmış idarəetmə sistemini ləğv edərək hərbi 

komendantlıq idarəçiliyi yaratdı. Məlum 1828-ci il Türkmənçay 

müqaviləsindən sonra Azərbaycanın və onun bölgələrinin əsl 

maddi və mənəvi faciəsi başlandı. Xüsusilə, Azərbaycana 

İrandan edilən erməni köçü bu faciəni daha da dərinləşdirdi. Hər 

yerdə rus imperiyasının müstəmləkəçilik siyasəti ilə yanaşı, 

erməni özününküləşdirməsi tüğyan etməyə başladı. Çar 

Rusiyası, sonra mövcud olmuş Sovet İttifaqı qurumunun saxta 

qardaşlıq ideyaları bu xəyanətləri ört-basdır etdi. Milli 

respublikalara dini - mənəvi təzyiqlər xalqı öz etiqadlarından 

uzaq saldı, etiqad ocağı olan məscidlər klublara və mədəniyyət 

ocaqlarına çevrildi. Xalqın mənəviyyat daşıyıcıları olan din 

xadimləri ya sovet imperiyasının qırmızı gülləsinə tuş gəldilər, 

ya da uzaq Sibir sürgünlərində həyatlarını başa vurdular. 

Minlərlə el-oba adlarımız, soy, ləqəb anlayışlarımız 

erməni-ruslaşdırma siyasətinə məruz qalaraq saxtakarcasına 

dəyişdirildi. Milli ad sistemimizdə bu siyasətin acı nəticələri 

özünü büruzə verdi. XX əsrin ortalarında dini məzmun daşıyan 

adlarımızdan olan Qurban, Məhəmməd, İsmayıl, Əli, Oruc və s. 

adlar az qala leksikonumuzdan silinmək dərəcəsinə çatdı. 

Azərbaycan elmi ədəbiyyatı uzun illər bu qərəzli siyasəti 

cavabsız qoydu. Düzdür, bu sahədə onomastik baxımdan, 

toponimik səciyyədən bir sıra alimlərimiz (məsələn, Afat 

Qurbanov, Zemfira Verdiyeva, Aydın Paşayev, Tofik Əhmədov, 

Elxan Nuriyev və başqaları) diqqətəlayiq fəaliyyət göstərdilər. 

Lakin 1991-ci ilin 18 oktyabrınadək aparılan araşdırmalar 

demək olar ki, seyrçi mövqedə qaldı. İkinci tarixi 

müstəqilliyimizdən sonra özümüzə qayıdışla bağlı bu sahədə 
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respublikamızda ilk addımı AMEA-nın Şəki Regional Elmi 

Mərkəzinin kollektivi atdı. Mərkəzdə bu istiqamət üzrə 

uzunmüddətli tədqiqat planı hazırlandı. Bu istiqamətli işin 

əhəmiyyətini qiymətləndirən görkəmli ədəbiyyatşünas, 

akademik Nizami Cəfərov yazır: “Respublikamızda elə kəndlər, 

elə qəsəbələr, şəhərlər var ki, bir neçə minillik yaşa, bu və ya 

digər dərəcədə müstəqil etnoqrafik xarakterə, özünəməxsus 

əlamətlərə malikdir. Onların keçdiyi yolu öyrənmək, 

həyatlarında baş vermiş hadisələri, faktları xatırlamaq tarixi 

tədqiq baxımdan çox əhəmiyyətli bir işdir”.  

Şəki şəhəri, onun çevrəsindəki Oxud, Baş Layısqı, Baş 

Göynük, Aşağı Göynük, I-II Biləcik, Baqqal və digər kəndlərin 

məhəllə, soy, ləqəb baxımdan, etimoloji aspektdən tədqiqatlara 

başlandı. 

Uzun illərin gərgin fəaliyyəti sayəsində bu sahədə uğurlu 

nəticələr əldə edildi. Əvvəlcə Şəkinin Qoruq ərazisi “Şəkidə 

məhəllə adları, soylar və ləqəblər: Qoruq ərazisi I kitab” adı 

altında 2004-cü ildə nəşr edildi. Bu unikal nəşr respublikanın 

görkəmli alimləri və nüfuzlu elmi təşkilatları tərəfindən yüksək 

dəyərləndirildi. 2006-cı ildə Şəkinin özü qədər tarixi keçmişi 

olan Oxud kəndi bu sətirlərin müəllifi tərəfindən qeyd olunan 

istiqamətdən öyrənilərək “Qədim-türk Oğuz yurdu Oxud” adı ilə 

nəşr edildi. Sonrakı illərdə tədqiqatların vüsəti daha da artdı. 

Elmi Mərkəzin “Folklorşünaslıq və el sənətləri” 

laboratoriyasının (sonralar şöbə) folklor işçi qrupu tərəfindən 

Şəkinin digər, Qışlaq, Dodu və Kiş kəndinin folklor həyatına 

dair qiymətli materiallar toplanılaraq “Şəkidə məhəllə adları, 

soylar, ləqəblər: II kitab” adı ilə 2009-cu ildə nəşr edildi.  

 Baş Göynük və Baş Layısqı kəndlərinin soy, ləqəb, 

məhəlli baxımdan araşdırılması elə bu zərurətdən doğdu. 

Düzdür, Baş Göynük və Baş Layısqı kəndləri tədqiq baxımdan 

donmuş kəndlər deyil. Bu qədim və şanlı diyarların tarixi, 

tanınmış şəxsiyyətləri ilə bağlı akademik Yaqub Mahmudov, 

Əziz Mustafa, Zərinə Cavadova, Həbibulla Manaflı, Şahin 

Aydəmir, Şahnaz Salamova kimi ziyalılar müəyyən qədər 
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münasibət bildiriblər. Ancaq bizim məqsədimiz bu diyarların 

ədəbi – tarixi, folklor həyatını, məhəlli quruluşunu, dil, ləqəb və 

toponimik xüsusiyyətlərini, ələlxüsus, bu qədim diyarın ulu və 

bugünkü sakinlərinin qədim türklərin varisləri olduğunu sübut 

etməkdir. 

Adı çəkilən kəndlərin öyrənilməsində tədqiqat işlərinin 

aşağıdakı istiqamətlərdə aparılması qarşıya əsas məqsəd kimi 

qoyulmuşdur:  

- Xalqın mənəviyyat daşıyıcıları olan din xadimlərini 

xalqa tanıtmaq; 

- Baş Göynük və Baş Layısqı kəndlərinin toponimik 

xüsusiyyətlərini üzə çıxartmaq; 

- Sənətkarlar diyarı kimi XIX əsrin II yarısından 

bugünədək olan müddətdə həmin kəndlərdə ayrı-ayrı sənət 

sahələrinin inkişaf dinamikasını izləməklə, bir sıra sənət 

sahələrinin azalmasını elmi dəlillərlə sübut etmək; 

- Kəndlərdə mövcud olan adət-ənənələrin, mövsüm və 

məişət mərasimlərinin məzmununu təhlil etmək; 

- Kəndlərdə mövcud olan ad və ləqəb sistemini elmi 

baxımdan araşdırmaqla bu məkanın qədim türklərin oylağı 

olmasını bir daha sübut etmək; 

- Kəndlərin ulu sakinləri olan türk soylarının mənşəyini 

araşdırmaq və ayrı-ayrı nəsillərə mənsub olmuş görkəmli 

adamların həyat və fəaliyyəti ilə oxucuları tanış etmək. 

Təəssüflə qeyd edirik ki, Baş Göynük və Baş Layısqı 

kəndlərinin ilkin folklor örnəklərinin çox hissəsi yaşlı nəslin 

sinəsində torpağa getmişdir. İnformatorlarımız təəssüflə 

bildirirdilər ki, əsas folklor daşıyıcıları olan nənələr artıq 

dünyasını dəyişiblər. Ancaq yenə bizim sinəsi söz xəzinəsi olan 

86 yaşlı Əhməd müəllimimiz, 96 yaşlı İsak müəllimimiz, 103 

yaşlı Qurban dayımız, yaşı 90-dan yuxarı olan ağsaqqallarımız, 

ağbirçəklərimiz bu nurlu niyyətin həyata keçirilməsində bu 

sətirlərin müəllifinə yaxından köməklik etmişlər.(Ancaq ürək 

ağrısı ilə qeyd edirik ki, hazırda həmin müdrik insanlar 
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həyatlarını dəyişiblər. Bu sətirlərin müəllifi onlarla 2006 və 

2012-ci illərdə həmsöhbət olmuşdur) 

     Baş Göynük və Baş Layısqı kəndlərinin adının 

etimologiyası göstərir ki, bu kəndlərin tarixi minilliklərlə 

ölçülür. Bu qədim tarix kəndlərin əhalisinin deyimində, alqış və 

qarğışlarında yaşayır. Bu məkanların qədimliyi onların təkcə 

etnoqrafiyası və folklor mədəniyyəti ilə deyil, həmçinin 

toponimik xüsusiyyətindədir. “Layısqı”, “Göynük”, “Avarmıx”, 

“Tırtırlı”, “Kilsə burnu”, “Qırxbulaq”, “Şamil qala”, “Çakıl” və 

s. toponimlərin aydınlaşdırılması bu məkanın qədim türk yurdu 

olması fikrini təsdiq edir. Bu məkanlarda qədimlik, uzaq 

keçmişlə bağlılıq hər işdə, mətbəx mədəniyyətində, 

adət-ənənədə, ləhcədə, danışıqda və s. özünü göstərir. 

Həmçinin qədim türklərə məxsus olan insansevərlik, 

qonağa böyük diqqət və sevgi, yüksək mədəniyyət toplama 

zamanı bizi valeh etdi. Sanki hər kəs, qoca, cavan bizə bu 

xeyirxah işdə yardımçı olmağa çalışırdı. Bu işdə bizə yaxından 

yardımçı olmuş Baş Layısqı kəndinin sakinləri Vidadi müəllimə, 

Vaqifə, Əsədə, Baş Göynük sakinləri Vaqif Şirinova, 

Məmmədxan Məmmədova, AMİ-nin Şəki filialının (hazırda 

ADPU – nun Şəki filialı) filologiya fakültəsinin tələbəsi olmuş 

Xəzərə, Rahibə, Baş Göynük kənd 2 saylı tam orta məktəbin 

direktoru Mövlüd Hüseynəliyevə, Tahir müəllimə, Vidadi 

müəllimə və digər insanlara dərin təşəkkürümüzü bildiririk. 

İnanırıq ki, zaman keçəcək, illər ötəcək, gərgin zəhmət 

hesabına ərsəyə gətirdiyimiz bu kitab Şəki və onun çevrəsinin 

tədqiqində gələcək tədqiqatçıların ilkin istifadə mənbəyinə 

çevriləcəkdir. 
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                       I FƏSİL 

 

BAŞ GÖYNÜK VƏ BAŞ LAYISQI KƏNDLƏRİNİN TARİXİ  

  

             COĞRAFİYASI  

 

1.1 Baş Göynük kəndinin tarixi coğrafiyası. 

Nə qədər qəribə səslənsə də, Baş Göynük haqqında 

yazımızı qonşu Layısqı kəndində yaşayıb-yaratmış el sənətkarı 

Molla Cumanın aşağıdakı misraları ilə başlamaq istəyirik: 

 Mahalın Göynükdür, şəhərim Şəki. 

 Layısqı kəndinin binasıyam mən [ 34, s. 167]. 

Bu unudulmaz bədii nümunədə Göynük bir mahal kimi 

xatırlanır. Elə bir mahal ki, yaşı əsrlərlə ölçülə bilər. Elə bir 

mahal ki, başı tarixin min bir hadisəsinin, keçməkeşinin şahidi. 

Göynük mahalı-özündə Azərbaycan xalqının tarixini, 

soyunu yaşadan biləcik, lahıc, qumuq, saq, oğuz və s. tayfa 

adlarının, 10-dan artıq yaşayış məntəqəsinin cəmi. Qədim Alban 

dövlətindən bu günlərə qədərki uzun tarixi yaşadan neçə-neçə 

abidələr diyarı. Yadelli işğalçılara sinə gərərək çarpışan, 

dağa-daşa sığınıb öz haqqını qoruyan neçə qaçaq-qoçağın 

vətəni.Çar Rusiyasının havadarlığına baxmayaraq erməni 

quldurlarını hələ XX əsrin əvvəllərində torpaqlarından qovan 

igidlərin vətəni.Dağlıların milli-azadlıq hərəkatının liderlərindən 

biri Hacı Muradın sığınmaq, söykənmək istədiyi vətən. 

Sovetlərin kolxoz hərəkatı zamanı buraxdığı səhvlərə dözməyib 

etiraza qalxan, ədalətsizliyə sinə gərərək, şəhidlik zirvəsinə 

yüksələn oğulların vətəni. II Dünya savaşında oğulları 

Qafqazdan Berlinə qədər yeriyən yüzlərlə cəsurun, qurbanın 

vətəni. XX əsrin sonlarında birinci Qarabağ savaşında onlarla 

şəhidi-igidi ilə öyünən, doğma Bakımızda - Şəhidlər 

Xiyabanında övladı uyuyan, bu gün intiqam hissi ilə alışıb - 

yanan Vətən və ən başlıcası onlarla görkəmli alimi, ziyalını, iş 
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adamını və dövlət xadimini yetişdirib boya-başa çatdıran, böyük 

Vətənimizin inkişafına, yüksəlişinə sevinən, töhfələr verən 

dilbər guşə, gözəl bir oba. 

Əlbəttə, belə bir mahal, oba haqqında yazmaq olduqca 

çətin və məsuliyyətlidir. Lakin nəzərə alsaq ki, Göynük 

mahalının binası-başı Baş Göynüklə bağlıdır onda bu işin 

ağırlığı və məsuliyyəti daha da artır... 

Məlumdur ki, Vətənimiz Azərbaycanın maddi mədəniyyət 

abidələri ilə zəngin olan dilbər guşələrindən biri də Şəkidir. Adı 

eramızdan çox-çox əvvəlki mənbələrdə çəkilən bu diyar bir çox 

tarixçilərin diqqətini cəlb etmiş, haqqında müxtəlif 

monoqrafiyalar, məqalələr, elmi əsərlər yazılmışdır. Lakin 

Şəkinin tarixinin araşdırılması Şəki rayonu barəsində ümumi 

məlumat almaq üçün kifayət etmir. Çünki Şəkinin hər bir 

kəndinin özünəməxsus tarixi vardır və onların araşdırılması bu 

gün vacib məqsədlərdən biridir. 

Böyük Qafqaz dağlarının qoynunda yerləşən Baş Göynük 

kəndi əlverişli təbii-coğrafi mövqeyinə və münbit torpaqlarına 

görə hələ çox qədim zamanlardan insanların diqqətini cəlb 

etmişdir. Əslində bizim “Baş Göynük” adlandırdığımız bu kənd 

ilk sakinləri tərəfindən başqa adla adlandırılmışdır. “Göynük” 

sözünün mənşəyi barəsində iki fikir söyləmək mümkündür. 

Birincisi, ola bilsin ki, buranın ilk sakinləri olmuş skiflər (iskit), 

saklar və başqaları məskunlaşdıqları bu ərazini “Göylük” 

adlandırmışdılar ki, bunun da mənası “Tala”, “Otlaq yeri” 

mənasında izah oluna bilər. Şəki-Zaqatala zonasının 

toponimiyasını araşdıran Elxan Nuriyev də “Göynük” 

toponiminin məna açımına münasibətində “meşə içərisində 

açıqlıq”, “tala” mənasını bildirdiyini ifadə edərək yazmışdır: 

“Baş və Aşağı Göynük kəndlərinin adı da arxaik söz olub, 

“meşə içərisində açıqlıq”, “tala” mənasında işlənir. Türkiyə 

ərazisində də bu terminə rast gəlinir. Məsələn: Göynük səki, 

Göynük çuxur, Göynüklər. Deməli, Göynük burada “meşə 
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içərisində açıq sahə”, “tala”, “çəmənlik” mənasındadır”  40, s. 

26.  

Şair, folklorşünas Vaqif Aslan “Göynük” söz açımına 

“Şəkinin tarixi yer adları və onların söz açımı” adlı məqaləsində 

münasibət bildirərək yazır: “Ulu babalarımız Günəşə, Aya, 

ulduzlara, daha dəqiq desək, göyə tapınmışlar. Şəkidə Göynük 

adlı yaşayış məntəqəsinin olması da bunu sübut edir. Onlar 

Günəşə həsr edilmiş mərasimlər keçirərmişlər. Bu zaman 

Günəşi təsvir edən gəlincik düzəldər, onun boynundan muncuq 

və bəzək əşyaları asardılar”  58 , s.108-109. 

 Yuxarıda adını çəkdiyimiz türk mənşəli xalqların əsas 

məşğuliyyətinin köçəri maldarlıq olduğunu nəzərə alsaq, onların 

“Göynük”də məskunlaşması və bu adın meydana gəlməsinə 

təsirlərini aydın görmək mümkündür. İkinci fikrə əsasən, 

“Göynük” sözünü Göy Türklərlə əlaqələndirmək olar. İslam 

dininin yaranmasına qədər vahid göy tanrısına sitayiş edən 

türklər işğal etdikləri bəzi ölkələrin ərazisində, o cümlədən 

Azərbaycanda kütləvi məskunlaşmışdılar. Bu əsnada “Göynük” 

kəndinə gəlib çatmış türklər bir tərəfində işqurların, digər 

tərəfində sakların məskunlaşdığı kəndin daha ucqar olan mərkəz 

hissəsində məskunlaşmış və buranı “Göy”, “Zirvə”, “Yuxarıda 

olan” mənasında işlətmişlər. Hər iki versiyanın həqiqətə yaxın 

olduğunu nəzərə alaraq demək olar ki, zaman-zaman fonetik 

dəyişikliyə məruz qalmış bu termin bizim zamanımıza 

“Göynük” formasında gəlib çatmışdır. Əslində elə bir xalq 

tapmaq mümkün deyil ki, qədim danışıq dili ilə müasir danışıq 

dili arasında müəyyən fərqlər olmamış olsun. 

“Göynük” sözünə “Baş” sözünün əlavə olunmasının da öz 

səbəbi var. Əvvəllər “Şin” çayına qədər olan ərazilərdə 

məskunlaşmış əhali sonralar çayın daşması təhlükəsini və 

əhalinin sıxlığını nəzərə alaraq yuxarı hissələrdə də məskən 

salmağa başlamışdılar ki, buradan da “baş”, “yuxarı” ifadəsi 

meydana gəlmişdir. 
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Azərbaycan toponimikasında toponimdən əvvəldə “aşağı”, 

“yuxarı” sözləri işlədilən çoxlu sayda kənd adları 

respublikamızın ərazilərində mövcuddur. Bəzən “yuxarı” 

əvəzinə “baş” sözü də işlədilir ki, toponimikamızın görkəmli 

araşdırıcısı Tofiq Əhmədovun təbirincə desək, “bu model 

əsasında differensiallaşdırılan 10 yerdə təkrarlanan 5 toponimdə 

makroarealın (Şəki dialektinin) spesifikasından asılı olaraq 

“yuxarı” əvəzinə göstərilən mövqedə (cərgədə) onun sinonimi 

olan “baş” fərqləndirici əlamətindən istifadə edilmişdir: Aşağı 

Layısqı - Baş Layısqı; Aşağı Göynük - Baş Göynük; Aşağı 

Daşağıl - Baş Daşağıl; Aşağı Kəldək - Baş Kəldək; Aşağı 

Küngüt - Baş Küngüt [16, s.104]. 

Azərbaycan xalqının etnogenezində, onun 

formalaşmasında yerli oturaq türk əhalisinə qaynayıb-qarışmış 

köçəri türklərin də mühüm rolu olmuşdur. Bizə məlum olan ən 

qədim türklər Mesopotamiyada dünyanın ilk dövlətlərindən 

birini yaratmış şumerləri dünyanın bir sıra alimləri qəbul etmək 

istəmir. Şumerlər və Azərbaycan arasında mədəni, iqtisadi və 

siyasi əlaqələr arxeoloji qazıntılar nəticəsində öz elmi əsasını 

tapmışdır. Ümumiyyətlə, şumerlər Mesopotamiyaya Azərbaycan 

ərazisindən keçib getmiş və onların bir qismi burada məskən 

salmışdır. 

Böyük türkoloq alim Oljas Süleymenov əski şumer dili ilə 

müasir Türk dilləri arasında qohumluğun olmasını elmi 

baxımdan sübut etmişdir. Məsələn, qədim şumerlərin “taqmaq” 

sözü “taxmaq”, “zaqqın” sözü “yaxın”, “eş” sözü isə “eşik” - 

həyət-baca mənasında işlədilmişdir. Siyahını istənilən qədər 

uzatmaq olar. Lakin məqsədimiz “Göynük” kəndinin tarixini 

şumerlərə bağlamaq yox, Azərbaycanın və onun bir parçası olan 

“Göynük” kəndinin aborigen əhalisinin türklər olduğunu sübut 

etməkdir. Ümumiyyətlə, adları e.ə.VII-VI minilliklərdə çəkilən 

şumerlərin uçqar dağ kəndi olan “Göynük”də tamamilə 

məskunlaşması ağlabatan görünmür. Lakin e.ə.III-II minilliklərə 

aid yaşayış məskənlərinin Şəkinin əksər ərazilərində aşkar 

olunması belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, Azərbaycanda 
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sinifli cəmiyyət və dövlətin yarandığı bir dövrdə Şəkinin də rolu 

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdı.  

Bizim eradan əvvəl VIII-VII əsrlərdə mənbələrdə “Şiş 

papaq” adlandırılan skif (iskit), sak və massaget tayfalarının 

Qara dəniz sahillərindən Azərbaycana və digər ərazilərə 

yayılması Şəki adının formalaşmasına səbəb olmuşdur. Tarixçi 

alim Qiyasəddin Qeybullayev Şəki ilə bərabər bir sıra digər 

şəhərlərin də skif mənşəli olmasını daha dolğun izah etmişdir. 

Köçəri maldarlıqla məşğul olan skiflər Azərbaycanın şimal-qərb 

ərazilərində daha çox məskunlaşmışdılar ki, bu da həmin 

yerlərin adında da əks olunmuşdur. Q.Qeybullayevə görə, 

sakların daha sıx məskunlaşdığı “Sakatala”, hazırki “Zaqatala” 

mənası “Saklara məxsus”, “Sakların ərazisi” və “Şakasena” 

hazırki Şəki mənası “Sakların ölkəsi” deməkdir. Sakların və 

onlara qohum olan digər tayfaların bütün Şəki ərazisində 

məskunlaşdığını aydın görmək mümkündür. Məsələn, sakların 

tərkibində olan Qaqmuqların məskunlaşdığı ərazidə hazırda 

“Qoxmuq” kəndi yerləşir. Göynükdə skif, sak onlara qohum 

olan işqur, aşqurların məskunlaşdığı ərazilər bir sıra coğrafi 

adlarda öz əksini tapmaqdadır. Hazırda yerli əhali tərəfindən 

təhrif olunaraq “Kamalsı” adlanan ərazi sakların məskunlaşdığı 

ilk ərazilərdən biri olmuşdur. Kamalsı əslində ilk sakinləri 

tərəfindən “Kamasa”, yaxud “Kamasak” formasında işlənmişdir 

ki, bunu da biz “sak məskəni”, “sak talası” formasında izah edə 

bilərik. Saklara qohum olan işqur, aşqurlar isə hazırda yerli 

əhalinin “Şin” adlandırdığı çayın kənarında məskunlaşmışdı. 

Məhz onların adları ilə adlanan bu çay əvvəllər “İşin”, yaxud 

“İşqur” çayı formasında işlənmişdi. Necə ki, Xəzər dənizi vaxtı 

ilə “İşqur” və ya “Qur” dənizi adlandırılmışdı. 

Yuxarıda dediklərimizi yekunlaşdıraraq belə bir nəticəyə 

gələ bilərik. “Göynük” kəndinin ilk sakinləri məhz saklar olmuş 

və burada bir sıra toponimlərin meydana gəlməsinə təsir 

göstərmişdir. Eramızdan əvvəl 530-cu ildə Əhəməni imperatoru 
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II Kiri məğlub edərək öldürmüş Tomris də, məhz skiflərin daha 

sıx məskunlaşdığı bu ərazilərin hökmdarı olmuşdur. 

Eramızın IV əsrindən başlanan “Xalqların böyük köçü” 

nəticəsində Azərbaycana yeni türk qövmləri olan hunlar, alanlar, 

suvarlar, avarlar və b. gəlmişdi. Əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq 

olan bu tayfaların da bir qismi Göynükdə məskən salmışdı.Göy 

türklərlə “Göynük” arasında olan əlaqə barəsində yuxarıda 

danışdığımız üçün burada geniş şərhə ehtiyac duymuruq. 

Bizim eranın IV əsrində yaranmış Albaniya dövlətinin 

erkən orta əsrlərdə ən böyük əyalətlərindən biri də Şəki 

olmuşdur. Albaniya dövlətinin qüvvətləndiyi bir dövrdə Göynük 

daha sıx məskunlaşmışdı. Göynük nəinki əhalisi sıx olan bir 

ərazi, həm də mühüm strateji məntəqə rolunu oynamağa 

başlamışdı. Bunu Göynükdə tikilmiş məbədlər sübut edir. 

Məbəd adlandırılan bu tikililəri gözətçi məntəqələri də 

adlandırmaq olar. Belə məntəqələrdən biri yerli əhali tərəfindən 

“Qırxbulaq” adlandırılan yerdə, Almalı dağının ətəyində, gur 

bulaqlı, sakit təbiətli bir ərazidə yerləşir. Bura kəndin ən yuxarı 

nöqtəsi hesab oluna bilər. Yerli əhalinin “Kilsə burnu” 

adlandırdığı ərazidə tikilmiş məbəd isə kəndin ən aşağısı idi. 

Çox güman ki, bu məbədlərdə ibadətlə məşğul olunur, həm də 

kəndin təhlükəsizliyi üçün ora gözətçilər qoyulurdu. Hazırda 

“Kilsə burnu” adlanan ərazidə yerləşən və Şin çayı tərəfindən 

tamamilə dağılmış məntəqədə olan gözətçilər düşmən hücumu 

və başqa təhlükələr olardısa iri tonqal yandırırdı ki, bunu da 

Qırxbulaqda olan məntəqədən aydın görmək mümkün idi. 

Beləliklə, düşmən kəndə yaxınlaşana kimi əhali dağlara çəkilir 

və öz canlarını qurtarmağa nail olurdu. Ölkəmizdə V-VI əsrdən 

sonra məbəd tikintisinin aparılmadığını nəzərə alsaq, bu 

məbədləri III-V əsrlərə aid etmək olar. 

Hal-hazırda Baş Göynük əhalisi həmin məbədləri səhvən 

“kilsə”, Qafqaz dağlarının ətəyindən uzanan və çox güman ki, 

gizli keçid kimi istifadə edilmiş uzun bir yolu isə “Gürcü yolu” 

adlandırır. Lakin hamıya aydın olmalıdır ki, Azərbaycan xalqı 

erkən orta əsrlərdə atəşpərəstliyə, bütpərəstliyə və başqa dinlərə 
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sitayiş etmişdir. Kənd ağsaqqallarının verdiyi məlumata görə, 

məbədlərin salamat qalmış hissələri sovet rejiminin qurbanı 

olmuşdu. Məbədlərdən güya qaçaqların sığınacaq kimi istifadə 

etdiyini bəhanə gətirən rus ordusu onları tamamilə dağıtmışdı. 

Hazırda “Qırxbulaq”da yerləşən məbədin uçmuş divarları 

qalmaqdadır. Görkəmli tarixçi alim, akademik Yaqub 

Mahmudovun fikrincə, bu qədim məbəd İslamın Azərbaycanda 

yayılmasından əvvəlki dövrlərə, təxminən eramızın IV-VI 

əsrlərinə aiddir. Hörmətli akademikin qənaətinə görə, Baş 

Göynükdəki Alban məbədi Kiş kəndindəki Alban məbədi ilə 

yaşıddır. Bugünədək bu tarixi abidənin ətrafında qazıntı işləri 

aparılmadığı üçün kəndin minilliklərlə səsləşən tarixi 

öyrənilməmiş qalır. Kəndin orta nəslinin nümayəndələrinin 

söyləmələrinə görə, onlar vaxtilə kilsənin ətrafında mal-qara 

otararkən üzərində qəribə yazılar olan saxsı parçaları tapardılar. 

Jurnalist Əziz Mustafa “Baş Göynük - əsrlərin yadigarı, 

ulu bir kənd” adlı məqaləsində Baş Göynüyü qədim şəhər yeri 

kimi xarakterizə edərək maraqlı məlumatları nəzərimizə çatdırır: 

“Baş Göynüyün lap qədimlərdən böyük bir şəhər olduğunu da 

sübut edən bəzi faktlar vardır. Kənddə inşaat işləri aparılarkən 

saxsı boruların aşkar edilməsi və tez-tez müxtəlif yerlərdən qızıl 

dolu küplərin tapılması Baş Göynüyün qədimlərdən bölgənin 

böyük ticarət mərkəzi olduğunu söyləməyə imkan verir. 

Təxminən 1966-67-ci illərdə kəndin yuxarı hissəsində, Alban 

kilsəsinin qalıqları yerləşən Qırxbulağın yaxınlığında qoyun 

otaran uşaqlar topaldıqaç oynayarkən, top təsadüfən gedib kiçik 

bir çuxura düşür. Uşaqlar topu oradan çıxarmaq üçün çuxuru 

qazmalı olurlar. Bu zaman onlar böyük bir qızıl küpü ilə 

rastlaşırlar. Bu barədə valideynlərinə məlumat verirlər. 

Uşaqların dediklərinə görə, qızıl küpünün üzərində əlində qılınc 

olan qəribə geyimli bir adamın şəkli varmış. Kənddə gəzən 

söz-söhbətə görə küpdə azı hansısa əsrlərə aid 45 kiloqram qızıl 

sikkələr olub. Kənddən tapılan bu qızıl küpü barədə söhbət 

gedib Şəkiyə çatdı və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları 
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həmin küpü Şəkiyə apardılar. Qızılın tapılmasında iştirak edən 

uşaqların ən böyüyü olan Kamili və valideynlərini isə milis xeyli 

incitdi. Sonra isə Kamili qızılı tapıb xəbər verməmək üstündə 

həbs edərək cəzasını çəkmək üçün uşaq müəssisəsinə 

göndərdilər. Üzərindən illər ötəndən sonra məlum olub ki, bu 

xəzinə tarixçilərin əlinə gedib çatmayıb  50 , s. 4-5.  

Qafqaz Albaniyasına aid yaşayış məskənlərində aparılmış 

arxeoloji qazıntılar nəticəsində xeyli miqdarda saxsı qabların, 

küplərin tapılması Albaniyada dulusçuluğun inkişaf etdiyini 

söyləməyə əsas verir. Albaniya tarixinin araşdırılmasında xeyli 

əziyyət çəkmiş tarixçi alim Fəridə Məmmədova da albanların 

məşğuliyyəti arasında dulusçuluğun önəmli yer tutduğunu qeyd 

edir. Göynük kəndinin bir sıra ərazilərində hələ də saxsı qablara, 

küplərə tez-tez rast gəlinir və təəssüf ki, əksərən əhalinin 

təsərrüfat yerlərindən çıxan bu qablar lazımsız hesab olunaraq 

atılır. 

Lakin yenə də əlimizdə olan faktlara, mövcud yer adlarına 

əsaslanaraq Göynük kəndində də dulusçuluğun inkişaf etdiyini 

söyləyə bilərik. Təsadüfi deyil ki, saxsı küplərin, boruların daha 

çox təsadüf olunduğu kəndin yuxarı hissəsi hal-hazırda da 

“Duluzçular” məhəlləsi adlanır. 

Kənddə aşkar olunan iri küplərdən taxıl, üzüm qalıqlarının 

aşkar olunması onlarda əhalinin həm taxıl ehtiyatının, həm də 

şərablarının saxlandığını deməyə əsas verir. 

VII əsrin ortalarında Ərəbistan Yarmadasında meydana 

gəlmiş və qısa müddət ərzində qonşuluqda yerləşən bir sıra 

dövlətləri işğal etmiş Ərəb Xilafəti Azərbaycanın da işğalına 

böyük əhəmiyyət verirdi. Alban hökmdarı Cavanşirin bütün 

səylərinə baxmayaraq, onun ölümü (681) ölkəmizin tamamilə 

işğalı ilə nəticələndi. Əməvilər və Abbasilərin dövründə 

imperiyanın ucqarlarına köçürülən ərəb ailələri xilafət üçün 

etnik dayaq rolunu oynamalı idi. Xilafətin köçürmə siyasəti 

Azərbaycandan və araşdırdığımız Baş Göynük kəndindən də yan 

keçməmişdi. Hazırda kənddə ərəblərin adını daşıyan üç böyük 
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yaşayış məntəqəsi qalmaqdadır. Kəndin cənubunda “Arab 

uşağı”, cənub qərbində “Üveys uşağı”, şərqində isə “Arab mülk” 

kimi adlandırılan məhəllələr məhz onların adı ilə bağlıdır. “Arab 

mülk” adlı məntəqə hazırda təhrif olunaraq yerli əhalinin dilində 

“Avamlıq” kimi işlədilir. Yerli əhalinin “Dəvəyatan” 

adlandırdığı ərazinin də ərəblərdən qalma olduğunu söyləmək 

olar. Ərəblərin Azərbaycanı işğal etməsindən sonra bir müddət 

ölkəmizdə sabitlik yaranmış və bu da iqtisadi və mədəni 

proseslərin sürətli inkişafına şərait yaratmışdır. Məhz bu sabitlik 

dövründə şəhərlərlə yanaşı kəndlərdə də ticarət genişlənmişdi. 

Təsərrüfatla məşğul olan göynüklülərdən mal almaq üçün yerli 

və gəlmə tacirlər kəndin aşağısında karvanlarını saxlamış, mal 

alveri, yaxud mübadiləsi etdikdən sonra geri qayıtmışlar. Uzun 

illər davam etmiş bu proses nəticəsində dəvələrin dayandığı yer, 

yəni “Dəvəyatan” coğrafi adı formalaşmışdı. 

Göynük kəndinin tarixinin böyük bir hissəsi də Oğuz 

türkləri ilə bağlıdır. Bu məlumat heç bir elmi ədəbiyyatda öz 

əksini tapmasa da, Anadolunun ucqar kəndlərində yaşayan əhali 

ilə Göynük əhalisi arasında xeyli oxşar cəhətlər vardır. XI əsrin 

ortalarında Orta Asiyadan qərbə doğru köç edən Oğuz 

türklərinin bir qismi Azərbaycanda məskunlaşaraq yerli əhali ilə 

qaynayıb - qarışmışdı. Hazırda Anadolunun bir çox kəndləri ilə 

Göynükdə olan coğrafi adların uyğunluğu, dildəki, əslində 

ləhcədə olan yaxınlıq bunu deməyə əsas verir. Məsələn: əsli 

göynüklülər olan “Biləcik” Şəkidə kənd, Anadoluda şəhərdir. 

Bundan başqa Anadoluda “Qırxbulaq” mahalı və “Göynük” 

köyü də vardır ki, onlar da demək olar Göynüklə eyni coğrafi 

şəraitə malikdir. Hər iki yaşayış məskəni dağlıq ərazidən gur 

sulu çayların, sərin bulaqların əhatəsində yerləşir. Göynük 

kəndinin danışıq dili ilə Anadolu göynüklülərinin danışıq dili 

arsında olan yaxınlıq da diqqəti cəlb etməyə bilməz. Məsələn, 

Göynükdə “gedirəm” sözünü “gidiyəm”, Anadolu göynüklüləri 

“gidiyorum”, “gəlirəm” sözünü- “gəliyəm”, “gəliyorum”, 
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“görürəm” sözünü “görüyəm”, “görüyorum” formasında 

işlədirlər. Bu siyahını istənilən qədər uzatmaq olar.  

Azərbaycanın başı qarlı dağlarından biri olan Çakıl da 

oğuzlarla bağlıdır. Göynükdə məskunlaşan türklər bu möhtəşəm 

dağı “Çakıl” yəni çınqıllı, qayalı dağ adlandırmışlar. Hal-hazırda 

da türklər “çakıl” sözünü “çınqıl”, “qaya parçası” mənasında 

işlədirlər. Lakin bütün bu oxşarlıqlar Göynük kəndinin tarixini 

birbaşa oğuzlara bağlamağa əsas vermir. Belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, oğuz türkləri Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl də burada 

türklər yaşayırdı və bu baxımdan da onlara yaxın olan Oğuz 

türkləri ilə qaynayıb-qarışmaları asan olmuşdur.  

Göynük XIV əsrin 30-cu illərində yaradılmış Şəki 

hakimliyinin də əsas əyalətlərindən biri olmaqla bir sıra hərbi və 

mülki mükəlləfiyyətlər daşımışdır. 1551-ci ildə Şəki hakimliyi 

süquta uğramış və uzun müddət Şəki qızılbaş məmurları 

tərəfindən idarə olunmuşdur. Səfəvi dövlətinin süqutu və Nadir 

şahın ölümündən sonra Azərbaycanda yaradılmış ilk xanlıq Şəki 

olmuşdur. Səkkiz mahaldan ibarət olan Şəki xanlığının ən böyük 

mahallarından biri də Göynük idi. Göynük mahallardan biri 

olmaqla, həm də mühüm strateji məntəqə rolunu oynayırdı. 

Hazırda yerli əhali tərəfindən “Tırtırlı” adlanan hündür dağlıq 

ərazidən Kiş kəndinə birbaşa yol var. Nəzərə alsaq ki, Şəki 

hakimliyinin inzibati binası, sonradan isə Şəki xanlarının sarayı 

ucalmış ərazi Kiş kəndindədir, onda belə bir fikir söyləyə 

bilərik. Şəki hakimləri, sonralar isə Şəki xanları hücum edən 

düşmənə “Gələrsən-Görərsən” qalasında müqavimət göstərmiş, 

çıxılmaz vəziyyətə düşdükdə isə həmin cığır vasitəsi ilə 

“Göynük” kəndinə qaçaraq mübarizəni davam etdirmişlər. 

1806-cı ildə Şəki xanlığı Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan 

sonra Göynük cavanları da Şəki əhalisi kimi işğalçılara 

müqavimət göstərmişlər. Bu münasibətlə tarixçi alim Zərinə 

Cavadova “Şimal-Qərbi Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi 

demoqrafiyası” adlı tədqiqatında yazır: “Rusiya işğalına qarşı ən 

böyük üsyan Göynükdə başlandı. Baş Göynük Şəki xanlığının 

ən böyük kəndlərindən biri idi. 1824-cü il siyahıyaalınmasına 
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görə burada 3433 nəfər əhali yaşayırdı. Şimali Qafqaza gedən 

dağ cığırları bu kəndin ərazisindən keçirdi. Ona görə də 

başlanan üsyan işğalçıları vahiməyə salmış, onları dərhal ciddi 

tədbirlər görməyə məcbur etmişdi. Şəkidə yerləşdirilmiş 

Kabardin-muşketyor polkunun mayoru Qrekovun Qafqazdakı 

rus qoşunlarının baş komandanı qraf Qudoviçə göndərdiyi 40 

nömrəli raportda bu üsyan haqqında maraqlı məlumat var. 

Üsyan 1807-ci il aprelin 28-də başlandı. Baş Göynük və 

Aşağı Göynük kəndlərini əhatə edən üsyan qısa müddətdə 

yaxınlıqdakı Bürc kəndini də əhatə etdi. Üsyana Baş Göynük 

kəndinin sakini sultan Murad başçılıq edirdi. Göynük əhalisi 

bütünlüklə yaşayış yerini tərk edərək Bürc kəndinin 

yaxınlığındakı dərədə düşərgə saldı. Üsyanın getdikcə 

genişlənməsi və digər ərazilərə yayılması təhlükəsi var idi. 

Üsyançılar Şirvan xanı Mustafa xanla da əlaqə yaratdılar. Şirvan 

xanı üsyançıları müqavimət göstərməyə və Cəfərqulu xana tabe 

olmamağa çağırdı. Qarşılığında isə o yaxın vaxtlarda 

üsyançılara hərbi qüvvə ilə yardım edəcəyini vəd etdi. 

Mayor Qrekovun komandanlığı altında 100 əsgərdən 

ibarət hərbi qüvvə üsyançıların üzərinə yeridi. Cəfərqulu xanla 

İlisu sultanının 1000 nəfərdən ibarət qoşunu da həmin əsgərlərə 

qoşuldu. Üsyançılarla birləşmiş hərbi qüvvə arasında qanlı 

döyüş başladı. Rus işğalçıları toplardan istifadə edərək onların 

arasında çaxnaşma yaratdılar. Top atəşi nəticəsində sıraları 

dağılmış kəndlilər pərakəndə halda dağlara çəkildi. Üsyançılar 

müqaviməti davam etdirərək Mustafa xandan kömək 

gözləyirdilər. Lakin bu köməyi almaq mümkün olmadı. Üç gün 

davam edən çarpışmalardan sonra qüvvəsi tükənən üsyançılar 

təslim oldular. Üsyan başçısı Sultan Murad ailəsi ilə birlikdə 

dağlara qaçdı. Lakin bir neçə gündən sonra ələ keçirildi. Kənd 

əhalisi öz yaşayış yerinə qaytarıldı və müstəmləkəçilərin təzyiqi 

altında Cəfərqulu xana, Rusiya taxt-tacına sadiq qalacaqlarına 

and içdi. Sonralar Sultan Murad igidliyi sayəsində həbsxanadan 
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qaçaraq Car-Balakənə getmiş və burada müstəmləkə əsarətinə 

qarşı mübarizəni davam etdirmişdir” [14,s.26-27].  

Baş Şabalıdlı Molla Mustafa, Baş Göynüklü Cavadoğlu 

(biz tədqiqatımızın “Məhəllələr və nəsillər” bölümündə 

yazıçı-tədqiqatçı Şərif İdrisovun “Cavadoğlu” povestini hörmətli 

oxucularımızın diqqətinə çatdırmışıq) və başqaları uzun müddət 

düşmənə qarşı aparılmış qaçaq hərəkatına rəhbərlik 

etmişlər.Göynüyün əlverişli coğrafi mövqeyi nəinki yerli 

qaçaqların, hətta dağlı hərəkatının liderləri olan Şeyx Şamilin, 

Hacı Muradın da diqqətini cəlb etmişdir. Hazırda Şin çayının 

yuxarı axarında yerləşən və yerli əhali tərəfindən “Aman evi” 

adlandırılan müdafiə tikilisi də bunu əminliklə söyləməyə əsas 

verir. Adının mənşəyinə görə də maraq kəsb edən bu abidə XIX 

əsrdə tikilmişdir. İki otaqdan ibarət olan tikilinin içərisi çay 

daşları ilə hörülmüşdür. Çox güman ki, rus ordusunun 

təqibindən yaxa qurtarmış qaçaqlar rahatlıq tapdıqları bu 

sığınacağı “Aman evi” adlandırmışlar. 

Göynük əhalisinin dağlılarla əlaqəsini sübut edən faktlar 

da kifayət qədərdir. Əlimizdə olan ən tutarlı fakt Şin çayının 

aşağı axarında yerləşən və yerli əhali tərəfindən “Şamil qala” 

adlandırılan qala ola bilərdi. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, 

tamamilə dağıdılmış bu qalanın salamat qalmış hissələri son 

dövrümüzdə Şin çayının daşqınları zamanı tamamilə yox 

olmuşdur. Göründüyü kimi, Şeyx Şamil ruslara qarşı uzun 

müddət mübarizəsi ərəfəsində dəfələrlə Göynükdə olmuş, hətta 

bir tərəfi sıldırım qayaya, digər tərəfi Şin çayına söykənən 

əlverişli ərazidə özünə qala tikdirmişdi. 

“Parçala və hökmranlıq et” prinsipi ilə işləyən çar 

Rusiyası Şeyx Şamillə Hacı Muradın arasını vurduqdan sonra 

ikinci son ömrünü məhz göynüklülərin ərazisi olan Biləcik 

kəndində yaşamışdı. Şamildən ayrıldıqdan sonra özünə yeni 

tərəfdarlar tapmaq istəyən Hacı Murad altı ən yaxşı mürid 

yoldaşı ilə birlikdə Göynüyə gəlmiş, buradan öz dəstəsinə yeni 

müridlər qəbul etmək üçün Biləcik kəndinə getmişdi. Ətrafına 

yetərincə tərəfdar toplaya bilməyən Hacı Murad xəyanətin 
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qurbanı olmuşdur.Rus ordusu ilə qeyri-bərabər döyüşdə 

müridlər qəhrəmancasına həlak olmuşlar. Hazırda başı kəsilmiş 

Hacı Muradın, Hacı Moğamed Eldar və digər üç islam 

fədaisinin qəbri Biləcik kəndində qalmaqdadır.  

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın hər yerində 

olduğu kimi, Göynük mahalında da söz-sənət ustaları yetişmişdi. 

Görkəmli el sənətkarı Molla Cumanın sorağı təkcə 

Şəkidən deyil, bütün Azərbaycandan gəlirdi. (Molla Cumanın 

ömür yoluna dair yeni və maraqlı məlumatları tədqiqatın 

“Göynük mahalında aşıq sənəti ənənələri” fəslində 

oxucularımızın diqqətinə çatdırmışıq). 

XIX əsrin sonlarında xeyli sabitləşmiş vəziyyət, XX əsrin 

əvvəllərində Azərbaycana kütləvi köçürülən ermənilər 

göynüklülərin qışlağı olan Sarıca düzünə kimi çatmışdılar. 

1905-1906-cı illərdə Azərbaycanın hər yerini bürümüş 

erməni-azərbaycanlı qarşıdurması Göynük kəndindən də yan 

keçməmişdir.Yalnız göynüklülər səfərbər olaraq düşməni öz 

yerlərinə qovmağa nail olmuşdular. Bu hadisə isə Göynük 

əhalisinin rus çinovnikləri tərəfindən sıxışdırılması üçün bəhanə 

olmuşdur. Əli silah tutanlar silahlı mübarizə yolunu tutmuş, bir 

çoxları isə başqa rayonlara və ölkələrə qaçmağa məcbur 

olmuşlar. Göynüklülər əsasən Zaqatala, Balakən, oradan isə 

Gürcüstan və Türkiyə ərazisinə yayılmışlar. Hal-hazırda 

Gürcüstan Respublikasının Laqodexi rayonunda “Uzun Tala”, 

“Qabal”, “Gəncəli” və s. kimi göynüklü kəndi mövcuddur. 

Türkiyəyə gedənlər isə müxtəlif şəhərlərdə məskunlaşmış və 

qardaş türk xalqına qaynayıb-qarışmışlar. 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

Göynükdə sosial-siyasi vəziyyət daha da kəskinləşmişdi. 

Sovetləşməyə qədər Çar Rusiyası dövründə, daha dəqiq desək 

1917-ci ildə Nuxa Qəzasının ən böyük mahalı kimi Göynükdə 

keçirilən seçkilərə dair arxiv sənədlərində maraqlı məlumatlar 

vardır.Məs: 1917-ci il 8 iyun tarixində Yelizavetpol 

Quberniyasına göndərilən məlumatda qeyd olunmuşdur ki, Nuxa 
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Qəzasnın birinci rayonu olan Baş Göynük kənd İcraiyyə 

Komitəsindən İsmayıl Şərif oğlu seçilmişdir. Milli hökumətin 

süquta uğradılmasına dözməyən vətənpərvər, mübariz 

göynüklülər kütləvi şəkildə silaha sarılaraq vətənimiz 

Azərbaycanın müdafiəsinə qalxmışlar. Baş və Aşağı Göynük 

kəndlərinin birləşmiş qüvvələri Şəkiyə qədər irəliləyərək Sovet 

qoşunları tərəfindən tutulmuş bir sıra müəssisə və idarələrin 

binalarını azad etmişlər. Lakin qüvvələr nisbəti bərabər 

olmadığından məğlub olub geri çəkilməyə məğlub olmuşlar. 

Asanlıqla məğlub olmayan göynüklü igidlər dağlara çəkilərək 

20-ci illərin sonuna qədər müqavimət hərəkatını davam 

etdirmişlər. Sovet hökuməti isə Göynükdə siyasi repressiyanı 

gücləndirmişdir. Üsyana rəhbərlik edən 17 nəfər Şura üzvü 

qırmızı ordu tərəfindən güllələnərək kəndin aşağısında  Köhnə 

Dəyirman adlanan yerə atılmışdı. Bu dəhşətli hadisəni gözləri ilə 

görmüş (95 yaş. İsak Hacızadə bu qanlı cinayəti bu sətirlərin 

müəllifinə 2006-cı ildə danışmışdır. İsak Hacızadə 2012-ci ildə 

dünyasını dəyişmişdir. Allah rəhmət etsin!) Hacızadə İsak Cəlal 

oğlu aşağıdakı kimi xatırlayır: 30-cu illərdə siyasi rəhbərliyin 

ştabı ispalkom Səməd Zamanovun və kənd soveti sədri Sitarə 

Fatimə qızının evində fəaliyyət göstərirdi. Siyasi rəhbərlik Qazı 

Əhməd adlı bir şəxsi öz tərəfinə çəkmək üçün kəndə gətirdi. 

Elan edildi ki, bu şəxs günahını boynuna aldığı üçün hökumət 

onu bağışlayır. Həmin şəxs vasitəsilə qaçaqların yerini 

öyrəndilər. Evlərin birindən Qaçaq Orucu, İbrahimi, Yunusu, 

Kərimi, Motaloğlunu tutdular. Onları Şəkiyə apardılar. Həmin 

şəxslərin taleyi naməlum qaldı, bir daha geri qayıtmadılar.  

1930-cu ildə Göynüyə Xonkinin rəhbərliyi altında ordu 

gətirildi. Onların içərisində mənşəcə erməni olan Novruzov 

familiyalı bir şəxs də var idi. Kənddə qaçaqlara qarşı bir rotaya 

qədər əsgər yerləşdirildi. May ayı idi. Biz məktəbdə imtahan 

verirdik. Müəllimimiz Növbər Zamanov idi. Gördük ki, brezent 

kabinkalı maşından 15 nəfər qaçaq düşürüldü. Məktəbin 

sahəsindəki arxın üstündə həmin şəxsləri dizi üstə cərgə ilə 

oturtdular. 15 adamın hər biri qolları arxada olmaqla baş 
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barmaqları bir-birinə bağlanmışdı. Xonkin onların qarşısında 

böyük bir daşın üzərində oturdu. Onatılan tapançanı beşatılan 

qundağına oxşar qundaqlatdırmışdı. Onatılanın ağzı qaçaqlara 

tərəf idi. Novruzov əlində laqan tapança ilə onun yanında 

oturmuşdu. Onlara nəzarət edən isə qulağını güllə aparmış 

qulağı sarıqlı bir rus əsgəri idi. Bu vaxt məktəbin çardağına 

nərdivan qoyub 3-4 ədəd əl pulemyotu çıxartdılar. 

Pulemyotların lüləsi dustaqlara tuşlanmışdı və kənd camaatına 

əmr olundu ki, yerə yatsınlar. Gədəbala adlı bir şəxsin həyətinin 

daşqurasının arxasından camaata tərəf 4-5 ədəd Maksim 

pulemyotu qoymuşdular. Xonkin ayağa qalxdı, əlinə dustaqların 

ittihamnaməsini alaraq oxumağa başladı: “Sovet Sosialist 

Respublikalar İttifaqının Hərbi Tribunalının qərarına əsasən sizə 

ölüm cəzası tətbiq olunmuşdur”. Adları oxumağa başladı. Molla 

Eyvaz, Qasım kişi, İsa kişi, Aşağı şabalıdlı Hacı İbrahimxəlil, 

Layısqılı Molla Abdulla və s. on beş nəfərin adı oxundu. 

Novruzova və qulağı sarıqlı cəllad sifətli əsgərə Xonkin əmr etdi 

ki, gedib bir-bir qaçaqları gətirsinlər. Cəllad sifətli əsgər qayçı 

ilə birincinin kəndirini kəsdi. Molla Eyvazı durğuzdu. Əmr etdi 

ki, atəş açsınlar. Novruzov öz laqanı ilə Molla Eyvazın başından 

atdı. Boyu iki metrdən artıq olan Molla Eyvaz yerə yıxıldı. 

Başın sümük qapağı daşquraya düşdü. Ayaqları açılıb-yığılmağa 

başladı. O, yeddinci güllədə öldü. Hamı bu müdhiş mənzərədən 

dəhşətə gəlmişdi. Sonra ikinci şəxsi, Qasım kişini gətirdilər. 

Teleqreykası yağışda çürümüşdü. Əsgər onu qaldıranda 

teleqreykasından qırmızı otuzluqlar yerə töküldü. Bu zaman 

İday adlı bir gənc ayağa durub pulları yığmağa başladı. Qulağı 

bağlı əsgər onu atmaq istəyəndə: - dəlidir!. – deyib qoymadılar 

və pulları əlindən aldılar. Qasım kişidən Xonkin soruşdu ki, bu 

pulları nə üçün ora sırıyıbsınız. Qasım kişi dedi ki, Türkiyəyə 

keçmək istəyirdik, ancaq bizi qoymadılar. Bu qayda ilə yeddinci 

nəfəri – Hacı İbrahimxəlili gətirdilər. O, Xonkinə müraciət etdi 

ki, “yoldaş Xonkin, icarə verin mən bir yasin oxuyum”. Xonkin 

qəzəblə çığırdı ki, “Məndən sənə yoldaş olmaz, mənə yoldaş 



 

 22 

yox, vətəndaş Xonkin de”. Molla İbrahimxəlil dedi ki, “yaxşı, 

vətəndaş Xonkin, mənə icazə ver ölü və dirilərə yasin oxuyum. 

O, başını aşağı salıb fikrə gedərək dedi: - Novruzov, onun 

barmaqlarını açın. Novruzov Molla İbrahimxəlilin barmaqlarını 

açaraq ona oxumaq əmri verdi. Hacı İbrahimxəlil üzünü qibləyə 

çevirərək diz qurub oxumağa başladı. Gözəl avazla oxuyurdu. 

Oxudu, duasını verdi, “ölmüşlərin və burada öləcəklərin ruhuna, 

Məhəmməd Səllallahın ruhuna, cəmi hümməti Məhəmməd 

hümmətinin ruhuna Hacı İbrahimxəlil tərəfindən hədiyyə”- 

deyərək duasını verib qurtardı. Sonra Xonkinə bildirdi ki, mən 

hazıram. Qulağı sarıqlı əsgər onu tutub qaldırdı və 

güllələnmişlərin yanına apardı. Laqanı çıxardaraq iki-üç dəfə 

tətiyi çəksə də, güllə açılmadı. Bu zaman Xonkinin gözlərindən 

yaş gəldi. Başını aşağı salaraq fikirləşib dedi: “Brosay, laqan, 

vozmi ruki mouzer”.O, əlinə mouzeri alıb atdı. Hacı 

İbrahimxəlil sağ qolu üstə qibləyə doğru yıxıldı, sonra 

çabalayanda qarnı üstə yatdı, nəfəsi kəsilənə yaxın sağ qolu üstə 

çevrildi. Bu qayda ilə 15 nəfərin hamısını güllələdilər. Bu faciəli 

hadisəni eşidən qaçaqlar kəndin aşağı hissəsinə gəlib Şeyx oğlu 

Mustafaya müraciət edirlər ki, “icazə ver biz bolşeviklərdən 

qanımızı alaq”. İnsansevər şəxsiyyət olan Molla Mustafa buna 

razı olmayıb bildirmişdi ki, bu işə qol qoymaq olmaz, nəticədə 

günahsız insanları qırarlar”.  

1930-cu il Şəki üsyanının gedişini əks etdirən 

sənədləşdirilmiş tarixi həqiqətlər, tədqiqatçı Həbibulla 

Manaflının “Şəki üsyanı” əsərində arxiv materialları əsasında 

dolğun şəkildə verilmişdir. Tədqiqatçı ağır senzura qadağalarına 

sinə gərərək gərgin zəhmət bahasına Şəki üsyanının gedişini, 

üsyançıların əqidəsini, üsyanın rəhbəri Şeyx oğlu Molla 

Mustafanın işğalçılara olan münasibətini, qəzəb və nifrətini, 

vətənpərvərliyini, rus ordusu və onların yerli havadarlarının 

vəhşiliyini maraqlı faktlarla oxucularının nəzərinə çatdırmışdır. 

Üsyanın gedişi ilə bağlı bir sıra məqamları yazımıza daxil 

edərək oxuculara təqdim edirik: “1930-cu il aprelin 16-dan 

17-nə keçən gecə Şəki üsyanını yatırmağa gələn hərbiçilər Baş 
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Göynük kəndinə girdilər. Qoşunla birgə bura gələn Azərbaycan 

Mərkəzi İcariyyə Komitəsinin sədri Qəzənfər Musabəyov Baş 

Göynük üsyançılarından silahlarını təhvil verib təslim olmağı 

tələb etsə də, buna məhəl qoyan olmadı. Əsgərlər kəndi 

xarabalığa çevirdilər. Üsyançılar dağlara, meşələrə çəkildilər. 

Kəndlərə soxulmuş Sovet Ordusu əsgərlərinin azğınlığının 

həddi-hüdudu yox idi. Onlar evlərə girən kimi yandırır, 

pulemyotdan atəşə tutur, hər şeyə od vururdular.  

Onların törətdiyi vəhşiliklər, hətta üsyan hərəkatının 

yatırılmasına rəhbərlik edən şəxslərin də narazılığına səbəb 

olmuşdu” [29 s.120]. 

Tədqiqatçının qeydlərində üsyanın rəhbəri Şeyx oğlu 

Mustafanın rus ordusuna və siyasi rəhbərliyin əməkdaşlarına 

niftərini ifadə edən tükürpədici məlumarlar da vardır. Müəllif bu 

nifrətin ali dərəcəsindən bir epizodu L.Əsgərov familyalı bir 

müəllifin rus dilində qələmə aldığı “Zapiski çekista” adlı əsərinə  

istinad edərək aşağıdakı kimi oxucularının diqqətinə çatdırır: 

“Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi Şəki şöbəsinin müvəkkili 

Qasımov 1930-cu il aprelin 11-də yaralı halda üsyançıların əlinə 

keçir. Onu Baş Göynük kəndinə gətirirlər. 

Molla Mustafa əlindəki naqanı Qasımovun yaralı çiyninə 

vuraraq şadlıq ifadə edən bir səslə dedi: 

- Budur Sovet hökuməti! 

Qasımov dişlərini bir-birinə sıxıb ağrını büruzə 

verməməyə çalışsa da, göz yaşları ona xəyanət edərək üzü aşağı 

axdı. O, ağrını üstələyərək ucadan: 

-Yoldaşlar! Sovet hökuməti var və olacaqdır.- deyib, 

Molla Mustafanın üzünə tüpürdü. 

Hüseynin əlində qılınc parladı: 

-Var deyirsən?! Bax indi olmayacaq. 

Bir andaca çekistin başı bədənindən ayrılaraq yerdə 

diyirləndi.Onun iri açılmış gözlərində təəccüb ifadəsi və göz 

yaşı donub qalmışdı”[ 29 , s.72].  
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Molla Mustafanın sonrakı mübarizəsi və taleyi haqqında 

elmi-publisistik fikirdə söylənilmiş fikirlərin bəziləri birtərəfli 

verilmişdir. Xüsusilə, XX əsrdə Şəkidə yaşayıb-yaratmış alim 

Əbdürrəhman Abdullayev bu fikirdə olmuşdur. Onun 1989-cu 

ildə “Kommunist” qəzetinin səhifələrində dərc edilmiş “Şəkinin 

30-cu il faciəsi” adlı məqaləsindən aşağıdakı sətirləri oxuyuruq: 

“Kiminsə xoşuna gəlməyən günahsız adamları kütləvi şəkildə 

həbs edib şəhər və kənd məktəblərinə toplayır, bir neçə gündən 

sonra güllələnəsiləri həbsxanaya göndərir, qalanları isə azad 

edirdilər. Molla Mustafanı isə axtaran olmadı, onun necə aradan 

çıxması ilə, haraya getməsi ilə maraqlanan tapılmadı... 1942-ci 

ildə Balakən Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi Tacəddin 

Kaltayev şöbənin bir neçə əməkdaşı ilə kəndlərdə yoxlamada 

olarkən at oğurlayan bir qaraçını tutur. Qaraçı bağışlanmasını 

xahiş edir və bildirir ki, bu yaxşılığın əvəzində o, Sovet 

hökumətinin ən qəddar düşməninin gizləndiyi yeri nişan 

verəcək. Belə də olur. O, 30-cu ilin Şəki faciəsini törədən Molla 

Mustafanın Tibilisi yaxınlığındakı Soğanlıq kəndinin kolxoz 

idarəsində işlədiyini və idarənin yaxınlığındakı birotaqlı tək 

evdə yaşadığını deyir. Beləliklə, Molla Mustafa tutuldu və 

qapalı 10 il həbs cəzası kəsilərək sürgünə göndərildi. Sonra 

ondan heç bir xəbər eşidilmədi”[3]. 

30-cu illər Şəki üsyanına rəhbərlik etmiş Molla Mustafa 

Məhəmməd oğlu Şeyxzadə haqqında ən maraqlı və doğru 

məlumatları isə istedadlı tədqiqatçı Həbibulla Manaflı özünün 

yuxarıda sözügedən monoqrafiyasında vermişdir. Tədqiqatçı 

yazır: “Ölüm haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktları” kitabında 

1966-cı il avqustun 30-na aid olan 27 saylı qeydi diqqətinizə 

çatdırıram: “Şeyxzadə Molla Mustafa Məhəmməd oğlu 8 dekabr 

1937-ci ildə güllələnib” 29,s.50. Fikrini kanadalı türkşünas, 

AMEA – nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin hazırkı direktoru, 

fizik-yazıçı Yusif Şükürlünün Şəkidə qonağı olmuş Bryus 

Qrantın fikirləri ilə təsdiqləyən H.Manaflı göstərir ki, Bryus 

Qrant “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində tədqiqat 
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apararkən Molla Mustafa ilə bağlı 3 sənədlə; onun güllələnməsi 

haqqında 1937-ci ilin 25 noyabr tarixinə aid hökmlə, həmin 

hökmün yerinə yetirilməsinə dair 1937-ci il dekabrın 8-də tərtib 

edilmiş hesabatla və 1938-ci il yanvarın 10-da birinci dərəcəli 

sürgün yerinə transfer olunması barədə qərarla tanış olmuşdur” 

29,s.48. Həmçinin Molla Mustafanın sürgün həyatını 

oxucularına dəqiq çatdıran tədqiqatçı yazır ki, “Sovet 

hökumətinin ilk illərində Leninin göstərişi ilə uzaq Ağ dənizdəki 

Solovetsk adasında ölüm düşərgəsi yaradılmışdı. Oradan 

sağ-salamat can qurtarmaq möcüzə hesab edilirdi. Bu 

düşərgənin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə belə xoşbəxtlik bir neçə 

nəfərə nəsib olmuşdur. Molla Mustafa da həmin adada həbs 

olunmuşdur. O, buradan ölümünə 7 ay qalmış, dəqiq desək, 

1937-ci il may ayının 25-də Şəkinin Baş Göynük kəndinə, əmisi 

oğlu Məmməd Sadəddin oğlu Şeyxzadənin adına məktub 

yazmışdır.Molla Mustafa haqqında müxtəlif xarakterli 

söhbətlərin baş alıb getməsinə rəvac verən ən mühüm amil Hacı 

Məhəmməd İbrahim oğlu Padarovun Mir Cəfər Bağırov və onun 

cinayət yoldaşları üzərində qurulan məhkəmə prosesində verdiyi 

ifadə olmuşdur”  29,s. 48-51. 

Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsini arxiv sənədləri 

üzərində araşdıran Telman Əliyev bu saxta ifadəni Məhəmməd 

Padarovun dili ilə belə nəzərimizə çatdırır ki, “...1930-cu ildə 

Zaqatala-Nuxa zonasının 8 rayonunda silahlı əksinqilabi üsyan 

baş verdi. Həmin üsyanın təşkilatçısı və başçısı ruhani 

ailəsindən çıxmış nuxalı Molla Şeyxzadə idi. Üsyan 

yatırıldıqdan sonra üsyanın iştirakçılarına qarşı hərbi çekist 

əməliyyatı aparıldı. Fövqəladə üçlüyün başçısı Sumbatov idi. 

Lakin mənə məlum olmayan səbəbdən üsyanın təşkilatçısı 

Şeyxzadə həbs olunmadı. 1932-ci ilin fevralında Baş Siyasi 

İdarənin Balakən rayonu üzrə müvəkkili işlədiyim zaman 

öyrəndim ki, Şeyxzadə Tiflisdədir. Mən Şeyxzadəni Bakıya 

gətirəndən sonra Baş Siyasi İdarəyə (BSİ) təhvil verdim. 

Şeyxzadənin işini müstəntiq Zeynal Əliyevə tapşırdılar. Mən elə 
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güman edirdim ki, Şeyxzadə güllələnib. Ancaq 1937-ci ildə 

öyrəndim ki, Şeyxzadə sağ-salamatdır və qohum-əqrabasına 

məktub yazır. Şeyxzadə hal-hazırda sağ-salamatdır. Onun 

harada yaşaması mənə məlum deyil, ancaq onu bilirəm ki, 

Nuxada yaşayan ailəsi ondan məktub alır” . 

Üsyan yatırıldıqdan sonra kənd əhalisinə və üsyançılara 

divan tutmaq əhvali-ruhiyyəsi uzun müddət davam etmişdir. 

Kəndin 103 yaşlı sakini Qurban Məmmədov sovet 

vəhşiliyinin ən acınacaqlı səhnələrindən birinə şahidlik etdiyini 

aşağıdakı kimi nəql etdi: “Qaçaqların içərisində türk Əhməd 

(bəzilərinin yaddaşında bu şəxsin adı İsmayıl kimi də qalmışdır) 

adlı bir şəxs də var imiş. O, ələ keçməmişdi. Qax rayonunun 

Qıpçaq kəndində arpa biçinində iştirak edirmiş. Göynüklülərdən 

biri onu orada görüb Xonkinə məlumat verir. Qıpçağa bir 

kəndlinin bələdçiliyi ilə iki əsgər göndərilir. O, zaman biz 

məktəbdə idik. Gördük ki, saqqallı bir kişini maşından 

düşürürlər. Qolları dəmirlə bağlı idi. Bizi sinifdən çölə 

çaxartdılar. Ona da ölüm hökmü oxundu. Oxuyandan sonra ona 

qalxmaq və üzünü divara çevirmək əmri verildi. O, rusca cavab 

verdi ki, çevrilmirəm. Novruzov ondan niyə çevrilmək 

istəmədiyini soruşdu. O cavab verdi ki, “anam mənə vəsiyyət 

edib ki, əgər ölüm zamanı kafirə arxa çevirsən südüm sənə 

haram olsun”. Qeyzlənmiş Novruzov onu alnından atdı. Başı 

divara dəydi, iliyi divarda iz saldı. Həmin iliyin izi qalmış daş 

1980-cı ilə- məktəbin təmirinə qədər dururdu. Bundan əlavə 37 

nəfər Şahbaz qarının evinin arxasında güllələnmişdir”. 

1937-ci ilin repressiya tufanı da göynüklülərdən yan 

keçməmişdir. İsazadə Məmməd və Yaqub adlı şəxs repressiyaya 

məruz qalaraq sürgün həyatı yaşamışlar. 

İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Göynükdə nisbətən 

sabitləşən həyat müharibənin başlanması ilə yenidən 

ağırlaşmışdı. Bütün Azərbaycan xalqı kimi Göynük cavanları da 

könüllü müharibə meydanlarına yollanmış, kənd əsas işçi 

qüvvəsindən məhrum olmuşdur. Göynük kəndini gəzərkən 

Şəkinin digər kəndlərindən fərqli olaraq burada qəbristanlığın 
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çoxluğu diqqətimizi cəlb etdi. Kənddə az qala hər məhəllədə bir 

qəbristanlıq var. Kənd sakinlərinin söyləməsinə görə, 

qəbristanlığın çoxluğu müharibənin bəlaları ilə bağlı olub. 

Kənddə kişi qüvvəsinin çatışmaması səbəbli acından və 

xəstələnib ölənləri qadınlar uzağa apara bilmədiklərindən 

məhəllələrdə dəfn etmişlər. 

Müharibənin ağrı-acısını göynüklü ailələr də dadmış, 

ümidləri boşa çıxaran qara kağızlar onların da qapısını döymüş, 

400 nəfər göynüklü döyüş meydanlarında faşizmə qarşı 

mübarizədə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Qəhrəman 

oğulların xatirəsi əbədiləşdirilmiş, kəndin mərkəzində onların 

ruhuna ehtiram əlaməti olaraq möhtəşəm abidə ucaldılmışdır. 

Müharibədən sonrakı illərdə bütün çətinlikləri mətanətlə 

dəf edən göynüklülər öz sosial-iqtisadi vəziyyətlərini əsaslı 

şəkildə dirçəltmişlər. 

Sovet İmperiyasının dağıldığı bir dövrdə bütün 

azərbaycanlılar kimi göynüklülər də, milli dövlətçilik uğrunda 

mübarizəyə başlamışlar. Ölkəmizdə rus-erməni qüvvələrinin 

törətdiyi cinayət əməllərinə biganə qalmayaraq etiraz səslərini 

ucaltmışlar. 

Birinci Qarabağ savaşında onlarla kənd cavanı könüllü 

döyüşlərə yollanmış, vətənimiz uğrunda canlarını fəda etmişlər. 

Bu müharibədə kənd 18 şəhid vermiş, bir neçə kənd oğlu əlil və 

veteran olmuşdur. Ağdərə uğrunda gedən gərgin döyüşlərdə 

xüsusi qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olmuş tağım komandiri, 

leytenant Mübariz Ağamirzəyev Bakı şəhərində Şəhidlər 

Xiyabanında dəfn olunmuşdur. 

  

1.1.1. Baş Göynük kəndinin dini abidələri və müqəddəs 

şəxsiyyətləri. 

 

Baş Göynük Şəkidə mömin bəndələr, müdrik adamların 

yaşadığı məkan kimi də tanınır. Kənddə məscid fəaliyyət 

göstərir. 96 yaşlı İsaq kişinin dediyinə görə, Baş Göynükdə 
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vaxtilə 9 məscid olub. Hər məhəllənin öz məscidi var imiş. 

Qəssəbli məhəlləsinin məscidi indi də durur. Məscidi kəndin 

tanınmış ziyalılarından olmuş, kolxoz sisteminə uzun illər 

rəhbərlik etmiş Fərman Məmmədov təmir etdirib. Molla 

Əhmədli məscidi hazırda göynüklülərin istifadəsindədir. Kəndin 

aparıcı məscidinin 150 illik tarixi var. Məscid əsaslı təmir 

olunub. 

Kəndin din tarixində Məcid Əfəndi, qardaşı Hacı 

Məhəmməd Əfəndi, Hacı Həsən Əfəndi, oğlanları - Hacı İdris, 

Hacı Fəttah, Hacı Həmid, Hacı Həbillah və digər əfəndilər 

göynüklülər tərəfindən hörmətlə yad edilirlər. 

Kəndin böyük məscidində əvvəllər Hacı Həbillah, sonralar 

Molla Əbdürrəhim əfəndilik etmişdir. Molla Əbdürrəhim Əfəndi 

İ.V. Stalinlə birlikdə Qori Seminariyasının “Rus dili” şöbəsini 

bitirmişdir. Kənddə dini elmləri tədris etmişdir. İnformatorumuz 

İsaq kişi (96 yaş) dini təhsilini Molla Əbdürrəhim Əfəndidən 

almışdır. Molla Əbdürrəhim Əfəndi 1938-ci ildə dünyasını 

dəyişmişdir.Məzarı kənddə mövcud olan qəbristanlıqların 

birindədir. 

30-cu illərdə kəndin dini işlərinə Zikir İsmayıl oğlu 

rəhbərlik etmişdir.O, dini əqidəsinə görə Sovet hökuməti 

tərəfindən güllələnmişdir.  

Hüseyn Abdulla oğlu 30-cu illərin sonundan 1983-cü 

ilədək kəndin dini işlərinə rəhbərlik etmişdir. İslam dininin 

əsaslarını gözəl bilən, ərəbcə və farsca mükəmməl 

yazıb-oxumağı bacaran bu elm-ürfan sahibini bu gün 

göynüklülər böyük məhəbbətlə xatırlayırlar. 

1983-cü ildən 2003-cü ilədək kəndin dini işlərinə 

“Qurani-Kərim”i əzbər bilən İsaq Əfəndi rəhbərlik etmişdir. O, 

mükəmməl dini təhsilə və savada malik bir şəxsiyyət olmuşdur. 

İlk təhsilini kənddə rus-tatar məktəbində alaraq, sonralar 

dövrünün kamil şəxsiyyətlərindən olan Molla Əbdürrəhim 

Əfəndidən dini, Səlim, Yunus, Süleyman kimi müəllimlərdən 

dünyəvi təhsil almışdır. Zəngin ömür yolu keçən İsaq Əfəndi 

1931-1935-ci illərdə İ.V.Stalin adına Nuxa Seminariyasında 
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oxumuş, 1935-37-ci illərdə Xankəndində hərbi məktəbi rus 

dilində bitirərək mükəmməl paraşütçü ixtisasına yiyələnmişdir. 

O, əvvəllər Daşbulaq kənd məktəbində direktor işləmiş, sonralar 

pedaqoji fəaliyyətini Aşağı Göynükdə (1943-1953-cü illər) 

davam etdirmişdir. İsaq Əfəndi 2012-ci ildə, 99 yaşında 

dünyasını dəyişmişdir. Məzarı kənd qəbristanlığındadır. 

2003-cü ildən kəndin dini işlərinə rəhbərliyi mədrəsə 

təhsili almış İlham İsfəndiyar oğlu həyata keçirir. 

 

1.1.2. Baş Göynük kəndinin məktəb tarixi.  

 

Baş Göynük kəndinin məktəb tarixi zəngin inkişaf yolu 

keçmişdir. Baş Göynük kənd 1№-li tam orta məktəbi 1884-cü 

ildə rus-tatar məktəbi kimi fəaliyyətə başlamış, Sovet 

hakimiyyəti illərində ibtidai, sonralar yeddillik məktəbə 

çevrilmiş,1939-cu ildən işə orta məktəb statusu almışdır. 

Mövcud olduğu illərdə məktəbi minlərlə gənc bitirmiş, elm, 

mədəniyyət, maarif, kənd təsərrüfatı, özəl sahədə fəaliyyət 

göstərmiş və bu gün də göstərməkdə davam edirlər. 

Məktəbin Azərbaycan təhsilinin inkişafına böyük töhfələri 

olmuş, məktəbdə qabaqcıl müəllimlər ordusu gənc nəslin 

təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşlar. 

Zahid Kərimov,Nöbər Zamanov, Vədud Hacıyev, Ələddin 

İbrahimxəlilov,Seyfullah İsmayılov, Nəsrullah Kərimov, Həsən 

Ədilov, İsfəndiyar Məmmədov, Abdurahman Nəsrullayev, 

Salman İsmayılov, Rəcəb Hacəliyev, Hümmət Saatov, Vahid 

Kərimov, Orxan Mahmudov, Mustafa Salmanov, Şərif İdrisov, 

Pərinaz Abdurahmanova, Söhrab Kərimov, Qərib Hacıyev, 

Minlik İsmayılova, Simuzər Məmmədova, Əhməd Həmidov, 

Mustafa Məmmədov, Qurban Rəhimov kimi müəllimlər 

məktəbin fəxrli müəllimləri siyahısında hörmətlə yad edilirlər.  

Onların yolunu bu gün İlqar Rəhimov, Rauf Abdullayev, 

Sahib Davudov, İsmayıl Məmmədov, Telman Mustafayev kimi 

müəllimlər davam etdirirlər. Məktəbin Azərbaycanın 
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müstəqilliyi, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçən, 

şəhidlik zirvəsinsə ucalan məzunları vardır. Aslan Musayev, 

Sahib Fərəcov, Süleyman Abdullayev, Qəhrəman Hümmətov, 

Vüqar Məmmədov, Mikayıl Ağabalayev, Yusif Qasımov 

hamının sevə - sevə yad etdiyi məzunlardır. 

Bu gün 1 saylı məktəbin sorağı təkcə ölkəmizdən deyil, 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən olan ABŞ, Türkiyə, İran, 

İsrail, Firlandiya, Rusiya və s. ölkələrdən gəlir. 

Qərib Cəlalov, İdris Əliyev, Fərman İsmayılov, Cəfər 

Cəfərov, Vahid Ərəbov və yüzlərlə məzun yüksək ixtisaslı 

kadrlar kimi müxtəlif elm sahələrində çalışırlar. Müəllimlərdən 

Məmmədov Mustafa Əhmədiyyə oğlu Qırmızı Əmək Bayrağı 

ordeni ilə, ədəbiyyat müəllimi Saatov Hümmət Əbdürrəhim oğlu 

baş müəllim, Rəhimov Qurban Abakər oğlu qabaqcıl təhsil 

işçisi,Mahmudov Cuma Muxtar oğlu metodist müəllim, qabaqcıl 

təhsil işçisi fəxri adlarına layiq görülmüşlər. Məktəbin 

məzunlarından Səmədov Rafiq Yaqub oğlu Ankara 

Universitetinin professorudur. Saatov Dünyamin Məmmədiyyə 

oğlu, Saatov Rahim Məmmədiyyə oğlu, Mustafayev Səxavət 

Nurəhməd oğlu Rusiyada, Ukraynada, Finlandiyada fəaliyyət 

göstərirlər. 

Vaxtilə məktəbin məzunu olmuş Fəxrəddin Məmmədov öz 

vəsaiti hesabına məktəbin qarşısında H.Əliyevin büstünü 

ucaltmışdır. 2004-cü ildə məktəbin 120 illik yubileyi dövlət 

səviyyəsində qeyd olunmuşdur. Məktəbin tarixini Milli Məclisin 

deputatı,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.Bakıxanov 

adına Tarix İnstitutunun direktoru, akademik Yaqub Mahmudov 

dəqiqləşdirmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev yubiley münasibətilə məktəbin kollektivini təbrik 

etmişdir. 

Yubiley şənliklərində Azərbaycan Respublikasının təhsil 

naziri Misir Mərdanov iştirak etmiş, öz xeyir-duasını vermiş, 

çoxlu sayda müəllimə mükafatlar, Fəxri Fərmanlar təqdim 

etmişdir. 
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Yubiley tədbirləri 2005-ci ilin mayın 31-də keçirilmiş və 

əsl ümumrespublika bayramına çevrilmişdir. 

Məktəb öz fəaliyyətini yeni, yaraşıqlı binada bu gün də 

uğurla davam etdirir. Hazırda məktəbdə 500-ə qədər şagirdin 

təlim-tərbiyəsi ilə 62 nəfər müəllim məşğul olur. 

Baş Göynük 2 saylı ümumi orta məktəbi 1929-cu ildə 

yeddiillik məktəb kimi fəaliyyətə başlamış, 1982-ci ildən orta 

məktəb kimi fəaliyyət göstərir. Məktəbə müxtəlif illərdə şanlı 

nəsillərin görkəmli nümayəndələri rəhbərlik etmişlər. 1946-cı 

ildən 1952-ci ilədək məktəbə rəhbərliyi adı təkcə Göynükdə 

deyil, bütün Şəkidə hörmətlə çəkilən Həsən Ədilov etmişdir. 

Sonrakı 1952-1957-ci illərdə məktəbə rəhbərliyi Vədud 

Hacıyev, 1957-1971-ci illərdə Qərib Hacıyev, 1971-1988-ci 

illərdə Saleh Hacıyev, 1988-1992-ci illərdə Musa Məmmədov, 

1992-1993-cü illərdə Oktyabr İmamov, 1993-2004-cü illərdə 

yenidən Musa Məmmədov, 2004-2008-ci illərdə Niyazi 

Mazanov, 2008-ci ildən bugünədək isə Mövlüd Hüseynəliyev 

həyata keçirir. 2009-cu ildə məktəbin 80 illik yubileyi təntənəli 

şəkildə qeyd olunmuşdur. Keçən 82 il ərzində məktəb 

respublikamız üçün bir çox layiqli kadrlar yetişdirmişdir. Milli 

Məclisin deputatı, tarix elmləri doktoru, akademik Yaqub 

Mahmudov, Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasının kordiologiya 

şöbəsinin müdiri Vidadi Süleymanov, Şəki rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinin aparıcı həkimi Nizami 

Səmədov, Şəki Birləşmiş Hərbi Komissarlığında həkim 

komissiyasının sədri Əliheydər Mahmudov, Qırğızıstan 

Respublikasının Pişkek şəhərinin polis rəisi, polkovnik Mehman 

Əliyev, hazırda milli ordunun polkovnikləri Əhməd və İbrahim 

Hacıyev qardaşları, mayor Rahib Tahirov, Cumakənd 

məktəbinin direktoru Vaqif Süleymanov, kimya elmləri 

namizədi İbrahim Məmmədov və başqaları ilk təhsillərini bu 

məktəbdə almışlar.  

Hazırda məktəb yeni tikilmiş geniş, yaraşıqlı binada 

fəaliyyətini davam etdirir. 
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1.1.3. Baş Göynük kəndinin toponimikası, coğrafi 

mövqeyi və hüdudları.  

 

Kəndin ərazisində və hüdudlarında olan maraqlı yer adları, 

qədim toponimlər kəndin tarixi ilə bağlı böyük maraq doğurur. 

“Qaranlıq dərə”, “Mirzə oğlunun dərəsi”, “Arxac”, “Şin dərəsi”, 

“Yanıq dağı”, “Avarmex dağı”, “Ot qoruğu”, “Qız qayası”, 

“Əlim ölən dərə”, “Daşaltı”, “Almalı”, “Böyük Coorlu”, “Kiçik 

Coorlu”, “Əmiraslan dərəsi”, “Mükehli dərə”, “Sulu dərə”, 

“Hacının tapı”, “Dağ arxı”, “Kaması”, “Əyri Kövər”, “Çay otu”, 

“Keçəl yaylağı”, “Mədinə yıxılan dərə” və s. yer adları kəndin 

uzaq və yaxın tarixi ilə səsləşən toponimlərdir.  

Uca Qafqaz dağlarının qərbdən-şərqə uzanan baş silsiləsi 

Şəki rayonu ərazisindən axan Şin və Kiş çayları tərəfindən 

parçalanıb kəsilmiş və həmin hissə silsilədən qismən aralı 

düşmüşdür. Həmin hissənin Şin çayı və onun sol qolu olan Quru 

çay arasında qalan qərb hissəsi ərazidəki ən hündür zirvələrdən 

biri olan Çakılın (“çaqqıl”, “çınqıl” sözlərindəndir) adı ilə Çakıl 

silsiləsi adlanır. Şəki rayonunun Baş Göynük kəndi Çakıl 

silsiləsinin cənuba uzanan tirələri arasında, Şin çayı və 

qollarının yaratdığı çay dərəsində, vadidə məskunlaşıb. Kəndin 

cənub başlanğıcı ilə dağ ətəyinə söykənən şimal ucqarı arasında 

4 - 5 km-dən artıq məsafə fərqi və şaquli istiqamətdə 600 m-dən 

artıq hündürlük fərqi mövcuddur. Kəndin mərkəzi hissəsinin 

mütləq hündürlüyü 855 metrdir. Ərazinin geoloji quruluşu çox 

mürəkkəbdir.Çakıl dağının uca zirvələri bütün Qafqazda 

Kaynozoy erası boyu baş verən proseslər zamanı Ərəbistan 

tavasının Avrasiya tavası ilə toqquşaraq onu sıxması nəticəsində 

3000 metrə yaxın yüksəkliyə qalxmışdır. Xarici (ekzogen) 

proseslər nəticəsində Çakıl dağının uca zirvələri aşınıb 

parçalanmış və nəticədə uca dağ zirvələrində Mezozoy erasının 

daşlı-çınqıllı kristallik süxurları üzə çıxmışdır. Denudasiya 

prosesləri ovulan süxurları çayların yuxarı və orta axarında 

toplayaraq qalın lay əmələ gətirmişdir ki, Baş Göynük kəndi də 
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həmin qalın çöküntü laydan yaranan vadidə bina edilmişdir. 

Relyefin çöx maili olması dərin kanyonlar və çay dərələrinin 

yaranması ilə müşayət olunur. Kəndin yuxarı hissəsində çay 

dərələrinin hündürlüyü 25-30 metrə çatır. Orta axarda isə ağır 

çöküntülərin (çaydaşı, çınqıl) ifrat toplanması yan erroziyanı 

genişləndirir. Göynüklülərin ən ciddi problemlərindən biri də elə 

bu zəmində yaranır. Daimi sel təhlükəsi göynüklülərin əsas 

problemlərindən biridir.  

Oxucularımız üçün maraqlı olduğunu nəzərə alıb Şin 

çayından selin keçdiyi illəri və Baş Göynüyün əhalisinə və 

təsərrüfatına vurduğu ziyanı onların nəzərinə çatdırırıq: 

1846-cı il yay – Baş Göynük kəndini su basmış, 1 nəfər ölmüş, 

40 baş iri buynuzlu mal-qara məhv olmuşdur. 

1953-cü il yay- Baş Göynük kəndini su basmış, 2 nəfər ölmüş, 

10 baş iri buynuzlu mal-qara məhv olmuşdur. 

1907-ci il 9 iyul - Baş Göynük kəndinin üçdə bir hissəsini su 

basmışdır. Nəticədə 98 insan, 288 baş iri buynuzlu mal-qara və 

10 baş qoyun məhv olmuşdur. 179 ev və hasar dağılmışdır. XIX 

əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəlləri üçün xarakterik olan Şəki 

aşıq mühitinin görkəmli nümayəndəsi Aşağı layısqılı Molla 

Cuma özünün bədii fondunun ən maraqlı nümunələrindən olan 

“Göynüyü” adlı şeirində bu el faciəsini aşağıdakı kimi 

nəzərimizə çatdırmışdır: 

 

GÖYNÜYÜ 

El, mahal, qulaq asın, 

Basıbdı tufan Göynüyü. 

Sübhi şam qəhrə düşüb, 

Eylədi viran Göynüyü. 

Bu zalım Afat dağı, 

Axıtdı cövlan Göynüyü. 

Bu bəla söndürübdür, 

Sünbülü reyhan Göynüyü. 
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Kimini əsir elədi, 

Tez qaçıban başda qalıb. 

Kimisi axıb gedib, 

Kimisi daşda qalıb. 

Kimisi sayələnib, 

Qalxıban ağacda qalıb. 

Kiminin əli çatmaz, 

Can yığılıb döşdə qalıb. 

İçində var fisqi-fəsad. 

Batırdı şeytan Göynüyü. 

 

Min evin mədrəsəsin, 

Sel axıdıb etdi xərab. 

Əlli- altmış ayna-qapı, 

Yer altından verdi cavab. 

Bu ərzi-hal yazılsa, 

Heç götürməz dəftər-kitab. 

Bizə gələn yıxıntıya, 

Heç bir insan çəkməz hesab. 

Bir çəkən hesabını, 

O ərşi-əsman Göynüyü. 

 

Nə qədər heyvanı var, 

Lil vurub eşikdə axıb. 

Nə qədər səbisi var, 

Pəncədə, beşikdə axıb. 

Nə qədər rizqisi var, 

Daqqada, yeşikdə axıb. 

Nə qədər çörək, düyü, 

Təhnədə meşikdə axıb. 

Xaliqi ac eylədi, 

Böylə Süleyman Göynüyü. 

 

Gör neçə məkrə düşüb, 

Artırdı fənanı Göynük. 
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Gözündən qayıb edib, 

Həm ata-ananı Göynük. 

Uçurdular əllərindən, 

Ördəyi, sonanı Göynük. 

Tərk edib qohum-qardaş, 

Dostu, həm aşnanı Göynük. 

Gör necə zaqq edib, 

Saldı bu mərdan Göynüyü. 

 

Ey kəndin əşxasları, 

Qəzet salın qoburnata. 

Birisi getsin rus şahına, 

Birisi getsin sərdanətə. 

El-ayaq tökülübən, 

Bir düşmüşük bu xuryatə. 

Hər yandan donluq çıxıb, 

Bəlkə gələ bu zəhmətə. 

Ağası verməz bada, 

Bu həşri insan Göynüyü. 

 

Kim deyər quraq töküb, 

Hamı seli birdən yağa. 

Qopuban su ləşkəri, 

Saçılmadan yoxsul dağa.  

Elə yer var ki, düşüb, 

Qurtarmadı bircə çağa. 

O görükən abad mülkdən, 

Şəbtə vurmuş üç otağa. 

İçindən bayquş çıxıb. 

Eylədi viran Göynüyü. 

 

Göynüyün bu zülmünə, 

Ölkə demiş qurban fəda. 

Çini -çılpaq lərzələşib, 
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Çıxatdılar ərşə səda. 

Xilasdı bir azacıq, 

Qalan canlar oldu əda. 

Neyləsin Molla Cuma, 

Təqdirmiş bəlkə xuda. 

Min üç yüz iyirmi səkkizdə, 

Eylədi fərman Göynüyü. 

Rəcəbul mürəccəbdə, 

Qaldı pərişan Göynüyü [ 50, s.36-39 ]. 

 

1914-cü il iyun – Baş Göynük kəndinin torpaq sahələrini su 

basaraq, yararsız hala salmışdır. 

1921-ci il iyul - Baş Göynüyün əkin sahələrini su basmışdır. 

1930-cu il avqust - Baş Göynüyün əkin sahələrini su basmışdır. 

1943-cü il 5 avqust - Baş Göynüyün əkin sahələrini su 

basmışdır. 

1955-ci il 15 avqust - Baş Göynük kəndinin Su Elektrik 

Stansiyasının su toplayıcı qurğularını sel yuyub aparmışdır. 

1958-ci il 1 sentyabr – Baş Suvarma Sistemi dağılmışdır. 

1963-cü il 8 avqust - Baş Göynüyün əkin sahələrini su 

basmışdır. 

Kəndin qədim soylarından olan, “Qaragözlər nəsli”nin 

yaşlı nümayəndəsi, 82 yaşlı Aşıq İsmayıl 1963-cü il selinin 

əhaliyə yaşatdığı ağır məhrumiyyəti “63” adlı şerində qələmə 

alaraq yazmışdır: 

Üç il quraq oldu ölkə batmadı, 

Talan saldın bu mahala, 63. 

Yağış yağdı, ot, taxılı batırdı, 

Bitirdin yerində alaq, 63. 

 

Kəsəyən batırdı, eli yel kimi, 

Mən də dolanırdım səndə el kimi. 

Düzdə yağış oynayırdı sel kimi, 

Güc ilə çıxırdım yola, 63. 
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Bu bir tarix, bu bir dövrandı, 

Hər bitkini batırdı, göydən yağan su. 

İsmayıl, xatırla o böyük Nuhu, 

Bir az qaldı ondan dala. 63. 

1968-ci il 29 iyul - Baş Göynüyün əkin sahələrini su basmışdır. 

1973-cü il 16 iyul - Baş Göynüyün əkin sahələrini su basmışdır. 

1974-cü il 24 iyul - Baş Göynüyün əkin sahələrini su basmışdır. 

1988-ci il 14 iyul - Baş Göynüyün təsərrüfatlarına külli 

miqdarda ziyan dəymişdir. 

1990-cı il 28 avqust - Baş Göynüyün təsərrüfatlarına külli 

miqdarda ziyan dəymişdir. 

1992-ci il 10 avqust - Baş Göynüyün təsərrüfatlarına külli 

miqdarda ziyan dəymişdir. 

1997-ci il 19 avqust - Baş Göynüyün təsərrüfatlarına külli 

miqdarda ziyan dəymişdir. 

Bu selin dağıntıları söz sərrafı göynüklü Aşıq İsmayılın 

“Şin çayı” adlı şeirində öz əksini tapmışdır. 

Elə ki, aprel gəldi, 

Gülür baharın, Şin çayı. 

Quzeylərdə qar əriyir, 

Artır suların Şin çayı. 

Hər yerdə səndən ayrılır, 

Necə qolların, Şin çayı. 

 

Avqustun on doqquzu, 

Apardın köhnə körpünü. 

Sağ olsun igid camaat, 

Körpü tikdi beşcə günə.  

Bircə gecəyə apardın, 

Çəkdin bizə dağ-düyünü. 

Heyf oldu qoşa körpü, 

Ərşə qalxdı xalqın ünü. 

Oda, suya ehtibar yox, 

Atalar deyib, Şin çayı 12 ,s.9. 
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2001-ci il 7 iyun – Baş Göynüyün təsərrüfatlarına ciddi ziyan 

dəymişdir. 

2003-cü il 15 iyun - Baş Göynüyün təsərrüfatlarına ciddi ziyan 

dəymişdir. 

2006-cı il 25 iyul - Baş Göynüyün təsərrüfatlarına ciddi ziyan 

dəymişdir. 

Şin çayının aşağı axarlarında, suyun gücünün xeyli 

azaldığı ərazilərdə IV dövr boyu yüngül materialların (qum, gil, 

lil və s.) toplanması nəticəsində yaranan allüvial düzənlik ərazi 

isə göynüklülərin əsas təsərrüfat sahəsi sayılır. Göynük kəndinin 

ərazisində boz-çəmən, dağ-çəmən, şabalıdı, dağ-meşə (qara) və 

dağ-qəhvəyi torpaqlar yayılmışdır. Ümumiyyətlə, burada şaquli 

zonallıq çox aydın hiss olunur.Qayalıq nival, alp, subalp, 

dağ-meşə kolluqları, landşaftları Çakıl silsiləsində çox aydın 

müşahidə olunur. Bəlkə göynüklülərin özləri də hiss etmirlər ki, 

dünyanın çox nadir təbii apteklərindən birinin üzərində 

yaşayırlar.Adı respublikamızın qırmızı kitabına düşən çaytikanı, 

sumaq və s. kimi çox nadir dərman bitkilərinin əsas vətəni elə 

Göynük kəndinin ərazisindədir. Bundan başqa zirinc, yemişan, 

itburnu və onlarca başqa dərman bitkiləri də Şin çayının dərəsi 

boyunca geniş ərazilərdə yayılmışdır. Təəssüf ki, bu cür 

bitkilərdən müasir tibbdə çox az istifadə olunur və bu zəngin 

potensial göynüklülərin iqtisadi həyatında demək olar ki, iştirak 

etmir. 

Göynük kəndi respublikamızın kiçik bir ərazisini əhatə 

etsə də, buranın iqlimi çox rəngarəngdir. Kəndin təsərrüfat 

sahəsi sayılan Qanıx-Əyriçay çökəyi ərazilərində mülayim isti 

iqlim, orta və qismən yüksək dağlıq ərazilərdə soyuq iqlim, 

Çakılın yüksək dağ ərazilərində isə dağ-tundra iqlim tipləri 

müşahidə olunur. Yağıntılar əsasən yaz və payız aylarında 

müşahidə olunur. Yay mülayim isti və qismən quraq keçir. 

Maksimal temperatur yayda 35-400 C müşahidə olunsa da çox 

davamlı olmur. Dağ tiplərinin sipər kimi qoruduğu kənd 

ərazisində temperatur 200 C–dən aşağı enə bilir. Bununla belə 
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göynüklülər təbiətin şıltaqlıqlarından sığorta olunmamışdır. 

Yazın ortalarında müşahidə olunan arktik hava kütlələri və dolu 

yağıntıları ayrı-ayrı illərdə təsərrüfata ciddi ziyan vurur. 

Müstəqil Azərbaycanımızın bir parçası olan Baş Göynük 

kəndi hazırda öz yüksəliş dövrünü yaşayır. Regionların iqtisadi 

inkişafı geniş üfüqlər açmışdır. Hazırda kənddə 2 un dəyirmanı, 

2 ağac emalı sexi,1 parket sexi, 10-dan artıq dülgər emalatxanası 

və 8-dən çox fermer təsərrüfatı fəaliyyət göstərir.Vaxtilə kənddə 

Bidi Abdurahmanın, Zəhra Qarının, Badayoğlu Məmmədin, 

Xələflərin, Qəfər kişinin, Mürşüdlərin, Hacı İdris oğlu Əhmədin, 

Veys kişinin, Məkkə qarının dəyirmanları fəaliyyət göstərmişdir 

ki, hazırda onlardan yalnız ikisi Qıntıyoğlunun və Albey kişinin 

dəyirmanları kənd camaatına xidmət göstərir. 

Kənddə Kirəmid qoruğu adlı ərazidə karxana da fəaliyyət 

göstərib. Karxananı ilk işlədən Sirac kişi olub. Sonra karxanada 

Hacı Alı kişi və digərləri çalışıb. Baş Göynükdə həmçinin 

Abdıxalıq kişinin, Mürşüdoğlu Hüseynalının, Məmməd kişinin, 

Ələddinin düyü döyən dingləri fəaliyyət göstərib. 

Kəndin ərazisində əhalinin içməli suya tələbatını ödəmək 

üçün “Qırxbulaq”, “Soyuqbulaq”, “Süddübulaq”, “Mançılıq 

bulağı”, “Keçəl qobusu bulağı” və s. kimi təbii bulaqlar da 

mövcuddur. Kənddə 2 orta məktəb, 1 əsas məktəb, uşaq bağçası, 

mədəniyyət evi və 2 kitabxana xalqın təhsilinə və 

maariflənməsinə xidmət edir. 

 

 1.2.Baş Layısqı kəndinin tarixi coğrafiyası.  

 

Saz, söz sənətimizin qüdrətli nümayəndəsi Molla Cuma 

özünün ən mükəmməl yaradıcılıq nümunələrindən biri olan 

“Layısqı” adlı şeirində doğma yurdu Layısqını tərənnüm edərək 

yazmışdı:  

Nə gözəl vətənsən, mübarək kəndsən, 

Qismət oldun biz ümmətə, Layısqı. 

Yan gəzənlər sənin qədrini bilməz, 
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Sən hayıfsan müxənnətə, Layısqı. 

 

Molla Cuma qəm, hicranə batıbdır, 

Ahu-zarı asimana çatıbdır, 

İsmi Pünhan səndə qərar tutubdur, 

Oxşayırsan lap cənnətə, Layısqı [34, s.164]. 

Görkəmli el nəğməkarının bu məkanı cənnətə bənzətməsi 

təsadüfi deyil. Bu cənnəti öz gözlərinlə görmək üçün gərək 

Layısqını görəsən, gəzəsən. Aşığın oxucularına təqdim etdiyi bu 

ilahi cənnətməkan kənd, yurdun ən qədim türk soylarından olan 

“Bayramuşağı” nəslinin istedadlı aşıq - şairi Siracın “Gəl”[11] 

rədifli qoşmasında zərif xalı kimi bütün gözəllikləri ilə 

oxucuların qarşısına sərilir. Şeiri oxuduqca elə bir təbiət lövhəsi 

oxucuya təqdim olunur ki, istər – istəməz həmin gözəllikləri 

gözlərinlə görmək üçün xəyalən Baş Layısqıya doğru 

qanadlanırsan. Əbəs deyil ki, aşıq da yurdunun təbii 

gözəlliklərini Azərbaycan oxucusuna tanıtmaq, bu gözəl diyara 

seyrçiləri dəvət etmək üçün əsərinin adını müraciət formasında 

“Gəl” adlandırıb. Təbiətin yaz, yay fəsillərinin yurdun flora və 

faunasına verdiyi gözəllik şeirdə o dərəcədə real verilir ki, sanki 

əsəri oxuduqca bülbüllərin cəh - cəhindən, turacların, kəkliklərin 

civiltisindən qulaq tutulur, qayalarda qartalların qıy vurması, 

meşə - ormanlarda, tala və düzlərdə cüyür və ceyranların qaçışı 

insanı valeh edir. Aşığın vətənimiz Azərbaycanın bir parçası 

olan doğma yurduna olan məhəbbəti misralara çevrilib 

oxucunun qəlbinə şirin bir şirə kimi süzülür: 

 Yada sal gəncliyin xatirəsini, 

 Baharın ətirli xoş nəfəsini, 

 Dinləmək istəsən bülbül səsini, 

 Mayda bərq vuranda gül-gülşəndə, gəl. 

 

 Var bizim ellərdə başqa gözəllik, 

 Ormanında turac, dağında əlik. 

 Yanında çolpalar, hər ana kəklik, 

 Yalçın qayalara yetişəndə, gəl 
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 Gətir göz önünə vətəni bir an, 

 Söylə: bu yerlərə kim olmaz heyran? 

 Meşələrdə maral, düzlərdə ceyran, 

 Talalarda cüyür mələşəndə gəl [ 11, s. 142 - 143]. 

Yurdun qədim türklərin qoxusunu verən, adında türklüyun 

bütün fonetik və morfoloji xüsusiyyətlərini yaşadan yer adları, 

gözəllik və əzəmət rəmzi olan dağ və yaylaqların vəsfi, 

tərənnümü aşığın söz çələngində əbədiləşərək bu yerlərin tarixi 

baxımdan da türklərin qədim yaşayış məskənləri olması 

möhürünü vurur: 

 Xoşdur mənzərəsi bizim yaylağın, 

 Dəvənni, Şıx Qaflan, Salavat dağın. 

 Güneyli döşlərdə başlanır sağın, 

 Quzular diz çöküb əmişəndə, gəl. 

 

 Yayda gəl dağlara səfa sürməyə, 

 Meşələr qoynundan moruq dərməyə 

 Nazlı çiçəklərdən çələng hörməyə, 

 Yamaclar donunu dəyişəndə, gəl 

 

 Göynükdən bəriyə dönəndə birbaş, 

 Rasr gəlir Təkpalıd, Arxac, Qaşqadaş. 

 Mənzil kəsə - kəsə, sən yavaş -yavaş, 

 El həsrəti cana girişəndə, gəl [ 11, s. 142- 143]. 

  Qədim türklərin oylağı olan bu gözəl kəndin tarixi qədim 

qatlara, dövrlərə gedib çıxır. Ərazisində Çakıl kimi əzəmətli 

zirvəsi olan dağ, qədim muğların məskən saldığı bu qədim 

obada yaşayıb məşhurlaşmış mübariz Bayram kişilər, ali 

“Əfəndilik” və “Hacılıq” titulunu qazanaraq müqəddəs Məkkədə 

dünyasını dəyişmiş Yusif Əfəndilər, ata nəsihətini müqəddəs 

sayıb son nəfəsinə qədər buna əməl edən, canında, qanında milli 

ruh yaşadan Hacı Salman kişilər, Hacı Salah babalar, Şeyx 

Nurullah Əfəndilər, Şeyx Mütüş Əfəndilər, müdrikliyi, 



 

 42 

şair-aşıqlığı ilə əlçatmazlıq yaradan Molla Cumalar, görkəmli 

hüquqşünaslar, alimlər, həkimlər, hərbiçilər bu torpaqdan 

pərvazlanıb, insanlarının əsl türklüyünün, etiqad 

müqəddəsliyinin göstəricisi olan “Hacı Salah baba” [26], “Şeyx 

Nurullah Əfəndi türbəsi” [26; 32], “Pir Şabalıd” [26], “Dəmrov 

ocağı”[26] və sair kimi müqəddəs ziyarətgah və pirlər, səsi 

tarixin dərin qatlarından gələn, eradan əvvəl inşa olunan və 

eramızın III-IV əsrlərində bərpa olunaraq keçilməz istehkam 

rolunu oynayan “Eşik qalası”[26] kimi tarixi, maddi və mənəvi 

dini abidələr bu ərazidə qərarlaşıb. 

Böyük Qafqaz dağlarının qoynunda yerləşən bu kənd və 

onu çevrələyən Cunud, Qumux, Şin kəndləri öz tarixi yer adları, 

qədim ibadət ocaqları, ziyarətgahları, pirləri, görkəmli ziyalıları, 

alimləri ilə nəinki Şəkidə, Azərbaycanda da məşhurdur.      

Məlumdur ki, ad şəxsə və məkana, canlı və cansıza xas olan əsas 

göstəricidir. Tədqiqatımızın ilkin mərhələsində kəndin adı- 

“Layısqı” toponiminin etimalogiyası ilə bağlı məlumat əldə 

etməyə cəhd etdik. Azərbaycan toponimikasında toponimdən 

əvvəldə “aşağı”, “yuxarı” sözləri işlədilən çoxlu sayda kənd 

adları respublikamızın ərazilərində mövcuddur. Bəzən “yuxarı” 

əvəzinə “baş” sözü də işlədilir ki, toponimikamızın görkəmli 

araşdırıcısı Tofiq Əhmədovun təbirincə desək, “bu model 

əsasında differensiallaşdırılan 10 yerdə təkrarlanan 5 toponimdə 

makroarealın (Şəki dialektinin) spesifikasından asılı olaraq 

“yuxarı” əvəzinə göstərilən mövqedə (cərgədə) onun sinonimi 

olan “baş” fərqləndirici əlamətindən istifadə edilmişdir: Aşağı 

Layısqı - Baş Layısqı; Aşağı Göynük - Baş Göynük; Aşağı 

Daşağıl - Baş Daşağıl; Aşağı Kəldək - Baş Kəldək; Aşağı 

Küngüt - Baş Küngüt [16,s.104]. Lakin tədqiqatçılar nədənsə 

“Layısqı” toponiminin etimalogiyası ilə bağlı fikir söyləməkdən 

yan keçmişlər. Hətta toponimik tədqiqatlarla ardıcıl məşğul 

olmuş S.M.Mollazadə kimi dilçi alimimiz 1979-cu ildə rus 

dilində nəşr etdirdiyi “Azərbaycanın şimal rayonlarının 

toponimiyası” adlı doktorluq dissertasiyasında bu toponimin 

(“Layısqı” toponimi nəzərdə tutulur - K.A) elmi şərhini 
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verməmişdir. Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyasını tədqiq 

edən Elxan Nuriyev toponimləri şəffaf (mənası anlaşılan: məs, 

Baltalı, Daşbulaq və s.), yarımşəffaf (məs, Köbər Zəyzit, Oxaza 

dərə və s.) və naməlum (mənası məlum olmayan) kimi üç qrupa 

bölmüşdür. Tədqiqatçı “tamamilə naməlum toponimlərə isə 

Layısqı, Cunud, Bideyiz, Qudula, Zəyzid, Oxud, Qoxmuq (Şəki 

rayonu) və başqaları misaldır” [36,s.19] – yazaraq mübahisə 

doğuracaq məhdud elmi nəticələrə gəlmişdir. Tarixçi Mirabbas 

Mirbağırzadə də özünün 1926-cı ildə “Maarif işçisi” jurnalında 

çap etdirdiyi “Şəki qəzası” adlı məqaləsində Şəkini toponimik 

və inzibati-ərazi baxımından dörd dairəyə bölmüş, “birinci 

dairədə: Cunut(d), Zunut(d), İnçə, Baltalı, Kiş, Qoxmuq, 

Babaratma (qədim asarı vardır) [37,s.73]- yazaraq  Baş Layısqı 

kəndi ilə bağlı  məhdud elmi nəticələrə gəlmişdir. Birincisi, 

ona görə ki, Layısqının adı hələ XIX əsrin 1824,1831,1868,1873 

və 1888-ci illərində əhalinin məşğuliyyəti və say tərkibi ilə bağlı 

Çar Rusiyasının tərtib etdiyi sənədlərdə çəkilmişdir. İkincisi, 

ona görə ki, necə ola bilər ki, Layısqı kəndinin vaxtilə ərazisi 

olub sonralar müstəqil yaşayış massivi kimi formalaşan Cunud 

kəndinin məqalədə adı çəkilsin, Layısqı adı çəkilməsin. Bu 

baxımdan M.Mirbağırzadənin qeydləri ilə razılaşmaq çətindir. 

Düzdür, Cunud kəndi də tarixiliyi ilə seçilir və bu toponim ərəb 

mənşəli olub, mənası “qoşunlar”, “ordular” deməkdir [18,s.735]. 

Lakin M.Mirbağırzadənin məqaləsində Layısqı kəndinin təbii 

coğrafi şəraiti ilə bağlı (Layısqının adını çəkməsə də) maraqlı 

qeydlər vardır. O, yazır: birinci dairədə əhalinin başlıca 

məşğuliyyəti çəltik əkməkdir. Bu dairənin suyu əkinlərinə 

kifayət etməyir. Buna görə camaatın təsərrüfat halı müşküldür” 

[57,s.57].Gətirdiyimiz sitatda son iki cümlə “Layısqı” 

toponiminin məzmunu ilə bağlı bizdə fikir oyadır. Kəndin və 

regionun ən qədim ziyatərgahlarından olan Hacı Salah baba 

ziyarətgahında ziyarətgah haqqında saxlanılan yazılı mətndəki: 

“Oxucularımız üçün bildiririk ki, “Layısqı” sözünün mənası 

“daşlı”, “susuz yer” deməkdir” cümləsi bizdə böyük maraq 
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doğurur. Təsadüfi deyil ki, ziyarətdə ziyarətləşən, kamil 

mənəviyyat daşıyıcısı olmuş Hacı Salah baba tarixin hansı 

dönəmindəsə susuzluqla mübarizə aparmaq üçün bu kənddə 

suçu-cuvar işləmişdir (Qeyd: biz bu müqəddəs şəxs haqqında 

ziyarətgahlardan yazarkən geniş şəkildə bəhs edəcəyik).  

Elmi ədəbiyyatda “Layısqı” toponimini “lak” tayfaları ilə 

bağlmaq cəhdi də olmuşdur. ASE-nin VI cildində Dağıstan əsilli 

lak tayfalarından söhbət gedərkən yazılır ki, “lakların bir qismi 

Dağıstan MSSR-in dağlıq rayonlarında yaşayırlar. Lak dilində 

danışırlar. Heyvandarlıq, əkinçilik, zərgərlik və duluzçuluqla 

məşğul olurlar. Lakların dili Qafqaz dillərinin Dağıstan qoluna 

mənsubdur. Ədəbi dil qumuq dialektinə əsaslanır.” [6, C.VI, 

s.146-147] Bu mülahizənin nə qədər elmilik kəsb etməsi  ilə 

bağlı fikir söyləməkdə acizik. Düzdür, qumuqlar türk mənşəli 

xalqlardır. Lakların isə kök etibarı ilə qumuqlarla bağlanması 

coğrafi ərazi baxımından bizdə inamsızlıq yaradır. Axı bu gün 

Şəkinin inzibati ərazi sistemində Layısqı Qumuğun deyil, 

Qumuq Layısqının bir hissəsidir.  

Azərbaycanın etimoloq alimlərindən olmuş Əjdər 

Fərzəlinin də “Layısqı” toponimi ilə bağlı maraqlı mülahizələri 

vardır. Tədqiqatçı bu sözün kök-semantikasını xalqın soykökü 

ilə bağlayıb maraqlı fikirlər irəli sürür. Bu baxımdan alim 

görkəmli maarif xadimi, el ağsaqqalı Əhməd Hacı Salman oğlu 

Yusiflinin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr etdiyi 

“Salam, Layısqı dağları” (2011) adlı kitabının “Layısqı sözünün 

etimologiyası” adlı bölməsində yazır: “Fikrimizcə, uşağa lay-lay 

çalınmasında “lay-lay” sözünün məzmundan-məzmuna keçidi 

var. Bu mənada Şəki rayonundakı “Layısqı” kəndinin, dağının 

və çayının adı uşağa çalınan “lay-lay” dan əvvəl gəlib. Bu 

kəndin, dağın və çayın adı bir hecalı “lay” koduna bağlıdır. 

Məhz bu koddan “Layısqı” sözü yaranıb. “Layısqı” öncə 

“Layıs” adlanıb [24,s.11-12]. 

Gətirdiyimiz arqumentdə tədqiqatçı qəribə məntiq, yurda, 

vətənə sevgini ifadə edən məntiq nümayiş etdirir. Bildiyimiz 

kimi, insan sosioloji varlıq olub təbiətin əlavəsidir. Cəmiyyət, 
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insan yaranandan, ailə formalaşandan ananın övladını 

ovundurmaq üçün söylədiyi layla yaranıb. Əjdər Fərzəlinin 

Layısqı adının lay-laydan qabaq yaranması ehtimalı onun bu 

torpağın, yurdun, el-obanın qədimliyini təsdiq etmək inamından 

xəbər verir. “Layısqı” toponimi ərəb və fars mənşəli söz 

deyildir. “Ərəb və fars sözləri lüğəti”ndə bu sözün məna 

açımına rast gəlmədik. “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”nin 

üçüncü cildində “lay” komponenti – Cismin üst-üstə sıralanması 

kimi izah olunub. “Lay” sözü bir hecalı söz kimi əsl türk 

mənşəli sözdür. Layısqı sözünü qədim türk tayfalarından biri və 

dilimizin ahəng qanununa uyğun söz kimi təhlil edən tədqiqatçı 

Əjdət Fərzəli çox düzgün təhlil verərək yazır ki, “...Layıs adının 

çox qədimlərdə “işıqlı gözəl vətən” mənası aşkarlanır. Şəkinin 

Layısqı kəndinin və Layısqı çayının adındakı “ski” (əslində 

“sqı”) şəkilçisi onun rus dilində tələffüzü ilə Layısqı şəklində 

səslənməsi gümanını da yaradıb. Amma tədqiqatımız bu gümanı 

rədd edir. Lay-layıs rusların Azərbaycana gəlməsindən asılı 

olmayaraq Layısqı şəklində də işlənə bilərdi. Azərbaycan dili 

türk dillərindən biri kimi, ahəng qanununa uyğun olduğu üçün 

bu dilin sözlərində saitlər, samitlər, sait-samit ardıcıllığı izlənir. 

Birinci sait qalındırsa, sonrakılar da qalın, incədirsə, sonrakılar 

da incə gəlir. Mayıs, Layıs, Sılay, Bayıs sözlərində də bu qayda 

pozulmur. Bunlar dörd türk qəbiləsiniun adlarıdır” [24,s.13-14]. 

Baş Layısqı kəndinin tarixi eradan əvvəllərə gedib çıxır. 

Bizə bu fikri söyləməyə əsas verən kənddə bu gün adını 

saxlayan bəzi toponimlərdir. Bu gözəl məkan başlanğıcını 

müdrik, ağsaqqal ziyalı Əhməd Yusiflinin Çakıl-Layısqı zirvəsi 

adlandırdığı Çaqıl dağından aldığı Layısqı çayı ilə iki hissəyə 

ayrılır. Şəkidən Layısqıya üz tutduqda sağ tərəfi Muğallar, sol 

hissəsi lahıclar (tələffüzdə-layışlar) adlanır. Bir sıra tədqiqatçılar 

Azərbaycanın başı qarlı dağlarından biri olan Çakılı (tələffüzdə 

“Çaxıl”) oğuzlarla bağlayırlar. Əslində bu fikir düzgün deyildir. 

Əvvələn, ona görə ki, “Çakıl” sözü xalis türk sözüdür. “Çakıl 

dağı”, yəni “çınqıllı”, “qayalı dağ” mənasını verir. Hal-hazırda 
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türklər “çakıl” sözünü “çınqıl”, “qaya parçası” mənalarında 

işlədirlər. Bu cür oxşarlıqlarla biz Baş Layısqı və digər 

kəndlərin tarixini birbaşa Oğuz türkləri ilə bağlaya bilmərik. 

Digər tərəfdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, Oğuz türkləri 

Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl də (bəzi tarixçilər səhvən bu 

fikri eramızın VII əsrinə aid edirlər) burada türklər yaşayırdı və 

bu baxımdan da onlara yaxın olan Oğuz türkləri ilə 

qaynayıb-qarışmaq asan olmuşdu. 

Baş Layısqı kəndinin sağ sahili olan Muğallar 

məhəlləsinin adı da ərazinin qədimliyindən xəbər verir. 

Azərbaycan alimlərindən M.İsmayılovun, Ə. Dəmirçizadənin, 

Q.Qeybullayevin,T.Əhmədovun Q.İ. Məşədiyevin, E. Nuriyevin 

və başqalarının “maq”, “muğ” etnonimi ilə bağlı maraqlı 

fikirləri vardır. Məşhur alim Q. İ. Məşədiyev “muğal” sözünə 

münasibət bildirərək yazır ki, “muğal və ya muğan” qədim türk 

tayfalarından birinin adıdır və bu tayfalar sonralar türk 

xalqlarının başqa qurumunun içərisində ərimişdir. Çox 

maraqlıdır ki, Qafqaz xalqları, xüsusilə, ləzgilər azərbaycanlıları 

“moğal”, “muqal” adlandırırlar. [36,s.57-58]. Toponimçi alim T. 

Əhmədov “muğal” isə “monqal” etnoniminin qismən təhrif 

olunmuş forması olub, həmin zonada (Qax rayonu nəzərdə 

tutulmuşdur – K. A) keçmişdə azərbaycanlılara verilən adla 

ifadə olunmuşdur” [16,s.129-130] - yazaraq etnonimin tarixi 

dönəmini XIII əsrlə məhdudlaşdırmışdır. Tədqiqatçı Elxan 

Nuriyev də tarixi qayçılamanı sərtləşdirərək yazır: “Muğal” sözü 

şübhəsiz ki, “monqol” sözünün fonetik şəklidir. Ehtimal ki, 

monqolların işğalları vaxtı türk mənşəli tayfalar bu ərazilərdə 

məskunlaşdığından ətraf kəndlərin əhalisi də onları muğal 

adlandırmışdır. “Muğal” etnonimi zona toponimiyasında bir 

neçə kəndin nəsillərinin adlarında da saxlanmışdır. Məsələn, Baş 

Layısqı kəndinin (Şəki rayonu) bir məhəlləsi Muğal adlanır 

[40,s.40]. Göründüyü kimi, hər iki tədqiqatçının, həm T. 

Əhmədovun, həm də E. Nuriyevin etnonimin tarixi dönəmi ilə 

bağlı fikirlərində qaranlıq məqamlar vardır. Əslində isə muğ 

tayfaları qədim Midiya dövlətinin ərazisində yaşayan türk 
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tayfalarından biri olmuşdur. Məhz qədim Midiya hökmdarı 

Astiyaqın yuxusunu yozan da muğlar idi.  

Kəndin arxeologiyası ilə bağlı qeyrətli ziyalımız Abdulla 

Yusifovun verdiyi sorğuya Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Şəki 

bölgəsinin rəhbəri, tanınmış arxeoloq Nəsib Muxtarovun 

hazırladığı materialın mühüm elmi əhəmiyyət daşıdığını nəzərə 

alıb həmin materialı yazımızda olduğu kimi veririk: “Layısqı 

kəndləri Baş və Aşağı Layısqı kəndlərindən ibarətdir. Hər iki 

kənd Şin çayının hövzəsinin yuxarı hissəsinə aiddir və Baş 

Layısqı Baş Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində, Aşağı 

Layısqı isə düzən ərazidə yerləşir. 

Baş Layısqı kəndinin məhəllə adları və eləcə də Şin 

hidronimi ərazisində qədim dövrlərdən türk etnoslarının 

məskunlaşdığını və bu prosesin tarixin sonrakı məqamlarında da 

(dəmir və ilk orta yüzilliklərdə) davam etdiyini söyləməyə əsas 

verir. Belə ki, ərazidə türk dövründən başlayaraq skif, kimmer 

(qımır-kımır, kumur - kımıx) alban, hun, monqol və s. türk 

soylarının izləri etnonim, hidronim, oykonim və s. xüsusiyyətli 

toponimlərdə qoruyub saxlamışdır ki, bütün bu tarixi izlər dövr 

fərqi olmasına baxmayaraq daha çox prototürk, türk dilləri ilə 

izah olunur. Hətta onlar arasında şumer paralellərinə də təsadüf 

edilir ki, bu paralellər və müasir Azərbaycan dili, eləcə də Nuxa 

dialekt və ləhcələrində xüsusi oxşarlıqlar özünü göstərib. Bütün 

bunlar ərazidə türklərin qədim dövrlərdən məskunlaşdığını 

göstərir. 

 Baş Layısqı və eləcə də bu ərazilərdə yaşayan insanlar 

Azərbaycanda və Şəki regionunda baş verən proseslərdən 

kənarda qala bilməzlər. Belə ki, hələ 860-cı ildə Alban çarlığının 

bu regionda bərpası, paytaxtın Şəki olması və Şin, Sinaz, Eşik 

qalasının məhz həmin dövrdə tikildiyini göstərən mənbələr 

vardır. El arasında isə daxili Albaniyaya bu ərazidən dağ yolu 

olması haqda rəvayətlər vardır. Bu yolu sonralar Şeyx Şamilin 

abadlaşdırmasını da söyləyirlər. Layısqının qədim, antik və orta 



 

 48 

yüzilliklər dövrü tarixi haqqında arxeoloji materiallar da bir sıra 

fikir və gümanlar söyləməyə yetərincə əsas verir.  

Layısqı kəndinin yerləşdiyi ərazi, onun torpaqları hələ 

Azərbaycanın Qafqaz Albaniyası dövründə (e. ə. IV – b.e. VII 

yüzillikləri) mühüm strateji əhəmiyyət daşımışdır. Bu ərazi 

məhz alban-türk soylu tayfaların məskunlaşdığı əraziyə daxildir. 

Ehtimal olunur ki, albanların Pompeyə ciddi müqavimət 

göstərdiyi ərazilər Layısqı torpaqlarının da aid olduğu ərazidir. 

Baş Layısqı kəndi təbii müdafiə edilən bir ərazidə yerləşir. Kənd 

üç tərəfdən dağlarla əhatə edilib. Cənub-şərq və cənub tərəfdən 

Alazan - Həftəran vadisinə açılır. Əyriçay vadisi kəndi bir 

istiqamətdən sərhədləndirir. Dağ ətəyinə sığınan bu kəndin ətrafı 

qonşu ərazilərlə birləşdirən dağ yolları, keçidləri vardır ki, bu 

keçidlər tarixin bütün mərhələlərində mühüm rol oynamışdır. 

Burada Kas tayfalarının adları ilə bağlı keçidlər vardır. 

Kəndin cənub-şərqində Qalatap adlı yer vardır. Bu yer 

başqa adlarla adlanır. Ərazidə apardığımız yerüstü kəşfiyyat bu 

ərazinin artıq antik və ilk orta əsrlərdə yaşayış yeri və məzarlıq 

kimi istifadə edilməsi haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Bu 

Qalatap bir növ Eşik (Şin) qalasına düzəndən-Layısqı tərəfdən 

gedən yolun üstüdür və ola bilsin ki, burada antik dövrdə, ilk 

orta əsrlərdə (e.ə.IV-III, b.e.II-IV əsrləri) qala olub və bu qala bu 

ərazidə keçidləri, xüsusən, Şin çayı keçidlərini qorumağa imkan 

verib.Ərazinin istehkamları Qalaaltı, Eşik (Şin) qalaları ilə 

bitmir. Heç şübhəsiz Şin çayı içərisində, çayqoşanlarla müdafiə, 

müşahidə tikililəri olduğu kimi, Baş Layısqı kəndlərindən 

başlayan keçidlərdə də belə hərbi təyinatlı tikililər olmuşdur və 

bu tikililər (qala, istehkam, qalaça və s) Şəki xanlığına 

qonşuların qarətçi hücumlarından qorunmaq üçün gərəkli olub. 

Ərəb işğalları dövründə də bu ərazi (daha geniş mənada 

Layısqı, Baş Göynük, Cunud, Baş və Aşağı Şabalıd və hətta 

Qaşqaçay) mühüm strateji əhəmiyyət daşıyıb. Ərəb sərkərdəsi 

İbn Rəbiyyənin 720-ci ildə burada qışlaması və yenidən 

Dərbəndə hücum etməsi haqqında, yerli hökmdar və hakimlərlə 

müqavilələr bağlaması haqqında tarixdə məlumat vardır. 
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Layısqı Azərbaycan tarixinə tarixin bir çox məqamlarında 

şərəfli imza atmış Göynük mahalının bir hissəsi olub. Çox 

təəssüf ki, tarixi məqamlarda şimal, şimal-qərb qonşuları, 

Azərbaycanı zəbt etmək istəyən fatehlərin qarşısında dayanan, 

bəzən öz diktəsini qəbul etdirməyə nail olan bu kəndlər 

düşmənlərdən yaxa qurtara bilsələr də, təbii fəlakətlərdən, sel və 

daşqınlardan yaxa qurtara bilməyiblər. Baş Layısqının düzən 

hissəsi, Baş Göynüyün Şin çayının sağ tərəfində olan hissəsi, 

əvvəlki Cunudun əsas hissəsi, Aşağı və Baş Şabalıdın bir hissəsi 

artıq selin gətirdiyi daş-qum qatlarında 1000 və 100 illlərdir ki, 

uyuyur.1910-cu ilin seli, daşqını bu insanlara XX əsrin 20-30-cu 

illlərinin bolşevik taunundan da ziyan vurub. Burada bir 

məqama da diqqət yetirmək lazımdır. Baş Layısqı, Baş Göynük 

kəndlərinin Daşüz və ondan da cənubda Acınohur, Sarıca, 

Minbərəkdə olan torpaqlardan kurqanlar qeydə alınmışdır. 

Tarixən Göynük, Layısqı, indi isə Qax bölgəsinə daxil olan və 

olmayan torpaqlarda, o cümlədən Acınohur düzündə, dərə və 

keçidlərdə aşkar edilən 100 -lərlə kurqan, qədim məzarlıq və 

yaşayış yerləri nəinki e.ə. IV minillikdən bu tərəfə işıq salır, 

hətta böyük bir regionun tarixini də izah edir. Bu məqamda 

düşünürsən ki, tarixə dəfələrlə faciələr gətirən bu sel olmasaydı, 

düzəndə, qış otlaqlarında olduğu kimi, necə deyərlər elə 

Layısqını, Göynüyün 6-7 minillik tarixindən soraq verən 

abidələrə elə onların ağzının içində də təsadüf edilirdi. Yüksək 

dağlıq, dağətəyi ərazilərdə olan qədim əkinçilik mədəniyyəti 

hələ eneolitdən, neolitdən qeydə alınıb. Baş Layısqı, Göynük 

əraziləri də bu zonalara daxildir. Deməli, sel və daşqınların 

məhv etdiyi bu mədəniyyətin izlərini dağlıq və dağətəyi 

ərazilərdə axtarmaq lazımdır”[26].  

Mərhum arxeoloqun fikirlərini tarix 1980-cı ildə 

təsdiqlədi. Həmin ildə Baş Layısqı kəndindən sel nəticəsində 

yuyulmuş xəndəkdən müxtəlif bürünc qolbaqlar, bəzək şeyləri, 

nizə ucları, muncuqlar tapıldı. Bu barədə məktəblilər müəllim 

Ramazan Ramazanova xəbər vermişlər. Ramazanov tapıntı 
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yerinə gələnəcən qəbir avadanlığının bir hissəsi ələ keçmiş, 

lakin Ramazan müəllim bunların əksəriyyətini toplayaraq 

məktəbə gətirmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Şəki Etnoqrafiya qrupunun rəhbəri Sabir Əfəndiyevin 

qeydlərindən:“Tapıntı haqqında məlumat alan kimi kəndə 

gəldik. Təqribən 20 hektar ərazidən şum edilərkən çoxlu küp, 

bəzəkli saxsı qırıqları, insan sümükləri tapılıbdır. Qədim saxsı 

kürəsinin yeri indi də qalır. Əlverişli həyat şəraitinə malik olan 

bu ərazidə qədim insan məskəni olduğuna şübhə yoxdur. Biz 

bürünc məmulat tapılan qəbir yerinə baxarkən onun ətrafında 

müxtəlif ölçülü muncuqlar, saxsı qırıqları və insan sümükləri 

aşkar etdik. Baş Layısqıdan tapılmış qəbir tunc dövrünə dair 

Mingəçevir qəbirlərinə tamamilə uyğun gəlir. Belə qəbirlərdə 

tunc qolbaq və nizə uclarının həddən artıq olması məlumdur. 

Baş Layısqıdakı qəbirdən də 60-a yaxın müxtəlif formada və 

ölçüdə bürünc qolbaq tapılmışdır. Bunlar Mingəçevirdən əldə 

edilmiş bürünc əşyalar kimi saflaşdırılmış misdən 

hazırlanmışdır. Onların üzərinə xüsusi yaşıl emal çəkilmişdir ki, 

bu da həmin əşyaları əsrlərlə korroziyadan qorunmuşdur. Baş 

Layısqıdan tapılan maddi mədəniyyət nümunələri arasında 

qadınlara məxsus bəzək şeylərinin rəngarəngliyi o dövrdə 

övladlarımızın estetik baxışları və zövqü barədə fikir söyləməyə 

imkan verir” [20,s.27]. 

Baş Layısqı kəndindən tapılan maddi mədəniyyət 

nümunələri arasında qadınlara məxsus bəzək şeylərinin 

rəngarəngliyi o dövrdə əcdadlarımızın mifik və estetik 

görüşlərini öyrənmək üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qaşın alınması üçün işlədilən və Azərbaycanda qadın 

bərbərliyinin qədim tarixini göstərən naqqaşın bu ərazidən 

tapılması bir sıra mülahizələr söyləməyə imkan verir. 

Alazan-Həftəran vadisində yaşayan albanların atəşpərəstlik 

əqidəsinə görə Günəş kimi Ay da müqəddəslik təcəssümü idi. 

Məhz qadınların qaşlarını təzə çıxmış Ay şəklinə salmaları və 

buna lazım olan alətlərin yaradılması Azərbaycanla bağlı bir 

məsələdir. 
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Saç folklor qaynaqlarında və keçmiş yazılı nümunələrdə 

qaranlıq gecənin rəmzidir. Qədim Azərbaycanın gəlin və qızları 

öz saçlarına misdən hazırlanmış, üzərində burma naxışlar olan 

aypara şəkilli sancaqlar taxarmışlar. Bu, zülmət gecənin 

(saçların) üzərində Ayın (qövsvari mis sancağın) varlığının 

rəmzidir. Layısqı tapıntısı içərisində belə sancaqlar çoxdur. 

Bundan əlavə qədim azərbaycanlılar mis təbəqədən hazırlanmış 

günəş kimi girdə, yerdən səmaya baxarkən günəşin böyüklüyü 

boyda bəzəklər də gəzdirmişlər. Baş Layısqı tapıntılarının 

etnoqrafik xüsusiyyətlərini təhlil edərək S.Əfəndiyev yazır: 

“Qəbir əşyalarının mifik xarakterliyi Baş Layısqıdan tapılan 

bürünc qolbaqların formalarında da özünü biruzə verir. Onların 

barəsində bəzi mülahizələr söyləmək yerinə düşərdi. İndiyədək 

etnoqraf tədqiqatçılar qolbaqların təsnifatında dini motivlərin 

mövcudluğu barədə qəti fikir söyləməmişlər. Baş Layısqı qəbir 

qolbaqları arasında başı kəsilmiş qıvrılan ilan formalı qolbaq 

təkcə bəzək vasitəsi olmayıb, həm də axirət dünyasında şər 

qüvvələrdən qoruma, ovsunlama vasitəsi kimi işlədilmişdir. İndi 

də Şəki-Zaqatala zonası rayonlarında ilanla əlaqədar bir sıra dini 

təsəvvür qalıqları qalmaqdadır. Yurdda yaşayan ilanları 

öldürməmək, onların mülkdən çıxıb getməsi üçün ilanın girib 

çıxdığı yuvanın ağzında qabda su, duz və çörək qoymaq ilan 

ovsunçularına inam və s. mifik adətlər mövcuddur. Yəqin belə 

qolbaqların qəbirlərə qoyulması axirət dünyasında şər 

qüvvələrin ram edilməsi məqsədini güdmüşdür” [20,s.28]. 

Baş Layısqıda yaşayışın qədim izlərini yaşadan qəbirüstü 

kitabələr mühüm önəm daşıyır.Hacı Salah baba ziyarətgahındakı 

əsgi qəbirüstü kitabələr fikrimizin təsdiqidir. Bu kitabələr 

əsrlərin təlatümlərindən çıxaraq qaranlıq meşənin içərisində olan 

qəbristanlıqda günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Bu cür qəbir 

yerlərinin yenidən bərpa olunması yaşayışın qədim izlərinin 

gələcək nəsillərə çatdırılması üçün əsas olardı. 

Baş Layısqı kəndi də Baş Göynük kəndi kimi xalqımızın 

qəhrəmanlıq tarixində mühüm rol oynamış, 30-cu illərin ağır 
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repressiya tufanına məruz qalmış, XX əsrin ortalarında baş 

vermiş Böyük Vətən müharibəsində 400 gənci ilə birlikdə iştirak 

etmiş, əsrin sonlarında baş vermiş Qarabağ savaşında-erməni 

qəsbkarlarına qarşı mübarizədə 21 nəfər şəhid vermişdir. 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

Göynük mahalında, eləcə də Baş Layısqı kəndində sosial-siyasi 

vəziyyət daha da kəskinləşmişdi.Milli hökumətin süquta 

uğradılmasına dözməyən vətənpərvər qüvvələr kütləvi şəkildə 

silaha sarılaraq rus istilasına qarşı mübarizəyə qalxdılar. Baş 

Göynük, Aşağı Göynük, Baş Layısqı və digər kəndlərin 

birləşmiş qüvvələri Şəkiyə qədər irəliləyərək bir sıra müəssisə 

və idarə binalarını azad etmişdilər. Asanlıqla məğlub olmayan 

igidlər dağlara çəkilərək qaçaq hərəkatı formasında 20-ci illərin 

sonuna qədər müqavimət hərəkatını davam etdirmişdilər. 

Göynük qaçaqları sırasında, yeni sovet quruluşuna qarşı 

mübarizə aparan adı bəlli qaçaqlardan biri Baş Layısqı kəndinin 

sakini Pini oğlu Abdullanın adı hörmətlə çəkilir. O, sovet 

hakimiyyətinin ilk illərində kəndin günahsız insanlarını 

bolşeviklərə satan bir şəxsi öldürdüyünə görə qaçaq düşmüşdür. 

Kənd arasında böyük nüfuz və hörmət sahibi olduğuna görə ələ 

verilməmiş, lakin siyasi rəhbərlik tərəfindən pulla satın alınmış 

bir xain tərəfindən öldürülmüşdür. 1930-cu il Şəki üsyanının 

mərkəzi Baş Göynük kəndi olsa da, ətraf kəndlərin də 

vətənpərvər qüvvələri Şeyx oğlu Molla Mustafanın ətrafına 

toplaşmışdılar. Yaşlı nəslin söyləməsinə görə, Layısqı və 

Qumuxdan olan Əhməd, Bilal, Sədullah, Məhəmmədəli və 

başqaları hərəkatın fəal üzvlərindən olmuşlar. 1930-cu il Şəki 

üsyanının tədqiqatçısı H. Manaflının yazdığına görə, “...Şəkidə 

qətillər davam etməkdə idi. Yalnız Bağırovun maşınının atəş 

altına düşdüyü küçədə yaşayanlardan 80 nəfərə qədər adam 

güllələndi” [29,s.96]. Üsyan məğlub olduqdan sonra Sədullah 

kişi sağ qalsa da, Əhməd və Bilal kişini, kəndin nüfuzlu şəxsi 

olan Hacı Surxayı və onlarla günahsız adamı sorğusuz-şahidsiz 

doğmalarının gözləri qarşısında güllələmişdilər.Sovet qəddarlığı 

o dərəcəyə çatmışdı ki, Baş Layısqıda Mustafa kişinin oğlu 
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İbrahim qabarlı əlləri ilə barama yetişdirib Şəkinin varlı ipəkçi 

sahibkarlarına barama verdiyinə görə günahlandırılıb atasının 

gözləri qarşısında vəhşicəsinə güllələnmişdi.Şahidlərin 

söyləmələrinə görə, bir sıra “günahkarlar” gülləni gözləri 

baxa-baxa alınlarından qəbul etmişdilər. 

Çarizmin və sovetizmin repressiya məngənəsi cunudlu 

Seyidalı bəyin, Şıxəli babanın və digərlərinin həyatına beləcə 

son qoymuşdu. 

     Seyidalı bəy haqqında kəndin əfəndisi Əsabəli Dadaş oğlu 

İsayevin dediklərindən: “Cunud kəndində XIX əsrin II 

yarısından XX əsrin 30-cu illərinədək Seyidalı bəy adlı şəxs 

yaşamışdır ki, həmin ərazidə olan torpaqların əksər hissəsi ona 

məxsus olmuşdur. Seyidalı bəy mərhəmətli və kasıbları sevən 

bir bəy olmuş, var-dövlətini yoxsullardan əsirgəməmişdir. Hətta 

XX əsrin 20-ci ilərində bolşevizmin tüğyan etdiyi illərdə 

könüllü olaraq arı pətəklərini, mal-qarasını, sovet hökumətinə 

təhvil vermişdir. Var-dövləti əlindən alındıqdan sonra, təxminən 

yaz aylarında gimgəyə çıxarkən, axşamüstü hava soyuq 

olduğundan çiyninə paltosunu salıb çıxmışdır. Bu zaman bir 

bolşevik kəndli onun qarşısını kəsərək paltosunu çiynindən 

götürüb “səndən artıq bəy olmaz” – deyərək ona sataşmışdı. 

Hansı ki, bu kəndli həmişə Seyidalı bəyin yaxşılıq etdiyi şəxs 

olmuşdur. Seyidalı bəy kəndlinin bu hərəkətindən pərt olsa da, 

səbr nümayiş etdirərək evə paltosuz qayıtmışdı. Həyat yoldaşı 

Bəstərək xanım onun evə paltosuz qayıtdığını görüb səbəbini 

soruşduqda o, paltonu Məhəmməd “bəy”in apardığını 

söyləmişdi. Aradan bir müddət keçdikdən sonra ac qalmış 

Məhəmmədin Seyidalı bəyə işi düşmüş,o, bəyin paltosunu 

gətirərək onun qapısına gəlmişdi. Seyidalı bəy onu heç nə 

olmamış kimi gülərüzlə qarşılayıb: - Xeyir ola, ay Məhəmməd 

nə istəyirsən? – deyə ona sual etmişdi. Məhəmməd balalarının 

ac olduğunu, etdiyi səhv hərəkətə görə onu bağışlamasını, ona 

arpa, buğda, darı verməsini xahiş etmişdir. Bəy ona apara bildiyi 

qədər taxıl və bir ramka bal verərək yola salmışdır. Seyidalı bəy 



 

 54 

evə qayıdanda həyat yoldaşı gələnin kim olduğunu soruşmuş, 

bəy ona gələnin Məhəmməd olduğunu və gəlişinin məqsədini və 

verdiyi ərzağı dedikdə həyat yoldaşı bəyin səxavətinə təəccüb 

edərək bildirmişdir ki, ay kişi, axı o sənə namərdlik etmişdi. Bəy 

cavab vermişdir ki, ay arvad, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, 

yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir. Məhəmməddən bəy olmaz. 

Seyidalı bəy haqqında digər bir rəvayətdə göstərilir ki, bir gün o 

mal fermasını gəzməyə gedərkən yolda öz çobanına rast gəlir. 

Onun diqqətini çobanın əlindəki torba cəlb edir. Həmin çoban 

Şin kəndindən imiş. O, çobandan: - ay Bəylər, torbandakı nədir, 

nə aparırsan? – deyə sual etdikdə, çoban torbasındakının şor 

olduğunu söyləyir. Seyidalı bəy kəndliyə fermaya qayıtmasını 

tapşırır, özü də onunla birlikdə fermaya qayıdaraq ferma 

işçilərinə kəndlinin torbasını yağla doldurmağı tapşırır. O, 

kəndlini evinə əlidolu yola salaraq, onun evinə şorla qayıtmasını 

adına layiq bilmir.  

Seyidalı bəy Baş Layısqı Sovetliyində yaşayan yaşlı nəslin 

xatirələrində xeyriyyəçi adam kimi də tanınır. O, Cunud 

kəndində məscid inşa etdirərək həmin əraziyə su xətti 

çəkdirmişdir. Yerli sakinlər  hazırda həmin bulağa “Seyidalı 

bəy bulağı” deyirlər. Bu bulaq kənd qəbristanlığının şimal 

tərəfindədir. Seyidalı bəy xeyirxah insan kimi təkcə Baş 

Layısqıda, Cunudda deyil, Şəkidə də tanınmışdır. Bu nurani, 

insansevər insan həmişə bolşevik təqibləri ilə üz-üzə gələrək 

bolşevik xofu ilə dünyasını dəyişmişdir. Seyidalı bəyin məzarı 

Şəki şəhərindədir. Onun köhnə mülk yeri hazırda durur və 

nəslini oğlu Əhmədiyyə davam etdirmişdir”. 

Cunud kəndinin tanınmış soylarından olan Axund uşağı 

nəslinin Abdurahman budağının davamçıları olan Şıxəli və 

Ağası Abdurahman oğulları da ağır repressiya həyatı yaşamışlar. 

Ruhani, ürfani görüşlərinə görə Ağası kişi XIX əsrdə Molla 

Ağası kimi tanınaraq kənd məscidinin axundu kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. Əsrin sonlarında Şıxəli və Ağası qardaşlarına qarşı 

təqiblər güclənmiş, xüsusilə Şıxəli Abdurahman oğlunun 

tutulması üçün müxtəlif hiylə və böhtanlara əl atılmışdır. Şıxəli 
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babanın nəvəsi 83 yaşlı İbrahimxəlil kişinin dediklərindən: 

“Əsrin sonlarında kənddə (Cunud kəndi nəzərdə tutulur – K. A.) 

Seyidalı bəyin baqqal və Usta Şəriflərin sənətkar dükanı 

olmuşdur. Başqa kəndlərdən buraya həm müqəddəs ziyarətgaha 

niyyət məqsədilə, həm də Seyidalı bəyin su dəyirmanında buğda 

üyütməyə gəlirdilər. Geri qayıdarkən Seyidalı bəyin dükanından 

pal-paltar, parça, ərzaq malları, Usta Şəriflərin dükanından balta, 

dəhrə, toxa, dəryaz kimi kənd təsərrüfatı alətləri alıb 

apararmışlar.Günlərin bir günü başqa kənddən Cunuda alış-veriş 

məqsədilə gəlmiş adamlar geri qayıdarkən yolda onların 

qarşısını üzü örtüklü, əli silahlı adamlar onları qarət edərək 

demişlər ki, “bizə də Şıxəlinin adamları deyərlər”. Bu hadisədən 

bir gün sonra Şıxəli baba evdə ibadətlə məşğul olduğu zaman 

çar əsgərləri evə qəfildən girərək onu həbs etmişlər. O, nə baş 

verdiyini anlamamış, onların qabağına düşərək getdikdə evin 

adamları əsgərlərə mane olmaq istəmiş, Şıxəli baba onları 

sakitləşdirərək demişdir ki, narahat olmayın, mən tezliklə 

qayıdacağam.Onu əvvəl Şəki türməsinə aparmışlar. O nə qədər 

hadisədən bixəbər olduğunu sübut etməyə çalışsa da, divanxana 

rəsmiləri onun sözlərinə məhəl qoymamışlar. Bir gün keçdikdən 

sonra həyat yoldaşı Zeynəb xanım körpə qızı Zöhrəni götürərək 

ona baş çəkməyə gəlmiş, ərinin günahsız olduğunu sübut etməyə 

çalışsa da, məqsədinə nail ola bilməmişdir. Şıxəli baba bir 

müddət Şəki divanxanasında saxlanıldıqdan sonra Zaqatalaya 

çar türməsinə göndərilmişdir. Bir müddət keçdikdən sonra 

qardaşı Molla Ağası onun yanına gedərək onunla görüşmüş, 

sağ-salamat olduğundan əmin olduqdan sonra geri qayıdarkən 

Tala çayına düşmüşdür.Çayda su sürətlə axdığından, o, Xızır 

babaya ümid bəsləyərək atı suya vurmuş, bir nəfər ağ geyimli 

atlının ona kömək etdiyinin şahidi olmuşdur. Şıxəli babanı 

Zaqataladan Tiflisə, oradan da Saxalin adalarına göndərmişlər. 

Onun Saxalindən ailəsinə göndərdiyi məktublar indi də 

saxlanılır. Məktublar iki dildə - rus və ukrain dillərində 

yazılmışdır. Saxalin adalarında da Şıxəli baba bekar 
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dayanmamış, əkin-biçinlə məşğul olmuşdur. 1905-ci ildə 

erməni-müsəlman hadisələri zamanı qarışıqlıqdan istifadə 

edərək Saxalindən qaçmağa müvəffəq olmuşdur. O, 1906-cı ildə 

evinə çatmış, həmin tarixdə oğlu Abdurəhmanın doğulması 

xoşbəxtliyini yaşamışdır.Lakin bu xoşbəxtlik uzun sürməmişdir. 

Saxalində sənədlər toplanıb düşərgədən qaçmış məhbusların 

yenidən həbs olunması üçün qərar hazırlanmış, bu səbəbdən 

Şıxəli baba yenidən həbs olunaraq Tiflisə aparılmışdır. Onunla 

görüşməyə xüsusi qadağa qoyulmuş, lakin o, fürsət taparaq 

ailəsinə məktub yaza bilmişdir. Bu onun ailəsinə yazdığı son 

məktubu olmuşdur. Bu məktub onun etiqad və məslək dostu 

Molla Abdulla Əfəndinin adına yazılmışdır. Tiflisdə o, ciddi 

rejimli həbs düşərgəsində saxlanılmış, dəmir barmaqlıqların 

qapısına üç qıfıl vurulmuşdur. Nəzarətçilər geri qayıdanda 

qıfılları açılmış vəziyyətdə, Şıxəli babanı isə həyətdə sərbəst 

şəkildə gəzən görmüşlər. Bu vəziyyət bir neçə dəfə təkrar 

olunmuşdur. Bundan təşvişə düşən çar hökuməti onun haqqında 

ciddi tədbir görmüş, Şıxəli babanın bundan sonrakı taleyi 

yaxınları və qohumları üçün  naməlum qalmışdır”. 

 

1.2.1.Baş Layısqı kəndinin müqəddəs yer-yurdları,    

ziyarətgahları. 

 

Baş Layısqı və onun ətrafını çevrələyən Qumux və Cunud 

kəndləri müqəddəs ziyarətgahlar, ibadət ocaqları ilə məşhurdur. 

Kənddə ziyarətgahların çoxluğu əhalinin mənəvi paklığının, 

etiqad müqəddəsliyinin, islami dəyərlərə, onun mənəviyyat 

daşıyıcılarına olan böyük məhəbbətinin göstəricisidir. İslamın 

ilk dövrlərində şəriətin əsaslarını xalqa öyrətmək, İslam dinini 

yaymaq və ərəbcə yazıb - oxumağı əhaliyə öyrətmək üçün 

Azərbaycana gəlib, bu ərazilərdə müqəddəsləşən Xası, Dostu 

baba, səsi təkcə Şəkidən deyil, bütün Azərbaycandan gələn Hacı 

Salah baba, Əhməd Bədəvinin Azərbaycandakı ardıcıllarından 

biri, məşhur övliya Şeyx Nurullah Əfəndi, oğlu Mütüş Əfəndi, 

Qərib baba, Axund baba, Nişanlı qız - oğlan, Dəmrov ocağı, Pir 
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şabalıd, Qəsiblər və s. kimi ziyarətgah və pirlər bu yurdun 

qədimliyindən, insanlarının mənəvi gözəlliyindən xəbər verir. 

Məlumdur ki, övliyalıq mərtəbəsinə çatan şəxslər mütləq ya 

müridlik yolu ilə, ya da dünyasını dəyişmiş müqəddəslərdən 

aldıqları mənəvi ilham yolu ilə övliyalıq məqamına yüksəlirlər. 

Şərq dini-fəlsəfi fikrinin dahisi Mövlana Cəlaləddin Rumi bu 

fikri ifadə edərək yazır ki, “Bir bıçaq öz sapını başqa bir bıçaq 

olmadan necə yona bilər? Sən get yaralarını bir könül cərrahına 

göstər. Sən onları tək başına müalicə edə bilməzsən?”.  Bu 

baxımdan qeyd edə bilərik ki, Baş Layısqı kəndində 

ziyarətgahlaşanlar müqəddəsliyi müqəddəslərdən, öz 

müdərrislərindən qazanmışlar. 

Kənddə tanınma coğrafiyasına görə ən böyük ziyarətgah 

Hacı Salah baba ziyarətgahıdır.Bu müqəddəs ocaq əslində 

kənd əhlinin axirət evi-kənd qəbristanlığıdır. Şəki üçün təsadüfi 

haldır ki, bu qəbristanlıqda beş ziyarət ocağı var. Ziyarətgah 

məzar daşlarının üzərindəki kitabələrin qədimliyinə görə diqqəti 

cəlb edir. Ziyarətgah üç hektara yaxın ərazini əhatə edir. Hər 

gün buraya onlarla insan üz tutur, niyyətlər edir, niyyətləri hasil 

olanlar qurbanlar kəsirlər. Respublikamızın ayrı-ayrı 

rayonlarından qorxuya, xəstəliyə düçar olanlar, Allahdan övlad 

diləyənlər bura pənah gətirirlər. Ziyarətgah haqqında məlumatı 

bizə ziyarətgahda 42 ildən artıq çalışan Zülfüqar Tahirov verdi: 

O, bildirdi ki, hazırda qəbristanlıqda beş müqəddəs ibadət ocağı 

var: 

1. Hacı Salah baba ziyarətgahı; 

2. Əfəndi baba ziyarətgahı; 

3. Qəsib baba ziyarətgahı; 

4. Nişanlı qız-oğlan ziyarətgahı; 

5. Günahsız gənclər ziyarətgahı; 

Hacı Salah babanın şəxsiyyəti və müqəddəsliyi ilə bağlı 

Zülfüqar Tahirov atasından eşitdiklərini aşağıdakı kimi nəql 

etdi: “Söylənilənlərə görə, Hacı Salah baba Qax rayonunun Qum 

kəndində anadan olub. Sonralar Baş Layısqı kəndinə gələrək 
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burada yurd-yuva salıb. Kəndə  cuvarlıq etmək, yəni su 

məsələsinə baxmaq ona həvalə edilib. Kənddə bərk quraqlıq 

keçdiyi üçün kənd təsərrüfatını su ilə təmin etmək üçün 

gecə-gündüz çalışıb. Baş Layısqı kəndinin aşağı hissəsində 

yerləşən kəndlərin bəzi qara fikirli adamları Hacı Salah babanı 

aradan götürüb suyu öz kəndlərinə aparmaq istəyirlər. Bu 

məqsədlə onlar bir neçə qaçaq-qulduru tüfənglə kəndə 

göndərirlər. Quldurlar izləyib Hacı Salah babaya bir neçə dəfə 

atəş açırlar. Güllələr Hacı Salah babaya batmır. Onlar təlaş 

içərisində geri qayıdırlar. Bu möcüzənin təkcə onun həyat 

yoldaşının bildiyini güman edib hiyləyə əl atırlar. Onlar Hacı 

Salah babanın arvadını dilə tutaraq güllənin nə üçün babaya 

batmaması sirrini öyrənməyə razı salırlar. Arvadının 

yalvar-yaxarından sonra Hacı Salah baba ona bildirib ki, yalnız 

namaz qılanda onun bədəni yumşalıb ət olur. Hacı Salah 

babanın sirrini xəyanətkar arvadından öyrənən quldurlar namaz 

qılan zaman bu pak insanı qətlə yetiriblər. Qətl gününün axşamı 

babanın arvadının doğulduğu kəndlə bərabər bir neçə kənd 

zəlzələ nəticəsində yerlə-yeksan olur. Şəkinin Qax rayonuna 

qonşu olan I Biləcik kəndində əsas toponimlərdən olan “Zəlzələ 

yeri” adlı ərazi indi də durur. Hacı Salah baba kənd 

qəbristanlığında dəfn olunur.  

Hacı Salah babanın mülk yeri hazırda kəndin Layıc 

adlanan ərazisində durur və həmin məhəllə Ocaoğulları adlanır. 

Hacı     Salah baba ziyarətgahında olan ikinci ziyarət yeri 

Əfəndi Baba ziyarətidir. Abdulla Əfəndinin Qubadan olduğu 

müəyyənləşdirilmişdir. Qəbri bərpa olunaraq qorunub saxlanılır. 

Haqqında əlavə məlumat yoxdur. 

Hacı Salah baba ziyarətgahında olan üçüncü ziyarətgah 

Qərib baba ziyarətgahıdır. Qərib baba əslən Qaxdandır.Ölüm 

tarixi hicri 1325-ci ilə təsadüf edir. Haqqında əlavə məlumat 

yoxdur.  

Hacı Salah baba ziyarətgahında yerləşən dördüncü 

ziyarətgah Nişanlı qız-oğlan ziyarətgahıdır. Xalq içərisində 

yayılmış rəvayətə görə, nişanlı qız həddindən artıq gözəl olub. 
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Oğlan toy mərasimini gözləmədən qızın razılığı ilə onu götürüb 

qaçıb. Hadisə şaxtalı qış vaxtı baş vermişdir. Bundan xəbər tutan 

qızın atası ağ atını yəhərləyib onların arxasınca düşür. Şin 

kəndinə ayrılan yolda, qovaq ağacının yanında onları haqlayıb 

hər ikisini qılıncla doğrayır. Bundan xəbər tutan kənd əhalisi 

hadisə yerinə gəlir. Nişanlıların doğranmış bədən üzvlərini bir 

yerə yığıb Hacı Salah baba ziyarətgahında dəfn ediblər. Bu günə 

qədər Baş Layısqı, Cunud, Qumuq və Şin kəndlərindən gəlin 

köçən qızlar ziyarətgaha gəlib xeyir-dua aldıqdan sonra bəy 

evinə qədəm qoyurlar.  

Hacı Salah baba ziyarətgahında beşinci ziyarətin 

bünövrəsi son illərdə qoyulmuşdur. Bu ziyarətgah erməni 

işğalçılarına qarşı mübarizə aparıb qəhrəmancasına həlak olmuş, 

Günahsız gənclər ziyarətgahıdır. Ziyarətgahda Baş Layısqı 

kəndindən çıxmış 9 nəfər şəhid uyuyur. Ziyarətgah insanlığı ilə 

insanlara örnək olan, nəinki Baş Layısqı və onun çevrəsində, 

bütün Şəkidə öz səxavəti, xeyriyyəçiliyi ilə sevilən hüquqşünas 

Abdulla Əhməd oğlu Yusifov tərəfindən salınmışdır.  

Ziyarətgahda uyuyan şəhid gənclərin ömür akkordları XX 

əsrin sonlarında 27 yaşında dünyasını dəyişmiş şəkili şair Nüsrət 

Kamiloğlunun “Unutmaq olarmı heç milli qəhrəmanları?” 

şeirindən nümunə gətirdiyimiz bəndin məzmunu ilə üst-üstə 

düşür: 

 Onlar vətən uğrunda Vətəndə can qoydular, 

 Onlar həyatdan deyil, güllələrdən doydular. 

 Can ağrısı duymayıb el ağrısı duydular, 

 Azadlığı cücərtdi axan şəhid qanları. 

 Unutmaq olarmı heç milli qəhrəmanları. 

Bəli, gənc ömürlərini Vətən uğrunda qurban verən bu 

igidlər rəsmən milli qəhrəman olmasalar da, qəhrəmancasına 

vuruşuraq qəhrəman kimi həlak olmuşlar. Onların əziz ruhu 

qarşısında baş əyərək hər birinin ömür və döyüş yolunu qısaca 

olaraq oxucularımızın və gələcək nəsillərin yaddaşına yazmaq 

istəyirik: 
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Əsədov Nəzər Əhməd oğlu 1970-ci ildə mart ayının 

24-də Baş Layısqı kəndində anadan olub. 1985-ci ildə Baş 

Layısqı kənd orta məktəbinin VIII sinfini bitirmiş, həmin il 43 

saylı Texniki-Peşə Məktəbinə daxil olmuş, çilingərlik peşəsinə 

yiyələnmişdir.1992-ci ilin mart ayında doğma Vətənin 

müdafiəsinə getmiş, Şuşa, Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə 

iştirak etmişdir. Nəzər Əsədovun döyüş yolu Şuşa və Laçından 

başqa Abdal-Gülablı, Dramben kəndlərindən də keçmiş, misilsiz 

şücaət göstərmişdir.Həmişə əsgər yoldaşlarını torpağı müdafiəyə 

səsləmiş, onları ölümdən xilas etmək üçün sinəsini düşmən 

gülləsinə sipər etmişdir. 

1992-ci ilin sentyabr ayının 27-si idi. Sırxavənd 

cəbhəsində düşmən öz mövqeyini əldən vermək istəmirdi. 

Həmin gün Nəzər igidliklə vuruşurdu. Döyüşlərdə ağır 

yaralanmasına baxmayaraq düşmənə aman vermirdi. 

Ölümündən qabaq neçə-neçə düşməni yerində susdurdu. Lakin 

xain düşmən gülləsi onu əbədiyyətə qovuşdurdu. Nəzərin ailə 

üzvləri də, Baş Layısqı kəndinin sakinləri də, belə bir qəhrəman 

oğulla fəxr edirlər. Hazırda Nəzər Əsədovun məzarı Baş Layısqı 

kəndində günahsız gənclər ziyarətgahındadır. (Bu ziyarətgah 

Şəhidlər Xiyabanı kimi də tanınır). 

Əhmədov Elçin Hacı oğlu 1977-ci ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. Kənd orta məktəbinin XI sinfini 

bitirdikdən sonra xeyli müddət kənddə qalıb ata-anası ilə 

çiyin-çiyinə təsərrüfatda çalışmış,18 yaşında Milli Ordu 

sıralarına hərbi xidmətə çağırılmışdır. Onun gənc qəlbi arzularla 

dolu idi. Ən böyük arzusu isə Vətən torpaqlarını azad görmək, 

işğal olunmuş ərazilərimizin mənfur erməni tapdağından azad 

olunması idi. Odur ki, əyninə əsgər paltarı geydiyi ilk gündən 

özünü bacarıqlı, qorxmaz bir döyüşçü kimi göstərmişdi. Bu igid 

oğlan hansı ağır tapşırıq olur-olsun dəstənin önündə olmağa can 

atırdı. Onun fərasəti, qorxmazlığı döyüşçü dostlarını da 

qəhrəmanlığa ruhlandırırdı. Düşmənin də gözü həmişə dəstənin 

önündə olan bu gənci tutmuşdu. Onu aradan götürmək üçün 

erməni snayperçisi fürsət axtarırdı. Nəhayət, isti yay günlərinin 
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birində belə bir mənfur fürsət əldə edildi. Döyüşçülər 

komandirin ağır tapşırığını yerinə yetirib geri dönürdülər. Sən 

demə düşmən snayperçisi Elçini gözdən qoymurmuş. Alçaq 

erməni gülləsinə tuş gələn gənc döyüşçü dostlarının qolları 

arasında əbədiyyətə qovuşdu. Elçin Əhmədov az yaşadı, ancaq 

öz gənc ömrünü Vətən yolunda qurban verməklə ürəklərdə 

əbədi ömür qazandı. Hazırda bu igid şəhidin məzarı Baş Layısqı 

kəndindəki Şəhidlər Xiyabanında - Günahsız gənclər 

ziyarətgahındadır. 

Lətifov Əkrəm Mövlüd oğlu 1974-cü il noyabr ayının 

15-də Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdu. Əkrəm də digər 

kənd uşaqları kimi qayğılı böyümüşdü. Atası Mövlüd kişi, anası 

Zəhra xala Əkrəmə digər uşaqlarından fərqli olaraq sevgi payını 

çox etmişdilər. Bu uşaq təkcə evdə valideynlərinin deyil, 

məhəllə sakinlərinin, məktəbdə müəllimlərin də sevimlisi 

olmuşdu. Orta məktəbi bitirəndə Əkrəmin arzusu əmək 

cəbhəsində işləmək olmuşdu. Ancaq torpaqlarımıza qara erməni 

caynağı uzanan gündən bu vətənpərvər gəncin yuxusu ərşə 

çəkildi. O da digər cəsurlar kimi vətəni uğrunda döyüşmək üçün 

əyninə əsgər paltarı geyəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirdi. 

Nəhayət, həmin gün gəlib çatdı. Əkrəm ata-anası, kənd camaatı 

ilə vidalaşıb cəbhəyə yola düşdü. Ağır döyüşlər gedirdi. Artıq 

çətin, ağır cəbhə həyatı Əkrəmi sərtləşdirmişdi.O,azğın 

düşmənlə pələng kimi döyüşürdü. 1993-cü il may ayının 12-si 

idi.Tərtər cəbhəsində düşmən mövqelərini əldən vermək 

istəmirdi. Həmin gün Əkrəm həmişəkindən daha güclü, qüvvətli 

görünürdü. Avtomatı ilə düşmənə sarı güllələr yağdırırdı. Bu 

cəsur döyüşçü düşmən tərəfindən hədəfə alındığından xəbərsiz 

idi. Düşmənin mənfur gülləsi Əkrəmin sonsuz arzularla dolu 

olan ürəyini dayandırdı. Əkrəm Lətifov ölümsüzlüyə, şəhidlik 

zirvəsinə ucaldı. Əkrəmin Baş Layısqı kəndinin Şəhidlər 

Xiyabanında, Günahsız gənclər ziyarətgahında olan məzarı gənc 

nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün and yerinə çevrildi.  
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Səlimov Nail Nadir oğlu 1971-ci il avqust ayının 14-də 

Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdu. Baş Layısqı kənd orta 

məktəbinin səkkizinci sinfini bitirdikdən sonra kənd texniki peşə 

məktəbində oxumuşdu. 1990-cı ildə Nail Səlimov keçmiş 

ittifaqın ordusuna hərbi xidmətə çağırılır. O, burada xidmət 

edərkən ermənilərin torpaqlarımızda törətdikləri vəhşiliklərdən 

xəbər tutur. İgid oğlanın damarlarında qanı qaynayır. Özgə 

torpağında duruş gətirə bilməyib vətənə, doğma yurda dönür və 

birbaşa könüllü olaraq cəbhəyə getmək istədiyini bildirir. O, 

ata-anasının xeyir duası ilə cəbhəyə yola düşür. Nail Səlimov 

əyninə əsgər paltarını geydiyi gündən əlində silah odlu 

səngərlərə atılır. Komandirləri, döyüş yoldaşları Naili həmişə 

cəbhənin ən qaynar nöqtələrində görürdülər. Qubadlı uğrunda 

ağır döyüşlər gedirdi. Nail düşməndən amansızcasına intiqam 

alırdı.  

1993-cü ilin dekabr ayının 29-u idi. Nail həmişəkindən 

qayğılı və əsəbi görünürdü. Nailin vuruşduğu hissə Ağdamın 

müdafiəsinə yollanmışdı. İgid əsgər də həmin döyüşlərdə iştirak 

edirdi. Lakin bu dəfə düşmənlə sona qədər vuruşmaq Nailə 

qismət olmadı. Nail murdar erməni gülləsinə tuş gələrək 

əbədiyyətə qovuşdu. Cəsur döyüşçü böyük ümumxalq hüznü ilə 

Baş Layısqı kənd Şəhidlər Xiyabanında-Günahsız gənclər 

ziyarətgahında torpağa tapşırıldı.  

Cəbiyev Mehman Səməd oğlu 1969-cu ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdu. Keçmiş Sovet Ordusu sıralarında 

xidmət etdikdən sonra bir müddət doğma kəndlərində kolxozçu 

işləmişdi. Könüllü olraq Qarabağa, cəbhəyə yola düşmüş, 

Ağdamın müxtəlif kəndlərinin düşməndən müdafiəsində iştirak 

etmişdir. 

1993-cü il dekabr ayının 28-i idi. Şaxtalı külək üz-gözü 

dondururdu. Səhər tezdən ermənilər döyüşçülərimizin 

mövqelərinə hücuma keçdilər. Kəşfiyyatçılar xəbər gətirdilər ki, 

qabaqda düşmənin döyüş texnikası irəliləyir. Komandir döyüşə 

hazırlıq əmri verdi. İlk dəqiqələrdən düşmənin bir döyüş maşını 

və tankı əsgərlərimiz tərəfindən məhv edildi. Lakin düşmən 
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hiylə işlətməyə başladı. O, arxaya keçib alayın döyüşçülərini 

mühasirəyə almaq istəyirdi. Vuruşma getdikcə daha da qızışır, 

mühasirə halqası daralırdı. Avtomatlardan, pulemyotlardan 

açılan güllələr dolu kimi yağırdı. Mehman Cəbiyevin bu son 

döyüşündə əsgərlərimiz mühasirəni yara bilsələr də, igid əsgər 

aldığı güllə yarasından dünyasını dəyişdi. Onu 1993-cü il dekabr 

ayının 31-də Baş Layısqı kənd Şəhidlər Xiyabanında-Günahsız 

Gənclər ziyarətgahında dəfn etdilər. 

Hüseynov Habil Camal oğlu 1973-cü ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. Həmin kənddəki orta məktəbin 

səkkizinci sinfini bitirmiş, sonra təhsilini 43 saylı Peşə 

Məktəbində davam etdirmişdir. Burada o, rəngsazlıq peşəsinə 

yiyələnmişdir. Lakin o, Milli Ordu sıralarına hərbi xidmətə 

çağırıldığından doğma ixtisası üzrə bir gün də olsun belə 

işləməmişdi. Habil döyüşdüyü hissədə intizamlı, yaxşı bir əsgər 

kimi tanınmışdı. Döyüş dostları qorxmazlığına, igidliyinə görə 

ona xüsusi hörmət edirdilər. Habil düşmənlə amansız döyüşdə 

qorxunun nə olduğunu bilməz, öz cəsarəti ilə döyüş yoldaşlarını 

da döyüşə ruhlandırardı.O,“Evimizə yalnız qələbə ilə 

dönəcəyik” – deyərdi. Lakin tale qələbə gününü görməyi ona 

qismət etmədi. Mənfur erməni gülləsi onun gənc ömrünü qırdı. 

Habil Hüseynov 1992-ci il avqust ayının 5-də Baş Layısqı kənd 

Şəhidlər Xiyabanında - Günahsız gənclər ziyarətgahında 

ehtiramla torpağa tapşırıldı. 

İsmayılov Kamran Əsabəli oğlu 1976-cı ilin avqust 

ayının 3-də Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdur. 1993-cü 

ildə Baş Layısqı kənd orta məktəbində təhsilini tamamlamışdır. 

1994-cü ilin sentyabr ayının 5-də Milli Ordu sıralarına hərbi 

xidmətə çağırılmışdır. Yaşıdları kimi Kamranda da vətənə, 

doğma Azərbaycana məhəbbət hissi orta məktəb illərində 

aşılanmışdı. O, intizamlı, çalışqan, verilən tapşırıqları layiqincə 

yerinə yetirən şagirdlərdən idi. Fənn müəllimlərinin 

tapşırıqlarına ciddi əməl edər, dərslərinə həmişə hazırlıqlı 

gələrdi. Hərbi hazırlıq müəllimi onu şagird yoldaşlarına nümunə 
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göstərərək: Kamrandan yaxşı hərbiçi olacaq – deyərdi. Kamran 

hərbi hazırlıq dərslərində həmişə fəallıq göstərərdi. Lakin 

amansız ölüm onu da haqladı. 1996-cı ilin avqust ayının 22-də 

bu qəhrəman oğlan döyüşlərin birində həlak oldu. Kamran 

İsmayılovun məzarı Baş Layısqı kənd Şəhidlər Xiyabanında- 

Günahsız gənclər ziyarətgahındadır.  

Kərimov Səyavuş Vidadi oğlu 1974-cü ilin aprel ayında 

Baş Layısqı kəndində dünyaya göz açmışdı. 1980-cı ildə həmin 

kənddəki orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, 1990-cı ildə orta 

təhsilini tamamlayaraq Milli Ordu sıralarına hərbi xidmətə 

çağırılmışdı. O, əvvəlcə Şəmkirdə hərbi təlim keçmiş, iki aydan 

sonra isə döyüş bölgəsinə yollanmışdı. O vaxt Ağdərə 

bölgəsində qızğın döyüşlər gedirdi. Rayon əldən-ələ keçirdi. 

Əsgərlərimiz canları bahasına olsa belə, rayonu düşmən əlinə 

verməməyə çalışırdılar. Səyavuşun xidmət etdiyi batalyon 

Gəncə şəhərinə köçürülür. O, burada tankçılığın sirlərinə 

yiyələnir. Çox keçmir ki, onun xidmət etdiyi batalyonu Murov 

dağına göndərirlər. Səyavuş çoxdan bəri qəlbində gəzdirdiyi 

arzusuna çatmışdı. O, hələ orta məktəbdə oxuyanda ya tankçı, 

ya da təyyarəçi olmağı arzulamışdı. İki il müddətində Səyavuş 

idarə etdiyi tankla düşmənə çoxlu itkilər vermişdi. Səyavuş bir 

çox döyüşlərdən qələbə ilə çıxmışdı. Dəfələrlə komandirlərin 

təşəkkürünü almışdı.  

Lakin növbəti döyüşlərin biri uğursuzluqla nəticələndi. 

Yeni hərbi qüvvə almış ermənilər gözlənilmədən hücuma 

keçdilər. Qüvvələr qeyri-bərabər idi. Lakin Səyavuş gözünü belə 

qırpmadan tankını irəli sürür, piyada döyüşçülərə hücum etmək 

üçün şərait yaradırdı. Birdən düşmən tərəfindən atılan qumlara 

tankın tırtılı altında partladı. Tank alışdı. Səyavuş bunu bilsə də, 

yolundan qalmadı. Canlı məşələ çevrilib düşmən üzərinə şığıdı. 

Yarasından axan qan onu getdikcə haldan salırdı. Bunu görən 

yoldaşları onu tankdan çıxartdılar. O, döyüş dostlarının qolları 

arasında keçindi. Vətən daha bir igid oğlunu itirdi. Baş Layısqı 

kəndinin qəhrəman oğlu böyük insan dənizinin müşayəti ilə 
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kənd Şəhidlər Xiyabanında - Günahsız gənclər ziyarətgahında 

dəfn edildi.  

Osmanov Nazim Müzəffər oğlu 1973-cü ilin sentyabr 

ayında Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdu. 1991-ci ildə orta 

təhsilini tamamladıqdan sonra Milli Ordu sıralarına hərbi 

xidmətə çağırılmışdı. Nazim kənddə sayılıb-seçilən Müzəffər 

Osmanovun ailəsində vətənpərvər duyğularla böyüyüb boy 

atmışdı. Hələ kiçik yaşlarından Nazim elmə xüsusi maraq 

göstərmişdi. Texniki fənləri daha çox sevərdi. Məktəbi 

qurtardıqdan sonra arzusu ali təhsil almaq idi. Lakin erməni 

faşistləri tərəfindən zorla cəlb olunduğumuz amansız müharibə 

Nazimin də damarlarında qeyrət qanını coşdurdu. “Vətən darda 

olanda ancaq onun azadlığı barədə düşünmək lazımdır” – 

deyərdi. Cəbhədən gələn xəbərlər onun gənc qəlbində 

ermənilərə nifrət hissini alovlandırirdı. Və nəhayət, 1991-ci ilin 

aprel ayının 20-də Nazim əyninə şərəfli əsgər paltarı geydi. Qısa 

müddətli hərbi təlimdən sonra onu birbaşa cəbhəyə göndərdilər. 

Çıldıran yüksəkliyi xüsusi əhəmiyyətə malik idi. Yüksəkliyin 

itirilməsi düşmənə məğlub olmaq demək idi. Odur ki, 

əsgərlərimiz Çıldıranı bütün həmlələrdən müdafiə edib əllərində 

saxlayırdılar. Nazim də bu əsgərlərin sırasında idi. Artıq bir il 

idi ki, Nazim ölümlə üz-üzə dayanaraq düşmənə qarşı igidcəsinə 

döyüşürdü. Lakin 1993-cü ilin avqust ayının 3-də olan döyüş 

onun son döyüşü oldu. Nazim bu döyüşdə həlak olaraq 

əbədiyyətə qovuşdu. Şəhid gəncin Baş Layısqı kəndindəki 

Şəhidlər Xiyabanında – Günahsız gənclər ziyarətgahındakı dəfn 

günü onun əziz xatirəsini minlərlə insanın qəlbinə əbədilik 

yazdı.  

Abdullayeva Aytən Abdulla qızı 1973-cü il martın 

ayının 31-də Qumux kəndində anadan olmuşdu. Orta təhsilini 

Baş Layısqı kənd məktəbində aldıqdan sonra birillik tibb bacısı 

kursunu bitirmişdi. Qarabağın müxtəlif bölgələrində şəfqət 

bacısı kimi fəaliyyət göstərmişdi Aytən. Atalar yaxşı deyiblər: 

“Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”. Aytən Abdullayeva da 
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yurdumuzun Nigar, Həcər qeyrətli qızlarından idi. Aytən hələ 

balacalığından vətənsevərliyi, yurda bağlılığı, zəhmətsevərliyi 

ilə yaşıdlarından fərqlənirdi. Oxuduğu məktəbdə də fəallığı və 

ictimai işlərdə iştirakı ilə müəllim və şagirdlərin sevimlisi idi. 

Vətənə, torpağa bağlı idi. Aytən Abdullayeva qız olmasına 

baxmayaraq ermənilərə həddsiz nifrət bəsləyər, Qarabağa 

getmək, əlində silah azğın düşmənlə üz-üzə döyüşmək arzusu ilə 

yaşayırdı. Məhz buna görə də o, yurdumuzun qeyrətli 

övladlarından geridə qalmadı, qardaşları Xəzan və Fərmanın 

ardınca Bakıya gələrək könüllü surətdə Qarabağa yollandı. O, 

tibb bacısı kimi bir neçə döyüşdə igid, yaralı döyüşçüləri 

ölümün pəncəsindən xilas etdi. Neçə-neçə yaralı döyüşçünün 

dadına çatdı.  

Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə Aytən Abdullayeva da 

yaxından iştirak etmişdi. Məhz həmin döyüşlərin birində yaralı 

yoldaşlarına tibbi yardım göstərən zaman bu cəsur qız düşmən 

snayperinin gülləsinə tuş gələrək həlak oldu.  

Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərinə-xalqımızın səcdə 

yeri olan “Şəhidlər Xiyabanı”na yolu düşənlər Layısqının 

burada uyuyan igid qızı Aytən Abdullayevanın da qəbri önündə 

ehtiramla baş əyirlər. 

Baş Layısqı bölgəsinin xalqımıza bəxş etdiyi igid 

övladlarından biri də Bəhram Aslanov olmuşdur. O, 1974-cü 

ildə Qumux kəndində dünyaya göz açmışdı. Bəhram kiçik 

yaşlarından hərbiçi olmaq arzusu ilə yaşamışdı. Kiçik 

yaşlarından idmanla məşğul olar, meşoklara qum doldurub 

çiyinləri ilə, əlləri ilə qaldırar, müxtəlif idman məşqlərinə 

gedərdi. Qardaşı Aslan onu Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 

Məktəbə aparmışdı. Orada demişdilər ki, “çəkin düşmür, səni 

buraya götürmək olmaz”. Ailəsindən xəbərsiz Goranboya, cəbhə 

bölgəsinə yollanmışdı. Lakin təcrübəli əsgərlərin təkidi ilə bu 

qorxmaz oğlan geri qaytarılmışdı.  

1992-ci ildə Milli Orda sıralarına yola salınarkən Bəhram 

arzusuna çatmışdı. O, əvvəl Hacıqabulda Daxili İşlər 

Nazirliyinin qoşunlarında təlim keçdi. Onun döyüş yolu 
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Zəngilanın Nəcəfli, Şöyüblü kəndlərindən başladı. Bu igid 

oğlanın döyüş yolunu “Cəsur döyüşçü” adlı kitabında jurnalist 

Maşallah Məftun atası Fərəc kişinin dilindən eşitdiklərini 

aşağıdakı kimi qələmə almışdır: “Bir dəfə Bəhram komandirinin 

icazəsi ilə üç günlük evə gəlmişdi. İki gün evdə qaldıqdan sonra 

dedi ki, məni apar yola sal, yoldaşlarımdan ayrı qala bilmirəm. 

O vaxt Bəhram Ağdamın Xındırıstan istiqamətində olurdu. 

Danışırdı ki, Novruzlu, Tərnoüz, Atçılıq zavodu, Cəvahirli, Göy 

təpə kəndləri uğrunda döyüşüblər. Bir UAZ maşını gəldi. 

Ağdamın 6 nömrəli məktəbinə getdik. Ştab orada yerləşirdi. 

Bəhramı görən kimi döyüşçü yoldaşları sevindi” [31,s.11]. 

1994-cü ilin qanlı yanvar günü ərəfəsində ermənilər Füzuli 

cəbhəsində vəziyyəti gərginləşdirmişdilər. Bəhramın üzv olduğu 

bölmə döyüş mövqeyi tutmuşdu. Lakin ermənilərin yağdırdığı 

güllə “yağışında” irəliləmək çətin idi. Məhz bu döyüşdə 

Bəhramın şücaəti bir daha üzə çıxdı. Komanda veriləndə 

səngərdən birinci o qalxdı. Əlindəki avtomatı sinəsinə sıxaraq 

həyəcanla irəli cumdu. İgid həmyerlimizin bu cəsarəti qarşısında 

döyüşçü yoldaşları da ayağa qalxaraq düşmən səngərlərinə 

doğru hücuma başladılar. Lakin erməni snayperçi döyüşçü 

yoldaşlarının önündə gedən boylu-buxunlu igidi nişan almışdı. 

Snayper gülləsi Bəhramın sinəsinə dəydi. Bəhramın düşmənin 

başına od yağdıran qumbaraatanı susdu. Döyüş davam edirdi. 

Əsgərlərimiz düşmən cəbhəsini yarıb irəlilədilər və işğalçıları 

xeyli qovub geriyə oturtdular. Ancaq Bəhramın həmişə qələbə 

eşqi ilə vuran ürəyi dayanmışdı. Bəhram Aslanovun məzarı 

hazırda Qumux kənd qəbristanlığındadır.  

Baş Layısqının ən qədim yaşayış məkanı olan Cunud 

kəndindən də doğma torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda 

döyüşlərdə iki nəfər şəhid olmuşdur.  

Verdiyev Elman Şükür oğlu 1976-cı ilin mart ayının 

3-də Cunud kəndində anadan olmuşdu. 1993-cü ildə Cunud 

kənd məktəbini bitirmişdir. Elman Verdiyev haqqında yazan 

“Şəki qartalları” adlı kitabın tərtibçilərinin qeydlərindən: 
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“1994-cü il mart ayının 23-ü idi. Bütün kənd bilirdi ki, sabah 

Şükür kişinin oğlu Elman cəbhəyə yola düşür. Əsl toy-bayram 

idi. Tay-tuşları Elmanın başına and içir, onu tərifləyir, şəninə 

xoş sözlər deyirdilər. Ertəsi gün, 1994-cü ilin mart ayının 24-də 

kənd yoluna əliçantalı bir igid çıxdı. Bu yol Verdiyev Elman 

Şükür oğlunu cəbhəyə, odlu səngərlərə doğru aparırdı” 

[54,s.72].  

Elmanın xidmət etdiyi “N” saylı hərbi hissə Füzuli 

uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək tapşırığı almışdı. Döyüşlər 

səngimək bilmirdi. Döyüşdən-döyüşə, cəbhədən-cəbhəyə atılan 

Elman düşmənə qan uddururdu. 1995-ci il may ayının 26-sı idi. 

Təbiət Elmana həmişəkindən gözəl görünürdü. Kefi kök idi. 

Deyəsən, Elman hiss etmişdi ki, bu gün onun bu dünya ilə, 

insanlarla son görüş – vida günüdür. Və həmin gün daha 

cəsarətlə döyüşən Elman müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 

Elman Verdiyev ümumel matəmi ilə Cunud kəndinin əsgi 

qəbristanlığında torpağa tapşırıldı.  

Cunud kəndinin digər şəhid övladı Məhərrəm Bəkir oğlu 

Cəbrayılovdur. O, 1971-ci ildə Cunud kəndində anadan olmuş, 

kənd məktəbində orta təhsilini tamamladıqdan sonra idmana 

olan marağı onu Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna 

gətirib çıxarmışdır. Təhsilini başa vurduqdan sonra sevdiyi 

peşədə çalışmaq istəsə də, Vətəni azad etmək istəyi hər şeyə 

üstün gəlmişdir. Anası Səadət xala onu atasız böyütmüşdü. 

Böyütdükcə də qəlbinə min arzu toxumu səpmişdi. Məhərrəm 

anasının zəhmətini itirməmiş, ləyaqətli, qeyrətli oğul kimi 

böyümüşdü. Hər işdə anasına kömək etməyə çalışmışdı. 

Məhərrəm qolu qüvvətli, dizi təpərli oğul idi. Uşaq yaşlarından 

idmanla məşğul olmuşdu. Bədən Tərbiyəsi və İdman İnstitutunu 

bitirəndə anasının sevincinin həddi - hüdudu yox idi. O, evinə 

gəlin gətirmək nəvə-nəticə sahibi olmaq istəyirdi. Məhərrəmin 

isə fikri başqa idi. O, cəbhəyə getmək istəyirdi. Məhərrəm 

anasının göz yaşlarına baxmayaraq Vətən məhəbbətini üstün 

tutub cəbhəyə yola düşdü. Onun döyüş yolu Qubadlıdan 

başlandı.Tezliklə onu igid əsgər kimi hava hücumundan müdafiə 
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üzrə top bölməsinin komandiri təyin etdilər. O, öz bilik və 

bacarığı ilə komandiri olduğu bölməyə düzgün istiqamət 

verməyi bacarırdı. Odur ki, müdafiəsi onlara tapşırılan Novlu 

kəndinə düşmən diş batıra bilmirdi. Kənd camaatı bütün 

döyüşçülərə, xüsusilə Məhərrəmə böyük məhəbbətlə yanaşırdı. 

O, bu hörməti öz igidliyi və tərbiyəvi davranışı ilə qazanmışdı. 

Məhərrəmin sinəsi erməni gülləsinə tuş gələndə, bu cəsur bölmə 

komandiri əbədiyyətə qovuşanda, bütün Novlu camaatı ağlayıb 

yas saxlamışdı.  

Məhərrəm Bəkir oğlu Cəbrayılov 1992-ci ilin noyabrın 

26-da əsgi Cunud qəbristanlığında torpağa tapşırılmışdı.  

Baş Layısqı ərazisinin qəhrəman şəhid oğullarının siyahısı 

bununla bitmir. Erməni cəlladlarına qarşı ölüm-dirim savaşında 

itgin düşən, valideynlərinə təsəlli olacaq cəsədləri tapılmayan 

oğullar da vardır. 

İsmayılov Elşən Məmməd oğlu 1974-cü ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdu. Həmin kənddə orta məktəbi bitirərək 

Bakı Energetika Texnikumunda orta ixtisas təhsili qazanmışdı. 

Atası Məmməd dayının: “Oğlum Vətən yolunda şəhid olub. 

Vətəni qorumaq hər bir gənc kimi onun da borcu idi. Amma heç 

olmasa meyitini tapıb dəfn edə bilsəydim, yenə mənə təskinlik 

olardı. Heç olmasa ürəyim dolanda qəbrini ziyarət edərdim.”- 

sözləri ürəkləri parçalayır. 

Elşən İsmayılov fiziki cəhətdən çox qüvvətli gənc olmuş, 

idmanın karate və güləş növlərini mənimsəmişdi. Döyüş 

yoldaşları ona “Əzrayıl” ləqəbi vermişdilər. Bu qorxmaz oğlan 

Ağdərə rayonunda yerləşən batalyonun kəşfiyyat qrupunun 

rəhbəri kimi ermənilərin qənimi idi. Düşmən tərəfindən onun 

dəmir biləkləri ilə bir neçə canlı “dil” gətirilmişdi.Tank əleyhinə 

əla qumbara atmağı bacarırdı. Düşmənin neçə tankını, BMP-sini 

yandırmışdı. Çaldıran kəndinin alınmasında xüsusi rəşadət 

göstərmişdi.  

Elşənin xidmət etdiyi batalyona Sırxavənd kəndini 

düşməndən təmizləmək tapşırılmışdı. Batalyon kəndin 



 

 70 

kənarında mövqe tutmuşdu. Bir dəstə sayseçmə əsgər, o 

cümlədən Elşən də kəndin qərb istiqamətinə göndərilir ki, 

hücum zamanı Ağdama qaçan erməniləri burada mühasirəyə 

salıb qırsınlar. Lakin əsgərlər çox gözləsələr də, hücum əmri 

verilmir. Axşama yaxın geri çəkilmək əmri verilir. Sən demə, 

satqınlıq nəticəsində əsgərlərimiz özləri mühasirəyə 

düşüblərmiş. Radio ilə kömək istəsələr də, heç bir kömək 

göndərilmir. 50 nəfər əsgər, o cümlədən Elşən satqınlığın 

qurbanı olur. Onların meyitlərini belə döyüş meydanından 

çıxarmaq mümkün olmur. Elşənin ölümü məktub vasitəsilə 

valideynlərinə bildirilir. Kənddə ona el qaydası ilə yaş verirlər. 

Sinəsinə oğul dağı çəkilən, ata-ana həmişə qulaqları səsdə 

yaşayırlar. 

Elşən İsmayılov doğma Baş Layısqı torpağında doğulsa 

da, qismətinə uğrunda canından keçdiyi Qarabağ torpağında 

əbədi uyumaq düşdü. 

Baş Layısqı kəndinin digər itkin oğlu Cəbiyev Natiq 

Hümmət oğludur. Natiq Hümmət oğlu 1975-ci ilin iyul ayının 

25-də anadan olmuşdu. 1985-ci ildə o, doğma Baş Layısqı kənd 

orta məktəbini bitirmişdi. 1993-cü ildə Şəki şəhər Hərbi 

Komisarlığı tərəfindən Milli Orduya çağırılmış, Ağdam 

bölgəsində gedən qanlı döyüşlərdə iştirak etmişdi. 1994-cü ilin 

yanvar ayında Ağdamın Qərvənd kəndi uğrunda gedən 

döyüşlərdə itkin düşmüşdü. Sonrakı taleyi məlum deyil. Subay 

idi.  

Aydınov Ramiz Məmmədiyyə oğlunun da taleyinə 

itkinlik yazılmışdır. Ramiz Aydınov 1971-ci ilin mart ayının 

5-də Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdu. 1981-ci ildə Baş 

Layısqı kənd orta məktəbini bitirmişdi.  

 1992-ci ilin avqust ayının 23-də könüllü olaraq Qarabağ 

savaşına yollanmışdı. 1992-ci ilin dekabr ayında Ağdərə 

uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü. Sonrakı taleyi 

məlum deyil. Evli idi.  

Baş Layısqı kəndinin şəhid oğlu Füzuli Şirinovun da tale 

kitabına itkin düşmək yazılıbmış. Füzuli Hümmət oğlu Şirinov 
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1971-ci ilin noyabr ayının 14-də Baş Layısqı kəndində anadan 

olmuşdur. 1982-ci ildə Baş Layısqı kənd orta məktəbində orta 

təhsilini tamamlamışdır. 1993-cü ilin yanvar ayının 1-dən may 

ayının 1-dək milli qvardiyada xidmət etmişdir. 1993-cü ilin 

oktyabr ayının 14-də yenidən ordu sıralarına səfərbərliyə 

alınmışdır. Laçın və Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak 

etmişdir. 1993-cü ilin dekabr ayının 28-də döyüşə girərək itkin 

düşmüşdür. Sonrakı taleyi məlum deyil.  

Baş Layısqı kəndində mövcud olan, ziyarətgahlardan- dini 

ibadət və ziyarət ocaqlarından biri də Şeyx Nurullah Əfəndi və 

Şeyx Mütüş baba ziyarətgahıdır. Görkəmli şərqşünas, ərəb və 

fars dillərini mükəmməl bilən Məşədixanım Nemət özünün 

“Azərbaycanda pirlər”[32] adlı kitabında və Azərbaycanda olan 

dini ocaqların tədqiqatçısı Paşa Yaqubun “Şıx Eyyub baba”[47] 

və “Torpağı şərəfləndirənlər” [46] adlı kitablarında 

Azərbaycanda mövcud olan müqəddəs yerlər sırasında Şəkidə - 

Baş Layısqı kəndində olan ziyarətgahlar haqqında da maraqlı 

məlumatlar vardır. Məşədixanım Nemətin “Azərbaycanda 

pirlər” kitabından Şeyx Nurullah Əfəndi ziyarəti haqqında 

aşağıdakı qeydləri oxuyuruq: “Zaviyə kiçik binadan ibarətdir (4 

x 2 m). Divarın içərisində düzəldilmiş mehrabın arxa hissəsi 

taxta stalaktitlərlə işlənmişdir. Üzərində hicri 1313 (1895-1896) 

il tarixi qeyd edilmişdir. Zaviyənin bir neçə metrliyindəki 

düzbucaqlı plana (4 x 3,5 m) malik türbə binası çaylaq 

daşlarından hörülmüşdür. Yuxarıdan üçpərli arka formasında 

qapı və dairəvi arka ilə tamamlanan pəncərələr iki cərgə bişmiş 

kərpiclə haşiyələnmişdir. Qapının sağ tərəfində, divara hörülmüş 

ərəbcə kitabədə (0,25 x 0,20 m) : “Bu mübarək məqbərəni 

ilisulu usta İbrahim bina etdi.1317 (1899-1900) il” sözləri 

yazılmışdır. Türbənin içərisində mərkəz hissədə dəfn olunmuş 

Şeyxin çaylaq daşından düzəldilmiş baş daşı (2,10 x 0,64, 04 m) 

gözəl, iri nəsx və nisbətən xırda nəstəliq xətli kitabələrlə 

işlənmişdir. Başdaşının orta hissəsində ərəbcə yazılmış kitabədə 

mərhum haqqında belə məlumat verilir: “Bu qəbir mərhum, 
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bağışlanmış, məşhur şeyx, böyük ləyaqətli mürşid, hörmətli 

övliyaların görkəmlisi (qütbü), əzəmətli başçıların və onun 

dünyəvi və axirət, su və qurudakı bütün mərhəmətlərini 

ümumiləşdirən yaxınların başçısı, bütün həyat boyu, gündüz 

işığında kor kimi həyatda qürurla şad-xürrəm ölənləri öz 

hikmətiylə faydalandıran (yəni həyatda nöqsanlarını 

görməyənləri başa salan) şeyx, mövlana Şeyx Nurullah Əfəndi 

b. mərhum Seyyid Məhəmməd Əli b. Seyyid Nurullah b. Seyyid 

Siracəddin b. Əl-Hüseyni, Əl-Ələvi, Əl-Mustəfəvi. Ramazan ayı 

1317 (3.1-2.1.1900) ildə vəfat etmişdir. “Epitafiyada Şeyx 

Nurullahın ulu babası kimi qeyd olunmuş Seyyid Siracəddin 

digər kitabələrdə başqa şeyxlərin mürşüdü kimi göstərilmiş 

İsmayıl Siracəddin Şirvanidir” [32,s.98-99]. 

İsmayıl Siracəddinin mənşəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər 

mövcuddur.Türk alimi Nizaməddin Zərgəriyə görə o, 

Kürdəmirdəndir və orada dəfn olunmuşdur. Yevlax rayonunun 

Ərəbbəsrə kəndində dəfn olunmuş nəqşbəndi qardaşlıq 

cəmiyyətindən mürşidi Şeyx Yusifin (vəfatı 1906) oğlu 

Bəhaəddin atasını İsmayıl Siracəddin Şirvaninin müridi hesab 

edir və o da şeyxin Kürdəmirdə dəfn olunduğunu söyləmişdi. 

Şeyx Nurullah Əfəndinin nəqşbəndi cəmiyyətinə mənsub 

olduğunu sübut edən yazılar abidənin yuxarı hissəsində həkk 

olunmuş azərbaycanca yazılmış kitabənin məzmunundan da 

aydın olur. Orada:  

      Təriqi nəqşibəndidə edib təkmili dövrün bu, 

Deli-eşqi ilahiylə qıldı ömrini əfna – 

sözləri yazılmışdır. Türbənin aşağı hissəsində Şeyx Nurullah 

Əfəndinin müridlərinin, qadın və qızının qəbirləri mövcuddur. 

Türbənin içərisində bu günədək qorunub saxlanılan əsgi 

kitablar, əlyazmaları oxumaq mümkün olmasa da, bizə o 

qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Şeyx Nurullah Əfəndi dövrünün 

fazil, kamil alimlərindən olmuş, dini və dünyəvi elmləri gözəl 

bilmişdir. 

Şeyx Nurullah Əfəndinin türbəsinin yuxarı hissəsində, 

kənd məscidinin həyətində Nurullah Əfəndinin nəvəsi Şeyx 
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Mütüş babanın qəbri yerləşir.XX əsrin 20-30-cu illərində 

kənddə İslami dəyərlərin təbliğində mühüm rol oynamış bu 

görkəmli şəxsin qəbri hazırda müqəddəs ibadət ocaqlarındandır. 

Baş Layısqı kəndinin insanları İslami dəyərlərə verdiyi 

qiymətə, dəyərə görə digər ərazilərdən seçilir. Bu fikri bizə 

söyləməyi əsas verən kəndin gözəl, möhtəşəm memarlıq 

üslubuna malik məscid binasıdır. Kənd ziyalılarının söyləməsinə 

görə, binanın inşasında memar layihəsindən istifadə olunmamış, 

Bakı şəhərində olan bir məscid binasının müxtəlif tərəflərdən 

fotosu əsasında kənd bənnaları tərəfindən inşa olunmuşdur. 

Məscidin tikilməsində Səyyad müəllimin xeyriyyəçilik əməyi 

böyük olmuşdur. Məsciddə kəndin balalarına “Qurani-Kərim” 

öyrədilir, kənd möminləri namaz qılır, müxtəlif dini ayinlər icra 

edilir.  

Baş Layısqı İcra Nümayəndəliyinə daxil olan Cunud və 

Qumux əraziləri də tanınmış ziyarətgahları ilə seçilir. 

Tədqiqatımızın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, Cunud kəndi də 

Şəkinin toponomiyasında öz qədimliyi ilə seçilir. Din 

araşdırıcılarının fikrincə, Qonşu Baş Şabalıd, Baş Layısqı, 

Baqqal kəndlərində yaşamış və məzarları müqəddəs ziyarətgah 

olan övliyaların soykökünün Xası baba və Dostu babaya bağlı 

olmaları barədə məlumatlar vardır. Onlar yaşadıqları dövrdə 

müqəddəs şəxsiyyət kimi tanındıqlarına görə,ölümlərindən sonra 

da məzarları və yaşadıqları ev müqəddəs sayılmış və 

zaman-zaman möminlər tərəfindən yad olunmuşlar. Bu 

baxımdan Xası və Dostu babanın ömür yolu daha diqqətəlayiq 

olmuşdur. Bu mömin müdriklər haqqında məlumatı bizə 

Cunudda, Baş Layısqıda və Qumuxda gözəl insani sifətlərinə 

görə hamı tərəfindən sevilən, mömin bəndə olan Əsabəli Dadaş 

oğlu verdi. Üzündən nur tökülən Əsabəli kişinin danışığı da 

dürlü və nurlu idi. O, məzarları ziyarətgaha çevrilən Xası və 

Dostu baba haqqında məlumatında bildirdi ki, Xası və Dostu 

babanın yurdunda XIX əsrdə İsa adlı nəsil davamçıları 

yaşamışdır. İsa babanın bizə məlum Dadaş adlı bir oğlu, Məkkə 
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adlı bir qızı olmuşdur. Dadaş baba yaxınlarına deyibmiş ki, 

böyük çillə çıxıb, kiçik çillə girən gecəsi dünyamı dəyişəcəm. 

Həmin axşam qonşuluqda ərdə olan qızı Həlimənin evinə gedib 

və ondan aş bişirməsini xahiş edib. Sonra deyib ki, “mən aşın 

ancaq həlimindən içə biləcəm, dəminə çatmayacağam”. Qızı 

Həlimə aşın həlimindən atasına verir. Dadaş kişi həlimi içəndən 

sonra deyib ki, “Molla Hümməti çağırın, gəlsin quran oxusun”. 

Özü də dəstəmaz alıb yatağa uzanır. Bu əhvalat 1938-ci ilin 

şaxtalı bir qış gecəsində baş verir. Dadaş kişi 82 yaşında Molla 

Hümmətin oxuduğu “yasin”in sədaları altında dünyasını dəyişir. 

Dadaş kişinin ocağında indi yüksək iman və mərifət əhli, 

daim babalarına layiq olmağa çalışan, gələn ziyarətçilərə 

Allahın buyurduğu kimi xidmət göstərən Əsabəli Dadaş oğlu 

yaşayır. 27 yaşından namaz qılmağa başlayan, Allaha ibadət 

edən bu nurlu insan namaza başlamasının maraqlı bir tarixçəsini 

danışdı: “27 yaşım olanda yuxuda babalarımdan birini gördüm. 

Əynində ağ əbası, başında ağ əmmaməsi, əlində əsası, qabağıma 

düşərək məni göyə qaldırdı. Qarşıda iki bina gördüm. Dedi: 

soldakı binanın qapısını aç. Açdım. İçəridən alov püskürdü, hər 

yer yanırdı. Qorxudan tez qapını örtdüm. Babam dedi ki, indi də 

sağdakı qapını aç. Bu binanın qapısını açanda, cah-cəlal, 

gözəllik gördüm. Babam soruşdu ki, bu binaların hansında 

yaşamaq istəyirsən? Dedim, sağdakında. Dedi: onda gərək 

namaz qılasan. Yuxudan ayıldım və həmin gündən ibadətə 

başladım. Sonradan Allaha yalvardım ki, “Quran”ı ərəbcədən 

oxumağı mənə qismət etsin. Sovet dönəmində dinimizə qarşı bir 

sıra yasaqlar olduğundan buna uzun illər nail ola bilmədim. 

Nəhayət, Sovet hökümətinin iflasından sonra 1990-cı illər 

Şəkinin Topqarağac məscidində məşhur ilahiyyatçı 

Məmmədemin Səlimovun (qəbri nurla dolsun) açmış olduğu 

kursda oğlum Dadaşla birlikdə “Quran”ı ərəbcədən oxumağı 

öyrəndik. Əsabəli Dadaş oğlunun ən böyük xeyriyyəçilik işi 

qəbir yerləri itməkdə olan Xası baba və Dostu babanın 

məzarlarını təmir etdirməsidir. Hazirda bu müqəddəs ocağa 

onlarla insanlar müxtəlif arzu diləklə üz tuturlar. Ziyarətgah 
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Cunud kənd qəbiristanlığında qalın bir meşənin içərisində 

yerləşir. Baş Layısqının yuxarı hissəsində yerləşən Qumux 

kəndindəki Qərib ziyarət; Pir Şabalıd və Dəmrov ocağı 

pirləri də etiqad əhəmiyyətli müqəddəs məkanlardandır. 

Pir Şabalıd pirinin tarixi bilinmir. Pir Şabalıd adlanması 

qocaman, yaşı yüz illərlə səsləşən Şabalıd ağacının ətrafında 

yerləşməsi ilə bağlıdır. Söylənilənlərə görə, kor bir qızın gözləri 

həmin yerdə qəflətən açılmış, həmin uşaq gözləri açılandan qısa 

müddət sonra dünyasını dəyişmiş, Şabalıd ağacının dibində dəfn 

edilmişdir. Həmin ərazi sonralar ziyarətgaha çevrilmişdir. 

İnsanlar buraya müxtəlif niyyətlərlə, xüsusilə göz ağrısını 

götürmək arzusu ilə üz tuturlar. Bu müqəddəs ocaq əhali 

arasında “Göz piri” adı ilə də tanınır. İnsanlar buradan 

müalicəvi əhəmiyyətli göz şəfası kimi istifadə edirlər. Dilək 

tutur, diləkləri hasil olduqdan sonra pirə üz tutub qurban kəsir, 

tutiyə suyundan ağrısı getmiş, sağalmış gözlərinə çəkirlər . 

Dəmrov ocağı da ərazinin müqəddəs yerlərindəndir. 

Ziyarətgahın tarixi qədimdir. Həmin ərazidə 1920-ci ilə qədər 

qəbir yerləri olmuşdur. Yerli sakinlər sovet dövlətinin dinimizə, 

etiqadımıza ögey münasibətindən ehtiyat edərək ziyarətgahın 

dağıdılmasından qorxub qəbir yerlərinin üstünü küllə örtmüşlər. 

İnsanlar həmin pirə astma, dəmrov xəstəliklərinin sağalmasına 

ümid yolu kimi baxaraq üz tuturlar. Onlar niyyətlərinin həyata 

keçməsi üçün dilək arzulayır, qurbanlar kəsir, ziyarətgahda olan 

ağaclara dilək yaylıqları bağlayırlar. Pir Qumux kəndinin Bəkir 

uşağı məhəlləsində yerləşir. Ziyarət ocağının sahiblərindən olan 

Bəşarət Bəkirovun dediyinə görə, ziyarətgahda məzarı mövcud 

olan şəxs Şin dərəsində ziyarətgah kimi mövcud olan Şeyx 

Qaflan babanın soyundan olub. Kəndin yuxarı hissəsində köhnə 

qəbristanlığın kənarında mövcud olan Qərib ziyarəti kimi 

anılan məzarın baş daşının kitabəsində: “Bu qəbrin sahibi 

Məhəmməd ibn Ömərdir. Hansı ki, burada qətlə yetirilmişdir” 

sözləri yazılmışdır. 
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1.2.2.Baş Layısqı kəndində məktəb tarixi. 

 

Baş Layısqı kəndində təhsilin, təlim-tərbiyənin şanlı tarixi 

vardır. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində kənddə tədris işləri 

Nurullah Əfəndi ziyarətgahının həyətində olmuş qədim 

məsciddə aparılmışdır. Nurullah Əfəndi kəndin həm əfəndisi 

olmuş, həm də “Qurani-Kərim”i kənd əhlinə tədris etmişdir. 

Onun dini məzmunlu tədris vəsaitləri bu günədək qorunub 

saxlanmışdır. Nurullah Əfəndi dini tədrislə XIX əsrin 

sonlarınadək məşğul olmuşdur. Ondan sonra mollaxana tədrisini 

oğlu Məmmədəli davam etdirmişdir. 1930-cu ildə qırmızı 

imperiya tərəfindən dini məslək və əqidəsinə görə güllələnən bu 

şəxsdən sonra tədris işlərini oğlu Şeyx Mütüş həyata keçirib. 

Hazırda fəaliyyət göstərən Baş Layısqı kənd tam orta 

məktəbinin bünövrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Bina məscid kimi 

istifadə olunmaq üçün inşa olunub. İlk illər məktəbdə tədris 

dördillik olmuşdur. Məktəbə ilk rəhbərliyi Eldar Əhmədov 

etmişdir. Sonralar bu tədris ocağına Həsən Ədilov, Musa 

Mikayılov (1980-cı ilədək), Babək Cəfərov (1980-1986), 

Ramazan Ramazanov, Razim Yusifov, Rasim Bəkirov, Tamella 

Behbudova kimi tanınmış müəllimlər rəhbərlik etmişlər. 2008-ci 

ildən bu günədək məktəbə İmran Mikayılov rəhbərlik edir. 

Məktəb Azərbaycan elminin ayrı-ayrı sahələrinə görkəmli 

ziyalılar, hüquqşünaslar, həkimlər, ictimai xadimlər, hərbiçilər, 

alimlər yetişdirib bəxş etmişdir. Əhməd Yusifov, Məmmədemin 

Bəkirov, Abdulla Yusifov, Məmməd Qəniyev, İlham Əliyev, 

Fikrət Xalıqov, Vəli İsrafilov, Ehram Salahov, Ələfsər İdrisov, 

Hüseyn Həsənov, Bilqeyis Mikayılova, Kamran Mikayılov, 

Bəşarət Paşayev və onlarla başqaları orta təhsillərini bu 

məktəbdə almışlar. Hazırda məktəbdə 300-dən yuxarı şagird 

təhsil alır və onların təlim-tərbiyəsi ilə 50 nəfər müəllim məşğul 

olur.  

Baş Layısqının şimal ərazisi olan Qumuxda da tədrisin 

qədim tarixi vardır. Əvvəlcə “qumux” toponimi ilə bağlı bir 

neçə qeyd vermək lazım gəlir. Qumux adı tarixçilərə və 
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tariximizlə dərindən maraqlananlara doğma addır. Tarixi 

mənbələrə görə qumux tayfaları ən qədim türk tayfalarındandır. 

Baş Layısqı sovetliyi ərazisində olan bu kənd Qumux xanlığının 

əhalisinin müəyyən qisminin məskunlaşdığı kənddir. Qumux 

kənd tam orta məktəbinin direktoru, gözəl ziyalı Vüqar 

Cumaylının verdiyi məlumata görə, “hazırda MDB məkanında 

təxminən 60 min qumuxlu yaşayır ki, onların da təqribən 40 min 

nəfəri Dağıstan ərazisindədir. Qumux məktəbi 1930-cu ildən 

fəaliyyət göstərir. 1956-cı ilə qədər tədris işləri Baba oğlu 

Əhmədin, Mirzənin və Pənah müəllimin evində aparılmışdır. 

1956-cı ildə yerli sakinlərin köməyi ilə məktəb üçün iki otaqlı 

bina tikilmiş,ərazidə əhalinin sayı çoxaldıqca məktəb 

genişləndirilmişdir. Hazırda məktəbin maddi bazası 8 sinif 

otağından, kitabxana, müəllimlər və direktor otağından ibarətdir. 

Məktəbdə tədris işləri iki növbəli aparılır. Məktəbə ilk illərdə 

İbrahim müəllim rəhbərlik etmişdir. Sonralar 1970-ci illərədək 

Kamil Hümmətov,1981-ci ilədək Zəkəriyyə Əzizov, 

1981-1998-ci illərdə Nemət Bəkirov,1998-1999-cu illərdə 

Fərasət Bəkirov,1999-2002-ci illərdə Zaməddin Cumayev, 

2002-ci ildən bu günədək isə Vüqar Cumayev rəhbərlik edir. 

Hazırda məktəbdə on bir sinif olmaqla 114 nəfər şagird təhsil 

alır. Ədalət naminə qeyd edək ki, hazırda fəaliyyət göstərən 

məktəb binası olduqca uçuq-sökük vəziyyətdədir və yerli icra 

nümayəndəliyini və bələdiyyə rəhbərliyini məktəbin təmiri ciddi 

düşündürməlidir. 

Baş Layısqı ərazisinin ən qədim məkanlarından biri 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Cunud kəndidir. Cunudda nəsillər, 

ləqəblər, müqəddəs və coğrafi yerlər, məktəb və din tarixi ilə 

bağlı araşdırma məqsədilə olduğumuz zaman kəndin məhəlli 

xüsusiyyətlərində Talalılar məhəllə adına rast gəldik. Talalılar 

məhəllə adının kəndin görkəmli ziyalısı Vidadi İsmayılovun 

açıqlamasından sonra bizə məlum oldu ki, indiki cunudlular 

qədim talalıların varisləridir. Vidadi İsmayılovun 

açıqlamasından: “1800-cü illərdən qədimə doğru Şin dərəsinin 



 

 78 

aşağısında, Şin çayının sağ tərəfində böyük, qədim bir kənd var 

idi. Bu kənd Talalılar adlanırdı. 1800-cü ildən sonra Şin çayı öz 

məcrasından çıxaraq bu kəndi təmamilə yox etmişdir. Kəndin 

əhalisinin bir hissəsi günbatan tərəfdə yerləşən üç tərəfi dağlarla 

əhatə olunmuş səfalı bir əraziyə köçüb orada daimi məskən 

salmışlar. Ərazi sonralar Cunud adlandırılmışdır. Ehtimal olunur 

ki, ərəb istilaları dövründə bura əlverişli yer olduğu üçün 

qoşunlar bu kənddə yerləşdirilmişdir”. 

 Həqiqətən yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “cunud” sözü 

ərəb mənşəli olub, “qoşunların, orduların saxlanıldığı yer” 

mənasını verir. Cunud kəndində məktəb binası 1953-cü ildə 

tikilib. Məktəbin direktoru Ziyadxan Salmanovun verdiyi 

məlumata görə, kənddə 1953-cü illərdə təhsil şəxsi evlərdə 

verilib. 1989-cu ilədək məktəb səkkizillik təhsil bazasında, 

həmin ildən sonra isə tam orta məktəb kimi fəaliyyət göstərir. 

Məktəbə 1954-1988-ci illərdə Əziz Musayev, 1988-1991-ci 

illərdə Abdulla İsmayılov, rəhbərlik etmiş 1991-ci ildən bu 

günədək isə Ziyadxan Salmanov rəhbərlik edir. 105 nəfər 

şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 36 nəfər müəllim məşğul olur.  

  

1.2.3.Baş Layısqı kəndinin, toponimikası, iqtisadi və mədəni 

həyatı. 

 

Baş Layısqı kəndi də Baş Göynük kəndi kimi mühüm 

strateji əhəmiyyət daşıyan məkandır. Aşağı Göynük 

magistralından kəndə gedən yol ürəkaçandır. Son illərdə 

xeyirxah insanların təşəbbüsü ilə bu məkana dövlət qayğısı 

möhkəmləndirilmiş, Cunud kəndinə keçid yolu, Baş Layısqı 

kəndinin mərkəzi küçələri, Qumux kəndinin qurtaracaq-yuxarı 

hissəsinədək olan mərkəzi yola asfalt örtük çəkilmişdir. 

Təxminən yeni çəkilmiş asfalt örtüyün uzunluğu 35 kilometrdir. 

Cunud, Baş Layısqı və Qumux kəndlərinin strateji əhəmiyyəti 

bu məkanlardakı tarixi yer adları ilə də bağlıdır. Arxeoloq Nəsib 

Muxtarovun qeyd etdiyi kimi, bu adlarda qədim türklüyün izləri 

qorunub saxlansa da, bəziləri yerli camaatın verdiyi adlarla 
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tanınır.XIX əsrin əvvəllərinə doğru rusların cənuba doğru 

irəliləməsi bu kəndin surətlə inkişafına təkan vermişdir. 

1804-1813-cü illər Rus-İran müharibələri ərəfəsində kəndin 

Şimal tərəfindəki dağın 80 metr hündürlüyündən hərbi 

Gürcüstan yolu salınmışdır. Bu yol bu günədək durur və el 

arasında “Urus yolu” adlanır. Kəndin ərazisindən müntəzəm 

olaraq rus qoşunlarının keçməsi bu kəndin iqtisadi inkişafında 

mühüm amil olmuşdur. Əhalinin rus əsgərləri ilə sıx əlaqəsi 

onların, hətta Peterburq, Moskva şəhərləri ilə iqtisadi əlaqə 

saxlamalarına imkan vermişdir.  

Baş Layısqı bölgəsinin meşə və dağ zolaqlarında olan 

maraqlı yer adları, qədim toponimlər kəndin tarixi ilə bağlı 

böyük maraq doğurur. 

1.Gədih 

2.Qaşqaçay yolu 

3.Qıcalı tala 

4.Kiçik meyəllər 

5.Böyük meyəllər 

6.“Şar-şar” - suyun səsi ilə bağlı belə adlanıb.  

7.Qaranlıq dərə 

8.Baba tapı  

9.İsitmə bulağı – sakinlərin qeyd etdiyinə görə bulağın 

suyunun tərkibində 32 kimyəvi maddə var. Mədə-bağırsaq 

və böyrək xəstəliyi üçün müalicəvi əhəmiyyət daşıyır. 

Suyun hərarəti bütün fəsillərdə eynidir. 

10.Kərimin salovu 

11.Axı 

12.Kor dərə 

13.Bitdi bulaq 

14.Xotu qoruğu – bu ərazi Paşa kişiyə aid olub, onun 

ləqəbi ilə Xotu adlanıb. 

15.Qaraqız bulağı 

16.Güney 

17.Ördək gölü 
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18.Arxlar 

19.Biləcik çayı 

20.Şin burnu 

21.Eşik qalası 

22.Uzun yerlər 

23.Yurdlar 

24.Şirin bulaq 

25.Pişik bulağı 

26.İnək yaylağı 

27.Ağ bulaq 

28.Şığnı 

29.Lahış qaya 

Qeyd etdiyimiz ərazilər Baş Layısqı kəndini ərazisi ilə 

bağlı yer-yurd adlarıdır. Belə maraqlı yer-yurd adları Qumux və 

Cunud kəndlərində də boldur. Məsələn, Qumux ərazisində Dost 

dağı, Qumux yaylağı, Ağ bulaq, Otçalan, Su gözü, Dəmir qapı, 

Armudlu (“Darı yeri” də deyirlər). Baharçı bulağı, Nərdiyan 

dərə, Qarağac dərə, Alma bağı, Küyül üstü, Yanıx, İt ölən, 

Donuz gölü kimi yer adları yerli əhalinin dilindən düşməyən 

məkanlardır. 

Cunud kəndində də Xoşgəl (Cunuddan Qaşqaçaya keçən 

keçid), Saz dağı (qamışlığın çox olduğu, müxtəlif cür qamışların 

bitdiyi yer) kimi yer adları da mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Baş Layısqı kəndi təkcə ziyalıları ilə deyil, həmçinin 

görkəmli sənətkarları, dəmirçiləri, bənnaları, suvaqçıları, 

dəlləkləri ilə də tanınır. Kənddə məşhur dəlləklər çox olub. 

Məhəmməd, Qulu, Əlibala, Muxtar, Rəhman qədim xalq sənəti 

olan dəlləkliyi böyük fəxrlə qoruyub saxlayan ustalardan 

olublar. 

Baş Layısqıda xalq sənəti növü olan dəmirçilik də inkişaf 

etmişdir. Kənddə bu qədim sənət növü ilə Mehralı kişi və 

Hümmət kişi məşğul olublar. Müasir dövrdə ən geniş yayılmış 

dülgərlik sənəti ilə məşğul olmuş Əşrəf kişinin və Bayramın adı 

dillər əzbəridir. Hazırda onların sənət yolunu gənc nəsil davam 
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etdirir. Usta Bayramın oğlu Elşən atasının sənət yolunu şərəflə 

davam etdirir.  

Bənnalıq və suvaqçılıq sənətinin mahir biliciləri olmuş 

Bığ Kərəmin, Mirzalının, İlyasın, Şöyüfün, Şirinin adlarını bu 

sənətlərdən söhbət düşdükdə Baş Layısqılılar hörmətlə çəkirlər. 

Baş Layısqı kəndində vaxtilə fəaliyyət göstərmiş 

dəyirmanlar əhalinin çörək probleminin həll olunmasında 

müstəsna rol oynayıb. Xüsusilə, aclığın tüğyan etdiyi Böyük 

Vətən müharibəsi illərində bu sahəyə xüsusi qiymət verilib. 

Deyilənlərə əsasən, Şaban kişi, Cumay kişi, Rəcəb kişi, Hacı 

Salah kişi əhalinin həmişə məhəbbətlə yad etdiyi insanlardır. Bu 

insanların işlətdikləri dəyirmanlar kənddə hər bir evə xoş çörək 

ətri yayıb. Hazırda şərəfli dəyirmançı adını kənddə Nəsimi 

daşıyır. Onun dəyirmanı Baş Layısqı bölgəsini unla təmin edir. 

Baş Layısqı kəndinin insanları qonaqpərvər, mərifətdə, 

insanlıqda sağlam olduqları kimi fiziki cəhətdən də 

sağlamdırlar. Fiziki sağlamlıq təkcə bu insanların təbiətin dilbər 

guşəsində yaşamaları ilə ölçülmür, bu işlərdə layısqılı ziyalıların 

yurdsevərlik, xeyriyyəçilik əməlləri də mühüm rol oynayır. El 

üçün gördüyü işlər, tikdirdiyi xatirə abidələri, xeyriyyəçilik 

əməllərini atası Əhməd müəllimdən və anası Səmənnaz anadan 

qazanan gözəl insani kefiyyətlərinə görə nəinki Şəkidə, 

Layısqıda, hətta bütün Azərbaycanda sevilən Abdulla Yusifovun 

layısqılı gənclərin fiziki sağlamlığı üçün öz xərci hesabına 

saldırdığı yaraşıqlı futbol meydançası və digər idman qurğuları 

onun adını minilliklərə daşıyan əməllər kimi şəkililərin, 

layısqılıların yaddaşına əbədi yazacaqdır. Tam əmin olmaq olar 

ki, zaman gələcək bu meydançalarda idmanın sirlərinə dərindən 

yiyələnən layısqılı gənclər ölkəmizin idman şərəfini layiqincə 

qoruyacaqlar. Vətənsevər, insansevər və yurdsevər atanın 

arzularını çiçəkləndirən oğulun ümummilli lider Heydər 

Əliyevin ölkəmizdə idmanın inkişafına dair vəsiyyətlərinə 

bundan gözəl töhfə nə ola bilər. 
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Bu ərazidə insanların sağlamlığı keşiyində ayıq-sayıq 

dayanan həkimlərin və tibb bacılarının fəaliyyət göstərdiyi 

həkim – abulator məntəqəsi də fəaliyyət göstərir. Gözəl qəlbə, 

yüksək peşəkarlığa, həkimlik məharətinə malik olan ortoped 

Fuad Əliyevlə ilk söhbətdəncə anlayırsan ki, ictimai mənafeyi 

hər şeydən üstün tutan, maddiliyin fövqündə dayanmayan bir 

insanla qarşı-qarşıya dayanmısan. Eyni fikri baş həkim Bilqeyis 

Mikayılova və gənc həkim ortoped Ramil Salmanov haqqında 

da söyləmək olar. 

1930-cu ildə Azərbaycanda kolxoz hərəkatı genişlənəndə 

bu təsərrüfat formasına qarşı ilk etiraz sədaları Baş Göynük və 

Baş Layısqı kəndlərində baş vermişdi. Ancaq əhalinin hər cür 

etiraz və narazılıqlarına baxmayaraq bu kollektiv təsərrüfat 

forması Baş Layısqı kəndində də bərqərar oldu. Təsadüfi deyil 

ki, hələ 30-cu ildə əhalinin kolxoz quruculuğuna dair etirazlarına 

son qoymaq üçün Mir Cəfər Bağırov özü qoşun dəstəsinin 

başında Şəkiyə gəlmişdi. Bu “tarixi” gəlişi tədqiqatçı Əjdər 

Fərzəli “Salam, Layısqı dağları” adlı əsərinin “M.C.Bağırov və 

Qazancı Mustafa” adlı bölümündə aşağıdakı kimi nəzərimizə 

çatdırır: “...Səhər qoşun dəstələri Şəkiyə daxil oldu. Hər evin 

qapısı önündə silahlı əsgər dayandı. Rayon rəhbərliyi və Milis 

İdarəsi üsyançılardan geri alındı. M.C.Bağırov üzünü xalqa 

tutub dedi: 

- Sovet höküməti çox güclüdür. Onun ordusu bütün 

düşmənlərin öhdəsindən gələ bilər. Bu sizin ordunuzdu, sizin 

hökümətinizdi. Kolxozları da siz özünüz quracaqsınız. 

Kolxoz-kollektiv təsərrüfat olacaq. Kolxozun hər şeyi olacaq. 

Şəkidə heç kim incidilməyəcək.1 inəyi olanın inəyini, 1 atı 

olanın atını, bir arabası olanın da atını, arabasını heç kəs ala 

bilməz! Hər kimin bağı varsa ona da toxunulmayacaq. Hə, bir də 

Şəkidə dünən çox “mənəm-mənəm” deyən oğullar vardı. İndi isə 

məlum oldu ki, Şəkidə “mənəm-mənəm” deyən bir kişi də 

yoxdur! 

Orta cərgədə oturmuş Baş Layısqılı Qazançı Mustafa 

ayağa qalxdı: 
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- Yoldaş Bağırov! Amma bax, sən özün kişi deyilsən! Kişi 

olsaydın, adını gizlətməyib bir kişinin evinə gedib qonaq 

qalardın! Heç kim səni öldürməzdi! Amma sən kişilərdən 

qorxdun, getdin bir gecə Xeyranca qarının evində gizləndin! 

M.C.Bağırov bu sözlərdən bərk tutuldu. Adamlar təşvişə 

düşdülər. Qazançı Mustafanın belə ötkəmlik edəcəyini, ölümün 

gözlərinə bu qədər dik baxacağını gözləmirdilər. Hamı elə sandı 

ki, M.C.Bağırov onu açıq təhqir edən bu adamı yəqin ki, elə 

salondaca öz əli ilə güllələyəcək, yaxud ən azı dərhal həbs 

olunmasını əmr edəcək. 

M.C.Bağırov bir qədər susdu: sonra asta addımlarla 

Qazançı Mustafaya yaxınlaşdı, onun qalın çoban papağını 

başından götürüb öz başına qoydu və üzünü camaata tutub, 

razılıqla, fərəhlə dedi: 

- Mən çox şadam ki, Şəkidə belə papaqlar altında belə 

cəsarətli, ürəkli oğullar var! Bunu deyib papağı yenə Qazançı 

Mustafanın başına qoydu və onun kürəyinə yüngül bir şapalaq 

vurdu. M.C.Bağırov yenə kürsiyə yaxınlaşdı üzünü xalqa tutdu: 

- Şəki camaatı! Baş Layısqı, Baş Göynük camaatı! Eşidin! 

Heç kim həbs olunmayacaq! Sözüm odur ki, öz kolxozlarınızı 

özünüz qurun! Heç kimi incitmədən, yeni qurulan kolxoza hər 

kəs yalnız imkanı qədərincə kömək etsin. Bundan belə hər nə 

çətinlik, anlaşılmazlıq olsa mənə xəbər verərsiniz. 

M.C.Bağırov gözlüyünü əlinə alıb səhnədə bir qədər var - 

gəl etdi, dayanıb yenə salona üz tutdu: 

- Mən heç vaxt təsadüfi evdə qonaq qalmamışam. Ötən 

gecə evində qaldığım Xeyransa çox kişilərdən artıq, igid 

qadındır. Mən onun oğlu ilə əsgər yoldaşı olmuşam və onun 

evində ilk dəfə 1917-ci ildə qonaq qalmışam. O, mənə hələ 

1917-ci ildə iki gün ana kimi qulluq göstərib” [24,s.69-70]. 

 Bəli, ağır əməyinin müqabilində qazancının yarısını ala 

bilməyən “kolxozçu” adı belə formalaşdı. XX əsrin 60-cı illərinə 

qədər Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Şəkidə, eləcə də 

Baş Layısqı kəndində yük maşınını, traktoru kəl, öküz arabası 
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əvəzləyirdi. Kolxozçuların kənddən uzaqda yetişdirdikləri 

tütünün kəndə daşınmasında kəl arabasından istifadə edilmişdir. 

Nəhayət, keçmiş SSRİ-nin avtomobil sənayesinin ixtirası olan 

QAZ-51 yük maşınları uzaq dağ kəndi olan Baş Layısqıya da 

gəlib çıxdı. Sonralar xarüqələr yaradan kolxozçuların 

əməksevərliyi ilə qonşu kolxozlara meydan oxuyan 

Fəhlə-Kəndli Birliyi adlı kolxoz belə yaranıb formalaşdı. 

Kolxoza ayrı-ayrı illərdə sədrlik edən Qəhrəman kişinin, Baba 

kişinin, Məmməd Qəniyevin, Məmməd Abdullayevin, Kamran 

Mikayılovun, Rəşid Kərəmovun ciddi səyləri nəticəsində 

kolxozda məhsuldarlıq ildən-ilə artıb. Süqutuna qədər kolxozun 

5400 hektar ümumi torpaq sahəsi olub. Kolxozda 1600 nəfər 

üzv çalışıb. Bunlardan 1200 nəfəri xalis əmək qabiliyyətli 

kolxozçular olub. Kənd əməkçilərinin fədakarlığı sayəsində hər 

il 2000-3000 ton taxıl, 10-15 ton barama, 500 ton tütün, 400-500 

ton süd, 2-3 ton yun, 50-100 ton ət istehsal edilirdi və müəyyən 

hissə dövlətə satılırdı. Kolxozda 50-60 ədəd yük maşını 

(QAZ-51),20-30 ədəd traktor-kombayn təsərrüfata xidmət 

göstərmişdir. Fəhlə-Kəndli Birliyi kolxozu Şəki rayonunda 

birincilər sırasında olub. Əlimizdə olan 1972-ci ildə SSRİ-nin 

təşkil edilməsinin 50 illiyi şərəfinə Fəhlə-Kəndli Birliyi 

kolxozunun xalq nailiyyətləri şərqisinin şərəf kitabına düşmüş 

təsərrüfat qabaqcıllarının şəkli fikrimizin təsdiqidir. Şəkildə 

kolxoz sədri Məmməd Abdullayev başda olmaqla 142 nəfər 

təsərrüfatın müxtəlif sahələrində çalışan qabaqcıl zəhmətkeşin 

şəkli verilmişdir. Bunların sırasında tütünçü Səmənnaz 

Qəniyeva, Zöhrə Mikayılova, Salatın Səlimova, Məktub 

Şirinova və. b. mühüm yer tutur. 

İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Baş Layısqıda 

nisbətən sabitləşən həyat müharibənin başlanması ilə yenidən 

ağırlaşmışdı. Bütün Azərbaycan xalqı kimi Baş Layısqı gəncləri 

də könüllü olaraq döyüş meydanlarına yollanmış, müharibənin 

ağrı-acısını layısqılı ailələr də dadmış, ümidləri boşa çıxaran 

qara kağızlar onların da qapısını döymüşdür. Böyük Vətən 

müharibəsinin gətirdiyi acınacaqlı, məşəqqətli günlər, fəlakətli 
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anlar, əhalinin aclığı, yoxsulluğu, müharibə törədicisi olan 

Hitlerə qəzəb və nifrəti kəndin şair oğlu Aşıq Siracın “Kasıblıq” 

adlı şeirində özünün poetik ifadəsini dolğun şəkildə aşağıdakı 

kimi tapmışdır: 

    Hitleri zəlil olsun, yurdumuza saldı talan. 

    Qırıldı mərd igidlər, bir əhli-əyaldır qalan. 

         Qayıtdı topal, şikəst, güllə dəyən, zədə alan. 

    Qalmadı əkən-biçən, balta vuran, külüng çalan. 

    Odur ki, çoxlarına, tutar belə toy kasıblıq [11, s. 332]. 

 Kəndin mərkəzində Böyük Vətən müharibəsi 

iştirakçılarının şərəfinə böyük abidə kompleksi ucaldılmış, abidə 

lövhələrində 300 nəfər müharibə cəbhələrində ölən və faşizm 

üzərində tarixi qələbə qazanaraq geri qayıdan iştirakçının adı 

yazılmışdır. Bu möhtəşəm abidə kompleksi xeyriyyəçiliyinə və 

insanpərvərliyinə görə hamı tərəfindən sevilən hüquqşünas 

Abdulla Əhməd oğlu tərəfindən təmir edilmişdir. 

 Baş Layısqı kəndi yüksək mətbəx mədəniyyətinə görə də 

xüsusi seçilən məkandır.Yay aylarında hansı qapını açırsansa 

bəhməz tiyanlarının ətri səni valeh edir. Düzü, yeməsək də “Ən 

çox sevilən yemək?” sualımıza lobya döşəməsi aşı nişan 

verdilər. Bu aş növü ərazinin ən çox sevilən, yeyilən aş növüdür. 

Aşbazların adı çəkiləndə neçə-neçə ləziz yeməkləri ilə toy 

məclislərini yola salmış Telnaz, Səlmi, Şölə adlarını hörmətlə 

yad etdilər. Hazırda xeyir-şər məclislərini yola salan Rüxsarə, 

Şükufə, Limon, Ramiz, Tamara, Nəzimə kimi aşbazlar ağız 

dolusu tərifləndi. 

 

1.2.4. Baş Layısqı kəndinin coğrafi mövqeyi: ərazisi və 

hüdudları. 

 

Baş Layısqı kəndi Böyük Qafqaz dağlarının cənub 

ətəklərində, gözəl təbiətə malik olan bir ərazidə yerləşir. Kəndin 

üç tərəfdən dağlarla əhatə olunması onun gözəlliyini daha da 

artırır. Kəndin sahəsi 170 ha əraziyə malikdir. Əhalisi Baş 
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Layısqı üzrə 2215 nəfər, Cunud kəndi üzrə 1015 nəfər, Qumux 

kəndi üzrə 1050 nəfərdir. Baş Layısqı kəndi Şəki inzibati 

rayonuna daxil olmaqla rayon mərkəzindən 35 kilometr aralı 

Şimal-Qərb istiqamətində Qax inzibati rayonu ilə həmsərhəddir. 

Kənd özündə üç ərazi vahidini Şin, Cunud, Qumux kəndlərini 

birləşdirməklə icra nümayəndəliyidir. Baş Layısqı kəndi dəniz 

səviyyəsindən 1060 m hündürlükdə yerləşir. Relyefi demək olar 

yüksəkliyə qalxan düzənlikdədir. Kəndin şimal hissəsi dağların 

ətəyinə dirənir. Burada olan süxurlar çökmə süxurlardan 

ibarətdir. Kənd Mezazoy erasında Fetiş dənizinin suları altında 

olmuşdur. Kaynazoy erasında Alp-Himalay geosinklinalının bir 

hissəsi kimi Qafqaz sıra dağlarının qalxması nəticəsində bu 

sahələr quruya çevrilmişdir. Yer səthi əsasən Yura və Təbaşir 

çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Burada olan süxurların tərkibi 

kalsium karbonatdır. Kəndin şimal-qərbində sınma zonasında 

polimetal filizlərinə rast gəlinir. Burada prit, xalkoprit, mis, 

kükürd kolçedanı və s. polimetal filizləri vardır.Kəndin 

ortasından Baş Layısqı çayı axaraq kəndi iki hissəyə ayırır. 

Güclü yağışlar zamanı çayda daşqınlar baş verir. Lakin daşqının 

qarşısını almaq üçün çay məcraya alınmışdır. Belə ki, kəndin 

ərazisində bir neçə bulaq vardır. Məsələn, “Ağ bulaq”, “Baharçı 

bulağı”, “İsitmə bulağı”, “Şirin bulaq” və s. Bu bulaqların suyu 

olduqca təmiz və sağlamlıq üçün əhəmiyyətlidir.  

Kəndin bitki örtüyü dağlıq əraziyə məxsus yüksəklik, 

zonallıq, qanunauyğun olaraq yuxarı qalxdıqca dəyişir. Belə ki, 

dağlarda fıstıq, vələs, cökə, qarağac, palıd və s. vardır. Bununla 

yanaşı dərman bitkilərindən zoğal, əzgil, itburnu, yemişan, dağ 

fındığı, dağ böyütkəni və s. vardır. Torpaqları qonur, qəhvəyi 

torpaqlardır. 

Kəndin faunası da olduqca zəngindir. Meşələrində yırtıcı 

heyvanlardan-ayı, canavar, çaqqal və tülküyə tez-tez rast gəlmək 

olur. 

Kəndin iqliminin özünəməxsus yeri vardır. İlin bütün 

fəsilləri burada gözəl olur. Yaz fəsli intensiv yağışların yağması 

ilə dumanlı, çiskinli olur. Mart ayında artıq ağaclar çiçək açır. 
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Yayı sərin olmaqla axşam və səhərlər soyuq olur. İyul ayında 

temperatur yüksələrək bəzən daha çox isti olur. İlin payız fəsli 

kənddə sentyabr ayında başlayır. Bu zaman yenidən yağışlar 

yağır, bəzən noyabr ayında ilk qar yağır. Qış uzun və qarlı keçir. 

Qarın qalınlığı 50-60 sm-ə çatır. Havanın temperaturu 

yanvar-fevral aylarında daha çox aşağı düşür.  

Kəndi dağlar üzük qaşı kimi əhatəyə almışdır. Bu dağlar 

şimal hissədə böyük Uyux, İnək yaylağı, qərbində Yaslan dağı, 

şərqində Çakıl dağı, cənubu isə düzənliyə açılan meşə ilə əhatə 

olunmuşdur. Kəndin cənub hissəsində ecazkar təbiətə malik bir 

göl var. Bu göl “Ördək gölü” adlanır. Burada istirahət etmək 

insana xoş ovqat bəxş edir. Bu gözəllikləri duymaq, onu seyr 

etmək üçün gərək onu görəsən.  

Kəndin əhalisi milli etnik tərkibcə azərbaycanlılardır. 

Qeyri etnoslar bu ərazidə yoxdur.  
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                     II FƏSİL 

 

    BAŞ GÖYNÜK VƏ BAŞ LAYISQI KƏNDLƏRİNDƏ 

            MƏHƏLLƏ ADLARI  VƏ SOYLAR 

 

2.1. Baş Göynük kəndində məhəllə adları və soylar. 

 

Digər kəndlərdə olduğu kimi, Baş Göynük kəndindəki 

məhəllə adlarının da özünəməxsus xüsusiyyəti və yaranma tarixi 

mövcuddur.Yəni bu adlar elə-belə, kiminsə istəyi ilə 

yaranmamış, özlərində müəyyən bir əlamət və ya xüsusiyyət 

saxlamaqla həmin ərazi ilə birgə uzun müddət yaşayır, işlənir. 

Qeyd etdiyimiz xüsusiyyətləri nəzərə alıb Baş Göynük kəndinin 

ərazisində mövcud olan məhəllələri aşağıdakı qruplara bölmək 

olar: 

a)təbii-coğrafi amillərlə əlaqəli yaranan məhəllə adları; 

b)tayfa-nəsil adları ilə əlaqəli yaranan məhəllə adları; 

c)peşə-sənət və əmək məşğuliyyəti ilə əlaqəli yaranan 

məhəllə adları; 

ç)tanınmış şəxsiyyətlərin adları ilə əlaqəli yaranan məhəllə 

adları. 

Azərbaycanın digər rayonlarından fərqli olaraq Şəkidə, 

eləcə də Baş Göynük kəndində hər hansı bir ünvana işarə 

verildikdə rəsmi ad yox, məhəllə adı və ləqəblərə üstünlük 

verilir. 

Baş Göynük kəndi üzrə məhəllələrin təsnifində biz kəndin 

yuxarı hissəsindən aşağı hissəsinə doğru ardıcıl sıralanmanı əsas 

götürdük. 

1.Duluzlar 

2.Məhyəddinuşağı 

3.Fərzalıuşağı 

4.Ağamirzəuşağı 

5.Quluuşağı 

6.Tərkuşağı 
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7.Hacı Aslanuşağı 

8.Seyiduşağı 

9.Vəsvuşağı 

10.Hüseynuşağı 

11.Aydəmiruşağı 

12.Badayuşağı 

13.Davaquşağı 

14.İmamuşağı 

15.Keçiuşağı 

16.Alcanuşağı 

17.Eyvazuşağı 

18.Feyzullauşağı 

19.Babalıuşağı (Babiyuşağı) 

20.Ərəb ocağı 

21.İrəhimuşağı 

22.Qara Məmməd (Qərəmməduşağı) 

23.Haşdəruşağı 

24.Şahbaba oğulları 

25.Molla Əhmədli 

26.Məhəmmədhəsənuşağı 

27.Uveysuşağı 

28.Şərifuşağı  

29.Yaşıloğulları 

30.Mazanuşağı 

31.Duxullar 

32.Kəlçəuşağı  

33.Adıllar 

34.Mürsüdlər 

35.Motallı 

36.Bələmuşağı 

37.Zahiruşağı 

38.Alxanlar 

39.Sayaduşağı 

40.Balacauşağı 
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41.Axınuşağı 

42.Xingallar 

43.Quzuuşağı 

44.Qəssəbli 

45.Hacı Umaruşağı 

46.Çökəkli 

47.Xibihlər 

48.Kəmkələş oğulları 

49.Keçi oğulları 

50.Kərimuşağı 

51.Saatuşağı (Quş oğulları) 

52.Dəvəyatan 

53.Qaraqamış 

54.Hava qara oğulları 

55.Ziyəddinuşağı 

56.Teymuruşağı 

57.Alməmməduşağı 

58.Qazıuşağı 

59.Umaruşağı 

60.Əsəduşağı 

61.Qəfəruşağı 

62.Şirinuşağı 

63.Hacı Yusifuşağı 

64.Nuruuşağı 

 

Molla Mürşüdlər patronim - İnformatorumuz Baş 

Göynük kənd 2 saylı orta məktəbin direktoru Mövlüd 

Hüseynəliyev bildirdi ki, Mürşüdlər məhəlləsi Baş Göynük 

kəndinin ən qədim məhəllələrindən biridir. Onun mənsub 

olduğu nəsil də bu məhəllədə vaxtilə yaşamış Molla Mürşüd 

kişinin adı ilə bağlıdır. Söylənilənə görə, Molla Mürşüd çox 

imkanlı, qoçaq bir şəxs olmuşdur. İmkanlarından kəndin sosial 

inkişafı üçün istifadə etmişdir. O, kəndin sevilən xeyriyyəçi 

insanlarından olmuşdur.Baş Göynük kəndinin içməli və suvarma 
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suyuna olan ehtiyacını nəzərə alaraq öz şəxsi imkanı hesabına 

Şin çayının suyunu kəndin dağları ilə 50 m yüksəklikdən 

gətirərək insanların istifadəsinə vermişdir. Sonralar həmin suyun 

üzərində camaat su dəyirmanları və dingləri inşa etmiş, 

yetişdirdikləri taxılı daha başqa kənddə yox, öz kəndlərində 

üyüdərək istifadə etmişlər.İnsanların həyat şəraiti xeyli 

yaxşılaşmışdır. Dağ arxının çəkilməsində Molla Mürşüd kişinin 

həm də mühəndislik qabiliyyətinin olması üzə çıxmışdır. Molla 

Mürşüdin özünün 5 su dəyirmanı, bir neçə dingi olmuşdur. 

Baramaaçan manufakturası da olmuşdur ki, camaat istehsal 

etdiyi baramadan sap əyirib özləri üçün parça toxumuşlar. 

Mürşüd kişi el arasında “Molla” kimi çağırılsa da, əslində 

mollalıq etməmişdir. Hörmət əlaməti olaraq ona “molla” deyə 

müraciət etmişlər. İndi də əhali onun 150 il bundan əvvəl 

çəkdirdiyi su arxından istifadə edir və həmin arx el arasında 

“Molla Mürşüd arxı” kimi tanınır. Hətta sonralar həmin arxın 

üzərində Su Elektrik Stansiyası tikilmişdir. 

Molla Mürşüd kişinin 4 oğlu olmuşdur: Hüseynəli, 

Salman, Seyid və Mustafa. 

İnformatorumuz Mövlud müəllimin babası Hüseynəli 

kişinin də 4 oğlu 7 qızı olmuşdur ki, hazırda onlardan bir nəfəri 

Mürşüdova Xanım nənə sağdır. Hüseynəli kişinin oğlanları: 

Mahmud, Məmməd, Abdu, Kərim, qızları: Münəvvər, Xanım, 

Minayə, Umugülsüm, Gülzar, Sumayə, Bənzər. 

Molla Mürşüd kişinin nəvə-nəticələri öz babalarının 

layiqli davamçıları olaraq Baş Göynüyün inkişafı üçün səmərəli 

fəaliyyət göstərirlər. 

Hüseynəliyev Şamil Məmməd oğlu kəndin sovet 

hökumətindən sonra ilk kommersantı olmuş, hazırda 

kommersiya və xeyriyyəçilik fəaliyyətini davam etdirir. 

Mürşüdov İslam Salman oğlu (Mürşüd kişinin qız 

nəvəsi), Mürşüdov Anar, Mürşüdov Habil, Hüseynəliyev Asim 

və başqaları Molla Mürşüd nəslinin layiqli davamçıları olaraq 

fəaliyyət göstərirlər. 
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Molla Mürşüdlər nəslinin Kərim budağının ən layiqli 

davamçılarından biri informatorumuz Mövlud 

Hüseynəliyevdir. O, 1954-cü ildə Göynük kəndində dünyaya 

göz açmışdır. Baş Göynük 1 saylı orta məktəbini bitirmişdir. 

1974-1977-ci illərdə Murmanskda, Şimal donanmasının 

hərbi gəmilərində hərbi xidmət keçmişdir. Üçillik hərbi 

xidmətini başa vurduqdan sonra Azərbaycana qayıtmış və 

M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil 

olmuşdur.O,tələbəlik illərində dərin biliyi ilə institut 

müəllimlərinin diqqətini cəlb etmiş, hələ tələbə ikən elmi 

məqaləsi Kiyev şəhərində keçirilən ümumittifaq müsabiqəsinə 

göndərilmişdir. Onun elmi uğurları sonra Minsk şəhərində 

keçirilən Tələbə Elmi Konfransında qeydə alınmışdır. O, bu 

konfransda professor Sabir Səfiyevlə birgə iştirak etmişdir. 

Ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirən Mövlud 

Hüseynəliyev 1983-cü ildə təyinatla Baş Göynük kənd 1 saylı 

orta məktəbində müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. İlk gündən 

dərin biliyi və müəllimlik qabiliyyəti ilə məktəbin müəllim və 

şagird kollektivinin hörmətini qazanır. 1986-cı ildə keçirilən 

Respublika müəllimlərinin VII qurultayına nümayəndə seçilərək 

qurultayda iştirak edir. 

Təkcə elmi-pedaqoji deyil, siyasi fəallığı ilə də Mövlud 

müəllim Şəki Rayon Partiya Komitəsinin rəhbərliyinin diqqətini 

cəlb edir və oxumaq üçün keçmiş sistemin ən nüfuzlu ali 

məktəbi sayılan Azərbaycan KP MK yanında Marksizm- 

Leninizm Universitetinə göndərilir.1989-cu ildə Şəki rayonunun 

ən böyük partiya təşkilatlarından olan Qafqaz kolxozunun 

Partiya Komitəsinə katib seçilir. 

M.Hüseynəliyev 1992-ci ildən yenidən pedaqoji fəaliyyətə 

qayıdır. 2001-ci ildə Şəki rayon Təhsil Şöbəsi onu rayonun ən 

ucqar və problemli məktəblərindən olan Dəryaçay əsas 

məktəbinə direktor təyin edir. Mövlüd Hüseynəliyev 2008-ci 

ildə idarəçilik uğurları nəzərə alınaraq Baş Göynük kənd 2 saylı 

məktəbinə direktor təyin edilir və bugünədək bu vəzifədə çalışır. 
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M.Hüseynəliyev həmçinin xalq ədəbiyyatımıza bağlı 

ziyalıdır. Sinəsində çoxlu folklor örnəkləri gəzdirir. Bunlardan 

birini oxucularımızın nəzərinə çatdırırıq: 

- 1990-cı ildə İranda baş vermiş zəlzələ ilə bağlı İrana 

kömək məqsədilə Şəkidən də yardım göndərilir. Yardım aparan 

göynüklü sürücülər yardımı təhvil verib istəyirlər ki, İranın 

görkəmli yerlərini gəzsinlər. Bu məqsədlə Ənzəli şəhərinin 

fərmandarına müraciət edirlər. Bir azdan məlumat əldə edilir ki, 

fərmandar bu təklifə razı deyil. “Fərmandar” sözünü Fərman 

dayı kimi başa düşən göynüklü sürücülərdən biri təəccüblə 

deyir: 

- Qada, deyəsən, Fərman dayının əli bura da çatiy. 

 

 

İdrisovlar nəsli [patronim]Baş Göynük kəndinin 

görkəmli nəsillərindəndir. Nəsil haqqında məlumatı bizə Səbuhi 

İdrisov verdi. Səbuhi İdrisov babası Yunus İdrisov haqqında 

məlumatında bildirdi ki, o, uzun illər Baş Göynükdə kolxoz 

sistemində çalışıb.  

Yunus İdrisovun nəslini oğlanları İdris və Şərif, qızı 

Şirinnaz davam etdiriblər. Oğlu İdris İdrisov Böyük Vətən 

müharibəsi cəbhələrində həlak olmuşdur. Nəslin ən görkəmli 

nümayəndəsi təkcə Göynükdə, Şəkidə deyil, Azərbaycanın hər 

yerində tanınan görkəmli yazıçı-pedaqoq Şərif İdrisov 

olmuşdur. 

Şərif Yunus oğlu İdrisov 1916-cı ildə Baş Göynük 

kəndində dünyaya göz açmışdır. 1934-1938-ci illərdə Şəki 

Pedaqoji Texnikumunda,1946-1948-ci illərdə Nuxa İkiillik 

Müəllimlər İnstitutunda,1949-1951-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji İnstitutunun “Dil-ədəbiyyat” fakültəsində təhsil 

almışdır. 1940-cı ildə hərbi xidmətə çağırılan Şərif İdrisovun 

qismətinə ağır müharibə illəri düşür. Müharibə illərində o, Lvov 

vilayəti Yulkev şəhərinin 34-cü sıravi polkunun 3-cü alayında 
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bir çox döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1942-ci ildə ağır yaralanaraq 

ordudan tərxis olunmuşdur. 

1942-1943-cü illərdə o, Baş Göynük kənd orta məktəbində 

müəllim, 1943-cü ilin sentyabrından 1944-cü ilin aprelinədək 

Baş Layısqı kənd orta məktəbində müəllim, 1944-1945-ci illərdə 

Nuxa şəhər 1 saylı məktəbdə müəllim, 1945-1950-ci illərdə Baş 

Göynük kənd 2 saylı yeddiillik məktəbində dərs-hissə müdiri və 

müəllim,1950-1955-ci illərdə Baş Göynük ümumi orta 

məktəbində dərs-hissə müdiri və müəllim, 1955-1956-cı illərdə 

Aşağı Şabalıd kənd orta məktəbində direktor və müəllim, 

1956-1966-cı illərdə Baş Göynük kənd Gənclər məktəbində 

müəllim, 1966-1967-ci illərdə Baş Göynük kənd Gənclər 

məktəbində direktor və müəllim, 1967-1974-cü illərdə Baş 

Göynük kənd orta məktəbində tərbiyə işləri üzrə direktor 

müavini və müəllim, 1978-1979-cu illərdə Şəki Xalq Teatrında 

rejissor, 1980-ci ildə Nekrasov adına Şəki şəhər 8 saylı orta 

məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir. 

1963-1967-ci illərdə o,“Mədəni-maarif” daimi 

komissiyasının sədri olmuşdur. Vətən qarşısındakı xidmətləri 

yüksək qiymətləndirilən Şərif İdrisov 1941-1945-ci illər faşizm 

üzərində qələbənin müxtəlif illərində yubileylərlə əlaqədar 

orden və medallarla, 1985-ci ilin 14 martında isə SSRİ Ali 

Sovetinin xüsusi fərmanı və “1-ci dərəcəli Vətən müharibəsi 

ordeni” ilə təltif edilmişdir. 

Şərif İdrisov təkcə öz ixtisasının kamil bilicisi olan bir 

müəllim deyil, həmçinin istedadlı qələmə malik bir yazıçı və 

tədqiqatçı olmuşdur. Onun istedadlı yazıçı qələminin gücü ilə 

yazılmış müxtəlif janrlı “Dəfinə”, “Sən kiminsən”, “Güllü 

Mövsüm”, “Yenə də çekistəm”, “Tarixdə heç kim unudulmur”, 

“Albertin faciəsi”, “Görüş”,“Tütünçü qız”, “Şin çayı”, “Sonuncu 

toy”, “Nəsillərin yolu”, “Övlad kimindir”, “Gülarə-Köylüqızı” 

kimi əsərləri dövrün qəzet və jurnallarda çap edilmişdir. 

Bundan başqa Şərif İdrisov XIX əsrin ən görkəmli aşığı 

Molla Cumanın həyat və yaradıcılığının tədqiqatçısı olmuş, 

aşığın oxuculara naməlum şeirləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar 



 

 95 

vermişdir. Məhz onun gərgin toplayıcı əməyinin bəhrəsi olan 

“Molla Cumanın seçilmiş əsərləri” 1983-cü ildə “Yazıçı” 

nəşriyyatı tərəfindən kitab şəklində, yenə həmin ildə 

“Azərbaycan” jurnalının 4-cü nömrəsində “Molla Cumanın 

şeirləri” adı altında, 1987-ci ildə “Molla Cumanın seçilmiş 

əsərləri” adı ilə tərtib olunan və “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən 

nəşr olunan kitaba aşığın şeirlərindən 1000 misra daxil 

edilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, şifahi ədəbiyyatımızın görkəmli 

tədqiqatçısı olan professor Paşa Əfəndiyev Molla Cuma 

haqqında apardığı tədqiqat və toplamalarında Şərif İdrisovun 

bilgilərindən faydalanmış və 1966-cı ildə nəşr etdirdiyi Molla 

Cumanın şeirlərinin mühüm hissəsini ondan almışdır. 

Şərif müəllimin yazıçı qələminin ən gözəl nümunəsi adı 

XIX əsrdə çarizmə qarşı aparılan mübarizədə Molla Nur, Dəli 

Alı, Qandal Nağı, Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm və Qatır 

Məmmədlə eyni sırada çəkilən, igidlik və qəhrəmanlıqda heç də 

onlardan geri qalmayan Baş Göynük kəndinin igid oğlu 

Məhəmməd Cavadoğlunun ömür yolundan bəhs edən 

“Cavadoğlu” sənədlı povestidir. Bu maraqlı əsərin Azərbaycan 

oxucusu üçün böyük maraq kəsb etdiyini dəyərləndirən 

“Azərbaycan” jurnalının redaksiyası əsəri jurnalın 1992-ci il 1-2 

nömrəsində nəşr etmişdir. Oxucularımız üçün böyük maraq kəsb 

edəcəyini yəqin edərək povesti bütünlüklə yeni latın qrafikasına 

çevirərək kitabımıza daxil etmişik və sevimli oxucularımızın 

diqqətinə çatdırırıq: 

          

              “CAVADOĞLU”   

Zaqatala uyezd məhkəməsinin iclas salonu ağzınacan dolu idi.  

Məhkəmənin sədri hökmü oxumağa başladı: 

-Rusiya İmperiyası adından; Zaqatala uyezdi, Nuxa qəzası, 

Baş Göynük kənd sakini Məhəmməd Cavad oğlu yerli bəylərə, 

hökumətə qarşı çıxdığına, kənddə iğtişaş törətdiyinə görə 12 il 

müddətinə Sibirə sürgün edilsin.  
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 Göl kimi sakit olan məhkəmə zalı birdən-birə dalğalı 

dənizə döndü, zalda uğultulu bir külək cövlan elədi. Cavadoğlu 

kövrəldi. Camaatın istəyi ürəyini dağa döndərdi. Ancaq indi o 

neyləyə bilərdi, qolları bağlı, qəfəsə salınmış pələng kimiydi.  

 Adına can qurban dediyi el-obada elə bir allah bəndəsi 

tapılmazdı ki, yaxşılığı keçməsin, əlindən tutmasın. Elə 

fağır-füqəra olmazdı ki, “Cavadoğlu” adını özünə arxa sanıb 

qürrələnməsin. Cavadoğlu bu təhqir olunan, ləyaqəti tapdanan 

qardaş-bacılarının güvənc yeriydi, onların əyilən başını dikəldən 

sirri-xudaydı. Cavadoğlunun əldən getməyi, Sibirə göndərilməyi 

camaatın belini sındırırdı... 

Hakimin səsi eşidildi:  

- Cavadoğlunın əlaltıları...  

 Hakimin səsini Cavadoğlunun səsi kəsdi: 

- Onlar mənim əlaltılarım yox, qardaşlarım, sirdaşlarımdı. 

Əlaltı sizsiniz! 

Hakim rişxəndlə gülüb davam elədi: 

- ... Alıcan və Vəlican İshaq oğulları da 8 il azadlıqdan 

məhrum olunsun, cəzalarını Şuşa qalasında çəksinlər! 

Yenidən zalda canlanma əmələ gəldi. Cavadoğlu uca 

səslə: 

- Qardaşlar, - dedi, - İgidin başı qalda gərək, bir şeyi 

unutmayın ki, ağacı qurd içindən yeyir, ayıq olun, bizi öz 

içimizdən satdılar... Ayıq olun! 

- Fevral ayının ortalarıydı, Molla yüzbaşı camaatı 

yığmışdı. Bütün kənd Çökəklinin ikimərtəbəli məscidi qabağına 

yığışıb dövrələmə dayanmışdı. Molla yüzbaşı səsi gəldikcə 

qışqıra-qışqıra danışırdı. 

- Ay camaat, biz əkiləcək çəltik yerlərini gəzib götür-qoy 

etmişik. Cabbar bəy Mehmanlarda, Balayar bəy Qarabasanda, 

Zaman bəy Kötükqacında əkinə çıxacaq. 

- Yüzbaşı... Yeri vermək şərt deyil, yaxşısını özünüz 

götürürsünüz. Su vermirsiniz. Sonra da qaramıza danışırsınız. 

Olmazmı, - barmağı ilə göstərir – bu yazıq camaata da suyu bol 

yerlərdən verəsiniz?.. 
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Bu səs Məhəmmədin səsiydi. Molla yüzbaşı da, camaat 

da, gözlənilməz zərbə alan adam kimi özlərini itirdi. 

- Məhəmməd doğru deyir. Məgər biz adam deyilik?.. 

 Molla yüzbaşı əlini saqqalına çəkib üzünü camaata tutdu. 

- Kimdir o çərənləyən? 

Yığnaqdan səs gəldi: 

- Cavad kişinin oğlu Məhəmməddir, a yüzbaşı!.. 

Molla yüzbaşı: 

- O keçən il Ocaq palıdlarda qoçuluq eləyən Məhəmməd? 

Məsləhət olsaydı, Cavad kişi özü gələrdi. 

Sonra gözü ilə işarə etdi. Kənd hampalarının adamları 

Məhəmmədin üstünə yeriyib onu əzişdirmək istədi. Molla nə 

düşünüb-daşındısa, fikrindən vaz keçdi, hampaları öz yerində 

oturtdu. Camaat ürəyində mollaya bir “sağ ol” da dedi. 

Camaatın susqunluğuydu Məhəmmədə ən çox yer eləyən, 

onu kimsəsiz və gücsüz göstərən. Ürəyində pıçıldayırdı: “Bir 

Allah bilir ki, özümçün danışmıram”. 

Molla yüzbaşı yığnaq dağılandan sonra üzünü hampalara 

tutub bic-bic qımışdı: 

- Görmürsünüz bəylər və mülkbaşılar Cavad kişinin 

oğlunun əlindən zara gəlib?.. Görmürsünüz iğtişaş salır?.. 

Görmürsünüz bir iş görə bilmirik?.. Dünyada nə deyib 

gəzirsiniz?.. Siz də kişiyik, deyib başınıza papaq qoyursunuz, 

hə? 

Laçın oğlu Saat dilləndi: 

- Nə etməliyik, a yüzbaşı? 

-Necə nə etməliyik? Aləmi dağıdıb talan edirsiniz. 

Tovladın, mal gətirməyə, çubuqçuluğa aparın. Qabağında mal 

gətirəndə yaxalayın, qurtarsın getsin. Dalıynan işiniz yoxdu. 

Yoxsa, bu mərəkədə onu əzişdirməklə barmağınız bala batacaq? 

Dünyada çox sular axmış, çox bulaqlar qurumuş, Ay kimi 

doğanlar Günəş kimi batmışdı. Fələk öz oynunu oynamaqda, 

adamlar şeytana papış tikməkdə idi. Fəsillər əbədi mahnısını 

oxuya-oxuya dünyanın içindən gəlib keçirdi.  
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Zaman Cavad kişiyə öz zərbəsini göstərmiş, onu sağalmaz 

xəstəliyə düçar eləyib dünyasını dəyişdirmişdi.  

Cavad kişi vəba xəstəliyindən ölmüşdü. Hələ qırxı 

çıxmamışdı. Üz-gözünü tük basmış Məhəmməd gimgədə 

otururdu. Yol keçən Suday oğlu İsmayıl ayaq saxlayıb 

Məhəmmədi dindirdi: 

- Ay Məhəmməd, Allah atana rəhmət eləsin. Cavad dayı 

da bir kişi idi. Vəba onu da apardı. Elə hamımız öləcəyik. Bir o 

var ki, Cavad kişinin ölümü səni bərkə saldı, əlində olanı 

rəhmətliyin ehsanına xərclədin. Necə dolanırsan? 

Məhəmməd başını qaldırmayıb, əlindəki çubuqla yeri 

eşə-eşə cavab verdi: 

- Şükür allaha! Başqası necə, mən də elə dolanıram. Əlim 

sağ, qolum sağ... Soruşub niyə qanımı qaraldırsan?..  

Suday oğlu İsmayıl hiyləgərcəsinə gülümsündü: 

- Ay oğul, biz bir kəndin adamı deyilikmi? Elimizin 

adətidir, müsibəti olana əl tutmaq, yol göstərmək... Görürəm, 

qeyrətli oğlansan. Hər halda, dolanacaqsan. Ancaq indi köhnə 

qurtarıb, təzə çatmayan vaxtdır. Qabaqda da atanın qırxı var. 

Hər halda, az-çox xərclik lazımdır. Əgər sözüm sənə ağır 

gəlməsəydi, bir yaxşılıq etmək istərdim... 

- O nə yaxşılıqdır?- Cavad kişinin nişanəsi birbaşa 

dilləndi. 

- Bir həftədir gürcülərdən alıb gətirdiyim mallar Qannı 

qobuda qalıb. Deyirəm, bir günlüyə çubuqçuluğa getsəydin, nə 

istəsən verərdim.. 

- Heç inanmıram!.. Halal pulla alıb gətirdiyin mallar bir 

həftə Qannı qobuda qalsın, İsmayıl dayı?.. Yox, istəmirəm sən 

edən yaxşılığı, get kimi istəyirsən, tut apar!.. 

- Özün bil... Əlinin aşağı olduğunu bilirəm. İstədim xeyri 

özgəyə verməyim... Özün bil... 

Bir neçə addım getdikdən sonra Məhəmməd nə isə 

fikirləşib arxasınca qışqırdı: 

- Nə verərsən? 

- Otuz manat! 
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- Azdır! 

- Otuz beş manat! 

- Mən də razı... Nə vaxt gələ bilərsən? 

- Sən nə vaxt desən, o vaxt qulluğunda hazıram. 

- Cuday oğlu İsmayıl hiyləsinin baş tutduğunu görüb 

xoşhallandı: 

- Deyirəm, ay Məhəmməd, çubuqçular nə qədər çox olsa, 

bir o qədər rahat və tez gələ bilərik. Razı olsalar, qayınlarını da 

gətir. 

- Yaxşı, razı olsalar, onları da gətirərəm. Onlara nə qədər 

pul verəcəksən? 

- Otuz-otuz da onlara verərəm! 

- Razı olsalar nə vaxt gələk? 

- Axşamdan bir saat keçmiş sizi gözləyirəm... 

- Gözlə! Onlar gəlməsə də mən gələcəyəm... 

Məhəmməd əlindəki çubuğu hirslə torpağın üstünə 

çırpmağa başladı. Onu görən olsaydı, havalandığını düşünərdi. 

Məhəmməd torpaqdan nə istəyirdi, nə vermişdi ala bilmirdi, üzü 

soyuq, qara torpaqdan... Torpağı o qədər çubuqladı ki, heydən 

düşdü. Yenə torpağın üstdə oturdu. Çubuqladığı torpaqdan bir 

ovuc götürüb burnuna tutdu, ciyərdolusu qoxladı, sonra 

“Quran”ı öpürmüş kimi bir ovuc torpağı öpdü. 

- Qətran kimi qara gecədə Suday oğlu İsmayıl, Kirpik 

İsmayıl, Laçın oğlu Saat, Cavad oğlu Məhəmməd və qayınları 

Alıcan və Vəlican İsaq oğlanları Atağar meşəsindən 30-40 baş 

qaramalı haylayıb Qannı qobuya tərəf sürürdülər. Çakıl dağının 

başında parlayan Dan ulduzu tezliklə səhərin açılacağını xəbər 

verirdi. 

- Çubuqçular səhər açılınca Qannı qobuda qoyulmuş 

qarovul məntəqəsini keçib, Biləciyin başından malları meşəyə 

salmağa can atırdılar. Çubuqçuların həyəcan keçirməsi yersiz 

idi. Onlar üçün düşünülmüş hiylə tələsi çıxılmazdı. Cavadoğlu 

Məhəmməd inamına qurban gedirdi. 
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- Onlar pusquya yaxınlaşmışdı ki, “Əllər yuxarı!.. Oğru 

köpək uşağı!.. Bir həftədir sizi yaxalamaq üçün pusquda 

dayanmışıq!..” nidaları eşidildi. Başları üstündən atəş açıldı... 

Güllələr gecənin qaranlığında yanıb-söndü. 

Atəş açan Nuxa qəza Polis İIdarəsi rəisinin müavini 

Qaflan bəy və onun polis dəstəsi idi... 

Kənarda pusquda dayanmış Molla Alı öz atlı dəstəsi ilə 

çaparaq gəlir və Cavadoğlu Məhəmmədi nişan alaraq qışqırırdı: 

- Al gəldi, köpək oğlu! Səndən ötrü mal qazanmışam? 

- Qaflan bəy molla Alıya acıqlandı: 

- Saxla görüm, a molla! Hər yetən-yetəni vursa, bəs bu 

divan nəyədir?  

Görmürsən bir həftədir bu hünü-milçəyin içində pusqu 

qurmuşuq?! Gərək məhkəmədə bunların başına bir oyun açaq ki, 

bütün oğrulara dərs olsun! 

- Cavadoğlu Məhəmməd çaş-baş qalmışdı: 

- Ağa nəçənnik, bizim nə günahımız var, biz ki, 

çubuqçuyuq?! Otuz beş manat verib bu - əli ilə İsmayıl kişini 

göstərir, lakin İsmayıl kişini görmür, işin nə yerdə olduğunu 

başa düşüb, barmağını dişləyir. – İsmayıl kişi məni, otuz-otuz da 

qayınlarıma verib çubuqçu tutduğu halda kələk işlədibmiş... – 

Yaxşı, İsmayıl kişi, sən sən ol, mən də mən! 

- Qaflan bəy şeşələndi: 

- Çərənləmə!.. Bağlayın qollarını! 

- Polislər dərhal Cavadoğlu Məhəmmədin və qayınlarının 

qollarını bağladılar. 

 Molla Alı səhərin alaqaranlığında malları Qərbə tərəf geri 

haylayıb, gözdən itdi. Əngin heçliklər sanki əjdaha kimi ağzını 

açıb onları uddu... 

Polis atlılarının qabağında Nuxa Jandarm İdarəsinə 

gətirilən Cavadoğlu və qayınları çox pərt olmuşdular. İlk 

güllələr açılan kimi aradan çıxan Suday oğlu və yoldaşları isə 

işlətdikləri hiylənin baş tutmasına sevinirdilər... Daha böyük 

rütbə həsrətində olan Qaflan bəy isə bilmirdi ki, onu əcəl 

girləyir... 
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Qolubağlı Məhəmməd Cavadoğlu qayınlarını da qolubağlı 

görüncə utanır, onları işə saldığına görə xəcalət çəkirdi. 

Qolubağlılar qabaqda, arxalarınca da əlisilahlı polis dəstəsi dan 

yerinə tərəf gedirdilər. 

İllər gəlib keçmiş, Rus-yapon müharibəsi başlamışdı... 

Sibir meşələrində aylarla yol gedən Cavadoğlunun başı 

daşdan-daşa dəymişdi. O başa düşmürdü ki, onun eli-obası min 

ilin yuxusundadır. Qulun özünü xoşbəxt və azad sanması 

dəhşəti! 

Gəlib-keçən yüyrək illər Cavadoğluna çox mətləblər 

söyləmiş, o, həbsdə də haqla - nahaqqın davasına şahid 

olmuşdu. Görmüşdü ki, Sibirdə rus zabitləri rus dustaqlarla 

onlara bir gözlə baxmırlar. Öz-özünə “Çatla, dağıl fələk” 

deməkdən başqa çarəsi qalmamışdı. 

Bir insan görmək, bir qarın çörək yemək və ailəsinə 

qovuşmaq haqqında düşünürdü Cavadoğlu. 

Ural dağlarının ətəklərində çadırlara rast gəldi. Çadırların 

qabağındakı atlar ona yuxu kimi göründü. Sevindi. “Ay çadır 

yiyəsi, ay çadır böyüyü!..” – deyə səsləndi. Uzaq səfərdən 

gəldiyini, ac olduğunu bildirdi. Lakin Cavadoğlu bilmirdi ki, bu 

çadır sahibləri əcnəbilərdir. Bilmirdi ki, bu əcnəbi fransızlar 

Orta Asiyadan tutub gətirdikləri gürzə ilanlara sürgündən 

qaçmış sənədsiz dustaqları çaldırıb, zərdovunu alır, dərman 

qayırırlar... 

Fransızlar Cavadoğlunun iri gövdəsini görüb sevinir və 

fransız dilində: 

- Dustaq olsa da, heç ətdən düşməyib. Üç-dörd adamın 

zərdovu qədər zərdov almaq olar, - deyərək gülüşürdülər. 

Çadır böyüyü rus dilində: 

- Niyə olmur, olar! Məgər biz insan deyilik? Keç o çadırda 

otur – deyə əli ilə kənardakı çadırı göstərdi. – Bu saat sənə 

yemək verərik... 

Cavadoğlu sevinərək keçib göstərilən çadırda əyləşdi və 

qəlbində: “Allah, sənə şükür! Bu neçə ayda bir nəfər belə 
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alicənab adama rast gəlməmişdim” – dedi. Ocaqda buğlanan 

qazan onun qalxıb-enən hülqumunun qəsdinə dayanmışdı. 

Əmin-amanlıq içərisində yemlənən atların hər şeydən 

xəbərsiz dustağa yazıqları gəldi. Gürzə ilanlara çaldırılmış 

əvvəlki dustaqların iniltisini eşidən atlar, bu dustağın iniltisini 

eşitmək istəmirdilər. Başlarını tərpətdilər. Quyruq qısdılar. 

Dartındılar. Şahə qalxdılar. Kişnədilər. Dartınıb noxtalarını 

başlarından çıxartdılar. Oynaşmağa bənzər bu höcəşmə get-gedə 

atların davasına gətirib çıxartdı. 

Fransızlar üçün bu gözlənilməz hal onları çaş-baş saldı. 

Dərhal atların yanına qaçdılarsa da, yarım saata qədər harın 

atların sakitləşdirilməsi üçün əlləşdilər. Nəhayət, qan-tər 

içərisində atları sakitləşdirib çadıra qayıtdılar... 

Fürsətdən istifadə edən Cavadoğlu çadırla maraqlandı, 

pərdəni qaldırarkən bir dustağın kəlləsi üstə açıldığını, 

yarasından qaba zərdov axdığını, şüşədə gürzə ilanları görəndə 

qan beyninə vurdu. “Alicənab” – adlandırdığı fransızların 

sənədsiz qaçqın dustaqları gürzə ilanlara çaldırıb ucuz və asan 

yolla pul qazanmaq, varlanmaq istədiklərini başa düşdü, 

qəlbində onlara qarşı nifrət baş qaldırdı: “Dağıl, çatla fələk!” 

Ölümlə həyat üz-üzə dayanmışdı. Vaxtı itirmək olmazdı. 

O, hər ehtimala qarşı ehtiyatla tərpənməli idi. Dərhal divardan 

asılmış bir tüfəng, bir qatar götürüb pərdənin dalında gizləndi. 

Çantalara əl gəzdirdi... 

Qabaqkı zərdovdan bir qaşıq qazana töküb qarışdırdı. 

Daxilən həyəcan keçirsə də, zahirən özünü əvvəlkindən təmkinli 

aparmağa çalışdı... Gecdən-gec əl-üzlərini yumuş fransızlar 

süfrə başında əyləşdilər. Fransızlardan bir nəfər xörək töküb 

payladı. Cavadoğlunun qabağına da xörək töküb qoydular. 

Cavadoğlu isti xörəyi üfürüb soyudur, dilinin ucuna gətirib 

qaşığı geri qaytarır, yavan çörəkdən isə yeyirdi... 

Fransızlar çox iştahla xörəyi yeməyə başladılar. Hərəsi bir 

neçə qaşıq qaynar xörəkdən yemişdi ki, öyüməyə, qusmağa, ilan 

kimi yerdə qıvrılmağa başladılar. 
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Əvvəldən göz qoyub, fürsət gözləyən Cavadoğluna da bu 

lazım idi. Artıq bir saniyəni də itirə bilməzdi. Götürdüyünü 

götürüb, özünü çadırdan bayıra atdı. Seçib-sonalayıb istədiyi bir 

atın yüyənini açdı, belinə sıçradı. At şahə qalxıb kişnədi və quş 

kimi dörd yerdən ayağını götürdü... 

Cavadoğlu geri çevrilib baxanda artıq fransız çadırları 

arxada bir nöqtə kimi qaralırdı. 

Cavadoğlu Məhəmməd kəsə yollarla Dağıstana, oradan da 

Kiş kəndinə, Hacı Məmmədin evinə gəlib çıxmışdı. Bir neçə 

gün idi ki, dostunun evində dincəlir, başına gələnlərin kökünü 

arayırdı. O, Hacı Məmmədə Sibirin məşəqqətindən, acılı-ağrılı 

xatirələrindən söhbət açır və tez-tez də “məmləkətlər, el-oba var 

ki, bütünlükdə dustaqdır” – deyirdi. Rus-yapon müharibəsinin 

başlanması, dustaqların qaçması, Uralda fransız çadırlarında baş 

verən əhvalatı Hacı Məmməd acgözlüklə dinləyirdi. İndi 

Cavadoğlunun başında iki fikir dolanırdı: uzun-uzadı ayrılıqdan 

sonra tezliklə od-ocağına qovuşmaq, özü sürgündə ikən dünyaya 

gəlmiş qız balasını bağrına basmaq, o üz, bu üzündən öpmək, 

ağrı-acısını unutmaq. 

İkincisi də, onu evdən-eşikdən didərgin salan, sürgün 

etdirən, böhtana salan düşmənindən intiqam almaq fikri idi... Bu 

hər iki fikir onu Göynüyə çəkirdi. Lakin hansını birinci etmək 

qərarına gələ bilmirdi. İkinci fikri qanadlandıran həm də bu neçə 

ildə gördüyü rəzalət və haqsızlıqlar idi. 

Hacı Məmmədin evi “Gələrsən-görərsən” qalasına çıxan 

dağ cığırının yaxınlığında idi. Yol-izdən adam çəkilən kimi, 

Cavadoğlu dostu Hacı Məmmədlə salamatlaşıb, atın belinə 

sıçradı, çay yuxarı atını sürdü. Çakıl dağının aşağı ətəyindən 

tanış cığırla qalxdı, ata ocağı, doğma Göynük var əzəməti ilə 

gözlərində canlandı. Köksünü ötürüb doyunca nəfəs aldı.. Ürəyi 

sinəsindən çıxmaq dərəcəsində döyünürdü, elə bil sinəsindən 

düşüb özündən qabaqda doğma kəndinə yüyürmək istəyirdi. 

Dəyirman arxına çatıb, atdan düşdü. Əl-üzünü yudu. Cib 

dəsmalını çıxarıb quruladı. Çakılın başından əsən sərin yay 
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küləyi alnını oxşadı. Kənd hələ yatmamışdı. Çox evlərin lampası 

yanır, itlər hürürdü... Atı bulaq başında hörüklədi. Bulağın 

suyundan da bir neçə qurtum içib, bir daşa söykəndi. Yaşıl 

çəmənə sərildi, əngin göylərə baxdı. İsmətli arvadı Bacıxanım, 

tutulduqdan sonra dünyaya gəlmiş, lakin üzünü görmədiyi qızı 

Tükəzban xəyalında canlandı... Həmçinin bir neçə il onu bu 

doğma yurddan didərgin salan Suday oğlu İsmayılın xəyanəti 

bir-bir gözləri önündən gəlib keçdi... “Əgər evə getsəm, 

qonum-qonşu biləcək, düşməndən intiqam almağım mümkün 

olmayacaq... Əgər düşməndən intiqam almağa getsəm, bəlkə də 

ailəmi görə bilməyəcəyəm...” Elə bu vaxt göydə bir ulduz 

yana-yana süzüb uzaqlarda söndü. Ulduzun sönməsiylə qərar 

verməsi bir oldu: - “Suday oğlu, sənin də ulduzun söndü”, - deyə 

əsəbi halda ayağa qalxdı. Çaylaq tərəfdən gəlib Çökəklinin 

ikimərtəbəli məscidi qabağındakı qəbiristanda əyləndi. Mahmud 

əfəndinin ziyarətgah qəbri üstə: “Ya baba, sən kömək ol”, - 

deyib əllərini göyə açdı. Dua oxudu. Sonra qəbiristanın altındakı 

yola çıxdı. Ətrafa göz gəzdirdi. Yolun alt üzündəki Suday 

oğlunun məhləsinə keçdi. İtlər haray salıb onun üstünə 

hürüşdülər. İtlərin hürməsinə məhəl qoymayıb, səsini dəyişdi: 

- İsmayıl, ay İsmayıl!.. – deyə düşmənini çağırdı. 

İtlərin və çağıranın səsinə yuxudan hövlnak durmuş 

Sudayoğlu başını qapıdan azca çölə çıxarıb: 

- Çağıran?.. Ay çağıran! – deyə hay verdi. 

Cavadoğlu:  

- Mənəm, mən. Kirpik İsmayılam!.. Səs salma! Bir bura 

gəl, vacib sözüm var. 

Oğru yoldaşının adını eşidən kimi, Suday oğlu İsmayıl 

kürkü çiyninə salıb, alt tuman-köynəkdə çağıranın qənşərinə 

gəldi... Kirpik İsmayılı deyil, qarşısında Cavadoğlunu görüb, 

yerində donub qaldı... 

Dili dolaşa-dolaşa: 

- Mə...mə...həmməd! – dedi. 

- Bəli, Cavad oğlu Məhəmməd! 

Üst ayaqda olan tüfəngin lüləsi onun alnına dayandı: 
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- De görüm, səni kim tovlamışdı?!! Dilini çeynəmə!.. 

Tez!.. Yoxsa, iliyini göyə sovuraram!.. 

- Mo...ol...lla... yü..yüzbaşı, bi...bir də Çökək...li...nin 

bə...ylə...ri... Yal...var...ıram ö...ö...ldür...mə!.. Bir qələtdir 

ölü...bə...dirim...lə eləmişəm!.. 

Cavadoğlu Məhəmməd: 

- Ölübədirisi ilə qələt eləyən adam yaşamasın gərək... Al, 

gəldi!.. 

Bir neçə güllə dalbadal açıldı. Suday oğlu İsmayıl köhnə 

əcgi parçası kimi yerə sərildi. 

-  Qismət olar, Molla yüzbaşı da, Çökəklinin bəyləri də, 

Molla Alı da, Qaflan bəy də cəzasına çatar, - deyə Suday 

oğlunun meyitinə tüpürdü. 

Bütün kənd itləri səs-səsə verib hürüşdü, zingildəyib 

gecənin sükutunu pozdu. 

Haqsızlıq ayaq açıb dünyanı dolanmada, əyri düzü 

kəsmədə, oğru doğrunu üstələmədəydi. Cavadoğlu 

Sudayoğlundan yox, haqsızlıqdan hayfını almışdı. Özünə yer 

tapa bilməyən üzü nurlu Cavadoğlu bəzən özü də özündən baş 

aça bilmirdi. Yer üzündə bir şeytan azalmışdı. Ancaq adamları 

şeytana döndərən Rus İmperiyasının da üzünü Sibir sürgünündə 

görən Məhəmməd Cavadoğlu onu da bilirdi ki, yerli şeytanlar 

olmasa, Böyük Şeytan əl-qol aça bilməz. 

- Cavadoğlu Alıcan və Vəlicanın Şuşa qalasından – 

qazamatdan qaçırılması haqqında tədbir görmüşdü... 

 Cavadoğlu Məhəmməd dörd-beş gün idi ki, Şuşadaydı. 

Çörəyin içərisində dəmirkəsən bıçağı və məktubu içəri keçirə 

bilmişdi... 

 Gecədən xeyli keçmişdi. Cavadoğlu çox nigaran idi. 

Qorxurdu ki, məktub ələ keçər... Məktubda hər şey aydın 

yazılmışdı. Alıcan və Vəlican dəmirkəsən bıçaq ilə pəncərənin 

dəmirlərini kəsməli, dəsmal, ağ və alt paltarlarını bir-birinə 

bağlayıb aşağıya enməli, göstərilən yerdə su kanalına düşməli, 

kanalın içi ilə bura gəlməliydilər. Gecənin ala-qaranlığında 
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göstərilən yerə doğru gələn çoxlu adam göründü. Məktubun ələ 

keçməsindən, özünü də tutmağa gəlmələrindən şübhələndi. 

Qaçmaq istədi. Qaçmadı. Gələn qaraltıları saymağa başladı: 

- Bir... Beş... On... İyirmi... İyirmi yeddi!.. 

Fikirləşdi ki, görəsən, bu qədər adam kim ola bilər? Böyük 

bir daşın dalına yatdı. İrəlidə gələni nişan aldı. Qarşısında tanış 

üzləri gördü, arxadan gələnlərin kim olduğunu kəsdirə bilmədi. 

Cavadoğlu yatdığı daşın dalından çıxdı. Qüvvətli qolları ilə 

onları köksünə sıxdı. Gecənin qaranlığında: 

- Xoş gördük, dustaq qardaşlar! – deyərək bir-bir əl 

verərək onlarla da görüşdü. 

Oğru-quldur adıyla qazamata salınan bu dustaqlar 

zəmanənin qurbanlarıydı. Cavadoğlu Sibirdə də belələrini çox 

görmüşdü ki, başıpapaqlılara hər yerdə divan tutulur, ömründə 

toyuq başı belə kəsməyənləri şərləyib türmələrə salırdılar. Səhv, 

təsadüf bir-iki olar, məgər bu qədər haqsızlığı İmperator 

həzrətləri bilmir?! Yalandı, yalan! 

- Cavadoğlu çox danışdı, ürəyi boşalmadı ki, boşalmadı. 

Dustaqlar onu dinlədikcə fikirlərində dağı arana, aranı dağa 

daşıyıb çox şeyi bir daha götür-qoy elədilər. Cavadoğlu cəmi 

bir-iki saat bundan əvvəl salamlaşdığı dustaqlarla 

salamatlaşmalıydı. Vaxt güllə kimi keçirdi. 

- Zəngəzurlu yoldaşlar, Zəngəzur qəzasında vəziyyət 

ağırdır. Gizli yolla ailələrinizlə görüşdükdən sonra məsləhət 

bilirəm, gedib Nəbinin dəstəsinə qoşulasınız. Gəncə, Qazax və 

Şamxor qəzalarından olan yoldaşlar, ailənizlə görüşdükdən 

sonra məsləhət bilirəm, Alı dayının (Dəli Alı nəzərdə tutulur - 

K.A.) dəstəsinə qoşulasınız. Samuxda nisbətən sakitlikdir. Alı 

dayı dünyagörmüş adamdır. O, sizə lazımi məsləhətlər verər. 

Nuxa, Qutqaşen, Ərəş qəzalarından və Balakən-Zaqatala 

uyezdindən olan yoldaşlar isə ailələri ilə görüşdükdən sonra 

arzulasalar, papağımızı qabağımıza qoyub biz də bir şey 

fikirləşərik. 

Alıcan, Vəlican Şuşa qalasından qaçandan sonra bu xəbər 

təkcə Nuxa qəzasına deyil, bütün qəzalara ildırım sürəti ilə 
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yayılmışdı. Axı, necə yayılmaya bilərdi? Şuşa qalasından – 

qazamatdan 27 nəfər dustağın qaçması bütün Yelizavetpol 

quberniyasını, Tiflis canişinliyini qorxuya salmışdı. 

Qubernatorun əmri ilə bütün qəzalara, nəinki qəzalara, 

hətta dustaqların qaçdıqları kəndlərə belə gizli nəzarətçilər 

qoyulmuşdu. 

Məhəmmədin göstərişi ilə qayınları Alıcan və Vəlican, 

İmran oğlu Sadıq Dömüd dağının döşündə gizli bir mağara 

qazmışdılar. Dalbadal Suday oğlunun, Molla Alının 

öldürülməsi, qazamatdan Alıcan və Vəlicanla yanaşı iyirmi beş 

nəfər dustağın qaçırılmasında Cavadoğlundan şübhələnir, onun 

evini xüsusi nəzarət altında saxlayırdılar. 

 Alıcan, Vəlican və Cavadoğlu gah Babaratmada 

qohumlarının evində, gah Dömüd dağının döşündəki mağarada, 

gah da qonşuluqda-dul Yaşxanımın evində gizlənirdilər. 

Çox vaxt Cavadoğlu halal arvadı Bacıxanımla da 

Yaşxanımın evində görüşürdü. 

Suday oğlu İsmayılın məhləsində öldürülməsindən sonra 

bütün Çökəkli, Qaraqamış və Gərgəyli bəyləri, xüsusən onların 

əlaltıları – Laçın, oğlu Saat, Kirpik İsmayıl və Gədəbala hara 

gəldi burunlarını soxur, it kimi hər yeri imsiləyirdilər. Alıcan və 

Vəlicanın qazamatdan qaçırılmasında da Cavadoğlundan 

şübhələnirdilər. Bu barədə Yelizavetpol quberniyasından da hər 

yerə məlumat verilmişdi. 

 Aşağı Göynük Nahiyə Polis İdarəsinin rəisi Dəli 

Məmməd ağa, Baş Şabalıd kənd sakini Molla Məhəmməd 

bəylərlə əlaqə saxlayırdı. Neçə ay idi ki, əlaltdan Cavadoğlunun 

evə gələn vaxtını öyrənməyə çalışırdılar.  

Cavadoğlunun ələ düşməməsi onun get-gedə 

ağızdan-ağıza düşməsinə səbəb olurdu.  

... Bu dəfə də evə gələndə yoldaşlarına sərvaxt olmalarını 

tapşırmışdı. Tapşırmışdı ki, birinci güllədən sonra fasilə 

verəcəyəm. İkinci gülləm açılınca özünüzü yetirin. İkinci gülləm 
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ki, çatdadı, elə atəş yağdırın ki, düşmənin başı qarışsın, 

mühasirədən çıxa bilim... 

Nisbətən ara sakitləşmişdi, bu sakitlik dənizdə tufandan 

qabaqkı sakitliyi xatırladırdı. Çiskin və dumanlı bir payız gecəsi 

mağaradan çıxan Cavadoğlu paltarını dəyişmək üçün evə 

gəlmişdi. Cavadoğlu elə bilirdi ki, onu görən olmayıb. Havanın 

çiskininə, gecənin zülmətinə büründüyündən, arxayındı. 

Pusqudan xəbərsizdi. O, qonşunun xəyanətini ağlına belə 

gətirməmişdi. Yaxşı ki, evin içində onu yaxalamamışdılar... 

Gecənin bir aləmi Cavadoğlunu elə bil çağırıb oyatdılar. 

Ürəyi bərk-bərk, təlaşla döyünürdü. Nə yuxu gördüyünü yadına 

sala bilməsə də, duyğularının ona nəyinsə yaxınlaşdığını 

pıçıldamasını eşidirdi. Yerində qərar tuta bilmədi. Səhərin 

tezliklə açılacağını kənd xoruzları xəbər verirdi... Xəyanət öz 

işini görmüşdü. Cavadoğlunun evə gəldiyini Molla yüzbaşıya 

çatdırmışdılar. Molla yüzbaşı da çapar göndərərək Aşağı 

Göynük Nahiyyə Polis İdarəsinin rəisi Dəli Məmməd ağaya 

xəbər vermişdi. Dəli Məmməd ağa dərhal öz polis dəstəsini 

götürüb, özünü Göynüyə yetirmişdi. Həm də çapar göndərib Baş 

Şabalıddan Molla Məhəmmədi də gətirtmişdi. Bütün bunlara 3-4 

saat vaxt bəs edərdi. At ayağı altında nə var ki? 

Qonşu Hacı Səlimin xəyanət yuvasında güclü bir dəstə 

əldə silah Cavadoğlunun evdən çıxacağı anı səbirsizliklə 

gözləyirdi... 

Cavadoğlu həmişə olduğu kimi lampanı qaraltdı. Özünə 

armud ağacının arxasında yer elədi. Hər ehtimala qarşı dörd 

yana göz gəzdirdi. Heç bir təhlükə hiss etmədiyindən çəpəri 

keçmək istəyirdi ki, Hacı Səlimin məhləsindən Molla 

Məhəmmədin: 

- Cavadoğlu, qaçma! Mühasirədəsən!- nidası eşidildi və 

gülləsi çatladı. Güllə çatlayan kimi Cavadoğlu çəpərin o üzünə 

sıçradı. Molla Məhəmməd yaxşı nişançı idi. O, toylarda oğlunun 

başına alma qoyub, tapança ilə atıb vurar, arvadların:-Babam 

oğlu, uşağa dəyər, sən allah atma, - yalvarışlarına belə məhəl 

qoymazdı.  
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Cavadoğlu çeçələ barmağından yaralanmışdı. O, özünü 

çəpərin dibinə verdi. Yapıncısından bir az yun didib yarasına 

basdı, qanını kəsdi “Molla Məhəmməd kimi mahir nişançı bu 

boyda bədənimi qoyub, niyə çeçələ barmağımdan vurdu?” 

Demək, Molla Məhəmməd həm ovçuluq məharətini bir daha 

nümayiş etdirmək, həm də xatırlatmaq istəmişdi ki, “ay hərif, 

səni vurmaq istəmirəm, vurmaq istəsəydim, vurardım”. 

-Yaxşı, babamın oğlu, çalışaram məharətinə qarşı mən də 

öz məharətimi göstərəm. 

Hər ehtimala qarşı Molla Məhəmmədin gülləsi atılan 

tərəfi, növbəti həmlə olacağı Hacı Səlimin məhləsini nişan alıb 

gözlədi... 

Molla Məhəmməd Cavadoğlu tərəfdən cavab atəşi 

açılmadığını düşündü: 

- Qoy bir baş çəkim. Bəlkə elə gülləm nişan aldığım 

əlindən deyil, sevər yerindən dəyib. 

Molla Məhəmməd başını qaldırmışdı ki, Cavadoğlunun 

gülləsi çatladı və dəli nərəsi eşidildi: 

- Babamın oğlu, mən də səni vurmuram. Qoy sağ 

qulağının yanğısı sənə ömürlük dağ olsun!!! 

Doğrudan da, Cavadoğlu Molla Məhəmmədin sağ 

qulağından atmış, güllə Molla Məhəmmədin sağ qulağını 

yandırıb keçmiş, arxası üstə onu Hacı Səlimin məhləsinə 

yıxmışdı... 

Bu atıcılıq məharətinə hər ikisi qəlbində-Əhsən!-deyirdi, 

-Min əhsən!.. Bir-birimizə borclu qalmadıq!.. 

Şərtləşməyə görə, mağaradakı qaçaqlar ilk güllə atılan 

kimi Dömüd dağının döşündə özlərinə istehkam qurub, 

Cavadoğlunun cavab atəşini gözləyirdilər. Cavadoğlunun cavab 

atəşi açılan kimi Dömüd dağının döşündən Hacı Səlimin 

məhləsinə və mühasirəyə güllə seli axmağa başladı. Bütün kənd 

ayıldı... Bu vaxt Dömüd dağının dalından havaya bir neçə güllə 

də atıldı... Bu Cavadoğlunun mühasirədən çıxmasına işarə idi. 

Qaçaqlar Cavadoğlunun mühasirəni yarıb çıxdığını bildikdən 
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sonra yavaş-yavaş Dömüd dağının başına çıxıb, ağacların 

arasında görünməz oldular. 

Molla yüzbaşının qızı Teyvə Balaşa nişanlı idi. Atışmadan 

sonra Alıcan və Vəlican Cavadoğlundan ayrı düşmüşdülər. 

Kənddə olan bu iğtişaş üstə Molla yüzbaşını bərk danlamışdılar. 

Molla yüzbaşı da divan yanında üzünü ağ eləmək üçün Vəlicanı 

dilə tutub demişdi:  

- Qohum qohuma hansı gün üçün lazımdır? İndi əlimdə 

imkanım var, gedək Zaqatalaya, orda mən səni üzə çıxarım.. 

Dünyada yaxşılıqdan başqa heç nə gözləməyən Vəlican da 

Molla yüzbaşının yağlı dilinə inanıb Zaqatalaya məhkəməyə 

getmişdi. Məhkəmədə isə Molla yüzbaşı üzünə şahid keçib ona 

Sibir sürgünü cəzası kəsdirmişdi... 

On səkkiz yaşlı Balaş qardaşı Vəlicandan məktub almışdı. 

Məktubda yazılırdı:  

- Qardaşım Balaş, Molla yüzbaşıya inanma!.. 

Bu bircə cümlə Balaşın başında ildırım kimi çaxmış, onu 

yerindən oynatmışdı. Qanı bir, dili bir, canbirqəlbi el-obanı 

bir-birinə qarşı yağıya çevirən fələyi, lap başda oturanları 

yamanlamışdı. 

Dünyanın isti-soyuğunu, acı-şirinini dadmayan Balaş 

qardaşı Vəlicanın bir cümləylə başlanan, o cümləylə də qurtaran 

məktubunu dönə-dönə oxudu. 

Kiçik qardaşı İsgəndəri beşikdən açıb yerə qoydu, beşikdə 

gizlədilmiş qoşalüləni görürdü. 

Artıq bir neçə dəqiqədən sonra Balaş Molla yüzbaşının 

qapısı ağzındaydı. El adətincə, nişanlı oğlan toy eləyib, gəlini, 

kürəkəni qonaq çağırıncaya qədər qaynata-qaynanaya 

görünməzdi. Taleyə bax ki, o bura bir kürəkən kimi 

gəlməliykən, düşmən kimi gəlmişdi... 

O tərəf-bu tərəfə baxdı. Tüfəngi ağacın arxasında gizlətdi 

və qapını bərk-bərk döyməyə başladı... 

İçəridən: 

- Kimsən? 

- Mənəm, Balaşam! 
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- Gəl içəri! 

- Zəhmət olmasa, yüzbaşıya deyin bir qapıya gəlsin! 

Vacib sözüm var... 

Gecdən-gec Molla yüzbaşı qapıya gəldi. Balaşı görüb geri 

qayıtmaq istədi. Lakin Balaşın əlindəki kağızı görüb, ayaq 

saxladı. 

- Kimdəndir? 

- Qardaşım Vəlicandan! 

- Hə yazıb? 

- Al oxu, gör nə yazıb?! 

- Molla yüzbaşı “qardaşımdan” sözünü eşitcək məktubda 

nə yazıldığını bilsə də yenə məktubu oxuyub, parça-parça 

eləyib, - Ədəbsiz, - dedi. 

Molla yüzbaşı geri dönüb məhləsinə girmək istərkən, 

Balaş bəbir çevikliyi ilə sıçrayıb, üst ayaqda qoyduğu tüfəngi 

küncdən götürdü... 

Cavadoğlu haqqında artıq kənddən nahiyyəyə, nahiyyədən 

qəzaya, qəzadan uyezdə, uyezddən quberniyaya, quberniyadan 

canişinliyə və canişinlikdən Peterburqa, Əlahəzrət İmperatora 

qədər məlumatlar gedib çatırdı... O yerə gedib çatırdı ki, 

fitnə-fəsadlar hamısı oradan gəlir, qardaşı-qardaşa düşmən 

eləyən xəstəlik oradan yayılırdı. Cavadoğlu adı bütün adları 

unutdurmuşdu. Camaat bəylərin, canişinliyin itaətindən çıxıb 

Cavadoğluna tapınmışdı. 

O, Azərbaycan və rus dilində adı yazılmış möhür 

düzəltdirmişdi. Onun möhürü əvvəl kənd, sonra nahiyyə, qəza 

və daha sonra uyezd daxilində işlənirdi... 

Cavadoğlu möhürünü vurub hansı bəy, yüzbaşı, 

mülkbaşıya məktub göndərsəydi ki, filankəsin haqqı budur və bu 

haqq yerinə yetirilsin, ikinci söhbət ola bilməzdi. 

Möhrünü basıb Nuxaya Dadanov Məşədi Xəlilin üstə 

məktub göndərər, patron gətirdər, sonra hesablaşardı. Hətta 

Nuxa Polis İdarəsinin rəisi Məmməd ağa Şahmalıyevə də möhür 

vurulmuş məktubla “Bağmanlarda toyda iştirak etdikdən sonra 
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sərhəddi keçmək, gözə bir daha görünməmək haqda” xahişinə 

müsbət cavab almışdı. Cavadoğlu Məhəmmədi özündən əvvəlki 

və başqa qaçaqlardan fərqləndirən cəhətləri vardı: birinci 

üstünlüyü onda idi ki, əhalinin aşağı təbəqəsinə dəyməz, 

oğurluq-basqın etməzdi. İkinci üstünlüyü onda idi ki, xalqın 

namusunu qoruyardı. Yoldaşlarından biri pis fikirdə olsaydı, 

dərhal onu dəstəsindən qovardı. O, yaxşı bilirdi ki, qaçağı elin 

namusu qoruyar, xəyanət yıxar. Üçüncü başlıca üstünlüyü onda 

idi ki, hər cüzi şeydən ötrü narazı düşmüş, sınaqlardan çıxmamış 

qaçağı dəstəsinə götürməzdi. Dəstəsinə o adamları götürürdü ki, 

dünyanın gəlişindən-gedişindən az-çox xəbəri var, özü üçün, 

qarnı üçün vuruşmur. 

Cavadoğlunun hökmünün gücü o dərəcəyə çatmışdı ki, elə 

bil bu mahalda hökumət deyilən şey yoxuydu və bu hökumətin 

yoxluğuyla heç nə dəyişməmişdi. Yaz qışı, yay yazı əvəz elədiyi 

kimi kəndli torpağını becərir, cütcü cütünü sürür, bənna 

hörgüsünü hörürdü. Yerli əlaltıların hökmü buxarlanıb itbata 

düşmüşdü ki, onlar bunu əldən vermək istəmirdilər. Bir yandan 

da Rus İmperiyası razı ola bilməzdi ki, yerlərdə hökmü 

qüvvədən düşsün.  

İmperator Cavadoğlunun başına 300 imperial qiymət 

qoyub, canişinliyə göstəriş vermişdi ki, dərhal tutsunlar! 

Bu əmri alan kimi canişinlik quberniyaya əmr etmişdi ki, 

Zaqatala uyezdinin Nuxa qəzasına qoşun göndərsin.  

Quberniyadan Nuxa qəzasına xeyli qoşun gəldiyini 

Cavadoğlu öyrənmişdi. Qızıla sahib olmaq ehtirası düşmənlərini 

daha da fəallaşdırmışdı. Cavadoğlu qəza mühasirədə olduğunu 

bildiyi üçün heç bir yerə çıxıb gedə bilmirdi. Hətta çoxdandı ki, 

evinə də baş çəkə bilmirdi. Dayısı İmran oğlu Sadığın evinə 

gəlmiş, ailəsindən xəbər tutmuşdu. Lakin dayısının evinə 

gəldiyini Dəli Məmməd ağanın izlədiyini bilmirdi. Səhərin 

ala-qaranlığında Cavadoğlu dayısının evindən çıxmışdı ki, Dəli 

Məmməd ağanın əmri eşidildi: 

- Cavadoğlu, mühasirədəsən, təslim ol! 
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İmperatorun əmrinə əsasən onu diri tutmalı idilər. 

Mühasirənin böyüklüyünə də əmin idilər, mühasirəni yarıb heç 

yerə qaça bilməz... 

Dəli Məmməd ağanın:-Cavadoğlu, mühasirədəsən, təslim 

ol!-əmrini eşidən kimi Cavadoğlu öz evlərinə tərəf qaçdı. 

Başının üstündən hər tərəfə güllə seli axdı. Cavadoğlu çəpərdən 

keçərkən gözü qalın yarpaqlı ağacı aldı. Qeyri-iradi ağacın 

budağından tutub yuxarı dırmandı, yarpaqların arasında 

gizləndi. Onaçılanı sinəsinə sıxıb, hazır dayandı. Ağaca 

dırmandığını heç kim görmədi.  

Evini mühasirəyə aldılar. Dəli Məmməd ağa içəri girmək 

əmri verdi.  

Cavadoğlu yağlı əppək olub göyə çəkilmişdi. Evini qarət 

elədilər. Hirslənmiş Dəli Məmməd ağa: 

- Maymaqlar! Hansınızın üstündən atılıb keçdi?-deyə 

qışqırdı.-Yerdə də olsa, göydə də olsa, bu gün onu diri tutub 

təhvil verməliyik!. Haydı, bütün keçid yollarını kəsin! Onu 

kənddən çıxmağa qoymayın! 

Qarət olmuş evin ortasında Cavadoğlu başını əlləri arasına 

alıb dərin düşüncələrə daldı. “Bu mühasirələrin, qaçma 

qovmaların, dağlara, meşələrə pənah aparmağın nəhayəti 

olacaqmı? Mən nə istəyirdim? Bapbalaca bir kənddə bapbalaca 

haqq-ədalət. Gör, başıma nə gətirdilər?! Ancaq baba Babək 

yaxşı deyib ki, qırx gün azad yaşamaq, qırx il qul kimi 

yaşamaqdan yaxşıdır.  

Evi qarət olunduqdan sonra Cavadoğlunun dalınca bir 

daha gələn olmadı. Cavadoğlu evin zirzəmisində gizləndi. 

Gecədən azca keçən kimi evdən çıxıb Dömüd dağına qalxdı. 

Tanış dağ cığırları ilə Qoxmux dağına, dağdan divanxanaya 

endi. Səhər açılınca özünü Nuxa qışlağında İsfəndiyarın evinə 

saldı. İsfəndiyarın Əhmədbəylidə olduğunu öyrənib, onun 

yanına getdi. İsfəndiyar Ədil xanın eşik ağası idi. Xanın yanına 

getməkdə məqsədi o idi ki, xandan on-on beş gün nicat alsın. 
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Günəş Xan yaylığının başından yenicə boylanıb Daşüzü 

öz nuruna qərq edirdi. Baharın oğlan çağı idi. Turac və 

qırqovulların, bülbüllərin şirin nəğmələri laləli düzlərə yayılırdı.  

Xanlığa doğru addımlayan İsfəndiyar təbiətin bu 

gözəlliyindən zövq alırdı, Cavadoğlununsa qəlbindən qara 

qanlar axırdı. Ümidlə üstünə getdiyi Ədil xan əgər ona on-on 

beşgün sığınacaq verməsə, kim bilir vuruşmada öləcək, yaxud 

onu yenə də Sibirə sürgün edəcəklər... Yenə də qandal, yenə də 

işgəncə!.. 

Cavadoğlunu o qədər xəyal götürmüşdü ki, heç xanlığa nə 

vaxt çatdığını bilmədi. İsfəndiyarın: 

- Sən burda gözlə, görüm, xan nə deyir?!-sözləri 

Cavadoğlunu xəyaldan ayırdı. 

İsfəndiyar həmişəki adəti üzrə salam verdi, baş əydi. Bir 

nəfər Baş Göynüklünün onu gömək istədiyini bildirdi. 

Ucaboylu, səliqəli geyinmiş, ziyalı təbiətli xan azca başını 

qaldırıb soruşdu: 

- Kimdir? 

- Cavadoğlu Məhəmməd! 

Cavadoğlu adını eşidən xan əvvəlcə özünü itirən kimi 

oldu, duruxdu, Xan hara, qaçaq hara?-deyib güldü. 

- Çox xahiş edir... 

- Yaxşı, get gətir. 

 İsfəndiyar baş əyib çıxdı. 

Az keçmədən İsfəndiyar qabaqda, Cavadoğlu arxada xanın 

iş otağına daxil oldular. Cavadoğlu tüfəngi küncə söykədi. 

Salam verib, baş əydi.  

Cavad kişi Ədil xanın atası Əhməd xana nökər olmuşdu. 

Məhəmməd də uşaq ikən bir neçə dəfə atasının yanınca xanlığa 

gəlmişdi.  

Xan salamı aldıqdan sonra Cavadoğluna ilıq baxışlarla göz 

gəzdirdi. 

- Eşidirəm! Gəlişində məqsəd? Nə istəyirsən? 

- Xan, on-on beş günlük nicat istəyirəm! 
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- Sən Ə'lahəzrət İmperator tərəfindən başına 300 imperial 

qiymət kəsilən Cavadoğlu deyilsənmi? 

- Bəli xan, elə özüyəm! 

- Xan hara, qaçaq hara? Xanlara, bəylərə, hökumətə ağ 

olduğun halda, bir də nicat istəyirsən? 

- Bəli xan, mən gücsüzlükdən xan dərgahına üz 

tutmamışam.  

Cavadoğlu bala şeytanlarla savaşdan usanıb-yorulmuşdu, 

şeytan yuvasına, ana şeytana isə gücü çatmırdı. 

Xan fikrə getdi, öz gəncliyinə qayıtdı. Uşaq ikən 

danışıb-gülən, bütün uşaqları “Dirə-döymə” oyununda qabağına 

qatıb haylayan, yandırıb-yaxan köynüklü oğlanın tanış səsi 

qulağında səsləndi. Görəsən, həmin Məhəmməddirmi? Xan bir 

daha diqqətlə Məhəmmədin üzünə baxdı. Gənclikdə qibtə etdiyi 

cavan indi onun üstünə gəlmişdi. Ürəyində bu pəhləvan gövdəli 

adamın halına acıdı, qəlbi yumşaldı. Üzünü İsfəndiyara çevirib 

dedi: 

- Yaxşı, İsfəndiyar, iç üzdə, Əyri çayının o üzündə arpa 

zəmisinin içinə bir palaz sal, yemək-içməyini ver, görək sonra 

nə edirik... 

Cavadoğlu xanın alicənablığından kövrəldi, “dünya fani 

deyil”- deyə fikirləşdi. 

- Əskik olma, xan!.. 

Axşama yaxın Məmməd ağa Şahmalıyev öz atlı dəstəsi ilə 

xanlığa gəldi. İsfəndiyar Məmməd ağa Şahmalıyevin atlı 

dəstəsiylə xanlığa gəldiyini xəbər verdi. Xan İsfəndiyara 

göstəriş verib dedi: 

- Atlıları nökər-naiblər olan otaqda yerləşdir. Şahmalıyevi 

otağıma apar, gəlirəm. 

Gecədən xeyli keçincə xanın süfrəsi başında Məmməd ağa 

Şahmalıyev xanla söhbət etmiş, çox gec yatmalarına 

baxmayaraq, hamıdan tez durub yuyunmuş və gəzə-gəzə Əyri 

çayın sahilinə qədər gəlib, bir qobunun başında dayanmışdılar. 
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Xan barmağı ilə Əyri çayın o üzündə arpa zəmisi 

içərisindəki qaraltını göstərib dedi: 

- Bax, o taxılın içərisində gördüyün qaraltı Məhəmməd 

Cavadoğludur. İndi ixtiyar sənin əlindədir. İstəyirsən tut, apar, 

istəmirsən... 

Şahmalıyev xanın nə demək istədiyini başa düşdü. 

- Məni onunla görüşdür... 

- İyun ayının əvvəllərində! O yaylaqda! Qoy, qoyun 

yaylağa çıxsın... 

Xan barmağı ilə Şəkinin başındakı öz yaylağını göstərib, 

yenə də güldü... 

Xanın nə demək istədiyini başa düşən Şahmalıyev bir söz 

demədən xanın qoluna girib, xanlığa qayıtdı. 

Şahmalıyev əmin idi ki, bu el igidini zorla yox, xoşluqla 

ələ gətirsə, ona rütbə vəd etsə, bəlkə də sülh yolu ilə qəzada 

sakitlik yarada bilər. Cavadoğlu ilə görüşmək, fikrini öyrənmək 

istəyirdi. Ona görə də xanın dediyi vaxt xanla birlikdə yaylağa 

görüşə gəlmişdi.  

Cavadoğlu isə xanın sədaqətinə inanmışdı... 

Xanın geniş süfrəsi əziz qonağı Şahmalıyevin qabağında 

açılmışdı. Süfrədə toğlu kababı, çiçəkli dağ pendiri, isti lavaş, 

bir sözlə, quş iliyi, can dərmanı vardı. 

Xan hörmətli qonağa təklif edib dedi: 

- Bismillah elə.  

Məmməd ağa: 

- Bəs Cavadoğlu hanı? Axı, onunla görüşməyə gəlmişəm... 

O gəlməsə, tikə də kəsmərəm. 

- O burdadır. Ay uşaq, bayırda kim var?.. Ordan 

Məhəmmədə deyin, xan çağırır. 

Çöldən səs gəldi: 

- Bu saat gəlir, xan! 

Cavadoğlu əlində tüfəng daxil oldu. Salam verdi, tüfəngi 

küncə söykəyib, xanın üzünə baxdı. Xan Cavadoğluna yer 

göstərdi. 

Xan zarafatla: 
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- İndi nə istəyirsən? 

- Qaçağı öz qiyafəsində görmək istəyirəm. Dursun tüfəngi 

dizləri üstə qoysun, yeyək. 

Xanın zarafatı Cavadoğlunun canına sarı yağ kimi yayıldı.  

- Ağa nəçənnik, əgər qorxsaydım, özüm tüfəngi yerə 

qoymazdım. Bir də ki, xan olan yerdə nə qorxu?- Gülüşdülər. 

Xan Cavadoğluna: 

- Dur, tüfəngi dizlərinin üstə qoy, otur. Çörəyimizi yeyək. 

- Cavadoğlu, sən yaxşı bilirsən ki, İmperator başına 300 

imperial qiymət qoyub. Dəstən də ki, kiçilmək əvəzinə böyüyür. 

Gəl silahı yerə qoy, xanın süfrəsi başında söz verirəm. Hansı 

rütbəni, hansı vəzifəni istəyirsən verim, dəstəni dağıt, hökumətə 

xidmət elə... 

Cavadoğlu Məmməd ağaya dedi: 

- Məmməd ağa, əvvəla, bilirsən ki, mən dəstəmi 

böyütmürəm. Hər sınaqdan çıxmamış adamı dəstəmə götürsəm, 

dağı-daşı qaçaq götürər. İkincisi də, siz oxumuş adamsınız, çarın 

düşməni bir mən deyiləm ki?! Bütün Rusiyanı narodovolçular 

tutub. Dəmirqapı Dərbənddən Qubaya qədər, Qubadan 

Zəngəzura, Zəngəzurdan tutmuş Samuxa, Gəncəyə qədər 

dağ-daş dolu qaçaqdır. Gəlsənə, bir sən, bir mən bilmək şərti ilə 

vuruş yeri təyin edək. Bir-birimizə xətər yetirmədən vuruşaq. 

Xəbər gedib quberniyaya və canişinliyə çatsın. Sizi 

incitməsinlər, biz də gözləyək, görək başımıza nə gəlir, fələyin 

çarxı hansı tərəfə işləyir. 

- Bu təklifdən sonra Məmməd ağa xanın, xan da Məmməd 

ağanın üzünə baxıb güldülər. Bu gülüş razılıq gülüşünə 

oxşayırdı... 

Cavadoğlu Şahmalıyevin gülüb cavab qaytarmamasından, 

öz təklifini deməməsindən cürətlənib dedi: 

- Bazar günü Köndələn kəndi ilə İncə Zunud arasında 

Cuhud axan çayın yerində böyük bir qovaq ağacı var. Nuxaya və 

Qaxa gedən yolçuları əyləyərik. Xəbər günün ikinci yarısına 

qədər sizə çatar. Bir-birimizə xətər yetirməmək şərti ilə biz 
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vuruşa-vuruşa meşənin dərinliyinə çəkilərik, siz də geri 

qayıdarsınız. Necədir? 

Şahmalıyev xanın üzünə baxıb, çiyinlərini çəkdi, nə 

demək istəyirdisə, demədi, ayağa qalxdı, baxışı-duruşu çox söz 

deyirdi. 

Qaçaqlar bazar günü böyük bir qovaq ağacının altında 

halay vurub oturmuşdular. Onlar gəlib-gedəni əyləməli idilər. 

Qaçaqlar gəlib-gedəni əyləməklə soyğunçuluq eləmir, 

Cavadoğlu ilə Şahmalıyevin arasındakı razılaşmaya görə yolu 

kəsmişdilər. 

Günortadan xeyli keçmişdi. Atağar meşəsi içində əylənən 

camaat həyəcan keçirir, biri o birinin qulağına pıçıldayırdı: 

- Yəqin bizi öldürəcəklər, yoxsa soyub buraxardılar... 

- Başqa bir yolçu etirazını bildirirdi:  

- Görmürsən Cavadoğlu burdadır... O, heç vaxt 

soyğunçuluq eləməyib və eləməyə də qoymaz. Səbr elə, görək 

nə kələyi var... 

Fit çalındı, bu Məmməd ağanın gəlməsinə işarəydi. 

Cavadoğlu üzünü qaçaqlara tutdu: 

- Keçin, yolun üstə yatın! Əmrim olmadan, güllə atmayın! 

Nə vaxt ki, əmr etdim, atışa-atışa geri çəkilirik... 

Qaçaqların hamısı yolun üstə keçib özlərinə yer tutdular, 

Cavadoğlu da yolun üst tərəfinə keçib böyük bir daşın dalında 

dayandı.  

Məmməd ağa daşın dalında pusquda dayanmış 

Cavadoğlunu görüb hündürdən qışqırdı: 

- Ədə, bu yazıq camaatı niyə əyləmisən?. Mühasirədəsən, 

ay quldur, təslim ol!.. 

Cavadoğlu:  

- Quldur sənsən, sənin böyür-başındakılardır... 

Cavadoğlu Məmməd ağanın altında dayandığı qovaq 

ağacının bir budağını nişan alıb budaqdan bir neçə güllə keçirdi, 

budaq qopub Məmməd ağanın başına düşdü. Rəisin hürkmüş atı 

fınxırıb şahə qalxdı və kənara sıçradı. Məmməd ağa güclə özünü 

saxladı. Sıçrayıb yerə düşdü və əmr etdi.  
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- Atəş!!! 

Hər iki tərəfdən bir-birinin üstünə güllə seli axdı. 

Əylənmiş yolçular üzü üstə yatıb ürəklərində: “Allah, bu nə işdi, 

düşdük?! Sən kömək ol!”-deyə dua oxudular. 

Atışma get-gedə meşənin dərinliyinə çəkilib əridi. Meşə 

qaçaqları öz qoynunda gizlətdi.  

Məmməd ağa irəli keçib Qaflan bəyə dedi: 

- Həriflər, deyəsən, bizi bu axşam çağı meşənin dərinliyinə 

çəkib hesabı çürütmək istəyirlər. Təqib edəkmi?  

Qaflan bəy çiyinlərini çəkdi. 

Məmməd ağa sözünə davam elədi: 

- Əli boş qayıtsaq da, anamız namaz üstəymiş. Bu boyda 

həngamədən sonra qurban da vermədik... 

Qaflan bəy isə qəlbində nə isə hey götür-qoy edir, axırını 

bir yana çıxara bilmirdi: “Qovağın budağını sərrast atəşlə vurub 

Məmməd ağanın başına salan mahir qaçaq Cavadoğlu, görəsən, 

nə üçün öz düşmənini vurmadı?..” 

Rəis və müavin başqa-başqa düşüncələr aləmində vəzifə 

stoluna qoşa qayıdırdılar... 

Dəvə yunundan qalife şalvar, qara pencək, qara yapıncı, 

xurmayı daqqa papaq, məst, məstin üstündən isə tasmalı yarma 

çarıq geyinib Cavadoğluyla dağ-daşa yatan, qaçaqların heç 

birindən öz atıcı-vuruculuğuyla seçilməyən Cavahirin qəlbində 

qadınlıq, gəlinlik hissini oyadan bu yamyaşıl otlar, sonu 

görünməyən çəmənlik, bir də ki, quşların çöl boyu yayılan 

cəh-cəhi idi. 

At belində bir-birindən seçilməyən, çiyinlərindəki 

çal-çarpaz və bellərindəki qatar və onatılan, əllərindəki türk 

beşatılanını görən olsaydı, hansının kişi, hansının qadın 

olduğunu ayıra bilməzdi... Aslanın erkəyi ilə dişisini 

bir-birindən kim ayıra bilər ki? Cavahir o Cavahir idi ki, 

Cavadoğlu onu mühasirədə, vuruşda qaçaqların heç birindən 

ayrı tutmaz, qaçaqlar onu özlərinə qız qardaşı sanardılar. 

Vuruşa, qaçma-tutmaya başı qarışan, macal tapmayan 
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Cavadoğlu öz xanımına-xatununa haçan zor gözüylə baxdığını 

çətinliklə yadına sala bilərdi. Cavahir o Cavahir idi ki, 

Cavadoğlunun başı qalda olan ömür-gününün əzab-əziyyətinə 

dözməyib atası evinə qayıdan Bacıxanımdan sonra özünə arvad 

yox, arxa seçmişdi. 

Qış aylarında yemək-içməksiz, uzaq dağlarda, mağarlarda 

yaşamaq çox çətin olurdu. Gediş-gəliş çətinləşsə belə, qar 

üzərində iz qoyub düşmənə yerlərini bildirmək qaçaqlığın 

“əlifba”sını bilməməkdən irəli gəlirdi. 

Kəndlərdə, xüsusən, Baş Göynükdə çox malı, kəli olan 

evlərdə axşamdan tövlənin qarşısındakı ot tayasında 

adamyatmazdan gizlənən Cavahirin üst-başından ot, saman iyi 

gəlirdi.  

Ədil xan Cavadoğluna xanlıqda sığınacaq verdikdən, 

yaylağında Şahmalıyevlə görüşdürdükdən sonra aralarından su 

keçmirdi. Cavadoğlunun dünyadan əli üzüləndə Cavahiri 

Qaraqoyunda dostu İbrahimxəlilin, Göybulaqda Danil 

yüzbaşının, Babaratmada qohumlarının və Nuxada Ədil xanın 

Sarıtorpaqdakı evində qoyardı. 

Qəza polisi Cavahirin xanın evində, Cavadoğlunun 

şəhərdə olduğunu öyrənmişdi.  

Çətini Cavahiri ələ keçirməkdi, Cavadoğlu bir divdi ki, 

onun canı Cavahirdədi. 

Ancaq xanın evinə polis göndərməyə ürək eləmirdilər. 

Bundan xanın nüfuzu aşağı düşər, həm də xan qəzəblənə bilərdi. 

Odur ki, Cavahirin dalınca fayton göndərdilər. Faytonçuya da 

belə deməyi tapşırdılar:  

- Faytonu Cavadoğlu göndərib. Dedi ki? Tez faytona 

oturub gəlsin, gözləyirəm. 

Cavadoğlunun şəhərdə olduğunu bildiyi üçün Cavahir 

faytonçuya inanıb xana, xanın arvadına bir kəlmə demədən 

faytona oturdu. Bu da allahın işiydi ki, təsadüfən Cavadoğlu 

Cavahirə baş çəkmək üçün Sarıtorpağa doğru gəlirdi. 

Zülfüqarovların evinin qabağında faytonda gedən Cavahiri 
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gördü, dalağı sancdı. Faytonu saxladı, yan-yörəsinə baxa-baxa 

Cavahirdən soruşdu: 

- Hara belə? 

- Faytonu sən göndərməmisən? Faytonçu dedi ki, faytonu 

Cavadoğlu göndərib, gözləyir, - dedi. – Mən də minib gəlmişəm, 

- Cavahir təccüblə faytonçunun üzünə baxdı... 

Cavadoğlu hirsli halda faytonçuya qışqırdı: - Qaytar 

faytonu, arxanca gəlirəm. səninlə orada hesablaşaram... 

 Faytonçu dinməz-söyləməz faytonu geri qaytardı. 

Qorxusundan dili tutulmuşdu. Yol uzunu yalvarmağa başladı. 

Aldadıldığını boynuna aldı. 

Əhvalatı eşidən xan qəza polis idarəsindən giley-güzar 

elədi. Cavahiri evdən buraxdığı üçün arvadını, sadəlövlüyünə 

görə də Cavahiri qınadı. Xanlığın heysiyyatına toxunan bu 

hadisənin mənasını xan özü-özlüyündə belə yozdu: “Özünü 

aldatma, xan, sən imperiya əlaltısısan”.. Xan gözlərini uzun 

müddət bir nöqtəyə dikib dayandı... 

Cavahirlə Cavadoğlunun Şin dərəsində görünmələri 

barədə Aşağı Göynük nahiyyə idarəsinə çoxdan xəbər 

vermişdilər. Ancaq Şin dairəsinə münasib olmayan vaxtda 

girmək olmazdı. Dəli Məmməd ağa münasib vaxt gözləmiş, 

Şeyx oğlu Molla Məhəmməd və Məsim yüzbaşının rəhbərliyi 

altında Salavat aşırımına 20 nəfərlik dəstə göndərmişdi. Özləri 

isə aşağıda, İtuçan dağla Dost dağı arasındakı keçidi 

kəsmişdilər. 

Molla Məhəmmədlə Məsim yüzbaşının silahlı dəstəsi 

Salavat aşırımını keçməli, arxadan Şıx Qaflan ziyarətinə baş 

çəkib, qaçaqlara arxadan atəş açmalı, onları Şin dərəsinə 

salmalı, Dost dağı ilə İtuçan arasındakı pusquya qədər təqib 

etməli, mühasirəyə alıb tutmalı, tərksilah etməli idilər 

Qaçaqların bir hissəsi İlisu, bir hissəsi Kiş yaylaqlarına 

getmişdi.Cavadoğlu ilə arvadı Cavahir Şin dərəsində 

qalmışdılar. Bu özü də Cavadoğlunun düşünülmüş tədbiri idi. 

Gözlənilməz həmlə olarsa, güllə səsinə hər iki tərəfdən qaçaqlar 
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gəlməli, hücuma keçən qüvvələri mühasirəyə alıb tərksilah 

etməli idilər. 

Məmməd ağa nə qədər hiyləgər olsa da, Cavadoğlu bir o 

qədər tədbirli idi. Necə deyərlər, daş qayaya rast gəlmişdi.. 

Elə buna görə də, Cavadoğlu Cavahirlə Salavat aşırımı ilə 

dolanan Rus yolunun (Çarın rus əsgərləri bu yolla irəliləyib 

camaatı qanına qətran elədiyindən camaat bu yola “rus yolu” 

deyirdi) üstündə bir qaya dibində oturub əl içi kimi görünən 

çaylağa, gəlib-gedənə göz qoyurdular. Pələng öz şikarını 

gözləyirdi. Onlar hər yeri görsələr də, dağ yolunu dolananlar 

onları görə bilməzdi.  

Molla Məhəmməd, Məsim yüzbaşı və əli silahlı iyirmi 

nəfər dolama yolla gəlib qayanın alt tərəfindən keçirdi. Əli 

silahlılardan biri bezmiş halda ağzını dağıtdı: 

- Bay sənin, Cavadoğlu, ananı, arvadını... 

Cavahir tüfəngi qaldırdı. Söyüş söyəni nişan aldı. 

Cavadoğlu Cavahirin tüfənginin lüləsindən tutub yuxarı 

qaldırdı: 

- Qaçağın anası, arvadı olmaz, Cavahir!... O bədbəxtlərin 

nə günahı var? Günah o bədbəxtləri dağa-daşa salan divandadır. 

İstəsəm onların hamısını tut dənnəyən kimi dənlərəm. Günah 

bax, o qabaqda gedən Məhəmməddədir, onun böyüyündədir. 

Bizi qarşı-qarşıya gətirən zəmanədədir.  

Dəstə aşırımı dolanıb gözdən itsə də, Cavadoğlu Cavahirlə 

qoşa qartal kimi dağ başında dayanmışdı. Aşağıda pusquda 

durmasına baxmayaraq, hiylələri baş tutmamış, onlara yalnız 

özlərini soyuğa vermək qalmışdı... 

Yayın oğlan çağı idi. Səhər yenicə işıqlanmışdı. Turac, 

qırqovul, qurqur, göyərçin sübh nəğmələri oxuyurdular. 

Kəsmə yolla Bastanlıya gedən Cavadoğlu isə başında 

gələcək döyüşlərin planını cızır, bu sonugörünməz mübarizənin 

nə ilə qurtaracağı haqqında düşünürdü. Qəlbindən qara qanlar 

axırdı. Bu təzadlı aləmdə xəyal onu elə götürmüşdü ki, o, bütün 

sayıqlığını itirmişdi. Qarşıdakı qalın kolluqların arasından 

keçərkən yerə qazıq vurub, at hörükləyən bir jandarm gördü. 
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Diksindi. Lakin jandarm tüfəngi yerə uzadıb, at hörüklədiyini, 

yəni jandarmın silahsız olduğunu görüb, ona silah qaldırmağa əli 

gəlmədi. Salam verib keçdi... 

Yüz əlli-iki yüz metr aralanandan sonra jandarm salam 

verib keçən adamın başına 300 imperial qoyulmuş Cavadoğlu 

olduğunu bildi.  

Sibir qaçqınlarının şəkilləri polis idarəsinə vurulmuş, 

Cavadoğlu çarın qorxulu düşməni elan edilmişdi. 

300 imperiala sahib olmaq, rütbəsini artırmaq ehtirası 

jandarmı hərəkətə gətirdi. Bir an da vaxtı itirə bilməzdi. Pişik 

çevikliyi ilə tüfəngin yanına qaçdı. Cavadoğlunun boynunun 

kökündən nişan alıb atəş açdı. Güllə Cavadoğlunun başından 

papağı alıb kənara tulladı. Cavadoğlu arxası üstə yıxıldı. 

Jandarm dalbadal beş patron atdı. Xoşbəxtlikdən birinci 

güllədən başqa qalan güllələr boşa çıxdı. Əslində birinci güllə də 

boşa çıxmışdı. Belə ki, Cavadoğlunun papağını alıb kənara 

tullamışdı. Adı dillər əzbəri olan bu el qəhrəmanının həyatı kiçik 

bir ehtiyatsızlığın, rəhmdilliyin, qara qurğuşunun qurbanı 

olacaqdı... 

Cavadoğlu qaçaqçılıq təcrübəsindən bilirdi ki, 

düşmən-düşməndir, o, əlindəki tüfəngin güllələrinin hamısını 

atmayınca, düşmənini öldürməyincə və tərksilah etməyincə 

tüfəngi yerinə qoymayacaqdı. Odur ki, axırıncı gülləsini atıb 

qurtarınca düşmənini gözləmişdi... 

Jandarm Cavadoğlunun tərpənmədiyini görüb sevinmiş, 

hər ehtimala qarşı tüfəngin patron yatağına patron yeridib, onun 

silahını, papağını götürüb, polis idarəsinə xəbər aparmağa 

tələsmişdi. Dizi üstə qalxan kimi Cavadoğlu əlinə düşən ilk 

fürsəti əldən verməmiş, jandarmın sinəsindən bir neçə güllə 

keçirmişdi. 

Dağ qaraqoyunlulu İbrahimxəlil kişi ilə Cavadoğlunun 

arasında uzun illərin dostluğu dururdu. İbrahimxəlil kişinin üç 

oğlu vardı. Üçünü də evləndirmişdi. Nədənsə, bu gecə oğlanları 

evdə yox idi.  
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Cavadoğlu qayınları Alıcan, Balaş və Cavahirlə birlikdə 

ona qonaq gəlmişdilər. Başına xurmayı daqqa papaq qoymuş, 

əyninə qalife şalvar və pencək geymiş Cavahir xarici 

görünüşdən oğlana oxşayırdı. Yemək-içməkdən sonra yatmaq 

vaxtı çatanda İbrahimxəlil kişi Cavahiri göstərib, xəbər aldı: 

- A Məhəmməd, bu oğlan kimdir? 

- Balaşın kiçik qardaşıdır. 

- Axı Balaş bir dəfə də olsa, mənə söz deməyib. 

- Desə də, deməsə də yerini salanda gəlinlərin yanında 

salın... 

Əmrə bərabər təklifdən İbrahimxəlil kişi tutuldu, arvadının 

üzünə baxdı. Arvadı çiyinlərini çəkdi... 

Yataq otağında ürkək dana kimi üç gəlin “cavan oğlana” 

baxırdılar.“Cavan oğlan” başından papağı götürən kimi 

hörükləri qoşa ilan kimi topuğuna düşdü. Pencəyinin yaxasını 

açan kimi iri, ətli döşləri pencəyinin yaxasından göründü.  

Gəlinlər qaynanaya, qaynana ərinə xəbər verdi... 

İbrahimxəlil kişi Cavadoğlunu qınayıb dedi: 

- Bircə bu kələyin qalmışdı, a Məhəmməd? De görək, bu 

bacı kimdir? 

- Balaşın bacısı! 

- Həm də Məhəmmədin yoldaşı!... 

Qabaqcadan razılaşdırılmış vuruşun səsi-sorağı ildırım 

surəti ilə quberniyaya və canişinliyə çatmışdı. Nisbətən ara 

sakitləşmişdi.  

Cavadoğlu sözünə düz çıxdığı, qırğına yol vermədiyi 

üçün, hətta Məmməd ağa ona razılığını bildirmişdi. Bir müddət 

Nuxa qəzasında görünməməsini də tapşırmışdı. Əslində, 

gündəlik təqiblərdən qaçaqlar da haldan düşmüşdülər. 

İçərilərində Türkiyəyə, İrana keçmək qərarına gələnlər də vardı.  

Cavadoğlu yoldaşlarını başına yığıb demişdi: 

- Üzü qışa gedir. Qəzanı tərk edib, tanış olmayan 

qəzalarda qışlamaq bizim üçün çətin olacaq. Xaricə getmək, 

sərhəddi addamaq bir o qədər də asan olmayacaq. Vətəndən ayrı 

yad ölkələrdə yaşamaqdansa, öz torpağımızda gömülmək 
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şərəflidir. Gəlsəniz, qış üçün əməlli-başlı hazırlıq görək, bütün 

qışı Dost dağının başındakı mağarada keçirək, həm də gözə 

görünməyək, Məmməd ağa da elə bilsin, biz həqiqətən qəzanı 

tərk etmişik... 

Cavadoğlu Cavahirlə Şin dərəsində olarkən gəzə-gəzə 

gəlib Dost dağının başında dincəlmiş, bura onun xoşuna 

gəlmişdi. Dağın zirvəsi dəniz səviyyəsindən 3000-3500 metr 

yüksək olduğundan, bütün dağların zirvəsi ondan aşağıda qalır, 

əlinin arxası kimi görünürdü. Qartal nə qədər yüksəkdən uçsa 

da, yenə də onun dövrəsində uçurdu. Bir də ki, buranın iki üstün 

cəhəti vardı. 

 Birincisi, qar düşüncə Şin dərəsindən dolama cığırlarla 

nə qədər istəsən ehtiyat daşıyıb yığmaq mümkün idi. Qar 

düşəndən sonra da heç kəs bura gələ bilməzdi. Təhlükəsizlik 

təmin edilirdi.  

İkincisi, o idi ki, onun Şinə baxan üzü sıldırım qayalıq idi, 

həm də bütün Göynük zonası əl içi kimi görünürdü. Hətta 

nahiyyədən kəndə gəlib-gedənlər də açıq görünürdü. 

Qaçaqlar mağaraya bütün qış üçün lazım olan yemək, 

geymək ehtiyatı yığmış, mağaraya çəkilib, qışın çıxmasını 

gözləyirdilər... 

Məsim yüzbaşını Molla yüzbaşının adamları öldürmüşdü. 

Bəhanələri aralarındakı düşmənçilik olsa da, qaçaqlara güzəştə 

getməsi onun ölümünə səbəb olmuşdu... 

Məsim yüzbaşı öldürüldükdən sonra yerinə Nuru oğlu 

Nöbər yüzbaşı seçilmişdi... O, özünü divanın gözündə qaldırmaq 

üçün iy bilən tula kimi vurnuxur, burnunu hara gəldi 

soxurdu...Bütün kəndlərə gedir, yeni bir şey öyrənməyə can 

atırdı... 

Şində qonaq evində olarkən eşitmişdi ki, Saçaq Salman bir 

aydan çoxdur adamlar yuxudan ayılmamış Dost dağına qalxır, 

axşamdan xeyli keçmiş yorğun-əzgin halda evə dönür... 

Nuru yüzbaşı bütün qışı heç kimə bir söz demədən 

axşam-səhər Dost dağına diqqət yetirmiş, dağın başında tüstü 
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görmüşdü... Bunu nahiyyə Polis İdarəsinin rəisi Dəli Məmməd 

ağaya demiş, Məmməd ağa da Şinə gələrək Saçaq Salmanı qan 

qusuncaya qədər döymüş, ölümcül hala salaraq qaçaqların yerini 

öyrənmişdi... 

Dəli Məmməd ağa Nuxa qəza Polis İdarəsinin rəisi 

Məmməd ağa Şahmalıyeva məlumat vermişdi. Lakin münasib 

vaxtı, qarın əriməsini gözləmişdilər. 

Mart ayının ortalarında Qaflan bəy və Dəli Məmməd ağa 

Baş Göynüyə gəlib, Nuru yüzbaşı və Şeyx oğlu Molla 

Məhəmmədlə xeyli götür-qoy etdilər. Qərara gəldilər ki, əli silah 

tutanlardan iki dəstə adam gecə ikən Şinə getsin, Qaflan bəyin 

dəstəsi dərənin ayağında pusquda dayansın. Molla Məhəmmədin 

dəstəsi isə dərə yuxarı qalxıb, mağaranı mühasirəyə alıb, atəş 

açsın. Təqib olunduqca geri çəkilsinlər... Elə ki, aşağı endilər, 

mühasirəyə alıb hesabı çürütsünlər. 

Xoşbəxtlikdən gecə ağ yel əsib, bütün dərənin qarını 

əritmişdisə də, yer palçıq və sürüşkən olduğundan Molla 

Məhəmmədin dəstəsi mağaranın 100-150 metrliyinə qədər qalxa 

bilmişdi.  

Cavadoğlu hövlank yerindən sıçrayıb qalxdı. Yuxuda 

görmüşdü ki, bir alov üstündə dövrə vurub deyir: 

- Yatma, ay bədbəxt, sayıq ol, dərəni yoxla!.. 

Hiyləgər Molla Məhəmməd cüyür kimi pövüldədi... 

- Ceyrandır, - deyə yoldaşlarından ikisi silah götürüb 

özlərini mağaradan çölə atdı... 

Cavadoğlu hər ikisinə arxadan əl atdısa da, Cəfərə əli 

çatmadı. Elə bu an güllə səsi dağlarda əks-səda verdi. Cəfər bir 

anın içində canını tapşırdı... 

Cavadoğlu Cəfərin meyidini geri çəkib, mağaraya saldı: 

- Bu seyrək dağ havasında Molla Məhəmməddən başqa 

heç kəs belə sərrast güllə ata bilməz, geri çəkilin! 

Qaçaqlar geri çəkildilər. Cavadoğlu mağaranın gözləmə 

yerindən diqqətlə dərəyə baxarkən, böyük bir daşın dalında 

Molla Məhəmmədin gizləndiyini gördü, onu nişan aldı və dedi: 
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- Yaxşı, babamın oğlu, sənə güllə atmamağa söz 

vermişdim, özün məcbur elədin. Günah sənin özündədir. 

Deyəsən, qulağının yanğısı yadından çıxıb... Al gəldi! 

Tətiyi çəkdi. Güllə Molla Məhəmmədin arxasında yatdığı 

daşa dəyib, parça-parça etdi. Molla Məhəmməd arxası üstə 

dərəyə yıxıldı. Qaçaqlar dərə aşağı gülləni sel kimi yağdırdı... 

Çaş-baş düşmüş dəstə Molla Məhəmmədin işarəsi ilə geri 

çəkildi. Dərənin ayağında pusquda dayanmış Qaflan bəy onlara 

acıqlandı: 

- Fərsizlər! 

Qaçaqlar həmin mağaranın içində qəbir qazıb Cəfəri dəfn 

etdilər. Cavadoğlu üzünü Mollaya çevirib: 

 - Yaxşı ki, səni arxadan tuta bildim. Yoxsa, sən də bu 

mağarada, Cəfərlə qəbirdə qoşa yatırdın... Sonra Cəfərin qəbrinə 

üz tutdu: 

 - Allah sənə rəhmət eləsin, Cəfər! And içirik sənin qanını 

yerdə qoymayacağıq! Onu da deyim ki, belə zirvədə dəfn 

edilmək hər adama qismət olmur, sənə qismət oldu, Cəfər! Ölüm 

var adamı kiçildir, ölüm var ucaldır. 

Qaçaqların lal baxışları qəbrə pıçıldayırdı: 

- Yat, vəfalı dost, sən ölməmisən. Sonuncu gülləmizə 

qədər bizimlə vuruşacaqsan. 

Cavadoğlu yoldaşlarının çuxura düşmüş gözlərinə baxdı: 

- Qış ehtiyatımız onsuz da qurtarmaq üzrədir, üzü yaza 

gedir. Qar tezliklə götürüləcək. Yerimizi də ki, it oğlu divana 

bildirib. Nə qədər çətin olsa da, buradan Baş Layısqının dağına 

keçməliyik. Dağın sirti ilə Cunudun Qaynatma dərəsinə enməli, 

Cunud və Qaşqaçaydan bir neçə günlük ehtiyat götürüb, haraya 

gedəcəyimiz haqqında sonra fikirləşərik, - dedi və əli ilə 

arxasınca gəlməyi işarə etdi. 

Qaçaqlar təkə dalınca gedən dağ keçiləri kimi bir cərgə 

olaraq bir-birinin dalınca getməyə başladılar. Qurşağa qədər 

xam qarın içi ilə çox çətinliklə yeriyir, bəzən marxal uçqunlarına 
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düşüb batır, biri o birinə tüfəngin lüləsini uzadıb, çox çətinliklə 

özünə tərəf çəkib çıxarırdı... 

Nuxanın çox mötədil havası var. Dekabr, yanvar, fevral 

aylarında qış sərt keçir, mart ayından başlayaraq hava yumşalır, 

tez-tez quşbaşı sulu qar yağır. Hava ayaz olduqda hər tərəf buz 

bağlayır. Bulud- çömrə olduqda isə yer qırov bağlayır, 

ağaclardan isə salxım – salxım buz parçaları sallanır. Günün 

birinci yarısına qədər qaçaqlar Dost dağının qüzeyindən 

güneyinə keçə bildilər. Layıski dağından Cunud dağının sirtinə 

keçərkən artıq axşam idi, içəridən tər, çöldən yumşaq qar onları 

islatmışdı. İslanmış və tərləmiş qaçaqlar tərləri soyusun deyə 

yavaş-yavaş yeriyir, tərlərini qurutmağa çalışırdılar. 

Axşamdan bir az keçmiş Qaynatma dərəsinə endilər, qar 

ərimiş, yer donmuşdu. Ayaq izləri qalmırdı... Dağların başı elə 

qaralmışdı ki, sanki köçmüş sakinlərinin dalınca qan ağlayırdı... 

Qaçaqlar ağac kötüyü üstə oturub papiros çəkdilər... 

Dincəldilər. Xeyli götür-qoy etdilər. Cavadoğlu cibindən pul 

çıxarıb Darçına verdi və dedi: 

- Buradan Qaynatma dərəsinə enin. Bir yaxşı ocaq 

qalayın, qurunun. Bir nəfər gedib Şəvə oğlu İbrahimi tapsın, 

pulu ona versin və mənim dilimdən üç günlük çörək, yavanlıq 

hazırlamasını tapşırsın. Əgər kənd sakitlikdirsə, gecəni onun 

evində qalsın. Bu şərtlə ki, yenə dan söküləndə Qaynatma 

drəsində ocaq qalayın ki, mən gələrkən rahat olum. Qaşqaçayda, 

xalam oğlu Kərimgildə gecələyib, səhər işıqlanınca yemək üçün 

nə varsa, gətirib gələcəyəm... 

Qaçaqlar dərəyə sallandı, Cavadoğlu isə Qaşqaçayın 

axarına qoşuldu. 

Gecədən xeyli keçmiş Kərimin pəncərəsi bağça tərəfdən 

döyüldü. 

- Mənəm!... Əl ver!  

Tanış səsi eşidən kimi adəti üzrə Kərim əlini uzadıb 

Cavadoğlunun əlindən tutdu. 

Təzə yapılmış çörəyin iyi burnuna vurdu. Cavadoğlu ayaq 

üstəcə ac canavar kimi bir cad çörək yedi. 
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Səhərə bir-iki saat qalmış Kərimin iti hürməyə başladı. İti 

vurdular, it zingildəyə-zingildəyə qapıya tərəf hürdü. 

İtin zingiltisini eşidən kimi Cavadoğlu yataqdan qalxdı. 

Çarığını geydi, yapıncısını boynuna bənd etdi. Lampanı üfürüb 

qaraltdı. Pəncərəni açıb Kərimə dedi: 

- Bir də qapıdan çölə bax, tez geri çəkil. İt vurulubsa, 

işimiz çətindir. 

- Kərim qapını açmışdı ki, it cürətlənib yenidən basıldı. Iti 

bir də vurdular. Yazıq heyvan bir də zingildəyə-zingildəyə yenə 

evə tərəf qaçdı. Cavadoğlu qapının dalında dayanıb birdən 

gözəyarı qövsvari atəş açdı və pəncərədən qonşunun 

məhəlləsinə tullandı. Qonşunun itləri basıldı, arxasınca güllə seli 

axdı. Artıq Cavadoğlunun gülləsi dağın başında, yolda səsləndi. 

Bu Kərimə işarə atəşi idi. Xəbərdarlıq edirdi ki, mühasirədən 

salamat çıxıb... 

- Qaflan bəy Molla Məhəmmədlə məsləhətləşib, belə 

qərara gəlmişdilər ki, qaçaqlar Qaşqaçaya, Cavadoğlunun xalası 

oğlu Kərimin evinə gedə bilərlər. Odur ki, Cunutdan keçib, 

meşə yolu ilə gecədən xeyli keçmiş Kərimin evini mühasirəyə 

almışdılar. Səhvləri orasında idi ki, Kərimin qonşunun 

məhəlləsinə açılan pəncərəsi olub-olmadığını bilmirdilər. 

Can şirin şeydir. Cavadoğlu gözlənilmədən məhləyə 

qövsvari atəş açan kimi, hamısı qorxusundan üzü üstə yatmış, 

gözəyarı atəşə atəşlə cavab vermişdilər. Bilmirdilər ki, artıq 

onlar gecişiblər. Hər anın can qiyməti var... 

Qaflan bəy: 

- Yenə də əlimizdən salamat qurtardı... Yenə də bizi 

ovsunladı, -dedi. 

Molla Məhəmməd polislərin qarasınca: 

- Görmürsən üstlərindən adlayıb keçir, qızıl quşdan 

qorxan pampaq cücələr kimi yerə suvaşırlar? 

 Cavadoğlunun bir-birinin dalınca mühasirələri yarması, 

ətrafına dönməz el igidlərinin toplanması haqqında xəbərlər 

dalğa-dalğa quberniya, uyezd və qəzalara gedib çıxmışdı. Adı 



 

 130 

dillər dastanı olan samuxlu Dəli Alının dəstəsindəki igidlərini 

sevindirmişdi. Dəli Alının dəstəsindəki igidlər Cavadoğlu 

Məhəmmədlə görüşmək, danışmaq istəyirdilər. Ancaq hansı 

yolla görüşmək lazım olduğunu bilmirdilər. Odur ki, arzularını 

başçıları Dəli Alıya bildirdilər.  

Alının bütün dəstəsi hörmətli qonaqla birlikdə onun 

süfrəsi başında idilər. Yeyib-içdikdən, ümumi tanışlıqdan sonra 

Alı Cavadoğluna dedi:  

- Məmməd, deməsən də gəlişinin məqsədi mənə aydındır. 

- Məqsədimiz budur ki, bir-birimizi tanıyaq, tanış olaq, 

görək nə edirik, hara gedirik. Bu vuruş-dalaşın axırı bir yerə 

gedib çıxacaq, ya yox?! Divan get-gedə quduzlaşır. Hər 

addımbaşı başımızın üstünü təhlükəli vəziyyət alır. Əgər bir 

bərk ayaqda birləşməsək, iş görə bilmərik. 

Cavadoğlu gülə-gülə Alı dayının dəstəsini gözdən keçirdi:  

- Düzü, Alı dayı, bu fikir çoxdandır mənim başımda 

dolanırdı. Ancaq vuruşmadan, mühasirədən başım ayazımayıb. 

Yoldaşlarıma çatdıraram və öz adımdan söz verirəm ki, sizinlə 

olacağıq. Hansı qəzada haqsızlığa yol verilsə, fəqir-füqəraya 

kömək lazım olsa, onların köməyinə gedəcəyik... 

 Dost dağının başında Cəfərin ölümündən və 

Qaşqaçaydan Cavadoğlu mühasirəni yarıb çıxdıqdan sonra 

canişinlik və quberniyadan Nuxa qəzasına xeyli ordu və jandarm 

göndərilmişdi. Bütün keçidləri kəsmişdilər. Demək olar ki, 

qaçaqlar qəzanın əhatəsindən kənara çıxa bilmirdilər... 

 Cavadoğlu yaxşı başa düşürdü ki, qarşıda onları həlledici 

ölüm-dirim döyüşləri gözləyir.  

 Odur ki, yoldaşlarını təklənməyə qoymurdu, patron 

ehtiyatını hesaba alırdı, nəyin çatıb-çatmadığının qeydinə qalır, 

yoldaşlarının heç birini gözündən yayındırmırdı. 

 Odur ki, möhürlü kağızı Alıcan və Balaşın kiçik qardaşı 

Mustafaya verib tapşırmışdı: 

- Bu kağızı aparıb Nuxada Dadanov Məşədi Xəlilə 

verərsən. İki yeşik patron alıb, Babaratmaya apararsan, ələ 
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keçsən kağızı udarsan. Kağız ələ keçsə, Məşədi Xəlili tutarlar, 

bir daha patron ala bilmərik... 

Aşağı Şabalıdın ayağındakı qalaçanın yanında jandarmlar 

Mustafanı tutdulur. Mustafa jandarmları görən kimi kağızı 

çeynəyib uddu. Bunu görən jandarmlar Mustafanı xeyli 

döydülər ki, udduğu kağızda nə yazıldığını, kim yazdığını, 

haraya, nə üçün getdiyini desin. Lakin Mustafa jandarmlara bir 

kəlmə də olsun demədi. Mustafanın döyülməsini eşidən 

Cavadoğlu gecəylə İsgəndər və Muxtarı onun dalınca Nuxaya 

göndərdi.  

 İsgəndər və Muxtar gecəyarı Nuxada Mustafanı tapıb, 

birlikdə Dadanov Məşədi Xəlilin evinə getdilər. Mustafanı 

Məşədi Xəlilin zirzəmisinə salıb, özləri atın cilovu əldə, çöldə 

dayandılar.  

Zirzəmidə Mustafa yolda başına gələn əhvalatı, Məşədi 

Xəlili satmadığını Cavadoğlunun onu iki yeşik patron almağa 

göndərdiyini təfsilatı ilə danışdı. Mustafanı kağızı udması, onu 

satmaması Məşədi Xəlilin xoşuna gəlmişdi. Odur ki, Mustafaya 

dedi: 

Oğlum, sən ki, məni satmamağın xətrinə kağızı udmusan, 

döyülməyə razı olmusan, bundan sonra kağız, pul oldu-olmadı, 

zərəri yoxdur, nə vaxt istəyirsən gəl, neçə yeşik patron lazımdır, 

apar. Cvadoğlu bilər, mən bilərəm. Sən iki yeşik istəyirsən, iki 

yeşikdə mən peşkəş verirəm. Götür apar... 

Mustafa yeşikləri çölə daşıdı, İsgəndərlə Muxtar patron 

yeşiklərini ata yüklədilər.  

Payızın son ayı idi. Neçə gün idi ki, qaçaqlar Salımçaq 

meşəsində mühasirədə idilər. Cavadoğlu bərk həyəcan keçirir, 

qaçaqlara məsləhət verirdi.  

Günəş xan yaylağının başından yenicə boylanıb, öz zəif 

şüalarını Salımçaq meşəsinə yayırdı... 

Cavadoğlu yoldaşlarına bir daha xatırladıb dedi: 

- Yaxşı ki, dörd yeşik də əlavə patronumuz var. Mənə belə 

gəlir ki, bizi bu neçə gündə mühasirədə saxlamaqlarında iki 
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məqsəd ola bilər: birinci məqsədləri bizim atışmadan təslim 

olmağımıza əmin olmaları, ikinci məqsədləri də bu ola bilər ki, 

bəlkə də əlavə qüvvə gözləyirlər. 

Hər halda bu həlledici mühasirədir. Ola bilsin ki, biz bir 

neçə gün mühasirəni yara bilmədik... Kim bilir, Allah kimin 

tərəfində olacaq? 

Məmməd ağa Şahmalıyev diqqətlə baxıb, qaraltıları gördü. 

Bu papaqları qaçaqlar ağaca keçirib səngərdən bir baş yuxarı 

çıxarmışdı ki, dəstə papaqlara atəş açsın. 

- O sarı xurmayı daqqa papaqlılar başçıları Məhəmməd 

Cavadoğlu və arvadı Cavahirdir. Əvvəl onları vurun. Atəş!.. 

İlk güllələr Cavadoğlu və Cavahirin papaqlarına, 

yapıncılarına dəyib- tutdu, bundan ruhlanan düşmən güllələri 

qaraltılara tərəf axırdı. Dəstənyaxınlaşanda Cavadoğlunun səsi 

güllə kimi açıldı: 

A...təş!.. 

Günün ikinci yarısına qədər şiddətli atışma davam etdi, 

yer-göy titrədi. 

Salımçaq Nuxaya nisbətən çökəkdə olduğu üçün aran 

sayılırdı. Xoşbəxtlikdən günün ikinci yarısında Calımçağa payız 

çəni enməyə başladı. Cavadoğlu bu xoşbəxt təsadüfdən istifadə 

etmək üçün naxırçıları səsləyib, malların ağzını Qoxmuğa doğru 

çevirib, sürməsini tapşırdı. Qaçaqlar malların arasından atışa- 

atışa keçib, Qoxmuq dağına qalxmağa başladılar. 

Qaçaqlara elə bil təbiət də öz dumanı-çisəyi ilə kömək 

elədi. Bir azdan duman da öz işini görmüş, yavaş-yavaş 

çəkilməyə başladı. 

Cavadoğlu ilə Cavahir arxalarınca dağa qalxan qaçaqlar 

tüfəngi özlərinə dayaq edirdi. 

Salımçaq vuruşandan sonra qaçaqlar neçə gün idi ki, Baş 

Göynüyün başında Kaması və Daş altı deyilən yerdə məskən 

salmışdılar. 

Qaçaqlar quberniya və canişinlikdək gələn qoşundan qırx 

beş nəfəri qırmışdı. Cavadoğlunun ağıllı tədbiriylə özlərinə xətər 

toxunmamış, bir nəfərin belə burnu qanamamışdı. 
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Qaçaqlar yaxşı bilirdilər ki, qabaqda onları daha ciddi 

döyüşlər, daha ciddi həmlələr gözləyir. Lakin onu da bilirdilər 

ki, çaş-baş salınmış qəza polis idarəsi tezliklə hücuma keçə 

bilməyəcək, Calımçaq tələsi kimi əlverişli tələ bir daha qura 

bilməyəcəklər. 

Polis idarəsinin başı quberniya və canişinlikdən gələn 

sorğu-suala cavab verməyə bərk qarışmışdı... 

Cavadoğlu Məhəmmədin üstünə Dəli Alıdan bir məktub 

gəldi. Cavadoğlu məktubu aıb yoldaşlarına oxudu. 

“Salam Cavadoğlu! Dəstəmdəki igidlərin çoxu mühasirədə 

yaralanıb, qırılıb. Sağ qalanların bəziləri də tutulub. Qoca 

vaxtımda ev dustağı olmuşam. Düşmənlərimdən biri məni 

vurmağa məqam gəzir. Salımçaq vuruşundakı qələbənizi 

eşidəndə qəlbim dağa döndü. Məhəmməd, gör bir imkan tapıb 

Samuxa gələ bilərsənmi? Alı əminin düşmənini yol üstündən 

götürə bilərsənmi? Heyim çəkilib, dizimdə təpər qalmayıb. Dəli 

Alı” 

Cavadoğlu məktubu bir də ürəyində oxudu, öz qocalığı 

gəldi gözlərinin qabağına, düşündü ki, gör Dəli Alı nə günə 

qalıb ki, ev dustağı olub. Çərxin sınsın, fələk! 

Sonra yoldaşlarına üz tutdu: 

- Beş ötüb, altı deyən gün mən burdayam. Dəstəsini sənə 

tapşırırram, Darçın! Gəl gedək, Cavahir gedək, Alı dayı bizi 

gözləyir. Salamat qalın dostlar... 

Cavadoğlu Kiş dağından Qovmux dağına keçmiş, 

Davaxanaya düşmüş, Baltalının yan tərəfindən ötüb Göybulağa 

gəlmiş, Cavahiri dostu Danil yüzbaşının evində qoymuş, sonra 

özü tək dağlarla Səbətliyə, Sarıcandan keçib, Sarı qayaya və 

gecə yarıdan keçmiş özünü Dəli Alıya çatdırmışdı.  

Alı kişinin düşməni səhərə yaxın qorxulu yuxu gördü. 

Gördü ki, yeddi dağın dalından bir dəstə qaçaq gəlib, onu atəşə 

tutur. Geyindi, silahlandı, heç üzü də bilmədən ayaqları çəkib 

onu hamıdan qabaq Dəli Alının evinə gətirdi. Həmişə oturduğu 

yerdə oturdu... Onu xəyal götürmüşdü... 
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Cavadoğlu silahlı düşməni tanımışdı. Atın yüyənin çəkib, 

ayağını sıxdı, at şahə qalxıb kişnədi. Yüyəni buraxdı. Ağzında 

yüyəni boşalmış at ildırım sürəti ilə dördnala çapdı. 150-200 

metr qalmış Cavadoğlu boynuna aşırdığı tüfəngi sağ əlinə 

almağı ilə atəş açmağı bir oldu. Güllələrin səsinə axışan camaata 

üz tutub dedi: 

- Camaat, bilin və agah olun. Alı kişiyə dəyib dolaşmaq 

istəyənlərin axır aqibəti budur. Bu gündən Alı əmiyə gözün üstə 

qaşın var deyən olmamalıdır. Nə qədər Məhəmməd Cavadoğlu 

sağdır, bir köpək oğlu ona güldən ağır söz deyə bilməz! 

 Cavadoğlu bir də gördü ki, qaçaqlar güellə səsinə 

toplaşan camaatı mühasirəyə alıb. O, dar gündə onu unutmayıb, 

arxasınca gələn dostlarını görüb sevindi. Draçına göz vurub, 

bığlarına əl çəkdi... 

Cavadoğlu zordan düşən qaçaqların pasibanı, 

himayədarıydı, bəylərə, xanlara öz həddini tanıdan Allah 

vergisiydi. Hər tərəfdən adına üz tutub gəlir, məsləhətləşir, 

ondan kömək istəyirdilər. Dəli Alını ev dustaqlığından azadlığa 

çıxarması, düşmənini qanına qəltan eləməsi ağız-ağız, dil-dil 

yayılmış, əhvalatlara bir az da bər-bəzək vurub böyütmüş, adına 

söz, nəğmə qoşmuşdular. 

Salımcaq vuruşu divana çox baha başa gəlmişdi. 

Canişinliyin əmri ilə Gəncə qubernatoru Nuxa qəzasında ezam 

edilmişdi. General-qubernator bir müddət Nuxa qəzasında 

qalmalı, qaçaqlara çörək verən, hamilik edən yaxın 

qohum-qardaşlarını həbsə almalı və bu yolla da Nuxa qəzasında 

qaçaqların kökünü kəsməli idi.  

General-qubernator öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 

qəza polis idarəsində deyil, Zülfüqarovların evinin üçüncü 

mərtəbəsində özünə qərargah yaratmışdı. Nə qədər şübhəli adam 

varsa, hamısını həbsə almışdılar.  

Samuxdan qayıdandan sonra qaçaqlar gili yollarla 

ailələrinə baş çəkməyə getmişdilər. Həftənin başında Daş altına 

yığılmalı idilər.  
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Cavadoğlu Göybulaqdan Cavahiri də götürüb, Kişə-dostu 

Hacı Məmmədin evinə gəlmişdi ki, gecəni Kişdə qalıb, səhər 

Daş altına özünü yetirə bilsin.  

Cavadoğlu dostu Hacı Məmmədi evində görməyib, 

arvadından onun harda olduğunu soruşmuşdu. Arvadı da 

çəkinə-çəkinə demişdi: 

- Sizdən nə gizlədim, qardaş, Salımcaq vuruşundan sonra 

Nuxaya general-qubernator gəlmiş, bütün qaçaqlara çörək verən, 

onlara himayə edən qohum-qardaşlarını həbsə aldırmışdır. Hacı 

Məmmədi də həbsə aldırıb. Bu gün bir həftədir kişi dustaqdır... 

Cavadoğlu arvada ürək-dirək verdi: 

- Qəm yemə, bacı, buraxarlar, - dedi. 

Gecəylə evdən çıxıb, birbaşa Nuxaya – İsgəndərgilə gəldi. 

Axsaq Əhməd və Muxtarı çağırtdırıb, məsləhətləşdilər ki, hərəsi 

şəhərin bir küçəsi ilə gəlib səhər saat 10-da Zülfüqarovların 

qapısı ağzında görüşsünlər. Qubernatorun iş başında olduğunu 

öyrəndikdən sonra Cavadoğlunun işarəsi ilə keşikçini tərksilah 

etsinlər, Cavadoğlu isə qubernatorun otağına soxulsun... 

Qapı binanın üst tərəfindəydi. Birbaş ikinci mərtəbəyə 

girmək olurdu. Qaravolçudan qobernatorun iş başında olduğunu 

öyrəndilər, Cavadoğlu başına əl çəkdi, bu “qaravulçunu tərksilah 

edin” –demək idi.  

Qaravulçunu tərksilah etdilər, tüfəngin çaxmağını çıxarıb 

aldılar. Cavadoğlu bir göz qırpımında üçüncü mərtəbəyə qalxdı, 

onatılan əlindən qubernatorun otağına girdi. Tapançanı 

qubernatorun gicgahına dirədi. 

 - Bil ki, bizə çörək verənlər, bizə himayə edənlər də 

qorxudan çörək verir, himayə edir. İndi söz ver ki, bütün 

tutdurduğun adamların buraxılması haqqında sərəncam 

verəcəksən. Yoxsa, bu saat iliyini göyə sovuracağam!... 

- Sərəncam ver, deyirsən, verim də... 

- Söz ver ki, iki saata kimi sərəncam verib dustaqları 

buraxdıracağam. Elə etməyin ki, şəhərdə başınıza ikinci 

Salımçaq faciəsi açaq! 
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- Canım, nahaq qana susamayın! 

- Qana susayan biz deyilik, siz qubernatorlarsınız! Sizin 

quyruq buladığınız imperatordur! Söz ver! 

- Söz verirəm. 

- İnanmaq olarmı? 

- İnanın! 

- İnanıram... Nə edək, gözlərik... 

 Cavadoğlu güllələri çıxarılmış tapançanı kənara tullayıb, 

qapıdan çıxdı. 

Aşağıda qaravulçuların çaxmaqsız tüfəngini verib getdilər. 

Qubernator dustaqları buraxmaq haqda sərəncam verərkən bir 

cümləni deyə bildi: 

- Belə xalqla hesablaşmamaq olmaz!... 

Təhqir olunmuş qubernator gecəykən şəhəri tərk etdi... 

Qubernatorun tərksilah edilməsi nəinki qəza daxilində, 

hətta canişinliyə qədər ildırım sürəti ilə gedib çatdı... 

Qaçaqların Nöbər yüzbaşının evində olmasını, bütün 

gecəni Molla Cümənin məclisinə qulaq asmalarını, səhər 

işıqlananda evdən çıxıb, kəndin içi yuxarı Daş altına getmələrini 

divana xəbər vermişdilər. Cavadoğlu yaxşı bilirdi ki, 

quduzlaşmış divan başçıları Salımçaq qisasını almadan 

qaçaqlardan əl çəkməyəcəklər. Odur ki, Cavadoğlu yoldaşlarına 

dedi: 

- Bostanlıya gedək, qonaq evində gecələyək, sabahısı 

Babaratmaya gedək, qohumlarla salamatlaşaq, yol və döyüş 

sursatı götürüb Gorusa gedək. Sonra da bir müddət gözə 

görünməsək yaxşıdır. 

Qaçaqlar Bostanlıda çox rahat yatdılar. Səhər süfrəsi 

başında ev sahibini görməyən Cavadoğlu arvaddan ərinin harda 

olduğunu soruşduqda arvad ağlaya-ağlaya dedi: 

- Qardaş, allah ərimin üzünü qara eləsin. Siz yatandan 

“indi gəlirəm” deyib evdən çıxandır. İndi baxıb görürəm, 

xəbərçiliyə gedibmiş... Evi mühasirəyə alıblar. Başına daş 

düşmüş uşaqlarını da olsa fikirləşməyib. 

Cavadoğlu yerindən qalxdı: 
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- Qorxma, bacı, dəfələrlə qabağımıza çörək qoymusan. Elə 

edərik, uşaqlara xətər toxunmaz. Ancaq uşaqların bu gündən 

atasız qalacaq. Bir allah şahiddir ki, günah ərindədir.. 

Cavadoğlu arvada təskinlik, yoldaşlarına göstəriş 

verdikdən sonra dedi: 

- Ey qoşun böyüyü, namusun varsa, əmr et, qoşunu evdən 

200-300 metr geri çək!... Evdə zənən xeylağı və xırda uşaqlar 

var!... 

Qoşun böyüyünün səsi eşidildi: 

- Düşmən də olsan, ağıllı düşmənsən. Arvad-uşağın 

xatirinə nə qədər istəsəniz geri çəkilərik. Ancaq vuruşmasız 

təslim olsanız, sizin xeyrinizədir. Yadınızdan çıxarmayın ki, 

mühasirədəsiniz! 

Cavadoğlu: 

- Geri çəkilin, sonra danışarıq!.. 

Qoşun böyüyünün əmri ilə qoşun geri çəkildi... Fürsət 

gözləyən qaçaqlar dərhal çölə çıxıb, su arxının kənarı boyu yerə 

yatdılar. Cavadoğlu dərhal ev sahibini vurdu. İki saata qədər 

çəkən atışmadan sonra Cavadoğlu gördü ki, qoşunun böyüyü 

Qaflan bəydir. Qaflan bəyi səslədi: 

- Qaflan bəy, səni əcəl girləyir. Bəsdir qara gölgə kimi bizi 

izlədiyin! Bu dəfə əlimizdən qurtara bilməyəcəksən!... İrəli!...  

Gözlənilməz həmlədən səngərə yatan Qaflan bəy, özünə 

gəlib ayılanda gördü ki, mühasirə yarılıb. Qaçaqların atdığı 

güllələrin səsi çox-çox uzaqlardan, Babaratma tərəfdən gəlir. 

Qabağında ev sahibinin meyitini görüb, Qaflan bəy 

qəzəblə dedi: 

- Bu da bir qurban!... Bu da bir biabırçılıq!.. Yox, yox, 

Cavadoğlu, yox!... Nəyin bahasına olsa da bu qisası səndə 

qoymayacağam! Ya allah sənə verər, ya da mənə... Arxamca!... 

Qaflan bəy güllələrin atıldığı istiqamətdə qaçaqları 

qarabaqara izləmiş, onların Babaratma kəndinə girdiklərini qət 

etdikdən sonra mühasirəyə almış və özü gedib qəzadan əlavə 

qüvvə gətirmişdi.  
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Cavadoğlunun:- Qaflan bəy, səni əcəl girləyir. Bəsdir, qara 

kölgə kimi bizi izlədin!- deməsi və Baş Göynük, Şin dərəsi, 

Cuhud axan, Dost dağı, Qaşqaçay, Bostanlı və başqa tələlərdən 

salamat qurtarması Qaflan bəyə ərşin dağını çəkmişdi. 

Cavadoğlu Babaratma kəndinə girən kimi Mustafanı 

kəndin girəcəyinə göndərmişdi ki, kəndə gəlib-gedən haqqında 

xəbər gətirsin. 

Qaflan bəy kəndi mühasirəyə saldıqdan sonra gedib 

qəzadan özü ilə Qəza polis idarəsi rəisinin müavini Hacıxan 

Sultanovu, polis pristavı Qverşinanı, strajnik Nerazquaşvilini 

gətirmişdi.  

Silahları üst-ayaqda qoyub, qabaqda Qaflan bəy, arxasınca 

Qverşina və Nerazquaşvili ayaqlarının ucunda ehmal addımlarla 

ikinci mərtəbəyə qalxıb, qapını kəsdilər: 

Qaflan bəy hökm etdi: 

- Cavadoğlu, mühasirədəsiniz, əllər yuxarı. Bir nəfəriniz 

yerindən tərpənsəniz, özünüzdən küsün! 

Cavadoğlu başda oturduğu üçün üzü qapıya, Qaflan bəyin 

hədəfində idi. Qaçaqlar başçılarının sakit dayanmasına baxıb, 

çıxaracağı qərarı gözləyirdilər.. Qaçaqların sakit oturması, 

Cavadoğlunun hədəfdə olması Qaflan bəyi bir az da 

cürətləndirdi. Ayağını bir addım da qapıdan içəri qoydu. Qaflan 

bəyi cəsarətləndirən arxasındakı və yerdəki əlisilahlı yoldaşları, 

bir də qaçaqların susması idi... 

Cavadoğlu həmişə olduğu kimi yenə də dəstəyi fil 

sümüyündən olan onatılanını üst ayaqda, arxalığının yaxasında 

düymə arasına qoymuşdu... Qaflan bəy ya onatılanı görməmiş, 

ya da hədəfdə olduğuna məhəl qoymamışdı. 

İki həyat, iki ölüm üz-üzə dayanmışdı... 

Cavadoğlu: 

- Əllər yuxarı!- əmr edirsən, bu mənim əllərim!... 

 Cavadoğlunun əlinin qalxması ilə gülləsinin açılmağı bir 

göz qırpımında oldu. İlk güllə Qaflan bəyin beynini göyə 

sovurdu. Qaflan bəy köklü ağac kimi evin içinə yıxıldı. 
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Bir anın içində evdən çölə, çöldən evə güllə seli axmağa 

başladı. On dəqiqəlik atışmadan sonra evdən atəş səsi kəsildi. 

Hacıxan Sultanov elə zənn etdi ki, qaçaqların gülləsi 

tükənib. Odur ki, atəşi dayandırıblar. Əziz Nəsif oğluna neft 

töküb evi odlamağı əmr etdi. Qaçaqlara sığınacaq verdiyi üçün 

qorxudan yazıq Əziz Nəsifoğlu öz əli ilə neft töküb evə od 

vurdu. 

Hacıxan Sultanov evə od vurdurub, qaçaqları diri tutmaq 

istəyirdi. Bilmirdi ki, qaçaqlar evin arxa pəncərəsindən atlanıb 

çoxdan əkilmişdilər. Bilmirdi ki, qaçaqlar Babaratma 

qəbiristanlığından alov dilləri göyə yüksələn, yanan evə tamaşa 

edirlər.  

Atışma başlayan kimi Cavahirin Əhmədbəyli meşəsinə 

tərəf qaçdığını Məcid kişi görmüşdü. Məcid kişi Cəvahirin hara 

qaçdığını Cavadoğluna bildirdi. 

Cavadoğlu Məcid kişiyə tapşırdı: 

- Get Cəvahirin yanına ona göz qoy. De ki, axşama yaxın 

Göynüyə güllələrlə iki at göndərəcəyəm, ata minib gəlsin, 

gözləyəcəyəm. 

Babaratmadan kədər yüklü arabalar gedirdi. 

Qəza polis idarəsinə gedən arabada keçə üstünə uzadılmış 

Qaflan bəyin meyiti və ağır yaralanmış Nerazquaşvili vardı... 

Əziz Nəsif oğlunun yandırılmış evi isə hələ də 

tüstülənirdi... 

Bir-birindən ağır keçən atışmalar, mühasirələr 

Cavadoğlunu və onun oduna yığılan qaçaqları meşənin ağacı, 

dağın daşı- qayası taleyinə tapındırmışdı. Bu səbəbdən hərdən 

isti ocaqlarına baş çəkməyə gedəndə də ev-eşiyə sığışmır, onlara 

sığınacaq, arxa olmuş meşə, dağ-daş üçün burunlarının ucu 

göynəyirdi. 

İlk dəfə əlinə tüfəng alıb dağlara çəkilən Cavadoğlunun 

ağlına da gəlməzdi ki, bu tutma-qaçmadan, zalım-qaniçən 

ağalarla vuruşdan usanıb – yorulacaq, rahat, təhlükə gözləmədən 

həyətlərində çiçəkləyən armud ağacının altında oturmağın 
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həsrətini çəkəcək. Son günlər bir qırpım gözünü yumunca o 

armud ağacı gəlib dururdu gözünün qabağında, duruşuyla ona 

“gəl-gəl” deyirdi. О isə gedə bilməzdi, armud ağacının üstündə 

namərd gözü vardı, armud ağacını mühasirəyə almışdılar, armud 

ağacı ayaq açıb, bu dünyadan baş götürüb qaçmaq istəyirdi. 

Arzuları içindəcə çürüyən armud ağacı Cavadoğlunu 

haraylaya-haraylaya qalmışdı. Bu harayı fani dünyada 

Cavadoğlundan savayı heç kəs eşitmirdi. 

Cavadoğlu yorulmuşdu... Dağıl, çatla fələk!.. Cavadoğlu 

da yorularmış... 

Qaçaqlar onu mağarada gizləmişdilər ki, bir az dincəlsin, 

özləri yaxındakı meşədə ova çıxmışdılar. Xəstəhal Cavadoğlunu 

armud ağacının harayı diksindirdi. O, ilk dəfə başıaçıq, elə 

köynəkdəcə bu harayın dalınca düşüb gedirdi. Elə bil yuxudan 

ayrılmamışdı, armud ağacının səsi yuxu kimi onu çəkib aparırdı. 

Armud ağacının səsi dağın zirvəsindən gəlirdi Cavadoğlu 

dağın-daşın arasında görünməz oldu. 

Qaçaqlar mağaraya qayıdanda Cavadoğlunu görməyib hər 

yeri ələk-vələk elədilər. Nə ölüsünü tapdılar, nə də dirisini... 

               ******* 

 Tam əminliklə demək olar ki, XX əsr Şəki ədəbi 

mühitinin mübariz yaradıcılarından biri kimi Şərif İdrisovun adı 

gələcək nəsillər tərəfindən hörmətlə yad edilərək əsərləri geniş 

şəkildə tədqiq olunacaqdır.  

 Şərif İdrisovun adı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 

Nazirliyi tərəfindən verilən fərmanla əbədiləşdirilərək Şəki 

şəhər MKS-nin Baş Göynük kəndində fəaliyyət göstərən 

kitabxana filialına verilmişdir. 

 Şərif İdrisov həmçinin gözəl ailə başçısı olmuşdur. O, 9 

övlad yetişdirib tərbiyə etmiş, nəslini oğlanları Səbuhi, Rövşən, 

Yunus,qızları Şərafət,Məlahət, Səadət, Lalə, Rəna, Məhəbbət 

davam etdirmişlər.Ziyalı ailəsində böyüyən bu övladların hər 

biri hazırda cəmiyyətə layiq vətəndaşlar kimi Azərbaycan 

elminin müxtəlif sahələrində çalışırlar. 
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Şərif İdrisovun böyük oğul övladı Səbuhi İdrisov 1950-ci 

ilin avqust ayının 17-də Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. 

1956-1966-cı illərdə Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbini 

bitirdikdən sonra Sumqayıt şəhərinə getmiş orada Tikinti 

Trestinin 1 saylı Sənaye Kombinatında fəhlə kimi əmək 

fəaliyyətinə başlamışdır. 1968-1974-cü illərdə Azərbaycan Neft 

Kimya İnstitutunda (indiki Neft Akademiyası) ali təhsil alaraq 

“Mühəndis-texnoloq” ixtisasına yiyələnmişdir. 1975-ci ildə 

Sumqayıt şəhər 44 saylı Texniki-Peşə Məktəbində istehsalat 

ustası kimi işə qəbul edilərək 1992-ci ilədək orada çalışmışdır. 

1992-2000-ci illərdə Texniki Peşə Təhsili İdarəsində inspektor, 

Sumqayıt şəhər Təhsil Şöbəsində peşə məktəbləri üzrə müavin 

işləmiş, 2000-ci ilin yanvarından daha məsul bir vəzifəyə- “Azər 

Başdövlət Texnəzarət”in Sumqayıt şəhəri üzrə “Dövlət Texniki 

Nəzarət Müfəttişliyi”nin rəisi vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 

Səbuhi İdrisovun nəslini üç övladı davam etdirir. Şərif 

İdrisovun ikinci oğul övladı Rövşən İdrisov da mühəndis kimi 

yetişmişdir. Kiçik oğlu Yunis İdrisov isə sadə zəhmət adamı 

kimi Şəki şəhərində yaşayır. 

Şərif müəllimin qız övladlarından ikisi – Səadət və Rəna 

xanım alim kimi yetişmişlər. 

Böyük qızı Şərafət İdrisova 1945-ci ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. Şərafət xanım 1963-cü ildə Şəki 

şəhər 2 saylı orta məktəbini bitirib. N.Nərimanov adına 

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun (hazırki Tibb Universiteti) 

“Müalicə-profilaktika” fakültəsinə daxil olaraq 1969-cu ildə 

oranı müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.1969-1970-ci illərdə Şəki 

rayonu Baş Layısqı kəndində baş həkim vəzifəsində işləmişdir. 

1970-ci ildən ailəvi Sumqayıt şəhərinə köçmüş, orada 2 

saylı xəstəxanada həkim - nevropotoloq kimi həkimlik 

fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

1993-1997-ci illərdə Sumqayıt şəhər HƏEK-də və 

Respublika HƏEK-də həkim-funksionalist kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. 
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1997-ci ildən hal-hazıradək Sumqayıt şəhər 6 saylı zona 

TSEK-də həkim-nevropoloq kimi fəaliyyətini davam etdirir. 

Şərafər xanım İdrisovanın nəslini 4 övladı davam etdirir. 

Səadət Şərif qızı İdrisova 1953-cü ildə Şəki rayonunun 

Baş Göynük kəndində anadan olmuş, 1960-1970-ci illərdə orta 

təhsilini tamamlamışdır. Əmək fəaliyyətinə NQÇİ-nin 

“Qaradağneft” şöbəsində başlamışdır. 1975-ci ildə Azərbaycan 

Neft və Kimya İnstitutuna (hazırki Neft Akademiyasına) daxil 

olan Səadət xanım 1981-ci ildə həmin ali məktəbi 

“Mühəndis-texnoloq” ixtisası üzrə başa vurmuşdur. 1974-cü 

ildən Səadət xanımın elmi fəaliyyəti AMEA-nın Polimer 

Metalları İnstitutu ilə bağlı olmuş, bu institutda o, 2000-ci ilədək 

laborant, mühəndis, kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi 

vəzifələrində çalışmışdır. 1996-cı ildə professor, AMEA-nın 

müxbir üzvü M.Salahovun rəhbərliyi altında “O-m-r- 

fenilidindiaminlərin sis və trans-4-t sikloheksin -1,2-dikarbon 

turşuların anhibridləri ilə asilləşməsi və alınmış amidoturşuların 

bəzi çevrilmələri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası 

müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 

qazanmışdır. 

2000-ci ildən Səadət Şərif qızı İdrisova Sumqayıt Dövlət 

Universitetinin “Üzvi və fiziki kimya” kafedrasında 

elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərir. O, dosent kimi 30-a yaxın elmi 

məqalənin, 2 metodik vəsaitin, 1 patentin, 4 müəlliflik 

şəhadətnaməsinin müəllifidir. Elmi məqalələri dünyanın və 

respublikanın nüfuzlu jurnallarında nəşr olunub. 

Səadət İdrisovanın yeganə nəsil davamçısı olan Pərvin 

xanım həkimdir. Tibb Universitetinin “Müalicə işi” fakültəsini 

bitirmişdir. 

Rəna Şərif qızı Əsədova (İdrisova) 1962-ci ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. 1969-1979-cu illərdə orta 

təhsilini tamamladıqdan sonra 1979-cu ildə M.Əzizbəyov adına 

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil olmuş, 1984-cü ildə 

institutu “Mühəndis-elektrik” ixtisası üzrə əla qiymətlərlə 

bitirmişdir. 
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Elmi pedaqoji fəaliyyətinə Rəna xanım Sumqayıt Dövlət 

Universitetində başlamış, 1980-2003-cü illərdə orada laborant, 

baş laborant, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır. 2001-ci ilin 

oktyabrında o, AMEA-nın müxbir üzvü, professor 

F.İ.Məmmədovun rəhbərliyi altında “Sənaye obyektlərinin idarə 

sistemləri üçün bütöv maqnit keçirici ikiölçülü elektromaqnit 

böyük yerdəyişmələr çeviricilərinin işlənməsi və tədqiqi” 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək texnika 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.  

Rəna xanım 2003-cü ilin yanvar ayından AMEA-nın 

Kibernetika İnstitutunda elmi işçi, 2004-cü ilin sentyabr ayından 

isə “Elmi-texniki informasiya, patent tədqiqatları və 

menecment” şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışır. 

Rəna xanım həm də Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universitetinin dosentidir.O, yaradıcı alim kimi 14 elmi 

məqalənin, iki elmi ixtiranın və bir metodik vəsaitin müəllifidir. 

Rəna xanımın ömür yoldaşı Qismətəli Əsədov 

respublikamızın tanınmış ziyalı-mütəxəssislərindəndir. 

Sumqayıt şəhərinin inkişafındakı rolunu nəzərə alan ölkə 

rəhbərliyi onu 2005-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif etmişdir. 

Qismətəli Əsədovun nəslini oğlu Əflatun və qızı Şəfiqə xanım 

davam etdirir. Əflatun Tibb Universitetini, Şəfiqə xanım isə 

Avrasiya Universitetini bitirib. 

Şərif İdrisovun digər qız övladları olan Lalə xanım tibb 

bacısı kimi, Məhəbbət xanım isə mühəndis-texnoloq kimi 

çalışır və şərəfli ana ömrü yaşayırlar. 

     Rəhimuşağı nəsli [patronim] – Nəsil haqqında məlumatı 

bizə Baş Göynük kəndinin, həmçinin Şəkinin sayılıb-seçilən 

ziyalılarından olan Cuma Mahmudov verdi. 

Cuma müəllim fəxrlə bildirdi ki, Rəhimuşağı nəsli Baş 

Göynüyün sayılıb-seçilən, halal zəhmətlə yaşamağa üstünlük 

verən, adət-ənənələri, milli dəyərləri qiymətləndirən və yaşadan, 

dövlətə və dövlətçiliyə sadiq nəsildir. Ulu babamız Rəhim kişi 

olub. Rəhimin nəslini Mahmud kişi davam etdirib. Ona görə də 
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bu nəsil daşıyıcıları kənddə Mahmudovlar kimi tanınır. 

Mahmud kişinin nəslini oğlanları Mikayıl, Kərim, Məmməd 

davam etdirmişlər. 

Mahmud kişinin böyük oğlu Mikayıl Azərbaycanın 

müstəqilliyi uğrunda mübarizlərdən biri olmuş, türk ordusunun 

generalları ilə şəxsən görüşmüşdür. Mikayıl kişi 1918-1920-ci 

illərdə Şəki bölgəsində,o cümlədən Göynük mahalında 

azərbaycanlıları kütləvi surətdə qırmağa çalışan daşnaklara qarşı 

fəal mübarizə aparmış, başçılıq etdiyi xalq könüllüləri ilə 

birlikdə Nuru Paşanın xilaskarlıq əməliyyatlarında iştirak etmiş, 

1930-cu il Göynük üsyanının başçılarından biri olmuşdur. Sovet 

rejiminin təqibləri nəticəsində öz ailəsi ilə birlikdə doğma Baş 

Göynük kəndindən didərgin düşən Mikayıl kişi bir müddət 

qonşu Qax-Zaqatala rayonları ərazisində gizli həyat keçirdikdən 

sonra, nəhayət, Balakən rayonunun Sarıbulaq kəndində qərar 

tutmuşdur. Sonralar Azərbaycanın görkəmli tarixçi alimi kimi 

yetişən Yaqub Mahmudov Mikayıl kişinin ailəsində 1939-cu 

ilin fevral ayının 19-da dünyaya göz açmışdır. Balaca Yaqubun 

uşaqlıq illəri Balakən rayonunda keçmiş, 1956-cı ildə o, 

Sarıbulaq kəndində orta təhsilini tamamlamışdır. Doğma 

vətəninin tarixinə hələ uşaqlıqdan vurğun olan Yaqub 

sənədlərini 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

(indiki BDU) “Tarix” fakültəsinə vermiş, imtahanları uğurla 

verərək tələbə adını qazanmışdır. Tələbəlik həyatı elmi uğurlarla 

daim müşayət olunan Yaqub Mahmudov əvvəl Stalin, sonra isə 

Lenin təqaüdü ilə təhsilini davam etdirmişdir. 1962-ci ildə 

universiteti əla qiymətlərlə bitirməsinə baxmayaraq Elmi 

Şurasının qərarı ilə orta əsrlər tarixi ixtisası üzrə aspiranturada 

saxlanmışdır. Həmin müddətdən görkəmli alim 

Ə.M.Şahmalıyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın orta əsrlər 

tarixi üzrə elmi axtarışlara başlamışdır. 

1966-cı ildə aspiranturanı başa vuraraq XV əsrin II 

yarısında Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətinin Venesiya ilə 

qarşılıqlı əlaqələrinə dair namizədlik dissertasiyası müdafiə edir. 

Həmin ildə gənc alim Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası 
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redaksiyasında işə qəbul edilərək 1968-ci ildə burada böyük 

elmi redaktor, Azərbaycan tarixi redaksiyasının müdiri, elmi 

işlər üzrə baş redaktor vəzifələrində çalışır. 1968-ci ildə o, 

V.İ.Lenin adına APİ-nin “Ümumi tarix” kafedrasında baş 

müəllim kimi elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlayır. Bu ali məktəbdə 

müəllim işlədiyi illərdə Y.Mahmudov “Öyrənilməmiş səhifələr” 

(1972), “Səyyahlar Azərbaycana gəlir” (1977), “Odlar yurduna 

səyahət” (1980) adlı kitablarını çap etdirir. 1981-ci ildə 

Y.Mahmudov Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Tarix” 

fakültəsində “Qədim dünya və orta əsrlər” tarixi kafedrasının 

açılması ilə əlaqədar həmin kafedraya işə dəvət edilir, 1985-ci 

ildə “Tarix” fakültəsinə dekan müavini, 1986-cı ildə dekan 

seçilərək 1990-cı ilədək bu vəzifədə çalışır. 1985-1990-cı illərdə 

alimin tədqiqatçı qələmindən sanballı elmi əsərlər çıxır. 1989-cu 

ildə Y.Mahmudov Moskva Dövlət Universitetinin Elmi 

Şurasında “Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa 

ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri (XV əsrin II yarısı – XVII əsrin 

əvvəlləri)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 

tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini qazanır. 

1991-1992-ci illərdə Yaqub Mahmudov müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının təhsil quruculuğunda fəal iştirak 

edir. Bu məqsədlə o, “Təhsil Konsepsiyası” və “Təhsil 

Qanunu”nu hazırlayan ekspert- işçi qrupuna rəhbərlik edir. Alim 

1992-ci ilin oktyabrında “Azərbaycan Ensiklopediyası” 

Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyinə baş direktor təyin edilir. 1994-cü 

ildə Y.Mahmudov yenidən “Tarix” fakültəsinə dekan təyin 

edilir. 1994-1998-ci illərdə onun gərgin tədqiqatçılıq əməyinin 

nəticəsi olan “Azərbaycan tarixi-intibah dövrü” (1995-1996), 

“Azərbaycan diplomatiyası” (1996), “Altay xalqları” (1996), 

“Ata yurdu” (1997, 1998) monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitləri 

nəşr olunur. Hazırda Yaqub Mahmudov AMEA-nın həqiqi üzvü, 

A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru və Azərbaycan 

Milli Məclisinin deputatı kimi şərəfli missiyanı həyata keçirir [ 

56]. 
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Rəhimuşağı nəslindən Muxtar Mahmudov, Cuma 

Mahmudov, Abdulla Mahmudov, Tofik Mahmudov, Nəriman 

Mahmudov kimi tanınmış müəllimlər Əliheydər Mahmudov, 

Şahvələd Mahmudov, Fərman Mahmudov kimi həkimlər, 

Səmayıl Mahmudov, Yamən Mahmudov, Rəhim Mahmudov, 

Əmrah Mahmudov kimi iş adamları çıxmışdır. 

İnformatorumuz Mahmudov Cuma Muxtar oğlu 1952-ci 

ildə Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə 1 saylı 

Baş Göynük kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra keçmiş Sovet 

Ordusu sıralarında hərbi xidmət keçmiş, ordudan tərxis 

edildikdən sonra Azərbaycan Dövlət İnstitutunun “Filologiya” 

fakültəsinə daxil omuşdur.1974-cü ildə institutu bitirib Şəki 

rayon Aşağı Göynük kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat müəllimi kimi işə başlamışdır. 1976-cı ildən pedaqoji 

fəaliyyətini Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbində davam 

etdirməyə başlamışdır. 2004-cü ildən isə uzun illər pedaqoji iş 

tcrübəsi və zəngin biliyi, yüksək idarəçilik qabiliyyəti nəzərə 

alınaraq 1 saylı Baş Göynük kənd orta məktəbinə direktor təyin 

edilmiş, uzun müddət bu vəzifədə çalışmışdır.  

Eyvazuşağı patronim. Nəslin kökündə dayanan Eyvaz 

kişi haqqında məlumat o qədər də çox deyil. Bizə onunla bağlı 

məlumat verən 60 yaşlı kənd ziyalısı Vaqif Şirinov bildirdi ki, 

Eyvaz kişi Baş Göynüyün tanınmış sakinlərindən biri kimi XIX 

əsrin II yarısından 1920-ci ilədək ömür sürmüşdür. Eyvaz kişi 

qardaşları ilə birlikdə at ilxısına, qoyun sürüsünə malik varlı 

şəxs olmuşdur. Sovet dövləti Eyvaz kişini milli təəsübkeşliyinə, 

sovet qanunlarını tanımaq istəmədiyinə görə öz həyətindəki tut 

ağacına bağlanmış şəkildə, nəslinin gözləri qarşısında 

güllələmişdir. Eyvaz kişinin qardaşları Hüseynəli və Şirin öz 

varidatlarından əl çəkərək sosialist qanunlarını qəbul etsələr də, 

daim təzyiq və nəzarət altında yaşamışlar. Sonralar 30-cu illərin 

repressiyalarına məruz qalaraq müxtəlif müddətdə Rusiyanın 

ayrı-ayrı yerlərinə sürgün edilərək geri qayıtmamışlar. Vaqif 

müəllim onu da qeyd etdi ki, bu nəslin sonrakı 
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nümayəndələrinin yaşayışı üçün Dostu nənənin xeyli əməyi 

olmuşdur. El arasında onu “Dosih qarı” deyə çağırmışlar. 

1942-ci ildə bu nəsildən 30 nəfərdən artıq gənc faşizmə qarşı 

mübarizə üçün ordu sıralarına səfərbər olunmuşdur. Nəslin 

təsərrüfatında cəmi bir uzunqulağı var imiş. Onu da sovet 

əsgərləri Şin dərəsi adlanan ərazidə Dağıstana-cəbhənin ön 

xəttinə silah aparmaq üçün götürürlər. Dostu nənə o dövrdə 

İ.V.Stalinə məktub yazaraq uzunqulağın geri qaytarılmasını 

xahiş edir. Deyilənə görə, Stalinin göstərişi ilə əsgərlər 

uzunqulağı götürə biləcəyi ərzaq yükü ilə birlikdə geri 

qaytarırlar. 

Nəslin Şirin budağı ilə bağlı Vaqif müəllim zəngin 

məlumat verərək bildirdi ki, Şirin oğlu Musa kişi (babası) uzun 

ömür sürməmişdir. Baş Göynük kəndinin sadə zəhmət adamı 

kimi tanınan Musa kişinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik olmuş, 

40-cı illərin ortalarında dünyasını dəyişmişdir. Məzarı məhəllə 

qəbristanlığındadır. 

Musa kişinin 3 övladı olmuşdur. Övladlarından yalnız 

Zəkəriyyə kişi hazırda kəndin yaşlı nəslinin nümayəndəsi kimi 

ömrünün 81-ci ilini yaşayır. Zəkəriyyə kişi 6 övlad: 2 oğul, 4 qız 

tərbiyə edib yetişdirmişdir. 

Böyük oğul övladı Akif Zəkəriyyə oğlu 1955-ci ildə Baş 

Göynük kəndində doğulub boya-başa çatmışdır. Hazırda Baş 

Göynük kəndində fərdi təsərrüfatla məşğul olur və sürücü 

işləyir. Nəslini oğlanları Mehman, İlham, Əfqan, qızı Gülnarə 

davam etdirirlər. 

Zəkəriyyə kişinin kiçik oğul övladı Vaqif Şirinov təkcə 

Baş Göynük kəndində deyil, Şəkidə də tanınıb sevilən 

ziyalılarımızdandır.Hazırki kitabımızın “Baş Göynük kəndinin 

tarixi coğrafiyası” fəslinin yazılmasında Vaqif müəllim müəllifə 

əməli köməklik göstərmişdir.  

Vaqif Zəkəriyyə oğlu Şirinov 1957-ci ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuş, ibtidai təhsilini 1964-cü ildə 2 saylı orta 

məktəbdə almış, 1971-ci ildə oranı fərqlənmə şəhadətnaməsi ilə 
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bitirərək həmin ildə Şəki Pedaqoji Texnikumuna daxil 

olmuşdur.Texnikumu 1975-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə 

bitirdikdən sonra Şirinbulaq kənd məktəbində əmək təlimi və 

rəsmxət müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 

1977-1982-ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) 

“Coğrafiya” fakültəsində qiyabi ali təhsil almışdır. 1982-ci ildən 

kəndin 2 saylı tam orta məktəbində “Coğrafiya” fənnini tədris 

edir. Fəal ziyalı kimi kəndin ictimai işlərində fəal iştirak edir. 

Vaqif Şirinovun nəslini övladları Vüsalə, Tural, Cəlal 

davam etdirir. 

Böyük övladı Vüsalə xanım Baş Göynük kəndində 

anadan olmuşdur. O, 1999-2004-cü illərdə Gəncə Kənd 

Təsərrüfatı Akademiyasında ali təhsil almışdır. Hazırda Bakı 

şəhərində yaşayır.  

Oğul övladı Tural Şirinov 1982-ci ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olub. İbtidai və orta təhsilini Göynükdə 

aldıqdan sonra 2000 - 2004-cü illərdə Sumqayıt Dövlət 

Universitetinin “Tarix” fakültəsində ali təhsil almışdır. Hazırda 

Baş Göynük kənd 2 saylı orta məktəbində ixtisası üzrə müəllim 

işləyir. 

Vaqif Şirinovun kiçik oğul övladı Cəlal Şirinov 1983-cü 

ildə Baş Göynükdə anadan olmuş, ibtidai və orta təhsilini kənd 

məktəbində aldıqdan sonra 2000-2004-cü illərdə Sumqayıt 

Dövlət Universitetinin “Tarix” fakültəsində ali təhsil almışdır. 

Hazırda Rusiya Federasiyasında yaşayır.  

Eyvazuşağı nəslinin ən tanınmış şəxslərindən biri Əmrah 

kişi olmuşdur. Əmrah kişi haqqında məlumat verən Ləman 

Əmrahov anasından eşitdiklərini qeyd edərək bildirdi ki, o, 

hökmlü, yüksək idarəçilik qabiliyyətinə malik şəxs olmuşdur. 

Əsasən heyvandarlıqla məşğul olmuşdur. Oğlanları Qəhrəman, 

Məcid, Əhməd, Nurəhməd vətənpərvər, yurdsevər şəxs kimi 

tanınmışlar. Onlardan Məcid kişi bolşeviklərin müsadirə 

tədbirlərinə məhəl qoymadığına görə sovet qanunları ilə 

cəzalandırılaraq 1930-cu ildə Şahbaz qarının qoruğunun yanında 

güllələnmişdir. Qəhrəman kişi isə 1937-ci ildə siyasi böhtanın 



 

 149 

qurbanı olaraq həbs edilmiş, türmə şəraitində dünyasını 

dəyişmişdir. 1994-cü ildə ailəsi onun bəraət kağızını almışdır. 

Əhməd Əmrah oğlu da layiqli nəsil davamçılarından 

olmuşdur. O, arıçılıq və heyvandarlığı özü üçün əsas fəaliyyət 

sahəsi seçmişdir. Dostu xanım onun həyat yoldaşı olmuşdur. 

Əhməd kişinin nəslini oğlanları Kərim, Zaman, Muxtar, 

İbrahim, Şakir, Ağabəy davam etdirmişlər. Muxtar və Zaman 

qardaşları Böyük Vətən müharibəsi cəbhəsində qəhrəmancasına 

vuruşaraq, Latviya və Litva uğrunda gedən döyüşlərdə həlak 

olmuşlar.  

Kərim Əhməd oğlu 1922-ci ildə Baş Göynük kəndində 

anadan olmuşdur. Uzun illər kənd kolxozunda ferma müdiri, 

briqadir, qoyunçuluq briqadiri vəzifələrində çalışıb. 1991-ci ildə 

dünyasını dəyişib. Nəslini oğlanları Məmməd, Kamal, Zaman, 

Muxtar, qızları Gəndəvər, Salatın, Aişə, Tamam, Sevda davam 

etdirirlər. 

Zaman Kərim oğlu Əmrahov 1957-ci ildə Baş 

Göynükdə anadan olub. İbtidai və orta təhsilini kənd 2 saylı orta 

məktəbində almışdır. Sonralar Bakıda Ali Tətbiqi Elmlər 

Kollecini bitirmişdir. 2000-ci ildən 2010-cu ilədək Baş Göynük 

Kənd Bələdiyyəsinin üzvü işləmişdir. Hazırda işləmir. 

Nəslin digər davamçıları olan Kamal, Məmməd və Muxtar 

ayrı-ayrı əmək sahələrində fəaliyyət göstərmişlər. 

Kərim kişinin həyat yoldaşı Gülmünaz xanım Məcid qızı 

Əmrahova 1924-cü ildə Baş Göynükdə doğulub boya-başa 

çatmışdır. Uzun illər Qafqaz kolxozunda tütünçü kimi yüksək 

əmək göstəriciləri əldə edərək çalışmışdır. 2007-ci ildə 83 

yaşında dünyasını dəyişmişdir. 

Ədilovlar nəsli patronim - Bu nəsil təkcə Baş Göynükdə 

deyil, Azərbaycanda məşhur bir nəsildir. Bu məşhur uruq 

haqqında, bu uruğu təmsil edən ziyalılar haqqında Baş Göynük 

kəndinin ziyalı oğlu, Göynük və göynüklülərlə bağlı maraqlı 

yazıların müəllifi Şahin Aydəmirin “Tikdi ki, izi qalsın” adlı 

kitabında yetərincə məlumat vardır. Biz də qeydlərimizi onun 
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yazdıqları və topladığımız digər məlumatlara əsasən verəcəyik. 

Ədilovlar soyunda söz sahibi olan ağsaqqallar, savadlı, ali 

təhsilli ziyalılar yetərincədir. Bu nəslin görkəmli 

nümayəndələrindən biri Hacıbala Ədilov olmuşdur. Hacıbala 

kişi Baş Göynük kəndinin tanınmış dəmirçi sənətkarı olmuşdur. 

O, övladlarını halal, qabarlı əllərinin gəliri ilə böyütmüşdü. 

Onun sənətkar ocağında gələcəkdə bu nəslə baş ucalığı gətirəcək 

dörd övladı dünyaya göz açmışdı: Həsən, Qələm, Zahid və 

Nazlı. Halal ruzinin bərəkəti ilə fiziki cəhətdən kamil olan bu 

uşaqları anaları Gülarə xanım da mənəvi baxımdan kamil 

tərbiyə etmişdi. Baş Göynüyün digər uzunömürlüləri kimi 

Hacıbala kişi 12 yaşından atasızlığın acısını dadsa da, dəmirlə 

işləyib dəmirləşə-dəmirləşə yaşa dolub fiziki cəhətdən 

qüvvətlənmiş, düz  97 il sənətkar ömrü yaşamışdı. 

Hacıbala Ədilov təhsil almasa da, savadlı və nurlu insan 

kimi İslami dəyərlərə malik olan, rus dilini səlis bilən şəxslərdən 

idi. Belə bir insanın evində Həsən Ədilov kimi bir ziyalının 

doğulub boya-başa çatması təbii hal idi. 

Həsən Ədilov Hacıbala Ədilovun ailəsində 1925-ci ilin 

mart ayının 25-də dünyaya göz açmışdı. Balaca Həsən sinif 

müəlliməsi Pərnaz xanım Hacıyevanın qayğısı və nəvazişi ilə 

1931-ci ildə Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbin birinci 

sinfində oxumuşdu. Orta məktəbi əla qiymətlərlə başa 

vurduqdan sonra o, ali təhsilini Nuxa İkiillik Müəllimlər 

İnstitutunda almışdı. Onun Müəllimlər İnstitutuna daxil olduğu 

il amansız müharibə ilinə təsadüf etsə də, institutu əla 

qiymətlərlə başa vurduğu üçün o, xalqın balalarına savadlı 

müəllimlərin dərs deməsi ehtiyacı ilə bağlı döyüşən ordu 

sıralarına səfərbər edilməmişdi. Müharibənin ən ağır bir ilində, 

1943-cü ildə Həsən Ədilov tarixçi kimi siyasi fəaliyyətə, 

təyinatla Zaqatala rayon Komsomol Komitəsinə göndərilmişdi. 

Azərbaycanın tarixi yurd yerlərindən olan Zaqatalada da kütləvi 

savadsızlığın hökm sürməsi gənc Həsənin diqqətini cəlb etmiş, 

o, ilk günlərdən dövlətin savadsızlığı ləğv etmək proqramının 

həyata keçirilməsinin öncüllərindən olmuşdur. 1943-cü ilin 
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sentyabr ayının 1-i bəlkə də Həsən Ədilovun ən sevincli günü 

olmuşdu. Çünki bu tarixdə Həsən Ədilov cansıxıcı siyasi 

fəaliyyətdən nurlu bir yola-pedaqoji rəhbərliyə qədəm qoyaraq 

Zaqatala rayonunun Maqov kənd yeddiillik məktəbinə direktor 

təyin edilmişdi. Onun Şəki maarifinə gəlişi 1944-cü ilə təsadüf 

edir. Bu ildə o, Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbinə tarix 

müəllimi təyin edilir. Bir il müəllimlik fəaliyyəti göstərdikdən 

sonra o, Baş Göynük kənd 2 saylı yeddillik məktəbə dərs hissə 

müdiri təyin edilir. 1947-ci ilin iyun ayının 30-da isə o, 2 saylı 

məktəbə direktor göndərilir. Şanlı müəllimlik fəaliyyəti Həsən 

Ədilovda zəngin pedaqoji və idarəçilik qabiliyyəti 

formalaşdırmışdı. Yaşının və enerjisinin qaynar çağı idi. Nuxa 

Rayon Təhsil Şöbəsi bu enerjili və istedadlı müəllimi Qudula 

kəndinə pedaqoji nailiyyətlər üçün göndərdi. Ciddi 

nizam-intizamdan uzaq olan, savadlı müəllimlərə olan 

ehtiyacdan əziyyət çəkən Qudula məktəbində Həsən Ədilov ona 

tapşırılan məsul vəzifənin öhdəsindən vicdanla gələ bildi. Həsən 

Ədilovun pedaqoji fəaliyyətinin coğrafiyasını geniş 

səciyyələndirən Şahin Aydəmir yazır: “Qonşu Babaratma 

kəndinin natamam orta məktəbindəki vəziyyət də rayon 

maarifinin cavabdeh şəxslərini bərk narahat edirdi. Qabiliyyətli, 

peşəkar maarif xadiminə Babaratmada da açıq-aydın tələbat 

vardı. 1961-ci ildən 1969-cu ilə qədər Babaratma natamam orta 

məktəbinə rəhbərlik etdi. Həsən Ədilov buranı orta məktəbə 

çevirdi, qonşu Şorsu kəndində bu məktəbin filialını açdı. Həsən 

Ədilovun növbəti yerdəyişməsi 1969-cu ildə baş verdi. Bu dəfə 

onu bərbad gündə olan başqa bir natamam orta məktəbə direktor 

göndərdilər”51,s.12-13.Həsən müəllim 1969-cu ildə Baş 

Layısqı kənd orta məktəbinə direktor təyin edildi. 

Həsən Ədilov müəllim pedaqoq kimi Baş Göynüyə düz 25 

ildən sonra döndü. Yaxın dostu Nəsrullah Kərimovun 

gözlənilməz vəfatı ona Baş Göynük kəndindəki 1 saylı orta 

məktəbdə ehtiyac yaratdı. 
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1980-1987-ci illərdə Baş Göynük kənd 1 saylı orta 

məktəbin direktoru olan Həsən Ədilov təhsil aldığı məktəbin 

nizam-intizamını, dərs keyfiyyətini nəinki qoruyub saxladı, bir 

az da inkişaf etdirib müasirləşdirdi. Beş otaqdan ibarət əlavə 

bina tikdirdi. 1987-ci il oktyabr ayının 25-də nəinki Şəki, 

bütövlükdə Azərbaycan maarifinə ağır itki üz verdi. Həsən 

Ədilovun gənc nəslin maariflənməsi, təlim-tərbiyəsi yolunda 

şam kimi əritdiyi müəllim ürəyi həmin tarixdə dayandı. 

Ömrünün 44 ilini şərəfli müəllimliyə həsr edən bu insanın 

ideallarını onun cəmiyyətə layiq tərbiyə edib yetişdirdiyi 

övladları davam etdirdilər.O,yeddi övlad tərbiyə edib 

yetişdirmişdir. Oğlanları Əlövsət, Əbülfət, Eldar, Ramiz və 

Rövşən onun nəsil ağacının layiqli davamçılarıdır.  

Əlövsət Həsən oğlu Ədilov 1948-ci ilin yanvar ayının 

14-də Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. Baş Göynük 

kənd 1 saylı orta məktəbini müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan 

sonra, 1966-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyasının Mexanizasiya fakültəsinin mühəndis-mexanik 

ixtisasına daxil olmuşdur. 1971-ci ildə Şəki rayonunun İnçə 

kəndinin Qırmızı Oktyabr kolxozunda mühəndis kimi əmək 

fəaliyyətinə başlayan gənc mütəxəssis 1973-cü ildə Azərbaycan 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Şəki rayonlararası Normalaşdırma 

İdarəsinə böyük mühəndis, 1974-cü ilin oktyabr ayının 10-da 

həmin idarənin müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

1980-cı il dekabr ayının 31-də Ə.Ədilov “Azərkənd 

Textəminat”ın Şəki rayon Birliyinə baş mühəndis vəzifəsinə 

təyin edilmişdir. 1984-cü ilə qədər bu vəzifədə çalışdıqdan sonra 

Şəki rayon Kiş kənd Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə 

Komitəsinə sədr seçilmişdir.  

Bacarıqlı mühəndis 1986-cı ilin mart ayının 24-də 

“Azərkənd Textəminat” Şəki rayon Birliyinə rəis təyin 

olunmuşdur. Üç il bu vəzifədə çalışan Ə.Ədilov 1989-cu ildə 

Aqrar Sənaye Komitəsinin qərarı ilə Şəki rayon Birliyinin 

Mexanikləşdirmə Müəssisəsi Nəqliyyat və Satış İdarəsinin 

bazasında yeni yaradılan Texniki Təchizat və Mexanikləşdirmə 
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İstehsalat Birliyinə direktor təyin edilmişdir. Vəzifə pillələrini 

şəxsi gözəl keyfiyyətləri və yüksək idarəçilik qabiliyyəti ilə aşan 

Ə.Ədilov 1991-ci il avqust ayının 8-də Şəki rayon Baş Göynük 

kənd Qafqaz kolxozunun idarə heyətinin sədri seçilmişdir. 

Sonrakı illərdə Qafqaz kolxozunun bazasında yaradılmış 

kooperativin sədri və aqrar-islahat komissiyasının sədr müavini 

təyin edilmişdir. 1998-ci ildən Şəki Elektrik Şəbəkəsi Enerji 

Satış İdarəsində böyük nəzarətçi vəzifəsində çalışmışdır. 2001-ci 

ildən Baş Göynük Kənd Bələdiyyəsinin üzvüdür. Nəslini üç 

övladı davam etdirir.  

Ə.Ədilov 2018-ci ilin fevral ayının 23-də dünyasını 

dəyişmişdir. Məzarı kəndin əski qəbistanlığındadır. 

Həsən Ədilovun ikinci oğul övladı Əbülfət Ədilov 

1951-ci ildə Baş Göynük kəndində anadan olmuş, 1967-ci ildə 1 

saylı orta məktəbi bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1967-68-ci 

illərdə babası Hacıbala kişinin yanında dəmirçi köməkçisi kimi 

başlamışdır. 1968-ci ildə Azərbaycan Neft Akademiyasına daxil 

olub, 1973-cü ildə həmin ali məktəbin “Energetika” fakültəsini 

bitirmişdir. 1973-1975-ci illərdə batalyon rabitə rəisi vəzifəsində 

müddətli hərbi xidmətdə olmuşdur.  

1975-ci ildə Mingəçevirdə inşa olunan DKES-də işə qəbul 

olunmuş, bir müddət burda çalışdıqdan sonra təcrübə qazanmaq 

məqsədilə Əli-Bayramlı DKES-ə göndərilmişdir. Yaradıcı 

mütəxəssis kimi 30-dan artıq səmərələşdirici təklifin müəllifidir. 

Ə.Ədilov 1989-1992-ci illərdə Şəki Konserv Zavodunda əvvəlcə 

baş mühəndis, baş direktor müavini, sonra isə direktor 

vəzifəsində çalışmışdır.2004-2005-ci illərdə Ukraynada bizneslə 

məşğul olmuşdur. İslami dəyərlərə ürəkdən bağlı olan Əbülfət 

Ədilov 1993-cü ildə Mingəçevirdə açılmış dini kursa getmiş, 

ərəb qrafikası ilə yazıb-oxumağı öyrənmişdir. Səmavi kitabları, 

dini rəvayət və əsatirləri dərindən öyrənməsi sayəsində Nəsimi 

fəlsəfəsi onun diqqətini cəlb etmişdir. O, “Kamilliyə gedən 

yol”(1999),“Nəsimi əhəlhəqqinin kökləri”(2004) “Ömrün 

ləpirləri” (2010), “İmadəddin Nəsiminin “İraq divanı”na 
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şərhlər” (2015)  kitabları ilə klassik ədəbiyyatın gözəl bilicisi 

və Nəsimişünas kimi tanınmışdır. 

Ə.Ədilov bədii yaradıcılıqla da məşğul olur. Dövri 

mətbuatda maraqlı şeirlərlə tez-tez çıxış edir. Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin Mingəçevir filialının fəal üzvlərindəndir. 

Ə.Ədilovun nəslini dörd övladı davam etdirir. 

Ədilovlar nəslinin görkəmli nümayəndələrindən biri 

Həsən Ədilovun üçüncü oğul övladı Eldar Ədilovdur. Eldar 

Ədilov 1960-cı il fevral ayının 2-də Baş Göynük kəndində 

anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini Baş Göynük kənd 1 və 

2 saylı məktəblərdə almışdır. Əmək fəaliyyətinə hərbi xidmətini 

başa vurduqdan sonra Qafqaz kolxozunda rəssam kimi 

başlamışdır. 

E.Ədilov 1982-1985-ci illərdə Zaqatala Politexnik 

Texnikumunun “Sənaye, mülki tikinti” fakültəsində oxumuşdur. 

Sonralar ixtisası üzrə qiyabi yolla ali təhsil almışdır. 1988-ci ildə 

Azərbaycanda ilk olaraq “Qaya” Təmir-Tikinti Kooperativini 

yaratmış və onun sədri vəzifəsində çalışmışdır. 1989-cu ildən 

Bakı Körpü Tikinti İdarəsində sahə rəisi işləmişdir. Bu vəzifədə 

işlədiyi zaman ərzində respublikanın bir sıra bölgələrində körpü 

və yolların salınmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. 

Başqa-başqa sahələrdə çalışan Həsən Ədilovun övladları həmişə 

dövlətçiliyimizin qorunub saxlanması yolunda üzərlərinə düşən 

vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Bu işin davamı kimi 

Eldar Ədilov 1996-cı ildə Bakıda keçirilən Novruz şənliyində öz 

əl işləri ilə iştirak etmişdir. Onun təfəkkürünün və fantaziyasının 

məhsulu olan incəsənət əsəri ümummilli lider Heydər Əliyevin 

diqqətini cəlb etmiş və onun tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir. 1996-cı ilədək Bakı Körpü Tikinti 

İdarəsində sahə rəisi işləmiş E.Ədilov işini Şəki Konserv 

Zavoduna dəyişmiş və burada sənaye üzrə direktor müavini 

vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

     E.Ədilov 2004-2005-ci illərdə Şəki şəhər Kommunal 

Təsərrüfat İstehsalat Birliyində tikinti işləri üzrə mühəndis 

vəzifəsində işləmişdir. 2005-ci ildən etibarən “Nurlu Körpü” 
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MMC yaratmış və müəssisənin direktoru vəzifəsində 

çalışmışdır. Bu gün də bu vəzifəni icra edən E.Ədilov Şəkidə 

aparılan bir çox tikinti işlərinin həyata keçirilməsini təşkil edir.  

     Beş övladı nəslini davam etdirir. Böyük qızları Aynur və 

Gülarə babalarının yolu ilə gedib tarix müəllimi olublar. 

E.Ədilovun üçüncü qızı Səlamət xanım bu sətirlərin müəllifinin 

sevimli tələbələrindən olmuş, Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutunun Şəki filialını “Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

müəllimliyi” ixtisası üzrə əla qiymətlərlə başa vurmuşdur. 

Ramiz Ədilov Həsən Ədilovun dördüncü oğludur. 1961-ci 

ildə anadan olmuş Ramiz Ədilov 1978-ci ildə Baş Göynük 1 

saylı orta məktəbini bitirmişdir. Hərbi xidmətini başa vurduqdan 

sonra Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutuna daxil olmuşdur. 

İnstitutu bitirib, 1988-ci ildə təyinatla Azərbaycan DRES-ə işə 

göndərilmişdir.Bir müddət böyük mühəndis vəzifəsində 

işləmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan DRES-in İstilik ölçü 

cihazları və Avtomatika sexində böyük usta kimi fəaliyyətini 

davam etdirir. 

R.Ədilovun nəslini üç oğul övladı davam etdirir. 

Həsən Ədilovun sonbeşik oğul övladı Rövşən Ədilov 

1968-ci il avqust ayının 26-da Baş Göynük kəndində anadan 

olmuşdur. Rövşən Ədilov 1975-1985-ci illərdə Baş Göynük 1 və 

2 saylı məktəblərində orta təhsil almışdır. 1985-ci ildə 

eksperiment yolu ilə qəbul imtahanı verərək Sevastopol 

Cihazqayırma İnstitutuna qəbul olunmuşdir. 1988-ci ildə 

Əfqanıstanda hərbi xidmətini başa vurub vətənə qayıtmış, 

Sevastopol Cihazqayırma İnstitutunda ali təhsilin davam 

etdirməmişdir. O, yenidən imtahan verərək Gəncə Kənd 

Təsərrüfatı Akademiyasına qəbul olunmuşdur. İstedadlı gənc 

Akademiyada təhsilini başa vuraraq Baş Göynük kəndindəki 

Kənd Təsərrüfatı Məhsulları Kooperativində iqtisadçı kimi 

əmək fəaliyyətinə başlamışdır.  

1998-ci ildən Şəki Hərbi Komissarlığında inspektor 

vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2002-ci ilin avqustunda ordu 
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sıralarına çağırılaraq Şəki Hərbi Komissarlığında 4-cü bölmənin 

rəisi kimi fəaliyyətini davam etdirmiş, sonra isə  Oğuz rayon  

hərbi komissarı  təyin olunmuş, bir müddət Qax rayonunda 

hərbi komissar işləmiş, hazırda tədaüddədir.  

Nəslini üç övladı davam etdirir. 

Həsən Ədilovun qız övladları olan Həqiqət və Dilbər 

xanım da Baş Göynüyün tanınmış nəsillərində şərəfli ana və 

nənə ömrü yaşayırlar. Həqiqət xanım 6 övlada analıq, 11 nəvəyə 

nənəlik edir. Dilbər xanım Bakı Neft-Yağ Zavodunda işləyir. İki 

övladı, 4 nəvəsi  var. 

Hacı Zaman oğulları patronim - Hacı Zaman haqqında 

əlimizdə dürüst məlumat yoxdur. Doğulması XIX əsrin 

əvvəllərinə təsadüf edir. Müqəddəs Həcc ziyarətində olduğuna 

görə Hacı kimi tanınmışdır. Uluların söyləməsinə görə, kəndin 

sayılıb-seçilən nurani şəxsiyyətlərindən olmuşdur.Hacı Zamanın 

oğlu Əhməd kişi bizə bu məlumatları verən 75 yaşlı Nöbər 

müəllimin (Əhmədovun) ata babasıdır. Əhməd kişi XIX əsrin II 

yarısında dünyaya göz açmış, sadə zəhmət adamı kimi 

əkin-biçinlə məşğul olmuşdur. Təxminən 90 il ömür sürən 

Əhməd kişi 1932-ci ildə vəfat etmişdir. Qəbri Dulus 

məhəlləsinin qəbristanlığındadır. Əhməd kişi 6 övlad: 4 oğul, 2 

qız yetişdirib tərbiyə etmişdir. 

Böyük oğul övladı Hümmət Zamanov 1870-ci ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. Mükəmməl dini təhsil 

almışdır. Kəndin müdrik şəxsiyyətlərindən olmuş, əkinçiliyin 

sirlərini dərindən bilmişdir. Hazırda o, kənd əhli tərəfindən 

hörmətlə yad edilir. 1947-ci ildə dünyasını dəyişmiş, məhəllə 

qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. 

Əhməd kişinin digər oğul övladları olan Qəmət, Zaman, 

İslam Zamanovlar da Baş Göynük kəndində dünyaya göz açmış, 

orada boya-başa çatmışlar. 

 Zaman Zamanov ağır müharibə illərində döyüşən ordu 

sıralarında faşizmə qarşı mübarizə apararaq qəhrəmancasına 

həlak olmuşdur.  
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İnformator Nöbər Əhmədov 1935-ci ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olub. İbtidai təhsilini kənd 2 saylı yeddillik 

məktəbində, orta təhsilini isə 1 saylı kənd məktəbində 

tamamlamışdır. Orta təhsilini başa vurub bir il 26 Bakı 

Komissarı adına Göynük kənd kolxozunda əmək fəaliyyəti 

göstərdikdən sonra orta ixtisas təhsili almaq üçün kolxozun 

göndərişi əsasında Bakı şəhərində texnikuma daxil olaraq 

mühasiblik ixtisasına yiyələnmişdir. Təhsilini başa vurduqdan 

sonra kənd kolxozunda əmək fəaliyyətini genişləndirmiş, uzun 

müddət (40 il) mühasib köməkçisi işləmişdir. Daim ali təhsil 

almaq arzusu ilə yaşayan Nöbər müəllim 1970-ci ildə qiyabi 

olaraq S. Ağamalıoğlu adına Kirovabad (indiki Gəncə Kənd 

Təsərrüfatı Akademiyası) Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna daxil 

olmuş,1975-ci ildə oranı “Kənd təsərrüfat mühasibat uçotu” 

ixtisası üzrə bitirmişdir. Uzun illər kolxoz sistemində ixtisası 

üzrə çalışdıqdan sonra 1995-ci ildə təqaüdə çıxmışdır. Hazırda 

Göynük kəndinin nurani ağsaqqallarındandır və nurlu baba ömrü 

yaşayır.  

Nöbər Əhmədovun ömür-gün yoldaşı Hənifə Əhmədova 

kəndin tanınmış nəsillərindən olan Hacıbabauşağı nəslindəndir. 

Uzun illər Baş Göynük kolxozunda çalışan Hənifə ana 

hal-hazırda ağbirçək nənə ömrü yaşayır. 

Nöbər Əhmədov cəmiyyətə layiq 12 övlad- 6 oğul, 6 qız 

tərbiyə edib yetişdirmişdir. 

Böyük oğlu Zaman Əhmədov 1959-cu ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuş, ibtidai və orta təhsilini kənd 1 və 2 

saylı məktəbində almışdır. 1977-1979-cu illərdə keçmiş Sovet 

Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. 1979-cu ildə 

V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) hazırlıq şöbəsinə qəbul 

olunmuş, bir il orada oxuduqdan sonra, 1980-1984-cü illərdə 

həmin institutda riyaziyyat ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Ali 

təhsilini başa vurduqdan sonra ayrı-ayrı illərdə Şin və Baş 

Göynük kənd 1 saylı orta məktəbində “Riyaziyyat” fənninin 

sirlərini balalarımıza öyrədib. Zaman Əhmədov hazırda da bu 
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müqəddəs peşə ilə məşğuldur. Onun nəslini oğlu Müqəddəs, 

qızları Sevil, Naibə, Vüsalə, Elnarə davam etdirir. 

Kərim Əhmədov 1962-ci ildə Baş Göynükdə dünyaya 

göz açmışdır. İbtidai və səkkizillik təhsilini 2 saylı orta 

məktəbdə, orta təhsilini isə 1 saylı orta məktəbdə-1979-cu ildə 

tamamlamışdır. 1979-80-ci illərdə Qafqaz kolxozunda əmək 

fəaliyyətinə başlamışdır. 1980-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin 

(indiki ADPU) “Ümumi texniki fənlər” fakültəsinə daxil olaraq 

1984-cü ildə institutu müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 

Təyinatla Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbində müəllim 

kimi fəaliyyətə başlamış, hazırda da həmin məktəbdə 

müəllim-psixoloq kimi fəaliyyətini davam etdirir. Onun nəslini 

oğlu Vüqar və qızları Nigar, Adilə və Mədinə davam etdirirlər. 

Məmməd Əhmədov 1964-cü ildə Baş Göynük kəndində 

anadan olub. İbtidai və orta təhsilini 1981-ci ildə 

tamamlamışdır.1981-1983-cü illərdə keçmiş Sovet Ordusu 

sıralarında hərbi xidmətdə olmuş, 1983-cü ildə Kirovabad 

(indiki Gəncə) İnşaat Yerli Sənaye Texnikumunun “Mülki 

tikinti” fakültəsini bitirmişdir. Təhsilini tamamladıqdan sonra 

1987-90-cı illərdə Şəki JBK-sında inşaatçı işləmişdir. Həmin 

müəssisənin süqutundan sonra fərdi əməklə məşğul olmağa 

başlamışdır. Onun nəslini oğlu Azər, İlqar, qızı İlhamə davam 

etdirirlər. 

Rəsul Əhmədov 1969-cu ildə Baş Göynük kəndində 

anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini 1976-1986-cı illərdə 

Göynük kənd 2 saylı orta məktəbdə almışdır. 1987-89-cu illərdə 

keçmiş SSRİ-nin daxili qoşunlarında hərbi xidmət keçmişdir. 

1990-cı ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olmuş, 1995-ci ildə 

həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildə 

təyinatla Baş Göynük 2 saylı orta məktəbində müəllim kimi 

əmək fəaliyyətinə başlamış, 2006-cı ilədək “Rus dili və 

ədəbiyyatı” fənnini tədris etmişdir. Doğma dilimizə və 

ədəbiyyatımıza qəlbən bağlı olan Rəsul müəllim bu sahədə 

biliyini dərinləşdirmək və ixtisasını təkmilləşdirmək üçün 
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2006-cı ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında 

açılan “Yenidənhazırlanma” fakültəsini “Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə bitirmişdir. 2006-cı ilin 

sentyabrından 2 saylı orta məktəbdə “Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat” fənnini tədris edir. Onun nəslini oğlu Rəhim və 

İlham davam etdirirlər.  

Arzu Əhmədov 1971-ci ildə Baş Göynük kəndində 

anadan olub. 1979-89-cu illərdə kənd 2 saylı orta məktəbdə 

ibtidai və orta təhsilini tamamlamışdır. Keçmiş Sovet Ordusu 

sıralarında hərbi xidmət göstərdikdən sonra bir müddət Qafqaz 

kolxozunda çalışmış, kolxoz sistemi dağıldıqdan sonra işsiz 

qalmışdır. Hal-hazırda Şəki şəhərində yaşayır. Onun nəslini 

Rəhman, Yaşar və Nicat davam etdirirlər. 

Fikrət Əhmədov 1976-cı ildə Göynük kəndində 

doğulmuş, ibtidai və orta təhsilini 1984-94-cü illərdə kənd 

məktəbində tamamlamışdır. 1995-ci ildə Milli Ordu sıralarına 

səfərbər olunaraq erməni faşistlərinə qarşı aparılan mübarizə ilə 

əlaqədar 4 il 2 ay hərbi xidmət yolu keçmişdir. Ordu sıralarından 

tərxis olunduqdan sonra Şəki Tibb Məktəbinə daxil olmuş, oranı 

savadlı tibb qardaşı kimi bitirmişdir. Hazırda Baş Göynük sahə 

xəstəxanasında əhalinin sağlamlığı keşiyində durur. Nəslini oğlu 

Orxan və qızı Sevinc davam etdirirlər. 

Nöbər Əhmədovun qız övladları - Yasəmən, Töhfə, 

Təranə, Həqiqət, Nəzakət, Sədaqət xanımlar da müxtəlif 

fəaliyyət üzrə ixtisas qazanaraq işləyirlər. Onlar Baş Göynük 

kəndinin ayrı-ayrı nəsillərində şərəfli ana ömrü yaşayırlar.  

Vəsifoğulları nəsli [patronim]– Nəslin kökündə dayanan 

Vasif kişinin nəslini oğlu Nəsrullah davam etdirmişdir. 

Nəsrullah kişi el arasında mükəmməl bənna kimi tanınmış və 

sevilmişdir. Oğlanları Salam və İmam da onun sənətinin layiqli 

davamçıları olmuşlar. Usta Salamın yüksək sənətkarlığı, 

baməzəliyi, hazırcavablığı ilə el arasında müxtəlif lətifələr 

dolaşır ki, onların bir neçəsini oxucularımızın nəzərinə 

çatdırırıq: 
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- Salam kişi məşhur bənna kimi Baş Şabalıdda ev tikirmiş. 

Evin sahibi evdə yox imiş. Usta işləyib əldən düşür. Görür ki, ev 

sahibəsi onu yeməyə dəvət etmir. Usta Salam evin sahibinə 

narazılığını bildirmək üçün həyətdə bünövrə yeri ölçür. Bunu 

görən evin sahibi təəccüblə ondan soruşur:  

- Ay usta! Əlavə bünövrəni nə üçün ölçürsən? 

Usta Salam halını pozmadan deyir: 

- Sizdə ki, usta ac qarnına işləyir, istəyirəm evin birini 

də özüm üçün tikim. 

Ustanın sözlərindən pərt olan ev sahibi, həyat yoldaşına 

acıqlanıb ustanın yeməyini vaxtlı-vaxtında verməsini tapşırır. 

                 xxx 

Usta Salam xəsis bir adamın evində işləyirmiş. Xəsis ev 

sahibi qənd çox işlənməsin deyə onu xırda-xırda doğrayıb 

qənddanda süfrəyə qoyur. Salam usta çay içərkən qəndi ağzına 

iki-iki atır. Bunu görən xəsis sahibkar ona eyhamla: 

- Ay usta! Sizin kənddə ölünü qəbirə bir-bir qoyurlar 

yoxsa iki-iki: 

Sahibkarın ona nə demək istədiyini başa düşən Usta 

Salam təmkinini pozmadan deyir: 

- İri ölüləri bir-bir, xırda ölüləri iki-iki qoyuruq. Xəsis 

sahibkar ustanın hazırcavablığından pərt olur. 

Usta Salam böyük bir külfətin ruzisini öz halal zəhməti ilə 

qazanmışdır. Onun 11 qızı, 2 oğlu olmuşdur. Hər biri cəmiyyətə 

layiq əsl vətəndaşlar kimi yaşayıb ömür sürmüşlər. Bu müdrik 

insanın böyük oğul övladı Məmməd mahir bənna və müdrik 

şəxs kimi təkcə Baş Göynük kəndində deyil, ətraf kəndlərdə, 

Şəkidə də tanınmışdır. Baş Şabalıd, Aşağı Şabalıd, Baş Layısqı, 

Aşağı Göynük kəndlərində, Gürcüstanın Yeni Səbətli kəndində 

ən gözəl mülkləri Usta Məmməd tikmişdir. O da atası Usta 

Salam kimi baməzə və hazırcavab şəxs olmuşdur. Haqqında 

maraqlı lətifələr formalaşmışdır. Birində göstərilir ki,  

 

- Bir gün Usta Məmməd Usta Mehrəli, Usta Müzəffərlə 

birlikdə kəndin (Baş Göynüyün) yuxarı hissəsinə iş üçün 
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gedirlər. Onlar axşamüstü evə qayıdanda təsadüfən onların 

arxasınca bir uzunqulaq də gəlir. Bunu görən baltaçı Ovçu kişi 

Usta Məmmədə sataşmaq məqsədilə deyir:  

- Ay Usta! Səhər işə gedəndə 3 idiniz, indi 4 olmusunuz. 

Usta Məmməd Ovçu kişinin eyhamını başa düşüb deyir:  

- Ay Ovçu, biz usta 3 nəfərik, yanımızda gələn baltaçıdır. 

 Ustanın hazırcavablığını görən adamlar gülüşürlər. 

Baltaçı Ovçu kişi pərt olur. 

Usta Məmməd təkcə bənnalığı ilə deyil, kəndin 

ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı olan bir şəxs kimi də yaddaşlara 

yazılmışdır. Belə ki, bu müdrik şəxsiyyət 30-cu illərdə qırmızı 

imperiyaya qarşı aparılan mübarizənin öncüllərindən olmuşdur. 

Onun həyatının bu səhifəsi ilə bağlı göynüklülərin dilində 

maraqlı rəvayətlər gəzir. Birində söylənilir ki, üsyançılar Şəkidə 

poçt binasına hücum edərkən rus pulemyotçusunun aramsız atəşi 

ilə üzləşirlər.Pulemyot Usta Məmmədin ağıllı, uzaqgörən tədbiri 

ilə susdurulur. O, sərrast atan nişançıya məsləhət verir ki, 

pulemyotun lüləsinin çıxdığı yerdən üç kirəmid aşağıdan atəş 

açılsın. Bu tədbir sayəsində pulemyot susdurulur və poçt binası 

ələ keçirilir.  

Usta Məmməd kişi yüksək sənətkarlığı ilə yanaşı islami 

dəyərləri gözəl bilən din xadimi kimi də fəaliyyət göstərmişdir. 

30-cu il üsyanı yatırıldıqdan sonra siyasi repressiyalar 

başladığından təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün Məmməd kişi 

yaşayış yerini dəyişərək ailəsi ilə birlikdə Gəncəbasara qaçmış, 

orada keçmiş Şərəfəliyev rayonunun Ləki kəndində 

məskunlaşmışdır. Həmin kənddə un dəyirmanı tikərək işlətmiş, 

xeyirxah əməlləri ilə böyük hörmət qazanmışdır. 1953-cü ildə 

Stalinin ölümündən sonra siyasi repressiyalar səngidiyindən 

yenidən öz doğma kəndinə qayıtmışdır. Məmməd kişi üç oğul, 

iki qız tərbiyə etmişdir. Böyük qız övladı Hürü xanım əvvəl 

Gəncəbasarda, sonra Gəncədə yaşamış, orada dünyasını 

dəyişmişdir. Nəslini oğlanları Tofiq, Mübariz, Rasim, qızları 

Nigar, Ofelya davam etdirirlər. Böyük oğlu Tofiq Hüseynov 
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hazırda Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə yaşayır.M. 

Şamxalovun “Qaynana” əsərini özbək dilinə tərcümə etmişdir. 

Uzun illər Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyində çalışmışdır. 

Oğlu Mübariz Gəncə şəhərində, Rasim isə Moskva şəhərində 

yaşayırlar.  

Böyük oğlu Əhməd Əzimov Gəncədə doğulmuş, sonralar 

Zaqatala şəhərində yaşamış, ali təhsilli həkim-veterinar 

işləmişdir. Əhməd Əzimovun nəslini oğlanları Nemət, Hikmət, 

Qüdrət, qızları Əsli, Gülbadə, Sevinc davam etdirirlər. Qızı 

Sevinc xanım Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində 

dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 

Məmməd kişinin ikinci oğul övladı Mürsəl Salamov 

1934-cü ildə Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. O, 10 

övlad: 6 oğul, 4 qız tərbiyə edib yetişdirmişdir. Uzun illər 

Qafqaz  kolxozunda sürücü işləmişdir. Hazırda təqaüddədir.  

Mürsəl Salamovun böyük oğul övladı Məmmədxan 

Məmmədov 1957-ci ildə Baş Göynük kəndində anadan 

olmuşdur. Məmmədxan müəllim mənsub olduğu nəsillə bağlı 

zəngin məlumata malik bir şəxsdir. “Vəsifoğulları nəsli” ilə 

bağlı məlumatları bizə məhz Məmmədxan müəllim vermişdir. 

O, ibtidai və orta təhsilini 1964-74-cü illərdə 1 saylı kənd orta 

məktəbində tamamlamışdır. 1975-77-ci illərdə keçmiş Sovet 

komandanlığının göndərişi ilə Almaniyada hərbi xidmət 

keçmişdir. 1982-84-cü illərdə Moskva şəhərində VŞNK-nı 

bitirmiş, 1986-cı ildən Qax rayonunda un dəyirmanında növbə 

rəisi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1986-cı ildən kolxoz 

sistemi dağılanadək kolxozda yardımçı təsərrüfat müdiri 

işləmişdir. 2002-2007-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq 

Universitetinin “Ekologiya” fakültəsində ali təhsil almışdır. 

Hazırda Şəki Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsində çalışır. 

Nəslini oğlu Məmməd, qızları Günel, Günay, Rövşanə davam 

etdirirlər. Qız övladlarının hər üçü müxtəlif ixtisaslar üzrə ali 

təhsillidirlər və Bakı şəhərində yaşayırlar. 

Məmmədxan Məmmədovun mülkü Vəsivuşağı 

məhəlləsində yerləşir. 
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Mürsəl Salmanovun ikinci oğul övladı Kamil Məmmədov 

1958-ci ildə Baş Göynük kəndində doğulmuş, ibtidai və orta 

təhsilini orada almışdır. Hazırda Bakı şəhərində yaşayır. Nəslini 

qızları Aysel və Gülnaz davam etdirirlər. 

Mürsəl kişinin digər oğlu İmran Məmmədov 1961-ci ildə 

Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. Orta ixtisas təhsilli 

elektrikdir. Aşağı Göynük kəndində yaşayır. Nəslini oğlu Rəşad, 

qızları Mədinə, Lamiyə davam etdirirlər. 

Bahadur Mürsəl oğlu Rusiyanın Samara şəhərində 

yaşayır. Ali təhsilli kömrük işçisidir. Samara Vilayət Dumasının 

deputatıdır. Nəslini qızları Elena və Şura davam etdirirlər.  

Ehtibar Mürsəl oğlu Bakı şəhərində yaşayır və polis 

orqanlarında işləyir. Nəslini oğlu Elvin, qızı Eltac davam 

etdirirlər. 

Camal Mürsəl oğlu ali təhsilli mühəndisdir. Gəncə 

Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir. Bakı şəhərində yaşayır və 

ixtisası üzrə işləyir. Nəslini oğlu Mürsəl davam etdirir. 

Mürsəl kişinin qız övladlarından Şahnaz xanım 

Məmmədova alim kimi yetişmişdir. O, 1973-cü ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuş, 1990-cı ildə 2 saylı kənd orta 

məktəbini bitirmişdir. 1991-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə 

Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “Pedaqogika – psixologiya” 

fakültəsinə daxil olmuş, 1996-cı ildə oranı bitirmişdir. 1996-cı 

ildən Baş Göynük kənd 2 saylı kənd orta məktəbində ibtidai 

sinif müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2000-ci ilin 

sentyabr ayında Bakı şəhərinə köçmüş və Azərbaycan 

Beynəlxalq Universitetinin “Humanitar elmlər” kafedrasında baş 

müəllim işləmişdir. 2008-ci il yanvar ayının 16-dan həmin 

universitetin tələbə şöbəsinin sədri vəzifəsində işləmişdir. 

Şahnaz Məmmədova (Salahova) 2005-ci ildən Azərbaycan 

Beynəlxalq Universitetinin dissertantıdır.“Kiçik yaşlı şagirdlərin 

vətənpərvərlik tərbiyəsində milli qəhrəmanlar və Qarabağ 

şəhidlərinin nümunəsindən istifadə yolları” mövzusunda 

dissertasiya işi müdafiəyə hazırdır. Şahnaz xanımın 2009-cu ildə 
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nəşr olunmuş “Göynük şəhidləri” kitabı vaxtsız solmuş çiçəklər 

olan göynüklü şəhidlərin ruhuna böyük ehtiram kimi 

qarşılanmışdır. 

Mürsəl kişinin digər qız övladlarından Nərminə, Gülxar, 

Tellər xanım ailəlidirlər və Bakı şəhərində yaşayırlar. 

Yaşıloğulları nəsli [patronim] - Nəslin ən görkəmli 

nümayəndəsi 1937-ci ildə repressiyaya məruz qalmış Yaqub 

Həbibullah oğlu Məmmədovdur. O, 1909-cu ildə Baş 

Göynüklü Həbibullah kişinin ailəsində dünyaya göz açmışdır. 

İbtidai və orta təhsilini Baş Göynük 1 saylı orta məktəbində 

tamamlamışdır. 1929-cu ildə ümumi hərbi məktəbi bitirdikdən 

sonra 1930-cu ildə ali hərbi təhsil almaq məqsədilə Sankt 

Peterburqa getmiş, 1936-cı ildə təhsilini başa vurmuşdur. Ali 

təhsilini tamamladıqdan sonra vətənə qayıdan Yaqub 

Məmmədovun vətənpərvərliyi, türkçülük ideyalarına sadiqliyi 

sovet təhlükəsizlik orqanlarının diqqətini cəlb etmiş, qırmızı 

imperiyanın nökərləri onu aradan götürmək üçün bəhanələr 

axtarmışlar. 1937-ci ilin 3 sentyabrında Yaqub Məmmədov 

anti-inqilabi səciyyə daşıyan milli hərəkat üzvü kimi 

günahlandırılaraq Hərbi Kollegiyanın fövqəladə qərarına əsasən 

SSRİ Ali Məhkəməsinin 1938-ci il 3 yanvar tarixli qərarına 

əsasən güllələnmişdir. Onun ölümü ilə bağlı 1958-ci il 22 

yanvar tarixli şəhadətnamədə də bu fakt təsdiqini tapmışdır. 

Yaqub Məmmədovun ölümündən sonra onun bütün 

əmlakı müsadirə edilərək götürülmüşdür. 1960-cı ildə Yaqub 

Məmmədovun qardaşı Yəhya Məmmədov onun müsadirə 

edilmiş əmlakının geri qaytarılması ilə bağlı SSRİ Ali 

Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasına müraciət etmiş, Ali Hərbi 

Məhkəmənin Ədliyyə müşaviri Yəhya Məmmədovun müraciəti 

ilə bağlı mərhumun əmlakının geri qaytarılması Azərbaycan 

SSR Nazirlər Sovetinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə 

tapşırılmış, lakin bu məsələ hələlik həll edilməmişdir. 1959-cu 

ilin 12 mart tarixində SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyası 

onun işinə yenidən baxmış və Yaqub Məmmədova haqsız 

güllələnməsi ilə bağlı bəraət verilmişdir. Bu fakt SSRİ Ali 



 

 165 

Məhkəməsinin Ədliyyə müşaviri polkovnik B.O.Şerlinskinin 

mərhumun ailəsinə göndərdiyi 17 mart 1959-cu il tarixli arayışı 

ilə təsdiq edilmişdir. 

Məmmədov Məmmədhüseyn Həbibullah oğlu 1910-cu 

ildə anadan olmuş, ibtidai və orta təhsilini Baş Göynük kənd 

rus-tatar məktəbində almışdır. Sonra ali təhsilini Azərbaycan 

Dövlət Universitetində alaraq müharibəyədək Sabirabad rayon 

Maarif Şöbəsində çalışmışdır. Böyük Vətən müharibəsi 

başlandıqda döyüşən ordu sıralarına səfərbər olunaraq faşizmə 

qarşı mübarizədə həlak olmuşdur. Nəslini oğlu Niyazi davam 

etdirir. O, Bakı şəhərində işləyir və yaşayır. 

Məmmədov Yəhya Həbibullah oğlu 1912-ci ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. Qardaşı Yaqub 

Məmmədovun repressiyasına görə onu haqsızcasına Azərbaycan 

Tibb İnstitutunun III kursundan xaric etmişlər. Sonralar uzun 

illər sadə kolxozçu kimi ömür sürmüş, kənddə dünyasını 

dəyişmişdir.  

Qaragözlər nəsli [patronim]– Baş Göynüyün qədim türk 

uruqlarındandır. Nəsil haqqında məlumatı bizə 82 yaşlı İsmayıl 

Allahverdiyev verdi. O, ulu babası Allahverdi haqqında 

məlumatı olmadığını bildirdi. İsmayıl kişinin atası Nəzir kişi 

kəndin sayılıb-seçilən şəxslərindən olmuş, təxminən 40-cı illərin 

əvvəllərində dünyasını dəyişmişdir. 

İsmayıl Allahverdiyev nəslin ən tanınmış nümayəndəsi 

olmuş aşıqlıq qüdrəti ilə Baş Göynük kəndində və çevrəsində 

toy şənliklərini aparmışdır.(Aşıq İsmayılın həyat və 

yaradıcılığının geniş şərhi tədqiqatın “ Göynük mahalında aşıq 

sənəti ənənələri” fəslində verilmişdir) 

Aşığın oğlanları Aydın, Osman və Aqil də saz havalarının 

gözəl ifaçıları kimi tanınıblar. 

Aşığın böyük oğlu Aydın Allahverdiyev 1969-cu ildə Baş 

Göynük kəndində doğulub. Orta ixtisas təhsilli musiqi 

müəllimidir. Musiqi təhsilini Ağdamda Ü. Hacıbəyov adına 
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Musiqi Məktəbində alıb. Hazırda Bakı şəhərində işləyir. Nəslini 

oğlu Coşqun, qızı Qumru davam etdirirlər. 

İsmayıl kişinin ortancıl oğlu Osman Allahverdiyev 

1971-ci ildə Baş Göynük kəndində anadan olub. İbtidai və orta 

təhsilini 1 saylı məktəbdə alıb. Rusiyanın Orenburq şəhərində 

Milis Məktəbini bitirib. Səkkiz il Şəki Polis İdarəsinin Mühafizə 

xidmətində çalışıb. 

İsmayıl Allahverdiyevin kiçik oğlu Abid İsmayıl oğlu 

1973-cü ildə Baş Göynük kəndində anadan olub. Sadə zəhmət 

adamıdır. 

İsmayıl kişinin ata mülkü kəndin Qaraqamışlar 

məhəlləsində yerləşir. 

Babayevlər patronim. Uruq haqqında məlumatı bizə 

nəslin ağsaqqalı 75 yaşlı Şakir Həsən oğlu verdi. O, babası 

Baba kişinin Göynükdə məşhur bənna kimi xatırlandığını 

söylədi. Şakir kişi ulu babası Süleyman kişi haqqında 

məlumatında onun Baş Şabalıd şeyxinin müridi olduğunu 

vurğuladı. 

Şakir Süleymanovun atası Həsən kişinin doğum tarixi 

dəqiq məlum deyil. Mollaxanada təhsil alması söylənilir. Atası 

Baba kişinin bənnalıq sənətini davam etdirib. 1952-ci ildə Baş 

Göynük kəndində dünyasını dəyişib. Həsən kişinin nəslini 

oğlanları Şakir, Musa, Nizam, Zakir, qızları Şakirə, Narıngül, 

Əlfinaz davam etdirib. Qardaşlardan Nizam və Musa müharibə 

illərində aclıqdan vəfat ediblər. 

Şakir Həsən oğlu Süleymanov 1934-cü ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olub. İbtidai təhsilini Göynük kənd 1 saylı 

məktəbində alıb. Sonra maddi çətinlik üzündən təhsilini davam 

etdirə bilməyib. Əmək fəaliyyətinə gənc yaşlarından Qafqaz 

kolxozunda inşaat bənnası kimi başlayıb. Rayonun ayrı-ayrı 

yerlərində iri inşaat işlərinin aparılmasında yaxından iştirak 

edib. Hazırda təqaüdçüdür. O, cəmiyyətə əsl insanlıq üçün örnək 

ola biləcək 4 oğul və 1 qız tərbiyə edib yetişdirmişdir. 
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Şakir Süleymanovun böyük oğul övladı Şahin Babayev 

1959-cu il yanvar ayının 5-də Şəki rayonunun Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə Şəki rayon Baş Göynük 

kənd 1 saylı orta məktəbini bitirdikdən sonra bir müddət Baş 

Göynük kənd Qafqaz kolxozunda işləmişdir. 

1977-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyasının “Aqronomluq” fakültəsinin yerquruluşu 

şöbəsinə daxil olmuş və 1982-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə 

başa vurmuşdur. 

Ş.Babayev 1982-ci ildə Şəki rayon Aqrar-Sənaye 

Birliyində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1983-cü ildən 1986-cı 

ilin may ayına kimi Şəki rayonlararası Yerquruluşu İdarəsində 

baş yerquruluşçusu vəzifəsində çalışmışdır. 1986-cı ilin iyun 

ayından 1987-ci ilin iyuluna kimi Şəki rayon Bağçılıq Birliyində 

böyük aqronom işləmişdir. 1987-ci ilin iyunundan yanvar ayına 

kimi Şəki rayon XDS İcraiyyə Komitəsində torpaqayırma 

qrupunun rəhbəri olmuşdur. 

Ş.Babayev 7 il, 1990-cı ilin noyabrından 1997-ci ilədək 

Şəki Rayonlararası Yerquruluşu İdarəsinin rəisi vəzifəsində 

işləmişdir. Ş.Babayevi vəzifə kürsülərində müasiri olan vəzifə 

sahiblərindən fərqləndirən ən ümdə cəhət onun dərin biliyi ilə 

yanaşı, yüksək insanpərvərliyi və yüksək məmur mədəniyyəti 

idi. Ən gözəl insani keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən bu əsl türk 

oğlu ünsiyyətdə olduğu həmsöhbətinin ilk andaca məhəbbətini 

qazanmışdır. Buna görə də o, köməksizlərin ümid yeri, kömək 

mənbəyi kimi onu sevənlərin qəlbində özünə əbədi yer almışdır. 

1997-2001-ci illərdə Ş.Babayev Şəki Rayon Torpaq Şöbəsinin 

müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Şəki rayonunda aparılan torpaq 

islahatı ilə əlaqədar o, yenidən Şəki Rayonlararası Yerquruluşu 

İdarəsinin rəisi vəzifəsinə keçirilmişdir. Dərin bilikli və 

təcrübəli yerquruluşçusu və torpaq mütəxəssisi olan Ş. 

Babayevin növbəti iş yeri Zaqatala rayonu olmuşdur. Belə ki, 

Zaqatala rayonunda torpaq islahatı zamanı buraxılmış 

nöqsanların aradan qaldırılması məqsədilə o, Dövlət Torpaq və 
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Xəritəçəkmə Komitəsi sədrinin əmri ilə Zaqatala rayon Torpaq 

və Xəritəçəkmə Şöbəsinə müdir göndərilmişdir. Bacarıqlı 

mütəxəssis bu vəzifəni 2002-2005-ci illərdə yerinə yetirmişdir. 

Dövlət tapşırığını uğurla başa çatdırdıqdan sonra o, bir daha 

Şəki Rayonlararası Yerquruluşu İdarəsinin rəisi vəzifəsinə 

qaytarılmışdır. İnsanlarla səmimi davranış normaları, yüksək 

peşəkarlığı, əsl məmur keyfiyyətləri nəzərə alınaraq Ş.Babayev 

2006-cı ilin aprel ayının 17-də Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti 

başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini vəzifəsinə təyin 

olunmuşdur. Onun bu vəzifədə çalışdığı illərdə insanlığını, 

xeyirxahlığını, maddi dəstəyini görən insanlardan biri də bu 

sətirlərin müəllifi olmuşdur. Bu sətirlərin müəllifi ilə təsadüfən 

tanış olan Ş.Babayev ona əsl qardaşlıq köməyi göstərərək 

qeyrətli dövlət məmuru kimi bütün problemlərini həll etmişdir. 

Ancaq 2010-cu ildə ölkə başçısının təyinatı ilə  Şəki şəhər İcra 

Hakimiyyətinin başçısı təyin edilən Murad Cabbarlının 

idarəetmədə olan səriştəsizliyi sayəsində yeritdiyi yöndəmsiz 

kadr siyasəti nəticəsində istedadlı və insansevər məmur olan 

Şahin Babayev vəzifədən uzaqlaşdırıdi. Murad Cabbarlının 

xalqın idarə edilməsində etimadsızlıq və səriştəsizliyini görən 

ölkə rəhbərliyi bir il sonra rayona rəhbərlikdə yeni kadr 

dəyişikliyi etməyə məcbur oldu. Ticarətdən vəzifəyə gəlib, 

xalqın idarəçilik stolunu ticarət stolu bilən Murad Cabbarlı 

vəzifədən uzaqlaşdırıldı.  

Uca Tanrı özünün ən kamil, səxavətli, insansevər 

bəndəsini ən ağır sınağa çəkir deyirlər. Ş.Babayev də Tanrının 

ən sevimli qulu kimi 2010-cu ilin mayında belə ağır sınağa 

çəkildi. Gözünün tək ağı-qarası, yeganə oğul övladı, Bakı 

Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq hüquq” fakültəsini əla 

qiymətlərlə bitirən Şöhrət ağır yol qəzası nəticəsində həlak oldu. 

Bu Tanrının alın yazısı idi. Bu müdhiş hadisə Şahin müəllimi 

sarsıtsa da, o, əyilmədi, bu ağır itgiyə dözdü. Hazırda onun 

nəslini tək qız övladı olan Azərbaycan Tibb Universitetinin 

məzunu Aygün xanım davam etdirir. İnanırıq ki, gözəl insan və 
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dövlət xadimi olan Şahin Babayev oğul övladının hərarətini qız 

nəvələrindən alaraq xoşbəxt baba ömrü yaşayacaq. 

 Şakir kişinin ikinci oğul övladı İxtiyar Babayev 1960-cı 

ildə Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. 

1978-ci ildə Şəki rayon Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbini 

bitirmişdir.1982-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 

Akademiyasının “Yerquruluşu” fakültəsinə daxil olmuş, 1987-ci 

ildə oranı “Yerquruluşu mühəndisi” ixtisası üzrə bitirmişdir. 

1987-ci ildə Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsində sahə rəisi kimi 

əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1988-ci ildən 1992-ci ilədək Şəki 

rayon Təmir - İstismar İstehsalat Birliyində sahə rəisi işləyən 

İ.Babayev,1992-1994-cü illərdə Şəki Rayonlararası Yerquruluşu 

İdarəsində mühəndis yerquruluşçusu,1994-1995-ci illərdə 

Zaqatala Rayonlararası Yerquruluşu İdarəsində yerquruluşçusu 

vəzifəsində çalışmışdır.1995-1997-ci illərdə Şəki rayon Aqrar - 

Sənaye Kombinatının islahat şöbəsində aparıcı mütəxəssis, 

1997-2003-cü illərdə Şəki Rayonlararası Yerquruluşu İdarəsində 

mühəndis yerquruluşçusu vəzifələrində çalışmışdır. 2003-cü 

ildən 2006-cı ilədək Gəncə Rayonlararası Yerquruluşu 

İdarəsində mühəndis yerquruluşçusu vəzifəsində işləmişdir. 

2006-cı ildən bugünədək Şəki rayon Xəritəçəkmə və Torpaq 

şöbəsində çalışır. İ.Babayev hansı vəzifədə çalışmasından asılı 

olmayaraq özünün sadəliyi, insanpərvərliyi ilə insanlar 

tərəfindən sevilir. Nəslini iki övladı davam etdirir. 

Şakir Süleymanovun üçüncü oğlu Hökmüran Babayev 

ali təhsilli kənd təsərrüfatı işçisi kimi Şəki rayon Xəritəçəkmə və 

Torpaq şöbəsində çalışır. 

Ailənin kiçik oğul övladı Əhliman Şakir oğlu Babayev 

1962-ci ildə Baş Göynük kəndində anadan olub. İbtidai və orta 

təhsilini 1979-cu ildə Göynük kənd 1 saylı orta məktəbində alıb. 

1979-1981-ci illərdə keçmiş Sovet Ordusu sıralarında hərbi 

xidmətini başa vurduqdan sonra 1981-ci ildə S.Ağamalıoğlu 

adına Kirovabad (indiki Gəncə) Dövlət Kənd Təsərrüfatı 

İnstitutunun “Aqronomiya” fakültəsinə daxil olaraq 1986-cı ildə 
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oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Biləcik 

kolxozunda aqronom köməkçisi kimi başlamış, sonra “Qafqaz” 

kolxozunda təftiş komissiyasının sədri, təsərrüfat briqadiri, 

sortlaşdırma məntəqəsində işləmişdir. Nəslini oğlu Elmar və qızı 

Nübar xanım davam etdirir. Oğlu Elmar məktəbli, qızı Nübar 

xanım isə orta məktəb məzunudur. 

Şakir kişinin ömür-gün yoldaşı Cahan xanım Baş 

Göynüyün məşhur türk soylarından olan Zaman bəylərdəndir. 

Cahan xanım uzun illər kolxozda çalışıb, hazırda təqaüddədir. 

Əmək göstəriciləri yüksək olduğuna görə dəfələrlə orden və 

medallarla təltif edilmiş, pul mükafatlarına layiq görülmüşdür. 

Zakir Həsən oğlu Süleymanov 1936-cı ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olub. Ulu babalarının bənnalıq sənətinin mahir 

bilicisi kimi Baş Göynük kəndində böyük hörmət sahibi olub. 

2001-ci ildə dünyasını dəyişib. Məzarı kənd qəbiristanlığındadır. 

Nəslini oğlanları Əmlakin, Qabil, Paşa, Rəhman, Ərzuman, 

qızları Səkinə, Təranə, İlhamə davam etdirirlər. Əmlakin, Qabil, 

Paşa, Rəhman, Ərzuman qardaşları sadə zəhmət adamları kimi 

Bakı şəhərində yaşayır və işləyirlər. 

Hacıyevlər nəsli patronim. Bu qədim türk soyu 

haqqında məlumatı bizə kəndin tanınmış qocaman müəllimi 

Qərib müəllim verdi. O, Qəssəbli məhəlləsinin söz açımını 

onunla izah etdi ki, məhəllənin bəzi adamları qəssəbliklə məşğul 

olduqlarına görə məhəllə “Qəssəbli” adlanıb. Məhəllədə məktəb 

binasının inşa tarixini vurğulayaraq Qərib müəllim bildirdi ki, 

1884-cü ildə Cavadoğlu Məhəmməd, Seyx Əhməd və ulu babası 

olmuş Hacı Alı (Hacalı kimi tələffüz olunur) yüzbaşı birləşib 

rus-tatar məktəbi tikdirmişlər. Hacı Alı yüzbaşı rusca sərbəst 

danışırmış. Tiflisdən qubernator gələndə onun danışığını Hacı 

Alı yüzbaşı tərcümə etmişdir. O, 115 yaşında dünyasını 

dəyişmişdir. Məzarı əsgi kənd qəbristanlığındadır. Onun 9 oğlu 

1 qızı olmuşdur. Balabəy adlı oğlu hökumətə qənim kəsilərək 

qaçaq həyatı yaşamışdır. 
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Qərib müəllim 1927-ci ildə Baş Göynük kəndində anadan 

olmuş, 1943-cü ildə orta məktəbi bitirib Şəki İkiillik Müəllimlər 

İnstitutuna daxil olmuşdur. Sonralar V.İ.Lenin adına APİ-nin 

(indiki ADPU) “Filologiya” fakültəsini qiyabi yolla bitirmişdir. 

O, pedaqoji fəaliyyətinə 1945-ci ildə Baş Göynük kənd 2 saylı 

orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi 

başlamışdır. 1961-1966-cı illərdə Baş Göynük kənd 2 saylı 

səkkizillik məktəbdə direktor vəzifəsində çalışmışdır. 1966-cı 

ildən 1997-ci ilə kimi yenidən 1 saylı orta məktəbdə 

müəllimliyini davam etdirmişdir. Baş Göynük kəndini 

respublikamızın görkəmli alimləri kimi təmsil edən fəlsəfə 

elmləri doktoru, professor Fərman İsmayılov, elmlər namizədi 

Cahangir İsmayılov, elmlər doktoru Qərib Hacıyev orta məktəb 

illərində Qərib müəllimdən dərs almışlar. Ədəbiyyatımızın və 

dilimizin mahir bilicisi olan bu qocaman müəllimin sinəsindəki 

bayatıları, xalq ədəbiyyatının digər nümunələrini yazıya almaq 

istədikdə o, yalnız müharibə illərində Hitlerə ümumxalq 

nifrətinin ifadəsi olan ancaq bir bayatı söyləyə bildi: 

           Hitleri aşıq gördüm, 

           Əlində qaşıq gördüm. 

           Qabağında it yalı 

           Ağzı bulaşıq gördüm. 

Qərib müəllimin bayatı boxçasının məhdudluğunu 

gördükdə bayatı janrının informatorluğu ilə bağlı görkəmli 

folklorşünas, professor Məhərrəm Qasımlının aşağıdakı fikrini 

xatırladım: “Onlar (bayatılar nəzərdə tutulur K.A.) əsasən qadın 

sinədəftərlər tərəfindən söylənir 4,s.178. Qərib müəllimin 

nəslini 4 oğlu, 2 qızı davam etdirir. Oğul övladı Loğmanın iki 

qızı ABŞ-da ali təhsil almışlar. Digər oğul övladları Tahir və 

Mustafa da ali təhsilli kadrlar kimi uzun müddət pedaqoji 

fəaliyyət göstərmişlər. Qızı Həmidə xanım Şəkinin tanınmış, 

sayılıb-seçilən dil-ədəbiyyat müəllimidir. Kürəkəni Sədrəddin 

Bədiyev pedaqoji elmlər namizədi kimi ADPU-nun Şəki 

filialında kafedra müdiridir.  
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Şirinuşağı nəsli patronim. Uruqun kökündə Hacı 

İbrahim kişi durur. Onun doğum və ölüm tarixi haqqında 

məlumat yoxdur. Nəslini oğlu Şirin davam etdirir. Şirin İbrahim 

oğlu Baş Göynüyün ən varlı şəxslərindən olub. Yaşlı nəsil 

nümayəndələri onun çoxlu torpaq sahələrinə, iri və xırda 

buynuzlu çoxlu sayda mal-qaraya sahib olduğunu söylədilər. 

Hazırda Baş və Aşağı Göynük ərazisi aralığında “Şirin kişinin 

qoruğu” adlı ərazi indi də mövcuddur. 1930-cu illərdə kəndə 

kolxoz quruculuğu formalaşanda Qafqaz kolxozunun 

qoyunçuluq birliyi Şirin kişinin qoyun sürüləri hesabına 

yaradılmışdır. Sovet hökuməti onun halal zəhmət hesabına əldə 

etdiyi var-dövləti müsadirə edərək onu “kulak” kimi 

Özbəkistana sürgün etmişdir. Şirin kişinin nəslini oğlanları Hacı 

və Məmmədiyyə davam etdirmişlər. 

Böyük oğlu Hacı Şirin oğlu 1917-ci ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. O, kəndin sənətkarlarından olmuş, 

ağacdan müxtəlif məişət əşyaları hazırlayıb satmışdır. Hacı Şirin 

oğlu göynüklülər tərəfindən xeyirxah, nurani şəxs kimi 

xatırlanır. Nəslini oğlanları Nəsir Musayev, qızı Səfurə davam 

etdirmişlər. 

Şirin kişinin kiçik oğlu Məmmədiyyə 1927-ci ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. Kənd təsərrüfatı, xüsusilə 

heyvandarlıq və quşçuluq sahələrini yaxşı bildiyindən uzun illər 

Qafqaz kolxozunda çobanlıq etmişdir. Müharibə illərində arxa 

cəbhədə yaxşı əmək göstəricilərinə görə orden və medallarla 

təltif edilmişdir. Məmmədiyyə kişinin ömür-gün yoldaşı Gülnaz 

Nəzirməmməd qızı Baş Göynüyün Ayşıxlı nəslindəndir. Söz 

sənətinin sirlərinə dərindən bələd olan bu ağbirçək ananın 

sinəsində yuva salmış müxtəlif məzmunlu bayatıları 

oxucularımızın nəzərinə çatdırırıq: 

Bu yolu izləyirəm,         Bir yaralı qoçam mən, 

Kotanı sazlayıram,         Qapı yoxdur açam mən. 

Oturmuşam yol üstə,       Ürək süfrə deyil ki, 

Yolunu gözləyirəm.        Hər gələnə açam mən. 
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Baş Göynüyün yolları       Göy üzü damar-damar, 

Xırda bitər kolları          Göydən yerə nur yağar 

Bilsəydim siz gəlirsiz       Qəlb ki, var bir şüşədir, 

Süpürərdim yolları          Sən sındırsan kim yamar? 

  

Su gəlir axmağiynən         Əzizim dərə kəndi, 

Qayalar yıxmağiynən        Gümüşdən sinə bəndi, 

Baladan gözmü doyar        Balam gəlmir Göynüyə, 

Uzaqdan baxmağiynən       Dağılsın Göynük kəndi. 

 

Şəkidə qalasıyam,           Kağızın ağına bax, 

Mətləbə çatasıyam           Çevrilib bağına bax, 

Əslimdən xəbər alsan        Mən yadına düşəndə 

Göynüklü balasıyam         Sən Murov dağına bax. 

  

Nərdivanı gətirin            Əsgərlər qatar-qatar, 

Dar küçədən keçirin,         Əynində yaşıl paltarı 

Qəribin ölümünü,            Əsgərin komandiri, 

Anasına yetirin.             Balamı dala qaytar. 

  

Qara atın çuxası,             Gedirəm qrağiynən,  

Gümüşdür qantarğası,         Biçirəm orağiynən. 

Torpaq verən xainlər,         İtirmişəm balamı, 

Ol erməni dığası.            Axtaram sorağiynən. 

  

Məhlədə hündür çinar,        Qoyunu-qoyun gəlsin, 

Yarpağı dinar-dinar.          Dərisin soyun gəlsin. 

Beş bacıyıq bir qardaş.        Hər şeyi sizin olsun, 

Saxlasın pərvərdigar.         Balamı qoyun gəlsin. 

 

Bağçalarda barım var,         Dağda maral durmağa, 

Alma, heyva, narım var.       Ovçu gəlir vurmağa. 

Bilərdim balam gəlir,         Hardan gedim yol olsun. 
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Bir quzu qurbanım var.        Mən balamı görmağa. 

  

Quşlar vətənə gedər,           Bülbül durduğu yerdə, 

Uçar Vətənə gedər.            Boynun burduğu yerdə. 

Mən dərdimi danışsam,         Düşmən qolun qurusun, 

Adam yatana gedər.            Əsgər vurduğun yerdə. 

 

Əlim qoydum əl üstə,           Əzizim uca dağlar, 

Mina gərdan bel üstə.           Gülləri solan bağlar. 

Bəlkə balam gələcək,            Balası ölən ana, 

Gedim durum yol üstə.           Saçını yolar ağlar 

  

Şəkinin yastı yolu,             Əzizim Ala dağı, 

Sel gəldi basdı yolu.            Sel gələr alar dağı. 

Gəlirdim səni görüm,           Hər dağın bir yönü var, 

Allahsız kəsdi yolu.            Yamandır bala dağı. 

  

Reyhanı, saçdım düzə,         Su gəlir qalxa-qalxa,  

Göyərdi, çıxdı üzə            Tökülür bizim arxa, 

Ay ceyran boylu qardaş        Qonşudan bir qız sevdim 

Niyə gəlmirsən bizə           Anamdan qorxa-qorxa 

 

Çay aşağı getmərəm           Apardı çaylar məni 

Çadramı yellətmərəm,          Həftələr, aylar məni 

İki dünya bir olsa,             Yüküm qurğuşun yükü 

Sevmiyənə getmərəm.          Yordu bu toylar məni 

 

Qırmızı alma oğlam,           Dağların yarı mənəm, 

Üzündə xal var, oğlan,         Gün dəysə ərimərəm 

Atam sənə qız verməz          Yeddi il yerdə qalsam 

Anama yalvar, oğlan           Cavanam çürümərəm. 

  

 

Gül-gülə düşdü meylim,        Yollar gedər yolaxlar 

Gül suyun içdi meylim         Yorulubdur ayaqlar 
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Qismətlər paylananda,          Könlü olmayan yerə 

Bəxtimə düşdü, neylim.         Necə gedər ayaqlar 

  

Ayağım yalın oldu           Qızla oğlanın deyişməsi: 

Tikanım qalın oldu           Qız: Bağınızda gül ollam, 

 Mən səndən ayrılmazdım     Bağçada bülbül ollam, 

 Şeytanım zalım oldu         Anamın gülü ollam, 

                          Oğlan, al məni, al məni, 

                          Almasan qarğaram səni. 

Ağacda var bazılar, 

Könlüm səni arzular.     Oğlan: Bağçamız gül istəmir, 

Əyil, üzündən öpüm,           Bağımız bülbül istəmir. 

Qoy baxsın tamarzılar.         Anamsa da qul istəmir, 

                           Çirkinsən almaram səni, 

                          Cavanam, qarğama məni.  

 

Məmmədiyyə kişinin nəslini oğlanları Rafiq, Rasim, 

Rəsul, qızı Zöhrə xanım davam etdirir. 

Rafiq Məmmədiyyə oğlu 1959-cu ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. Ali təhsilli kadr kimi hazırda 

Sumqayıt şəhərində yaşayır və Şahdəniz yatağında neft 

mühəndisi işləyir. 

İnformatorumuz Rasim Məmmədiyyə oğlu 1967-ci ildə 

Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. Orta ixtisas təhsillidir. 

Fərdi təsərrüfatla məşğul olur. Hazırda kənddə ata mülkündə 

yaşayır. Nəslini oğlu Elmar, qızı Gülnar davam etdirir. 

Rəsul Məmmədiyyə oğlu (1970) hazırda Bakı şəhərində 

yaşayır. Nəslini oğlu Şahmar, qızı Nəzrin davam etdirir. 

Şirinuşağı nəslinin mülkü kəndin nəslin adı ilə çağırılan 

Şirinuşağı məhəlləsində yerləşir. 

Alməmməduşağı nəsli [patronim]– Nəslin kökündə 

Alməmməd kişi durur. Alməmməd kişinin atası İslam haqqında 

əldə heç bir məlumat yoxdur. Alməmməd kişi 1870-ci ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. O, kəndin ən varlı adamı 
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kimi tanınmışdır. Hazırda Baş Göynük kəndinin ən qədim və 

yaraşıqlı evi Alməmməd kişinin varislərinə məxsusdur ki, bu evi 

Alməmməd kişi 1906-cı ildə inşa etdirmişdir. Bu qədim evdə 

vaxtilə adı bütün respublikada tanınan Gülara Köylü qızı 

(Qədirbəyova ) kəndin balalarına dərs vermişdir. Alməmməd 

kişinin ticarət əlaqələri İran və Türkiyə ilə bağlı olmuşdur. 

1920-ci ildə sovet dövləti formalaşdıqdan sonra “milliləşdirmə” 

siyasəti aparmağa başlamış, 1930-cu illərdə zorla əmlakı əlindən 

alınıb “kulak” damğası alan onlarla göynüklülərdən biri də 

Alməmməd kişi olmuşdur. Müəyyən müddət Orta Asiyada 

sürgün həyatı yaşadıqdan sonra 1940-cı ildə qoca və xəstə 

vəziyyətdə Baş Göynüyə qayıdaraq 1945-ci ildə öz əcəli ilə 

ölmüşdür. Məzarı məhəllə qəbristanlığındadır. Alməmməd 

kişinin nəslini oğlanları Məmməd, Mustafa, qızı Diləfruz davam 

etdirmişlər. 

Məmməd Alməmməd oğlu 1922-ci ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. Orta ixtisas təhsilli baytar həkim 

kimi müxtəlif illərdə Qafqaz kolxozunda baş zootexnik 

işləmişdir. Nəslini oğlu Bahadur, qızları Hədiyyə, Tahirə davam 

etdirirlər. 

Mustafa Alməmməd oğlu 1923-cü ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. Ali ixtisas təhsilli riyaziyyat 

müəllimi kimi 50 il Baş Göynük kənd 1 və 2 saylı məktəblərində 

riyaziyyatdan dərs demiş, dərs hissə müdiri kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. 1997-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Mustafa kişi 9 

övlad: beş qız, 4 oğul tərbiyə edib yetişdirmişdir. 

Oğlanlarından Alməmməd riyaziyyat müəllimi ixtisası 

üzrə, Əhməd və İqrar isə energetik kimi fəaliyyət göstərirlər. 

Əhməd hazırda Rusiyanın Tümen Vilayətində yaşayır və işləyir. 

İqrar Əhmədov isə baş energetik kimi Şəki şəhərində çalışır. 

Ortancıl oğlu İlqar Əhmədov hazırda Baş Göynükdə babasının 

mülkündə yaşayır. İxtisasca energetik olmasına baxmayaraq 

işləmir. Nəslin davamçısı olmuş Diləfruz Alməmməd qızı 

kəndin tanınmış ziyalılarından olmuşdur. O, uzun müddət (40 il) 
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ayrı-ayrı kəndlərdə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” fənnini 

tədris etmişdir. 2002-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

Hacıuşağı nəsli [patronim] - Baş Göynük kəndinin 

tanınmış uruqlarındandır. Nəsil haqqında məlumatı bizə 

Məmməd Rəsulov verdi. O, ulu babası Hacı kişi haqqında 

atasından eşitdiklərini söyləyərək bildirdi ki, Hacı kişi Həcc 

ziyarətinə getmiş, ziyarətdən 6 aydan sonra qayıtmışdır. O, Həcc 

ziyarətindən qayıtdıqdan sonra xeyriyyəçiliklə məşğul olmuş 

kənddən 1 km aralı məsafədə yerləşən Qırxbulaq adlı ərazidən 

kəndin dörd məhəlləsinə içməli su xətti çəkdirmişdir. Hacı 

kişinin nəslini oğlanları Rəsul və Məmməd davam etdirmişlər. 

Məmməd vaxtsız dünyasını dəyişmişdir. Hacı kişinin layiqli 

nəsil davamçısı olan Rəsul kişi yaxşı təsərrüfatçı olmuşdur. Çar 

hökuməti zamanı Şəki-Qax yolunun, el arasında “Poçt yolu”nun 

kənarında qoz ağaclarının basdırılıb yetişdirilməsini ona həvalə 

etmişlər. Çar məmurları söz vermişlər hər kim bir qoz ağacı 

yetişdirsə ona bir onluq qızıl veriləcək. Ağaclar yetişdikdən 

sonra onlar vədlərinə əməl etməyib demişlər ki, yetişdirdiyiniz 

qoz qızıldır, biz aparmırıq ki, özünüzə qalır. Rəsul kişinin 

nəslini oğlanları Məmməd, Əhməd və Yunus davam etdirmişlər. 

Məmməd Rəsul oğlunun doğum tarixi məlum deyil. Məmməd 

(nəvə) Rəsulov bildirdi ki, babası Məmməd kişi 1933-cü ildə 

kənddə kolxoz qurulanda könüllü olaraq 4 baş kəl və 2 ədəd baş 

arabasını (o vaxt dəmir arabaya baş araba deyirdilər) vermişdir. 

Məmməd Rəsul oğlu 1939-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. Rəsul 

kişinin digər oğlu Əhməd Böyük Vətən müharibəsi cəbhəsində 

həlak olmuş, Yunus isə 1939-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. 

Məmməd kişinin nəslini oğlanları Həsən, Rəsul, Növbər və 

Fərrux davam etdirmişdir. 

 Nəslin görkəmli nümayəndəsi kimi tanınan Həsən 

Süleymanov (1925) 1945-1950-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin “Tarix” fakültəsində təhsil almış, əvvəl Şəkinin 

ayrı-ayrı kəndlərində, 1965-ci ildən ömrünün sonuna kimi isə 

Baş Göynük kəndinin 2 saylı orta məktəbində nurlu müəllim 
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ömrü yaşamışdır. Həsən Süleymanov cəmiyyətə layiq yeddi 

övlad tərbiyə etmişdir. 

Böyük oğlu Vaqif Süleymanov (1951) 1968-ci ildə Baş 

Göynük 1 saylı orta məktəbini bitirdikdən sonra 1969-1973-cü 

illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat” fakültəsini fərqlənmə diplomu 

ilə bitirmişdir.Pedaqoji fəaliyyətə əvvəl Balakən rayonunda 

(1974-1981-ci illər) başlamış, 1981-ci ildən Şəki rayonunun 

Cumakənd orta məktəbinə dəyişilmişdir. 1992-ci ildə Cumakənd 

orta məktəbinə direktor təyin edilmişdir. Nəslini 5 övladı davam 

etdirir. Qızı Ləman xanım alim kimi yetişmişdir.  

Ləman Süleymanova 1983-1994-cü illərdə Cumakənd orta 

məktəbində təhsilini tamamladıqdan sonra Bakı Dövlət 

Universitetinin Şəki filialının “Filologiya” fakültəsinə daxil 

olmuş (1995), 1999-cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmişdir. Əvvəl BDU-nun magistraturasında (1999-2001-ci 

illər),sonra isə 2002-2005-ci illərdə AMEA-nın Folklor 

İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. 2008-ci il fevral 

ayının 22-də “Şəki folklor mühiti” mövzusunda yazdığı 

dissertasiyanı AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 

İxtisaslaşmış Elmi Şurasında müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 

Ləman Süleymanova hazırda AMEA-nın Folklor 

İnstitutunda çalışır. 

Həsən Süleymanovun ikinci oğul övladı Vidadi 

Süleymanov Şəkinin tanınmış həkim ziyalısıdır. Vidadi həkim 

(1954) Baş Göynük 1 saylı orta məktəbini 1971-ci ildə 

tamamladıqdan sonra, 1972-ci ildə N.Nərimanov adına 

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun “Müalicə-profilaktika” 

fakültəsinə daxil olmuş, 1978-ci ildə oranı bitirib 1983-cü ilədək 

Baş Göynük kənd sahə xəstəxanasında həkim kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. 1983-cü ildən Şəki şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının 

kardiologiya şöbəsində həkim-ordinator işləmiş, zəngin biliyi və 

Hippokrat andına sədaqəti nəzərə alınaraq 1994-cü ildən 

kardiologiya şöbəsinə müdir təyin edilmişdir. Vidadi 
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Süleymanov hazırda bu vəzifədə çalışır. Nəslini 2 övladı davam 

etdirir. 

Həsən Süleymanovun üçüncü oğul övladı Aydəmir 

Süleymanov hazırda Şəki rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 

Cələbi xan qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsidir. Ailənin sonbeşik 

oğlu Nizami Süleymanov Baş Göynük kəndində meşə 

gözətçisidir.  

Məmməd Rəsul oğlunun ikinci oğlu Rəsul 

informatorumuz Məmməd Rəsulovun atasıdır. Rəsul Rəsulov 

uzun illər “Qafqaz” kolxozunda əvvəl təsərrüfat briqadiri, 

sonralar isə sürücü kimi fəaliyyət göstərmişdir. Yüksək 

əməksevərliyi sayəsində adı rayonun fəxri kitabına daxil 

edilmişdir. 

Rəsul Rəsulovun nəslini 4 oğlu, 2 qızı davam etdirmişdir. 

Böyük oğlu Məmməd Rəsulov 1982-ci ildə Gəncə Texnologiya 

İnstitutunu bitirib. Hazırda Baş Göynük kənd İcra 

nümayəndəsinin müavini vəzifəsində işləyir. Nəslini oğlanları 

Anar və Elbəy, qızı Teyvə davam etdirir. 

Böyük oğul övladı Anar Rəsulov ali təhsilini Azərbaycan 

Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında alaraq “Azərbaycan dili 

və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasına yiyələnmiş, bu sətirlərin 

müəllifinin sevimli tələbələrindən olmuşdur. 

Kiçik oğlu Elbəy Rəsullu 2010-cu ildə 670 balla 

Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul olunmuşdur.  

Qız övladı Teyvə Rəsulova Azərbaycan Dillər 

Universitetinin “Alman dili” fakültəsini bitirib. 

Rəsul Rəsulovun digər oğlanları Elman və Telman uzun 

müddətdir ki, Qazaxıstanın Alma-Ata şəhərində yaşayırlar. 

Kiçik oğul övladı Eldar Rəsulov orta ixtisas təhsillidir və 

Baş Göynük kəndində yaşayır. 

Məmməd Rəsul oğlunun üçüncü oğlu Nöbər Rəsulov 

1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geologiya 

fakültəsini bitirdikdən sonra təyinatla işləmək üçün Qazaxıstan 

Respublikasına getmiş bir müddət orada çalışdıqdan sonra Bakı 
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şəhərinə qayıdaraq orada əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Nəslini 3 oğlu, 2 qızı davam 

etdirir. 

Məmməd Rəsul oğlunun kiçik oğlu Fərrux Rəsulov Şəki 

Pedaqoji Texnikumunu bitirmiş, uzun müddət Baş Göynük 

kəndində müəllimlik etmişdir. Baş Göynük kəndində vəfat 

etmişdir. Nəslini 4 oğlu və 3 qızı davam etdirir. Oğlanları ali 

təhsillərini Qazaxıstanda almışlar və orada yaşayırlar. 

Molla Cumay nəsli [patronim]– Nəsil haqqında 

məlumatı bizə kənddə və Şəki şəhərində böyük nüfuz sahibi 

olan İsfəndiyar Məmmədov verdi. İsfəndiyar dayı qeyd etdi ki, 

ulu babası Cumay kişi mömin, imanlı, din xadimi- molla olduğu 

üçün Molla Cumay kimi tanınıb. Ata-anasını İsfəndiyar dayı Baş 

Göynük kənd kolxozunun zəhmətkeş, əliqabarlı üzvləri kimi 

xatırlatdı. 

Baş Göynük kəndinin gimgə ağsaqqallarından olan 

İsfəndiyar Salam oğlu Məmmədov 1937-ci il iyul ayının 29-da 

Baş Göynük kəndində anadan olub. İsfəndiyar dayının ömür 

səhifəsindən:1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinin 

başlanması ilə əlaqədar çətin vəziyyət yarandı və aclıq başladı. 

Ona görə də həmin ilin qışında ailəmiz keçmiş Səfərəliyev 

rayonunun (indiki Samux rayonu) Havallı kəndinə köçmüşdü. 

1952-ci ilin may ayında yenidən öz doğma kəndimizə qayıtdıq. 

1955-ci ildə kəndimizdə orta məktəbi bitirib Şəki kənd 

Təsərrüfatı Texnikumunun tarlaçı aqronom şöbəsinə daxil 

oldum. 1958-ci ilin mart ayında texnikumu bitirib işləmək üçün 

Kəlbəcər rayonuna göndərildim. 1962-ci ilədək orada 

çalışdıqdan sonra Baş Göynüyə qayıdıb əvvəl “Qafqaz” 

kolxozunda sahə aqronomu, baş aqronom, sonralar Baş Göynük 

kənd İcraiyyə Komitəsinin sədri, kolxoz Partiya Komitəsinin 

katibi, qonşu Biləcik kəndində kolxoz sədri vəzifələrində 

çalışmışam. Həmçinin işləyə-işləyə qiyabi yolla S.Ağamalıoğlu 

adına Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda ali təhsil alaraq oranı 

alim aqronom ixtisası üzrə bitirmişəm”.  
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İsfəndiyar dayı 1997-ci ilin dekabrından təqaüdə çıxıb. 

Müdrik ağsaqqal kimi Şəki şəhər Ağsaqqallar Şurasının üzvü, 

Baş Göynük kənd Ağsaqqallar Şurasının sədridir. 

İsfəndiyar Məmmədov həmçinin şair təbiətli insandır. 

Yaradıcılığından erməni avanturistlərinə, xüsusilə, Zori 

Balayana nifrətini ifadə edən nümunəni oxucularımızın nəzərinə 

çatdırırıq: 

 

 Zavallı millətim deyib yalandan, 

 Əldə yaylıq, saxta ağlayandı bu, 

 Uydurma əsərlər yaratmaqda da, 

 Qanlı bulaq kimi çağlayandı bu. 

 Şeytandı, ya Zori Balayandı bu. 

 

 Millətçilik xislətində, qanında 

 Pis niyyəti, qoy ,boğulsun canında, 

 Moskvada böyük-kiçik yanında 

 Təlxək kimi quyruq bulayandı bu 

 Şeytandı, ya Zori Balayandı bu 

 

 Millət deyib, qarışdırıb işləri, 

 Canavar tək qıcırdıbdı dişləri, 

 Müsəlman, erməni zəhmətkeşləri, 

 Yalan işdən qana bulayandı bu. 

 Şeytandı, ya Zori Balayandı bu. 

 

 Təsdiq üçün tapa bilmir bir izi, 

 İməklədi, tamam dağıldı dizi, 

 “Haqq işidir” – deyə hər gün mərkəzi 

 Aldadıb barmağa dolayandı bu 

 Şeytandı, ya Zori Balayandı bu. 

 

Sovet xalqı birləşmişdi bir adda, 

Balayanlar qıcqırdılar savadda, 
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Qəddarlıqda, fitnəlikdə, fəsadda, 

Andronik, yoxsa Lalayandı bu. 

Şeytandı, ya Zori Balayandı bu. 

 

Çətin olur xalqın səbri dolanda 

Poqosyanlar, Qıdılyanlar qalanda, 

Bir yerdə ziyanlı yanğın olanda, 

Bir də özü ocaq qalayandı bu, 

Şeytandı, ya Zori Balayandı bu. 

 

Xaricdə də bəziləri hürəndə, 

Millətini qan-qırğına verəndə, 

Çaqqal kimi meşəni tək görəndə, 

Həmkarilə birgə ulayandı bu, 

Şeytandı, ya Zori Balayandı bu. 

 

Sən ey cəllad, bir Allahı gəl tanı, 

Unut birdəfəlik Azərbaycanı, 

Zülümü, zilləti, ölümü, qanı, 

Gündə bir-birinə çalyandı bu, 

Şeytandır, ya Zori Balayandı bu. 

 

İsfəndiyar Məmmədov 8 övlad böyüdüb tərbiyə etmişdir. 

Kiçik oğlu Natiq Məmmədov Bakı şəhərində yaşayır və işləyir. 

Böyük oğlu Cəmiyyət Məmmədov Gəncə Dövlət Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. Hazırda Azərbaycan Yer 

Quruluşu – Layihə İnstitutunun Şəki şöbəsində işləyir. 

Oşiuşağı – Məmməduşağı nəsli [patronim]– Uruq 

haqqında məlumatı Tahir Əhmədov verdi. O, bildirdi ki, ulu 

babasının adı Əhməd olmuşdur. Kənd ağsaqqallarının 

söyləməsinə görə, Əhməd kişi görkəmli din xadimlərindən 

olmuşdur. Əhməd kişinin nəslini oğlanları Məhəmməd, İslam, 

Deyif davam etdirmişlər. Əhməd kişinin böyük oğul övladı 

Məhəmməd kənddə ən böyük xüsusi təsərrüfatı olan bir şəxs 

olmuşdur. O, çoxlu sayda qoyun sürüsünə, mal-qaraya, kəllərə 
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və kəl arabasına malik varlı insan olmuşdur. Məhəmməd kişinin 

nəslini oğlanları Məcid və Əyyub davam etdirmişlər. 

Məhəmməd kişi Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində faşizmə 

qarşı ağır döyüşlərdə olarkən onun var-dövləti Baş Göynüyün o 

zamanki üzdəniraq rəhbərliyi tərəfindən ədalətsizcəsinə talan 

edilmişdir. Bu ədalətsizliyə son qoymaq üçün Məhəmməd kişi 

ordudan qayıdaraq kəndə gəlmiş, törətdikləri ədalətsiz 

hərəkətləri ört-basdır etmək məqsədilə yerli rəhbərlik onu fərari 

kimi milli-təhlükəsizlik qüvvələrinə təhvil vermişdir. Təhvil 

verildikdən on gün sonra Məhəmməd kişi qırmızı imperiya 

rəhbərliyinin ədalətsiz hökmü ilə güllələnmişdir. Məhəmməd 

kişinin oğlu Əyyub kiçik bacısı ilə birlikdə uşaq evində yaşamaq 

məcburiyyətində qalmışdır. İnformatorumuz Tahir müəllimin 

dediyinə görə, atası Əyyub kişi 16 yaşınadək uşaq evində 

yaşamış, bacısı ilə orada vəfat etmişdir. Əyyub Məhəmməd oğlu 

uzun illər (25 il) Baş Göynük kənd “Qafqaz” kolxozunda sürücü 

işləmiş, 2004-cü ilin may ayının 15-də dünyasını dəyişmişdir. 

Həyat yoldaşı Ziyafət Mahmud qızı hazırda ağbirçək nənə ömrü 

yaşayır. Tahir müəllim ana babası Mahmud kişinin adını da 

böyük fəxrlə xatırlayıb onun faşizmə qarşı müharibə 

cəbhələrində vuruşaraq qəhrəmancasına həlak olduğunu qeyd 

etdi. Mahmud kişinin oğlu Şahid uzun illər Qafqaz kolxozunda 

mühasib işləmişdir. 

İnformatorumuz Əhmədov Tahir Əyyub oğlu 1960-cı 

ildə Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. İbtidai və orta 

təhsilini Baş Göynük kəndində bitirdikdən sonra Azərbaycan 

Dövlət Politexnik İnstitutunda ali təhsil almışdır. Əmək 

fəaliyyətinə Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsində başlamışdır. 

Sonralar Su Təminatı Sistemləri İdarəsində baş mühəndis, 

hazırda isə sahə rəisi vəzifəsində işləyir. 

Tahir Əhmədovun nəslini oğlu Xəzər və qızı Türkan 

davam etdirir. Xəzər Tahir oğu Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutunun Şəki filialının “Filologiya” fakültəsini, qızı Türkan 

isə həmin ali məktəbin “İbtidai təhsilin pedaqogikası 
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metodikası” fakültəsini bitirib. Baş Göynük kəndinin nəsilləri 

haqqında məlumat əldə etməyimizdə Xəzər Tahir oğlu bizə həm 

bələdçi kimi, həm də toplayıcı kimi yaxından köməklik 

göstərmişdir. 

Əyyub kişinin ikinci oğul övladı Telman Əhmədov Baş 

Göynük kəndində doğulmuş, ibtidai və orta təhsilini kənd 

məktəbində aldıqdan sonra, Bakı şəhər Politexnik 

Texnikumunda orta ixtisas təhsili almış, hazırda Azərbaycan 

Bəndbasma İdarəsində iş icraçısı vəzifəsində işləyir. Nəslini 

oğlu Cavid, qızları Cəlalə və Bahar davam etdirirlər. Həyat 

yoldaşı Əhmədova Könül İsfəndiyar qızı 1 saylı kənd 

məktəbində kitabxana müdiri işləyir. 

Əyyub kişinin üçüncü oğul övladı Mahmud Əhmədov 

Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunu (indiki Neft Akademiyası) 

bitirmişdir. Hazırda Bakı şəhərində yaşayır və Neftçıxarma 

İdarəsində rəis müavini vəzifəsində çalışır. Nəslini üç övladı 

davam etdirir. 

 Əyyub kişinin sonbeşik oğul övladı Çingiz Əhmədov 

Bakı Maliyyə-Kredit Texnikumunu bitirmişdir. Hazırda Əyriçay 

İdarəsində mühəndis işləyir. Nəslini 2 övladı davam etdirir. 

Oşiuşağı- Məmməduşağı – nəslinin ata mülkü Baş 

Göynük kəndinin Qəssəbli məhəlləsində yerləşir. 

Saadovlar nəsli [patronim]– Nəslin kökündə Saad kişi 

durur. Haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Saad kişi 

informatorumuz Azad Saadovun ana kökünü təmsil edir. Atası 

haqqında məlumat verərək Azad Saadov bildirdi ki, atası 

Əhmədiyyə kişi 1932-ci ildə Qax rayonunun Dəymədağlı 

kəndində anadan olub. 1950-ci ildə yaşayış yerini dəyişərək 

Göynük kəndində məskunlaşıb. Aşıq sənətinin sirlərinə dərindən 

yiyələnən Əhmədiyyə kişi göynüklü Aşıq İsmayılın 

yetişməsində böyük rol oynayıb. Sonralar İsmayıl kişi ilə 

birlikdə Əliabadlı Aşıq Əlidən dərs almışdır. Saz havalarının 

hamısını ifa edə bilirmiş. 1990-cı ildə dünyasını dəyişmiş 

məhəllə qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Əhmədiyyə 
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Əhmədovun nəslini oğlanları Azad və Səfər, qızları Pərzad və 

Anaxanım davam etdirmişlər. 

Azad Saadov (Əhmədov) 1957-ci ildə Baş Göynük 

kəndində doğulmuşdur. 1968-ci ildə Baş Göynük kəndinin 1 

saylı orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1976-cı ildə 

həmin məktəbin 8-ci sinfini bitirərək, Şəki şəhər 43 saylı 

Texniki Peşə Məktəbinə daxil olaraq rəngsazlıq peşəsinə 

yiyələnmişdir. Azadı Göynük kəndində və Şəkidə Aşıq Azad 

kimi də tanıyırlar. O, saz çalmağı atası Əhmədiyyə kişidən 

öyrənib. Saz havalarının mahir ifaçısıdır. Kənd toylarında sazı 

ilə ürəkləri şadlandıraraq riqqətə gətirir. Saz çalmağa 12 

yaşından başlamışdır. Saz-söz sənətinin fəal təbliğatçısı olmuş, 

Balakən rayonunun Tala kəndindən olan Xaliqəyə saz çalmağı 

öyrətmişdir. Azad Saadov bir müddət Şəki rayon Mədəniyyət 

şöbəsinin S.Vurğun adına mədəniyyət evində xalq yaradıcılığı 

qrupunun bədii rəhbəri işləmişdir. Hazırda işləmir.Azadın 

atasından qalma ən müqəddəs yadigarı neçə-neçə nəsillərə 

şahidlik etmiş sazıdır. 

Aşıq Azad 2017-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

Alcanuşağı nəsli [patronim] – Nəsil haqqında məlumatı 

Vidadi Əhmədov verdi. Vidadi müəllim bildirdi ki, atası 

Mehrəli kişi zəhmətkeş kənd sakini kimi 9 övlad yetişdirib 

tərbiyələndirmişdir. Oğlanları: Sabir, Vaqif, Akif, Tofiq, Vidadi 

və qızları: Teyvə, Fəridə, Təranə. 

İnformatorumuz Vidadi Əhmədov 1958-ci ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini 

1965-1975-ci illərdə kənd 2 və 1 saylı orta məktəblərində 

almışdır. 1976-1978-ci illərdə keçmiş Sovet Ordusu xətti ilə 

Almaniyada hərbi xidmət keçmişdir. 1981-1986-cı illərdə 

M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (indiki 

Slavyan Universiteti) ali təhsil almışdır. 1986-cı ildə Baş 

Göynük kənd 2 saylı orta məktəbində Rus dili və ədəbiyyatı 

müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 2002-ci ildə 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının “Yenidən- 
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hazırlanma” fakültəsində ikinci- “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimi” ixtisasını qazanmışdır. 2002-ci ildən 2 saylı orta 

məktəbdə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” fənnini tədris edir. 

Vidadi müəllim yazılı ədəbiyyatımızla yanaşı, şifahi 

ədəbiyyatımızı da gözəl bilir və sinəsində maraqlı folklor 

örnəkləri daşıyır. Məhz onun dilindən yazıya aldığımız bir neçə 

lətifəni oxucularımızın nəzərinə çatdırırıq:  

 

 Deyirlər göynüklü Duxul Salmanla Seyid kişi dost imişlər. 

Bir müddətdən sonra onların arası dəyir. Seyid kişi xəstələnir. 

Duxul Salman onu yoluxmağa getmir. Bunu görən Seyid kişi 

Duxul Salmana ismarıc göndərir ki, “kişisənsə, mən gedən yerə 

gəlmə”.  

 Bu sözdən utanan Duxul Salman bir qab xörək bişitdirib 

yoldaşı ilə birlikdə onu yoluxmağa gedir. 

                     xxx 

Baş Göynüyün baməzə şəxslərindən olan Qarey kişi 

naxırçılıx edirmiş. O, kəndin mal-qarasını örüşdən gətirib kəndə 

buraxır. Kənd məktəbinin direktoru inəyinin sığırdan (örüşdən- 

K.A.) qayıtmadığını Qarey kişiyə əsəbiliklə bildirir. Qarey kişi 

direktora onun inəyinin kəndə girdiyini söyləyir. Söhbət 

məcrasından çıxan zaman Qarey kişi direktora deyir: 

- Ay direktor, siz altıncı saatdan sonra uşaqları evə necə 

buraxırsınız. 

 Direktor deyir: 

- Zəngi çalırıq, uşaqlar evlərinə dağılışırlar. 

Qarey kişi cavabında bildirir: 

- Ay direktor, mən də malları kəndin başına gətirib onların 

dağılışmaq zəngini çalmışam. 

Direktor Qarey kişinin hazırcavablığından məyus olur. 

 

xxx 

Sürücü Mehrəli kişi ilə sürücü Məmmədəli Yevlax şəhərinə 

kolxoz üçün yem dalınca gedirlər. Sürücü Məmmədəli pişiyini 

azdırmaqdan ötrü özü ilə götürüb Yevlax şəhərində pişiyi 
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buraxır. Sürücü Mehrəli ona sataşmaq üçün pişiyi ondan 

xəbərsiz götürüb Göynüyə gətirərək Məmmədəli kişinin həyətinə 

buraxır. Yevlaxdan qayıdandan sonra pişiyi həyətdə görən 

Məmmədəli kişi təəccüblə deyir: 

-Ay pişik, mən Yevlaxdan bura 100-lə gəlmişəm, sən neçə 

ilə gəlmisən. 

xxx 

 

Dıqır Mustafa bir gün Göynükdə ustalıq edirmiş. Xəsis ev 

yiyəsi ona günorta yeməyi vermək istəmir. Acından əldən düşən 

usta dözməyərək ev sahibəsinə deyir: 

-Ay bacı, axşam oldu, günorta olmadımı?  

xxx 

Pay İsmayıl ləqəbli bir nəfər Bakıya qonaq gedir. Şəhər 

mühitinə alışmayan İsmayıl kişi qapalı ev şəraitinin su yoluna 

uyğunlaşmır. Bu mühitdən təngə gələn İsmayıl kişi təcili kəndə 

qayıdır.Avtobusu Göynük kəndinə çathaçatda saxlatdırıb 

düşərək özünü rahatlamaq üçün bir kol topunun dibində oturub 

deyir: 

-Oxx Göynük, topuna qurban olum. 

Vidadi Əhmədovun nəslini oğlanları Rəşad və Elmin 

davam etdirirlər. Hər ikisi ali təhsillidir. Rəşad Neft 

Akademiyasını, Elmin isə İnşaat və Memarlıq Universitetini 

bitiriblər.  

Mehralı kişinin kiçik oğlu Mehman 1966-cı ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. Qarabağ uğrunda gedən 

döyüşlərdə polis serjantı kimi fəal iştirak etmişdir. Hazırda 

işləmir. Nəslini oğlanları Elman və Samir davam etdirirlər. 

Mehralı kişinin nəsil davamçıları olan Teyvə, Fəridə və 

Təranə xanım kəndin Ərəbuşağı, Hüseynuşağı, Kəlçələr adlı 

nəsillərində müqəddəs ana ömrü yaşayırlar. 

Mehralı kişinin ömür-gün yoldaşı Şəkər xanım kəndin 

yaşlı ağbirçək qadınlarındandır. Doqquz övlad böyüdüb layiqli 

tərbiyə vermiş bu qəhrəman ananın sinəsi söz mülkümüzün 
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gözəl nümunələri ilə doludur.  Onun dilindən qələmə aldığımız 

bir neçə bayatını oxucularımızın nəzərinə çatdırırıq: 

 

Su gəlir qalxa-qalxa.         Aşiqəm aşiqlərə, 

Tökülür bizim arxa,          Sifrim dolaşıqlara. 

Qonşudan bir qız sevdim,     Dərdim qoy dərdim üstə, 

Anamdan qorxa-qorxa.       Qoşulum aşıqlara. 

 

Hacı Məsimlər nəsli [patronim].Nəsil haqqında 

məlumatı bizə nəslin qocaman nümayəndəsi 80 yaşlı Baxış 

Xurşud oğlu verdi. Baxış kişi bildirdi ki, nəslin kökündə Hacı 

Məmmədəli durur. Hacı Məsim Hacı Məmmədəlinin oğludur və 

1918-ci ildə Həcc ziyarətində olub. Hacı Məsimin nəslini 

oğlanları Xurşud və Mürşüd davam etdiriblər. 

Atası Xurşud kişi haqqında Baxış kişi bildirdi ki, o, 

(Xurşud kişi nəzərdə tutulur – K.A.) 1902-ci ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuş, müxtəlif sənət sahələrini mükəmməl 

bilmişdir. Xeyriyyəçi əməlləri ilə müasirləri tərəfindən sevilən 

Xurşud kişi Qax rayonunun İncəlli kəndində məscid binası inşa 

etdirib. Qəbri həmin İncəlli kənd qəbristanlığındadır. Nəslini 

oğlanları Baxış, Hacıalı, Nəzir davam etdiriblər. 

Böyük oğlu Baxış Xurşud oğlu 1931-ci ildə Baş 

Göynükdə anadan olub. İbtidai və orta təhsillidir. Uzun illər 

“Qafqaz” kolxozunda çalışıb. Həyat yoldaşı Solmaz Səməd qızı 

da uzun illər kolxozçu işləyib. Hazırda hər ikisi mehriban və 

xoşbəxt baba-nənə ömrü yaşayırlar. 

Baxış kişinin nəslini oğlanları Rafiq, Rəfael, Rasim, 

Qasım, qızları Göyçək və Səlimə davam etdirirlər. 

Böyük oğlu Rafiq (1958) Baş Göynük kəndində anadan 

olub. İbtidai və orta təhsilini 2 saylı kənd orta məktəbində alıb. 

Şəki Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda aqronom ixtisasına 

yiyələnib. Uzun müddət Aşağı Göynük benzindoldurma 

məntəqəsində çalışıb. Nəslini oğlanları Raqif, Rahu və qızı Səfa 

davam etdirir. 
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Ortancıl oğlu Rəfael (1964) Baş Göynük kəndində anadan 

olub. Hazırda Rusiya Federasiyasının Amur Vilayətində yaşayır. 

Nəslini oğlu Ramiz davam etdirir. 

Digər oğlu Rasim (1964) Baş Göynük kəndində anadan 

olub. İbtidai və orta təhsilini 2 saylı kənd məktəbində alıb. 

Hazırda sadə peşə adamıdır. Bənnalıqla məşğul olur. Nəslini 

oğlu Ruslan və qızı Rüfanə davam etdirir. 

Kiçik oğlu Qasım (1969) Baş Göynük kəndində anadan 

olub. Baş Göynük kənd 2 saylı orta məktəbində ibtidai və orta 

təhsil alıb. Hazırda Şəki şəhər Polis İdarəsində serjant işləyir. 

Nəslini oğlu Rahib və qızı Sənəm davam etdirir. Rahib Qasım 

oğlu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının 

“Filologiya” fakültəsini bitirib. Bu qədim uruqun ata mülkü 

Hacı Məsimlər məhəlləsində yerləşir. Mülkün inşa tarixi 200 ilə 

yaxındır. 

Hacı Məsim budağının Mürşüd qolunu oğlanları 

Məhəmməd, Balı, qızı Sürəyya davam etdirib. 

Mürşüd kişi uzun illər bənna işləyib. Oğlanları 

Məhəmməd və Balı kişi 1943-cü ildən Şəkinin Babaratma 

kəndində yaşayırlar. Hazırda onların nəsil daşıyıcıları Şorsu 

kəndində yaşayırlar. 

Hacı Məsimin böyük oğlu Hacı Musa Baş Göynük 

kəndində sayılıb-seçilən ağsaqqallardan olub. Uzun illər kolxoz 

sistemində çalışıb, həmçinin kənddə fərdi evlərin inşası ilə də 

məşgul olub. Övladlarından Balabəy kişi uzun ömür sürüb.Bu 

sətirlərin müəllifi onunla 94 yaşında söhbətləşib. O da 

Göynükdə sayılıb-seçilən ağsaqqallardan olub.  

Onun nəslini oğlanları İsbəndiyar, Əliyar, İsgəndər, qızları 

Fatma, Zərnişan, Səfurə davam etdirirlər. 

Baxış dayının kiçik qardaşı Hacıalı (1937) Baş Göynük 

kəndində doğulub. Uzun illər “Qafqaz” kolxozunda çalışıb. 

Nəslini oğlanları Sahib, Çingiz, Mehman, Qurban, qızları 

İşıqlan, Qızqayıt, Qırtamam davam etdirirlər. Sahib Hacıalı oğlu 

ali təhsilli veterinar- həkimdir. 
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Hacı Umaruşağı nəsli [patronim].Nəsil haqqında 

məlumatı bizə 76 yaşlı Samit Hacıyev verdi. Onun məlumatına 

görə, babası Umar kişi 1801-ci ildə Baş Göynükdə anadan 

olmuş, 99 il ömür sürərək 1900-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. 

Əsas məşğuliyyəti bərbərlik olmuşdur. Hacc ziyarətində olduğu 

üçün Hacı Umar kimi tanınmışdır.  

Böyük oğlu Salman dini elmlərə dərindən yiyələnmiş, 

ərəb dilini mükəmməl bilən alim kimi yaddaşlara yazılmışdır. 

1920-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüşdür. 1925-ci 

ildə siyasi əqidəli şəxs kimi Moskvada Marksizm-Leninizm 

Universitetində təhsil almışdır. Universiteti bitirdikdən sonra 

Bakı şəhərinə təyinat almış, uzun müddət Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji İnstitutunda çalışmış, “Tarix” fakültəsinin dekanı 

olmuşdur. Sonralar o, respublikanın regionlarında fəaliyyət 

göstərən İkiillik Müəllimlər İnstitutunda Marksizm-Leninizm 

fənnindən dərs demişdir. Həmçinin Quba və Şəki İkiillik 

Müəllimlər İnstitutunda fəaliyyət göstərmişdir. 

Müharibənin ağır illərində Baş Göynük camaatının 

acından kütləvi ölməsinin qarşısını almaq üçün Stalinə teleqram 

vurmuş, qısa müddət ərzində göndərilən ərzaq ehtiyatı hesabına 

aclığın qarşısı alınmışdır. Salman kişinin bu cəsarəti Şəkinin o 

zamankı yerli rəhbərliyini narahat etmiş, bu səbəbdən o, bir 

müddət təqib olunmuş, lakin göynüklü Qoca adlı şəxs tərəfindən 

dəstəklənmişdir. 

Müharibədən sonrakı dövrlərdə Salman Hacızadə 

1961-1969-cu illərdə Azərbaycan SSR - də elmi - siyasi bilikləri 

yayan Cəmiyyətin Şəki - Zaqatala zonası üzrə məsul 

nümayəndəsi olmuşdur. 

Tarixçi alim olan Salman Hacızadə 1969-cu ilin noyabr 

ayının 9-da vəfat etmişdir.  

Nəslini oğlanları Ziya, Salam, qızları Şakirə, Qəribə və 

Firəngiz davam etdirmişlər. Övladlarının hər biri ali təhsil 

almış,ayrı-ayrı ixtisas sahələri üzrə alimlik dərəcəsi qazanmışlar. 

Qızı Qəribə xanım Azərbaycanın məşhur tarzanı Əhsən 
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Dadaşovun həyat yoldaşı olmuşdur. Qızı Firəngiz xanım kimya 

elmləri namizədi olmuşdur. 

Salman Hacızadə həmçinin çox mühüm tarixi hadisələrin 

şahidi olmuşdur. İnformatorumuz Samit Hacıyevə vaxtilə 

özünün dediyinə görə, o, Mircəfər Bağırovun məhkəmə 

iclaslarının birində iştirak etmiş,Bağırovun törətdiyi cinayətlərin 

bəzilərini etiraf etdiyinin şahidi olmuşdur. 

Hacı Umarın ikinci oğlu Abdulla Hacıyevin adı maarif 

fədaisi kimi göynüklülərin hafizəsinə əbədi yazılmışdır. 

Abdulla Hacıyev 1910-cu ildə Göynük kəndində anadan 

olmuşdur. 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 

“Biologiya” fakültəsini bitirmiş, 1941-ci ilə qədər Şəkinin 

ayrı-ayrı kənd məktəblərində, 1941-ci ildən isə Baş Göynük 2 

saylı orta məktəbində direktor, müəllim kimi pedaqoji fəaliyyət 

göstərmişdir. İstər ağır müharibə illərində iqtisadi həyatın 

qaydaya salınması, istərsə də müharibədən sonrakı illərdə 

kəndin abadlaşdırılması Abdulla müəllimin daim diqqət 

mərkəzində olmuşdur. O, bir müddət Şəkinin Baş Şabalıd 

məktəbində də direktor vəzifəsində işləmişdir. Ömrünün 

sonunadək Baş Göynük kənd 1 saylı orta məktəbində müəllim 

işləyən Abdulla Hacıyev 1978-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

Abdulla Hacıyevin nəslini oğlanları Nadir və Tofiq davam 

etdirir. Nadir Hacıyev (1938) ali ixtisas təhsilli sinif müəllimi 

kimi uzun müddət Baş Göynük kənd 1 saylı məktəbində gənc 

nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur. 

Tofiq Hacıyev (1943) Baş Göynük kəndində anadan olub. 

Hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır. 

Samit Hacıyev atası haqqında məlumat verərək bildirdi ki, 

Süleyman Hacıyev 1900-cı ildə Baş Göynük kəndində anadan 

olmuşdur. O, hərbi xidmətini 1918-1920-ci illərdə milli müsavat 

ordusunda keçmiş, 1928-1930-cu illərdə Baş Göynük kəndində 

sahə müvəkkili işləmişdir. O, 1930-cu il üsyanında qaçaqlarla 

görüşmüş, siyasi sahədə çalışmasına baxmayaraq Baş Göynük 

əhalisinə general Xonginin planlaşdırdığı divanın qarşısını 
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uzaqgörənliklə almışdır. Belə ki, o, ağ pərdəni tüfəngin 

süngüsünə bağlayaraq rus əsgərlərinin qarşısına getmiş, kənddə 

qaçaqların olmadığını bildirərək kütləvi qırğının qarşısını 

almışdır.Həmin illərdə Baş Göynükdə iki: yuxarı hissədə Lenin 

kolxozu (sədri İsfəndiyar Ədilov), aşağı hissədə Stalin kolxozu 

(sədri Süleyman Hacıyev) fəaliyyət göstərmişdir. O, kolxoz 

sədri işlədiyi müddətdə əməkçilərin rifahı naminə əlindən gələni 

əsirgəməmişdir. 1962-ci ildən ömrünün sonunadək Qafqaz 

kolxozunda sədr müavini vəzifəsində çalışmışdır. 1975-ci ilin 

mart ayının 20-də dünyasını dəyişmişdir. Məzarı məhəllə 

qəbristanlığındadır. 

İnformatorumuz Samit Süleyman oğlu Hacıyev 1934-cü 

ildə Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. İbtidai və orta 

təhsilini 1 saylı orta məktəbdə almışdır. 1952-ci ildə keçmiş 

Sovet Ordusu sıralarına hərbi xidmətə çağırılmış, 1956-cı ildə 

ordudan tərxis olunmuşdur. Bir müddət kolxozda çalışdıqdan 

sonra 1958-ci ildə Şəki Pedaqoji Texnikumuna daxil olmuş, 

1960-cı ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Qırx il 

müqəddəs müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olduqdan sonra 

1997-ci ildə təqaüdə çıxmışdır. Samit müəllim nurlu müəllim və 

ata-baba ömrünü şərəflə yaşamışdır. 

 Samit Hacıyevin nəslini oğlanları Sənan, Hikmət, Nüsrət, 

qızı Nəzakət davam etdirirlər. 

Sənan Hacıyevin nəslini Samir, Süleyman davam 

etdirirlər. Hər ikisi ali təhsilli riyaziyyat müəllimidir. 

Səlimovlar nəsli [patronim]– Baş Göynüyün qədim türk 

soylarındandır. Nəslin kökündə dayanan İsmayıl kişi haqqında 

məlumat azdır. Təhsili olmayıb. Rəncbər olub. O, zamanlar I 

Nikolayın düşməni olan Məmməd Cavadov adlı şəxslə dost 

olub. Cavadovun öldürülməsi ilə bağlı I Nikolay əvəzi 

mükafatla ödəniləcək fərman verib. Nikolayın təltifini almaq 

istəyən şəxslər onun başını kəsib Nikolaya hədiyyə aparıblar. Bu 

hadisə İsmayıl kişinin Nikolaya olan nifrətini daha da artırıb. 

İsmayıl kişi 1917-ci ildə dünyasını dəyişib. Məzarı kənd 

qəbristanlığındadır. 
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İsmayıl kişinin nəslini oğlu Səlim davam etdirib. Onun 

1895-ci ildə anadan olması ehtimal edilir. Mollaxanada dini 

təhsil alıb. Uzun illər Stalin adına kolxozda çalışıb. Bir müddət 

meşəbəyi işləyib. 1969-cu ildə Şəkidə dünyasını dəyişib. Məzarı 

Çöl qəbristanlığındadır. 

İnformatorumuz 85 yaşlı Məmməd İsmayılov 1921-ci 

ildə, avqust ayının 5-də Baş Göynük kəndində anadan olub. 

İbtidai təhsilini 1930-cu ildə “Şkol” adlanan rus-tatar 

məktəbində alıb. Sonra 1931-39-cu illərdə 1 saylı məktəbdə 

təhsilini davam etdirərək orta təhsilini tamamlayıb. 

1940-1941-ci tədris ilində Nuxa İkiillik Müəllimlər İnstitutunun 

“Tarix” fakültəsinə daxil olub. Təhsilini yarımçıq qoyaraq 

müharibəyə səfərbər olunub. Mozdok, Krımski, Novorossiysk 

cəbhələrində faşizmə qarşı vuruşub. İki dəfə ağır yaralanıb. 

1943-cü ilin avqustun 5-də yaralandığına görə ordudan tərxis 

olunub.1943-1989-cu illərdə 1 saylı məktəbdə müxtəlif 

fənlərdən dərs demişdir. 2008-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

Məmməd İsmayılovun nəslini oğlanları Fərrux, Xalid, 

Abid, Ziya davam etdirirlər. Nəslin nümayəndələri kəndin 

Əsəduşağı məhəlləsində yaşayırlar. 

Səlim İsmayıl oğlunun ikinci oğlu Camal İsmayılov 

1931-ci ildə Baş Göynük kəndində anadan olub. İbtidai və orta 

təhsilini Baş Göynük 1 saylı məktəbində tamamladıqdan sonra 

Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki İqtisad 

Universiteti) ali təhsil almışdır. Uzun illər Şəki ticarətində 

rəhbər vəzifədə çalışmışdır. Şəki şəhərində yaşamışdır. 

Səlim kişinin üçüncü oğlu Şövkət İsmayılov 1934-cü ildə 

Baş Göynükdə anadan olub. İbtidai və orta təhsilini Baş Göynük 

kəndində alıb. Uzun illər Şəki Su Təsərrüfatı İdarəsində çalışıb. 

Dünyasını dəyişib. Məzarı Çöl qəbristanlığındadır. 

Səlim kişinin digər oğlu Cahangir İsmayılov 1936-cı ildə 

anadan olub. İbtidai və orta təhsilini Baş Göynük kəndində 

almış, orta təhsilini əla qiymətlərlə başa vurduqdan sonra 

Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur. 
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İnstitutu əla qiymətlərlə başa vuraraq aspiranturada təhsil almış, 

Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərində namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edərək alimlik dərəcəsi qazanmışdır. 

Cahangir müəllim uzun illər İqtisad Universitetində elmi 

pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 

Səlim kişinin sonbeşik oğul övladı Nadir İsmayılov Baş 

Göynük kəndində anadan olub. Hazırda ali ixtisas təhsilli kadr 

kimi Bakı şəhərində yaşayır. Texnika elmləri namizədi kimi 

Azərbaycan Neft Akademiyasında pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

Nəslini iki oğul övladı davam etdirir. Oğlu Səlim heykəltaraşdır. 

Məmmədovlar nəsli [patronim]Nəsil haqqında məlumatı 

bizə kəndin ən yaşlı sakini 102 yaşlı Qurban kişi verib (qeyd: 

biz Qurban kişidən məlumatı 2006-cı ildə almışıq. Qurban kişi 

2008-ci ildə 104 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət 

eləsin.). Qurban kişi babası Məmməd kişi haqqında məlumatı 

olmadığını bildirdi. Atası Məmməd kişi haqqında da ancaq 

əkinçi-müzdur olması,1942-ci ildə 105 yaşında dünyasını 

dəyişməsi məlumatını verdi. 

Məmməd Məmməd oğlunun nəslini oğlanları Qurban və 

İsmayıl davam etdiriblər. 

Qurban Məmməd oğlu 1904-cü ildə anadan olub. İlk 

təhsilini rus-tatar məktəbində alıb. Müharibəyə qədər Qafqaz 

kolxozunda çalışıb. 1941-ci ildə döyüşən ordu sıralarına səfərbər 

edilərək Pribaltika uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Ağır 

yaralanaraq ordudan tərxis olunub. Müharibədən sonra da adi 

kolxozçu ömrü yaşayaraq təqaüd yaşınadək Qafqaz kolxozunda 

çalışıb. Bir kəndin tarixi və tarixi şəxsiyyətlərilə bağlı Qurban 

kişidən məlumat amağa çalışsaq da məqsədimizə nail ola 

bilmədik. Çünki bu 102 yaşlı müdrik qoca artıq eşitmə 

qabiliyyətini itirmişdir. O, bizə Molla Mustafanı igid, qoçaq, 

mərd bir insan kimi xatırladaraq onun qardaşları Molla Sadəddin 

və Molla Məhəmmədlə yaxın münasibətdə olduğunu söylədi. 

Məmməd Məmməd oğlunun digər oğlu İsmayıl  

haqqında da yetərincə məlumat toplaya bilmədik. Qurban kişi 

qardaşı haqqında ancaq onu deyə bildi ki, o, (qardaşı İsmayıl 
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nəzərdə tutulur – K.A) 1920-ci ildə anadan olmuş, 

müharibəyədək kolxozda çalışmışdır. 1941-ci ildə orduya 

səfərbər olunmuş və ağır qəza zamanı həlak olmuşdur. 

Cabbarovlar nəsli [patronim]– Bu nəsil haqqında bizə 

məlumatı Şirəli Soltanməcid oğlu verdi. Şirəli kişinin atası 

Soltanməcid kişi kəndin tanınmış ağsaqqallarından olmuş, 

1937-ci il repressiyasına məruz qalmışdır. Soltanməcid kişinin 

həyat yoldaşı Mərziyyə xanım uzun illər Qafqaz kolxozunda 

çalışmışdır. 

Şirəli Soltanməcid oğlu 1929-cu ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini kəndin aşağı hissəsində 

yerləşən dördillik Südxana məktəbində, sonra isə 1 saylı orta 

məktəbdə almışdır. Şirəli kişi 1947-1950-ci illərdə Volkovski 

şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidmətdən 

qayıtdıqdan sonra Qafqaz kolxozunda əvvəl sıravi üzv, 1954-cü 

ildən 1974-cü ilə qədər isə təsərrüfat briqadiri işləmişdir. 

İşlədiyi müddətdə II və III dərəcəli əmək şöhrəti ordeni, I 

dərəcəli qızıl döş medalı ilə təltif olunmuşdur.  

Şirəli Cabbarovun nəslini 7 övladı davam etdirir. Oğul 

övladları Baharəddin, Akif və Abid qeyrətli nəsil davamçıları 

kimi həyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərirlər. 

Bəharəddin orta təhsilini tamamladıqdan sonra Zaqatalada 

texnikumda orta ixtisas təhsili qazanmış, müxtəlif sahələrdə 

çalışmışdır. Hazırda o, ixtisasına uyğun olaraq Əyriçay Su 

Anbarında çalışır. Onun nəslini 2 oğlu və 1 qızı davam etdirir. 

Akif Şirəli oğlu da təhsilini Göynük kənd 1 saylı orta 

məktəbində tamamladıqdan sonra Bakı şəhərində 

Maliyyə-Kredit Texnikumunda oxumuşdur. Nəslini 2 oğlu 

davam etdirir. 

Abid Şirəli oğlu hazırda kənddə kiçik bizneslə məşğul 

olur. Nəslini 1 qızı davam etdirir. 

Şirəli kişinin qızları – Mərziyyə, Məlahət, Əmanət və 

Şərafət xanımlar kəndin ayrı-ayrı nəsillərində şərəfli ana ömrü 

yaşayırlar. 
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Umarovlar nəsli [patronim]- Nəsil haqqında məlumatı 

bizə kəndin yaşlı nəsillərinin nümayəndəsi nəsil daşıyıcısı 93 

yaşlı Ağabəy Məmməd oğlu Umarov verdi. Ağabəy dayının 

söyləməsinə görə, babası Umar Məmmədiyar oğlu Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. Ulu babası Məmmədiyar kişi 

dəyirmançı işləmiş, dəyirmanın yanında yaşıllıq saldığı üçün çar 

I Nikolay tərəfindən kəndə kəndxuda təyin olunmuşdur. 

Ağabəy kişinin atası Məmməd 1867-ci ildə Baş 

Göynükdə anadan olmuşdur. Məmməd kişinin nəslini oğlanları 

Nuşirəvan, Sabir, Ağabəy, qızları Maral və Ümmi davam 

etdirmişdir. Qızı Maral xanım məşhur atminən olmuşdur. 

Ağabəy kişinin əmisi Ağabəy kəndin meşəbəyisi olmuşdur. 

Digər əmisi Əhməd 1937-ci il repressiyasına məruz qalmışdır. 

Ağabəy Umar oğlu məşhur qaçaq Məhəmməd Cavadoğlunun  

yaxın dostu olmuşdur.  

Ağabəy Məmməd oğlu Umarov 1919-cu ildə Baş Göynük 

kəndində anadan olmuşdur. Kənddə yeddiillik məktəbi 

bitirdikdən sonra, 1936-cı ildə Şəki Kənd Təsərrüfatı 

Texnikumuna daxil olmuşdur. Texnikumu bitirdikdən sonra 

kənddə ipəkçiliklə məşğul olmuşdur. 1942-ci ilin mart ayının 

13-də hərbi xidmətə çağırılmışdır. O, Krım, Şimali Qafqaz 

cəbhələrində düşmənə qarşı şanlı döyüş yolu keçmişdir. Piyada 

kəşfiyyatçı olan Ağabəy kişi 1943-cü ildə yaralanaraq müalicə 

olunmaq üçün Qori şəhərinə göndərilmişdir. Müalicə 

olunduqdan sonra Rostova kömür şaxtasına işləmək üçün ezam 

edilmişdir. Müharibədə göstərdiyi igidliyinə görə  I-II dərəcəli 

medallarla təltif olunmuş, 1945-ci ildə hərbi xidmətdən tərxis 

olunmuşdur. 1947-ci ildə Salatın xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

O, cəmiyyətə 9 övlad bəxş edib tərbiyələndirmişdir. 

Ağabəy kişinin nəslini oğlanları Əhməd, Məmməd, Ülfət, 

Söhrab, Rövşən, Elçin, Çingiz, qızı Dilərbər xanım davam 

etdirirlər. Oğlanlarından Əhməd kənddə İslam etiqadları təbliğ 

edir. Digər oğul övladları sadə zəhmət adamı kimi çalışırlar. 

Qızı Dilərbər xanım Bakı şəhərində yaşayır. 
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Ağabəy kişinin oğul övladlarından Ülfət və Söhrab uzun 

müddət geoloji kəşfiyyatla məşğul olmuşlar. 

Kəndin ictimai həyatında Ağabəy kişinin böyük rolu 

olmuşdur. Məhz onun təşəbbüsü ilə kəndin ən qədim və ən 

böyük qəbristanlığı olan Qaraqamış qəbristanlığının kənarına 

dəmir hasar çəkilmişdir. 

Keçiuşağı nəsli. Bu nəsil haqqında məlumatı bizə 

əməkdaşımız, tanınmış ziyalı Dilbazi müəllim verdi. Onun 

söyləməsinə görə, ulu babaları üç qardaş olublar. Onlar 

Rusiyaya qarşı barışmaz olduqlarından ruslar tərəfindən daim 

təqib olunub ölüm təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bir dəfə ruslar 

tərəfindən tutulmaq təhlükəsi ilə üzləşən qardaşlar keçi dərisi 

geyinib qoyun sürüsünün içərisində dağ yolları ilə qaçaraq 

canlarını qurtarıblar. Nəslin adı da bu əhvalatla bağlı yaranıb. 

Qardaşlardan biri Qax rayonunun Qaşqaçay kəndində, biri 

Babaratma kəndi yaxınlığında olmuş Bastanlı kəndində, digəri 

isə Baş Göynük kəndində məskunlaşıb. 1915-ci ildə Bastanlı 

kəndində vəba xəstəliyi baş verdiyindən kənd əhalisinin hamısı 

qırılıb. 

 Qaşqaçayda məskunlaşmış nəsil daşıyıcısı olan 

nəsildaşımızın nəslini Elxan həkim (Şəki Birləşmiş Mərkəzi 

Xəstəxanasının əsəb şöbəsində həkim işləyib) və Məmiş adlı 

oğlanları davam etdirib. Məmiş hazırda Qaşqaçayda yaşayır.  

     Keçiuşağı nəslinin ulu babasının adı Əli olub. Əli kişinin 

nəslini oğlu Cəmil davam etdirmişdir. Cəmil kişinin isə nəsil 

davamçıları Mustafa və Əziz Cəmil oğulları olmuşlar. 

Mustafa Əliyevin nəslini oğlu Cəmil Cəmilov davam 

etdirmişdir. 

Cəmil Mustafa oğlu Cəmilov adını nəinki Baş Göynük 

kəndinin, həmçinin Şəkinin ictimai-siyasi və mədəniyyət 

tarixinə qızıl hərflərlə yazan türk oğludur. O, 1930-cu ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuş, 1949-cu ildə kənddə 1 saylı 

orta məktəbi bitirərək İkiillik Şəki Müəllimlər İnstitutunun 

“Riyaziyyat” fakültəsinə daxil olmuşdur. Pedaqoji profilli 
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təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra əmək 

fəaliyyətinə Balakən rayon 2 saylı yeddiillik məktəbində 

riyaziyyat müəllimi kimi başlamış, sonra isə səhhəti ilə əlaqədar 

müəllimlik fəaliyyətini Şəki rayonunun Aydınbulaq kənd 

səkkizillik məktəbində davam etdrmişdir. Bir il Aydınbulaq 

kənd məktəbində fəaliyyət göstərdikdən sonra əvvəl Baş Şabalıd 

kəndində, 1962-ci ildən isə Baş Göynük 2 saylı məktəbində 

işləmişdir. 

Dərin nəzəri və təcrübi biliyi, idarəçilik qabiliyyəti nəzərə 

alınaraq Cəmil Cəmilov 1977-ci ildə Baş Göynük kənd Xalq 

Deputatları Sovetinə (el dili ilə desək kənd sovetinə) sədr 

seçilmiş, 1989-cu ilə kimi bu ağır və məsul vəzifədə çalışmışdır. 

1989-cu ildən bir müddət rayonun nüfuzlu kolxozlarından olan 

“Qafqaz” kolxozunun Mülki Müdafiə Qərargahının sədri, 

1995-1999-cu illərdə isə Qafqaz kolxozu idarə heyətinin sədr 

müavini vəzifəsində çalışmışdır. 

 1960-1965-ci illərdə Cəmil Cəmilov ali təhsil almaq 

qayğısına qalaraq V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji 

İnstitutunda ( hazırki - ADPU) ali təhsil almışdır. 

Bu nurlu pedaqoq və ictimaiyyətçi insan 2008-ci ilin 

yanvarında dünyasını dəyişmişdir. Məzarı kəndin əski 

qəbiristanlığındadır. 

Cəmil Cəmilovun nəslini üç övladı davam etdirir. 

Böyük oğul övladı- informatorumuz Dilbazi Cəmilov 

şəhərimizin tanınmış coğrafiyaçılarındandır. Dilbazi müəllim 

1954-cü ildə Baş Göynük kəndində dünyaya göz açmış, ibtidai 

və orta təhsilini Baş Göynük 1 saylı orta məktəbində almışdır. 

1975-1981-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin (indiki - Bakı Dövlət Universiteti) 

“Geologiya-coğrafiya” fakültəsində ali təhsil almışdır. 

D.Cəmilov əmək fəaliyyətinə Bakı Elektroştamp 

Zavodunun Təcrübə İnstitutunda başlamış, 1973-1975-ci illərdə 

şərəfli əmək yolu keçən Dibazi müəllim tədqiqatçılıq 

qabiliyyətini də bu illərdə biruzə vermiş, ali təhsil illərində 

qabiliyyətini daha da təkmilləşdirmişdir. Tədqiqatçılığı və 
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vicdanlı əməyi yüksək qiymətləndirən AMEA-nın Şəki Elmi 

Bazasının rəhbəri olmuş gözəl alim və insan Z.Əlizadənin 

diqqətini cəlb edən Dilbazi Cəmilov 1981-ci ildən həmin 

nüfuzlu elm mərkəzinə dəvət olunmuş, 2015-ci ilədək burada 

elmi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Elm Mərkəzində işlədiyi 

müddətdə Dilbazi Cəmilov bir sıra elmi nəşrlərin 

hazırlanmasında (məs. “Coğrafi problemlər”, “Şəki-Zaqatala 

iqtisadi bölgəsinin coğrafi problemləri”, “Kiş çay və Şin çay 

hövzələrinin sel hadisələri” və s.) xüsusi xidmət göstərmişdir. O, 

həmçinin “Böyük Qafqazın cənub yamaclarında sel əmələgəlmə 

şəraitinin öyrənilməsi” sahəsində geniş tədqiqat işi aparmış, bu 

mövzu ilə bağlı Elmi Mərkəzin Elmi Şurasında maraqlı 

mövzularla və rayon əhəmiyyətli dövri nəşrlərdə sanballı 

məqalələrlə çıxış etmişdir. 

Dilbazi müəllim həmçinin gözəl, ixtisasını mükəmməl 

bilən müəllim kimi də şəhər 5 saylı orta məktəbdə pedaqoji 

fəaliyyət göstərərək coğrafiya elmini sevə-sevə gənc nəslə tədris 

edir. Dilbazi Cəmilovun nəslini oğlu Təfəkkül davam etdirir. 

Təfəkkül Cəmilov ali təhsilli kadr kimi Şəki Pedaqoji 

Kollecində idman müəllimi işləyir. 

Keçiuşağı nəslinin Əli qolunun digər nəsil daşıyıcısı Əziz 

Əliyev olmuşdur. Əziz Əliyevin nəslini oğlanları Məhəmməd, 

Əli, Zahid davam etdirmişlər. 

Mustafa və Əziz qardaşları 1930-cu illərdə repressiyanın 

qurbanlarından olmuşlar. 

Əziz kişinin oğlanlarından Zahid Cəmilov Şəkimizin 

fəxri Böyük Vətən müharibəsi veteranlarından biri, tibb elmi 

üzrə ixtiraçı olmuşdur. 

Zahid Cəmilovun nəslini oğlanları Mustafa, Məhəmməd 

və Fərhad davam etdirirlər. 

Keçiuşağı nəslinin məskunlaşdığı coğrafiya genişdir. Bu 

nəsilə mənsub olan insanlar Baş Göynükdə, Şəkidə, Bakıda, 

Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində və Türkiyədə yaşayırlar. 

Dilbazi Cəmilovun nənəsi Hacı Daşqın qızı ailəsi ilə birlikdə 
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1918-ci ildə Türkiyəyə köçmüş, onun övladları hazırda 

Türkiyənin Göynük mahalında yaşayırlar. 

Abdullayevlər nəsli [patronim] - Nəsil haqqında 

məlumatı bizə nəslin ağsaqqalı Əsabəli kişi verdi. Bu nəsil 

kəndin “Cıdıroğlu” ərazisində yaşayır. Əsabəli kişinin dediyinə 

görə, nəslin kökündə onun Əsabəli adlı babası durur. Abdulla 

kişi Əsabəlinin böyük övladı olmuş, var-dövləti ilə Göynük əhli 

içərisində seçilmişdir. Abdulla kişinin çoxlu at ilxısı olduğu 

üçün onun cıdır meydanı olmuşdur. Buna görə də kənd əhli ona 

“Cıdıroğlu” ləqəbini vermişdir. Əslində Abdulla kişi kənddə 

sayılıb-seçilən Hacılar nəslinə mənsub olmuşdur. Azərbaycanın 

tanınmış din xadimlərindən olan Şeyx Əhməd də bu nəslə 

mənsub olmuşdur. Abdulla kişinin yaxın dostları və 

məsləkdaşları kəndin tanınmış şəxslərindən olmuş Hacı İdris, 

Hacı Cəlal, Hacı Mustafa, Hacı Fəttah olmuşdur. Abdulla kişi 

iki oğul, iki qız böyüdüb tərbiyə etmişdir. 

Böyük oğlu Hüseyn Məmmədov 1895-ci ildə Baş 

Göynükdə anadan olmuşdur. 1929-cu ildə əvvəl arteldə çalışmış, 

1930-cu ildən isə kolxozun fəal üzvü olmuşdur. Hüseyn Abdulla 

oğlu İslami dəyərləri yüksək qiymətləndirən və təbliğ edən bir 

din xadimi kimi də hamı tərəfindən sevilmişdir. O, dini 

əqidəsinə görə dəfələrlə qırmızı imperiyanın təqiblərinə məruz 

qalsa da, əqidəsindən dönməmişdir. Abdulla kişinin nəslini 3 

oğlu, 3 qızı davam etdirmişlər. 

Oğlu Fikrət Baş Göynük kəndində doğulmuşdur. Fikrət 

də atasının yolu ilə gedərək dini təhsil almış, Baş Göynük 

kəndində  əfəndilik etmişdir. 

Digər oğlu Bəşarət də Baş Göynük kəndində anadan 

olmuş, kənddə ibtidai və orta təhsilini tamamladıqdan sonra 

hərbi təhsil almışdır. Hazırda o, 1 saylı orta məktəbdə gənc 

nəslin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə məşğul olur. 

Abdulla kişinin kiçik oğlu Əsabəli 1932-ci ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. 1940-cı ildə 1 saylı orta 

məktəbdə ibtidai təhsilə cəlb olunub, 1950-ci ildə orta təhsilini 

tamamlamışdır. O, 1955-1958-ci illərdə Şəki Kənd Təsərrüfatı 
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Texnikumunda orta ixtisas təhsili almışdır. O, əmək fəaliyyətinə 

1959-cu ildə “Qafqaz” kolxozunda sahə briqadiri kimi başlamış, 

1966-cı ilədək bu vəzifədə çalışmışdır. İşgüzarlığı və siyasi 

savadı nəzərə alınaraq 1966-cı ildə “Qafqaz” kolxozuna partiya 

təşkilatı katibi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1971-ci ilədək bu 

vəzifədə çalışmışdır. 1971-ci idən yenidən briqadir vəzifəsinə 

təyin olunmuş, 1999-cu ilədək bu vəzifədə çalışmışdır. Əməkdə 

göstərdiyi fəallığa görə o, dəfələrlə orden və medallarla təltif 

olunmuş, diplomlara layiq görülmüşdür. 

O, cəmiyyətə layiq 5 oğul: Şirəli, Nurəli, Səfər, Seyidəli, 

Fətəli və 2 qız: Kifayət və Məsmayət xanım tərbiyə edib 

yetişdirmişdir. 

Oğlu Şirəli (1957) Baş Göynük kəndində anadan olub. O, 

1964-1974-cü illərdə kənd məktəbində ibtidai və orta təhsil 

aldıqdan sonra, Bakı şəhərində Politexnik Texnikumunda təhsil 

alaraq yol müfəttişliyi ixtisasına yiyələnmişdir. Hazırda Şirəli 

Əsabəli oğlu Bakı şəhərində yaşayır və nəslini 1 oğlu, 2 qızı 

davam etdirir. 

Digər oğlu Mirəli (1960) Baş Göynük kəndində 

doğulmuş, 1967-77-ci illərdə orta təhsil almışdır. Hazırda Su 

Təsərrüfatı İdarəsində çalışır. 

Əsabəli kişinin digər oğlanları Səfər (1966), Seyidəli 

(1970) və Fətəli (1972) də Baş Göynük kəndində doğulublar. 

Səfər və Seyidəli orta ixtisas təhsilli kadrlar kimi fəaliyyətin 

müxtəlif sahələrində çalışırlar. 

Ailənin kiçik oğlu Fətəli ali ixtisas təhsilli riyaziyyat 

müəllimidir. Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi – riyaziyyat” 

fakültəsini bitirmişdir. 

Əsabəli kişinin qız övladları olan Kifayət (1962) və 

Məsmayət (1964) xanımlar da orta ixtisas təhsilli kadrlar kimi 

müxtəlif sahələrdə çalışır və kəndin ayrı-ayrı nəsillərində şərəfli 

ana ömrü yaşayırlar. 

Abdurəhmanovlar nəsli [patronim ] - Uruq haqqında 

məlumatı bizə 85 yaşlı Abdurəhman kişi verdi. Abdurəhman 
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kişi bildirdi ki, babası Şıx ləqəbli Abdurəhman adlı şəxs olmuş, 

Ərəbistanda doğulmuşdur. Kənd əhli onu fazil, müqəddəs bir 

şəxsiyyət kimi xatırlayır. Hazırda onun məzarı Baş Göynük əsgi 

məzarlığının müqəddəs məzarlarındandır. Həyatı XVIII əsrin 

sonu, XIX əsri çevrələyən bu şəxsin dəqiq doğum və ölüm 

tarixləri məlum deyil. 1907-ci ildə baş vermiş sel daşqını 

göynüklülərə ağır mərhumiyyətlər yaşatsa da, sanki 

ziyarətgahda yatan müqəddəs şəxslərin ruhuna hörmət əlaməti 

olaraq ziyarətgahdan yan keçmiş, ətraf isə tamamilə dağıntılara 

məruz qalaraq xarabalığa çevrilmişdir. Selin sinə gərə bilmədiyi 

müqəddəs məzarlardan olan Şıx Abdurəhmanın qəbri salamat 

qalmışdır. 

Şıx Abdurəhmanın Tamam adlı bacısı, Babaratı adlı bir 

qardaşı da olmuşdur. Tamam nənə Baş Göynükdə doğulub, 

ömrünü orada da sona vurmuşdur. Onun da qəbri hazırda kənd 

əhlinin üz tutduğu ziyarətgah kimi anılan məzarlardandır. Şıx 

Abdurəhmanın qardaşı Babaratı da Baş Göynükdə anadan 

olmuşdur. O, vəfat etdikdə Göynükdə deyl, Babaratmada dəfn 

edilmişdir. Həmin məkanda onun da qəbri ziyarətgaha çevrilmiş, 

hazırda “Pir baba” adlanır. 

Abdurəhman kişi atası Şükür kişi Baş Göynüyün cəsur, 

qorxmaz adamlarından biri kimi xtırlayaraq onunla bağlı bir 

neçə rəvayəti nəzərinizə çatdırdı. Şükür kişi kəndin 

sayılıb-seçilən əfəndilərindən biri kimi rus istilası ilə barışmaq 

istəməyən göynüklülərə rus əsgərləri divan tutmaq istəyərkən 

Şükür kişi bu vəhşiliyin qarşısını almışdır. O, ölümünü gözləri 

qarşısına alaraq tüfəngin ucuna yaylıq bağlayaraq rusların 

yayına getmiş, özünü din xadimi kimi təqdim edərək həyatını 

təhlükə altına ataraq kəndi cəzalandırılmaqdan xilas etmişdir. 

Üç nəfər güllələnməyə məruz qalmış, bunlardan biri Şükür kişi 

olmuşdur. Lakin Şükür kişinin cəsurluğu kəndin kəndxudasına 

xoş gəldiyi üçün o, kəndxuda vasitəsilə ölümdən xilas olmuşdur. 

Şükür kişi 4 oğul: Lətif, Abdurəhman, Əyyub, Yusif və 2 

qız: Gül və Mədinə xanımı böyüdüb tərbiyə etmişdir. 
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Böyük oğlu Lətif Baş Göynükdə doğulmuş, 1941-ci ildə 

Böyük Vətən müharibəsinə səfərbər edilmişdir. Berlinə qədər 

şərəfli döyüş yolu keçən Lətif Şükür oğlu 1945-ci ildə 

sağ-salamat geri qayıdaraq kənddə həkim kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. Nəslini 2 qızı davam etdirir. 

Şükür kişinin digər oğlu Əyyub kişi Baş Göynükdə anadan 

olmuşdur. Əyyub kişinin nəslini oğlanları Şükür, Nurəhməd 

davam etdirirlər. Kiçik oğlu Məmməd keçmiş Sovet ordusu 

sıralarında Əfqanıstanda gedən döyüşlərdə həlak olmuşdur. 

Şükür kişinin kiçik oğlu Yusif gənc ikən dünyasını 

dəyişmişdir. 

İnformatorumuz Abdurəhman kişi 1926-cı ildə Baş 

Göynükdə anadan olmuşdur. O. 1933-cü ildə kənddə yerləşən 

Sudxana adlı məktəbdə 1-ci sinfə qəbul olunmuşdur. 

Abdurəhman kişinin ömür yolu fəxrli anlarla doludur. O, 

respublikamızın ilk traktorçularındandır. 1949-cu ildə Bakıda 

sürücülük məktəbini bitirərək ömrünün 36 ilini “Qafqaz” 

kolxozunda bu müqəddəs, çətin sürücülük peşinə sərf etmişdi. 

1988-ci ildə təqaüdə çıxaraq nurlu baba ömrü yaşamışdır. Bu 

ağsaqqal kişinin nəslini 8 qızı, 1 oğlu davam etdirir. 

Şərifovlar nəsli [patronim] - Bu türk soyu haqqında bizə 

məlumatı Vaqif Şərifov verdi. Vaqif müəllim bildirdi ki, ulu 

babası Hacı Kərim XIX əsrdə yaşamış, Həcc ziyarətində 

olmuşdur. Onun nəslini 1849-cu ildə Baş Göynükdə anadan 

olmuş Şərif adlı oğlu davam etdirmişdir. Uluların söyləməsinə 

görə, Şərif kişi məhəllə məscidinin əfəndisi olmuşdur. Şərif 

Hacı Kərim oğlunun nəslini 2 oğlu, 4 qızı davam etdirmişdir. 

Vaqif Şərifovun atası Yaqub Kərimov 1905-ci ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuşdur. O, 30-cu il Şəki üsyanının 

rəhbəri Şeyx oğlu Molla Mustafanın yaxın dostlarından və 

silahdaşlarından olmuşdur. Onun 3 oğlu, 7 qızı olmuşdur. Uzun 

illər, 40-45 il arıçılıqla məşğul olmuş, rayon ərazisində Arıçı 

Yaqub adı ilə tanınmışdır. Yaqub Kərimov 1980-cı ildə 75 

yaşında Baş Göynük kəndində dünyasını dəyişmişdir. Onun 
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arıçılıq məşğuliyyətini oğlu Sabir Şəki şəhərində davam 

etdirmişdir. 

Yaqub Kərimovun ikinci oğul övladı Vaqif Şərifov 

1947-ci ildə Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. Vaqif 

müəllim ilk təhsilini ibtidai və orta məktəbində aldıqdan sonra 

riyaziyyat ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Uzun müddət kənddə 

1 saylı orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləmişdir. Onun 

nəslini 3 oğlu, 2 qızı davam etdirir. Övladlarının hamısı müxtəlif 

ixtisas sahələri üzrə ali təhsil alıblar. 

Yaqub Kərimovun kiçik oğlu Rafiq Kərimov 1952-ci ildə 

Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. O, ali və orta ixtisas 

təhsili almasa da, Göynükdə və Şəkidə məşhur bənna kimi 

tanınır. Onun Şəkidə və Bakıda inşa etdiyi yaşayış evlərinin 

sorağı dillərdə gəzir. Rafiq Kərimov bənnalıqla yanaşı atasının 

arıçılıq məşğuliyyətini də davam etdirir. Onun nəslini 2 oğlu və 

2 qızı davam etdirir. Oğlanları ali təhsilli mühəndisdir. 

Qəniyevlər nəsli [patronim] Nəsil haqqında məlumatı 

bizə Elxan kişi verdi. Elxan kişi ulu babasının adının Qəni 

olduğunu bildirdi. Qəni kişinin doğum və ölüm tarixləri məlum 

deyildir. XIX əsrdə yaşaması, əsas məşğuliyyətinin əkinçilik, 

xüsusilə çəltikçilik olması xatırlanır. Onun nəsil davamçıları 

Məcid və Hacıxan kişi olmuşdur. 

Məcid kişinin də doğum tarixi məlum deyildir. XX əsrin II 

yarısınadək ömür sürmüşdür. O, orta ixtisas təhsili alaraq Qax 

rayonunda traktor parkında mexanik, sonra isə Baş Göynüyə 

qayıdaraq Qafqaz kolxozunda briqadir işləmişdir. Nəslini 3 

oğlu, 2 qızı davam etdirmişdir. 

Böyük oğlu Nəzir Pedaqoji Texnikumu bitirmiş, 1 saylı 

orta məktəbdə pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 

Digər oğlu Nadir mexanzator ixtisasına Kənd Təsərrüfatı 

Texnikumunda yiyələnmiş, bir müddət Qafqaz kolxozunda 

briqadir işləmişdir. 

İnformatorumuz Elxan dayının atası Hacıxan kişi 1914-cü 

ildə Baş Göynükdə anadan olmuşdur. O, ibtidai və orta təhsilini 

kənd məktəbində aldıqdan sonra Şəki Kənd Təsərrüfatı 
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Texnikumunun “İpəkçilik” fakültəsini bitirmişdir. 1940-cı ildə 

faşizmə qarşı mübarizə üçün Sovet Ordusu sıralarına səfərbər 

edilmiş, 1942-ci ildə qolundan ağır qəlpə yarası olaraq ordudan 

tərxis olunmuşdur.1943-1945-ci illərdə Qax rayonunda ipəkçilik 

üzrə aqronom, 1946-cı ildən isə Qafqaz kolxozunda bağçılıq və 

ipəkçilik üzrə briqadir işləmişdir. O, bir müddət kəndin ding və 

dəyirmanına rəhbərlik etmişdir. Nəslini 9 övladı: Elxan, Xavər, 

İlham, Yavər, Namizəd, Telli, Rza və Təranə davam etdirmişlər. 

İnformatorumuz Elxan Hacıxan oğlu 1944-cü ildə Baş 

Göynükdə anadan olmuşdur. O, ibtidai və orta təhsilini kənd 

məktəbində tamamladıqdan sonra, 1960-cı ildə Şəkidə bir il 

dərzilik kursunda təhsil almışdır. 1961-1964-cü illərdə Qax 

rayonunda dərzi köməkçisi işləmişdir. 1966-1968-ci illərdə isə 

dərzi sexinə rəhbərlik etmişdir. 1969-cu ildə Aşağı Göynük 

kəndində dərzi sexinə rəhbərlik etmiş, işləyə-işləyə Politexnik 

Texnikumunun “İnşaat” fakültəsində oxumuşdur. Elxan kişi 

1973-cü ildən Qafqaz kolxozunda əmək fəaliyyətinə başlamış, 

1973-1974-cü ilədək kolxozda inşaatçı-texnik işləmişdir. 

1994-cü ildən artıq kolxozun inşaat işlərinə rəhbərlik etmişdir. 

Elxan Hacıxan oğlunun nəslini 1 oğlu və 1 qızı davam 

etdirir. Hacıxan kişinin ikinci oğul övladı İlham 1948-ci ildə 

Baş Göynük kəndində anadan olmuşdur. 1955-1965-ci illərdə 

Baş Göynük kəndində orta təhsilini tamamladıqdan sonra Şəki 

Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun ipəkçilik şöbəsində 

oxumuşdur. Texnikumu bitirdikdən sonra əvvəl təsərrüfat 

briqadiri, sonra isə 3 il tütün fabrikində əmək fəaliyyəti 

göstərmişdir. Sonralar yenidən əmək fəaliyyətini Qafqaz 

kolxozunda təsərrüfat briqadiri kimi davam etdirmişdir. Nəslini 

2 oğlu və 1 qızı davam etdirir. 

Hacıxan kişinin digər oğul və qızları layiqli nəsil 

davamçıları kimi kəndin ayrı-ayrı yerlərində yaşayır və 

işləyirlər. 
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2.2. Baş Layısqı kəndində məhəllə adları və soylar.  

 

“Məhəllə” sözü ərəb mənşəli olub, bir şəhər, kənd, ya da 

qəsəbənin bölündüyü hissələrdən biri, bölümü mənasında 

işlədilir. 

Digər adlarda olduğu kimi, məhəllə adlarının da 

özünəməxsus xüsusiyyətləri və yaranma tarixi mövcuddur. 

Tədqiqatımızın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, Baş Layısqı 

ərazisi dedikdə bir-birinə bağlı 3 ərazı -Baş Layısqı, Cunud və 

Qumuq əraziləri nəzərdə tutulur. Baş Layısqı kəndi özü aparıcı 

iki hissədən, Layısqı çayının sərhədləndiyi Moğal, yaxud Muğal 

və Layıc məhəllələrindən ibarətdir. Hər bir məhəllə daxilində isə 

təbii coğrafi amillərlə, tayfa - nəsil, tirə adları ilə, peşə-sənət və 

əmək məşğuliyyətilə bağlı məhəllələr mövcuddur.  

Kəndin Moğal, yaxud Muğal məhəlləsində: 

 1.Nəsir uşağı 

 2.Qaralar 

 3.Duxullar 

 4.Dəlləklər 

 5.Dərə məhəllə 

 6.Qəməddər-adlı nəsillər (həmçinin onların adı ilə bağlı  

məhəllələr);  

Kəndin Layıc məhəlləsində isə; 

 1.Bayramuşağı 

 2.Hacı Sadıxlar 

 3.Nahar oğulları 

 4.Hacı Surxaylar 

 5.Hacı Beydilər 

 6.Motal uşağı 

 7.Sədi oğulları 

 8.Qoca oğulları 

 9.Ocaoğulları 

 10.Xivanlar 

 11.İbrahimuşağı 
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 12.Səlim oğulları- adlı nəsillər (həmçinin onların adı ilə bağlı 

məhəllələr) məskunlaşmışdır.  

Bu ərazilərdə yaşayan qədim türk nəsillərindən 

Azərbaycana görkəmli şəxsiyyətlər, alimlər, həkimlər, 

hüquqşünaslar, hərbiçilər, ziyalılar bəxş edilmişdir ki, bir 

yazımızın bu bölümündə onlar və onların mənsub olduqları 

nəsillər haqqında oxucularımıza məlumat verəcəyik. 

“Bayramuşağı” nəsli [patronim] Bu nəsil üzrə ilk 

araşdırma çarizmin 1824, 1831, 1842, 1863, 1873, 1886 - cı 

illərdə Baş Layısqı kəndində əhalinin siyahıya- alınmasına 

əsaslanan sənədlər üzrə professor Asif Rüstəmli tərəfindən 

aparılmışdır. Araşdırma nəticəsində alim nəsil şəcərəsi ilə bağlı 

qiymətli məlumatları tərtib etdiyi “Qədim Oğuz yurdu Baş 

Layısqı”[26] kitabına yazmış olduğu “Layiqsən sevgiyə, sözə 

Layısqı” adlı “ön söz”də aşağıdaki kimi diqqətə çatdırır : 

“...Sənədlər üzərində müşahidələr belə qənaətə gəlməyə əsas 

verir ki, layısqılı ərənlər ailənin qadın üzvləri- nin adlarının 

siyahıda yer almasına qısqanclıqla yanaşmış, bu sahədə 

mərhəmliyə üstünlük vermişdilər. Altı ekspedisiyadan beşində 

layısqılı qadınların yalnız sayı qeydə alınmışdır. İstisna olaraq 

1842-ci ildə kənd əhalisinin siyahıya alınmasında kişilərlə 

bərabər xanımların da adları yazılmışdır. 

 Bu incə məsələdə bir məqama xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Ənənəvi olaraq sənədləşmə işlərini qeyri - türklər 

həyata keçirdikləri halda, 1842-ci il siyahıyaalınmasını 

Layısqıdan yeddi nəfərlik qrup icra etmişdir. Sənədə birinci 

imza atan 1771-ci il təvəllüdlü İsrafil Bayram oğlu (İsrafil 

Bayram oğlu Əhməd Hacı Salman oğlunun ulu babası, babası 

Yusif Əfəndinin babası olmuşdur – K.A) olmuşdur. Onun 

ardınca isə Allahyar Məhəmmədvəli oğlu, Məhəmməd Ramazan 

oğlu, Şirin Rəfi oğlu, Kərim Şəfi oğlu, Bəkir Osman oğlu və 

Oruc İmanqulu oğlu qol çəkmiş, Əli Əfəndi Tahir oğlu isə 

imzaları təsdiqləmişdir. 
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  İsrafil Bayram oğlunun ailəsi və təsərrüfatı haqqında 

məlumatlar yığcam olsa da, fikir söyləməyə əsas verir ki, o, 

kəndin ən varlı adamı olmamışdır. Bir atı, beş iribuynuzlu mal - 

qarası, buğda, arpa və çəltik üçün torpaq sahəsi, on iki min 

ağacdan ibarət baramaçılıq üçün bağı olmuşdur. İsrafil Bayram 

oğlu Sona xanımla ailə həyatı qurmuş, bu izdivacdan onun 

Qurban (digər sənədlərdə Qurbanəli - A.R) və İbrahim adlı iki 

oğlu dünyaya gəlmişdir. 1842-ci il sənədinə əsasən Qurbanəli 

İsrafil oğlunun 30, İbrahim İsrafil oğlunun isə 20 yaşı vardı. Bu 

vaxt kiçik qardaş subay, Qurbanəli İsrafil oğlu isə Xanım ilə ailə 

həyatı qurmuş, bu evlilikdən onların 5 yaşında Usub (Bu ad 

təhrif edilib, əsil adı Yusifdir-A.R) və 3 yaşında Həsən (Bu ad 

da yanlışdır. İsrafil Bayram oğlu kiçik nəvəsinə öz babası 

Hüseyn Əfəndinin adını vermişdir - A.R) adlı övladları var idi... 

1863-cü ildə yerli əhali yenidən siyahıya alınmışdır. Bu sənədə 

əsasən İsrafil Bayram oğlunun ailəsindəki dəyişikliyi izlədikdə 

İbrahim İsrafil oğlunun adına rast gəlmirik. Amma onun böyük 

qardaşı Qurbanəli İsrafil oğlu bu müddət ərzində müqəddəs 

Kəbəni ziyarət edərək Hacı tituluna layiq görülmüşdür. Baş 

Layısqı kəndinin 1863 - cü il siyahıyaalınmasında başdan birinci 

yerdə Hacı Qurbanəli İsrafil oğlunun adı yazılmış, 60 yaşında 

olduğu qeyd edilmiş, oğlanlarından Molla Yusif Hacı Qurbanəli 

oğlunun 26, Hüseyn Hacı Qurbanəli oğlunun isə 20 yaşında 

olduğu göstərilmişdir. 

 Qəribədir ki, on il sonrakı - 1873- cü ilin sənədlərində isə 

Hüseyn Hacı Qurbanəli oğlunun adına rast gəlmirik. Amma 

onun böyük qardaşı Yusif Əfəndi Hacı Qurbanəli oğlunun adı 

nüfuzlu şəxs kimi kəndin siyahısında birinci qeyd edilmiş, 

ailənin tərkibi 5 kişi, 3 nəfər qadından ibarət olduğu 

göstərilmişdir. Bu nəsil şəcərəsini sənədlər üzrə izlədikcə 1886 - 

cı ildə ailələrin siyahıya alındığı əyalət dəftərində birinci sırada 

yenə Yusif Əfəndi Hacı Qurbanəli oğlunun adı yazılmışdır. 

Onun 52 yaşı olduğu qeyd edilmiş, başqa sözlə, 1834 - cü ildə 

doğulduğu vurğu- lanmışdır. Böyük oğlu Molla Salman 1864 - 

cü idə dünyaya göz açmış, 1876 - cı il dekabrın 13 - də doğulan 
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ikinci oğlunu isə Yusif Əfəndi babası İsrafil Bayram oğlunun 

şərəfinə İsrafil adlandırmışdır. 

 Yusif Əfəndi Hacı Qurbanəli oğlunun həyat yoldaşının 

və yeganə qızının adı sənəddə göstərilməmişdir. Kənd icmasının 

dini rəhbəri olan Yusif Əfəndinin 2 evi və 9 atı olduğu qeyd 

edilmişdir” [ 26, s. 4 - 6 ]. 

 Əhməd Hacı Salman oğlu Yusifova mənsub olduğu 

nəslin tarixini mükəmməl öyrənmək atası Salman kişi o, kiçik 

yaşlarında olanda dünyasını dəyişdiyindən müyəssər olmamış, 

yalnız anası Nazlı xanımdan babası Yusif Əfəndi və atası 

haqqında söyləmələr əsasında bilgilər əldə edə bilmişdir. Vaxtilə 

onun professor Asif Rüstəmliyə vermiş olduğu bilgilər nəslin 

şəcərəsini genişləndirən məlumatlar kimi böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu münasibətlə professor yazır: “ Əhməd Salman oğlunun 

söylədiyinə görə, babası Yusif Əfəndi 1888 - ci ildə, 54 yaşında, 

Qədir gecəsində yuxu gördüyünü, Məkkəyə ziyarətə gedəcəyini 

və oradan bir daha geri qayıtmayacağını yaxınlarına bildirir”[ 

26, s. 6 ].  

 O zaman Həcc ziyarətinə gedib - qayıtmaq 5 - 6 ay 

müddətinə başa çatırdı. Həcc ziyarətinə gedənləri xüsusi 

mərasimlə yola salardılar. Həccarlar nəqliyyat vasitələri 

olmadığından aylarla piyada yol gedirdilər. Adətə görə, 

həccarlar geri qayıdanda da təmtəraqla qarşıla- nırdılar. Əvvəlcə 

əlində ağ bayraq tutan çavuş atın üstündə kəndi (yaxud şəhəri) 

gəzib car çəkər, əhaliyə həccarların gəlməsi xəbərini verər, 

həccarların ailələri də onları muştuluqlayar, hədiyyə 

bağışlayarmışlar. Yusif Əfəndi də müqəddəs Həcc ziyarətinə bu 

cür yola salınmışdı. O, kənd əhli ilə halallaşmış, böyük oğlu, 

ərəb və fars dillərini mükəmməl bilən, 20 yaşlı Molla Salmanı 

öz yerinə dini icmanın rəhbəri təyin etmişdi. Müqəddəs yola 

çıxmamışdan öncə, kənd əhli ilə vida mərasi- mində Molla 

Salman atasını qucaqlayaraq kövrək səslə demişdir:- Ata, bizi 

kimə tapşırıb gedirsən?! 
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 Yusif Əfəndi gənc oğlunun sualına müdrikliklə, hamının 

eşidəcəyi bir səslə cavab vermişdi :- “Oğlum, mən Sizi halallığa, 

düzlüyə, ədalətliliyə tapşırıb gedirəm. Əgər bunlara əməl etsəniz 

sizdən nigarançılığım olmayacaq”. Kənd əhli bu dəyərli fikirləri 

Yusif Əfəndinin son tapşırığı kimi qəbul etmişdi. 

 Lakin Yusif Əfəndinin yuxusu çin olmuşdu. O, 

müqəddəs Bakıxanovlarsayağı tale yaşamışdı (XIX əsrin 

qüdrətli filosof şairi, ictimai xadimi Abbasqulu ağa 

Bakıxanovun babasının və özünün də həcc taleyi bu cür 

olmuşdu. Onlar müqəddəs Məkkə ziyarəti zamanı ziyarət 

yolunda dünyasını dəyişmişlər - K.A). O zamanlar çavuş ziyarət 

zamanı dünyasını dəyişənlərin xəbərini qara bayraqla 

ziyarətçilərin həyətinə girərək xəbər verərdi. Görünür, Yusif 

Əfəndi də Məkkədə ziyarətdə ikən namaz qılıb, dua oxuyan 

anda vəfat etmiş, orada, müqəddəs məkanda da dəfn edilmişdir. 

Beləliklə, o, müqəddəs şəhid adını da qazanmışdı. 

 Tarixi məzmunlu tədqiqatlarda Azərbaycanın məşhur 

elm - ürfan, din xadimləri sırasında Yusif Əfəndinin də adı 

hörmətlə çəkilmişdir. İstedadlı tarixçi, tədqiqatçı Həbibulla 

Manaflı 2007 - ci ildə nəşr etdirdiyi “Öyünc və güvənc qaynağı” 

[30] adlı monoqrafiyasının “Şəkinin ürfan əhli və din xadimləri” 

bölümündə Şəki torpağının yetirdiyi 43 nəfər məşhur din 

xadimləri sırasında Yusif Əfəndinin də adını çəkmişdir.Yusif 

Əfəndi bu siyahıda 13 - yerdə qərarlaşmışdır: “ Şəkinin din 

xadimləri: 

1.Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə 

2.Şeyx Məhəmməd Əfəndi 

3.İmam Nurməhəmməd Əfəndi 

4.İmam Pirməhəmməd Əfəndi 

5.Kəmaləddin Hacı Məhəmməd Əfəndi 

6.Əhməd Əfəndi İmamzadə 

7.Əhməd Əfəndi Qışlaği 

8.Tacəddin Əfəndi İmamzadə 

9.Hacı Abdulla Əfəndi 

10.Hacı Süleyman 
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11.Hacı Əbdürrəhim Əfəndi 

12.Miskin Əfəndi 

13.Yusif Əfəndi....[ 30, s.86]. 

 Yusif Əfəndinin Şəkinin ən görkəmli elm - ürfan, din əhli 

ilə bir sırada dayanması onun bir üləma kimi nüfuzunu sübut 

edən tarixi fakt olaraq əhəmiyyətlidir. 

Yusif Əfəndinin soyunu sonralar bütün elin sevgisini 

qazanmış böyük oğlu Hacı Salman davam etdirmişdir. Hacı 

Salman 1864-cü ildə Yusif Əfəndinin müqəddəs ocağında 

dünyaya göz açmış, uşaq və yeniyetməlik yaşlarından 

əməksevərliyi və bacarığı ilə atasının diqqətini cəlb etdiyindən 

Yusif Əfəndi Həcc ziyarətinə gedərkən ailəni və icmanı idarə 

etməyi ona tapşırmışdı. Hacı Salmanın yeniyetməlik və gənclik 

dövründə Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Baş Layısqı 

kəndində də yeni üsullu məktəblərin açılması kütləvi hal 

almadığından valideynlər övladlarına mollaxana və 

mədrəsələrdə daha çox dini istiqamətdə təhsil verirdilər. Belə bir 

şəraitdə gənc Salman ərəb və fars dillərində yazıb-oxumağı 

öyrənmişdi. Yazımızın axarında qeyd edəcəyimiz kimi, yaşadığı 

mühitdə qazandığı hörmət, ad - san bizə o fikri də söyləməyə 

əsas verir ki, o, dini və dünyəvi elmləri mükəmməl bilmişdir. 

Nəvə - nəticələrinin söyləməsinə görə, onun şəxsi arxivində 

çoxlu sayda dini və dünyəvi məzmunlu əsərlər olmuş, 30 - cu 

illərin repressiya xofundan qorxaraq bu əsərlərin bir hissəsi 

yandırılmış, bir hissəsi isə torpağa basdırılmışdır. Kənd 

içərisində böyük nüfüza və idarəçilik qabiliyyətinə malik, 

“Bayramuşağı” nəslinin təmsilçisi olmuş Yusif Əfəndi haqqında 

çarizmin 1886 - cı idə Nuxa mahalının Baş Layısqı kəndi üzrə 

aparılmış siyahıyaalınmada xüsusi qeydlər verilmişdir.1888 - ci 

ildə tərtib edilmiş D - 4 № - li sənəddə verilmiş qeydlərdən 

oxuyuruq:“Əgər Hacı Qurban ( Hacı Qurbanəli-K.A) oğlu Yusif 

Əfəndi hər hansı bir halda dünyasını dəyişərsə, icmaya rəhbərlik 

onun oğlu Salmana həvalə edilir. İsrafil isə xususi təyinatla 

həmin vəzifəyə namizəd nəzərdə tutulur”[26,s.369]. Salman 
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atasının nəsihətlərini müqəddəs ayələr kimi yerinə yetirərək 

ədalətlə, halallıqla kənd icmasını idarə etmişdi. Atasını görmək, 

onun özünü və ya qəbrini ziyarət etmək ümidi ilə bir neçə ildən 

sonra o da evini böyük oğlu Məmmədə (Hacı Salmanın böyük 

oğlu Məmməd yeniyetməlik və gənclik illərində aşıq sənətinə 

Molla Cumanın təsiri ilə böyük maraq göstərmiş, bu sənətin 

sirlərinə dərindən vaqif olmuşdur. Lakin o, 1941 – ci ildə alman 

faşizminə qarşı aparılan Böyük Vətən müharibəsinə səfərbər 

edilmiş, ağır döyüşlərin birində həlak olmuşdur – K. A ) həvalə 

edərək Məkkə ziyarətinə yola düşmüşdü. Hacı tituluna layiq 

görülsə də, atasından məlumat əldə edə bilməmiş və Məkkədən 

Layısqıya qayıtmışdır. Hacı Salman Yusif Əfəndi oğlu Məkkədə 

olarkən onun ailəsində bir qız uşağı dünyaya gəlmiş, o, tərəddüd 

etmədən qızının adını ziyarət etdiyi müqəddəs şəhərin şərəfinə 

Məkkə qoymuşdur. Müqəddəs dinimizin kamil bilicilərindən və 

əsil təəssübkeşlərindən biri kimi Hacı Salman Əfəndi İslami 

dəyərlərin həqiqi təbliğatçısı olmuş, kənd əhli arasında və bütün 

Göynük mahalında dini - mənəvi dəyərlərin qorunma -sı 

sahəsində yorulmadan, var qüvvəsi ilə çalışmışdı. O, savadlı və 

təcrübəli şəxs kimi sovet dövründə ərəb, fars və rus dillərini 

mükəmməl bildiyindən gənclərə ibtidai təhsil vermiş, zəhmətə 

qatlaşaraq arıçılıq və heyvandarlıqla da məşğul olmuşdur. 

Təcrübəli və müdrik əkinçi kimi o, əkinçiliyin sirlərini dərindən 

bilmiş, fərdi təsərrüfatında həmişə yüksək məhsuldarlıq əldə 

etmişdir. Ata - babalarından qalmış təsərrüfat heyvan- ları, xış, 

kotan, at, öküz, kəl və sair kimi vasitələr yardımçı təsərrüfatda 

ona yüksək gəlirlərin əldə edilməsində köməkçi olmuşdur. O, 

mahir bağban və arıçı olmuşdur. Onun bu əsli məşğuliyyəti 

sonralar elin sevgisinə tuş gələn Əhməd müəllim və övladları 

tərəfindən davam etdirilmişdir. Hacı Salman Əfəndi həmçinin 

mahir ovçu kimi də qocaların xatirələrində yaşayır. 

Söylənilənlərə görə, təbiət vurğunu olan, onun flora və faunasını 

dərindən bilən bu müdrik qoca bütün quşlara və heyvanlara 

təbiətin bəzəyi kimi məhəbbət yetirər, yaralı heyvanlara güllə 

atmazdı. Yetişdirdiyi meyvə ağaclarını kənd əhalisinə 
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təmənnasız paylayar, bundan fəxr duyar, doğma kəndinin 

cənnətə bənzərliyi onun qəlbini fərəh hissi ilə doldurardı.  

 Düzgünlük, doğuluq onun həyat idealı idi. Vaxtilə həyat 

yolaşı Nazlı xanımın oğlu Əhməd müəllimə söylədiyinə görə, 

Salman kişi dini - mənəvi təmizlik, düzgünlük naminə təziyyə 

məclisində bir axundu “Yasin”i düzgün oxumadığına görə 

tənqid etmişdi. 

 Hacı Salman Yusif Əfəndi oğlunun ömrü sovet 

dönəmində daha mənalı və ziddiyyətli keçmişdi. O, sovet hədə - 

qorxusuna sinə gərərək ümumxalq mənafeyi naminə daim 

mübarizə aparmışdı. Sovet hökumətinin yaranmasının ilk 

illərində yeridilən anti - dini təbliğata qarşı mübarizə aparanların 

öncüllərindən biri Hacı Salman kişi olmuşdu. O, hətta savadlı 

olduğundan, rus dilində təhsil aldığından sovet leninçilərinin 

diqqətini cəlb etmiş, lakin hüceyrəsindən qanınadək milli olan 

bu məğrur insan sovet boyunduruğundan asılılığı qəbul etməyib 

kəndin firqə sədri olmaq kimi “şərəfli” bir vəzifədən imtina 

etmişdi. O, bu cür addımı atmaqla ulu babalarının şərəfli ömür 

yolunu təsdiqləmişdi.  

 İslam dinini, peyğəmbərlərin həyat yolunu, dini-mənəvi 

dəyərləri, həmçinin müasir elmləri mükəmməl bilən Hacı 

Salman Əfəndi yuxarıda qeyd olunan mənəvi keyfiyyətləri həyat 

devizinə çevirmiş, bu xüsusiyyətləri övladlarına da aşılamışdı. 

1926 - cı ilin payızı hacı üçün olduqca sevindirici olsa da, siyasi 

rejimin yaratmış olduğu gərgin əsəbiliyi də yaşamışdı. Həmin 

ildə Hacı Salmanın iki əkiz oğul övladı dünyaya göz açmışdı. 

Müjdəçinin xəbəri hacını çox sevindirmişdi. Hacı Salman sanki 

böyük Sabirin atası Hacı Zeynalabdinin sevinc hisslərini 

yaşamışdı. Hacı Zeynalabdinin Tanrı payı olan oğul övladı Sabir 

kimi, Hacı Salmanın Tanrının oğul payı olan Əhməd də sonralar 

Azərbaycanın ürəkləri fəth edən maarifçisi kimi yetişmişdi. 

Salman kişi oğul övladının dünyaya gəlməsindən hədsiz sevinc 

hissləri keçirsə də, Şura rejiminin kəndliləri iqtisadi istismara 

məruz qoyması azmış kimi hələ onları mənəvi əsarətə də 
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məhkum edərək ateist təbliğatı zorla həyata keçirməsi bu müdrik 

qocanı sarsıtmışdı.  

 Salman kişinin Baş Layısqıda böyük hörməti var idi. Onu 

ağıllı, savadlı bir şəxs kimi şuranın üzvü seçmişdilər. O, rus 

dilini bilməsi sayəsində hökumətlə camaat arasında tarazlıq 

yarada bilmişdi. Şura sədri seçilməyinə özü razılıq verməmişdi. 

O, milli düşüncəsinə və camaatın mənafeyini hər şeydən üstün 

tutduğuna görə, Şura hökumətinin: “Deyəsən, bu Salman kişi 

keçmiş Musavat partiyasının yamanca xiffətini çəkir” [ 24, s. 42 

] danlağı ilə də üzləşmişdi. 

 Hacı Salman Yusif Əfəndi oğlunun ömrünün müəyyən 

bir zaman kəsiyini əks etdirən yuxarıdakı lövhələr onun 

kimliyini ortaya qoyur. Bu kimliyin arxasından ictimai mənafeyi 

şəxsi mənafedən üstün tutan, elcanlı, yurdsevər, hamını varlı 

görmək istəyən bir türk oğlu boylanır. Sovet hökumətinin 

zəhmətkeşlərə qarşı zorakılığa söykənən ədalətsiz vergi siyasəti 

Salman kişini hökumətdən narazı salan səbəb idi. O, şura 

sədrlərinin, yenicə formalaşmağa başlayan kollektiv təsərrüfat 

rəhbərlərinin və onların havadarlarının harın həyatına dözə 

bilmirdi.  

   Qeyd olunan hadisələrin təsvir olunduğu il 1926 - cı il 

idi. Sovet repressiya yelinin tufana çevriləcəyi illər idi, bu illər. 

Hacı Salman Yusif Əfəndi oğlunun da adı söz yox ki, milli 

düşüncəsinə, açıq fikirliliyinə görə Stalinin tərtib etdirdiyi 

güllələnəcəklər siyahısına salınacaqdı.  

  XX əsrin 30- cu illəri bütün Azərbaycanda olduğu kimi, 

Şəki rayonunun Göynük mahalı üçün də ağrılı, təlatümlü keçdi. 

Kəndlərdə fərdi təsərrüfatlar ləvğ olunaraq zorla kollektivləşmə 

aparılırdı. Xalq içərisində nüfuza malik olan zəhmətkeş 

insanların var - dövləti sorğusuz əllərindən alınırdı. Vəzifələrə 

savadsız, idarəetmədə heç bir səriştəsi olmayan insanlar təyin 

edilir, onlar da satqınlıq yolu ilə siyasi rejimin gözünə girməyə 

çalışırdılar. Onların idarəçilikdə yaratdığı dərəbəylik yeni 

hökuməti xalq arasında nüfuzdan salır, rəhbərlikdə olan 

səriştəsiz insan- lar da öz canlarını qurtarmaq üçün bütün 
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günahları mülkədar, qolçomaq adlandırdıqları hörmətli şəxslərin 

üzərinə atırdılar. Nəticədə qanlı repressiyaya məruz qalacaq 

günahsız insanların siyahısı tutulurdu.1930-cu illərin qanlı 

repressiya məngənəsində Göynük mahalının milli əqidə 

sahibləri sırasında Hacı Salman kişinin dostları olmuş Baş 

Layısqı kəndinin Molla İbrahimxəlil, Molla Surxay, Molla 

Abdulla kimi qocaları da Baş Göynük kəndində Şura 

hökumətinə qarşı çıxdıqlarına görə sıxılaraq amansızcasına 

güllələnmişdilər.(Bu dəhşətli hadisənin təfərrüatlı mətni ilə 

əlaqədar bax: “Baş Göynük kəndinin tarixi coğrafiyası” 

yarımfəslinə).  

 Yusif Əfəndinin və oğlu Hacı Salman Əfəndinin sevərək 

dostluq əlaqələri saxladıqları nurlu şəxsiyyətlərdən biri Baş 

Layısqı kəndinin sakini Molla Surxay olmuşdur. Onlar (Yusif 

Əfəndi və oğlu Hacı Salman) müasiri və həmyerliləri Molla 

Surxayı sevmiş, onunla sıx dostluq münasibətləri saxlamışlar. 

Molla Surxay nəinki Baş Layısqının, həmçinin bütün Göynük 

mahalının ən nüfuzlu adamlarından hesab olunurdu. “O, çar 

Rusiyası tərəfindən Baş Layısqı kəndi üzrə 1886-cı il 

siyahıyaalınma sənədinə əsasən 1855 - ci ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur”[ 26, s. 339 ]. El nəğməkarı olmuş 

Molla Cuma şeirlərinin birində Molla Surxayı mahalın iki ən 

tanınmış adamlarından biri kimi oxucularına təqdim edərək 

yazmışdı: 

 Muştuluq Adəm ataya, ondan qalmış bu fərzəndə. 

 İkidir səxavət əhli bizim Şəki uyezdində  

 Baş Şeyx Hacı Əhməddir, ayağı Molla Surxaydı [ 8 , s. 

392].  

 Molla Surxay Molla Cumanın da yaxın dostu olmuşdur. 

Aşığın yaradıcılığının ən gözəl nümunələrindən olan “Molla 

Surxay” [34] şeiri bu dostluğun səviyyəsini gələcək nəsillərə 

çatdıran bir örnək, həmçinin Molla Surxayın nəzmlə yazılmış 

tərcümeyi - halıdır. Aşıq Molla Surxayı iki gözünün çırağı, 
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başının tacı, bütün dostlarının qabağı, öncəsi kimi tərif edərək 

yazır: 

Ey ağalar, iki gözüm, 

 Çırağı Molla Surxaydı. 

  Başım tacı, dil-dəhanım, 

   Müştağı Molla Surxaydı. 

     Ağlım, huşum, din-imanım, 

   Yığnağı Molla Surxaydı. 

   Mənim eşqin məclisində, 

    Həm çağı Molla Surxaydı. 

    Nə qədər dostlarım varsa, 

             Qabağı Molla Surxaydı [ 34, s . 357]. 

Şeirin ikinci bəndindən şairin mühiti haqqında da məlumat 

almaq mümkündür. Molla Cuma Molla Surxayı cənnətdə bitən 

sərv ağacına, qızılgül qönçəsinə bənzədir. Ancaq çox təəssüf ki, 

bu elcanlı şəxsiyyət yaxşı insanların əhatəsində deyil, ömrü sar 

içərisində keçir: 

              Molla Surxay bir qönçədir, 

              Açılıbdır xar içində, 

              Özü tərlan balasıdır 

              Ömrü keçir sar içində. 

              Bir kəsi saxlasa Allah, 

              Zaval olmaz mar içində. 

              Nə muradə üz çevirsən, 

              Görərsən ki, var içində. 

              Cənnətdə sərvi - tubanın, 

              Butağı Molla Surxaydı [ 34, s. 357- 358]. 

Molla Surxaya xas olan məzlumsevərlik, səxavətlilik, 

zalımların qənimi olmaq, Yusif kimi gözəl camallı, təmiz qəlbli, 

həyalı, bütün dağlardan uca, Tur dağına bənzər, Hacı 

Murtuzanın layiqli davamçısı, gündə yüz qonağı olsa belə qaş - 

qabağı turşumaz qonaqpərvər, Allahın dünyada ən əziz qonağı 

və s. xüsusiyyətləri böyük məhəbbət və poetik tərənnümlə 

oxucuya çatdırılır. Şeirdə Molla Surxayın nəsli, dostları o 
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dərəcədə dəqiqliklə verilib ki, tədqiqatçı üçün Molla Surxayla 

bağlı geniş axtarışa ehtiyac qalmır, Məsələn, 

           Kənd içində dost tutubdur, 

           Biri Yusif, biri Əmrah,  

           Biri Cəbrayıl yüzbaşı, 

           Biri Molla Həbibüllah, 

           Bir-birindən cüda salma,  

           Bunları, ey Qədirullah. 

           Cümlə batı əndəlibdir. 

           Gül bağı Molla Surxaydı. 

 

           Neçə övlad verib Tanrı, 

           Əhməd, Əli, Məmmədəli. 

           İnşallah öz yerində, 

           Durar oğlu Murtuzəli. 

           Şəhərdə dostları vardır, 

           Hacı Mirhəmzə, Qurbanəli, 

           Çox olsun uca dağlar, 

           Tür dağı Molla Surxaydı . 

 

           Min üç yüz on dörd sənədə, 

           Bəlkə əlli ola yaşı. 

           Biri Şirin, biri Polad, 

           Vardır onun dü qardaşı, 

           Ataları Hacı Murtuza, 

           Babaları Balakişi, 

           Layiqi də o mədəndən, 

           Çıxdı bu cəvahir daşı. 

           O səbəbdən cümlə ellər 

           Sorağı Molla Surxaydı [ 34 , s. 358] 

 Şeirdə adı çəkilən Yusif Əfəndi və Molla Həbibulla 

“Bayramuşağı” nəslinin görkəmli nümayəndələrindən olub 

Molla Surxayın dostlarından biri kimi aşığın qələmində 

xatırlanmışdır. 
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 Molla Cuma və Molla Surxayın dostluğu ilə bağlı folklor 

toplayıcıları maraqlı rəvayətlər toplamışlar. Molla Cümə  

“Dünyadır”[34] rədifli, “Salam olsun sənə, ey Molla Surxay” 

misrası ilə başlayan qoşmasını da dostuna həsr etmişdi. 

Əlbəttə, Molla Surxay kimi imanlı, millətsevər, 

insansevər, milli ruhlu şəxsiyyətləri qırmızı imperiya sağ qoya 

bilməzdi. 

Molla Cümə 1920 - ci ildə vəhşicəsinə öldürüldüyündən 

Molla Surxayın həyatının sonrakı illəri aşığın qeydlərinə 

düşməmişdir. 1930 - cu illərin sovet repressiya maşını minlərlə 

soydaşlarımız kimi bu nurlu insanın da həyatına son qoymuşdur. 

Hazırda Baş Layısqı kəndinin tanınmış soylarından biri “Hacı 

Surxaylar” adlanır. 

Hacı Salmanın müasiri və dostu Molla Surxay da qırmızı 

imperiyanın qurbanı olmuşdu. Hacı Surxay xeyirxah əməlləri ilə 

zəmanəsinin insanları tərəfindən sevilmişdi.Qırmızı imperiyanın 

qaniçənləri Hacı Surxaya qoca olduğu üçün dəyməmişdilər. 

Lakin kəndin şura sədri siyasi rəhbərliyə ondan şikayət edib 

bildirmişdir ki, qoca olsa da, hamının sevimlisidi, kəndi o idarə 

edir. “Günahkarların” güllələnməsin- dən bir ay keçmişdi. Bir 

gün Hacı Surxay eyvanda uzanmışdı. Yoldan səs - küy eşidir. 

Hacı Surxay görür ki, kəndə yenicə göndərilmiş partiya təşkilat 

katibini döyürlər. O, qonağa əl qaldırmağın yaramaz hərəkət 

olduğunu qonağı döyən gənclərə bildirib partkomu onların 

əlindən alır. Lakin mərkəzə onun haqqında səhv məlumat 

bildirilir ki, Hacı Surxay yeni gələn partiya işçisini gənclərə 

döydürdü. Üç nəfər əsgər gəlib Hacı Surxayı aparır. Hacı 

Surxayın aparılması xəbəri partiya katibinə çatdıqda o, bu 

ədalətsizliyə dözməyərək onun aparıldığı Baş Göynük kəndinə 

gəlir. Artıq gec idi. O, kəndə çatanda Hacı Surxay qaniçən 

əsgərlər tərəfindən güllələnmişdi.  

 Ancaq mənfur bolşevik gülləsi elcanlı, dini əqidəli Hacı 

Salman kişiyə dəyməmişdi. O, 1928 - ci ildə 64 yaşında öz əcəli 

ilə dünyasını dəyişmişdi. 
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 Hacı Salman nəinki anti - milli məzmunlu iclaslarda 

əsəbini boğmuş, həmçinin qalaq - qalaq dini məzmunlu 

kitabların yandırılmasının, salamat qalan dini ocaqların zəhərli 

kübrə anbarlarına, mal - qara tövlələrinə, siyasi - ideoloji 

təbliğat ocaqları olan klublara çevrilməsinin şahidi olmuşdu. 

SSRİ adlı nəhəng bir imperiyada həyata keçirilən qanlı 

cinayətlər bu məğrur insanın ölümündən sonrakı 30 - cu illərdə 

daha da qüvvətlənmişdi. Allaha and içmək hər yerdə qadağan 

edilmiş, din daşıyıcılarına qarşı əsl mənəvi müharibə 

başlanmışdı. Məhkəmələrdə, milis idarələrində “yeni həyatla” 

səsləşən ittihamlar irəli sürülürdü. Əvvəl Rusiyada, sonralar isə 

imperiyanın digər əyalətlərində kilsələr, məscidlər, xalqın etiqad 

və inam ocağı olan ziyarətgahlar dağıdılmış, xalqın müqəddəs 

məzarlıqlarını itirmək məqsədilə rus əsgərlərinə keçilməz 

meşəliyi xatırladan ziyarətgahların qırılması əmri verilmişdi. 

“Günahkarları” günahlandırmaq məqsədilə müxtəlif məzmunlu, 

gülüş və ikrah doğurucu ittihamlar irəli sürülmüşdü: “Sən 

müsavatçısan”, “ Sən evində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 

şəklini gizlədib saxlamısan”, “Sənin atan da, baban da molla 

olub” və sair kimi ittihamlar repressiyanın əsas bəhanə 

mənbələri idi. Bu ittihamlar üçün ən ağır cəza olan yerində 

güllələnmə, on il həbs cəzası, Sibirə sürgün edilməklə 

nəticələnirdi. Əvvəlcə müqəssirə “Kulak” damğası vurulur, 

sonra isə evi, mal - qarası əlindən alınaraq dövlət tərəfindən 

müsadirə edilirdi. Şəkinin Baş Layısqı kəndində cərəyan edən 

bu qanlı hadisələr, körpə Əhmədin - Əhməd Hacı Salman oğlu 

Yusifovun anadan olduğu 1926-cı ilin əsas əlamətinə 

çevrilmişdi. 

 Hacı Salman Yusif Əfəndi oğlunun nəslinin davamçısı 

adı elin dilində məhəbbətlə səslənən Əhməd Yusifov olmuşdur. 

Əhməd Hacı Salman oğlu Yusifov 1926 – cı ilin noyabr ayının 1 

– də Baş Layısqı kəndində, müqəddəs ocaqda – Hacı Salman 

Yusif Əfəndi oğlunun ailəsində dünyaya göz açmışdı. İki 

yaşında atasını itirən körpə Əhmədi və bacıları Maralı, Nabatı, 
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Məkkə və Fəridəni anası Nazlı xanım minbir əziyyətlə 

böyütmüşdü. Qarşıdan gələn ağır repressiya tufanını gənc 

Əhməd o qədər hiss etməsə də, günahsız insanların, 

həmkəndlilərinin heç bir əsas olmadan 1930 – cu illərdə 

güllələnməsini sonralar o, ürək ağrısı ilə qarşılaşmışdı. Ağır 

iqtisadi çətinlik, kasıblığın meydan suladığı, digər tərəfdən 

dünyaya faşizm taununun yayıldığı bu illərdə cəfakeş, övladları 

üçün bütün məhrumiyyətlərə dözən anasına olan məhəbbəti onu 

bütün həyatı boyu müşayiət etmişdi.  

  1941- ci ilin iyun ayının 22- də faşist Almaniyasının 

SSRİ - yə qarşı başlamış olduğu elan olunmamış müharibə 

cəmiyyətə sükunət, aclıq, səfalət gətirmiş, anaları oğullarından, 

bacıları qardaşlarından, gəlinləri ərlərindən, uşaqları atalarından 

ayrı salmışdı. Ölkənin hər yerində olduğu kimi, Baş Layısqı 

kəndinin camaatı, Hacı Salmanın ailəsi də müharibə dəhşətləri 

ilə üz-üzə qalmışdı. Nazlı ana ərinin ölümündən sonra 

kipriklərindən od götürərək balalarını böyütmüşü.  

İqtisadi çətinlik, aclıq baş alıb gedirdi. Sonsuz ana 

məhəbbəti övladları ata nəvazişi ilə də əzəz edirdi. Müharibə 

illərində aclıq bütün qapıları döymüş, qadınlar geyməyə paltar 

olmadığına görə nazik tənzif parçaları qara rəngə boyayıb 

geyməyə məcbur olmuşlar.Kəndlərdə kişi qüvvəsi olmadığından 

acından ölmüş insanları uzaqda yerləşən qəbiristanlığa apara 

bilməyən qadınlar məhəllələrdəcə dəfn etmişlər. Nəticədə 

məhəllə qəbiristanlıqları yaranmışdır. 

   İlk ibtidai və orta təhsilini kənd məktəbində alan 

Əhməd Hacı Salman oğlu hələ onuncu sinfi bitirər - bitirməz 

müharibəyə səfərbər olunaraq 1942-ci ildə hərbi komissarlıqdan 

çağırış almışdı. O zaman onun on altı yaşı yenicə tamam 

olmuşdu. Tapşırıq belə olmuşdu ki, Əhməd onuncu sinfin 

imtahanlarını vaxtından əvvəl versin və cəbhəyə yola düşsün. 

Bu ümidsiz çağırış bütün ailəni, anası Nazlını, xüsusilə, onu 

canlarından artıq sevən bacılarını çox sarsıtmışdı. Ona bacısı 

Nabatın sevgisi daha böyük olmuş, Maral və Fəridə Əhmədi 

əsgərliyə Baş Göynükdən yola salıb qayıdanda Nabat onun 
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arxasınca Şəkiyə qədər olan uzaq yolu piyada getmişdi. Hətta bu 

hərəkətinə görə anası onu: “Sənin bu gecənin qaranlğında 

yollarda nə ölümün azıb!? Hə, getmişdin lap voenkomata qədər, 

sənin ağlayıb-sızlamağını nəzərə almadılar ki!? Qayıdanda 

Salatın arvadla qaranlıq meşədən keçəndə heç demədiniz ki, 

üstünüzə canavar düşüb ikinizi də parçalayardı? Hə, o gecə 

canavara yem olsaydın indi hər gecə baş – qulağımızı belə 

aparmazdın. Ay qız, nədi, nə xəbərdi, bir belə ağlamaq olar? 

Yaxşı, elə mən, anan cəhənnəm, bəs bacıların Maralnan Fəridə 

necə olsun! Bəs, Əhməd balam yazıq deyil? Axı, bu dünyada 

diri adamın dalınca çox ağlayanda Əzrailə xoş gedir...”[24,s.124 

] – deyərək bərk danlamışdı. Anasının bu danlağından sonra 

Nabat ağlamağına bir az ara versə də, yenə də özünü saxlaya 

bilmirdi. Hərdən gündüzlər də qardaşının xiffətini çəkirdi: - 

“Bəs, niyə məktub yazmasın? Az qalır getdiyi iki ay olsun!  

  Qızının bu təlaşları ananı həyəcanlandırsa da, o, qızını 

sakitləşdirərək deyirdi: - Ay qız, bu hökumət işidi, məktubu o 

uzaq yerlərdən gedib yığıb gətirməyə, şəhər – şəhər, rayon – 

rayon, kənd – kənd paylamağa adam yoxdur. Bir də deyirlər ki, 

az qalıb müharibənin qurtarmağına. Allah qoysa bir də baxacam 

ki, budu ha, Əhməd özü gəlib məktubundan qabaq özünü 

çatdırıb evimizə!”[ 24, s. 124 ]. 

  Anasının təsəlliləri Nabatı bir az sakitləşdirsə də, onun 

gözü yollarda qalmışdı. Həsrətlə qardaşının qayıtmasını 

gözləyirdi. Əhməd isə azğın düşmənlə qanlı döyüşlərə girərək 

qəhrəmancasına vuruşub, igid azərbaycanlı balası kimi 

xilaskarlıq vəzifəsini yerinə yetirirdi. Allahın əmridi. İgidlər 

düşmən gülləsinə tuş gəlməzlər. Ulu babalarının müqəddəs 

etiqad ruhu, ana və bacılarının Allaha yalvarışları onu faşist 

gülləsindən qoruyurdu. Əhməd ana və bacılarını da həsrətdə 

qoymur, onlara döyüş yollarını, cəbhə həyatını əks etdirən 

məktublar da yazırdı. O, ailəsinə birinci məktubunu “ Dağıstan 

MSSR” ünvanından yazmışdı. Məktubun üstündə üçbucaq 

şəklində möhür, “VÇ” hərfləri və bir neçə rəqəm aydın oxunur. 
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Əməd Hacı Salman oğlunun odlu – alovlu illərin yadigarı olan 

ikinci və üçüncü məktubları Şimali Qafqaz və İkinci Ukrayna 

cəbhəsindən göndərilmişdi. İkinci Ukrayna cəbhəsindən yazı- 

lan üçüncü məktubun küncündə aşağıdakı sözlər yazılmışdı: “ 

Meşədən keçəndə bizim vaqonumuzu güllələdilər. Amma 

qatarımız dayanmadı. Çexoslovagiyanın sərhəddinə qədər 

salamat gedib çıxdıq”.  

  Həmin məktub Bakıda Dövlət Təhlükəzislik Komitəsi 

əməkdaşları tərəfindən oxunaraq ailəyə kədər gətirəcək “ 

vaqonumuz güllələndi” ifadəsinə görə ünvana gec çatdırılmışdı. 

DTK – nın bu mövqeyi əslində düzgün idi. Çünki arxa cəbhədə 

övladlarını gözləyən anaların ümidlərini qıran təliğat zamanı 

üçün aktual deyildi.  

  Məsələnin bu yerində bir anlıq arxa cəbhədə olan 

isanların, xüsusilə, anaların oğul həsrətini ifadə edən, lirik 

şairimiz Süleyman Rüstəmin lrik- epik düşüncələrinin məhsulu 

olan “ Ana və paçtolyon” şeirinin məzmunu yada düşür. Gəlin 

düşünək. Əgər həmin məktub o cür ünvana çatdırılasydı oğlunun 

sağ - salamat geri qayıtması arzusu ilə yaşayan Nazlı ananın 

ümidlərini puça çıxarmazdımı?. Xüsusilə, kiçik baçı Nabat 

qardaşının həsrətindən dərdə düçar ola bilərdi. Bu məktub Baş 

Layısqı kəndinə 1945 – ci ilin axırlarında gəlib çıxmışdı. 

Məktubda ailəyə təsəlli payı kimi təhlükəsizlik əməkdaşları 

tərəfindən “vaqonumuz güllələndi” sözlərinin üstündən qara 

mürəkkəblə xətt çəkilmişdi. Əhməd Hacı Salman oğlunun 

dördüncü məktubu sevincli hisslərlə yazılmışdı. Məktubda 

Çexoslovagiyanın Praqa şəhərinin faşistlər tərəfindən azad 

olunmasından, bu sevinc hisslərini əsgər yoldaşları kimi onun da 

yaşamasından söhbət gedirdi. Əhməd döyüşlərə SSRİ - nin 

Polşa ilə sərhəddində qoşulmuş, qələbəni isə 1945- ci ilin may 

ayının 9 - da Berlin ətrafında, Elba çayının sahilində Amerika - 

İngiltərə əsgərləri ilə üz - üzə qarşılamışdı. 

 Müharibənin başa çatmasına baxmayaraq Əhməd 

ordudan tərxis olunmamışdı. O, qorxmaz, igid, ideoloji və siyasi 

baxımdan yüksək hazırlıqlı əsgər olduğundan Komandanlığın 
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diqqətini cəlb edərək orduda saxlanılmışdı. Nazlı ananın və 

bacılarının isə qəlbini bala və qardaş həsrəti yandırıb - yaxırdı. 

Nazlı ana da müharibədən sağ - salamat qayıdanların sevincini 

oğlunun da şəxsində yaşamaq arzusunda idi. Gedənlər qayıdıb, 

bəs, onun ciyərparası haradadır? Əgər müharibə qurtarıbsa, onun 

Əhmədini niyə buraxmırlar? kimi suallar Nazlı ananı daim 

narahat edirdi. Hətta o, bu məqsədlə Şəkiyə, Hərbi Komissarlığa 

da müraciət etmişdi. Komissar anaya bildirmişdi ki, müharibə 

birdəfəlik qurtarıb, əsgərlik, Vətənə xidmət isə hələ davam edir. 

Müharibədən tərxis olunanlar 1941-1943 -cü illərdə müharibəyə 

çağırılıb, orada vuruşmuş əsgərlərdi. Sizin oğlunuz Əhməd də 

Allahın izni ilə Vətənə xidmət borcunu yerinə yetirib bir - iki 

ildən sonra evə buraxılar. Beləliklə, Əhməd Yusifov rəsmi 

məlumata görə, 1944 - cü ilin dekabr ayından 1949 - cu ilin iyun 

ayınadək Sovet Ordusu sıralarında Cexos- lovagiyada, 

Macarıstanda, Avstriya və Pumıniyada hərbi qulluğunu davam 

etdirmişdi. Onun ailəsinə - anasına və bacılarına göndərdiyi- 

məktublar yollarda ləngiməmiş, nəyə görə isə ünvanına tez 

çatdırılmışdı. Lakin zamanın ədalətsiz, harın kolxoz sədrləri, 

sovet vergi sistemi bu əsgər ailəsinə lazımi köməkliyi 

göstərməmiş, əksinə ailə yerli vergi yığanlar tərəfindən 

incidilmiş, oğlu sovet vətəninin xidmətində olan Nazlı ana yerli 

siyasi və kolxoz rəhbərliyindən sitəmlər görmüşdü. Əli hər 

yerdən üzülən Nazlı ana məcbur olmuşdu ki, oğlu Əhməd 

vasitəsilə əsgər ailəsinə olunan bu ədalətsizliyi respublika 

rəhbəri Mircəfər Bağırova bildirsin. Əhməd o zamanlar 

Rumıniyada sovet ordusunun əsgəri kimi hərbi xidmətini davam 

edirdi. Müharibə sona çatdıqdan sonra sovet əsgərləri faşistlərin 

tapdağından azad edilmiş Şərqi Avropa ölkələrində qayda – 

qanun, intizam yaradılmasına nəzarət edirdilər. Bacısı Maralın 

ona yazmış olduğu yerli rəhbərlikdən şikayət məktubunu o, 

1947- ci ildə alaraq ailəsinə edilən bu ədalətsizliyi respublikanın 

rəh- bəri Mircəfər Bağırova həmin ildə bildirmişdi. Mircəfər 

Bağırov onun məktubuna çox tez, təcili cavab yazmışdı. 
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Məktubda deyilirdi: “Yoldaş, Yusifov Əhməd! Sizin 

məktubunuzla əlaqədar tədbir görüldü. Ailəniz bütün 

vergilərdən azad olundu. Günahkarlar cəzalandırıldı. Ailənizə 

maddi yardım göstərildi. Siz öz hərbi qulluğunuzu uğurla davam 

etdirin. Ailə üzvlərinizdən isə tam arxayın ola bilərsiniz. Sağ 

olun, M.C. Bağırov”.  

  Əhmədə ən böyük təsəlli isə bacısı Maralın cavab 

məktubu olmuşdu. O, məktubda qardaşına bildirmişdi ki, 

ailəmiz bütün vergilərdən azad olunmaqla yanaşı, bizə əlavə 

olaraq yanı buzovlu bir inək, xeyli buğda və un da vermişlər. 

Kolxoz sədrinə töhmət verilmiş, vergiyığan isə işdən azad 

edilmişdir.  

  Əlbəttə, Mircəfər Bağrov əsgər ailəsinə bu köməkliyi 

əsassız etmə- mişdi. Onun göstərişi ilə Əhmədin ona 

ünvanladığı məktubdakı faktlar yoxlanılmış, ailə bu yoxlamadan 

üzüağ çıxmışdı. Çünki Əhmədin anası və bacıları kolxozun ən 

fəal, əməksevər tütünçüləri kimi sevilir və tanınırdılar. 

Həmçinin bu ailə ilə bağlı aparılan sorğu zamanı qədirbilən 

layısqılılar bu ailəni intizamlı və zəhmətkeş insanlar kimi 

tərifləmişdilər. Bildirilən rəylərdə Əhmədin atası Hacı Salman 

kişi milli ruhlu, savadlı və çox hörmətli ağsaqqal kimi 

xatırlanmışdı. Həmçinin Mircəfər Bağırovun Əhmədlə bağlı 

Əhmədin xidmət etdiyi hərbi hissənin komandanlığına etdiyi 

sorğuya da komandanlıq müsbət cavab vermişdi. Cavabda 

Əhməd hərbi və siyasi hazırlığı yüksək, intizamlı, vətənpərvər 

bir əsgər kimi respublika rəhbərinə xarakterizə olunmuşdu. 

  1949 - cu ildə Əhməd Hacı Salman oğlu hərbi xidmətini 

başa vuraraq vətənə qayıtdı. Anası Nazlı xanımın və bacıları 

Maral, Fəridə və Nabatın sevinclərinin həddi - hüdudu yox idi. 

Qohum - qonşular fasiləsiz olaraq gözaydınlığına gəlirdilər. 

Əhmədin gözü uzun illər həsrətini çəkdiyi Səmənnazını 

axtarırdı. Əhməd ordudan tərxis olunub gələn il Səmənnaz 

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun (Hazırkı Azərbaycan Tibb 

Universiteti) birinci kursunun ikinci semestrinin imtahanlarını 

verməyə hazırlaşırdı. Anası Nazlı xanım Əhmədin ordudan 
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buraxılması ilə əlaqə - dar Səmənnaza məktub yazsa da, Əhməd 

özünü məktubdan qabaq çatdırmışdı. Sevgilisinin gəlişi 

Səmənnaz üçün əsil hədiyyəyə çevril- mişdi. Sevgililər bir - 

birinə söz verib əhd - peyman bağlamışdılar ki, 1949 - cu ilin 

payızında toylarının sevincini yaşasınlar. Gənclərin bu arzusunu 

reallaşdırmaq üçün Tibb İnstitutunun rəhbərliyi də bu izdivaca 

köməklik məqsədilə Səmənnaza ikinci semestrin imtahanlrını 

vaxtından əvvəl verməyə icazə vermişdi. Səmənnaz xanım 

imtahanları müvəffəqiyyətlə verərək sevgilisi Əhmədlə birgə 

Baş Layısqıya qayıtmışdı. Əhmədin anası Nazlı xanım illərdən 

həsrətini çəkdiyi arzusunu reallaşdırmaq, oğlunu evləndirmək 

istəyirdi. Səmənnazın anası Anaxanım heç olmasa ona bir ay 

möhlət verməsini, qızının cer - cehizinin hələ hazır olmadığını, 

qohumlarını da xəbərdar edəcəyini, onların da bir məsləhəti, 

köməyi olacağını bildirsə də, Nazlı xanım razı olmayaraq: - 

Köməyi, məsləhəti toydan sonra da edə bilərlər. Cer - cehizə də 

ehtiyacım yoxdur, bilin. Mənim gəlinimin ağlı - kamalı, özü 

mənə yüz cehizdən artıqdır. Gözləməyə bir ay deyirsən, ay qız, 

heç bir gün də gözləyə bilmərəm, - demişdi.  

  Nazlı ananın arzuları çin oldu. Əhmədlə Səmənnaz 

xanımın toyu cəmi dörd gün ləngidildi. Əhmədin ordudan 

qayıdışı ilə rayon rəhbərliyi də maraqlanmışdı. Rəhbərlikdən 

onu xəbərdar etmişdilər ki, Mircəfər Bağırovun bir il əvvəlki 

məktubu ilə əlaqədar narahat olub ailəsinə hər cür köməklik 

göstərilmiş, onlara yanı buzovlu inək verildikdən sonra onların 

bəslənməsi üçün tövlə də tikilmişdir. Onun ailəsi ilə edilən 

ədalətsiz rəftara görə kolxoz sədri və vergiyığan vəzifədən 

uzaqlaş- dırılmışlar. Əhmədin ailəsi bundan sonra da dövlətin 

qayğısı ilə əhatə olunacaqdır.Əhmədə bu nüfuzu qazandıran 

onun insanlığa, Vətənə olan məhəbbəti, xidməti, ana və 

bacılarının şərəfli, halal əməyi olmuşdu. Elə bu səbəbdən idi ki, 

onun toyunda nəinki Layısqı əhli, raykomdan və hərbi 

komissarlıqdan da xüsusi nümayəndələr iştirak etmişdi. Milli 

ənənəyə söykənən mağar toyu ilə şanlı bir nəslin davamı kimi, 
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şərəfli bir nəsil davamçılığının, gözəl bir ailənin əsası 

qoyulmuşdu. Ədalətsiz müharibənin əlindən aldığı, puça 

çıxardığı minlərlə ananın arzusu kimi Nazlı ananın toyda sevinc 

göz yaşları içərisində söylədiyi aşağıdakı fikirlər şirin bir xatirə 

kimi yaddaşlara həkk olunmuşdu: “Mənim istəkli balalarımın 

toyu müharibənin acığınadır, pis adamların acığınadır, bizi 

hədələyib gedən o pic günlərin acığınadır! O pis kolxoz 

sədrlərinin, pis vergi yığanların acığınadır. Qoy, bütün Şəki 

bilsin, bütün Azərbaycan bilsin ki, Baş Layisqıda bu nəsil 

Yusifovlar nəslidir, bu Əhməd babanın və Əhməd balamın 

nəslidir! Yusif Əfəndinin, Salmanın nəslidir!Bu nəslin şərəf, 

şöhrət tacını heç kəs başından götürə bilmədi. Allahın 

mərhəməti ilə bundan sonra da götürə bilməyəcəklər! 

  Lakin çox təəssüf ki, bu məğrur ana nəvə görə, onlara 

nənə məhəbbəti yetirə bilmədi. Əhmədlə Səmənnazın toyundan 

iki həftə sonra Nazlı ana ağır xəstələnərək ölüm yatağına düşdü. 

Ancaq o, Allahından çox razı idi. Oğlunun toyunu etmişdi. Oğlu 

Əhməd, gəlini Səmənnaz, qızları Nabat və Maral diz quraraq 

onun döşəyinin başında oturmuşdular. Həyatla vidalaşmağa 

hazırlaşan ananın qırıq - qırıq danışığı, dodağından çıxan 

kəlmələr oturanların ürəklərini parçalayır, kövrəldirdi. Nazlı ana 

sanki doğmaları, əzizləri ilə son söhbətini edir, onlarla 

vidalaşırdı:  

 “ – İndi... indi mənim üçün qənimət son nəfəsimdə sizi 

eşitmək, nə qədər ki, baxa bilirəm, görə bilirəm, sizi 

görməkdir... Şükr edirəm Yaradanıma. O, mənim müharibədən 

keçən beş ildə səsimi, yalvarışları- mı eşitdi. Möhlət verdi mənə 

Allahım. Bu son beş ildə əzrail bəlkə beş yüz dəfə gəlib kəsdirib 

yastığımın yanını... aparmaq istəyib məni. Əzrailə də 

yalvarmışam. Hələ gözlə, hələ Əhmədim əsgərlikdən gəlmə- 

yib, hələ mən onun toyunu görməmişəm. Qoy, Əhməd gəlsin... 

Əziz balam gəlsin, mən anası ona toy edim, gəlin 

gətirm...sonra...sonra alarsan canımı. Fəda olsun sənə, Allahım! 

Sən tapşırdın, hər dəfə ... əcəl yastığımın yanından geri qayıtdı... 

qapımdan geri qayıtdı...Hər dəfə qızlarım Fəridə, Maral, Nabat 
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halım xarab olanda yastığımın yanını kəsdirib, gözlərinin yaşını 

axıdanda demişəm ki, bəsdirin, ağlamayın... Mən Allahımdan 

möhlət istəmişəm. Nə qədər ki, qardaşınız Əhməd əsgərlikdən 

qayıtmayıb, nə qədər ki, onun toyunu etməmişəm demək hələ 

ölməyəcəyəm... Allahım əzrailə icazə verməyəcək... Bax, 

gördünüzmü, icazə vermədi bu beş ildə. Halım siz evdə 

olmayanda da xarab olurdu... onda da arxayın idim ki, bu mələk, 

bu əcəl elə - belə mənim gücümü sınağa çəkir, mənim ümidimi, 

sözümə, əhdimə vəfalı olduğumu sınağa çəkir... Deyirdim, o 

günəcən sınağa çəkin məni, oğlum gəlsin, istəkli Əhmədim 

gəlsin, öz əlimlə onun toyunu edim, onun toyunu görüm, 

gəlinimi görüm, bircə gün gəlinimin də boyunu sevim... 

Hə...Hə...bax ondan sonra al mənim canımı... Şükür olsun 

Allaha! Şükr olsun!...Şükr olsun! O kişi eşitdi mənim 

fəryadlarımı... Mənə möhlət verdi... Düz beş il...beş il möhlət 

verdi... Balamın, Əhmədimin toyunu gördüm mən... Arzuma 

çatdım... 

  Şükr olsun Allahın kərəminə... İndi...İndi mən rahat köçə 

bilərəm ulu yaradanın dərgahına... Sağ olun, balalarım, sağ 

olun... Mən gedirəm. 

 Beləcə, həyatla vidalaşdı Nazlı ana. Onu yüksək 

hörmətlə, ehtiramla Hacı Salah baba ziyarətgahında torpağa 

tapşırdılar. 

  Əhməd ömür-gün yoldaşı Səmənnaz xanımla yeni həyata 

qədəm qoydu. 1950 - ci ildə Şəki İkiillik Müəllimlər İnstitutuna 

sənəd verib qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək qəbul 

kağızı ilə kəndə qayıtdı.Qəribə vəziyyət yaranmışdı. Gənc 

ailənin hər iki üzvü tələbə idi. Hər iki gənc təhsil ardınca 

gedəcəkləri halda, ailə maddi baxımdan necə təmin olunacaqdı? 

Yenə də bacı məhəbbəti ilə əhatə olundu Əhməd. Bacıları, 

Maral, Fəridə və Nabat sözü bir yerə qoydular ki, qardaşları və 

gəlinləri, nə qədər ki, onlar sağdır təhsillərindən qalmayacaqlar. 

Onlar qardaşlarının hər bir ağır ailə yükünü çəkməyə hazır 

idilər. Lazım gələrsə təsərrüfatda daha ikiqat çalışar, onları hər 
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şeylə təmin edərlər, təki qardaşları Əhməd və əziz gəlinləri 

Səmənnaz təhsildən qalmasın. Bacıların bu mehriban, səmimi 

baldız münasibəti Səmənnaz xanımda onlara qarşı böyük 

məhəbbət hissi yaratmışdı. Xüsusilə, o, “qardaşımız Əhmədə də, 

onun həkim arvadına da qurban olaq!”- deyib öyünən 

baldızlarının qonşu otaqdan dayanıb səsinə qulaq asanda 

fərəhdən kövrəlmişdi. Doğrudan da, olanda da belə bir evin 

gəlini olasan. Bu qızlar səhər - axşam Səmənnazı bir stəkanı 

belə yumağa qoymurlar. Səmənnaz ər evində xöşbəxt günlər 

keçirirdi. Lakin sentyabr ayı yaxınlaşdıqca Əhmədin kədəri 

artırdı. Çünki Səmənnaz xanım təhsilinin ardınca getməli idi. Bu 

dolaşıq ayrılığı Səmənnaz da fikirləşmirdi. Əhmədin də ki, dili 

gəlmirdi desin ki, “ay mənim istəklim Səmənnaz, sən bu Tibb 

İnstitutunu burax, otur kəndimizdə. Bir az, nə bilim, bir - iki il 

öz hesabına səni, qoy, institutda saxlasınlar. İki ildən sonra 

gedib yenidən ikinci kursdan oxumağına davam edərsən”. 

Nəhayət, o, bu sıxıntılara son qoyub fikrini Səmənnaza bildirir: 

“ - Əzizim, bilirsən ki, mən səndən bircə gün də ayrı 

yaşaya bilmərəm. Səninlə Bakıya getməyimiz də alınmır. Sənin 

Tibb İnstitutunun ikinci kursundan qayıdıb Layısqıda, evimizdə 

oturmağın məsləhətdir. Qoy, mən hələlik əlimi bir yana 

ilişdirim, bu İkiillik İnstitutu bitirim, sonra sənin də həkim 

olmaq arzunu yerinə yetirməyə çalışarıq. İndi sən də öz fikrini 

de. Mən səni Tibb İnstitutundan heç də zorla ayırmıram. Amma 

biz harada olsaq, Bakıda da, Şəkidə də bir yerdə olmalıyıq. Mən 

sənin ayrılığına ay nədir, heç bir həftə də, lap bircə gün də dözə 

bilmərəm. Mən sözümü dedim. De görüm, sən nə fikirdəsən”[ 

24, s. 142 ]. 

  Ailə səadətini hər şeydən üstün tutan Səmənnaz xanım 

ərinin bonunu qucaqlayaraq demişdi: “ - Əhməd, əzizim, sən 

mənim ömrümsən, həya- tımsan. Səndən ayrı mənə heç bir təhsil 

lazım deyil. Sən kişisən, söz də sənindir. Mən də şərikəm sən 

deyənlərə. Mən Nazlı anamıza söz vermi- şəm. Bu evdən 

çıxmayacağam. Sənin sözün mənim üçün söz deyil, qanundur. 

Mənim xoşbəxtliyim həkim olmağımla deyil, səninlə bağlıdır. 



 

 229 

Mən də istəyirəm ki, sən hər gün mənim gözümün qabağında 

olasan”. 

Səmənnaz xanımın rəyi Fəridə, Nabat və Maral bacılarını 

da sevindirmişdi.  

Səmənnaz hələ orta məktəbdə oxuyanda yaydan - yaya 

anasına kömək etmək üçün tarlaya gedərdi. Anası bir tütünçü 

üçün nəzərdə tutulan normanı yarım norma da artırmışdı. 

Səmənnaz anasının normasını da özü becərmişdi. Hətta çox vaxt 

tarlaya özü tək çıxmışdı. Qabaqcıl tütünçülər belə bu gənc qızın 

əməksevərliyinə heyran qalmışdılar. Tütünçülük sahəsində 

Səmənnaz gözəl təcrübə qazanmışdı. Sanki tarla, şan - şöhrət işi 

olan əmək ona “gəl-gəl”- deyirdi. Ər evinə köçəndən sonra isə 

bu əməksevər gəlin yenə də vəziyyəti ölçüb - biçməli oldu. 

Nazlı ananın vəsiyyətləri, baldızlarının ona olan məhəbbəti 

Səmənnazı maqnit kimi özünə çəkirdi. O, ər evində özünü 

xoşbəxtlərin - xoşbəxti hesab edirdi. Onun qərarı qəti idi, Tibb 

İnstitutundan ayrılıb xoşbəxtliyin açarını torpaqda axtarsın. 

Görəsən, Səmənnazın yerində başqası olsaydı bu yolu 

seçərdimi? Özü də elə bir ali məktəb ki, orada oxumaq üçün 

xüsusi əziyyət çəkirlər. Səmənnazın institutdan ayrılmaq 

qərarına Əhməd və bacıları qəti etiraz etmişdilər. Bilirdilər ki, 

müharibənin yaralarının hələ sağalmadığı cəmiyyətdə savadlı 

həkimlərə ehtiyac böyükdür. Səmənnaz təhsilini başa vurub 

insanların sağlamlığı keşiyində dayanan tanınmış bir həkim ola 

bilərdi. Lakin Səmənnaz qəti qərarını vermişdi: tarlaya getmək, 

əmək ulduzuna çevrilmək. “Tütünçü Səmənnaz” adı dildə gəzdi. 

O, bütün briqadanın adını yüksəklərə qaldırdı. Bu əməksevər 

qadın, şəklinin “Şərəf lövhəsi”nə vurulmasından imtina etdi. 

Rayon və “Kommunist”, “Azərbaycan gəncləri”, “Bakinskiy 

raboçiy” (“Bakı fəhləsi”) kimi mərkəzi qəzetlər onun məhsuldar 

əməyini respublika ictimaiyyətinə çatdırdılar. Qonşu kolxoz 

-larda onun iş üsulunu öyrənib – sovet dövrünün qabaqcıl 

təcrübəsi kimi yaymaq məsələsi irəli sürülmüşdü. Ağır 

məşğuliyyət sahəsi olan tütünçülüyün aqronomiyasının, bəs, 
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tələbləri nə idi? Birinci növbədə düzgün aqrotexniki qulluq: 

tez-tez sulanması, növbəli toxalamanın düzgün və keyfiyyətli 

aparılması, düzülməsi və qurudulması. Qadın əməyindən daha 

çox kişi əməyi tələb edən bu sahədə qabaqcıl olmaq hər qadının 

hünəri deyildi. Səmənnaz ana isə bu ağır sahənin Səməndərinə 

çevrilmişdi.Səmənnaz anaya birinci növbədə lazım olan, ona 

münasibə- tində ipək kimi olmuş qaynanası Nazlının arzularını 

doğrultmaq, baldızlarını bol cehizlə ər evinə yola salmaq, ərinin 

və övladlarının xoş güzəranının təmin edilməsində ərinə 

köməkçi olmaq, ailənin ürəyi olmaqla yanaşı dirəyi də olmaq 

idi. Əlbəttə, ağır zəhmət hesabına yüksək əmək haqqının 

qazanılmasında Əhməd müəllim də ona köməkçi olmuşdu. 

Kənddə Səmənnazın adı “Ayağı çörəkli gəlin” deyə çəkilirdi. 

Nazlı ananın halallığa söykənən yoxsul ailəsinə o, bərəkət 

gətirmişdi. O, istəkli Əhmədinə, müdrik ömür - gün yoldaşına 

əsil başucalığı gətirdi. Onun bütün fəaliyyəti, nailiyyətləri 

zəhmət və düzgünlüyə söykənirdi. Səmənnaz ananın halallığa 

söykənən ağır əməyi dövlət tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmiş, o, “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Oktyabr 

inqilabı” ordenləri ilə Baş Layısqı kəndində ilk təltif olunan 

əməkçi qadın olmuşdur. Həmçinin Səmənnaz ana 1963- cü ildə 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən “ 

Analıq şərəfi medalı” ilə, 1972- ci ildə Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən “Qəhrəman ana” ordeni ilə, 

1980 - ci ildə Aqrar - Sənaye İstehsalat Birliyinin 5 dekabr 

tarixli qərarına əsasən “Onuncu beşilliyin zərbəçisi” medalı ilə 

və 2005 - ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin 27 aprel tarixli Sərəncamına əsasən “1941 - 1945 - ci 

illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 60 illiyi” medalı ilə 

təltif edilmişdir. Qəhrəman ananın bu müvəffəqiyyətləri hamı 

tərəfindən sevilən qeyrətli oğulları olan Yusif, Aydın, Abdulla 

və Mehman müəllimin həmişə fəxr obyektinə çevrilmişdir. 

Əhməd Hacı Salman oğlu Şəki Müəllimlər İnstitutunu 

1951 - ci ildə bitirib, həmin ilin sentyabr ayından Aşağı Göynük 

kəndində 1952 - ci ilin sentyabr ayınadək müəllimlik fəaliyyəti 
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göstərmişdir. 1952 - ci ildə gənc müəllim doğma Baş Layısqı 

kəndinə, vaxtilə oxuduğu məktəbə müəllim göndərilir. 1957- ci 

ilədək doğma məktəbində çalışan Əhməd müəllim 1958 - ci ildə 

Şəki şəhər M.Qorki adına (indiki Rəşid bəy Əfəndizadə adına) 

10 saylı məktəbə rus dili müəllimi göndərilir. Əhməd müəllimin 

yetirmələri onun bir müəllim kimi yüksək pedaqoji ustalığın- 

dan əlavə onun insanpərvərliyindən şagirdlərə, xüsusilə, 

imkansız ailələ- rin uşaqlarına olan qayğı və məhəbbətindən 

ağız dolusu danışırlar. Şagirdlərini öz doğma övladları kimi 

sevən Əhməd müəllim kasıb uşaqları hər daim dəftər, kitab və 

digər vəsaitlərlə təmin edər, onların hər ehtiyacını ödəyərdi. 

Şahidlərin söyləməsinə görə, Baş Layısqı camaatının sudan 

əziyyət çəkdiyini görən Əhməd müəllim işin çoxlu vəsait tələb 

etməsinə baxmayaraq öz xərci hesabına artezian duyusu qazdırıb 

kənd camaatının istifadəsinə vermişdir. 

 Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı Müdafiə Nazirliyi 

tərəfindən Əhməd Hacı Salman oğlu Yusifovun adına verilmiş 

A - 680705 nömrəli “Xidmət syahısı”na əsasən ona SSRİ 

Müdafiə Nazirinin 13 iyun 1958 - ci il tarixli 690 nömrəli 

əmrinə əsasən leytenant, Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi 

Komandanlığının 6 sentyabr 1963 - cü il tarixli 26 nömrəli 

əmrinə əsasən baş leytenant, yenə Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi 

Komandanlığının 23 oktyabr 1963 - cü il tarixli 40 nömrəli 

əmrinə əsasən kapitan hərbi rütbəsi verilmişdir. Sonrakı illərdə 

Əhməd Hacı Salman oğlu mayor hərbi rütbəsinə də layiq 

görülmüşdür. 

  Yüksək nəzəri biliyi və təşkilatçılıq qabiliyyəti nəzərə 

alınaraq Əhməd Yusifov 1959 - cu ildə Aşağı Göynük kənd orta 

məktəbinə direktor təyin edilmişdir. Yaxşı deyiblər: Gələcək 

üçün hesablanaraq görülən işlər nəticələri ilə ölçülür. Böyük 

şəxsiyyət olan Əhməd Yusifovun xalq maarifinin inkişafı və 

doğma kəndinin çıçəklənməsi üçün gördüyü işlər öz bəhrəsini 

vermişdir. Onun köməyi ilə ali təhsil alıb həyata vəsiqə alanlar 

içərisindən respublikamızda tanınmış ziyalılar, alimlər, 
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hərbiçilər, hüquqşünaslar çıxmışdır. Cəmi bir il bu vəzifədə 

çalışdıqdan sonra Əhməd Yusifovun ictimai - siyasi savadını, 

məktəb kollektivi ilə ünsiyyət və təşkilatçılıq qabiliyyətini 

nəzərə alaraq Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin rəhbərliyi onu 

Aşağı Göynük Kənd Sovetinin sədri təyin etmişdir. O, bu 

vəzifədə 1964 - cü ilədək fəaliyyət göstərmişdir. O, Aşağı 

Göynük və Baş Layısqı kəndlərində Kənd Sovetinin sədri 

vəzifəsində işləyərkən həmişə haqqın, düzgünlüyün və ədalətin 

tərəfdarı olmuşdur. Onun təşkilatçılığı sayəsində rəhbərlik etdiyi 

kəndlərdə yollar abadlaşdırılmış, yeni yollar çəkilmiş, körpülər 

təmir etdirilmiş, kəndlərdə elektriklə işləyən dəyirmanlar 

qurulmuşdur. Əhməd müəllim sınıq qəlblərin loğmanı olduğu 

kimi, sınıq körpülərin, yarımçıq qalmış işlərin də bərpasından, 

tamamlanmasından həzz alardı. O, doğulub boya - başa çatdığı 

yurdu, Şəkini qarış - qarış gəzmişdi. Doğma Baş Layısqının hər 

cığırına, eniş - yoxuşuna bələd idi. Gördüyü uca zirvələr, Çakıl 

dağının əzəməti onu nə qədər vüqarlandırmışdırsa da, bərpasına 

ehtiyac olan sınıq körpülərin harayı onu sarsıtmışdı. Ömürdən 

bir lövhə: “Əhməd müəllim, təzə hündür körpüdən düşüb sınıq 

körpüyə sarı getdi. Dayanıb bir az da meşəyə sarı boylandı. 

Qumuq kəndinin köhnə su dəyirmanını gördü. Su dəyirmanı da 

sanki fikrə getmişdi. Həmişə bu dəyirmanın ətrafında qələbəlik 

olardı. Hamı tərifləyərdi bu dəyirmanı. Su dəyir- manında 

üyünən unun çörəyi daha ətirli olur, deyirdilər. Elektrik 

dəyirmanda un nə qədər yumşaq olsa da, istidən yanır, buğdadan 

qalan ətir havaya buxarlanır. Su dəyirmanlarının bütün 

Azərbaycanda geniş yayıldığı illərdə təndirçörəyinin ətri – 

qoxusu uzaqdan çatırdı adama. Hamı bilirdi ki, kəndin filan 

məhəlləsində, filan evdə təndirə çörək yapılır... Su dəyirmanının 

yanından baxanda Layısqı dağlarının yaşıl yamaclarından bir 

gümüş boru xətti uzanıb gəlir, dəyirmanın yanından çaya enir və 

çayın bir kənarı ilə Layısqı kəndinə gedir. Su xəttinə baxdıqca 

Əhməd müəllimin ürəyi fərəhlə vurur, sevinci, qüruru aşıb 

-daşır. Axı, bu su kəməri onun nəslinin layiqli davamçısı, el - 

obada adı fəxrlə çəkilən, hamı tərəfindən sevilən ortancıl 
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hüquqşünas oğlu Abdulla Yusifov tərəfindən çəkilib. Əhməd 

müəllim ata - baba yolunun layiqli davamçıları kimi həmişə 

övladları ilə fəxr edib. Çünki yurda bağlı olmaq, xalqa 

təmənnasız xidmət etmək hər bir qeyrətli oğul üçün şərəf, şan 

işidir. O, Layısqı kəndinin üstündəki köhnə körpüyə baxdıqca 

həmi- şə atası Hacı Salmanı fəxrlə xatırlayıb. Çünki kəndi 

birləşdirən bu körpünün salınmasında atası Hacı Salmanın 

əməyi böyük olub”.  

Haqqın, ədalətin yolunda özü neçə dəfələrlə haqsızlıqla, 

ədalətsizliklə üzləşmişdi, Əhməd müəllim. Amma əyilməmişdi, 

dediyindən dönməmişdi. Əhməd müəllimə görə, insanın əsas 

göstəricisi onda sözlə əməlin bir olması, onun bacarığı, 

qabiliyyət və istedadı idi. O, keçmişdə əməkdaşlıq etdiyi 

insanlara da, məktəbdə ünsiyyətdə olduğu müəllim və şa- 

girdlərə də bu meyarlardan yanaşmışdı. Qohumbazlıq, 

istedadsızın işə cəlb edilib, istedadlının kənarda qalması onun iş 

prinsiplərinə həmişə yad olmuşdu. Vəzifə yollarında o, bəzən 

sovet rəhbərləri üçün də arzuolunmaz hesab olunmuşdu. Çünki 

ədalət tərəzisinin gözünü heç zaman nahaqqa əyməyən bu 

məğrur insan “bu filankəsin adamıdır”, “bunu filankəs 

göndərib” diktələri ilə işləməyib. Həyatının elə məqamları olub 

ki, o, hətta raykomla, ispolkomla da ədalət yolunda üz - üzə 

gəlib. Onların şəxsi mənafe yolundakı etimadlarını 

doğrultmadığı üçün, hətta haqqında: “ Biz buna bu vəzifəni 

verdik ki, sonra bizimlə belə dolansın?” – təəssüf hissləri də 

səslənib. 

  Əhməd Hacı Salman oğlunun babası Yusif Əfəndinin: 

“Sizi doğruluğa, halallığa, saflığa, düzgünlüyə tapşırıram”- 

anasından eşitdiyi mənəvi nəsihətinə necə əməl etməsini 

doğruldan bir əhvalat: “ Bir dəfə Tikinti İdarəsinin rəisi baş 

mühasibi işdən çıxarır. Səbəb o olur ki, rəis mühasibə tapşırır ki, 

idarənin hesabından ona on min manat pul versin, sonra həmin 

pulun hansısa yolun çəkilişinə, yaxud tikintinin aparılması- na 

yazmaqla pulu əyri yollarla silsin. Mühasib rəisin onu açıq - 
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aşkar cinayətə sürüklədiyini bildiyindən onun təklifini : “ Mən 

belə xərcləndi, elə xərcləndi” hesabına rəis də olsanız sizə pul 

buraxa bilmərəm, - deyərək yerinə yetirməkdən imtina edir. Rəis 

heç bir əsas gətirmədən mühasibi işdən azad edib, işi 

bacarmayan bir əliəyrini onun yerinə mühasib təyin edir və 

həmin gün “ filan təmirə xərcləndi”- adı ilə “sifariş etdiyi” on 

min manatı götürüb “məzuniyyətə” gedir. İşdən çıxarılan keçmiş 

baş mühasib Rayon Partiya Komitəsinə, Rayon İcraiyyə 

Komitəsinə, Tikinti Nazirliyinə haqsız işdən çıxarılması ilə bağlı 

şikayət məktubu yazır. Mühasibə verilən cavablarda əliəyri rəis 

müdafiə edilir. Əhməd müəllim məsələyə qarışır. O, nazirliyə 

mühasibin haqlı olduğunu təsdiqləyən məktub göndərir. 

Məktubda deyilir: “Bu kənddə nə yol, nə də körpü təmir 

olunmayıb. Bu məsələlərlə bağlı müraciətimizə hər dəfə Tikinti 

İdarəsindən bildiriblər ki, hesabımızda pul yoxdur, olanda 

təmirə başlayacağıq”. Faktların doğruluğu öz təsdiqini tapdıqdan 

sonra çətinlik qarşısında qalan nazirlik rüşvətxor, əliəyri, “köhnə 

əziz - xələf” rəis başqa yerə dəyişilməklə, baş mühasib əvvəlki 

vəzifəsinə bərpa olunub. 

Əhməd Yusifov üçün Vətən məhəbbəti hər şeydən üstün 

bir hiss idi. O, istər müəllimlik fəaliyyəti illərində, istərsə də 

siyasi - ictimai fəaliyyətində, həm də peşəkar bir hərbiçi kimi 

gənc nəslin orduda xidmətini, silahla davranmaq qaydalarını, 

əsil kişilik məktəbi keçməsini daim təbliğ etmişdi. Onu Kənd 

Soveti sədrliyi vəzifəsini icra edərkən ən çox narahat edən 

məsələ gənçlərin müxtəlif yollarla orduda xidmətdən yayındırıl- 

ması olmuşdu. O, bu hallara qarşı barışmaz mübarizə aparır, 

hətta bu məsələdə Hərbi Komissarlıqda əyləşmiş səlahiyyətli 

şəxslərlə də üz - üzə gəlməkdən çəkinməmişdi. Gəncin 

əsgərlikdən saxlanmasına mənsub olduğun xalqın gələcək 

təhlükəsi kimi baxmışdı, Əhməd müəllim. XIX əsrin 40 - ci 

illərindən torpaqlarımızdan cücərən erməni taununa qarşı 

mübarizədə yüksək vətənsevərlik duyğularımızın olmasına 

baxmayaraq silahla lazımi səviyyədə davrana bilməməyimiz, 

hərbi səbatsızlığımız bu müdrik insanın fikirlərini doğrultmuşdu. 
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60 – 70 - ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin yeritmiş 

olduğu milli özünüdərk siyasəti - Azərbaycançılıq siyasəti nə 

qədər güclü olsa da, respublikamızda “böyük qardaş” təsiri 

özünü göstərməkdə idi. Gənclərin orduya çağırılması 

səlahiyyətləri demək olar ki, yerli sovetlərdən asılı olmayıb, 

təkcə Hərbi Komissarlıq yolu ilə həll edilirdi. Özü də nədən 

idisə azərbaycanlı gənclər orduya çağırılarkən daha çox hərbi 

tikinti briqadalarına xidmətə səfərbər olunurdular. Bu məsələ də 

Əhməd müəllimi çox narahat edən məsələlərdən idi. Çağırış və 

çağırışçının orduya yararlı olub - olmaması məsələsini sanki 

yerli sovet rəhbərlərin -dən soruşmağa belə ehtiyac duyulmurdu. 

Bu, obyektiv seçimin aparıl- maması, rüşvətə açılan yol demək 

idi. Əhməd müəllim sovet sədri işlədiyi illərdə bu məsələ ilə də 

ciddi mübarizə aparmışdı.O, bu işdə başqa Kənd Soveti 

sədrlərini də duyuq salmışdı.O, bildirirdi ki, əsgərlikdən 

saxlanma cinayətə aparan bir vasitəyə çevrilib. Kimin pulu var, 

imkanı varsa oğlunu Vətənin müdafiəsindən yayındırır, çıxıb 

gedir Rusiyada alver etməyə, yaxud gedib başqa şəhərdə, 

qohumun, tanışın evində “kirayə qalır”. O, oğlanları - Yusifi, 

Salmanı, Nərimanı, Aydını və Abdullanı böyük fərəh hissi ilə 

hərbi xidmətə yola salmışdı. 

1963 - cü ildə Vartaşen Rayon Hərbi Komisarlığı 

tərəfindən Əhməd Salman oğluna verilmiş “Attestasiya 

vərəqi”ndə göstərilir ki, “Əhməd Yusifov Kənd Sovetinin sədri 

işləməklə yanaşı, rəhbər kadr kimi siyasi elmlərin əsaslarını da 

öyrənməyə daim səy göstərir. Rayon Partiya Komitəsi 

tərəfindən verilən xasiyyətnamədə qeyd olunmuşdur ki, o, 

dözümlü, yüksək taktiki hazırlıqlı və fiziki cəhətdən sağlamdır. 

O, partiyanın və Sovet dövlətinin siyasətini kənd 

zəhmətkeşlərinə düzgün və əhatəli çatdırmağı bacarır”.  

 Verilən sənəddə Əhməd Yusifovun hərbi biliyi və 

qabiliyyəti yüksək qiymətləndirilir, ona ehtiyatda olan baş 

leytenant kimi, əgər müharibə şəraiti olarsa, ondan siyasi 

hissədə batalyon komandirinin müavini kimi istifadə olunması 
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nəzərdə tutulurdu. Əlbəttə, müharibənin bütün ağır 

sınaqlarından şərəflə çıxmış Əhməd müəllimin bu cür məsul 

vəzifələrə layiq bilinməsində mənəvi haqqı vardı.  

  Baş Layısqı kəndinin mərkəzində kənd əhlinin və kəndin 

qonaqlarının ilk andaca diqqətini cəlb edən Böyük Vətən 

müharibəsində Baş Layısqı kəndindən döyüşlərdə iştirak edərək 

həlak olmuş və sağ - salamat geri qayıtmış müharibə 

iştirakçılarının şərəfinə möhtəşəm bir abidə ucalır. Müharibə 

cəbhələrində bu kənddən 400 nəfər faşizmə qarşı mübarizəyə 

səfərbər olunmuşdur.Bu abidənin ucaldılmasının ideya müəllifi 

Əhməd müəllim olmuş, abidə onun xeyriyyəçi, qeyrətli oğlu 

Abdulla Yusifovun maddi dəstəyi ilə ucaldılmışdır. Gənc nəslin 

vətənpərvərlik tərbiyəsində böyük rol oynayacaq bu abidəni və 

müqəddəs Şəhidlər Xiyabanını hər dərs ilinin başlanğıcında 

layısqılı və qumuqlu şagirdlər müqəddəs and yeri kimi ziyarət 

edib sonra sinif otaqlarına yollanırlar.  

  Bu abidə Əhməd müəllimin müharibə qurbanlarını anım 

yeri olmuş, o, axşamlar abidənin güllərə, çiçəklərə qərq olmuş 

həyətində gəzərək cəbhə həyatını, döyüş yoldaşlarını xatırlayar, 

müharibənin dəhşətlərini yada salardı.  

  Əhməd Hacı Salman oğlu Yusifov daim Qarabağ həsrəti 

ilə yaşayırdı. O, bu dilbər, tarixi Azərbaycan torpaqlarında 

erməni bayquşlarının ulamasına dözə bilmirdi.Bu torpaq 

uğrunda canını verən hər bir şəhidin valideyninin dərdini öz 

dərdi bilmişdi, Əhməd müəllim. Şəhidlərin ömür yolunu 

müqəddəslik rəmzi kimi həmişə əziz tutmuş, təbliğ etmişdi. 

Bacıları, Məkkənin nəvəsi Nailin və Fəridənin nəvəsi Təyyarın 

Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmasına, ömür - gün 

yoldaşı Səmənnaz ananın qardaşı nəvəsi Elşənin itkin düşməsinə 

için - için uşaq kimi ağlasa da, içində bir fəxr hissi duymuşdu, 

çünki Nailin,Təyyarın və Elşənin şəxsində nəslin qəhrəmanlıq, 

vətənpərvərlik ənənələri davam etdirilmişdi.Onların vaxtsız 

solmuş çiçəklər kimi gənc ömrünü, odlu - alovlu döyüş yollarını, 

ömrünün müharibənin dəhşətləri və sızıltıları səhifəsinə 

yazmışdı. 
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 Bir kənddən on üç nəfər şəhid, bunlardan üçü bir nəslin 

təmsilçisi. Əminliklə demək olar ki, nəslin şücaət, qorxmazlıq, 

qəhrəmanlıq,Vətənsevərlik estafeti layiqincə davam etdirilir. 

 Baş Layısqı kəndinin girəcəyində müqəddəs Şəhidlər 

Xiyabanının salınmasını da hüquqşünas, yurdsevər oğlu Abdulla 

Yusifova atası Əhməd Yusifov tövsiyə etmişdi. Nəticədə atanın 

müqəddəs arzusu 2013-cü ildə yerinə yetirilmiş, Qarabağ 

uğrunda canından keçmiş Baş Layısqılı şəhidlərin ruhu şad 

edilərək, onların məzarları üzərində müqəddəs and yeri olan 

mərmər daşlardan hazırlanmış Xiyaban salınmışdır.  

Qarşımda bir şəkil var. Üzündən tökülən nur ürəkləri 

işıqlandırır, görkəmində mərdlik, qürur yuvalanıb. Sinəsindəki 

orden və medalların arxasından onun keçdiyi odlu - alovlu, 

enişli - yoxuşlu, düşməni top atəşinə tutduğu, bombalar 

partlatdığı, güllələr yağdırdığı döyüş yolları, nailiyyətlərlə dolu 

əmək yolları görünür. Bu şəkil anadan olmasının 90 illik 

yubileyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız Əhməd Hacı Salman 

oğlu Yusifovun şəklidir. Əhməd müəllimin dövlət təltifləri 

aşağıdakılardır: 

1.Azərbaycan xalqının milli iftixarı, ümumilli lider Heydər 

Əliyevin 1995-ci il 1 may tarixli Sərəncamına əsasən verilmiş 

“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 50 

illiyi” yubiley medalı; 

2.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

2005-ci il 27 aprel tarixli Sərəncamına əsasən verilmiş 

“1941-1945- ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 60 

illiyi” yubiley medalı; 

3.SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1985-ci il 11 mart 

tarixli xüsusi Fərmanı ilə verilmiş “ Böyük Vətən müharibəsi 

iştirakçısı” ordeni; 

4.SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1976-cı il 3 oktyabr 

tarixli xüsusi Fərmanı ilə verilmiş “ 1941-1945-ci illər Böyük 

Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı; 
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5.SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1985-ci il 1 may 

tarixli xüsusi Fərmanı ilə verilmiş “ 1941-1945- ci illərdə Böyük 

Vətən müharibəsində qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı; 

6.SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1988-ci il 28 yanvar 

tarixli xüsusi Fərmanı ilə verilmiş “ SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 

yaranmasının 70 illiyi” medalı; 

7.SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1987-ci il 27 fevral 

tarixli xüsusi Fərmanı ilə verilmiş “ Əmək veteranı” medalı. 

  Daim öz üzərində çalışaraq nəzəri hazırlığını 

təkmilləşdirən Əhməd Yusifov ali təhsil almaq məqsədilə 1951 - 

ci ildə sənədlərini V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunun ( hazırkı - ADPU) axşam şöbəsinə vermiş, qəbul 

imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək instituta qəbul olunmuş, 

1956-cı ildə oranın “Rus dili və ədəbiyyatı” fakültəsini 

müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Əhməd Yusifov ədəbiyyat, 

xüsusilə, rus ədəbiyyatını və siyasi elmləri mükəmməl bilmişdir. 

Yuxarıda sözügedən “ Xidmət siyahısı ” nda o, Azərbaycan 

Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun 

dissertantı olmasını qeyd etmiş, lakin obyektiv səbəbdən elmi 

işini başa çatdıra bilməmişdir. Bu fakt bizə Əhməd Yusifovu 

yüksək tədqiqatçılıq qabiliyyəti olan bir alim kimi də təqdim 

etməyə imkan verir. 

  Saf duyğuların, ülvi hisslərin daşıyıcısı olan Əhməd Hacı 

Salman oğlu ömür - gün yoldaşı Səmənnaz xanımı bütün həyatı 

boyu gənclik məhəbbəti ilə sevmiş, bu müqəddəs ananın 

dünyasını dəyişdiyi gün onun həyatının ən ağrılı günü olmuşdu. 

Bu el gözəlini itirdikdən sonra elə bir dəqiqə, saat, gün, ay, il 

olmamışdı ki, Əhməd müəllim onun xəyalı ilə yaşamamış olsun. 

Hərdənbir başı zirvələrə ucalan Çakıl - Layısqı dağlarına baxıb, 

şirin xəyallar qoynunda onu həzin, lirik duyğularla oxşamışdı 

da. O, bu sonsuz sevgini “Səni unuda bilmirəm” adlı lirik 

poeması ilə ölümsüzləşdirmişdi. Poemaya diqqətlə nəzər salsaq, 

burada Əhməd Hacı Salman oğlunun ömür yoldaşına olan dərin 

məhəbbətinin, daha doğrusu, sevgisi qəlbinə sığmayan, daim 

sediyinin həsrəti ilə alışıb yanan bir aşiqin həsrət dolu 
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iztirablarının, sızıltılarının şahidi oluruq. Əsərin ilk 

misralarındanca ömür - gün yoldaşını itirən lirik qəhrəmanın 

qəlb fırtınaları diqqətimizi cəlb edir: 

             Sənsiz keçən günün, ayın, 

             Sehr dolu sədası var.  

             Mən gəzəri bir ümmanam, 

             İçində “Sən adası” var [ 24, s.160]. 

Şair bu misralarla sevgisini sonsuz bir ümmana, sevgilisini 

isə “adaya” bənzədir. Şairin bu bənzətməsi heç də təsadüfi deyil. 

Lirik qəhrəman sonsuz bir ümman içərisində kiçik bir ada təsvir 

edərək sevgisinin sonsuzluğuna, əbədiyaşarlığına işarə edir.  

 Şairin əsərdəki sonsuz sevgisi ilə bağlı bənzətmələr 

sistemi bununla bitmir. Onun sevgilisini cənnətlə müqayisə 

etməsi də maraqlı poetizmdir: 

            “Sən ada” bir ulu cənnət,  

             Cənnət mənim içimdədir, 

             Mən cənnətin içindəyəm, - [ 24, s. 161]- 

deyərək şair sevgisini müqəddəs bir məfhumla ifadə etmişdir. 

Bu ifadə Əhməd Hacı Salman oğlunun dini - ürfani görüşlərinin 

ifadəsidir. Şeirin məzmununda şairin sufi görüşləri də ifadə 

olunur. Sufilikdə ikilik yoxdur. “Cənnət mənim içimdədir”, 

“Mən cənnətin içindəyəm” - deyərkən şair bir qəlibdə iki can 

görür. Poemanın sonrakı: 

             Qəlbim - Sən adlı bir kitab, 

             Mən o kitabdan doymuram. 

             Onu heç yerə qoymuram [ 24, s. 161]-  

misralarının məna yükü çox dərindir. Göründüyü kimi, 

şair qəlbini bir kitaba bənzədir ki, bu kitab məzmunca əlli səkkiz 

ildən artıq onunla baş-başa ömür sürmüş sevimli Səmənnazı ilə 

bağlıdır. Buna görə də o, sevgilisini itirdiyi gündən bu kitabı 

vərəqləməkdən, onunla keçən xatirə- ləri yada salmaqdan 

doymur. Sanki geridə qalan həzin xatirələr, övlad- larının 

ovundurmaları ona yaşamaq üçün güc verir.  
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 Əhməd Hacı Salman oğlu dinimizin əsaslarını gözəl 

bildiyindən poemada müqəddəs dini anlayışlardan mərhum 

sevgilisini oxşamaq üçün istifadə edir. Şeirin sonrakı 

misralarında şair qəlbini sevdiyi qadın adlandırdığı “qiblə”yə 

bənzədir. Sanki ruhu bu qibləni ziyarət etdikcə rahatlıq tapır, 

hüzur duyur, içində özü və sevgilisi olan xatirələri isə bu 

ziyarətdən qalan unudulmaz an kimi səciyyələndirərək yazır: 

              Qəlbim – Sən adlı bir Qiblə, 

              Zəvvarı - ruhum, - hər səhər. 

              Qərib ziyarətçiləri,- 

              Sənli, mənli xatirələr [ 24, s. 162]. 

Sevgilisinin yoxluğunun lirik qəhrəmana təsirinin əksi 

poemada misradan - misraya keçiddə belə özünü göstərir. Şair 

həsrətli sevgi odunda yandığını, əbədi sevdanın heç nə ilə əvəz 

edilə bilməyəcəyi ilə bağlı oxucu qarşısında sanki and içərək 

yazır: 

              Səni unuda bilmirəm. 

              Yanıram odda bilmirəm. 

              Sən mənim əbədi sevdam, 

              Bir özgə sevda bilmirəm [ 24, s. 163]. 

Misraların məzmunu həmçinin müəllifin sevgilisiz 

həyatının necə sıxıntılı keçməsi ilə bağlı məzmunu da ortaya 

qoyur. Aşiqə görə, onun şən həyatı sevgilisi ilə başlayıb onunla 

da bitmişdir. Həyatının mənasını yalnız sevgilisi ilə xəyali 

görüşlərdə axtarır, şirin yuxusunun da əsas obyekti itirdiyi 

sevimli Səmənnazıdır: 

              Yatsam əgər, röyam sənsən, 

              Bir özgə röya bilmirəm.... 

              Sən həyatın mənasısan, 

              Bir özgə sevda bilmirəm [ 24, s. 163]. 

Təbii ki, bir insanın sevgilisinə verdiyi böyük dəyəri 

anlamaq üçün aşağıdakı misralar kifayətdir: 

              Eşqim sənin yanındadır, 

              Ruhum sənin yanındadır, 

              Xatirənlə coşan hissim.  
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               Duyğum sənin yanındadır [2 4, s. 163]. 

Şeirin məzmunundan çıxan sətiraltı mənadan anlaşılır ki, 

lirik qəhrəman bütün həyatını, özünü sevdiyi qadınına, 

övladlarının xoşbəxtliyinə həsr etmişdir. “Eşq”, “ruh”, “hiss”, 

“duyğu” kimi ilahi və psixoloji anlamlar şairin ilahi sevgisindən 

xəbər verir. Poemanın: 

               Hara baxsam, nəyə baxsam, 

               Yerə baxsam, göyə baxsam, 

               Gözüm təkcə səni görür. 

               O gülən çöhrəni görür [ 24, s. 164]- 

misraları da gözünü ancaq sevgi tutmuş və hər daim, hər yerdə 

sevgilisini axtaran aşiqin iztirablarını, həsrətini ifadə edir. 

Müəllif mükəmməl ədəbiyyat bilicisi olduğundan əsəri nəzəri 

baxımdan daha qüvvətli etmək üçün məcazlar sistemindən, 

metafora və təşbehlərdən- bənzətmələrdən yerində istifadə 

edərək misraların məzmununu daha da gözəlləşdirir. Darağın 

metaforik, çırağın isə həm metaforik, həm də təşbehlik 

xüsusiyyəti, yəni sevgilinin üzünün çıraq kimi şölə saçması 

bənzətməsi obrazlı deyim tərzi kimi müəllifin sənətkarlığından 

xəbər verir: 

               Tellərini daramağa, 

               Daraq bəhanə axtarır. 

               Üzünə şölə salmağa, 

               Çıraq bəhanə axtarır [ 24, s. 164]. 

Əsərin sonrakı bəndlərində qüvvətli paralelizmlər, təzadlar 

yaradan şair sevimli Səmənnazının yoxluq iztirabını çəkməkdə 

tək olmadığını, Layısqı dağlarının da onun kədərinə ortaq 

olmasını, sanki intizarda qalmasını, zirvələrdəki qarın tez 

əriməsini sevimli həyat yoldaşının ölümünə tökülən hərarətli 

göz yaşının təsiri kimi baxıb psixoloji paralelizm yaradır.  

               O gündən də Layısqıda, 

               Dağlar qalıb intizarda. 

               Əriyir sənsizliyindən, 

               Zirvələrdə bəyaz qar da...[ 24, s. 165] 
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 Şairi kədərləndirən insan ömrünün qısa olmasıdı. Şairə 

görə, sanki hicran yeli əsmiş, onunla sevgilisi arasındakı ömür 

məsafəsi qışla yaz arasında olduğu qədər olmuşdur. Hətta qışla 

yazı daha uzaq bilən, hicran çəkən müəllif sevgilisinin ömür 

quşunun çox qısa, qaşla gözün məsafəsində uçduğu qənaətinə 

gələrək yazır: 

                Oxuyaraq o mahnını, 

                Göz qırpınca qəfil uçdun... 

                Doğrudanmı ömür quşdu? 

                Qışla yazın arasında, 

                Qaşla gözün arasında?[ 24, s. 165]. 

Şair eyni zamanda oxucunun qəlbində kövrək hisslər 

yaradaraq göstərmişdir ki, bu ayrılıqdan təsirlənən, kövrələn 

təkcə o deyil. Sevdiyi qadının dünyanı tərk etməsinə yer - göy 

ağlamış, şimşəklər göyləri yarmış, şaqqıldayaraq öz hayqırtısı 

ilə bütün kainata səs salmışdır: 

                 Dünya səndən ayrılanda, 

                 İldırımlar şaqqıldadı. 

                 Göy yarıldı şımşəklərlə, 

                 Yaydı bütün kainata, 

                 Bu hicranı, bu fəryadı [2 4, s. 166]. 

Lakin şair fikrində qətidir! İtirdiyi Səmənnazı onun 

qəlbinin, ruhunun hakimidir, nə qədər ömür sürəcəksə, onun 

həsrəti qəlbini yandırıb-yaxacaq, hər an onunla həmdəm olacaq: 

             Yox, sevgilim! 

             Bu ruhumda, bu qəlbimdə, 

             Bu dünyada 

             Yenə varsan, Yenə varsan! 

             Hər an varsan, Hər an varsan! 

             Səmənnazım – Çəmənnazım![2 4, s. 166]. 

 Əsərin sonunda müəllif həmişə uca zirvəsinə baxıb qürur 

duyduğu Layısqı dağlarına müraciət edərək özünün də gəldi - 

gedər olduğunu bilərək sevgilisinin xatirəsini əbədi yaşatmağı 

ana təbiətdən – dağlardan xahiş edir. Dağlara müraciət etməklə 
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müəllif dağ vüqarını, təbiətə olan etibar və vəfasını bir daha 

təsdiqləmiş olur.  

              Canım Layısqı dağları, 

              Gülüm Layısqı dağları. 

              Gəlim ətəyində namaz, 

              Qılım Layısqı dağları. 

              Baş endirim sidq ürəklə, 

              Diz çöküm qarşında sənin! 

              Sən müqəddəs bir Layıssan – 

              Dilbərisən bu Vətənin! 

              Mənim öz dilbərimin də, 

              Xatirəsi yaşar səndə. 

              Sən əbədisən, 

              Yaşayır 

              Əbədi etibar səndə...[ 24, s. 167]. 

 Əhməd Hacı Salman oğlunun ən müqəddəs qürür yeri 

doğulub boya – başa çatdığı Layısqı kəndi, gəncliyində qarış - 

qarış gəzdiyi, hər yoluna, cığırına bələd olduğu Layısqı dağları 

idi. O, insan üçün ən ülvi hissi yurdsevərlikdə, vətənpərvərlikdə 

görürdü. Coşğun müəlllimlik fəaliyyəti illərində gənc nəsildə ən 

çox görmək istədiyi və təbliğ etdiyi bu hisslər olmuşdu . 

Övladlarının da ruhuna bu yurdsevərliyi ana südü kimi 

içirtmişdi bu müdrik insan. Onu bütün həyatı boyu doğulub 

boya-başa çatdığı Layısqı kəndinin tarixi, türk mənşəli yer 

adlarının, xüsusilə, “Layısqı” toponiminin etimologiyası 

düşündürmüşdü. 2011-ci ildə sanki uzun illər qəlbində 

gəzdirdiyi arzusuna çatmışdı. Həmin ildə görkəmli türkoloq 

alim Əjdər Fərzəlinin qələmindən çıxan tarixi - bədii səpkili 

“Salam, Layısqı dağları” kitabı Əhməd müəllimin arzularını 

doğrultmuşdu. Kitabda alim Layısqı kəndinin tarixi və söz 

sərrafları, “Bayramuşağı” nəslinə mənsub ulu şəxsiyyətlərlə 

yanaşı, “Layısqı” toponiminin etimoloji baxından elmi şərhini 

də vermişdi. Tədqiqatçı bu sözün kök - semantikasını xalqın 

soykökü ilə bağlayıb maraqlı fikirlər irəli sürmüşdü. Bu 
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baxımdan alim görkəmli maarif xadimi, el ağsaqqalı Əhməd 

Salman oğlu Yusifovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə 

həsr etdiyi “Salam, Layısqı dağları” (2011) adlı kitabının 

“Layısqı sözünün etimologiyası” adlı bölməsində yazır: 

“Fikrimizcə, uşağa lay-lay çalınmasında “lay - lay” sözünün 

məzmundan - məzmuna keçidi var. Bu mənada Şəki 

rayonundakı “Layısqı” kəndinin, dağının və çayının adı uşağa 

çalınan “lay - lay” dan əvvəl gəlib. Bu kəndin, dağın və çayın 

adı bir hecalı “lay” koduna bağlıdır. Məhz bu koddan “Layısqı” 

sözü yaranıb. “Layısqı” öncə “Layıs” adlanıb[24,s.11-12]. 

Gətirilən arqumentdə tədqiqatçı Əhməd müəllimin bütün həyatı 

boyu sinəsində gəzdirdiyi yurda, vətənə sevgini ifadə edən 

məntiq nümayiş etdirir. Bildiyimiz kimi, insan sosioloji varlıq 

olub təbiətin əlavəsidir. Cəmiyyət, insan yaranandan, ailə 

formalaşandan ananın övladını ovundurmaq üçün söylədiyi layla 

yaranıb. Əjdər Fərzəlinin Layısqı adının lay - laydan qabaq 

yaranması ehtimalı onun bu torpağın, yurdun, el - obanın 

qədimliyini təsdiq etmək inamından xəbər verir. “Layısqı” 

toponimi ərəb və fars mənşəli söz deyildir. “Ərəb və fars sözləri 

lüğəti” ndə bu sözün məna açımına rast gəlmədik. “Azərbaycan 

dilinin izahlı lüğəti” nin üçüncü cildində “lay” komponenti – 

Cismin üst - üstə sıralanması kimi izah olunub. “Lay” sözü bir 

hecalı söz kimi əsil türk mənşəli sözdür. Layısqı sözünü qədim 

türk tayfalarından biri və dilimizin ahəng qanununa uyğun söz 

kimi təhlil edən tədqiqatçı Əjdər Fərzəli çox düzgün təhlil 

verərək yazır ki, “...Layıs adının çox qədimlərdə “sulu”, “işıqlı 

gözəl vətən” mənası aşkarlanır. Şəkinin Layısqı kəndinin və 

Layısqı çayının adındakı “Ski” (əslində “Sqı) şəkilçisi onun rus 

dilində tələffüzü ilə Layısqı şəklində səslənməsi gümanını da 

yaradıb. Amma tədqiqatımız bu gümanı rədd edir. Lay - layıs 

rusların Azərbaycana gəlməsindən asılı olmayaraq Layısqı 

şəklində də işlənə bilərdi. Azərbaycan dili türk dillərindən biri 

kimi, ahəng qanununa uyğun olduğu üçün bu dilin sözlərində 

saitlər, samitlər, sait - samit ardıcıllığı izlənir. Birinci sait 

qalındırsa, sonrakılar da qalın, incədirsə, sonrakılar da incə gəlir. 
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Mayıs, Layıs, Sılay, Bayıs sözlərində də bu qayda pozulmur. 

Bunlar dörd türk qəbiləsiniun adlarıdır”[24, s.13-14]. Professor 

Asif Rüstəmli də : “Layısqı” toponimi həmçinin “layiqli, “layiq 

olmaq” mənalarını da ifadə edir” fikrini söyləməkdə tamamilə 

haqlıdır. Əjdər Fərzəlinin “Layısqı” toponimi ilə bağlı 

yuxarıdakı təhlilini oxuyan kövrək qoca qəlbi - Əhməd 

müəllimin ürəyi buna dözməyib, hətta kövrəlmişdi də. Yaşadığı 

yurdun tarixinin qədimliyi də həmişə Əhməd Yusifovu 

düşündürmüşdü. Kənddə mövcud olan toponimlər, xüsusən, 

“Muğal” və “Layış” məhəllə adları – etnonimlər sübüt edir ki, 

bu kəndin min ildən artıq yaşı vardır. Bu gözəl məkan 

başlanğıcını müdrik ağsaqqal ziyalı Əhməd Yusifovun Çakıl - 

Layısqı zirvəsi adlandırdığı Çakıl dağından aldığı Layısqı çayı 

ilə iki hissəyə ayrılır. Şəkidən Layısqıya üz tutduqda sağ tərəfi 

Muğallar, sol hissəsi lahıclar (tələffüzdə - layışlar) adlanır. Bir 

sıra tədqiqatçılar Azərbaycanın başı qarlı dağlarından biri olan 

Çakılı (tələffüzdə “Çaxıl”) oğuzlarla bağlayırlar. Əslində bu 

fikir düzgün deyildir. Əvvələn, ona görə ki, “Çakıl” sözü xalis 

türk sözüdür. “Çakıl dağı”, yəni çınqıllı, qayalı dağ mənasını 

verir. Hal - hazırda türklər “çakıl” sözünü “çınqıl”, “qaya 

parçası” mənalarında işlədirlər. Bu cür oxşarlıqlarla biz Baş 

Layısqı və digər kəndlərin tarixini birbaşa Oğuz türkləri ilə 

bağlaya bilmərik. Digər tərəfdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, 

Oğuz türkləri Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl də (bəzi 

tarixçilər səhvən bu fikri eramızın VII əsrinə aid edirlər) burada 

türklər yaşayırdı və bu baxımdan da onlara yaxın olan Oğuz 

türkləri ilə qaynayıb - qarışmaq asan olmuşdu. Çakıl dağının 

zirvəsi, həqiqətən, yolçunu yoldan saxlayıb, ayaq verib özünün 

gözəlliyini seyr etdirməyə məcbur edir. Əhməd müəllim Çakıl 

dağının bu ilahi gözəlliyinə hələ gənc yaşlarından məftun 

olmuşdu. Bu dağı başı ağ örpəkli mələyə bənzətmişdi. Çakıl 

dağı ilə həmişə fəxr edən bu müdrik insan vaxtilə Baş Layısqıda 

və Şəkinin digər məktəblərində dərs deyərkən qocaman Çakıl 

dağını şagirdlərinə Layısqı dağı kimi təqdim edib deyərmiş ki, 
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mənsub olduğu Baş Layısqı kəndi öz adını elə Çakıl dağından 

götürüb, bu qarlı zirvədən alıb, bu kəndin tarixi bu dağların 

tarixi qədərdir. Yurda, onun başı qarlı dağlarına, zirvələrinə olan 

məhəbbətdən möhtəşəm Çakılı seyr edərkən onunla xəyalən 

söhbətləş- mişdi də. İki zirvənin - Əhməd müəllimlə Çakılın 

romantik söhbəti, iki əzəmətin, iki nəhəngin söhbəti halallıq 

məzmunu üzərində qurulmuşdu. Bu dağ vüqarlı insanın 

ömrünün halallıq üzərində qurulduğunu daş zirvələr də 

təsdiqləmişdi.Metaforik obraz kimi Çakıl dağı Əhməd 

müəllimin xəyalən verdiyi: - Çakıl - Layısqı dağı, sənin neçə 

milyon il yaşın var, ancaq sən də uzun ömrün sirrini bilmirsən?- 

sualına Layısqı dağı: - Uzun ömür hər bir insanın yaşayacağı 

mənalı ömürdü, Sizin hər kimsə ilə həmişə söhbətinizdə 

dediyiniz halal ömürdü ki, Siz daim bunu yaşamısınız. Halal 

ömür isə dünyada əvəzi olunmayan ömürdür. “Halal olsun” 

sözünü siz çox sevirsiniz. Siz bu kəlməni hər daim övladlarızın 

əməlindən razı qalanda, hər kimsənin tutduğu düzgün yolda, saf 

əməlində əldə etdiyi uğurlar zamanı işlədirsiniz. Deməli, uzun 

ömür – mənalı ömürdü, mənalı ömür – halal ömürdü. Halallığı 

qazanmayan, mənalar dənizində üzməyən insan ömrü lap 200 il 

yaşasa belə, çox qısa ömürdü”- deyə cavab vermişdi. Çakıl – 

Layısqı dağının zirvəsindən pak və ülvi heç nə ola bilməzdi. Və 

bu dünyada hər kimin qəlbi o qar kimi, o şəfəqlər kimi 

ləkəsizdirsə, təmizdirsə, haqq-ədalət adında bir şeydən 

danışmağa da yalnız onun haqqı çata bilər. Bu haqq isə ömrünü 

həmişə halallıqla yaşamış Əhməd müəllimin haqqıdır. Bu 

mənəvi təmizlik, hallalıq haqqını genetik kod olaraq övladlarına 

da ötürmüşdü. Ortancıl oğul övladı, ixtisasca hüquqşünas olan 

Abdulla Yusifov atasından mənimsədiyi yurdsevərliyinə, 

mənəvi gözəllik və halallığına görə, nəinki layısqılılar, bütün 

Şəki əhli tərəfindən sevilir.  

 Elin, obanın, bütün Azərbaycanın fəxri olan Molla 

Cumanın şeirlərini misra - misra əzbər bilirdi, Əhməd müəllim. 

Molla Cumanın Aşağı Layısqıda, yolun kənarında yerləşən 

qəbrinin abadlaşdırılması, qəbrinin üzərində büstünün 
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qoyulması təklifi ilə də 1966 - cı ildə ilk dəfə Əhməd müəllim 

çıxış etmişdi.  

Görkəmli pedaqoq, böyük ziyalı, parlaq şəxsiyyət Əhməd 

Hacı Salman oğlu Yusifov 2013-cü il sentyabr  ayının 26-da  

87 yaşında vəfat etmiş, Baş Layısqı kənd qəbristanlığında dəfn 

olunmuşdur.  

Əhməd Hacı Salman oğlunun nəslini oğlanları Aydın, 

Yusif, Nəriman, Abdulla, Mehman, qızları Şəfiqə, Maral və 

Fəridə davam etdirmişlər.  

“Bayramuşağı” nəsli ilə bağlı tədqiqat apararkən kəndin 

elə bir evi, elə bir sakini olmadı ki, Əhməd Hacı Salman oğlu və 

onun övladları haqqında ağızdolusu, sevgili danışmasın. Ən 

böyük xoşbəxtlik də insan üçün budur ki, mənsub olduğu nəsil 

el - obanın, təmsil olunduğu millətin fəxr obyektinə çevrilsin. 

 Abdulla Əhməd oğlu Yusifov bu cür nəsil daşıyıcısı 

olan şəxsiyyətdir. Abdulla müəllimlə ilk dəfə söhbət edərkən 

onun hüquqşünas olduğunu biləndə ilk öncə yadıma düşən XX 

əsrin qüdrətli roman ustadı olmuş Süleyman Rəhimovun 

“Mehman” povestində müəllimi Məleykə xanımın Mehmana 

dediyi: “ Oğlum, daxili təmizlik və vicdani saflıq insan üçün 

böyük vüqardır. Çalış həmişə daxilən təmiz və vicdani cəhətdən 

saf ol” tövsiyəsi oldu. Deyirlər, ən müqəddəs obyekt insanın 

üzüdür. İnsanın bəzən batini onun zahirində təcəlli edir. Açığını 

desək, hüquqşünaslar, əksərən, zəhmli, ağır görkəmə malik 

insanlar olurlar. Lakin Abdulla Yusifovun çöhrəsində olan nur, 

ən qatı cinayətkarın belə qəlbinə nur çiləmək, onu cinayətdən 

çəkindirmək üçün bəs edər. Qədim bir hind deyimində deyildiyi 

kimi: “prokurorun məqsədi cinayətkarı deyil, cinayəti məhv 

etməkdir”. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Baş Layısqı kəndində 

Abdulla Yusifov qədər el məhəbbətinə tuş gəlib sevilən ikinci 

bir adam yoxdur. Bu sevgini ona bəxş edən onun valideyn 

ruhuna olan böyük ehtiramı, kənd əhlinə olan sonsuz sevgisidir. 

Öz halal əmək haqqını el yolunda sərf edən bu cür insanlar indi 
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barmaqla sayılacaq qədərdir. Bəs Abdulla Yusifovda bu halallıq 

çeşməsi öz mənbəyini haradan götürüb?. Əlbəttə, bütün elin 

sevgisini qazanmış atası Əhməd Hacı Salman oğlu Yusifovun və 

anası Səmənnaz xanımın ona vermiş olduğu tərbiyədən.  

 Abdulla Əhməd oğlu Yusifov 1962 - ci ilin aprel ayının 

9 - da Şəki rayonunun Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdur. 

1979 - cu ildə Baş Layısqı kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə 

bitirmiş, 1980 – 1982 - ci illərdə Uzaq Şərqdə keçmiş Sovet 

Ordusu sıralarında hərbi xidmət etmişdir. 1983 - cü ildə 

S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki 

Bakı Dövlət Universiteti) hüquq fakültəsinə daxil olmuş, bu ali 

təhsil ocağını 1988 - ci ildə uğurla başa vurmuşdur. 

Abdula Əhməd oğlu Yusifov 1988 - ci ildən prokurorluq 

orqanlarında çalışır. İstedadlı hüquqşünas kimi o, 1988-1989 - 

cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat 

Prokurorluğunda stajyor, 1989-1993-cü illərdə Gəncə Nəqliyyat 

prokurorunun köməkçisi, 1993-1994 -cü illərdə Gəncə 

Nəqliyyat prokurorunun müavini, 1994-2000 -ci illərdə Zaqatala 

rayon prokurorunun köməkçisi, 2000 - ci ildə Zaqatala rayon 

prokurorunun müavini, 2000-2004 - cü illərdə Zaqatala rayon 

prokuroru, 2004 - cü ildə Baş Prokurorluğun Təşkilat - Analitik 

İdarəsinin prokuroru, 2004-2005 - ci illərdə Baş Prokurorluğun 

DİO istintaq, təhqiqat, əməliyyat-axtarış fəaliyyətində 

Qanunların İcrasına Nəzarət İdarəsinin rəis müavini, 2005 – 

2010 -cu illərdə Baş Prokurorluğun Dövlət İttihamının 

Müdafiəsi üzrə İdarənin rəis müavini kimi çox məsul vəzifələrdə 

çalışmış, 2010 - cu ildən bu günədək Bakı Şəhər Prokurorluğu 

dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbənin rəisidir.  

Abdulla Əhməd oğlu Yusifov prokurorluq sahəsində 

səmərəli fəaliyyətinə və prinsipial mövqeyinə görə dəfələrlə 

mükafatlandırılmış, ona növbədənkənar rütbələr verilmişdir. 

Abdulla Yusifov hazırda baş ədliyyə müşaviridir. 

Abdulla Yusifov Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən “Məhkumların islah 

edilməsində və Penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinə ictimai 
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nəzarətin həyata keçirilməsində ictimaiyyətin iştirakını təmin 

edən ictimai komitəni formalaşdıran” seçki komissiyasının , 

Məhkəmə Hüquq Şurası yanında hakimlərin və dövlət 

ittihamçılarının, o cümlədən hakimliyə namizədlərin tədrisi 

sektorunun üzvüdür. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham 

Əliyevin sərəncamı ilə 2011- ci ildə Abdulla Əhməd oğlu 

Yusifov “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə, 

2012- ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun 

əmri ilə “Prokurorluğun fəxri işçisi” döş nişanı ilə təltif 

edilmişdir.  

“Bayramuşağı” nəslindən Azərbaycan aşıq sənətinə 

istedadlı aşıqlar da bəxş olunmuşdur ki, biz onların hər birinin 

həyat və yaradıcılıq yolu ilə tədqiqatımızın müvafik bölümündə 

məlumat verəcəyik . 

İsrafilovlar nəsli [patronim] - İnformatorumuz Vidadi 

İsrafilovun məlumatına görə, nəslin kökündə Seyid kişi durur. 

Onun XIX əsrin əvvələrində yaşaması ehtimal olunur. 

Söylənilənlərə görə, əsas məşğuliyyəti ipəkçilik, əkinçilik və 

maldarlıq olub. Seyid kişinin nəslini oğlu İsrafil davam etdirib. 

İsrafil Seyid oğlunun da həyat və fəaliyyəti XIX əsrin 30-80-ci 

illərinə təsadüf edir. İsrafil kişi milli düşüncəli, ərəbcə 

yazıb-oxumağı bacaran, “Qurani-Kərim”i ərəbcədən sərbəst 

oxuyan nurani şəxs olub. Onun nəslini oğlu Alı davam etdirib. 

Alı İsrafil oğlunun da doğum tarixi məlum deyil. XX əsrin I 

yarısınadək kənddə yaşayıb. Əsas məşğuliyyəti əkinçilik və 

maldarlıq olub. 1948-ci ildə dünyasını dəyişib. Alı kişinin 

nəslini oğlanları Vəliyullah, Nəsir, Əsabəli, Abdulla davam 

etdiriblər. 

Vəliyulla Alı oğlu İsrafilov 1918-ci ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. O, 1928-1935-ci illərdə Baş Layısqı 

kənd natamam orta məktəbində təhsil almış,1935-ci ildə Nuxa 

Pedaqoji Texnikumuna daxil olaraq 1938-ci ildə təhsilini 

tamamlamışdır. 1938-40-cı illərdə Baş Layısqı yeddillik 
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məktəbində müəllim işləmişdir. 1940-41-ci illərdə Suxumi 

şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur. 1941-ci ilin avqust ayının 

15-dən 1942-ci ilin mart ayının 15-dək Suxumi şəhərində hərbi 

təhsil almışdır. 1942-ci ilin mart ayından dekabr ayınadək 44-cü 

Ordunun hərbi-kəşfiyyat bölməsinin komandiri işləmişdir. 

1942-ci ilin dekabr ayının 5-də Qafqaz cəbhəsinin tərkibində 

Mozdok uğrunda geden döyüşlərin birində ağır yaralanaraq əsir 

düşmüş, 1945-ci ilin aprel ayının 23-dən faşist düşərgələrində 

ağır əsirlik həyatı yaşamışdır. Berlinə Amerika ordusunun 

hücumu sayəsində Ştutqard həbs düşərgəsindən azad 

olunmuşdur. Azad olunduqdan sonra bir müddət Almaniyada 

çalışmışdır. 1945-ci ildə sentyabrın 1-də vətənə qayıtmışdır. 

Vəlyullah Alı oğlunun nəslini oğlanları Vəlhəm, İlham, 

Əli, Vəli, Vidadi, qızları Pəri, Yeganə, Kəbirə davam etdirirlər. 

İlham Vəlyullah oğlu Əliyev 1946-cı ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Baş Layısqı kənd orta 

məktəbini bitirmişdir. Həmin ildə H. Zərdabi adına Gəncə 

Pedaqoji İnstitutuna daxil olub, 1972-ci ildə institutu fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmişdir. Təyinatla Şəki rayonuna göndərilmişdir. 

1975-ci ildə V.İ. Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) “Riyazi 

analiz” kafedrasında əyani aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 

1980-cı ildə Azərbaycan SSR EA-nın Mexanika - Riyaziyyat 

İnstitutunda prof. S.Y. Yaqubovun rəhbərliyi altında “Bütün 

oxda ikinci tərtib diferensial – operator tənliklərin spektral 

nəzəriyyəsi və onun tətbiqləri” mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Müdafiədən sonra 1983-cü ilə qədər V.İ.Lenin adına 

APİ-nin “Riyazi analiz” kafedrasında baş laborant, sonra isə 

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Sumqayıt filialında 

(hazırki Azərbaycan Sənaye İnstitutu) müəllim işləmişdir.  

Bir il müddətində Mexani - Riyaziyyat İnstitutunda elmi 

yaradıcılıq məzuniyyətdə olmuş, 1999-cu ildə “Diferensial 

operator tənliklərin bəzi spektral məsələləri və onların tətbiqləri” 

mövzusunda Bakı Dövlət Universitetində doktorluq 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
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İ. Əliyev riyaziyyata dair keçirilən bir çox konfranslarda 

(Moskva, Minsk, Voronej, Saratov şəhərlərində) iştirak etmişdir. 

30-dan çox elmi və metodiki işi çapdan çıxmış, 12 məqaləsi 

xaricdə dərc olunmuşdur. Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetində professor vəzifəsində çalışır.  

İlham Əliyevin nəslini oğlanları Vüsal və Anar davam 

etdirirlər. Böyük oğul övladı Vüsal İqtisad Universitetini bitirib. 

Anar isə Prezident yanında İdarəetmə Akademiyasını 

bitirdikdən sonra  magistratura təhsili alıb. 

Vəlhəm Vəlyullah oğlu 1947-ci ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olub. İbtidai və orta təhsilini kənd məktəbində 

tamamladıqdan sonra Kirovabad (indiki Gəncə) Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunun aqronomiya şöbəsini bitirib. Uzun illər 

“Fəhlə-Kəndli Birliyi” adına kolxozda çalışıb. Hazırda 

təqaüddədir. Nəslini oğlanları Faiq və Fuad, qızı Səmayə 

xanım davam etdirir.  

Əliyev Faiq Vəlhəm oğlu 1977-ci ildə Baş Layısqı 

kəndində dünyaya göz açmışdır. 1984-cü ildə Baş Layısqı kənd 

orta məktəbinə getmiş, 1994-cü ildə məktəbi əla qiymətlərlə 

başa vurmuşdur. Həmin ildə sənədlərini Azərbaycan Tibb 

Universitetinə təqdim etmiş,qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə 

verərək universitetin “Müalicə - profilaktika ” fakültəsinə qəbul 

olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə çox erkən, hələ universitetin II 

kursunda oxuyarkən, Təcili Tibbi Yardım Stansiyasında sanitar 

işçi kimi başlamışdır. 

2000-ci ildə universiteti müvəffəqiyyətlə başa vuraraq 

həkim-cərrah ixtisasına yiyələnmişdir. 2000-2001-ci illərdə Bakı 

şəhəri M.Nağıyev adına Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında 

həkim-cərrah kimi internatura keçmişdir. 2001-2003-cü illər 

ərzində Şəki rayon 2 saylı poliklinikasında və “sanitar tibbi 

hissədə” həkim-cərrah kimi çalışmışdır. 

2003-cü ildə müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçərək 

Azərbaycan Tibb Universitetinin “II cərrahi xəstəliklər” 

kafedrasında “Cərrah” ixtisası üzrə əyani aspiranturaya qəbul 
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olunmuşdur. Həmin ildən etibarən akademik Böyükkişi 

Ağayevin rəhbərliyi altında yoğun bağırsağın cərrahi 

xəstəliklərinin öyrənilməsi istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinə 

başlamışdır. 2006-cı ildə tədqiqat işlərini uğurla başa çatdıraraq 

“Xroniki kolostazların cərrahi müalicəsinin nəticələrinin 

yaxşılaşdırılmasının kompleks üsulları” mövzusunda 

dissertasiya işi müdafiə edərək, tibb elmləri namizədi alimlik 

dərəcəsi almışdır. 20-dən çox tezis və məqalənin, 10 

səmərələşdirici təklifin, 1 ixtiranın müəllifidir. Hazırda M.A. 

Topçubaşov adına Elmi - Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutunda 

elmi işçi vəzifəsində çalışır.  

Əliyev Fuad Vəlhəm oğlu 1978-ci ildə anadan 

olumuşdur. İbtidai və orta təhsilini Baş Layısqı kənd orta 

məktəbində tamamlamış, ali təhsilini Azərbaycan Tibb 

Universitetində almışdır. 2000-ci ildə təhsilini tamamlayaraq, 

2003-cü ilədək hərbi həkim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

2003-2008-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin 

“Tibb” fakültəsinin “Stomotologiya” kafedrasında çalışmışdır. 

2008-ci ildən Şəki şəhərində və Baş Layısqı kənd 

ambulatoriyasında stomotoloq kimi çalışır. Bu savadlı, olduqca 

tərbiyəli gənc həkim öz səmimi davranışı ilə bütün kənd əhli 

tərəfindən sevilir.  

Vəliyullah Alı oğlunun üçüncü oğul övladı Əli Əliyev 

1959-cu ildə Baş Layısqı kəndində anadan olub. İbtidai və orta 

təhsilini kənd məktəbində aldıqdan sonra İnşaat Mühəndislər 

İnstitutunda ali təhsil alıb. Hazırda ixtisası üzrə işləyir. Nəslini 

oğlu Elvin davam etdirir. Elvin Azərbaycan Dövlət İdman 

Akademiyasını bitirib. 

Vəlyullah kişinin dördüncü oğul övladı Vəli İsrafilov da 

alim kimi yetişmişdir. Vəli İsrafilov 1962-ci ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Baş Layısqı kənd orta 

məktəbini bitirmiş, 1982-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 

İnstitutuna (indiki İqtisad Universiteti) daxil olmuşdur. Təhsil 

illərində yüksək göstəricilər əldə etmiş, Lenin təqaüdü alaraq 

tələbələr arasında seçilmiş, 1987-ci ildə institutu fərqlənmə 
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diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin il institututn Elmi Şurasının 

qərarı ilə Azərbaycan SSR EA-nın Kibernetika İnstitutunun 

aspiranturasına göndərilmiş, 1992-ci ildə “İqtisadi-riyazi 

modelləşdirmə” movzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə 

edib, iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi qazanmışdır. 

Vəli İsrafilov namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən 

sonra Nərimanov rayon İcra Hakimiyyətində işləmiş, 1998-ci 

ildən Bədən Tərbiyyəsi və İdman Akademiyasının “Humanitar 

elmlər” kafedrasına keçmişdir. Eyni zamanda o, 1996-1999-cu 

illərdə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində “Siyasi iqtisad” 

fənnindən mühazirələr aparmışdır.V.İsrafilov həmçinin 

Əfqanıstan müharibəsi iştirakçısıdır. 2 medalla təltif edilmişdir. 

Hazırda Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 

dosentidir.[39, s.300-301] 

Vəli İsrafilovun nəslini oğlanları Nizami və Füzuli davam 

etdirirlər. Nizami İsrafilov Bakı Dövlət Universitetinin “Kimya” 

fakültəsini bitirib. Füzuli də ali təhsilli mütəxəssisdir. 

Vəlyullah Alı oğlunun sonbeşik oğul övladı 

informatorumuz Vidadi İsrafilovdur. Vidadi İsrafilov 1964-cü 

ildə baş Layısqı kəndində anadan olub. 1971-1981-ci illərdə Baş 

Layısqı kənd orta məktəbində təhsil alıb. 1981-1982-ci illərdə 

Bakı şəhər 12 saylı Texniki - Peşə Məktəbində oxuyub. 

1985-1989-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı 

İnstitutunun (indiki İqtisadiyyat Universiteti) “Mühasibat uçotu” 

fakültəsini əla qiymətlərlə bitirib. 1989-cu ildən, kolxoz sistemi 

süqut etdikdən sonra Baş Layısqı kənd “Fəhlə-Kəndli Birliyi” 

adına kolxozda mühasib müavini vəzifəsində çalışıb. 1998-ci 

ildən Baş Layısqı və Qumux məktəblərində “İqtisadiyyatın 

əsasları” fənnini tədris edir. Bütün elmlərdən xəbərdar olan 

yüksək elmi və mədəni səviyyəli ziyalıdır. İmadəddin Nəsiminin 

poeziyası və şəxsiyyətinin vurğunudur. Kənddə fəal 

ictimaiyyətçi kimi tanınır. Məntəqə Seçki Komissiyasının sədri, 

Kənd Bələdiyyəsinin katib-xəzinədarıdır. Nəslini oğlu 
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Vəlyullah İsrafilov davam etdirir. O, Azərbaycan Dövlət Bədən 

Tərbiyəsi Akademiyasını bitirib. 

Alı kişinin ikinci oğlu Nəsir 1936-cı ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. 1953-cü ildə Baş Layısqı kənd orta 

məktəbini bitirmiş və Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna 

daxil olmuşdur. 1958-ci ildə ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə 

bitirən Nəsir İsrafilov Elmi Şuranın qərarı ilə aspiranturada 

saxlanmış, işini Minsk şəhərində, akademik Metsepuranın 

rəhbərliyi altında yerinə yetirmişdir. 1967-ci ildə N. İsrafilov 

həmin işi namizədlik dissertasiyası kimi müdafiə etmiş, texnika 

elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Üzərində işlədiyi sahə ilə bağlı tədqiqatlarını davam 

etdirmiş və 1987-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib 

texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 1988-ci ildə 

professor elmi adına layiq görülmüşdür. 

N.İsrafilov 1964-1970-ci illərdə Elmi-Tədqiqat 

Mexanizasiya İnstitutunda işləmişdir. 1970-ci ildən ömrünün 

sonuna qədər Azərbaycan Politexnik İnstitutunda (indiki 

Texniki Universitet) dekan, kafedra müdiri vəzifələrində 

çalışmışdır. Sonuncu iş yeri “Yol tikintisi maşınları” kafedrası 

olmuş və kafedra müdiri  vəzifəsini daşımışdır. 

Nəsir İsrafilov 1999-cu ildə vəfat etmişdir.  

İsrafilovlar nəslinin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri 

Əsabəli Alı oğlu İsrafilov olmuşdur. Əsabəli İsrafilov 1938-ci 

ildə Baş Layısqı kəndində anadan olmuş, ibtidai və orta təhsilini 

kənd məktəbində almışdır. Əsabəli İsrafilov 1968-ci ildə 

Azərbaycan Dövlər Tibb İnstitutunu bitirmiş, uzun müddət Bakı 

şəhər 4 saylı xəstəxanada çalışmışdır. Sonralar Səhiyyə 

Nazirliyində çalışmış, akademik Mirzə İbrahimovun və xalq 

şairi Süleyman Rüstəmin şəxsi həkimi olmuşdur. Əsabəli həkim 

2007-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Məzarı Bakı şəhərindədir. 

Nəslini oğlu Vüqar İsrafilov davam etdirir.  

Alı İsrafil oğlunun son beşik oğul övladı olan Abdulla Alı 

oğlu Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdur. Anadangəlmə əlil 

olub. 2012-ci ildə dünyasını dəyişib. 
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İsrafilovların ata mülkü kəndin Muğal ərazisinin 

Nəsiruşağı məhəlləsində yerləşir.  

Ramazanovlar nəsli [patronim]. Bu qədim türk soyu 

haqqında məlumatı bizə 75 yaşlı nəsil daşıyıcısı, tanınmış ziyalı 

Hasil Camal oğlu Ramazanov verdi. O,babası Ramazan kişinin 

haqqında məlumatının az olduğunu, onun mömin bəndə olub, 

“Qurani – Kərim”i yaxşı bildiyini, kənddə müəyyən müddət 

əfəndilik etdiyini bildirdi. Ramazan kişinin vəfatı tarixi məlum 

deyil.Məzarı Hacı Salah baba ziyarətgahındadır. Ramazan 

kişinin nəslini oğlu Camal və qızı Reyhan xanım davam 

etdiriblər. 9 övladı gənc ikən dünyasını dəyişib.  

Camal Ramazan oğlu 1910-cu ildə Baş Layısqı kəndində 

anadan olub. 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinə səfərbər 

olunmuşdur. 1942-ci ildə ağır yaralanmış, yarası sağaldıqdan 

sonra yenidən cəbhəyə qaytarılmışdır. 1943-cü ildə faşist 

bombardmanına məruz qalıb alt çənəsini itirdiyindən qidalana 

bilmədiyi üçün dünyasını dəyişmişdir. Məzarı Maxaçkala şəhər 

qəbristanlığındadır.Döyüş yoldaşları tərəfindən orada torpağa 

tapşırılmışdır. 

Camal kişinin nəslini oğlanları Ramazan, Kamal, Hasıl, 

qızı Şəbnəm xanım davam etdirmişlər. 

Ramazan Camal oğlu (1930) Şəki İkiillik Müəllimlər 

İnstitutunu bitirmiş, ali təhsilini Kirov adına ADU-nun (indiki 

BDU) “Coğrafiya” fakültəsində almışdır. Uzun illər Baş Layısqı 

kəndində coğrafiya müəllimi, bir müddət məktəb direktoru 

işləmişdir. 1993-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. Məzarı kənd 

qəbristanlığındadır. Nəslini Bəxtiyar, Rauf, Elçin, İxtiyar, qızları 

Qənimə, Nəhayət, Cəlalət davam etdirirlər. 

Kamal Camal oğlu (1934) Bakıda Energetika 

Texnikumunu bitirmiş, bir müddət Qazan Mexaniki Zavodunda 

fəhlə işləmişdir. Sonralar fəaliyyətini neftayırma zavodunda 

operator vəzifəsində davam etdirmişdir. 2006-cı ildə dünyasını 

dəyişmişdir. Məzarı kənd qəbristanlığındadır. Nəslini oğlu 

Rafiq, qızları Cəharət, İradə, Kəmalə davam etdirirlər. 
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Camal kişinin kiçik oğul övladı Hasıl Ramazanov 

1937-ci ildə Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdur. İlk ibtidai 

və orta təhsilini Baş Layısqı kənd orta məktəbində (1958) 

tamamlamış, həmin ildə ordu sıralarına çağrılaraq 1961-ci ildə 

hərbi xidmətini başa vurmuşdur. 1962-ci ildən 1965-ci ilədək 

Bakıda Qazan Mexaniki Zavodunda fəhlə işləmiş, 1965-ci ildə 

M.F. Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil 

olub, 1970-ci ildə ali təhsilini başa vurmuşdur. 1970-ci ildən 

1998-ci ilədək Baş Layısqı kənd orta məktəbində rus dilini tədris 

etmişdir. Hazırda təqaüddədir. 

Hasil Ramazanovun nəslini oğlanları Yalçın, Ramil, 

qızları Nazlı, Şəhla, Nurlanə, Könül davam etdirirlər.  

Yalçın Hasil oğlu Ramazanov (1978) Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur.O,Azərbaycan İdman Akademiyasını 

bitirmiş, hazırda Bakı Gəmi Təmiri Zavodunda fəhlə işləyir. 

Nəslini oğlanları Kamal, Ömər davam etdirirlər. 

Kiçik oğlu Ramil (1982) ibtidai təhsilini kənd məktəbində 

aldıqdan sonra, təhsilini Bakı şəhərində kimya təmayüllü 

litseydə davam etdirmişdir. Ali təhsilini Azərbaycan Dövlət 

Politexnik İnstitutunun (indiki ATU) “Avtomatika və 

elektronika” fakültəsində almışdır. Əmək fəaliyyətinə Bakı 

Gəmi Təmiri Zavodunda başlamış, hazırda BİBİSİ Şirkətində 

çalışır. Nəslini qızları Nübar və Xədicə davam etdirirlər. 

Hasil Ramazanovun qızları Nazlı, Şəhla, Nurlanə və 

Könül xanım kəndin köklü nəsillərindən olan Qocalar, 

Əzizovlar və İbrahimovlar nəsillərində şərəfli ana ömrü 

yaşayırlar. Hasil müəllimin ata mülkü Baş Layısqının Muğal 

ərazisinin Qaralar məhəlləsində yerləşir. Bu mülkün inşası XIX 

əsrin ortalarına gedib çıxır. Hasil müəllimin anası Savat Mikayıl 

qızı Əhmədovanın vaxtilə ona söyləməsinə görə, gözəl 

memarlıq üslubuna malik olan evin buxarısının işlənməsində 

təxminən 200-dən artıq yumurta sarısından istifadə edilmişdir.  

Hacı Abdulla nəsli [patronim]. Uruq haqqında məlumatı 

75 yaşlı Hacıbala Əsəd oğlu verdi. Nəslin kökündə duran Hacı 

Abdulla kişi haqqında məlumat yoxdur. Onun nəslini oğlu İdris 
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davam etdirib. Mömin şəxs olub. Var-dövləti ilə ad-san qazanıb. 

Onun hazırki mülkü kəndin ən qədim evidir. İnşa tarixi XIX 

əsrin II yarısına gedib çıxır. İdris kişi də Həcc ziyarətində olub. 

Ölümü haqqında məlumat yoxdur. Onun vaxtilə Həcc 

ziyarətgahında olarkən gətirdiyi əşyalar hal-hazırda qədim 

mülkündə saxlanılır. Hacı İdrisin nəslini oğlu Əsəd, Mustafa, 

Umar, qızları Zərifə, Gülşan, Nazlı, Bəsti davam etdiriblər. 

Əsəd İdris oğlu 1885-ci ildə Baş Layısqı kəndində anadan 

olub. Əvvəllər özünəməxsus fərdi təsərrüfatla məşğul olub. 

Sovet hakimiyyəti illərində kolxoz sistemində çalışıb. 

Mal-mülkünü kolxoza təhvil verib. Kənd zəhmətkeşləri 

tərəfindən xeyrxah insan kimi xatırlanır. 1939-cu ildə dünyasını 

dəyişib. Nəslini oğlu Hacıbala, qızları Salehə və Mariyə davam 

etdiriblər. Əsəd kişinin insanpərvərliyi ilə bağlı rəvayətlər 

söylənilir. Birində söylənilir ki, onun bacısı Cunud kəndində 

gənc ikən ər evində vəfat edir. Ər evi körpə Minayəyə baxa 

bilmədiyi üçün onu gecə ikən Əsədin evinin kənarına qoyub 

gedirlər. Əsəd kişi və həyat yoldaşı Ballı xanım ona əsl ata-ana 

nəvazişi göstərərək böyüdürlər. Sonralar həmin uşaq övladsız 

olan Gülşan xanıma verilir. 

Hacıbala Əsəd oğlu Hacıabdullayev 1936-cı ildə Baş 

layısqı kəndində anadan olmuşdur. Uşaqlığı ağır müharibə 

illərinə düşdüyündən müharibənin ağrı-acısını dada-dada kənd 

məktəbində ibtidai təhsil almışdır.1955-56-cı tədris ilində orta 

təhsilini tamamlayıb. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Bakı 

şəhərində 5№ li kino-mexanik hazırlayan məktəbdə təhsil alıb. 

Əmək fəaliyyətinə Şəki Kino Birliyində kino-mexanik kimi 

başlamışdır. Sonralar Baş Göynük və Baş Layısqı kəndlərində 

kino-mexanik kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

Kino-mexanik işləyə-işləyə 1962-ci ildə Şəkidə açılmış birillik 

rus dili kursuna daxil olmuş, 1963-cü ildə Nuxa Rayon Maarif 

Şöbəsinin əmri ilə Baş Layısqı kənd orta məktəbinə ibtidai 

siniflərdə rus dili müəllimi kimi tədrisə cəlb edilmişdir. Üç il 

(1966-cı ilədək) həmin məktəbdə işlədikdən sonra Baş Layısqı 



 

 258 

kənd İcraiyyə Komitəsinə seçki yolu ilə katib vəzifəsinə 

seçilmişdir. Düz 15 il həmin vəzifədə çalışaraq nümunəvi 

xidmətinə görə kənd zəhmətkeşlərinin hörmətini qazanmışdır. 

Həmin vəzifədə çalışdığı illərdə təhsilini artırmaq qayğısına 

qalaraq sənədlərinin N.K. Kpunskaya adına Bakı Şəhər 

Mədəni-Maarif Texnikumunun “Kitabxanaçılıq” şöbəsinə 

vermiş, texnikumda qiyabi yolla təhsilini davam etdirmişdir. 

1982-ci ildə Baş Layısqı kənd İcraiyyə Komitəsinin 

katibliyindən azad olunduqdan sonra Baş Layısqı kənd orta 

məktəbinin kitabxanasına müdir təyin edilmişdir. 2005-ci ilədək 

bu vəzifədə çalışmış, 2005-ci ildə təqaüdə çıxmışdır. Hacıbala 

kişi nurlu müəllim və valideyn ömrünü ləyaqətlə yaşamış, 

2017-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Məzarı Hacı Salah baba 

ziyarətgahındadır. 

Hacıbala kişinin nəslini oğlanları Mahir, Qalib, Məzahir, 

Əsəd, qızları, Sara və İsmət davam etdirirlər. 

Oğlanlarından Mahir və Qalib Bakı şəhərində yaşayır və 

işləyirlər. Məzahir və Əsəd isə Baş Layısqı kəndində yaşayırlar. 

Ailənin kiçik oğul övladı Əsəd qədim ata-baba mülkündə 

yaşayır. O da atası kimi mədəni-maarif işinə bağlı şəxsdir. 

Atasının yolunu davam etdirərək Mədəni-Maarif Texnikumunda 

kitabxanaçılıq ixtisasına yiyələnmiş, hazırda baş Layısqı kənd 

orta məktəbinin kitabxanasında müdir vəzifəsində çalışır.  

Əsəd Hacıabdullayevin nəslini oğlanları Aydın və İdris 

davam etdirirlər. Hacı Abdulla nəslinin qədim baba mülkü 

Muğal ərazisinin Nəsir uşağı məhəlləsində yerləşir. 

İdris kişinin ikinci oğlu Mustafa haqqında məlumatı bizə 

nəvəsi 72 yaşlı Əbülfət Mustafayev verdi. Mustafa kişinin 

nəslini oğlanları Bilal, Cəlal, Ələkbər, qızları Xatın və Əzizə 

davam etdirmişlər. 

Böyük oğlu Bilal (?) kişi Baş Layısqı kəndində anadan 

olub. Nəslini oğlu Əhmədiyə Mustafayev davam etdirib. 

Əhmədiyə Mustafayev nurlu müəllim ömrü yaşayaraq coğrafiya 

elminin sirlərini kənd balalarına öyrədib. 1970-ci ildə dünyasını 

dəyişib. 
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Ortancıl oğlu Cəlal (1909) Baş Layısqı kəndində anadan 

olub. Böyük Vətən müharibəsi illərində-1944-cü ildə faşizmə 

qarşı aparılan amansız müharibədə qəhrəmancasına həlak olub. 

Nəslini oğlanları Əbülfət və Nüsrət Mustafayev davam etdirib. 

Böyük oğul övladı Əbülfət Mustafayev 1938-ci ildə Baş 

Layısqı kəndində anadan olub. İbtidai və orta təhsilini 

1948-1958-ci illərdə kənd məktəbində alıb. 1962-ci ildə Şəki 

Pedaqoji Texnikumunun ibtidai sinif müəllimliyi şöbəsinə daxil 

olub, 1964-cü ildə oranı müvəffəqiyyətlə başa vurub. Həmin 

ildə Baş Layısqı kənd orta məktəbinə sinif müəllimi təyin 

olunmuş, 2011-ci ilin avqust ayınadək həmin məktəbdə pedaqoji 

fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda təqaüddədir.  

Əbülfət müəllimin nəslini oğlanları Şahin, Habil, Şamil, 

Tələt, Cəlal, qızları Güldəstə və İradə davam etdirirlər.  

Oğlu Habil Bakı şəhərində yaşayır və Suraxanı Neft 

Avadanlıqları Təmiri Zavodunda ali təhsilli mühəndis kimi 

fəaliyyət göstərir. Digər övladları ayrı-ayrı ixtisas sahibləri kimi 

həyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərirlər. Əbülfət 

Mustafayevin ata mülkü Nəsir uşağı məhəlləsində yerləşir. 

Cəlal Mustafa oğlunun digər oğlu Nüsrət Mustafayev 

(1949) Baş Layısqı kəndində anadan olmuş, pedaqoji 

orta-ixtisas təhsilli sinif müəllimi kimi uzun illər Baş Layısqı 

kənd məktəbində müəllim işləmişdir. Hazırda təqaüddədir. 

Nəslini oğlanları Nizami, Füzuli, Arif, Araz, qızı Kəmalə xanım 

davam etdirirlər. Oğlanları sadə zəhmət adamları kimi Bakı 

şəhərində və Baş Layısqı kəndində yaşayırlar. 

Osmanovlar nəsli [patronim]. Bu tanınmış türk soyu 

haqqında məlumatı bizə nəslin ağsaqqalı 75 yaşlı Ələşrəf 

Osmanov verdi. Ulu babası Osman kişi ilə bağlı məlumatında 

bildirdi ki, Osman kişinin nəslini oğlu Əhməd davam etdirib. 

Əhməd Osman oğlu sadə zəhmət adamı kimi rəncbərliklə 

məşğul olmuşdur. Deyilənlərə görə, el ədəbiyyatını, xüsusilə 

Molla Cümə irsini yaxşı bilib. Gözəl səsi var imiş. Əhməd 

kişinin nəslini oğlanları Abdulla və İdris davam etdiriblər.  
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Böyük oğlu Abdulla Əhməd oğlu 1900-cü ildə Baş 

Layısqı kəndində anadan olub. Abdulla Əhməd oğlu uzun illər 

siyasi - inzibati sahədə çalışaraq bir müddət Kalinin adına 

kolxozun idarə heyətinə rəhbərlik edib. Sonralar Baş Layısqı 

kənd İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışıb. 1943-cü 

ildə döyüşən ordu sıralarına səfərbər olunmuş, faşizmə qarşı 

aparılan müharibədə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Abdulla 

kişinin nəslini oğlanları Ələşrəf, Ələsgər, Müzəffər və qızı 

Əntiqə davam etdiriblər.  

Böyük oğlu Ələsgər Əhmədov (1932) kəndin nüfuzlu, 

sayılıb-seçilən riyaziyyatçılarından olmuşdur. Uzun illər kənd 

məktəbində riyaziyyat elminin sirlərini balalarımıza tədris edib. 

1984-cü ildə dünyasını dəyişib. Məzarı Hacı Salah baba 

qəbristanlığındadır. Nəslini oğlanları Şəfayət və Azər, qızları 

Məlahət və Nəzakət xanım davam etdirirlər. 

Böyük oğlu Şəfayət Əhmədov da atasının yolunu davam 

etdirərək riyaziyyatçı kimi kənd məktəbində ixtisası üzrə çalışır. 

Kiçik oğlu Azər Əhmədov Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 

İnstitutunu (indiki İqtisad Universiteti) bitirib. Hazırda Bakı 

şəhərində yaşayır və işləyir. 

Abdulla Əhməd oğlunun ortancıl oğlu Ələşrəf kişi 

1937-ci ildə Baş Layısqı kəndində anadan olub. İbtidai və orta 

təhsilini kənd məktəbində alıb. Uzun illər Fəhlə-Kəndli Birliyi 

kolxozunda sürücü kimi fəaliyyət göstərib.  

2019-cu ildə dünyasını dəyişib. Məzarə Hacı Salah baba 

ziyarətgahındadır. Nəslini oğlanları Qəzənfər, Vaqif, Yaşar, 

Aydın, qızları Hicran və Sevil xanımlar davam etdirirlər.  

Böyük oğul övladı Qəzənfər ibtidai və orta təhsilini kənd 

məktəbində alıb. Orta ixtisas təhsilli mühasibdir. Hazırda 

işləmir.  

Ortancıl oğlu Vaqif Ələşrəf oğlu 1972-ci ildə Baş 

Layısqı kəndində anadan olub. İbtidai və orta təhsilini kənd 

məktəbində alıb. Yeyinti Sənayesi Texnikumunda orta-ixtisas 

təhsili qazanıb.Hazırda işləmir. Vaqif Əhmədovun fəal 

ictimaiyyətçi kimi kənd içərisində böyük nüfuzu var. Nəslini 
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oğlu Ayaz, qızı Nuranə davam etdirirlər. Hər ikisi ali ixtisas 

təhsillidir.  

Ələşrəf Əhmədovun digər oğlu Yaşar Əhmədov Baş 

Layısqı kəndində anadan olub. Hazırda Bakı şəhərində yaşayır. 

Kiçik oğlu Aydın Əhmədov Baş Layısqı kəndində anadan 

olub. Bakı şəhərində yaşayır və işləyir. 

Osmanovlar nəslinin ata mülkü kəndin Layıc ərazisində 

yerləşir. 

Hacı Surxaylar [patronim]. Bu qədim kökə malik türk 

soyu “Balakişi uşağı” adı ilə də Baş Layısqı kəndində tanınır. 

Vaxtilə söz sərrafı Molla Cuma Molla Surxayı tərif edərkən 

babası Balakişinin adını çəkərək yazmışdı: 

 Biri Şirin, biri Polad, 

   Vardır onun dü qardaşı. 

 Ataları Hacı Murtuza, 

                Babaları Balakişi, 

  Layiqi də o mədəndən 

         Çıxdı bu cəvahir daşı. [26, 360] 

Nəslin layiqli davamçılarından olan informatorumuz 

Nizami Balakişi haqqında babalarından eşitdiyi məlumatı 

aşağıdakı kimi bildirdi: XVIII əsrdə İlusu sultanlığından 

Balakişi adlı balacaboy bir kişi Baş Layısqı kəndində naxırçılıq 

edirdi.Balacaboy olduğuna görə onu hamı sevərdi. Vicdanlı, 

tərbiyəli gənc olduğundan ağası qızını ona ərə verir. Növbəti 

kəndxuda seçkisi xamanı kənd lotuları Balakişinin də adına qutu 

qoydurub namizədliyini irəli sürürlər. O zamanlar səs çoxluğu 

qutuya atılan daşların sayı ilə ölçülərdi. Qutular açılanda 

Balakişi hamıdan çox səs yığaraq kəndxuda seçilir. Balakişinin 

nəslini oğlu Murtuza davam etdirib. Murtuza Həccə ziyarət 

edərək Hacı Murtuza kimi tanınır. Hacı Murtuzanın nəslini 

oğlanları Nuru Surxay, Polad və Şirin davam etdirib. Böyük 

oğlu Nuru, Hacı Murtuzanın var-dövlətinin əsas hissəsinə sahib 

olaraq kəndxudalıq edir. Surxay və Polad da Həcc ziyarətinə 
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gedərək Hacı titulu qazanırlar. Hacı Surxay xeyirxah əməlləri ilə 

zəmanəsinin insanları tərəfindən böyük hörmət qazanır.  

Biz artıq yazımızın birinci bölümündə onun Molla Cuma ilə 

dostluğundan yazarkən aşığın bu fazil şəxslə bağlı fikirləri ilə 

oxucularımızı tanış etdiyimizdən burada yazmağı lazım 

bilmədik. Ancaq informatorumuz Nizami Hacı Surxayla, onun 

hansı şəraitdə güllələnməsi ilə bağlı çox ibrətamiz bir hadisəni 

xatırlatdı. Onun dediklərindən: “1930-cu il Şəki üsyanı 

yatırıldıqdan sonra Hacı Poladı və oğlu Sədini bir çoxları kimi 

indiki məktəbin yerində güllələdilər. Hacı Surxaya qoca olduğu 

üçün dəymirlər. Kəndin bir sıra bəd əməl sakinləri onun sağ 

qalması ilə barışa bilmirlər. Siyasi rəhbərliyə ondan şikayət 

ediblər ki, qoca olsa da hamının sevimlisidi, kəndi o idarə edir. 

“Günahkarların” güllələnməsindən bir ay keçir. Bir gün Hacı 

Surxay eyvanda uzanmışdı. Yoldan səs-küy eşidir. Hacı görür 

ki, kəndə yenicə göndərilmiş partiya təşkilat katibini döyürlər. 

O, qonağa əl qaldırmağın yaramaz hərəkət olduğunu qonağı 

döyən gənclərə bildirib partkomu onların əlindən alır. Bunu 

görən Lətif adlı bir şəxs mərkəzə bildirir ki, Hacı Surxay yeni 

gələn partiya işçisini gənclərə döydürdü. Üç nəfər əsgər gəlib 

Hacı Surxayı aparır. Hacı Surxayın aparılması xəbəri partiya 

katibinə çatdıqda o, bu ədalətsizliyə dözməyərək Hacı Surxayın 

aparıldığı Baş Göynük kəndinə gəlir. Artıq gec idi. O, kəndə 

çatanda Hacı Surxay qaniçən əsgərlər tərəfindən güllələnmişdi.      

Hacı Surxayın nəslini oğlanları Əhməd, Əli, Məmmədəli və 

Murtuzəli davam etdiriblər. Murtuzəli, Məmmədəli və Əhməd 

Böyük vətən müharibəsində faşizmə qarşı aparılan ölüm-dirim 

savaşında qəhrəmancasına həlak olublar. Murtuzəlinin nəsil 

davamçıları olan Səfər və Veysəl Hacı Surxaydan qalan 16 

otaqlı böyük bir mülkü öz aralarında və iki qızı arasında dörd 

hissəyə bölünür. Hal-hazırda həmin mülkdə Veysəlin oğlu 

Rasim və Səfərin oğlu Möhlüt yaşayırlar. Bina yenidən təmir 

olunduğundan öz əvvəlki görkəmini itirib. Qızların payına düşən 

hissə isə tamamilə sökülüb.  
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Hacı Polad və oğlu Sədi güllələndikdən sonra nəvəsi 

Məmmədiyyə (Sədinin oğlu) Böyük Vətən müharibəsindən 

qayıtmır. Nəsli yalnız qız nəvəsi Ərəfə tərəfindən davam 

etdirilir. Şirin kasıb olduğu üçün Sovet hökuməti ona toxunmur. 

Oğlu Qərib adı kimi qərib diyarlarda ömür sürüb dünyasını 

dəyişir. Qəribin Məbud və Dobud adlı oğulları hazırda 

sağdırlar. Şirinin kiçik oğlu Yaqubun nəslini hazırda oğlu 

Valeh davam etdirir. Şirin kişinin ortancıl oğlu İlyas sonralar 

kolxoz sədri və Baş Layısqı kənd İcraiyyə Komitəsinin sədri 

vəzifələrində işləmişdir. Özü isə vaxtilə Hacı Surxayın baqqal 

dükanı kimi fəaliyyət göstərən binada yaşayıb. Hacı Surxay 

Həcc ziyarətindən qayıdarkən özü ilə gözəl tərtibatlı bir “Quran” 

kitabı gətirib İlyasa bağışlamışdır. Bu müqəddəs kitab İlyasdan 

oğlu Hümmətə, ondan isə nəvəsi Nizamiyə miras qalıb. Bu gün 

həmin kitab Nizami tərəfindən ata-babalarından ən qiymətli 

xatirə kimi qorunub saxlanılır. İlyasın nəslini oğlanları Hümmət, 

Cuma və Vaqif davam etdiriblər. Hümmət və Cuma dünyalarını 

dəyişiblər. Vaqif İlyas oğlu isə hazırda Ukraynada iş adamı kimi 

fəaliyyət göstərir. Hümmətin nəslini oğlanları Allahyar, 

Şavəddin, Nizami və Füzuli davam etdirirlər. Füzuli Qarabağ 

müharibəsində Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. 

İnformatorumuz Nizami isə vətənpərvər və qeyrətli yurddaş 

kimi Qarabağ döyüşlərində iştirak edərək ağır yaralanıb. 

Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Nizami Hümmət oğlu hazırda 

Hacı Surxayın dükanı olan ata yurdunda yaşayır və dükanın bir 

hissəsindən Şəki paxlavası hazırlanan sex kimi istifadə edilir.  

Hacı Surxayın oğlu Murtuzəlinin nəslini oğlanları 

Mürtəzim, Səfər və Camal, qızı Şölə xanım davam etdirmişlər.  

Surxayev Səfər Murtuzəli oğlu 1909-cu ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. O, olduqca savadlı və hafizəli şəxs 

olmuş, ancaq amansız müharibə onun təhsil almasına imkan 

verməmişdir. O, faşizmə qarşı aparılan amansız müharibədə 

iştirak etmiş, müharibədən sağ - salamat qayıdaraq kolxoz 
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təsərrüfatında sıravi kolxozçu işləmişdir. 1996 - cı ilin fevral 

ayının 6-da vəfat etmişdir. Məzarı kənd qəbristanlığındadır.  

Surxayev Səfər Murtuzəli oğlunun nəslini 7 oğlu və 2 

qızı davam etdirib. Onlardan Mövlüd, Fazil, Yasin, Təhminə və 

Tamara sağdırlar. 

Məmmədov Mövlüd Səfər oğlu 1951-ci ilin iyul ayının 

1-də Baş Layısqı kəndində anadan olmuş, ibtidai və orta 

təhsilini kənd məktəbində almışdır. 1968-1973-cü illərdə Şəki 

Toxuculuq Texnikumunda orta ixtisas təhsili almışdır. 

1974-1979-cu illərdə S.Ağamalıoğlu adına Kirovabad Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunda qiyabi təhsil alaraq Fəhlə-Kəndli Birliyi 

adına kolxozda iqtisadçı, əmək hesabdarı kimi vəzifələrdə 

çalışmışdır. Nəslini oğlu Fazil və 4 qızı davam etdirir. Hacı 

Sulxaylar nəslinin ata mülkü kəndin Layıc ərazisinin Hacı 

Sulxaylar məhəlləsindədir.  

İsmayılovlar nəsli [patronim]. Nəsil haqqında məlumatı 

Vidadi İsmayılov verdi. O, nəslin kökündə dayanan İsmayıl 

kişi haqqında məlumatında bildirdi ki, 1800-cü ilin axırlarında 

Cunud kəndində yaşayan Talalılar nəslinin nümayəndəsi 

İsmayılın savadlı olması, rus dilini bilməsi, bacarıq və 

işgüzarlığı özünü göstərmiş və İsmayıl çox varlı və tanınmış 

şəxsiyyətə çevrilmişdir. Gənc İsmayıl tezliklə geniş ərazidə 

fındıq və qoz bağları saldırdı. Hər il götürdüyü bol fındıq 

məhsulunu Rusiyanın iri şəhərlərinə aparıb yaxşı qiymətə sata 

bildi. Rusiyadan Azərbaycana sənaye malları gətirdi. Öz 

imkanlarından yaxşı istifadə edən İsmayıl həddən çox varlı bir 

adama çevrildi. Çox dayanıqlı və möhkəm bir ailə qurdu. 

Uşaqlarını elmə, təhsilə yönəltdi. 1800-ci ilin axırlarında Cunud 

kəndində ərazidə tayı-bərabəri olmayan ikimərtəbəli geniş bir ev 

tikdirdi. Evin üst mərtəbəsində iki geniş zal otaqlar və iki 

nisbətən kiçik olmaqla 4 otaq və geniş eyvan yerləşir. Binanın 

tikilişində yalnız şabalıd ağacı materialından və Rusiyadan 

gətirilmiş boyalardan istifadə edilmişdir. Binanın alt 

mərtəbəsində bir mağaza, mağaza üçün anbar, ərzaq anbarı, 

qabaq tərəfdə isə uzun bir fındıq anbarı tikilmişdir. Söylənilən 
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rəvayətə görə, binanın bünövrəsinə ehtiyat qızıl basdırılmış və 

sonralar bu qızıl inqilabçılar tərəfindən oğurlanmışdır. Binanın 

tikilişində bütün ətraf kəndlərin əhalisi kəl və at arabaları ilə daş 

- qum, kirəc daşımışlar. Binanı isə ilisulu sənətkarlar 

tikmişlər.1900-cu ilin əvvəllərində İsmayılın iqtisadi vəziyyəti 

çox yaxşılaşdı. Onun iki oğlu var idi. Böyük oğlunun adı Həşim, 

kiçik oğlunun adı Məhəmməd idi. 1910-1917-ci illər arasında 

İsmayılın birinci həyat yoldaşı dünyasını dəyişdi. O, Zibeydə 

adlı bir qadınla evləndi. Yaşlı olduğuna görə müəyyən 

müddətdən sonra vəfat etdi. Cavan, həm də gözəl olan Zibeydə 

İsmayılın iki tiyan qızılını götürüb qaçaraq Abbas kəndində 

İsmayılın evi kimi eyni quruluşda bir ev tikdirdi və Abbas 

kəndinin əsasını qoydu. Hal-hazırda bu evdə Kişi Məmməd 

ləqəbli bir adamın ailəsi və özü yaşayır. Azərbaycanda Sovet 

hakimiyyəti qurulandan sonra İsmayılın mülkü talan edildi. 

Onun böyük oğlunu Kommunist Partiyasına üzv olduğu üçün 

Şuşa şəhərinə dövlət qulluğuna göndərdilər. 1930-cu ildə 

Göynük üsyanı zamanı Şəkiyə məzuniyyətə gələn Həşimi yeddi 

nəfərlə birlikdə göynüklü qaçaqlarla danışığa göndərdilər. O, 

zaman Göynük üsyançılarının inqilabi mərkəzi indiki Məşğulluq 

İdarəsinin binasında yerləşirdi. Ancaq hərəkat üzvləri tərəfindən 

siyasi əqidəsinə görə Həşim və onunla birlikdə gələn 6 nəfər də 

güllələndilər. Onları qəhrəman kimi indiki Pedaqoji Kollecin 

sağ tərəfindəki ərazidə dəfn etdilər. Həşimin başsız qalmış iki 

oğlu - Mustafa və Həşim evdən çıxarıldı. Mustafa çox bacarıqlı 

olduğu üçün və Sovet hökumətinin qayda-qanunlarını qəbul 

etmədiyi üçün 16 yaşında kolxozun danasını daşla vurub 

öldürmək bəhanəsi ilə böhtana salınaraq beş illik həbsə 

göndərildi. Həbsdən qayıtdıqdan sonra Şəki şəhərində yaşadı və 

ömrünü orada başa vurdu. Kiçik oğlu Həşim isə 15 yaşında 

sətəlcəm xəstəliyindən dünyasını dəyişdi.  

İsmayılın kiçik oğlu Məhəmmədi “kulak oğlu” kimi həbs 

edərək 1930-cu ildə türmədə öldürdülər. Oğlu Kamal və qızı 

Zeynəb kiçik yaşlarından yetim qaldılar. Zeynəb Oxud 
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kəndində yaşayan Həsən kişinin oğlu Məhərrəmə ərə getdi. 

İsmayılın bütün mülkü kəndin yoxsulları arasında paylandı. 

Fındıq bağları kolxoza verildi. Bütün tarixi sənədlər dövlət 

işçiləri tərəfindən yandırıldı. Ev müsadirə olundu. Evin gün 

çıxan tərəfi rus əsgərlərinə verildi. Cünbatan tərəfi Lüt 

Əbdürrəhimə verilərək zorla Məhəmmədin arvadı Süsəngüllə 

evləndirildi. Mülkün bir otağına isə Lüt İbrahim sahib oldu. 

Binanın arxa tərəfindəki alt otaqlarından biri dövlət mağazası, 

bir otaq isə anbar oldu. Məhəmmədin yetim oğlu Kamala isə 

kiçik bir otaq verərək kolxoz sədrinin atına mehtər təyin etdilər.  

Bütün çətinliklərə baxmayaraq İsmayılın nəvəsi Kamal 

böyüdü. Doqquz övlad atası oldu. Bütün uşaqları ali və orta 

ixtisas təhsili aldılar. 

Babasının evini və torpağının bir hissəsini geri qaytara 

bildi. Hal-hazırda İsmayılın nəvəsi Kamalın övladları bu qədim 

evdə yaşayırlar.  

Qubuuşağı (Cumayevlər nəsli) [patronim]. Nəsil 

haqqında məlumatı Qumux məktəbinin direktoru Vüqar 

Cumayev verdi. Hələ qədimdən Qumux kəndi ayrı-ayrı 

məhəllələr şəklində formalaşmışdır: Qubu uşağı, Baba uşağı, 

Həşim uşağı, Səməd uşağı, Bəkir uşağı, Qaflan uşağı və s. Bu 

məhəllələrdən şimalda, dağa yaxın hissədə Qubuuşağı yerləşir. 

Onlar əsasən maldarlıqla məşğul olmuşlar. Bu məhəllənin 

ağsaqqalı olan Qubunun adı dəfələrlə sonrakı övladlara 

verilmişdir. Sonuncu ad verilmiş Qubu XIX əsrin əvvəllərində 

yaşamışdır. Onlar 3 qardaş olmuş və Qumuxdan Gəncəyə 

köçmüşlər. Orada müəyyən müddət yaşadıqdan sonra haqsızlığa 

dözməyərək məcburən Gəncəni tərk etmişlər. Qardaşlardan 

birinin haraya getməsi məlum deyil. O, biri qardaşlardan 

Səfəralı Dərəcənnət kəndində məskunlaşmışdır. Onların 

nəsilləri Səfəralıuşağı adı ilə tanınır və nəslin nümayəndəsindən 

biri - Sədri Səfərov Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində işləyib.  

Üçüncü qardaş Qubu isə Qumux kəndinə qayıtmışdır. 

Qumux kəndində yenidən məskunlaşmış Qubu kişinin İsgəndər 

adında oğlu olmuşdur. İsgəndərin isə Səfər adında oğlu 
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olmuşdur ki, Səfərin də 7 oğlu 6 qızı olmuşdur. Səfərin 

oğullarının adı Harun, Şirin, Abakər, İlyas, Hətəm, Cuma və 

Bilal olmuşlar. Onlardan Cuma və Bilal Car-Balakən üsyanında 

iştiraklarına görə repressiyaya məruz qalmışlar. Deyilənlərə 

görə, bu ərazidə repressiya işinə rəhbərlik Novruzov soyadlı 

Dağıstandan gəlmiş hərbiçi tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

30-cu illərin may ayında onlar insanların gözü qarşısında 

güllələnmişdir. Bir neçə güllə dəymiş Cuma kişi yerə 

yıxılmamış və hərbiçiyə: “kafir, ürəyimdən vur” – demişdir. 

Sonuncu gülləni  alnından vuraraq öldürmüşlər. Onun da nəşi 

başqa qurbanlarla birlikdə qazılmış quyuya atılmışdılar. Cuma 

kişinin qardaşlarından təkcə Harunun nəsli davam etməmişdir.  

Cuma kişinin Sadəddin, Əhməd, Zahid, Nurməmməd və 

Muxtar adında oğulları olmuşdur. Onlardan təkcə Nurməmməd 

sağdır. Böyük qardaş Sadəddin təsadüf nəticəsində repressiyaya 

uğramamışdır. Buyruq qullarının onu öldürmək istəmələrinə 

səbəb (yerli havadarların) xeyirxahlığı, işgüzarlığı olmuşdur. 

Havadarlardan biri Sadəddinin də “kulak” olduğu məlumatını 

verdikdə məlumatı alan şəxs təsadüfən Sadəddini tanıyan şəxs 

olmuş və həmin ünsürü döyərək onun başına tapança dirəmiş, bu 

vaxta qədər günahsız insanların öldürülməsinə səbəb olduğunu 

demiş, bir daha gözünə görünərsə onu öldürəcəyi ilə 

hədələmişdir. Belə bir təsadüf nəticəsində Sadəddin repressiya 

qurbanı olmamışdır. Böyük Vətən müharibəsi başlayanda 

Sadəddin kişinin ordudan azad olunması haqqında sənədi 

olmasına baxmayaraq müharibəyə getmişdir. 1943-cü ildən 

sonra onun taleyi haqqında məlumat alınmamışdır. Onun qardaşı 

Muxtar “Qara” və “Dəli” ləqəbi ilə tanınıb. Həmişə haqq, ədalət 

axtardığından “Dəli”, rəngi qara olduğundan ona “Qara” deyir 

çağırmışlar. Ərəb dilini çox yaxşı bilirdi. Sadəddin kişinin 4 

övladı olmuşdur. Onlardan biri, qızı Rübabənin 11 övladı 

olmuşdur. Hamısı ali və orta ixtisas təhsili almışlar. 

Oğullarından Qiyas gənc ikən vəfat etmişdir. İkinci oğlu 

Zaməddin müəllim olmuşdur. O, 1932-ci ildə anadan olmuşdur. 
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Sonuncu qardaş Qiyasəddin Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu 

bitirmiş, uzun müddət kolxozun baş aqronomu işləmişdir.  

Sadəddin kişinin oğlu Cumayev Zaməddin daha çox 

tanınmış şəxs olmuşdur. O, çətin uşaqlıq dövrü keçirməsinə 

baxmayaraq ali təhsil almış, təyinat ilə Yevlağın Tanrıqulular 

kənd məktəbində işlədikdən sonra Şəkinin Cəyirli kəndinə 

göndərilmişdir. Cəyirlidən sonra uzun müddət Baş Layısqı 

məktəbində dərs - hissə müdiri işləmişdir. 1980-cı ildən 1993-cü 

ilə qədər Baş Layısqı İcra Nümayəndəliyində katib işləmiş, 

işlədiyi müddətdə həm kənd sakinlərinin, həm də rayon 

rəhbərliyinin etibarını qazanmışdır. 1993-cü ildə yenidən 

məktəbə qayıdan Z.Cumayev 1999-cu ildə Qumux məktəbinə 

direktor təyin olunmuşdur. Bu dövrdə məktəbdə çətinlik çox 

olmasına baxmayaraq, məktəbin orta məktəb kimi 

formalaşmasına nail olmuşdur. Hal-hazırda məktəb orta məktəb 

kimi fəaliyyət göstərir. Direktor işlədiyi qısa müddətdə bacarıqlı 

təşkilatçı, qayğıkeş insan olduğunu bir daha sübut etmişdir. 

Zaməddin Cumayev 2002-ci ilin yanvar ayının 11-i vəfat 

etmişdir.  

Cumayev Zaməddin 10 övlad atası olmuşdur. Onun 

övladlarının böyüyüb boya-başa çatmasında, təhsil almasında 

həyat yoldaşı, Səmədovlar nəslindən olan Sevil Cumayevanın 

əməyi böyük olmuşdur. Sevil Cumayeva ali təhsilli olmasa da 

ədəbiyyata bağlı şəxs olmuşdur. Ümumiyyətlə, həm Cumayev 

Zaməddinin, həm də həyat yoldaşı Sevilin nəsli ziyalı nəsildir. 

Hər iki tərəfin hazırda yaşayan övladları ali və orta ixtisas 

təhsillidir. Cumayev Zaməddinin anası tanınmış hüquqşünas, 

Abdulla Yusifovun anası ilə xala qızlarıdırlar. Cumayev 

Zaməddinin 10 övladının hamısı ali və orta ixtisas təhsillidir. 5 

oğul bir qızı ali, 1 oğlu, 3 qızı isə orta ixtisas təhsillidir. 

Övladlarından Rəfail, Rizvan və Mübariz Azərbaycan Dövlət 

İnşaat Mühəndislər İnstitutunu, Firuz Leninqrad Ali Hərbi 

Tikinti Məktəbini, Vüqar və Şəmsiyyə isə Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji İnstitutunu bitiriblər.  



 

 269 

Zaməddin müəllim oğlu Firuzu hərbiçi görmək istəmişdi. 

Ədəbiyyata marağı olan Zaməddin müəllim əsərlərin birində 

Firuz adlı vətənpərvər generala rast gəldiyindən bu adı oğluna 

qoymuşdur. Firuz da atasının  arzusunu doğrultmuş, hazırda 

çox bacarıqlı hərbiçi kimi polkovnik - leytenant rütbəsi daşıyır. 

Firuz Cumayev orta məktəbi 1982-ci ildə bitirdikdən sonra 

sənədlərini Leninqrad Ali Tikinti Məktəbinə vermişdir. Onun 

məktəbə qəbulunda riyaziyyat imtahanını götürmüş müəllimin 

rolunu da xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Həmin rus ziyalısı 

onun istedadını görmüş və belə bir  abuturiyenti tələbə kimi 

görmək istəmiş, dildə müəyyən çətinlik olduğunu görərək ona 

himayədarlıq etmiş və Firuz qısa müddətdə ən bacarıqlı kursant 

kimi özünü göstərmişdir. İnstitutu bitirdikdən sonra Rusiyanın 

Kirov Vilayətinə təyinat almış, 6 ay müddətində ona baş 

leytenant rütbəsi verilmişdir. 1990-cı ilin yanvar hadisələrindən 

sonra (aprel ayında) Rusiyada xidmət etməsinə baxmayaraq 

xalqımıza qarşı ədalətsizliyi görərək kommunist partiyası 

sıralarından imtina edərək 1991-ci ildə Azərbaycana qayıtmış, 

hal-hazırda Müdafiə Nazirliyinin Tikinti İdarəsində şöbə müdiri 

vəzifəsində işləyir. Zaməddin müəllimin oğlu Cumayev Rəfail, 

dayısı oğlu Səmədov Rasim, kürəkəni Şərifov Niyazi ilə birlikdə 

Baş Layısqıda inşa olunmuş məscidin tikintisində mühüm rol 

oynamışlar. Onlar Bakı şəhərində tikilmiş məscidin fotoları 

əsasında arxitektor layihəsi olmadan məscidi inşa etmişlər. 

Məscidin ərsəyə gəlməsində usta kimi Qumux kənd 

sakinlərindən Babayev Teymur və Əzizov Namiqin də rolu çox 

böyük olmuşdur.  

Qardaşlardan Cumayev Rizvan Mədəniyyət Nazirliyinin 

Tikinti İdarəsində mühəndis işləyir. Rizvan müəllim sadəliyi və 

işgüzarlığı ilə kollektivin hörmətini qazanmışdır. 2 övladı var. 

Oğlu Cumazadə Ceyhun Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. 

Qızı İqlimə Azərbaycan Dillər Universitetini əla qiymətlərlə 

bitirib.Qardaşların hər biri Sovet Ordusunda hərbi xidmət 

keçmişdir.  
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Kiçik qardaş Cumayev Vüqar 1987-1989-cu illərdə 

Əfqanıstan Demokratik Respublikasında hərbi xidmət keçmiş, 

hərbi hissənin Əfqanıstandan çıxarılmasına 14 gün qalmış, 

1989-cu il yanvar ayının 14-də ağır yaralanaraq uzun müddət 

müalicə olunmuşdur. Hal-hazırda da o, aldığı yaranın ağrı 

-acısını yaşayır. Cumayev Vüqar Pedaqoji İnstitutunda oxuduğu 

müddətdə 1992-ci ildə müalicə üçün Kuba Respublikasına 

göndərilmiş və Fidel Kastro ilə görüşdə iştirak etmişdir. Müalicə 

müddətində həkimin qəbulunda olduqda həkim ona baxaraq 

tərcüməçiyə deyir ki, bu oğlan rusa oxşamır. Vüqar Cumaylı rus 

olmadığını, azərbaycanlı olduğunu bildirdikdə həkim 

Azərbaycanı tanımadığını söyləmişdir. Vüqar ona Azərbaycan 

haqqında məlumat vermək istəyir, həkim isə tanımır ki, tanımır. 

Kiçik otaqda iki Bakı konditsionerinə gözü sataşan Cumayev 

deyir ki, bu konditsionerləri otaqdan söküb Azərbaycana 

aparacağam. Həkim təəccüb edəndə Vüqar Cumayev bidirir ki, 

mənim vətənimin paytaxtında istehsal olunan konditsionerin 

sərinliyindən istifadə et, Bakını tanıma. Bu sözdən sonra həkim 

ondan Bakını tanımadığına görə üzr istəmişdir. Pedaqoji 

İnstitutu 1996-cı ildə bitirən Vüqar Cumayev Baş Layısqı 

məktəbinə müəllim təyin olunmuş, 2002-ci ilin mart ayından isə 

Qumux məktəbinin direktoru təyin olunmuş və bu günədək 

həmin məktəbdə direktor vəzifəsində çalışır.  

Bəkirovlar nəsli [patronim]. Bu tanınmış türk soyu 

haqqında məlumatı bizə Yusif Bəkirov verdi. O, nəslin kökündə 

dayanan Yunis kişi haqqında məlumatın olmadığını, XIX əsrin 

birinci yarısında yaşadığını bildirdi. Yunis kişinin nəslini 

oğlanları Soltan, Qafar və Yaqub davam etdiriblər.  

Soltan Yunis oğlu Səbətli hadisələrinin fəal 

iştirakçılarından olub. Xeyirxah, zarafatcıl insan kimi tanınıb. 

Soltan kişinin nəslini oğlanları Kənan, Vaqif, qızı Ziyafət davam 

etdiriblər. Kənan neftçi kimi tanınıb. Vaqif isə ali təhsilini 

Moskvada alıb. O da neft sənayesində Həmkarlar Komitəsinin 

sədri işləyib. Kənan və Vaqif qardaşları Bakı şəhərində 
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yaşayıblar. Hər ikisi dünyasını dəyişib. Məzarları Bakı 

şəhərindədir.  

Qafar Yunis oğlu da kəndin sayılıb-seçilən 

ağsaqqallarından olub. Sadə zəhmət adamı kimi ömür sürüb. 

Nəslini oğlu Cavanşir və qızı Müşkünaz davam etdiriblər. 

Cavanşir Qafar oğlu Ukraynada ali təhsil almış, uzun illər orada 

yaşayıb şaxtaçı kimi ömür sürmüş, 2006-cı ildə dünyasını 

dəyişmişdir. Məzarı Ukraynadadır.  

Yunis kişinin kiçik oğlu Yaqub 1902-ci ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini mədrəsədə almış, ərəbcə 

yazıb-oxumağı bacarmış,“Qurani-Kərim”i mükəmməl bilmişdir. 

Baş layısqılı Əzəddin, İlyas, Qumuxlu Muxtar Əfəndilər ilk dini 

təhsillərini Yaqub Yunis oğlundan almışlar. Yaqub kişinin yəhi 

fəaliyyəti kolxoz işləri ilə bağlı olub. O, kolxozda uzun illər 

hesabdar vəzifəsində çalışıb. Həmçinin yaxşı dərzi imiş. 

1969-cu ildə dünyasını dəyişib. Məzarı müqəddəs Hacı Salah 

baba qəbristanlığındadır.  

Yaqub kişinin nəslini oğlanları Yamən, Muxtar, Yusif, 

Şövkət, Məmmədemin, qızı Qəmər xanım davam etdirmişlər. 

Yaqub kişinin oğlanlarından Yamən, Muxtar və Yusif Böyük 

Vətən müharibəsi cəbhələrinə faşizmə qarşı mübarizəyə səfərbər 

olunmuş, Muxtar və Yusif qəhrəmancasına həlak olmuş, Yamən 

isə faşizm üzərində tarixi qələbədən sonra sağ-salamat geri 

qayıtmışdır. Yamən Yaqub oğlu müharibədən sonra Şəki İkiillik 

Müəllimlər İnstitutunda təhsil almışdır. Təhsilini başa 

vurduqdan sonra əvvəl Baş Layısqı kəndində, sonra isə Şəkinin 

Baş Göynük və Qoxmuq kəndlərində rus dili fənnini tədris 

etmişdir. Pedaqoji fəaliyyət göstərə-göstərə M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Dövlət Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda qiyabi 

yolla ali təhsil almışdır. 1958-ci ildən pedaqoji fəaliyyəti Baş 

Layısqı kənd orta məktəbi ilə bağlı olmuş, həmçinin ayrı-ayrı 

illərdə müxtəlif vəzifələrdə Fəhlə-Kəndli Birliyi adına kolxozda 

partkom, Kənd Xalq Deputatları İcraiyyə Komitəsinin sədri 

vəzifələrində çalışmışdır.  
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2008-ci ildə dünyasını dəyişmiş, məzarı kənd 

qəbristanlığındadır. Nəslini oğlanları Nemət, Rasim, Fikrət, 

Elxan, Orxan, qızları Məhəbbət, Həqiqət, Nəzakət, Məlahət 

davam etdirirlər. Nemət və Rasim qardaşları xalq təhsili 

sahəsində çalışırlar. Fikrət Bəkirov ali təhsilli mühəndis kimi 

Bakı şəhərində Neftayırma Zavodunda çalışır. Elxan Bəkirov 

da ixtisasca mühəndisdir. Orxan Bəkirov Rusuyada yaşayır. Ali 

təhsilini Dnepropetrovsk şəhərində Neft-Kimya İnstitutunda 

almışdır.  

Nemət Bəkirov 1948-ci ildə Baş Layısqı kəndində anadan 

olmuş, ibtidai və orta təhsilini kənd məktəbində almış, 1966-cı 

ildə S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki Bakı Dövlət 

Universiteti) “Fizika” fakültəsinə daxil olmuşdur. 1973-cü ildə 

ali təhsilini tamamladıqdan sonra Qumux kənd orta məktəbində 

pedaqoji fəaliyyətə başlamış,1981-1998-ci illərdə Qumux kənd 

orta məktəbində direktor vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda 

təqaüddədir. 

 Nəslini oğlanları Sərdar, Sarvan, qızları Mehparə, Leyla 

davam etdirirlər.  

Şövkət və Fikrət Yaqub oğulları Şəki İkiillik Müəllimlər 

İnstitutunda təhsil almışlar.  

Yaqub Bəkirovun ailəsi Azərbaycan elminə dünya şöhrətli 

alim Məmmədemin Bəkirovu bəxş etmişdir. 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 

Məmmədemin Bəkirov 1925-ci ildə Baş Layısqı kəndində 

anadan olmuş, ilk təhsilini burada aldıqdan sonra İkiillik 

Müəllimlər İnstitutunda oxumuş, 1951-ci ildə ADU-nun (indiki 

BDU-nun) “Fizika-riyaziyyat” fakültəsini bitirmişdir. Ali 

təhsilini başa vurduqdan sonra Sovet Ordusu sıralarına 

çağırılmış və Leninqrad Hərbi-Dəniz Akademiyasında dinləyici 

olmuş, sonra Qara Dəniz Donanmasında qulluq etmişdir. 

M.Bəkirov elmi fəaliyyətə 1956-cı ildə Azərbaycan SSR EA 

Fizika İnstitutunda başlamışdır. Bu institutda o, kiçik elmi işçi 

vəzifəsindən laboratoriya rəhbəri vəzifəsinədək yüksəlmişdir.  
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M.Bəkirov öz tədqiqatlarını əsasən yarımkeçiricilər 

fizikası sahəsində aparmış, sanballı monoqrafiyaları və 

məqalələri ilə nəinki keçmiş Sovet İttifaqı məkanında, xarici 

ölkələrdə də tanınmışdır. Alim böyük elmi və təcrübi əhəmiyyəti 

olan keçiricilərdə fotoeffekt hadisələrinin ilk tədqiqatçılarından 

biri olmuşdur. Bu tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 

müasir yarımkeçirici fotoelementlər vasitəsilə günəş enerjisini 

elektrik enerjisinə çevirib geniş miqyasda istifadə etmək olar. 

Bu məqsədlə alim 1960-cı ildə selen yarımkeçiricilərinədən ilk 

dəfə günəş batareyası düzəldib radioqəbuledicini 

səsləndirmişdir.  

M.Bəkirov 1971-ci ildən “Fotoelektrik çeviriciləri” 

laboratoriyasının rəhbəri olmuşdur. Laboratoriyanın elmi 

istiqamətli yarımkeçiricilərdə fotoeffektik kompleks tədqiqi 

olmuşdur. Alınmış nəticələr alimin qiymətli monoqrafiyalarında 

toplanmışdır.  

M.Bəkirov fizika-riyaziyyat elmləri üzrə namizədlik 

dərəcəsini 1976-cı ildə, doktorluq dərəcəsini isə 1981-ci ildə 

almışdır. Alimin apardığı tədqiqatlar nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki, günəş batareyasının verdiyi elektrik cərəyanı 

vasitəsilə suyu elektroliz üsulu ilə parçalayıb hidrogen almaqla 

problem müsbət həll edilir. Bunu təcrübədə isbat etmək 

məqsədilə o, ilk dəfə olaraq fotoelektrik hidrogen qurğusu 

yaratmışdır.Günəşli günlərdə qurğu hidrogen verir, gün 

olmadıqda isə hidrogen işlədib elektrik enerjisi alır.  

Alim yarımkeçiricilər fizikası ilə yanaşı, fiziki amillərin 

kənd təsərrüfatına təsiri və onlardan bu sahədə istifadə edilməsi 

istiqamətində də dəyərli tədqiqat işləri aparmışdır. M.Bəkirov 

200-dən çox məqalənin, 5 monoqrafiyanın, 70 müəlliflik 

şəhadətnaməsinin müəllifidir. Onun bəzi işləri keçmiş SSRİ 

Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin gümüş və bürünc 

medallarına layiq görülmüşdür [ 25]. 

M.Bəkirov Azərbaycan EA Şəki Zona Elm Bazasının  

(hazırda Elm Mərkəzi) yaradılmasına böyük əmək sərf etmişdir. 
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Bu münasibətlə Şəki Regional Elm Mərkəzinin 35 illik 

fəaliyyəti ilə bağlı 2007-ci ildə nəşr edilmiş “Şəki Regional Elmi 

Mərkəzinin dünəni, bu günü və sabahı” adlı kitabdan oxuyuruq: 

“1972-ci ildə Fizika İnstitutunun tabeliyində Şəki Zona Elmi 

Bazası kimi fəaliyyətə başlayan bu quruma elmin son illərdə 

əldə etdiyi nailiyyətləri istehsalata tətbiq etməklə sənaye və 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması istiqamətində 

geniş elmi - tədqiqat işlərinin aparılması tapşırılmışdır. Eyni 

zamanda Zona Elmi Bazasının işlərinə köməklik məqsədilə 

Fizika İnstitutunun laboratoriya rəhbəri, f.r.e. doktoru 

M.E.Bəkirov Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 

müəssisəyə kurator təyin edilmişdir. Şəki Regional Elm 

Mərkəzinin 35 illik fəaliyyəti dövründə əldə olunmuş bütün 

nailiyyətlərdə əsas özəl mənbə kimi mərhum akademik Həsən 

Abdullayevin və Elm Mərkəzinə uzun müddət kuratorluq etmiş 

professor Məmmədemin Bəkirovun müstəsna xidmətləri 

əməkdaşlar tərəfindən həmişə qeyd olunur və xatırlanır”. Elm 

Mərkəzinin direktoru geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, 

professor Z.Əlizadə ŞREM-in elə bir iclası, Elmi Şurası yoxdur 

ki, Həsən Abdullayevin və Məmmədemin Bəkirovun adlarını 

əməkdaşlar qarşısında böyük məhəbbət hissi ilə çəkməmiş 

olsun. ŞREM-in əməkdaşı, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Z.Xəlilovun “Elmi axtarışlar yolunda” adlı məqaləsində də 

görkəmli alimin gərgin və yorulmaz elmi axtarışlarına sonsuz 

məhəbbət ifadə olunmuşdur. Alim yazır: “Professor Bəkirov 8 il 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Radiasiya Tədqiqatları 

Bölməsinə rəhbərlik etmişdir. Azərbaycan SSR Elmər 

Akademiyası nəzdində olan “Hidrogen energetikası” Elmi 

Şurasının “Elm və həyat” jurnalı redaksiyası heyətinin üzvü 

olmuşdur. Onun yetişdirdiyi alimlərdən bir neçəsi bizimlə 

birlikdə çalışır” [25]. 

Məmmədemin Bəkirov 2008-ci ilin dekabr ayının 28-də 

82 yaşında Ptiqorsk şəhərində dünyasını dəyişmiş, İnozemsova 

qəsəbəsindəki qəbiristanlıqda dəfn olunmuşdur. 
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Məmmədemin Bəkirovun nəslini oğlu Yusif və qızları 

Yevgeniya və Xuraman xanımlar davam etdirir.  

Yusif Məmmədemin oğlu Bəkirov 1957-ci ildə Baş 

Layısqı kəndində anadan olmuş, ibtidai və orta məktəbini kənd 

məktəbində almışdır.1974-cü ildə orta təhsilini tamamlayıb, 

Şəki Regional Elm Mərkəzində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

1975-1977-ci illərdə keçmiş Sovet Ordusu sıralarında hərbi 

xidmət keçmiş, 1978-1983-cü illərdə S.Ağamalıoğlu adına 

Kirovabad (indiki Gəncə) Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 

“Baytarlıq” fakültəsində ali təhsil almışdır. İxtisası üzrə əmək 

fəaliyyətinə Aşağı Göynük baytarlıq məntəqəsinin müdiri kimi 

başlamışdır. Sonrakı illərdə Paris Kommunası kolxozunda baş 

həkim (1999-2008-ci illər), kolxoz sistemi dağıldıqdan sonra 

Şəki Rayon Baytarlıq İdarəsində vərəm-brüssülyoz xəstəlikləri 

üzrə həkim vəzifəsində çalışmışdır.  

Yusif Bəkirovun nəslini oğlu Zaur, qızları Cəmilə və 

Səbinə xanımlar davam etdirir. Zaur Bəkirov 1989-cu ildə Baş 

Layısqı kəndində anadan olmuş, ibtidai və orta təhsilini kənd 

məktəbində aldıqdan sonra 2003-2007-ci illərdə Azərbaycan 

Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında “Fizika-riyaziyyat” 

ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Bir müddət I Biləcik kənd 

məktəbində ixtisası üzrə işlədikdən sonra, Şin kənd orta 

məktibində pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, hazırda həmin 

məktəbdə çalışır. 

Məmmədemin Bəkirovun qızı Yevgeniya xanım hazırda 

Şəki Regional Elm Mərkəzində çalışır. Digər qızı Xuraman 

xanım isə ailəsi ilə birlikdə Litva Respublikasında yaşayır.  

Hacıbeydilər nəsli [patronim] – Nəsil haqqında Əvvəl 

Müsail oğlu məlumat verdi. Onun söyləməsinə görə, kəndin ən 

böyük türk nəsllərindən olan bu nəsil XVIII əsrin sonu, XIX 

əsrin əvvəlində Baş Layısqıya pənah gətirmişdir. Nəslin 

köçünün səbəbi rus istilası ilə bağlı olmuşdur. Müqəddəs Hacı 

Salah baba qəbristanlığında olan, qəbri ziyarətgaha çevrilən 

Abdulla Əfəndi bu nəslə mənsub olmuşdur (Yazımızın 
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“Ziyarətgahlar” bölməsində Abdulla Əfəndi ziyarətgahı 

haqqında qısaca bəhs etmişik). Nəsil Baş Layısqı kəndinin Layıc 

ərazisinin ortasında məskunlaşmışdır. Burada vaxtı ilə Abdulla 

Əfəndinin məscidi olmuşdur. Sonralar sovetləşmə dövründə 

məscid dağıdılmışdır. Nəslin kökündə dayanan Hacı İbrahim 

dövrünün ən fazil, kamil şəxsiyyətlərindən olmuşdur. Hacı 

İbrahimin nəslini oğlanları Paşa, Məmməd və Əsgər davam 

etdirmişlər. Paşa kişinin övladı olmamış, Məmməd kişinin nəsli 

oğlanları Səmail, Musail, Nəzir və Hacı tərəfindən davam 

etdirilmişdir. 

Musail Məmməd oğlu 1931-ci ildə Baş Layısqı kəndində 

anadan olmuş, uzun illər “Fəhlə-Kəndli Birliyi” adına kolxozda 

çalışmışdır. 2005-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Məzarı kənd 

qəbiristanlığındadır. Musayil Məmməd oğlunun nəsli 12 övladı 

tərəfindən davam etdirilmişdir.  

İnformatorumuz Hüseynov Əvvəl Musayil oğlu 1958-ci 

ildə Baş Layısqı kəndində dünyaya göz açmış, ibtidai və orta 

təhsilini Baş Layısqı kənd orta məktəbində tamamladıqdan sonra 

S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki 

BDU) “Coğrafiya” fakültəsində ali təhsil almışdır. Hazırda Baş 

Layısqı kəndində ixtisası üzrə pedaqoji fəaliyyət göstərir. Əvvəl 

müəllimin nəslini oğlanları Asif və Qabil, qızı Mina xanım 

davam etdirir. Böyük oğlu Asif Bakı şəhərində Xəzər dəniz Neft 

Donanması Gəmi Təmiri Zavodunda, kiçik oğlu Qabil isə 

kənddə yaşayır və işləyirlər. 

Mayıl kişinin oğulları Eyvaz, Rəmzi, Rəhim, qızları, 

Xatirə, Gülşən, Şəlalə, Ulduzə, Könül, Durna, Aytən, Qönçə Baş 

Layısqı kəndində yaşayırlar. 

Hacı İbrahimin digər oğlu Əsgər II Dünya müharibəsi 

dövründə Balakən rayonuna getmiş, ömrünün sonuna qədər 

orada yaşamışdır.  

Hacı Beydinin nəslini oğlanları Mustafa və İdris davam 

etdirmişlər. Mustafa Beydi oğlunun isə nəsil davamçıları 

Şahqulu, İsmayıl, Eldar və Zeynal olmuşdur. Şahqulu Mustafa 
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oğlu uzun illər Şəki MTS-də mexanizator işləmişdir. 1979-cu 

ildə vəfat etmişdir. Məzarı kənd qəbristanlığındadır. 

Şahqulu Əhmədovun nəslini oğlanları İsa, Vədut, Yaşar, 

Ramazan, Azər, qızları Tamara, Dilbazi, Mirvari davam 

etdiriblər. 

Oğlu İsa uzun illər Şəki şəhər Tikinti Trestində iş icraçısı, 

Vədut həmin trestdə sürücü, Yaşar müxtəlif müəssisələrdə 

sürücü, Ramazan uzun illər kənd məktəbində idman müəllimi 

çalışmış, Azər isə Şəki şəhərində yaşayır. 

İsa Şahqulu oğlu Əhmədovun qız övladı Xuraman 

xanım Həmidova Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki 

BDU) “Riyaziyyat” fakültəsini bitirmiş, hazırda Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin  Şəki filialında tərbiyə işləri 

üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır.  

Eldar Mustafa oğlu Baş Layısqı kəndində anadan olmuş, 

ibtidai və orta təhsilini Baş Layısqı kənd məktəbində. Natamam 

ali təhsilini İkiillik Şəki Müəllimlər İnstitutunda alaraq təhsilini 

yarımçıq qoyub döyüşən ordu sıralarına səfərbər olunmuş, 

döyüşlərin birində ağır yaralanaraq ordudan geri qaytarılmışdır. 

Ordudan qayıtdıqdan sonra təhsilini davam etdirərək Qax və 

Şəki rayonlarının bir sıra məktəblərində pedaqoji fəaliyyət 

göstərmişdir. Ömrünün sonlarınadək Baş Layısqı məktəbində 

fizika-riyaziyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2005-ci 

ilin may ayının 9-da dünyasını dəyişmiş, məzarı kənd 

qəbristanlığındadır. Nəslini oğlanları Yüksəl, Mürsəl, İlqar, 

qızları Nərgiz, Məryəm, Mədinə, Həyat davam etdirirlər. 

Böyük oğlu Yüksəl (1952) Zaqatala Politexnik 

Texnikumunu bitirib. Hazırda Şəki şəhərində işləyir və yaşayır. 

Ortancıl oğlu Mürsəl 1962-ci ilin iyun ayının 1-də Baş 

Layısqı kəndində anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini kənd 

məktəbində almış, 1980-cı ildə yüksək balla Rostov Dəmir Yol 

Nəqliyyatı İnstitutunun dəmiryolu istismarı şobəsinə daxil 

olaraq 1985-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə 1985-ci ildə Yevlax-Balakən dəmiryol 
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tikintisində başlamışdır. Hal-hazırda Şəki stansiyasında yük 

xəzinədarı vəzifəsində çalışır. Nəslini oğlanları Vüqar, Mustafa, 

qızı Gülnarə xanım davam etdirirlər. Vüqar Əhmədov ali 

təhsilli mühəndis kimi Azərqaz sistemində çalışır, Mustafa 

Əhmədov isə İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirmişdir.  

Zeynal Mustafa oğlu 1921-ci ildə Baş Layısqı kəndində 

anadan olmuşdur. 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinə 

səfərbər olunmuş, döyüşlərin birində ağır yaralanaraq geri 

qaytarılmışdır. Geri qayıtdıqdan sonra müharibədən əvvəl təhsil 

aldığı Şəki İkiillik Müəllimlər İnstitutunu bitirdikdən sonra Şəki 

Toxuculuq Texnikumunda riyaziyyat müəllimi, sonra həmin 

tədris müəssisəsində direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. 

2001-ci ildə dünyasını dəyişmiş, məzarı kənd qəbristanlığındadır. 

Nəslini oğlanları Dilsuz, Ayaz, Nüsrət, Sənan, qızları Rahilə, 

Ulduz, Bahar, davam etdirirlər. Böyük oğul övladı Dilsuz Şəki 

şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının Rengen şöbəsində çalışır. Ayaz 

Zeynal oğlu Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitunda təhsil 

almış, hazırda Neft Daşlarında çalışır.  

Nüsrət Zeynal oğlu Əhmədov 1961-ci ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuş, ibtidai və orta təhsilini kənd orta 

məktəbində almışdır. 1982-87-ci illərdə Azərbaycan Neft və 

Kimya İnstitutunun “Geoloji - kəşfiyyat” fakültəsində ali təhsil 

almışdır. Əmək fəaliyyətinə Şəki şəhər (rayon) Su Təsərrüfatı 

İdarəsində başlamışdır. Hazırda Şəki Rayonlararası Yer 

Quruluşu İdarəsində mühəndis vəzifəsində çalışır. Nəslini 

oğlanları Eldəniz, Xəyal, Nahid, qızı Aysel davam etdirir.  

Babayevlər nəsli [patronim]- Nəsil haqqında məlumatı 

Növzət Məmməd oğlu verdi. O, babası Oruc haqqında 

məlumatı olmadığını bildirdi. Göynük mahalının aşıq mühitini 

təmsil edən atası Məmməd kişi 1921-ci ildə Baş Layısqı 

kəndində anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini Şamaxıda 

aldıqdan sonra orada pedaqoji orta ixtisas təhsilini almışdır. 

Aşıq ədəbiyyatına ürəkdən bağlı olan Məmməd Babayev 

aşıqlıq sənətinin sirlərinin müasiri və həmkəndlisi olan Aşıq 

Hacıbaladan öyrənmişdir. Düzdür, Məmməd kişi improvizist 
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aşıq olmamışdır. O, aşıq yaradıcılığının ayrı-ayrı janrlarında 

yazıb-yaratmasa da, klassik aşıq poeziyası nümunələrini, 

xüsusilə Molla Cuma irsini mükəmməl bilmişdir. Çox təəssüf ki, 

onun sinəsində olan Molla Cuma şeir nümunələri yazıya 

alınmamışdır. Müasirlərinin etirafına görə, əksər saz havalarını 

da çalmağı bacarıb. Biz də mərhum aşığın videolentlərdə 

qorunub saxlanmış ifalarını dinlədikcə bunun bir daha şahidi 

olduq. Bu müdrik insanın saz sənətini hazırda nəticəsi Hacı 

Kazım oğlu davam etdirir. Aşıq Məmməd 2007-ci ilin iyul 

ayının 15-də dünyasını dəyişmişdir. Məzarı kənd 

qəbristanlığındadır. Aşığın sazı evində ən əziz xatirəsi kimi 

saxlanılır. 

Aşıq Məmmədin nəslini oğlanları Əhməd, İzzət, Qəzənfər, 

Növzət davam etdirirlər. 

Əhməd Məmməd oğlu hazırda Rusiyanın Novosibirsk 

şəhərində iş adamı kimi fəaliyyət göstərir. Digər oğlu Qəzənfər 

Bakı şəhərində, İzzət və Növzət isə Baş Layısqı kəndində sadə 

zəhmət adamları kimi fəaliyyət göstərirlər. Növzət kəndin 

tanınmış aşbazıdır.  

Nəbi uşağı [patronim]- Nəsil haqqında məlumatı 83 yaşlı 

Rəcəb Əzizov verdi. Nəbi kişinin XVIII əsrin sonu, XIX əsrin I 

yarısında yaşaması ehtimal olunur. Onun nəslini oğlanları Əziz 

və İbrahim davam etdirmişlər. Əziz və İbrahim XIX əsrin II 

yarısı, XX əsrin əvvəllərində yaşamışlar. Əsas məşğuliyyətləri 

meyvəçilik və əkinçilik olub. Hər ikisinin məzarı Qumux 

qəbristanlığındadır. 

Əziz Nəbi oğlunun nəslini oğlanları Zəkəriyyə, Qədir, 

Manaf, Əhmədiyyə və İbrahim davam etdirmişlər. Əziz kişi dini 

elmlərdən xəbərdar, ərəbcə oxuyub-yazmağı bacaran şəxs olub. 

Qardaşı İslam da zamanının zəhmət adamlarından olub. 

1953-cü ildə dünyasını dəyişib. 

İnformatorumuz Rəcəb Əzizovun atası Qədir kişi 

1882-ci ildə Qumuxda anadan olub. Müdrik insan kimi 

müasirləri tərəfindən sevilib. Molla Cümənin bacısı 
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Aməntənin oğludur. Dini savadı mükəmməl olduğuna, mədrəsə 

təhsili aldığına görə “Molla” ləqəbi ilə tanınıb. 1920-ci ildə dini 

etiqadına görə tutulub. Əvvəllər siyasi elmi savadına görə Aşağı 

Göynük dairə İcraiyyə Komitəsinə rəhbərlik edib. Lakin siyasi 

rəhbərlik onu milli düşüncəsinə görə 30-cu illərdə təqib etməyə 

başlayıb. 1946-cı ildə yanvar ayının 16-da dünyasını dəyişib.  

Qədir kişinin nəslini oğlanları Zəkəriyyə, Rəcəb davam 

etdiriblər. Zəkəriyyə Qədir oğlu 1925-ci ildə Qumux kəndində 

anadan olmuş, ilk təhsilini Baş Layısqı kənd məktəbində alaraq, 

sonra isə təhsilini Nuxa İkiillik Müəllimlər İnstitutunda davam 

etdirmişdir. Bir müddət Baş Layısqı kənd məktəbində 

dil-ədəbiyyat müəllimi işləmiş, ali təhsilini sonralar qiyabi yolla 

V.İ. Lenin adına APİ-də (indiki ADPU) davam etdirmişdir. Bir 

müddət Şəkinin Baş Şabalıd kənd məktəbində direktor, sonra 

Qumux kənd səkkizillik məktəbində direktor vəzifələrində 

çalışmış, 1997-ci ildə təqaüdə çıxmışdır. Qədir kişi bir müddət 

arıçılıqla da məşğul olmuşdur. Nəslini oğlanları Qədir, Nazim, 

Nadir, Namiq, qızları Elmira, Ofelya, Tamella, Rəbiyyə, Leyla, 

Kəmalə, Aytəkin davam etdirirlər. 

Qədir kişinin kiçik oğlu Rəcəb Əzizov 1929-cu ildə 

Qumux kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini əvvəl Baş 

Layısqı kənd məktəbində almış, sonra Nuxa İkiillik Müəllimlər 

İnstitutuna daxil olaraq biologiya ixtisasına yiyələnmişdir. 

Pedaqoji fəaliyyətinə Baş Layısqı kənd məktəbində biologiya 

müəllimi kimi başlamış, eyni zamanda 1964-1968-ci illərdə V.İ. 

Lenin adına APİ-də (indiki ADPU) qiyabi yolla biologiya 

ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmişdir. 1997-ci ildə təqaüdə 

çıxmışdır. 

Nəslini oğlanları Rafiq, Faiq, Elçin, qızları Nərminə, 

Gülxar, Gülyanaq davam etdirirlər. 

Böyük oğul övladı Rafik Əzizov ali təhsilli kadr kimi 

Bakı şəhərində Neftayırma Zavodunda operator vəzifəsində 

çalışır.  

İkinci oğlu Faiq Əzizov Azərbaycan Politexnik 

İnstitutunun (indiki Texniki Universitet) “Radiotexnika” 
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fakültəsini bitirib. Hazırda mayor rütbəsində Milli Təhlükəsizlik 

Nazirliyində çalışır.  

Kiçik oğlu Elçin orta ixtisas təhsillidir. Şəki MKS-nin 

Qumux kəndində yerləşən 83 saylı kitabxana-filialında 

kitabxanaçı işləyir.  

Rəcəb Əzizovun qız övladları kəndin ayrı-ayrı nəsillərində 

ana ömrü yaşayırlar. Rəcəb Əzizovun ata mülkü Qumuğun 

Nəbiuşağı məhəlləsində yerləşir. 

Nəbiuşağı nəslinin Əziz budağının Zəkəriyyə qolunun 

davamçısı qızı Seyran xanım olub. 

Əziz Nəbi oğlunun digər oğlu Manaf zamanının 

sayılıb-seçilən müdrik şəxsiyyətlərindən olmuşdur. Manaf Əziz 

oğlunun nəslini oğlanları Nəbi, Ələsgər, Abduləziz davam 

etdirmişlər. 

Nəbi Manaf oğlu Böyük Vətən müharibəsində faşizmə 

qarşı aparılan mübarizənin iştirakçısı olmuşdur. Müqəddəs 

ocaqdan olduğuna görə faşist tankının altında qalaraq ölümcül 

əzilsə də ölməmişdir. Uzun illər Fəhlə-Kəndli Birliyi 

kolxozunda briqadir, sədr müavini və kolxoz sədri kimi 

vəzifələrdə çalışmışdır. 1988-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. 

Məzarı kənd qəbristanlığındadır. Nəslini oğlanları Mütalib, 

İlham, Elxan, qızları Alagöz, Limon, Hicran, Məlahət, Ülkər 

davam etdirirlər. Oğlanlardan Mütalib sosial – təminat 

xidmətində , İlham həkim kimi, Elxan isə bir müddət kolxoz 

sistemində mühasib vəzifəsində çalışıb. Mütalib və İlham Bakı 

şəhərində yaşayırlar.  

Əhmədiyə Əziz oğlu da layiqli nəsil davamçısı olmuşdur. 

Əvvəllər kolxoz sistemində dəmirçi işləmişdir. Ömrünü sadə 

zəhmət adamı kimi 1945-ci ildə başa vurmuşdur. Nəslini oğlu 

Mirhəmzə, qızları Səyyarə, Qəmzə, Bilqeyis davam etdirmişlər. 

Mirhəmzə Əhmədiyə oğlu uzun illər neftçi işləmişdir. Hazırda 

Bakı şəhərində yaşayır. Təqaüdçüdür.  

Əziz kişinin kiçik oğlu İbrahim el sənətkarı Molla 

Cümənin kürəkəni olmuşdur. Biz yazımızın Molla Cüma ilə 
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bağlı hissəsində nəticəsi Elman Əzizovun Molla Cuma ilə bağlı 

atasından və nənəsi Reyhan xanımdan eşitdiklərini 

oxucularımızın nəzərinə çatdırdığımız üçün burada yazmağa 

ehtiyac duymadıq. İbrahim kişinin oğlu Mövlüd Əzizov ( Molla 

Cumanın qızı Reyhan xanımın həyat yoldaşı) Molla Cuma 

irsinin mahir bilicilərindən olmuşdur. O, 1929-cu ildə Qumux 

kəndində dünyaya göz açmış, ilk təhsilini Baş Layısqı kənd 

məktəbində, sonra isə Nuxa İkiillik Müəllimlər İnstitutunda 

davam etdirərək “Kimya-biologiya müəllimliyi” ixtisasına 

yiyələnmişdir. Şəkinin və Qaxın bir sıra kəndlərində Qaşqaçay, 

Sarıbaş, Qax şəhərində, Qarabaldı, Marsan, Qorağan, Şəkinin 

Aşağı Göynük və Qumux səkkizillik məktəbində pedaqoji 

fəaliyyət göstərmiş, 1997-ci ildə təqaüdə çıxaraq, 2007-ci ildə 

dünyasını dəyişmişdir. Nəslini oğlanları Məlik, Elman, İbrahim, 

Firudun, Habil, Qabil, Eldəniz, qızları Sona və Dilruh davam 

etdirirlər.  

Elman Əzizov BDU-nun “Filologiya” fakültəsində təhsil 

almış, hazırda Bakı şəhərində yaşayır və Molla Cumanın ədəbi 

irsinin tədqiqi ilə məşğul olur. Digər oğulları sadə zəhmət 

adamları kimi Bakı şəhərində yaşayırlar. Kiçik oğlu Habil 

Molla Cumanın ədəbi irsi ilə bağlı gözəl, maraqlı bilgilərə 

maikdir və hazırda Qumux kəndində Nəbiuşağı məhəlləsində 

yerləşən ata mülkündə yaşayır. Firudun və Qabil Qarabağ 

müharibəsi veteranıdır. Ağdam, Füzuli, Horadiz uğrunda gedən 

döyüşlərdə iştirak ediblər.  

Axunduşağı nəsli [patronim]. Nəsil haqqında məlumatı 

78 yaşlı Əsabəli Dadaş oğlu İsayev verərək bildirdi ki, bu nəsil 

Baş Layısqı və Cunud kəndində “Xası və Dosu” nəsli adı altında 

da tanınır. Xası və Dosu qardaşları əslən Türkiyənin İstanbul 

şəhərindən olmuş, Cunud kəndinə İslam dinini təbliğ etmək 

üçün gəlmişlər. İslami elmləri mükəmməl bilən bu qardaşların 

məzar yerləri hazırda Cunud kəndinin müqəddəs ziyarətgahıdır. 

Söylənilənlərə görə, Xası və Dosu qardaşlarının atasının adı 

Şaban olub. Şaban kişinin nəsil törəmələri sonralar çoxalaraq 
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dolğun şəcərə yaratmışlar. Xası və Dosu qardaşlarının nəslini 

Musa, İsa, Dadaş qardaşları davam etdiriblər.  

İnformatorumuz Əsabəli kişi babası İsa haqqında bildirdi 

ki, o, dini elmləri mükəmməl bilən və sevə-sevə təbliğ edən şəxs 

olmuşdur. Bu nəslə mənsub olan bütün insanlar əfəndi olublar. 

İsa kişinin nəslini oğlu Dadaş davam etdirib. Dadaş kişinin 

doğum tarixi XIX əsrin II yarısına təsadüf edir. O da digər nəsil 

daşıyıcıları kimi “Qurani-Kərim”i gözəl bilən müdrik şəxs 

olmuşdur. Dadaş kişi 1939-cu ildə dünyasını dəyişmişdir. 

Məzarı kənd qəbristanlığındadır. Dadaş kişinin nəslini oğlu 

Əsabəli, qızları Həlimət, Pəri, Gülsənəm və Şahsənəm davam 

etdiriblər.  

Əsabəli Dadaş oğlu 1933-cü ildə Cunud kəndində anadan 

olub. İbtidai və orta təhsilini Baş Layısqı kənd orta məktəbində 

alıb. 1956-1957-ci illərdə Şəki Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun 

“Mexanizasiya” şöbəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 

“Fəhlə-Kəndli Birliyi”adına kolxozda mexanizator kimi 

başlamış, uzun illər kolxozda müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 

Əsabəli Dadaş oğlu da babalarının yolu ilə gedərək İslam 

dininin təbliğinə həmişə böyük sevgi və məhəbbətlə yanaşıb. 

Əsabəli kişi 58 yaşında Şəkinin Topqarağac məscidində 

Məmmədemin Səlimovdan dini təhsil alaraq ərəb qrafikasını 

öyrənmiş, bu yolla “Qurani-Kərim”i ərəbcədən oxumaq imkanı 

əldə etmişdir. O, oğlu Dadaşla birlikdə İslamın əsaslarını kənd 

balalarına öyrədir. Əsabəli kişi hazırda Cunud kəndinin mömin 

bəndələrindəndir və mənəvi saflığına görə Baş Layısqı və 

Cunud camaatı tərəfindən sevilir. Biz bu insanın kamilliyə 

çatmasının bəzi məqamları ilə “Xası və Dosu” ziyarətgahı 

haqqında yazarkən oxucularımızı tanış etdiyimizdən burada 

bəhs etmirik. Əsabəli İsayev hazırda müdrik baba ömrü yaşayır. 

Onun nəslini oğlanları Dadaş, İsa, Mehman və qızı Məleykə 

davam etdirirlər. Dadaş və İsa evdə fərdi təsərrüfatla, arıçılıqla 

məşğul olurlar. Mehman isə hazırda Rusiyanın Orsk şəhərində 

işləyir və yaşayır.  
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Nəslin kökündə dayanan Şaban kişinin nəsil budağının 

davamçılarından biri Abdurrahman qoludur. Abdurrəhman 

kişinin nəslini oğlanları Şıxəli və Ağası davam etdirmişlər ki, 

biz bu qorxmaz, mərd, müqəddəs insanlarla bağlı repressiya 

qurbanlarından bəhs etdiyimizdən burada bəhs etməyi lazım 

bilmədik.  

Əyrioğulları nəsli [patronim]. Bu türk uruğu da Cunud 

kəndinin tanınmış ziyalı nəsillərindəndir. “Əyri oğulları” anlamı 

oxucularımızı çaşdıra bilər. Əslində bu nəslin təmsilçiləri 

düzlüyü, ədalətsevərliyi ilə seçilən insanlardır. Nəsil haqqında 

məlumatı Cunud kənd məktəbinin direktoru Ziyadxan 

Salmanov verdi. Ziyadxan müəllimin atası Murtuz kişi 

1923-cü ildə Cunud kəndində anadan olub. Kənd əhli içərisində 

sayılıb-seçilən nurani şəxs olub. Nəslini oğlanları Ziyadxan və 

Murad davam etdirir.  

Böyük övladı Ziyadxan Salmanov 1961-ci ildə Cunud 

kəndində anadan olub. İbtidai və orta təhsilini Cunud kənd orta 

məktəbində alıb. 1983-cü ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki 

ADPU) “Biologiya” fakültəsinə daxil olub, 1988-ci ildə oranı 

müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Pedaqoji fəaliyyətinə 1984-cü 

ildə Aşağı Layısqı kənd səkkizillik məktəbində biologiya 

müəllimi kimi başlamışdır. Bir il orada çalışdıqdan sonra Şin və 

Baş Layısqı kənd orta məktəblərində 1991-ci ilədək biologiya 

müəllimi işləmişdir. 1991-ci ildə baş müəllim adını alaraq 

Cunud kənd məktəbinə direktor təyin edilmiş, hazırda həmin 

vəzifədə çalışır.  

Ziyadxan Murtuz oğlu Salmanovun nəslini oğlanları 

Samir, Ramil, qızları Pərvanə, Rüfanə, Xanım, Xumar davam 

etdirirlər.  

Böyük oğlu Ramil Salmanov (1986) ibtidai və orta 

təhsilini Cunud kəndində almış, sonra orta ixtisas təhsilini 

Mingəçevir Tibb Məktəbində alaraq stomotoloq ixtisasına 

yiyələnmiş, ali təhsilini Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin 

“Stomatologiya” fakültəsində davam etdirmişdir. Hazırda 
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stomotoloq həkim kimi Baş Layısqı və Cunud kəndində 

fəaliyyət göstərir. 

Samir Ziyadxan oğlu Salmanov (1988) ibtidai və orta 

təhsilini Cunud kənd orta məktəbində almış, sonra Azərbaycan 

Dövlət Tibb Universitetinin əczaçılıq şöbəsinə daxil olmuşdur. 

Samir Salmanov təhsilini Azərbaycan Dövlət Tibb 

Universitetinin magistraturasında davam etdirmışdir. 

Murtuz Salmanovun kiçik oğlu Murad Salmanov 1967-ci 

ildə Cunud kəndində anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini 

kənd məktəbində almış, Şəki Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu 

bitirmişdir. “Fəhlə-Kəndli Birliyi” adına kolxozunda kolxoz 

sistemi süquta uğrayanadək təsərrüfat briqadiri işləmişdir. 

Hazırda Biləcik kəndi üzrə enerji nəzarətçisidir.  

Murad Salmanovun nəslini oğlu Fuad və Nicat qardaşları 

davam etdirir.  

Fuad Salmanov Mingəçevir Tibb Məktəbində ortopedik 

stomotologiya ixtisası üzrə təhsil alıb.  
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                   III  FƏSİL 

 

  BAŞ GÖYNÜK VƏ BAŞ LAYISQI KƏNDLƏRİNDƏ 

        ADƏT-ƏNƏNƏLƏR VƏ MƏRASİMLƏR. 

 

3.1. Baş Göynük kəndində adət - ənənələr və mərasimlər. 

 

Baş Göynük kəndi öz ziyalı potensialı, insanlarının 

məğrurluğu və ləyaqəti, zülmə və haqsızlığa dözümsüzlük və 

mübarizliyi ilə respublikamızda tanınan obalardandır. Qonağa 

hörmət, ehtiram və qayğının nə dərəcədə böyük olduğunu yalnız 

bu qədim türk oylağında qonaq olanlar bilər. Zor – güclə qonağı 

evə - süfrə başına dəvət edən göynüklülər qəlblərinin 

dərinliklərindən gələn qayğı və nəvazişlə, ulu babalarından 

qalma hörmət və ehtiram estafeti ilə onu yedirib- içirməmiş yola 

salmazlar. Kəndə gələn qonağın gündə bir evdə qonaq 

saxlanılması bu vüqarlı insanlara xas olan əsas mənəvi 

keyfiyyətdir. Qonaq, hətta utancaqlıq hissi keçirib kirayə etdiyi 

evdə qalmağa üstünlük versə belə ondan kirayə haqqı alınmaz, 

həmçinin qapısı hər axşam şam yeməyi ərzaqları təklifi ilə 

döyülər. Bu sətirlərin müəllifi tədqiqat məqsədi ilə 35 gün Baş 

Göynük kəndində olarkən bu insanlıq, qonaqpərvərlik 

keyfiyyətlərini qonağı olduğu hər bir göynüklü ailəsində 

görmüşdür. Bu qədim türk yurdunda tarixin hansı inkişaf 

dönəmi, bu inkişafın şüura hansı dərəcədə təsirindən asılı 

olmayaraq qədim adət və ənənələrə sadiqlik bu obada saxlanılıb. 

Bu cür təzahürlər daha çox toy və yas mərasimlərində, el 

köməyi adətlərində özünü göstərir. Hazırda Baş Göynük 

kəndində bəlkə də Azərbaycanın heç bir məkanında təsadüf 

edilməyən adət və ənələrə bəşəriyyətin əzəli və əbədi toy və yas 

mərasimlərində təsadüf edilir. Toy mərasimində hər cür 

“yeniliyə” məruz qalmasına baxmayaraq indi də icrası davam 

etdirilən “Bəyyanı” oyunu böyük maraq doğurur. Baş 

Göynüyün qeyrətli ziyalı oğlu, publisist Şahin Aydəmir 
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doğulub boya – başa çatdığı Baş Göynük kəndinə həsr etdiyi 

“Göynük və göynüklülər” adlı sanballı kitabında bu ayinin 

icrasını bütün təfərrüatı ilə oxucularının diqqətinə çatdırmışdır. 

Biz bu ayinlə bağlı qeydlərimizdə həm onun yazısından, həm də 

kəndin yaşlı sakinlərinin dilindən və iştirak etdiyimiz toy 

şənliyində gördüklərimizi diqqətə çatdırmaq fikrindəyik. 

“Bəyyanı”nın təşkilati forması bu şənliyi Şəkinin digər 

ərazilərindəkindən fərqləndirir. Belə ki, bəyyanı başlamamışdan 

öncə, səhər tezdən bəyyanının seçilmiş xanı tərəfindən təyin 

olunan iki nəfər şəxs (carçı) bəyin yaxınlarını, qohum – 

qonşuları məclisə - bəyyanına dəvət edir. Bu çağırış zamanı 

bəyin yanına dəvətlilər tərəfindən çoxlu sayda xonçalar gətirilir. 

Xonçalar gətirilənədək xanlığın xəzinəsi – büdcəsi sağ və sol 

dişin, həmçinin məclisə toplaşanların hesabına formalaşdırılır. 

Xan çalışır ki, onun məclisinə gələnlərin yanında xəcalətli 

olmasın. Xanlığın zənginliyini təmin etmək üçün yığılan puldan 

ət, şərab, qənd, çay alınıb anbara qoyulur. Xanlığın xüsusi 

qaydaları vardır. Belə ki, xandan içazə almadan, qapını 

döymədən içəri girib bəylə görüşən adamlar müxtəlif cəzaya 

məruz qalırlar. İlkin olaraq xan tərəfindən həmin şəxslərə pul 

cəriməsi kəsilir. Həmin şəxs normaları pozarsa, xan daha ağır 

cəza tətbiq edib həmin şəxsi ayaqlarından asdırır. Xanın xüsusi 

formada məclisi idarə etməsi, onun əmrlərinin hamı tərəfindən 

qəbulu məclisi daha da gözəlləşdirir. Xanlığın qaydalarına əməl 

edən qonaqlar daha çox yeməklə təmin olunur. Qonaqlıq zamanı 

qaydaları pozmayanları xanın gözündən salaraq cəzaya məruz 

qoymaq üçün onun cibinə xəlvəti qaşıq və ya bıçaq qoyaraq 

oğurluqda ittiham etdirmək “Xan oyunu”nun əsas 

mərhələlərindəndir. Oğurluğu təsdiqlənən şəxs xanın qazaxları 

tərəfindən tutulub onun hüzuruna gətirilir. Oğruya xan 

tərəfindən pul cəriməsi kəsilir. “Bəyyanı”nın xanı xüsusi 

keyfiyyətlərə - gözəl danışıq və idarəçilik qabiliyyətinə malik 

olmalı, xaraktecə ciddilik onun əsas keyfiyyəti olmalıdır. 

Həmçinin xan o qədər ayıq – sayıq olmalıdır ki, xanlığı ələ 
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keçirmək istəyənlərin də istəklərini puça çıxara bilsin. Xanlığa 

gələn hər bir şəxs hamıyla görüşməli, sonra xanın göstərdiyi 

yerdə əyləşməlidir. Əsgi qaydalara görə, məclis müsafirləri stol 

arxasında deyil, yerdə bardaş qurub otumalıdırlar. Ayaqları 

uzadıb oturmaq qadağandır. Xanın hüzuruna da daxil olmaq 

qazaxların xüsusi müşayəti ilə olur. Onlar qonaqları yoxlamamış 

xanın hüzuruna buraxmırlar. “Bəyyanı”nın sərt qaydalarından 

biri bəyin yerinin toxunulmazlığıdır. Əgər bəy xandan icazəsiz 

şəkildə yerindən qalxarsa, onun yeri başqası tərəfindən tutularsa, 

o zaman sağ və sol diş cərimələnir və cərimə pulları bəyin 

yerində oturan şəxsə ödənilir. “Bəyyanı” mərasimi qız evindən 

gətirilmiş bəy aşı ilə yekunlaşır. Qız evi gətirdiyi bəy aşını 

xanlığa təhvil verənə qədər məsuliyyət daşıyır. Əgər kim isə 

yolda bəy aşını oğurlayarsa, onun geri qaytarılması böyük 

məbləğ pulun hesabına mümkün olur. Aş xanlıqdan qaçırılarsa, 

bu zaman cəriməni xanlıq ödəyir. “Bəyyanı” qurtardıqdan sonra 

axşam bəyi ata – anası evinə qonaq çağırır. Bəy dostlarının 

müşayəti ilə evinə gəlir və kiçik qonaqlıqdan sonra ata – 

anasının üzünə çıxır. 

Müasir dövrdə, xüsusilə XX əsrin 90-cı illərindən sonra 

xalqımızın Avropaya yaxınlaşdığı bir zamanda digər sahələrdə 

olduğu kimi, toy adətlərimizdə də yad təsirlər özünü göstərdi. 

Milli oyun və çalğı alətlərini Avropa musiqisi və alətləri əvəz 

etdi. Kənd toyları artıq “müasirləşdi”, toyun məkanı da dəyişdi. 

Səfalı həyətləri şadlıq evləri əvəz etdi. Hazırda Baş Layısqı, Baş 

Göynük, Şin, Qumux, Cunud kəndlərinin əksər toyları Şin 

çayının kənarında inşa olunmuş Şin şadlıq sarayında keçirilir. 

Biz toyların sarayda keçirilməsinin əleyhinə deyilik. Bu 

müasirlik əlamətidir. Ancaq bu cür toy şənliklərində milli 

xüsusiyyətlərin - məzmun və forma gözəllliyinin diqqət 

mərkəzində saxlanılması vacibdir.  

Baş Göynük kəndində yas mərasimi də digər ərazilərlə 

müqayisədə bir sıra özəlliklərə malikdir. Belə ki, yaşlı şəsxin ölü 

namazı qılındıqdan sonra onun vəsiyyətinə əsasən cənazəyə 

yığılanlara pul paylanması bu mərasimin xüsusi özəlliyi idi. 



 

 289 

Məsələn, hər hansı təqaüdçünün, ağsaqqalın, ağbirçəyin ölülüyü 

üçün hələ sağlığında aldığı pensiyadan gizli pul yığması bütün 

ərazilər üçün xarakterik haldır. Övladlarının himayəsində 

yaşayan bu insanlar ölüm ayağında ikən övladlarını, gəlinlərini 

yanına çağırar, bu gün üçün yığdıqları pulun cənazə namazına 

yığışan insanlara paylanmasını vəsiyyət etməsi isə məğrur 

göynüklülərə xas olan xüsusiyyətdir. Baş Göynükdə yas 

mərasiminin bir özəlliyi ondadır ki, qonşular, qohum - əqrabalar 

ölü sahibinə kömək məqsədilə axşamlar aş gətirirlər. Ölü sahibi 

axşam yasa gələnləri gətirilən bu aşla yola salır. 

 

3.2. Baş Layısqı kəndində adət - ənənələr, mərasimlər. 

 

Baş Layısqı kəndi uca dağların qoynunda yerləşdiyi üçün 

insanları olduqca məğrur, səmimi, mehriban və eyni zamanda 

prinsipialdırlar. İlk söhbətdən anlayırsan ki, mərdlik, qorxmazlıq 

bu insanların qanına, canına hopub. Xalqımıza xas olan bütün 

gözəl keyfiyyətlər layısqılılarda cəmləşib. Yerindən qalxa 

bilməyən ağsaqqal və ağbirçəyin yoldan keçən yad adama ayağa 

durub “Xoş gəlmisiniz” deməsi mərd dağ adamlarına məxsus ən 

gözəl keyfiyyətlərdəndir. Bir də belə halları Baş Göynük kəndini 

gəzərkən müşahidə etmişdik. Baş layısqılılarda sezilən digər 

xüsusiyyət lovğalığa, yekəxanalığa, necə deyərlər “başından 

böyük danışmağa” qarşı olan dözülməzlik hissidir. Kəndin 

aşağısında salınan çinar bağları uzaqdan baxanda daha gözəl 

görünür.  

Baş Layısqı kəndində düz 13 çayxana – yeməkxana 

fəaliyyət göstərir. 1. Mübarizin çayxanası; 2. Motaloğlu Tacirin 

çayxanası; 3. Mürşüdün çayxanası;4.Azadın çayxanası; 5. 

Xanların çayxanası; 6.Mollaoğlu Rüfətin çayxanası; 7. Noyabrın 

çayxanası; 8. Azərin çayxanası; 10. Şirvanın çayxanası; 11. 

Muradın çayxanası; 12. Heydərin çayxanası.13. Vaqifin 

çayxanası. Əslində çayxanaların çox olması yaxşı hal deyil, 

işsizliyin göstəricisidir. Ancaq müşahidələrimizlə dəqiqləşdirdik 
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ki, kəndin mərkəzində cəmləşən bu çayxanalarda gündüz insan 

tapmaq müşkül məsələdir. Zəhmətkeş layısqılılar axşamadək 

“Qarasov” adlı uzaq ərazidə, yaxud həyətyanı təsərrüfatda 

işləyib yorulduqdan sonra, yorğunluqlarını çıxarmaq, həmçinin 

ümumi qeybət üçün çayxanalara üz tuturlar. Bu məkanlar 

domino və nərd oyunlarının oynanıldığı yer kimi də tanınır. 

Çayxanalar həmçinin yeməkxana kimi də fəaliyyət göstərir. 

Çeşid-çeşid bol xörəklər müştərilərin razılığı ilə qarşılanır. 

Müştəri üçün nə lazımdır: ucuz və bol. Vaqifin 

çayxana-yeməkxanasında bir porsu lülə kabab, yaxud jarko 

yesən aclığın nə olduğunu bilməzsən. Müştərilərə bu cür 

keyfiyyətli xidmət Baş Layısqı ərazisinin bütün çayxana – 

yeməkxanalarına xasdır. 

Baş Layısqıda ağsaqqalların yığışdığı, ümumi məsələlərin 

müzakirə olunduğu gimgə yerləri də diqqətçəkicidir. Məscid 

qabağı, Dükan qabağı, Alının kövəri gimgələri əhalinin daha 

çox yığışdığı yerlərdir. 

Baş Layısqı ərazisinin insanları əlbir-dilbir insanlardır. 

Kənddə el köməyi adətləri indi də saxlanılır. Xeyir və şər işlərdə 

kənd əhalisi əlbir hərəkət edir. Dəfn mərasimində bütün kənd 

əhli mərhumu son mənzilə yola salır. Şivən ayini Azərbaycan 

xalqının yas mərasimində mühüm yer tutur. Baş Layısqıda yas 

mərasimlərinin ən ilkin ayini şivən ayinidir. Burada hər yerdə 

olduğu kimi şivən ölümün baş verdiyi andan ölünün dəfn üçün 

evdən çıxarıldığı vaxtacan davam edir. Şivən üçün ən mühüm 

əlamət ağıçı qadın Nuriyyənin yanıqlı, təsiredici sözlərlə 

hönkür-hönkür ağlamasıdır. Ölü dəfn edildikdən sonra onun 

üçün əsasən qırx gün yas saxlanılır. Bu müddət ərzində üç, 

yeddi, qırx verməklə ölü yad edilir. 

Baş Layısqı kəndində toy mərasimi də məişət mərasiminin 

ən gözəl, çöhrələrə sevinc, qəlblərə fərəh, ailələrə xoşbəxtlik 

gətirən bir mərasim kimi özünəməxsus xüsusiyyətlərlə keçirilir. 

Burada toy mərasimi sırf tarixi köklər üzərində inkişaf edib. 

Doğma Azərbaycanımızın, Şəkimizin hər yerində olduğu kimi, 

Baş Layısqı toyları da üç mərhələdə keçirilir: toya qədərki dövr, 
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toy və toydan sonrakı dövr. Bu mərhələlərin hər birinin 

özünəməxsus məzmun xüsusiyyətləri vardır. Əvvəllər toylar 

qara zurnanın sədaları altında keçərdi. Baş Göynüklü Ramazan 

kişinin adı nəinki bu ərazidə, hətta Şəkidə məşhur zurnaçı 

Ələfsərlə yanaşı çəkilir.Yaşlıların dediyinə görə, kənddə 

əvvəllər toy üç gün kənd aşıqlarının müşayəti ilə keçirilərdi.Aşıq 

Hacıbalanın, Aşıq Əhmədin, Aşıq Siracın, Aşıq Məmmədin ifa 

etdikləri saz havaları toya yığışan seyrçilərin ruhunu oxşayardı. 

Həftənin 5-ci günü axşam saatlarından başlayan toy şənbə 

səhərdən gecə saat 12-dək, bazar günü isə axşamüstünə qədər 

davam edərdi. Toyun sonunda bəy tərifi keçirilər, bəyin, sağ və 

sol dişlərinin boynuna kəlağayılar salınardı. 

Kənddə toyların ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri gənc, 

ailə qurası oğlanların özlərinə nişanlı seçməsi idi. Gözəl-göyçək 

kənd qızları da özlərinə sığal çəkərək toya gələrdilər. Açıq hava 

şəraitində keçirilən toylarda demək olar ki, bütün kənd iştirak 

edərdi. Bu toyların məşhur ayaqçıları olardı. Ayaqçı Sabirin adı 

dillərdə fərəhlə çəkilir. Bu gün Baş Layısqı kəndində toy 

adətlərində ən əhəmiyyətli cəhət məhəllə toylarına üstünlük 

verilməsidir. Bu toylarda Axın Əyyubun, Zabit kişinin ayaqçı 

seçilməsi zəmanət verir ki, toy yüksək səviyyədə aparılıb başa 

çatacaq. Toylar həm də nişanlı oğlanların öz istəkliləri ilə görüş 

yeri idi. Sevgililərin görüşü kənd yerlərində bir qadağa məktəbi 

olduğu üçün bu toy fürsətindən istifadə edərdilər. Nişanlı qızlar 

oynayanda nişanlısının qohumları ona şabaş verərdilər.  

 

3.3. Müqəddəs Novruz bayramı Baş Göynük və Baş Layısqı    

kəndlərində.  

 

Baş Göynüklülər və Baş Layısqılılar milli köklərə, 

adətlərə bağlı insanlardır. Onlar xalqımızın ən ulu bayramı olan 

Novruz bayramını özlərinə məxsus tərzdə keçirirlər. Bildiyimiz 

kimi, Novruz bayramı xalqımızın ən qədim, ulu milli 

bayramıdır. Lakin sonrakı dönəmlərdə, xüsusilə, sovet 
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hakimiyyəti illərində bu bayrama dini rəng verilmişdir. 

Ruhanilər və dövlətlilər bu bayramı öz zövqlərinin quluna 

çevirməyə çalışmışlar. XX əsrin qüdrətli yazıçısı Abdulla Şaiq 

bu münasibətlə yazır ki, “Novruz bayramı azərbaycanlıların hələ 

islamiyyətdən çox əvvəl keçirdikləri bayram olmuşdur. Hətta, 

Nizami “İsgəndərnamə” poemasında Novruz bayramı günü 

İsgəndəri qonaq edən Nüşabənin tonqal qaladığını, süfrəyə hər 

çeşid meyvə qoyduğunu qeyd edir. Lakin sonralar, əsrlər 

keçdikcə, ruhanilər və sərvətlilər bu bayrama başqa rəng 

verməyə, onu dövlətlilərin zövqünə xidmət edən bir bayrama 

çevirməyə çalışmışlar. Bununla belə, bu bayram xalqın fərəhlə 

keçirdiyi bir bayram olmuş, hər kəs onu öz imkanı daxilində xoş 

keçirməyə çalışmışdır” [2,s. 56].  

Bayrama hər yerdə olduğu kimi, Baş Layısqı və Baş 

Göynük kəndlərində də 40 gün qalmış hazırlıq görülür, təmizlik 

işlərinə başlanılır. Evlərdə, həyətlərdə təmizlik işləri aparılır. 

Kəndin mərkəzində, ayrı – ayrı yerlərdə, məhəllələrdə, xüsusilə 

dağ döşündə rəmzi, möhtəşəm Novruz tonqalları qalanır. Tonqal 

həyətlərdə də şölələnir. Çərşənbə axşamı qalanan bu tonqalların 

üstündən tullanıb “bəxtim açılsın”, yaxud “ağırlığım-uğurlğum” 

nəğməsini oxuyurlar. Bu bayram uşaqlar üçün daha xoş keçir. 

Onlar “Qodu-qodu” mərasimini icra edir, qapılara papaq atıb 

Novruz payı yığırlar. Çərşənbə axşamı bütün evlərdə imkan 

daxilində şən keçir. Müxtəlif çeşidli Novruz süfrəsi açılır. 

Süfrəyə yeddi löyün düzülür. Bayramın ən xoş əlamətləri 

kəndlərdə küsülülərin barışması, uşaqlara təzə paltarların 

alınmasıdır. Göynüklülərin və layısqılıların daxili kənd 

marketləri tələbatı ödəmədikdə 35 km yol qət edib Şəki 

bazarlarına üz tuturlar. Bayram günü bütün kənddə 

bayramlaşma keçirilir. 

Hər iki kənd hər tərəfdən dağlarla əhatə olunduğundan yaz 

aylarında gözəllikləri birə - on qat artır. Zəngin florası və 

faunası bu ərazinin təbii gözəlliklərini daha da artırır. Təbiətin 

bu füsunkar güşəsində yaşayan insanlar üçün uzunömürlülük 

xasdır. Baş Layısqılı Nurcahan nənə bu sətirlərin müəllifi 
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tərəfindən qeydlər aparılanda ömrünün 90-cı, Baş Göynüklü 

Musa kişi 103 – cü, İsaq kişi 96 – cı baharını yaşayırdılar. 

Göynüklülər və layısqılılar zəhmətkeş, çörəklərini daşdan 

çıxaran insanlardır. Kənddən 20 km aralı sahədə əkin-biçinlə 

məşğul olub halal ruzilərini qazanırlar. Əsas məşğuliyyətləri 

əkinçilik, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılıqdır. Uzun illər, sovet 

dönəmində bu kəndlərin sakinləri Fəhlə - Kəndli Birliyi (Baş 

Layısqı), Qafqaz (Baş Göynük) kolxozlarının əməkçiləri kimi 

tütünçülüklə məşğul olmuşlar. XIX əsrdə, çarizmin tərtib etdiyi 

sənədlərdə bu kəndlərin əhalisinin əsas məşğuliyyəti sırasında 

ipəkçilik də göstərildiyi halda, hazırda kənddə bu məşğuliyyət 

sahəsi demək olar ki, yoxdur, ya da fərdi səciyyə daşıyır. Bir 

sıra həyətdə arıçılıqla məşğul olan insanlara da rast gəlinir. Bu 

kəndlərdə Şəkinin digər kəndlərindən fərqli olaraq at və 

eşşəkdən qoşqu vasitəsi kimi geniş istifadə olunur. Məhəllə 

qapılarının ağzında qoşqu arabalarını gördükdə fikirləşirsən ki, 

bu məğrur insanları öz şanlı keçmişindən ayırmaq mümkün 

deyil. 
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                IV FƏSİL 

 

BAŞ  GÖYNÜK VƏ BAŞ LAYISQI KƏNDLƏRİNDƏ   

LƏQƏBLƏR VƏ ONLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

  

Azərbaycan antroponimiyasının ən geniş sahələrindən biri 

köməkçi ad kateqoriyalarıdır. Bəs köməkçi ad kateqoriyası 

nədir? Hansı adlar əsas, yaxud köməkçi adlar hesab olunur? 

Dilçi alimlərimizin fikrincə, şəxsin əsl adı, atasının adı və soyadı 

(familiyası) əsas ad kateqoriyasına daxildir. Köməkçi ad 

kateqoriyası isə dilçilikdə - Azərbaycan antrononimikasında 

hələ dəqiq işlənməmişdir. Dilçi alim İ.Z.Hacıyev köməkçi ad 

kateqoriyasına ləqəbləri, titulları, rütbələri, fəxri adları, peşə 

adlarını aid edir. Alimlərimizin əksəriyyəti (A.Qurbanov, 

Z.Sadıqov, Z.Verdiyeva, Aydın Paşa və b.) ləqəbləri köməkçi ad 

kateqoriyalarının ən geniş yayılmış maraqlı növü hesab edir. 

Dilçilik ədəbiyyatında “ləqəb” sözünü “ayama” şəklində 

işlədirlər. “Dilçiliyə giriş” kitabında “ləqəb” ədəbi dildə, 

“ayama” isə dialektlərdə işlənən bir söz kimi işlənmişdir. 

[39,s.196] “Ləqəb” və “ayama” bəzən sinonim sözlər kimi 

işlənsə də, ərəb sözü olan “ləqəb” daha geniş yayılmış və ədəbi 

dildə hamı tərəfindən eyni dərəcədə başa düşülür. Biz də 

tədqiqatımızda bu termini “ləqəb” kimi işlədəcəyik. “Ayama” 

ifadəsi Şəki regionu, eləcə də Baş Laysqı və Baş Göynük ərazisi 

üçün xarakterik deyildir. Z.Sadıqov çox haqlı olaraq yazır ki, 

“Ləqəblər şəxsin adına, onun fərdi xüsusiyyətləri, bədəninin 

xarici görünüşündəki bu və ya digər əlamətləri, sənəti və peşəsi, 

yaşadığı yer, yaşayış və məişət, ictimai-iqtisadi vəziyyət, əsil – 

nəcabəti və s. ilə əlaqədar olaraq artırılan sözlərdir”[ 10, s. 39] 

Araşdırma nəticəsində Baş Layısqı və Baş Göynük 

kəndində ləqəblərin yaranmasının əsas iki şərtlə bağlılığını 

müəyyən etdik: Birincisi, şəxsin özü ləqəbin meydana gəlməsi 

üçün əsas rol oynayır. Onun hər hansı xüsusiyyəti qabarıq 

şəkildə özünü göstərir və bu xüsusiyyət onu başqalarından 
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fərqləndirir. Məs: Kişi Məmməd (BL), Xıx Bəsti (BG), Döş 

Səlim (BL), Cırtı Cuma (BG), Daxdax Mirzə (BL), Şamada 

Kərim (BG), Es Muxtar (BL),Qızıl Həmid (BG), Dük Nəzir 

(BG) və s. kənd sakinlərinə verilən bu cür ləqəblərdəndir. 

İkincisi, ləqəbin yaranması başqalarının həmin şəxsə münasibəti 

ilə bağlı olmuşdur. Ləqəb verən şəxs ləqəb veriləcək şəxsin 

diqqətini cəlb edən xüsusiyyətini kəşf edib müvafiq ifadələrlə 

onu əks etdirməyə çalışmışdır. Məs: Qoçu İsmayıl (BL), 

Universal Bənöş (BG), Sürfüllü Sahib (BG), Qazel Tofik (BG), 

Uzunburun Yaqub (BL), Dekan Tofiq (BL), Yıxan Nəsif (BG), 

Yetim Allahyar (BG), Təftiş Əyyub (BG)və s. 

Baş Layısqı və Baş Göynük kəndlərində digər ərazilərdən 

fərqli olaraq ləqəblərin verilməsində müəyyən məhdudiyyət 

özünü göstərir. Belə ki, Şəkinin özü və digər kəndləri ilə 

müqayisədə bu kəndlərdə ləqəb daşıyıcıları çoxluq təşkil edir ki, 

bu həmin kəndlərin sakinlərinin qədim türklərin varisləri 

olmasını sübut edir. Sözügedən kəndlərdə ləqəblərdən istifadə 

iki formada həyata keçirilir: 

1.Əsl adsız işlənən ləqəblər; 

2.Əsl adla işlənən ləqəblər. 

Əsl adsız işlənən ləqəblər adı əvəz edərək onun vəzifəsini 

yerinə yetirir. Məsələn: Baş Layısqı kəndində Mürşüd adını 

daşıyan şəxs “Ququl”(BL) kimi, Allahyar adını daşıyan şəxs 

“Alik”(BL) kimi, Şavəddin adını daşıyan şəxs “Şabix”(BL) 

kimi, Elşən adını daşıyan şəxs “Cıqı”(BL) kimi, Rövşən adını 

daşıyan şəxs “Röşü”(BL) kimi, İspəndiyar adını daşıyan şəxs 

“Əbi” (BL) kimi, Telman adını daşıyan şəxs “Makqı”(BL) kimi, 

Telman adını daşıyan şəxs “Dımı”(BL), Baş Göynük kəndində 

Şəfayət adını daşıyan şəxs “Şəfay” (BG) kimi, Qürbət adını 

daşıyan şəxs “İvə” (BG) kimi, Nəvai adını daşıyan şəxs “Lavaş” 

(BG) kimi, Güldənə adını daşıyan şəxs “Qıtıqız”(BG) kimi əsl 

adsız ləqəblərlə tanınırlar. 

Əsl adla işlənən ləqəblər qrammatik cəhətcə adın 

təyinedicisi olduğu üçün addan əvvəl gəlir: Məs. Tır İsmayıl 
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(BL), Dıqır Mustafa (BG), Sarı Rəsul (BL), Poçt Qurban 

(BL),Quzu Arif (BG), Şurik Knyaz (BL), Tıs Şakir (BG), Cücə 

Möhlüt (BL), Zaqa Rasim (BL), Cumbul Balı (BG), Kassir 

Rafik (BL), Mıqı Fikrət (BG), Qıllı Murad (BL), Duppa Həsən 

(BG), Hey-hey İlqar (BL), Başayaq bölən Həmid (BG), Külək 

Nazim (BL), Qaratel Əhəd (BL),Unuqay Mustafa (BG), 

Doğrama Abdulkərim (BG), Zeytun Rasim BL), Daqqa Mazan 

(BG), Xallı Qədir (BL) və s. Baş Layısqı və Baş Göynük 

kəndlərindən topladığımız 2300 –dən çox ləqəb daşıyıcısının 

demək olar ki, 98%-nin ləqəbi əsl addan əvvəl işlənib. Bu da 

həmin kəndlərin sakinlərinin türk mənşəli olmasından xəbər 

verir. 

Ləqəblər bir şəxsə aid olduğu kimi, bir neçə şəxsə, hətta 

ayrılıqda götürülmüş bir ailəyə, məhəlləyə, kəndə də aid ola 

bilər. Baş Layısqı və Baş Göynük kəndlərində olan ləqəbləri 

əsasən iki qrupa ayırmaq olar: 1. fərdi ləqəblər, 2. kollektiv 

ləqəblər. 

Tədqiq olunan kəndlərdə fərdi ləqəblər daha geniş 

yayılmışdır. Fərdi ləqəblər ayrılıqda götürülmüş bir şəxsə aid 

olur və onu müxtəlif cəhətdən səciyyələndirir. Məs. Duxel 

Abbas (BL), Bombu Fərman (BG), Qoqur Fərman (BG), Yevrey 

Hacıbala (BL), Köpüh Nəzir (BG), Quşay Məmmədiyyə 

(BL),Körpə Mustafa (BG), Qaflan Rasim (BG), Yaba Davud 

(BL), Dəllək Məmməd (BL), Uçitel Həsən (BG), Xırxır 

Bəxtiyar (BG) və s. Bir çox tədqiqatçılar kollektiv ləqəbləri: 

ailə-nəsil ləqəbləri və kollektiv ərazi ləqəblərinə bölürlər. Bu cür 

ləqəblərə də Baş Layısqı və Baş Göynük kəndlərində rast 

gəlmək mümkündür. Bu ləqəblər fərdi ləqəblərdən fərqli olaraq 

çox vaxt cəm şəkilçisi ilə qurtarır və düzəltmə, mürəkkəb söz və 

söz birləşmələri formasında olur. Məsələn, Əyrioğulları (C), 

Sofuoğulları (BL), Ballıoğulları (BL), Zakiroğulları (BL) və s.  

Kollektiv-ərazi ləqəbləri də Baş Layısqıda azlıq təşkil 

edir: Lahışlar(BL), Muğallar (BL) və s. Baş Göynük kəndində 

bu cür ləqəblərə təsadüf etmədik. 
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Ləqəbləri ilk dəfə təsnif edən Z.Sadıqov onları yaranma 

üsulları, şəxsə verilən səbəbləri, leksik mənaları və formalaşma 

xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı qruplara ayırmışdır: 

1.Xarici əlamət və xüsusiyyətlərinə görə verilən ləqəblər; 

2.Şəxsin xarakterindəki tipik xüsusiyyətləri ifadə edən 

ləqəblər; 

3.Şəxsin məşğuliyyəti, peşə və sənətini ifadə edən 

ləqəblər; 

4.metaforik ləqəblər; 

5.etnonim ləqəblər; 

6.toponim ləqəblər; 

7.qulluq və mənsəb sahiblərinə verilən ləqəblər; 

8.Əqidə və şəxsin ictimai-siyasi görüşlərini bildirən 

ləqəblər və s. 

Məsələyə ümumi məzmun baxımdan yanaşdıqda görünür 

ki, ləqəblərinin əsas və başlıca vəzifəsi obyekti xarakterizə 

etməkdir. Eyni fikri Baş Layısqı və Baş Göynük kəndlərində 

işlənən ləqəblərə də aid etmək olar. Lakin unutmaq olmaz ki, 

ləqəblər şəxsin həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətlərini əks 

etdirə bilir. Tədqiq olunan kəndlərdə şəxsi mənfi baxımdan 

xarakterizə edən ləqəblər olduqca azdır. Bəzən elə ləqəblər 

vardır ki, onların dildə işlənməsi məqbul sayılmayan sözlərlə 

ifadə olunur. Belə ləqəblər haqqında danışmağı lazım bilmədik. 

Kənd sakinləri içərisində elə ləqəb daşıyıcıları vardır ki, onların 

ləqəbləri təsviri xarakter daşıyıb sözün əsl mənasından uzaq 

mənanı ifadə edir. Məs. Dəli Eyvaz (BL),Göygöz Mahmud 

(BG), Göygöz Sahib (BL), Dəli Muxtar (BL) Dəli Zahid (BG) 

və s. kimi “dəli” , “göygöz” ləqəbini daşıyan şəxslər əslində 

ağılsız, bic, hiyləgər adamlar deyillər, mərd, qorxmaz, sözü üzə 

deyən insanlardır. 

Baş Layısqı və Baş Göynük kəndlərində ləqəbləri şəxslə 

əlaqəsinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

I – Şəxsin xarici görünüşü ilə əlaqədar olan ləqəblər 
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Bu ləqəblər “portret ləqəblər” də adlanır. Bunları 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.  

1.Şəxsin rəngi ilə əlaqədar olanlar – Qara Hikmət (BL), 

Qaraçı Məmmədalı (BG), Sarı Rəsul (BL),Qara Məmməd (BG), 

Sarı Fikrət (BG), Rus Knyaz (BL), Andrey Muxtar (BL), Urus 

Əhəd (BL),Qara Kazım (BG). Qara İsrafil (BL). 

2.Şəxsin gözəlliyi, çirkinliyi, kobudluğu ilə əlaqədar 

olanlar – Çopur Eldar (BL), Şəkil İsmayıl (BL),  

3.Şəxsin başı və saçı ilə əlaqədar olanlar – Qaratel Əhəd 

(BL), Pır-pır Əhəd (BL), Yekəbaş Məmməd (BL), Keçəl 

Zəkəriyyə (BL), Keçəl Bəxtiyar (BG),  

4.Şəxsin gözü ilə əlaqədar olanlar – Kor Hüseyn(BL), 

Çəpgöz Sahib (BL), Göygöz Sahib (BL), Dolmagöz Süleyman 

(BL), Əyrigöz Hacıalı (BG), 

5.Şəxsin üzü, saqqalı, bığı, burnu, qulağı, ağzı, dişi, boğazı 

ilə əlaqəli olanlar – Uzunburun Yaqub (BL), Xallı Qədir (BL), 

Tayqulaq İbrahimxəlil (BG), Bığ Masayel (BL), Qıllı Murad 

(BL), Bığ Kərəm (BL), Bığ Rəsul (BG),Şələbığ Elçin 

(BG),Mırıx Sadəddin (BG),  

6.Şəxsin əli, qıçı, qolu, bədəni və s.ilə əlaqədar olanlar – 

Çolax Vidadi (BL), Axsax Hümmət (BL), Sinə Muxtar (BL), Es 

Muxtar (BL), Döş Təmraz (BL). 

7.Şəxsin köklüyü, arıqlığı və zəifliiyi ilə əlaqədar olanlar: 

Külək Nazim (BL), Kosa Nəsir (BL), Öküz Şavəddin (BL), 

Cücə Möhlüt (BL), Çöp Əyyub (BL), Micir Tofik (BG), Quru 

Arif (BG), Ölü Vahid (BG), Zoğalqurusu Rahid (BG). 

II Şəxsin fiziki və psixi xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olanlar. 

Bunları da Baş Göynük və Baş Layısqı kəndlərində 

mövcud olan ləqəblər üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1.Şəxsin danışıq, eşitmə üzvləri ilə əlaqədar olanlar – 

Tıntın Niymət (BL), Kar Yasin (BL), Kar Davud (BL), Kar 

Nazim (BL),  

2.Tərslik, zalımlıq, xəsislik və s. vərdişlərlə əlaqədar 

olanlar – Qırıcam Veysəl (BL), Cinni İbrahim (BL), Zırıq 
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Məmməd (BL), Yevrey Hacıbala (BL), Nemes Zabit (BL), 

Nemes Qüdrət (BL), Yaba Davud (BL),  

3.Biclik, hiyləgərlik, yalançılıq, xəbərçilik, lovğalıq, 

gopçuluq, böhtançılıq və s. vərdişlərlə əlaqədar olanlar – Tülkü 

İsmayıl (BL), Dekan Tofik (BL) 

4.Şəxsin yerişi, çevikliyi və b. çəkməçilik, pinəçi hərəkət 

vərdişləri ilə əlaqədar olanlar – Midi Məmmədalı (BL), Yorğa 

Tapdıq (BL). 

III Şəxsin peşəsi, sənəti, məşğulıyyəti və vəzifəsi ilə 

əlaqədar olanlar. 

Bu qəbildən olan ləqəbləri Baş Göynük və Baş Layısqı 

kəndləri üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. 

1.Heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, ovçuluqda əlaqədar 

olanlar – Ovçu Soltan (BL), İnək Əhməd (BL), Arıçı Yaqub 

(BG), Keçi Usuf (BG), Toyuq İsfəndiyar (BG), Quş Əhməd 

(BG), Dovşan Qurban (BG) 

2.Dəmirçilik, dərzilik, boyaqçılıq və s. sənət sahələri ilə 

əlaqədar olanlar - Dərzi Əşrəf (BL), Dəmirçi Mehralı (BL), 

Dəmirçi Hümmət (BL) 

3.Çəkməçilik, pinəçi və s. sənətlərilə əlaqədar olanlar – 

Yamaqçı Hüseyn (BL), Yamaqçı Xaləddin (BL)  

4.Aşpazlıq, çörəkçilik, çayçılıq, qənnadçılıq və s. ilə 

əlaqədar olan ləqəblər – Halvaçıoğlu Usuf (BL), Çayçı Mübariz 

(BL), Çayçı Xanlar (BL), Çayçı Şirvan (BL), Çayçı Azər (BL), 

Çayçı Heydər (BL), Çayçı Murad (BL), Çayçı Mürşüd (BL), 

Çayçı Azad (BL), Aşpaz Səlmi (BL), Aşpaz Şölə (BL), Aşpaz 

Rüxsarə (BL), Aşpaz Limon (BL), Aşpaz Şükufə (BL), Aşpaz 

Nəzimə (BL), Aşpaz Tamara (BL) və s. 

5.Bənna, dülgər, rəngsaz, suvaqçı və s. sənətlərlə əlaqədar 

olanlar. Bənna Kərəm (BL) , Suvaqçı Mirzalı (BL), Usta Ələşrəf 

(dülgər) (BI) , Usta Elşən (dülgər) (BL), Usta İlyas (bənna) 

(BL), Usta Şöyüf (bənna) (BL), Usta Şirin (bənna) (BL) və s. 

6.Dəllək, hamam, yuyucu və s. ilə əlaqədar olanlar. Usta 

Qulu (dəllək) (BL), Usta Əlibala (dəllək) (BL),Usta Məhəmməd 
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(dəllək) (BL), Dəllək Muxtar (BL), Dəllək Rəhman (BL), Dəllək 

Mürsəl (BL), Dəllək Kərim (BL) və s. 

7.Vəzifə və iş obyektinin adı ilə əlaqədar olan ləqəblər – 

Kassir Rafik (BL), Ekonomist Möhlüt (BL), Montyor Rafiq 

(BL), Sığırçı Bayram (BL), Deputatoğlu (BG), Sədr Fərman 

(BG) 

8.Qoçuluq, qumarbazlıq və s. ilə əlaqədar olanlar. Qoçu 

İsmayıl (BL), Çiqan Usuf (BL), Kart Kazım (BL) və s. 

 IV. Şəxsin milliyyəti, doğulduğu və yaşadığı yerlə 

əlaqədar olan ləqəblər. 

Bu cür ləqəbləri Baş Göynük və Baş Layısqı kəndləri üzrə 

aşağıdakı qruplara bölmək olar: 

1.Şəxsin milliyyəti ilə əlaqədar olan ləqəblər – Ləzgi Əziz 

(BL) 

2.Şəxsin mənsub olduğu yerlə əlaqədar olanlar – Talalı 

Məmməd (BL). 

V. Şəxslə əlaqəsi bəlli olmayan ləqəblər. 

Yuxarıdakı nümunələrdən gördüyümüz kimi, qeyd 

etdiyimiz ləqəblər bilavasitə şəxsi konkret baxımdan izah edir. 

Bu cür ləqəbləri izah etmədən belə oxucu leksik baxımdan onun 

şəxslə hansı tərəfdən bağlılığını asanlıqla təyin edə bilir. Lakin 

Baş Göynük və Baş Layısqı kəndlərində digər regionlarda 

olduğu kimi elə ləqəblərə rast gəldik ki, onların şəxslə hansı 

xüsusiyyətlərinə görə əlaqələndirilməsini müəyyən etmək 

olmur. Şəxslə əlaqəli olmayan ləqəblər sistemi Baş Göynük və 

Baş Layısqı kəndlərinin ləqəblər sistemində çoxluq təşkil edir. 

Məsələn, Makqı (BL), Dımı (BL), Xotu Mürsəl (BL), Taxdax 

Mirzə (BL), Balaş İspəndiyar (BL), Qaqalay Məmməd (BL), 

Moduş Aydın (BL), Sofu Mütüş (BL), Jarqon Fərasət (BL), 

Çiqqiyti Nəzir (BL), Mamay Abdulla (BL), Dünk Kərim (BL), 

Qaqayı Kamil (BL), Şubriyh Fərman (BL), Qəlyan İsmayıl 

(BL), Akqay Fazil (BL), Qoqal (BL), Doquş Məmməd (BL), 

Lapet Rafik (BL), Kişi Məmməd (BL), Çüy Davud (BL), Leyla 

itirən kişi – Kolya (BL), Cıqı (BL),Ququl (BL), Sabıx(BL), 

Öhbülü (BL), Əbi (BL), Şaka Məmməd (BL), Hərifoğlu Ələsgər 
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(BL), Quşay Məmmədiyyə (BL), Yaba Davud (BL), Duxul 

Abbas (BL), Hey-hey İlqar (BL), Malış Abdulla (BL), Zeytun 

Rasim (BL), Mədən Kamil (BL), Şaşka Səməd (BL), Fışdırıx 

Nadir (BL), Dədəş Hacıbala(BL), Nənəş Hacıbala (BL), Tırış 

Mürşüd (BL), Maqurqay Oktay (BL), Nüsür (BL), Şef Yaqub 

(BL), Dündəşoğlu Soltan (BL), Mamay Abdulla (BL) və s.  

Baş Layısqı və Baş Göynük kəndlərində ləqəblərin ən 

mühüm xüsusiyyətlərindən biri eyni adlı adamların 

fərqləndirilməsidir.  

Baş Layısqı və Baş Göynük kəndlərinin ləqəbləri sırasında 

metamorfik ləqəblər də mühüm yer tutur ki, bu ləqəblər də 

insanın xarici görünüşü, xasiyyəti, vərdişi, gücü, məşğuliyyəti 

və s. ilə əlaqədar olur. Metaforik ləqəblər zoonim, mifonim, 

xrematonim, fitonim, toponim və digər sahələrə ayrılır. Hər iki 

kənddə işlənən zoonim ləqəblərə ev və çöl heyvanlarının adları 

ilə düzələn Pişik Abbas (BL), İnək Əhməd (BL), Porsux Cuma 

(BL), Qurd Əşrəf (BL), Keçi Əşrəf (BL), Öküz Şavəddin (BL) 

kimi ləqəblər mühüm yer tutur. 

Baş Layısqı və Baş Göynük kəndində mövcud olan 

ləqəbləri alınma, dialekt sözlər üzrə də qruplaşdıra bilərik. 

1.Rus mənşəli sözlərdən ibarət olan ləqəblər – Andrey 

Muxtar (BL), Rus Knyaz (BL), Çiqan Usuf (BL), Urus Akif 

(BL) və s. 

2.Dialekt ləqəblərin işlənməsinə - Xotu Mürsəl (BL), 

Dudul Əhməd (BL), Sığırçı Bayram (BL), Sığırçı Yanvar (BL), 

Maqırqay Oktay (BL), Dündəşoğlu Soltan (BL) və s. göstərmək 

olar. 

Baş Layısqı və Baş Göynük kəndlərində işlənən ləqəblər 

morfoloji xüsusiyyətlər baxımdan olduqca zəngindir. 
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                    V FƏSİL 

 

  GÖYNÜK MAHALINDA AŞIQ SƏNƏTİ ƏNƏNƏLƏRİ  

 

XX əsrdə Şəkidə, xüsusilə Göynük mahalında aşıq sənəti 

təkcə Molla Cümə sənəti ilə məhdudlaşmır. Əsrin əvvəllərində 

bu el nəğməkarının yaradıcılığı ədəbi mühiti nə qədər 

zənginləşdirsə də, Şəki aşıq mühitinin araşdırılması bu gün 

ədəbiyyatşünaslığın qarşısında duran ən aktual məsələlərdəndir. 

Çünki bu ərazidə (Göynük mahalı nəzərdə tutulur – K.A) 20- ci 

illərdən sonra Molla Cümə sənəti üzərində köklənən Baş 

Göynükdə Aşıq Camal, Aşıq Əhmədiyyə, Aşıq Nəcəf, Aşıq 

İsmayıl, Aşıq Azad, Baş Layısqıda Aşıq Sirac, Aşıq Hacıbala, 

Aşıq Nəzir, Aşıq Məmməd, Aşıq Əhməd, Aşağı Layısqıda Aşıq 

Əhməd, Biləcikdə Aşıq Musa, Şində Aşıq Güləhməd, Şabalıdda 

Aşıq Əhməd kimi saz-söz sənətini sevib yaşadanlar ömür 

sürmüşlər.  

  

              5.1.MOLLA CUMA 

  

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Molla 

Cuma haqqında çox yazılıb. Folklorşünas alimlərimizdən Paşa 

Əfəndiyev, Məhərrəm Qasımlı, Sədnik Paşayev, Qara Namazov, 

Qiyas Vəkilov və başqaları aşığın ömür və yaradıcılıq yolu ilə 

bağlı maraqlı, həmçinin mübahisəli fikirlər söyləmişlər. Hətta 

aşığın bu gün əlimizdə olan şəklinin necə tapılması ilə bağlı 

Molla Cuma tədqiqatçıları şair-aşığın tərcümeyi- halını yazarkən 

ədəbi və elmi ictimaiyyətə heç bir məlumat verməmişlər. Aşığın 

şəkli ilə bağlı məlumatı Cumaşünaslığa ilk dəfə “Şəki fəhləsi” 

qəzetinin redaksiyasına uzun illər rəhbərlik etmiş, mübariz 

jurnalist Məhyəddin Abbasov ( Paşazadə) vermişdir. Bu nadir 

tapıntı ilə bağlı onun “ Nuxa fəhləsi” qəzetinin 1967-ci il 5 may 

tarixli sayında dərc olunmuş “Qiymətli tapıntı” [1] adlı 
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məqaləsindən oxuyuruq: “ .... Keçən il ( 1966-cı il nəzərdə 

tutulur-K.A.) “Qafqaz”, “ Fəhlə - Kəndli Birliyi”, “Paris 

Kommunası” kolxozlarının üzvləri, müəllimlər aşıq Molla 

Cumanın qəbri üstündə xatirə lövhəsi və onun büstünü qoymaq 

təklifini irəli sürdülər. Bu təşəbbüs bəyənildi. Büstün və xatirə 

lövhəsinin hazırlanması üçün respublika bədii fonduna müəyyən 

vəsait keçirildi. Bədii fondda işləyən həmyerlimiz, gənc 

heykəltəraş Albert Mustafayev büstü hazırlamağı öhdəsinə 

götürdü. Aşığın şəkli tapılsaydı, heykəli daha real və əslinə 

uyğun hazırlamaq mümkün olardı. Axtarış başlandı. Ola bilməz 

ki, Nuxa-Zaqatala zonasında Molla Cuma kimi məşhur aşığın 

şəkli olmasın. Nuxa Kənd Təsərrüfatı İstehsalat İdarəsinin rəisi 

Qəni Hüseynov və baş baytar həkim Əsgər Əsgərov Balakənə 

getdilər. Belə xəbər eşitmişdilər ki, balakənli Qazaq İsmayılın 

atası Molla Cuma ilə dost olmuşdur. Bəlkə aşığın şəkli onda 

ola?. Orada şəkil tapılmadı. Lakin dedilər ki, Zaqatala İstehsalat 

İdarəsinin baş baytar həkimi Əziz Abdullayev bu haqda daha 

dürüst məlumat verə bilər. “ Kəşfiyyatçılar” Zaqatalaya 

gəldilər...Əziz onları evə dəvət etdi və xeyirxah niyyətlə dedi: 

-Bu işə kömək etməyə hazıram. Mənim arvadımın atası 

qaxlı Cəlal Məmmədov aşıq Molla Cuma ilə qardaş kimi yaxın 

dost olub. Qızı atasının şəklini yadigar saxlayıb. 

 Sonra Əziz çağırdı: 

-Ay arvad, o sandıqdakı şəkilləri bura ver! 

 Sandıq küncündə, qaranlıqda qalan şəkil bir azdan işığa 

çıxdı. Masa üstünə qoyuldu. On bir nəfərin birlikdə olan şəkli 

1912- ci ildə Axtıda ( Dağıstan) mədən suyu ilə müalicəyə 

gedəndə çəkilmişdir. Əziz Molla Cumanın on bir nəfərdən hansı 

olduğunu göstərdi. 

Q. Hüseynov və Ə. Əsgərov Nuxaya gəldilər. Şəkli 

yoxlayıb dürüstləşdirmək lazım idi. Baş Layısqı kəndində Molla 

Cumanın qızı Reyhan yaşayır. Kollektiv şəkildə atasını 

göstərməyi ondan xahiş etdilər. Reyhan xanım başında uzun 

papaq, çuxasında döş saatı və belində xəncəri olan şəkli 
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göstərdi. Aşağı Göynük və Baş Layısqı kəndlərinin qoca 

sakinləri də şəklə baxan kimi Molla Cumanı tanıdılar. Daha heç 

bir şübhə yeri qalmadı”[ 1 ].  

 Aşığın tərcümeyi-halından yazan tədqiqatçılar onun ata 

babası Molla Orucu nəslin kökündə dayanan bir ağsaqqal kimi 

xatırlasalar da, onun aşıq olması ilə bağlı oxuculara heç bir 

məlumat verməmişlər. Şəki folklorunun toplanılmasında əvəzsiz 

xidmətləri olan Hikmət Əbdülhəlimovun bu vacib elmi məsələ 

ilə bağlı aşağıdakı qeydləri böyük maraq doğurur. O yazır: 

“...Şəki rayonunun Baş Layısqı kəndinin sakini, 1921-ci il 

təvəllüdlü Aşıq Məmməd Babayevin dilindən Molla Cümənin 

nəvəsi Mövlüd Əzizovun qələmə aldığı “ Burslu qızı” şeiri onun 

müəllifi-Molla Cumanın ata babası Molla Orucun yaradıcılığına 

işıq saldı. XVIII-XIX əsrlərdə yaşayıb yaratmış aşıq Molla 

Orucun bizə gəlib çatan ilk sənət müjdəsi onun yaradıcılığına 

dair araşdırmalar aparılması lüzumunu ortaya qoymaqla həm də 

“ot kökü üstə bitər” atalar sözünün yüzdə-yüz faiz təsdiqi kimi 

Molla Cumanın doğma və münbit zəmində meydana çıxdığını 

göstərməkdədir” [9, s. 21-22 ]. 

Aşığın 1920-ci ildə öldürülməsi ilə də verilən məlumatlar, 

söylənilən rəvayətlər bir-birini tamamlamır. Molla Cumanın 

həyatı ilə bağlı məlumat toplamaq məqsədilə Qumux kəndində 

olarkən ünvan soruşduqda nəvəsi Mövlud Əzizovun ailəsini 

nişan verdilər. Aşığın nəticəsi Elman Əzizovdan aldığımız 

məlumatlar Molla Cumanın elmi tərcümeyi-halına maraqlı, yeni 

əlavə kimi dəyərləndirilə bilər. Molla Cumanın öldürülməsilə 

bağlı folklorşünas, professor Paşa Əfəndiyevin tərtibi ilə “Molla 

Cuma: Əsərləri”[34] (2006) adlı kitabdakı məlumatları olduğu 

kimi oxucuların nəzərinə çatdırırıq: “1961-ci ildə Şəkidə 

ekspedisiyada olarkən internat məktəbin dil və ədəbiyyat 

müəllimi Cahangir Qazıyevlə tanış olduq. O, bir neçə il idi ki, 

aşığın şeirlərini toplamaqla, tərcümeyi-halını öyrənməklə 

məşğul idi. C.Qazıyev o zaman “Şəki fəhləsi” qəzetində Molla 

Cuma haqqında dərc etdirdiyi məqaləsini bizə təqdim etdi. 

Məqalədə Molla Cumanın ölümü ilə bağlı aşağıdakı sözlər 
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yazılmışdı: “1920-ci ilin may ayının əvvəllərində XI Qızıl 

Ordunun hissələri Şəkidən Zaqatalaya doğru gedərkən bu yolun 

ətrafındakı kəndlərin varlıları orduya müqavimət göstərmək 

fikrinə düşüblər. Burada atışma başlayır. Bir çox yoxsul kəndli 

ordu ilə orduya qarşı mübarizə aparanların arasında qalır. Molla 

Cuma də yoxsulların yanında idi. Bu vaxt ona güllə dəyir”. 

Şəkinin Baş Göynük kəndindən olan, sənəti etibarı ilə feldşer 

olan Yaqub Əkbərov doğma dayısı Mahmud müəllimin 

hekayətini olduğu kimi bizə (Paşa Əfəndiyev nəzərdə 

tutulur-K.A.) danışdı. Mahmud o zaman Aşağı Layısqıda 

müəllimlik edirmiş. Şəki-Zaqatala tərəfdə qarışıqlıq düşən vaxtı, 

yəni sovet hakimiyyətinin qurulmasına qarşı Zaqataladan olan 

Hafiz Əfəndinin düzəltdiyi müqavimət və mübarizə zamanı 

məhz burada, Aşağı Layısqıda qaçhaqaç düşür. Çünki XI Qızıl 

Ordunun əsgərləri ilə Hafiz Əfəndinin adamları arasında atışma 

olur. Camaat dağlara çəkilir. Bu zaman Mahmud müəllim də 

atnan qaçırmış. O danışır ki, atnan gedirdim. Bir də gördüm, 

Molla Cuma çiynində saz yol ilə çox sakitcə yeriyir. Nə qədər 

təkid etdim, gəl, min ata qaçaq, razı olmadı. Cavab verdi ki, mən 

aşıq babayam, mənə heç kim heç nə eləməz, heç bir yerə 

qaçmaram, qonşu kəndə gedirəm. Mən atla uzaqlaşandan sonra 

güllə səsi eşitdim. Məncə, bu güllə Molla Cumaya dəydi.”[ 34 , 

s.600] 

Molla Cumanın qızı Reyhan xanım atasının ölümü 

haqqında belə danışır: “Əvvələn, atam nə özü kənddən çıxıb, nə 

də ailəsini heç yerə qaçmağa qoymamışdır. O zaman Aşağı 

Layısqı kəndinin əksər camaatı dağlara qaçmışdı. Ancaq Molla 

Cuma ailəsilə birlikdə kənddə qalıb. Onda elə bir qənaət olub ki, 

sənətkar adamdır, ona heç kim, heç nə eləməz. Axşamçağı 

kəndin bir neçə hörmətli adamı ilə birlikdə Molla Cumanı də 

evindən aparıblar. Ondan sonra aşıqdan bir xəbər çıxmamışdır. 

Bir neçə gündən sonra meşədən meyiti tapılmışdır. 

Şəkinin Aşağı Layısqı kəndində yaşı yüzə çatmış İdris 

Mustafayev (O, Molla Cumanın uşaqlıqdan dostu olmuşdur) 
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söyləyir ki, doğrudan da, ordunun hücumu kəndə, camaata çox 

zərər vurdu. Bu atışma zamanı səhvən çox adamlara güllə dəydi. 

Onlar ya yaralandı, ya da öldülər. İ. Mustafayev davam edir: 

“Təxminən mayın axırları idi, nisbətən ara sakitləşmişdi. Bir də 

yolun kənarında olan kolluqdan nəsə ağır bir qoxu hiss edilir, 

camaat şübhələnir. Gedib baxırlar. Bir neçə insan cəsədi 

tapırlar”[34, s.599-600].  

Göründüyü kimi, aşığın öldürülməsi ilə bağlı söylənilən 

rəvayətlər müxtəlif məzmun çalarları ilə seçilir. Molla Cumanın 

nəticəsi, folklorşünas Elman Əzizov Molla Cuma irsi ilə 

əlaqədar son illərin ən sanballı nəşri olan “İsmi Pünhan” adlı 

kitabda nəşr etdirdiyi “Molla Cumanın son günləri” adlı 

yazısında Molla Cumanın öldürülməsi ilə bağlı maraqlı və 

həqiqətə uyğun olan məlumatı nənəsinin söyləməsinə 

söykənərək aşağıdakı kimi diqqətimizə çatdırır: “ Mənim (Molla 

Cumanın qızı Reyhan xanım nəzərdə tutulur – K.A.) 14 yaşım 

var idi. Həmin il (1920 – ci il) yaz tez gəlmişdi. Həyətimizdəki 

tut yetişmişdi, anam tutdan bəhməz bişirir, mən də ona kömək 

edirdim. Atam evdə yazı- pozu işləri ilə məşğul idi. Bir azdan o 

bizə yaxınlaşdı və mənə dedi: “Qızım, al, bunlar məndən sənə 

yadigar qalsın”. Əlində döş saatı, cib bıçağı və pul kisəsi var idi. 

Onları mənə verdi və evə qayıtdı. Təəccüb içində olan anam 

dedi: A kişi, bu nə sözdür deyirsən, cavan qız uşağıdır, yadigar 

nə deməkdir?”. Atam çevrilib diqqətlə bir mənə sonra isə anama 

baxdı və dedi: “Sabah bu vaxt nə sən, nə də mən dünyada 

olmayacağıq”. Anam sanki quruyub qalmışdı, mən isə əlimdəki 

hədiyyələrə baxır, atamın dediklərinin fərqinə varmırdım. 

Səhər qapımızı atlılar döydülər. Azərbaycan dilində 

danışırdılar. Dedilər ki, təzə hökumət səni çaparxanaya 

danışıqlara çağırır. Atam ağ atına minib onlarla getdi. 

Qonşumuz Qara Məmmədin arvadı təşviş içində gəldi ki, ərim 

və oğullarım da Molla Cuma ilə getdilər. Bütün kənd təşviş 

içində idi. Qadınlar, uşaqlar Qara Məmmədin evinə yığışmışdıq. 

Atamgil gedəndən təxminən yarım saat sonra güllə səsləri 

eşidildi. Bir azdan əsgərlər biz olan evin həyətinə doluşmağa 
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başladılar. Anam Zöhrə pilləkənlərin üstündə durub qışqırdı: 

“Kafirlər, hara girirsiniz, burda arvad – uşaq ver”. Anamın 

sözlərinə qulaq asmayan əsgərlərdən biri əlində silah yuxarı 

çıxmağa başladı. Anam əlindəki balta ilə əsgəri vurub 

pilləkəndən yerə saldı. Bunu görən həyətdəki əsgər atəş açdı. 

Anam elə qapının ağzındaca əlində balta ilə yıxılıb qaldı. Bunu 

görən digər əsgərlər də evi atəşə tutmağa başladılar. Evin içində 

olan qadınlardan biri pəncərəni açdı və biz pəncərədən evin 

arxasındakı bağa tullanıb üzü Baş Layısqı kəndi istiqamətində 

qaçmağa başladıq. Biz gündüzlər gizlənir, gecələr qaçırdıq ki, 

düşmən əlinə keçməyək. İki gün sonra Baş Layısqıdan gələn 

qohumlarımız bizi meşədən tapdılar”[ 35, s.20-21].  

 Molla Cumanın Qumux kəndində yaşayan bacısı Aməntə 

xanımın oğlanları hadisədən xəbərdar olduqda Cumanın yeganə 

yadigarı olan 14 yaşlı qızı Reyhanı və bir neçə qadını taparaq 

Qumuğa gətiriblər. Aməntə xanım qardaşı qızının 

təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olaraq böyütmüş, sonralar kiçik oğlu 

İbrahimlə evləndirmişdir. Bu izdivacdan Reyhan xanımın bir 

oğlu- Mövlüd İbrahim oğlu Əziziov doğulmuşdur. 

 Ümidvarıq ki, görkəmli aşığın elmi tərcümeyi–halını 

yazarkən bu qeydlərimiz tədqiqatçıların diqqətini cəlb 

edəcəkdir. Bu gün aşığın nəticəsi Elman Əzizov Molla Cuma 

irsinin ciddi şəkildə tədqiqi ilə məşğuldur. Tədqiq obyektimizə 

daxil olmadığı üçün biz aşığın yaradıcılığı ilə bağlı geniş 

məlumat vermək fikrində deyilik. Çünki onun zəngin və 

məzmunlu yaradıcılığı ilə bağlı folklorşünaslarımız yetərincə 

məlumat vermişlər.  

Professor Paşa Əfəndiyev XX əsr Şəki ədəbi mühitində 

özünəməxsus yer tutan Baş Göynüklü Şərif İdrisovun qeydlərinə 

söykənərək Molla Cumanın elmi irsində özünə yer almayan, 

oxuculara çatdırılmayan şagirdləri ilə bağlı maraqlı məlumatları 

Molla Cumanın əsərlərinin 2006-cı il nəşrində oxucuların 

nəzərinə çatdırır. Hörmətli professorun qeydlərindən: “... Mən 

Şərif müəllimə məktub yazdım ki, Molla Cumanın şagirdləri 
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haqqında mənə məlumat əldə etsin... Şərif müəllim məktubun 

əvvəlində yazır ki, Molla Cuma el sənətinin sirlərini onlarla 

şagirdlərinə öyrətmişdir. Şagirdləri içərisində aşağıdakı 

şəxslərin adları çəkilir: Ləzgi Aşıq Yarəli, Məhəmmədəli, Ümid 

Ağa Gözlü, Aşıq İsgəndər, Aşıq Məhəmməd, Putullu ( 

Dağıstan-P.Ə.)Aşıq Hacı Məhəmməd, Qadruxlu (Dağıstan-P.Ə.) 

Aşıq İsmayıl, Zəyəmli (Qax) Molla Oruc, Aşağı Göynüklü Aşıq 

Yusif, Baş Layısqılı Aşıq Hacıbala, Aşıq Kərəmoğlu, Qaçayoğlu 

Aşıq Məhəmməd, Əlizadə Almalı, Qara Oruc İsmayıllı və sairə” 

[ 34, s. 596]. 

Molla Cuma zəmanəsinin elm-ürfan, dərin zəka 

sahiblərini, dini və dünyəvi əqidəli müdrik şəxsiyyətlərlə 

dostluq əlaqələri saxlamışdır ki, bu nurlu şəxsiyyətlərdən biri 

Baş Layısqı kəndinin sakini Molla Surxay olmuşdur. O, müasiri 

və həmyerlisi Molla Surxayı sevmiş, onunla sıx dostluq 

münasibətləri saxlamışdır. Molla Surxay nəinki Baş Layısqının, 

həmçinin bütün Göynük mahalının ən nüfuzlu adamlarından 

hesab olunurdu. Molla Cuma ona həsr etmiş olduğu şeirlərinin 

birində onu mahalın iki ən tanınmış adamlarından biri kimi 

oxucularına təqdim edərək yazmışdı: 

 Muştuluq Adəm Ataya, ondan qalmış bu fərzəndə. 

 İkidir səxavət əhli bizim Şəki uyezdində 

 Baş Şeyx Hacı Əhməddir, ayağı Molla Surxaydı 

[8,s.392] . 

 Aşığın yaradıcılığının ən gözəl nümunələrindən olan 

“Molla Surxay”[34] şeiri bu dostluğun səviyyəsini gələcək 

nəsillərə çatdıran bir örnək, həmçinin Molla Surxayın nəzmlə 

yazılmış tərcümeyi-halıdır. Şair Molla Surxayı iki gözünün 

çırağı, başının tacı, bütün dostlarının qabağı, öncəsi kimi tərif 

edərək yazır: 

Ey ağalar, iki gözüm, 

 Çırağı Molla Surxaydı. 

  Başım tacı, dil-dəhanım, 

  Müştağı Molla Surxaydı. 

    Ağlım, huşum, din-imanım, 
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  Yığnağı Molla Surxaydı. 

  Mənim eşqin məclisində, 

   Həm çağı Molla Surxaydı. 

   Nə qədər dostlarım varsa, 

          Qabağı Molla Surxaydı. [34,s.357] 

Şeirin ikinci bəndindən şairin mühiti haqqında da məlumat 

almaq mümkündür. Molla Cuma Molla Surxayı cənnətdə bitən 

sərv ağacına, qızılgül qönçəsinə bənzədir. Ancaq çox təəssüf ki, 

bu elcanlı şəxsiyyət yaxşı insanların əhatəsində deyil, ömrü sar 

içərisində keçir: 

               Molla Surxay bir qönçədir, 

               Açılıbdır xar içində, 

               Özü tərlan balasıdır 

               Ömrü keçir sar içində. 

               Bir kəsi saxlasa Allah, 

               Zaval olmaz mar içində. 

               Nə muradə üz çevirsən, 

               Görərsən ki, var içində. 

               Cənnətdə sərvi-tutanın, 

              Butağı Molla Surxaydı. [34,s.357-358] 

Molla Surxaya xas olan məzlumsevərlik, səxavətlilik, 

zalımların qənimi olmaq, Yusif kimi gözəl camallı, təmiz qəlbli, 

həyalı, bütün dağlardan uca, Tur dağına bənzər, Hacı 

Murtuzanın layiqli davamçısı, gündə yüz qonağı olsa belə 

qaş-qabağı turşumaz qonaqpərvər, Allahın dünyada ən əziz 

qonağı və s. xüsusiyyətləri böyük məhəbbət və poetik 

tərənnümlə oxucuya çatdırılır. Şeirdə Molla Surxayın nəsli, 

dostları o dərəcədə dəqiqliklə verilib ki, tədqiqatçı üçün Molla 

Surxayla bağlı geniş axtarışa ehtiyac qalmır, Məsələn, 

              Kənd içində dost tutubdur, 

              Biri Yusif, biri Əmrah, 

              Biri Cəbrayıl yüzbaşı, 

              Biri Molla Həbibüllah, 

              Bir-birindən cüda salma, 
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              Bunları, ey Qədirullah. 

             Cümlə batı əndəlibdir. 

             Gül bağı Molla Surxaydı. 

 

             Neçə övlad verib Tanrı, 

             Əhməd, Əli, Məmmədəli. 

             İnşallah öz yerində, 

             Durar oğlu Murtuzəli. 

             Şəhərdə dostları vardır, 

             Hacı Mirhəmzə, Qurbanəli, 

             Çox olsun uca dağlar, 

             Tür dağı Molla Surxaydı . 

 

             Min üç yüz on dörd sənədə, 

             Bəlkə əlli ola yaşı. 

             Biri Şirin, biri Polad, 

             Vardır onun dü qardaşı, 

             Ataları Hacı Murtuza, 

             Babaları Balakişi, 

             Layiqi də o mədəndən, 

             Çıxdı bu cəvahir daşı. 

             O səbəbdən cümlə ellər 

             Sorağı Molla Surxaydı [ 34 , s.360] 

Bu iki nurlu insanın dostluğu ilə bağlı folklor toplayıcıları 

maraqlı rəvayətlər toplamışlar. Molla Cuma “ Dünyadır” rədifli, 

“ Salam olsun sənə, ey molla Surxay” misrası ilə başlayan 

qoşmasını da dostuna həsr etmişdi. 

Əlbəttə, Molla Surxay kimi imanlı, millətsevər, 

insansevər, milli ruhlu şəxsiyyətləri qırmızı imperiya sağ qoya 

bilməzdi. 

Molla Cuma 1920-ci ildə vəhşicəsinə öldürüldüyündən 

Molla Surxayın həyatının sonrakı illəri aşığın qeydlərinə 

düşməmişdir. 1930-cu illərin sovet repressiya maşını minlərlə 

soydaşlarımız kimi bu nurlu insanın da həyatına son qoymuşdur. 

Hazırda Baş Layısqı kəndinin tanınmış soylarından biri “Hacı 
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Surxaylar” adlanır. Bu soyun layiqli davamçılarından olan 

Nizami qırmızı imperiyanın vəhşiliklərinə nifrət oyadan 

acınacaqlı xatirələrə söykənərək Hacı Surxayın ədalətsizcəsinə 

öldürülməsini aşağıdakı kimi nəzərimizə çatdırdı. Onun 

dediklərindən: “1930-cu il Şəki üsyanı yatırıldıqdan sonra Hacı 

Poladı və oğlu Sədini bir çoxları kimi indiki məktəbin yerində 

güllələdilər. Hacı Surxaya qoca olduğu üçün dəymirlər. Kəndin 

bir sıra bədəməl sakinləri onun sağ qalması ilə barışa bilmirlər. 

Siyasi rəhbərliyə ondan şikayət ediblər ki, qoca olsa da hamının 

sevimlisidi, kəndi o idarə edir. “Günahkarların” 

güllələnməsindən bir ay keçir. Bir gün Hacı Surxay eyvanda 

uzanmışdı. Yoldan səs-küy eşidir. O görür ki, kəndə yenicə 

göndərilmiş partiya təşkilat katibini döyürlər. Qonağa əl 

qaldırmağın yaramaz hərəkət olduğunu qonağı döyən gənclərə 

bildirib partkomu onların əlindən alır. Bunu görən Lətif adlı 

şəxs mərkəzə bildirib ki, Hacı Surxay yeni gələn partiya işçisini 

gənclərə döydürdü. Üç nəfər əsgər gəlib Hacı Surxayı aparır. 

Hacı Surxayın aparılması xəbəri partiya katibinə çatdıqda o, bu 

ədalətsizliyə dözməyərək Hacı Surxayın aparıldığı Baş Göynük 

kəndinə gəlir. Artıq gec idi. O, kəndə çatanda Hacı Surxay 

qaniçən əsgərlər tərəfindən güllələnmişdi”. 

Məlum olduğu kimi, şifahi söz sənətinin digər sahələri 

kimi aşıq ədəbiyyatı da XX əsrin 20-ci illərindən sonra sistemli 

şəkildə inkişaf etməyə başlamış, bu sahə ilə bağlı bir sıra geniş 

miqyaslı tədbirlər keçirilmişdir. “ Şəki fəhləsi”qəzetinin 1930-cu 

illər buraxılışları Şəkidə aşıq sənətinin inkişafının öyrənilməsi 

baxımından böyük maraq doğurur. “Nuxa işçisi” qəzetinin 

(qəzet 30-cu illərdə “Nuxa işçisi” adlanmışdır-K.A.) saylarının 

araşdırılması göstərir ki, bu illərdə Şəkidə və onun ətraf 

kəndlərində aşıq sənəti inkişaf etmiş, bu ərazilərdə məşhur el 

aşıqları yaşayıb- yaratmışlar. Dodulu Aşıq Paşanın, Qışlaqlı 

Aşıq Kərimin, Cəfərabadlı Aşıq Müğümün, Baş Layısqılı Aşıq 

Əhməd və Aşıq Məhəmmədin, Aşağı Layısqılı Aşıq Əhmədin, 

Daşbulaqlı Aşıq Şamilin, Biləcihli Aşıq Musanın, Baş Göynüklü 
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Aşıq Camal və Aşıq Əhmədin, Şinli Aşıq Güləhmədin, Şabalıdlı 

Aşıq Əhmədin fəaliyyətlərinin və yaradıcılıqlarının izləri 

qəzetin səhifələrində qalmışdır.  

1938-cu ilin mart ayında Bakı şəhərində keçirilən 

Azərbaycan aşıqlarının II qurultayında digər bölgələrlə yanaşı 

nuxalı aşıqlar da iştirak etmişlər. Şəkidə münbit aşıq mühitinin 

mövcudluğunu təsdiqləyən ədəbiyyat azmanı, professor Yaşar 

Qarayev doğru olaraq yazır ki, “ ....Şəkidə və kəndlərində aşıq 

ənənəsi əslində çox güclü olmuş, burada ilkin sovet vaxtı da 

canlı aşıq mühitləri fəaliyyət göstərmiş, onların rəsmi 

yığıncaqda seçilən nümayəndə heyəti Azərbaycan aşıqlarının 

ikinci qurultayında iştirak etmişdir”[7,s.33]. Ancaq təəssüf ki, 

folklorşünas alimlərin tədqiqatlarında Nuxa aşıqlarının 

fəaliyyətinə yer verilməmişdir. Məsələnin bu tərəfi ilə bağlı, 

görkəmli musiqişünas, folklorşünas alim, A.İ.Gertsen adına 

Rusiya Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Etnokulturologiya 

kafedrasının professoru, həmyerlimiz Faiq Çələbi çox doğru 

olaraq yazır: “XX əsrin II yarısında, aşıqşünaslığın fəallaşdığı 

bir dövrdə tədqiqatçıların gözü Şəki tərəfə baxmadı, sonra isə 

suallar qarşısında aciz qalan alimlərin pərdəarxası söhbətləri 

başlandı. Yəni Şəki muğama və qəzələ aşiq, aşıq sənətinə isə 

biganə olan tacirlər və zadəganlar diyarı kimi qələmə 

verildi”[8,s.23]. Aşıq ədəbiyyatını tədqiq edən alimlərin qələmi 

“Şəkidə aşıq mühiti” ifadəsini qəbul etmədiyi üçün, bu maraqlı 

və acı taleli mövzu tədqiqdən kənarda qaldı. “Nuxa işçisi” qəzeti 

1938-ci il 10 və 12 yanvar saylarında Azərbaycan aşıqlarının II 

qurultayında Şəki aşıqlarının iştirakı ilə bağlı Nuxa Şəhər 

Sovetində keçiriləcək müşavirədə iştirak edəcək aşıqların və 

yazıçıların adlarını açıqlayan bildiriş dərc etmişdir. 1938-ci il 

yanvar ayının 13-də gündüz saat 12-də Nuxa Şəhər Sovetində 

Nuxa rayonu aşıqlarının Nuxa sovet yazıçıları ilə birlikdə 

müşavirəsi çağırılmışdır. Qəzetin 10 mart 1938-ci il tarixli 

sayında Məmmədiyyə Süleymanlının “Nuxa aşıqlarının 

konferensiyası”[43] adlı məqaləsi həmin ilin mart ayının 4-də 

partiya maarifi evində Azərbaycan aşıqlarının respublika 
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qurultayına hazırlıq münasibəti ilə Nuxanın bütün aşıqlarının 

sovet yazıçıları, ədəbiyyat müəllimləri ilə birlikdə keçirilən 

konfransı ilə bağlı bizdə dolğun təsəvvür yaradır. Konfransda 

Abdulla Faruqun məruzəsindən sonra aşıqların və ziyalıların 

çıxışları dinlənilmiş, çıxışlarda vurğulanmışdır ki, 

“rayonumuzda aşıqlar çoxdur, lakin onlarla heç bir əməli iş 

aparılmır. İstər rayon incəsənət işləri müvəkkili, istər Nuxa 

sovet yazıçıları, istərsə də ədəbiyyat müəllimləri aşıqların 

yaradıcılıqlarının artmasına, onların siyasi və texniki biliklərinin 

yüksəlməsinə yaxından fikir vermirlər. Ona görədir ki, bəzi 

aşıqlar hələ də savadsızdırlar” [43].  

“Nuxa işçisi” qəzetinin redaksiyasının əməkdaşı, əslən 

Oxud kəndindən olan Camal Qədirli daha sərt mövqedən çıxış 

edərək Nuxada aşıq sənətinin inkişafına olan laqeyd 

münasibətdə keçmiş şəhər rəhbərliyini günahlandırmışdır. O 

demişdir: “Vaxtilə Şəhər Partiya Komitəsində əyləşmiş xalq 

düşmənləri Cuvarlinski, Soltanov və keçmiş Şəhər Soveti sədri 

incəsənət işlərində pozğunçuluq yaratmışlar. Xüsusilə, aşıqlara 

qarşı əhv edilməz bürokrat münasibət bəsləmişlərdir. Onlar 

aşıqların tez-tez müşavirələrini çağırmamış, onlarla geniş iş 

aparmağa qətiyyən əhəmiyyət verməmişlərdir. Hələ 

Cüvarlinskinin məsləkdaşı, ifşa olunmuş düşmən Ələşrəf 

İsmayılov həmişə aşıqları ruhdan salmış, onları incitmişdir. Bu 

həyasız adam: “Əsərlərinizi çap etdirəcəyəm”- deyərək 

aşıqlarımızın yazılarını toplamış və onları öz evinə yığıb 

saxlamışdır”[43]. Məqalənin sonundan II respublika aşıqlar 

qurultayına seçilmiş nuxalı nümayəndələrlə bağlı oxuyuruq: 

“Çıxışlardan sonra Azərbaycan aşıqlarının respublika 

qurultayına seçkilər başlanmış, bu qurultaya Aşıq Şamil, 

Layısqılı Əhməd, Aşıq Paşa, Şabalıdlı Əhməd, Aşıq Müğüm 

yoldaşlar bir səslə deleqat seçilmişlərdir”[43 ]. 

Konfransın tezisləri oxucuda böyük ikrah hissi doğurur: 

Stalin epoxasında aşıqların mövqeyi; aşıqlar arasında səmərəli iş 

aparmaq; aşıqları xalqa daha da yaxınlaşdırmaq.  
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İctimai həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, sovet 

ideologiyasının xalqın görən gözü, döyünən ürəyi olan aşıq 

ədəbiyyatında da apardığı siyasiləşmə işi göz qabağındadır. Aşıq 

xalqın dərdini, sərini unudub, gördüyünü çağırmayıb, “səmərəli 

iş” görməlidir, Lenini, partiyanı, kommunizmin təntənəsini vəsf, 

tərənnüm etməlidir. Siyasi rəhbərliyin yeritdiyi ideologiyanın 

aşıq sənətinə, aşıqlara səhv, yabançı münasibəti özünü 

Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı Nuxa filialının İdarə 

Heyətinin 1938-ci il fevralın 3-də keçirilmiş iclasında da 

göstərmişdir. İclasda digər tədbirlərlə yanaşı sovet yazıçılarının 

“aşıqlara təhkim edilməsindən” də söhbət getmişdir. Elə bu 

ideoloji amirliyin təsirindən idi ki, otuzuncu illərin “Nuxa işçisi” 

qəzetinin səhifələrində Aşıq Əhməd (Baş Layısqı), Aşıq Musa 

(Biləcik), Aşıq Müğüm (Cəfərabad), Aşıq Şamil (Daşbulaq) və 

digər sənətkarların Lenin, Stalin, Voroşilov, sosializm, 

kommunizm yolu, sovet ölkəsi, Qızıl Ordu barəsində şeirləri 

çoxluq təşkil etmişdir. “ Nuxa işçisi” qəzetinin 1938 ci il tarixli 

28 aprel tarixli sayında Aşıq Müğümin “Yaşasın” və Aşıq 

Pirinin “Kolxoz” şeirləri fikrimizin təsdiqidir. “Yaşasın” 

şeirində Aşıq Müğüm Stalini bir rəhbər kimi tərənnüm yolu 

tutaraq sosializm cəmiyyətini, fəhlə-kəndli birliyini, bu birliyi 

təmin edən Lenin ideyalarını alqışlamışdır: 

 Ay yoldaşlar, bayramınız mübarək, 

 Fəxr eyləyib azad ellər, yaşasın. 

 Polad Stalinin xoş söhbətləri, 

 Nitqlər söyləyən dillər, yaşasın. 

 

 Ölkəmizdə sosializm qurulmuş, 

 Azad hüquq, yeni həyat görmüşük. 

 Fəhlə-kəndli, biz əl-ələ vermişik, 

 Lenin qoyan doğru yollar, yaşasın. 

 

 Müğüm deyir, xoşdur sovet ölkəsi, 

 Dillərdə əzbərdir qanun-əsasi. 

 Yoldaş Stalinin Konstitusiyası, 
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 Xalqı sevən böyük rəhbər, yaşasın . 

Aşıq Pirinin “Kolxoz”şeirində isə kollektiv təsərrüfat 

sistemi alqışlanaraq staxanoxçular təbliğ,Lenin partiyasının 

rəhbərlikedici gücü tərənnüm edilir, aşıq vətəninin yeraltı və 

yerüstü sərvətləri ilə fəxr edərək dahi Lenin yolunu alqışlayır: 

 Ay yoldaşlar, könlüm əcəb səslənir, 

 Kəndimizdən səsi gəlir, kolxozun. 

 Staxanov hərəkatı yüksəlir, 

 İşləməyə var həvəsi, kolxozun. 

 

 Partiyamız bizə rəhbərlik edir, 

 Sovet xalqı Lenin yolu ilə gedir. 

 Bir-birilə yaxın qardaşlıq edir, 

 Kəndimizdən səsi gəlir, kolxozun. 

 

 Mən Piriyəm tərif edim kolxozu, 

 Azərbaycan verir nefti, həm duzu. 

 Hər tərəfə saçılıbdır ulduzu, 

 Ətirlidir gül, meyvəsi, kolxozun . 

 

                5.2. AŞIQ MUSA 

 

Biləcihli Aşıq Musanın yaradıcılığında aşıq poeziyasının 

aparıcı mövzularından olmuş təbiət lirikası mühüm yer tutmuş, 

lakin istedadlı aşıq çağdaşları kimi, siyasi lirikadan-sovet 

azadlığından, gözəl dövrandan, qadınların çadra əsarətindən 

qurtarmağından bu mövzulu şeirlərində də bəhs etməyi 

unutmamışdır. Bu cəhətdən aşığın “ Bahar” [8] adlı şeiri maraq 

doğurur. Şeirin birinci bəndi oxucuda bahar fəslinin gözəlliyi ilə 

bağlı xoş duyğular oyadır: 

 Bahar çağı, xoş zamandır, yoldaşlar, 

 Bülbüllər oxuyur, güllər açılmış. 

 Gözəllər geyinib qırmızı donu, 

 Xoş danışır, şirin dillər açılmış.-[8,s.396 ] 
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yazaraq oxucuda xoş əhvali- ruhiyyə yaradan aşıq, birdən-birə 

şeiri siyasiləşdirərək siyasi məzmuna keçid edir: 

 Çox gözəl zamana, gözəl dövrandı, 

 Düşmənlərin ürəkləri xallandı, 

 Azadlıq verilib, çadra tullandı, 

 Hər tərəfdə ipək tellər asılmış [8 ,s.396]. 

Əlbəttə, Aşıq Musanın şeirdə bu cür poetik gediş zamanın 

siyasi- ideoloji tələblərindən irəli gəlmişdir. Qoşmanın sonuncu 

bəndində vətəninin gələcəyinin xoşbəxt, parlaq olacağını görən 

aşıq yazır: 

 Aşıq Musa, sazı əldə danışır, 

 Səhər-axşam tarlalarda yarışır, 

 Bağçamızda qızıl güllər oynaşır, 

 Gələcəyə geniş yollar, açılmış[8 , s.396]. 

Aşıq şeirinin şəkli xüsusiyyətlərini gözəl bilən Aşıq 

Musanın yaradıcılığında bağlama- müəmmalara da rast gəlmək 

olur. Aşığın aşağıda nümunə kimi verdiyimiz bağlaması bu 

janrın mükəmməl nümunəsi kimi diqqətimizi cəlb edir: 

 Aşıq-aşıq aşındadır, 

 Aşın ocaq başındadır. 

 Söylə görüm, ay aşıq, 

 Bu daş neçə yaşındadır?  

  

 Aşıq aşın bişibdir, 

 Bişib dəmnən düşübdür, 

 Dünya binnət olandan, 

 Bu daş yerə düşübdür [ 8 , s. 397]. 

Aşığın bu bağlaması hələlik öz açımını tapmamışdır. 

 “Nuxa işçisi” qəzetinin 2 oktyabr 1938-ci il tarixli 

sayında əlində saz tutmuş 7 nəfər aşıq və 1 nəfər balabançı 

şəklinin verilməsi isə aşıq sənətinin Nuxa folklor mühiti üçün 

xarakterik olduğuna dair qənaətimizi möhkəmləndirir. Şəklin 

aşağısından bu sözlər yazılıb: “Nuxa rayonu aşıqları Böyük 

Oktyabrın XXI illiyinə hazırlaşırlar. Şəkildə rayonun aşıqları”[ 

45]. 
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Verilmiş qeydlərin qısa şərhindən gördüyümüz kimi, XX 

əsrin birinci yarısında bu gün monoqrafik aspektdə tədqiq 

edilməsi vacib olan Şəki aşıq sənəti haqqında da məlumatlar yox 

deyildir və bu sənətin inkişafında Göynük mahalında 

yazıb-yaratmış aşıqlar əhəmiyyətli rol oynamışlar. 

XX əsrin ikinci yarısında Şəkidə və Göynük mahalında 

aşıq sənəti daha geniş inkişaf etmiş, Molla Cuma varisləri olan 

Aşıq Əhməd ( Aşağı Şabalıd), Aşıq Əhməd (Baş Layısqı), Aşıq 

Əhmədiyyə (Baş Göynük), Aşıq Hacıbala (Baş Layısqı), Aşıq 

İsmayıl (Baş Göynük), Aşıq Əhməd (Baş Göynük), Aşıq 

Məmməd (Baş Layısqı), Aşıq Sirac (Baş Layısqı), Aşıq Nəcəf 

(Baş Layısqı), Aşıq Camal (Baş Göynük), Aşıq Yusif (Aşağı 

Göynük), Aşıq Azad (Baş Göynük) və digər aşıqlar yetişib 

fəaliyyət göstərmişlər ki, onların həyat və yaradıcıığı haqqında 

müvafik məlumatları hörmətli ovucularımızın diqqətinə 

çatdırırıq.  

  

              5.3. AŞIQ SİRAC  

  

Aşıq Siracın “Gözləyən var yollarımı” (2003) şeirlər 

kitabını vərəqlədikcə, ancaq bir qənaətə gəlirsən ki, Molla 

Cumadan sonra bu torpağın (Şəki torpağı - Layısqı torpağı 

nəzərdə tutulur - K.A.) yetirdiyi ən istedadlı aşığı Aşıq Siracdır. 

Sirac Abuzər oğlu Həbibullayev 1933 - cü ildə Baş 

Layısqı kəndində dünyaya göz açmışdır. Atası Abuzər müəllim 

dövrünün qabaqcıl maarifçilərindən olmuş, Şəki ərazisində 

yetərincə ad - san qazanmışdır. Sirac Həbibullayev 1940 – 1947 

- ci illərdə Qax rayonunun Qorağan kənd məktəbində 7 illik 

təhsil almış, yeniyetməlik dövrü müharibə illərinə düşmüşdür. 

Gənc yaşlarından aşıq sənətinə, saza-sözə ürəkdən bağlı 

olduğundan, bu sahədə mükəmməl formalaşmaq üçün 1959 - cu 

ildə respublikanın ikinci mədəniyyət mərkəzi Gəncə şəhərinə 

köçmüşdür. Aşığın Gəncəyə köçməsinin bir səbəbi də Borsunlu 

Məzahir Daşqının dəvəti olmuşdur.  
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Gəncədə məskunlaşdığı andan o, dünyagörüşü, zəkası və 

istedadı ilə sənət adamları arasında tanınmağa başlamış, 

tanınmış aşıqlarla və şairlərlə ünsiyyət yaratmış, bu dostluq və 

ünsiyyət Sirac Həbibullayevin həyatında və yaradıcılığında 

şübhəsiz ki, əhəmiyyətli rol oynamışdır. Eyni zamanda gənc 

sənətkar Orkestr Musiqiçilər Bürosunda işə düzəlmiş, 1965 - ci 

ildən isə bu büro Aşıqlar İdarəsinə çevrilmiş, o, bu təşkilatda 19 

il çalışmışdır.  

Şeir yazmağa 1946 - cı ildə başlayan Aşıq Sirac Gəncədə 

eyni zamanda üç peşə sahəsini özündə birləşdirmişdir: şair 

olmaq, aşıq kimi yetişmək və sazbənd peşəsinə yiyələnmək. Bu 

üç sənət sahəsinə məhəbbət hissi onun ürəyinin dərinliklərində 

kök salmışdır. Xüsusilə, sazbəndlik peşəsinə bağlılığı bibisi Sara 

xanımın ona sazbənd Həvildən saz aldığı gündən başlamışdı. O 

zaman balaca Sirac Qax rayonunun Qorağan kəndindəki 

yeddiillik məktəbdə oxuyurdu. Sazbənd Həvilin mehri uşağa 

düşmüş ,onu yanında saxlamaq istədiyini Sara xanıma bildirərək 

demişdi: 

- Mənim bacım, bu Sirac halal uşaqdır. İzn versəniz, mən 

onu evimə aparardım. İki uşağım var idi bu günədək, indən belə 

üç olsun. Təklif edirəm, Sara bacım gəlsin evimin şəraitinə  də 

baxsın.  

Sara xanım Sazbənd Həvilin ev şəraitindən razı qalaraq 

balaca Siracı həyat yoldaşına tapşıraraq Qorağana qayıtmışdı. 

Abuzər müəllim bacısına inanırdı. Əgər müəllim, usta öz 

şəyirdini bu dərəcədə əzizləyirsə gərək ondan narazılıq 

etməyəsən. Bir neçə gündən sonra Abuzər müəllim Siracın ilk iş 

yeri və ustası Həvillə özü də gəlib şəraitlə tanışlıqdan sonra 

razılıq etmişdi.  

Sirac birinci arzusuna çatmışdı. Şəyirdliyinin ikinci ilində 

o, artıq özü sərbəst olaraq saz düzəldə bilirdi. Siracın ilk səs 

sınağı Qorağan kənd yeddiillik məktəbinin növbəti buraxılışı 

münasibəti ilə keçirilən təntənəli yığıncaqda olmuşdu. O, ilk 

dəfə orada aşıq kimi çıxış etmişdi. Onun oxuduğu mahnılar 

iştirakçılar tərəfindən razılıqla qarşılanmışdı. Səsi və aşıqlıq 
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məharəti Layısqıda hamının hörmət bəslədiyi Əhməd Yusifov 

tərəfindən də bəyənilmişdi. Bu söz sərrafı olan insan bu gənc 

oğlanı alqışlayaraq onun parlaq gələcəyi olacağını söyləmişdi. 

Sonrakı illərdə Sirac Əhməd müəllimin ümidlərini 

doğrultmuşdu. O, yaradıcı, improvizist aşıq kimi yetişmişdi. 

Ancaq necə? Əlbəttə ki, sonsuz çalışqanlığının, yuxusuz 

gecələrinin hesabına.  

Aşıq Siracın şeirlərinin ünvanına nəzər yetirdikcə 

təəccüblənməyə bilmirsən. Az qalır ki, hər bədii nümunənin 

sonunda Azərbaycanın bütün diyarları, oba - oymaqları öz əksini 

tapsın. O dəqiqə XIX əsrin dahisi S.Ə.Şirvaninin həyatından bir 

lövhə yada düşür. Vaxtilə Şamaxı məktəbində şagirdləri sevimli 

müəllimlərinin [S.Ə.Şirvaninin - K.A.] dərin biliyinə heyran 

qalıb: Müəllim, siz bu qədər biliyi haradan qazanmısınız? – 

sualına, dahi şair: səyahətlərimdən.- deyərək cavab vermişdi. 

Aşıq Siracın da seirlərinin sonunda onun ilhamının mənbələri öz 

əksini tapıb. Bəlkə də onun yaradıcılığında çoxçalarlığı yaradan, 

məzmun gözəlliyini təmin edən yurdunu, Vətənini daha yaxşı 

tanıması, qarış - qarış gəzməsidir. 50 - ci illərdə ədəbi 

yaradıcılığa başlayan, şifahi xalq ədəbiyyatının bütün çalar və 

rənglərinə, xalqın bədii təfəkkürünə, əfsanə və nağıllarına, 

dastan və bayatılarına, mifik təsəvvürlərinə, adət-ənənələrinə 

yaxından bələd olan, yaradıcılığında aşıq ədəbiyyatının bütün 

janrlarında - qoşma, gəraylı, divani, müxəmməs, təcnis, 

qıfılbənd və digər janrlardan məharətlə istifadə edən Aşıq Sirac, 

sənətin bütün çətinliklərinə, əzab və məşəqqətlərinə ləyaqətlə 

sinə gərmişdir. 

Aşıq Siracın yaradıcılıq nümunələri forma və məzmun 

baxımından olduqca bitkindir. Məs. “Bilmirəm” rədifli 

gəraylısına diqqət edək: 

 Ürəyimdə dərdim çoxdu, 

 Arzuma çata bilmirəm. 

 Gözlərimdə yuxu yoxdu, 

 Gecələr yata bilmirəm. 
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  Bir tərlanım qaçıb getdi, 

  Sirri yada açıb getdi, 

  Yad ellərə uçub getdi. 

  Sorağın tuta, bilmirəm  

 

  Siracam, gəzib hər yanı, 

  Tapa bilmədim cananı, 

  Birdəfəlik bu hicranı 

       Qəlbimdəm ata bilmirəm [ 11, s. 14]. 

Aşığın “Dağlar” [11] rədifli gəraylısında yurdunun 

təbiətinə, başı qarlı dağlarına, sərin yaylaqlarına olan məhəbbəti 

öz əksini tapmışdır. Aşıq yazır: 

 Bu gün qoynun gülər yenə, 

 Zirvələri qoşa, dağlar. 

 Baxan heyran olur sənə, 

 Hüsnün gəlir xoşa, dağlar 

 

 Gəzdim sərin yaylağında, 

 Könül açan oylağında, 

 İsti suyun bulağında, 

 Təbim gəldi cuşa, dağlar. 

 

 Bahar olcaq, gülün açır, 

 Yamaclardan cüyür qaçır, 

 Qayalardan kəklik uçur. 

 Qonur daşdan-daşa, dağlar. 

 

 Nə dərd səni edib yorğun, 

 Sənin məndən budur sorğun. 

 Kədərliyəm, çünki Vurğun 

 Ömrün vurdu başa, dağlar. 

 

 Siracın artıbdır qəmi, 

 Yenə gəldi hicran dəmi, 

 İnsan solar çiçək kimi, 
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      Sən əbədi yaşa, dağlar [ 11, s. 23-24]. 

Aşığın təbiət lirikasının ən gözəl nümunələrindən olan 

“Şəkidə”[11], “Görün”[11], “Arasında”[11] və s. gəraylılarında 

da eyni ruh hakimdir. Aşıq Siracın “Zeynəb”[11], “Nabat”[11], 

“Əlfinaz”[11], “Zümrüd”[11] adlı gözəlləmələrində el qızlarının 

hüsnü cəmalı, zahiri və daxili gözəlliyi tərənnüm edilir. 

“Zeynəb”[11] şeirinə diqqət edək: 

       Pəncərədən oğrun-oğrun, 

       Nə baxırsan yola, Zeynəb? 

       Camalına oldum vurğun, 

       Al yanağı lala, Zeynəb. 

 

       Muştaq oldum ala gözə, 

       Tüti dilə, şirin sözə, 

       Dilim tutmur deyim sizə, 

       Bu dərdimi bala, Zeynəb. 

 

       Özündən varmı xəbərin? 

       Günəşisən al səhərin, 

       Gözəllikdə bərabərin, 

       İnanmıram ola, Zeynəb. 

 

       Olmaz sən tək mina gərdən, 

       Apardın əqlimi sərdən, 

       Ağ üzündən öpüb hərdən, 

       Sirac qadan ala, Zeynəb [11, s. 42-43]. 

Şeir sənətkarlıq baxımdan da diqqəti cəlb edir. Aşıq - şair 

gözəlin yanağını laləyə, cəmalını günəşə, boyunu sərvə 

bənzədərək təşbehlərdən, “ala göz”, “şirin söz”, “tuti dil”, “al 

səhər”, “ağ üz” epitetlərindən məharətlə istifadə edərək poetik 

obrazlılığı artırmışdır. 

Aşıq Siracın poetik irsində qoşmanın təcnis, cığalı təcnis, 

nöqtəsiz təcnis, diltərpənməz təcnis növlərindən də orijinallıqla 

istifadə edilmişdir. Şair Molla Cuma yaradıcılığında təsadüf 
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edilən “əvvəl - axır” (yəni misralar hansı hərflə başlayırsa, 

həmin hərflə də qurtarmalıdır) formasına sadəlik gətirərək 

“əvvəl eyni hərf” formasını da yaradıcılığında tətbiq etmişdir: 

 Molla Cumada əvvəl - axır: “D” hərfi üzrə: 

 Dilbərim, sən olma yad, boyu şümşad,  

 Dərmansız dərdimə sən eylə imdad,  

 Dillərin bülbüldü, gözlərin cəllad,  

 Dad əlindən ey dad, sən eylə imdad [ 34, s. 391]. 

 

 Aşıq Siracda əvvəl eyni hərf: “D” hərfi üzrə 

  

 Dilin dəlil deyir dalda darğasan,  

 Dal deyildir dalansa dala, dal 

 Dərdə dəlalətsən, dəxi dardasan, 

 Dadrəst dilə, danış dərdin dal - dala [ 11, s. 241]. 

Ədalət naminə qeyd edək ki, “əvvəl-axır” formasını 

təcnisə tətbiq etmək olduqca çətin olduğundan istedadlı aşıq bu 

yolla getməmişdir. Aşığın ustadından geri qalmaması yüksək 

sənətkarlıqla qələmə alınmış “a”, “s”, “q”, “b”, “v”, “d”, “ə”, 

“e”, “j”, “z”, “y”, “i”, “g”, “l”, “k”, “m”, “o”, “ö”, “p”, “r”, “ü”, 

“u”, “t”, “x” hərfləri üzrə əvvəl-axırlarında öz əksini tapmışdır. 

Bu qəbil şeirlərində danılmazdır ki, aşıq Molla Cuma sənətinə 

yaxınlaşmağı bacarmışdır.. “H” hərfi üzrə “əvvəl - axır”ına 

diqqət edək: 

 Həyatda görmədim fərəh, 

 Həsrət məni üzdü billah. 

 Hərzə, hədyan deyən əbləh, 

 Həzar edib dərdim vallah. 

x x 

 Haqq sevən əməli saleh, 

 Hamını eyləyər valeh, 

 Həqir, alçaq, həm bəd taleh, 

 Həmişə ağlar inşallah [ 11, s. 276-277]. 

 Aşığın yaradıcılığında doğma Şəkiyə və ana yurdu 

Layısqıya həsr etdiyi şeirlər bənzərsiz poetik örnəklədir. Aşıq 
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Siracın etnoqrafik səciyyə daşıyan “Şəkinin”[11] adlı şeiri onun 

yurduna olan sonsuz sevgisinin təzahürü kimi qələmə 

alınmışdır.Şeirdə aşıq - şair Şəkiyə aid bütün xüsusiyyətləri, 

iqlimindən tutmuş, görkəmli şəxsiyyətlərinədək poetik sözün 

qüdrəti ilə əks etdirmişdir.Şeirdən bir neçə bəndi oxucularımızın 

nəzərinə çatdırırıq: 

Müqəddəs yurdumuzun aləmdə tapılmaz tayı, 

Mülayim keçir yazı, payız, qışı, həm də yayı, 

Şəhərə rövnəq verir əzəmətli Xan sarayı, 

Həkk olub hər daşına uluların hay - harayı. 

Tarixi, qədimlərdən verir sorağı Şəkinin . 

x x 

Sehirlidir qara zurna, ovsunlayıb ürəkləri, 

Bu sənəti yaşadacaq, Həbillahı, Ələfsəri, 

Tar - kaman xatırladır, Əlövsəti, Ələsgəri, 

Saxlanır arxivlərdə minlərlə sənət əsəri, 

Nur saçır gələcəyə bu şən növrağı Şəkinin. 

x x 

Möhtərəm ədibimiz, həm fəxrimiz Sabit Rəhman, 

Yazıb çox komediya, hikmət dolu, səlis, rəvan, 

Lütvəli Abdullayev, aləmləri edib heyran, 

Girib hər komik rola, səhnələrdə açıb meydan, 

Şən gülüş ustasına, çoxdur marağı Şəkinin. 

x x 

Yayılıb Bəxtiyarın, şöhrəti yer kürəsində, 

Çağlayır ləl mədəni, onun coşqun sinəsində, 

Fəlsəfə alimidir, min məna var kəlməsində, 

Görürük bu gün onu, Nizamilər zirvəsində, 

Xalqımın şair oğlu, olub çırağı Şəkinin . 

x x 

Partizan Əhmədiyyə, cəsur olub Fransada, 

Onun bu cəsarəti, yüksəldibdir fəxri ada, 

Köksündə hərbi medal daxil olanda parada, 

General qarşısında, addımlayıb ön sırada, 
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Belə mərd yetişdirib, ana torpağı Şəkinin [ 11, s. 321-322]. 

 Bəndlərin məzmunundan göründüyü kimi, yurdu 

şöhrətləndirən ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərindən – 

Bəxtiyar Vahabzadənin, Sabit Rəhmanın, məşhur xanəndə 

Əlövsət Sadıqovun, Ələsgər Abdullayevin, zurnaçı Həbillahın, 

Ələfsərin,aktyor sənətimizin əvəzedilməzi Lütfəli Abdullayevin, 

əfsanəvi partizan Əhmədiyyə Cəbrayılovun adı aşığın qələmində 

böyük məhəbbətlə xatırlanmışdır.  

Saz, söz sənətimizin qüdrətli nümayəndəsi Molla Cuma 

vaxtilə özünün ən mükəmməl yaradıcılıq nümunələrindən biri 

olan “Layısqı” adlı şeirində doğma yurdu Layısqını tərənnüm 

edərək yazmışdı:  

 Nə gözəl vətənsən, mübarək kəndsən,  

 Qismət oldun biz ümmətə, Layısqı. 

 Yan gəzənlər sənin qədrini bilməz, 

 Sən hayıfsan müxənnətə, Layısqı. 

  

 Molla Cuma qəm, hicranə batıbdır, 

 Ahü - zarı asimana çatıbdır, 

 İsmi Pünhan səndə qərar tutubdur, 

 Oxşayırsan lap cənnətə, Layısqı [11 ,145]. 

 Görkəmli el nəğməkarının bu məkanı cənnətə bənzətməsi 

təsadüfi deyil. Bu cənnəti öz gözlərinlə görmək üçün gərək 

Layısqını görəsən, gəzəsən. Görkəmli aşığın oxucularına təqdim 

etdiyi bu ilahi cənnətməkan kənd, yurdun istedadlı aşıq - şairi 

Aşıq Siracın “Gəl”[11] rədifli qoşmasında zərif xalı kimi bütün 

gözəllikləri ilə oxucuların qarşısına sərilir. Şeiri oxuduqca elə 

bir təbiət lövhəsi oxucuya təqdim olunur ki, istər – istəməz 

həmin gözəllikləri gözlərinlə görmək üçün xəyalən Baş 

Layısqıya doğru qanadlanırsan. Əbəs deyil ki, aşıq da yurdunun 

təbii gözəlliklərini Azərbaycan oxucusuna tanıtmaq, bu gözəl 

diyara seyrçiləri dəvət etmək üçün əsərinin adını müraciət 

formasında “Gəl” adlandırır. Təbiətin yaz və yay aylarının 

yurdun flora və faunasına verdiyi gözəllik şeirdə o dərəcədə real 

verilir ki, sanki əsəri oxuduqca bülbüllərin cəh – cəhindən, 
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turac, kəkliklərin civiltisindən qulaq tutulur, qayalarda 

qartalların qiy vurması, meşə - ormanlarda, tala və düzlərdə 

maral, cüyür və ceyranların qaçışı insanı valeh edir. Aşığın 

vətənimiz Azərbaycanın bir parçası olan doğma yurduna olan 

məhəbbəti misralara çevrilib oxucunun qəlbinə şirin bir şirə 

kimi süzülür: 

 Yada sal gəncliyin xatirəsini, 

 Baharın ətirli xoş nəfəsini, 

 Dinləmək istəsən bülbül səsini, 

 Mayda bərq vuranda gül gülşəndə, gəl. 

 

 Var bizim ellərdə başqa gözəllik, 

 Ormanında turac, dağında əlik. 

 Yanında çolpalar, hər ana kəklik, 

 Yalçın qayalara yetişəndə, gəl 

 

 Gətir göz önünə vətəni bir an, 

 Söylə: bu yerlərə kim olmaz heyran? 

 Meşələrdə maral, düzlərdə ceyran, 

 Talalarda cüyür mələşəndə, gəl [ 2, s. 142 - 143]. 

Yurdun qədim türklərin qoxusunu verən, adında türklüyun 

bütün fonetik və morfoloji xüsusiyyətlərini yaşadan yer adları, 

gözəllik və əzəmət rəmzi olan dağ və yaylaqların vəsfi, 

tərənnümü aşığın söz çələngində əbədiləşərək bu yerlərin tarixi 

baxımdan da türklərin qədim yaşayış məskənləri olması 

möhürünü vurur: 

 Xoşdur mənzərəsi bizim yaylağın, 

 Dəvənni, Şıx Qaflan, Salavat dağın. 

 Güneyli döşlərdə başlanır sağın, 

 Quzular diz çöküb əmişəndə, gəl.  

  

 Yayda gəl dağlara səfa sürməyə, 

 Meşələr qoynundan moruq dərməyə 

 Nazlı çiçəklərdən çələng hörməyə, 
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 Yamaclar donunu dəyişəndə, gəl. 

 

 Göynükdən bəriyə dönəndə birbaş, 

 Rasr gəlir Təkpalıd, Arxac, Qaşqadaş. 

 Mənzil kəsə - kəsə, sən yavaş – yavaş, 

 El həsrəti cana girişəndə, gəl [ 2, s. 142- 143]. 

Aşıq Siracın “Layısqı” şeiri onun doğulub boya - başa 

çatdığı doğma yurda olan sonsuz məhəbbətinin ifadəsidir. Şeirdə 

doğma şəhəri Şəkinin, ana yurdu Layısqının tərənnümü ana xətt 

dir. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, bu şeirdə Aşıq Sirac Layısqının 

cənnətməkanlığını mənəvi müəllimi Molla Cumadan da gözəl 

verə bilmişdir. Azərbaycan aşıqlarının hər birinin yaradıcılığı 

üçün xarakterik olan təbiət gözəlliklərinin təsviri və tərənnümü 

Aşıq Siracın “Layısqı” şeirində daha əlvan boyalarla verilmişdir. 

Layısqı kəndinin yaraşığı olan göy çəmənləri, yaşıl çölləri, 

durna gözlü bulaqları, ətirli gülləri, otları, əsrarəngiz çiçəkləri, 

müxtəlif növ quşları, havası xəstə üçün can məlhəmi olan 

yaylaqları böyük məhəbbətlə tərənnüm obyektinə çevrilmişdi. 

Şeirdən aşağıdakı bəndləri oxuyan oxucu yurdsevər şair qəlbinin 

döyüntülərini eşitməklə yanaşı, özünü quşların cəh – cəhi ilə 

əhatə olunmuş, bənövşə, yağlıca, novruzçiçəyi, qızılgül, 

həmərşin gül və çiçələrinin ətrindən bihuş olmaq dərəcəsinə 

çatdığı bir cənnətdə hiss edir. Bülbülün, sarıköynəyin, 

qaratoyuğun şən təranəsindən, ecazkar səsindən insan vəcdə 

gəlir: 

  Bənövşə, yağlıca, novruzçiçəyi, 

            Qızılgülün tər qönçəsi, ləçəyi, 

  Həmərşindir çiçəklərin göyçəyi, 

            Təzələyir təravətin, Layısqı. 

 

  Müğənni quşların şən təranəsi, 

   Sarıköynək, qaratoyuq nəğməsi, 

            Qəzəlxan bülbülün ecazkar səsi, 

            Laylasıdır təbiətin, Layısqı [ 11, s.146]. 
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Aşığın yayda dağların, yaylaqların gülünü, çiçəyini dərib, 

soyuq bulaqlarından içib, qarış – qarış gəzməsi, şeirdə 

Dərəqutan, Tarpüstü və Xoşgəl kimi məşhur yaylaq və 

yerlərin adını çəkməsi onun vətəninə, onun təbiətinə olan dərin 

məhəbbətinin ifadəsi kimi yadda qalır: 

 İki qardaş hər möhnətə dözərdik, 

 Dərəqutan, Tarpüstünü gəzərdik, 

 Çiyələk toplayıb düzüm düzərdik, 

 Sevərdik yaz hərarətin, Layısqı. 

  

 O günlər bir daha olaydı barı, 

 Enəydim Xoşgəldən Cunuda sarı, 

 Biləcik çayından qalxıb yuxarı, 

 Görəm səni, məğrur, mətin, Layısqı [ 11, s.147-148]. 

 Əsərdə elə bəndlər vardır ki, insanı təbii gözəliklərlə 

birbaşa üz – üzə qoyur. Oxucu sanki zirvələri göy dələn Çakılın 

başında şah tacına bənzər qanad salıb dayanmış qartalı, 

zəmilərdə, biçənəklərdə səkə - səkə gəzən turacları, qırqovulları 

heyranlıqla seyr edir: 

  Zirvəndir qartallı, şah təki taclı, 

  Otlu, biçənəkli, zümrüd yamaclı, 

  Zəmilərin qırqovullu, turaclı, 

  Göz oxşayır əzəmətin, Layısqı [ 11, s.146]. 

 Aşığın müşahidələri o qədər real və inandırıcıdır ki, o, 

dağların yazını da, yayını da, payız və qışını da bir bənd 

daxilində olduqca təbii, real boyalarla ümumiləşdirməyi 

bacarmışdır: 

  Çəkiləndə qışın dumanı, çəni, 

  Yağır leysan, yuyur çölü, çəməni, 

  Gəlin tək bəzəyir təbiət səni, 

  Bir aləmdir lətafətin, Layısqı [ 11, s.146]. 

Şeirdə Layısqının vəsfi ilə bağlı müəllif qayəsi 

çoxçalarlıdır.Aşıq yurdunun təkcə təbiətini deyil, onun 

müqəddəs ocaqlarının da adını çəkir, buranın Molla Cuma 
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vətəni olması ilə fəxr edib, doğma yurdunu sazının, sözünün ilk 

təməli, ilham mənbəyi hesab edir:  

          Sazımın, sözümün ilk təməlisən, 

          Könül rübabımın incə telisən, 

          Molla Cümə vətənisən, elisən, 

          Məşəlisən səadətin, Layısqı. 

 

          Müqəddəs ruhların nurlu sayəsi, 

Üstündədir, bilir Moğal məhləsi, 

  Nurullahın, Şeyx Mütüşün türbəsi, 

Olub şərəf, şan-şöhrətin, Layısqı. 

 

          Hacı Salahdır, müqəddəs pirin, ocağın, 

          Saxlayır zavaldan elin, oylağın, 

          Odur havadarın, ümid çırağın, 

          Şəfa verən ziyarətin, Layısqı [11 ,s. 148-149]. 

 Əsərdə etnoqrafik lövhələr də diqqətçəkicidir. Aşıq 

doğma yurduna xas olan qonaqpərvərliyi də oxucularının 

diqqətinə çatdırmağı unutmamış, layısqılıların qonaq süfrəsini 

dünyanın ən səxavətli adamı olmuş Hatəmin süfrəsi ilə 

müqayisə etmişdir: 

           Hər kəsin gələndə əziz qonağı, 

           Zövq ilə bəzənir qonaq otağı, 

           Açılır süfrələr hatəmsayağı, 

           Başlanır şən, ziyafətin, Layısqı [ 11, s.148]. 

Yaradıcılığının ideya-bədii dəyərini, əbədiyaşarlığını 

duyan Aşıq Sirac “Mən” rədifli qoşmasında yazır: 

           Kamil ustadıyam dövri - zamanın, 

           Hikmət dəryasının qəvvasıyam mən. 

           Aşıqlar anası Molla Cumanın, 

           Müəmma, təcnisi, cinasıyam mən. 

 

           Cinasdan yaratdım nöqtəsiz təcnis, 

           Divani, dildönməz, hər biri nəfis, 

           Nadanlar sözümə qoy desin naqis, 
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          Sənət binasının bənnasıyam mən [ 11, s.149]. 

  

            5.4. AŞIQ NƏZİR 

  

    Baş Layısqı kəndində yaşayıb - yaradan aşıqlardan biri də 

Aşıq Nəzir olmuşdur. O, 1933 - cü ildə Baş Layısqı kəndində 

anadan olmuşdur. Hələ gəncliyindən aşıq ədəbiyyatına ürəkdən 

bağlı olan Aşıq Nəzir aşıqlıq sənətinin sirlərinin balakənli 

aşıqlardan öyrənmişdir.Həmin şəyirdlik illərində onlar 

(balakənli aşıqlar – K.A ) balaca Nəzirə şagird sazı 

bağışlamışlar. Müasirlərinin və övladlarının söyləməsinə görə, 

onun üç sazı oımuşdur. Şəki folklorunun mahir bilicisi və aşıq 

poeziyasının araşdırıcısı professor Faiq Çələbi Layısqı kəndində 

aşıq sənətinin inkişaf tarixindən danışarkən bizim üçün olduqca 

böyük maraq kəsb edən, “Bayramuşağı” nəslinə mənsub olan 

Aşıq Məmməd (bu şəxs Əhməd Hacı Salman oğlunun böyük 

qardaşı olmuş, Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuşdur – K. 

A ), onun bacısı oğlu Aşıq Nəzir və bu nəslə mənsub olan Aşıq 

Hacıbala ilə bağlı maraqlı məlumatlar vermişdir. Bu 

münasibətlə professor 2014 – cü ildə nəşr olunmuş “ Şəki 

folklor örnəkləri:1 – ci kitab” adlı əsərə yazmış olduğu “ ön söz” 

də yazır: “... Baş Layısqıda Aşıq Usub olub. Molla Cumanın 

müasiri. Molla Cuma ona deyərmiş ki, səninki şeytan vergisidir, 

sənnən bacarmaq olmaz. 

... Baş Layısqıda Hacı Salman oğlu Aşıq Məhəmməd vardı. 

( bu şəxsi biz hörmətli oxucularımıza Məmməd adı ilə təqdim 

etmişik – K.A ).Təxminən 1910 – cu ildə doğulub. Müharibədə 

öldü. Onun bacısı oğlu Aşıq Nəzir dayısının sazını çalırdı. Nəzir 

yaradıcı aşıq deyildi, ancaq çox yaxşı ifaçı idi. 1930 – cu ildə 

doğulub, təxminən 1974 – cü ildə ölüb”[53,s.29].  

    Aşıq Nəzir haqqında yaxınlarından və doğmalarından 

aldığımız məlumata görə, onun üç sazı olmuş, vaxtilə çalmış 

olduğu dayısı Məmməddən qalmış saz, hazırda onun Qax 

rayonunda yaşayan və atasının aşıqlıq sənətini davam etdirən 
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oğlu Vəzirin evində saxlanılır. Tədqiqatçı Faliq Çələbinin də 

qeyd etdiyi kimi, Aşıq Nəzir improvizist - yaradıcı aşıq 

olmamışdır. O, aşıq yaradıcılığının ayrı - ayrı janrlarında yazıb - 

yaratmasa da, klassik aşıq poeziyası nümunələrini, xüsusilə, 

Molla Cuma irsini mükəmməl bilmişdir. Çox təəssüf ki, onun 

sinəsində olan Molla Cumanın şeir nümunələri yazıya 

alınmamışdır. Aşıq Nəzir el ədəbiyyatının sirlərini dayısından və 

anasından öyrənmişdir. Güclü səsə və gözəl ifaçılıq məharətinə 

malik olan Aşıq Nəzir Balakən - Şəki regionunda onlarla gəncin 

toyunu sənətin ecazkar gücü və sazının yanıqlı sədaları ilə 

aparmışdır. O, Dağıstandakı toy məclislərində də iştirak etmiş, 

Aşıq Soltanla dostluq əlaqələri saxlamışdır. Məşhur aşıq Ulduz 

bu el sənətkarı ilə ailəvi dostluq münasibətləri saxlamış, anası və 

ailəsi ilə dəfələrlə Baş Layısqıda aşığın qonağı olmuşdur.  

 Aşıq Nəzir 1971 – ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Onun 

sənət yolu oğlanları tərəfindən davam etdirilir. 

  

             5.5. AŞIQ HACIBALA 

  

Göynük mahalının yetişdirmiş olan aşıqlardan biri Aşıq 

Hacıbala olmuşdur. Öz üzərində Molla Cuma kimi el 

nəğməkarının isti nəfəsini duyan Aşıq Hacıbala onun sevimli 

şəyirdlərinin olmuş, həm yaradıcı, həm də ifaçı aşıq kimi 

məşhurlaşmışdır. Aşığın Molla Cumanın şəyirdi olması ilə bağlı 

məlumatı Baş Göynüklü Şərif İdrisovun qeydlərinə söykənərək 

elm aləminə ilk dəfə professor Paşa Əfəndiyev vermişdir. 

Hörmətli professor XX əsr Şəki ədəbi mühitində özünəməxsus 

yer tutan Şərif İdrisovun ona ünvanladığı məktuba əsasən Molla 

Cumanın elmi irsində özünə yer almayan, oxuculara 

çatdırılmayan şagirdləri ilə bağlı maraqlı məlumatları Molla 

Cumanın əsərlərinin 2006 – cı il nəşrində oxucuların diqqətinə 

aşağıdakı kimi çatdırmışdır: “... Mən Şərif müəllimə məktub 

yazdım ki, Molla Cumanın şagirdləri haqqında mənə məlumat 

əldə etsin... Şərif müəllim məktubun əvvəlində yazır ki, Molla 

Cuma el sənətinin sirlərini onlarla şagirdlərinə öyrətmişdir. 
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Şagirdləri içərisində aşağıdakı şəxslərin adı çəkilir: Ləzgi Aşıq 

Yarəli, Məhəmmədəli, Ümid Ağa Gözlü, Aşıq İsgəndər, Aşıq 

Məhəmməd, Putullu (Dağıstan – P.Ə), Aşıq Hacı Məhəmməd, 

Qadruxlu ( Dağıstan – P. Ə ) Aşıq İsmayıl, Zəyəmli ( Qax ) 

Molla Oruc, Aşağı Göynüklü Aşıq Yusif, Aşıq Hacıbala 

Layısqılı, Aşıq Kərəm oğlu, Qaçay oğlu Aşıq Məhəmməd, 

Əlizadə Almalı, Qara Oruc İsmayıllı və sairə” [34,s. 596]. 

 Aşığın doğmalarının verdiyi məlumata görə, o, 1905 – cı 

ildə Baş Layısqı kəndində anadan olmuşdur. Aşıq Hacıbalanın 

həyat yoldaşı Yusif Əfəndinin nəvəsi Zöhrə xanım olmuşdur. 

Aşıq halallığı sevən şəxs olduğuna görə bir müddət kənd 

dəyirmanında dəyirmançı işləmişdir. O,kənd əhalisinin istirahəti 

üçün gözəl bir bağ salmışdır. Hələ 14 yaşında olarkən ( 1919- cu 

ildə) Molla Cuma kimi aşığın sənət sınağından üzü ağ çıxdığına 

görə, şeir sahəsində də özünü sınayaraq maraqlı poetik örnəklər 

yazmış, bu şeirlərin bəziləri vaxtilə aşıqla həmsöhbət olan 

folklor toplayıcıları tərəfindən götürülərək geri qaytarılmamışdır 

və bu günədək həmin şeirlərin taleyi məlum deyildir. Aşığın bir 

dəftər həcmində əsgi ərəb əlifbası ilə yazılmış şeirləri bu 

sətirlərin müəllifi tərəfindən götürülərək hazırda yeni latın 

qrafikasına çevirmək üçün üzərində iş aparılır. Yaradıcı aşıq 

olduğuna görə o, kəndin şeirsevərlərini və şairlərini başına yığıb 

şeir məclisləri təşkil edər, ustadı Molla Cumanın şeirlərini 

sinədəftər əzbər deyərmiş. Əməyə yüksər dəyər verən aşıq 

ömrünün müəyyən dövrünü -1943-cü ilin 17 iyunundan, 1950-ci 

ilin dekabr ayının 22 -dək Qax rayon Maşın Traktor 

Stansiyasında (MTS) traktorist vəzifəsində işləmişdir. Aşıq 1974 

- cü ildə dünyasını dəyişmiş, Hacı Salahh baba qəbristanlığında 

dəfn edilmişdir. Aşığın sazı evində saxlanılır. 

  

             5.6. AŞIQ MƏMMƏD 

 

Göynük mahalının tanınmış aşıqlarından biri Baş Layısqı 

kəndində yaşayıb fəaliyyət göstərmiş Məmməd Babayev 
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olmuşdur. Məmməd Babayev 1921-ci ildə Baş Layısqı kəndində 

anadan olmuş, ibtidai və orta təhsilini Şamaxıda başa vurduqdan 

sonra orada pedaqoji orta ixtisas təhsilini almışdır. Aşıq 

ədəbiyyatına ürəkdən bağlı olan Məmməd Babayev aşıqlıq 

sənətinin sirlərinin müasiri və həmkəndlisi olan Aşıq 

Hacıbaladan öyrənmişdir. Düzdür, Məmməd kişi improvizist 

aşıq olmamışdır. O, aşıq yaradıcılığının ayrı-ayrı janrlarında 

yazıb-yaratmasa da, klassik aşıq poeziyası nümunələrini, 

xüsusilə Molla Cuma irsini mükəmməl bilmişdir. Çox təəssüf ki, 

onun sinəsində olan Molla Cuma şeir nümunələri yazıya 

alınmamışdır. Müasirlərinin etirafına görə, əksər saz havalarını 

da çalmağı bacarmışdır. Biz də mərhum aşığın videolentlərdə 

qorunub saxlanmış ifalarını dinlədikcə bunun bir daha şahidi 

olduq. Bu müdrik insanın saz sənətini hazırda nəticəsi Hacı 

Kazım oğlu davam etdirir.  

Aşıq Məmməd 2007- ci ilin iyul ayının 15 - də dünyasını 

dəyişmişdir. Məzarı kənd qəbristanlığındadır. Aşığın sazı evində 

ən əziz xatirəsi kimi saxlanılır. 

  

                  5.7. AŞIQ İSMAYIL 

 

Göynük mahalının istedadlı aşıqlarından biri Baş 

Göynüklü Aşıq İsmayıl olmuşdur. İsmayıl kişi 1929-cu ildə Baş 

Göynük kəndində anadan olmuş, uşaqlıq illəri ağır müharibə 

dövrünə düşmüşdür.İbtidai təhsilini Göynükdə almışdır. 

1949-1953-cü illərdə Bakıda neft mədənlərində fəhlə işləmişdir. 

Aşıqlıq sənətinin sirlərini göynüklü Aşıq Əhmədiyyədən, sonra 

Göyçə mahalından Göynüyə gəlmiş Aşıq Əlidən almışdır. 

1960-cı ildə Aşıq Əli gənc İsmayılı anası Şahzərif xanımdan 

alaraq özü ilə Orta Asiyaya aparmışdır. Aşığın Orta Asiya həyatı 

yaradıcılığının gözəl nümunələrindən olan “Sazım” şerində öz 

bədii əksini tapmışdır: 

Sən eşqimin dərmanısan, 

Dünyanın loğmanı sazım. 

Könül səndən ayrı düşməz, 
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Dərdimin dərmanı sazım. 

Bəxş etsələr bil vermərəm, 

İranı, Turanı sazım. 

Səndən qabaq mən gedərəm, 

Yolunda qurbanı sazım. 

Neyləyərəm mən həyatda, 

Sənsiz dövranı sazım. 

 

Əhsən denən ustalara, 

Necə nəcib əlləri var.  

Sinənə inci düzüb, 

Min dil açan telləri var. 

Aləmə zövq gətirən, 

Bülbül kimi dilləri var. 

Gəzdikcə geniş-geniş, 

Bərəkətli evləri var. 

Bil səninlə bir eşqim var, 

Açaram meydanı sazım. 

 

İndi bil ki, sayəndə mən, 

Qazax, Türkmanda olmuşam. 

Alma-ata, Çimkənd, Sırdərya, 

Teymurləngdə olmuşam. 

Kəlbəcər, Göyçə, Baş Keçid, 

Dağıstan, Xanda olmuşam. 

Azərbaycan öz elimdir, 

Gəl dolandır canı sazım. 

 

Gəzdiyim ölkələrdə, 

Çox qanun-adət görmüşəm. 

Ayrı-ayrı dil danışan,  

Cürbəcür millət görmüşəm. 

Çoxunda səfa süzüb, 

Çoxunda zillət görmüşəm. 
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Sağ olsun dost-aşnanı,  

İsmayıla hörmət görmüşəm. 

Mən quşam, ol sən qanad. 

Gəl gəzək dünyanı sazım  12,s. 50-52. 

Aşıq İsmayıl yaradıcılığa çox gənc yaşlarından 

başlamışdır. Aşığın şeirlərinə tədqiqatçı münasibəti bildirən 

“Bütövlük” qəzetinin redaktoru Əli Qurbanlı Aşıq İsmayılın 

poeziyasının ideya və tərənnüm notlarını düzgün 

müəyyənləşdirərək yazır: “Aşıq İsmayıl istedadlı bir şair kimi, 

hər şeyi düzgün anlayan duyğulu bir insan kimi onun doğma 

Vətənə, bizi əhatə edən təbiətə, el-obaya bağlılığını, ana 

sevgisini, əsl eşq məhəbbətini əks etdirən şeirləri də oxucuların 

qəlbini oxşayır. O, ana Vətəni bütün varlığı ilə sevən əsl 

vətəndaş kimi şeirlərində bu hissləri böyük ilhamla ifadə edir: 

Səndə dünyaya gəlmişəm, 

Azad elim, Azərbaycan. 

Yarananda mərd yarandın, 

Deyir dilim, Azərbaycan 12,s.4-5. 

Aşığın yaradıcılıq nümunələrini nəzərdən keçirdikcə 

vətən, təbiət, yurd aşiqi olan bir lirik qəhrəmanı görürsən. Onun 

“Neylərəm”, “Görmədi”, “Görməmişəm”, “Kasıblıq”, “Gələnim 

yoxdur”, “Gözəldir”, “Nənə”, “A sazım”, “Eylər”, “Çatınca”, 

“Ellər bayramı”, “63”, “Könlümdə” və s. onlarla şeirlərində 

çoxşaxəli məhəbbət telləri, vətən, yurd sevgisi, həyatının 

acılı-şirinli günləri misralara çevrilərək bədiiləşmişdir. İsmayıl 

kişi bizimlə söhbətləşəndə sevinc göz yaşlarını gizlədə bilmədi. 

Mən onun gözlərinin nursuz olduğunu anlayanda bir anlıq Dədə 

Alının 17 illik korluq ömrünü xatırlayıb sarsıldım. Aşığın “Baş 

əy, ana torpağa” adlı şeirlər kitabını vərəqlədikcə sanki əlimdə 

Dədə Ələsgərin kitabını tutduğumu hiss etdim. Aşıq poeziyasına 

xas olan sadəlik, şirin deyim tərzi, bədii nümunələrdəki nəzəri 

biçimlilik məndə aşığın el sənətkarı olması qənaətini 

möhkəmləndirdi. Kitabın araya-ərsəyə gəlməsində böyük əməyi 

olmuş aşığın qaynı Söhrab Kərimova və onun oğlu hüquqşünas 
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Neman Kərimova qarşı qəlbimdə sonsuz məhəbbət hissi baş 

qaldırdı. Yerli sakinlərdən yaşlı nəslə malik az-az adam ola bilər 

ki, Aşıq İsmayıl onun toy şənliyini aparmamış olsun. O, ustadı 

Aşıq Əhmədiyyə ilə birlikdə 30 il el şənliklərini aparıb. 

Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Aşıq İsmayıl Molla Cuma sənətinin 

layiqli davamçısıdır. Xalq şairləri S. Rüstəm, S.Vurğun, Rəsul 

Rza və başqaları onun saz-söz sənəti haqqında yüksək fikirlər 

söyləmişlər. 

Aşıq Səməd Vurğunla 1953-cü ildə görüşdüyünü, ondan 

xeyir-dua aldığını “Vurğun” adlı şerində əks etdirərək yazır: 

Aşıq-şairlərin qibləgahısan, 

Səcdə qılır sənə ellər, a Vurğun. 

Salahlı kəndinin şah pənahısan, 

Söyləyir dahilər-dillər, a Vurğun. 

 

Səninlə görüşdüm əlli üçdə mən, 

Ağaran saçını etmədin taraz. 

Unudarmı səni cahanda bu saz, 

Üstündə gümüşü tellər, a Vurğun. 

 

Elində İsmayıl çox olub qonaq, 

Şeirində tanıyır məktəbli, uşaq. 

Unudarmı sizi bu ana torpaq, 

Keçsə də əsrlər, illər, a Vurğun  12,s.39-40. 

Aşığın “ Olsun”[8] və “ İnsan”[8] rədifli şeirləri 

ustadnamə təsiri bağışlayır və bu bədii nümunələrdə yüksək 

əxlaqi fikirlər aşılanır. Aşıq ədəb-ərkan, salamlaşma qaydalarını 

tərənnüm etdiyi birinci şeirdə müdrik bir el ağsaqqalı kimi gənc 

nəsli gülüb-danışmaqda, gözəl, biçimli, mənalı danışmağa, hansı 

mühitdə olur- olsun davranış norma və qaydalarına düzgün əməl 

etməyə, bir sözlə, insanlığa əsl insan kimi xidmət etməyə 

çağırır. Şeirin bədii- estetik, tərbiyəvi rolu böyükdür. Aşıq yazır: 

 Elə yerdə salam söylə, 

 Salamını alan olsun. 
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 Danışanda elə danış, 

 Səni saya salan olsun. 

 

 Hamı kəslər bir deyil ki! 

 Hər gördüyün pis deyil ki, 

 Güləndə də elə gül ki, 

 Səndən başqa gülən olsun. 

 

 Baş Göynükdür sənə məskən, 

 Ay İsmayıl, ona əhsən! 

 Elə cana can qıy ki, sən, 

 Can qədrini bilən olsun [ 8, s. 331]. 

Aşığın “İnsan”[8]adlı şeirində tərbiyəvi-ibrətamiz motivlər 

çox güclüdür. Tərbiyələndirici müdrik aşıq insanın əsl insan 

kimi yaşamaq haqqını mənəvi ölçülərdən ona başa salaraq 

həyatını yaxşılıqlar üzərində qurmağı, xeyirxah əməllərlə 

yaşamağı, kəsdiyi çörəyi müqəddəs bilməyi gənc nəslin 

timsalında bütün insanlara xatırladaraq, axirət evinə- 

qəbiristanlığa hamının rəhmət diləyi ilə gedəcəyinin vacib 

olduğunu vurğulayaraq yazır: 

 Qəbristanlıq yol üstündə, 

 Gör, yolunu, azma , insan. 

 Çörək basma, yaxşılığı, 

 Yamanlığa yozma, insan [8 ,s. 332] . 

Şerin iknci bəndində aşığın tərbiyəvi fikirləri “ Başqasına 

quyu qazan özü düşər” ata sözü üzərində köklənmişdir və aşıq 

ümumi müstəvidən çıxış edərək əsl insanın xidmətini xalq üçün 

yaşamaqda, xalqa xidmətdə görür və insanları pis əməllərdən, 

pislikdən uzaq olmağa çağırır: 

 Pislik edib nə şişərsən?  

 Tor qurduqca ilişərsən, 

 Qazarsan, özün düşərsən, 

 Xalqa quyu qazma, insan [8 , s. 332]. 

Gəraylının üçüncü-sonuncu möhür bəndi aşığın “Əsl 

aşıq-sənətkar necə olmalıdır?” sualına lakonik cavab təsiri 
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bağışlayır. Aşığa görə, doğrunu tərsinə yozandan, şər-böhtan 

yazandan, hərcayı danışandan, ümumiyyətlə “gördüyünü 

çağırmayandan” əsl aşıq ola bilməz. Aşığın fikri, hər sözü “ sağ 

ol” larla qarşılanmalıdır: 

 Doğru sözü tərsə yozan, 

 Ay İsmayıl, olmaz ozan, 

 Yazanda da “sağ ol” qazan, 

 Hərcayı söz yazma, insan [ 8,s.332] .  

Aşıq dəfələrlə respublika festifallarında uğurla çıxış etmiş, 

mükafatlara layiq görülərək saz havalarının mahir ifaçısı kimi 

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinə üzv seçilmişdir.  

Aşıq Aismayıl 1917-ci ildə dünyasını dəyişmiş Baş 

Göynüyün əski qəbristanlığında dəfn edilmişdir.  

Aşıq İsmayılın aşıq ailə ansamblının sorağı təkcə Şəkidən 

deyil, respublikamızın ayrı-ayrı yerlərindən də gəlib. Aşığın 

oğlanları Aydın, Osman və Aqil də saz havalarının gözəl 

ifaçıları kimi tanınırlar. 

             

            5.8. AŞIQ CAMAL  

 

      Baş Göynük kəndinin yetirmiş olduğu saz-söz 

sərraflarından biri Aşıq Camal olmuşdur. Aşığın əlimizdə olan 

şeirləri onun söz dünyasının zənginliyindən xəbər verir. Klassik 

aşıq şeirindən süzülüb gələn müdriklik, ictimai- əxlaqi məzmun, 

fikrin obrazlı ifadə tərzi onun şeirlərinə xas olan xüsusiyyətdir. 

Aşığın “ Ola bilməz”[8] qoşma-ustadnaməsi bu baxımdan 

diqqətəlayiqdir. Şeirin birinci bəndində müdrik aşıq üzünü gənc 

nəslə tutaraq onları əməksevərliyə, həmişə doğru danışmağa, 

yalan danışmamağa səsləyir: 

 Ey cavanlar, sizi agah eyləyim, 

 Zəhmətdən heç kəsə ar ola bilməz. 

 Yalan tez tutular, doğru söyləyin, 

 Yayda yağan qardan qar ola bilməz [8,s.330].  
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Gəncliyi qurub-yaratmağa, daim öyrənməyə, öz zəhməti 

ilə yamağa səsləyən aşıq, bütün xoşbəxtliyin başlanğıcının halal 

zəhmətdə olduğunu, zəhmətsiz varın bir anda yox olacağı 

qənaətini qoşmanın ikinci və üçüncü bəndlərində ifadə edərək 

yazır: 

 Əgər vurğunsansa tara, kamana, 

 Çalış öyrən, öyrətməz ki, zamana, 

 Öz zəmindən biçib töksən xırmana, 

 Bundan dadlı başqa bar ola bilməz. 

 

 Öz bağından heyva dərsən, nar üzsən, 

 Bəxtin versə, vəfalı bir yar üzsən, 

 Bilmə ki, zəhmətsiz bir şey var, üzsən, 

 Halal zəhmət yoxsa var ola bilməz [8,s.330] .  

Ustadnamənin dördüncü və beşinci bəndlərində aşıq 

gənclərə gənclik illərini ictimai-faydalı keçirməyi,dost 

seçməkdə ayıq və dostluqda sədaqətli olmağı, sevgidə zahiri 

gözəlliyə aldanmamağı tövsiyə edir : 

 Cavan vaxtı baxtın vurub əyməsə, 

 Dost bildiyin gizli-gizli döyməsə, 

 Hansı tara ustad əli dəyməsə, 

 Ondan məclis üçün tar ola bilməz. 

 

 Aldanma görəndə hər incə beli, 

 Seçmə öz bəxtinə hər qıvrım teli, 

 Gözə xoş görünsə, bəzəsə eli, 

 Hər gözəl görünən yar ola bilməz [ 8, s. 331] . 

Qoşmanın möhür bəndində aşıq yaşının altmışa çatdığını, 

ancaq hələ də dost seçməkdə təcrübəsiz olduğunu, sanki “ Yaxşı 

dost dar gündə tanınar” atalar sözünün mənasını açıqlayaraq 

yazır: 

 Ay Camal, ağartdın, saqqalı, saçı, 

 Altmışa çatdırdın sən ömrü, yaşı, 

 Hələ dost seçməkdə naşısan, naşı, 

 Dar gündə pis dostdan kar ola bilməz [8 , s. 331] . 
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Aşıq Camalın ədəbi irsinin tədqiqinə bu gün ehtiyac 

böyükdür. 

  

              5.9. AŞIQ AZAD 

  

Azad Saadovun atası Əhmədiyyə kişi 1932-ci ildə Qax 

rayonunun Dəymədağlı kəndində anadan olmuş,1950-ci ildə 

yaşayış yerini dəyişərək Baş Göynük kəndində 

məskunlaşmışdır. Aşıq sənətinin sirlərinə dərindən yiyələnən 

Əhmədiyyə kişi göynüklü Aşıq İsmayılın yetişməsində böyük 

rol oynamışdır. O, əliabadlı Aşıq Əlidən dərs almışdır. Saz 

havalarının hamısını ifa edə bilirmiş. 1990-cı ildə dünyasını 

dəyişmiş, məhəllə qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Aşıq 

Əhmədiyyənin (Əhmədovun) aşıqlıq sənətini oğlu Azad davam 

etdirmişdir. 

Azad Saadov (Əhmədov) 1957-ci ildə Baş Göynük 

kəndində doğulmuşdur. 1968-ci ildə Baş Göynük kəndinin 1 

saylı orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1976-cı ildə 

həmin məktəbin 8-ci sinfini bitirmiş, Şəki şəhər 43 saylı Texniki 

Peşə Məktəbinə daxil olaraq rəngsazlıq peşəsinə yiyələnmişdir. 

Azadı Göynük kəndində və Şəkidə “Aşıq Azad” kimi də 

tanıyırlar. O, saz çalmağı atası Əhmədiyyə kişidən öyrənmişdir. 

Saz havalarının mahir ifaçısıdır. Kənd toylarında sazı ilə ürəkləri 

şadlandıraraq riqqətə gətirir. Saz çalmağa 12 yaşından 

başlamışdır. Saz-söz sənətinin fəal təbliğatçısı olmuş, Balakən 
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qrupunun bədii rəhbəri işləmişdir. Hazırda işləmir. Azadın 
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şahidlik etmiş sazıdır. 
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                  NƏTİCƏ 

 

Tədqiqatın gedişi bizdə o qənaəti formalaşdırdı ki, yurdun 

hər bir qarışını öyrənmək, unudulmaqda olan tarixi cana 

gətirmək nə qədər vacib və əhəmiyyətli imiş. 30-cu illərin sovet 

rejimi ilə barışmayan el igidlərinin faciəsi ilə üzləşdikcə, Bilal, 

Molla Surxay, Cədullah, Molla İbrahimxəlil, Molla Eyvaz, 

Molla Cumə və s. kimi el ağsaqqallarının həyatına edilən qəsdlə 

bağlı faktları oxuduqca qırmızı imperiyaya qarşı qəzəb və 

nifrətimiz artır. Təəssüflə qeyd edirik ki, Baş Göynük və Baş 

Layısqı ərazisinin ilkin folklor örnəklərinin çox hissəsi yaşlı 

nəslin sinəsində torpağa getmişdir. İnformatorlarımız təəssüflə 

bildirirdilər ki, əsas folklor daşıyıcıları olan nənələr artıq 

dünyalarını dəyişiblər. Tədqiqat prosesində üzləşdiyimiz 

insanların məğrurluğu, əsgi adət-ənənələrin qorunması, əhalinin 

dünyagörüşünün formalaşması baxımından kəndlərin 

müasirləşməsi, yol mədəniyyəti bizi çox sevindirdi.  

Baş Göynük və Baş Layısqı kəndlərinin toponimik 

fonunun əsasını Azərbaycan-türk təbəqəsi təşkil edir. Qeydə 

aldığımız və haqqında məlumat verdiyimiz toponimlərin bəziləri 

eradan əvvəlki dövrlərə aiddir. Toponimlərin məzmunundan 

Azərbaycan türklərinin etnogenezində iştirak edən qədim türk 

tayfalarından olan bir çox adların qorunub saxlanmasının şahidi 

oluruq. Hidroqrafik yer adları və yerli coğrafi terminlər, 

yer-yurd adları xalqımızın mənəvi sərvətinin bir hissəsi kimi 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kəndlərin toponimiyası ilə əlaqədar 

əldə etdiyimiz məlumat (xüsusilə qala adları) Şəkinin tarixi 

cöğrafiyası üçün əhəmiyyət daşıyan məsələlər kimi yadda qalır.  

Bir məsələni qeyd etməyi vacib bilirik ki, tədqiqatımızda 

soy və ləqəblərdə məhdudluq özünü göstərir. Qeyd etdiklərimiz 

yalnız imkanımız daxilində olanlardır. Bu məsələlərlə bağlı 

qeydlərimizdə ancaq aparıcı soylardan bəhs etmişik. Nəsillər 

barədə məhdudluq bir də onunla izah oluna bilər ki, bəzi nəsil 

daşıyıcıları məsələnin əhəmiyyətini başa düşməyərək nəsil 

haqqında məlumat verməkdən imtina ediblər, bəziləri nəsil 
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haqqında heç bir məlumata malik deyillər. Həmçinin bu 

məsələlərdə məlumatların tam şəkildə düzgünlüyündə 

qeyri-dəqiqlik ola bilər. Bu da ondan irəli gəlib ki, biz 

görənlərdən çox, söyləyənlərdən məlumat toplamışıq. 

Tədqiqatın gedişində Baş Göynük və Baş Layısqı kəndində 

doğulub boya-başa çatmış görkəmli hüquqşünaslar, hərbiçilər, 

həkimlər, müəllimlər, alimlər haqqında məlumat verərkən 

onların mənsub olduqları nəsilləri əsas götürmüşük. 

Hörmətli oxucularımıza onu da xatırlatmalıyıq ki, biz 

görənlərdən daha çox eşidənlərdən məlumat aldığımıza görə 

bəzi faktlarda bəzi faktlarda qeyri-dəqiqlik ola bilər. 

Tədqiqatımızın “Nəsillər” bölməsi o qədər də bitkin olmayıb. 

Bu da bizdən asılı olmayan səbəblərlə bağlıdır. Belə ki, kitabda 

haqqında məlumat verilməyən nəsillər ya tamamilə köçüb başqa 

yerdə məskunlaşıblar, ya nəsil haqqında heç bir məlumata malik 

deyillər, ya da məlumat verməkdən imtina ediblər. Biz 

tədqiqatımızın gedişində Baş Göynük kəndi üzrə hələlik 29, Baş 

Layısqı kəndi üzrə 14 nəsil haqqında məlumat vermişik. Növbəti 

araşdırmamızda Baş Göynük və Baş Layısqı kəndlərində 

məskunlaşan, haqqında məlumat verilməyən nəsillər haqqında  

da məlumat verməyi planlaşdırmışıq. 

Əlbəttə, hazırkı kitab qeyd olunan kəndlər üzrə aparılan 

tədqiqat işinin sonuncusu deyildir. Ona görə də bu kitab tədqiqat 

obyekti baxımından ilkin təşəbbüs olduğundan nöqsansız 

deyildir. Qələmə aldıqlarımız heç də kəndləri dolğun əks 

etdirmir və yazılanlar yalnız bizim imkanımız daxilində 

olanlardır.Bəzi nəsil nümayəndələri nəsil haqqında məlumat 

verə bilməmişlər, ya da qapılar bağlı olduğundan məlumat ala 

bilməmişik.    

Əziz oxucularımıza bildirmək istəyirik və tam şəkildə 

əminik ki, bu əsər gələcək nəslin öyrənib biləcəyi tarix, 

etnoqrafiya, yaşanılmış siyasi dövr haqqında biliklərini 

genişləndirən əyani vəsait olacaqdır.  
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