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ÖNSÖZ

İnsan mədəniyyətə qovuşduğu
gün   dən humanitar və texniki elm ‐
lər  dən daha çox və daha əvvəl

həyatda səhv et mə məyə, daha çox qa ‐
zanc əldə et məyə və nəticədə yaxşı ya şa ‐
ma ğa, yəni məhz müd rikliyə can atmışdır.
İnsanın for malaş ma sında, əqidə inki şa ‐
fın  da, həyata ba xı şında, özünü dərk et ‐
mə sində, maarif ləndirilməsində, dün ya
gö rü  şünün art ma sın da mədəniy yətə bağ ‐
lı lığın rolu bö yükdür.

İnsan bütün ömrü boyu nə qədər ça ‐
lış  sa da, nə dünyanın sirlərinə ha kim ola
b i lir, nə də bütün arzularını hə qi qətə çe ‐
vir  məyə vaxtı, zamanı çatır. Am ma onun
ən böyük təsəllisi günbəgün, ilbəil qurub‐yaratdıqlarıdır.

Heç ağlıma gəlməzdi ki, mən də kitab yazaram. Düz beş il əvvəl ilk kita ‐
bım işıq üzü gördü. Doğulub boya‐başa çatdığım elimiz‐obamız, nəslimizin soy‐
kö  kü, kəndimizin ziyalıları haqqında idi bu kitab. Çox yüksək qiymət lən dirildi.
Bü  tün kəndimiz, qohumlar, dostlar ictimaiyyət tərəfindən. Həya tımda, ya ra dı ‐
cı lığıma məni ən çox fərəhləndirən, sevindirən işlərimdən biri oldu bu kitab.

Növbəti kitabımız nə vaxt olacaq deyə soruşurdular. Birinci kitabım
65 illik yubileyim ərəfəsində yazılmışdı. 70 illik yubileyimə də siz – sevimli
dost larımın, həmkarlarımın, mehriban kollektivimin və əlbəttə, dövlə ti mizin
xüsusi qayğısı və köməkliyi ilə növbəti kitabı yazmaq qərarına gəl dim.

Hərdən bir göz qırpımı qədər ani, hərdən də minlərlə Allah bəndəsinə
bələdçilik etmiş yollar kimi yorğun, nəhayətsiz görünən tanrı payı ömrümün
ən şirin, ən unudulmaz və məsum günləri həyatımda qoyduğum müqəddəs
izlərdi.

Tale hərəyə bir pay verir. Hərəmiz bir ömrün bəxşişiyik—düşünü rəm.
Şükürlər olsun Allahıma! 70 yaşa çatdım, az ömür deyil. Uşaqlıqdan, özümü
anlayandan çalışmışam ki, yaşadığım ömrü mənalı yaşayım. Xalqı ma, elimə,
obama fayda verə bilim, vətənim üçün gərəkli olum.
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50 ildən artıqdır ki, fəhləlikdən
başlayıb müxtəlif sahələrdə, müxtəlif
vəzifələrdə işləmişəm. Təvazökarlıq ‐
dan uzaq olsa da, deyim ki, işlədiyim
kollektivdə həmişə sevilmişəm, rəh ‐
bərliyin etimadını doğrultmuşam.

Ötən illər ərzində nə qazan ‐
mışamsa işimə, sənətimə borcluyam.
Bu sə nət məni Azərbaycanımızın bir
çox tanınmış adamları, məşhur şəx ‐
siy yət ləri ilə görüşdürüb.

İnsan gəzə‐gəzə, görə‐görə ka ‐
mil ləşir, püxtələşir, mətinləşir. Mənim
taleyimə də dünyanın bir çox ölkə lə ‐
rində olmaq qisməti yazılıb. Bu səfər ‐
lər də mənim ömrümün ən şirin
an ların dandır.

Ömrümü sərf etdiyimə qətiyyən
heyifsilənmədiyim peşəm ilə bağlı
söyləyə bildiklərim bu qədər. Vaxt,
zaman çox qiymətlidir. Bu kitabın

ərsəyə gəlməsində qiymətli vaxtınızı sərf etdiyinizə, köməkliyinizi əsirgə ‐
mədiyinizə görə hər birinizə ayrı‐ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Zəh ‐
mətinizi halal edin.
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HACI ZEYNALABDİN TAĞIYEV
1838–1924

Həyatda çox adamlar var ki, bü ‐
tün ömrü boyu var‐dövlət qa ‐
zan mağa çalışır, ömrünü, gü ‐

nü nü firavan keçirmək üçün özünü oda‐
közə vurub xəzinə toplayır, axırda isə son
qisməti beş‐on metr ağ parça olur.

Dünyasını dəyişdikdən sonra da tez ‐
lik lə unudulur. Heç kəsin yaddaşında qal ‐
mır.

Elə adamlar da var ki, nəinki var döv ‐
lə tini, hətta lazım gələrsə, son qəpiyini də
millət, xalq, vətən yolunda xərclə mək dən
zövq alır.

Belə insanlar əbədi olaraq gözəl in ‐
san kimi yaddaşlarda qalır, tez‐tez xatır ‐
la nır, xalqın dilində adı həmişə hörmətlə çəkilir, onların qeyrəti gələcək nəsli
qey rətləndirir, onlar üçün tərbiyə məktəbi olur.

Əslində nə mal dövlət, nə şan‐şöhrət insan nəfsini doydurub onu xoş ‐
bəxt edə bilər. İnsanın xoşbəxtliyi onun həyatından sonra adının dillərdə hör ‐
mət və izzətlə çəkilməsindədir.

Azərbaycan xalqının da xalqını canından artıq sevən, onun üçün var lı ‐
ğın dan, dövlətindən keçən qeyrətli oğulları çoxdur. Belə işıqlı, nurlu şəx siy ‐
yət lərdən biri xeyriyyəçi, “millət atası”, xalqının qeyrətli və təəssübkeş oğlu,
azər baycanlı milyonçu, mesenat, Rusiya İmperiyasının Həqiqi Dövlət Müşa ‐
vi ri, müsəlman şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradıcısı, II və III dərəcəli
Müqəddəs Stanislav ordeni laureatı Hacı Zeynalabdin Tağıyevdir.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823‐cü ildə Bakıda kasıb başmaqçı ailəsində
ana dan olmuşdur. Anası Ümmü xanım Zeynalabdinin 10 yaşı olanda vəfat
edib. Atası onu kiçik yaşlarında bir bənnanın yanına usta köməkçisi işinə
gön dərir. 12 yaşına çatanda o artıq daş yonurdu. 15 yaşından bənnalıq etmə ‐
yə başlamışdı. Bir müddət keçdikdən sonra tikinti ustası və təşkilatçısı kimi
tanınmağa başlayır. Tağıyev artıq 20 yaşında ev tikintisi və daşyonma işləri 5
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təşkil etməyə başlayır. Özünün sonrakı tikinti işlərinə də şəxsən nəzarət
edirdi.

Tikdirdiyi binalarda, məsələn, özünün yaşadığı binada və şəxsən aç dır ‐
dığı qızlar gimnaziyasının binasında onun dəstxəti hiss edilir.

Sonrakı illər o, özünü ticarətdə və yüngül sənayedə sınadı. Hər iki sahə ‐
də uğur qazanmağa başladı. Uğurlar silsiləsi davam etdikcə dükanlara və
ma nufakturalara sahib olur. O həm də Bakı neftini Xəzər dənizi və Qafqaz
də miryolu vasitəsilə ixrac edən ən böyük sahibkarlardan biri oldu. O, məq ‐
səd yönlü tədbirləri nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəm lə kə
xarakterinə zərbə vuran, onu sındıran ilk milli sənayeçilərdən idi.

Hacı Zeynalabdin sonralar var‐dövlət sahibi olub milyonlara malik olsa
da, heç vaxt özünün ilk dövrünü yaddan çıxarmamış, özünü xalqdan ayır ‐
mamışdır. O, xüsusən yetim və kimsəsizləri heç vaxt yaddan çıxarmır, onlara
vaxtlı‐vaxtında köməklik edirdi. Tağıyev xalqının savad və mədəniyyətdə geri
qalmasının əsas səbəbini maarif və təhsilin olmamasında görür, elmə qadir
olan kimsəsiz uşaqları öz xərci hesabına oxutdururdu.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev Bakıda dörd məktəbi öz hesabına götürüb
oradakı təhsil xərclərini özü ödəyirdi. 1895‐ci ildə Mərdəkan qəsəbəsində
yeni üsulda sənət məktəbi təşkil etmişdir ki, bu da xalqına qiymətli bir hədiy ‐
yə idi. Onun sonralar açdığı məktəblərdən biri qızlar seminariyası olmuşdur
ki, burada müsəlman qızları oxuyub tərbiyə alırdılar.

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin gözəl arxitekturalı binaları indi də Bakının
yaraşığıdır.

1883‐cü ildə o, Dram Teatrı üçün bina tikdirdi.
1893‐cü ildə təzədən böyük xərc qoyaraq teatr binasını genişləndirir.

1909‐cu ildə teatr binasını yandırırlar, yenidən bərpa etdirir. 1910‐cu ildə
Bakıda teatr tamaşası verilməsinin 30 illiyi bayram edilir. Bu münasibətlə
Üzeyir Hacıbəyov xüsusi marş bəstələyir. Hacı təntənəli mərasimə gələndə
artistlər və həvəskarlar ehtiramla kənara çəkilib ona yer verirlər, orkestr
marşı ifa edir. Hacı ortadan keçir.

Əsrin əvvəllərində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin toxuculuq fabriki işə
düşür. Burada fəhlələr üçün məscid və onların uşaqları üçün xüsusi məktəb
tikdirir və iki növbədə dərs deməsi üçün öz hesabına müxtəlif yerlərdən
müəllimlər dəvət edir, eyni zamanda fəhlələrin savadlanması üçün axşam
məktəbləri, tibb məntəqəsi açır, dəyirman tikdirir.

Bakı əhalisini içməli su ilə təmin edir. Hacının ən böyük amalı bu idi.
Bakı əhalisi suyun olmamasından çox əziyyət çəkirdi. Bu barədə o, ürəkdən
çalışır və pul əsirgəmirdi.

1899‐cu ildə şəhərdə vəziyyətin həddindən artıq ağır olduğunu görən
H.Z.Tağıyev xarici şirkətlə 25000 manata müqavilə bağlayır. Avropanın bir
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neçə şəhərinə su kəməri çəkmiş mühəndis Uilyam Lindleyi Frankfurt‐May‐
nadan gətirdir və ona çeşmə axtarmağı tapşırır. Lindley Qubanın yaxınlığın ‐
da Bakıdan 190 kilometr uzaqda quyu qazdırıb şollar suyunun mənbəyini
kəşf edir.

Nəhayət, 1916‐cı ilin sonlarında Bakı‐Şollar su kəməri hazır olur və
1917‐ci ilin yanvarında su problemi həll olunur.

Toxuculuq kombinatını işə salmazdan əvvəl, hazırlıq məqsədilə, Yevlax
rayonunda pambıq əkmək üçün torpaq sahəsi alır və pambıq əkdirir.
1909‐cu ildə pambıqtəmizləmə zavodu tikdirir.

1890‐cı ildə balıqçılıq sənayesinə güclü sərmayə qoyan Tağıyev iri
balıqçılıq vətəgələrinə sahib olmuşdur. O, balıq məhsullarının saxlanmasını
təmin etmək üçün Mahaçqala şəhərində soyuducu zavodu, buz istehsalı za‐
vodu, çəllək zavodu inşa etdirmişdi.

H.Z.Tağıyev balıqçılığın Azərbaycanda zəiflədiyini görüb qızıl üzüyünü
balığın ağzına ataraq onu dənizə buraxmışdır. Və bunu eşidən balıqçılar
həmin balığı tutmaq arzusu ilə dənizə tökülüşmüşdülər.

O vaxtlar Hacı qızlar məktəbinin inşasına başlayanda yerli ruhanilər ona
mane olurdular. Lakin Hacının xalq arasında olan nüfuzu və ətrafındakı
adam ların onu müdafiə etməsi bu bədxahlığın baş tutmasına imkan ver ‐
mədi.

H.Z.Tağıyev Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafına böyük yer ayır ‐
mış dı. Əldə edilən, tam olmayan məlumata görə 1850‐ci ildə Abşeron ya ‐
rım adasında boş yerdə – Balaxanı, Sabunçu, Binəqədi, Bibiheybət quyu  la‐
 rında neft çıxarılırdı. Az miqdarda Pirallahı adasında əl ilə işləyən dayaz neft
qu yuları qazmağa başladılar.

H.Z.Tağıyev Bakı neft sənayesini hərəkətə gətirən, ona təkan verən əsas
şəxslərdən biridir.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1901‐ci ildə 300 min manatlıq vəsait sərf edə ‐
rək Bakıda ilk qızlar məktəbini tikdirir. Bəzi mənbələrdə qızlar məktə bi nin
Ha cı nın həyat yoldaşı Sona xanımın təklifi ilə tikildiyi qeyd edilir.

H.Z.Tağıyev bütün Rusiyada öz mesenatlığı və maarifpərvərliyi ilə
tanınmışdır.

Təkcə Bakı və Abşeron yarımadasında yox, bütün Azərbaycanda heç
kim Hacı qədər maarif‐mədəniyyət sahəsində və xüsusən məktəb açmaqda
bir iş görməyib.

Milyonçu H.Z.Tağıyevi Bakıda müsəlman, rus, yəhudi xeyriyyə cəmiy ‐
yət lərinin hamısı özünə fəxri sədr seçmişdilər. O, Rusiyada və bütün mü səl ‐
man aləmində tanınmış sərmayəçi idi.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev xalqımızın fəxri, örnəyidir. Xalqımız heç vaxt
onu və onun xidmətlərini unutmayacaqdır, əbədi xatirə kimi yaşadacaqdır. 7
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Maraqlı fakt: Hacı Almaniyaya səfəri zamanı restoranların birində yediyi
yeməklərin 100 illik xərcini restorana təqdim edərək razılaşma əldə etmişdir
və bu razılaşmaya əsasən 100 il ərzində həmin restorana gələn azərbay can ‐
lı ların yemək haqqı əvvəlcədən ödənilmiş hesab edilmişdir.

H.Z.Tağıyev iki dəfə evlənmişdi. Birinci arvadı öz əmisi qızı Zeynəb xanım
idi. Zeynəb xanımdan onun iki oğlu və bir qızı olmuşdu. Oğlanları İsmayıl,
Sadıq və qızı Xanım. İkinci həyat yoldaşı məşhur General‐Leytenant Balakişi
bəy Ərəblinskinin qızı Sona xanım idi. Ərəblinskinin iki qızından böyüyü
Hacının oğlu İsmayılın həyat yoldaşı idi. Kiçik qızı Sona xanım isə Zeynalab‐
dinin həyat yoldaşı idi. Yəni Hacı öz oğlu ilə bacanaq idi. Sona xanım 16
yaşında ikən 73 yaşlı Tağıyevə ərə getmişdi. 3 qızı – Leyla, Sara və Sürəyya,
oğlanları – Məhəmməd və İlyas olmuşdur.

H.Z.Tağıyev kombinatının klubu Hacının təklifi və vəsaiti ilə tikilib, ancaq
bina hazır olanda artıq o dünyasını dəyişmişdi.

Sovet Rusiyasının 28 aprel 1920‐ci ildə Azərbaycanı işğal etməsi ilə
vəziyyət kökündən dəyişir. İnsanların mülkiyyəti əlindən alınır, milli kadrlar
və ziyalılar təqib edilməyə başlanılır. Hər şey Rusiyanın maraqlarına yönəlir.

Azərbaycan milyonçusu, mesenat, II və III dərəcəli Müqəddəs Stanislav
ordeni laureatı H.Z.Tağıyev 1924‐cü il sentyabrın 1‐də 101 yaşında vəfat
etmiş və sentyabrın 4‐də Mərdəkanda dəfn edilmişdir. Onun dəfninə çox
böyük izdiham toplaşmışdı.

Allah rəhmət eləsin. Onun xeyirxahlığı bu gün də yaşayır.
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H.Z.TAĞIYEV FABRİKİ

Xeyriyyəçi, mesenat Tağıyev Ba ‐
kı da neft buruqlarını işə sal dıq ‐
dan sonra bir qədər maliy yə

və saiti toplayır. Yerli insanların xahişini
nə  zərə alaraq pambıq parça fabriki tik dir ‐
mək fikrinə düşür.

1890‐cı illərdə Hacı Rusiyanın Peter‐
burq şəhərinə gedib parça fabrikinin ica ‐
zə sini almaq üçün I Nikolayın qə bu luna
gi rir və deyir: – “Azərbaycan müsəlman
öl kəsidir. Qafqazda pambıq parça istehsal
edən fabrik yoxdur. İcazə versəydiniz, kə ‐
fən lik parça istehsal edən fabriki Bakıda
tikdirərdik. Bunun müqabilində isə Peter‐
burqda öz vəsaitimlə müsəlman məscidi
inşa etdirmək istəyirəm.

Bu fikir I Nikolayın xoşuna gəlir və icazə verir. Həmin illərdə H.Z.Tağıyev
Rusiyada Dumanın üzvü seçilir və onun üçün şəxsi oturacaq (kreslo) ayrılır.

Xeyirxah işlərin görülməsi bütün azərbaycanlıları sevindirir. Fabrik tiki ‐
lən zaman İrandan, Dağıstandan fəhlə axını gəlir.

Bu müəssisə, ən əvvəl, tarixi abidə kimi əmanətdir. XIX əsrin sonu və
bütövlükdə XX əsr barədə tam təsəvvür yaradır. Fabrik tikildikdən sonra
memarlar divarına 1895‐ci il tarixini həkk etmişlər. Onun avadanlığı, əsasən,
Almaniyadan gətirilmişdir. XIX əsrin ortalarında isə bu müəssisədə cod parça,
bez mitqal və ötürücü kəmərlər istehsal edilib. Fabrikin inşası və məhsul
istehsalı üçün Hacı qızıl pul dəyəri ilə 3 milyon rubl vəsait xərcləmişdir.

O vaxtlar Çar Rusiyasının əsarətində olan Azərbaycan müdrikliyi, uzaq ‐
gö rənliyi və səxavətliliyi sayəsində bütün maneələri dəf edirdi. Rusiyadakı
fabrik lərdən ən böyüyü ilk dəfə Bakıda tikildi. Bu, Azərbaycanın iqtisadi hə ‐
ya tında müstəsna hal idi. Hacı fabriki inşa etdirəndən sonra burada iş lə ‐
yənlər üçün 2500 nəfərlik qəsəbə saldırdı, sutəmizləyici qurğunu, elektrik
stansiyasını tikdirdi.

Sonralar, yəni Sovet Hakimiyyəti dövründə 1920‐ci illərdən sonra
müəssisə yenidən quruldu və müasir avadanlıqlarla təchiz olundu.
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Fabrik uzun illər SSRİ‐nin toxuculuq sənayesinin bayraqdarı olmuşdur.
1941–1945‐ci illərdə Alman faşizminə qarşı müharibədə fabrik yalnız

cəbhə üçün işləyirdi. Əsgərlər üçün yorğan, döşək, əlcək, mələfə, ayaq dolağı
göndərilirdi.

1970–1980‐ci illərdə 120–140 milyon metr müxtəlif çeşidli parça is‐
tehsal olunurdu.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyəti dövründə fabrik
ye nidən canlandı. İstehsal sahələri genişləndirildi. H.Əliyev Moskvada SSRİ
rəh bərliyində çalışarkən Azərbaycana böyük qayğı göstərirdi. Məhz onun
kö məkliyi və qayğısı sayəsində, onun göstərişi ilə fabrikin ərazisində daha
ye ni bir boyaq‐bəzək fabriki də inşa edildi, yeni toxuculuq fabriki də istehsal
gü cü ilə işləyirdi. Beləliklə, üç fabrik – əyirici, toxucu və boyaq‐bəzək fab rik ‐
lə ri kompleks şəkildə birləşdirildi.

Müəssisə kombinat kimi fəaliyyət göstərərək beş mindən çox fəhlə və
qulluqçunu özünə cəlb etmişdi.

1990‐cı ildən Bakı Toxuculuq Tikiş Birliyi sayılan bu müəssisədə mühəndis‐
texniki işçilərin orta əmək haqları 380–420 manat həcmində olmuşdur. Birliyin
istehsal etdiyi parçalar 50‐dən artıq xarici ölkəyə ixrac olunurdu.

Keçmiş SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdi,
təəssüf ki, ölkədə hərc‐mərclik, talançılıq ab‐havası yarandı.

Bizim Birliyin də qara günləri başlandı. H.Əliyevin ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıtması ilə respublikamızda ictimai‐siyasi həyat kökdən dəyiş ‐
di. Çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, böyük tarixi olan, sənayemizin flaq ‐
manlarından sayılan H.Z.Tağıyev adına Bakı Toxuculuq Tikiş Birliyinin (Tağıyev
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fab riki) sənaye müəssisəsi kimi fəaliyyəti artıq dayandırılmışdı. Beş mindən
artıq yüksəkixtisaslı işçi, mütəxəs sis işsiz qalmışdı.

Halbuki bu nəhəng kollektiv 3 növbə ilə işləyərək 1970–1990‐ci illərdə
bir sutka ərzində 50 min metrdən çox hazır rəngli parça istehsal edirdi.

Müəssisənin keçmiş direktorlarından İbadi Məmmədov, Nəbi Vəliyev,
Albert Miniladze, Təvəkkül Hüseynov, İsmayıl İsayev, Eldar Qurbanov, Tofiq
Quliyev, Vahid Şirəliyev, fabrik rəhbərlərindən – əyiricilik fabrikinin müdiri
Ra sim Məmmədov, toxuculuq fabrikinin müdiri Mikayıl Məhərrəmov, boyaq‐
bə zək fabrikinin müdiri Əliağa Quliyev, köməkçi şöbələrdən elektrik şöbə si ‐
nin müdiri Hacı Hacıyev, təmir şöbəsinin müdiri Kima Musaxanov, əmək
qa baqcıllarından Zahid Əmiraslanov, Fəxrəddin Vəliyev, Şəfiqə Talıbova,
Seydul la Məmmədov, Fazil Camalov, Bəhram Əzizov, Talib Hüsey nov, Qulu
Man surov və başqalarının adını fəxrlə çəkmək olar.

Hal‐hazırda TTSK ASC‐nin sədri çox hörmətli dostumuz, xeyirxah insan
Rəfail Tağıyev müəssisənin bərpası üçün çox çalışır.

Birlik respublikanın iqtisadi‐siyasi həyatında özünəməxsus yer tutub.
1905–1907‐ci illərdə olduğu kimi, 1992–1993‐cü illərdə də birliyin əmək çi ‐
lə ri Xalq cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə kombinatda, ilk olaraq, Yeni Azər ‐
bay can Partiyasının rayon təşkilatını yarada bildilər. Təşkilata Birliyin direktor
mü avini olmuş, Xətai rayon partiya komitəsinin sabiq birinci katibi – mərhum
Rafiq Qasımov başçılıq edirdi. Nurullayev Telman müəllimlə bir kabinetdə
(Birliyin partiya komitəsinin otağı) oturan Rafiq müəllimin yanına həftədə
bir dəfə təşrif buyuran, sonralar SOCAR‐ın sədri olan Ramiz Mirzəyev və indi ‐
ki Milli Məclisin deputatı Hüseynbala Mirələmov göstəriş alaraq yerlərdə 11
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təbliğat işləri ilə məşğul olurdular. Nəhayət, 1993‐cü ilin fevralında “Bakı”
kinoteatrının zalında Yeni Azərbaycan Partiyasının Xətai rayon təşkilatı özü ‐
nün ilk konfransını keçirdi. Konfransın rəyasət heyətində Hacıbala Abutalı ‐
bov, Əli Nağıyev oturmuşdular.

Konfransın aparıcısı bu yazılan məqalənin müəllifi Telman Nurullayev
ol muşdur. Əqidəsindən dönməyən Nurullayev H.Əliyev ikinci dəfə haki miy ‐
yətə gələn zaman Azərbaycan Kommunist Partiyasının Xətai rayon təş ki la tı ‐
nın bərpa konfransını 1994‐cü ilin fevral ayında keçirilməsinə nail oldu.

H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq kombinatı klubunun bütün mədəni‐kütləvi
tədbirlərin, görüşlərin, konsert və yığıncaqların təşkilində müstəsna rolu
vardır.

Klubun direktoru, dostumuz Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Qızıl qələm”
mükafatı laureatı Azad Aslanova minnətdarlıq etməyi özümüzə borc bilirik.

Telman Nurullayev 
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İŞIQLI, NURLU AZƏRBAYCAN OĞLU, AZƏRBAYCAN
HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASININ

SƏDRİ, MİLLƏT VƏKİLİ, PROFESSOR SƏTTAR
MEHBALIYEV

Tarixdə şəxsiyyətlərin rolu və on ‐
la rın dövlətin inkişafına ver diyi
əvəz edilməz töhvələr da nıl   maz ‐

dır. Səttar müəllimin çoxşaxəli, gər gin fəa ‐
liy yəti sayəsində fəhlə və qul luqçuların
ri fahı naminə yüksək ideyalar uğrunda
gör düyü işlər göz qabağındadır.

Tanrı ona tükənməz güc, geniş ürək
və insanların xoş həyatı naminə yorulma ‐
dan çalışmaq xisləti vermişdir.

Sağlam təbiətli və təvazökar insanlar
həm özünə, həm də başqalarına qarşı tə ‐
ləb kar olurlar. Düzgünlük, doğruçuluq,
saf  lıq, sadəlik, insanpərvərlik Səttar Meh ‐
ba lı ye və məxsusdur.

Onu tanıyan hər bir adam etiraf etməyə bilməz ki, o, öz davranışlarında,
insanlara münasibətində, ümumiyyətlə, gündəlik həyat tərzində şərq dün ‐
ya sına məxsus ədəb‐nəzakət qaydalarını qərb mədəniyyəti ilə üzvi və təbii
şəkildə birləşdirmiş bir ziyalıdır.

Səttar Suliddin oğlu Mehbalıyev 1955‐ci ildə Naxçıvan Muxtar Respub ‐
likası, Kəngərli rayonunun Qıvraq kəndində anadan olmuşdur.

1979‐cu ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitu‐
tunu bitirmişdir.

1973‐cü ildən Bakı şəhərində müxtəlif müəssisələrdə əmtəəşünas, mü ‐
həndis‐iqtisadçı və baş mühasibin müavini vəzifəsində işləmişdir.

1993‐cü ildə Avtonəqliyyat və Şosse yolları işçiləri Həmkarlar İttifaqı Res ‐
publika komitəsində müfəttiş‐təlimatçı, maliyyə şöbəsinin müdiri işləmişdir.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Azərbaycan
Res  publikası Milli Məclisinin deputatı Səttar Suliddin oğlu Mehbalıyev
1991‐ci ildən demokratik seçki nəticəsində Respublika Həmkarlar Komi tə si ‐
 nin sədri vəzifəsinə seçildi və bu günə kimi səmərəli və effektli şəkildə işləyir.
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Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra ölkənin bütün sahə lə ‐
rində olduğu kimi, həmkarlar ittifaqlarında da islahatların həyata keçirilməsi
zərurəti yaranmışdı. 1992‐ci ildə S.Mehbalıyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Şurasının və ümumilikdə həmkarlar ittifaqlarında struk‐
tur islahatlarının aparılması və yeni nizamnamənin hazırlanması məqsədi
ilə təşkilat komissiyası yaradılmış və 1993‐cü ilin fevralında AHİK‐in təsis qu ‐
rultayı keçirilmişdir. Təsis qurultayının iştirakçılarının yekdil təklif və səsi ilə
S.Mehbalıyev AHİK‐in sədri seçilmişdir. İşlədiyi illər ərzində Azərbaycanın
müs təqillik uğurunda başladığı mübarizə şəraitində, Qarabağ münaqişəsinin
qı  zışdığı bir dövrdə o, əsl vətəndaş mövqeyi tutaraq müstəqilliyimizin və
əra  zi bütövlüyümüzün təmin olunması istiqamətində yorulmadan çalışırdı.

S.Mehbalıyev AHİK‐in sədri seçildikdən sonra həmkarlar ittifaqında isla ‐
hat ların aparılmasında, onun əmlakının qorunub saxlanılmasında “Həm kar ‐
lar İttifaqı haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun qəbul edil mə sin də,
həm karlar ittifaqının nüfuzunun möhkəmləndirilməsində, transmilli şir kət lər ‐
də həmkarlar ittifaqının yaradılmasında müstəsna əmək sərf etmişdi.

S.Mehbalıyevin göstərdiyi məqsədyönlü səyin nəticəsində AHİK MDB
məkanında Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına ilkin üzv olan
təşkilatlardan biridir.

Dahilərimiz deyir ki, insan həyata bir dəfə gəlir və hər bir insan özündən
sonra həyatda bir iz qoymalıdır.

Vətənə, doğma torpağa bağlılıq insanın özü ilə bərabər dünyaya gəlir
və elə ilk gündən də insanla birlikdə böyüyür, yaşayır, kamilləşir, qol‐budaq
atıb vüqara, əzəmətə çevrilir.
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Ölkəmizdə, beynəlxalq qurumlarda şəxsən Səttar Mehbalıyevin yüksək
səviyyədə təmsil olunması AHİK‐in nüfuzundan xəbər verir. 

Səttar Mehbalıyev deyir: “Yaşadığımız müasir tarixə nəzər salsaq, aydın
şəkildə görərik ki, respublikamız bir çox aparıcı dünya dövlətlərinin onilliklər
boyu keçdiyi inkişaf mərhələlərini qısa zaman kəsiyində qət edə bilib.”

Azərbaycanın bu uğurlarının beynəlxalq iqtisadi qurumlar tərəfindən
qiymətləndirilməsi əsl reallığı əks etdirir.

Səttar müəllim AHİK‐in V qurultayındakı hesabatında dedi: “Azər bay ‐
can Həmkarlar İttifaqı” 25 il əvvəl yeni tarixi mərhələyə qədəm qoydu.
AHİŞ‐in tarixə çevrilməsi, AHİK‐in yaradılması və ictimai‐siyasi həyatda baş
verən çətin proseslərdən necə keçdiyimiz yaddaşlardadır. Qəbul edilmiş kon‐
federativ modelin özünü doğruldacağına şübhə ilə yanaşanlar da az deyildi.
Belə bir məsuliyyətli vaxtda ölkəmizin başı üzərini almış qara buludlar – xain
qonşularımızın Azərbaycan torpağına göz dikməsi, Qarabağda qeyri‐bərabər
döyüşlərin getməsi, minlərlə insanın doğma yurd‐yuvalarındandan didərgin
düşərək qaçqın və köçkünlərə çevrilməsi həmkarlar ittifaqlarına da saysız‐
hesabsız problemlər yaratmışdır.

Lakin Azərbaycan Həmkarlar ittifaqının dəyişməz olan həmrəylik ənənə ‐
 ləri sayəsində sahə həmkarlar ittifaqları özlərinin qəti mövqələrini ortaya
qoyaraq yekdil rəyə gəldilər. AHİK‐in nizamnaməsi, digər sənədlər qəbul
edildi. Məhz AHİK‐in I qurultayından sonra Azərbaycan Həmkarlar İttifaqının
tarixində dönüş mərhələsi başlandı.

AHİK Həmkarlar İttifaqı üzvlərinin əmək və sosial, iqtisadi hüquqlarını
la yi qincə müdafiə edir. Gənclərlə işin təşkili, gender siyasətinin həyata keçi ‐ 15
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ril  mə si, əməyin təhlükəsizliyinə ictimai nəzarət, idmanın beynəlxalq təşki ‐
lat lar la əməkdaşlıq sahələrində qazanılan böyük uğurlar S.Mehbalıyevin
yük sək təşkilatçılıq bacarığının sayəsində mümkün olmuşdur.

O, deyir: “Əsas məqsədimiz gənclərimizin asudə vaxtının daha səmərəli
təşkili, onlarda elmə, savada marağın artırılmasıdır”.

AHİK‐in katibi, aparat rəhbəri Cəfərov Həsən Şahhüseyn oğlu işində çox
məsuliyyətli, savadlı, bacarıqlı, qayğıkeş insan kimi hər zaman, hər an Azər ‐
bay can mədəniyyətinə, incəsənətinə yaxından köməklik edir.

Eyni zamanda zəhmətkeşlərin mədəni‐məişət problemləri üzrə analitik
tədqiqat şöbəsinin müdiri Namiq Hüseynov, şöbənin əməkdaşı Xoşqədəm
Bağırova hər zaman, hər an mədəniyyət evimizə yaxından köməklik edib.
İllik iş planına əsasən, mütəmadi olaraq hərbi hissələrdə, ahıllar evində,
C.Naxçıvanski adına hərbi liseydə, orta məktəblərdə konsert və viktorinalar
keçirilir. Mədəniyyət evində fəaliyyət göstərən “Natiq” ritm qrupu (rəh bəri
Xalq artisti Natiq Şirinovdur) Bakı şəhərində, dünya ölkələrində Azərbaycan
bayrağını yüksəklərə qaldırır. Həmçinin mədəniyyət evinin xalq teatrı, “Azəri‐
Qafqaz” rəqs kollektivi, “Retro” instrumental ansamblı, “İqray, qarmon” rus
xoru, “Ozan” aşıqlar ansamblı məharətlə mədəni‐kütləvi tədbirlərdə iştirak
edərək AHİK‐in sədri, millət vəkili S.Mehbalıyev tərəfindən Fəxri Fərman,
diplom və pul müka fatları ilə təltif olunublar.

Xoşsimalı, təmizqəlbli, safürəkli Səttar müəllimlə təmasda olmaq həm
maraqlıdır, həm də ürəyəyatandır. Onunla tanışlığımız 1974–1975‐ci illlərə
təsadüf edir. Həmin illərdə Mərdəkan qəsəbəsində H.Z.Tağıyev kombinatının
“Svetlyaçok” yay pioner düşərgəsi yüngül sənaye işçilərinin balalarına xid ‐
mət edirdi. Mən həmin yay pioner düşərgəsinin rəisi işləyirdim.

Səttar Mehbalıyev Əli Bayramov adına tikiş fabrikinin mühasib müavini
kimi kollektivdə işləyən fəhlə və qulluqçuların uşaqlarını pioner düşərgəsinə
gətirərdi. Eyni zamanda Səttar müəllimin böyük qardaşı mənim yaşadığım
qəsəbədə yerləşən “Tekstilşik” univermağının müdirlərindən biri idi. O, tez‐
tez qəsəbəmizə gələrdi.

Dostluğumuz, qardaşlığımız həmin illərdən bu günə kimi davam edir.
Mən 1984‐cü ildən Həmkarlar İttifaqının zəmanəti ilə H.Z.Tağıyev kom ‐

bi natı mədəniyyət evinə rəhbərlik edirəm. Bu uzun illər ərzində S.Meh ba ‐
lıyev kollektivimizə atalıq qayğısı göstərərək bədii özfəaliyyət kollektivlərinin
təkmilləşməsində, inkişafında böyük rol oynayır. Məhz onun döv ründə dram
kollektivimiz Xalq teatrı adına layiq görüldü. “Lira” vokal instru mental an ‐
samblı Moskva şəhərində 1‐ci yerə çıxdı.

Kollektivimizdə fəaliyyət göstərən “Natiq” ritm qrupu, Xalq artisti iste ‐
dad lı qarmon ifaçısı Ənvər Sadıqov, muğam ifaçısı, Xalq artisti Səfa Qəh rə ‐
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ma nov, müğənni Şahin İsmayılov, qarmon ifaçısı Orxan Mirzəyev Azərbaycan
mədəniyyətinin inki şafına layiqli köməklik göstərirlər.

Ümumiyyətlə, AHİK‐in bütün işçiləri, xüsusilə Həsən Cəfərov, mədəniy ‐
yət şöbəsinin müdiri Namiq Hüseynov, məsul işçi Xoşqədəm Bağırova kol ‐
lek tivimizə hər zaman yaxından köməklik edirlər.

Mən isə həmkarlar təşkilatının bütün qurultaylarının nümayəndəsi
olmuşam.

Mənim işlədiyim bu illərdə zəhmətimi qiymətləndirən, 35 ildən artıq
Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət etdiyimi nəzərə alan AHİK‐in sədri
S.Mehbalıyevin səyi nəticəsində 2 fevral 2018‐ci ildə möhtərəm Preziden‐
timiz İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Azərbaycan Respublikası Əmək ‐
dar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görüldüm. Bu keşməkeşli illərdə AHİK
tərəfindən diplom, fəxri fərmanlar və medallarla təltif olundum.

S.Mehbalıyev Azərbaycan Respublikasının ictimai‐siyasi həyatında fəal
iştirak edir.

Milli Məclisin deputatı, respublikada aparılan islahatlarla bağlı yaradıl ‐
mış bir sıra dövlət komissiyalarının üzvüdür. Elmi məqalələrin, bir sıra dərs ‐
liklərin və tədris metodiki vəsaitlərin müəllifidir. İqtisad elmləri doktoru,
professordur.

Uzun illər ərzində işlədiyi vaxtda Polşa‐Azərbaycan Parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
İqtisadi‐Siyasət Daimi Komitəsinin, Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Komitə ‐
sinin sədrlər şurasının Ümumhəmkar İttifaqları Konfederasiyasının icrayə
komitəsinin üzvüdür.

Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 2014‐cü il mayın
18‐dən 23‐dək Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilmiş III qurultayında AHİK‐
in sədri S.Mehbalıyev qurumun vitse‐prezidenti seçilmişdir.

Dövlətimizin rəhbərliyi Səttar müəllimin səmərəli işini nəzərə alaraq
onu “Şöhrət” ordeni və bir çox fəxri fərman və diplomlarla müka fat lan dır ‐
mışdır.

Safürəkli, səmimiqəlbli Səttar müəllimə həyatda ən gözəl nemət olan
can sağlığı arzulayırıq!

Həyat yollarınız nurlu, işıqlı, işləriniz avand olsun!
Azad Aslanov,

Əməkdar mədəniyyət işçisi, 
“Qızıl Qələm” mükafatı laureatı 

17
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
XALQ ARTİSTİ NATİQ ŞİRİNOV

Musiqi mədəniyyətimizin in ‐
kişafında və təşək külün də
elə sənətkarlar var ki, on la ‐

rın xalq üçün gördüyü işlər, yaratdığı əsər ‐
lər musiqi xəzinəsini bəzəyir və mə də ni
irsimizin qiymətli inciləri musiqi se vən lər ‐
in qəlbinə əbədi həkk olur. Eyni za  man da
bu sənətkarlar musiqi haq qında fi kirləri ilə
də bu sahədə mədəniy yətin yüksəl dil mə ‐
sinə xidmət edir, musi qi mizi irəliyə doğru
apa  ra raq yaxından tanıtdırır.

Azərbaycan nağarasını, ritmini dün ‐
yada tanıtdıran, onu sevdirən virtuoz ifası
ilə sevilən respublikamızın Xalq artisti
Natiq Şirinov haqqında söhbət açmaq
istəyirəm.

Həyatda hər bir hərəkətin, yerişin, musiqinin, həmçinin söhbətin də öz
ritmi, nizamı, ölçüsü var. Bu nizamı saxlayan ansambl və müğənnini ritmdən
kənara çıxmağa qoymayan isə, ilk növbədə, nağara və zərb alətləridir.

Natiq müəllim Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin irəli getməsində
əvəzsiz xidməti olan bir insandır. Özünün dediyi kimi – ritm varsa, həyat var.

Natiq Bahadur oğlu Şirinov 10 noyabr 1975‐ci ildə Bakı şəhərində ziyalı
ailəsində anadan olub. 1982‐ci ildə orta məktəbin 1‐ci sinfinə daxil olub, eyni
zamanda 1984‐cü ildə Tofiq İsmayılov adına musiqi məktəbində müəl limi Azər
Əliyevdən nağara üzrə təhsil alıb, nağaranın sirlərini öyrənməyə başlayıb.

Xalq artisti bu gün də qazandığı uğurlarına görə Azər Əliyevə minnətdar
olduğunu bildirir.

1989–1999‐cu illərdə 22 nömrəli Texniki Peşə məktəbində oxumuşdur.
Deyirlər, ot kökü üstə bitər. O, ulu bir nəslin oğludur. Babası Aşıq İdris

və yaxın qohumu Aşıq Şəmşir Ağdabanlı Azərbaycanda tanınmış ustad aşıq ‐
lardandırlar. Bəli, balaca Natiq onlardan bəhrələnmişdir.

1984‐cü ildə 9 yaşlı Natiq özündən böyük qardaşı – qarmon ifaçısı
Namiq Şirinov ilə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq kombinatı Mədəniyyət evinə



gəlib, məndən xeyir‐dua alaraq musiqi müəllimi Şahin İsmayılovun rəhbərlik
etdiyi “Azəri” instrumental ansamblında qızğın məşqlərə başladı. Kollektivin
günü‐gündən hörməti artdı. Rayon və şəhər tədbirlərində tez‐tez çıxış edirdi.
Dəfələrlə Azərbaycanın rayonlarında keçirilən məhsul bayramlarında bu
kollektiv öz sözünü deyib diplom və fəxri fərmanlar qazanırdı.

Natiqin bacarığı, istedadı, musiqiyə olan böyük həvəsi başqalarından
fərqlənirdi. Bir dəfə mənə yaxınlaşdı və utana‐utana dedi: Azad müəllim,
olarmı, məşğələlər olmayan vaxtı, heç kəsə mane olmadan sinif otağında
bir az məşq edim?

Razı oldum və onun məşqlərinə şərait yaratdım. Saatlarla otaqların
birində tappatup məşq edərdi. Bu uşağın qeyri‐adiliyi məndə də ona qarşı
maraq yaratmışdı.

Onun məşqlərini tez‐tez müşahidə edirdim. Elə bil mübahisə edir, ki min ‐
ləsə müzakirə aparır. Bunları görmək lazım idi. Elə bil nağara ilə söh bət elə ‐
yirdi. Bax belə tap‐tup, tip‐tap həm deyirdi, həm də ifa edirdi. Beləcə saatlarla,
günlərlə məşq edə‐edə Natiq də yavaş‐yavaş böyüyürdü. Özü bö yü dükcə
sənəti də böyüyürdü, şöhrəti də çoxalırdı. Artıq musiqiçilər ara sın da seçilirdi.
Onun bu bacarığını, istedadını görən respublikamızın Xalq artisti, dün ya
şöhrətli, görkəmli muğam ustası Alim Qasımov onu öz kollek tivinə dəvət etdi.

1999 –2007‐ci illər ərzində Almaniya, Rusiya, Türkiyə, İsrail, ABŞ, İran,
Fran sa, İtaliya və bir çox başqa ölkələrdə bu görkəmli mu ğam ustasını mü şa ‐
yi ət etmişdir. 19
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Özündə olan bu gücü, bacarığı,
həvəsi görən Natiq ritm sənətinin
sirlərini öyrətmək və inkişaf etdir ‐
mək üçün qrup yaratmaq fikrinə
düş dü və arzusunu mənə bildirəndə
fikirləşmədən razı oldum və ona im ‐
kan olan şə raiti yaratdım. Tez bir
vaxtda 5 nəfərdən ibarət qrup ya ‐
ran dı və ona “Natiq” ritm qrupu adı
verildi.

O qrup bir neçə ilə məktəb ol ‐
du. Natiq ritm məktəbi, hansı ki, o
mək  tə bin hal‐hazırda yüz nəfərə qə ‐
dər üzvü vardır.

Natiq müəllim qrupun rəhbəri
ol maqla yanaşı, pedaqoq və bəstəkar
ki mi fəaliyyət göstərir. Bu kollektivin
əsas amalı, məqsədi nağaranın Azər ‐
bay can xalqına məxsus olduğunu sü ‐

but etmək, tanıtdırmaq, onu daha da təkmilləş dirmək, yeni ritmlər yaratmaq,
nağaranı dünya ölkələri arasında sevdirməkdi.

Natiq Şirinovun Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin inkişafında,
irəli getməsində böyük zəhməti vardır. Xalqımız Natiq yaradıcılığına, onun
sə  nə tinə yüksək qiymət verir, dəyərləndirir. Onda olan yüksək keyfiyyətləri
qiy mətləndirir.

Uzun illər ərzində “Natiq” ritm qrupu dövlət tədbirlərində, milli bay ‐
ram  larımızda, dünya ölkələrində Azərbaycanı təmsil edib, bayrağımızı yük ‐
sək lik lərə qaldırmışdır.

2004‐cü ilin noyabr ayının 14‐də “Natiq” ritm qrupu Tayvanın Taurey
şəhərində keçirilən ritm festivalında iştirak etmiş və mükafatları ilə vətənə
qayıtmışdır.

Vaxt qızıla bərabərdir, – deyənlər səhvə yol verməyiblər. Vaxtın tam dol ‐
ğun sərf edilməsi, vaxt itkisinə yol verilməməsi – yaşadığımız zamanın tə lə bi ‐
dir. Bu baxımdan, Natiq müəllimin rəhbərlik etdiyi “Natiq” ritm qrupu vaxt dan
çox səmərəli istifadə edir. Onun apardığı məşqlər bəzən səhər saat 8.00‐dan
axşam saatlarına qədər davam edir, bəzən də bütün gün ərzində kon sertlərə,
yarış lara, xarici ölkələrə səfərlərə və dövlət tədbirlərinə ha zır laşır. Buna böyük
səbr, dəyanət, dözüm, vaxtdan səmərəli istifadə etmək lazım gəlir.

Azərbaycan ritmlərini nağarada genişləndirmək üçün 2002‐ci ildə Natiq
Moskva şəhərindəki Hindistan konsulluğunda yerləşən tabla məktəbində
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dərs almağa və sonralar Azərbaycan ritmlərini dünya ritmləri ilə sintez et ‐
mə yə başlamışdır.

O, 2005, 2006, 2008 və 2009‐cu illərdə keçirilən zərb alətləri festivalının
prodüseri Tofiq Cabbarov tərəfindən festivalda iştirak etmək üçün dəvət
almışdır. 2007–2009‐cu illərdə Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadənin “Gül
açdı”, “Sevdalı dünya” adlı tədbirlərində iştirak etmişdir.

“Natiq” ritm qrupunun şöhrəti günü‐gündən artmağa başlayır. Qrupun
üzvlərindən Natiq sənətini irəli aparan – onun yeganə oğlu Ümid bəy Şirinov
kollektivin aparıcı qüvvələrindən biridir. Onunla bərabər professional qar‐
mon ifaçısı Namiq Şirinov, Samir Əliyev, Hikmət Rzayev, Məqsəd Əzizov,
Elməd din Həsənov, Elşən Süleymanov, Anar Abbasov, Teymur Cəbrayılov və
başqaları fəaliyyətdədir.

Ritm qrupu böyüyərək “Natiq” ritm məktəbi olmuşdur. Bu musiqi oca ğı ‐
na nağara fənnindən dərs almaq üçün Bakı şəhərindən, rayonlardan, hətta İran
İslam Respublikasından gənclər gəlir. Bu, Natiq sənətinə hörmətin nəti cəsidir.

Ən qədim musiqi alətləri ailəsi zərb alətləri hesab olunur. Hələ ibtidai
insan iki daşı bir‐birinə vuraraq bu yolla ifa etdiyi mahnıları, rəqsləri
müşayiət etmişlər. Bakının yaxınlığında yerləşən Qobustanda saxlanan
“Qaval daşı” bu fikrə əyani sübutdur.

Natiq Şirinov daima axtarışda, yenilik sorağındadır. Ölkəmizdə 8 növ
zərb aləti var. Onlardan Qaval daşı, saxsı nağara, cürə nağara, kos nağara,
çombaq nağara, toy nağarası və rəqs nağarasını qeyd etmək olar. 21
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Natiq müəllim bu sənətə yenilik gətirərək, əlavə olaraq, 1997‐ci ildə
Baş nağara, Baş qoşa nağara, böyük nağara, saxsı nağaranın yenilənmiş
forması, zəng nağara, diametri bir metr olan nağara, diametri iki metr olan
nağara, şəbəkə nağaraları yaratdı.

O, zamanı düzgün dəyərləndirməyi bacarır və ondan düzgün istifadə edir.
Son 10 ildə Azərbaycanın 17 ritmini aşkarlayıb və əlavə olaraq, 1500 ritm
yazmış və 1056 ritmi nota köçürmüşdür. Ritm bəstəkarı kimi tanın mışdır.

Natiq müəllimin musiqi mədəniyyətimizdə qazandığı uğur və qələbələri
saymaqla qurtarmaq olmaz.

2006‐cı ildə Belçikanın Brüssel şəhərində pianoçu və bəstəkar Emil
İbrahimin kvarteti ilə birlikdə caz festivalında;

2006–2007‐ci illərdə Rusiyanın Moskva şəhərində Azərbaycan
mədəniy yəti günlərində;

2008‐ci ildə Fransanın Paris şəhərində və Almaniyanın Berlin şəhərində
Azər baycan mədəniyyəti günlərində;

2008‐ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində mahnı müsabiqəsinə dəstək
konsertində;

2008‐ci ildə Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə ilə birlikdə Almaniyanın
Berlin şəhərində konsert proqramı ilə çıxış edib. Həmçinin Avstriyanın
Vyana, Rumıniyanın Buxarest şəhərlərində də konsertlər keçirmişlər.

2009‐cu ildə Polşanın Varşava şəhərində Beynəlxalq Qafqaz Festiva lında;
2011‐ci ildə ABŞ‐ın Vaşinqton şəhərində “Qarabağ” fondunun təşkil et‐

diyi konsertdə;
2012‐ci ildə İtaliyanın Roma və Milan şəhərlərində Azərbaycanın müstə ‐

qilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş tədbirdə;
2013‐cü ildə “Natiq” ritm qrupunun Türkiyənin İstanbul şəhərində;
2014‐cü ildə ABŞ‐ın Vaşinqton şəhərində Azərbaycan‐Amerika Alyanse

tədbirlərində;
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2015‐ci ildə Türkiyənin Qars şəhərində “TANAP” layihəsinin təməl qoy ‐
ma mərasimində konsertlər vermişdi.

Natiq müəllim 2005‐ci ildən başlayaraq dünyanın ən tanınmış zərb
alətləri üzrə mütəxəssislərlə – dünya şöhrətli Misirli Əhməd, Ruslana, Billy
Cobham, Rihanna, Şahram Nazeri, Sami Yusif, Abbas Kazımov, Mohsen
Şarifan və Steven Seaqal kimi musiqiçilərlə yarışıb, hörməti və şöhrəti daha
da artıb.

Natiq Şirinov Azərbaycan musiqisinə, incəsənətinə verdiyi töhfəsinə
görə, nağara sənətini dünyada tanıtdırdığına və respublikamızda keçirilən
dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə məharətlə çıxışlarına görə ölkə Prezidenti
İlham Əliyev və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 2007‐ci ildə Azərbaycan
Respublikasının “Əməkdar artisti” fəxri adına layiq görülmüşdü;

2018‐ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının “Xalq artisti” adı verilmişdi.
Natiq müəllim bu illər ərzində dünya ölkələrinin və ölkəmizin rəhbərləri

tərəfindən diplom, fəxri fərman və pul mükafatları almışdı.
Ailəlidir, 3 övladı var. Oğlu Ümid Natiq oğlu atasının yolunu davam etdi ‐

rir. Qızları dövlət universitetində oxuyurlar.
Natiq müəllimə cansağlığı, ailə xoşbəxtliyi və qarşısına qoyduğu məq ‐

səd lərə çatmağı arzulayıram.

Hörmətlə, Mədəniyyət evinin direktoru, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Azad Aslanov

23
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SƏNƏT MƏBƏDİ

Mən Hacı Zeynalabdin Tağı yev
adına Bakı Toxuculuq Birli yi ‐
nin Mədəniyyət Evi nə (o

vaxt V.İ.Lenin adına Bakı Toxuculuq Kom ‐
bi natının Klubu adlanırdı) 1983‐cü ilin sen ‐
tyabr ayında gəldim. Mədəniyyət Evi nin iki
nəfər əməkdaşı olan kitabxanasına müdir
tə yin edilmişdim. “Kombinat” adlanan bu
ərazinin maraqlı cəhəti ondan ibarət idi ki,
burada insanlar həm işləyir, həm də yaşa ‐
yır dılar. Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin 1897–1900‐cü illər də tikdirdiyi
bu kombinat Şimali Azər baycanda hazır
məhsul istehsal edən ilk böyük fabrik idi.
Polyak mənşəli memar İosif Qoslavskinin
layihəsi əsasında fabrikin nəzdində həm

də fəhlə və qulluqçular üçün pulsuz evlər, elektrik stan siyası, ambulatoriya,
yaşlı fəhlələr üçün məktəb və s. tikilmişdir. Bakıda xüsusi planla tikilmiş ilk
fəhlə qəsəbəsi olan bu ərazi əvvəlcədən vahid istehsal‐yaşayış kompleksi kimi
nəzərdə tutulmuşdur. Kombinatda müxtəlif millətlərin nümayəndələri yaşayır
və işləyirdilər. Maraqlıdır ki, onlar hamısı özlərini “kom binatlı” hesab edirdilər.

Mədəniyyət Evinin ikinci mərtəbəsində yerləşən kitabxanada zəngin
bədii ədəbiyyat fondu vardı. Oxucuların əksəriyyəti kombinatın işçiləri və
ətrafdakı məktəblərin şagirdləri idi. Kitabxananın bir neçə daimi oxucusu var
idi ki, onlar fonddakı bütün kitabları demək olar ki, oxumuşdular və məni
məcbur edirdilər ki, onlara yeni kitablar tapım. Əlbəttə, onların bu istəklərini
yerinə yetirmək hər dəfə mümkün olmurdu.

Mədəniyyət Evinə əvvəllər həmkarlar təşkilatında işləyən Azad Aslanov
direktor təyin olunduqdan sonra onun fəaliyyətində canlanma başladı. Azad
müəl lim Mədəniyyət Evində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsinin təşəb büs çü ‐
sü oldu. Respublikanın məşhur incəsənət xadimləri ilə görüşlər, Mədəniy yət
Evində fəaliyyət göstərən müxtəlif yaradıcılıq dərnəklərinin müsa biqə ləri,
konsertləri təşkil olunurdu. Kino zalında o vaxtlar üçün populyar olan filmlər
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göstərilirdi. Mədəniyyət Evi o ərazidə yaşayan insanların mədəni istirahət
mərkəzinə çevrilmişdi.

Sonralar – kombinatın fəaliyyəti dayandıqdan sonra Mədəniyyət Evinin
işi də xeyli çətinləşdi. Lakin həm Azad müəllimin, həm də Mais müəllimin
səyləri nəticəsində Mədəniyyət Evi öz fəaliyyətini davam etdirməyə başladı.
Bu, məni çox sevindirir. Mən onlara minnətdaram ki, Bakı şəhərinin ən
qədim mədəniyyət ocaqlarından biri olan H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Bir‐
liyinin Mədəniyyət Evi bu gün də ərazidə yaşayanların sevimli mədəniyyət
və istirahət mərkəzlərindən biridir.

Mayıl Əhmədov, Əməkdar mədəniyyət işçisi,
(1983–89‐cu illərdə Mədəniyyət Evinin 

nəzdindəki kitabxananın müdiri)
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YAXŞILIQ ETMƏYİ ÖMÜRYOLU SEÇMİŞDİR
HƏSƏN CƏFƏROV

AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI 
KONFEDERASİYASININ KATİBİ – APARAT RƏHBƏRİ

Dostluq mənəvi bir sərvətdir,
əgər bu dünyada özünə yaxşı
dost seçmi sən sə, onda bö yük

bir xəzinəyə sahibsən, hər şeyə gü vənə
bilərsən.

Dostları şad gündə və bir də çətin
gündə tanıyarlar. Şad gündə hörmətinə
görə, bəd gündə köməyinə görə.

Dostların sayına görə yox, sambalına
görə öyünərlər.

Həsən müəllim ədəb‐ərkanlı, özü nün,
sözünün yerini bilən, yüksək insani keyfiy ‐
yətləri özündə cəmləşdirən, sözün əsl mə ‐
na  sında, böyük bir ziyalıdır. Onu ta nı yanlar
da bilirlər ki, təpədən dırnağa qədər sadə,
sə mimi, mehriban olan əziz dostumuz, ya ‐

xın qonşumuz təkcə özü üçün yaşamır. Amalı həmişə xeyir xahlıq olub. Ta nı ‐
ma dığı adamlardan belə heç vaxt köməyini əsirgəməyib. Bax onu qon şulara,
dost lara, iş kollektivinə sevdirən cəhətlərdən biri də budur.

Həsən Cəfərov yaxşı ailə başçısı olduğu kimi, yaxın dost və etibarlı qon ‐
şu dur. Mənim onunla tanışlığım artıq otuz ili keçib yoldaşlığa, dostluğa çevril ‐
 miş dir.

Həsən müəllim iş adamıdır, ancaq bazar günlərində çalışır ki, qonşularla
görüşüb, ünsiyyətdə olsun. Onun ən çox sevdiyi stolüstü oyunlardan nərd,
şahmat oyunlarıdır. Həyətdə dostlardan Oqtay müəllim, Faiq müəllim, Məbüd
müəllimlə nərd, şahmat oynayır və uduzmağı sevmir. Axşamlar isə qonşularla
gəzintiyə çıxır, maraqlı söhbətləri ilə dostları heyran edir.

Gənc yaşlarından ictimai işlərdə yüksək fəallığı onun hərtərəfli bir
şəxsiyyət kimi yetişməsinə rəvac vermişdir. Bu baxımdan, onun gənc nəslə
göstərdiyi qayğı və diqqət xüsusilə yadda qalandır.

Həsən Şahhüseyn oğlu Cəfərov 1956‐cı ildə anadan olmuş, orta mək təbi
bitirdikdən sonra 1980‐ci ildə N.E.Bauman adına Moskva Ali Texniki məktəbini
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bitirmiş, əmək fəaliyyətinə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin xüsusi
nəqliyyat təmiri zavodunun baş ustası kimi başlamışdır. 1982‐ci ildən Yerli
Sənaye və Məişət Kommunal müəssisələri fəhlələrinin Res pub lika Komi tə ‐
sində təlimatçı işləmişdir.

1983–1986‐cı illərdə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasında əmə ‐
yin texniki müfəttişi; 

1986–1989‐cu illərdə Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqı Mər  kəzi Şura ‐
sında ətraf mühitin mühafizəsi üzrə texniki əmək müfəttişi;

1989–1990‐cı illərdə AHİŞ sədrinin köməkçisi – işlər müdiri; 
1993‐cü ildən Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının

təşkilat işləri və məlumat şöbəsinin müdiri, aparat rəhbəri olub.
2006‐cı ildən isə AHİK‐in katibi – aparat rəhbəridir.
AHİK dünya həmkarlar ittifaqları hərəkatının bərabərhüquqlu üzvü

olaraq inkişafının əsas prinsipial istiqamətlərinin müəyyənləşdirilmiş
2013–2017‐ci illər ərzində dünya, Avropa və MDB dövlətlərinin həmkarlar
ittifaq ları bilikləri ilə dialoqun təcrübə mübadiləsinin və digər sahələrin
genişlənməsinə böyük önəm vermişdir. Bu işlərin görülməsində Həsən
Cəfərovun xidmətləri böyükdür.

H.Cəfərov H.Z.Tağıyev Kombinatı Mədəniyyət evinin uğurlarına yaxın
qonşu kimi sevinir, keçirilən mədəni‐kütləvi tədbirlərlə hər zaman, hər an
maraqlanır, köməklik edir. Və imkan daxilində konsert və bayramlarda bizim ‐
lə birlikdə olur.

Eyni zamanda ölkəmizdə keçirilən seçki kampaniyasında yüksək fəallıq
göstərərək xalqımızın oğlu kimi Mədəniyyət evindəki 21 saylı seçki məntə ‐
qə sində ailə üzvləri ilə birlikdə istədiyi namizədə səs verir. 27
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Həsən müəllim AHİK‐də işlədiyi illər ərzində qüsursuz, nöqsansız işlə ‐
yərək, kollektivdə hörmət və nüfuz qazanaraq dəfələrlə Azərbaycan Həm ‐
karlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, millət vəkili Səttar Mehbalıyev
tə rə  fin dən təşəkkür və mükafatlara layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqının inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə
“Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına, “Azərbaycan Həmkarlar İttifaqının
100 illik yubiley” medalına layiq görülüb.

Həsən Cəfərov Prezidentin sərəncamı ilə 2015‐ci ildə “Tərəqqi” medalı
ilə təltif olunub.

Yaxşı və səmərəli işinə görə bir sıra Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqı bir ‐
liklərinin medalları ilə də təltif olunub.

Ona dövlətimizin rifahı, xalqın xoş gələcəyi naminə işlərində daha bö ‐
yük uğurlar arzulayırıq!

Sənsən can sirdaşı, könül həmdəmi.
Yox etdin ürəkdən kədəri, qəmi.
Dolan bu dünyanı, gəz bu aləmi. 
Böyük hörmətin var eldə, obada, 
Sənin tək kişilər azdı dünyada.
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AZƏRBAYCAN SAHİBKARLIQ, ÖZƏL ELM VƏ 
YÜNGÜL SƏNAYE İŞÇİLƏRİ HƏMKARLAR 

İTTİFAQI RESPUBLİKA KOMİTƏSİ

Həmkarlar İttifaqı 1991‐ildə ya ra ‐
nıb, fəa liyyətə başlayıb. Məqsə di
əməkçilərin mə nafeyini mü da  fiə

etməkdir. Fəh lə və qulluq çu ların həyat şəra ‐
iti, firavan yaşa ması daima rəh bər liyin diqqət
mər kəzin də dir.

Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra fabrik,
zavod və müəssisələrin fəaliyyəti dayan dığı
üçün böyük bir işsizlik ordusu yarandı. Əmək ‐
çilər məcburi şəkildə işdən azad edil dilər.

Zamanın tələbi belə oldu ki, hər kəs
ailə sini dolandırmaq üçün bir fəaliyyət növü
tapmalı idi. Bildiyimiz kimi, əhalinin çox his ‐
səsi kiçik bizneslə məşğul olmağa baş ladı.
Kiçik bizneslə başlanan iş əksəriy yət tərəfin ‐
dən sahibkarlıq, böyük sahibkarlığa yol açdı.

Azərbaycanda sahibkarlıq sürətlə inki şaf etməyə başladı.
İlk əvvəl bu qurum kortəbii fəaliyyət göstərirdi və çox vaxt böyük

problemlərlə üzləşirdi. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan
sahibkarlığa ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin xüsusi qayğısının şahidi olduq.
Onun qayğısı və göstərişi ilə Azərbaycan Sahibkarlar İttifaqı yaradıldı və
onları Azərbaycan Sahibkarlıq, özəl Elm və Yüngül Sənaye işçiləri Həmkarlar
İttifaqı Respublika Komitəsi öz himayəsinə götürdü. Bu təşkilat 30 min fəhlə
və qulluqçunu özündə birləşdirir.

Komitəyə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri,
millət vəkili Səttar Mehbalıyevin xeyir‐duası ilə təcrübəli, bacarıqlı, işbilən
qayğıkeş Məhəmmədəli Salmanov seçki yolu ilə sədr seçildi.

Biz Məhəmmədəli müəllimin həyat və fəaliyyətinin, mahir təşkilatçılıq
ba  carığının olduğunu əvvəlki illərdən bilirdik. Onun həyat və fəaliyyətinə diq ‐
qət lə nəzər salsaq, əvvəlcə demək lazımdır ki, o, həyatın ağır sınaq  larından
çıx mış, böyük həyat təcrübəsi olan, mərd, sözübütöv, xalqına bağlı, insanlara
həd siz diqqət və qayğı göstərən, tükənməz enerjiyə sahib, təş kilat çılıq qabi ‐
liy yəti olan bir Azərbaycan oğludur. 29
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İnsan tarixə öz əməlləri ilə düşür. Onun əməlləri, bütün təşəbbüsləri
bir məqsəd daşıyır – vətənimizin tərəqqisi üçün xalqımıza xidmət etmək.
Onun həyat yoluna qısaca nəzər salaq.

Salmanov Məhəmmədəli Məhəmməd oğlu 1951‐ci ildə Azərbaycanın
dilbər guşəsi olan Qarabağda dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra, 1967–1972‐ci illərdə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu‐
nun inşaat fakültəsini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

M.Salmanov 1972‐ci ildən 1986‐cı ilədək Azərbaycan Respublikası Tikin ‐
ti Quraşdırma Nazirliyinin Azsantexquraşdırma Trestinin Quraşdırma idarə ‐
sin də usta, iş icraçısı, sahə rəisi, baş mühəndis vəzifəsində çalışıb.

1986–1989‐cu illərdə respublika Avtomobil Nəqliyyatı Nazirliyi Səyyar
mexanika dəstəsində baş mühəndis, idarə rəisi vəzifəsində işləyib.

1989–1994‐cü illərdə Azərbaycan Respublikası xüsusi Tikinti Quraş ‐
dırma Nazirliyinin Azsantexquraşdırma Birliyinin 2 saylı Bakı Quraşdırma
idarəsində rəis vəzifəsində çalışıb.

1994–1996‐cı illərdə isə həmin Nazirliyin İstehsalat Birliyinin baş mü ‐
hən disi vəzifəsində işləyərək nümunəvi rəhbər kimi ad‐san qazanıb.

1996–2006‐cı illərdə Azərbaycan Neft Şirkəti “Sosial Tikinti” Trestinə
idarə rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

2006–2010‐cu illərdə “AzSanTexPlast” və “Alıbəyli‐Y” Məhdud Məsuliy ‐
yətli Cəmiyyətlərində baş direktor vəzifəsini icra edib.
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2010‐cu ildən 25 avqust 2015‐ci ilə kimi Azərbaycan Həmkarlar İttifaq ‐
ları Konfederasiyasında sədrin müşaviri vəzifəsində işləyib.

2015‐ci ildən Azərbaycan Sahibkarlıq, özəl Elm və Yüngül Sənaye işçiləri
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri vəzifəsinə seçilib və bu günə
kimi səmərəli və keyfiyyətli şəkildə fəaliyyətini davam etdirir.

Həmkarlar sahəsində onunla birlikdə işlədiyimiz müddətdə Məhəm mədəli
müəllimi daha yaxından tanıdım, onu özüm üçün yenidən “kəşf et dim.” Geniş‐
ürəkli, dostluqda sədaqətli, özünü və başqalarını yaradıcı fəaliy yətə inandıran
və sövq edən, son dərəcə işgüzar və tələbkar böyük bir şəxsiyyət olduğunu
gördüm.

30 mindən çox işçisi olan təşkilatın canlanmasında, fəaliyyətində komi ‐
tənin fəaliyyəti böyükdür.

Komitə üzvləri 11 nəfərdən ibarət olsa da, Azərbaycan ərazisində
sahibkarlıqla bağlı bütün məsələləri rahatlıqla həll edirlər.

Məhəmmədəli müəllimlə bərabər Komitənin işçilərindən:
– Fərzəliyev Mehman Fazil oğlu – sədr müavini;
– Qəmbərov Rasim Xanağa oğlu – təşkilat şöbəsinin müdiri;
– Məhərrəmov Vaqif Əfsər oğlu – baş hüquq müfəttişi;
– İbrahimov Əliş Azər oğlu – əməyin baş texniki müfəttişi;
– Əliyev Kamil Abdulhəsən oğlu – maliyyə şöbəsinin müdiri;
– Həmidova İlahə Əlamdar qızı – mütəxəssis;
– Novruzov Emil Elman oğlu – mütəxəssis;
– Mütəllimova Ceyran Rüfulla qızı – sədr köməkçisi;
– Cəlil Nicat Cəlil oğlu – Beynəlxalq əlaqələr üzrə məsləhətçi;
– Kərimov Baxış Çingiz oğlu – sürücü.
Dövlət və onun qanunları ilə tənzimlənən Həmkarlar İttifaqı Komitəsi

müs təqil Azərbaycanda yeni sahə olan bazar iqtisadiyyatının formalaş ma ‐
sında birlik nümayiş etdirir və birgə fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdır.

H.Z.Tağıyev adına Toxucu Tikiş Sənaye Kombinatı Açıq Səhmdar Cəmiy ‐
yəti Mədəniyyət evinin musiqi kollektivləri, Həmkarlar İttifaqı Respublika
Komitəsinin rəhbərliyi altında illik iş planına əsasən respublikamızda və on ‐
dan kənarda maraqlı tədbirlər keçirir. Mütəmadi olaraq Bilgəh qəsəbəsin ‐
dəki Qocalar evinə gedərək ahıllara maddi və mənəvi dayaq olur. Eyni
za manda Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi liseyində, uşaq pansionatlarında,
müəssisə və təşkilatlarda, qadın islah müəssisəsində və başqa təşkilatlarda
maraqlı tədbirlər keçirir.

Mədəniyyət evinin orta məktəblərdə, uşaq bağçalarında bilik yarışları,
viktorinalar keçirməsi uşaqlar tərəfindən maraqla qarşılanır.

“Natiq” ritm qrupunun, “Azəri Qafqaz” rəqs kollektivi”nin, “İqray, qar‐
mon” rus xorunun, “Ozan” aşıqlar birliyinin Novruz bayramında, Yeni il şən ‐ 31
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li yində, Qurban bayramı ərəfəsində, Müstəqillik günü münasibəti ilə keçir ‐
di yi tədbirlər maraqlı və unudulmazdır. Mədəniyyət evinin kollektivi hər za ‐
man, hər an Respublika Həmkarlar İttifaqının, şəxsən Məhəmmədəli Sal  ma‐
novun atalıq qayğısını duyur.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993‐cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra
aparılan məqsədyönlü siyasət, həyata keçirilən sistemli tədbirlər nəticəsində
ölkəmiz siyasi sabitliyə nail olmuşdur. Sahibkarlar sinfinin formalaşması üçün
həm hüquqi baza yaradıldı, həm də dövlət tərəfindən özəl sektora hərtərəfli
dəstək nümayiş etdirildi.

İqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət öz imkanları hesabına müasir
sahibkarlıq subyektlərinin formalaşmasına geniş imkanlar yaratdı.

Sahibkarlığa dövlət dəstəyinin bariz nümunəsi kimi 27 yanvar 2015‐ci
ildə Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014–
2018‐ci illərdə sosial‐iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının birinci
ilinin yekunlarına həsr olunan konfrasda ölkə Prezidenti İlham Əliyev dedi
ki, 2004‐cü ilə nəzər salsaq, görərik ki, son 11 il ərzində Azərbaycan dünya
miqyasında iqtisadi və sosial baxımdan ən sürətli inkişaf edən ölkə olmuş ‐
dur.

Sahibkarlıq sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən Həmkarlar İttifaqı Komitəsi
və AHİK sahibkarların problemlərinin həll edilməsində, onların maariflən ‐
dirilməsində daim maraqlıdır və eyni zamanda regionlarda sahibkarlığın
inkişafının sürətləndirilməsi üçün onların təşkilatlandırılmasına çalışır.

Sahibkarlıq, özəl Elm və Yüngül Sənaye işçiləri Həmkarlar İttifaqı Res ‐
publika Komitəsi ölkə sahibkarlarını təmsil edən bir ictimai təşkilat olaraq
həm əldə edilmiş o uğurları dəyərləndirir, həm də müasir çağırışları dərindən
təhlil edərək özfəaliyyətini daha da gücləndirir, müasir dövrün tələblərinə
uyğun iş ahənginə malik olmağa çalışır.

Göründüyü kimi, Həmkarlar İttifaqı Komitəsi ilə sahibkarın, işəgötürə ‐
nin mövqeləri ümumi maraqlara xidmət edir. Həmkarlar İttifaqı təşkilatı işə ‐
gö  tü rə nin və işçinin hüquqlarını qoruyur, təhlükəsiz və sağlam iş şəraitinin
ya ra dıl masına çalışır. Həmkarlar İttifaqı təşkilatı, həmçinin işçilərin sosial
mə  sə lələrinin həllində, istirahət və müalicə yerlərinə yollayışlar verilmə sin ‐
də, əlamətdar günlərlə əlaqədar tədbirlərin keçirilməsində, aztəminatlı iş ‐
çi lərə və ailələrə yardımların verilməsi və hədiyyələrin paylanılmasında,
şir kət və özəl müəs sisə lərdə qabaqcıl işçilərin yubileylərinin keçirilməsi,
əmək və kollektiv müqavilələrinin bağlanması və sair çoxsaylı iqtisadi məsə ‐
lə  lərin icrasında sahibkarın, özəl şirkət rəhbərinin fəal köməkçisi olmaqla iş ‐
çi lərin istirahət günlərinin maraqlı və rəngarəng keçməsi üçün mütəmadi
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ola  raq ardıcıl tədbirlər keçirirlər. Sahibkar və həmkarlar ittifaqının dövlətlə
vəh dəti və birgə addımlaması hüquqi dövlət quruculuğunun əsas istiqa mət ‐
lə  rindən biridir. Biz bu birliyi qoruyub saxlamalı və daha da inkişaf etdi r mə ‐
liyik.

Azərbaycanda sahibkarlıq sürətlə inkişaf edir. Qabaqcıl təşkilatlardan:
Şəki rayonundakı sahibkarlığın sədri Əzizov Məhəmmədnuru Ənvər oğlunun
Bakıdakı Nəsimi rayonu sahibkarlığın sədri Mehdi Haqverdiyevin, Nərimanov
rayonunda sahibkarlığın sədri Nizami müəllimin, Suraxanı rayonu sahibkar ‐
lı ğın sədri Cabbar İsgəndərovun, Sabunçu rayon sahibkarlıq Həmkarlar İtti ‐
fa qı nın sədri Fəxrəddin Əhmədovun yaxşı və səmərəli işini qeyd etmək olar.

Respublika Həmkarlar İttifaqının gördüyü işlərə uğurlar arzulayırıq.

33
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XƏTAİ RAYONU GÜNÜ‐GÜNDƏN 
GÖZƏLLƏŞİR, ABADLAŞIR

Bu gün ölkəmiz bütün sahələr üz ‐
rə uğurla inkişaf etmək  də dir.
Azərbaycan Prezidenti İlham

Əliyevin apardığı siyasət nəticə sində ölkə ‐
miz dünya ölkələri arasında dinamik inki ‐
şa fını uğurla aparır. Döv lətimizin iqtisadi
si yasətinin əsas xarakterik xü susiy yətləri
onun sosialyönümlü olması, habelə bütün
məsələlərin həllində iqtisadi aspektin
möv cudluğunun ön plana çəkil məsidir.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə böyük
nü fuz qazanması, ölkədə sabitliyin və təh ‐
lü  kəsizliyin təmin edilməsi, insan kapi ta lı ‐
nın inkişafı, xalqın mədəni və milli mə na ‐
feyi irsinin qorunub saxlanılması xal qın
dəs təyinə arxalanan ölkə başçısının yürüt‐
düyü uğurlu siyasətin nəticəsidir.

Xətai rayonu Azərbaycanda ən iri,
nə  həng sənaye rayonlarından biridir, İcra Hakimiyyəti öz fəaliyyətini Azər ‐
bay  can Respublikası Prezidentinin 06 iyun 2012‐ci il tarixli 648 nömrəli Fər ‐
manı ilə təsdiq olunmuş “Yerli İcra Hakimiyyəti haqqında Əsasnamə”yə,
“Döv lət Qulluğu haqqında” qanunla bağlı Azərbaycan Respublikasının Fər ‐
man və Sərəncamlarına müvafiq olaraq həyata keçirir.

Rayonun ərazisi 31.6 kvadrat kilometr, əhalisi 261.100 nəfərdir.
Rayon 1904‐cü ildə Zavodskaya, 1920‐ci ildən Fabrik zavodu rayonu,

1932‐ci ildən Şaumyan rayonu adlandırılmışdır. 1981‐ci ildə rayon iki hissəyə
ayrılaraq bir hissəsinə Nizami rayonu adı verilmişdir. Digər hissəsinə isə 5
yanvar 1990‐cı ildən Azərbaycanın böyük sərkərdəsi Xətainin adı verilmişdir.

Xətai rayonunda 38 orta məktəb, 4 ali məktəb, 48 uşaq bağçası‐
körpələr evi, 1 kollec, 1 özəl gimnaziya, 1 hərbi və 3 peşə liseyi, 15 səhiyyə
müəssisəsi, Müasir İncəsənət muzeyi, Nobel qardaşlarının ev muzeyi və
Səhiyyə Nazirliyinin Təbabət muzeyi fəaliyyət göstərir.

Rayon ərazisində, eyni zamanda Xətai rayon Mədəniyyət Mərkəzi,
H.Z.Ta ğıyev adına Kombinatın Mədəniyyət evi, mərkəzi kitabxana və onun
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filialları, M.Ə.Sabir adına kitabxana‐klub, uşaq musiqi məktəbləri, Heydər
parkı, Xocalı abidə kompleksi, Xətai parkı, Zığ yolundakı uşaq parkı, Nizami
adına mədəniyyət və istirahət parkı, Bakı kinoteatrı, Rusiya İnformasiya və
Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda rayon ərazisində bir
sıra respublika əhəmiyyətli təşkilatların inzibati binaları da yerləşir. Bunlar‐
dan Ali Məhkəmə, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Bakı Şəhər Baş Polis
idarəsi, “Azəriqaz”, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, “Azərneft yağ” NEZ, Neft
kəmərləri idarəsi, Xəzər Dəniz Neft Donanması idarəsi, Sərhədçi İdman
Olimpiya Mərkəzi, AFFA, C.Naxçı van ski adına hərbi lisey, H.Əliyev adına Ali
Hərbi məktəb, H.Z.Tağıyev adına TTSK Açıq Səhmdar Cəmiyyətini və s. misal
göstərmək olar.

Xətai rayonu ərazisində 33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi, 34 saylı Xətai
ikinci seçki dairəsi, 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi, 36 saylı Xətai dör ‐
düncü seçki dairəsi fəaliyyət göstərir.

Rayonumuzun ictimai‐siyasi həyatında mühüm rol oynayan Yeni
Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sıralarında 16310 üzv birləşir.

Mən – Aslanov Azad Qulu oğlu 1966‐cı il oktyabr ayının 10‐dan Şəmkir
rayonunda orta məktəbi bitirdikdən sonra Xətai rayonunda ən böyük toxu‐
culuq müəssisələrindən olan H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq kombinatında bu
günə kimi müxtəlif vəzifələrdə işləyib ad‐san qazanmışam. Prezidentimiz
İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla “Əməkdar mədəniyyət işçisi” adına

35

Zi
rv

əy
ə 

uc
al

an
 y

ol



layiq görülmüşəm, orden və medallarla təltif olunmuşam. Ona görə də Xətai
rayonunun rəhbərliyinə, YAP təşkilatına, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasına minnətdarlığımı bildirirəm.

İşlədiyim 53 il ərzində Xətai rayonunda Yusova Yevgeniya İvanovna, Ku‐
likov Aleksandr İvanoviç, Məmmədov Nazim, Qasımov Rafiq Heydər oğlu,
Şərifov Elmir Kərim oğlu, Məmmədov Zəlimxan, Cəlilov Gündüz, Əhmədov
Əli müəllim, Mehdiyev İbrahim müəllim, Məm mədov Razim müəllim rəh ‐
bər lik edib və hal‐hazırda Quliyev Rafiq müəllim rəhbərlik edir. Bu uzun il ‐
lər ərzində yuxarıda adları çəkilən şəxslər rayon ərazisində böyük işlər
gör  müş lər. Onların rəhbərliyi altında biz də qəsəbəmizin, rayonumuzun ya ‐
şıllaşdırılmasında, abadlaşdırılmasında, bir sözlə, quruculuq işlərində ya ‐
xından iştirak edib öz töhfəmizi veririk.

1993‐cü ildə YAP‐ın yaranmasında rayon ərazisində Hüseynbala Mirə ‐
ləmov, Ramiz Mirzəyev, Rafiq Qasımov, Telman Nurullayev və başqaları ilə
mən də fəaliyyət göstərdim. 1995‐ci ildən YAP ərazi kombinat təşkilatının
sədri kimi partiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirirəm.

Xətai rayonunda son 10 ildə sosial‐mədəni, məişət ob yektləri, yeni
məktəb binaları, uşaq bağçaları, mədəniyyət evləri tikilmiş və ya təmir
edilmiş, yaşayış binalarının dam örtükləri, fasadları təmir olunmuş dur.

Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Xətai rayonu İcra başçısı vəzifəsini
şərəflə yürüdən Rafiq Quliyev rayonun YAP təşkilatının sədri Hüseynbala
Mirələmovla rayonun ictimaiyyəti ilə birlikdə 6 ay ərzində H.Əliyev fondunun
Vitse‐Prezidenti Leyla Əliyevanın layihəsinə əsasən, rayon ərazisində misli
görünməmiş işlər görmüşlər. 30‐dan artıq evlərin həyətində, parklarda, orta
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məktəblərin və uşaq bağçalarının ətrafında, səliqə səhmana salınmış yolların
kənarlarında, məhəllələrdə istirahət zonaları yaradılmış, ağaclar əkilmişdir.

Mənim yaşadığım H.Z.Tağıyev kombinatı qəsəbəsinin ərazisi baxımsızlıq
ucbatından xarabalığa çevrilmişdi. Sakinlərin müraciətindən sonra qısa bir
zamanda böyük bir təmizlik işləri görüldü. Fəhlə və qulluqçulardan ibarət 3
növbəli iş rejimi yaradıldı. Rafiq müəllimin şəxsi rəhbərliyi ilə sıradan çıxmış
şəhidlər xiyabanı tam təmir edildi, kafel və metlaxlar vuruldu, şölə saçan
işıqlar çəkildi, “Ana” abidəsi gülüstana çevrildi, yaxınlıqdakı mədəniyyət
evinin fasadı təmir olundu, gözəl bir park salındı, uşaq mey dançaları, futbol,
voleybol, basketbol yerləri, qaçış yolları, fantanlar, yerüstü şahmat düzəl dil ‐
di. Artıq bu istirahət zonası hamının ürəyincədir.

Bu parka qulluq etmək bacarıqlı idmançı Nəriman Nəsirova həvalə
edilib. Vaxtaşırı idman yarışları keçirilir. Zığ yolu 9‐cu binanın fasad hissəsi
tam təmir olundu, liftlər dəyişdirildi.

İndi bayram konsertlərini, əyləncəli proqramları, İcra aparatının məsul
işçisi Pənah İmamovun rəhbərliyi və mədəniyyət evinin bədii özfəaliyyət
kol lek tivləri ilə bu istirahət zonasında keçiririk.

Bu xeyirxah işlərin yüksək səviyyədə görülməsində böyük xidmətləri olan
layihə rəhbəri Leyla xanım Əliyevaya, Xətai rayonu İcra aparatının məsul
işçilərinə Rafiq müəllim Quliyev başda olmaqla gecə‐gündüz bu istirahət
zonasında zəhməti olan hər bir kəsə təşəkkür edirik. Çünki bu park ziyarətgaha
çev ril mişdir.

Azad Aslanov,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

“Qızıl Qələm” mükafatı laureatı 

P.S. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
apardığı siyasət və son islahatlar bütün Azərbaycan xalqının ürəyincədir.

Kitab çapa hazırlanarkən Xətai rayon ictimaiyyətinin, zəhmətkeşlərinin
ürəyincə olan bir şad xəbər eşitdik.

Xətai rayon əhalisinin hər birinin yaxından tanıdığı, uzun illər rayon icra
hakimiyyətində müxtəlif vəzifələrdə, son illər isə icra hakimiyyəti başçısının
I müavini işləmiş, xalqına, vətəninə bağlı, Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, çox
hörmətli, özünə və şəxsiyyətinə böyük dəyər verdiyimiz Rafiq müəllim
Quliyev Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edildi. Bu sərəncam hər
birimizin ürəyincə oldu.

Rafiq müəllimi təbrik edir, bu çətin və şərəfli işində uğurlar arzulayırıq!
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HAQQIN YOLUNDA OLAN İŞIQLI, NURLU İNSAN

Hacı Süleyman xeyirxah in san ‐
dır, böyük şəxsiyyətdir, yaxşı
iş lər, nəcib əməllər sahibidir.

O, könül adamıdır, dost adamdır. Bir söz ‐
lə, dövrümüzün, əsl ziyalısı, iş adamı dır,
hör mət və nüfuz sahibidir. O, halal adam ‐
dır, mənəviy yatca saf və təmizdir. Vətənə,
mil lətə tükənməz sevgisi vardır. Dost luq ‐
da isə daima etibarlıdır.

Süleyman müəllim dostlar haqqında
belə deyirdi: “Yaxşı dost böyük xəzinə dir.”
İnsan nə qədər sağdırsa, onun dosta ehti ‐
yacı var. Sözünə davam edir.

Bir alimdən soruşurlar: “Dost yax şı ‐
dır, yoxsa qardaş?” O cavab verir ki, “Qar ‐
 daş da dost olsa, yaxşıdır”.

Yaxşı dost dostunun çətin günündə əlindən tutar, dərdinə şərik olar. Öz
rəftarına görə xalqın məhəbbətini qazanan adamla dostluq daimi olar.

Sağlam ideyalı, dərin bilikli, saf əqidəli, həmişə sadəlik və təvəzökarlıq
göstərən Hacı Süleyman Süleymanovla mənim tanışlığım 1990‐cı ilə təsadüf
edir. 30 ildir ki, bir‐birimizi tanıyırıq. Hacı 1991‐ci ildə ailə qurduqdan sonra
övladları dünyaya gəlib, böyüyüb, məktəb yaşlarına çatanda onun Mədə ‐
niy yət evimizlə, mənimlə ünsiyyəti daha da artdı. Burada keçirilən viktori‐
nalar, konsertlərdə, Novruz bayramı tədbirlərində, Qurban bayramı və başqa
əyləncəli konsertlərdə öz ailə üzvləri ilə iştirak edərək, bizlərə mənəvi dayaq
olaraq öz köməkliyini əsirgəməmişdir. Tanışlıq bizim aramızda olan səmimi
münasibəti əsl dostluğa çevirdi. Bəli, dost! Bir‐birini anlayan, bir‐birini başa
düşən və bir‐birinə ehtiyacı olan dost. Mənim də bu illər ərzində Süleymana
ehtiyacım olan çox vaxtlar olub. Onun səmimi, şirin söhbətlərinə, dünyada
baş verən hadisələri düzgün və real analiz etməsinə, hər hansı bir mövzu
haqqında diskusiya aparmasına həmişə ehtiyacım olub. 

Hacı Süleyman həm də gözəl bir ailə başçısıdır. Yaşadığı qəsəbədə qon ‐
şu ları onun başına and içərək bu ailə haqqında yalnız yaxşı sözlər deyirlər.
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Çünki Süleyman müəllim öz kökünə bağlı olmaqla, tərbiyəsi ilə, mədəniyyəti
ilə, tarixinə, keçmişinə hörmət edən əsl Azərbaycan oğludur.

Dostluq, düzlük, yaxşılıq, ağıl‐zəka sahibi olmaq hər kəsə nəsib olmur.
Xoşbəxt o kəsdir ki, ulu tanrı dərgahında ata‐ana haqqını unutmur. Süleyman
qardaşın ürəyi Tanrı sevgisi ilə doludur.

Süleymanov Süleyman Nüsrət oğlu 1963‐cü il dekabr ayının 5‐də Zən ‐
gəzur vilayətinin Qarakilsə (Sisiyan) rayonunun Qızılcıq kəndində zəh mətkeş
ailəsində dünyaya göz açıb.

1971–1981‐ci illərdə kənd orta məktəbini bitirib. 1982–1984‐cü illərdə
hərbi xidmətə çağırılıb, xidməti borcunu Rusiyanın Krasnoyarski diyarında
xüsusi komendant alayında yetirib.

Süleyman müəllim uşaqlıq, gənclik illərini heç vaxt zirvəsinin qarı ərimə ‐
yən İşıqlı dağının ətəyində yerləşən, dəniz səviyyəsindən 2150 metr yüksək ‐
likdə olan Zəngəzur vadisinin Qızılcıq kəndində bir tərəfi Ayı dərəsi, o biri
tərəfi “Seyid suyu” bulağı, qara güney, fərməş təpəsi, əsrarəngiz havası olan,
flora və faunası ilə zəngin olan gözəlliklər diyarında keçirmişdir.

Yay olanda Azərbaycanın elatları Ağcabədi, İmişli, Beyləqan, Cəbrayıl və
başqa rayonlardan sürüləri yaylaqlara gətirərdilər. O günləri xatırlayanda kövrəlir.

Süleyman Nüsrət oğlu Çələbilər nəslinin müasir nümayəndəsidir, hansı
ki Çələbilər XV əsrin sonlarından Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana gə lərək
İslam dinini, türkçülüyü yayıblar.

Çələbilər Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunda Dağ Tumas kəndində məs ‐
kunlaşmışlar, artıb, inkişaf etmişlər. Çələbilər kəndində “Hacı Qaraman”
ocağı cəbrayıllıların inanc yeri, ziyarətgahıdır.

Övliyya Çələbi və onun törəmələri Azərbaycanın bir neçə rayonlarında
– Şəkidə, Tərtərdə, Qubadlı və başqa adı çəkilməyən yerlərdə yaşayıb –
yaradır, inkişaf edirlər. 39
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Süleyman müəllim 1984–1985‐ci illərdə tikinti sahəsində işləyib, hör ‐
mət qazanıb.

1985‐ci ildə Rusiyanın Kemerov vilayətinin Novokuznetski şəhərində
tikinti briqadası ilə Sov. İKP‐nın “XXVI qurultayı” adına komsomol dəstəsinin
rəhbəri, komandiri, komissarı kimi Azərbaycan gənclərinə rəhbərlik etmiş,
ad‐san, hörmət qazanaraq kommunist partiyası sıralarına daxil olmuşdur.
Sibir Metallurgiya İnstitutuna qəbul olunmuş, inşaat mühəndisliyi fakültəsini
müvəffəqiy yətlə bitirmişdir.

Həmin illərdə Kemerov vilayətində azərbaycanlı övladı kimi böyük
hörmət və nüfuza malik olaraq xeyriyyəçiliklə məşğul olmuşdur. Sanki Hacı
Süleyman xeyirxahlıq üçün doğulmuşdur. O, ömrünün gənclik illərindən
başlayaraq Qum şəhərində, Məşhəddə, İraqda, Kərbəlada imamlarımızı
ziyarət etmiş, 2005‐ci ildə Həcc ziyarətində olmuşdur.

Eyni zamanda qardaş Türkiyədə, İranda, Suriyada, İordaniyada, Səudiy ‐
yə Ərəbistanında dəfələrlə olmuş, bir iş adamı kimi Azərbaycanı təmsil
etmişdir.

Süleyman müəllim Rusiyada, Gürcüstanda, Orta Asiya ölkələrində də
iş qurmuşdur.

Bənzəri olmayan insan, xeyirxah, işgüzar Süleyman müəllim 1991‐ci ildə
ai lə qurub, 2 gözəl övladı var, həyat yoldaşı ilə birgə nəvəsini xoşbəxt
böyüdür.

Peyğəmbərimiz (s.a.v.) buyurub ki, xeyirxahlıq, mehribanlıq imanın
nişanəsidir. Daha sonra buyurub: “Bir kimsə bir mömini sevindirirsə, sanki
məni sevindirir”. Hacı insanlara mənəvi dayaq olub sevindirəndir.

Hacı Süleyman isə deyir: “Hörmət pulla alınmır, onu göstərdiyin xeyir ‐
xahlıqla əldə edə bilərsən”.

Müqəddəs Qurban bayramında, əziz Novruz bayramında uzun illər
ərzində neçə‐neçə şəhid övladının könlünü şad edib, qaçqın, köçkün və
imkansız ailələrə yardım etmişdir. Neçə‐neçə imkansız ailənin uşaqlarını işlə
təmin edib, gənc uşaqların toy‐düyünlərinə köməklik etmişdir. O, belə
insandır.

Kişi var yaxasından, kişi də var ətəyindən tutarlar. Hacının ətəyində
namaz qılmaq olar.

Eldə qeyrəti ilə tanınan kəsin
Süfrəsi, ocağı çörəksiz olmaz.
Həyatda çətinə, dara düşsə də,
Şübhəsiz, tək qalmaz, köməksiz olmaz.
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***

Eşqinə, andına sadiq bir insan
Zirvələr aşacaq hər zaman, hər an.
Saçı ağarsa da, əmi Süleyman
Vətənə, millətə gərəksiz olmaz.

Hacı Süleyman dağlar oğludur, dağ vüqarlıdır, dağlar kimi məğrurdur.
XX əsrdə erməni vandalları soydaşlarımızı dədə‐baba torpaqlarımızdan
çıxardıb, qovublar. İrəvanı, Zəngəzuru, Qızılcıq kəndini, Göyçə maha lını,
Dərələyəz mahalını itirmişik.

O torpaqlar bir an belə yaddan çıxmır. Süleyman qardaşımız o yerlər ‐
dən, ocağımızdan söz düşəndə uşaq kimi kövrəlir, ağlayır. Çünki o dağlarda,
me şə lərdə, bulaq başında qartalların, bülbüllərin səsi, çayların şəlaləsi ya ‐
dı na düşür, xatırlayır və sızıldayır.

Hacı Süleyman xeyriyyəçi, xeyirxah bir insan kimi qəlbimizdə dərin izlər
buraxmışdır. Bu gün də onunla qürur duyuruq, ona minnətdarlığımızı
bildiririk. O böyük insanın, Allah adamının daxilində elə bir qüvvə vardır ki,
bu gün də hamını düz yola dəvət edir və yaxşılığa doğru aparır.

O, halal ömrünü vətənə, millətə həsr edir. Həyat onu sıxsa da, haqsızlıq ‐
larla üzləşsə də, insanlığını, mənliyini, şəxsiyyətini uca tutur.

Mərdlik, xeyirxahlıq vardı canında,
Hamıya əl tutur çətin anında.
Haqqın adamıdı, haqqın yanında
Kişi tək dayanır Hacı Süleyman.

***

Dar gündə, çətində köməyə gələr.
Nur olub gecənin bağrını dələr,
Hər kəsin dərdini öz dərdi bilər
Hər kəsin qəlbini duyan Süleyman.
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ONUN TƏŞKİLATÇILIQ QABİLİYYƏTİ VAR

H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatı Mədəniyyət evinin adını
da şıyan binanın tikilib başa çatması 1924‐cü ilə təsadüf edir.
Azər baycan milyonçusu, mesenat, Rusiya İmperiyasının həqiqi

Döv lət müşaviri, II və III dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeni laureatı Hacı
Zey nalabdin Tağıyev tərəfindən qızlar məktəbi kimi tikilib istifadəyə verilən
bi na 1927‐ci ildən Mədəniyyət evi kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.
Həmin bina bu günə kimi qorunub saxlanılır.

Bu mədəniyyət ocağında Cabbar Qaryağdıoğlu, Bülbül, Seyid Şuşinski,
Rə şid Behbudov, Xan Şuşinski, Əbülfət Əliyev, Əlövsət Sadıqov, Əliağa Ağa ‐
yev, Nəsibə Zeynalova, Səyavuş Aslan, Əlibaba Məmmədov və başqa sənət
ka rifeyləri zaman‐zaman konsertlər verib, zəhmətkeşlərə xoş ovqatlar
bağışlayıblar.

1985‐ci ildə Mədəniyyət evinin dram dərnəyi Xalq teatrı adına layiq
görülmüş və bu günə kimi xeyriyyəçi H.Z.Tağıyevin adını daşıyır.

Bu mədəniyyət evinə 1984‐cü ildən Azərbaycanın ictimai‐siyasi həyatın ‐
da mühüm rolu olan Azad Qulu oğlu Aslanov rəhbərlik edir.

Azad müəllim 1968–1980‐ci illərdə Xətai rayonundakı ərazi xalq drujina ‐
sının sədri işləyib. Yaşadığı rayonda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcı ‐
larından biridir və 1995‐ci ildən YAP ərazi kombinat təşkilatının sədridir.

Gözəl insan, halal zəhmət sahibi, özü ilə bərabər başqaları haqqında
daha çox düşünən, onların qəlbini sevindirən Azad müəllim rayon rəhbərliyi
tərəfindən hələ 1980‐ci illərdən başlayaraq seçkilərə cəlb edilmişdir. Əvvəlki
illərdə seçki məntəqələrində komissiya üzvü, katib kimi və 1985‐ci ildən
seçki mən təqəsinin sədri kimi fəaliyyət göstərir.

Azərbaycanın bir çox tanınmış incəsənət xadimləri ilk musiqi təhsilini
burada – Mədəniyyət evində fəaliyyət göstərən dərnəklərdə almışlar.

Azad müəllim bu uzun illərdə ona həvalə edilən vəzifənin öhdəsindən
layiqincə gəlir və tapşırıqları qüsursuz yerinə yetirməyi bacarır. Elə bunun
nəticəsidir ki, Prezidentimizin 2 fevral 2018‐ci il tarixli 3625 nömrəli Sərəncamı
ilə Aslanov Azad Qulu oğlu Əməkdar mədəniyyət işçisi adına layiq görül müşdür.

Azad müəllimin rəhbərlik etdiyi Mədəniyyət evində bir çox incəsənət
sahəsinin ibtidai təmə lə nin qoyulması üçün dərnəklər fəaliyyət göstərir. Bu‐
rada gələcəyimiz olan bala la rı mıza incəsənətin sirlərini öyrədən qabiliyyətli
də rnək rəhbərləri çalışır.
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Mən Azad müəllimi 10 ilə yaxındır ki, tanıyıram. Onu yüksək mədə niy ‐
yə tə malik, ictimai, siyasi fəal işçi kimi tanımışam.

H.Z.Tağıyev adına Mədəniyyət evində, eyni zamanda 36 saylı Xətai IV
seçki dairəsi, dairə seçki komissiyasının 20 və 21 saylı seçki mən təqələri
fəaliyyət göstərir.

21 saylı seçki məntəqəsinə Azad müəllim sədrlik edir. Onunla yanaşı,
Aynəzər Tanrıverdiyeva, Həcər Aslanova, Səkinə Hüseynova, Məftunə
Zülfüqarova və Elşən Sadıqov məntəqədə fəaliyyət göstərirlər.

20 saylı seçki məntəqəsində isə bacarıqlı və uzun illər boyu təcrübə
toplamış Pirverdi Qədirovun sədrliyi ilə Bəhram Əzizov, Vidadi Rəfiyev, Tahirə
Ələsgərova və başqaları fəaliyyət göstərirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından
və Dairə Seçki Komissiyasından verilən Təlimat, Qayda və izahları, eləcə də
yaddaş kitabçasındakı müddəaları diqqətlə oxuyub komissiya üzvləri ilə
birlikdə seçkiləri müvəffəqiyyətlə keçirirlər.

36 saylı Xətai IV seçki dairəsinin sədri Tahir Süleymanov, katiblər Yusif
Orucov və Rövşən Hacıyev, aparıcı məsləhətçi Sevinc Həsənova, baş
məsləhətçi Həbib Qurbanov, dairə üzvləri Mətləb Xankişiyev, Arzu Meh ‐
diyev, Bayram Məmmədov, Arif Əhmədov, Firdost Əhmədov və başqaları
bütün seçki məntəqələrinə qayğı və köməkliklərini göstərirlər. Seçkilərin
yüksək standartlara uyğun, aşkarlıq və demokratiya şəraitində keçirilməsi
üçün məntəqə seçki komissiyaları böyük məsuliyyət daşıyır. Buna görə də,
öz vəzifə və səlahiyyətlərimizin öhdəsindən peşəkarlıqla gələrək vətən ‐
daşlarımızın seçki hüquqlarının qorunması, seçici siyahılarının dəqiqləşdiril ‐
məsi və seçicilərin həmin siyahılarla tanış edilməsi, seçki günü səsvermə
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məntəqəsinin seçkilərə hazırlanması, seçicilərin azad və sərbəst səs vermə ‐
lərinin təşkili, səslərin hesablanması və sairə mühüm vəzifələri böyük əzim
və yüksək məsuliyyətlə yerinə yetirilir.

Mədəniyyət evində yerləşən 20 və 21 saylı seçki məntəqələrinin sədr ‐
ləri və üzvləri öz vəzifələrinin öhdəsindən peşəkarlıqla və layiqincə gəlirlər.

Seçkinin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün Mədəniyyət evində seçki
komissiyalarına lazımi şərait yaradılıb.

A.Aslanovun sədrlik etdiyi məntəqə seçki komissiyasında bu günə kimi
heç bir qanun pozuntusu baş verməmişdir.

Azad müəllim bütün seçkilərdə Azərbaycan Respublikasının Seçki
Məcəlləsinin tələblərinə riayət edir, seçiciləri ilə yaxından maraqlanır.

Azad müəllim həm də gözəl ziyalıdır, iti qələmi vardır. Onun yazdığı “Bir
nəslin izi ilə” kitabı, mətbuat səhifələrində oxunan hekayə və yazıları oxucu ‐
ların ürəyindəndir. O, yazdığı şeirlərində və məqalələrində Xətai rayonunda
gedən quruculuq, abadlıq və gözəllikləri ürək sevgisi ilə vəsf edir.

Mən 36 saylı Xətai IV Dairə Seçki Komissiyasının katibi kimi, Azad
müəllimə cansağlığı və gələcək ictimai‐siyasi işlərində uğurlar arzula yıram.

Yusif Orucov,
36 saylı Xətai IV DSK‐nın katibi 
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1950‐Cİ İLDƏN BU GÜNƏ KİMİ H.Z.TAĞIYEV 
ADINA TOXUCULUQ KOMBİNATINA 

RƏHBƏRLİK EDƏN DİREKTORLAR

Məmmədov İbadi Əbdül oğlu
1957–1968‐ci illər

Vəliyev Nəbi Əhməd oğlu
1970–1975‐ci illər

Mikeladze Albert Artyomoviç
1968–1970‐ci illər

Hüseynov Təvəkkül İslam oğlu
1975–1978‐ci illər
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Əzizov Cavad Mansur oğlu
1978–1979‐cu illər

Babayev Tağı Məcid oğlu
1980–1981‐ci illər

İsayev İsmayıl Məmməd oğlu
1981–1984‐cü illər

Qurbanov Eldar Baba oğlu
1984–1992‐ci illər
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Quliyev Tofiq Mirzə oğlu
1992–1993; 1998–2012‐ci illər

Şirəliyev Vahid Heydər oğlu
1994–1997‐ci illər

Tağıyev Rəfail Cəfərqulu oğlu
2013‐cü ildən bu günə kimi işləyir.
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HƏKİM QƏNİ FENOMENİ:

Təbiət Hüseynov Qəni Hüseyn‐
qulu oğluna 1918‐ci ildə Bakı
şə hərində dünyaya gələndə elə

bir qüdrətli iradə, iti məntiqi şüur, feno ‐
me nal yaddaş, fərdi qürur, ana və tə ninə
sev gi, məhəbbət və qəlbən bağlılıq ver ‐
miş di ki, o, ömürboyu, günü‐gündən püx ‐
tə ləşərək, həyata və dünyəvi biliklərə yi ‐
yələnərək nəhəng varlıq, qeyri‐adi şəx siy ‐
yət olmuşdur.

Fenomen sözünün şərhində nə
qədər müs bət keyfiyyət varsa, Həkim
Qənidə, onun həyat tərzində, bütün
varlığında özünü biruzə verirdi.

Həkim Qəninin cəngavərliyi, nəza ‐
kəti, qabiliyyəti, yüksək mədəni səviyyəsi dünyəvi məna daşıyırdı.

O, ziyalı ailəsində böyüyüb boya‐başa çatmışdı. Hələ orta təhsil
zamanlarından şeir və ədəbiyyatla maraqlanmış, yazıları dövri qəzet və jur‐
nallarda nəşr edilmişdir.

1941‐ci ildə Dövlət Tibb İnstitutunu başa çatdırması Böyük Vətən mü ‐
ha ribəsinin başlanmasına təsadüf etdiyindən, o da ordu sıralarına çağırıl ‐
mışdı. 1945‐ci ildə müharibə qurtardıqdan sonra rus dilini yaxşı bildiyindən
hərbi kadr kimi ordu sıralarında saxlanılmış və ancaq 1966‐cı ildə orduda
25 illik xidmətindən və polkovnik rütbəsinə qədər yüksəldikdən sonra iste‐
faya çıxmışdı. Orduda ikən iyirmiyə qədər orden və medallarla təltif
edilmişdir.

Həkim Qəninin vətənə bağlılığını, həkim olaraq xidmətlərini qiymət ‐
ləndirən komandanlıq dəfələrlə onu xüsusi mükafatlarla mükafatlandırıb.

Hələ Tibb institutunda təhsil alan Qəni bəy Əli Fəhmi, Ağa Cavad kimi
qüdrətli zəkalarla dostluq edib. Ömürboyu bu şəxsiyyətlərdən öyrənib.
Həmişə Nizaminin, M.Füzulinin, Xəqani Şirvaninin, M.Ə.Sabirin pərəstişkarı
olmuşdur.

Həkim Qəninin gözəl, pafoslu nitqi var idi. Bulaq kimi axan müdrik kə ‐
lam ları məclis iştirakçılarını valeh və məmnun edərdi.

Az
ad

AS
LA

N
O

V

48



Qəni müəllim təbii fenomen idi, fitri istedadı var idi, o, Allah vergisi idi.
Həkim Qəni olduğu məclislərdə ondan başqa heç kəs cürət edib

danışmazdı.
Məclis iştirakçıları saatlarla Həkim Qəninin söhbətlərinə diqqətlə qulaq

asardı.
Olduqca iradəli, ötkəm Həkim Qəninin böyük məna daşıyan nitqi eşi ‐

dən  ləri valeh edər, özünə ram edərdi.
Həkim Qəninin qeyri‐adi həkimliyi var idi. Ona inam gətirənlər şəfa

tapırdılar. Çünki o, dərmandan savayı, öz enerjisi, psixoloji təsiri, müdrikliyi
sayəsində xəstəni inandıra bilirdi ki, o tezliklə şəfa tapacaq.

Həkim Qəni hələ 1992‐ci ildə Türkiyədə keçirilən “Münacat” müsabiqə ‐
sin də iştirak etmiş və müsabiqənin qalibi kimi qardaş Türkiyəyə çağırılıb
mükafat landırılmışdır. 1997‐ci ildə “Boz oğuz” nəşriyyatında öz hesabına
“Füzuliyə təxmislər” adı altında Füzulinin yüz iyirmi dörd qəzəlinə yazdığı
təxmislər kitabını nəşr etdirmişdir. Kitab Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
Ədəbiyyat İnstitutuna, mütəxəssislərə təqdim olunmuş və onların yüksək
rəyinə layiq görülmüşdür.

Sələfi Füzulini nəinki bütün Şərqdə, hətta dünyada tanıt  maq və təbliğ
etmək üçün Həkim Qəni onun yüz qəzələni rus dilinə tərcümə etmiş və bu
qəzəlləri orijinal əruz vəznində işləmişdir. Məqsəd isə – şairi rus dili vasi tə siylə
dünya xalqlarına çatdırmaq olmuşdur.

Görkəmli muğam ustası, Azərbaycanın Xalq artisti Əlibaba Məmmədov
Həkim Qəni haqqında deyib: “Həkim Qənini 40 ildən çox idi ki, tanıyırdım.
O, doğrudanda hərbçi həkim idi. Çox bilirdi, hazırcavab idi. O dövrdə şeir
yazardı. Füzulinin xiridarı idi. Füzulinin qəzəllərindən saatlarla danışardı.

O deyir, bir dəfə həkimlə bir məclisdə rastlaşdıq. Mən muğam oxuyur‐
dum, o isə məclisi idarə edirdi. Gördüm ki, əruzu çox gözəl bilir. Onunla
söhbətimiz tutdu və o vaxtdan tez‐tez görüşərdik. Hər il fevral ayının 18‐də
Maştağa qəsəbəsində Əliağa Vahid gecəsi keçirilirdi. Həkim Qəni başda otu‐
rar və məclisi gözəl idarə edərdi. Hamı da diqqətlə qulaq asardı.

Son illərdə “Vahid” poeziya evinin rəhbəri olmuşdur.
Həkim Qəni müharibə illərində Əliağa Vahidin həkimi olub. Özü

deyərdi: “Gördüm ki, Vahidə təpik döydürürlər, onu çağırtdırırdım tibbi sani ‐
tar hissəsinə, bilirdim ki, Ə.Vahid astma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Sübut
elədim ki, Əliağa Vahid xəstədir və onu əsgərlikdən və müharibədən tərxis
etdirdim”. 

Həkim Qəniyə sual veriləndə ki, klassik ədəbiyyatımızın XIX əsrdən bu
yana əruz vəznini kim güclü bilir, o, fikirləşmədən cavab verərdi: “Klassik
ədəbiyyatımızın daşıyıcılardan ən böyüyü Əli Fəhmi idi. Əruz vəzninin ən
güclü bilicisi kimi bu adam fövqəladə bir istedad idi. Mən onunla beş il bir 49
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yerdə olmuşam institutda. Onu ayağında qüsuru olduğuna görə müharibəyə
aparmadılar. O, 1975‐ci ildə rəhmətə getdi. Allah ona rəhmət eləsin, o mi ‐
silsiz bir alim idi”.

Həkim yazıb:

Bizdə tarixlər keçib, asari‐dövran bilmişiz.
Elənlər kəsb etmişik, təfsiri firğan bilmişiz.
Arifu‐danəyə deyri‐cəhli meydan bilmişiz
Biz cahan məmurəsin mənidə viran bilmişiz
Afiyət gəncin bu viran içrə pünhan bilmişiz.

***

Burda Rüstəmlər, Süleymanlar qılıblar zərbi‐şəst.
Novcavanlar saç ağardıb, oldu axır pirü‐məst.
Zərb ilə divan edənlər oldular axır şikəst.
Gər özün dana bilir təqlid ilə surətpərəst
Aləmi‐təhqiqdə biz onu nadan bilmişiz.

***

Mey deyil sən içdiyin şərbət, Qəni, peymanədən,
Qövrü‐bəhər bir kəsin fərq etmədi əfsanədən.
Umdu Zahid Kəbədən məqsudu rind xümxanədən
Ayrı bilmişəm, Füzuli, məscidi meyxanədən
Səhv imiş ol kim, səni bir əhli‐ürfan bilmişiz.

Böyük ustad şairimiz, füzulişünas alim Həkim Qəni 1984‐cü ildən bizim
Mədəniyyət evinə rejissor Qurbanəli Mürsəlovun yaxın dostu kimi gəlməyə
başladı. O, ömrünün sonuna kimi əlaqəni kəsmədi. Xalq teatrının bütün
tamaşalarında iştirak edib öz rəylərini söyləyərdi.

Mədəniyyət evinin demək olar ki, keçirdiyi bütün tədbirlərdə iştirak
edərdi. Hacı Mailin, xanəndə Hacıbaba Hüseynovun, Xalq artisti Əlibaba
Məmmədovun yaradıcılıq gecələrində çox həvəslə çıxış edib, insanlara
mənəvi zövq verərdi.

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Mərkəzi Komitənin üzvü, Yüngül Sənaye
işçiləri Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Yaqub Rüstəmov haqqında böyük
bir poema yazdı. Bizim Xalq teatrımız həmin əsəri səhnələşdirdi. Əsər belə
adlanırdı: “Mingəçevir ulduzu”. 1 pərdəli mənzum dramdır.
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Maraqlı məqamlardan biri də, dahi Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş
gecədə Həkim Qəni, Hacı Mail və başqa füzulişünasların Şərq dünyasının
böyük ədibi haqqında təəssüratlarını əməkçilərimizlə bölüşməsi idi. Gecədə
muğam ifaçıları M.Füzulinin qəzəllərindən də oxudular.

O, ustad şairlərlə dostluq etmiş, qəzəl janrına daha artıq meyil göstər ‐
miş və füzulişünas şair kimi püxtələşmişdir.

Ömrünün son illərində deyərdi: “Qocalıq yaxşı şeydir, gəlib onu haqlaya
bilsən. Qocalıqda hər kəsi əsa saxlayar. Əsanı əlində saxlaya bilsən”. Biz də
deyirik, Həkim Qəni kimi söz adamlarının irsi millətin əsasıdır, gücüdür,
qüdrətidir. Millət belə zəkaların gücünə güvənib, özünü zamandan‐zamana
aparır.

Həkim Qəni 2008‐ci il iyunun 10‐da vəfat etmişdir.
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H.Z.TAĞIYEV ADINA TOXUCULUQ KOMBİNATI 
MƏDƏNİYYƏT EVİNƏ 1970‐Cİ İLDƏN BU GÜNƏ KİMİ

RƏHBƏRLİK EDƏN ŞƏXSLƏR

Quliyev Tofiq Əşrəf oğlu
Tofiq müəllim 1943‐cü ildə Şamaxı

ra yonunda dünyaya göz açıb. Orta təhsili
ba şa vurduqdan sonra Bakı şəhərində ilk
mu siqi təhsilini Asəf Zeynallı adına musiqi
mək təbində alıb. 1966‐cı ildə musiqi tex ‐
ni  kumunu başa vurub. O, 1975‐ci ildə
Azər baycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun
Filologiya fakültəsini bitirib.

1958‐ci ildən əmək fəaliyyətinə fəh ‐
lə kimi başlayan Quliyev Tofiq Əşrəf oğlu
müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1970‐ci ildə
(V.İ.Lenin adına) indiki H.Z.Tağıyev adına
Toxuculuq Kombinatı Mədəniyyət evinin
direktoru kimi işə başlayıb. 1973‐cü ildə

başqa işə keçməsi ilə əlaqədar öz ərizəsinə əsasən işdən azad olunub.
Tofiq müəllim bacarıqlı, qabiliyyətli və kollektivi ələ alıb onlarla birlikdə

işləməyi bacaran bir insan idi. Onun işlədiyi vaxtlarda dram dərnəyi, xor
kollektivi, “Arzu” instrumental ansamblı, musiqi kollektivləri, dərnəklər
fəaliyyətdə idi. Musiqi kollektivlərimiz hesabat konsertləri ilə çıxış edərdi.

1973‐cü ildən 2002‐ci ilin noyabr ayına kimi Respublika Müəllimlər
evinin direktoru işləyib. Bu illər ərzində Tofiq müəllim Mədəniyyət evimizin
yaradıcı kollektivi ilə tez‐tez görüşüb dəyərli məsləhətlərini verirdi. Kollektiv
ondan razı idi. 

Tofiq Quliyev respublikamızın ümumi işlərində çox fəal və aktiv iştirak
etdiyinə görə 1977‐ci ildən 2000‐ci il tarixinə kimi Azərbaycan Respublika ‐
sının Ali Məhkəməsinin Xalq İcraçılar Şurasının sədri vəzifəsində çalışıb.

2002‐ci ildə Azərbaycan Sahibkarlıq və Elm, Elmi‐İstehsalat müəssisələri
işçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri seçilib.
AHİK‐in Məclis və İcraiyyə komitəsinin üzvü olub. Ömrünün sonuna kimi bu
vəzifədə işləyib.
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Əmək fəaliyyəti ərzində “Həmkarlar İttifaqının mədəni‐maarif müəs ‐
sisələrində əla fəaliyyətinə görə”, “Kəndə mədəni hamilik əlaçısı”, “Silahlı
qüvvələrə mədəni hamilik əlaçısı” döş nişanları ilə, “Xalqlar dostluğu” or‐
deni, “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı və “Azərbaycan Həmkarlar İtti ‐
faqının 100 illik yubiley” medalı ilə təltif olunub.

2016‐cı ilin yayında dünyasını dəyişib.
Allah rəhmət eləsin.
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HACIYEV ELDAR İBAD OĞLU

1973–1978‐ci illər H.Z.Tağıyev adına
Toxuculuq Kombinatı Mədəniyyət evinin
direktoru vəzifəsində işləmişdir.

Hacıyev Eldar özünün ağır təbiəti,
dünyagörüşü və ziyalılığı ilə qəsəbə əha ‐
lisinin dərin hörmət və ehtiramını qa zan ‐
mışdı. Onun yüksək xüsusiyyətlərindən
biri kollektivlə işləmək bacarığıdı. Onun
işlədiyi vaxtlarda Mədəniyyət evinin
dram dərnəyi Xalq teatrı adına layiq gö ‐
rüldü. “Sahil” xalq çalğı alətləri ansamblı
respublikamızda tanınmağa başladı. Mə ‐
dəni‐kütləvi tədbirlər iş planına əsasən
keçirilirdi.

Respublikanın tanınmış ziyalı və sə ‐
nət adamları ilə mütəmadi olaraq keçir ‐

di yi ədəbi‐bədii gecələr, silsilə görüşlər, bədii özfəaliyyət kollektivlərinin
kon sert və tamaşalarının təşkilatçısı olub. Ona görə də Azərbaycan Respub ‐
li kası Yüngül Sənaye işçiləri Həmkarlar Komitəsinin sədri Nabat xanım Hüsey ‐
no vanın etimadını qazanıb.

Hacıyev Eldar İbad oğlu Ağdaş rayonunda anadan olub. Orta təhsili başa
vurduqdan sonra Bakı şəhərinə gəlib, Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini
bitirib, ali təhsili isə Rusiyada alıb.

Mədəniyyət sahəsindəki peşəkarlığı nəzərə alınaraq Xətai rayon partiya
komitəsinin qərarı ilə Eldar Hacıyev 1978‐ci ildə “Aşıq Ələsgər” adına
mədəniyyət sarayına direktor vəzifəsinə təyin olundu. 1984‐cü ilə kimi bu
vəzifədə işlədi.

Hal‐hazırda dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Onu tanıyanların
qəlbində daim yaşayacaqdır.
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SÜLEYMANOV FƏXRƏDDİN SEYFULLA OĞLU

Fəxrəddin Seyfulla oğlu Süley ma ‐
nov 28 dekabr 1942‐ci il də Er ‐
mə  nistan SSR‐in Uluxanlı rayo ‐

nu Qaraqışlaq kəndində ana dan olub,
həmin kənddə orta mək təbi bitirib.

1961‐ci ildə Bakı şəhərinə gəlib,
Krups kaya adına Mədəni‐maarif texniku‐
muna qəbul olunub və 1964‐cü ildə hə ‐
min texnikumu bitirib.

1967–1972‐ci illər ərzində M.Əliyev
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnsti‐
tutunda oxuyub, mədəni‐maarif fakültə ‐
sini bitirib.

1970–1971‐ci illərdə Bakının Sabun ‐
çu rayonunun Albalı qəsəbəsində klub
müdiri vəzifəsində işləyib.

1973–1978‐ci illərdə Bakının (V.İ.Lenin adına) indiki H.Z.Tağıyev adı  na To ‐
xuculuq Kombinatı Mədəniyyət evində əvvəlcə bədii rəhbəri 1978–1984‐cü
illərdə isə direktor vəzifəsində işləmişdir.

Fəxrəddin Süleymanov Mədəniyyət evində böyük işlər görmüş, sağlam
kollektiv yarada bilmişdir. Onun işlədiyi illərdə Mədəniyyət evinin xalq teatrı,
“Sahil” xalq çalğı alətləri ansamblı, “Lira” vokal instrumental ansamblı, “Uşaq
miniatür teatrı” və başqa dərnəklər fəaliyyət göstərirdi. Fəxrəddin müəllim
kollektivlə bərabər müəssisə rəhbərliyi, respublika Həmkarlar Komitəsi
tərəfindən diplom və fəxri fərmanla mükafatlandırılmışdır.

Onun rəhbərliyi ilə “Novruz” bayramı, Yeni il şənlikləri, Yüngül Sənaye
işçiləri günü və başqa tədbirlər maraqlı keçərdi.

1994–2011‐ci illər ərzində Fəxrəddin Süleymanov Bakının N.Nərimanov
rayonunun 57 nömrəli orta məktəbində təlim‐tərbiyə işləri üzrə direktor
müa vini vəzifəsində işləmişdir. Bu illər ərzində kollektivin hörmətini qazan ‐
mışdır.

Fəxrəddin müəllim artıq təqaüddədir. Ona bundan sonrakı həyatında
cansağlığı arzulayırıq. 
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MƏDƏNİYYƏTİMİZİN FƏDAİSİ

Yaxşıları Allah qorusun!
Vaxt elə bil, bir göz qırpımında keçir.

Azad müəllimin 65 illik yubileyini qeyd
edəndə bir çox insan ona 70, 80...., 100
illiyini daha böyük uğurlarla, daha möh ‐
tə şəm qeyd etməyi arzulayırdı. Necə de ‐
yər lər, gö zü müzü açıb‐yumduq, bir də
gör dük ki, Azad müəllim 70‐in asta na sın ‐
dadır. Əziz dostumuz üçün, yubileyi üçün,
onun növbəti kitabı üçün mən də nəsə
yazmalıyam. Nə?..

İstərdim, onun həyat bioqrafiyasına
sizinlə birlikdə ekskursiya edək.

Azad Qulu oğlu Aslanov doğulduğu
gündən bu günə kimi onu tanıyanlara,
elinə‐obasına, xalqına, valideynlərinə,

bacı‐qardaşlarına, qohumlarına ancaq sevinc bəxş edib, bacardığı, əlindən
gələn yaxşılıqları edib. Onun valideynlərinə, qohumlarına, Məşədalılar nəs ‐
linə bəxş etdiyi ilk sevinc 26 dekabr 1949‐cu ildə oldu. Onun dünyaya gəlişi
Qulu kişini ata, Xədicə xanımı ana etdi. Kimi baba oldu, kimisi nənə, kimi
əmi oldu, kimisi dayı... Dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin.

Onun sevinc paylamağı həmin gündən başladı. Ayağı uğurlu oldu. Ar dın ‐
ca Ramiz, Azadə, Elman, Rasim, Kəmalə, Nəriman və Sevinc dünyaya gəldi.

1966‐cı ildə H.Z.Tağıyev kombinatında işə düzəldi. İşdən ayrılmadan
V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsil alır. Onun
bacarıqlı, işgüzar olduğunu, müsbət fərdi xüsusiyyətlərə malik olduğunu
görən rəhbərlik onu yataqxanaya tərbiyəçi müəllim təyin edir.

1981‐ci ildən Kombinatın Həmkarlar Komitəsinə sədr seçilir. 1984‐cü
ilə qədər orada çalışır.

1984‐cü ildən bu günə kimi kombinatın Mədəniyyət evində direktor
işləyir. Demək, bu il onun həm də Mədəniyyət evindəki fəaliyyətinin 35 ili
tamam olur.

Mən Azad müəllimi çoxdan tanıyıram. 35 ildən artıqdır. Şəxsiyyətinə
bələd olduğum, yaxından tanıdı ğım, duz‐çörək kəsdiyim, günlərini, aylarını,
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illərini xeyirxah əməllər üçün xərcləyən Azad müəllim, mədəniyyətə, incəsə ‐
nə tə yaxşı bələd olan, onları dərindən mənimsəyən, təhlil edən və sevən bir
ziyalıdır. O, incə zövq, kövrək ürək sahibidir. Yuxusuzluğun, yorğunluğun nə
olduğunu bilmir. Gecə‐gündüz dayanmadan çalışır, əməlləri ilə müsəlləhdir.

Azad müəllim 1974–1980‐ci illərdə Mərdəkan qəsə bə sindəki
“Svetlyaçok” yay pioner düşərgəsinin də rəisi olub. Bir müddət kom binatın
rəisi vəzifəsində çalışıb. Amalı, istəyi Azərbaycan mədəniyyətinə bacardığı
töhfəni verməkdir.

Peyğəmbərdən (s.a.v.) soruşurlar: “İnsanların ən xeyirlisi kimdir?” cavab
verir: “Ömrü uzun, əməli gözəl olanlar”. Ömrümüzü uzatmaq öz əlimizdə
deyil, an caq adımızı çox yaşatmaq öz əlimizdədir. İnsanların ən yaxşısı
camaatın xeyrinə çalışanıdır.

Azad müəllimin ictimaiyyət, həmkarları, iş yoldaşları arasında imici yük ‐
səkdir, o, sözünü və yerini biləndir. Azad müəllimin həyatı xalq ruhu ilə in ‐
san intellektinin bağlılığından qidalanmışdır. Çünki onun doğulduğu torpaq,
aldığı ailə tərbiyəsi, qazandığı biliklər onu bu cür yetişdirmişdi. Gen
yaddaşın dan gələn söz fenomenini də buraya əlavə edərdim, çünki onun
atası Qulu kişi, ba bası Abdı kişi də sözə, şeirə bağlı adamlar olub.

İnsan doğulur, böyüyür, yaşayır, yaşa dolur. Əslində, hər kəs öz ömrünün
yükünü daşıyır. Baxır, hər kəs necə daşıyır, necə yaşayır.

Yaşamaq ona görədir ki, ailənə, el‐obana, xalqına faydalı olasan. Bunu
bacarmaq gərəkdir.

Belə olduqda qürur hissi keçirirsən, rahat nəfəs alırsan. 57
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Kamil insan – şəxsiyyət mənəvi və sosial baxımdan bütün xeyirxah,
fayda gətirən əməllərə hazırdır. Bir şəxsiyyətin fenomenallığından danışırıq,
subyektimiz Azad Aslanovdur.

– Şəxsiyyət ictimai müstəvidə – vəzifədə ona olan inamda, hörmətində,
makroidarəetmədə qlobal mənzərəni görməyi bacarmalıdır, xüsusilə bu
məsələ vəzifə adamlarının payına düşür. Onun şəxsiyyəti ictimai və mənəvi
münasibətlərdə insan üçün lazımlıdır, ehtiyaclıdır, ruhlandırıcıdır. Onu ya ‐
xın dan tanıyanları vadar edir ki, onun bəşəri, insani, duyğulu, fəlsəfi ide ya ‐
la rını mənimsəsin, bunu isə öz “mən”i vasitəsi ilə tərənnüm edir. Buna nail
olmaq üçün duyduğu həyatı yenidən yaşayır.

Kamil insan – şəxsiyyət yetişdirmək, xüsusilə vəzifə daşıyıcılarının
payına daha çox düşməlidir.

Azad müəllim həmsöhbət adamdır. Adətən, iki nəfər söhbətləşəndə
mövzu tez qurtarır, darıxırsan. Mən belə düşünmək istəməzdim. Mən söh ‐
bətim də tələsmirəm. Bəlkə də, səbəbi bir‐birimizi anlamaqdadır, mülahizələ ‐
rimizin sərt fikir mübadiləsindən uzaqlığıdır. Bu təbiidir. Azad müəllimdə
yüksək etika mədəniyyəti var, həyata inamı var, içində güc var. Söhbətimiz
tutur, bir‐birimizi anlayırıq. Azad müəllim hərtərəfli kamil insandır. Hər bir
fərdin individual fərdiliyi var və o, müsbət maraq doğuran xüsusiyyətlərin
kompleks daşıyıcısıdır. Sosial‐maddi qənimətləri şəxsi maraqlarına yönəlt ‐
mək dən uzaqdır. Azad müəllim yaşadığımız mühitlə təmasdadır – əxlaqı dav ‐
ranışıyla, dünyagörüşüylə, savadı ilə “mən”ini dünyada, dünyanı isə özündə
görür. Yeri gələndə, aldığı zərbələrdən belə çəkinmir.

Az
ad

AS
LA

N
O

V

58



Ədəblilik təkcə Azad müəllimin intizamını, qarşısındakına nəzakətini
şərtləndirmir, habelə onun müvəffəqiyyətinə daha bir üstünlük gətirir. Hər
kəslə davranışında özünü yaxşı cəhətdən büruzə verir.

Azad müəllim yaşadığı və çalışdığı Xətai rayonunun fəal və aktiv üzvü
kimi nəinki rayonun, hətta respublikanın bütün tədbirlərində fəal iştirak edir.

Müxtəlif mətbuat orqanlarında mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, gör ‐
kəmli şəxsiyyətlər haqqında mütəmadi olaraq məqalələr, oçerklər, publisist
yazılarla çıxış edir. Yaradıcılığının məhsulu olan şeirləri dərc etdirir.

Azad müəllim əsl ictimaiyyətçidir. 1985‐ci ildən 21 saylı seçki məntəqə ‐
sində seçki komissiyasının sədridir.

1992‐ci ildən YAP‐ın üzvü, 1995‐ci ildən isə partiyanın ərazi üzrə səd ‐
ridir.

Dəfələrlə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının I, II və III
qurultaylarında nümayəndə olmuş və seçkili rəhbər orqanlarına üzv seçil ‐
mişdir.

Mədəniyyət sahəsində və ictimai işlərdə fəallığına görə müxtəlif mü ‐
ka fatlarla təltif edilmişdir. Bəzilərini sadalayaq: 1977 və 1985‐ci illərdə
“Ümumittifaq Xalq Yaradıcılığı Festivalı”nın laureatı, 2009‐cu ildə AHİK‐in
“Həm karlar İttifaqında xidmətinə görə” medalı ilə, həmin il “Oskar” mə də ‐
niy  yət qəzetinin “Ozan” fəxri diplomu ilə, 2010‐cu ildə “İlin intellektual ziya ‐
lısı” fəxri adına, 2011‐ci ildə “Beynəlxalq uğur” diplomu ilə, 2012‐ci ildə
küt ləvi informasiya işçiləri həmkarlar ittifaqı rəyasət heyətinin “Qızıl qələm”
mü kafatı ilə, həmin il həm də “Azərbaycan bay rağı” diplomu ilə, “Dost luq 59
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məşəli” qə zetinin fəxri
diplomu ilə və neçə‐neçə
baş qa mü kafatlarla təltif
edilib.

Həyatında ən yük ‐
sək mükafatlardan biri
Azərbaycan Respub lika ‐
sının Prezidenti İlham
Əliyevin imzası ilə illərlə
çəkdiyi zəh mətə verilən
qiymətə layiq olduğu
ada ‐ “Əməkdar mədə ‐
niy  yət işçisi” fəxri adına
layiq görülməsi olub.

Azad müəllimin k i ‐
tab  ları çoxdur. Ha mı sını
bu yazıda yerləşdirmək
ol   maz. Mən cə onun ən
bö  yük mükafatı xoşbəxt
ailəsi, gözəl balaları,
şirin nə  vələridir. Də fə ‐
lərlə evin     də olmuşam,
Ulduz xanımın dəm lə ‐
diyi pürrəngi çaydan iç ‐

mişəm, böyük zövqlə bişirdiyi beçəli xən gəldən yemişəm, ləzzətli
qutablardan dadmışam.

Əllərinə sağlıq, Ulduz bacı!
Azad müəllim dostlar, kollektiv arasında xoş rəftarına, mehribançılığına,

səmimiliyinə, ədəb‐ərkanına, xeyirxahlığına görə həmişə sevilib. Ailədə də
yəqin belədir, – deyə Ulduz xanımdan soruşdum. Maşallah olsun Sizi tanı ‐
yan hər kəsin həsəd apardığı gözəl ailəniz var. Kimin xidməti çoxdur? Azad
müəllimin, yoxsa sizin? Bu izdivacdan bəlkə bir az danışasınız.

– Hə, deyim. Biz öz seçimimizi etdik, öz qərarımızı verdik, ailə qurduq.
Odur ki, qarşıda bizi gözləyən əzab‐əziyyətlərə də əvvəlcədən hazır idik...
Həyatda Azadın sıxıntıları da çox olub və təbii ki, o sıxıntıları ömür‐gün
yoldaşı olaraq birlikdə çəkmişik. Azad mənəviyyat adamı olduğundan mən
də onun dünyasına girmiş, həyat yoldaşı kimi bu həyat tərzinə birdəfəlik
öyrəşmişəm. Azad özünü, tam mənada, işinə həsr etdiyindən xırda məişət
qayğılarına vaxt ayıra bilmirdi və mən bunu dərk etdiyim üçün həmin yükü
özüm daşıyırdım.
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Azad ictimai həyatda, işdə, qohumlar, dostlar arasında nə qədər həlim,
mehriban, sadə və səmimidirsə, ailəsinə, balalarına, nəvələrinə qarşı da o
qədər həlim, mehriban, sadə və səmimidir. Birgə yaşadığımız illər ərzində
o, bir dəfə də olsun, mənim xətrimə dəyəcək söz işlətməyib....

– Azad müəllimi yaxından tanımasaydım, bəlkə də bu cavabın səmimili ‐
yinə inanmazdım. Azad müəllim həm də qayğıkeş atadır. Dörd qızı var. Ağıllı,
tərbiyəli, hər biri də ali təhsillidir. Hamısı da ailə qurub, xoşbəxt, gözəl ailələri
var və Azad müəllimə onu yaşadan, ona dünyalar qədər sevinc bəxş edən
nəvələri – Məhəmməd, Svetlana, Aytun, Tunay, Hüseyn, Yusif, Mehin və
Meh rini bəxş ediblər.

Mədəniyyətimizin Azad Aslanovu zamanının, dövrünün övladıdır. Öz
millətinin, xalqının quruluşunu və ideologiyasını təmsil edir. Ona görə də,
söz adamının müşahidəsi sosial‐əxlaqi məna və məzmun daşıyır. Bəli, söz
adamı Azad müəllim 30 ildən artıqdır ki, el şənliklərinin aparıcısıdır. Bu
sənətdə sözünü deyən, izini qoyan ziyalıdır.

Azad müəllimin qardaşları Ramiz, Elman, Rasim, Nəriman, bacıları
Azadə, Kəmalə, Sevinc, əmisi Talış müəllim, oğlu Tələt bəy, Cavanşir bəy, da ‐
yı sı oğlanları Nəbi müəllim, Nadir, Tahir, Nurəddin müəllim, Zirəddin, əmisi
oğlu Şaiq müəllim, bibisi oğlanları Zöhrab müəllim və Çingiz müəllim, qayın ‐
la rı Zirəddin müəllim, Ələddin həkim, Qələndər müəllim, dayısı uşaq larından
Ramazan, Arzu, Füzuli, Qəşəm, Kamran, Sakit bəy, qudalarından Əntiqə mü ‐
əl limə, Nazilə xanım, Sveta xanım, Fəxrəddin müəllim, öz ailə üzvləri ilə bə ‐
ra bər xalası oğlu Cəsarət fəxr edib qürur hissi keçirirlər ki, Azad müəllim kimi
qohumları var.

Mən monoqrafiyama nöqtə qoydum. Çox dəyərli, yaradıcı, ziyalı barədə
yazdığım bu monoqrafiya  necə qarşılanacaq – bax bunu bilmirəm.

Azad müəllim, mənim əzizim! Sözün həqiqi mənasında, səni çox istə ‐
yirik. Yubileyin yaxınlaşır. Ayları, illəri salıb kəməndə yetmişə çatmaq da inan
hünərdir, böyük hünərdir. Sən də hünərli oğlansan. Arzulayıram ki, 80 illik
yubileyində də haqqınızda yazılacaq kitabda mən də növbəti xoş xatirə lə r ‐
dən, sənin mənalı ömründən, yaradıcılığından söhbət aça bilim.

Mənsur Mənsimov
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QÜRUR DUYDUĞUM KOLLEKTİV

Azərbaycan musiqisi öz milli zəmini üzərində qurulmuşdur. De mək
olar ki, dünyanın mütərəqqi musiqi mədəniyyəti xəzinəsini öz na ‐
dir inciləri ilə zənginləşdirən, inkişaf etdirən xalq musiqi yara dı cı ‐

la rının, eyni zamanda xanəndələrin böyük xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan
mu siqisinin yaranmasında və inkişafında H.Z.Tağıyev adına Toxu cu Tikiş Kom ‐
bi natı Mədəniyyət evinin kollektivinin rolu danılmazdır.

Hər birimizin həyatında Mədəniyyət evi çox mühüm rol oynayır. Bu
müqəddəs ocaq bizlərə öz evimiz, ailəmiz kimi doğma, əziz və yaxındır. Axı
biz ömrümüzün ən romantik, ən şirin çağlarının çox hissəsini bu mədəniyyət
ocağında keçiririk. Həmişə iftixar və qürur hissi ilə deyirik: “Mənim sənət
ocağım”. Ömürdən keçən illər insan həyatında çox mühüm rol oynayır.

Müəllimlik peşəsi dünyada ən çətin, həm də ən şərəfli, ən gözəl peşədir.
1984‐cü ildən başlayaraq Mədəniyyət evinin direktoru Azad Aslanov,

bədii rəhbər Mais Dayızadə – bacarıqlı, işgüzarlıq keyfiyyətləri ilə çox  larından
fərqlənən bu cavan oğlanlar Mədəniyyət evinin respublikamızda özünəməx ‐
sus yer tutmasında böyük rol oynamışdılar. Bunlarla bərabər, Xalq teatrının
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rejissoru Qurbanəli Mürsəlov, asistentlərdən Azər Həzrətquliyev, Mənsur
Mən simov, “Sahil” xalq çalğı alətləri ansamblının rəhbəri Ağaqardaş Mür şü ‐
dov, “Azəri” xalq çalğı alətləri ansamblının rəhbəri Şahin İsmayılov, konsert‐
meyster Namiq Şirinov, İltima Nəbiyeva, “Lira” vokal instrumental an ‐
sam blının rəhbəri Tofiq Süleymanov, “Miniatür” uşaq teatrının rəhbəri “Şax ‐
ta Baba” rolunun mahir ifaçısı Anatoli Ulyansev, fotodərnəyin rəhbəri Əziz
Mir  mövsüm oğlu, “Ozan” aşıqlar ansamblının rəhbəri Fikrət Borçalı, “Azəri
Qaf  qaz” rəqs kollektivinin rəhbərləri Vüsal Həsənli, Səma Həsənova, mək tə ‐
 bəqədər uşaq şöbəsinin müdiri Raziyə Əliyeva, “İqray, qarmon” rus xorunun
rəhbəri Zərifə Əliyeva, uşaq şöbəsinin müdiri Ellada Mirzəyeva və kol  ‐
lektivimizlə birlikdə bu uzun illər boyu maraqlı tədbirlər keçirib, respub li ka ‐

mı zın ən tanınmış simaları, siyasi və dövlət xadimlərinin görüşünü ke çi rib,
in cəsənət ustalarının konsertlərini təşkil etmişlər. Eyni zamanda bədii öz fəa ‐
liyyət kollektivlərimiz keçmiş SSRİ məkanında paytaxt Moskva şəhə rin də Ümu‐
mittifaq Festivalının laureatı olmuş ən yüksək medallarla təltif olunmuşlar.

Həmçinin Ukraynada, Gürcüstanda böyük konsert proqramı ilə çıxış
etmişlər.

Dünya şöhrətli, professional nağara ifaçısı, respublikamızın Xalq artisti
Natiq Şirinov özünün yaratdığı “Natiq” ritm qrupu ilə Azərbaycan ritmlərini
dünyaya tanıtdırdı və nağaranın məhz Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu
sübut etdi. Respublikamızda və ondan kənarda keçirilən mötəbər tədbir ‐
lərdə Natiq müəllim öz kollektivi ilə iştirak edir.

Bu günlərdə H.Əliyev mərkəzində Natiq Şirinovun kollektivi konserti ilə
tarix yazdı. 63
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Mədəniyyət evində fəaliyyət göstərən musiqi dərnəklərinin müəllim ‐
lə ri – dərs hissə müdiri Tamella Seidi, Xəqani Əliyev, Kifayət Həmidova,
Bəxtilə Məmmədova, Zaur Baratov, Ənvər Sadıqov, Tahir Həsənov, Nadir
Xudatov, İlham Kazımov, Zakir Mustafayev, Elşən Babayev, Tahirə Quluyeva,
Taliyə Hüseynova, Maya Quluyeva, Pirəliyev Valeh, Dilarə Namazova, Fikrət
Cəfərov, Fidan Quliyeva, Sevda Əliyeva, Samir Əliyev, Ümid Şirinov, Səbinə
Musta fayeva, Pərvanə Məmmədova, Kəmalə Hüseynova, Elen Əliyeva,
Bəxtiyar Kərimov, Dadaş Mövlanov və adları çəkilməyən müəllimlər yüzlərlə
azər baycanlı övladına musiqi təhsili verərək gələcəkdə bacarıqlı, savadlı
insan kimi özlərinə mövqe seçə bilməsinə köməklik edirlər.

Mədəniyyət evində 22 mindən artıq kitabı olan kitabxana fəaliyyət
göstərirdi. Kitabxananın müdiri – ali təhsilli, ziyalı Mayıl Əhmədov və kitabxa ‐
naçı Ceyran Kərimova 30 mindən artıq olan qəsəbə sakinlərinə, həm də
Xətai rayonu zəhmətkeşlərinə yüksək xidmət göstərmişdilər.

Bu ocaqda musiqi dərnəkləri ilə yanaşı, “Tibb bacısı”, “Qadın bərbəri”,
“Biçmə‐tikmə”, “Hörmə” dərnəklərində oxuyan tələbələr öz müəllimlərin ‐
dən – Reyhan Əkbərova, Elmira Seyidova, Lamiyə Niftəliyeva, Zərifə Qası ‐
mo  va, Leyla Nəbiyeva, Ziyalə Babayeva, Sevil Bayramovadan razıdırlar.
Hə min tələbələrimiz zaman‐zaman oxuyub təhsil almış və təcrübə top ‐
ladıqdan sonra işlə təmin olunmuşdular.

1984‐cü ildən başlayaraq Mədəniyyət evinin fəaliyyətində, tədbirlərin
keçirilməsində, səliqə‐səhman yaradılmasında müstəsna xidmətləri olan,
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hər an kömək əlini uzadan Bəhram Əzizovun, Nüsrət İsmayılovun, Səadət
Fətiyevanın, eləcə də Bənövşə Namazovanın, Arusiya Əhmədovanın, İliç
Mirzəyevin, Bəyəli Muxtarovun, Rafiq Salayevin, Hacıağa Nəbiyevin, Lilpar
Qasımovanın, Lətifə İsaxanovanın, Züleyxa Atamoğlanovanın, Zeynəb
Qurbanovanın, Xədicə Axtyamovanın adlarını fəxrlə demək olar.
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XƏTAİ RAYONUNDA NÜMUNƏVİ ORTA MƏKTƏB

Qədim tarixi ənənələrə malik olan 63 nömrəli tam orta məktəb
1937‐ci ildən Bakı şəhərinin Xətai rayonunda, Kombinat ərazisində fəaliyyət
göstərir. Məktəb Bakı şəhəri Xalq Deputatları Sovetinin 13 yanvar 1993‐cü
il qərarı ilə Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş məktəbin məzunu
Sədrəddin Həsənovun adını daşıyır.

63 nömrəli tam orta məktəb pedaqoji prinsiplərlə fəaliyyət göstərən
öz müəllim kollektivi ilə Xətai rayonunda, Bakı şəhərində nümunəvi təhsil
ocağıdır.

Məktəb xalqın mənəvi beşiyidir. Məktəbdə təkcə yazıb oxumağı,
hesablamağı və müxtəlif elmlərin sirlərini öyrətmirlər. Məktəbdə, həmçinin
yaşamağı, vətəni sevməyi aşılayırlar, çünki məktəbdə vətənin çoxəsrlik
mədəniyyəti yaşayır.

63 nömrəli tam orta məktəbdə, təxminən 2250 nəfər şagird təhsil alır.
Bu təhsil ocağında Azərbaycan dili və rus dili bölmələri fəaliyyət göstərir.
Məzunların sayı isə hər il 80–100 nəfəri təşkil edir. Onlardan 60–70%‐i ali
məktəblərə qəbul olur. Məktəbin məzunlarından Vüqar Həsənov 670 bal
toplayaraq Prezident təqaüdçüsü adına layiq görülmüşdür.

Bu orta məktəbdə tətbiq edilən pedaqoji prinsiplər belədir:
1. Böyüməkdə olan nəsil fədakar, şanlı həyatını bütövlükdə xalqa,

xidmətə həsr etmiş ulu öndər, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri, siyasi
və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vətənə sədaqəti əsasında
tərbiyə edilməlidir;

2. Pedaqoji peşəyə vurğunluq, ixtisasını dərindən bilmək, ona ürəkdən
bağlanmaq;

3. Məktəbşünaslıq elminin sirlərinə dərindən yiyələnmək;
4. Müstəqil və yaradıcı işləmək bacarığına yiyələnmək, onu həyata

keçirtmək;
5. Məktəbdə əmək intizamının qanuni tələbləri səviyyəsində təşkilinə

nail olmaq;
6. Əqidə saflığını, mənəvi saflığı meyar kimi qəbul etmək və bunları bi ‐

rinci növbədə, özünə tətbiq etmək;
7. Uşaqları sevmək, onları özünün sevinc dünyası hesab etmək,

uşaqların mənəvi dünyasına yüksəlməyi bacarmaq;
8. Müəllim‐şagird münasibətlərini yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün

lazımi iş aparmaq;
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9. Məktəbin adını, şərəfini, qorumaq və onu yüksəkliklərə qaldırmaq;
10. Məktəbdə sağlam, işgüzar, səmimi kollektiv yaratmaq;
11. Vətənpərvərlik, milli qürur, milli şüur hislərini gücləndirmək. Və ‐

təni, torpağı sevmək, millətin mədəniyyətini, maarifini, adət‐ənənələrini
inkişaf etdirmək, onu dünya ölkələrinə nümayiş etdirmək;

12. Məktəbdə təlim‐tərbiyənin keyfiyyət göstəricilərinin daim yüksəl ‐
məsinə nail olmağa çalışmaq.

63 nömrəli tam orta məktəb 80 ildən artıq bir vaxtdır ki, fəhlə və
qulluqçuların övladlarına xidmətdədir. Bu illər ərzində kollektivə Ələkbər
Cavadov, Tamella Sadıxova, İsmayıl Quliyev, Sevda Hüseynova, Adil
Hüseynov və 1997‐ci ildən bacarıqlı, qabiliyyətli, yüksək pedaqoji təcrübəyə,
ali insani keyfiy yətlərə malik Cavanşir Tarverdiyev rəhbərlik edir. Onu müəl ‐
lim və şagirdlər çox sevir.

Məktəbdə müxtəlif fənlər üzrə keçirilən yarışlar, disputlar, görkəmli
şəxslərlə görüşlər ənənə halını alıb.

63 nömrəli tam orta məktəblə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatı
Mədəniyyət evinin çox yaxın əlaqələri vardır. Şagird və müəllimlərin, vali ‐
deynlərin asudə vaxtını səmərəli keçirməsi üçün maraqlı tədbirlər planı
hazırlayıb həyata keçirirlər.

Mədəniyyət evinə uzun illərdir, Əməkdar mədəniyyət işçisi Azad As la ‐
nov rəhbərlik edir. Mədəniyyət evində mütəmadi olaraq 63, 116 və 7
nömrəli Zəngilan məktəblərinin şagirdləri arasında bilik yarışı, idman
oyunları, viktorinalar və hərbi yarışlar keçirilir. Məktəblə Mədəniyyət evinin
birgə hazırladığı Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, İmadəddin
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Nəsiminin, Əfsələddin Xəqaninin, Sabirin, Səməd Vurğunun, Süleyman
Rüstəmin, Hüseyn Cavidin, Hüseyn Arifin, Cəlil Məmmədquluzadənin və
başqalarının yubileyləri, xatirə gecələri keçirilir.

Məktəbin məzunlarından Sədrəddin Həsənov, Elçin Əliyev, Allahverdi
Əliyev və Cavanşir Bağırov Qarabağ müharibəsinin şəhidləridir. Onların və
ümumilikdə bütün Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsinə məktəbin birinci
mərtəbəsində guşə yaradılıb. Orada şəhidlərin şəkilləri asılıb və keçdikləri
şanlı, böyük yol haqqında məlumat verilir.

20 yanvar və Xocalı faciəsinə həsr edilmiş tədbirlərlə şagirdlərdə vətən ‐
pərvərlik ruhu, vətəni, torpağı sevmək və onu göz bəbəyi kimi qorumaq hissi
aşılanır.

63 nömrəli tam orta məktəbdə Cavanşir müəllimin uzun illər zəhməti
və təcrübəsi sayəsində sağlam və işgüzar kollektiv yaranıb.

Qabaqcıl müəllimlərdən Əlihəsən Sadiqov, Mehparə Əliyeva, Püstə
Nuri yeva, Ərkinaz Həmidova, İmaməddin Babayev, Anjela Mürsəlova, Zül ‐
fiy yə Cəbrayılova, Zemfira Şərifova, Aytən Məmmədzadə, Sahibə Hüsey ‐
nova, İlhamə Musayeva, Solmaz İsmayılova və başqalarını misal göstərmək
olar.

Şən və maraqlı keçirilən “Novruz” bayramı, Yeni il şənlikləri, həmçinin
Müstəqillik günü, Bilik günü, Azərbaycan dili günü, Gənclər günü, Uşaqların
Beynəlxalq Müdafiəsi günü, Müəllimlər günü və başqa tədbirlərin şagirdlərin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində rolu böyükdür. Orta məktəbin şagird ‐
ləri Mədəniyyət evində ən çox musiqi kurslarına, “Natiq” ritm məktəbinə,
Azərbaycan rəqslərinə, dünya xalqlarının rəqslərinə, şahmat, rəssamlıq dər ‐
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nək  lərinə həvəslə gəlirlər. Demək olar ki, asudə vaxtlarını Mədəniyyət evin ‐
də keçirirlər. Onlardan bəziləri bu sahəni davam etdirib respublikamızın
sayılıb‐seçilən sənətkarlarındandırlar. Xalq artisti Ənvər Sadıqov, Orxan
Mirzəyev, Elşən Qasımov, Hüseyn Məhəmməd oğlu və başqalarını misal
göstərmək olar.

Məktəbin şagirdləri idmanın demək olar ki, bütün sahələri ilə məşğul
olurlar.

Bacarıqlı və təcrübəli idman müəllimlərindən Nəriman Nəsirov, Rza
Quliyev, Ayaz Nəsirov, İttifaq Əliyev şagirdlər arasında keçirilən “Cəsurlar”
yarışında, şəhər və rayon yarışlarında uzun illər boyu qabaqcıllar siyahısın ‐
da dırlar.

63 nömrəli tam orta məktəbdə ulu öndər Heydər Əliyevin anadan
olmasının 96 illiyi və Azərbaycanın klassik şairi İmadəddin Nəsiminin anadan
olmasının 650 illiyinə həsr olunmuş tədbir müəllimlər və şagirdlər tərə fin ‐
dən müvəffəqiyyətlə keçirildi. Şagirdlərdən Nihad Əjdərlinin ifasında Nəsimi
rolu alqışlarla qarşılandı. Tədbirin sonunda məktəbin direktoru Cavanşir
Tarverdiyev və Mə də niy yət evinin direktoru Azad Aslanov çıxış edərək
tədbirlə bağlı fikirlərini söylədilər.

Həyatda hər birimiz qazandığımız uğurlara, nailiyyətlərə görə vali deyn ‐
lərimiz qədər müəllimlərimizə də borcluyuq. Başqa sənət adamları inci mə ‐
sin: Mənə elə gəlir ki, müəllim sənətindən çətin və şərəfli peşə yoxdur.
Müəllim ömrünü şagirdlərin yolunda şam kimi fəda eləyir. Qazancı isə el
məhəbbəti olur. Əliağa Vahid deyib:

İstəsən, bilinsin xəlqə kimliyin 
Kifayətdir sənin müəllimliyin.

Bu ad qarşısında həmişə baş əymişik. Çətin və şərəfli işlərində bütün
müəllimlərə uğurlar arzulayırıq.

Mehparə Əliyeva,
63 nömrəli tam orta məktəbin dil‐ədəbiyyat müəllimi 
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ASUDƏ VAXT

Asudə vaxt şəxsiyyətin formalaşmasında olduqca mühüm rol oy ‐
na yır. Bu vaxtdan düzgün istifadə etmək ən vacib və sosioloji
prob  lemlərdən biri dir. İstər uşaqlarımızın, gənclərimizin, istərsə

də yaşlı nəslin asudə vaxt larının təşkilində xeyli problemlərlə qarşılaşırıq.
Uşaq və yeniyetmələrin vaxtlarının səmərəli keçməsi birbaşa klubların,

mə dəniyyət evlərinin, idman zallarının, məktəblərin gördüyü işlərdən asılı ‐
dır.

Bu işdə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatı Mədəniyyət evi konkret
iş planına əsasən uşaq və yeniyetmələrin, fəhlə və qulluqçuların asudə vaxt ‐
la rını səmərələri keçirməyə çalışır.

Mədəniyyət evində fəaliyyət göstərən Xalq teatrı, instrumental an ‐
sambl lar, uşaq miniatür teatrı, xor, “Natiq” ritm kollektivi, “Azəri Qafqaz”
rəqs qrupu, “İqray, qarmon” rus xoru, şahmat klubu, rəssamlıq dərnəyi, mu ‐
si qi və başqa kurslar min nəfərə yaxın uşaq və gəncləri özündə birləşdirir.

Erkən yaşlarında başlanan musiqi təhsili yeni bir sənətçinin yaranması
de məkdir. Uşaqlar musiqiylə nə qədər tez tanış olsalar, musiqi yönümündə
me yilləri və qazana biləcəkləri faydalar da bir o qədər çox olar. İstedadlı
gənc lər ölkəmizin ən qiymətli sərvətidir. Odur ki, biz bu sərvətin qədrini bil ‐
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mə li və xalq olaraq onun qeydinə qalmalıyıq. Bu sahədə istedadlı gəncləri
hə vəs ləndirmək üçün onların fəaliyyətləri işıqlandırılmalıdır.

Musiqi uşaqların həyatı anlama, şərhetmə və düşünmə qabiliyyətlərini
ar tıraraq təhsildə də yüksək müvəffəqiyyətlər əldə etməsini təmin edir. Bu ‐
na görə də, musiqi duyumunun yaranması üçün doğulduğu gündən uşağa
mu siqi dinlətmək lazımdır. Məktəb yaşları gələnə qədər musiqi dinləmə sa ‐
yə sində uşaqlarda ritmi qavrama, rəqsetmə kimi fiziki hərəkətlərə olan hə ‐
vəs yaranır.

Asudə vaxtın səmərəli keçməsində idman vacib rol oynayır. Azərbay ‐
can da idmana böyük diqqət və qayğı göstərilir. O cümlədən bədii gimnastika
sü rətlə inkişaf edir. Bədii gimnastikanın ənənələrini davam etdirməyə qadir
olan beynəlxalq dərəcəli idman ustaları, perspektivli gimnastlar nəsli yetişir.

Mədəniyyətimizin daşıyıcıları olan bu istedadlı uşaqlara dövlət tərəfin ‐
dən diqqət və qayğı daim artır. Son on ildə Azərbaycanda elə bir şəhər, elə
bir rayon, kənd yoxdur ki, idman bazası, futbol, voleybol, basketbol mey ‐
dan   çaları olmasın. Məhz bunun sayəsindədir ki, gənclərimiz Azərbaycan bay ‐
ra  ğını dünya ölkələrində qaldırıb ölkəmizə mükafatlar gətirirlər.

Kitab insanın dostudur, – deyirlər. İnsan yalnız kitab oxuyub, mütaliə
edib, öyrəndikcə onun zəruriliyinin fərqinə varır, həyatı dərk etməyə başlayır.
Bö yük şəxsiyyətlər kitab oxumaq haqqında deyiblər: “Oxumaq ruhu ucaldır;
Gü nəş dünyanı işıqlandırdığı kimi, kitab da insanları işıqlandırır”.

Mədəniyyət evinin kitabxanasında 22000‐dən çox kitab vardı. Oxucu ‐
la   rımızın sayı‐hesabı yox idi. Bədii əsərləri ən çox yaşlı nəsil oxuyardı. İnstitut,
tex nikum tələbələri, orta məktəb şagirdləri isə dərsdən əlavə məlumatları 71
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kitabxanadan alardılar. Vaxtaşırı olaraq kitabxana rəh bərliyi Mayıl müəllim
Əh mədov və Ceyran xanım Kərimova şair və yazıçılar, elm adamları ilə gö ‐
rüş lər keçirərdi: İsa Hüseynov, Hüseyn Arif, Süleyman Rüstəm, Anar,
Zəlimxan Ya qub, Ziya Bünyadov, Xuraman Vəfa, Mirvarid Dilbazi, Nəriman
Həsənzadə, Fik rət Qoca, İlyas Tapdıq, İlyas Əfəndiyev, Bəxtiyar Vahabzadə
və başqaları ilə tez‐tez görüşlər keçirib, onların əsərlərini təbliğ edərdilər.

Asudə vaxtın səmərəli keçməsində musiqinin rolu böyükdür. Qədim
vaxt lardan bu günə qədər gəlib çatan musiqi və rəqs mütəxəssislərinin fik ‐
ri nə görə, musiqi insana möhkəm psixoloji və mənəvi rahatlıq verir. Buna
gö rə dir ki, respublikamızın yeniyetmə və gəncləri musiqini dərindən öyrən‐
  məyə çalışırlar.

Azərbaycan mədəniyyəti çoxəsirlik qədim mədəniyyətlər sırasına aiddir.
Bu sırada mühüm yeri musiqi və rəqs sənəti tutur.

Hər bir yeniyetmə və gənc irəliyə doğru uğurlara imza atanda ailəsi,
mü  əllimləri necə hisslər keçirirsə, biz mədəniyyət işçiləri də bu yeniyet mə ‐
lə ri res publika səviyyəsində tanıdarkən eyni hissləri keçiririk.

Milli musiqi alətlərinin tacı sayılan tarın adı çəkiləndə istər‐istəməz göz ‐
lə rimiz önündə muğam canlanır. Çünki Azərbaycan muğamlarının tarsız səs ‐
lən məsini təsəvvür etmək çox çətindir. Məhz bu alətin müşayiəti ilə həzin
mu ğam musiqisinin sehrinə düşürük. Seyid Əzim Şirvani məşhur misrala rın ‐
da dediyi kimi:
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Guş qıl, ey ki bilirsən özünü Vaqifi kar.
Agah ol, gör ki, nədir naleyi ‐ney, nəğmeyi‐tar.

Ustad tarzən Ağaqardaş Mürşüdovun yaratdığı “Sahil” ansamblında 50
(əl li) nəfərdən çox, Şahin İsmayılovun rəhbərlik etdiyi “Azəri” xalq çalğı alət ‐
l ə  ri ansamblında isə 30 (otuz) nəfərə qədər yeniyetmə gənclər asudə vaxt ‐
la  rın da saatlarla Mədəniyyət evində məşqlər edib, Azərbaycanın rayon və
kəndlərinə qastrol səfərlərinə gedib, Bakıda keçirilən tədbirlərdə iştirak
edirdilər.

Elmə, biliyə və öyrənməyə olan maraq fərdi olaraq hər birimizin dü ‐
şün cə tərzindən və təhsilə olan münasibətimizdən asılıdır. Vətəndaş larımızın
bi likli olması üçün ölkəmizin hər yerində elm və təhsil ocaqları, məktə bəqə ‐
dər hazırlıq kursları fəaliyyət göstərir. Müasir insan hər bir sahədə öz bilik
və bacarığını daha da zənginləşdirməlidir.

İstedadlı uşaqlara qayğı göstərmək, onların istedadını görüb üzə çıxart ‐
maq borcumuzdur.

Azərbaycan Prezidentinin 2013‐cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə
Respublikamızda təhsilin inkişafı ilə əlaqədar Dövlət Strategiyasında bildirilir
ki, təməl bacarıqlar uşaqlıq dövrünün ilk illərindən əldə edildiyinə görə uşaq ‐
ların zehninin erkən yaş dövründən inkişafı diqqət mərkəzində saxlanıl ‐
malıdır. Çünki cəmiyyət müasir problemlərin həllini, əsasən məhz gələcəyin
aparıcı gəncləri olacaq belə uşaqlardan gözləyir.

73

Zi
rv

əy
ə 

uc
al

an
 y

ol



İstedad sonradan qazanılmır, insanın özü ilə doğulur. Ancaq danılmaz
faktdır ki, bütün hallarda, valideynlərin və müəllimin verdiyi təhsil və tərbiyə
nəticəsində istedad üzə çıxır.

Böyük şəxsiyyətlərin bioqrafiyasının təhlili onların zəka və fitri istedad ‐
larının məhz uşaqlıq illərindən özünü biruzə verdiyini söyləməyə əsas verir.

Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. İstedadı cəmiyyətə, xalqa göstərmək,
ona bu qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün kömək etmək, bir sözlə, istedada
yol açmaq lazımdır. Bu sahədə musiqi məktəbləri, respublikamızın mədəniy ‐
yət ocaqları, mədəniyyətlə məşğul olan təşkilatlarımız çox işlər görürlər.
Bizim isə üzərimizə düşən vəzifə onların zəhmətlərini və uğurlarını mətbuat ‐
da işıqlandıraraq belə uşaqların əməyinə qiymət verməkdir.

Asudə vaxtın səmərəli və mənalı keçməsində Mədəniyyət evinin müs ‐
təs na rolu vardır. “Natiq” ritm məktəbində 50 (əlli) nəfərdən çox tələ bə na ‐
ğara sənətinin sirlərini öyrənib, Azərbaycan ritmlərinin incəliklərinə va rır lar.
Respublikamızın Xalq artisti Natiq Şirinov respublikamızın rayon və şə hər ‐
lərində keçirilən tədbirlərdə öz kollektivi ilə ürəkdən iştirak edir və min lərlə
insana mənəvi zövq verir.

Mədəniyyət evinin Xalq teatrı, “Azəri qafqaz” rəqs kollektivi, Uşaq mini‐
atür teatrı, “gənc rəssamlar” kursu, bədii gimnastika, “Latın Ameri kan”, “Zü‐
leyxa”, “Aliyə” rəqs qrupları, musiqi kurslarından tar, kaman, sintezator,
nağara, fortepiano, şahmat, saz, gitara kurslarında, həmçinin qadın bərbəri,
tibb bacısı, biçmə‐tikmə, toxuma kurslarında oxuyan tələbələr asudə
vaxtlarını səmərəli keçirirlər.

Xətai rayonundakı 63, 116 və 7 nömrəli məktəblərlə Zəngilan rayon
orta məktəbinin, şa gird və müəllim heyəti ilə mütəmadi olaraq maraqlı təd ‐
bir lər planı hazırlayıb həyata keçiririk.

Fəhlə və qulluqçular şənbə, bazar və bayram günlərində respubli ka ‐
mızın tanınmış sənət adamları, şair və yazıçılar, elm və mədəniyyət xadimləri
ilə görüşürlər.

Asudə vaxtın təşkilində və uşaqların bu sahəyə cəlb olunmasında,
Mədəniyyət evinin müəllimlərinin xüsusi xidməti danılmazdır. Bədii rəhbər
Mais Dayızadənin xüsusi qayğısı və köməkliyi ilə Natiq Şirinov, Səma Həsə ‐
nova, Vüsal Həsənli, Zakir Mustafayev, Zaur Baratov, Elşən Babayev, Tamella
Seidi, Fikrət Borçalı, Elmira Seyidova, Lamiyə Niftalıyeva, Leyla Nəbiyeva,
Ziyalə Babayeva, Raziya Əliyeva, Sevda Əliyeva, Fidan Quliyeva, Bəhram
Əzizov, Xəqani Əliyev, Ümid Şirinov, Samir Əliyev, Bəxtilə Məmmədova,
Zərifə Əliyeva, Bəxtiyar Kərimov, Taliyə Hüseynova və b. böyük həvəslə çalışır
və uğurlu nəticələr əldə edirlər.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
XALQ ARTİSTİ ƏNVƏR SADIQOV

Qəlbi yaradıcılıq eşqi ilə dö yü ‐
nən, bütün varlığı ilə sənətə
bağlı olan insanlardan biri də

Azərbaycanın sevimli oğlu virtuoz sə nət ‐
kar Ənvər Sadıqovdur.

O, Azərbaycanın qarmon ifaçılığı sə ‐
nə tində öz dəst‐xəti ilə seçilən sənətkar ‐
lardandır. Ənvər müəllim son illərdə
qar  mon sənətinə yenilik gətirib.

Qarmonun bütün imkanlarından
isti fa də edən Ənvər Sadıqov muğam,
mah nı və oyun havalarını özünəməxsus
şirinlik və son dərəcə yüksək peşakarlıqla
ifa edir. Onun ifasında “Kolxoz rəqsi”,
“Tərəkəmə”, “Qoçəli”, “Qazağı”, “Vağ za ‐
lı”, muğamlardan “Segah”, “Rast”, “Şur”, “Bayatı‐Qacar”, “Şikəsteyi fars”, “Ca‐
hargah”, “Bayatı‐Şiraz” muğamlarının mahir ifaçısıdır.

Ənvər Sadıqov 1966‐cı il aprelin 30‐da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində
anadan olmuşdur. Atası Hidayət müəllim uzun illər kombinat ərazisində olan
gecə məktəbinin direktoru, anası Tamella xanım isə Xətai rayonundakı
63 nömrəli orta məktəbin direktoru işləmişdir. Valideynlərin hər ikisi riyaziy ‐
yatçı dırlar. Ənvər Sadıqov 1973‐cü ildə 63 nömrəli orta məktəbin 1‐ci sinfinə
qəbul olub. 1983‐cü ildə isə 254 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir.

1977–1982‐ci illərdə o, Xətai rayonundakı “Bakı fəhləsi” Mədəniyyət
evində qarmon sinfini əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra, 30 aprel 1984‐cü
ildə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatı Mədəniyyət evində qarmon
müəllimi kimi işə qəbul olub. Bir müddət işlədikdən sonra 1984–1986‐cı
illər də hərbi xidmətə çağırıldı. Hərbi xidməti Rusiyada keçdikdən sonra yeni ‐
dən kollektivə qayıtdı. Qısa bir vaxtda qarmon sinfinə çoxlu sayda tələbələr
top laşdı. Ənvər müəllim dərsləri özünəməxsus formada keçərdi. Uşaqlara
əlavə çalışmalar, tapşırıqlar verib yoxlayardı. İmtahan zamanı zəif oxuyan
uşaqlara güzəşt yox idi. Ona görə də, onun tələbələri çalışırdılar ki, yaxşı
oxusunlar. 75
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Ənvər Sadıqovu Ənvər kimi tanıdan onun ciddiliyi, məsuliyyət hiss
etməsi, Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə sonsuz məhəbbəti oldu.
Mədəniyyət evində işlədiyi illərdə saatlarla, bəzən 8‐9 saat tək otaqda qar‐
monla məşqlər edərdi. Mahnı təsnif və muğamları ifa edəndə çalışardı ki,
ritmdən çıxmasın, düzgün çalsın.

Ənvər müəllim Mədəniyyət evində işlədiyi illərdə kollektivin sevimlisinə
çevrildi. Respublikamızın Xalq artisti, “Natiq” ritm qrupunun rəh bəri Natiq
Şirinovla sənət mübadiləsi, sənət yarışması aparardı. Solo kon sert lərdə öz
məharətini göstərərdi. Dərs zamanı gənc müəllimlərə dəyərli məsləhətlərini
verirdi.

O, 1990‐cı ildə R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı teatrında
işləyib, ad‐san qazanmışdır. Artıq Ənvər Sadıqov Azərbaycanda peşakar qar‐
mon ifaçısı kimi tanınır, musiqi ictimaiyyəti onun sənətinə yüksək qiymət
ve rib, çoxları ondan öyrənib, onun yolu ilə gedir, onun kimi olmağa çalışır.

1994‐cü ildən respublikamızın Xalq artisti Briliyant xanım Dadaşova ilə
birlikdə çalışıb. Bir çox dövlət tədbirlərində, həmçinin Azərbaycan incəsənət
nümayəndələrinin tərkibində Norveçin məşhur “Skruk” xoru ilə birgə layihə ‐
sində iştirak etmişdir. 1999‐cu və 2000‐ci ildə ABŞ‐da, 1998‐ci ildə Rusiyanın
“Rosiya” konsert zalında və dünyanın bir çox ölkələrində Azərbay can musi ‐
qisini təmsil etmişdir.

2005‐ci ildə Ənvər Sadıqov qardaş Türkiyənin Qars şəhərində incəsənət
mərkəzinin açılışına həsr olunmuş festivalda da iştirak etmiş, festival iştirak ‐
çılarının böyük rəğbətini qazanmışdır.

Ənvər müəllim respublikamızda tanınmış qarmon ifaçılarından Kor
Əhə din, Aftandil İsrafilovun, Zakir Mirzəyevin, Rəhman Əsədullahinin, Xanlar
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bəyin, Şəmsi bəyin, Aslan İlyasovun, Gövhər Rzayevanın sənətinə hörmətlə
yanaşıb, yüksək qiymət verir.

Bu gün Azərbaycan Milli Televiziya və Radiosunun səs xəzinəsində ustad
sənətkarın onlarla rəqs, muğam, bəstəkar mahnıları qorunub saxlanılır.

2006‐cı ildə Ənvər milli “Humay” mükafatına layiq görülmüşdür. Son illər
solisti Abbas Bağırov olan “Qaytağı” instrumental ansamblının bədii rəhbəri Ən ‐
vər Sadıqovdur. Ən bacarıqlı, talantlı və Azərbaycan musiqisində ad‐san qa zan ‐
mış sənətçilər bu kollektivdə toplaşmışdır. Ölkəmizdə keçirilən mötəbər
təd   birlərə, toy, nişan məclislərinə “Qaytağı” instrumental ansamblı dəvət olunur.

2007‐ci il 17 sentyabrda respublikamızın rəhbərliyi tərəfindən Ənvər
Hidayət oğlu Sadıqov Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, 2014‐cü
ilin dekabr ayının 18‐də isə Azərbaycan Respublikasının Xalq artisiti adına
layiq görülmüşdür.

Ənvər müəllim dəfələrlə Mədəniyyət Nazirliyinin Fəxri Fərmanı, diplom
və pul mükafatlarına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Televiziya və Radiosunun “Qaytağı” instrumental ansamb ‐
lı nın bədii rəhbəri respublikamızın Xalq artisti Ənvər Sadıqovdur.

Ənvər Sadıqov ailəlidir, iki övladı böyüyür. Ona H.Z.Tağıyev adına Toxu‐
culuq Kombinatı Mədəniyyət evinin direktoru Azad Aslanov, “Natiq” ritm
qrupunun rəhbəri, Xalq artisti Natiq Şirinov, bədii rəhbər Mais Dayızadə və
bütün kollektiv yaradıcılıq işlərində uğurlar arzulayır.

Bu kollektiv bir çox uğurlara imza atmışdır. Respublikamızda və xarici
ölkələrdə Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil edirlər.

Ansamblın üzvləri Əməkdar artist, tar ifaçısı Ələkbər Ələkbərov, skripka
ifaçısı Ramin Həsənov, piano‐sintezator ifaçısı Taleh Ağayev, nağara ifaçısı
Abbas Cəfərov, zərb alətləri ifaçısı Nicat Bayramov, klarnet‐balaban ifaçısı
Orxan Musayev və solist‐vokalist, Əməkdar artist Abbas Bağırovdur.
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Qeyd: Ənvər Sadıqov bu sənət zirvəsinə, şöhrət zirvəsinə elə‐belə
çatmamışdır. O, hamı kimi doğuldu, hamı kimi böyüdü. Sənətə, musiqiyə
ma rağı da bəlkə də, hamı kimi idi. Ancaq onu başqalarından fərqləndirən
Alla hın ona olan böyük istəyi oldu. Allah ona çox böyük fitri istedad verdi.
Allahın verdiyi bu istedadı öz çalışqanlığı, zəhməti ilə püxtələşdirdi.

Amalı həmişə axtarışda olub. Musiqinin sirlərinin dərinliyinə qədər
öyrənmək və onu öz yaradıcılığında tədbiq etməkdir. Onun bu arzusu, istəyi,
zəhməti rəhbərliyin diqqətindən yayınmırdı. Ona hər cür yardım etməyə
çalışırdılar.

Bəzən iş vaxtı qurtarır, Ənvər müəllim isə evə getmək istəmirdi. Tamam‐
laya bilmədiyi musiqisini başa çatdırmaq niyyətində idi. Utana‐utana rəhbər ‐
li yə yaxınlaşıb: “bəlkə, mənə bir neçə saat vaxt verəsiz, biraz işləmək is   tə‐
   yirəm”, – deyərdi. Əlbəttə, rəhbərlik onun bu arzusunu yerinə yetirirdi. Bax
beləcə, Ənvər müəllim dayanmadan çalışırdı, həm şagirdlərini öyrədirdi, həm
özü öyrənirdi.

Toylarımızın, nişanlarımızın, bayramlarımızın, şənliklərimizin sevinc
müjdəsi olan, xalqın, elin, obanın, xüsusən musiqi ictimaiyyətinin sevimlisi,
əzizi olan Ənvər Sadıqov! Allah sənə olan bu sevgini, istəyi əsirgəməsin.

Neçə‐neçə ailələrə sevinc bəxş edən Ənvər Sadıqov, Allah sənə də ba ‐
lalarının xoşbəxt günlərinin sevincini dadınağa qismət etsin. Amin, İn şallah.
Sən bunlara layiqsən!
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SƏNƏTƏ MƏHƏBBƏTLƏ

Uzun illərboyu məhəbbət haq ‐
 qında əfsanələr qoşul muş, şa ‐
ir lər məhəbbətin ya ratdığı

mö cü zələri öz şerlərində vəsf et mişlər.
Məhəbbət haqqında çox danış maq olar.
Aşiqlər öz hisslərini bir‐birinə incə duyğu ‐
lar la çatdırır, öz sevdikləri uğrunda böyük
xarü qələr yaratmağa hazır olurlar. Vali ‐
deyn lərə olan məhəbbət isə ən doğ ma,
ən müqəddəs hisslərdir. Ana ən meh ri ‐
ban insan, ən müqəddəs varlıqdır, ana‐
ata məhəbbəti insanı göy lərə ucaldır.
Da ha bir məhəbbət də var, Vətən, torpaq
mə həbbəti. Öz və tə nini, torpağını, vali ‐
deyn  lərini, doğma la rını əsl məhəb bətlə
sev məyi bacaranlar xoş bəxt dirlər.

Bu gün isə mən sizə sənətə, musiqiyə, incəsənətə olan məhəbbətdən
danışmaq istəyirəm. İncəsənət xalqın ürəyi, qəlbidir. O, insanları yaşamağa,
çalışmağa həvəsləndirir. Mən sizə kiçik bir Mədəniyyət evinin böyük kollek‐
tivi və onların incəsənətə olan məhəbbəti haqqında danışmaq istəyirəm.

Zığ şossesində yerləşən H.Z.Tağıyev adına toxuculuq kombina tının
Mədəniyyət evində uşaqların, yeniyetmə və gənclərin estetik tərbiyəsinə
çox böyük fikir verilir. Tez‐tez bu Mədəniyyət evindən şən mahnılar, gözəl
musiqi sədaları hər tərəfə yayılır. Səhər açılandan axşama qədər Mədəniyyət
evi adamla dolub‐boşalır. Qəsəbənin zəhmətkeşləri öz asudə vaxtlarını bu
mədəniyyət ocağında keçirməyi çox sevirlər. Axı burda onlar üçün tez‐tez
maraqlı mədəni‐kütləvi tədbirlər keçirilir. Yeni il və novruz şənlikləri, istirahət
gecələri, müxtəlif müsabiqələr, tematik konsertlər, yaradıcı ziyalılarla gö ‐
rüşlər, yaradıcılıq gecələri təşkil edilir.

Yüksək sənət yolu nədən başlanır? Əlbəttə ki, onun özülündən, ilk qu ‐
ru  luşundan. Burada onlarla bədii özfəaliyyət kollektivləri fəaliyyət göstə rir
ki, yüzlərlə həvəskarlar sevdikləri bölmələrdə məşğul olaraq incə sənətin
sirlərinə yiyələnirlər. “Natiq” ritm qrupu, Xalq teatrı, “Retro” instrumental
ansamblı, Xalq çalğı alətləri ansamblı, “İqray, qarmon” rus xoru, “Azəri
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Qafqaz” rəqs qrupu, ”Latın‐Amerikan” bal rəqsləri qrupu, gimnastika, rəsm
stu diyası, şahmat dərnəyi və digərləri artıq geniş şöhrət qazanaraq tama şa ‐
çı ların sevimlisinə çevrilmişdir. Bu kollektivlər rayonun bütün tədbir lərində,
respublika üzrə keçirilən baxış‐müsabiqələrdə, festivallarda, yara dıcılıq
yarışlarında uğurla iştirak etmiş, dəfələrlə diplom və fəxri fərmanlarla mü ‐
ka fatlandırılmışdır. Direktorun kabinetindəki şüşə vitrin arxasında saysız‐
hesabsız mükafatlar toplanmışdır: diplomlar, fəxri fərmanlar, təşək kürlər...
onları saymaqla qurtarmaz.

Rayon zəhmətkeşlərinin sevimli yeri olan bu Mədəniyyət evində daim
bir canlanma hiss olunur. Burda kiçik yaşlı uşaqlardan tutmuş qocaman
təqaüdçülərə qədər, hamı üçün iş tapılır. Keçirilən tədbirlərdə çox vaxt yaşlı
nəslin nümayəndələri, əmək veteranları iştirak edirlər. Axı on ların həyat
təcrübəsi gənc nəsil üçün bir nümunədir.

Mədəniyyət evi təkcə burda keçirdiyi tədbirlərlə kifayətlənmir. O daima
yeni auditoriyalar axtarışındadır, yəni Mədəniyyət evinə gəlməyə imkanı ol‐
mayan zəhmətkeşlərin arasındadır. Onlar tez‐tez konsert briqadaları ilə mey‐
dançalarda, parklarda keçirilən rayon tədbirlərində, uşaq və qocalar evində,
hərbi hissələrdə çıxış edirlər. Həvəskar artistlərin özfəaliyyət kollektivlərində
maraqlı çıxışları onların ideya‐estetik tərbiyəsinin formalaş masında mühüm
vasitələrdən biridir.

35 ildir ki, bu mədəniyyət ocağına rəhbərlik edən Əməkdar mədəniyyət
işçisi Azad Aslanov və bədii rəhbər Mais Dayızadə başda olmaqla Mədəniy ‐
yət evinin kollektivi daimi axtarışları və yaradıcılığı ilə fərqlənir. Geniş həyat
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təcrübəsi olan bu mədəniyyət işçiləri həmişə gənclərin tərbiyəsinə böyük
əhəmiyyət verirlər. Elə buna görə də, gənclər daim onlarla öz sevinclərini
bölüşməyə, onlardan məsləhət almağa çalışırlar.

Azad Aslanovun gündəlik xidməti vəzifəsi ictimai işlərlə də sıx əla ‐
qədardır. O, YAP‐ın Xətai rayonu üzrə ərazi partiya təşkilatının sədri, həm də
1985‐ci ildən bu günə qədər 21 saylı seçki komissiyasının sədridir. Rayonun
bütün tədbirlərində Azad müəllimi kollektivi ilə birlikdə ön sıralarda görmək
olar.

Mədəniyyət evinin nailiyyətlərində onun bədii rəhbəri Mais Dayıza ‐
dənin də zəhməti böyükdür. 40 ilə yaxındır ki, bu Mədəniyyət evində işləyən
təcrübəli mədəniyyət işçisi Mais Dayızadə kollektivin hər bir üzvünə diqqət
və qayğı ilə yanaşır, onların yaradıcılıq planları ilə tanış olur, repertuarların
seçilməsində, konsert proqramlarının tərtibatında gənc istedadlara düzgün
istiqamət verməyə çalışır.

Mən Mədəniyyət evinin bir çox tədbirlərində iştirak etmiş və hər dəfə
də Azad müəllim başda olmaqla, bütün kollektiv üzvlərinin, onların rəhbər ‐
lərinin işə necə məsuliyyətlə yanaşmalarının şahidi olmuşam. İndi isə son
iştirak etdiyim tədbir haqqında yazmaq istəyirəm.

Azad müəllim zəng edərək 2018‐ci il mayın 18‐də məni R.Behbudov
adına Mahnı Teatrında keçirilən “Azəri Qafqaz” rəqs kollektivinin hesabat
konsertinə dəvət etdi. Tədbir, eyni zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
yaradılmasının 100 illiyinə həsr edilmişdi. Al‐əlvan şarlarla və işıqlarla
bəzədilmiş səhnə uşaqların ixtiyarına verilmişdi. Onlar il əzində öyrəndiyi və
hazırladığı müasir və milli rəqsləri, müxtəlif mövzulu kompozisiyaları böyük
coşqunluqla tamaşaçılara nümayiş etdirdilər. Konsertin daha maraqlı
keçməsi üçün rəqslərarası muğam dərnəyinin üzvləri də öz çıxışları ilə kol ‐
lek tivi təbrik etdilər. Sonda isə bütün iştirakçılar rəngarəng kostyumlarda
səhnəyə çıxdılar, lap öndə isə hərbi formada, əllərində Azərbaycanın üçrəngli
bayrağını tutmuş iki balaca əsgərimiz dayanaraq hamı ilə birlikdə “İgid
əsgər” mahnısını ifa etdilər. Balaca istedadlara gül dəstələri, fəxri fərmanlar
təqdim edildi. Həmin gün uşaqlar üçün əsl bayrama çevrildi.

Həqiqətən, Mədəniyyət evində görülən işlər çox böyük və sevindiricidir.
Ona görə sevindiricidir ki, incəsənətə ürəkdən bağlanmış uşaqlar sevdikləri
peşə ilə məşğul olur və həmişə tamaşaçıların sifətində təbəssüm görürlər
və bu onlar üçün ən böyük mükafatdır.

Mədəniyyət evinin iş günləri dolğun və məzmunludur. Tədbirlər çox,
ar zular hüdudsuzdur. Hər ayın axırında Mədəniyyət evinin bütün kollektivi
Azad müəllimin otağına yığışaraq görülən işi müzakirə edir və növbəti ay
üçün yeni planlar, yeni tədbirlər fikirləşirlər. Zəhmətkeşlərin asudə vaxtları ‐
nın daha səmərəli və məhsuldar keçirilməsi üçün burada hər gün yeni fikirlər 81
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meydana gəlir. Axı qarşıda onları
böyük və məsuliyyətli işlər gözləyir.

H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq
Kombinatının Mədəniyyət evinə,
onun mehriban və istedadlı kollek ‐
tivinə gələcək işlərində daha böyük
müvəffəqiy yətlər və yaradı cılıq
ilhamları arzu edirik. İnanırıq ki,
sizin incəsənətə olan məhəb bətiniz
gündən‐günə daha da artacaq və
biz sizinlə birlikdə müstəqil Azər ‐
baycanın mədəni həyatında yorul‐
madan çalışacağıq.

Xoşqədəm Bağırova,
Azərbaycan Həmkarlar

ittifaqları
Konfederasiyasının

mütəxəssisi,
yüksək ixtisaslı mədəniyyət

işçisi 
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YAŞANMIŞ ÖMÜRƏ NƏZƏR SALANDA

Mən – Dayızadə Mais Məm ‐
məd əli oğlu 31 may 1954‐cü
ildə Bakı şəhərində anadan

olmuşam.
Məşhur şairlərimizdən birinin şeirin ‐

də belə bu maraqlı, mənalı və ibrətamiz
misra işlədilir: “Bu da belə bir ömürdü,
yaşadım”. Başqa bir tanınmış şair isə ya ‐
zır: “Hələ yaşamağa dəyər bir az da”. Elə
adamlar tanıyıram ki, zərərli vərdişlərdən
qopa bilmədiyi üçün həyatı da əzab larla,
ağrı‐acılarla dolu olur. Belələri həya tın
gözəlliyini də, şirinliyini də özləri üçün
zəhərə döndərirlər. Bu cür şəxslər anor‐
mal yaşayışları ilə çox zaman öz ailə üzv ‐
lərinə və yaxın qohumlarına da dərd,
kə dər, qüssə gətirməklə yanaşı, əlavə xoşagəlməz problemlər də yaradır. Bu
cür xoşagəlməz situasiyanın yaranmasında isə çox zaman ən böyük günahkar
məhz özləri olurlar. Sağlam həyat tərzi keçirəndə, məhsuldar, yaradıcı işlə
məşğul olanda, mənalı ömür sürəndə isə həyat da, yaşamaq da insanın
nəzərində qat‐qat gözəlləşmiş olur. Belə məqamlarda gözəlləşən dünyaya,
xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq, səadət içində ömür sürən doğmalarına baxıb de ‐
yirsən: Bəli, hələ yaşamağa dəyər bir az da. Sonra dünyanın qaynar nöq ‐
tələrində gedən lokal müharibələri, dözülməz həyat üzündən başını götürüb
özgə məmləkətlərə pənah aparan miqrantların nəhəng qayıqlarla birgə batıb
sulara qərq olmasını, dini fanatik, radikal dindar cildinə bürünən ikiayaqlı
məxluqların insanlığa qarşı, tarixi abidələrə qarşı müthiş cinayətlər törət ‐
diyini eşidəndə təəssüf içində düşünürsən ki, xoşbəxtlik də, bəxtəvərlik də,
hardasa, nisbi mahiyyət daşıyır.

Bizim nəslin taleyinə yüzilliyin və minilliyin qovuşması fonunda kommu ‐
nizm xülyası içində əbədi səadətinə doğru sürünən bədnam bir cəmiyyətin
puça dönərək tarix səhnəsindən silinməsini görmək və bu formasiyaların
dəyişməsi fonunda Azərbaycan və Çeçenistan kimi neftlə zəngin bölgələr ‐
dən qaynaqlanıb dünyanın ayrı‐ayrı məmləkətlərinə yayılan qanlı mühari ‐
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bələrə şahidlik etmək, bu və ya digər formada bunların acısını yaşamaq kimi
ağrılı bir qismət yazıldı. Qanlı Qarabağ savaşı artıq otuz yaşa çatdı və bu
müddət ərzində hər bir nəslə,hər bir ailəyə öz mənfi təsirini göstərdi.Hərəsi
bir elin‐obanın ümid yeri olan igid oğullarımız Vətən yolunda şəhid olduqca
onların yoluna göz dikmiş qız‐gəlinlər bədbəxt duruma düşərək dərdlə, ağrı‐
acı ilə üz‐üzə göz‐gözə qaldılar.

65 yaşın zirvəsinə yaxınlaşdığım bir ərəfədə, nədənsə, məhz bunları
düşünürəm, çünki, bu ağrı‐acıları görüb‐yaşamaq məhz bizim nəslin qis mə ‐
tinə yazıldı. Ağla qara, sevinclə kədər qoşa yarandığı üçün ötən son 40 il
ərzində həyatıma sevinc gətirən çoxlu fərəhli hadisələr də oldu ki, bu uğurlu
günlərin hər birini öz alın tərimlə, halal, zəhmətimlə qazandım.

Nahaq yerə deməyiblər ki, uğura gedən yol çətinliklərdən keçdiyi üçün
son məqamda adama bal kimi şirin bir fərəh bəxş etmiş olur. Bu yerdə unu ‐
dulmaz Xalq şairimiz Cabir Novruzun məşhur misraları yada düşür:

Diş‐dırnaqla qazandığım səadəti
Min‐min hazır səadətə dəyişmərəm.

Mən 65 il bundan əvvəl mayası halallıqla yoğrulmuş sadə bir zəh mət ‐
keş ailəsində doğuldum. Heç vaxt ocağımıza haram tikə gəlmədi sözü mü ‐
zün başında, cümləmizin başında Allah kəlməsi işləndi. Bu ruhda bö yüyüb
tərbiyə aldığımıza görə, sonradan mən də, qardaşlarım da öz ailə lərimizə
düzlük, mehribanlıq,halallıq ruhu aşıladıq. Elə bu səbəbdəndir ki, indi hər
birimiz öz övladlarımızla, nəvələrimizlə fəxr edirik.
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Uzaq illərin o tayında qalmış orta məktəbdə təhsil alarkən dərslik kita ‐
bın dan oxuduğum dahi Nizaminin bu məşhur misraları bu günə kimi yad da ‐
şım dan silinməyib:

Sən ki Huma quşusan, şərəfli iş gör əlbət,
Az ye, az danış, vermə bir kimsəyə əziyyət.

Təsəvvür edin ki, uzun müddət bu misraların mənasını düzgün başa
düşmədiyimə görə, tərəddüdlər içində çırpına‐çırpına qalırdım. Amma bir
müddət sonra başa düşdüm ki, çox yemək bir sıra ciddi fəsadlar törətdiyi
halda, az‐az yeyib meyvə‐tərəvəzlə, heyvan mənşəli məhsullarla, normada
qidalanmaq həm sağlamlığın, həm də uzunömürlülüyün rəhmidir. Bu yaşda
da həmin qayda və prinsiplərə ciddi əməl etdiyimə görə,bu gün özümü
sağlam və gümrah hiss edirəm. Bu çox ciddi məsələ olduğu üçün ailə üzv ‐
lərimə də, digər dostlarıma, doğmalarıma da bunu hər zaman təlqin etməyə
çalışıram.

Orta məktəbdə nümunəvi şagird olduğuma görə digər qardaşlarım Akif,
Arif, Ağasif, Xamis kimi ali təhsil aldım və Mədəniyyət və İncəsənət Universi ‐
tetini bitirdim. Ali təhsili başa vurduqdan sonra, 1977–1979‐cu illərdə hər ‐
bi xidmət müddəti keçdim və Sovet Qoşunları sırasında taqım komandirinin
mü avini vəzifəsində çalışdım. Hərbi xidməti başa vurub qayıtdıqdan bir müd ‐
dət sonra indiki H.Z.Tağıyev adına Bakı Tikiş Toxuculuq İstehsalat Birliyinin
Mə dəniyyət evinə bədii rəhbər təyin olundum və 40 ilə yaxındır ki, bu 85
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vəzifədə çalışıram. Ötən bu illər ərzində hər zaman ailədə aldığım tərbiyəni
nü mayiş etdirməyə çalışmışam. Həmişə sadə, səmimi, mehriban, işgüzar ol ‐
ma  ğa çalışmışam və heç zaman hansısa yüksək vəzifə iddiasında olma mı ‐
şam. Təvazökarlıqdan kənar olsa da, qürur hissi ilə qeyd etməliyəm ki, ötən
qırx ilə yaxın müddət ərzində bədii rəhbər kimi çalışdığım Mədəniyyət evi
ye ti şən ifaçı kadrlarının və sənət kollektivlərinin səviyyəsinə görə respub li ‐
ka nın bu profildən olan digər sənət ocaqları və kollektivləri üçün bir nümunə
məktəbi rolunu oynaya bilmişdir. Təsəvvür edin ki, burda yetişib formalaşan
ayrı‐ayrı sənətkarlar bu gün respublika miqyasında öz çalışdığı sahə üzrə şə ‐
riksiz lider rolunu şərəflə yerinə yetirməkdədir.

Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, bir ara da, yəni 1989–93‐cü illərdə NBNZ‐
nin (indiki H.Əliyev adına Bakı neft emalı zavodu) Mədəniyyət sarayının di‐
rektoru vəzifəsində çalışmışam.

Atam Dayıyev Məmmədəli indinin özündə də el‐oba içində dərin hör ‐
mət lə, kövrək xatirələrlə yada salınır. O, gənc yaşlarında Azərbaycan KPBK‐da
kadrlar şöbəsinin inzibatçısı kimi məsul vəzifədə çalışıb, kadrlar şöbəsinin
inzibatçısı olub. Sonra indiki Sabunçu rayon (o zamankı Lenin adına) partiya
komitəsində ideoloji şöbənin müdiri vəzifəsində çalışıb. 42 yaşında mindiyi
avtomobilin qatarla toqquşması nəticəsində həlak olarkən 1961 ‐ci il oktyabrın
20‐si idi. Onda mən birinci sinfə gedirdim və o kədərli hadisə bu gün də yad ‐
da şımdan silinməyib.

Anam ixtisasca həkim olsa da, daha çox bizi, ailədə doğulmuş 5 qardaşı
böyütməklə, onların bitib‐tükənmək bilməyən qayğıları ilə məşğul olub. Bö ‐
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yük qardaşlarım Akiflə Arif indiki İqtisad
Uni  versitetini bitirdikləri üçün daha çox ti ‐
carət sahəsində çalışıblar. Digər qardaşım
Ağa səf polis polkovniki idi. Digər qardaşım
Xamis isə balıqçılıq sənayəsi sahəsində ça ‐
lışıb. Nə qədər ağır da olsa, qeyd et mə li ‐
 yəm ki, qardaşlarımın hər biri cavan yaş da
dünyasını dəyişdiyi üçün onlardan hə yatda
yeganə sağ qalanı mənəm.

Qızım Dayızadə Pərvanə Mais qızı
BDU‐nun filologiya fakültəsini bitirib və
hazırda Xətai rayonunda müəllim vəzifə ‐
sində çalışır. Nəvəm Cəfər orta məktəbin
beşinci sinfində nümunəvi təhsil alır.

Hər bir kəs kimi, mən də zaman‐za ‐
man keçilmiş ömür yoluna nəzər salıram.
Hansısa məqamlarda özümə tənqidi möv ‐
qedən yanaşmağa çalışıram, amma bir fikrimdə qəti qərara gəlmişəm ki,
yenidən dünyaya gəlməli olsaydım, başqasını yox, məhz yaşadığım bu ömür
yolunu seçərdim. Belə ki, bu ömür yolunda saysız‐hesabsız görkəmli
şəxsiyyətlərlə, elm və mədəniyyət xadimləri ilə qarşılaşıb canlı ünsiyyət
qurduğuma görə, həm də onlarla ayrı‐ayrı məqamlarda birgə fəaliyyət gös ‐
tərdiyimə görə həm taleyimə, həm də ulu Yaradana çox‐çox minnət daram.

Bəzən düşünürəm ki, bir ömürdə bu qədər zəngin təəssürat qazanmaq
bəlkə reallıq yox, şirin bir yuxudur. Sonra hər şeyi, yəni olub‐keçənləri yerli‐
yataqlı təhlil edərkən görürəm ki, doğrudan da, belə mənalı, zəngin tə əs ‐
süratlarla dolu bir ömrü yaşamağa dəyərmiş. Təsəvvür edin ki, mən ilk dəfə
Bakıda keçi rilən musiqi müsabiqəsində iştirak edib laureat medalına layiq
görülərkən hələ ali məktəb tələbəsi idim. 1985‐ci ildə Moskvada keçirilən
“Tovariş Pesnya” adlı Bədii özfəaliyyət kollektivlərinin ümumittifaq müsabi ‐
qəsində laureat medalına layiq görüldükdə isə artıq Mədəniyyət evinin bədii
rəhbəri idim. 1987‐ci il mənim üçün 2 əlamətdar hadisə ilə yaddaqalan oldu.
Onlardan birincisi Oktyabr inqilabının 70 illiyinə həsr olunmuş 2‐ci ümumitti‐
faq xalq yaradıcılıq festivalı idi ki, orda bizim kollektiv festivalın laureatı adına
layiq görüldü. Sonra elə həmin ilin payızında bilavasitə mənim təşkilat ‐
çılığımla çalışdığım Mədəniyyət evinin konsert salonunda dünya şöhrətli
müğənni Valeri Leontevin 2 günlük möhtəşəm konsertini təşkil elədik.
Pərəstişkarların sayı o qədər çox idi ki, foye də, salona qalxan pillələr də, zal
da adamla dolu idi.
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1975‐ci ildən bəri AHİK‐in üzvü kimi
təşkilatın əksər tədbirlərində fəal iştirak
etmişəm və bu il həmin sahədəki fəaliy yə ‐
timin 40 yaşı tamam olur.

Təşkilatın tədbirlərində fəal iştirakıma
görə və 60 illik yubileyimlə əlaqədar olaraq
mən 2 dəfə Konfederasiyanın Fəxri Diplomu ‐
na layiq görülmüşəm. Ötən bu illər ərzində,
həmçinin “Qalib Sultanlar”, "Dostluq məşə ‐
li”, "Qızıl Qələm”, "Şöhrət”, eləcə də “Kamil
sənətkar” kimi Fəxri Dip lomlarla da təltif
olunmuşam. Rəhbərlik etdiyim musiqi və
yaradıcılıq kollektivləri ilə dəfələrlə Fin‐
landiya, Yuqoslaviya, Bol qarıstan, o cüm ‐
lədən Moskva və Sankt‐Peterburqda qastrol
konsertlərində, eza miy yətlərdə iştirak elə ‐
mişəm. Bizim Mədəniyyət evi doğma və ‐

tənimizdə Zaqatala, Balakən, Qax kimi rayon zəhmətkeşlərini mənəvi cəhətdən
himayəyə götürdüyü üçün, mütəmadi şəkildə, həmin rayonlara səfər etmiş,
günlərlə davam edən silsilə konsertlərlə ayrı‐ayrı əmək kollektivləri qarşısında
nümunəvi çıxışlar etmişdir.

Böyük Azərbaycan ziyalısı, Əməkdar mədəniyyət işçisi Azad Aslanovun
35 ildən artıq davam edən direktorluğu sayəsində bizim Toxuculuq Kom ‐
binatının Mədəniyyət evi uzun illərdən bəridir ki, respublikada mövcud olan
bu tipli sənət ocaqları üçün, bir növ, nümunə məktəbi rolunu oynamaqdadır.
Belə ki, bizim məkanda uzun illərdən bəri Ağadadaş Mürşüdovun başçılığı
ilə “Sahil” xalq çalğı alətləri ansamblı, Tofiq Süleymanovun rəhbərliyi ilə
“Lira” vokal instrumental ansamblı, Anatoli Ulyantsevin başçılığı ilə Uşaq
“Miniatür Teatrı”, MirMövsüm oğlunun rəhbərliyi ilə foto studiyası,
Qurbanəli Mürsəlovun rəhbərliyi ilə Xalq teatrı və digər çoxlu sayda
yaradıcılıq və rəqs kollektivləri fəaliyyət göstərib. Təəssüflər olsun ki, içində
yaşadığımız fani dünya gəldi‐gedər olduğu üçün o əziz şəxslərin bəziləri son
illərdə Tanrı dərgahına qovuşub.Bu kollektivlərin bəzisi fəaliyyətini dayan ‐
dırsa da, əvəzində “Səma” və “Azəri Qafqaz”, kimi ölkəyə səs salan yeni rəqs
kollektiv lərimiz yaranıb. Yeri gəlmişkən, onu da qürur hissi ilə qeyd etmə ‐
liyəm ki, dünya şöhrətli “Natiq” ritm qrupu da bizim Mədəniyyət evinin
yetir məsidir. Bir neçə ay əvvəl Xalq artisti kimi yüksək fəxri ada layiq görülən
Natiq Şirinov bu gün də öz məşqlərini bizim Mədəniyyət evində keçirir və
burada yaranıb formalaşan “Natiq” ritm məktəbi öz fəaliyyətini uğurla
davam etdirməkdədir.
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Neçə illər bundan əvvəl Mədəniyyət evinin nəzdində mənim başçı lı ‐
ğımla bədii şura fəaliyyət göstərirdi.

Bütün musiqi, rəqs və bədii sənət kollektivlərinin çıxışlarına bu, bədii
şura nəzarət edir, ortaya çıxan nöqsanları vaxtında diqqətə çatdırır. Bu arada
vaxtaşırı keçirdiyimiz Yeni il şənlikləri, “Mavi işıq” gecələri, Azad Aslanovun
60 illik yubileyi və onun “Bir nəslin izi ilə” kitabının təq dimatı mərasimi
yaddaşlarda silinməz iz qoymuşdur. İndi Azad müəllim bizim Mədəniyyət
evinin fəaliyyətinə həsr olunmuş yeni kitab üzərində çalışır. 

Opera və Balet Teatrının aktyoru, bizim kollektivin yetirməsi, Əməkdar
artist Elşən Məmmədov hər dəfə Novruz bayramlarında kosa rolunda çıxış
edir. Dəfələrlə, cəbhə bölgələrində, hərbi hissələrdə, o cümlədən Xətai
rayonundakı 4 saylı qadın islah əmək müəssisəsində nümunəvi çıxışlar
etmiş dir. Azad Aslanovun rəhbərliyi və kollektivin birgə səyi ilə təşkil etdiy‐
imiz yüksək səviyyəli mədəni tədbirlərdə, o cümlədən yubiley təqdimat
mərasimi, yaradıcılıq gecəsi, görüş kimi silsilə tədbirlərdə tanınmış gülüş
ustaları Nəsibə Zeynalova, Hacıbaba Bağırov, Yaşar Nuri, Arif Quliyev, Telman
Adıgözəlov, Çingiz Əhmədov, Həsən Cəbrayılov, Afaq Bəşirqızı, muğam us ‐
ta ları İslam Rzayev, Qulu Əsgərov, Ağaxan Abdullayev, Əlibaba Məmmədov,
Canəli Əkbərov, söz ustaları Baba Vəziroğlu, Paşa Qəlbinur, Məhərrəm
Qasımlı, Firudin Qurbansoy, İlyas Tapdıq, Tofiq Bayram, Malik Fərrux,
Rüstəm Behrudi, Şəmistan Nəzirli, Bəhram Basqallı, Fikrət Qoca, Nəriman
Həsənzadə, tanınmış sənət karlardan Ceyhun Mirzəyev, Ramiz Əzizbəyli,
Vaqif Mustafayev, Faiq Şücəddinov, Brilyant Dadaşova, Dədə Süleyman, Lüt‐
fiyar İmanov, Nazpəri Dostəliyeva, ustad aşıqlardan Əkbər Cəfərov, İmran
Həsənov, Ədalət Nəsi bov, Aşıq Əhliman Şirvanlı, Solmaz Kosayeva, Aşıq
Aydın Çobanoğlu və baş qaları iştirak etmişlər.

Mais Dayızadə 
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YADA DÜŞƏR XATİRƏLƏR

Bu ömür dediyimiz bir şirin yu ‐
xuy muş sən demə... Göz açıb
dünyaya gələn gündən ta öm ‐

 rün sonunadək bir şirin nağılı din lə yir sən
sanki... Və sonda göydən düşən almaların
Məlik Məmməd nağılı olduğuna belə
inana bilmirsən...

Xəyalım məni ömrümün gənclik illə ‐
rinə qanadlandırdı. 1980–1985‐ci illə rə...
hansı ki mən tələbə idim və bu tələ bəlik
illərinin acılı‐şirinli günlərini ya şa maq  ‐
day dım. Çalışdığım H.Z.Tağıyev adına
BTTİB‐nin fəhlə yataqxanasında qalaraq
həm işləyir, həm də təhsil alırdım. Ədə ‐
biy yata, poezi yaya, elmə vurğunluğum
mə ni həm işdə, həm də təhsil aldığım

BDU‐da fərqlən dirir di. Eyni zamanda fabrikin yaxınlığında yerləşən, uzun
müddət mədəniy yət ocağı kimi tanınan, H.Z.Tağıyevin adını daşıyan mədə ‐
niyyət klubunda keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirak edirdim. O vaxtdan
Mədəniyyət evinin müdiri Azad Quliyevi tanımağıma çox şad oldum. Çünki
burada keçirilən mədəni‐kütləvi tədbirlər o qədər maraqlı və canlı təşkil olu ‐
nurdu ki, ətrafda yaşayan bütün sakinlər, fabrik işçiləri, yataqxanada yaşayan
tələbə oğlan və qızlar burada həvəslə iştirak edirdilər. Mən də bu klubda
keçirilən maraqlı tədbirlərdə iştirak etmişəm. O görüşlər mənim qəlbimdə
xatirəyə çevriliblər. Azərbaycanın görkəmli poeziya ustaları, şairləri, bəs tə ‐
kar ları, müğənniləri, aşıqları və başqalarının bu Mədəniyyət evində gö rüş ‐
lə ri keçirilmişdir. 1985‐ci ildə Xalq şairi Hüseyn Arifin görüşü məhz burda
ke çi rilmişdir. Aşıq Solmaz Kosayeva, Aşıq Aydın Çobanoğlu, Nüsrət Kəsə mən ‐
li, Akif Səməd kimi simaları burada gördüyümə, onların poeziyaları ilə yaxın ‐
dan təmasda olduğuma bu gün Tanrıma şükürlər olsun deyirəm. O vaxtın
gəncliyi tamam başqa cür idi. Metroda, avtobusda, yolda, evdə, işdə əli miz ‐
də maraqlı kitablar olardı. Yaşadığımız və işlədiyimiz yerdən asılı olmayaraq,
hər dəfə bu Mədəniyyət evinin maraqlı konsert proqramlarının qonağı,
dinləyicisi olurduq.
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Uzun və maraqlı sənət ömrü yaşayan mədəniyyət ocağının binası
1924‐cü ildə inşa olunmuşdur. O illərdən ta 1971‐ci ilədək müxtəlif sənət
fədailəri bu ocağın rəhbəri işləyiblər. Mənim tanıdığım Azad Aslanov isə bu
mədəniy yət ocağına 1985‐ci ildən rəhbərlik edir. Çalışdığı illər ərzində bir
kimsə ondan inciməmişdir. Səmimiyyətinə, etikasına görə uzun müddətdir
ki, burada çalışır. Günün hansı vaxtı gəlsən, bu nur simalı insanı burada gö ‐
rər sən. Çal‐çağırlı, şən əhval‐ruhiyyəsi ilə ətrafda yaşayan sakinlərin diq ‐
qətini cəlbd edən bu Mədəniyyət evində tədbirlər keçirilir. Novruz şən likləri
yaşayış evlərinin həyətində böyük bayram konsertinə çevrilir. Bu gülərüz,
nurani insanın həyata, insanlara baxışı o qədər güclü o qədər təbiidir ki,
işlədiyi 35 ildə rayonun bütün insanlarının rəğbətini qazanmışdır. Bundan
əvvəlki illərdə çalışmış dəyərli əməkdaşları da unutmaq olmur. Onları da xoş
xatirə kimi yada salmaq yerinə düşərdi. Hələ 1971‐ci ildən Tofiq Quliyev
kluba rəhbərlik edib, onun ardınca beş il müəssəyə rəhbərliyi Fəxrəddin Sü‐
leymanov edib. Gözəl idarəetməsi ilə yadda qalan Eldar Hacıyev səkkiz il di‐
rektor vəzifəsini icra edib. 1984‐cü ildən isə BTTİB‐nin klubuna Azad Aslanov
rəhbərlik edir. O hal‐hazırda burada eyni həvəslə çalışır. Klubun yetişdir mə ‐
lə rindən söhbət düşəndə xəyallanır və sevinc hissi ilə qeyd edir ki, müxtəlif
tanınmış sənət adamlarının yolu bu mədəniyyət ocağından keçmişdir.
Dəyərli qiraət ustası, Əməkdar artist Ağalar Bayram, Xalq artisti Ənvər
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Sadıqov, “Natiq” ritm qrupunun rəhbəri Natiq Şirinov və onun kollektivi,
tele‐radionun solisti Şahin İsmayılov və başqaları bu mədəniyyət ocağının
əməyinin gözəl bəhrələridir.

Azad Aslanov iş kollektivindən, onunla çiyin‐çiyinə çalışan əməkdaşlar ‐
dan Mais Dayızadənin, Ellada Mirzəyevanın, Tahir Həsənovun, qarmon
müəllimi Elşənin, Xalq teatrının rəhbəri Əlizaman Qasımovun, Nəriman və
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Fərman Qasımovların, aktyor Əziz Əlizadənin adlarını böyük fəxrlə çəkdi.
Azad Aslanov həm də rəhbərlik etdiyi Mədəniyyət evində bir sıra qrupların
fəaliyyət göstərdiyini də qeyd etdi. “Azəri‐Qafqaz” rəqs qrupu dəfələrlə
Türki yədə və başqa xarici ölkələrdə, rayonlarda, televiziya kanallarında gözəl
çıxışları ilə yadda qalıb. “Fənarə”, “Züleyxa” rəqs qrupları, məktəbəqədər
ha zırlıq, bal rəqsləri, xor dərnəyi, gimnastika, nağara çalanlar ansamblı kimi
rəngarəng qruplar burada fəaliyyət göstərirlər.

Onu da qeyd edim ki, səmərəli işinə görə Prezidentimiz İlham Əliyevin
Sərancamı ilə Azad Aslanov yaxınlarda Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına
layiq görülmüşdür. 

Bu gün yolum yenə bu mədəniyyət ocağının yerləşdiyi küçədən düşdü.
Kənardan musiqi sədaları gəlirdi. Nağara çalanların şux rəqs havaları pərdə‐
pərdə ətrafa yayılırdı. Kollektiv 28 may bayramına hazırlaşırdı...

...May ayının torpağı, insanları isidən günəşli havası, iydə çiçəklərinin
xoş ətri xəyalımda qarşıdakı illərin üzümə gülən ümidləri mənə çox şey deyir ‐
di. Yolunuz açıq, işiniz avand olsun, Azad müəllim. Tanrı sizi qorusun. Səmimi
hörmətlə

Əzizə Ağahüseyn qızı,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

“Qızıl qələm” media mükafatı laureatı 
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YERİ, ZİRVƏYƏ, YERİ
ƏZİZƏ AĞAHÜSEYN QIZI
60 YAŞI MÜNASİBƏTİLƏ

Min doqquz yüz qırx doqquzuncu ildə 
Qəhrəmanlar diyarı qədim Şəmkir elində 
Sərt şaxtadan xəbərsiz körpə gəldi dünyaya. 
Bu gəliş fərəh verdi gənc ata, gənc anaya. 
Ona beşik gəzdilər, ona ad axtardılar. 
Adlardan ad seçərək Azad adın qoydular. 
Xədicə anasının laylasıyla böyüdü. 
Qulu kişidən aldı saf amalı, öyüdü.
Böyüdü, yaşa doldu, orta məktəbə getdi.
Ali təhsil alaraq arzuya, kama yetdi.
Qayğısız gəncliyindən ötüb keçən illərdə 
Ömrünə ulduz seçdi xəyalları göylərdə. 
Məhəbbəti bulaq tək qaynadı ürəyində 
Kəpəzdən ilham aldı Şəmkirçay biləyində. 
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Xəzərin göy suları ləpələndi nəğmə tək, 
Sevincdən aşdı‐daşdı şara döndü bir ürək. 
Ömrünə ömür qatdı dörd ülkəri, qızları. 
Taleyə bəzək olan ömrün olan ulduzları. 
Tanrım ona bəxş etdi, nə istədi Xudadan, 
Toy səsləri ucaldı gördüyün o obadan 
O, şərəflə yaşadı, elin hörmətin aldı.
Elinə arxalandı, əməliylə ucaldı.
O harada oldusa, bir könülü qırmadı.
Kölgəsin qılınclayıb bir kimsəni vurmadı.
Yaşadı kişi kimi bir kişinin ömrünü,
21‐ci əsrə yazdı o saf ününü...
İndi 60 il ötüb bayaq dediyim andan.
Hələ çox söz demədim, az danışdım mən ondan.
İndi onun nə azca, nədə ki çox yaşı var.
Zaman özü ələyib, keçirib süzgəcindən.
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Heç kəsə əl açmayıb, güc alıb öz gücündən.
Azad dedim adına, adına qurban elin.
Gör nə gözəl dillənir, necə şirindir dilim.
Dilimə necə yatdı, söz də axdı su kimi,
Onun ömür nəğməsin mən oxudum Qu kimi.
Sığınıb söz dünyama söz dünyamdan baxıram,
Dağ çayı tək coşuram, şimşək kimi çaxıram.
Öz sözümlə bəzədim onun könül dünyasın,
Altmış nədir hələ, qoy yüz il də yaşasın.
Doğma da, yad da sevir, xətri əziz tutulur.
Kim ona dost deyirsə, ilk baxışdan vurulur.
Siması gözəl insan, əməlləri müqəddəs,
“Torpağı, eli qoru, insanı sev” – deyən kəs,
Səni elin qoynunda daima xoşbəxt görüm.
Gül ətirli nəğməni sənə sovqat göndərdim.
Ay ömründən yarıyan, ürəyi kövrək insan,
Ay məzluma, yazığa daima gərək insan.
Sənə nəğmə yazıram soyuqlu qış axşamı...
Xəyallarım varaqda sənlə bağlı axşama...
Keçib gedir vaxt‐zaman, bax ağarır dan yeri,
Səni zirvədə görüm, yeri, zirvəyə yeri.

25 dekabr 2009‐cu il 
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HEÇ ZAMAN ƏYMƏDİ DAĞ VÜQARINI
(AZAD MÜƏLLİMİN ƏMİSİ TANRIVERDİ ASLANOV)

Çalış öz xalqının işinə yara,
Geysin əməlindən dünya zər‐xara. 

(N.Gəncəvi)

Tanrıverdi Aslanov kiçik yaş la rın ‐
dan atası Abdı kişi və böyük
qar daşı Qulu ilə bərabər kənd

tə sərrüfatı işlərində böyük maraqla on la ‐
rın işini izləyirdi və özü də gücü çatmasa
da, kürəyi, kətməni götürüb işləmək is tə ‐
yirdi. Bax onun torpağa olan sevgisi, is tə ‐
yi o illərdən yarandı... O istək Tanrı ver di
mü əllimi respublikamızda ən nüfuzlu
kənd təsərrüfatı mütəxəssisi etdi.

Tanrıverdi müəllimin insani keyfiy ‐
yətləri onu tanıyanların xatirində özünə ‐
məx sus yer tutur. Onun hər bir hə rəkətin‐
də, davranışında həmsöhbə ti nə qarşı diq   ‐
qət və hörmət, nəzakət qaydalarına ciddi riayət etmək, qarşısındakı ada mı
səbirlə dinləmək bacarığına, düzgün və qətiyyətli qərar vermək istedadına
malik bir ziyalı olduğunu göstərir. Onun gənc yaşlarından kənd təsərrüfatının
inkişafında, eləcə də ictimai‐siyasi işlərdə yüksək fəallığı onun hər tərəfli bir
şəxsiyyət kimi yetişməsinə rəvac vermişdir.

Ömürün iki zirvəsi var: yaş zirvəsi və kamillik zirvəsi. O insanlar xoş bəxt ‐
dirlər ki, bu zirvələrə doğru yolu birlikdə addımlayır, bir‐birini üzvü surətdə
tamamlayır. Bu, bağlılıq, humanizm və xeyirxahlıqla yoğrulanda təbii ki, ehti‐
ram və rəğbət ünvanlı olur. Bütöv şəxsiyyət ömrünü yaşayan və bu gün
cəmiyyətimizdə ziyalı mühitində ibrətamiz həyat və yaradıcılıq məktəbi keç ‐
miş, ömrünü, həyatını kənd təsərrüfatına bağlayan görkəmli simalar ara sın ‐
da yeri görünən, pambıqçılıq üzrə mütəxəssis Tanrıverdi Aslanov da vardır.

Tanrıverdi Abdı oğlu Aslanov 1930‐cu ildə Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir. İbtidai təhsilini Plankənd 8 illik
məktəbində, davamını isə stansiya Şəmkir orta məktəbində alıb. 97
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Atası el ağsaqqalı Abdı kişi
oğ lunun qabiliyyət və bacarığını
qa baqcadan gördüyündən onu
ali təhsilli, oxumuş bir ziyalı, xal ‐
qı na xidmət edən, tanınmış bir
şəxsiyyət kimi görmək arzu sun ‐
da olub.

Tanrıverdi müəllim oxu ma ‐
ğa çox həvəsli olduğuna görə,
qar şısına məq səd qoyub 1954‐
cü ildə Gəncədəki S.Ağama lı oğ ‐
lu adına Kənd Təsərrüfatı İns ti ‐
tutuna qəbul oldu.

Tələbə gənclərin toplan tı ‐
sında hamı Tanrıverdi Asla no vun
məntiqli çıxışına həsəd apa rırdı.
Ucaboylu, şux qa mət li olması, in‐
tellekti, fəallığı, yüksək biliyi insti‐
tut rəh bərliyinin diq qətin dən ya‐
 yınmır. İnstitut tələbə lərinin ha ‐
zır lan ma sını ona hə valə edir lər. O
da tez‐tez görkəmli şəxs lərlə gö ‐

rü ş lər, fakültə və qruplar arasında müxtəlif yarışlar, disputlar keçirərdi. Təcrübə
mü ba diləsi aparmaq üçün onun təklifi ilə tələbələr respublikamızın rayonlarına,
xü susən pambıqçılıq olan rayonlara səfər edər dilər. Onun biliyini, bacarığını,
aktiv li yini görən institut rəhbərliyi onu institutda qalıb işləməyi təklif etdilər.
Eyni za manda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə işləməyə göndəriş verirdilər.

1958‐ci ildə Nazirlikdə işləməyə başladı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində
iş lədiyi dövrdə Azərbaycanın kənd rayonlarının inkişafı onun diq qətin də ol ‐
du. Mütəmadi olaraq, pambıqçılıq rayonlarına – Bərdə, İmişli, Xanlar, Qa ‐
sım İsmayılov (Goranboy), Göyçay, Salyan, Şamxor (Şəmkir), Cəlilabad,
Sa  mux və başqa rayonlara təhkim olunub respublikamızda pam bıq is teh sa ‐
lı nın artımına, keyfiyyətli məhsulun hasil olunmasına çalışırdı.

T.Aslanov Nazirlikdə işlədiyi dövrdə Azərbaycan Respublikasının rəhbəri
Heydər Əliyevin tapşırığı ilə kənd rayonlarında əmək qabaqcıllarından Bərdə
ra yonunda maşınla pambıq yığan Tərlan Musayevin, Jdanov (Beyləqan) ra ‐
yo nunda maşınla pambıq yığan Sevil Qazıyevanın, Şəmkir rayonundakı “So ‐
si alizm” kolxozunun manqa başçısı Maral Quliyevanın və başqa əməkdə
fərq lənənlərin iş təcrübəsini yayırdı.
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Mərkəzi Komitənin xüsusi tapşırığı ilə 1970–1980‐ci illərdə kənd təsər ‐
rüfatı rayonlarında pambıqçılığa, heyvandarlığa, taxıl, kartof, üzüm, tütün
və başqa təsərrüfat sahələrinə diqqət daha da artırıldı.

Qarşıya qoyulan 5 illik planın yerinə yetirilməsində Tanrıverdi müəllim
əsl mütəxəssislər kimi vicdanla çalışardı. Ona görə də, dəfələrlə dövlətin
yüksək mükafatlarına layiq görülmüşdür.

İllər keçdi, Tanrıverdi Aslanov öz biliyinə, yüksək təşkilatçılıq qabiliy yə ‐
tinə görə kənd təsərrüfatında pambıqçılıq üzrə güclü mütəxəssis oldu və
bunu nəzərə alan respublika rəhbərliyi onu kənd təsərrüfatı şöbəsinin
müdiri vəzifəsinə yüksəltdi.

Təbiətən xeyirxah, tələbkar, işgüzar və ciddi olan mütəxəssis kimi kənd
rayonlarına gedəndə ona müraciət edən bütün insanlara hörmət və ehtiram
göstərərək çalışardı ki, onların xahişlərini yerinə yetirsin. Tanrıverdi müəllim
həm özünün, həmçinin də başqalarının halal əməyinə hörmətlə yanaşmağı
bacarardı və onu başqalarından da tələb edərdi.

Onun təşəbbüskarlığı, fədakarlığı həmişə insanları özünə cəlb edərdi.
Tanrıverdi Aslanov ömrünün sonuna kimi təcrübəli bir alim kimi, kənd

tə sərrüfatı mütəxəssisi kimi partiya, sovet orqanlarında çalışıb. Dəfələrlə
par tiyanın qurultayında, plenumlarında iştirak etmişdir.

Azərbaycan Kommunist Partiyasının 28–30 yanvar 1976‐cı ildə keçirilən
qurultayının, Mərkəzi Komitənin plenumlarının nümayəndəsi olmuşdur.

Təqaüdə çıxdıqdan sonra Tanrıverdi Abdı oğlu Aslanov 1995‐ci il fevral
ayının 13‐də dünyasını dəyişib, əbədiyyata qovuşdu.

Allah rəhmət eləsin.
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ZİYALI, KİMYAÇI ALİM KƏRƏM ASLANOV
(AZAD ASLANOVUN ƏMİSİ)

Kimyaçı alim Kərəm müəllimin
adı, yüksək şəxsiyyəti mənim
nə  zərimdə, təbii ki, onu tanı ‐

yan bütün insanların nəzərində öz xalqını
sevən, xalqının bu günü və gələcəyi ilə
fəxr edən və bu sahədə xeyli əmək sərf
etmiş görkəmli elm təşkilatçısı və iste ‐
dadlı alim kimi əbədi yaşayacaqdır.

Kərəm Aslanov o şəxsiyyətlərdəndir
ki, əsil‐nəcabətinə məxsus, soy‐kökünə
bağlı, ədəb‐ərkanlı, həm də yaşadığı zə ‐
ma nədən baş çıxardan ziyalı, Azərbaycan
oğlu idi.

Onun qayğıkeşliyinin, sadəliyinin
gənc lərin elm sahəsinə yönəlməsində çox

böyük xidmətləri olub. O, heç vaxt ayrıseçkilik etməyərək, çalışırdı ki,
Azərbaycan Respublikası üçün elmi poten sialı yüksək kadrlar yetişdirsin.

Elmi biliyə malik adamlar nurlu işığa bənzəyir. Kərəm Aslanov məhz
belə insanlardandır.

O, 1942‐ci ildə Şəmkir rayonun Keçili kəndində ziyalı ailəsində dünyaya
gəlmişdir.

Kərəm 1951‐ci ildə Plankənd 8 illik məktəbinə daxil olub, səkkizinci sinifi
başa vurduqdan sonra təhsilini davam etdirmək üçün Şəmkirdəki Səməd
Vurğun adına orta məktəbin 9‐cu sinfinə gedir. Oxuduğu illərdə məktəb
yoldaşlarından fərqlənərək komsomol katibi kimi bu təhsil ocağının mədəni,
kütləvi tədbir lərində fəal iştirak edir və müəllimlərin sevimlisinə çevrilir.

1962‐ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra Bakı şə hə ‐
rinə gəlir. Qardaşı Tanrıverdi müəllimin təklifi ilə Azərbaycan Neft‐Kimya İns ‐
titutuna qəbul olunur. Ali məktəbdə oxuduğu illərdə fəal olduğu üçün ictimai
işlərə cəlb olunur, tələbə komitəsinin sədri, komsomol komitəsinin ka ti bi
kimi fəaliyyət göstərir. İnstitutda aktiv tələbələrdən birinə çevrilir.

1967‐ci ildə ali məktəbi bitirdikdən sonra təyinatla Sumqayıt şəhərinə
istehsalata göndərilir. O, tələbə yoldaşları İsmayıl İsmayılov və Səlim
Vəliyevlə birlikdə Neft‐Kimya zavodunda müxtəlif vəzifələrdə çalışır.
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1980‐ci ildən o, Sumqayıtda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Polimerlər İnstitutunda işləməyə başlayır. Sonralar K.Aslanov qeyri‐üzvü
kimya üzrə elmi işi müdafiə edib, alimlik adına layiq görülür.

Azərbaycan elminə böyük töhvələr verən Kərəm Aslanov daim axta rış ‐
da olub, yaşayıb‐yaratmaq eşqi ilə çalışmışdır. O, kimya elmi sa həsində çox
böyük işlər görmüş, qeyri‐üzvü kimya elminə yeniliklər gətirmişdir.

Kərəm müəllim təbiətcə demokratik, həyatsevər və prinsipial Azər bay ‐
canlı oğlu idi. O, ağır, çətin II Dünya müharibəsi illərində böyüdüyü üçün hə ‐
mişə xeyirxahlığa, əminamanlığa, işıqlı gələcəyə can atırdı.

Azərbaycanın gələcəyinə inanıb, ölkəmizin hər bir inkişafına sevinirdi.
Kərəm Aslanov bir neçə elmi monoqrafiyanın, 30‐dan çox elmi məqalə

və metodik vəsaitlərin müəllifidir.
Kərəm müəllim böyük şəxsiyyət idi. Onda müstəsna natiqlik qabiliyyəti

var idi. Azərbaycan və rus dillərində səlis, aydın, ifadəli səviyyədə danışa
bilmək imkanları asanlıqla onu başqalarından fərqləndirirdi.

Elmin yolları heç vaxt hamar olmur, daşlı‐kəsəkli olur. Bu çətin yollarda
o, həmişə inamla, ümidlə addımlayıb. İnamına, cəsarətinə, özünə olan tələb ‐
karlığına görə ümidləri doğruldub və gözəl bir alim kimi yetişib, şöh rətə, var‐
dövlətə uymayıb. Yeni‐yeni kəşflər onu bir alim kimi, ziyalı kimi yetiş dirib.

Kərəm Aslanov çox saylı tələbələri, dostları, tanışlarının xatirində, yad ‐
da şında uca, qədd‐qamətli, cüssəli, zabitəli xarici görünüşü ilə təşkilatçı,
prinsipial, sözübütöv, tələbkar, xalqını, vətənini sevən və kara gələn, sadə
in san keyfiyyətlərini özündə birləşdirən ziyalı bir şəxsiyyət kimi qaldı.

Aslanov Kərəm Abdı oğlu, o gözəl insan 1996‐cı il avqust ayında qəflə ‐
tən dünyasını dəyişdi.

Allah rəhmət eləsin.
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GƏDƏBƏYDƏ ALİMLƏR SÜLALƏSİ, AZAD MÜƏLLİMİN
DAYISI OĞLANLARI. TEXNİKA ELMLƏRİ ÜZRƏ FƏLSƏFƏ

DOKTORU ELDAR MUSTAFAYEV

...Allah adamı idi Eldar Mustafayev! O, sanki
yax şılıq etmək üçün Tanrı tərəfindən yer üzünə
gön  dərilmişdi. O, Allahın ən əziz, ən sevimli bəndə ‐
lə rindən biri idi.

Eldar müəllim ötən əsrin 60‐cı illərindən sonra
Azərbaycanda yaxşı tanınırdı. Onun mə nalı həyatı
hamı mız üçün bir örnək idi. Kaş be lə oğullarımız çox
olaydı!

Eldar Mustafayev bacarıqlı, savadlı alim kimi
Azər baycanda tanındı, çoxlu sayda elmi əsərlərin
müəllifi oldu.

Mərkəzi Komitənin tapşırığı ilə Əlcəzair ölkə sinə göndərildi. 1978‐ci
ildən 1982‐ci ilə kimi Ərəbistanda da ad‐san qazandı.

Əlcəzair Yüngül Sənaye İnstitutunun dossenti oldu. Onu o ölkənin fəxri
vətəndaşı seçdilər.

Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Respublika Təhsil Nazirliyinin göstərişi ilə
1982‐ci ildə Gəncə şəhərində yeni yaranmış Texnologiya Universitetinə prorek‐
tor vəzifəsinə təyin olundu və ömrünün sonuna kimi bu təhsil ocağın da işlədi.

Eldar müəllim təvazökar, talantlı, bacarıqlı və işgüzar bir kadr kimi özü ‐
nü respublika ictimaiyyətinə tanıtmışdır. Həmişə Azərbaycan xalqının Eldar
Mustafayev kimi işgüzar, qayğıkeş övladlarına ehtiyacı olmuş və bu gün də
belə oğullara ehtiyac vardır. O, beynəlxalq miqyasda keçirilən bir çox elmi
forumların, konqreslərin, simpoziyumların iştirakçısı olmuşdur. Moskvada,
Kiyevdə, İstanbulda və Ərəb ölkələrində məruzələrlə çıxış etmişdir.

Ölkəmizdə Eldar Mustafayev elmin, təhsilin inkişafında həvəslə iştirak
edərdi. Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında mühüm xidmətlər göstər ‐
mişdi və nüfuzlu bir alim kimi tanınmışdı.

Eldar Mustafayev ömrünün sonunadək Azərbaycan elminə sədaqətlə
xidmət etdi, yorulmadan çalışdı. O, dövrünün səməndər quşutək insanlarda
işıqlı gələcəyə inam yaradırdı. O əqidəsi saf, təmənnasız insan kimi yaşadı.
Yorulmaz fəaliyyəti və yaradıcı əməyi ilə nurlu bir iz qoydu.

Eldar müəllimin üç övladdan ikisi gənc alimdir. Oğlu Mustafayev Elşən
texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. Qızı Mustafayeva Elşanə xanım tibb
elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 
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TEXNİKA ELMLƏRİ DOKTORU, GÖRKƏMLİ 
ALİM MUSTAFA MUSTAFAYEV

Dünya şöhrətli ziyalılardan, Azər bay ca nın
işıqlı simalarından biri, öz istedadı və ba ‐
ca rığı ilə şöhrət zirvəsinə ucalan Mus ta ‐

fa müəllim ailəsinə, elinə və xalqına baş uca lı ğı
gə ti rən insanlardandır.

Düzlüyü, halallığı, saflığı, təmizliyi hər şeydən
üstün tutan, haqqa‐ədalətə arxalanan, heç zaman
haqsızlığa yol verməyən, xeyirxahlığı ilə tanınan və
sevilən Mustafa müəllim xalqına bir örnəkdir.

O, körpə vaxtlarından meylini oxumağa saldı.
Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdi və Bakıya gəlib
sə nədlərini Azərbaycan Politexnik Universitetinə verib yüksək qiymətlə hə ‐
min universitetə qəbul olundu. Oxuya‐oxuya elmi iş götürüb müdafiə etdi.

Universitetdə müəllim kimi fəaliyyətə başladı. Müəllimlikdə kafedra
müdiri vəzifəsinə qədər yüksəldi və uzun illər bu vəzifədə çalışdı.

Mustafa müəllim Texnika elmləri doktoru, professor, Respublika Attes‐
tasiya Komissiyasının üzvüdür. Hal‐hazırda Azərbaycan Milli Aviasiya Aka de ‐
miyasında baş müəllimdir.

Azərbaycan cəmiyyətində Mustafa müəllim elmin, təhsilin inkişafında
həvəslə iştirak edir, texnika elmində, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasın ‐
da mühüm xidmətləri var.

Onda haqq‐ədalət, ləyaqət, saflıq, təmizlik, düzlük, mərdlik... həyat me ‐
yarına çevrilib. Özü kimi sözü də bütövdür. Dosta, yoldaşa sədaqətli olmasına
görə, əqidəsindən heç vaxt dönmədiyinə görə, sözünə düz olduğuna görə
daha çox sevirlər.

Mustafa Mustafayev respublikamızda tanınmış alimdir. Onlarla elmi
əsərlərin müəllifidir. 
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TEXNİKA ELMLƏRİ DOKTORU, GÖRKƏMLİ 
ALİM AKİF MUSTAFAYEV

Unudulmaz qohumum, dostum gö ‐
zəl alim və gözəl insan, neft‐qaz sa ‐
hə sində tanın mış mütəxəssis Akif

Mustafayev haqqında yazmaq mənim üçün çox
çətindir. Dəhşətli ölümü bütün qohumları və
onu tanıyanları sarsıt dı.

Mən Akif müəllimi həmişə işgüzar, vax tı nı
bir dəqiqə də olsun, boş keçirməyən təşki lat çı
ki mi tanıyırdım. Onu xatırlayanda onun yüksək
mə dəniyyəti, davranış tərzi yada düşür.

Rəhim dayının sonbeşik oğlu Akif orta
məktəbi Gədəbəyin Moruqlu kəndində bitir ‐
dik dən sonra böyük qardaşı İbrahim müəl li min
dəvəti ilə Bakı şəhərinə gəlir və sə  nəd lərini Po‐

litexnik Universitetinə verir və ali məktəbə qəbul olunur. Oxuduğu illərdə mü ‐
əl limlərinin sevimlisinə çevrilir. Tələbə, gənclər arasında bacarıqlı, qabiliy yətli
şəxs kimi özünü göstərir.

O da qardaşı kimi Politexnik Universitetini yüksək qiymətlərlə bitirib
fərqlənmə diplomu alıb, aspiranturaya qəbul olunur, elmi iş götürüb müda ‐
fiə edir. Neft‐qaz sənayesinin alimi kimi qaz layihəsi institutunun direktoru
vəzifəsinə təyin edilir.

Akif Mustafayevin xalq təsərrüfatında, Azərbaycanın şəhər və kənd lə ‐
ri nin, xüsusilə cəbhə bölgəsində yerləşən rayonların təbii qazla təmin olun ‐
masında müstəsna xidmətləri var idi.

Əgər Akif müəllimin həyat və fəaliyyəti haqqında gördüklərimizi nəzər dən
keçirsək, onda əvvəlcə demək lazımdır ki, o həyatın ağır sınaqlarından çıx mış,
böyük həyat təcrübəsi, mərd, xalqına bağlı, insanlara hədsiz diqqət və qay ğı
göstərən, tükənməz enerji, böyük təşkilatçılıq qabiliyyəti olan bir adam idi.

Akif Mustafayev Azərbaycanın vətənpərvər övladlarından biri olmaqla,
vətənin qeyrətini çəkən və onun bütövlüyünü müdafiə edən vətən oğlu idi.

Neft‐qaz sahəsində tanınmış alim olan Əməkdar mühəndis, kəşfilərinə
görə qızıl medala layiq görülmüş Akif müəllim Azərbaycan xalqının qəlbində
əbədi olaraq yaşayacaqdır!

Allah rəhmət eləsin!
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ZİRVƏYƏ UCALAN YOL

Mədəniyyət millətin və döv lə tin
ali gös təricilərindən biri dir.  Mə ‐
də niyyət insanın və cəmiy yətin

in ki şa fının müasir səviyyəsidir. Mədəniyyət in ‐
sanın yaradıb nəsildən‐nə si lə ötürdüyü mad ‐
di və mənəvi dəyərlərdir.

Dünya arenasına çıxan ən böyük mə də ‐
niy yət nümunələri də şəhərlərdə, kəndlərdə
olan kiçik mədəniyyət ocaqlarında formalaşır,
ci lalanır. Nəhəng mədəniyyət xadimləri məhz
be lə ocaqlardan pərvazlanıb, zirvələri fəth
ediblər.

Belə ocaqlardan biri də H.Z.Tağıyev adına
To xuculuq Kombinatının Mədəniyyət sarayı ‐
dır. Bu saray nəinki yerləşdiyi ra yon ərazisində, hətta bütün Azərbaycanda
mədəniyyətimizin inkişafına və təb  liğinə böyük töhfələr vermişdir. Bu ocağın
yetirməsi olan neçə‐neçə mədəniyyət xadimləri Azərbaycanın Əməkdar və
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Xalq artistləridir. Burada Xalq teatrı, təsviri sənət, rəssamlıq, poeziya, musiqi,
xoreoqrafiya, tibb, uşaq rəqs qrupları, müxtəlif xalqların folklor ansamblları
və s. fəaliyyət göstərir. Kol lektivlərə rəhbərlik edən insanlar da sanki seçil ‐
mişlərdir. Bu sarayda ha mı  nın üzü gülür, bütün işçilər bu ocağı doğma və
müqəddəs sayırlar. Bu mə də niyyət ocağına uzun illərdir, Azad As lanov rəh ‐

bərlik edir. Sarayın qa zan dığı bütün
nailiyyətlər də məhz onun əməyinin,
zəh mə ti nin nəticəsi və bəhrəsidir.
Azad mü əl lim peşəkar mədəniyyət
xadimidir.

Mənim rəhbərlik etdiyim “Də ‐
də Qor qud ocağı” Yaradıcılıq mər kə ‐
zinin kollektivi də müəyyən təd   bir‐
lərin məşq lərini bu sa rayda edib. Bi ‐
zim məşq lərimizin yüksək səviyyədə
təşkilini öz üzərinə gö türən Azad
mü  əllim tez‐tez məşq lərə baş çəkər
və köməyini əsir  gə məzdi. Mən bu
Mə dəniyyət sarayında çox təd bir lər ‐
də iştirak etmiş və bu tədbirlərin təş ‐
ki lində Azad müəllimin öz kollektivi
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ilə necə ürəkdən işləməsinin şa hidi ol muşam. Bizim “Dədə Qorqud ocağı”
Yaradıcılıq mərkəzinin də bir çox təd bir ləri bu sarayda keçirilib.

Bu gün Azərbaycan məkanında mə də niy yətimizin təbliğində və təş ki ‐
lində fəaliyyət göstərən kollektivlərdən biri də məhz H.Z.Tağıyev adına Kom ‐
binatın Mədəniyyət sarayıdır.

Mən çox sevinirəm ki, respublikamızda mədəniyyətimizin keşiyində
duran belə insanlar və belə kollektivlər var.

Vaqif Yaquboğlu,
“Dədə Qorqud ocağı” Yaradıcılıq mərkəzinin sədri, şair‐publisist,

Şahmar Əkbərzadə adına Beynəlxalq mükafatı laureatı 
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ŞİRVAN AŞIQ MƏKTƏBİNİN YETİRMƏSİ 
AŞIQ ƏHLİMAN RƏHİMOV 

ƏMƏKDAR MƏDƏNİYYƏT İŞÇİSİ

Şirvan aşıq sənəti zəngin in ‐
ki  şaf yolu keçmişdir. Öz in ‐
ki şafı bo yunca müxtəlif ta ‐

rixi – mədəni kə siş mələrin sənət və
yaradıcılıq təsirlərinə məruz qal sa
da, yara dı cılıq mahiyyətini heç za ‐
man itir məmi şdir. Şirvan aşığı mən ‐
sub ol duğu mədəni mühitin föv qün‐
də dayanan klassik muğam, rəqs və
klassik poeziya ənənə lərin dən bəh ‐
rə lənərək öz varlığını da vam etdirən
sənətkar kimi bir çox keyfiyyətlərinə
görə qərb aşıqların dan fərq lənir. La ‐
kin bu fərq bütün hallarda Azər bay ‐
can aşıq sənətinin mürək kəb inki şa‐
fından, mühitdaxili mü rək kəb li yin ‐
dən irəli gəlməklə milli aşıq sənə ti ‐
mi zin nə qədər zəngin olduğundan
xə bər verir.

Şirvan aşıq mühiti bütün sənət
özünəməxsusluğu, fərdi sənət və yaradıcılıq xüsusiyyətləri ilə bərabər
Azərbaycan aşıq sənətini təmsil edir.

Ustad aşıqlardan Aşıq Şakir, Aşıq Pənah, Aşıq Bəylər, Aşıq Əhməd, Aşıq
Qurbanxan, Aşıq Şərbət, Aşıq Bilal, Aşıq Məmmədağa, Aşıq Abbas, Aşıq Xan‐
musa kimi ustadlardan bəhrələnən aşıq Əhliman Rəhimovun aşıq sənətində
böyük özünəməxsusluğu vardır.

Müasir aşıq sənətinin tanınmış nümayəndələri arasında Əhliman
Rəhimovun adını xüsusi çəkmək lazım gəlir. Çünki Aşıq Əhliman bir tərəfdən
klassik ənənənin yaxşı bilicisi, digər tərəfdən də bu gün öz ifaçılığı ilə xalq
arasında daha çox populyar olan aşıqlardandır.

Aşıq Əhlimanın repertuarı, bütövlükdə klassik Şirvan aşıq sənətini özün ‐
də cəmləşdirir. O, saz havalarını dərindən bilir və sərbəst şəkildə ifa edir.
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Həmçinin klassik Azərbaycan das ‐
tanlarını özünəməxsus şəkildə,
canlı‐canlı insanlara çatdırır.

Aşıq Əhlimanın məclisi qısa
bir vaxtda ələ alması, aşıq kimi
dav ranışı ustad aşıqlardan Aşıq
Şakir, Aşıq Əhməd ənənəsinə söy ‐
kənir.

Rəhimov Əhliman Rəhim
oğlu 1955‐ci ildə Ucar rayonunun
Bərgüşad kəndində anadan ol ‐
muş dur. Orta məktəbi oxuduğu
illərdə yazdığı şeirlər, oxuduğu
xalq və aşıq mahnıları ilə məktə ‐
bin müəllim və şagirdləri arasında
də rin hörmət qazanmışdır.

Gənc Əhliman Şirvan aşıq
məktəbinin nəhəng oğlu Aşıq Əh ‐
məd Rüstəmovun şagirdi olmuş
və aşıq sənətinin sirlərini dərin ‐
dən öyrənmişdir. Bir çox qəzəl, yumor, şeirlər, dastanlar öyrənən aşıq xalq
arasında, radio efirlərində, televiziya ekranlarında, el şənliklərində tanınıb
sevilməyə başlayır.

Aşıq Əhlimanın xalq tərəfindən sevilməsinin bir çox səbəbləri var. Birinci
növbədə, Allah ona daxili gözəlliklə yanaşı, xarici görkəm də bəxş edib. Aşıq
sənəti xarici, cismani baxımdan gözəllik tələb edən bir sənətdir.

Məclisə gələn insanların diqqətini cəlb etmək üçün zahiri gözəllik tələb
olunur. Onda zahiri gözəlliklə daxili gözəllik bir‐birini tamamlayır.

Aşıq Əhliman Azərbaycan İncəsənət İnstitutuna daxil olub oxuduğu
illərdə tələbə yoldaşı, şair, rejissor, bədii qiraətçi, “Dədə Qorqud Ocağı”
yaradıcılıq birliyinin üzvü Vaqif Yaqub oğlu ilə dostluq etməyə başlamışdır.

Sonrakı illərdə Vaqif müəllim “Dədə Qorqud Ocağı”na rəhbərlik etdiyi
illərdə tanınmış söz ustalarından Pünhan İsmayıllı, Təvəkkül, Mehman
Mayıxanlı, Hacı Məhəmməd, Mənsur Mənsimov, Məhəbbət Etibarlı, Xankişi
Namaz oğlu, aktyorlardan Telman Əliyev, Rüstəm, Taleh Elsevər, Azad
Aaslanov, İslam Şamaxılı, Müzəffər SNQ, Ziyəddin Əhməd oğlu, Tahir
Şirvanlı, Aşıq Nurəddin, Teymur Sözgəzməz, Teymur Kəsəmənli ilə bərabər,
Aşıq Əhliman Rüstəmov da tez‐tez gəlib maraqlı keçən təbirlərdə iştirak
edib, yazdığı şeir lərdən oxuyub, məclisə gözəllik qatardı.
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Vaqif Yaqub oğlu “Dədə Qorqud Ocağı” yaradıcılıq mərkəzində fəaliyyət
göstərən yuxarıda adları çəkilən aparıcı‐tamadalarla keçirilən tədbirləri
H.Z.Tağıyev adına Kombinatın Mədəniyyət evində səhnəyə qoyduqları Şah ‐
mar Əkbərzadənin əsərini məşq edib hazırlayan zamanlarda Aşıq Əhliman
da tez‐tez Mədəniyyət evinə gələrdi. Elə həmin illərdən dostluğumuz baş ‐
la dı. O, səmimidir, dostluqda etibarlıdır. Sənəti isə yüksəkdir.

Aşıq sənətinin Azərbaycanda çox böyük nümayəndələri olub. Aşıq Ab ‐
bas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Sarı Aşıq, Aşıq Valeh, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Aşıq
Mürsəl, Aşıq Babaş, Aşıq Ağalar, Aşıq Bəylər, Aşıq Pənah, Aşıq Şakir, Aşıq
Əhməd və başqaları olmaqla Azərbaycanda aşıq sənəti 2 qolda inkişaf edib.
Biri qərb aşıq məktəbi: Göyçə, Borçalı, Qazax, Tovuz, Şəmkir, digəri isə şərq,
yəni Şirvan aşıq qolu. Şirvan aşıq məktəbinin yetirmələri Aşıq Qurban xan,
Aşıq Abbas, Aşıq Şamil, Aşıq Məmmədağa, Aşıq Əvəzxan, Aşıq Barat və baş ‐
qaları ilə bərabər, Aşıq Əhliman da ustad aşıqlardan öyrənib, görüb‐götürüb.

Yaddaş, fitri istedad hamıya qismət olmur. Əhliman müəllim meydan‐
girdir. O, qısa bir zamanda məclisdəki insanları ələ ala bilir. Onun ifa etdiyi
saz havaları, oxuduğu şeirlər və söylədiyi dastanlar insanların ruhunu oxşayır.
Əhlimanın ifasını dinləyəndə bilirsən ki, aşıq sənəti nə deməkdir.

Aşıq Əhlimanın “Könlümlə danış, sazım” adlı şeirlər kitabı 2004‐cü ildə
işıqüzü görmüşdür. Folklorşünas Yaqut Bahadur qızı, onun ömür yolu,
yaradıcılığı, sənətdə qazandığı uğurları barədə məlumatı “Qoca Şirvan
balasıyam mən” adlı kitabda oxuculara ətraflı şəkildə çatdırmişdır. Aşıq
Əhliman bir çox ölkələrdə keçirilən dövlət tədbirlərində, festivallarda,
müsabiqələrdə, həmçinin Rusiyada, Misir Ərəb Respublikasında, Orta
Asiyada konsertlər vermişdi.
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Onun yazdığı şeirlər “Yenə gəldi yaz ayları”, “Sazım”, “Görmüşəm”, “Xoş
gəlmisiz”, “Əhməd”, “Gəlib” dillər əzbəridir, sevilə‐sevilə oxunur.

Aşıq Əhliman şirvanlı sadəliyi, səmimiyyəti, insanpərvərliyi ilə xalqımız
arasında hörmət qazanmışdır. Onun davranışı, hərəkəti dostlara nümunədir.
Ona görə də, Xalq şairi Zəlimxan Yaqub, Xalq artistlərindən Yalçın Rzazadə,
Mənsum İbrahimov, Zabit Nəbizadə, Nazpəri Dostəliyeva, Ağaxan Abdul‐
layev, professor Vasim Məmmədəliyev, Nizaməddin Şəmsizadə, Timurçin
Əfəndiyev, aktyor Nodar Şaşıqoğlu, Pünhan İsmayıllı, Mənsur Mənsimov,
Məhəbbət Etibarlı, Mehman Mayılxanlı, Hacı Məhəmməd, Teymur Söz gəz ‐
məz, Təvəkkül, Tahir Şirvanlı və başqaları Əhliman müəllimə çox böyük
hörmətlə yanaşırlar.

Hal‐hazırda Əhliman Rəhimov Azərbaycan Dövlət İncəsənət Univer ‐
sitetində saz kafedrasının müdiridir. Onunla birlikdə kafedrada Əməkdar
mədəniyyət işçisi, bizim Mədəniyyət evinin müəllimi Dadaş Mövlanovun
tələbəsi, xalqımızın sevimli, nəğməkar qızı Samirə Əliyeva, Aşıq Altay, Aşıq
Nemət kimi talantlı müəllimlər çalışır.

Aşıq Əhliman Rəhimovun xalqa, dövlətə xidmətlərini nəzərə alan dövlət
başçısı İlham Əliyev onun sənətinə yüksək qiymət verərək, onu Azərbay ‐
canın “Əməkdar mədəniyyət işçisi” adına layiq görmüyşdü. Medalı Mədəniy ‐
yət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev təqdim etmişdir.

Dostlar Aşıq Əhlimana yeni‐yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır.
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TARİYEL ABBASLI
FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU

OCAQ DAŞINDAN BAŞLANAN VƏTƏN

Hər bir insana ömür bir
də fə verilir. Və bu ömrü
hə rə bir cür ya şayır. Kimi

dünyanın qəribəliklərini öz həyatına
qarışdırır, bu qəri bəliklər içərisində
yaşayır, yaradır. Kimi isə elə‐belə  –
sadə bir ömür yaşayır, sakit, aram. Və
elə beləcə də ömrünü başa vurur. Elə
insanlar da var ki, ya şa dığı cəmiy ‐
yətin ayrı‐ayrı mə qam larında həyat ‐
la, belə deyək, dün  ya ilə mübarizə
aparır, vuruşur, döyüşür. Əlbəttə, biz
başa düş düyümüz anlamda döyüş ‐
mək yox. Həyatı başa düşmək, onun ‐
la nəfəs almaq, insanların xeyirində‐
şə rində iştirak etmək, daşıdığı soya ‐

dın, nəslin bütün ağırlıqlarını çiynində daşımaq üçün. Haqqında söhbət açmaq
istədiyim Azad müəllim bax bu qəbil insanlardandır və yuxarıda dediyim kimi
– döyüşdə də, vuruşda da, mübarizədə də həyatı başa düşüb onu daha da
gözəlləşdirmək uğrunda, özünü, yaxşı mənada, fəda edən bir insandır.

Mən Azad müəllimi 20 ilə yaxın bir müddətdir ki, tanıyıram. Bilirsiniz, bir
insan haqqında danışmaq üçün, onu yaxşı tanımaq üçün ictimai rəy çox
köməyə gəlir. O mənada ki, mən harada Azad Aslanovun adını çəkmişəmsə,
eşitdiyim bir ifadə olub: “Yaxşı adamdır”. Doğrudan, Azad müəllim çox yaxşı
adamdır, səmimidir, mehribandır və bunları ümumiləşdirərək deyə bilərəm ki,
çox yumşaq adamdır. Tez‐tez özünün də dilindən eşitdiyim unudulmaz şairimiz
Əli Səfəroğlunun bir şeir parçasını çox böyük səxavətlə onun özünə də aid
etmək olar:

Yaxşı adamları qoruyaq gəlin,
Peyğəmbər sayaqdır yaxşı adamlar.
Fırtınalar, qasırğalar içində
Sönməyən mayakdır yaxşı adam lar.
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Haqqında söhbət açdığımız dos‐
tumuzun – Azad müəllimin bu qədər
məhrəm‐munis olmağı bəlkə də, onun
ömrünü‐gününü mədəniyyətimizin,
incəsənətimizin təbliği, təşviqi və çi ‐
çək lənməsinə sərf etməsidir. Dahi lər ‐
dən biri demişdir ki, bəşəriyyəti mə   də ‐
niyyət xilas edəcək. Elə ona görə də,
1966‐cı ildən ömrünü Hacı Zeynalab‐
din Tağıyev adına Toxuculuq Kom ‐
binatına həsr etmiş, 1984‐cü ildən bu
günə kimi isə kombinatın nəzdindəki
kluba, sonralar isə Mədəniyyət evi ad‐
lanan mədəniyyət və incəsənət oca ‐
ğına rəhbərlik eləmişdir. 53 il bir
mü əs  sisədə, eyni vəzifədə işləmək özü
bir az öncə söylədiyim o munis xarak‐
terin təzahürü deyilmi? Mən Azad
müəllimi görəndə həmişə, yaxşı mə ‐
na da, Azərbaycan kinosunun şedevr ‐
lə rin dən biri olan “Bəxtiyar” filmindəki Ağabala yadıma düşür. Bir də onun bir
sözü var: “İncəsənətdə köhnələrdənəm”. Əlbəttə, bəlkə də, müqayisə yerinə
düş mədi. Amma Azad müəllim, həqiqətən, mədəniyyətimizin köhnələrin‐
dən dir. Necə deyərlər, çox “Hüseynova bacılarını” yola verib.

İş elə gətirdi ki, mən bir neçə il Tağıyev kombinatı ərazisindəki binada
yaşadım. Orada Azad müəllimi daha da yaxından tanıdım.

Bir haşiyəyə çıxım ki, xeyli müddət idi ki, Azad müəllim mənə yeni hazır ‐
lanacaq kitabı üçün (70 illiyi ilə bağlı) bir şey yaz, – deyirdi. Mən isə deyirdim
ki, yazacam‐yazacam. Elə oldu ki, bu ərəfədə biz bir neçə respublika mədəni
tədbirlərində iştirak etdik. Növbəti dəfə yazımı məndən soruşanda dedim
ki, bəs mən tədbirlərə nə səbəbə səninlə birgə gedirəm. Səni lap yaxşı
tanıyım deyə. Şübhə siz, bu da bir zarafat idi. Mən burada yaşayanda tez‐tez
onunla görüşür, kluba gedirdim. Və burda nə qədər özfəaliyyət dərnəkləri
görür düm. Bu dərnəklərin rəhbərlərinin hamısı peşəkar sənət adamları idi.
Bu adam ları bura cəlb eləyən, buraya toplayan, təbii ki, Azad müəllim idi.
Onda belə bir xarakter var; istər dərnək rəhbəri‐müəllim, istər bu dərnəyə
gələn şagird – onlarla elə danışır ki, bəlkə də, bu dərnəyə gələn və gəldiyinə
peşman olan, qayıtmaq istəyən uşaq fikrindən daşınırdı. Bu həm də Azadın
bir pedaqoq, tərbiyəçi, işinin, rəhbərlik elədiyi müəssisənin qədrini bilən bir
insan olma sının bariz nümunəsidir. 113
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Mənim nəvəm Tural da musiqi dərnəyinə gedirdi, oxumaq istəyirdi.
Mən fikirləşirdim ki, yaxşı oxuya bilməyəcək. Azad müəllim onunla necə
danışdısa, o heç dərnəkdən ayrılmaq istəmirdi.

Azad müəllim kluba rəhbərlik etdiyi bu uzun illərdən indiyə kimi res ‐
pub likamızın mədəni həyatında geniş yer tutan, bu gün Xalq artisti, Əmək ‐
dar artist, Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri
ad  larını şərəflə daşıyan neçə‐neçə sənət adamlarımız olub. Bunların içə ri ‐
sində elələri var ki, lap uşaq yaşlarından bu dərnəklərdə iştirak edib, sonralar
bu dərnəklərə özü rəhbərlik edib, sevilib, respublikamızda, ölkəmizdən kə ‐
nar da tanınıblar, Azərbaycanımızı təmsil eləyiblər. Ulu öndər, Ümummilli
lider Heydər Əliyev həmişə mədəniyyət və incəsənət adamlarına böyük də ‐
yər verib. Bu gün bu missiyanı cənab Prezidentimiz İlham Əliyev davam elət ‐
di rir. Bunun ən gözəl nümunəsi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfe dera‐
siyasının təqdimatı əsasında 2018‐ci ildə Azad Aslanovun Azərbaycan
Respublikasının Əmək dar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülməsi idi.
Bu, bü tövlükdə, Tağıyev kombinatı klubu işçilərinin əməyinə verilən qiy mət
idi. Buna qədər Azad müəllim onlarla fəxri fərman, diplom, təşək künamə,
pul mükafatı və digər təltiflər qazanmışdır. Burada deyirlər ki, zəh  mət çəkən
öz zəhmətinin bəhrəsini görməlidir.

Azad müəllimi hamı sevir, onu tanıyanlar da, tanımayanlar da. Çünki,
bayaq dediyim kimi, sadədir, səmimidir, xeyirxahdır, qayğıkeş insandır.

Azad müəllim qayğıkeş ailə başçısı, nəvələrini sevən müdrik bir babadır.
Tez‐tez eşidirəm, bu axşam tez getməliyəm, filan nəvəmin ad günüdür. Bun‐
dan gözəl nə ola bilər dünyada.
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Azad müəllim toy şənliklərinin haydan‐küydən uzaq, ağayana aparıcısı ‐
dır. Onun apardığı məclislər də çox səmimi və yaddaqalandır. Onun haqqında
çox şey demək olar; həm də dostluğa və dostlara can atan bir insandır. Hesab
edirəm ki, bütün bunlar ona olan sevgi və məhəbbəti daha da artırır.

Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bir neçə il öncə onun müəllifi
olduğu “Bir nəslin izi ilə” kitabının təqdimat mərasimində iştirak edirdim.

Bu kitabı vərəqləyərkən mən onu həm də bir tədqiqatçı, araşdırıcı‐ta ‐
rixçi kimi tanıdım. Mənsub olduğu nəslin tarixi, soykökü, özünün dediyi kimi,
yeddi arxa dönəninə kimi araşdırmalar, axtarışlar apardığını gördüm. Məsələ
burasındadır ki, indi çox adam üç nəsildən o yananı tanımır. Amma bu kitab,
doğrudan da, Azad Aslanovun nəsil şəcərəsi və onların nümayəndələri
həyatdan gedənlər, bu gün yaşayanlar haqqında bir salnamədir. Bu, həmin
nəslin – Məşədalılar nəslinin gələcək nəsillərə çatdırılmasıdır.

Burada mənim yadıma yaxın bir tarix düşdü. Mən indi işğal altında
olan Cəbrayıl rayonundanam. 1991‐ci ildə mərhum qələm dostlarım Şəh ‐
ri yar Quliyev və Fazil Quliyev “Cəbrayıl” adlı tarixi‐etnoqrafik kitab yaz mış ‐
dı. Bu kitaba o vaxt Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru,
EA‐nın müxbir üzvü Mahmud İsmayıl rəy yazmışdı. Və kitabı mənə verəndə
de di ki, oğlum, belə kitabların yazılması çox vacibdir. Bədnam qonşu la rı ‐
mı zın indiki əsassız iddiaları vaxtında nəinki ayrı‐ayrı rayonlar, ayrı‐ayrı
kəndlər, hətta ayrı‐ayrı nəsil və tayfalar haqqında belə tutarlı əsərlər yaz‐
maq lazım dır. 115
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Bu kitabda Azad müəllimin həm də doğulub boya‐başa çatdığı torpaq,
doğma yurd yeri haqqında geniş yazılmışdır. Mən bu kitabı oxuyandan sonra
bildim ki, tez‐tez Azad müəllimə zəng edəndə, hal‐əhval tutanda niyə deyirdi
ki, kənddəyəm, rayondayam.

Bəli, vətən haradan başlanır? – sualına cavab birdir. Doğulduğun ocaq
daşından, ata yurdundan, doğma el‐obandan.
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TAHİR ŞİRVANLI 
FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU

NÜFUZU QAZANA BİLƏSƏN GƏRƏK!

Azərbaycan mə dəniy yə ti ‐
nin, incəsənətinin inki şa ‐
fında xidməti olan çox

qey rətli oğul və qızlarımız var. Bütün
varlığı, vücudu ilə belə xidmət nü ‐
munəsi göstərən şəxslər dən biri də
Azad Aslanovdur.

Düz 10 il bundan qabaq 60 illik
yubileyinizlə bağlı nəfis şəkildə tər ‐
tib edilmiş “Bir nəsilin izi ilə” kita bı ‐
nız dan və sizin yüksək fəzilət sahibi
olmağınızdan, nəcib əməllərinizdən,
təşkilatçılığınızdan “Nə yaxşı sən
var san” oçerkimdə söhbət açmış ‐
dım. Orada ilk cümləmi Səməd Vur ‐
ğunun bu beyti ilə başlamışdım:

Ah, nə deyim, nə söz qoşum bu aləmdə mən sana,
Al – bu qələm, bu da kağız, öz hüsnünü yazsana.
Doğrudan da, əziz dostum, hansı prizmadan yanaşsaq, yəni bir mə də niy ‐

yət, incəsənət xadimi, bir kamil insan, vəfalı dost, qeyrətli vətəndaş və s. kimi
sizi hər yerdə barmaqla göstərilən ucalıq nümunəsi olaraq görmüşük. Ona görə
də sən xoşbəxt adamsan. Xoşbəxtliyə malik olmaq azdır, xoşbəxt li yə layiq
olmaq lazımdır. Sən, həqiqətən də, xoşbəxtliyə layiq insansan. A.Dan te yazırdı
ki, dənizin dibində dürr axtarmaq çox çətindir, xoşbəxtlik əl də et mək isə ondan
da çətindir. Azad müəllim həyatda qarşısına çıxan bütün çə tinlikləri öz müdrik‐
liyi, ağlı, zəhməti ilə dəf edib, hamıya nümunə olub. Ulu Nizami yazırdı ki:

Zəhmətdən fəryad etmə, qoy olsun səndə qərar,
Zəhmətin axırında rahatlıq var, şadlıq var!

Və yaxud başqa bir yerdə şair yenə də zəhməti vəsf edir:
Həyatın cövhəri yalnız əməkdir
Zəhmətsiz bir insan nəyə gə rək dir?
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Azad müəllimin keçdiyi şərəfli,
zəhmətli həyat yoluna nəzər salaq.
O, 1984‐cü ildən Azərbaycan xal qı ‐
nın böyük oğlu, xeyriyyəçi H.Z.Tağı ‐
ye vin adını daşıyan Toxuculuq kom‐
 bina tının nəzdindəki kluba, Mə də ‐
niyyət evinə rəhbərlik edir. Onun
rəh bərlik etdiyi klubda xeyli özfə a ‐
liy yət də rnəkləri fəaliyyət göstərir.

Elə bu yaxınlarda, yəni 22 iyun
2019‐cu il tarixində “Azəri Qafqaz”
rəqs kollektivinin Rəşid Behbudov
adına Mahnı Teatrında keçirilən
kon serti əsl sensasiya idi. 5 yaşından
yuxarı uşaqların milli və əcnəbi
rəqsləri necə məharətlə ifa etmələri
“ağzına qədər dolu olan“ tamaşaçı
auditoriyasını hey ran qoy muşdu.
Tamaşaçıların rəqqas və rəq qasə ‐
lərə etdiyi alqış payının çox hissəsi,

mən cə, təşkilatçı qardaşımız Azad Aslanova düşürdü. Mən konsertin yeku‐
nunda çıxışım zamanı bunu xüsusi vurğuladım.

Onun rəhbərlik etdiyi dərnəklərdə fəaliyyət göstərən neçə‐neçə mə ‐
dəniyyət xadimi fəxri adlara layiq görülüb.

O, uşaqlıqdan, orta məktəbdə oxuduğu illərdən mədəniyyətin, incə ‐
sənətin, ədəbiyyatın vurğunu olub. O, müəllimlərinə, sinif yoldaşlarına söy ‐
ləyərmiş ki, tanrı qismət eləsə, mən gələcəkdə mədəniyyət xadimi olacağam.
Təsadüfi deyil ki, dahi Roden yazırdı ki, “incəsənət dünyanın dərki yollarını
axtaran, dünyanın işlərini anlaşıqlı edən ən yüksək fəaliyyət sahəsidir”.

Azad müəllim, tanınmış ictimai‐siyasi, mədəniyyət və incəsənət, ədə ‐
biy yat xadimləri ilə maraqlı görüşlər keçirməsi onun vətənpərvərliyindən
irəli gəlir. Keçən əsrin 80–90‐cı illərində, təzə əsrin əvvəllərində ictimai‐siyasi
xadimlər olan Ziya Bünyadovla, Siruz Təbrizli ilə, Ali Sovetin sabiq sədri
Yaqub Məmmədovla, tanınmış şairlər Qabil, Hüseyn Arif, Fikrət Qoca, Xəlil
Rza Ulutürk, Həkim Qəni, Baba Vəziroğlu, Şahmar Əkbərzadə ilə görüşlərini
tamaşaçılar indi də unutmurlar. Şair Qabil yazırdı:

Yalnız xoş xatirə, şirin çağlara
Əlvan xatirata tapılmaz əvəz.
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Böyük Azərbaycan şairi M.Füzulinin 500 illik yubileyini ruh yük səkliyi
ilə keçirən Azad Aslanovun siması o zaman tamaşaçıların, qədirbilən insan ‐
la rın gözündə necə də ucalmışdı.

Böyük muğam sənətimizin klassik fədaisi Cabbar Qaryağdıoğlunun, Xan
Şuşinskinin, Seyid Şuşinskinin həyəcanını zirvədən düşməyə qoymayan ilahi
səsləri, zəngulələri ilə yaşadan Hacıbaba Hüseynovla, Yaqub Məm mə dovla,
İslam Rzayevlə, Əlibaba Məmmədovla, Arif Babayevlə, Canəli Ək bərovla,
Qulu Əsgərovla tamaşaçıların, muğamsevənlərin görüşlərini təşkil etmək
missiyasını yenə də xeyirxah əməl sahibi olan Azad Aslanov öz üzərinə
götürmüşdü. Bu görüşlərlə bağlı şirin xatirələr indi də orada iştirak edənləri
mütəəssir edir, xəyallara daldırır, geriyə – o illərə qaytarır.

İndinin özündə də, Azad müəllimin təşkil etdiyi ədəbi‐bədii gecələrdə
onun musiqi sənətində öz məxsusi dəst‐xətləri olan Ənvər Sadıqov (qarmon,
Xalq artisti), Natiq Şirinov (nağara, Xalq artisti), Ağalar Bayramov (bədii
qiraət ustası, Əməkdar artist), Cavanşir Nəsibbəyli (müğənni), Şahin İsma ‐
yılov (müğənni) kimi dostları can‐dildən iştirak edib tamaşaçıları feyzyab
edirlər.

Vaxtilə türk xalqının böyük oğlu M.K.Atatürk deyirdi ki, “məm ləkə ti mi ‐
zin, cəmiyyətimizin doğru hədəfə, xoşbəxtliyə çatması üçün iki orduya ehti ‐
ya cı vardır. Biri – Vətəni xilas edəcək əsgər ordusu, digəri – millətin gələ cə‐
 yini yoğuran mədəniyyət ordusu”. Atatürkün göstərdiyi “mədəniyyət or‐
dusu”nun qabağında müsəlləh əsgər kimi rəşadət göstərənlərdən, güman
edirəm ki, ən öncülü elə Azad Aslanovdur. Onun öz işinə sevgi və məsuliy ‐
yətlə yanaş ma sı uğurunun təminatıdır. O, xalq üçün, el üçün çalışır. “El üçün
çalışan hə mi şə yaşayar” (H.B.Zərdabi). Azad müəllim, güman edirəm ki, ulu
Ni zaminin bu kəlamı da sənin kimi insanlar üçün yazılıb: 119
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Çalış öz xalqının işinə yara,
Dünya əməlinlə geysin zər xara!

O, mülayim təbiətli, xoş sifətli, insanlara qarşı səmimiyyəti ilə seçilən,
öz halal zəhməti ilə yaşayan, Vətənini, xalqını qəlbən sevən xeyirxah, yüksək
mənəviyyatlı, sadə, mehriban bir insan, tanınmış mədəniyyət işçisidir.

Bu yüksək insani keyfiyyətlərin səni xalqa sevdirir, yaxşı insan kimi hamı ‐
nın məhəbbətini qazanırsan, üzünə demək olmasın, qənimət adam san. Bir
şeirdə yazıldığı kimi:

İnsanlar, insanlar! Gəlin dünyada 
Yaxşı insanları qənimət bilək.
Dərya da incini gətirir yada 
Onları dünyaya bir nemət bilək.

İnsan böyük və möhtəşəm işlər görmək üçün doğulur. Ömür bioq rafi ‐
yanı öyrəndikcə, nəzərdən keçirdikcə, görürəm ki, sən ancaq yaxşılıq, xeyir ‐
xahlıq, nəciblik üçün yaranmısan. Bu, sənin qayəndir, əməlindir:

Bütün əməllərin gözü yaxşılıq,
Bürüsün göy çölü, düzü yaxşılıq.
Nəcib arzulara körpü salaraq
Çəkir arxasınca bizi yaxşılıq.
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Azad müəllim həmişə iş başındadır. Öz tərcümeyi‐halını hər gün, hər
saat zənginləşdirməyə kökləmiş bir dəyərli ziyalıdır, istedadlı şəxsdir. O iste ‐
dad ki, Tanrıdan gəlir, insanı bütün həyatı boyu müşayiət edir və heç vaxt
sön mür. O, yeniyetməlik illərindən özünü göstərən qabiliyyətini, bacarığını
bu il dekabrda keçiriləcək 70 illik yubileyi ərəfəsində – müdriklik yaşında da
gənclik təravəti ilə davam etdirir.

Yubiley yaşı demişkən, əziz qardaşım, biz yubiley yaşlarını məxsusi qeyd
etməyi xoşlayırıq. Bu bizə sevinc bəxş edir, ruhumuzu yüksəldir. Çünki biz
yubiley yaşımızı yaşanmış ömrün özümüz və ətrafımızdakılar tərəfindən
qiymətləndirilməsi, müdrikliyə gedən yolda növbəti mərhələ kimi dəyərlən ‐
dirir, ona ailənin, cəmiyyətin və Allahın öhdəmizə qoyduğu vəzifələri necə
yerinə yetirməyimizin hesabatı kimi yanaşırıq. Yubiley həyatın daha mənalı
olması üçün çalışmağı insanın yadına salır.

İnsan yaşa dolduqca uzaq keçmişini daha yaxşı xatırlayır. Neçə‐neçə illər
əvvəl sənin üçün yeni dünyalar açılan uşaqlıq, gənclik illərini xatırlayırsan.
Doğrudan da, qəribədir, özü də hərdən elə anlar olur ki, xatirələr səni
ağuşuna alır, keçmiş günlərin səyahətinə, artıq mövcud olmayan zaman və
məkanın seyrinə aparır. Əsl mənada zamanda səyahət baş verir.

Bu mənada, Azad müəllimin keçdiyi 70 illik ömür yolu gənclərə nümunə
olmalıdır. O, arxasınca gələn nəsillərə bir şölə, çıraq, işıq nümunəsi göstər ‐
mişdir:

Çıraq ol! Nurunu artır günbəgün,
Hər yerdə həyatın boğ zülmətini,
Məncə çıraq olub başqaları üçün
Yananlar tapıbdır səadətini.

Bayaq yazdığım kimi, ömrünün 70‐ci baharı qapını döyür. Yəni 70 ya şın ‐
da müdrikliyin pik nöqtəsindəsən. Müdriklik ahılların yaraşığıdır. Sənin qədir‐
qiymətin arxanca gələn nəsillərin hafizəsində yadigar qalan əməl lə rinlə
müəyyənləşir. Harada, hansı işdə olursa‐olsun, həmişə namusla, vic dan la xalqa
xidmət etmisən. Sənin iş səriştən, müdrikliyin, xeyirxahlığın çoxları üçün
təcrübə məktəbi olub. Hünər meydanında nümunə olmusan. Ayağının altında
müqəddəs torpaq, başının üstündə ulu Tanrı sənə dayaq olub.

Sən indi böyük bir nəslin ağsaqqalısan. Övladların, nəvələrin, qohum‐
qardaşların, bacıların səni həmişə ucalıqda görüblər. Qohumlara, dostlara
canıyanansan, hamının sevimlisisən. İçərisində mən də olmaqla, hamı sənin ‐
lə fəxr edir, öyünür.

70 yaş sənə tale töhfəsidir. Qoy tale öz töhfəsini heç vaxt səndən əsir ‐
gə  məsin. Arzu edirəm ki, 80 illiyini doğulduğun doğma torpaqda – Şəm kirin
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Keçili kəndində keçirəsən. Doğma yurd yerlərini nəvə‐nəticələrinə gös tərib
qürur hissi ilə deyəsən: “Baxın, ciyərparələrim, əzizlərim, mən bu ocaq  da,
əs ra rəngiz təbiəti olan bu diyarda boya‐başa çatmışam”.

Dövlətə, xalqa xidmətinə görə dövlətimiz sənə keçən il fəxri ad – Əmək ‐
dar mədəniyyət işçisi adını vermişdir. Çünki həyatda həmişə Allahın adma
layiqli yaşamısan, fəaliyyət göstərmisən. Şair demişkən:

Bu ad hər adama yaraşmır, qardaş.
Sənin ünvanına səslənməlidir.
Hər zaman mərhəmət göstərənlərə 
Həmişə məhəbbət bəslənməlidir.

Əzizim, 70‐lə iş bitmir. Sağlıq olsun, qarşıda 80, 90, 100 var:

Ömür keçir fəsil‐fəsil,
Yazın ayrı ləzzəti var. 
Kim istəməz 100 yaşasın.
Yüzün ayrı ləzzəti var.

Nakam taleli sevimli şairimiz Mikayıl Müşfiq yazırdı:

Mənim könlüm deyir ki,
Hələ bunlar nədir ki?!
Böyük günlər, şanlı günlər, şən günlər,
Yoluna düşən günlər hələ qarşımızdadır.

Yəni sənin hələ qarşıda yeni‐yeni uğurlarını, nailiyyətlərini gözləyirik.
Qardaş, tanıdığım dostlar arasında, inan səmimiyyətimə, sənin qədər

hörmət, nüfuz qazanan az adam var ki, barmaqla göstərilir. Bunu sən özün
qazanmısan. Ömür yoluna işıq saldığım oçerkimi də bu beytlə bitirirəm.

Adama nüfuzu bağışlamırlar,
Nüfuzu qazana biləsən gərək!

Az
ad

AS
LA

N
O

V

122



OCAQ KİMİ ADAM

Uzun illər tanıdığım, şəx ‐
siy  yətinə böyük dəyər
ver diyim və dost deyə

sev diyim biri haqqında söz demək
üçün ad günündən, yubileyindən
gözəl fürsət nə ola bilər ki!..
Sözə bənd olmayıb, sözə yol çəkər, 
Ömrün yetmişində söz kimi adam.
Kirpiyi qır tutar... Közə yol çəkər
Ocaq kimi adam, köz kimi adam...

Kimdir o? Səmimi bir insan.
Düz yetmiş il bundan əvvəl doğulan
bir körpə. Doğuldu, yaşadı, yaşa
doldu. Ali təhsil aldı. Onun böyük
ar  zu su torpağına, elinə, nəslinə la ‐
yiq li övlad olmaq oldu.

Yetmiş il bundan əvvəl Şəmkir
rayonunun Keçili kəndində bir körpə
dünyaya gəldi. Nağıllar dünyasından
gəlmişdi. Bu dünyada gözləyənləri
çox idi... Göz açanda ilk gördüyü anasının qara gözləri oldu. Anasını sevdi.
Böyüdü, doğmalarını sevdi, Vətəni sevdi, Allahını sevdi, peşəsini sevdi.
Vətənə sevgi‐məhəbbətlə, sədaqət və xeyirxahlıqla dolu bir ömür yolu
başladı.

70 ildir addım‐addım yol gəlir o. Addımları yaşadığı illəridir, aylarıdır.
Bilmədiyi qarşıdakı addımların saylarıdır. Arzusu min, yolu birdir. Əməli düz,
işi xeyirxahlıqdır. Hələ çox uğura imzasını atacaqdır.

Elə işıqlı adamlar var ki, onlar haqqında danışanda, ya da yazanda
qəlbimiz də işıqla dolur, işığın nuru üzümüzə vurur, istər‐istəməz gülüm sə ‐
yirik.

O da çox işıqlı və nurlu adamdır. İnsan kimi bütöv, ziyalı kimi təəssübkeş,
dost kimi sədaqətli, nurlu, ağsaqqal kimi ədalətlidir… Söz verdisə, yerinə
yetirəcək, işin düşdüsə, əlindən gələni əsirgəməyəcək. Haqqı nahaqqa
verməyəcək.
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Tanıyanlar onu çox sevirlər. Həmişə hörmətlə – “Azad müəllim” deyə
mü raciət edirlər. Aslanov Azad Qulu oğlu.

Atalar gözəl deyib: “Yaxşı adam əməllərindən tanınar”. Onu tanıdan,
sevdirən əməlləridir, gördüyü işləridir, xeyirxah və saf niyyətidir.

Azad müəllimin doğulduğu kənddə ağsaqqal sözünün kəsəri, kişi sözü ‐
nün dəyəri olub həmişə, ləyaqəti hər şeydən uca tutardılar. Qanlarında
halallıq vardır.

Bu kənddə ağsaqqal sözünə, böyüyə hörmət, kiçiyə diqqət göstərilərdi.
Abır‐həya müqəddəs idi. Çörəyi halallıqla qazanar, kimsənin bir çöpünə belə
göz dikməzdilər. Ona görə də bu kənd ağıllı, tədbirli və müdrik kişilər yurdu
kimi tanınır.

Belə bir kənddə doğulub böyümək Azad müəllimə də təsirsiz qalmadı.
Sonrakı həyat yolunun müəyyənləşməsində kənd ağsaqqallarının böyük

rolu oldu.
Tanış olmağımızın ili dəqiq yadımda qalmasa da, necə tanış olmağımız

yaxşı yadımdadır.
Təxminən keçən əsrin 90‐cı illərinin sonları idi. Bir neçə söz‐sənət

adamları ilə bir araya gələrək “Dədə Qorqud” yaradıcılıq mərkəzi adında bir
birlik yaratmışdıq. Birliyin üzvləri arasında tanınmış şairlər, aktyorlar, jur na ‐
listlər və söz adamları çox idi.

Birliyə dəyərli sənət və söz adamı, şair, rejissor Vaqif Yaquboğlu rəhbər ‐
lik edirdi. Tez‐tez bir yerə toplaşar, qızğın ədəbi müzakirələr aparar, yubi ley ‐
lər, tamaşalar və s. tədbirlər keçirərdik.

Bir gün dostlarımızdan birinin ad gününü qeyd etmək üçün Əhmədli ‐
dəki “Bakı” restoranına toplaşdıq. Azad müəllim də orada idi. Vaqif müəllim
Azad müəllimdən tədbiri aparmağı xahiş etdi. Elə burada etiraf edim ki,
həmişə sıralarımıza təzə gələnləri yoxlamaq, onun nəyə qadir olduğunu
bilmək üçün bu bir vasitə idi. 

İkinci bir etirafı edim ki, Azad müəllim çoxumuzu tanımasa da, tədbiri
çox yüksək səviyyədə apardı. Mən onun sözə necə dəyər verdiyinə heyran
qalmışdım. Sinəsi hikmət xəzinəsi idi. Sözlərə məharətlə naxış vurur, onları
ilmə‐ilmə düzür, hər fikrini gözəl bir şeir parçası ilə tamamlayırdı.

Tanışlığımız o gündən başladı. Sonra dostluğa çevrildi. Azad müəllimi
tanıdıqca onun yeni məziyyətləri üzə çıxır və gözümdə daha da ucalırdı.

Yazının verdiyi imkanlar daxilində o məziyyətlərdən danışmaq is tə ‐
yirəm.

Azad müəllim çox ünsiyyətcildir. Səmimiliyi və nəzakəti ilə hamıdan
seçilir. Onun zəngin bir həyat yolu vardır.

Dünya malı üçün heç kimdən minnət götürməz. Namərdlə çörək kəs ‐
məz:
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Xoş sözə, düz sözə qulağı açıq,
Ata ocağıdı qucağı açıq.
Mərdə evi açıq, ocağı açıq,
Namərd qarşısında buz kimi adam...

Azad müəllim bir neçə vəzifədə işləyib. Həmişə də işgüzarlığı və
məsuliy yəti ilə seçilib.

1984‐cü ildən H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq kombinatı Mədəniyyət
evinin direktorudur. Bu gün də həmin vəzifəni ləyaqətlə icra edir.

Sənətə, sözə, Azərbaycan mədəniyyətinə olan sevgisinin nəticəsidir ki,
bu illərdə Azad müəllim və onun başçılıq etdiyi bu kollektiv çox uğurlara imza
atıb.

Bu gün sevilən neçə‐neçə sənət adamı, Xalq artistləri, Əməkdar artistlər
ilk addımını bu mədəniyyət ocağında atmışlar.

Yaxşı yadımdadır, yaratdığımız “Dədə‐Qorqud ocağı” yaradıcılıq mər ‐
kəzi nin fəaliyyəti üçün yer axtarırdıq.

İlk yaranmış ocaq maliyyə baxımından çətinlik çəkirdi.
Bu zaman Azad müəllim tərəddüd etmədən “ocağa” yer verdi, otaq

ayırdı. Təmənnasız, təmiz ürəklə. O zaman ocağın nəzdində yaradılmış
“Poeziya teatr”ı unudulmaz şairimiz Şahmar Əkbərzadənin “Vəfasız dünya ‐
nın vəfalı şairi” adlı tamaşa hazırlayırdı. Məşq eləməyə yerimiz yox idi. Azad
müəllim yenə Mədəniyyət evinin on böyük salonunu bizə təklif etdi.

Biz orada bir neçə ay məşq elədik, tamaşanı hazırladıq. Həmin günlərdə
Azad müəllimi daha yaxından tanıdıq.

Onun necə xeyirxah, qayğıkeş və səmimi bir insan olduğunun bir daha
şahidi olduq.

Həmin günlərdə bizə elə qayğı göstərdi ki, doğrusu, bəzən utanırdıq.
Elə böyük ürəyi var idi ki, Azad müəllimin. Elə həmin günlərdə paralel otaqda
Natiq Şirinov və onun nağara ansamblı məşq edirdi. O vaxt bu uşaqları heç
kəs tanımırdı. Məhz Azad müəllimin qayğısı və diqqəti sayəsində həmin
ansambl dünya şöhrəti qazandı. Ölkəmizi başqa dövlətlərdə ləyaqətlə təmsil
elədilər.

Natiq Şirinov isə respublikanın Xalq artisti adına layiq görüldü. Natiq
Şirinovun özünün də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, bu işdə Azad müəllimin
diqqəti və əməyi əvəzolunmazdır.

Bu gün sevilən qarmon ustası, Xalq artisti, Ənvər Sadıqov da sənətdə
ilk addımlarını bu ocaqda atıb. Belə sənət adamlarının sayı onlarladır, say‐
maqla bitməz.

1984‐cü ildən bəri Mədəniyyət evində keçirilən tədbirlərdə neçə‐neçə
sə nət, söz adamları, incəsənət xadimləri iştirak edib. Xalq artistləri Nəsibə 125
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Zey nalova, İslam Rzayev, Əlibaba Məmmədov, Hacıbaba Hüseynov, Ağaxan
Abdullayev, Qulu Əsgərov, Aşıq Əhliman Şirvanlı həmişə rəğbətlə qarşı la ‐
nardı.

Təbii ki, bu uğurların qazanılmasında Azad müəllimin əməyi, sənətə və
xalqına olan məhəbbəti önəmli yer tutur.

Yuxarıdakı söhbətimə qayıdaraq bildirmək istəyirəm ki, məhz mədəniy ‐
yət sarayındakı gərgin məşqlərimiz sayəsində “Vəfasız dünyanın vəfalı şairi”
adlı tamaşamız böyük uğur qazandı. Rəşid Behbudov adına dövlət mahnı
teatrının səhnəsində göstərilən bu tamaşa haqqında gedən yazılar və xoş
xatirələr indi də hamının yadındadır. Bu uğura görə, ilk növbədə, Azad müəl ‐
limə borcluyuq. Azad müəllimin gördüyü işləri bir yazıyla əhatə eləmək qey ‐
ri‐ mümkündür. Mən bəzilərini qeyd elədim. Azad müəllimin həyat yolunu
xatırlayanda dahi rus şairi M.Y.Lermontovun bir sözü yadıma düşür: “Əgər
bir insanın taleyinin, həyatının hər anını qələmə almaq mümkün olsaydı, bu,
bir xalqın tarixindən maraqlı olardı”. Elə Azad müəllimin həyatı kimi.

Azad müəllimin daha bir məziyyətindən danışmaq istəyirəm. Azad mü ‐
əl lim həm də söz adamıdır, ruh adamıdır. Sevilən aparıcıdır. Sözün də yə rini
də yaxşı bilir, qüdrətini də. Neçə illərdir ki, tədbirlərin, ədəbi‐bədii ge cələrin,
ki tab təqdimatlarının, ad günlərinin, yubileylərin, şənlik və toy məc lislərinin
mə harətli aparıcısıdır. Onun mülayim, həlim səsi, ağayana dav ra nışı Azad
mü əllimə böyük hörmət qazandırıb. Neçə‐neçə ailənin se vin cinə öz gözəl,
mə harətli səsi ilə rəng qatıb, yaddaşlara yazılıb.
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Ailə quran, ocaq quran minlərlə gənc onun xeyir‐duası ilə qovuşub,
ovlad sahibi olub, indi də xoşbəxt bir həyat yaşayırlar.

O qədər ailələr var ki, Azad müəllim həm atanın, həm oğlunun, həm də
nəvəsinin toy məclisinin aparıcısı olub. Bu da elə‐belə deyil. Sanki Azad
müəl lim onların ailə üzvlərindən biridir, doğmasıdır. Bu, hər aparıcıya nəsib
olmur.

Sözü uca tutduğu, qədrini bildiyi üçün, söz də Azad müəllimə şöhrət və
hörmət qazandırıb.

Azad müəllim Azərbaycan şeirinin, poeziyasının yorulmaz təbliğatçısı,
şairlərimizin danışan dilidir. Onun aparıcılığı da bir məktəbdir.

İnsanın dəyəri onun gördüyü işlərin dəyəri, xalqına, torpağına, dövlə ‐
tinə bağlılığı ilə ölçülür. Bunu gördüyün işlərlə, əməyinlə təsdiqləyəndə daha
gözəl olur. Azad müəllimə də hörmət qazandıran onun xeyirxah əməlləri və
yorulmaz fəaliyyətidir. Azad müəllimin həyatda öz yolu, öz dəstxəti var. Heç
kəsə bənzəmir. Həyata nə üçün, nə məqsədlə gəldiyini bilir.

Həyat insana verilən qısa zamandır. O zamanı mənalı yaşamaq, yadda ‐
qalan etmək bizdən asılıdır. Azad müəllim bunu bacardı. Həyatda, həm izi
qaldı, həm də sözü! Hələ qarşıda görüləsi neçə‐neçə işləri var, arzuları var
Azad müəllimin. Mən həmişə Azad müəllimin sadəliyinə, səbrinə, ürək,
açıqlığına, qəlb genişliyinə və işgüzarlığına heyran qalmışam. Azad müəllimin
həyat yolu bir məktəbdir, bir örnəkdir.

Bir də mənə elə gəlir ki, Azad müəllim həm də bir sığınacaqdır. Hamının
sığına biləcəyi, güvəndiyi bir yer. Elə buna görə də, bu gün də bu ocağa üz
tutanlar çoxdur! Həm ümidlə, həm də ərklə! Azad müəllim də onları qarşı ‐
layır böyük ürəklə:

Dünyada nə su, nə də od var,
Dünyada nə qohum, nə yad var.
Tanrıdan özgə bir ad var
Adam! Adam! Adam! Adam! 

elə bil Azad müəllim üçün deyilib...

Mehman Mayılxanlı
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AZ AD...

Dünya sözdən, adam ad ‐
dan başlayır!

Adam və ad sözləri arasındakı
oxşar səslənmə də, görünür ki, tə sa ‐
düfi deyil. Yəni kiməsə və ya nəyə sə
ad verəndə biz haradasa onu yarat ‐
mış sayılırıq!

Bəzən deyirlər ki, insanın üzü
onun iç aləmini göstərir. Bəzən də
deyirlər ki, adlarla onun ifadə etdiyi
varlıq arasında qəribə və sıx bağlılıq
da olur. Hər iki deyimin nə qədər
doğru olduğunu görmək üçün Azad
müəllimə baxmaq kifayətdir.

Götürək onun adıyla bağlılıq ‐
dan – hüriyyət və azadlıq Azad mü ‐
əl limin xarakterindədir. Yəni ad həm

də xarakterdir! Odur ki, Azad müəl lim həyatda özü olan adamdır! Özü olan
adam həmişə güclü və uğurludur!

Bilirsiz ki, tarix boyu AZAD olmaq, AZAD yaşamaq insanın ən böyük
arzusu olub!

Tarixdən göründüyü kimi, bu ad milyonlarla insanın qanı bahasına,
məşəqqətli mübarizələri sayəsində başa gəlib. Amma dostumuz Azad iki
nəfərin zəfəridir!

Atası Qulu müəllimin və anası Xədicə xanımın – hər ikisinin ruhu şad
olsun! Ona ad qoymaq üçün minlərlə ad içindən bir ad seçib və bir adın
içində min dad verən AZAD adını veriblər!

Çox az ad var ki, o ad daşıdığı adamla tən gəlir! Həmin o daşıdığı adamla
tən gələn ad – bizim Azad; Azad doğulub, azad olmaq hər kəsin gəzdirə
bildiyi bir nemətdir. Çünki ruhən Azad olmayan Azad ola bilməz.

Özü adına, adı da özünə uyğun gələn AZAD‐dır. Bu yerdə yadıma Cənubi
Azərbaycanda tanınmış böyük şairlərdən biri Bulud Qaracaoğlunun özünə gö ‐
türdüyü ədəbi təxəllüs düşdü. Şair özünə Səhənd dağının adını təxəllüs gö ‐
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türür. Ustad şairimiz M.H.Şəhriyar bu münasibətlə ona, “Səhəndiyyə” şeiri ni
yazır. O, şeirdə belə bir sətir var: Adaş olunca onunla, daha da ucalır san!

Ustadın bu fikri Azadlıq sözünün adaşı olan bizim Azad müəllimə də
aiddir! Çünki bu adaşlıq bizim Azad müəllimə də düşür!

Maşallah. O, sevildikcə sevilir!
Səsi, sorağı həmişə ucalardan gəlir və ucaldıqca ucalır!
Bu ucalığın isə tək bir sirri var. Mövlanə Cəlaləddin Rumi demiş:

“Yaranmışı Yaradana xatir sevmək!”
Yəni Azad Aslanov millətin, Vətənin, dövlətin sevən, xalqa qəlbən bağlı

bir insandır!
Dostluqda səmimi, sadiq və təmannasızdır!
Napaleon Bonapartın belə bir sözü var:“Dostluq və səmimiyyət ən çətin

tapılan nemətdir!”
Amma bu səmimiyyət və dostluq bizim Azad müəllimin canında,

qanında və ruhundadır! Onun fitrətindədir!
Mənə görə, həyatda üç cür işıq var. Birincisi gündüzlər günəşin işığı,

ikin cisi gecələr ayın işığı, üçüncüsü isə həm gecə, həm də gündüz işıq saçan
insanın içindən gələn öz işığı! Bu işıq isə Azad müəllim kimi nadir insanlarda
olur, çünki: 

Zahirən çox oxşar görünsək də biz, 
Büsbütün başqadır ürəklərimiz!
Azad müəllimin o nurlu, abır və həyasından dopdolu və dupduru

ürəyindən, əməlindən, bir sözlə, gözəl əxlaqından gəlir, Əli (ə) buyurub ki,
insanın qiyməti onun əxlaqının gözəlliyi qədərdir!
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Hamımız bilirik ki, Azad müəllim H.Z.Tağıyev adına Toxucu Tikiş Sənaye
Kombinatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mədəniyyət evinin direktorudur. Yəni
Azad müəllim həm də mədəniyyət işçisidir. Onun gözəl təşkilatçılıq və
idarəçilik qabiliyyəti vardır.

Ondakı bu dəyər, heç şübhəsiz, ailədən gəlir, çünki gözəl ailə başçısı,
həm də gözəl rəhbərdir! Odur ki, Azad müəllim qayğıkeş ata, sədaqətli ər,
mehriban bir adamdır!

Dillərdə dolaşan belə bir deyim var:“Rəhbərlik etməyi əvvəlcə öz evində
öyrən! Çünki bəzən bir insanı idarə etmək, bütöv bir xalqı idarə etməkdən
çətin olur. Odur ki, rəhbərlik etmək çox çətindir. Ailə isə ən çətin idarə olu‐
nan kiçik bir dövlətdir”.

Ailədə idarəçilik ona görə çətindir ki, ailədə bütün ailə üzvləri ailə
başçısı olaraq tək səndən tələb edir, amma idarə və ya müəssisədə isə
rəhbər olaraq sən hamıdan tələb edirsən. Odur ki, hökmranlıq asan,
idarəçilik isə çox çətindir!

Sabiq Fransa Prezidenti Şarl de Qoll deyirdi ki:“Rəhbərlik etmək istə yə ‐
nin ümumi mədəni səviyyəsi olmalıdır”. Məsələn, Makedoniyalı İsgən də rin
bütün uğurlarının özülündə Aristoteli görürük!

Yəni, Azad müəllimin gözəl idarəçiliyinin özülündə ailə idarəçiliyindən
gələn bir məharət var!

İlk cümlədə dünya sözdən başlayır dedik! Yəni Rəbbimiz “Ol”, – dedi.
Dünya oldu!

Yəni söz dünyadan əvvəldir, Allahdan sonradır.
Yaradılış sırasına baxsaq, belədir: Allah, Söz, Dünya! Bax bütün cəmiyyət

və mədəniyyətlər bu 3 dəyər üzərində durur. Yəni dünya Allahın əmri olan
sözlə dərk olunur və idarə olunur! Söz göydən gəlir və o həmişə uca tutulur!

İnsan yalnız sözlə insandır və ancaq sözün sayəsində bir‐birimizə
bağlanırıq!

Bu mənada, Azad müəllim həm də məharətli natiq, gözəl söz sərrafıdır!
Sözün yaşı yoxdur, amma söz adamının yaşı var. Bizim Azad müəllim öm‐
rünün 70‐ci payızını yaşayır! 70 yaş həm də yubiley yaşıdır! Bir söz adamı
olaraq, Azad müəllimə söz qədər pak, söz qədər hikmətli, mənalı, xeyirli və
bərəkətli ömür arzulayıb deyirəm ki, qardaş, 70 ilin 70‐idə mübarək!

Azad müəllim,
Başında 70‐in ömür çələngi,
Saflıqda uşaqsan, xilqətdə dağsan,
O qədər məhəbbət qazanmısan ki,
İnşəAllah, hələ bir 70‐də yaşayacaqsan!

Hacı Məhəmməd Hüseynov
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H.Z.Tağıyev adma TTŞK Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mədəniyyət evi
1984‐cü ildən indiyə kimi Bakı şəhərindəki klub və mədəniyyət evlərinin
kollek tivləri ilə (hansı ki həmin kollektivlər və kollektivlərin rəhbərləri
Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafında xidmətləri olub) sıx
iş birliyi yarat mış, maraqlı tədbirlər keçirmişdir.

Həmin kollektivlərdən:
1. Leytenant Şmidt adına Mədəniyyət evi – direktor Fikrət Urucəliyev;
2. Bakı Fəhləsi Mədəniyyət evi – direktor Şəmsəddin Cəfərov;
3. Yeni Bakı Neftayırma zavodu Mədəniyyət evi – direktor Mais Dayızadə;
4. Bakı Komvol Kombinatı klubu – müdir Mənsur Mənsimov;
5. Müəllimlər evi mədəniyyət evi – direktor Tofiq Quliyev;
6. M.Ə.Sabir adına kitabxana – müdir Firəngiz Bəşirova;
7. Aşıq Ələsgər adına Mədəniyyət evi – direktor Məmmədəli Abdullayev;
8. İnşaatçılar mədəniyyət evi – direktor Şirzad Məmmədov;
9. Xətai mədəniyyət mərkəzi – direktor Fərid Əliyev;
10. Dənizçilər mədəniyyət evi – direktor Nadir Babayev;
11. Gənclərin Respublika Bədii Yaradıcılıq Evi – rəhbər Çingiz Cəfərli;
12. Şah İsmayıl Xətai adına kitabxana – müdir Nabat Qədirova;
13. Səməd Vurğun adına mərkəzi kitabxana – rəhbəri Oruc Quliyev;
14. – müdir müavini Şamo Mansurov;
15. Şövkət Ələkbərova adına Mədəniyyət evi – direktor Venera Quliyeva;
16. 26 Bakı Komissarı mədəniyyət evi – direktor Saleh Məlikov;
17. Mərdəkan qəsəbəsi M.Əzizbəyov adına Mədəniyyət evi – direktor

Əliağa Mirzəyev;
18. Fioletov adına klub – müdir Fərhad Hüseynov;
19. Adil İsgəndərov adına Mədəniyyət sarayı – direktor Hacı Əliyev;
20. Xətai rayonundakı Nizami parkı – müdir Heydər Nağıyev;
21. Səttar Bəhlulzadə adına Mədəniyyət evi – direktor Fəramiz Abbasov;
22. Bakı Beynalxalq Dənizçilik Ticarəti mədəniyyət evi – direktor Əmir

Sadıqov;
23. Kənd Əhmədli mədəniyyət evi – müdir Ağası Haşımov.
Qeyd: Yuxarıda adları çəkilən mədəniyyət evlərinin, kitabxanaların rəh ‐

bərləri bacarıqlı, peşəkar və işgüzardılar.
Respublika ərazisində, həmçinin respublikamızdan kənarda keçirilən

tədbirlərdə Azad Aslanov ilə birlikdə yüksək peşəkarlıq bacarığı nümayiş
etdirirlər.
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ZƏNGİLAN RAYONUNUN 7 NÖMRƏLİ TAM ORTA
MƏKTƏBİ, MƏDƏNİYYƏT EVİ İLƏ QONŞULUQ 

VƏ DOSTLUQ TELLƏRİ

1988‐ci ildən başlayan Er mə nis ‐
tanın Azərbaycana təcavüzü nə hayət
1993‐cü ilin oktyabr ayında Zən gi la nın
işğalı ilə başa çatdı.O vaxta qədər
Dağlıq Qarabağ və onun ətraf ra yon ‐
ları Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Laçın, Kəl ‐
bəcər, Qubadlı artıq işğal olun muş du.

Zəngilanın işğalından sonra ra ‐
yonun 38 min nəfər əhalisi respub ‐
likanın 57 rayonunda müvəqqəti
məskunlaşdırıldı. O cümlədən, rayo ‐
nun dağlar qoynunda yerləşən ən
gözəl guşələrindən biri olan Çöpə ‐
dərə kəndinin (mənim doğma kən ‐
dim) əhalisinin əksər hissəsi Bakı
şəhərində Xətai rayonu ərazisində
məskunlaşdı .Ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin Fərmanına uyğun olaraq

məcburi köçkünlərin təhsil hüquq larının bərpası məqsədi ilə məktəb lərin
təşkil olunmasına icazə verildi. O vaxtlar o ağır günlərdə bizə öz doğması
kimi qollarını açan H.Z.Tağıyev adına tikiş‐toxuculuq birliyinin kollektivi və
birliyin direktoru Tofiq Quliyev (dün yasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin) oldu.
1994‐cü ilin fevral ayından Zəngilan rayon Çöpədərə kənd tam orta
məktəbinin bazasında Zəngilan rayon 7 №‐li tam orta məktəbi H.Z.Tağıyev
adına Kombinatın Mədəniyyət evinin 1‐ci mərtəbəsində fəaliyyətə başladı.
İndi artıq 2019‐cu ildir, deməli, artıq 26 ildir, bizim məktəbimiz bu tədris
ocağında fəaliyyət göstərir. Hal‐hazırda bütün məcburi köçkün rayonlarından
olmaqla məktəbimizdə 300‐ə yaxın şagird təhsil alır. Bu şagirdlərin təlim‐
tərbiyəsi ilə 35 nəfər müəllim, 10 nəfər inzibati işçi məşğul olur. Yəni 45
nəfər bu müəssisədə çalışaraq əmək haqqı alırlar. Şüb həsiz, hər bir kəsi mad‐
diyyat düşündürür. Ancaq inanın ki, bizim üçün maddiyyat qədər mənəviyyat
da vacibdir. Uşaqlarımızın hərtərəfli böyüməsi, baş verən hadisələrin düzgün
təhlil olunması – bütün bunlar çox vacibdir.
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Bu sahədə bizə adı, sözün həqiqi mənasında, böyük hərflər ilə yazılmalı
olan, dövlətə və dövlətçiliyə sədaqətli, millətini ürəkdən sevən çox yüksək səviy ‐
yəli bir ziyalı Əməkdar mədəniyyət işçisi, mədəniyyət evinin müdiri Aslanov Azad
Qulu oğlu yaxından kömək etdi. Çox böyük ürəyə malik bu insan mədəniy yət
evinin bütün qapılarını bizim şagirdlərin üzünə açdı. Azad müəllim bununla
kifayətlənməyərək mədəniyyət evinin rejissoru Qurbanəli müəllim Mürsəlova
(dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin) ciddi şəkildə tapşırıq verdi ki, bizim
uşaqlarla məşğul olsun. Bax o vaxtdan biz bu mədəniyyət evində həm milli, həm
də beynəlmiləl bayramları qeyd edirik. Məktəbin ədəbiyyat müəl liməsi Simuzər
Quliyeva (yeri gəlmişkən, bu sahədə çox bacarıqlıdır) dəfələrlə Novruz bayra ‐
mı nı, Yeni il şənliklərini, Xocalı soyqırımını, Zəngilanın işğal gü nünü, Ulu öndərin
anım gününü, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və s. təd bir ləri təşkil
edib. Şagirdlərimizi nəinki Xətai rayonu səviyyəsində, hətta Mə dəniy yət Nazirliyi
səviyyəsində də qeyd ediblər. Ona görə də, Simuzər müəllimə rayon icra haki ‐
miy  yətinin, Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı və mükafatlarını almışdır.

Bütün bu naliyyətlər üçün biz Azad müəllimə, Qurbanəli müəllimə özü ‐
mü zü borclu hesab edirik. Onlara ürəkdən təşəkkür edirik. Çox şükürlər ol ‐
sun, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının yürütdüyü düzgün
si ya sət nəticəsində, artıq məcburi köçkünlərin heç bir problemləri qalmayıb.
Problem yalnız torpaqların işğaldan azad olunmasıdır ki, inşallah çox yaxın
zamanda ona da nail olacağıq.

Simuzər Quliyeva,
Bakı şəhəri Zəngilan rayon 7 №‐li tam orta məktəbin 

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəlliməsi. 
22 aprel 2019‐cu il.
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MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN KEŞİYİNDƏ

Hər kəsə yaxşı bəllidir ki,
son illər ərzində cə miy ‐
yət həyatında təzahür

olu nan bir sıra ziddiyyətli məqamlar
özünü qabarıq şəkildə nümayiş et‐
dirdiyi üçün içdiyimiz su və udduğu ‐
muz hava qədər zəruri olan mənəvi
dəyərlər arxa plana keçmiş, əvəzin ‐
də isə o qədər də vacib olmayan
xırda dəyərlər önə çıxmışdır. Kapi‐
talizm cəmiyyətinə xas olan bir sıra
yırtıcı keyfiyyətlər, o cümlədən tikin ‐
ti və bahalı imarətlər ucaltmaq xəs ‐
tə liyi geniş vüsət aldıqca, mənəvi
də yərlərin yaşanması və qorunması

əvəzinə aşınma və deqradasiyalar özünü aydın biruzə verirdi. Belə bir
xoşagəlməz vəziyyət bəzi yüksək mənəviyyat sahibi olan dəyərli ziyalılarımızı
na rahat etdiyi üçün insanların mənən zənginləşməsi yolunda konkret ad ‐
dım lar atmağa, uğurlu layihələr gerçəkləşdirməyə vadar etdi. Belə dəyərli
zi yalılarımızdan biri də haqqında söhbət açmaq istədiyim Əməkdar mədə ‐
niy  yət işçisi, H.Z.Tağıyev adına Bakı Tikiş‐Toxuculuq istehsalat Birliyinə məx ‐
sus olan Mədəniyyət evinin direktoru Azad Aslanovdur. Yeri gəlmişkən, onu
da qeyd edim ki, ikinci yarısına yenicə qədəm qoyduğumuz bu 2019‐cu ilin
dekabr ayında dəyərli Azərbaycan ziyalısı Azad Aslanovun 70 yaşı tamam
olur.

Son illər ərzində Azad müəllimin gərgin, məqsədyönlü fəaliyyəti özünün
səmərəli nəticələrini verməkdədir. Bir‐birindən ağıllı və zəhmətkeş olan ba ‐
la ları yüksək təhsil alıb layiqli peşələrə yiyələndikcə, normal ailə sahibi olub
dünyaya gözəl, ağıllı, sağlam balalar gətirdikcə, yetirmələrinin xoş səs‐so ra ‐
ğı düzü‐dünyanı bürüdükcə fərəhdən ürəyi dağa dönüb. Belə fərəhli gün lə ‐
rin birində cənab Prezidentimizin Fərmanı ilə yüksək fəxri ada layiq gö rülüb.
Bu uğurlar, müvəffəqiyyətlər onun başını gicəlləndirməyib, əksinə daha sə ‐
mə rəli daha məqsədyönlü fəaliyyət göstərməyə ruhlandırıb. İllərdən bəri
üzə rində çalışdığı kitabı yekunlaşdıraraq çapa təhvil verib və böyük zəhmət,
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kifayət qədər zəngin maddi vəsait bahasına başa gələn və Azad müəllimin
ki fayət qədər şərəfli, sanballı olan nəsil şəcərəsi haqqında aydın təsəvvür
ya radan bu “Bir nəslin izi ilə” kitabı 2015‐ci ildə yüksək bədii zövqlə, nəfis
tər tibatla işıq üzü gördü. Bunun ardınca, Azad müəllimin bilavasitə təş ki lat ‐
çı lığı ilə çay, meyvə, şirniyyat stolu arxasında, kifayət qədər zəngin musiqi
nöm rələrinin müşayiəti ilə bu gözəl kitaba layiq olan təntənəli bir təqdimat
mərasimi də keçirildi.

Nahaq yerə deməyiblər ki, hər bir uğur özü ilə növbəti bir uğur gətirir.
Nəhayət, 2018‐ci ilin yazında uzun illərdən bəri çəkilən ağır zəhmət özünün
daha bir parlaq bəhrəsini verdi. Belə ki, məhz Azad müəllimin qayğısı sayə ‐
sin də yetişib formalaşan və dünyaya səs salan “Natiq” ritm qrupunun rəh ‐
bəri Natiq Şirinov hörmətli Prezidentimizin Fərmanı ilə Azərbaycanın Xalq
artisti kimi yüksək fəxri ada layiq görüldü. Aradan bir neçə həftə keç dik dən
sonra Natiq bəy öz kollektivini səfərbər edərək Xətai ra yon zəh mət keşləri
qarşısında möhtəşəm bir hesabat konserti ilə çıxış etdi. 

Azərbaycanımızın dəyərli ziyalısı Azad Aslanovun “Bir nəslin izi ilə” adlı
kitabının işıqüzü gördüyü vaxtdan bizi dörd ilə yaxın bir müddət ayırır. Ulu
Tanrı da şahiddir ki, ötən bu müddət ərzində biz bu kitabı dönə‐dönə vərəq ‐
ləmiş, ayrı‐ayrı yazılanları təkrar‐təkrar oxumuş, nəticədə isə daxilən zəngin ‐
ləşdiyimizi və nələrisə öyrəndiyimizi aydınca hiss eləmişik.

Azad Aslanov 37 ilə yaxındır ki, Xətai rayonundakı bu Mədəniyyət evinin
direktoru vəzifəsində çalışır və məhz onun gərgin zəhməti sayəsində ötən 135
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bu illər ərzində bu Mədəniyyət evi respublika ərazisində fəaliyyət göstərən
bu tipli yaradıcılıq kollektivləri üçün, bir növ, təcrübə və nümunə məktəbi
rolunu oynaya bilmişdir. Belə ki, ötən bu illər ərzində bu kollektivdə yetişib
formalaşan nağara ifaçısı Natiq Şirinov, skripka ifaçısı Səlim Abbasov, qarmon
və akkordeon ifaçısı Ənvər Sadıqov, klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu
və başqaları Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmaqla yanaşı, məşğul
olduqları sahə üzrə respublika ərazisində şəriksiz liderə çevrilmişlər. Bu
şəxslərin qazandığı böyük uğurların hər birində bu və ya digər formada Azad
müəllimin müəyyən rolunun olması şəksiz və şübhəsizdir.

Xalq Artisti Natiq Şirinovun, təxminən, bir il bundan əvvəl təşkil etdiyi
və özünün yaratdığı “Natiq” ritm məktəbinin vaxtaşırı məşqlər etdiyi doğma
Mədəniyyət evinin böyük salonunda gerçəkləşən hesabat konsertinə daha
kimlər təşrif gətirməmişdi. ATV teleşirkətinin məşhur aparıcısı Nanə Ağa ‐
malıyeva, Space Teleşirkətinin sabiq rəhbəri, tanınmış ictimai xadim və
pedaqoq, istedadlı jurnalist Etibar Babayev, bir vaxtlar bu kollektivdə yetişib
formalaşmış sevilən Xalq artisti qarmon və akkordeon ifasının zirvəsində
qərarlaşmış Ənvər Sadıqov, tanınmış müğənni və skripka ifaçısı Səlim Ab‐
basov və Natiqin özü ilə konsertdən sonrakı çay süfrəsi arxasındakı söhbət ‐
lərimiz daha maraqlı və yadda qalan oldu.

Azad Aslanovun “Bir nəslin izi ilə” kitabı onun həm də ləyaqətli,
zəhmətkeş, ən başlıcası isə istedadlı qələm sahibi olduğunu isbata yetirmək ‐
dədir. Bu kitab, həmçinin Azad müəllimin çox şərəfli və ləyaqətli bir nəslin
nümayəndəsi olduğunun real göstəricisidir. 236 səhifəlik kitabın əvvəlində
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Şəmkir torpağının yetirib dünyaya bəxş etdiyi dəyərli şəxsiyyətlər haqqında
müfəssəl məlumat verilir. Bunun ardınca isə 1600‐cü ildən üzü bəri Azad
Aslanovun mənsub olduğu Məşədalılar nəslinin şəcərə tarixi qrafik şəklində
oxucuya təqdim edilir. Daha sonra Azad müəllimin doğulub boya‐başa
çatdığı, uşaqlıq və ilk gənclik dövrünü keçirdiyi Keçili kəndi barədə kifayət
qədər zəngin olan məlumatlar oxucuya təqdim edilir. Doğulduğu kəndin
zənginliyi, böyüklüyü ilə qürur duyan müəllif kitabın 15‐ci səhifəsində yazır:
“Keçili kəndi Şəmkir rayonunun böyük yaşayış məskənlərindən biridir. Bu
kənd rayonun maddi və mənəvi sərvətləri ilə zəngin olan münbit və bə ‐
rəkətli torpağı, mülayim iqlimi və insanlarının işgüzarlığı ilə başqa yerlərdən
fərqlənir”. Bundan sonra kəndin sayılıb‐seçilən, üzdə olan nəsilləri, bu nəsil ‐
lərin nümayəndələri olan ayrı‐ayrı insanların adları, eləcə də bu əraziyə daxil
olan yer, yurd, çay, çöl və meşə adları təqdim olunur ki, bu məlumatlar öz
zənginliyi, əhatə dairəsinin genişliyi ilə haradasa ensiklopedik səciyyə daşıyır.
Kifayət qədər zəngin tarixə malik olan və dəyərli şəxsiyyətlər yetirən Keçili
kəndində zaman‐zaman adlı‐sanlı nəsillər də yaşayıb. Bunlardan ən məşhuru
Azad müəllimin mənsub olduğu Məşədalılar nəslidir. Bu kənddə, həmçinin
Xəlilbəylilər, Cinhasanlılar, Cəmmədlilər, Həştililər, Gözümlülər, Alihüseynlilər
kimi adlı‐sanlı nəsillər olub ki, onların törəmələri bu gün də elimizi‐obamızı
layiqli əməlləri ilə şöhrətləndirməkdə davam edirlər.

Kitabda Azad müəlllimin atası Qulu Aslanov, babası – müxtəlif vəzifə ‐
lərdə çalışdıqdan sonra 1938‐ci ildə Kolxoz sədri vəzifəsinə irəli çəkilmiş Abdı
Aslanov, əmiləri – Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmiş Tanrıverdi və
Talış Aslanovlar, Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu bitirmiş kimyaçı alim, 137
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fəlsəfə elmləri doktoru Kərəm Aslanov, həmçinin bibiləri – Bakıda Pedaqoji
İnstitutu bitirmiş Alidə Aslanova və Qazax şəhərində Pedaqoji Texnikumu
bitirmiş Validə Aslanova barədə də müfəssəl məlumat verilir. Həmçinin o da
qeyd olunur ki,Abdı babanın Nabat nənə ilə birgə böyütdükləri 8 övladdan
27 nəvəsi, 60 nəticəsi, 20‐dən artıq kötücəsi, onun oğlu, həmçinin Azad mü ‐
əl  limin atası Qulu Aslanovun 8 övladdan 24 nəvəsi, 23 nəticəsi var. Haqqında
söhbət açmaq istədiyimiz Azad bəyin özü isə 26 dekabr 1949‐cu ildə anadan
olub və bu yazı da onun yaxınlaşmaqda olan 70 illik yubileyinə həsr edilir.
Onu dünyaya gətirən, böyüdüb cəmiyyət üçün faydalı bir şəxsiy yət, ləyaqətli
bir övlad kimi yetişdirən ata‐anası bu gün Haqq dün yasındadır. Anamız
Xədicə xanım Aslanova 90‐a yaxın uzun, mənalı bir ömür yaşadı və mən də
bir neçə il bundan əvvəl onun haqqında bütöv bir qəzet səhifəsin dən ibarət
olan sanballı bir yazı işləyib çap etdirməyi özümə övlad lıq borcu bildim.
Yazının çapından bir neçə ay sonra anamız Tanrı dərgahına qovuşdu. 

Mən özüm qırx ilə yaxın bir müddətdir ki, Azad müəllimi tanıyıb dost ‐
luq edirəm və bu dostluqla daxilən qürur duyuram. Onu ilk dəfə tanıyanda
Azad bəy çox gənc idi və beş mindən artıq işçisi olan və özümün də 20 ildən
artıq bir müddətdə çalışdığım nəhəng bir əmək kollektivinin Həmkarlar
İttifaqları Komitəsinin sədri kimi məsul bir vəzifədə çalışırdı. Gənc lərin əmə ‐
yə, Vətənə və digər yüksək ideallara məhəbbət ruhunda tər biyə olunmasını
təmin etmək məqsədi ilə onu həmin bu H.Z.Tağıyev adına Tikiş‐toxuculuq
istehsalat birliyinə məxsus olan Mədəniyyət evinə direktor təyin etdilər və
indi 37 ildən artıqdır ki o, bu məsul və şərəfli vəzifədə çalışır. Əsasən ötən
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əsrin 80–90‐cı illərində “Çeşmə” adında bir ədəbi‐bədii gənclik klubu ya rat ‐
mışdım və Azad müəllimlə əlbir olaraq müəssisəyə məxsus olan yataq xana ‐
lar da, eləcə də Mədəniyyət evinin iri və kiçik zallarında yüksək səviyyəli
mə dəni tədbirlər, ədəbi‐bədii gecələr, yaradıcılıq görüşləri keçirirdik. Təsəv ‐
vür edin ki, bu gün respublika miqyasında tanınan və sevilən dəyərli sənət
adamları Baba Vəziroğlu və Paşa Qəlbinur kimi görkəmli insanların o illərdə
çap olunmuş ilk kitablarının təqdimat mərasimini məhz biz təşkil elədik və
bu ənənəni davam etdirərək həmin silsilədən olan onlarla tədbiri mədəni
həyatımızın tarixli gerçəkliyinə çevirdik. O illərdə, həmçinin Ağa Laçınlı, Tofiq
Bayram, Eldar Baxış, İlyas Tapdıq, Telman Adıgözəlov, Çingiz Əhmədov,
Həsən Cəbrayılov, Firudin Qurbansoy, Bəhram Basqallı, Mürvət Qədimoğlu
Həkəri, İlham Qəhrəman, Əlisəmid Kür, Məti Osmanoğlu, Asif Rüstəmli,
Söhrab Tahir, Nüsrət Kəsəmənli, Məhərrəm Qasımlı, Rüstəm Behrudi kimi
dəyərli sənət adamlarının yaradıcılıq görüşlərini məhz Azad müəllimin
köməyi və qayğısı sayəsində keçirə bildim. O illərdə Saleh Salah zadə və
Bəhram Basqallı kimi yaradıcı simalar mənimlə sıx, intensiv əlaqə saxlayır
və bu tədbirlərin təşkilində, eləcə də idarə olunmasında yaxından iştirak
edirdi. Bütün bu tədbirlər heç şübhəsiz ki, Azad müəllimin dəyərli bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında və bu mədəniyyət evinin bütün respublika
miqyasında nümunə və təcrübə məktəbinə çevrilməsində mühüm rol
oynayırdı. Elə bu səbəbdəndir ki, indi Azad müəllim özünün əlamətdar yu‐
bileyi ərəfəsində yeni, daha sanballı bir kitab üzərində çalışmaqdadır.

Azad müəllim doğulub dünyaya gəldiyi ailənin ilk övladı olub. Səkkiz
uşaqlı ailədə ondan sonra 4 oğul, 3 qız doğulub. 1969‐cu ildə, ondan 20 il 139
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sonra sonbeşik Sevinc xanım dünyaya gəlib. Onun özündən kiçik iki qardaşı
həyatının çiçəkləndiyi bir dövrdə vaxtsız dünyalarını dəyişib. Bu baxımdan
da, o mənə çox bənzəyir. Mən də evin ilk övladı olmuşam və mənim də
özümdən kiçik iki qardaşım vaxtsız dünyalarını dəyişib. Haqqında söhbət
gedən kitabda Azad müəllimim şəxsiyyət kimi formalaşmasında bu və ya
digər formada müsbət rolu olan şəxslərin hər biri barədə müfəssəl məlumat
verilir. Bu adamların yarısı onun iş, əməl yoldaşları, digər yarısı isə dostları
və qohumlarıdır. Bu yazının yekun hissəsində həmin insanların üçü barədə
konkret məlumat vermək istəyirəm. Onlardan biri Xalq artisti Natiq Şirinov,
digəri H.Z.Tağıyev adına Tikiş‐toxuculuq İstehsalat Birliyinin baş direktoru
cənab Rəfail Tağıyev, üçüncüsü isə Prezident Adminstrasiyası Kitabxanasının
direktoru, cənab Mayıl Əhmədovdur.

Azad bəyin dost və qohumları barədə az‐çox məlumat verdik, amma
haqqında müfəssəl söz açmaq istədiyimiz bu şəxsiyyətlərin hər üçü onun
üçün qohumdan da əziz olan iş, əməl, məqsəd və amal yoldaşlarıdır. Şöhrəti
dünyanı qarış‐qarış dolaşan mahir nağara ifaçısı, çoxlu sayda tələbələr yetiş ‐
dirmək yolu ilə bildiklərini başqalarına ötürməkdən zövq alan bacarıqlı ritm
us tası, mədəniyyət sahəsində qazandığı saysız‐hesabsız tarixi nailiy yətlərinə
gö rə ötən il Xalq artisti kimi yüksək fəxri ada layiq görülmüş Natiq Şirinovun
in diki səviyyəyə ucalmasında heç şübhəsiz ki, Azad müəllimin və onun rəh ‐
bər lik etdiyi Mədəniyyət evi kollektivinin mühüm rolu olub. Bu sözləri, eyni
za manda Xalq artisti Ənvər Sadıqova, Əməkdar artistlər Səlim Abba sova,
Şa hin İsmayılova və başqalarına da aid etmək olar. Mədəniyyət evindən cə ‐
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mi bir neçə yüz metr məsafədə yaşadığı üçün Natiq müəllim digər həm kar ‐
la rından fərqli olaraq Mədəniyyət evinin kollektivi və əziz dostu Azad As la‐
novla daha sıx əlaqə saxlayır, nəticədə isə, çoxsaylı kollektivi ilə birgə həyata
ke çirdiyi intensiv məşqlərini məhz bu məkanda gerçəkləşdirir. 10 noyabr
1975‐ci ildə Bakı şəhərində anadan olan Natiq Şirinov 32 yaşında Əməkdar
artist, 43 yaşında isə Xalq artisti adına layiq görülüb. Onun qazan dığı sənət
uğurlarını kiçik bir yazıda əhatə etmək qeyri‐mümkün olduğu üçün görülən
işləri sistemləşdirib mükəmməl formada indiki və gələcək nəsillərə çatdır ‐
maq məqsədi ilə yazmaq istədiyimiz kitab üzərində intensiv işlərə başla mı ‐
şıq. Haqqında söhbət açdığımız “Bir nəslin izi ilə” kitabında Natiq Şirinov
ba  rədə iki səhifə yarımlıq yazı dərc olunub. Həmin yazıdan bircə cümləni
dəyərli oxuculara təqdim etmək istəyirəm. “2005‐ci ildən başlayaraq “Natiq”
ritm qrupu dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlə dən Malayziya, Tayvan,
İtaliya, Koreya, Sinqapur, Türkiyə, Fransa, İsveçrə, Ameri ka, Almaniya və Ru ‐
si yada Azərbaycanı layiqincə təmsil edib ölkəmizə başuca lığı gətir mişdir”.
Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl bu musiqi qrupu
İran səfərindən qayıtmış, cənublu soydaşlarımızla həyəcan dolu görüşlər
zamanı kövrək məqamlar yaşanmış, bir‐birindən maraqlı və yüksək səviyyəli
musiqi nömrələri ifa olunmuşdur. Bir neçə ay bundan əvvəl Gənc
Tamaşaçılar Teatrının binasında Dövlət Pantomima Teatrının 25 illik yubileyi
təntənəli şəkildə qeyd olundu. Yubiley zamanı hər kəs şahid oldu ki, yubilyar
kollektivin hazırladığı teatrlaşdırılmış kompo zisiyaların böyük əksəriyyəti ta ‐
ma şaçıya məhz Natiq Şirinovun bəstələdiyi və tərtib etdiyi musiqi nömrə lə ‐
ri nin sədaları altında təqdim olundu. Haq qında söhbət gedən Mədəniyyət
evi nin binası bir əsrdən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Binanın divarları keyfiy ‐
yətli daşlardan hörüldüyü üçün otaqları hündür, geniş və işıqlıdır. Lakin
təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, binanın isitmə sistemi bərbad vəziy yət ‐
də dir. “Səma”, “Aliyə”, “Azəri‐Qafqaz” kimi məşhur rəqs qruplarının balaca
fidanları qışın soyuq günlərində buxar sistemi yerli‐dibli işləməyən, buz kimi
soyuq otaqlarda məşq etməyə məcbur olursa, bu faktın özü bu sahəyə cav‐
abdeh olan şəxsləri dərindən düşündür məlidir. Natiq Şirinov bu vəziyyətə
döz mədiyi üçün öz şəxsi vəsaiti hesabına daxili interyerin nəfis görkəm al ‐
ma sı, böyük zalın yayda sərin olması, kiçik zalın isə qışda isidilməsi üçün mü ‐
va fiq işlər görmüşdür. Bu bina, əslində tarixi əhəmiyyətə malikdir, çünki
unu dulmaz Xalq yazıçımız Əbdülhəsənin ötən əsrin 30‐cu illərində qələmə
aldığı “Dünya qopur” adlı bədii‐tarixi roma nının əksər hadisələri məhz bu
toxuculuq kombinatında və bu kollektivə məx sus olan Mədəniyyət evində
cərəyan edir. Bu gün Natiq Şirinov bu binanı yaşatmaq və tarixi abidə kimi
qoruyub saxlamaq üçün Azad Aslanovla birgə bu binanı uçurub yerində
göydələn ucaltmaq istəyən bəzi üzdəniraq işbaz lara qarşı mübarizə aparırlar. 141
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Haqqında söhbət açmaq istədiyimiz digər dəyərli şəxsiyyət 20 ildən
artıq müddətdə fəaliyyəti iflic halına salınmış H.Z.Tağıyev adına Bakı Tikiş‐
Toxuculuq ASC‐nin baş direktoru Rəfail Tağıyevdir. Mən Rəfail müəllimi əslən
Bakının Balaxanı kəndindən olan Rüstəm kişinin direktoru olduğu nə həng
ərzaq mağazasında əmtəəşünas işlədiyi vaxtlardan tanıyıram. Ara dan keçən
30 ilə yaxın müddət ərzində mən onu Rüstəm kişinin qohum zənn eləmişəm,
amma bu kitabda ona həsr edilmiş yazını oxuyarkən bildim ki, H.Z.Tağıyev
ənənələrinin layiqli davamçısı olan Rəfail Tağıyev əslən Ağdam rayo nun dan ‐
dır. Son dərəcə mədəni, alicənab, ləyaqətli və səxavətli insan olan Rəfail mü ‐
əl lim öz şəxsi biznesindən gələn gəlir hesabına həm mədəniy yət evinin
ümdə ehtiyaclarına, həm mədəni tədbirlərin təşkilinə, həm də qəlbi yurd
nisgili ilə çırpınan soydaşlarına qayğı göstərib yardım etməklə geniş hörmət
və nüfuz sahibi ola bilmişdir.

Mayıl Əhmədov bu gün Prezident Adminstrasiyası Kitabxanasının direk ‐
toru kimi çətin və məsul bir vəzifədə çalışır. Bundan əvvəl isə uzun illər bo ‐
yunca Azad müəllimin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Mədəniyyət evi ‐
nin nəzdindəki kitabxananın direktoru olub. O da hər zaman Azad müəllim
kimi sadə, səmimi, ləyaqətli, alicənab olub. Elə bu keyfiyyətləri də onu indiki
məqama kimi ucaldıb. Kitaba daxil olan sonuncu yazı Mayıl müəllimə məx ‐
susdur və on il bundan əvvəl 200‐dən artıq dost‐tanışın iştirakı ilə “Tac Ma ‐
hal” şadlıq sarayında təntənəli şəkildə qeyd olunan 60 illik yubileyinə təbrik
mətni kimi qələmə alınıb. Sözümün sonunda bir daha vurğulamaq istəyirəm
ki, Ulu Tanrı Azad, Natiq, Rəfail, Mayıl kimi gözəl və dəyərli şəxsiy yətlərlə
dost luğu, qardaşlığı, mehribançılığı bizə çox görməsin.

Bayram Afrucalı,
tənqidçi‐publisist. 27.07.2019.
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UŞAQLAR BİZİM GƏLƏCƏYİMİZDİR

H.Əliyev deyib: “Uşaqlar, gənc lər
xal qımızın, müstəqil Azər bay can
Respub lika sının parlaq gə lə cə yi ‐

dir. Müəllim vəzifəsi isə ona görə şə rəf lidir
ki, o, cəmiyyət üçün ən dəyərli, zəkalı, tər ‐
bi yəli vətəndaşlar hazır layır”.

Daha sonra demişdir: “Cəmiyyətin gə ‐
lə cək tərəqqisi bir çox cəhətdən indi gənc ‐
lə rimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı
olacaqdır. Ona görə də, təhsilimiz tamamilə
yenidən qurulmalıdır”.

Uşaqların gələcəyi, professional müəl ‐
limlərin tədrisindən asılıdır. Mən – Əliyeva
Raziyə müəllimə 2007‐ci ildən H.Z.Tağıyev
adına Toxuculuq Kombinatı Mədəniyyət evin ‐
də uşaqların gələcəyini düşünərək 3 ya şından
6 yaşına qədər balaların mək  təbəqə dər in ki ‐
şafı ilə məşğul olmağa baş ladım. Körpə uşaq ‐
ların məntiq, zehin, təfək kür inkişafı ən vacib
inkişaflardan biri olduğuna görə uşaq ların
yaşına uyğun inkişaf proqramını tərtib etdim.

Bu proqram gələcək nəslimizin mən ‐
tiqli dərəcədə ən güclü zehinə malik olan
uşaqları yetişdirməyə köməklik edən bir proqramdır.

Məktəbəqədər uşaqların möhkəm bilik bünövrəsi onları zirvələrə
qaldırmağa kömək edir.

Məktəbəqədər uşaqların möhkəm bilik bünövrəsi onları yüksək
nailiyyətlər qazanmağa köməklik edir. Gələcək nəslimizin yaşayış tərzinin
tamamilə başqa tərzdə olması üçün böyük bir təkandır. Biz buna inanırıq.

Mən ali məktəbdə oxuyarkən, 1966‐cı ildə bizim tələbələri Özbə kistanın
qədim şəhəri olan Səmərqəndin Şahlar sarayı – Registana səyahətə apar dı ‐
lar. O zaman Registanın 2010 yaşı var idi. Registana çatmamış bizə bələdçi
dedi ki, xahiş edirəm, Şahlar sarayına tərəf baxın, görün necə parıl dayır. Biz
hamımız təəccüblə avtobusun pəncərəsindən baxıb gördük ki, gözəl bir
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mənzərə yaranıb. Registan doğrudan da elə parıldayır ki, günəşin işığı kimi
gözlərimizi qamaşdırır.

Registana çatdıq və qarşımızda iki nəhəng üzbəüz sarayı gördük. Bu
sarayın hər tərəfi milli, gözəl naxışlarla bəzədilmişdi. O naxışların boyağının
tərkibinin nədən ibarət olduğunu indiyə kimi tapa bilmirlər.

Registan öz gözəlliyi ilə hamını valeh etmişdi. Bu binanın uzun müd dət li
olmağının səbəbi onun möhkəm bünövrəsinin olduğundan xəbər verirdi.

Sözüm ondadır ki, bu misal məktəbəqədər uşaqların möhkəm bilik bü ‐
növ rəsinin düzgün, professional, işgüzar müəllimlər tərəfindən verilməsi,
uşaq   ların gələcəyinin parlaq olmağına aparır. Əsasən 3 yaşından 6 yaşına
qə   dər uşaqların gələcəyi bu proqramı mənimsəməkdir və gələcək nəsillər
və  tə nimizə, xalqımıza, dövlətimizə, torpağımıza xeyr verən lazımlı bir insan
ola caqdırlar.

Uşaqların gələcəyi valideynlərin əlindədir. Valideyn çalışmalıdır ki, mək ‐
tə  bəqədər hazırlıq kursunda oxuyan uşaqlar professional hazırlıq qrupuna
cəlb edilsinlər, məntiq, zehin, təfəkkür inkişafını almış uşaqlar zirvələrə
yüksəlsinlər.

Bizim məktəbəqədər hazırlıq kursumuzda kiçik yaşlı uşaqlar məş ğul
olur. 3 və 4 yaşlı uşaqların proqramı öz yaşına uyğun hazırlanır.

5 yaşlı uşaqlara artıq riyaziyyatı, əlifbanı, yazmağı və oxumağı öyrədirlər.
Nəticədə bizim məktəbəqədər hazırlıq kursunu bitirən uşaqlar Bakı şə ‐

hə  rinin görkəmli lisey, gimnaziyalarına yüksək bal toplayaraq qəbul olu nurlar.
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