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Kitabda məşhur milyonçu Ağa Musa Nağıyevin həyatından, neft
sahəsində görkəmli şəxsiyyət olduğundan, bu günümüzə çatan çoxlu
yadigarları – binalarından söhbət gedir, Sovet dövründə onun
fəaliyyətinin üzərinə kölgə salmağa çalışan kommunist ideologiyasının
siyasətinin xalqı üçün əvəzsiz işlər görmüş, gələcək nəsillərin gözündə
mənfi obraz kimi göstərməyə çalışan və ümumiyyətlə A.M.Nağıyevə
olan müxtəlif baxışlara diqqət yetirilmişdir.
Dialrə Nağıyeva – “Xalq üçün ömrünü şam kimi əridən ...”; 226 səh.
Azəbaycan Respublikazı Gənclər və İdman Nazirliyi – 2006

Kitabın ərsəyə gəlməsində AzDİU-nun rektoru, Millət vəkili,
professor Şəmsəddin Hacıyevə eləcə də Gənclər və İdman Naziri
Azad Rəhimova minnətdarlığımızı bildiririk.

"Allah Azərbaycan xalqına zəngin təbii sərvətlər bəxş
etmisdir. Azərbaycan xalqının da dəyərli insanları, böyük
alimləri, fədakar neftçiləri və başqa mütəxəssisləri bu zəngin
sərvətlərin vətən-xalq naminə istifadə edilməsi iicün böyük işlər
görmüşlər. Bu işlərin biri də neft sənayesinin texniki istehsal
bazasının infrastrukturunun yaranması olmuşdur".
"Azərbaycan neft sənayesinin qədim və zəngin tarixi var.
Azərbaycan qədim odlar diyarıdır. 1848-ci ildə diinyada ilk dəfə
məhz Azərbaycan torpağında neft fontan vurub və dünyada neftin
sənaye üsulu ilə hasilatına başlanıbdır".
Heydər Əliyev
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Neft milli sərvətimizdir
1875-ci ildə Bakıdakı neft emalı müəssisələrinin sayı
artdıqca sərvət ardınca Abşerona axışan kapitalistlərin sayı da
artırdı. Nobel qardaşlarının 1879-cu ildə yaratdıqları şirkət neft
quyuları qazmaq və istismar etməklə yanaşı axtarış, kəşfiyyat,
neft emalı ticarəti, elmi tədqiqat işləri ilə də maşğul olurdular.
Sonralar bir sıra şirkətlər də neft emalı ila məşğul olmağa
başladılar. Bu zaman mədənlərdə güçlü fontanlar vururdu. Adi bir
insan birdən-birə milyonçuya çevrilirdi. Belələrindən biri də Bakı
neft miliyonçusu Ağa Musa Nağıyev idi.
İri neft maqnatları arasında xüsusi nüfuza malik olan bu
şəxsin adı bu gün də böyük hörmətlə yad edilir.
Dövrün tələblərinə uyğun şəkildə iş quran bu insan
Azərbaycanın neft sənayesi tarixində özünəməxsus yer tutur.
Neftin milli sərvət olduğunu dərk etmək və ondan əldə edilən
sərmayənin Bakının inkişafına, arxitekturasına yönəltmək - bu idi
Ağa Musa Nağıyevin amali, düşüncəsi ...
Bəli, o dövrdə bu həqiqətləri həyata keçirmək nə qədər
çətin olsa da, Ağa Musa Nağıyev kimi sahibkarlar bu tarixi
imkandan mümkün qədər istifadə edə bildi, neftdən gələn gəlirin
xalqın gəliri kimi başa düşülməsinə, bu gəlirdən vətənin gələcəyi
üçün istifadə olunması kimi tarixi bir ənənənin əsasını qoydular.
Sahibkarlığı inkişaf etdirmək, xarici neft maqnatları ilə
rəqabətə girmək, Azarbaycan neft sənayesinin ilk inkişaf
dövrlərini təmsil etmək - bütün bunlar milyonçu Ağa Musa
Nağıyevin həyatında əlamətdar hadisə oldu.
Azarbaycanın neft sənayesi tarixi şərəfli yol keçərək özünün bu
günkü mərhələsinə çatmışdır.
20 sentyabr 1994-cü ildə Bakıda dünyanın aparıcı neft
şirkətləri ilə imzalanan "Əsrin Müqaviləsi" Azərbaycanın yeni
dövrdə neft strategiyasının əsasını qoydu.
2005-ci ildə Heydər Əliyev adına "Bakı- Tbilisi- Ceyhan"
asas ixrac boru neft kəmərinin istifadəyə verilməsi Azarbaycan,
Gürcüstan va Türkiyə ücün mühüm tarixi hadisəyə çevrildi.
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Beləliklə "Əsrin Müqaviləsi" adı ilə bağlanan neft-qaz
kontraktları üzrə görülən işlər Azərbaycan neft-qaz sənayesinin
inkişafca yeni mərhələsinə qədəm qoydu.
Bütün bu parlaq uğurlar xalqımızın ümumilli lideri
Heydər Əliyevin əvəzsiz rolü və xidmətləri ilə bağlıdır.
Böyük bir tarixə malik olan Azərbaycan neft sənayesinin
bu günkü nəaliyyətləri sözsüz ki, ölkəmizin ənənəsi ilə uzlaşır.
Xalqın misilsiz sərvəti sayılan neftdən gələn gəlirin onun maddi
rifahının yüksəlməsinə yönəlməsi bu siyasətin başlıca məqsədlərindən sayılmalıdır.
Buna görə də neft- qaz müqavilələrinin gerçəkləşməsi, əldə
olunan vəsaitlərin səmərəli şəkildə istifadə olunması məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 29 oktyabr 1999-cu il
tarixli fərmanı ilə “Dövlət Neft Fondu” yaradıldı. Fondun məqsədi
vəsaitlərinin şəffaf şəkildə xalqımızın ən zəruri ehtiyaclarına
yönəltməkdən ibarətdir.
Xaliq Rəhimli
publisist
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Ön söz və minnətdarlıq
Bakının arxitekturasına gözəllik verən, tikdirdiyi binaların
və vəsaitinin hesabına görə Ağa Musa Nağıyev 11 milyonçular
sırasında birinci olmuşdur. Sovet dövrü və Kommunist
ideologiyasının siyasəti-xalqı üçün əvəzsiz işlər görmüş
milyonçunu
gələcək nəsillərin gözündə mənfi obraz kimi qələmə verməyə
çalışmışdır.
Ağa Musa Nağıyev haqqında ədəbiyyatın az olması da bu
baxımdandır.
Kitabda “Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi ondadır ki …”;
“Maarifpərvər
milyonçu”;
“Nağıyevlərin
gülümsünən
çırpıntıları”; “Xalqına xidmət yolu”; “Bir zamanlar bu dünyada
nər kişilər yaşadılar”; “Onun haqqında nə qədər çox danışılsa,
xəyallar “İsmailiyyə”nin ətrafında dolanır”; “Ehtiram borcu Ağa
Musa sərvətinin qırmızılaşdırılmasına, talan edilməsinə, hətta
ruhuna belə rahatlıq verilməməsinə baxmayaraq”; sərlövhələri
altında yazılan sətirlərdə müəlliflər Ağa Musanın halal haqqının
özünə qaytarılmasına cəhd göstərmişlər.
Gözünün ağı-qarası olan İsmayıl sarıdan ürəyinə düşən
ağrıya məlhəm qoyan oğlu-vərəsəsi Fərəc Nağıyevin incəsənət
aləmində izi və əməli işləri A.M.Nağıyevin xalqa xidmət yolunun
bir növ davamıdır.
Düşünürəm ki, kitabda onların hər ikisinin barəsində
deyilən xoş sözlər nəciblikdir, keçmişimizə ehtiram əlamətidir.
A.M.Nağıyevə həsr edilmiş bu kitabın ərsəyə gəlməsində
Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının böyük
əməyinə qiymət verib, minnətdarlığımı bildirirəm.
Həmçinin Nərmin Samirqızı – nəvəmə kitabın
hazırlanmasında göstərdiyi köməyinə və səyinə görə təşəkküt
edirəm.
Kitabdakı səhvlərə və təvazökarlığa görə məsuliyyəti öz
üzərimə götürürəm.
Dilarə Nağıyeva
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Ağa Musa Nağıyev yer üzündə cənnət axtarışında olub
Азярбайжан халгы юз тарихи сийаси вя ижтимаи шяраитиня
эюря ХЫХ-ХХ ясрлярдя милли янянялярини, игтисадиййатыны, о
жцмлядян йерли сащибкарларын нефтдян ялдя етдикляри эялирляр
щесабына бу эцн мцстягил Азярбайжанын бцтцн сащяляриндя
фяалиййят эюстярян алимлярин, игтисадчыларын вя диэяр
мцтяхяссислярин ярсяйя эялмясиндя милли буръуазийамызын бюйцк
хидмятляри олмушдур.
Лакин тяəссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан
Демократик Жümщуриййятинин деврилмясиндян сонра, 1920-жи
илин сосиалист ингилабы illər boyu ярсяйя эялмиш юзцнцн бюйцк вя
милли буръуазийалары сайылан А.М.Наьыйевляри, Щ.З.Таьыйевляри,
М.Мухтаровлары, И.Щажынскиляри, Ашурбяйовлары вя башгаларыны
сящв вя йанлыш тящлилляр нəтижясиндя итирди.
Adı XX əsrin əvvələrində Azərbaycanın məşhur «On bir
milyonçu» su sırasına düşən və bu siyahıda öncül yerlərdən birini
tutan Ağa Musa Nağıyev 1849- cu ildə Bakıda anadan olub.
Ağa Musa Nağıyev ilk növbədə xalqımızın məşhur
«Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala» deyimini özünə
şüar götürmüşdür.
Varidatının ümumi miqdarı 690 milyon qızıl pul _
məbləğində dəyərləndirilən Ağa Musa Nağıyev bu kapitalını
təkcə bina tikintisinə deyil, həm də o dövrdə cəhalət girdabında
boğulan xalqının maariflənməsinə, onun dünyagörüşünün və
ümumi mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətinə sərf
etmişdir.
Ağa Musa Nağıyevin ən ağrılı yerlərindən biri də o vaxtkı
Azərbaycanın səhiyyə sistemindəki problemlər idi. Məhz
səhiyyənin aşağı səviyyədə olması səbəbindən əziz oğlu İsmayılı
itirən və bu itkinin ağrısını daim qəlbində gəzdirən Ağa Musa
Nağıyev başqasının da övladları xəstəlikdən ölməsin deyə,
xəstəxanalar tikdirməyə çalışır. Doğumla ölüm arasındakı ömür
adlı məsafədə hərəmiz öz həyatımızın trayektoriyasını cızırıq.
Dünyaya göz açdığımız kimi, bir gün də gözlərimizi yumub,
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əlvida deyirik. Ancaq hər şey bununla bitmir. Çünki Axirət evinin
qapısına hərə bir cür üz tutur. İnsanlar var ki, elə dünyaya gəldiyi
kimi pak, günahsız, mömin bir müsəlman insan olaraq köçür bu
dünyadan. İllər boyu rəhmət oxunur, gördüyü işlər minnətdarlıqla
xatırlanır.
O insanlardan biri də Azərbaycan xalqının qürur duyacağı
böyük oğlu, Bakı milyonçusu Ağa Musa Nağıyevdir.
Ябяс дейил ки, онун вя диэяр азярбайжанлы хейриййячилярин
ямяйи вя пуллары сайясиндя Бакыда гыса мцддят ярзиндя бцтюв
бир зийалы нясли дя тяшяккцл тапды.
Наьыйев «Реалнı мяктяби» тикдирир вя мяктябдя охуйан
тялябялярин тящсил щаггынын юдянилмясини юз цзяриня эютцрцр.
Онун фяалиййяти йалныз бунuнла мящдудлашмыр.
Бязякли Исмаилиййя, rокко вя bорокко цслuбuнда
тикдирдийи «н» гядяр мябядляр! Бунлар Бакынын гапысындакы
дцнйа цзцня ачылан ян эюзял пейзаjлардыр, нягшидир
Азярбайжанымызын.
Савадсыз вя эянж олмасына бахмайараг щяйатын нябзини
психолог дягиглийи иля тута билмиш Аьа Муса Наьыйев, язабязиййятля топладыьы вясаити ЩАРА, НИЙЯ вя НЯЙЯ хяржлямяйи
бажарыб.
Аьа Муса Наьыйев Бакы Нефт Сянайечиляри Гурултайы
шурасынын, Бакы Aь нефт zаводлары Иттифагынын (1891) вя
Сярянжам Комитясинин цзвц олуб.
О, щазыр мящсулларын сатыша чыхарылмасы, ихраж тарифляринин
азалдылмасы вя саир мясяляляр барядя Комитя ижласларында чыхыш
едиб, ideya verib, тялябляр иряли сцрцб.
О, хейирхащлыьы, хейир ямялляри, зийалы тяфяккцрц иля зяманясинин месенатлары арасында юзцнямяхсус шяряфли йер тутур.
Лакин нядянся дюврцнцн гара гцввяляри – бядхащлары,
наданлары сюзцн мяжази мянасында щяйат университетинин
игтисад факцлтясини «гырмызы дипломла» баша вурмуш Аьа Муса
Наьыйевин ишыглы фяалиййятиня гара дон эейдирмишляр. Аллащын
юзцня беля хош эялян гянаятçилийини, зярря гядяр исрафа
вармадыьыны ифрат дяряжядя габардараг цзяриня «хясис» вя йа
9

«симиж» дамьасы вурмушлар.
Deyirlər insan o zaman ölür ki, onu xatırlayan sonuncu şəxs də
həyatdan köçür. Neft milyonçusu və xeyriyyəçisi Ağa Musa
Nağıyev sadə bir ailədə göz açmasına, heç bir təhsil almamasına
baxmayaraq, həyatda özünə fərasəti və ağlı ilə yol açıb. Onun
xalqın ehtiyaclarından irəli gələn hər bir çağırışa vaxtında cavab
verməsi, doğma şəhəri ilə bağlı bütün xeyriyyəçilik işlərində
yaxından fəal iştirakı, şəhərimiz üçün qoyub getdikləri ona
əbədilik qazandırıb.
1920-ci ilin aprelində Sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra Ağa Musanın bu istedadlı, dərrakəli, enerjili və fərasətli
addımları o vaxtkı cəmiyyətin dayaqlarından birinin, bəlkə də
dövrünün ən zəngin azərbaycanlısının varislərini müflis etdi.
Azəri oğullarına və qızlarına bir müraciətim var:
keçmişlərə nəzər salıb, tariximizi dərindən öyrənib, düşünməyi
bacarsınlar.
Ağa Musa Nağıyev Bakının iri mülk sahibkarlarından birincisi
olub, onun başqa milyonçulardan fərqli cəhəti, köhnə Bakının
memarlıq simasına ən çox töhfə verməsidir.
Böyük alman filosofu Karleyl Tomasın belə bir qeydi var
ki, yer üzündə nə qədər oğullar varsa, xalqlar onun şöhrəti
arxasında gizlənib. Belə oğullar var, ancaq onların sayı çox deyil,
Azərbaycan xalqının belə oğullarından biri də milyonçu,
xeyirxahlıq mücəssəməsi olan Ağa Musa Nağıyevdir. Adını uzun
illər yaddan çıxarmaq istəsələr də, o, gördüyü işləri və xeyirxah
əməlləri ilə ölməzlik qazanıb, adını əbədi olaraq tarixə yazdı. Bu
isə hər kəsə nəsib olmur.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda
qazılan neft quyularından fontan vuran “Qara Qızılın” hesabına
Bakıda xeyli milyonçular meydana gəlmişdi. Onların sərvət
sahiblərinə çevrilmələri üçün bir quyunun fontan vurması kifayət
edərdi. Əvvəllər bir parça çörək qazanmaq üçün iynə ilə gor
qazanlar, bir anda milyonçuya çevrilirdilər.
Fərəc müəllimin anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində
Dilarə xanım zərif çiyinlərindəki nəsil şəcərəsinin ağır,
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unudulmuş
yükünün
bəzi
məqamlarını
görüləcək
yüngülləşdirmişdi. Uzun illər cürət edib haqqında danışılmayan
milyoner Ağa Musa Nağıyevin ayaq altında qalmış "əmanət"
qəbrinin qədim Biləcəri kəndindəki "evinə" köçürülməsinə də o
cəhd göstərmişdir. Məzar üstü yaddaş daşı qoyuldu. Dilarə xanım
Ağa Musa Nağıyevin uzun illər yaddaşlaşması həsrəti ilə yaşadı,
fani dünyadan köçmüş atası Fərəc Nağıyevi də xatırladı.
Arzularından bir hissəsini həyata keçirən mərd Dilarə xanım indi
də yorulmadan çalışır, sözün əsil mənasıda iqtisadçı olan Ağa
Musa Nağıyevin öz binasında "İsmailiyyə"də onu təntənə ilə yad
etdirir. 1890-1892-ci illərdə artıq Ağa Musa varlanıb milyonçuya
çevrilir.
Beləliklə zaman onun cılız bədəninə qüvvə verir, torpaq
isə onu varlandırır.
Qulağında daima atasının nəsihəti səslənirdi: “Oğul! Bacardığın
qədər bina tikdir, bir o qədər ömrün uzun olar! ”
Bu nəsihəti unutmayıb 98 bina tikdirən Ağa Musa, 70
yaşında dünyasını dəyişərkən son sözləri: “Hayıf. İki bina da
tikdirsəydim, 100 yaşayardım” olur.
Bu Ağa Musanın nəvələrinin: Dilarə, Solmaz və mərhum
Raufun arzusudur. Bir arzları da nə vaxt isə 2 bina tikdirib, Ağa
Musanın tarixə 100 bina tikdirən kimi salınmasını görməkdir.
Ağa Musa Nağıyev Bakının iri mülk sahibkarlarından
birincisi olub, onun başqa milyonçulardan fərqli cəhəti köhnə
Bakının memarlıq simasına ən çox töhfə verməsidir
Аьа Муса кими миллятинин йолунда вар-дювлятини
хяржлямякдян чякинмяйян, гейрятли сащибкарларымызын итирилян
щагларыны гайтармасаг да, щеч олмаса онларын адларыны ужа
тутмагла рущларыны шад етмялийик.
Hər bir insan həyatda öz ömrünü yaşayır və bir iz, xatirə qoyub
gedir. Deyirlər insan o zaman ölür ki, onu xatırlayan sonuncu şəxs
də həyatdan köçmüş olsun. Ağa Musa Nağıyevin izləri indi-indi
Dilarə xanım, Solmaz xanım və birdə artıq dünyasını dəyişmiş
Raufun səyi nəticəsində dərinləşir. Nə qədər Dilarə xanım
salamatdır, o qədər də Ağa Musa Nağıyev yaşayacaq.
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Dilarə xanımın Nazim Hikmətin sözlərindən dediyi misralar hər
zaman qulaqlarımda cingildəyir: Mən yanmasam, sən yanmasan,
bəs qaranlıqları kim işıqlandıracaq?
Dilarə xanımın payına düşüb, Ağa Musa Nağıyevin
qaranlıq taleyinə işıq saçmaq.
Ağa Musa Nağıyev həmişə inamlı olub. İnanıb ki,
xalqımız qədirbiləndir, min təlatümlər olsa da, qara küləklər əssə
də, onun xeyirxahlığı öz layiqli qiymətini alacaqdır. Düşünürəm
ki, əgər belə olmasa idi nəhəng tikinti-abadlıq işləri gördürən
M.Nağıyevin özünə bir məqbərə-türbə hazırlatmağı çox da çətin
olmazdı. Lakin o, inamına arxalanaraq ürəklərdə heykəlini
qurmuşdur.
Sənə ehtiramım ölçüyə gəlməz,
Baba həsrətini bir kimsə bilməz.
Kim deyir:-Ölənin qədri bilinməz?
Torpağın üstündə qoymusan sərvət,
Xeyirxah əməlin aləmə ibrət.
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Vətən oğlu Ağa Musa!
Kaş qollarım beşik olaydı,
Uzanaydın qollarımda Sən!
Nəvən Dilarə Ağamusa
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Азярбайжан халгынын хошбяхтлийи ондадыр ки, …
Азярбайжанлылар минилликляр бойу юзляринин тарихи
Вятянляри олан Азярбайжан яразисиндя йашайараг дцнйа
сивилизасийасында дащи шяхсиййятляри Низами Эянжяви, Г.Тябризи,
И.Нясими, М.Фцзули, Ш.И.Хятаи вя с. иля танынмышлар. Азярбайжан гядим торпаглары, зянэин милли мяняви дяйярляри вя дащи
шяхсиййятляри иля бяшяр тарихиндя юз силинмяз излярини гоймушдур.
Дцнйада эедян ижтимаи-сийаси просесляр зямининдя зянэин
мядяниййятя малик олан бу халг юз дядя-баба торпагларындан
департасийа олунмуш, тарихи торпагларындан дидярэин дцшмцш
вя мцяййян заман кясийиндя ялдя етдийи милли игтисади
имканлары иля йанашы юз милли дювлятчилийини дя инкишаф етдирмяк
игтидарындан мящрум олмушдур.
Азярбайжан халгы юз тарихи сийаси вя ижтимаи шяраитиня
эюря ХЫХ-ХХ ясрлярдя милли янянялярини, игтисадиййатыны, о
жцмлядян йерли сащибкарларын нефтдян ялдя етдикляри эялирляр
щесабына бу эцн мцстягил Азярбайжанын бцтцн сащяляриндя
фяалиййят эюстярян алимлярин, игтисадчыларын вя диэяр
мцтяхяссислярин ярсяйя эялмясиндя милли буръуазийамызын бюйцк
хидмятляри олмушдур.
Лакин тяəссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан
Демократик Жümщуриййятинин деврилмясиндян сонра, 1920-жи
илин сосиалист ингилабында узун мцддятя ярсяйя эялмиш юзцнцн
бюйцк вя милли буръуазийалары сайылан
А.М.Наьыйевляри,
Щ.З.Таьыйевляри,
М.Мухтаровлары,
И.Щажынскиляри,
Ашурбяйовлары вя башгаларыны сящв вя йанлыш тящлилляр нятижясиндя
итирди.
Игтисад елминин йени нязяриййяляри ясасында беля нятижяйя
эялмяк олар ки, бир юлкянин тякжя йерцстц вя йералты йатаг вя
мядянляри о юлкянин сярвяти щесаб олунмур. Щяр бир юлкянин
сярвяти халгын ичиндян ярсяйя эялмиш ишэцзар, кичик вя бюйцк
фабрик вя заводлары йарадан вя идаря едян милли
буръуазийаларыдыр ки, бу эцнdя фяхр вя гцрурла бахдыьымыз
Бакымызын эюзяллик тажы – «ИСМАИЛИЙЙЯ» ЕА-нын Ряйасят
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Щеййятинин бинасы, щяйатымызын илкин юзцллярини гойдуьумуз –
«Сяадят Сарайы», ижтимаи, мядяни вя елм ожагларыны юзцндя
тяжяссцм етдирян йцзлярля бу тип биналарымыз бизя мящз милли
буръуазийаларымыз – А.М.Наьыйевлярдян, Щ.З.Таьыйевлярдян
йадиэар галмышды.
Еля бу йердя йаддашлардан силинмяйян бир дейим йада
дцшцр:
Тикмядим юзцм галам,
Тикдим ки, изим гала.
Бакымыза йарашыг верян бу биналар
санки бизляря
тарихимизин итмямяси, милли кимлийимизин нцмуняси, изи кими
ярмаьан олунмушдур. Щяля ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында бир сыра
дцнйа дювлятляринин фирмаларынын Бакы нефтиня олан бюйцк
мараглары Азярбайжан нефт сянайесинин инкишафына мцяййян
шяраит, нефт емалы цчцн нящянэ потенсиал имканлар йаратмыш
олсалар да цмумиликдя Азярбайжаныn елм-тящсил, сянят, щабеля
гейри-нефт секторларында нцмуня эюстярмяk цчцн газандыглары
эялирин жцзи щиссясиндян Азярбайжана беля бир из гойуб
эетмямишляр.
Азярбайжан халгынын хошбяхтлийи ондадыр ки, онун иэид,
халгы цчцн сяхавятли, бюйцк хейриййячи оьуллары олуб, вар вя
олажаг. Тарих бизя бу дядя-бабаларымызын гядр-гиймятини
билмяйимизи, юз кимлийимизя юзэяляшмяйин ня демяк олдуьуну
юйрятди. Биз бу кими оьулларымызын щесабына онларын симасында
Щейдяр Ялийев кими бюйцк шяхсиййятин рящбярлийи сайясиндя ХХ
ясрин сонунда дяфялярля ганлы щадисялярин ичиндян юз милли
байраьымыз иля ижтимаи-сийаси сабитлийин бяргярар едилмясини
тямин едяряк, Азярбайжан халгынын фираван йашамасына,
дювлятимизин интенсив инкишафы уьрунда мцщцм аддымлар атылды.
Артыг Азярбайжан Республикасы мцстягил, демократик бир
юлкядир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан, ейни заманда
юзляри иля Азярбайжаны, доьма Вятяни црякляриндя дашымаьа
боржлу олан сойдашларымыз юлкямизин тяряггиси йолунда онлар
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цчцн мирас гойулан вя йени йарадылмыш имканлардан
бящряляняряк юз ювладлыг боржларыны лайигинжя йериня йетиряряк
бу эцнцмцзцн Наьыйевляри - Таьыйевляри олараг онларын
сяляфляриня чевриляжякдир!
Елиза Исмайылова
Дцнйа Азярбайжанлыларынын
Ялагяляндирмя Шурасынын Ижрачы катиби
Ağa Musa Nağıyev - maarifpərvər milyonçu
Adı XX əsrin əvvələrində Azərbaycanın məşhur «On bir
milyonçu»su sırasına düşən və bu siyahıda öncül yerlərdən
birini tutan Ağa Musa Nağıyev 1849- cu ildə Bakıda anadan
olub.
Körpə yaşlarından əməksevərliyi ilə seçilən və
yaşlandıqca təcrübəsi, zəhmətə bağlılığı daha da artan Ağa Musa
Nağıyev Tanrının bəxş etdiyi fitri istedad, dərin zəka və uğurlu
bəxt sayəsində tezliklə Azərbaycaının məşhur milyonçularından
birinə çevrilir. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvələrində Bakı nefti
çoxlarını var-dövlət sahibi etsə də, onlardan yalnız bir neçəsi bu
varidatı təkcə özünün yox, həm də xalqının firavanlığı üçün sərf
edib ki, bu sırada da ilk yerlərdən birini məhz Ağa Musa
Nağıyev tutur.
Ağa Musa Nağıyev ilk növbədə xalqımızın məşhur
«Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala» deyimini rəhbər
tutaraq, düz 98 bina inşa etdirib. Xatırladaq ki, əsasən məktəb və
xəstəxanaların yerləşməsi məqsədilə tikilən bu binaların bir
çoxunun inşasında qədim Şərq və Avropa memarlıq
məktəblərinin ən kamil nümunələrindən əxz edilən üsullar
nəzərə alınmaqla yanaşı, arxitektura və dizayn məsələləri həm
də Ağa Musa Nağıyevin özünün təklifləri, mülahizələri əsas
götürülmüşdür. Yüksək zövqə malik Ağa Musa Nağıyevin
təkliflərində simmetriyanın son dərəcə dəqiqliklə gözlənilməsi,
binanın əzəmətli və fasadının cəlbedici olması üçün verdiyi
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məsləhətlər bu gün də memarları heyrətləndirməkdə, onun fitri
istedadına dərin rəğbət yaratmaqdadır.
Hazırda Bakının bir çox gözəgəlimli yerlərində
Azərbaycan memarlığının nümunələri kimi göstərilən tikililərməhz Ağa Musa Nağıyevin şəxsi vəsaiti və təklifləri əsasında
inşa edilmişdir.
Varidatının ümumi miqdarı 690 milyon qızıl pul _
məbləğində dəyərləndirilən Ağa Musa Nağıyev bu kapitalını
təkcə bina tikintisinə yox, həm də o dövrdə cəhalət girdabında
boğulan xalqının maariflənməsinə, onun dünyagörüşünün və
ümumi mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətinə sərf
etmişdir.
Məsələn, 1907-ci ildə o, qubernatora məktub yazaraq,
Bakıdakı «Realnı» deyilən məktəbin tikintisini öz üzərinə
götürməyə razılıq verməsini xahiş edir və bu məqsədlə 25 min
rubl vəsait də ayırmağa hazır olduğunu qeyd edir. Eyni zamanda,
onu da əsas şərt kimi irəli sürür ki, həmin məktəbdə savadsız
müsəlman uşaqlarının məktəbəhazırlıq sinifləri açılsın və onların
sonrakı mərhələdə təhsillərini davam etdirməsinə şərait yaradılsın.
Ağa Musa Nağıyevin bu təşəbbüsü və qayğıkeşliyi müsbət
qarşılanır və 1908-ci ildən etibarən, məktəb onun himayəsinə
verilir. 1909 və 1910- cu illərdə isə o, məhz bu təşəbbüskarlığına
və qayğıkeşliyinə görə, iki dəfə İmperator tərəfindən orden və
medalla mükafatlandırılır.
Ağa Musa Nağıyevin ən ağrılı yerlərindən biri də o vaxtkı
Azərbaycanın səhiyyə sistemindəki problemləri idi. Məhz
səhiyyənin aşağı səviyyədə olması səbəbindən əziz oğlu İsmayılı
itirən və bu itkinin ağrısını daim qəlbində gəzdirən Ağa Musa
Nağıyev başqasının da övladları xəstəlikdən ölməsin deyə,
xəstəxanalar tikdirməyə, onların maddi-texniki bazasını
gücləndirməyə və tibb mütəxəssislərinin hazırlanmasına çalışır.
Onun vəsaiti hesabına Bakıda o dövr üçün müqayisəolunmaz
dərəcədə təchiz olunmuş 3 iri xəstəxana –hazırda Ağa Musa
Nağıyev adına xəstəxana, E.Əfəndiyev adına xəstəxana və «Ana
və uşaq» Mühafizə İnstitutu - tikilib istifadəyə verilir.
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Ağa Musa Nağıyevin halal haqqı qaytarılmalıdır.
Doğumla ölüm arasındakı ömür adlı məsafədə hərəmiz öz
həyatımızın trayektoriyasını cızırıq. Dünyaya göz açdığımız kimi,
bir gün də gözlərimizi yumub, əlvida deyirik. Ancaq hər şey
bununla bitmir. Çünki Axirət evinin qapısına hərə bir cür üz tutur.
İnsanlar var ki, elə dünyaya gəldiyi kimi pak, günahsız, mömin bir
müsəlman insan olaraq köçür bu dünyadan. İllər boyu rəhmət
oxunur, gördüyü işlər minnətdarlıqla xatırlanır.
O insanlardan biri də Azərbaycan xalqının qürur duyacağı
böyük oğlu, Bakı milyonçusu Ağa Musa Nağıyevdir.
Roma imperatoru Avrelli Markın “Özüm özümlə söhbət”
əsərində belə bir məqam var: “hər kəsin dəyəri onun nəyə can
atmağındadır.” Bu ifadəni xatırlamaqda məqsədim Ağa Musa
Nağıyevin bütün ömrü boyu xeyirxahlığa, insanlığa can atmasıdır.
Bu mənada onun dəyərini heç nə və heç kim ilə müqayisə etmək
mümkün deyil. Ağa Musa Nağıyev özü idi. O insan ki, saya –
hesaba gəlməz xeyirxah əməlləri ilə birlikdə Bakıda biri digərinin
təkrarı olmayan düz 98 bina tikmişdi. 98 unikal bina. Bakının
gözü hesab edilən binalar dünən də belə idi, bu gün də belə
olacaq, sabah da...
Əslində bu binaların hər biri arxitektura cəhətindən böyük
bir sənət əsəri, tarixdir. Tarix isə heç vaxt yaddaşlardan silinmir.
Mən də o fikirlərlə razıyam ki, Ağa Musa Nağıyevin keçdiyi ömür
yolu, fəaliyyəti gənclərimiz üçün öyrəniləcək bir məktəbdir.
Düşünürəm ki, belə qürur duyulacaq sırada dayanmağa haqqı
çatan Ağa Musa Nağıyev Azərbaycan xalqına, gənclərimizə
tanıldılmalıdır. Belə insanların Azərbaycan xalqı qarşısında elə
misilsiz xidmətləri var ki, belə şəxsiyyətləri unutdurmağa cəhd
göstərsələr də, zaman-zaman buna nail ola bilməyiblər. Nə yaxşı
ki, bu gün babalarının adını yaşadan, neçə-neçə illərdir bu yolda
min bir əziyyətlə qarşılansalar da, bir addım da geri çəkilməyib
mücadilə aparan, Ağa Musa Nağıyevin halal haqqını tələb edən,
bunu özlərinə borc bilən iki nəvəsi – Dilarə və Solmaz xanım
vardır. Bizim hər birimizin də borcudur ki, onların bu
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mücadiləsinə dəstək verək. Ən azı ona görə ki, Ağa Musa
Nağıyev gördüyü bütün işləri Azərbaycan adına, Azərbaycan
xalqına, Azərbaycan insanına ithaf edib. Bakı milyonçusu axırıncı
qəpiyini də bu millətin, bu xalqın yolunda sərf edib. Onun üçün
Azərbaycan adlı bir məmləkətin inkişafı, tərəqqisi, Azərbaycanın
rifahı hər şeydən öncə idi. Bu onun məqsədi, həyatının mənası idi.
Bu gün bizim hər birimiz cəmiyyətdə hansı mövqe
tutmağımızdan, hansı peşə sahibi olmağımızdan asılı olmayaraq,
Dilarə və Solmaz xanımın Ağa Musa Nağıyevin haqqının
tanınması uğrunda apardıqları mübarizəyə dəstək verməliyik.
Onlar doğrudan da yorulmadan bu yolda böyük fədakarlıq
göstərirlər.
Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda Bakı milyonçusu, minlərlə
insanın himayədarı olmuş, tarix yaradan Ağa Musa Nağıyevin
adına işıq salacaq hadisələrin şahidinə çevriləcəyik. O zaman bu
iki nəvə rahatlıq tapacaq, Ağa Musa Nağıyevin ruhu isə şad
olacaq.
Allah rəhmət eləsin!
Millət vəkili Jalə Əliyeva
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НАЬЫЙЕВЛЯРИН ЭЦЛЦМСЦНЯН … ЧЫРПЫНТЫЛАРЫ
Neft milyonçusu, neftin kralı, 1-ci dərəcəli tacir, “Zolotaya
Şeynaya Medal na Andreyevskoy Lente” və “Orden 3-ey stepeni
Svyatoqo Stanislava” kimi fəxri medal və orden sahibinin,
mesenat-xeyriyyəçi, 98 bina tikdirənin – Ağa Musa Nağıyevin,
ən nəhəng milyonçunun ölümündən 87 il ötür. Bu il martın 4-də
onun ruhunun nigaran bir təşvişdə olacağı gündür... Bu
ildönümə sahmanladığım səhifələri savab bildim.
Арамсыз зянэя дястяйи галдырырам. Диларя Наьыйевадыр.
Şющрятли месенат Аьа Муса Наьыйевин нявяси, ушаглыгдан таныдыьым йашыдым. Цмдяси, юмцр чырпынтыларына бяляд олдуьум
няжиб бир ханым. Щяйяжанлы данышыр: Бабам щаггында китаб
баьлайырам. Истяйирям Сиз дя гатыласыныз. Ахы чох важиб
сящифяляр вар sизин щафизяниздя, Наьыйевляр барядя. Лцтфян
йазын.
-Диларям! – дедим. Сясин титрямясин. Мцтляг йаддашымы
газарам.
Йазыйа яйилирям…
Дярин ойанышда яввялжя бу аьры мяшьул едир;
Дюрд гябр еви дяйишмиш, нящайят сонунжу - дюрдцнжц
ябядиликдя ращатлыг тапан Аьа Муса аьанын рущу эюрясян
тясялли рюйасына говуша билдими? Вя нящайят ки, щагг булдуьу
о бир сяда, она айан олдуму? Айан олдуму она, о йорьун
кямикляря? Ки, щяр мцстябидин лабцд сону олдуьу кими, щаггын
да галиблийи щюкмдцр! Вя бу зярурятдир. Yatmış Skeletə dəxli
olmasa da,Oyaqlar üçün, deyək ki, tayfa üçün bir növ
səadətdir.Gecikmiş qələbədir...
Birinci haşiyə:
Дцшцнцрям…
Оьлу Фяряж Наьыйеви хатиримя эятирирям. Щярдянбир бизим
Тязя Пир кцчясиндяки евимизя эялярди. Атам онун щюрмятини
язиз тутарды. О чох зарафатжыл, йумор иля данышмаьы севян,
мещрибан вя шян адам иди. Реалист иди, щяйат кешмякешляриня
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ачыг эюзля бахарды. Bир дяфя сцрякли эцлцшц ичиндян мющкям
щюнкцрмцшдц, амма … Биз буну эюрмцшдцк. Онda демишди:
«…атам-атам, инди мян нейляйим?» бах онда чийинляри
дизляриня гядяр енмишди, йумаьы хатырладырды. Бу шякил мяним
эюзляримин юнцндядир.
О эедяndян сонра атам деди: еля билирсиз о ади адамдыр?
О, мютябяр бир кишинин оьлудур. О, «Сатираэит» театросунун
бядии рящбяри вя реъиссору олмушдур. Инди щеч кимдир . Юзц дя
комедик ролларын ян йахшы ойунчусу юзц иди.
İkinci haşiyə:
Комедийа! Бунун архасында о, щюнкцрмцшдц. Нийя?
Нийя Фяряж ями беля етмишди? Мяня айдын дейилди. Амма онун
тез-тез ишлятдийи бу sюзу – «атам-атам, инди мян нейляйим»и,
щямин йувасыз кялмяляр…мяним гулагларымын щяля дя
сакинидир.
Атам сорушмушду: Фяряж, ня чох хошун эялир сянин
«атам-атам» ифадясиндян? Демишди ки, атам юзц буну тез-тез
ишлядярди. Онда Фяряж Наьыйев беля бир ящвалат нягл етмишди:
-Башлары гумара гызышыб евлярини сатыша гойан
ахмаглардан Аьа Муса бу евляри сатын аларды. Онун
тикилиляринин сайы цмумиййятля 98-я чатмышды. Щя, гядешим, беля
ишляря вясаит сярф едян атам бир дяфя лотулар тяряфиндян
оьурланаркян, ондан истянилян мябляьи вермякдян имтина едир.
Дейир: «Атам-атам, юлдцрсяниз щеч йарысыны да ала
билмяйяжяксиз. Мян жанымдан кечмяйя щазырам, пулуму эюйя
совурмаьа йох.»
Ялбяття ки, Аьа Муса Наьыйев эцжлц месенат иди. Бакы
цзяриня дцздцйц Йадиэарларына ейфори бир севэи иля яйилян бу
Мцщцм Фигур маарифлянмянин дя зярурилийинин дяркиндя иди.
Бунун
фювгцндя дуран, нижатсыз
хястяляр цчцн илк
хястяханалар тикдирян, йолухманын гаршысыны алмаьа жящд едян,
бу ишляр цчцн Кисясини бошалдан «симиж» - тябии ки, бу ады
топуьуна да алмайажагды.
Ябяс дейил ки, онун вя диэяр азярбайжанлы хейриййячилярин
ямяйи вя пуллары сайясиндя Бакыда гыса мцддят ярзиндя бцтюв
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бир зийалы нясли дя тяшяккцл тапды.
Наьыйев «Реални мяктяби» тикдирир вя мяктябдя охуйан
тялябялярин тящсил щаггынын юдянилмясини юз цзяриня эютцрцр.
Онун фяалиййяти йалныз бунанла мящдудлашмыр.
Бязякли Исмаилиййя, rокко вя bорокко цслuбuнда
тикдирдийи «н» гядяр мябядляр! Бунлар Бакынын гапысындакы
дцнйа цзцня ачылан ян эюзял пейзаjларыдыр, нягшидир
Азярбайжанымызын.
Шцкцр ки, яски биналар – Эцняшдя парлайан гожа
орнаментляр… щяля ки, саламат бахыр.
Üçüncü haşiyə:
Hя, Диларям, мющтяшям бабасы уьрундакы щялак! Сян
чырпынтыларында ол, эюряк бу мянзяря бизя няйи пычылдайacaq;
bудур, о, балажа гыздыр. Демяк ки, 1951-жи ил, Пиршаьы. Бизим
сяскцйсцз… артыг худмани баьымыза атасы иля бирэя эялмишдиr.
О да атасы Фяряж кими дейиб-эцлян, эцляркян дцшцнжялидир. О да
дярин кядярлянмяйи бажарыр. Hцндцр мейня колунун архасында
эизлянмишик. Эизлинпач ойунунда беля дилхордур. Цзцм
эиляляйир. Дейир:
«-Мяним бобам бюйцк адамдыр, е! Билирсян?
-Ссс! Данышма! Сясимизи ешидиб йеримизи билярляр, бизи
тапарлар.
-Щя дя, Муса бобамын да йерини билдиляр, диксиндирдиляр!
Донузлар!!!-онун йанаглары од кими гызарды.
-Мяним дя бабам дцшмяндир…-мян ащ чякдим:Айылар!!! Юлдцрдцляр …
-Сянин бобон щяким дцшмяндир, мянимки ев тикян!
Анам дейир бу щюкумятя беля дцшмянляр лазым олмады».
Бу диалог ики гызжыьазын 11 вя 13 йашлы гейрят
даьарcыгларынын арасында эетмишди.
Бяли, 1917-жи ил Азярбайжанда месенатлыьа сон гойулду.
Хейриййячиляр дцшмян чыхды. Бунун ардынжа эялян мцбаряк 37
ися диэяр милли буръуа нцмайяндялярини-гаймаглары ейни ад
алтында парчалады, мцхтялиф эедяр-эялмязляря – буз эушяляря
Онлар цчцн билет дявятнамяси узатды. Онларын йийясиз бахан
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солмагда олан аиляляри ися ябяди тыггылтылара, тягиб щцркцсцня
яманят галды.
Тягиб вя Инсан! Вя ядалятсизлик! Бяли…Бяли вя лакин…
Лакин бцтцн сирляр ня вахтса ашкар олур.
Бу гябилдян руща басгы, bu işin usta yapıcıları, шяхсиййяти
язмяк йюнцмцндя Гыврылан Сатгынлар да тябии ки, заман
ахаrында лазымынжа фаш олур.
Эяляжяйин мцкяммял дярси цчцн буну да билмяк
юнямлидир.
Аьа Муса Наьыйев иля ейни епохада Эцлбекйан адлы
диэяр хейриййячи дя фяалиййят эюстяриб. О, щеч вахт
Ермянистанда йашамайыб. Щяйатына бир щерсог кими давам
едиб. Ираг, Франса, Австралийа вя Русийада кефкомлуг едиб.
Ермянистан мцстягиллик газанан кими ися щюкумятин
зирянэтикя чиновникляринин илк тядбириндян бири бу месенатын
адыны ябядиляшдирмяк олмушдур. Дейиляня эюря онун язямятли
щейкяли чох-чохдан дикялиб, Йереванын мяркязи кцчяляриндян
бириндя. Dünyanın эюзцня эирмяк цчцн.
Амма Аьа Муса! Аьайана Аьа Муса …
Вай, Сяхавятли Буръуйлар! Вай сизи, истиганлы Millətbazlar!
Нядян бу? Щаны бизим аьайана тярпянишимиз?
Təbii, bu da mənim çırpıntımdır. Biganəlik mənə görə
fəlakətdir. İstərdim ki, ləpirlərimiz
arxasında
qalmasın
dəbdə...olmayan, başqa mühüm ziyalar da. Qoy canlarını
Buzlağa, qasırqalı hasarlara təhvil vermiş digər Kultura
Həlaklarımız, bu cürə zənginlər də işıq savabına bulaşmış olsun.
Zira, cəfa zülmü- özünü odayaxma, belə mübtəla zirvələr,belə
pıçıltı heç də keçəlin nağılı deyil, tarixdəki simurğ hekayətləri,
ziynətimizdir.
Və Dilarəm! Vuruşlarına, zinharına bələd olduğum çiçək
! Babasının yorğun yavrusu ! Sən isə gülümsünən çırpıntılarınla
salamat qal.Və başuvu yastığa atanda, daha yuxunda “bobovun”
jandarmalarını,onun könlünü dik-sindirmiş olan
o
bənihəmzatları deyil də, elə birbaşa ağa kişini – Ağa Musa ağanın
özünü gör! Gör ki...
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Tikdiyi binaların üzəriylə gəzən o Müstərib Kölgə ağ
dünyasında... necə
bəxtiyar
gülümsünür...Eynən
Fərəc
təbəssümü kimi, sənim kimi, qalib və ixtiyarsız...
Yazını yazdı : Ağa Musa Nağıyevin barəsində - “O, tək özü
bir böyük xanədandır” demiş olan, 1937-ci ilin qurbanı,
həkim Mirzə Ələkbər əfəndi Hacızadənin
nəvəsi, “Böyük Rəncidələrin” canlı diktafonu, yazıçı- şairə
Nurəngiz Gün

ФЯТУЛЛА ФЯЖРИ - АЬА МУСА НАЬЫЙЕВИН ГАРАНЛЫГ
ТАЛЕЙИНЯ АЗ ДА ОЛСА, ИШЫГ САЧДЫ
40 илдян артыг jурналист кими фяалиййят эюстярян Фятулла
Фяжри – бядии йарадыжылыг иля мяшьулдур.
Шер топлулары, инсан талеляри щаггында щекайяляр, елми
публисистик салнамясинин мцяллифи чохдандыр ки, Аьа Мусанын
мцщяндиси Фятулла бяй Рцстямбяйов щаггында материал
топлайырды. Тале бизи бу фикир ясасында эюрцшдцрдц.
Илк сюзцм бу олду: Щюрмятли Фятулла мцяллим, яgяр Аьа
Муса олмасайды, Фятулла бяй Рцстямбяйов бу гядяр шющрят
тапа билярдими?
Юзц дедийи кими, еля бил мян ону мяжази мянада айылтдым.
Вя билдикляримдян ялавя, ялдя етдийим материалларла ону таныш
етдим, бунунла да мцяллифин дцшцнжяляриня гатыла билдим.
Сюз верди вя йазды.
«Гянаятля йаша, падшащ оларсан!»
Анжаг тяяссцф ки, бу яряб мясялiнi унудан мцасирляр Аьа
Муса Наьыйевин о эюзял тясяrрцфатчылыг истедадыны дцзэцн вя
лайигинжя дяйярляндиря билмямиш, хясислик, бярклик мянасына
йозмушлар.
Анжаг Аьа Муса Наьыйевин бюйцк хейриййячилик вя месенатлыг
фяалиййяти ися тамам башга сюз дейир. Йахшы ки, инкары мцмкцн
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олмайан фактлар силсиляси щяля эюз габаьындадыр. Щямин фактлар
Аьа Муса Наьыйев щягигятлярини няинки мцасирляримизя, щятта
эяляжяк нясилляря дя йерли – йатаглы нягл етмяк игтидарындадыр.
Савадсыз вя эянж олмасына бахмайараг щяйатын нябзини
психолог дягиглийи иля тута билмиш Аьа Муса Наьыйев, язабязиййятля топладыьы вясаити ЩАРА, НИЙЯ вя НЯЙЯ хяржлямяйи
бажарыб.
Истещсал фяалиййяти артдыгжа, онун нефт аваданлыглары вя
тутумларын сайы да дяйиширди.
Аьа Муса 1891-жи илдя сатыш üçün bütün istiqamətlərdə
2.109.619 пуд аь нефт, 536 пуд сцрткц йаьы, 3.719.837 пуд
мазут(нефт галыьы) йола салыр. O, bу мящсуlларын 1.710.913
пудуну дямир йолу васитяси иля, галаныnı isə Хязяр дянизинин
суларында цзян «Исмайыл»(оьлунун), «Аьа Яли» вя «Йусиф»
(гардашларынын адына) və о жцмлядян дя «Гара Шящяр» адлы шяхси
эямиляри иля дашытдырыр.
Аьа Муса Наьыйев Бакы Нефт Сянайечиляри Гурултайы
шурасынын, Бакы Aь нефт zаводлары Иттифагынын (1891) вя
Сярянжам Комитясинин цзвц олуб.
О, щазыр мящсулларын сатыша чыхарылмасы, ихраж тарифляринин
азалдылмасы вя саир мясяляляр барядя Комитя ижласларында чыхыш
едиб, ideya verib, тялябляр иряли сцрцб.
Беля бир милyончунун Фятулла бяй Рцстямбяйову
мцщяндис сечмякдя сящви олмайыб. О, Фятулла бяйин истедадына
эюз гойуб , онун алдыьы тящсиля вя мядяниййятя эюря нефт
мядянляриня дявят едиб, мящз онун фяалиййяти дюврцндя, йяни
1901-жи илидя Аьа Мусанын мядянляриндя 15 милйон пуддан
артыг нефт ялдя едилир. Беля бир эюстярижи о вахтлар нцмуня олуб.
Bir факт:
- Аьа Муса Наьыйев Биринжи Эилдийа Бакы тажири, Фятулла
бяйин сядагят вя дяйанятиня бел баьлайыб, мцстясна олараг
бцтцн ишляринин вя мцяссisяляринин, ямлакынын идаря олунмасынı,
еляжя дя бу барядя щяр жцр сяранжамын верилмясини вякалятнамя
иля она етибар едиб.
Еля бу кичик епизодлар Аьа Мусанын «хясислийиня»
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сцбuтдuр.
П.С. Фятулла Фяжри иля сющбят яснасында дедикляри:
– Диларя Аьамуса (О мяня беля мцражият едир), гям
йемя, бцтцн Азярбайжан халгына артыг яйан олуб ки, Аьа
Муса пулунун гядрини билиб. Гянаятчил олуб, пулуну эюйя
совуранлардан олмайыб. Ян ясасы одур ки, щамбаллыг етдийини, о
эцнлярин ажы-аьрыларыны унудан олмайыб.
Диларя Наьыйева

Аьа Муса Наьыйевин халга хидмят йолу
Аьа Муса Наьыйев милйончу, zиддиййятли, севинжликядярли вя фажияли щяйаты бцсбцтцн доьма халгынын тарихи вя
мядяниййяти иля баьлы эюркямли шяхсиййятлярдян бири олмушдур.
О, хейирхащлыьы, хейир ямялляри, зийалы тяфяккцрц иля зяманясинин
месенатлары арасында юзцнямяхсус шяряфли йер тутур. Лакин
нядянся дюврцнцн гара гцввяляри – бядхащлары, наданлары
сюзцн мяжази мянасында щяйат университетинин
игтисад
факцлтясини «гырмызы дипломла» баша вурмуш Аьа Муса
Наьыйевин ишыглы фяалиййятиня гара дон эейдирмишляр. Аллащын
юзцня беля хош эялян гянаятçилийини, зярря гядяр исрафа
вармадыьыны ифрат дяряжядя габардараг цзяриня «хясис» вя йа
«симиж» дамьасы вурмушлар. Щалбуки Аьа Муса Наьыйевин
«ясярляри» - биналары, мцлкляри, имарятляри бу эцн дя дил ачыб
жанлы тяк даныша билир. Вя юз сащибинин бюйцклцйцнц,
юлмязлийини Азярбайжан
халгы цчцн гойуб эетдикляринин
фонунда дярин мянтигя вя данылмаз фактлара сюйкяняряк
гятиййятлярля сцбута йетирир. Бунунла да, Аьа Муса Наьыйевин
симасы чаьдаш нясиллярин эюзц гаршысында щямишякиндян даща
язямятли эюрцнцр. Вя hamı эюрцр ки, Аьа Муса Наьыйев аьыл,
бажарыьы вя гянаятçилийи щесабына газандыьы щалал пулларыны
Азярбайжан халгынын йолунда хяржлямякдян чякинмямишдир.
Вятян ювладлары цчцн тящсил, сящиййя вя мядяниййят ожаглары
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инша етдирмиш, Бакы шящярини бянзярсиз мемарлыг абидяляри иля
чохсайлы йашайыш биналары иля зəнginляşдириб, gözəlləşdirmişdir.
Шцбщясиз ки, ХХ ясрин илк илляриндя беля, инсанлары щейрятя
эятирян «ИСМАИЛИЙЙЯ» бинасы Аьа Муса йадиэарынын инжиси,
мирвариси вя шащ ясяридир!
Аьа Муса Наьыйев binaları мцстягил Азярбайжан
Республикасына вя онун азад халгына бу эцн дя хащишсиз,
миннятсиз, тямяннасыз хидмят эюстярир. Халга, щюкцмятя боржу
вармыш кими! Еля ися эялин эюряк, сялащиййятли тяшкилатлардан вя
шяхслярдян биржяжийинин йадына дцшцрмц ки, вижданынын сясини
динляйиб, инсафла етираф едяряк дейя билсин: ахы бу Исмаилиййяни
заваllы Аьа Муса накам вя йеэаня оьлунун адына ужалтдырыб!
Ахы вахтиля бу бинанын фасадына щякк олунмуш вя коммунист
реъими дюврцндя тамамиля силиниб эютцрцлмцш «ИСМАИЛИЙЙЯ»
сюзцнц нийя бу эцн бярпа етдириб атасына рящмят охутдуран бир
kəs тапылмыр?! Йохса йеня горхуруг?!
От кюкц цстя битяр. Яэяр десям ки, эюзцнцн аьы-гарасы
Исмаyıл сарыдан цряйиндя ачылмыш дярин йарайа мялщям гойан
вя о йаранын гайсаг тутмасыны тезляшдирян оьлу-вярясяси Фяряж
Наьыйевин инжясянят сащясиндяки фядакарлыьы, ямяли ишляри дя
Аьа Муса Наьыйевин халга хидмят йолунун башга бир
мяжрада ляйагятли давамыдыр, сящв етмярям. Одур ки, онларын
щяр икиси барядя ня гядяр хош сюз дейился, ня гядяр йазылса бир о
гядяр саваб ишдир, няжибликдир, дцнянимизя, улуларымыза инсани
ещтирам яламятидир.
Фятулла Фяжри,
йазычы-публисист,
Бейнялхалг «Щумай» мцкафаты
лауреаты
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Fətulla Fəcrinin Ağa Musa Nağıyevə həsr
etdiyi kitabın təqdimatı oldu.
25.03.2003
Tanış bir mahnının sözlərini xatırlamaq istəyirəm:
Kimlər gəldi, kimlər getdi,
Bu dünyadan, bu dünyadan.
Arif olan, nakam getməz,
Bu dünyadan, bu dünyadan.
Hər dövranda bir gərdiş var,
Min rəng çalır bu ruzigar.
Hünər göstər, bir şey apar,
Bu dünyadan, bu dünyadan...
Deyirlər insan o zaman ölür ki, onu xatırlayan sonuncu
şəxs də həyatdan köçür. Neft milyonçusu və xeyriyyəçisi Ağa
Musa Nağıyev sadə bir ailədə göz açmasına, heç bir təhsil
almamasına baxmayaraq, həyatda özünə fərasəti və ağlı ilə yol
açıb. Onun xalqın ehtiyaclarından irəli gələn hər bir çağırışa
vaxtında cavab verməsi, doğma şəhəri ilə bağlı bütün
xeyriyyəçilik işlərində yaxından fəal iştirakı, şəhərimiz üçün
qoyub getdikləri ona əbədilik qazandırıb.
Ağa Musa Nağıyevin az qala unudulmuş adının xalqımıza,
yaddaşımıza, tariximizə qaytarılmasında illər uzunu gücünü,
bacarığını sərf etmiş nəvəsi Dilarə xanımı tale Fətulla Fəcri ilə
görüşdürdü. Nəticədə bu gün sizə təqdim olunan gözəl bir kitab
işıq üzü gördü. Kitabda Ağa Musa Nağıyevin keşməkeşli, həm də
mənalı ömrünün və onun sadiq iqtisadçısı Fətulla Rüstəmbəyovun
həyatının səhifələri işıqlandırılıb.
Xeyriyyəçi insanın-Ağa Musa Nağıyevin keşməkeşli
həyatını təsvir edilib.
Xalq üçün yaradan, yaratdıqları nəticəsində iz qoyan
insanları unutmaq olmaz. Bu ən günah işdir. Çünki bu bizim
keçmişimizdir, tariximizdir. Tarixini bilməyən xalqın isə gələcəyi
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ola bilməz.
Üzümü Dilarə xanıma və Fətulla bəyə tutub deyirəm: çox
sağ olun ki, tariximizi, keçmişimizi ucaltmağa çalışırsınız.
Bu yolda Allahdan Dilarə xanıma
tükənməz enerjini
əsirgəməməsini diləyirəm.
Rauf Nağıyevin qızı Gülnarə
P.S
Rauf
həmişə
Ağa
Musanın adını fəxrlə çəkib,
xüsusən, onun maarifçiliyə olan
meylindən danışardı:
“Bir gün maşınıma
oturan azərbaycanlı kişinin
xanımına fransızca müraciət
etdiyini görüb soruşdum:
- Niyə belə?
Cavabında eşitdim ki,vaxtilə
milyonçu Ağa Musa Nağıyev
tərəfindən xaricə oxumağa
göndərilən bu şəxs sonradan
mühacirət
olunub,Fransada
qalıb.”
Rauf
babasının
etdiyi
xeyirxah işləri sadaladıqca,
bundan qürur hissi duyurdu. Onu xəsis adlandıranlara istehsa ilə
deyirdi:
- Bəlkə sizə borcu olub babamın, deyin, Sovet pulu ilə
qaytarım.
Ağa Musa Nağıyevin maarifçiliyə olan böyük marağı və səyi
nəticəsində müsəlman balaları Fransa və digər xarici ölkələrdə
təhsil alıblar.
1999- cu ildə Rauf dünyasını dəyişərkən qızı Gülnarəyə vəsiət
etməyi unutmadı:
- “Ağa Musa babanın yolunda mənim etmədiklərimi həyata
keçməsində köməkliyini əsirgəmə”.
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Artıq bu vaxtdan başlayaraq Gülnarə xanım mənimlə yanaşı
olub, bu yolda atasının Ağa Musa haqqında edə bilmədiklərini
həyata keçirməyə çalışır.
Ağa Musa Nağıyevə həsr edilmiş bütün tədbirlərdə o fəal
iştirak edir.
Gülnarə xanım hər dəfə yığıncaqdan sonra deyir:
- Elə bilirəm ki, mən də bu gün Ağa Musa babam kimi bir
mülk tikdim. Hayıf ki, onun haqqı çox gec qaytarıldı. Əlbəttə
buna səbəb totalitar rejim olub. İndi biz çalışmalıyıq ki. Onun
unudulmuş, yada düşməyən cəhətlərini həyata sürətlə keçirək.
Gülnarə xanıma bu sahədə gördüyü işlərə və səyinə görə
təşəkkür edib, deyirəm:
- Unutma ki, yaxşılıq yerdə qalmır, haqq gec də olsa, öz
yerini tapır. İnanıram ki, bu sahədə göstərdiyin cəhtlərə görə
sənin çətin həyat yolunda mütləq yaşıl işıq yanacaq.
Dilarə
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Unutqanlıq millətin mənəvi faciəsidir
Hər bir xalqın tarixində onun görkəmli şəxsiyyətləri var.
Belə insanlardan biri az qala yaddan çıxmış, inqilabadək Bakının
arxitikturasını bəzəyən milyonçu Ağa Musa Nağıyev olub. Onun
haqqında çoxları bəlkə yalnız bu fikirdədir – xeyriyyəçidir,
vəssalam!
Buradan belə qənaətə gəlirəm ki, Ağa Musanın həyatı, qurub
yaratdığı, qoyub getdikləri barədə çoxlarının məlumatı çox az və
ya səthidir.
Tariximizi yaşatmaq baxımından belə şəxsiyyətləri daha ətraflı
öyrənib yaddaşlara köçürmək – günümüzün reallığıdır.
Unutqanlıq millətin mənəvi faciəsidir. Totalitar sistem bu maniəni başa düşdük. Bəs indi?
80 ildən sonra milyonçuya axirət evi düzəldənlər tapıldı. İndi
əsas problemi – adının əbədiləşdirilməsini həyata keçirən
tapılacaqmı?
Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Ağa Musa Qara şəhərdə tikdirdiyi
“Neftayırma” zavodunda özünün istehsal etdiyi neftdən başqa,
başqa “neftxudaların” da neftini təmizlətdirməklə qazanc əldə
edib, bu pulları xalqının naminə xərcləyib. Belə ki, o bununla
kifayətlənməyib, neftin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədiylə
mexaniki emalatxana da düzəltdirir. XIX əsrin sonunda isə
Neftçıxarma firması yaradır. Neçə-neçə gəmilərin sahibi olur.
1908-ci ildə Ağa Musanın daşınmaz əmlakının siyahısında: 2
neft zavodu, Qara şəhər, Sormovo, Ağa Əli və Yusif Nağıyev
adına gəmiləri, neft məhsulları qorunan anbarlar, Beynəlxalq,
Rusiya və Bakı banklarında küllü miqdarda əmanətlər olub.
Rusiya dəmir yolunun, Nobel qardaşlarının bəzi müəssisələrinin,
dəniz şirkətlərinin səhmləri xəstəxana korpusları və yaşayış
binaları, eləcə də 66 torpaq sahəsi də Ağa Musanın adı ilə
bağlıdır.
1920-ci ilin aprelində Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra
Ağa Musanın bu istedadlı, dərrakəli, enerjili və fərasətli addımları
o vaxtkı cəmiyyətin dayaqlarından birinin, bəlkə də dövrünün ən
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zəngin azərbaycanlısının varislərini müflis etdi.
Azəri oğullarına və qızlarına bir müraciətim var: keçmişlərə nəzər
salıb, tariximizi dərindən öyrənib, düşünməyi bacarsınlar.
Bu Ağa Musanın nəvələrinin: Dilarə, Solmaz və mərhum
Raufun arzusudur. Bir arzumuz da – nə vaxt isə 2 bina tikdirib,
Ağa Musanın tarixə 100 bina tikdirən kimi salınmasını görməkdir.
Hacı Əvəz – xeyriyyəçi qəbrin əbədiləşdirildiyi gün bu sözləri
demişdi: Şükürlər olsun ki, borcumdan çıxdım. Qazancım isə bu
olar ki, bura qoyulan hər bir daşın ömrü qədər yaşayım.
Halbuki, Hacı Əvəzin Ağa Musaya borcu yox idi. Bu
vətənpərvərlik borcu idi. Hacı Əvəzin bu sözləri mənim qəbir
daşına vurduğum malanın bərkiməsinə Dilarə xanım səbəb olub,
çünki onun üzündə ziyalılıq möhürü var - sözləri bizim nəslə
vurulan möhürdür.
Müxbirlə söhbətimdə hər zaman qeyd edirəm ki, biz – Ağa
Musa ətrafında haqqın-ədalətin bərpasına çalışırıq. Məgər
H.Z.Tağıyevin qızı mərhum Sara xanımın acı taleyi bizə dərs
olmadımı?
Nə üçün başqa millətdən olan G.Zapletin, Ağa Musa qəbrinin
əbədiləşdirilməsi hadisəsini “Pamyatnik Velikomu Qrajdaninu”
adlandırmaqla bu işin çiçəklərnməsinə təkan verə bilir, biz isə ...
Tariximizi yaşatmaq baxımından belə şəxsiyyətin əməllərini
yaddaşlara köçürüb, qurmalıyıq.
Ağa Musa xeyirxah işlər çox görüb, ancaq pulunu heç vaxt göyə
sovurmayıb.
Fərəc (atam) bizə qısa söhbətlərində ancaq bunu deyirdi : “Ağa
Musa xərcləyən olub, amma xərcləməyin yerini bilən olub.”
1999-cu il yanvarın 16-da AzTv kanalı ilə “İki ömrüm olsaydı”
verlişinin təsuratı altında televiziyanın sədri N.Xudiyevə belə bir
müraciət etdim:
Müqəddəs Ramazan günləri ərəfəsində bu verilişin xalqa
çatdırılması özü bir müqəddəs və fövqəladə hadisədir. Xalqımızı
bədbəxt – bəxtəvər Ağa Musa Nağıyevin taleyi ilə tanış etdiniz və
bununla onun ekran ömrünü yaşatdınız. Verlişin başlanğıcında:
müğənni Mirzə Babayevin ifa etdiyi mahnının “Kimlər gəldi,
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kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan” müşayəti ilə ekranda
Ağa Musanın nəşi kəfənə tutulurdu.
Ürəklərə yol açan bu veriliş bizim bu yolda çəkdiyimiz əziyyətin
bəhrəsi oldu. Siz bu süjeti çəkməklə tarix yaratdınız.
Azəri qızlarının pulsuz təhsil almalarına, xaricdə oxuyan
azərbaycanlı balalarının maddi cəhətdən təmin olunmasına
yardımçı olan Ağa Musa Nağıyevin həyatı Azərbaycan
Televiziyası vasitəsi ilə işıq üzü gördü.
Ağa Musa çətinliklə qazandığı pulunun qədrini bilib. Sadə
yaşamağa üstünlük verib. Heç vaxt heç nəyi gizlətməyə
çalışmayıb, saman satmaqla məşğul olan atasından utanmayıb və
bunu heç kəsdən gizlətməyib, əksinə bununla fəxr edib.
Bəlkə də “xəsis” yarlığı ona bu qəribəliklərinə görə
yapışdırılmışdır?
Tarix ölməzdir,
Tarix təkrar olunur
Böyük alman filosofu Karleyl Tomasın belə bir fikri var
ki, yer üzündə nə qədər oğullar varsa, xalqlar onun şöhrəti
arxasında gizlənib. Belə oğullar var, ancaq onların sayı çox deyil,
Azərbaycan xalqının belə oğullarından biri də milyonçu,
xeyirxahlıq mücəssəməsi olan Ağa Musa Nağıyevdir. Adını uzun
illər yaddan çıxarmaq istəsələr də, o, gördüyü işləri və xeyirxah
əməlləri ilə ölməzlik qazanıb, adını əbədi olaraq tarixə yazdı. Bu
isə hər kəsə nəsib olmur.
Atalar doğru deyib ki, gəzən ayağa daş dəyər. Uzun
müddət şərait yol vermədiyinə görə yalnız biz, Ağa Musa
Nağıyevin nəvələri Dilarə, Rauf və Solmaz çox qapılar döyüb,
göydə Allahdan, yerdə isə bəndələrdən günahsız milyonçunun
“əmanət qəbri”-nin ayaq altında qalmaması üçün imdad dilədik,
kömək gözlədik. Ağa Musanın son vəsiyyəti onu oğlu İsmayılın
yanında Kərbalada dəfn edilməsi olub. Artıq 80 il idi ki, O
Kərbəla yolu gözləyirdi.
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Adətən günah bir iş görən insan İlahi tərəfindən belə
cəzalandırıla bilər. Lakin Ağa Musanın etdiklərinə qısa nəzər
salaq:
Uzun müddət yaddaşımızda Elmlər Akademiyasının binası
kimi həkk olmuş, məhz “Xeyriyyə Cəmiyyəti” üçün və oğlu
İsmayılın xatirəsinə tikdirdiyi “İsmailiyyə Sarayı”; Oğlunun
vaxtsız ölümündən sarsılan Ağa Musa gənclərin xəstəlik
qarşısında aciz qalmamaları üçün öz adına tikdirdiyi, lakin
yaddaşımıza uzun müddət Semaşko adı ilə həkk olmuş
ilk
xəstəxana və sonradan daha iki xəstəxana tikdirir;
Gözəl ornamenti ilə könül oxşayan, lakin yaddaşlara
“Şaxnoviç mağazası” kimi həkk olmuş dörd mərtəbəli nəhəng
yaşayış binası (Rəsul Rza - Gül Passajı binası);
28 may küçəsində yol boyu sıra ilə tikdirdiyi çox mərtəbəli
binalar, o cümlədən həmin küçədə tikdirdiyi Bakıda yeganə əkiz
binalar;
“Astoriya ” və ”Yeni Avropa” mehmanxanaları;
Xaqani küçəsindəki “Gəlir evi” indiki “Zabitlər evi”,
həmin küçədə 47 saylı nəhəng və təkraredilməz bina;
35-ə yaxın kasıb ailənin vəsiyyətinə əməl edərək, öz şəxsi
vəsaiti hesabına onların Kərbəlada dəfn etdirib;
Bakıya Şollar suyunun çəkilişində xərcin 50%-ni öhdəsinə
götürüb;
Savadsızlığın qarşısını almaq məqsədi ilə indiki İqtisad
Universitetini
tikdirib başa çatdırıb, məhz Azərbaycanda
savadsızlığa qarşı mübarizə aparmaq niyyətilə hər il 50-yə yaxın
Azərərbaycanlı qızlarının təhsil xərcini ödəyib;
Xaricdə təhsil alan gənclərin təhsil haqlarını öz üzərinə götürüb
və başqa xeyirxah işlər görüb. Bütün bunlar onun insani
cəhətləridir. Məhz buna görə qədirbilən xalqımız daima ona
minnətdar olmalıdır.
Бир даща şəxsiyyət - Аьа Муса Наьыйев щаггында
Щярдян ешидяндя ки, Аьа Муса

Наьыйев цчцн хясис
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дейирляр,цряйим йаныр. О, пулунун гядрини билmяklə yanaşı onu
harada və nə üçün хяржлямяйin йерини билirdi. Чохлу пул
газанмаг иэидликдирsə, ону сахлаya bilmək мцдрцклцкдцр,
amma ondan düzgün istifadə etməyi bacarmaq istedaddır. Бу
atalar misalı Аьа Мусанын варлыьында жямлянмишди. Амма
нядянся шящяри цчцн аз иш эюрмцш милйончулар щаггында беля
шайяляр йайылмайыб.
Доьру дейибляр ки, мин йейянин олсун, бир дейянин йох.
H.З.Таьыйевин гызы Сара ханымын хатиряляриндя беля бир епизода
раст эялirik: «Гардашы иля мярж гошур вя эяминин
илуминаторунун галын шцшясини дямир парча иля вуруб сындырыр.
Бундан хябяр тутан атасы шцшяни мящз Сара тяряфиндян
салынажаьыны билдирир вя ону айлыг ямяк щаггындан (хяржликдян)
хариж етмякля жязаландырыр.
Беля чыхыр ки, Щ.З.Таьыйев дя хясис иди? Хейир! Бу
тярбийянин ян йцксяк формасыдыр. Бяс нийя Аьа Мусадан
гайтарылмасы мцмкцн олмайан борж тяляб едяркян, онун
бундан boyun qaçırması хясисlik кими гябул едилир?
О вахтын дювлятлиляри щамы бир няфяр кими бош вахтларыны
гумарханаларда кечирирди. Удузанлар бязян евлярини беля
гумар наминя сатыша гойурдулар.
Беля ишлярдя иштиракчы кими Аьа Мусанын адыны чякмяк
щалларына раст эялмяк qeyri мцмкцнdür. Ancaq Аьа Муса
qumarxanalara мящз ойун гызышаркян, евляр сатыша гойуланда
эяляр вя вахтдан сямяряли истифадя едяр, евляри ужуз гиймятя
аларды.
P.S. Bu ondan irəli gəlir ki, İsmayıl atasının hamballıq
etdiyini, 11 yaşından cılız bədəninin ağır palan altında
büküldüyünü heç cürə təsəvvür edə bilmədiyindən milyonlardan
asanlıqla istifadə edirdi. Hərdən israfçılığa da yol verirdi.
Təmtəraq sevən olmayıb. Saman satan oğlu olub, limanda
hamballıq etdiyini heç vaxt danmayıb. Bunu binalarının üzərinə
vurduğu Venzellər təsdiqləyir. O, kasıbçılıqla böyüyüb, öz gücü
ilə iri sahibkara çevrildiyi ilə fəxr edirdi. Bu səbəbdən də
israfçılıqdan, artıq xərclərdən boyun qaçırırdı. Buna görə də oğlu
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İsmayıl lazım bildiyi yerdə pulu sağa-sola sovuranda Ağa Musa
deyirdi: Görün o, kimin oğludur?
Шямси Ясядуллайев мцфлiсляшдийи бир вахтда щятта юзцнц
эцллялямяк фикриня дцшцр. Аьа Муса она бюйцк мябляьдя борж
вермякля, ону щям биабырчылыгдан хилас едир, щям дя юлцмдян.
Онун щаггында дейилян рявайятлярдя эuйа онун щяйат
йолдашыnın миллийятжя эцржц йящудиси олан Йелизавета
Григорйевнаnın olduğu bildirilir. Lakin Фяряжин хатиряляриндян
бялли олмушдур ки, онун щяйат йолдашы Сейид гызы Ругиййя
ханым олуб. Исмайылы вя Цммцл Бануну да Аьа Мусайа о
бяхш еdib. Amma o da sirr дейил ки, о вахтлар Думайа üzv
сечилмяк вя йахуд rəsmi ziyafətlərdə иштирак етмяк фикри иля щяр
бир танынмыш адам mцсялман дейил, башга бир миллятдян олан
гадынларла (матышкаларла) йахынлыг едиб ki, эуйа бу yüksək
мядяниййят göstəricisidir.
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Saman satanın milyonçu oğlu
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda
qazılan neft quyularından fontan vuran “Qara Qızılın” hesabına
Bakıda xeyli milyonçular meydana gəlmişdi. Onların sərvət
sahiblərinə çevrilmələri üçün bir quyunun fontan vurması kifayət
edirdi. Əvvəllər bir parça çörək qazanmaq üçün iynə ilə gor
qazanlar bir anda milyonçuya çevrilirdilər.
Ağa Musa belə milyonçulardan biri olmuşdur. Ağır
zəhmətdən sonra tale günlərin birində onun üzünə gülür. Sonralar
Ağa Musa var dövlətdə bütün milyonçulardan fərqlənib ən zəngini
olur, 11 milyonçudan birincisinə çevrilir.
O, hətta bəzi yazılarda koloriti ilə XIX əsrin axırlarında
XX əsrin əvvəllərindəki milyonçulardan fərqlənən fiquraya
bənzədilir.
Ağa Musa neftdən bir qədər gəlir əldə edib, savadlı
mütəxəsisləri neft işinə cəlb edir. Qısa bir müddətdə Binəqədidəki
neft çənləri ona mənsub olur. Əldə etdiyi gəlirin bir hissəsini bu
sahədə çalışan mütəxəsislərin daha da savadlanmasına və
qurğuların texniki təmiri üçün ayırırdı.
Ramanıdakı
neft
mədənlərinin
xidmət
üsulunu
yaxşılaşdırmaq məqsədilə Ağa Musa dəzgahların təmir
emalatxanasını yaradır. O vaxtlar bütün bunlar texnikada proqres
kimi qarşılanmışdı. Beləliklə neft istehsalı artdıqca yeni iş yerləri
yaranırdı. Varlığımızı düşünərək bu gün hər birimizin həyatı bir
vaxt tərk edəcəyimizi gözləmirik.
Lakin həyatı yaşayıb və sonradan gördüyün işə və yaxud
etdiyin əməllərlə cavab verməli olursan. Yaxşı olar ki, hər bir
insan dünyasını dəyişərkən, bir iz qoyub getsin. Gec də olsa,
bunun sədası çıxacaq, insanlar tərəfindən qiymətləndiriləcək.
Çox hayıf ki, insan bir qəbr üstə gələndə, bir də ki, yaşa
dolduqda belə fikirlərə düşür.
Tarixmizi yaşatmaq baxımından belə şəxsiyyətləri daha
ətraflı öyrənib yaddaşlara köçürmək günümüzün reallığıdır.
Unutqanlıq millətin mənəvi faciəsidir. Ağa Musa tərəfindən
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tikilən binalarda rahatca yaşayan, ofis və mağazalarda pul qıran və
digər müəssisələrində işləyənlər heç olmasa bir dəfə görəsən
“rəhmət” sözünü dillərinə gətirmişlərmi? Binalardan birinə
barelyefinin vurulması və ya yaxud küçəyə adının veriməsi barədə
təşəbbüs göstərənlər varmı? Əsla yox! Bu işin 70 ildə həyata
keçməməsinin səbəbi aydındır. Bəs indi? İndi ki, totalitar rejim
bizə mane olmur. 80 ildən sonra Bakı milyonçusu Ağa Musanın
axirət evini düzəltdirənlər tapıldı. Görən indi onun adını
əbədiləşdirmək üçün bir küçə və ya meydan tapılacaqmı?
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"... Mən körpə Fərəci oğulluğa götürmüşəm "
XX əsrin faciəli illəri Nağıyevlərdən də yan keçməyib. Ağa Musa
Nağıyevin Bakı şəhərində 98 binası olduğu arxiv sənədlərinə əsasən
tam təsdiq olunub... Həmin nəsildən olan - Fərəc (Əliəsgər)
Nağıyevin şəxsiyyəti haqqında məlumat verməyi özümə borc
bilirəm.
S.Mumtaz adına arxivin İncəsənət şöbəsində baş elmi işçi
vəzifəsində çalışırdım.
1970-ci il idi. Yaradıcı şəxsiyyətləri arayıb, şəxsi bioqrafiq
sənədlərini dövlət mühafizəsinə təqdim edilməsi ətrafında qızğın iş
görülürdü.
FərəcƏliəsgər
müəllimlə
tez-tez
telefonla
əlaqə
saxlayırdım.1972-ci ilin mart ayında yaradıcılığına aid sənədləri
ondan qəbul edərkən üzündəki gizli kədər gözümdən qaçmamışdı.
Özünə məxsus kiçik işıqlı gözləri onun sirli harayından,
üzüntüsündən xəbər verirdi. Cürət edib ondan soruşdum:
- Niyə proqramların bəzilərində siz Fərəc, bəzilərində isə Əliəsgər
adı ilə təqdim edilirsiniz?
Onun ciddi baxışlarından verdiyim suala peşiman oldum. Az
sonra özü söz açdı:
- Gəncsən, hələ çox şey bilmirsən, çalış keçmişləri, insanları
öyrən. Sənədlərimi arxivə təhvil verirəm, bura etibarlı mənbədir.
Bir qədər fikrə gedib irəlidəki sualıma cavabsız qoymadı, oğul,
dedi:
- Ağa Musa Nağıyev adlı bir milyoner olub, evlər tiktirib,
Kommunist küçəsində yerləşən binaları, sənin bitirdiyin
universiteti də, Elmlər Akademiyasının binasını İsmailiyyəni də
o tiktirmişdir.
Köksünü ötürüb əlavə etdi:
- ... tarixi düşmənlərimiz " İsmailiyyəni" yandırdılar. Ağa Musa
mənim doğmam
olub, çoxlu xeyriyəçilik
edib. Sovet gələn kimi belələrinin adlarını çəkməyə qadağa
qoyuldu.
Və sonradan o nəql etdi ki, qardaşı Ağa Əlidən oğulluğa
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götürdüyü 6 aylıq Əliəsgərin – Ağa Musa adını dəyişib, Fərəc
(mənası kədərdən sonra gələn sevinc) qoyub.
Bu nağıla bənzər danışıqdan o illərdə heç nə anlamadım.
Bu gün Fərəc müəllimin həyat və fəaliyyəti mənim üçün çox
maraqlı və qiymətlidir.
1992 – 1993 –cü illər idi. Bir xanım iş otağıma daxil oldu.
Cəsarəti ilə məndə maraq oyadan bu qadın diqqətimi cəlb etdi.
Onu kiməsə oxşatdım... Dedi:
- Adım Dilarədir. Və atası Fərəc Nağıyevin sənədləri ilə
maraqlandığını bildirdi. Bir anlığa Fərəc müəllimin siması
gözlərim önündə canlandı və indi mən Dilarə xanımın gözlərində
həmin gizli kədəri və harayı gördüm.
Özümü toplayıb cavab verdim:
- Rejissor, aktyor, rəssam atanızın sənədləri arxivimizin 475 saylı
şəxsi fondunda qorunur.
Dilarə xanımın danışıqlarından bəlli oldu ki, 15 ildən artıqdır ki, o
nəsil şəcərəsinin
yorulmaz yolçusudur. Bu gün də ruhların izi ilə sözlərinin və
əməllərinin yaddan çıxan anlarını arxiv sənədlərinin işığında
yorulmadan axtarır, araşdırır...
Bu kiçik xatirəni yazmaq dekabr ayına təsadüf etdi. Bu ay Fərəc
müəllimin anadan olduğu aydır. Hər il onun doğum gününə
müxtəlif informasiya vasitələrindən istifadə edərək onu yad
edirəm... İlk görüş, ilk tanışlıq məni sirlər dağarcığı olan Fərəc
müəllimin keçirdiyi həyacanlı anları yaxşı ki, gündəliyimdəki
qeydlərdə tapıram.
Fərəc müəllimin anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində Dilarə
xanım zərif çiyinlərindəki nəsil şəcərəsinin ağır, unudulmuş
yükünün bəzi məqamlarını görüləcək yüngülləşdirmişdi. Uzun
illər cürət edib haqqında danışılmayan milyoner Ağa Musa
Nağıyevin ayaq altında qalmış "əmanət" qəbrinin qədim Biləcəri
kəndindəki "evinə" köçürülməsinə də o cəhd göstərmişdir. Məzar
üstü yaddaş daşı qoyuldu. Dilarə xanım Ağa Musa Nağıyevin
uzun illər yaddaşlaşması həsrəti ilə yaşadı, fani dünyadan köçmüş
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atası Fərəc Nağıyevi də xatırladı. Arzularından bir hissəsini həyata
keçirən mərd Dilarə xanım indi də yorulmadan çalışır, sözün əsil
mənasıda iqtisadçı olan Ağa Musa Nağıyevin öz binasında
"İsmailiyyə" -də onu təntənə ilə yad etdirir, vəsiətinə əməl
olunaraq binalarından biri olan Dövlət İqtisad Universitetində Ağa
Musa ilə oğlu İsmayılın portretlərinin asılmasına nail olur.
Sükuta qərq olmuş 475 saylı fonddakı sənədləri yenidən
nəzərdən keçirirəm. Aysberqlərin görünməyən tərəflərini az qala
yaddan çıxartmaq ərəfəsində sənədlər köməyimizə gəlir... Fərəc
müəllimin 50 il bundan əvvəl tərtib etdiyi albomunu vərəqləyirəm.
Onun hələ açılmamış, araşdırılmamış sənədlərini, satirik
yazılarının şeirində yenə də keçmişə boylanıram. Ağa Musa,
Fərəc və Dilarə xanım Nağıyevlərin hələ bundan sonra da yaşıl
işıqlarını görürəm. Tarix hər şeyi öz yerinə qoyur. Axı biz heç
kəsə təcavüz etməmişik, tariximizi, tarixi şəxsiyyətlərimizi isə
bizə zaman-zaman unutdurmağa çalışıblar. Uzun illər Nağıyevlər
nəsli qorxu içərisində yaşayıb. Azadlığı, müstəqilliyi sərvət kimi
dadan Dilarə kimi xanımlar isə qədim xalqımızın, tarixdə
yaşayacaq şəxsiyyətlərin həyatını bu günə və sabaha yenidən
çatdıracaq. Ona görədə XX yüzillikdə Şərqdə ilk dəfə bir
cümhurriyyət yarandı, tez də söndü. Yüzilliyin sonunda isə
yenidən mərd oğullarımız Şərqin – Qərbin qapısında gələcəyi olan
müstəqil Azərbaycan qurdular. Keçmişimizi, tariximizi,
şəxsiyyətlərimizi öyrənməklə biz daha böyük uğurlar əldə edə
bilərik.
Məhz bu baxımdan Nağıyevlər nəslinin öyrənilməsi, təbliğ
olunması daha çox vacibdir. Belə nəsillər, şəxsiyyətlər bir deyil,
on deyil, yüz deyil, çox çoxdur. Bunları bir yerə toplamaq,
öyrənmək cəsarətini isə Dilarə xanım Nağıyevadan öyrənmək
vacibdir.
Nəticə olaraq özümüzü tanımalı, başqalarına da tanıtdırmalıyıq.
Maarif Teymur
Arxivşünas, əməkdar arxiv işçisi
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Neft kralı, neft maqnatı, xeyriyyəçi milyonçu Ağa Musa
Nağıyevin həyat və fəaliyyəti haqqında
Ağa Musa Nağıyev Azərbaycanda inqilabadək Bakının
arxitekturasına fenomen binalar tikdirməklə gözəllik bəxş
edənlərdən birincisi olmuşdur.
İllərin buraxdığı izlər sübut edir ki, Ağa Musa Nağıyevin
xidmətlərinin qiymətləndirilməsinin vaxtı çatmışdır.
Vaxtsız dünyasını dəyişmiş oğlu İsmayılın xatirəsinə həsr
etdiyi «Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti» üçün İsmailiyyə kimi
təmtəraqlı sarayı məhz Ağa Musa ucaltmışdır.
Əgər Bakının arxitekturasının qızıl fonduna daxil olan Ağa
Musa Nağıyevin tikdirdiyi binaları saysaq, uzun bir siyahı alınar.
Ağa Musa 1849-cu ilin bir qış axşamında Bakının Biləcəri
kəndində samançı ailəsində dünyaya göz açır və tez bir zamanda 11 yaşından zəhmətə qatlaşır.
Ailəsinin vəziyyətinin ağır olduğunu duyan Ağa Musa uşaqlığın
daşını atıb, həyata əziyyət çəkmək üçün atılır. Bel sümüyü
bərkiməmiş, arxasında palan Limanda yük daşımaqla çörək pulu
qazanır.
Ağa Musa zəhmətinin əvəzinə aldığı qəpik-quruşlara
sevinir, qazancına evdəkiləri qənd və çörəklə təmin edirdi. Hətta
aldığı qəpik quruşdan qənaət də edib kənara atırdı, arzusu kiçik bir
torpaq sahəsi alıb əkinçiliklə məşğul olmaq idi.
Bu niyyətlə o, aldığı torpaq sahəsində quyu qazdırarkən su
əvəzinə neft çıxır və onun bəxti fontan vurur.
1890-1892-ci illərdə artıq Ağa Musa varlanıb milyonçuya
çevrilir.
Beləliklə zaman onun cılız bədəninə qüvvə verir, torpaq
isə onu varlandırır.
Qulağında daima atasının nəsihəti səslənirdi: “Oğul! Bacardığın
qədər bina tikdir, bir o qədər ömrün uzun olar! ”
Bu nəsihəti unutmayıb 98 bina tikdirən Ağa Musa, 70
yaşında dünyasını dəyişərkən son sözləri: “Hayıf. İki bina da
tikdirsəydim, 100 yaşayardım” olur.
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1904-1908- ci illərdə Ağa Musanın neft buruqlarından əldə
etdiyi qara qızılın miqdarı 12,3 mln puda çatır. 1908-ci ilin
sonunda isə neftin istehsalı 13 mln puda çatır və bu sahədə o
rekord vurur.
Belə ki, Ağa Musa Azərbaycanda bütün neft firmalarının
arasında ən yüksək göstəricilərə nail olur.
1910-cu ildə Ağa Musanın Sabunçu, Ramana və
Balaxanıdakı neft çənlərinin sayı 45-ə, fasiləsiz işləyən çənlərin
sayı isə 30-a çatmışdı.
Onun neft buruqları yüksək texniki təhcizatına görə
başqalarından fərqlənirdi.
Əgər Rusiyada neft sahibkarları arasında ən iri
kompaniyaları Nobel Qardaşlarına məxsus idisə, Azərbaycanda bu
mövqeni Ağa Musa Nağıyev tuturdu. Buna misal: 1913-cü ildə
Nobel qardaşları qurultayda neft istehsalı sahəsində 18 səs, Ağa
Musa isə - 10 səs yığmışdı. Məhz bu nəaliyyətinə görə Ağa Musa
10-lar sırasına daxil olmuşdu.
Onun 800-dən artıq fəhləsi olmuşdur.
Ağa Musanın cangüdənləri qoçu Nəcəfqulu və pəhləvan
Sali Süleyman olub.
İki dəfə oğurlanarkən bunun sifarişli olduğunu başa düşüb,
Ağa Musa istənilən məbləğin yarısını verəcəyini bildirib, onların
narazıçılığını hiss etdikdə: “ölsəm onu da almayacaqsınız”
demişdi.
Onun vəfatından sonra qəzet və jurnallarda dərc olunan
məqalələrində: 70 yaşında vəfat etmiş Ağa Musa Nağıyev Bakının
iri neft sahibkarı, xeyriyyəçi - “əziz şəhərinin şərəfinə böyük
qurbanlar vermişdir” sözləri yazılırdı.
Sovetlər vaxtında milyonçular iki hissəyə bölünürdülər: neft
milyonçuları və sandıq milyonçuları.
Sandıq milyonçuları pulu sandıqda üst-üstə yığıb, sələmçilik
yolu ilə, yaxud malı öldürə-öldürə ucuz qiymətə alıb, baha
qiymətə satmaqla varlananlar idi.
Ağa Musa isə neft milyonçularından idi.
Onun yaşadığı dövr və fəaliyyəti, halal zəhməti layiqincə
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qiymətləndirməyi bacaran və qənaətçiliyi barədə çoxlu fakt və
rəvayətlər vardır.
Ağızdan-ağıza keçən bu rəvayətlərin bəzilərində o “xəsis”
kimi təsvir olunur və beləliklə gördüyü böyük işlərinmilyonçunun xeyirxah əməllərinin üstünə kölgə salırdı.
Halbuki, Ağa Musa Nağıyev inqilabdan əvvəl Bakının
formalaşması üçün böyük məbləği “uf” da demədən xərcləmişdir.
Təəssüf ki, bu güclü və təpərli, sözü keçən şəxsiyyətin
fəaliyyəti, doğma xalqı üçün gördüyü işlər bu vaxtadək kölgədə
qalıb.
Təmtəraqdan, gözqamaşdırıcı parıltılardan uzaq olan, şanşöhrətə uymayan Ağa Musa bədxərclikdən, israfçılıqdan uzaq
olmuş, pulunun qədrini bilmişdir.
“Dama dama göl olar ” atalar misalı onun həyat devizinə
çevrilmişdi.
Yeni bir bina ucaltmaq istəyəndə o, tanınmış istedadlı
memarları dəvət edər, layihənin bir neçə variantda hazırlanmasını
onlara tapşırıb ən mükəmməl variantın üzərində dayanardı. Məhz
buna görə onun tikdirdiyi binalar Azərbaycan memarlığının Qızıl
fonduna daxildir (Binaların bəzilərinin siyahısı əlavə olunur).
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Ağa
Musa Nağıyev kimi xeyriyyəçilərə “İstismarçı-kapitalist” damğası
vuruldu.
Onların məzarlarını belə urvatdan salır, həmin məzarları hətta
qohum-əqrəbaların ziyarət etməsinə belə imkan vermirdi.
Bu cür aqibət Ağa Musanın nəsllinə də qismət olub.
Ağa Musa vəsiyyətinə əsasən Kərbəlada dəfn edilməli idi.
Artıq müflisləşmiş, var-dövləti əlindən alınmış Ağa Musa 4 mart
1919-cu ildə dünyasını dəyişərkən imkansızlıq ucbatından
“Çəmbərəkənd ” qəbirstanlığında dəfn olunur. Nə vaxtsa onun
vəsiyyətinə əməl edilib, Kərbəlaya göndəriləcəyi ümidi ilə ona
əmanət baş daşı qoyulur.
1931-ci ildə Sovetlər İttifaqı Azərbaycanın ən uca
nöqtəsində “Dağüstü parkda” alovlu natiq Kirovun heykəlini
ucaltmağa qərar verir. Bu planı həyata keçirtmək məqsədi ilə
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şəhər əhalisinə bu qəbirstanlıqdan yaxınlarının sümüklərini
çıxartmaq təklif olunur. Yiyəsiz qəbirlər qısa bir vaxtda əkin
sahəsi kimi şumlanıb, yerlə yeksan olur.
Məhz buradan Ağa Musanın dəfn mərasiminin macərası
başlanır (bu haqda bir az sonra).
Ağa Musa Nağıyevin, ilk azərbaycanlı neft maqnatının
təkcə öz xeyri üçün deyil, xalqı üçün də çalışdığını sübut etməyə
ehtiyac yoxdur. Onun xidmətləri göz qarşısındadır.
Maraqlı bir fakt:
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında (1983-cü il 7-ci
cild, səh. 145) Ağa Musa Nağıyevin iri sahibkar olduğundan və
var dövlətinin milliləşdirilməsindən cəmi 16 sətir yazılıb. Onun
xeyriyyəçiliyindən isə bir kəlmə də olsun bəhs edilməyib.
Paytaxtımızı gözəlləşdirən, ona təkrarsız Qərb və Şərq
memarlıq kaloriti verən gözəl binaların əksəriyyətini Ağa Musa
Nağıyev tikdirib. Təkcə “İsmailiyyə” (Akademiyanın rəyasət
heyətinin binası) kimi tanınmış keçmiş “Müsəlman Xeyriyyə
Cəmiyyətinin” binası öz gözəlliyi və möhtəşəmliyi ilə bütün
tikililərdən fərqlənir. Bu bina “İsmailiyyə” sarayı Bakının
memarlıq simasında klassik Qotika nümunəsidir.
Ağa Musa Nağıyev Bakının iri mülk sahibkarlarından
birincisi olub, onun başqa milyonçulardan fərqli cəhəti, köhnə
Bakının memarlıq simasına ən çox töhfə verməsidir.
Buna əsaslanaraq onun vəsaiti hesabına inşa edilmiş
binalara tamaşa edərkən, bu insanın adı minnətdarlıq hissi ilə
xatırlanmalıdır.
Ensiklopediyanın həmin sayında (150 səh.) erməni
inqilabçısı və Azərbaycanda heç vaxt yaşamayan Nalbandyan
haqqında geniş məlumat verməklə bərabər onun Azərbaycanda
keçirilmiş yubileyi haqda gözəl və ətraflı sözlər yazılmışdır.
İkiüzlü Bakının (kapitalist və sosialist) köhnə simalarına
nəzər salanda, bir “qarğış” qopar dilimdən: Tanrı bu sayaq
“xəsisləri” bol eləyəydi.
Ağa Musa Nağıyev Bakıdakı Realnı məktəbinə, Rusiyada
və xaricdə təhsil alan tələbələrə, eləcədə yetimxanalara
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köməkliyini əsirgəməyib.
Borc içində boğulan birisi kömək üçün Ağa Musaya
müraciət edərkən o belə cavab verib: mən sənə köməklik edim,
borcundan çıx. Sonra bir neft buruğu verim, işlət borcunu qaytar.
Həmin adam zəhmət çəkəcəyini düşünüb belə köməkdən imtina
edir. Ağa Musa cavabında deyir: Sən zəhmətdən çəkinirsən. Mən
də pulumu göyə sovuranlardan deyiləm.
Atalar misalı da bunu deyir: “İşləməyən, dişləməz!”
70 il küçə bazar dedi-qodularına, qırmızı proletar replikalarına
“yaşıl işıq salmış” sovet öz işini görübsə də, ağıl və zəkamızın
indiki milli dönüş dövründə nə üçün yaşlılarımızın yaxşılıqlarını
yad etməyək?
Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Ağa Musa Nağıyevin acı
taleyinə milyonları kömək edə bilməyib. Belə ki o iki övladının
ikisini də erkən yaşlarında itirmişdir. Qızı Ümmül Banu (Şəmsi
Əsədullayevin oğlu Mirzənin həyat yoldaşı) doğuş zamanı
dünyasını dəyişmiş, oğlu İsmayıl 27 yaşında vərəm xəstəliyindən
vəfat etmişdir.
Övladsız qalmış Ağa Musanın qardaşı Ağa Əli yeni
doğulmuş beşinci oğlunu ona hədiyyə verir.
Ələsgəri oğulluğa götürən Ağa Musa onun adını dəyişib
Fərəc qoymaqla məqsədi kədəri unudub, sevinci bu uşaqda
tapmaq olur(adın mənası belədir).
Fərəcin milyonçu vərəsəsi olması sonradan ona çox baha
başa gəlir.
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Фяряж Наьыйев - милйончу Аьа Муса Наьыйевин вярясяси
О, 1903-жц илин декабр айында, Бакыда дцнйайа эюз
ачмыш, милйончу Аьа Муса Наьыйевин вярясяси олуб. Aдыны
Фяряж (кядярдян сонра эялян севинж) гойуб Ağa Musa. Bунунла
бир нюв оьлу Исмайылын кядярини унудуб, бу ушагда севинж
тапыр.
Фяряж 18 йашында сящня фяаллийятиня башламыш, Театр
техникумунун актйорлуг, реъиссорлуг вя ряссамлыг факüлтялярини
битириб, бу ихтисаслара йийялянмишдир.
О, 1928-жи илдя аиля щяйаты гурмуш, эюзял, мави эюзлц
Зящря ханым иля бирэя ниэащындан 1930-жу илдя анадан олан
Рауф вя 1931-жи илдя анадан олмуш Солмаз, Бакы
щядиййяляридир.
1929-жу илдян етибарян бу эюзял Щяжяр щцнярли Ниэар
гейрятли гадын щяйат йолдашы иля бирликдя Fярщад кими даьларда
кцлцнэ вуруб, Фяряж иля бирликдя сянятя йол ачыrlaр.
26 йашында Фяряж, Наьыйев сойадынын сцрэцнц олуб,
1950-жи иллярядяк köçəri щяйат кечирмишдир. 1938-1940-жы иллярдя
Исвеч банкындан эялян вярясяликдян «имтина» едиб,
йетимханалара баьышламышдыр.
Сянят аляминя 1921-жи илдя атылмыш илк аддымларыны
«Тянгид-тяблиь» («Сатирит») театрында щявяскар актйорлугдан
башламышдыр.
1921-1928-жи иллярдя о, бир чох халг театрларында, 1929-жу
илдя «Сяййар кяндли» театрында, 1930-жу илдя «Бакы-тцрк ишчи»
театрында, «Кцлякляр шящяри»ндя-Ашыq, «Йаньын»да Иван
Василйевич вя башга ролларда иштирак етмишдир.
1932-жи илдян, 29 йашлы Фяряж реъиссорлуг фяаллийятиня
башламышдыр.
«Ганлы сящра», «Гана-ган» вя бир чох тамашаларда ряссам
кими фяаллийят göstərmişdir.
1934-1935-жи иллярдя Ашqабад Дювлят Драм Театрында
ишлямиш, бу шящярдя оьлу Аьа Яли щяйата эюз ачмышдыр.
1938-1939-жу иллярдя Нуха (индики Шяки) театрында
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фяаллийят эюстярмиш, оьлу Чинэиз бурада анадан олмушдур.
Фяряж Наьыйев сящня фяаллийятини Губа, Сабирабад
Дювлят Драм Театрларында давам етмишдир.
1940-жы илдя Дярбянд Драм Театрында тяблиğат вя
тяшкилат ишлярини давам етдиряряк, бцтцн йухарыда адлары чякилян
театрларда гурулушчу реъиссор, актйор, тяртибатчы ряссам вя еляжя
дя директор вязифяляриндя дя чалышмышдыр.
Дярбянд щядиййяляри, гызлары вя сон бешикляри Диларя
олмушдур.
Фяряж Наьыйев 1962-1965-жи иллярдя Шаумйан адына вя
Ябилов адына Мядяниййят Сарайларында бядии рящбяр,
Азярбайжан Дювлят Естрадасында-мязщякячи ъанрында чыхыш
етмишдир.
Фяряж Наьыйев «Йурий», «Газы», «Танры вя касыб» кими
тямсил вя нязиряляр, «Ещтийатлы ол!», «Ваз кечсин», «Мейхана»,
«Сечки» вя саир сатирик ше’рляр вя сящняжикляр, «Утанырам»,
«Бязякдир», «Мцбаризяляр» кими миниатйур вя мянзум
мязщякяляр müəllifi olmuşdur.
1967-1970-жи иллярдя «Гаравялли» ссенарисини йазмагла
халг мейдан ойунунун дирчялишиня сябяб олмушдур. Йусиф
Сямядоьлу «Йедди оьул истярям» филминин ссенарисиня мящз
Фяряж Наьыйевин «Бащар эялди» ойунунун ссенарисини дахил
едиб, екранлашдырмышдыр.
«Гаравялли» тамашасынын мятни, афишасы, програмы, еляжя
дя дявятнамяси онун тяряфиндян щазырландыьы кими, бу
тамашаларда апарыжы олмагла бярабяр, о 64-67 йашларында икян,
Кос-Коса ролуну да ифа етмишдир.
О, «Ясли вя Кярям», «Ашыь Гяриб», «Севил», «Айдын»,
Лермонтовун «Ики гардаш» вя бир чох башга тамашалара
ескизляр чякмишдир.
Азярбайжан Дювлят Драм театрында Адил Искяндяровун
фяаллийяти дюврцндя, онун тяклифи иля «Гырх гулдурбасан»
тамашасынын финалына сатирик ше’рлярля сонлуг йазмышдыр.
Азярбайжанфилмин чякдийи «Кяндлиляр», «Мещман»,
«Мяшяди Ибад» вя саир филмлярдя чякилмишдир.
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Цмумиййятля Фяряж Наьыйев сящня иля йашайыb. Сящня
онун бу эцнц, сабащы вя эяляжяйи олмушдур.
Эюзял ряггас иди. Онун тойларда ойнамасы-юзц бир
tamaşa иди.
Mahir тикиш uстасы олдуьу цчцн, тамашалара эейимлярин
ескизлярини вермякля бярабяр, юзц дя эейимляри тикярди.
Мящз буна эюря кинореъиссор Щцсейн Сейидзадя «О олмасын,
бу олсун» филминдя Фяряжи Мяшяди Ибадын «продцсери» ролунда
чякмишдир.
Фяряж Наьыйев Тцрк Дювлят Мусигили Драм театрында
тамашайа гойулан «Аршıн мал алан», «Севил» ясярляриня, еляжя
дя Техникумун тялябяляринин иштиракы иля тамашайа гойдуьу
«Од Эялини», «Щяйатын дибиндя» тамашаларына щазырладыьы
афишаларын мцяллифи олмушдур.
Сабир адына Нуха Дювлят Драм театрында тамашайа гойдуьу
«Щажы Гара», «О олмасын, бу олсун», «Щяйат», «Намус» вя
башга ясярляря дя афишаларын щазырланмасы Фяряж Наьыйева
щяваля едилмишдир.
Щамы цчцн о, бибиоьлу, халаоьлу, Фяряжями, аилядя ися
явязедилмяз щяйат йолдашы, севиб-севилян ата вя баба, гиймяти
щесаба эялмяйян гайната олмушдур.
Йашасайды, бу ил 100 йашы олажагды. Инди дейирик: «Аллащ
рящмят етсин, йубилейин мцбаряк!».
Гызлары Солмаз вя Диларя
Декабр, 2003-жц ил
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Аьа Муса Наьыйевин vərəsəsi сящня фядаиси Фяряж Наьыйев
Fərəcə artıq 2 ил idi ki, uzun сцрян хястялийи аман вермирди.
Аğa Мusa атасы кими 100 йаш йашайажаьына сюз вериб, юлцмц
йахына бурахмайажаьына ян чох юзц инанырды.
Онколоъи хястялик ися ону ращат бурахмады. Ара бир
вясиййят едир, юлцмц йахын бурахмаса да, onun гаш иля эюз
арасында олдуьуну дяфялярля бизя тякрар едиб, еля бил бизи бу
айрылыьа щазырлайырды. Bütün bu çətinliklərlə mübarizədə həyat
yoldaşı Zəhrə xanımın əməyi az deyildi. Bu qadın sanki
dözümlülük mücəssəməsi idi. Həkimin və Zəhrə xanımın köməyi
ilə onun ömrü yalnız iki il uzandı.
Bu qayğıkeşlik онларын гаршылыглы вя 45 иллик qarşılıqlı, щяр
заман йашар мящяббятляринин нятижяси иди.
Йатагда olarкян хатирялярини беля бир жцмля иля башламышды:
«Инсан юмцр йолуна «олду – юлдц» кялмяляри гярар верир!»
... Анжаг ямялляри ирс олараг галыр. Инсан юлцрся дя, сюзц
галыр, кимин сюзц вя нежя?
Фərəc Нağıyev инжясянят аляминя 1918-жи илдя, 15 йашында
фящля клубунда щявяскар актйор кими гядям гойуб. Гыса бир
заманда о, 1921-жи илдя «Тənqid Тəbliğ» театрынdа фяалиййятя
башлайыб.
Йени йаранмыш ингилаби рущлу театрын репертуарына пярдяли
мцасир тамашалар дахил иди. Комиссийанын ясас мягсяди Я.
Щагвердийев, С.С. Ахундов, Яли Аьа Ващид кими йазычылары
ятрафында топламаг иди. Щажыаьа Аббасов, Мирзя аьа Ялийев,
Я. Гямярли кими актйорлар цчцн йени ясярляр йазылырды.
Мящз бу дюврдя, бу театрда – Фяряж Щажы Аьа Аббасов
иля йанашы Р. Казымов вя Сона ханым Щажызадя, А. С.
Эярайбяйли, А. Щ. Жавадов, Язизя ханым кими актйорларла –
корифейлярля эюрцшцр, онларын йарадыжылыгларындан ня ися бир шей
юйрянмяйя чалышырды.
1923-жц илдя атам А.М. Шярифов, R. Daраблы, Кирманшащлы,
Рза Тящмасиб, Жялил Баьдадбяйов, Мустафа Мярданов,
Мярзийя ханым Давудова кими сящня усталарына олан
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мящяббяти онун Академик Драм театрына эялишиня сябяб олур.
О, театрда кичик роллар ойнамагла бярабяр башга роллары
да башдан баша язбярляйирди.
Бир эцн «Шейх Сянан» тамашасында дявячи ролунун ифачысы
Д. Ширванлы хястялəndiйиндян ону явяз етмяйи Фяряжя щявалə
едирляр. Бу onun демяк олар ки, илк сюзлц ролу idi. Сонралар
Фяряж бу ролуну актйорлуq сянятиндя илк аддым щесаб едирди.
Беляжя o, ики ил ярзиндя Драм театрында бир чох ролларын ифачısı
kimi seçilməyə başlayır:
1925-жи илдя Щямкарлар Иттифагы Шурасы няздиндя (АСПС)
йарадылан «Damğa» Миниатйур тамашалар театрында кадрларын
сечилмяси цзря комиссийаda Мяжид Шамхалов, Щ. Рзайев,
Дербитскайа кими корифейляр ilə çiyin-çiyinə çalışmış,
komissiyanın tərkib üzvü olmuşdur.
Онларын ясас мягсяди Фящlя Клубунда мцасир формада
миниатйур тамашаларын ойнанылмасы иди. Бир мцддят сонрадан
эюзял сяси иля опера севяр тамашачыларымызы валещ едяжяк гадын –
Щягигят Рзайева да бу театрда фяалиййят эюстярмяйя
башлаyacaq.
1929-жу илдя театрларын тяшкили иля ялагядар Азярбайжан Али
Sийаси Mаариф İдаряsи «Сəyyar kəndli» театрыны тяшкил едир. Бу
група Я. Гямярли, Щ. Кяримли, Йунус Няриманов, Шяфигя
Ялийева, Щягигят Рзайева, Маариф Ялийев, Дербентскайа,
Мирмащмуд Казымовски, Мурад Мурадов вя Фяряж Nağıyev
də дахил иди.
Burada Йунус Няриманов реъиссор, Фяряж Nağıyev ися
реъиссор мцавини вязифяlərини ижра едирди. Театрын репертуарыны бир
пярдяли тамашалар тяшкил едирди.
Тамаша заманы сящняни явяз едян чадырлар, ахшамлар
театр ишчиляринин йатаг йерляринə çevrilirdи. Йаддан чыхармаг
олмаз ки, чатышмамазлыг, щядя горху манияляр Фяряжи щяр йердя
мцшайят едирди.
1930-жу илдя Фяряж “Бакы Тцрк” ишчи театрында фяалиййят
эюстярир.
Артыг инжясянятдя бир сыра йениlik – мцасирлик ортайа
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чыхырды.
Инжясянят хадимляри йени типли «Совет театры» йаратмаг
уьрунда жидди işlər görürdülər. Бу театр «Тянгид-тяблиь»,
«Дамьа» вя «Сяййар кяндли» театрларындан тамамиля фярглянян
вя жошгун ещтирасла йаранан, dаща доьрусу, ингилаб характерли
театр иди.
Фяряж артыг тамашачыларын диггятини юзцня жялб етмяйя
наил олмушду. О, «Кцлякли шящяр» пйесиндя Ашыг ролунун эюзял
ифачысы кими узун мцддят йаддашларда галыр. Гейд етмяк
важибдир ки, бу ролун илк ифачысы эюркямли актйор Казым Зийа
олмуш, Фяряж ися онун дублйору олмушдур. Фяряж хатиряляриндя
йазырды: бу чох чятин дя олса, шяряфли бир иш иди!
O, Ашыг ролуну гастрол заманы атам Эянжя, Тифлис вя
Йереван театрларында ifa етмишдир.
Актйор сянятинин ня гядяр мцряккяб вя мясулиййятли
олмасы эетдикжя ону даща да чох дцшцндцрцрдц.
Aşıq rolunun ifasının müvəffəqiyyətlə alınmasında Fərəc hər
zaman Kazım Ziyaya borclu olduğunu unutmurdu.
Устад актйор Аьа Мирзя Шярифовун онун чийинляриндян
тутараг «йахшы актйор олажагсан» дедийи сöзляр – онун узун
мцддят гулагларындан эетмирди.
О, театр техникумунда актйор, eyni zamanda ахшам
шюбясиндя ися реъиссор факüлтяляриндя тящсил алыб.
1931-32-жи иллярдя Фяряжи артыг театрда тяртибатчы иши дя жялб
едирди. Ялялхцсус Фяряжи бутафор вя грим иши даща чох
дцшцндцрцрдц. Фяряж театрда тяшкил едилмиш «кясим-тиким»
курсунда да гадынларла бирэя тящсил алмагдан чякинмяйиб və
бу сянятин дя сащиби олмаг арзусуна чатыб.
«Ганлы Сящра» тамашасынын ряссамынын хястялийи иля
ялагядар, Фяряж бу тамашанын декорасийасыны щазырламалы олур.
Бу да онун бу сащядя илк сярбяст ряссам иши олур.
Бцтцн бунларын нятижясидир ки, o, юзцнц «инжясянятин
статисти» адландырмышдыр.Биз öвладлары isə ону инжясянятин фанаты
адландырмышыг. Мцасир дил иля десяк “ ТЕАТРМАН”.
«Гана-ган» тамашасында тцрк щярби костйумларынын
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ескизини вя тикилишини дя özü щазырламышды. О, беля гянаятя эялирди
ки, актйорun юзцnün реъиссор вя ряссам олması даща чох
мягсядя уйьун олар.
Реъиссор факüлтясинин рус бюлмясиндя охуйаркян, onu
макет курслары да юзцня жялб етмишди.
1935-жи илдя Фяряж театр техникумунун щяр ики факултясини
бир илдя битирмякля ики ихтисаса: Реъиссор вя Актйор ихтисасларына
йийялянир.
Техникуму битирдийи ил онун реъиссор кими сящняйя
тамашайа гойдуьу илк пйес Шиллерин «Мякр вя мящяббят» ясяри
idi. Хатиряляриндян эюрцнцр ки, о бу сащядя дя гялябя чала
билмишдир. Onun rеъиссорлуг ишиндя икинжи тамашасы «Евликян
субай» ssenarisi олmуşdur.
Щяля тялябя икян о, «Од эялини», «Йурдсуз инсанлар
йашар», «Щажы Гара», «Ганлы сящра» тамашаларына да тяртибат
вермишдир.
Нуха Дювлят театрында Фяряж щявяскар реъиссор вязифясини
ижра етмишдир. Мирзя Ибращимовун «Щяйат», Жяфяр Жаббарлынын
«1905-жи ил» тамашаларынын тяртибатчысы олмаг şərəfi дə она нясиб
олmуşdur.
Сонрадан Фяряж Нуха Драм театрында bядии рящбяр ,
aктйор вя rяссам кими чалышмышдыр.
Bu teatrda тамашайа гойдуьу ясяр Цзейир Щажыбяйовун
«О олмасын, бу олсун» комедийасы олмушдур.Дяфялярля, лакин
müxtəlif вариантларда тягдим едилян бу ясяр щяр дяфя тамашачы
аудиторийасынын сайыны артырыр, böyük maraq və tamaşaçı
məhəbbətinə səbəb olurdu.
Мяшяди Ибадын Рцстям бяй иля гызы Gülnazın алверини
баггал дцканында апармасы сящнясини мящз атамын ихтирасы
олуб. Пярдя гаршысында Мяшяди Ибадын щамама апарылмасы
сящняси дя атамын тапынтысы иди. Бцтцн бунлары О, щяля 1938-жи
илдя щяйата кечирмишдися
дя, сонрадан филм чякиляркян
бунларdan истифадя едилмишдир.
Бцтцн бунлар ону həm севиnдириr, həm də
дцшцnдцрürдц ки, ямяyi щядяр эетмяйиб.
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Нуха Dрам театрындан сонра о, сящня ишини Dярбяnд
Драм театрында 1940-жы илдя давам едир. Онунла бу театрда
bаш реъиссор вя тяртибатчы вязифялярини icра етмяк цчцн мцгавиля
баьланылыр. Бу театрда
тамашайa гойдуьу илk иши
«O
олмасын, бу олсун» ясяри йени тяртибдя олур.
1940-1941-жи илдя «Дагестанскайа
Правда» вя
«Вечернйайа Москва» гязеtляри бу щагда эениш мялумат
верəрəк onu “Əла инжясяnят ишчиси” адландырмышдыр.
Театрда иki бюлмя ваr иди: Yящуди (тат) вя Aзярбайжан
bölmələri. Театрын тат бюлмясiндя «Hяйат», «Шащ оьлу», «Шаh
Аббас», «Шарм» вя саир пйесляр, Aзярбайжан бюлмясиндя ися
«Аршын мал алан», «Даьлылар» пйесляри тамашайa гойулурду.
Репертуарында бу гядяр рянэарянэлиk onun ямяйи иди.
Fərəc yорулмаг биlмядян даима ахтарышлар апарыр, эежясини
эцндцзцня гатырды.
Районларда
ишлямяkля бярабяр, Бакыда щямин или
Mусигили Kомедийа Tеатрында «Моlла Нясряdдин» тамашасыны
щазырлаnмасында да ямяйини ясирэяməyib. Бу тамашанын
щазырлaнмасı Вятян мцщарибясинин башланмасыnа тясадцф едир.
Fərəc щярби гуlлугдан гайытдыгдан сонра бу mövzuya
йенidən гайыдыр. О, бир мцdдят Драм театрында tруппа мцдири
вя актйор, Театр техникумунда грим цзря мцяллим ишляйир.
Сонралар щям мцяллими, щям дя сянятиня сяждя етдийи Щажы
Аьа Аббасовун тякиди иля o, Сабирабад Драм театрында
иşлямяйя эедир. Бурада Fərəc Nağıyev театрын dиректору
олмаqла бярабяр реъиссор кими дя фяалиййят эюстярир. Репертуара:
«Mящяббят эцлц», М.Ф.Ахундовун «Ешг вя интигам», «Вязири
хан Лянкяран», И.Гасымовун «Кцр сащилиндя», Гурбан
Мусайевин «Щцжuм» ясярляри дахил иди.
Fərəcin доктор Яли Фящмi иля достлуьу да бу театрдан
башламыш, bu dostluq чох-чох сонралар Бакыда
давам
етмишдир.
Сабирабад театрында атам иля ишляйян вя йетишян
актйорлаr жярэясинə К. Атайев, С. Ялийева, Рцбабя Мурадова
və онун щяйат йолдашы Хялил Аьа, Яsэяр Шöги вя саиряляри
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дахил иди.
Fərəc Nağıyev йаша долдуьуну беля мцlaщiзя едирди:
“Дцнйа жаванлашыр, биз ися гожалырыг. Йашамаг юмрц ися
гожалмайыр вя юлмяйир”. О, гожалыьы писляйянлярля разылашмырды.
Щятта зарафатла belə bir мiсал дa чякярди: aдам вaр kи,
гожалдыгжа ипяк олур, aдам вар kи, гожалдыгжа кюпяк олур.
Она бцтцн дост-танышлары
халаоьлу, бибиоьлу дейя
мцражият едиб, онун дцнйаэюрцшцnдян мяслящят алардылар. О,
фяхрля дейярди kи, бu мяним ФЯХРИ АДЛАРЫМДЫР.
Актйорлардан
Щажымяммяд
Гафгазлы,
Жялил
Баьдадбяйов иля достлуьу гардашлыьа чеврилмишди.
Инди сянятя верилян гиймят o вахтлар олсайды yəqin ki
o, бцтцн гран- приляря сащиб оларды.
Щайыф ки, Fərəc Nağıyev дцнйасыны тез dəyişdi, юзцня
дцшмян газанмaса да, сянятиня гiймят веряn də тапылмады.
Юз-юзцня йетишян, юзцня эениш имканлар йарадан ФЯРЯЖ
НАЬЫЙЕВИН сянятинин кюлэядя галмасыna səbəb
мящз
капиталист кюлэясинин онун цзяриня узун мцддят düşməsi
сябяб олмушдуr. Сойадынын сцрэцнц олуб, 1929-жу илдян
1952-жи илядяк бу сябябдян Бакы цзцня щясрят галmışdır.
Yuxarıda гейд олунан ужгар ялчатмаз, мцасирликдяn чох-чох
эери галан районларда, Орта Асийада вя Даьыстанда театрын
тяшкилиня, тяблиьиня юмрцнц сярф етмишдир.
Нефт милйончусу Аьа Муса Наьыйев билсяйди, бунларыn
яввялинi эюрсяйди, бялкя дя ону ВЯРЯСЯ елан етмязди.
Бцтцн бунлара вя чятинликляря бахмайараг, Fərəc
Nağıyev щяр заман сойады вя нясли иля фяхр етмишдир.
Фяряж Наьыйевin архивinдя (фонд №475) 200 сатирик шеiрляри
вар. Бунлардан биr нечяси нязяринизя чатдырыlıр.
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Neft səltənətinin banisi Ağa Musa Nağıyevin varisi
Fərəc Nağıyev (1903-1973)
Fərəc Nağıyev 1903-cü ilin dekabr ayında neft səltənətinin
parlaq nümayəndəsi Ağa Musa Nağıyevin ailəsində dünyaya göz
açmışdır. Ağa Musa uşağın adını kədərdən sonra gələn sevinc
qoyub, bununla oğlu İsmayılın kədərini unudub, bu uşaqda sevinc
tapır. Fərəc hələ uşaq ikən pullarını tamaşalara baxmaqla
xərcləyirdi. Ağa Musaya xəbər çatır ki, sənin vərəsənin aktyorluğa
həvəsi var,deyəsən ümidlərin boşa çıxacaq. Lakin Ağa Musa
onlara cavabında: “Mən özüm samançı oğlu olub, hanballıq
etmişəm. Hər nə ilə məşğul olursa olsun, insan olsun”, deyir.
Savadsızlığın hökm sürdüyü bir vaxtda rejissor aktyor və
rəssam ixtisaslarına yiyələnən 26 yaşlı «Kapitalist
qalığı»damğası qazanan Fərəc Nağıyev, 1929 -cu ildən
soyadının sürgünü olub. 1950-ci illərədək ailəsi ilə birikdə
köçəri həyat keçirib. Bunun nəticəsidir ki, o, İsveçrə Bankından
gələn vərəsəlikdən «imtina» edib.
Sənət aləminə 1921-ci ildən atıb ilk addımlarını «Tənqidtəbliğ» satirik teatrında aktyor kimi başlayıb.
1932-ci ildə rejissorluq fəaliyyətinə başlayıb. Bir çox
tamaşalarda; «Əsli və Kərəm», «Aşıq Qərib», «Sevil»,
«Aydın», «İki qardaş» tamaşalarında rəssam kimi fəaliyyət
göstərib. 200-ə yaxın təmsil və nəzirələrin: «Ehtiyatlı ol»,
«Vay keçisi», «Meyxana», «Seçki» və bir çox başqa satirik
şerlərin və səhnəciklərin müəllifidir.
1967-1970-ci illərdə «Qaravəlli» ssenarisini yazmaqla xalq
meydan oyununun dirçəlişinə səbəb olub.
Fərəc Nağıyev «Azərbaycanfilm» kinostudiyasının çəkdiyi
«Kəndlilər», «Mehman», «Məşədi İbad» filmlərində aktyorluc
məharətini göstərə bilmişdir.
Ümumiyyətlə Fərəc Nağıyev teatr ilə nəfəs alırdı.Teatr
onun bı günü, sabahı və gələcəyi idi. Gözəl rəqqas idi.
Toylarda oynadığı «Qoçəli» rəqsi özü bir tamaşa idi.
Gözəl tikiş ustası idi. Tamaşaların çoxunda geyimlərin
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eskizin verib, özü kostyumları biçib tikərdi. Toylarda
masabəyliyi dillər əzbəri idi.
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Фяряж Наьыnın тямсилləri
Fərəc yazırdı ki, bязи адамлар бир-бирини тящгир етмяк
мягсядиля ешшяк адландырырлар. Бинява ешшяк эюрясян щансы
ямяли цчцн пис кими гялямя верилир? Суйу цфцря-цфцря
инжяликля ичян, йыхылдыьы йердян бир дя кечмяйяндир о. Бялкя
дя «инсаn» адыны дашыйан «мярифятли» шяхсляр ешшяйи рцшвят
алмадыьы,
дюня-дюня
мящкум
олмаdыğı
цчцн
тющмятляндирирляр.
ЙУХУ
Жащил инсаны чох эюрцб бахдым,
бир эцн евдян нийаз цчцн чыхдым,
йалварыб, сидг иля дедим: «Таnры»!
Мяни инсан йох, щейван ет, бары.
Рущум щуш алыр о дям бишяк,
Йухуда эюрдцм олмушам ешшяк.
Чiлаlaйыб минди арвадым Сякиня,
чохлу зярбя чубугла вурду мяня,
жанымы салды тaбдaн аьры,
ращяти Жан цчцн сарьы,
вержяйин эялди гейбдян бир сяс:
«йохса наразıсаn йеня на кяс?!»
Доьрусун сюйля, эярəк сян бундан
безмисянся, едим йеня инсан?
Дцшяряк хакя сюйлядим йох, йох
bу щалыm мяслящятдир ондан чох!
Фяряжи сян илащи йандырма,
Йеня инсан едиб, усандырма.
Йарадыр фитня инсан евладын,
бяд ням олмушдур ешшяйин ады.
1945-жи ил.
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Цзцм ширяси
Щамы жям олan тяк, бцсат гурулду
Гящ-гящə йцксялди, ганлар дурулду,
Бадяляр сяслянди, саьлыг дейилди,
cцр бя жцр мязяляр, плов йейилди,
Сцфрядя гойулан шярабла сиркя
Щямnиşiн идиляр, йан йана бирэя.
Фярящляниб шяраб, юзцнц юйдц,
öзцн тяриф едиб, дюшцня дюйдц
Деди «сиркя, эюрцрсян щюрмятими?
aзжа эюзля, эюрярсян гцввятими.
Эюр kи, мяндя ня гядяр vардыр щцняр,
мяни нуш еляyян пялянэя дюняр.
Ким йумруь вурса, даш дюняр хакя
nяря чякся, йетяр сяс яфлакя.
Щяля гуранда да сюйляйиб айя:
Йохса шüбщя едирсян, Щямсайя?”
Бясdиdə гящ-гящя чякиb бякмяз
деди: «дцзэцн олан юзцнц юймяз»
aнла kи, жинсимиз цзцмдцр, цзцм.
Сяn дя, бу сиркя дя, будур мян юзцм
Цчцмцз щасил олмуш ширядян
Бу лятафят сяня эялиб нерядян.
Шцшядя чох эюзял эюрцнсяндя
çох ичилсян, хята олур сяндя.
Сян олунжа, щеч олмайайдыn каш,
сяня алудяляр олур яййаш.
Чох жинайятляр цз верир сяндян,
zагин аздыр, чох аздыр аз dямдян
hяр заман кеф верирсян етмя эцман
Бу эцнцn кефлиси, сабащ пешиман.
Сиркянi ишлядирляр тядрижля,
xюряйя аз гатыб, алырлар мязя,
Мяn щяля бящмязям, лазымам хейря- шяря,
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Бизи нуш ейляйян алыр ляззят,
Сяни Ким ичся, чох алар тющмят!
1936-жы ил.
«Сичан вя Шир»
Пишийин хофундан бир арыг сичан,
хараба бир евдя олмушду пцнщан.
Aнжаг оьурлугла тутурду йцкцн,
йейиб кюкялиrди, фикир етди бир эцн:
«мяндян эцжлц вармы пящляван?»
Ширин хяйалларда олду бяд эцмаn.
Жаны жуша эялиб, гурду бир тядбир,
Ат кими сычрайыб, чыхды дaш цстя,
Галдырыб ялини гойду гаш цстя.
Нящянэ шир эедирди, сичан бяй деди:
Мяgяр танымырсан мяни, мян сичан бяйи?
Мяням бу йерлярин паdшаhы, ханы,
бир шапалаг вуруб, сюйляди ширя
«Жящянням ол, айаг гойма бу йеря!»
Чох щай кцй гопарыб, салды мярякя,
йянi гяlят етди башындан йекя.
Шир деди: гулаьым батды сясиндян,
Бир аz йахын эял, ешидим ня дирсян,
buндан ловьаланан бяд ямял щяриф,
Эцлцб ширя деди» ахмагсан hяриф.
Шир тутуб сичаны ялiндя sыхыр,
Бичaрянин архасындан пиy чыхыр.
Вцжуду титряйир, эюзляри ахыр,
Йалварıш тярzиля о ширя бахыр.
Шир сюйляйир: «ахмаг, гейрятин будур?
Йалы артыг дцшяn сян тяк гудурур,
Сяндя тягсир йох иди, мян билян
Бу азжа пий иди сяни дилляндирян.»
1938-жи ил
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Fərəc Nağıyeyin anadan olmasının 100 illlyinə həsr olunmuş
buklet
(1903-1973)
O deyirdi: «İnsan ömrünə olduöldü kəlmələri qərar verir. Ancaq insan
əməlləri irs olaraq qalır. Dünya
cavanlaşır, biz qocalırıq. Yaşanılan
ömür isə nə qocalır, nə də ölür. Sənət
acgözü olduğum, mənə bu yolda az
fayda verməmişdir. Arzu etdiyim,
həsrəti
ilə
yaşadığım
incəsənət
ayrılmaz bir hissəm olmuşdur.»
Fərəc bütün ömrünü səhnədə
yaşadı. Səhnə onun bu günü, sabahı və
gələcəyi oldu.
Allah sənə rəhmət etsin. Yubileyin
mübarək!
Neft səltənətinin parlaq nümayəndəsi, Ağa Musa Nağıyevin
vərəsəsi, incəsənət fanatı Fərəc (Əliəsgər) Nağıyev 1903-cü ildə
dünyaya xoşbəxt bir ailədə göz açıb. Vəziyyətin gərginliyi,
dövrün təşvişi, kapitalist soyadı Fərəci Bakıdan uzaqlaşdırır.
1929-cu ildən başlayaraq səyyar həyat keçirməsinə baxmayaraq o,
incəsənətin bütün zirvələrini fəth edir. Belə ki, savadsızlığın hökm
sürdüyü bir zamanda Fərəc teatr texnikumunda oxuyub, aktyor və
rejissor ixtisaslarına yiyələnir. Sonradan rəssamlıq ixtisasını da
bitirir.
Fərəc Nağıyev Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında, habelə
Aşqabadda, Dağıstanda bütün qüvvəsini teatrın inkişafına
yönəltmişdir. O, bu teatrların əksəriyyətində aktyor, rejissor,
quruluşçu rəssam, afişa tərtibatçısı olmaqla bərabər, bədii hissə
müdiri və direktor vəzifələrində də çalışmışdır.Fərəc Nağıyev
1918-1973-cü illərədək səhnə fəaliyyətini «Tənqid-təbliğ»,
«Dalğa», «Səyyar kəndli», «Türk-Tat» teatrından başlayıb. Bütün
işlədiyi yerlərdə teatrların təbliğinda və inkişafında böyük rolu
olmuşdur. Onun bütün yaradıcılığında həyat yoldaşı Zəhrə xanım
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ona dəstək olub, çətinliyə sinə gərib, beş övladının böyüyüb,
boya-başa çatmasında böyük rolu olmuşdur.
1969 -1970-ci illərdə uşaqlıq xatirələrindəki «Qaravəlli» xalq
meydan oyunlarını tamaşaya çevirən Fərəc Nağıyev sənət
aləmində böyük dirçəliş edir və 69 yaşında ikən Novruz bayramı
şənliklərində Kos-Kosa rolunda iştirak edir. O, «Qaravəlli»
ssenarisinin Mərkəzi komitədə təsdiqlənməsinə nail olmaqla
bərabər, xalq yaradıcılığı evinə «Qaravəlli» teatrı adının
verilməsinə də var qüvvəsini sərf etmişdir.
Bütün illər boyu onun vətənpərvərlik hissləri daima artırdı. Bunu
onun şeirlərində və tərtib etdiyi afişalarında görmək olurdu. Belə
ki, «Qaravəlli» afişasının fonunda göy, qırmızı və yaşıl rəngləri
verməklə o, Azərbaycanın bayrağını təsvir etmişdir.
Azərbaycanın ilk xalq artisti professor Hacıağa Abbasov ona
təşəkkürünü belə bildirib: «Qaravəlli xalq meydan oyununun
dirçəlişinə yalnız mənim tərbiyəmlə zirvəyə qalxmış, əla
qiymətlərlə sənət ixtisasına yiyələnən tələbəm Fərəc nail ola
bilərdi» (arxiv). Fərəc Nağıyevin 200 satirik şeir və təmsilləri,
afişaları, «Qaravəlli» və «Spartak» tamaşalarının ssenariləri və
digər sənət toplusu bu gün Azərbaycan dövlət ədəbiyyat və
incəsənət arxivində 475 saylı fondda saxlanılır.
Dilarə Nağıyeva
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Əllərini ver mənə...
esse-elegiya
Fərəc Nağıyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə qızı Dilarəyə
həsr edilir.
Əllərini ver mənə... Uzat mənə əllərini. Uzat, tuta bilim soyuq, zəif əllərini. Ver
mənə əllərini isidim.
İsti nəfəsimlə isidim...
Uzat mənə əllərini, Ata!
Uzat ki, ürəyimin həsrət oduyla isidim əllərini.
Ver mənə əllərini dartım, qoparım səni əzrayılın əlindən...
Uzat mənə əllərini, övlad qayğısından yorulmayan, saçlarıma sığal çəkən
əllərini.
Uzat mənə əllərini, Ata!
Çəkim çıxarım səni qaranlıq məzardan. Çıxarım...
Bir vaxt sən mənə deyirdin: “Əlini ver mənə”.
Qaytarmaq istəyirəm sənə övlad borcumu, Ata! Ver mənə əllərini.
Ata ürəyinin hərarəti ilə isinən əllərini ver mənə!
Əllərini verə biləydin mənə. Əlindən üzülən əllərim tək qalıb.
Tək! Yetim qalıb əllərim.
Yetim qalan əllərim bir-birinə sığınıb.
Ver mənə əllərini! Ver!
Gülarə Munis
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Sənət fədaisi, incəsənət vurğunu Fərəc Nağıyev
Əbilov adına Mədəniyyət evində vaxtı ilə atamın onlara
təqdim etdiyi qovluğu gördüm. Xahişim ilə qovluğu onlardan
aldım. Üzərindəki atamın rəngli şəkli elə bil işıq saçırdı.
Eşitdiyimə görə nəslin kökləri insanın üzünə nur çiləyir. Yəni
istər-istəməz insanın üzündə, cizgilərində, yerişində öz əksini
tapır. Mənə həmişə deyirlər ki, atama oxşayıram. Sən demə həmin
o nurdan mənim də üzümə səpələnib.
Qovluğu əlimə aldıqda, keçmişlər kino lenti kimi bir–bir
gözümün önündən keçdi. Bir anlığa düşündüm: “Kaş sağ olaydın
ata!”. Yaxşı ki, özümü ələ almağı bacarıram. Bu xüsusiyyət mənə
atamdan keçib. Məndən fərqli olaraq bacım Solmaz xanım
emosionaldır. Bunları mən ona nəql etdikdə halı hey pisləşirdi.
Solmaz xanım həmişə zarafatla deyir ki, onu atam doğub. O,
bununla atama olan məhəbbətini bildirir.
Qovluğu əldə etdiyim günün sabahı Solmaz xanım
cərrahiyyə əməliyyatı keçirəcəkdi. Onun qan təzyiqi şəkərə, şəkəri
isə qan təzyiqinə qarışmışdı. Buna səbəb 7 iyun 2001-ci ildə
“Xalq” qəzetində babam Ağa Musa haqqında “Milyonçu Ağa
Musaya bir küçə adı qismət olacaqmı?” başlığı altında çıxan
məqaləm idi. Bütün bu ağrının dərinliyini, ancaq mən və bacım
başa düşə bilər. Çünki üzümüz gülsə də, ürəyimiz qan ağlayır.
Artıq yeddi ilə yaxın idi ki, biz iki bacı və mərhum qardaşımız
Rauf bu yolda çox çətinliklərlə rastlaşırdıq. Əsas məqsədimiz
Ağa Musa Nağıyevi və onun varisi olan atamız Fərəcin adlarının
tarixdə həkk olunması idi.
Hər dəfə belə məqalələr dərc olunanda və yaxud televiziya
ilə çıxışım zamanı üzümü tamaşaçılara tutub soruşuram: “Axı biz
nə istəyirik, özümüz üçün çalışmırıq ki?”
Atamın qovluğundakı 1968-ci ildə yazdığı “Spartak” tarixi
faciəsinin və qardaşım Rauf ilə birgə yazdıqları “Zamanın
hökmü” mənzum əsərinin ssenariləri, “Qaravəlli” meydan oyunu
mərasimlərinin tarixindən olan əl yazmaları ilə bərabər çəkdiyi
eskizlər diqqətimi cəlb etdi. Eskizlərdə: “Ərköyün oğul”
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səhnəciyində oğlan uşağının ulağın üstündə səhnəyə gəlişi, “Koskosa” meydan oyunun qəhrəmanlarının surətləri-hər biri bu gün
bir tarix, bir əsərdir. Bunlar bu gündə öz reallığını və
rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edir, təravətlərini itirməmişdi.
“Şorgöz molla Kərim” tamaşasına çəkdiyi Güləş və Molla,
eləcə də xanəndə və Lotu surətləri öz aktuallığını Fərəcin
rəsmlərində bu gün də saxlaya bilmişdir.
Atam 1970-ci ilin fevralında Azərbaycan tarixi “Meydan
oyunları” teatrına həvəskar aktyorları cəlb etmək üçün afişanın
eskizini hazırlamış və müdiriyyət tərəfindən təsdiqlənməsinə nail
olmuşdur. Həmin eskiz-afişa bu gün onun şəxsi arxivindədir.
Müsabiqənin keçirilməsi üçün kos-kosanı, qız qalası fonunda
gözəl rənglərlə çəkmiş, özünəməxsus bacarıqla işləyib, rəsm əsəri
yaratmışdır. Belə nəzəriyyələr atamın şəxsi ideyası olub.
Ümumiyyətlə özfəaliyyətdə işləyərkən, əvvəllərdə olduğu kimi,
onun gənc istedadların aşkar edilib, professional səhnəyə
gəlməsində böyük əməyi olub. Atam bu rəsmləri illər ötdükcə,
yəni bu gün də dəbdə olacaq formada işləmişdir.
O, çox həvəskar olub. İncəsənəti özü üçün bir vəzifə kimi
qəbul edib. O, səhnə fəaliyyətini sonradan Quba, Sabirabad
teatrlarında davam edib. 1940-cı ildə Dərbənd Dram teatrında
təbliğ və təşviq işlərini davam etdirərək burada rejissor, aktyor,
tərtibatçı rəssam və eləcə də direktor vəzifələrini icra etmişdir.
Fərəc Nağıyev 1962-1965-ci illərdə indiki Xətai
mədəniyyət evində və Əbilov adına mədəniyyət evində bədii
rəhbər, Azərbaycan Dövlət Estradasında isə satira janrında çıxış
etmişdir. O, 200 satirik şeir də yazmışdır. Onun mənzum
məzhəkəli hekayələri saysızdır. Azərbaycan Dövlət Dram teatrının
rejissoru Adil İskəndərovun təklifi ilə “Xırs quldurbasan”
tamaşasının epiloq və proloqunu satirik şeirlə yazmışdır. 19671970-ci illərdə “Qaravəlli” ssenarisini yazmaqla o, unudulmuş
xalq meydan oyunlarının dirçəlişinə səbəb olmuşdur.
Lakin bütün bunlar Fərəcin nəinki yaddaşlarda qalmasına,
hətta unudulmasına səbəb olmuşdur.
Atam haqqında bu xatirələr ola bilər ki, çoxlarında təəssüf
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hissləri oyatsın, ancaq, Fərəci tanıyanlar bunun şahidləridir.
Fərəcin qızı Dilarə
Ağamusa
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Fərəc Nağıyevin yaradıcılıq fəaliyyəti
1.
2.
3.
4.
5.

1921-“Tənqid-təbliğ” teatrında sərbəst aktyor addımları.
1922-1926-Azərbaycan Dövlət Dram teatrı.
1923-1928-Xalq teatrında aktyor.
1929-“Səyyar kəndli” teatrında baş rejissor.
1930-“Türk işçi” teatrında aktyor:“Küləklər şəhərində”
Aşıq; “Yanğın” tamaşasında İvan Vasilyeviç rolunda.
6. 1931-1936-Teatr texnikumunda aktyor və rejissor
fakültələrində təhsil alıb.
7. 1932-Rejissorluq fəaliyyəti başlayır.
8. 1932-1935-Aşqabad Dram teatrında rejissor.
9. 1935-1938-“Türk səyyar” teatrında aktyor.
10. 1936-Rəssamlıq fəaliyyətinə “Qana-qan”, “Qanlı səhra”
tamaşaları ilə başlayıb.
11. 1937-Türkmənistanda qastrol səfərləri.
12. 1937-1939-Nuxa (Şəki) teatrında aktyor.
13. 1940-1943-Dağıstanda Dərbənd Dram teatrında rejissor,
rəssam, bədii rəhbər, direktor vəzifələrində.
14. 1944-Teatr texnikumunda qrim üzrə müəllim.
15. 1945-1947-Sabirabad Dram teatrında bədii rəhbər, rejissor,
direktor vəzifələrində.
16. 1948-1952-Quba Dram teatrında baş rejissor.
17. 1957-Danışıq janrı üzrə I dərəcəli aktyor.
18. 1958-1960-Bakı Estrada teatrında satirik, Əbilov
mədəniyyət evində II kateqoriyalı rejissor, bədii rəhbər.
19. 1962-1969-Xətai (keçmiş Şaumyan) mədəniyyət evində
məzhəkəçi aktyor.
20. 1969-1970-Azərbaycan Dövlət Estradasında məzhəkəçi
aktyor.
21. 1970-1973-Bakı Xalq yaradıcılıq evində metodist, rejissor.
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Fərəc Nağıyevin sənədlərinin siyahısı
1. 1930 Teatr texnikumunda tələbə, hərbi mülkiyyət
kompaniyasında təlimat keçməsi.
2. 1932-1938 Ali Siyasi Maarif Komitəsi sistemində Türk
səyyar Kəndli teatrında aktyor.
3. 1936 Teatr texnikumunun Rejissor və Aktyor
fakültələrinin tələbəsi.
4. 1937 Türk Musiqi Dram teatrının tərkibində
Türkmənistanın rayonlarına qastrol səfəri.
5. 1937 Bankə balıq kombinatında mühafizəçi rəis.
6. 1937-1939 Nuxa teatrının aktyoru.
7. 1938 Azərbaycan Dövlət Teatr texnikumunu bitirməsi
haqqında.
8. 1938 Teatr texnikumunun qiymət cədvəli. Rejissor və
aktyor fakültələrini bitirməsi haqqında.
9. 1940-1941 Sürücülük kurslarını bitirməsi haqqında.
10. 1943 Neftçala Xalq komissariatı.
11. 1943 Xıllı rayonunun hərbi komissarlığının böyük zabit
rütbəsi haqqında.
12. 1944 Azərbaycan Dövlət Teatr texnikumunda qrim üzrə
müəllim.
13. 1945 Sabirabad Dövlət Dram teatrında bədii rəhbər.
14. 1950 Xalq yaradıcılıq Teatrının iştirakının nəticələrinə
görə təşəkkürün elan edilməsi haqqında.
15. 1957 Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin I Taarif
dərəcəli aktyor təyin edilməsi haqqında.
16. 1961 Azərbaycan Dövlət Estrada teatrının aktyoru.
17. 1967 Özfəaliyyət İncəsənət festivalının nəticələrinə əsasən
Fəxri fərmanla təltif edilməsi haqqında.
18. 1970 Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin DTK-nın qərarı
ilə II kateqoriyalı rejissor.
19. 1970 Xalq yaradıcılıq evində baş metodist-rejissor.
1972 Mədəniyyət işçilərinin Ümumittifaq ixtisasartırma
institutunda təhsilini artırması haqqında.
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Ağa Musa Nağıyevin ikinci dəfnində
Fərəc Nağıyevin həyat yoldaşı Zəhrə xanımın iştirakı
Zəhrə xanım Teymur qızı Dadaşova 4 noyabr 1912-ci ildə
Bakı şəhərində İçərişəhərin “Ağşalvarlılar” nəslində dünyaya göz
açıb. Ata nənəsi Məsmə xanım kor gözləri təbii dərmanlarla
müalicə edib açarmış. Bu səbəbdən cammat arasında o,
“davatökən” Məsmə xanım ləqəbi ilə tanınır.
Zəhrə xanımın anası 12 yaşında ikən babamın istəyi ilə
Polşadan qaçırılmışdı. Onlar gəmi vasitəsilə tacirlik edirdilər.
Nənəmin anası milliyyətcə fransız, atası isə polyak olub. Məsmə
xanım millət və din fərqinə görə bu nigaha əvvəlcədən razılığını
bildirmir. Buna axı şəriyyət də yol verməzdi.
Belə ki, Zəhrə xanımın anası nağıllarda deyildiyi kimi qırx
gün, qırx gecə Məşhədə yol gedir və islam dinini qəbul edir.
Məşədi xanım adını aldıqdan sonra Teymur bəylə evlənirlər.
Onların səkkiz qızı, bir oğlu olur.
Bu səkkiz qızdan biri də anamız Zəhrə xanım olur.
Səkkiz bacı uşaq ikən varlı ailədə böyüyüb tərbiyə almaqları
ilə bərabər, onların yaşayış tərzi də dəbdəbəli və kübarcasına olub.
Belə ki, onların paltarlarının ətəkləri mirvarilərlə bəzədilər,
yaxalarıdan isə isə qızıl beşliklər asılardı.
Anam Zəhrə xanım dörd yaşında ikən, onu (Məsmə xanımla
ata nənəmiz Məşədi Balaca xanım müalicə zamanı dostlaşmışlar)
atama ad etmişdilər.
1928-ci ildə Zəhrə xanım milyonçu Ağa Musanın ocağına
gəlin gəlir.
Fərəc gözəl ailə başçısı olub, həyat yoldaşı Zəhrə xanımı
sözün əsil mənasında “gözünün üstündə” saxlayıb. Tikiş tikməyə
həvəskar olub və anamı qısqandığından bütün paltarlarını özü
tikərdi.
Yeni tamaşanın nümayişinə və yaxud hər hansı bir tədbirə
gedərkən, Fərəc həyat yoldaşı üçün gözəl paltar tikər və ona
uyğun, çox zaman isə həmin parçadan ayaqqabı da sifariş edərdi
ki, xanımının gözəlliyi kimi geyimi də yeganə olsun.
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Zəhra xanım, gözəllik mücəssəməsi olan bu qadın, sözün əsil
mənasında səkkiz qızın pərisi olub. Qeyrətdə də yeganə idi. Bu
ona çox gözəllik verirdi. Fərəc kişi onu çox ərkəsöyün saxlayırdı.
Bütün bunlara baxmayaraq, Zəhra xanımı heç nə dəyişmirdi. O,
sadə bir insan, beş övlad böyüdən ana, Ağa Musa ocağında gözəl
bir gəlin idi.
Anam ata evində də ziyalı ailədə tərbiyə aldığından,
filarmoniyada bacıları ilə birlikdə fortopiano dərsi alıb. Zəhra
xanım Azərbaycanda çadrasını atan qadınların birincilərindən
olub. Fərəc kişi incəsənət işçisi olduğundan, 1930-cu ildə martın
8-də Zəhra xanımın çadrasını açmışdı ki, o, müasir həyata
qoşulsun. Odur ki, anam həmişə deyərdi: 8 mart əsl mənim
bayramımdır. Çünki, məhz bu gündə mən çadraya “daloy”
demişəm.
Amma anam uzun müddət çadranın həyasını unuda
bilmədiyindən, başı heç vaxt örpəksiz olmazdı.
O, Ağa Musa ocağının gəlini olmaqla öyünüb, söz düşəndə də
bunu fəxrlə vurğulayırdı.
1931-ci ildə Bakıda Dağüstü parkda Kirovun heykəlinin
ucaldılacağı ilə əlaqədər xəbərdarlıq edilmişdi ki, hər kəs
meyitlərini Çəmbərəkənd qəbiristanlığından çıxarıb, başqa yerdə
dəfn eləsin. Kimsəsiz qəbirlər sonradan yerlə yeksan olunacaq.
Atam Fərəc incəsənətə xidmət etdiyindən, kapitalist nəslinin
vərəsəsi kimi və həm də soyadının sürgünü olduğundan, bütün
bunların təşvişini üzərində hiss etdiyindən, bu işdən boyun qaçırır.
Ağa Musanın qardaşı Ağa Əlini meydanda tək görən Zəhra
xanım onunla birlikdə milyonçunun nəşini bir qutuya yığıb,
vaxtıilə Ağa Musanın Fərəc üçün hədiyyə olaraq tikdirdiyi
binaya, keçmiş Verxni-Priyutski, sonradan Ketsxoveli, hazırda
Ş.Əzizbəyov adlanan 28 saylı binaya gətirirlər.
Hələ 1919-cu ilin martın 4-də Ağa Musa dünyasını
dəyişərkən, Kərbəlada oğlu İsmayılın yanında dəfn olunmasını
vəsiyyət etmişdi. Vaxtın gərginliyi və imkansızlıq ucbatından Ağa
Musa Çəmbərəkənd qəbiristanlığında dəfn edilərkən, baş daşı
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əmanət qoyulur ki, imkan daxilində onun vəsiyyətinə əməl
olunacaq.
1931-ci ildə baş verən bu gözlənilməz hadisə ilə əlaqədar Ağa
Əli düşünür ki, bu fürsət İlahidən onun əlinə düşüb. Bu dəfə artıq
o, mərhumun vəsiyyətinə əməl etmək üçün real yollar aramağa
başlayır.
Din xadimləri Ağa Musanın nəşinin evdə saxlandığını islam
adətinə zidd olduğunu bidirdikdə, Ağa Əli belə qərara gəlir ki, bu
dəfə də onu torpağa əmanət kimi tapşırsın. Halbuki, maddi
çətinlik heç buna da imkan vermirdi. Qardaşı Ağa Əlini
təəssüfləndirən o idi ki, Ağa Musanın vəsiyyətini yerinə
yetirməmiş qalır. Bakını bəzəyən binaların müəllifi olan bir
insanın 35 yoxsul ailənin vəsiyyətinə əməl edib onların dəfnini
Kərbəlada şəxsi vəsaiti hesabına keçirən, Şollar suyunun
çəkilişində xərcin yarısını ödəyən, bir şəxsin vəsiyyəti həyata keçə
bilmir və bu insanın nəşi qəbiristanlıqları gəzir.
Məhşur xeyriyyəçinin ikinci dəfninin məsuliyyətini Ağa Əli
ilə Zəhra xanım üzərinə götürürlər. Zəhra xanım zinyət əşyalarını
Ağa Əlinin əli ilə “Torqhuseyn” də (komision mağazasında)
satdırır. Bu pulla onlar Ağa Musanın nəşini Biləcəri Proparka
qəbiristanlığında həmin əmanət başdaşının üzərinə qoymaqla dəfn
edirlər. Zəhra xanımın satdırdığı zinyət əşyaları vaxtı ilə Ağa
Musanın Fərəcə verdiyi hədiyyələr idi.
Sonralar kapitalizmin kölgəsi başımızın üzərinə daha çox
düşdüyündən, Ağa Musa Nağıyevin məzarının taleyi didərginlik
həyatı yaşadı. Vəfatından 80 il (1919-1999) keçməsinə
baxamayaraq, neft milyonçusunun məzarı yenə də Kərbəla yolu
gözləməli olur.
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Nə olub onun günahı?
Ağa Musa Nağıyevin xalqına, millətinə həsr etdiyi şərəfli
ömür yoluna nəzər salarkən düzü, qəribə hisslər keçirirsən. Neçəneçə on illiklərdir ki bu böyük insanın xeyirxahlığını onun
“günahı” kimi qələmə verirdilər. İndiyədək heç kəsə məlum
deyildi ki, xeyirxah işlər görən, lakin uzun müddət “xəsis” kimi
qələmə verilmiş Ağa Musa milyonçular arasında birinci olmuşdur.
Qeyd etdiyim bu fakta nə Zeynalabdin Tağıyevin, nə
Şəmsi Əsədullayevin, nə də Murtuza Muxtarovun tərcümeyi
halında rast gəlmək olmaz. Atalar düz deyib ki, igidin adı çıxınca,
canı çıxsa yaxşıdır. Bu sözlər eynilə Ağa Musa Nağıyevə aiddir.
Tarix boyu Zeynalabdin Tağıyev ideya vericisi olubsa,
xərcin çox hissəsini hissəsini öz üzərinə götürən Ağa Musa
Nağıyev olmuşdur. Bütün bu xeyirxah işlərə nəzər salanda, bir
daha Azərbaycanın arxitekturasına 98 bina bəxş edən ilk və son
milyonçu məhz Ağa Musanın olduğunun şahidinə çevrilirik.
Öz sözləri ilə desək “Atam-atam heç nəyi özü ilə
aparmayıb, hamısını qoyub gedib”. Zər qədrini zərgər bilən kimi,
pulun qədrini bilən insan Ağa Musa kimi milyonçu ola bilərdi.
Nəhayət ölümündən 80 il, anadan olmasından 150 il keçsə
də onun etdiklərinə qiymət verən tapıldı. Bu şəxs xeyriyyəçi,adi
bir İnsan – Hacı Əvəzdir. Atasının bir cümləsi “Oğul, Ağa
Musanın qəbrini əbədiləşdirmək lazımdır ” deməsi, Hacı Əvəzi
qəti qərar qəbul etməsinə gətirib çıxartdı. Hacı Əvəz bir neçə il idi
ki, bu sahədə böyük işlər görmüş, nəhayət 1998-ci ilin iyul ayının
23-də qəbri 80 il tapdaq altında və gözü yolda qalmış Ağa
Musanın qəbrinin yerini 4-cü dəfə dəyişdirilməsi prosesinə
başladı.
İndi demək olar ki, o, son mənzilə çatdı. Deməli Ağa Musa
ölməzdir, bəlkə onun xalqı üçün qoyduqlarına görə ruhu
səmalarda gəzir, qəbri daimiləşdirilmirdi?
Bu gün bizim üçün, onun az qalmış nəslinin
nümayəndələri olan nəvələri Dilarə, Rauf və Solmaz üçün həm
kədərli və həm də sevinc dolu bir gün oldu. Kədərimiz ona görə
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idi ki, imkansızlıq ucbatından biz bunun arzusunda çoxdan
olmuşuq və buna Ağa Musa rəhmətliyin mənəvi haqqı var idi.
Sevincimiz ona görə idi ki, dünya hələ xeyirxah insanlardan xali
deyil. Əgər belə insanlar varsa deməli həyat var, həyat isə
əbədidir. Tarix isə təkrar olunur.
Üzündən nur tökülən bu şəxs Hacı Əvəz imkanından
kənara çıxaraq bu nəhəng işi öz üzərinə götürmüşdür. Bu gün Ağa
Musa Nağıyevin məzarı üstünə qoyulmuş İsmailiyyə sarayının
kompleksi simvolik xarakter daşıyır. Bu bizim kimi və bizdən
sonra gələn nəsillərin qəlbində Ağa Musanın və eləcə də vaxtsız
dünyasını dəyişmiş, oğlu İsmayılın da xatirəsini yaşadacaq.
Nağıyevlər ailəsi adından Hacı Əvəzə öz təşəkkürümüzü və dərin
minnətdarlığımızı bildirib, onun alicənablığı qarşısında baş əyirik.
Azəri oğlunun bu hərəkətlərini biz təsisçi deyil, xeyriyyəçi
adlandırsaq bu daha doğru səslənər. Arzu edirik ki, İlahi belə
oğullarımızı başımızın üstündən əskik etməsin.

87

88

Ağa Musa Nağıyevin xalqa xidmət yolunda
çatışmayan cəhəti ...
Ağa Musa Nağıyev xeyirxahlığı, ziyalı təfəkkürü ilə
zəmanəsinin
mesenatları
arasında
özünəməxsus
yer
tutanlardandır.
Kasıb ailədə dünyaya göz açıb, boya-başa çatan Ağa
Musanın çəkdiyi əzab və əziyyətlər Allah-taala tərəfindən
qiymətləndiriləndə, onun heç ağlına da gəlməzdi ki, belə
məşhurlaşacaq və bu məşhurluq sonda ona və ailəsinə sonsuz
bəlalar gətirəcək.
Qənaətçiliyi nəticəsində o, 11 milyonçudan birincisi oldu.
Tikililər tikdi, imkansız uşaqların təhsil haqlarını ödədi,
təhsil ocaqlarında himayədarlıq etdi, kasıblara əl tutdu, şəxsi
vəsaiti hesabına gücü çata bilməyənlərin vəsiyyətlərinə əməl edib
Kərbəla dəfnlərini təşkil etdi. Saldığı buruqlara görə və neft
sahibkarı kimi dünya miqyasında görkəmli yer tutdu.
Görünür bu imiş onun çatışmayan cəhəti...
Ölümündən 80 il sonra ona Kərbəlanı vətəni Bakı, doğma
Biləcəri əvəz etdi. Bəlkə də buna səbəb irəlidə etdikləri idi?
Ruhunun rahatlıq tapdığı gün 25.12.1998 – ci il tarixi Ağa
Musanın dünyaya ikinci gəlişi oldu.
Azərbaycanın gələcəyini düşünən, var-dövlətini vətəni
üçün qoyub gedən xeyriyyəçi adının məhz onun boyuna
biçildiyini sübut edən Ağa Musa Nağıyev bu günümüzün
“milyonçularına” örnək olmalıdır. O, milyonlarını vətəninin
çiçəklənməsinə və xalqının maariflənməsinə xərcləməkdən
usanmadı.
İnanıram ki, Ağa Musa Nağıyevin etdiklərini zaman
keçdikcə xalq özü qiymətləndirəcək.
Keçmişimizə hörmətlə yanaşmaq, Azərbaycanın tarixini,
onun dəyərli səhifələrini övladlarımıza, gələcək nəsilə ötürmək
hər birimizin borcudur.
Nəvəsi Dilarə xanım
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Ağa Musa Nağıyev əməlləri ilə adını əbədiləşdirib
Tarix yaradan insan
Deyirlər ki, dünyaya göz açmağın özü də bir xoşbəxtlikdir.
Bəlkə bu belədir, bəlkə də belə deyil. Hər halda anadan olan hər
birimiz beşik başından axirət dünyasının astanasına qədər bir
ömür hekayəti yaşayırıq. Bu dünya isə yarandığı gündən təzadlar
üstündə qərar tutub. Bir tərəfdə sevinci, toyu, nişanı... Bir tərəfdə
kədəri, qəm yükü, dözülməz dərdləri... Hamısı Yaradanın xəlq
etdiyi insanın dünyaya gəldiyi gün qismətinə yazılan tale payı...
Bəzən Allahın yazdığı qisməti pozan da onu əksinə çevirib məhvə
sürükləyən də biz insanlar oluruq. Yaradana qarşı çıxıb, yer
üzündə müharibələr, münasibətlər, qətllər törətməkdən də, tarixdə
əməlləri ilə iz qoyan şəxsiyyətləri, dahi insanları unutdurmaqdan,
üstünə qara kölgə salmaqdan belə çəkinmirik.
Bu dünyanın xeyirxahı da biz, qəsbkarı da...
İndi sizə söhbət açacağımız bir dahi, xeyirxah insanın
ömür hekayəti isə hər bir azərbaycanlıya, insanlığa nümunə və
örnəkdir. Onun heç də asan olmayan yalnız öz xalqına, millətinə
həsr etdiyi ömür yolundan hər kəs pay götürə bilər.
Dünyaya gəldiyi gün bir ailə, qohumlar, yaxınlar
sevinmişdilər. Gözaydınlığı vermişdilər atasına, anasına... Adını
Musa peyğəmbərin şərəfinə Musa qoydular. Yaşını isə Allah
versin dedilər. Kiçik yaşlarından zəhmətlə, alın təri ilə çörək pulu
qazanan Musanın ocağının təməli halallıqdan yoğrulmuşdu. Allah
onun qarşısında yeni yollar açırdı... Ağa Musa Nağıyev öz ağlı,
bacarığı, xeyirxahlığı ilə qısa zaman kəsiyində məşhurlaşdı, adı
dillər əzbəri oldu. Onun üçün millət, vətən, azərbaycanlı, torpaq
anlayışları çox müqəddəs idi. Ona görə də ağılla və alın təri ilə
qazandığı pulları yalnız xalqının rifahının yüksəlməsi, Bakının
arxitektura cəhətdən dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə
çevrilməsi yolunda sərf etdi. Qarşısına qoyduğu ali məqsədinə də
çatdı. Uzun illər keçsə də, Ağa Musa Nağıyevin tikdirdiyi, artıq
Bakının tarixinə çevrilən 98 bina paytaxtın arxitekturasının
gözüdür. Təsadüfi deyil ki, xaricdən Bakıya qonaq kimi gələn
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insanlar Ağa Musa Nağıyevin tiktirdiyi binalar qarşısında ayaq
saxlayır, onların tarixi ilə maraqlanırlar.
Görəsən biz necə, öz tariximizi onlara çatdırıb, ətraflı
məlumat verə bilirikmi?.. Yox, min təəssüf ki, yox. Çünki elə
bizim böyük əksəriyyətimiz bu binaları Ağa Musa Nağıyevin
tikdirdiyindən xəbərsizik. Əslində isə o binaların hər birinin
üstündə Azərbaycan, İngilis, əgər mümkünsə başqa dillərdə də
lövhə qurulmalıdır. Həmin lövhədə Azərbaycanın böyük oğlunun,
neft milyonçusunun qısa da olsa həyat və fəaliyyəti öz əksini
tapmalı, binanın tikilmə tarixi qeyd olunmalıdır. Təəssüf ki, bizlər
heç də çətin olmayan bu işi müşkülə çevirmişik. Bu gün Bakının
hər qarışında tikdirdiyi 98 binada Ağa Musa Nağıyevin narahat
ruhu dolaşır. O nə edibsə, yalnız və yalnız bu millət, bu xalq üçün
edib. Ancaq bu gün Bakıda onun adını daşıyan bir küçə, bir
məktəb belə yoxdur. Axı onun işi təkcə binalar tikdirməklə
tamamlanmırdı. Xalqının maariflənməsində, qızların təhsil
almasında, məktəb tikilməsində Ağa Musa Nağıyevin müstəsna
xidmətləri olub.
Deyirlər ki, öz tarixini unutmayan, yaşadan millətlər,
xalqlar elə tarixin ən böyük minnətdarlığına layiqdirlər. Ağa Musa
Nağıyev də Azərbaycan tarixinin canlı bir parçasıdır. Onun
etdikləri dünən də, bu gün də, sabah da tariximizin daş
yaddaşından boylanacaq. O tarix ki, həmin binalara baxdıqca
qürur hissi keçiririk. Ancaq qürur hissi keçirdiyimiz tariximizin
daş yaddaşını çoxdan, lap çoxdan qan yaddaşımızda yaşatmağın
vaxtı gəlib çatıb.
Ağa Musa Nağıyev barədə düşünərkən örnək olacaq çox
şeylər gözlərimiz qarşısından gəlib keçir. Bu gün adına işadamı,
biznesmenlər deyilən nə qədər “milyonçular” var. O milyonçular
ki, milyonları yalnız özlərinə xərcləyirlər. Tikdirdikləri saysızhesabsız, bərli-bəzəkli villalar icarəyə verilir, ya da şadlıq evləri
“ucaldırlar”. Düşünürsən ki, əgər onlar Ağa Musa Nağıyevin
xeyirxahlığının mindən birini etsəydilər, hər şey başqa cür olardı.
Bu gün Ağa Musa Nağıyev kimi xeyirxah insanlara,
milyonçulara ehtiyac var. Onun kimilər isə şablonçuluq olsa da,
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yüz illdən bir doğulurlar.
Oxucularımıza təqdim edəcəyimiz bu kitab, böyük
xeyriyyəçi Ağa Musa Nağıyevin şərəfli, zəngin, ləyaqətli, halal
eyni zamanda da çətinliklərlə və acılarla dolu həyat yolundan,
fəaliyyətindən yalnız ümmanda bir damladır.
Ümüd edirik ki, yaxın zamanlarda xeyirxah insan, neft
milyonçusu, Ağa Musa Nağıyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı
misilsiz xidmətlərinə qiymət veriləcək. Ən azı ona görə ki, bu
onun haqqıdır. İnsanlar bu dünyada adları ilə yox, əməlləri ilə
yaşayırlar, eyni zamanda adlarını da tarixə əbədi yazırlar.
Xalqımızın böyük oğlu Ağa Musa Nağıyev kimi ...
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ƏFSANƏVİ

İNSAN

Elə insanlar olur ki, etdikləri xeyirxah işlərə və yaxşılıqlara
görə ölməzliyə “vəsiqə” alırlar. Ağa Musa Nağıyev
belələrindəndir.
O, millətinin naminə və xalqının inkişafı uğrunda varlığından
keçən insan olmuşdur. Sözü bütöv olan Ağa Musa Nağıyev
xalqına olan məhəbbətinə görə ağılasığmaz hərəkətlərə belə əl
atıb.
İndi onun keçdiyi həyat yolu, bu gün yetişməkdə olan gənc nəsil
üçün nümunədir.
Ağa Musa əfsanəvi insandır. Əfsanə isə lay-lay kimi heç
vaxt unudulmur, əksinə o nəsildən nəsilə keçir və yaşayır. Ağa
Musa tarixi də buna bənzərdir.
Tarixi faktlara əsaslanaraq Ağa Musanın nə kimi
xüsusiyyətə malik olması bəlli olur:
- 1898-ci ildə Ağa Musa Nağıyevin əmlakının qiyməti 334.560
rubla çatmışdı (Muradəliyev səh.142);
- 1904-cü ildə Uzaq Qərbə yönəldiləcək yolun yaranması üçün
500 rubl ianə verib;
- 1902-ci ildə Bakı neft istehlakçılarının iştirаkı ilə keçirilən
tacirlərin müşavirəsində məhz Ağa Musa Nağıyev əl üsulunun
domna ilə əvəz olunması fikrini irəli sürüb (Rüstəmbəyov “Neft
işi” 1902 N1);
- 1905-ci ildə Tiflisdə yaradılacaq mədrəsənin tikilməsi üçün ianə
verib (Kop.1905 N29);
- 1898-ci ildə Bakı politexnikomunun tikintisinə 100.000 rubl ianə
verib. (Kop.1898 N87);
- 1898-ci ildə yaşlı müsəlmanların təhsil kursları keçməsi üçün 50
rubl ianə verib;
- 1896-cı ildə Tağıyev teatırında Ağa Musa Nağıyevin himayəsi
ilə “Dilin bəlası” və “Qırt-qırt” tamaşalarının prеmyerası zamanı
Nəriman Nərimanova qiymətli almaz daşlı qızıl üzük, Ağası
Zeynalova isə qızıl qol saatı bağışlamışdır. Bütövlükdə bu
zinətlərin qiyməti 200 rubl təşkil edib (Kop.1896 N49);
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- 1887-ci ildə Ağa Musanın iri neft mədənləri yerləşən Sabunçu,
Ramana və Balaxanıdakı çənlərin sayı 65-ə, buxar qazanlarının
sayı 91-ə, buxar maşınlarının sayı isə 35-ə çatmışdı;
- 512 fəhlə işləyən neft istehsalı zavodu 8.060.027 pud neft
istehsal edirdi (Sborişe “Fəhlə hərəkatı” I və II hissə);
- Ağa Musa fəhlələrinə tоy edən, fərqlənən işçilərinin təhsil
haqqını ödəyən, onların savadlanmasına sevinən olub.
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Xalq üçün ömrünü şam kimi əridən insan
Azərbaycan xalqı uzun əsrlərdən bəridir ki, xeyriyyəçi
oğulları ilə başqa millətlərə nümunə olub. Ancaq bu ölkəni
ağuşuna almış bolşevik istilası millətimizin say-seçmə oğullarını
təkcə uzaq Sibirdə sürgünlərdə, repressiyalarda məhv etməyib,
eyni zamanda insanların xeyriyyəçilik əməllərinə də sahib
çıxmaq iddiasında olub.
Necə ki, məşhur neft milyonçusu Ağa Musa Nağıyevin
xalqımız üçün etdikləri barədə uzun illər danışmağa icazə
verməyiblər. Halbuki onun təkcə xeyriyyəçilik sahəsindəki
fəaliyyəti bəs edər ki, adı şanlı tariximizə qızıl hərflərlə yazılsın.
İnanıram ki, bundan sonra onun həyat və fəaliyyəti daha
dərindən və ciddi araşdırılacaq, bu dahi şəxsiyyətə layiq olduğu
qiymət veriləcək.
Qeyd edim ki, Rusiyada neft sahibkarları arasında ən iri
neft kompaniyası Nobel qardaşlarının müəssisələri hesab
olunurdusa, Azərbaycanın ən iri neft sahibkarı Ağa Musa
Nağıyev sayılırdı.
Bu məşhur xeyriyyəçidən günümüzə çoxlu yadigarları
gəlib çatıb. Onların içərisində yüksək zövqü ilə inşa etdirib
tikdirdiyi binaların sayı onlarcadır. Ağa Musa Nağıyev hər
binanın tikintisi zamanı tanınmış memarların layihəsindən
istifadə olunmasına qərar verib. Elə bu səbəbdəndir ki, onun
tikdirdiyi binalar Azərbaycan memarlığının qızıl fonduna daxil
edilib.
Sovet dövründə dərc olunan yazılar isə həmişə
milyonçunun xeyriyyəçilik fəaliyyətinin üzərinə kölgə salmağa
xidmət edib. Kommunist ideologiyasının əsas siyasəti xalqı üçün
əvəzsiz işlər görmüş milyonçunu gələcək nəsillərin gözündə
mənfi obraz kimi yaratmağa yönəlib.
Ağa Musa Nağıyey inqilabdan əvvəlki Bakının memarlıq
simasının formalaşması üçün böyük enerjisini və milyonlarını
xərcləməyə heç zaman xəsislik etməmişdir.
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Təəssüf ki, biz bu güclü və təpərli, sözükeçən şəxsiyyətin
fəaliyyətini, doğma xalqı üçün gördüyü işləri hələ dəyərincə
qiymətləndirməmişik.
Hələ bu günə qədər Ağa Musa Nağıyevin həqiqi qiyməti
verilməyib. Sovet hakimiyyətinin o zamankı xeyriyyəçilərə
münasibəti aydın idi. Bəs indi bizə nə olub, görəsən, indi nədən
çəkinirik? Bəlkə yenə sovetlər bu işləri həyata keçirməyə mane
olur? Bakının heç bir küçəsinə onun adı hələ də verilməyib, xatirə
lövhəsi asılmayıb, tikdirdiyi binaların üzərinə onun müəllifi
barədə heç bir yazı yoxdur.
Mənsəb sahibləri ötür-ötür oyunlarında Nağıyevə həqiqi
qiymət verməkdən yaxalarını kənara çəkiblər. Ancaq xalqı üçün
ömrünü şam kimi əridən şəxsiyyətlərin gerçək mahiyyətini
Azərbaycana tanıtmaq lazımdır.
Xanoğlan ƏHMƏDOV,
"Geopolitika XXI əsr
qəzetinin baş redaktoru
Azərbaycan sənayesində milli burjuaziya
Azərbaycan yeyinti sənayesində balıqçılıq və balıq məhsulları
istehsalı mühüm yer tutmaqla həm də bu sənaye sahəsi fəhlələrin
sayına görə ölkəmizdə neft sənayesindən sonra ikinci yerdə
gedirdi.
1906-cı ildən etibarən balıq sənayesində yerli kapital axını
xeyli güclənmişdi. Ağa Musa Nağıyev balıq vətəgələri üzrə
hərracda külli miqdarda kapital qoymaqla ən iri vətəgələri ələ
keçirə bilmişdi. "Kür-balıq" sənayesində Ağa Musanın balıq
vətəgələri çoxluq təşkil edirdi.
O vaxtlar hətta 1940-1943-cü illərdə necə olmuşdusa,
Səlyanda "Bankə" deyilən balıq vətəgəsində Fərəc mühafizədə
“vəzifədə” olub.
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Neftçıxarma və neft emalı sahəsində XIX əsrin 70-ci
illərində Ağa Musa Nağıyev çox şöhrət tapmışdır. 1900-cü ildə
onun istehsal etdiyi neftin miqdarı 7,5 milyon puda çatmışdır.
1908-ci ildə Ramanadakı mədənlərində 621 fəhlə, 1909-cu ildə
Sabunçuda 690 fəhlə, 1910-cu ildə ona məxsus olan neft
mədənlərində 634 fəhlə işləyib.
1904-1913-cü illərdə Azərbaycanda neft sənaye
sahibkarlarından yalnız ikisi: Ağa Musa Nağıyev və Şəmsi
Əsədullayev iri sənaye sahibkarları sırasına qatılıb.
İstehsal həcminə görə ən böyük neft emalı zavodları da onların
ikisinə məxsus olunub.
Ağa Musa Nağıyevin 600 fəhləsi olan zavodunda 1906-ci ildə 3
milyon 741 min pud təmizlənmiş kerosin və 7 milyon 494 min
pud neft qalığı istehsal edilib.
P.S.
Bu materialları arxiv sənədlərinin toplusundan istifadə
edən Universitetin tarix elmlər namizədi-dosenti Zoya
Nuriyevanın “ASMB" başlıqlı kitabından götürmüşəm.
Kitabı mənə təqdim edərkən Zoya xanımın yazdığı avtoqraf:
-Bu kiçik kitabda böyük əksilər tapmış, haqqında böyük - böyük
kitablar yazılmağa layiq olan, həyatını, əməyini, vətəninin,
millətinin gələcəyinə fəda edən, hələ layiqli qiyməti olmayan
Azərbaycanın görkəmli, tanınmış milyonçu oğlu Ağa Musa
Nağıyevin nəvəsi Dilarə xanıma babasından kiçik xatirə əlaməti
olaraq hədiyyə edirəm... sözləri Ağa Musa Nağıyevin
xeyriyyəçiliyinə vurulan böyük möhürdür.
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АЬА МУСА НАЬЫЙЕВИН ХЕЙРИЙЙЯЧИЛИЙИ
ЩАГГЫНДА
Мядянлярдя 800 фящляни ишлядиб, ямяк щаггы вериб,
доландырыб 35 йохсул аилянин вясиййятиня ямял едяряк, онларын
мейитлярини юз вясаити щесабына Кярбялада дяфн етдириб.
Щяр ил 25 Азяри гызынын тящсил haqqını юдяйиб. Реалны
мяктяби (Игтисад Университетинин бинасы) Ağa Musa Nağıyevin
вясаити щесабына тикилиб вя o, bu məktəbin Фяхри цзвц олуб.
Шоллар суйунун чякилмясиндя o, Щажы Зейналабдин
Таьыйев иля чийин чийиня вериб, йары ба йары вясаит хяржляйиб.
Исмаiлиййя (Елимляр Академийасы) кими сарайы мящз
хейриййя мягсяди иля тикдириб, "Илк хейриййя Жямиййяти"
адлandırыб.
Pulларыnı гумара удузуб, евляринин ужуз сатан ахмаг
адамлардан o тяжили сатыша гойулан евляри аларды. Сонрадан
аьыллы щярякят едиб, бу евлярдян эялир мянбяйи кими истифадя
едərək дювлятини артырарды. Başı qумарa qızışan бириnin евини 30
мин маната сатılдыьыны эюрцб, 20 minя данышaraq Аьа Муса
еви алыр.
Гумарда яли эятирян бири, тез орадажа Аьа Мусайа 20
min манаты гайтарыб, евини тяляб едяндя, Аьа Муса дейир: мян
сян аьылда дейилям ки, бу гиймятя еви сяня верим. Мян бу
бинаны 70 min маната сатырам, истяйирсян ал, истямирсян хош
эялдин. Аьа Муса беля бизнес иля мяшьул олуб.
О тякжя эялир мянбяйи мягсядиlя дейил, хейриййя мягсядиля
биналар тикдириб. Мясялян: юз адына хястяхана, “Ана вя Ушаг
Мцщафизя Институту” (хястяхана), Сабунчуда поликлиника,
Е.Ефендийев адына (Шаумйан) хястяхана, Пиршаьыда əлилляр
цчцн ушаг евляри, “Асторийa”, “Йени Aвропа” мещманханалары,
Хaгани кцчясиндя “Гыш еви” (индики Забитляр еви), 47 сайлы бина
gəlir еви, илк почт вя рабитя бинасы (hazırda Азярбайжан
проспектинд yerləşən Рабитя və İnformasiya Texnologiyalari
Назирлийи).
О, щядяр йеря пул хяржлямяйи севмяйиб. Илк дяфя лотулар
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тяряфиндян Губернаторун сифариши иля оьурланаркян, юлцмцндян
горхмайыб, онларла алвер едиб. Ондан истянилян мигдары тяляб
едяркян, йарысыны вермякля жаныны гуртарыб və дейиб: “Яэяр
мяни юлдцрсяниз, щеч ня алмайажагсыныз. Йахшысы будур тяклиф
етдийинизин йарысыны алын вя Аллащыныза шцкцр един”.
Онун тикдирдийи binalardan hal hazırda: “Авропа”
мещманханасындан – Русийанын “ЛукОйл” нефт ширкяти,
“Исмалиййя”дян – елм ожаьы, АзНефтин бинасындан isə –
Азярбайжан Дювлят Нефт Ширкятi kimi истифадя едилир.
Аьа Муса əlil ушаглара йардым едян «Ушаг баьчасы»
хейриййя жямиййятинин щягиги цзвц олуб, Шамахыда тикиляжяк
реалны пешя мяктябинин иншааты цчцн вясаитин топланмасында
фяал иштирак етмишдир. Оьлу Исмайылын ağır хястяликдян йаха
гуртара билмямяси, онун хейриййячилиk hisslərinin даща да
артмасына sябяб олмушдур. О, ушаг юлüмц иля мцбаризя апаран
«Бакы жямиййятиня» кцллц мигдарда пул кючцрмцшдцр.
Бакыда тикилян «кюрпяляр евинин» йарымчыг галмыш иншасыны
баша чатдырмаг цчцн Аьа Муса кцллц мигдарда вясаит
айырмышды.
Аьа Муса щабеля вярямля мцбаризя апаран «Гафгаз
жямиййяти» нин дя фяал цзвц олуб.
Беля бир инсанын адына индийядяк ня бир кцчя, ня дя бир
хатиря лювщясинин олмамасы чох аьрылыдыр. Нежя унутмаг олар
ки, ХИХ ясрин яввялляриндя Наьыйевляр, Таьыйевляр,
Ясядуллайевляр кими шяхсиййятляр мянявиййaтıмизи горумагла
бярабяр, бцтювлцкдя дювлятимизи горуйублар.
Ижра щакимиййятиня, Назирляр кабинетиня və Президент
аппаратына Аьа Муса Наьыйевя «Хатиря лювщяси»нин вурулмасы
вя кцчялярдян бириня адынын верилмяси цчцн цнванланан
мцражиятляр индийядяк юз щяллини тапмайыб.
Düşünürəm ki, Наьыйев, Таьыйев вя Ясядуллайев кимиляря
гызылдан щейкял дя гойулса да, онларын гойдуглары бüнюврянин
вя Аьа Мусанын тикдирдийи 98 бинанын хяжалятиндян чыхмаг
олмаз.
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Аьа Муса маарифлянмяйя вясаит бурахмагла бярабяр
азаркешлик də edib
Бир гадын кечмишдя беля бир щадисянин шащиди олуб:
Аьа Муса yoxsullara ял тутан олуб. Гадынын щяйат йолдашы
еркян йашларда дцнйасыны дяйишир. Kiçik yaşlı ушагларыnı нежя
доландырmаг фикри ону ращат бурахмадыьы zaman, Аьа Муса
ону чаьыртдырыб тяклиф едир ки, мян айда сяня бир aрaбa ярзаг
nisyə веряжяyəм , сатыб, газанжыны чыхыб, боржуну qaytararsan.
Сонра йеня мал апарарсан. Беляликля bu гадынa бир аз kömək
olur. Эцнлярин бир günü мал ардынжа эяляркян, арабачыйа
веряжяйи пулун евдя галдыьыны билдириб, Аьа Мусадан бир
аббасы борж истяйир. Аьа Муса аббасыны вермякдян имтина едир.
Гадынın она daha nisyə малын верилмяйяжяйиндян горхдуьуну
görən Аьа Муса дейир: Яввяла евдян чыханда ещтийатыны тут,
щеч кимя архаланма, sonra дa ки, гяпийинин гядрини бил ki, щяр
дяфя borc üçün киминся цстцня эетмяйə adət etməyəsən.
Гурани Кяримдя беля бир айя вар:
- Сяня верилян юмцр пайыны йашамаг юзцндян асылыдыр.
Дцнйа эялир, dünya эедир…
Вахты иля Аьа Муса da дейирмиш: инсанлар вара эялир,
aмма дар айагда адама ял узатмыр.
Ağa Musa «Исмаiлиййя» бинасынын йан фaсадларында гызыл
щярфлярля Щязряти Ялинин мцдрик сюзлярини йаздырмышдыр: «Инсан
йалныз зящмятля ужaлар, истяйиня наил ола биляр», «Инсаны инсан
едян зящмятдир», «Инсан бешикдян гябр евинядяк охумалыдыр»,
«Елм Чиндя олса да, ардынжа эедин», «Мцсялманлар ясримиз
sizinlə юлцр, ювладларынызы юз ясрляри цчцн щазырлайын».
Бу кяламлары сечмякdя, Аьа Муса юзцnün мцдриклиyini
эюстярмишдир. Чцнки о, zəhmətlə ucalsa da, савадсызлыьын
ucbatından язиййят чякдийиня эюря, сaвaдıн дяйярини баша
дцшмцш və vətən ювладларыны ясрляри цчцн щазырламышдыр. Фяряжин
дя савад аrdınca эетмясиня, Аьа Мусанын вясиййятинин аз тясири
олмайыб. Фяряж савадыны артырмаг цчцн аз гала Чиня дя
эetməyə hazır olub.
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Аьа Муса пислийи сямимиликдян мащир психолог кими айыра
билирди.
Мясялян: дялlяйинин арзусуну ürəyində гоймайыб, сюзцнц йеря
салмайыб, она bahalı бир халı баьышлайыр.
Bир дяфя эямини фялакятдян гуртаран капитан, Аьа
Мусадан нязир пулу истяйир ки, гойун алсын. Аьа Муса етираzыны
билдириб, "сян нащаг мяним щесабыма нязир едибсян, зящмят
чяк юз məvacibindən гойун ал" deyir.
О дейирди: “ey бисавадлар, siz Чин бир тяряфя, щеч Бакыда
юзünüzə бяраят газанa билмирsiniz”.
Düz dейиbляр ки, «сян мцкафатыны инсанлыьа хидмятдя,
ябяди сюзцнц – тясяллини - щягигятдя ара». Бу кяламлар
бцтювлцкдя Аьа Мусайа аиддир. Дцнйада майасы щарам
олмайан тикилиляр галыр. Аьа Муса Бакы Реал мяктябини
тикдирмəklə bərabər, ona hимайядарlыq
da etmişdir.
Колйибакинскайа küçəsi 48-дя балыг истещсалы конторун сащиби
олub, eləcə də başqa мцяссисяляря башчылыг едян Аьа Муса,
1912-жи илдя Гафгаз дямир йолу иlя аь нефтин фирмалара
эюндярилмяси сащясиндя цчцнжц йери тутанлардан олмушдур.
1898-жи илдя Батума 2.405.118, башга шящярляря 509, Русийайа
вя Гафгаза 273.604, цмуми дямир йолу иля 2.554.937, Хязяр
дяниз йолу иля Щяштярхана 1.258.55, Петровски Хязяр дяниз
архасына 52.503, Ирана 24.738, Бакыyа 120, жями 4.785.598 тон
нефт эюндярən məhz Ağa Musa Nağıyev olmuşdur.
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АЬА МУСАНЫН «ЙЦК»ЛЦ ТАЛЕYИ
XEYRİYYƏÇİ HACI ƏVƏZİN MEYDANA GƏLİŞİ
1995-жи илдя Аьа Муса Наьыйевин талейиндян бящс едян
«Йцк» филминин ссенариси академик Мирзя Фяряжов тяряфиндян
щазырланмышдыр. Филмин чякилишляриня спонсорлуг етдийиня gюря,
Мирзя Фяряжовун сонрадан башы чох бялалар чякмишдир. Щятта
бу филмя бахмаг она гисмят олмур. Филм щазыр олар-олмаз о,
гяфлятян дцнйасыны дяйишир. Филм 1995-жи илдя Берн Фестивалында,
2002-жи илдя ися Аврасийа Фестивалында дипломлара лайиг
эюрцлмцшдцр. Аьа Муса талейиня екран ишыьы салан Мирзя
Фяряжовун рущуна, даима миннятдарлığымызы билдиряжяйик.
Реъиссору Рювшян Ялимурадлы олан бу филмдя Щажы
Зейналабдин Таьыйев Аьа Муса Наьыйев иля сющбят яснасында
дейир: «Аьа Муса, танры щярямизин чийининя дашымаг цчцн бир
йцк гойуб. Буна юмцр йцкц дейирляр. Чийинляримиздяки йцк ня
гядяр аьыр олса, икимиз дя бир о гядяр чох ишляйяжяйик. Еля
танрыйа да бу жцр йцксяляжяйик. Йохса бу эцнащ дüнйасында
йашамаьа дяймяз.».
«Йцк» филми инсаны дцшцндцряндир. Филм ики мягсяд
цзяриндя гурулуб: милйонлар вя хейриййячилик.
Филм бу эцн дя актуалдыр. Варлы ола билярсян, лакин бу
пулларын нежя хяржлянмяси щагда йоллар арашдырылмалыдыр. Билирик
ки, тарихи олмайан бир халгын эяляжяйи барядя щеч дцшцнмяк
беля олмаз.
Аьа Мусанын хейриййячилийиндян, гяпийинин гядрини билиб,
пулуну щечя-пуча хяржлямядийиндян вя нящайят бюйцк
йуморист олдуьундан бящс едян бу филм, еля бил бцтцн
няслимизин ич цзцнц ачыб, эюстяриr.
Совет quruluşunun бизляря гаршы тятбиг етдийи ян дящшятли
жяза цсулларындан бири «йаддаш репрессийасыдыр». Амма ня
йахшы ки, тарихин йаддашы силинмяздир. Заманын гара сящифяляри
йаддашлардан щеч няйи гопара билмяз. Бу йаддаш сабитдир вя
эяляжяйин цз тутажаьы ян етибарлы мянбядир.
Шяхсиййяти капитализм, буръуазийа дамьасына туш олан, ады
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гадаьалар
сийащысына дцшян, мцвяггяти заман кясийиндя
нясиллярин йаддашындан силинся дя, тарихи йаддаш сящифясиндя
ябяди щякк олунан месенат, нефт магнаты Аьа Муса Наьыйев
мцряккяб вя фажияли тале йашамышдыр. Щятта юлцмцндян сонра
да бу тале онун рущуну тягиб етмиш, ябяdиййят евиндя юз
кядярли нишанясини гойуб, эетмишдир.
Вахты иля
халгы наминя милйонларындан кечян, юз
гурулушу вя эюркями иля пайтахтымызын щцснцнц бязяйян, башда
мющтяшям «Исмаилиййя» бинасы олмагла 98 бина тикдирян,
бунунла Бакынын мемарлыг симасыны зянэинляшдирян Аьа Муса
Наьыйев олмушдур.
Милйонларыны казино, мещманханалара, ейш-ишрятя сярф
едян буэцнкц сярвят сащибляринин гейряти бу ажынажаглы
мянзяря гаршысында мискин эюрцнцр.
Буэцнкц йени нясля Аьа Муса Наьыйев шяхсиййятини там
дольунлуьу иля танытдыра биляжяк, юлкямиздя нефт мцгавиляляри
баьлайан харижи ширкят сащибляриня, ясрин яввялиндя
Азярбайжандакы нефт сянайеси барясиндя зянэин билэиляр веря
биляжяк бу тарих, бу эцн бизя лазымдыр.
Бир щяйат гануну вар: инсан доьулдуьу эцндян
юлцмцнядяк узун вя йахуд гыса мясафя гят едир. Лакин
щяйатда нежя из гойажаьы инсанын юзцндян асылыдыр. Эюрцнцр
дцнйанын йцкцнц чийинляриндя дашымаг да танры тяряфиндян
«сечилмиш» инсанлара тапшырылыр. Нежя ки, о вахты Щ.З.Таьыйев
дейиб: «Танры мяня дювлят вериб вя бу бичаряляри тапшырыб. Мяни
онлар цчцн йарадыб.»
Инсанлар щямин «сечилянляри» хейриййячи адландырыблар.
Mən А.М.Наьыйев, Щ.З.Таьыйев, Ш.Ясядуллайев кими
хейриййячиляри нязярдя тутурам.
Он бир йашлы Аьа Муса йорьунлугдан торпаг цстя
узанаркян, торпаьын пычылтылары она йенидян гцввя вериб,
дейирди: «Галх! Галх! Дюз, бир аз да дюз! Бу эцн аьушуна
йыхылдыьын торпаг, сабащ сяни эюйляря ужалдажаг. Галх!»
Аьа Муса беляжя юзцндя дахили гцввя тапыб, гаршысына
гойдуьу мягсядя доьру эедир.
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Вя 18 йашында тале онун цзцня эцлцр. Сонрадан о, нефт
чыхаран ширкятин сащиби, даща сонра нефт кралы, хейриййячи,
мющтяшям биналарын йарадыжысы олуб. Бцтцн тикинтиляриндя онун
подрйадчысы Щажы Гасымов олуб.
Oнун варидатындан-690 млн. гызыл пулдан бир гара гяпик
беля чатмайыб ки, йеэаня вясиййяти – Kərbalada dəfn olunmasına
ямял олунсун.
Щеч кяс дцшцнмцрдц ки, Аьа Муса милйонлардан, вардювлятдян усаныб, азад бир гуш олуб, эюйлярдя пярваз етмяйи
даща цстцн тута билярди.
Иллярин бурахдыьы изляр вя шцурумуз сцбут едир ки, Аьа
Мусанын етдиклярини, халгы цчцн гойуб эетдиклярини яйан
етмяyin vaxtı gəlib чатмышдыр.
Ağa Musa çятин вя аьыр щяйат тярзи кечирся дя, юзцнцн
жидди вя гяддар дцнйасында зарафатлары иля йцнэцллцк тапырды.
Онун йуморист олдуьуна мисаллар: чякмясини силяня 1 гяпик
верян Аьа Мусайа чякмячи суал едир: Аьа, башгалары да 1
гяпик верир, сян дя?! О, жавабында дейир: 3 гяпик версям,
гядрими биляжяксян?!
«Гярянфил Эцнляринин» (хейриййя эцнляри) бириндя ианя
йыьыларкян, Аьа Муса 5 манат, оьлу Исмайыл ися 100 манат
верир. Суал едяндя ки, Аьа Муса нийя Сиз беля аз, оьлунуз ися
беля чох ианя верир, о дейир: Исмайыл эюрцн кимин оьлудур? Мян
ися саман сатан Наьынын.
Йеня хейриййя эцнляринин бириндя Аьа Муса 3 манат,
Губернатор ися 100 манат ианя верир. Инди губернатор ондан
сорушур: «Аьа Муса нийя беля аз?» О жаваб верир: Сян чох
верярсян дя, ахы сян щюкумятсян! (Йяни мцфтя пулдур, юз
газанжын дейил).
Цмумиййятля, онун давамчылары да тянгиди севдийи кими
йумору да хошлайырлар. Бу жящят нясилдян ганла кечмядир.
Йаддан чыхармаг олмаз ки, 11 йашлы Аьа Муса белини
аьыр палан яйя-яйя, ямяйинин зящмятиля милйончу олуб. Она
эюря дя пулунун гядрини билиб. О, дейирди: «Зяр гядрини зярэяр
билян кими, пулунун да гядрини билян дювлятли ола биляр».
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О, затыны
щеч вахт итирмяйиб, ня дя унутмайыб.
Биналарынын яксяриййятинин цзяриндя вензел (емблема)
вурдуруб. Вензел цзяриндя щамбал паланынын щяр iki тяряфиндя
саман шяляляри, ортада ися йа АМ - Аьа Муса, йа да ки, МНМуса Наьыйев йазылары щякк олунуб. Йяни о, щеч вахт атасынын
саман сатан олдуьуну, юзцнцн ися щамбаллыг едиб, милйонлара
чатдыьыны унутмайыб.
Беля йадиэарлар гойуб эетмиш Аьа Мусанын адына бир
кцчя вя бир хатиря лювщясинин олмасы ялбятtя важибдир.
Тикилilяри иля Бакы милйончуларыны лярзяйя эятирян Аьа
Мусанын няшинин Кярбялaйа эюндярилмяси 1932-1938-жи илядяк
бир даш алтда, бир даш цстя мясялясиня чеврилиб. Еля бил
хейриййячийя гарьыш едилиб ки, о дцнйада ращат олмасын.
Беля ки, Наьыйевляр няслиня 1938-жи илдя хябяр эялир ки,
«Пропарка» гябрстанлыьында «Вагон Депосу» салынажаг, Аьа
Мусанын гябри ися башга йеря кючцрцлмялидир. Эюрцнцр беля
олуб, Аьа Мусанын алын йазıсы.
Артыг Аьа Мусанын гардашларынын цчц дя дцнйасыны
дяйишиб, вяряся олан Фяряж ися сойадынын сцрэцнцдцр.
Йеня кюмяйя Зящря ханым чатыр. Эежя икян, кяфян
тапмаг мцмкцн олмадыьындан Зящря ханым гайны Зейнал
Абдинин кюмяйи иля Аьа Мусанын няшини балыш цзцня йыьыр вя
Бiляжяридя даьцстц гябиристанлыьында дяфн едиб, щямин яманят
дашыны йеня цзяриня гойурлар.
Зящря ханым имкан дахилиндя онун няшинин мцтляг
Кярбялайа эюндяриляжяйиня qərar верsədə...
Сонрадан Вятян мцщарибяси, Совет гурулушу, даща сонра
Наьыйевлярин «капиталист цнсцрляри» кими тягибляр вя саир, вя
саир…
Беляликля, наьыллардакы кими ня аз, ня чох, 1919-жу илдян
1998-жи илядяк вяфатындан 80 ил кечся дя, Аьа Мусанын гябри
«яманят» олараг Кярбяла йолунда хиласкарыны эюзляйир.
Бу мясяля щяр заман Фяряжин аилясинин биринжи проблеми
олур. Лакин буна мане олан амилляр эет-эедя артыр. Ян ясас
amil Фяряжин сойадынын сцрэцнц олараг Бакыда йашамамасы
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олур.
1995-жи илдян Фяряжин ювладлары Диларя, Солмаз вя Рауф
бу мясяля иля йахындан мяшгул олурлар.
Щарайа чатан хейриййячи, дин хадими, Хырдалан
мясжидинин ахунду Щажы Явяз олур.
Щажы Явяз ilə илк танышлыьымызда o, Аьа Мусанын няшинин
Кярбалайа aparılmasını мяслящят эюрдц. О билдирди ки, атасы
Баба киши дяфялярля Аьа Мусанын хястяханасында мцалижя гябул
етмяyib, шяфа тапдыьына эюря онун гябринин ращат щала
эятирмясини ona тювсийя етмишдир.
1998-жи илин ийул айынын 23-ц иди. Кющнялмиш, йаддан
чыхмыш гябрин ачылажаьыны, бюйцк бир инсанын, хейриййячинин
няшини эюрмяк бцтцн издищамы лярзяйя эятирмишди.
Йайын жырщажырында, Аьа Мусанын няши 4-жц дяфя гябр
йерини дяйишиб, Биляжяри гябиристанлыьынын эиряжяйиндя дяфн
едиляркян, ири йаьыш дамлалары онун йени кяфянини ислатды.
Беляликля хейриййячинин рущу айдынлыьа говушду.
Беля бир фювгяладя иши бойнуна эютцрян Щажы Явязя щяр
цчцмцз миннятдарлыьымызы билдириб, цряк аьрысы иля Аьа
Мусанын 80 ил наращат уйудуьуну ачыгладыг. Бир даща Аьа
Мусанын миллятини севдийиндян, гызларын савадланмасына вясаит
айырмасындан, хейриййячилийиндян сющбят ачдыг.
P.S. Йени вя даими гябрин цстцня дашдан йонулмуш
Исmailiййя бинасынын макетини гоймагла, Щаcы Явяз мянян
Аьа Мусаны Исмайылын рущу иля говушдурду.
Адятян пислик едян инсанын агибяти беля ола биляр. Ня иди
онун эцнащы? Бу эцнядяк бу суалын жавабыны тапа билмирик.
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Dörd məzar
Bakı milyonçusu Ağa Musa Nağıyevin nəşi
dörd dəfə məzardan-məzara köçürülüb
Dörd məzar gəzdin vəfatının 80 ilində...
Dörd məzar!
Səbəb nə idi, üçündən birində qərar tuta bilmədin?
Bəlkə ürəyincə deyildi məzarın, sıxırdı səni?
Adətən ruh cismi tərk edəndən, sərgardan gəzir. Sənin də
ruhun sərgardanmı gəzdi?
Dörd məzar, dörd kəfən dəyişdin.
Sən sağlığında da geyinməyi sevərdin. Ona görə idimi
məzarını dəyişərkən, libasın təzələnirdi?
Adətən təzə libas rahatlıq, yenilik, əhval-ruhiyyə gətirir.
Vəfatının 80 ilinədək dörd dəfə libasın və yeraltı məzarın
təzələndi, amma narahat ruhun təzələnmədi.
Bunun səbəbi: zaman-zaman kölgənə və övladlarına olan
haqsızlıqlarla barışa bilməyən ruhun olub.
Çox qəribə oldu tale payın...
Sən indi də özünə yer tapa bilmirsən.
Amma tikdirdiyin möhtəşəm imarətlərdə çoxları rahatlıq
tapıb.
Torpağın üstündə qoyub getdiklərin üçün sənə rəhmət
diləyənlər də çoxdur.
Bəlkə binalarının çoxluğuna görə dörd axirət evi qismətin
oldu? Onu da düşünməyin yeridir ki, bu hər adama nəsib olmur.
Hər bir insan bir məzar, sən isə dörd məzar dəyişdin. Torpaq səni
dörd dəfə bağrına basdı. Bəlkə də o məzarlar növbəyə dayanıb
tikdirdiyin binaların əvəzinə.
Sağlığında tikdirdiyin əkiz binalar pasiban olduğuna görə,
dörd məzarın da bir-birinə pasiban oldu.
Biləcəridə girəcəydəki məzarın elə bil yuxarıdakı
qəbirstanlığa əl eləyib deyir:
Arxayın olun. Mən bu vətən övladını heç kimə vermərəm.
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Göndərdiyiniz əmanəti bağrıma basıb, qoruyacağam.
Dörd məzar dəyişdin. Yəqin sonuncu məzarının üstündəki
“İsmailiyyə”nin maketi sənin yerinin rahat olmasına səbəbdir.
Sonuncu məzarında sənə rahatlıq arzulayan Gülarə Munisdir.
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АЬА МУСА НАЬЫЙЕВ ЩЯТТА ИМПЕРАТОРДАН ДА
ÇƏKİNMƏYİRDİ
Аьа Муса Наьыйев хцсуси йумора малик шяхсиййят олуб.
Аьа Муса ilə Щажы Зейналабдин Таьыйев бярк дост
олмагла yanaşı, нефт ишиндя дя щямкар idilər. Онлар
Петербургdа сяфярдя оларкян Гыш Сарайында Ы Николайын вя
Императричанын иштиракы иля бал мярасими кечириляжяйини eşidib,
Таьыйевин тяклифи иля орада иштирак етмяйи гярара алыr və билет
ялдя едирляр. Билет баща олдуьундан Аьа Муса deyinir.
Зейналабдин она эцлцр.
Мярасимя эялян гонаглар салона дахил олдугжа eşik ağası
бир-бир адлары елан едiр, oнларын эялишляри мцнасибятиля оркестрın
müşayətilə марш чалыnıр вя бу нящянэ залдакы адамлар айаьа
галхыб, эялян гонаглары гаршылайырdıлар.
Император вя Императрича салона дахил олур. Бяллидир ки,
Императордан сонра зала щеч ким дахил ола билмяз. Бал
башлайыр. Аьа Мусанын эялиб чыхмадыьындан наращат олан
Zeynalabdin бялкя дя билет бащадыр, гайтарыб, дейя дцшцнцr və
юзлцйцндя эцлцмсяйир.
Бирдян Бакы сянайесиnin nümayəndəsi, нефт цзря сащибкар
Аьа Муса Наьыйевин эялиши елан олунур. Император истяристямяз рягси дайандырыр вя Аьа Мусаны саламлайыр. Сонра
айдын олур ки, о, буну гясдян едиб вя Zeynalabdinə дейир:
“атам-атам Императору айаьа галдырмалы идим дя, билетя бир
ятяк пул тюкмцшям”.
Профессор Исмайыл Цмцдлц дя юз мягаляляриндя Аьа
Мусанын хцсуси йумора малик бир инсан олдуьуну гейд едиб.
Йери эялмишкян билдирмялиyям ки, бу хцсусиййят Фяряжin
ailəsinə də мяхсусдур.
И.Цмцдлц araşdırmalarında göstərir: Рявайятя эюря щятта
ону гочулар оьурлайаркян, Аьа Муса онлара истянилян пулун
йарысыны веряжяйини билдириб, дейир: “Əgяр юлдцрсяниз щеч ону да
алмайажагсыз”.
И.Цмцдлц Аьа Мусанын дюрдцнжц дяфниндя иштирак
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етмшиди. Юмрцнц гуруб, йаратмаьа щяср едян Аьа Муса исти
ийул эцнцндя юзц кими хейирхащ вя хошмярамлы инсанларын
кюмяйи иля дюрдцнжц гябр евиня кючцрцлдц. Танрыдан арзу
едяк ки, бу надир инсанын рущу арам тапсын вя бу онун сон
мянзили олсун!

АЬА МУСАНЫН АДЫНЫН ХЯСТЯХАНАЙА
ГАЙТАРЫЛМАСЫ ЩАГГЫНДА
(1992-ci ildə Sərəncam verildi)
Истефада олан полковник Жащанэир Щцсейновун
данышдыгларындан:
10 илдян артыг бу хястяханда Баш щяким вязифясиндя
чалышаркян ону бу суал чох наращат едирди: Нийя мярщум Аьа
Мусанын ады-щалал пулуна тикдирдийи хястяханайа верилмясин?
Bцтцн дювлят органларына шяхсян мцражият едиr вя нящайят
мягсядиня наил олур.
Вя 1992-жи илдя хястяханайа мeсенат, хейриййячи Аьа
Муса Наьыйевин ады гайтарылыр.
Бяс нийя indi Хатиря лювщяси вя кцчяйя онун адынын
верилмяси чох чятин мясяляйя чеврилиб? Яксиня бу мцсялман
дилиндя десяк, щалаллыгдыр. Ахы дейирляр ки, щалаллыг олмайан
йердя бярякят олмаз.
Жащанэир Щцсейнов Ленинград тибб Академийасыны
битириб, 6 ил Мажарыстанда щярби жярращ, 10 ил Эянжядя щярби
госпиталда жярращи шюбянин ряиси вязифясиндя чалышмыш, 19831993-жц иллярдя Бакыда Аьа Муса Наьыйев адына хястяханада
Баш щяким вязифясиндя гуллуг етмиш, щал-щазырда ещтийатда олан
тибб полковникидир.
Чох мараглы ямяк фяалиййяти олан бу инсан, Аьа Муса
Наьыйев цчцн бир азярбайжанлы кими хейирхащ иш эюрцб. 1988-жи
илдян 1992-жи илядяк, мцхтялиф рящбяр тяшкилатларла ялагяйя эириб,
узун мцддят «Семашко» ады иля дилляр язбяри олан (инди дя
«унудулмайан») хястяхананын милйончу Аьа Муса Наьыйев
121

тяряфиндян тикилмясини нязяря алараг, хястяханайа кишинин щалал
адынын гайтарылмасы ятрафында чох иш эюрмцшдцр.
Oну uзун мцддят “щяля вахты дейил” жавабы иля
сусдурублар. Нящайят 1992-жи ил ийулун 16-да Сящиййя
Назирлийинин və İcra Hakimiyyətinin Сярянжамына ясасян
хястяханайа Аьа Муса Наьыйевин адынын гайтарылмасы гярара
алыныр.
О вахт бу щадисяни Мусасевярляр беля гаршыламышдылар:
- Аьа Мусанын адынын хястяханайа гайтарылмасы щаггын,
ядалятин гялябясидир. Ян башлыжасы odur ki, бу мцгяддяс
щярякятдир.
Жащанэир Щцсейновун бу щярякятини уьур кими гаршыламаг
важибдир.
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АЬА МУСА НАЬЫЙЕВИН БАКЫДА ТИКДИРДИЙИ 98
БИНАДАН БЯЗИЛЯРИНИН СИЙАЩЫСЫ
28 Май кцчяси – кечмиш Телефонны;
– 3,5,7,8,9,10,11,14,15,17 сайлы бина(10 бина);
– Лцтеран килсяси (Кирха);
– 2 вя 4 сайлы бинaлар Якиз бина вя йахуд Эцзэц
симметрийалы
бина;
Y. Мяммядялийев küçəsi – кечмиш Полутейскайа;
– бина 11, щал-щазырдакы Азяриттифагын бинасы,
Рясул Рза кцчяси – кечмиш Маринскайа, бина 36,
– Эцл Пассаъы бинасы – кечмишдя Балыг Сянайеси
Контору;
Истиглалиййят кцчяси – кечмиш Коммунист:
– кечмiшдя Щярби Комиссарлыьын бинасы; бина
31,
– Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети кечмиш Реалны мяктяб, бина 6,
– Исмаилиййя - кечмишдя Мцсялман Хейриййя
Жямиййяти- индики Милли Акадeмийасынын
Ряйасят Щейяти, бина 10;
– Исмаилиййя мейданы – индики Сабир баьы.
Миргасымов küç, бина 1, Аьа Муса Наьыйев адына
Хястяхана -.кечмиш Семашко хястяханаsı;
Е.Яфяндийев адына хястяхана – кечмишdə Шаумйан
адына хястяхана;
Ана вя Ушаг Мцщафизя Институту (хястяхана)
B.Bağırova küçəsi 15
Сабунчу гясябясиндя поликлиника;
Ш.Язизбяйов кцчяси 28 – кечмиш Верхни прийутски,
сонрадан Кетсховели (щал-щазырда Диларянин йашадыьы
бина);
Сямяд Вурьун кцчяси 24 – кечмиш Красноводскайа
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кцчяси - Хариждя Йашайан Азярбайжанлыларла Иш Цзря
Дювлят Комитяси ;
Сямяд Вурьун кцчяси 14 – Асторийа Мещманханасы
(щазырда банк йерляшир);
Qış evi – indiki Zabitlər evi;
Zərgər palan кцчяси – Толстой 16, кечмиш Спасскигимназически;
Щ.З.Таьыйев кцчяси 13, - кечмиш Малыэин,
Горчаковскайа кцчяси – Йени Авропа мещманханасы –
индики Русийанын ЛукОйл ширкяти;
Азярбайжан Проспекти 10 – кечмиш МеркурйевскиВладимировски, Шаумйан – Почт вя Рабитя бинасы, индики
Рабитя вя Информасийа Назирлийи.
Нефтчиляр проспекти 69 – кечмиш Набереънайа (Тарихи
абидя);
Нефтчиляр роспекти 73 – Азярбайжан Дювлят Нефт
ширкятнин бинасы;
Ш.Бядялбяйли кцчяси 21 – кечмиш БандарнайаДмитрово;
Хагани кцчяси 47 – кешмиш Малаканскайа (эялир еви
олуб).
Мярдяканда Есенин кцчясиндя баьы – щазырда мядя
баьырсаг санаторийасы.
Намялум биналарын сийащысы:
Барйатинскайа 13 (Аьамалы – А.К.Ялизадя)
Биръевайа 13 (Ц.Щасыбяйов)
Гарантийнайа 84 (Щ.Асланов)
Колйабинскайа,
Маринскайа,
Торговайа
(И.Ряфибяйли), Корганов,
Морской 12\30 – Киров-Бцл-бцл проспекти)
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Онун ады щямишя йашайажаг, чцнки Бакынын тажында Исмаилиййя
кими dаш-qаш парлайır
Ня йахшы ки, бiz Аьа Муса ожаьынын ювладларыйыг!
Аьа Мусанын щяйаты наьыла бянзяйир: йохсуллугданзянэинлийя; шан шющрятдян-утанжаглыьа.
Bütün фактлар Аьа Мусанын бюйцк тарихи шяхсиййят
олмасындан сораг верир. Анжаг енсиклопедик йаддашын
сятрляриндя Наьыйевин тяржцмейи щалына гаршы хцсуси бир
ядалятсизлик нязяря чарпыр. Ахы о тякжя милйончу дейилди. Бакыда
тикдирдийи мядяни мяишят обйекти, щимайя етдийи йцзлярля йохсул
аиля, шяхси вясаитин щесабына охутдуьу сойдашларымыз Аьа Муса
Наьыйевин хейирхащлыьына сцбцт дейилми?
Бцтцн бунлар халгыны вя инсанлыьы севян бир шяхсиййятин
зянэинлийиндян сораг вермирми?
Дцнянядяк сойьунчу буръуа нцмайяндяси кими
таныдыьымыз Аьа Муса вя бу кими шяхсиййятлярин ясл тяржцмейи
щалы илк нювбядя хейирхащлыгдан, вятянпярвярликдян башланыр.
Щяйат фяалиййятинин, пис ямялляринин цзяриня узун иллярин ажы
рцзэары ясся дя, нящайят, туфанлар, гасырьалар сянэиди.
Инди ядалятсизликля йайылмыш о гыса енсиклопедик сятрлярин
щягиги вя эениш мянасына баш вурмаг мягамындайыг. Чцнки
милйончунун хямири щалал зящмятля йоьрулмушду.
Яслиндя кичик торпаг сащяси Аллащын Аьа Мусайа бяхш
етдийи щядиййя иди. Чцнки Улу Йарадан бу йохсул аилянин
сядагятини, намусуну, дольунлуьуну, ювладларын бир-бириня,
ата-анаyа олан мящяббятини эюрцб, бу щалал аиляйя юз гисмятини
эюндярмишди. Ясил-няжабятини, кюкцнц, аиля фяхарятини Аьа
Муса Наьыйев фирмасына мяхсус емблема- Вензел тясдиг едир.
İndi hамы бир аьыздан вурьулайыр: оьлунун вахтсыз
юлцмцнц узун мцддят унуда билмяйян бу милйончунун
хястяхананы тикдирмякдя məqsədi инсанларын вахтында мцайиня
вя мцалижя олунуб, хястяликлярдян xilas edilməsi olub.
Хястяханада Аьа Муса эушясинин ачылышы - юзц дя бир
гялябя oldu. Bиз нявяляри bу мярасими тарихи щадися кими
гаршыладыг.
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İsmailiyyə haqqında
Oğlu İsmayılın ağır, çarəsi tapılmayan xəstəliyə tutulması,
Ağa Musanın ən böyük dərdi idi. Bakıda və eləcə də xaricdə
aparılan müalicələr nə İsmayıla çarə edir, nə də milyonçunun
harayına çatır.
1902-ci ildə 27 yaşlı İsmayıl bəy əbədi olaraq həyata
əlvida deyir.
Bundan çox sarsılan Ağa Musa oğlunun xatirəsinə bir bina
ucaltmağı qərara alır.
Azərbaycanın “Qızıl fond”una daxil olmuş çoxsaylı
binaların müəllifi Ağa Musa Nağıyev bina tikmək üçün lahiyəni
hazırlamağı memar Bayev N.Q. və milliyyətcə polyak olan
Ploşkoya həvalə edirdi.
Ağa Musanı bu dəfə də memar Ploşkoya müraciət edir.
Belə ki, hələ neft işi ilə əlaqədar o İtaliyanın Venesiya şəhərində
olarkən, Qotika (saray) üslubunda tikilmiş möhtəşəm bir bina
onun diqqətini cəlb etmişdir. Bina tikdirmək azərkeşi olan Ağa
Musa o vaxt heç ağlına da gətirməmişdi ki, nə vaxt isə Bakıda bu
binanın əksini oğlunun xatirəsinə ithaf edəcək.
Belə ki, o 1903-cü ildə bu planı haqqında Ploşko ilə
məsləhətləşir və sarayın layihəsini hazırlamaq üçün onu
Venesiyaya göndərir. Ploşkonun bu iş ilə əlaqədar orada qaldığı 3
il müddətində Ağa Musa onu tam maaliyələşdirir.
Şedevr bina yaratmaq məqsədilə Ploşko gələcək İsmailliyə
binasının (indiki milli elmlər akademiyası) layihəsini Venesiyada
ucaldılmış məşhur Palatso Kantarini binasının eyni üslubunda
hazırlayır.
Tikintisinə 1908-ci ildə başlanan bina, 1913-cü il aprelin
7-də istifadəyə verilir. Binanın daxili və xarici görünüşü zərgər işi
kimi incə və göz qamaşdırıcı olur. Ploşko sözün əsl mənasında
Venesian arxitekturası üslubunda Qotika yaradır. Binanın
üzərində ucaldılmış qüllələrin və minarələrin bəzəyi o vaxtın
bütün memarlarını heyran etmişdi.
İsmailiyyə binası öz harmoniyası ilə özlüyündə bir
136

simfonik əsər kimi, təsəvvür yaradırdı. Bütün bu xüsusiyyətlərinə
görə və başqa binalardan qat-qat fərqləndiyinə görə o vaxt xalq
arasında böyük emosiyaların yaranmasına səbəb olur.
Venesian Qotikası Bakının ümumi mənzərəsinə islam dini
üslubunda bədii təsviredici tarixi formada yerləşdirilib.
Memar Ploşkonun misilsiz istedadı və ələlxüsus əl ilə daş
yonan Bakı ustalarının yaratdıqları incəsənət şedevri "İsmailiyyə
Sarayı" bu gün də hamını heyrətdə qoyur.
Əgər incəsənətin keçid dövrünü, daha doğrusu
tendensiyanın keçid dövrünü Moskvayanı Morozovun mülkü
təmsil edirsə, İsmailiyyə Qotikası memarın simasında Ağa
Musanın ixtirasıdır
desək yanılmarıq. Bu bina Bakının
mənzərəsinə klassik əsər kimi daxil olub.
Ağa Musa Nağıyev oğlunun xatirəsini bir daha
əbədiləşdirmək məqsədilə binanın girəcəyində qızıl hərflərlə
İsmailiyyə sözünü yazdırır. Bina ilk “Müsəlman Xeyriyyə
Cəmiyyəti” xüsusiyyəti daşıyır. Məhz burada xeyriyyə məqsədilə
“Qərənfil günləri” və digər yüksək səviyyəli ziyafətlər keçirilirdi.
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Аьа Мусаны хясисликдя иттищам едирдиляр.
Onun vaxtsız ölümünə ermənilər səbəb olub
Кечмишдя щамы кими Аьа Муса да оьлу Исмайылын дярдиня
чаря тапа билмяйиб, ажиз олмушду. Ona oğlunun xəstəliyinə guya
əlac etmədiyinə görə xəsis damğası vurmuşdular. Бяс индики
милйончулар нежя олур ки, хярчянэ хястялийинин чарясини тапа
билмяйирляр? Онлар симиж дейил, хястялийин ялиндя эиринждирляр.
Садяжя инсанлар баша дцшмялидирляр ки, еля хястяликляр var ki,
мцалижяси yox dərəcəsindədir. Инсан бу хястяликлярин гаршысында
ялажсыздыр. Bu йалныз Аллащын ялиндядир, бирдяки мюжцзя ола
биляр. Bu belə deyilsə, bəs Няжяф Няжяфов (сийаси хадим),
Фярямяз Магсудов (МEА-nın eks президенти), Ябцлфяз
Елчибяй (екс президент) кими шяхсиййятлярin dərdinə чякилян
хяржляр вя эюстярилян гайьылар нийя чаря едя билмяди? Йахуд да
ки, тарихимизя еляжя дя халгымыза саьалмайан йара вуран –
дцшмянимиз М.Горбачов щяйат йолдашы Раисаны няйин
бащасына олурса олсун бу дярддян гуртара билмяди. Bunlar
sübut deyilmi?
Инди йеридир дейим ки, эедяр бычаг йарасы, эетмяз сюз
йарасы.
Биз nəvələrin ясас мягсяди Аьа Мусайа дейилмиш даща
доьрусу вурулмуш сюз йарасынын мялщямини тапмагдыр.
Йахшы инсанлар, онун етдикляри иля таныш олуб, бизя жан
саьлыьы арзулайырлар ки, бу инсанын адыны йцксялдяк. Bяднаm
кими гялямя верилмиш Аьа Мусанын адыны дилляр язбяри едяк.
Əminям ки, нащаггы гова-гова щагг еtməyə nail
olmuşuq.
Аьа Мусайа «Хатиря лювщяси»нин вурулмасы бюйцк
проблемя чеврилиб вя мяним мцражиятлярим футбол сащясиндя
эащ ора, эащ бура вурулан топа бянзяйир. Belə oyuna
«спинизм» deyirlər.
Adətən bу бцрокраtларын хястялийидир. Бири башындан едиб,
о бирисинин цстцня аtыр.
Məşhur fizik Eynşteynə sual edəndə ki, niyə belə pis
140

geyinirsiniz?” “Məni kim tanıyır ki?” – cavabını verərmiş.
Məşhurlaşandan sonra yenə bu sualla ona müraciət etdikdə
deyirmiş: “Məni kim tanımır ki?”
Аьа Мусанын етдиклярини də бир-бир сadaladıqca чоху
дейир ки, ким ону танымыр ки?
Əlacsızlıqdan mən də дейирям: Хатиря лювщясиз дя, йяни
бязяксиз дя ону таныйанлар таныйыр.
Инди elə bir замандır ki, хейир эюзлямяйян щяр бир кяс
гяпийиндян кечмяз.
Ири нефт сащибкарларындан биринжиси олан Аьа Муса 1893жц илдя юз адына Нефтчыхарма фирмасы йараtмыш вя бу фирманын
эялири nəzərdə tutulandan 10 млн. mанатdan йухары олмушдур.
Онун Сабунчу, Сураханы, Раманадакы 65 нефт буруьу,
Бакыда Qara şəhərdə «Нефтгайырма заводу», механики
емалатханасы олуб.
Азярбайжанда Совет щakimiyyəti гуруландан сонра
милйончу Аьа Муса Наьыйевин мцəссисяляри дя биналары кими
“миллиляшдирилди”.
1901-жи илдя Бакıda истещсал олунан нефтин мигдары dünya
üzrə бюйцк аъиотаъ йарадыр və Бакы дцнйанын нефт пайтахтына
чеврилир. Bu Ağa Musa Nağıyevin əməyi nəticəsində olub.
Атасы Наьыныn дедиклярини qulaqlarında сырьа едиб “Oьул, ев тикдиряни юлцм щядялямяz” нясищятиня бяраят
газаnдырыб, чох бина тикдирсям юмрцм узанар – дцшцнян нефт
милйончусу 98 бина тикдириr.
İsmayıl oğlunun дярдини унуdа bilməsə də, Фяряжя олан
гайьысы бир гядяр ону сакитляшдирir. Артыг Фяряж 16 йашa çatır. О,
театр иля чох марагланырды.
1918-жи илин мартын 15-дя Бакыda ермяниlərin basqını
zaman, дюрд gцн ярзиндя ермяни daşnaqlarının vəhşiliyi
нятижясиндя минлярля азярбайжанлы доьранылыб, ганларына гəltan
едилмишди.
Ермяни daşnaqlarının əsas məqsədi Азярбайжан халгына
физики və mənəvi зярбя вурмаг иди. Бакы советинин əksər
цзвлярини ермяниляр тяшкил етмяси дя бу планын щяйата кечмясиня
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бир тякан иди. Ağa Musanın vaxtsız ölümünə də Ermənlər səbəb
olmuşlar.
«İsmailiyyə»
бинасынın
зирзямиsində
Азярбайжан
зийалыларынын архив сянядляри йерляширди. Инди ермянилярин ясас
мягсяди бу архиви яля кечирмякля бярабяр İsmailiyyənin
bünövrəsində (тикинти башлайаркян бинанын юзцлцня кцлли
мигдарда гызыл гойардылар) олан гызыллары ялдя етмякля, бу
шедевр бинаны йерля йексан етмяк иди. Бу мягсядля онлар
кечмиш Metropol mehmanxanasının, индики Низами музейинин
damından İsmailiyyəni top atəşinə tuturlar.
Атам Фяряжин данышдыгларындан: "Аьа Муса дейирди, о
бинайа дяйян щяр бир эцлля яввялжя Исмайылын, сонра ися mənim
ürəyimə dəyirdi".
Беляжя İsmailiyyə талан едилдикдян сонра, Аьа Муса там
саьлам икян цряк хястялийиня тутулур.
Вя бу щадисялярин баш вермясиndən bir il keçdikdə, йяни
4.03.1919-жu илдя Ağa Musa Nağıyev 70 yaşında дцнйасыны
дяйишир.
Eрмянилярин бизя дцшмян мцнасибяти бяслямялярi щər
zaman щисс олунурду.
Ермяни
гырьынлары
башлайаркян,
Аьа
Мусанын
йыьынжагларын бириндя etdiyi чыхышы щеч вахт йаддан чыха билмяз.
Mötəbər şəxslərin çıxışlarından sonra o deyir:
- Щамыны динлядик. Мяни щяйяжан щисси бцрцдц. Сизин
данышыгларыныздан беля баша дцшдцм ки, руслар тüрклярi, тцркляр
– ермяниляри, ермяниляр бизи, биз дя русу мящв етмяк
ниййятиндяйик. Мяни дя мяктяблярин, ана дилиnin, хястяханаларın
вязиййяти вя insan азадлыг наращат едир. Буnlar bir tərəfə, aнжаг
biləndə ки, мяктяблярдя cəfəngiyyat данышырлар, дцшцнцрсян ки,
bu мяктяб bizə лазымдырмы? Яэяр гялби йаддан чыхарыб, бядяни
мцалижя едирсянся – хястяханалар кимяся лазымдырмы? Бизим
гялбимиз də, кюнлцмцз də Аллащыn əlindədir. Ялбяття щяр бир
халг еля дцшцнцр ки, онларын Аллащлары айры-айрыдыр. Амма мян
дцшцнцрям ки, имамларын дили иля данышан Аlлащ тякдир.Бундан
иряли эялир ки, мян Иса Пейьямбяря, Муса Пейьямбяря,
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Конфусийя, Буддайа вя Мящяммядя инанырам.Биз щамымыз
Аллащын йараtdыqларыйыг. Бах, буну биз халга айан етмялийик.
Онлары баша салмалыйыг ки, ня аь вар, ня дя гара. Чцнки гарада
аь рянэ эизлянир, аьда ися гара рянэ. Бунлары нязяря алараг
чалышмалыйыг ки, щеч кяся зийан дяймясин. Чцнки биз инсанларын
бир щиссясийик вя бизим кичик щиссямиз щяр бир инсанын
дахилиндядир.
Аьа Мусанын bu нитгини динляйян щяр бир кяс эюз йашы
ахытмышды.
Эялин бирликдя
Бакыmыз цчцн йанаг, йанаг
месenатларымыз
олан
А.М.Наьыйев,
Щ.З.Таьыйев,
М.Мухтаров, İ.Hacınski цчцн. Onlar tarix yaradıblar, biz isə
тарихимизи йашадаг.
Аталар мисалы вар ки, дама-дама эюл олар. Эеж дя олса,
дамарларыmызда ахан мави ганлардан эюлляр йарадаг. Чцнки
эюллярин бирляшмясиндян дяниз йараныр. Дяниз ися сонсуздур,
ябядидир.
Наьыйевляр няслинин арзусу – əдалятин эеж-тез бярпа олажаğı
вахтынын чатмасы, gяляжяк нясля Аьа Мусаны хейриййячи , гуруб
йарадан, дар айагда dada чатан бир шяхсiyyət олдуьуну
çatdırmaqdır.
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Qeyri adi yuxu
... Bir qədər uzun sifəti ağbəniz, çox cazibədar xırda qara gözləri
və iti baxışları var idi. Ensiz və azacıq uzunsov burnu sifətinə
xüsusi yararşıq verirdi. Açıq siması və insanı cəlb edən kiçık,
lakin hər bir pıcıltını belə eşidəcək quaqları var idi. Dodaqları
bığının altından azacıq görünsə də ,bu onun sürətinə çox yaraşırdı.
Qaşları küt və azacıq üçbucaq şəkilli idi. Saqqalı həmişə qap-qara
görünərdi. Hər həftə saqqalına həna qoymağı əbəs deyildi. Əsanı
tutan əlləri – pianoçunun əllərini xatırladırdı. Nə vaxt isə
hamballıq etdiyini unutduran xarici görkəmindən nəciblik,
alicənablıq və dövlətcilik yağırdı.
Hər şeyi: çətinlikləri, ağır uşaqlıq illərini, hambal şələsinin
ağırlığından bükülən belinin ağrılarını və nəhayət yalın
ayaqlarında çəkməni əvəz edən döyənəkləri heç vaxt yaddan
çıxarmayan, ümumilikdə şəxsiyyətdən xəbər verən bu insan
miliyonçu Ağa Musa Nağıyev idi. Elə bil o, anadan miliyonçu
doğulmuşdu. Ucu balaca şiş çəkmələri onun hər bir kostyumuna
uyğun rəng çalırdı. Ümumiyyətlə qara və ağ rəngli geyimlərə
üstünlük verərdi.
Boyu çox da hündür deyildi, təqribən 165-170 sm olardı.
Başındakı buxara-dəri papaq ona xüsusi yaraşıq versə də, şlyapa
geyməyi də xoşlayırdı.
Yerişi, duruşu, hər zaman dik saxladığı qaməti onun
keçmişindən xəbər vermirdi. İnanmaq olmazdı ki, o, nə vaxt isə
hamballıq edib. Kasıbçılığı heç vaxt özünə nöqsan tutmazdı.
Alnı geniş, kiprikləri sıx idi. Dincəlməyi kresloda
xoşlayardı.
İçkiyə çox meyli olmasa da, hərdən viski içməyi özünə
qadağan etmirdi. Qızıl sevən deyildi. Lakin varlanandan sonra
aldığı ilk qızıl barmaqlığı hər zaman barmağında gəzdirirdi.
Yeməyə çox həris olmadığından, tələbkar da deyildi. Lakin,
Bakının düşbərə-qutabından və bir də soğan bozbaşından heç vaxt
imtina etməzdi.
70 yaşınadək bu görkəmi saxlaya bilən Ağa Musa heç vaxt
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düşünməzdi ki, bu onun ömrünün son ilidir. Çünki onun arzusu
100 bina tiktirib, 100 yaş yaşamaq idi.
Çox bisavad imzası var idi. Amma yaddaşı fenomen idi.
Onun bütün haqq-hesabı beynində cəmləşirdi. Bircə misal ilə
onun qəanaətçiliyinə müsbət rəğbət bəslədiyini aydın görmək olar:
dedi-qoduya uymayan Ağa Musa,sifariş etdiyi 9 binanın əvəzinə,
10 bina inşa edildiyini eşidəndə, podryadçikə deyir: “Halal edirəm
sənə bu binanı. Bu sənin qənaətçiliyindən xəbər verir. Mən hətta 9
binaya vurulacaq hər bir mıxın qiymətini bilirəm”.
Bir sözlə onun başı müasir dil ilə desək kalkulyator,
bədəni isə kompüter idi.
Bir neçə il əvvəl yuxuda gördüm babam Ağa Musanı.
Atamın dediklərindən sol çiynim üzərindən gördüyüm sifətindəki
cizgilərdən tanıdım onu. Ancaq qara-şəvə saqqalı indi ağappaq
idi.
İstədim dönəm arxaya, o təkid edib, dedi: “92 40 04-ə
zəng et!”
Dedim: Edərəm.
Dedi: Nömrəni yaz, unudarsan!
Dedim: Yadımdadır.
Çox təkid etdi ki, yazım – amma yazmadım.
Dedim: Asan nömrədir, 40 və əksi 04.
İndi isə yazacağım nə uydurmadır nə də əfsanə.
Səhəri zəng etdim bu nömrəyə, qulaqlarıma inanmadım. Bu
Dövlət İqtisad Universitetinin telefon nömrəsi idi. Babamın
tikililərindən.
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Дцнйада майасы щарam олмайан тикилиляр галыр
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети də
Ağa Musa Nağıyevin тикилиляриндяндир
Аьа Мусанын оьлу Исмайыл Бакыда «Реалны» дейилян
мяктябдя орта тящсил алмыш, сонрадан хариждя охумуш, нечянечя дилляря йийялянмиш, савадлы олдуьундан нефт ишини
мцтяхяссис кими idarə edirdi.
Мяктябин кешмишдя бялядиййя тяряфиндян Ы мяртябяси
тикилмиш вя вясаитин чатышмамасы нязяриндян еля йарымчыг галмыш
щятта мцяййян, йяни чох кичик щиссясинин дамı юртцлмцшдцр ки,
guya ушаглар цчцн шяраит йарадылмышды.
Еля яввялдян оьлунун вяфатындан сонра да бу мяктябин
агибяти Аьа Мусаны rahat buraxmırdı. Савадсызлыьы арадан
эютцрмяк, gənclərin маарифляндирilмяsi prosesi Аьа Мусаны hər
zaman narahat edirdi. Бу бахымдан 1907-жи илдя O, Губернатора
мяктябин узун мцддят йарымчыг галмыш тикилисини баша
çatdırmaq ниййятиндя олдуьуну билдириб, 25 000 рубл
мябляьиндя вясаит айырmağa hazır olduğunu bildirir. Мяктябдя
савадсыз мцсялман ушаглары цчцн щазырлыг синфинин ачылмасыны,
сонрадан онларын мяктябя гябулу цчцн шяраитин йарадылмасыны,
дцнйаsıны еркян дяйишмиш оьлу Исмайылынын вя еляжя дя юз
портретлярини мяктябин акт залында асылмасы kimi şərtlər irəli
sürmüşdü. Онун бу гайьыкешлийини Qафгазда Император Яла
Щязрятляринин вялиящди qiymətləndirərək, Аьа Мусайа беля bir
хейирхащлыьына эюря тяшяккцр вя миннятдарлыьыны билдирмишдир.
1908-жи илдян башлайараг Аьа Муса bu мяктябя
щимайядарлыг da едир. Бу ишляриня эюря 1910-жу илдя Император
яла Щязрятляри ону «Золотайа шейнаya mедал на Андреевской
ленте» медалы иля тялтиф едир, 1914-жц илдя ися O, III дяряжяли sв.
Станислав ордени иля тялтиф олунур. Sонрадан bу бина чох адлар
дашыйыр. Sонdа бинаны Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети
кими таныйырыг. Realnı mяктябя вя еляжя дя Университетя чох
рящбярлик едянляр олуб, амма щал-щазырда Universisetin
ректорu, Milət vəkili, профессор Шямсяддин Щажыйев kimi
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alicənab addım atan олмаmışdır.
Ш.H.Щажыйев 86 ил бундан яввял olunan вясиййятя ямял
еdib, Университетин Елми Шурасында гярар гябул етди: Бинанын
мцяллифи Азярбайжанда сайы щесаба эялмяйян хейриййячи,
милйончу Аьа Муса Наьыйевин вя оьлу Исмайылын портретляри
Университетин диварындан асылсын!
Nəhayət ki, Аьа Мусанын вясиййяти щяйата кечди!
Бу эцн Аьа Мусанын рущу иллярля щясрятиндя олдуьу
арзусуна чатды.
Биз, onun нявяляри Диларя вя Солмаз ханым бу сятирлярля юз
дярин миннятдарлыьымызы ректорлуьа билдиририк:
Hörmətli Шямсяддин мцяллим! Аллащ Сизя йар олсун! Сиз bu
hərəkətinizlə бинанын щалаллыьыны алдыныз.
Бу ишдя бизя кюмяклик едиб идейа верян вя ян ясасы бизя
dəstək verənlərə: Халидя Yusifovaya – Universitetin Tələbə
şöbəsinin müdiri, Зяfər Bayramova – rektorun ictimaiyyət və
əlaqələr üzrə köməkçisinə, Елнур Məmmədova - Тялябя-Gənclər
Тяшкилатынын сядриnə дярин миннятдарлыьымызы билдириб, дейирик:
Ağa Муса рущу Сизя дуачы олсун! Арзумуз будур ки, кимсясиз,
касыб, имкансыз тялябяляря ял узатмагда Аьа Муса дясти хяттини
davam edəsiniz. Ял tуtmaq Əлидян галыб дейирляр. Yaxşılıq щеч
вахт йердя галмır.
Шямсяддин мцяллим, Сиз юз ямялляринизля xeyirxahlıq
етдиниз.
P.S. Аьа Муса оьлу Исмайыл бяйин дярдиня чаря тапа билмяйиб,
явязиндя «симиж» дамьасы иля damğalanıb. Нийя индики
«милйончулар» «Йени Бакылылар» хярçəнэ вя спидин мцалижясиня
чаря тапа билмяйирляр? Bəlkə oнлар йахынларынын belə щалына
qalmağı bacarmayırlar. Садяжя баша дцшмяк lazımdır ki, бязян
пул da хястялийин гаршысында ялажсыздыр. Əн башлыжасы сюз
йарасынa мялщям тапмагдыр-budur insani xüsusiyyət.
Гурани Кяримдя беля бир айя вар: Сяня верилян юмцр
пайыны йашамаг юзцндян асылыдыр. Дцнйа gəlirli və эедярлидир.
Вахты иля Аьа Муса дейирмиш insanlar вара эялир, амма дар
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айагда адама ял узадан олмuр.
Гаршымызда олан ясас мягсяд Аьа Мусанын бяхтявяр
олуб, бяхтсиз дцнйасына ишыг салмаг, онун еtдиклярiни даща
артыг açıqlamaqdır.
Тясяррцфат аляминдя беля бир мягам вар: мящсул бар
веряндя, адам йеря эюйя сыьмайыр, бар эятирмяйяндя ися…
Мяндя Аьа Муса ишиня инам вар. Мцтляг барыны
эюряжяйик.
Шцарым будур: эялин бирликдя Bакымыз цчцн йанаг,
бирликдя хейриййячиляримизин етдиклярини цзя чыхараг.
Арзуларымыз чин оларса, биз дя мянян юзцмцзя ращатлыг
тапарыг.
Ağa Musanın nəvəsi-Dilarə xanım

152

153

154

155

156

157

158

ŞƏMSƏDDİN HACIYEV AĞA MUSA NAĞIYEVİN
VƏSİYYƏTİNƏ ƏMƏL ETDİ.
Azərbaycanın on bir əski milyonçularından birincisi olan
Ağa Musa Nağıyev tikdirdiyi binaların sayına (98) və varidatına
(690 milyon qızıl) görə digərlərindən fərqlənirdi.
Belə bir xeyriyyəçinin nəşi öz doğma torpağında dəfn
edilsə də, qəbr yeri üç dəfə məcburi dəyişdirilmişdir. Ağa
Musanın ruhu heç cürə rahatlıq tapmırdı. Lakin dördüncü dəfə
Axund Hacı Əvəzin fədakarlığı və əziyyəti nəticəsində Ağa Musa
Nağıyevin ruhu 1998-ci ildə rahatlıq tapdı. Biləcəri
qəbirstanlığında qəbrüstü abidəsilə onun xatirəsi əbədiləşdirildi.
Ağa Musa Nağıyevin tikdirdiyi, lakin uzun müddət
Semaşkonun adını daşıyan xəstəxanada, artıq onun öz adı ilə xalqa
xidmət edilir.
Ağa Musa Nağıyevin çalışdığı – millətini savadlı görmək
idi. Bundan ötrü o, gənclərin maariflənməsi üçün 1907-ci ildə
Realnı məktəbinin tikintisini başa çatdırmış, hər il 25 müsəlman
qızına himayədarlıq etmiş, onların təhsil haqlarını üzərinə
götürmüşdür. Ağa Musanın ən böyük arzusu məktəbin akt zalında,
vaxtilə bu məktəbdə təhsil almış, dünyasını çox gənc ikən
dəyişmiş oğlu - İsmayıl ilə birlikdə öz portretini görmək idi.
96 il keçdikdən sonra, onun bu arzusu həmin məktəbdə,
hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yerləşdiyi
binada, rektor Şəmsəddin Hacıyevin səyi nəticəsində həyata
keçdi.
Hörmətli Şəmsəddin müəllimin belə bir xeyirxah əməli həyata
keçirdiyini qeyd edib minnətdarlığımızı bildirdik. Əminik ki, bir
Millət vəkili kimi xalqın qayğısına qalacaq, onların rifah halının
yaxşılaşmasına çalışacaq, keçmiş xeyriyyəçilər Ağa Musa
Nağıyev və Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimilərin xeyirxah işlərini
davam edəcəyinə ümüd bəsləyirik.
Ağa Musa Nağıyevin nəvələri Dilarə və Solmaz Nağıyevalar.
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Аьа Муса Наьыйевин vəfatının 85 иллийиня щяср едилиr
Бир заманлар бу дцнйада,
Няр кишиляр шад олдулар.
Бащарын бир хош анында,
Яр кишиляр йад олдулар.
Бяли дцнйа улу дцнйа
Юлцмлцдцр, итимлидир.
Йери, эюйц сулу дцнйа,
Юлцм су тяк ичимлидир.
Бу дцнйайа бир заманлар,
Аьа Муса нязяр салды.
Нязярляри даш биналар,
Силинмяйян изи галды.
Бу дцнйайа бир заманлар,
Зейналабдин нязяр салды.
Гядям гойду Кярбялайа,
Щажы тякин ады галды.
Бяли дцнйа щямин дцнйа,
Нязяр салан севимлидир.
Кимя верди ялин дцнйа,
Эялимлидир, эедимлидир.
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Аьа Муса Наьыйевин вяфатынын 86 или тамам олду
(1919-2005)
Азярбайжанын илк нефтхудаларындан олан, месенат,
милйончу Аьа Муса Наьыйевин вяфатынdan 86 ил keçdi. Bашы чох
бялалар чякмиш гябри артыг 7 илдир ки, rahatlıq tapmışdır.
Биляжярили Аьа Мусанын гябри вясиййятиня эюря Кярбяла
цмиди иlя дцз 80 ил яманят галмыш, 1998-жи илдя хейриййячи Щажы
Явязин вясаити щесабына ата йурдунда даимиляшdirilмишдир.
Tикилиляриnə вя varına эюря башга милйончулардан
фярглянən, 98 бинаsı ilə Бакынын архитектурасына эюзяллик бяхш
едян Аьа Муса Наьыйеви, ажы тале щеч вахт ращат бурахмырды.
Яввялжя йохсуллуг, аьыр ушаглыг илляри, сонра ися гызыл тешт
ичиндя ган гусмаг еля бил онун tале йазысы олмушдур. Гызы вя
оьлунуn еркян дцнйаларыны дяйишмяляри онун белини бцкцр.
Гардашы оьлу Фяряжи оьуллуьа эютцрцб вaris едян Аьа Муса,
тясяллиni yalnız onda тапыр.
1919-жу илдя Фяряж 16 йашында икян, щяля щяйаты йенижя
дярк етмяйя башлайар-башламаz, Аьа Муса вяфат едир.
Сойадынын 29 ил сцрэцнц олан, башы чох бялалар чякян
Фяряж, Бакыйа дюняркян
аилясиня ancaq gözlənilməz
дамьаларın вурулмамасы щаггınда дцшцнцрдц.
1938-1943-жц иллярдя ona эялən вярясяликдян «имтина»
етдикдя беля ону анжаг аилясинин тящлцкясизлийи дцшцндцрцрдц.
Йалныз бу сябябдян Аьа Муса адына ня бир кцчя, ня бир
хейриййя жямиййяти, ня дя тикилиляринин цзяриндя бир хатиря
лювщяси олмайыb. Бу йахынларда раст эялдийим бир факт мяни чох
щиддятляндирди:
İсмаiлиййядя, индики Елимляр Академийасы Ряйасят Щейəтинин
бинасында конфранс залы Нясряддин Туси адыны дашыdığının şahidi
oldum. Baxmayaraq ки, нечя иллярдир бу бинанын гаршысында Аьа
Мусайа хатиря лювщясинин вурулмасы цчцн чалышырам вя бу
indiyədək heç bir нятижя verməyib. Дцшцнцрям ки, эяляжяк ил
дюнцмляринин бириндя мяним arzum həyata keçəcək. Hələlik bu
gün Аьа Муса Наьыйевин гябриnin ращат щалда olması bizi qane
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edir.
Bir zamanlar bu dünyada,
Nər kişilər yaşadılar.
İ z qoyan var, bu dünyada,
Ər kişilər yaşadılar.
Bəli, dünya qarı dünya,
Nə qədər şah taxtı görüb.
Verməz dövlət, varı dünya,
Varda zaman, vaxtı görub.
Zaman vardı bu dünya bir,
Ağa Musa Nağıyevin.
O vaxt Hacı, indisə pir,
Zeynalabdin Tağıyevin.
Neçə-neçə mülk ucalır,
Tağıyevin, Nağıyevin.
O mülklərdən ruhlar baxır,
Tağıyevin, Nağıyevin.
Bəli, dünya həmin dünya,
Gəlimlidir, gedimlidir.
Az deyil dərd, qəmin dünya,
Ruhları da sevimlidir.
Mahcamal
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“İsmailiyyə ” Bakı üçün Ağa Musanın ixtirasıdır
Məşhur milyonçunun ölümündən 87 il ötür
Bu gün XIX əsrdə yaşayıb
yaratmış
milli
kapitalistlərimizdən olan Ağa
Musa Nağıyevin vəfatından 87
il ötür. Kimdir A.M.Nağıyev?
Adi bir samançı ailəsində
dünyaya göz açan, uşaqlıqdan
ağır
zəhmətə
qatlaşan,
cavanlıqda axrasında palan
ona-buna
şələ
daşıyan
zəhmətkeş
azərbaycanlı
oğludur. Ağır əmək hesabına
pul yığıb aldığı kiçik torpaq
sahəsində fəhlələrlə birgə su
quyusu qazarkən fontan vuran
neft anbarına sahib olmuş
milyonçudur. O, ağır günlərini
heç vaxt unutmayan, pulunun
qədrini bilən, qənaətçil, ancaq
yeri gələndə varını xalqın
xeyrinə,
Azərbaycanın
inkişafına, milli kadrların
yetişməsinə,
gənclərin
savadlanmasına, şəhərimizdə
yaraşıqlı binaların tikilməsinə xərcləməkdən çəkinməyən məşhur
xeyriyyəçidir.
Doğrudur, uzun zaman xalqımıza A.M.Nağıyevi əfsanəvi
milyonçu və soyğunçu burjua nümayəndəsi, xəsis bir insan kimi
tanıdıblar. Ancaq yəqin ki, Ağa Musanı soyğunçu, xəsis
adlandıranlar onun əsl tərcümeyi-halının ilk növbədə
xeyirxahlıqdan və vətənpərvərlikdən başlandığını qəsdən görmək
istəməyiblər. Amma tarix öz sözünü deyir. A.M.Nağıyev
"İsmailiyyə", "Qış Evi" (indiki Zabitlər Evi), "Yeni Avropa"
("Göy Göl") və "Astoriya" mehmanxanaları, uzun müddət
"Semaşko" və "Şaumyan" kimi tanıdığımız xəstəxanaları və s.
möhtəşəm tikililəri özündən sonra qoyub gedib. Qeyd edim ki,
əgər incəsənətin keçid dövrü Moskvadakı Morozovun mülkü
hesab edilirsə, Azərbaycanda da "İsmailiyyə" qotikasını memar
Ploşkonun simasında Ağa Musanın ixtirası hesab etmək olar. Onu
da qeyd edim ki, Ağa Musa Nağıyev Bakıya Şollar suyunun
çəkilmə xərcinin yarısını ödəyib, Realnı məktəbinin (Azər-baycan
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Dövlət İqtisad Universitetinin binası) illərlə yarımçıq qalmış
tikintisini başa çatdırıb, hər il 50 azərbaycanlı qızın təhsil haqqını
ödəyib. Azərbaycan tarixinə şərəfli səhifə açan A.M.Nağı-yev və
onun kimi milyonçuları xəsislikdə ittiham etmək ən azı
ədalətsizlikdir. Azərbaycanı qurub yaratdığı nəhəng tikililərilə
dünyaya tanıdan A.M.Nağıyev 98 bina tikdirib. O, 28 may
küçəsini bəzəyən binaların müəllifidir. Ağa Musa maarifçilik
işlərinə də kifayət qədər böyük ianələr verib. Şəmsi Əsədullayev
birdən-birə bütün var-dövlətini itirəndə məhz "xəsis neftxuda"
onun dadına çatır və müflisləşməkdən xilas edir. O, kasıb,
imkansız ailə başçılarının vəsiyyətinə əməl edib, 35 nəfərin
Kərbəlada dəfn edilməsi xərcini çəkib. İri neft firmalarında
sahibkarlıq edən milyonçu 1890-1895-ci illərdə nəinki
Azərbaycanda və Rusiyada, eləcə də xaricdə məşhur olub. Onun
istehsal etdiyi "Qara qızıl"ın - neftin miqdarı 1913-cü ildə 13
milyon puda çatıb və rekord vurub. Artıq varisləri tərəfindən 15
ilə yaxındır ki, A.M.Nağıyev haqqında ədalətin bərpası uğrunda iş
aparılır. Nağıyevlər nəslinin az qalmış nümayəndələri həyatdan
köçmüş layiqli insanın başa vura bilmədiyi işləri davam
etdirəcəklərini, qüvvələrini xeyriyyə işlərinin bərpasına
yönəldəcəklərini bildirirlər. Ümidvardırlar ki, tarix həqiqəti öz
yerinə qaytaracaq.
Ülvinə (Yeni Azərbaycan qəzeti, 4 mart 2006)
ДЦНЙАНЫН МАЛЫ ДЦНЙАДА ГАЛАР
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yeni
təbəqə formalaşmağa başlamışdı. Bu, Azərbaycanda, xüsusilə
Bakıda neftin çıxarılması və emalı ilə məşğul olan milli
kapitalistlərin yetişməsi ilə baş verirdi. Həmin dövrdə
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rusiyaya, Almaniyaya, Fransaya
və Nobel qardaşlarına məxsus neft maqnatları əslində Bakı neftini
istismar etməklə, bir növ oğurlamaqla məşğul idilər.Məhz belə bir
dövrdə milli kapitalistlərin yetişməsi bu problemin qarşısını
aldı.Milli zənginlər əsas neft mədənlərini ələ keçirərək, oradan
qazandıqları vəsaitin böyük hissəsini millət, xalq naminə
xərcləməyə başladılar.
Еля
бу
заманлар
А.М.Наьыйев,
Щ.З.Таьыйев,
М.Мухтаров, И.Щажынски, Щ.Ашурбяйов кими шяхсиййятляр
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мянявиййатымызы, игтисадиййатымызы горумагла бярабяр,
бцтювлцкдя дювлятчилийимизи горуйублар.
Яввялляр дейiрдиляр ки, харижи гонаглар Ичяришящярдя
олмайыбларса, демяли, Бакыда олмайыблар. Инди ися дейирляр ки,
щяр бир яжняби Бакыдан эедяркян «Исмаилиййя» бинасыны
gюрмяйиб вя онун фотосуну ялдя етмяйибся, демяли Бакыны
эюрмяйиб(Азярбайжан
Интернейшнл
ъурналындан).
Bина
бцтювлцкдя бир сирдир. Йан фасадлардан 6-7 мяртябя, гаршыдан
баханда ися 2 мяртябядир. Dаш усталар: Уста Щянифя, Щажы
Аббас, Щажы Хейрулла, Уста Салман инди дя щюрмятля йад
едилмялидир. Аллащ онлара рящмят елясин.
Qeyd edək ki,dцнянядяк сойьунчу буръуа нцмайяндяси
кими таныдыьымыз Аьа Муса Наьыйев вя бу кими милйончуларын
ясiл тяржцмейи щалы илк нювбядя хейирхащлыгдан вя
вятянпярвярликдян башланır. Ulularımız düz buyurub ki, mин
язиййят иля газанылан дцнйа малыны щеч ким юзц иля нащаг
дцнйадан щагг дüнйасына апармайыб. Галан йалныз йахшы ад,
йахшы ямялляр, тикиб йарадылан, халгын, елин, обанын хидмятиня
верилянлярдир. Лакин щярдян тарихин ядалятсизлийи иля дя цзляширик.
Инсанын эюрдцйц бюйцк-бюйцк ишляр кечир arxa плана, бязян
билялярякдян унутдурулур, явязиндя ися онун xarakterinin
мцяййян бир жизgиси шиширдилир. Вя həmin шяхсин kimliyi эяляжяк
нясилляря тящриф олунаraq çatdırılır. Belə insanlardan бири дя
Азярбайжанын бюйцк оьлу Аьа Муса Наьыйевдир.
Дцнянимизля мараглананлар, тарихи кечмишимизя нязяр
саланлар А.М.Наьыйеви яфсаняви милйончу вя хясис бир адам
кими таныйырлар.
Лакин бу доьруданмы белядир?
Садяжя олараг бу инсанын тикилляриня нязяр салаг. O
тикилляря ки, бу эцн шящяримизин ян дяйярли мемарлыг
абидяляриндяндир. Bu bиналардан бир нечясинин адыны чякмяк
кифайятдир: «Имаилиййя», «Гыш Еви»(индики Забитляр Еви), «Йени
Авропа»(«Эюй-эюл») вя «Асторийа» мещманханалары, узун
мцддят «Семашко» вя Шаумйан кими таныдыьымыз
хястяханалар вя саир. Бу гядяр мющтяшям тикили гойуб эетмиш
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адамы хясис адландырмаг олармы?
Бакыйа Шоллар суйунун чякилмя хяржинин йарысыны бойнуна
эютцрян, Реалны мяктябинин (Азярбайжан Дювлят Игтисад
Университетинин бинасы) узун илляр йарымчыг тикилишини баша
чатдыран, щяр ил 25 азярбайжанлы гызынın тящсил щаггыны юдяйян
адама хясис демяк hansı məntiqə sığır?
Йаxud тякрар олунмаз мцьянни Ряшид Бещбудовла баьлы
бир щадися yada дцшцр. Мащны Tеатрынын бинасынын тямири
заманы ишляря нязарят едян xalq artistinin жибиндян бир цч
гяпиклик йеря дцшцр. О, яйилиб пулу галдырыр. Усталардан бири «цч
гяпийя эюря яйилмяйя дяйярми?» - дейяндя, мцьянни жаваб
верир:
- Беля цч гяпиклярин гядрини билмясяйдим, бу тямири юз
щесабыма етдиря билмяздим.
Аьа
Муса
Наьыйевин
дя
«хясис»лийи
беля
гянаятчиликлярдяндир. Ушаглыгдан аьыр зящмятя гатлашмыш, щяр
гяпийин гядрини билян бу шяхс милйончуйа чевриlsя дя, дя пулун
гядрини билмиш, онu йериндя вя халгын хейриня хяржлямишди.
Ади бир саманчы аилясиндя дцнйайа эюз ачмыш Аьа Муса
Наğыйев щеч вахт яслини данмамыш, аьыр эцнлярин ня демяк
олдуьуну унутмамыш, гяпийинин гядрини билиб, йери эяляндя он
минлярля, йцз минлярля пул хяржлямякдян чякинмямишди.
Манаф Сцлейманов «Ешитдиклярим, эюрдцклярим və
oxuduqlarım» китабында йазыр: «Аьа Муса жаванлыгда далында
палан, бири цч гяпийя, беш гяпийя она-буна шяля дашыйырмыш;
зящмят-ямяк щесабына пул йыьыб, нисбятян münasib олан йердя
балажа сащя алыр. Гуйу газанларын йанында özü də dayanır, щеч
кими бекар галмаьа, щядяр вахт итирмяйя гоймурду. Адятян
хош дилля онлары ишлямяйя вадар едирди. Юзц дя фящлялярля
бярабяр аьыр ишляр эюрцрдц. Нящайят, тале онун цзцня эцлцр, су
ниййяти иля qazılan гуйудаn нефт фонтан вурур. Шялячи Муса
дюнцб олур милйончу Аьа Муса Наьыйев». Беля язиййятля
варланан, нефтхуда олан кясин пулунун гядрини билмясиня
хясислик демяк ян азы ядалятсизликдир.
Сорушдулар: хясис кимдир? Дедиляр: имканы олуб ял
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тутмайан. А.М.Наьыйев дя «ял тутмаг Ялидян галыб» мисалына
риайят едяряк, дяфялярля юзэялярин дадына чатыб, ял тутуб – щям
дириляря, щям юлцляря.
Bир мисал: Шямси Ясядуллайев бирдян-биря там
мцфлисляшяндя, бцтцн варидатыны, евини-ешийини сатмаг
мяжбуриййятиндя галанда мящз А.М.Наьыйев
- «хясис
нефтхуда» онун дадына чатыр, ону мцфлис олмагдан хилас едир.
Ш.Ясядуллайевин Русийадакы мцштяриляриня нефт эюндярир,
гоймuр ки, о, шящярдяки евини, баьыны, Сураханыдакы хырман
йерини сатсын. Щямин хырман йериндя юз щесабына буруг
гурдуруб, гуйу газдырыр.
Мящз бу «хясис» Аьа Муса касыб, имкансыз, аиля
башчыларынын вясиййятиня ямял едиб, 35 няфярин Кярбялада дяфн
едилмяси хяржини чякиб.
«Хясис» Аьа Муса Наьыйев бцтцн юмрц бойу гуруб,
йаратмагла мяшьул олуб. 28 Май кцчясиндяки шящяримизин
йеэаня якиз биналарынын йанындан кечяндя, цряйимиз йананда
Шоллар суйундан ичяркян, Игтисад Университетинин бинасына
гядям басаркян, азар-безар бизи Ağa Муса Наьыйев
хястяханасына эятиряркян бу йарадыжы шяхси йад едирикми? Чох
заман йох. Şükür ki, Щажы Зейналабдин Tağıyev барясиндя
ядалят бярпа олунdu. Amma hələ də Аьа Муса Наьыйев
haqqında bunu demək mümkün deyil. Lakin inanırıq, inanırıq
ki, ədalət nə vaxtsa zəfər çalacaq.
Аьа Муса Наьыйевин вяфатından 86 ил кечир. Артыг нечя
илдир ки, Азярбайжан мцстягил дювлятдир. Məhz buna görə həm
dövlətimiz həm də xalqımız öz oğularına, millət üçün yaşayan
insanalara sahib çıxmalı, gələcək nəsillər də Ağa Musa Nağıyevin
və onun timsalında bütün xeyirxah insanların fəaliyyətindən
xəbərdar olmalıdırlar.
Артыг 15 иля йахындыр ки, Аьа Мусанын унудулмуш ады
ятрафында, тарихи ядалятин бярпасы уьрунда иш апарылыр.
Nə üçün vaxtilə iri həcmli kapitalını xarici banklara
yerləşdirmiş Ağa Musanın varidatı Azərbaycana gətirilməsin?
Аьа Муса Наьыйев Бакынын ири нефт магнатлары арасында
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Нобел гардашларындан сонра ян варлы вя ян мютябяр милйончу
кими таныnıb. Bu milyonçu adının arxsında Bakıda tikdirdiyi 98
binanın, maarifçilik istiqamətində gördüyü işlərin və digər
xeyirxah əməllərin əzəməti dayanır.
Буна бахмайараг Щажы Зейналабдин Таьыйевдян сонра
Азярбайжан Милли буръиазийасынын ян эюркямли нцмайяндяси
олан Аьа Муса Наьыйев етдикляриндян чох «хясис» ляqяби иля
дамьаланıb.Odur ki, xalqımızın bu böyük insan haqqında
bildikləri kifayət qədər dolğun deyil. İри нефт фирмаларында
сащибкарлыг едян Аьа Муса 1890-1895-жи иллярдя няинки
Азярбайжанда вя
Русийада, еляжя дя хариждя мяшщур
олмушдур. Онун истещсал етдийи qара qызылын – nефтин мигдары
1913-жц илдя 13milyon пуда чатмaqla рекорд вурмушдур.
Тикдирдийи биналарын яксяриййятинин цзяриня вурдуьу
Вензел-Емблема – Аьа Мусанын саманчы оьлу олуб,
щамбаллыг етдийини щеч вахт йаддан чыхармадыьынын сцбутудур.
Варислярин ясас арзусу:
-Аьа Мусанын адына бир кцчянин олмасы вя онун шяряфиня
“Хатиря lювщясинин” щазырланмасы, харижи Банкларда олан
vəsaitin Азярбайжана эятирилмяси, милйончу Аьа Мусанын
мяшщурлуьуну халгымыза чатдырылмасыdır.
Варисляри тяряфиндян нечя иллярдир ки, Аьа Мусанын
щаггында ядалятин бярпасы уьрунда иш апарылыр. Бунун
мцгабилиндя бизи икили дуйьулар ящатя едир. Бир тяряфдян физики
йорьунлуг, о бири тяряфдян ися мяняви йцксялиш.
Щяля ушаг икян sирк тамашаларындан сонра сыхынтылы бир
щиссиййат кечириrдиm: Щейванларын падшащы сайылан Аслан, бир
тикя ят газанмаг мяжбуриййятиндя олдуьундан одлу щалгадан
тулланмалы олур. Тамашачы ял чалыр, тялимчи там разы галыр, Аслан
ися алчалдылмыш. (Диларя х. гейдляриндян).
Щяйат дa bəzən Аслана бянзяyян дяйярли инсанлары одлу
щалгадан атылмаьа мяжбур едир. Ян дящшятлиси дя одур ки,
инсанларын нанкорлуг гяфясляри чох вахт ачылмамыш галыр.
Аьа Муса ятрафында апарылан бу ишлярин дя ясас сябяби –
бу нифрятя лайиг гяфясин гапысыны ачыб, щягигяти цзя чыхармагдыр.
168

Яминям ки, заман, тарих щяр шейи юз йериня гoyacaq вя
«Асланлар» итирилмиш мянликлярини гайтаражаг.
Йалныз о заман щягигяти ахтаранларын гялбляри ращаtлыг
тапажаг.
Бяхтимиз эятирярся, эцняш цзцмцзя эцлярся, бу йолда щагг
ядалят ахтаран Наьыйевляр няслинин аз галмыш нцмайяндяляри,
щяйатдан кючмцш лайигли инсанын axıra çatdıra билмядийи ишляри
давам едяжяк, гцввяляриni хейриййя ишляринин бярпасына
йюнялдяжяк.
АЬА МУСАЙА БИР ХАТИРЯ ЛЮВЩЯСИ
Азярбайжанда хейирхащ ишлярин баниси, эюркямли нефтхуда,
Бакынын архитектурасына 98 бинасы иля эюзяллик бяхш едян Аьа
Муса Наьыйев адына бу эцнядяк ня бир кцчя, ня дя бир хатиря
лювщяси вар.
Вярям хястялийиндян йаха гуртара билмяйиб, дцнйасыны
вахтсыз дяйишян oьлу Исмайыл бяйin хатирясини ябядиляшдирмяк
мягсядиля Аьа Муса илк «Мцсялман Хейриййя Жямиййяти»
ИСМАИЛИЙЙЯНИ və gələcəkdə юлцмцн гаршысыны вахтында
алмаг, инсанлара шяфа вермяк üçün хястяхана (Семашко)
тикдириб.
Савадсызлыьын гаршысыны алмаг мягсядиля uzun müddət
йарымчыг галмыш «Реалны» мяктябини (индики Азярбайжан
Дювлят Игтисад Университети) тикинтисини баша çatdıran, Бакыйа
Шоллар суйунун чякилмясиндя, еляжя дя чохмяртябяли «Йени
Авропа» вя «Асторийа» мещманханаларынын тикилмясиндя
милйонларыны ясирэямяйян мящз Аьа Муса олмушдур!
İndi Аьа Мусанын варисляри вя еляжя дя Азяри халгы фяхр
едир ки, нефт милйончуларындан биринжиси олан Аьа Муса сюзцн
ясл мянасында бюйцк ишляр эюрцб.
Азярбайжанда нефт истещсалы сащясиндя йцксяк эюстярижиляр
мцяллифи олан Аьа Мусанын адынын ябядиляшдирилмяси мягсяди иля
ирялидякиляри йада салыб, 1997-жи илдян ижра щакимиййятиня
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дяфялярля мцражиятimizdə Елмляр Академийасынын бинасы
цзяриндя, (Исмаилиййядя) Аьа Мусайа хатиря лювщясинин
вурулмасыnı xahiş etmişik.
Аьа Муса кимиlərin миллятинин йолунда вар-дювлятини
хяржлямякдян чякинмяйян гейрятли сащибкарларымызын итирилян
щагларыны гайтармасаг да, щеч олмаса онларын адларыны ужа
тутмагла рущларыны шад етмялийик.
P.S. 1998-жи илдя Академик Йусиф Мяммядялиyевин
щейкялинин «Исмаилиййя»нин qarşısında ачылышы заманы мярщум
президентимиз Щейдяр Ялийев жянаблары ilk dəfə Истиглалиййят
байраьынын мящз бу бинанын цзяриня санжылдыьыны гейд етмишди.
Мяни щяля о замандан бир суал narahat edirdi ki, нийя
беля бир abidə Аьа Мусайа нясиб олмасын? Бялкя buna səbəb
эяляжякдя профессор вя академиклярин мяскунлашажаьы бинанын
тямял дашыны юз вясаити щесабына qoymasıdır.
Сярвяти артдыгжа эежя-эцндцз чалышан Аьа Мусанын
арзулары да артырdı. 1893-жц илдя о, Сабунчуда, daha сонра
Раманыда нефт мядянляри салыр.
О заман ян зянэин щесаб едилян Бибищейбят дярясиндя вя
Нафталан кюрфязи сащилиндяки мядянляри ялдя едир. Газылан
гуйуларын щамысы эцжлц фонтан вурур. О, Сураханыда нефт
мядянляри салыр. Гарашящярдя хцсуси нефтайырма заводу
тикдирир, бурада юз мядянляриндян алынан нефтдян башга щям
дя кянар «нефтхуда»лар цчцн нефт тямизлятдириб эялир мянбяйини
артырырды. Бунунла кифайятлянмяйян А.М.Наьыйев механики
емалатхана дцзялтдирир. ХЫХ ясрин сонларында «Нефтчыхарма
фирмасы» йарадыр.
Аьа Мусанын еля хейирхащ ишляри олуб ки, ону
йаддашлардан позмаг мцмкцн дейил. Еля тякжя халгын
балаларынын маарифлянмяси йолунда о, сайсыз вясаит сярф етмякля
башга милйончулардан фяргляниб. Бунун нятижясидир ки, аз бир
заманда савадлы мцсялман ушагларынын сайы артырды.
Оьлу Исмайылын юлцмцнц унуда билмяйян Аьа Муса
вахташыры олараг епидемийnın тцьйан етдийи доьма шящяриндя
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бюйцк бир хястяхана тикдирмяк фикриня дцшцр. Бу мягсядля
узун мцддят хястяхана тикинтиси иля мяшьул олан мемар Байевя
мцражият едир. 1908-1914-жц илляр ярзиндя хястяхананын лайищяси
вя тикинтиси баша чатыр. 300 000 рубл мябляьиндя вясаiтиндян
кечян Аьа Мусайа манечилик тюрятсяляр дя, о, бу планыны
щяйата кечирир. 1000 чарпайылыг нязярдя тутулан хястяхана
бинасы Аьа Мусанын сойадынын баш щярифи «Н» формасында инша
едилир. Хястяхана там щазыр оланда 400 йер дахили хястяликляр,
250 йер жярращиййя, 200 йер йолухужу хястяликляри цчцн айрылыр.
Чох бюйцк вясаит бащасына баша эялян Бакынын бу илк ири
хястяханасы, тяяссцф ки, чох гыса бир вахт хейриййячинин адыны
дашыйыр. Йалныз 1992-жи илдя тарихи ядалят зяфяр чалыр вя
хястяхананын ады бярпа олунур.
Bu gündə Аьа Мусайа «Хатиря лювщяси»нин вя адынın
кцчяyə вериляжяйи цмцдцмцзц цзмяйирик.
Xatirə lövhəsi (layihə)
Ağa Musa Nağıyev adına xəstəxana
(1849-1919)
Məşhur neft milyonçusu bütün həyatını doğma xalqının
maarifləndirilməsinə və mədəniyyətimizin inkişafına həsr edən,
bu yolda varlığından keçən, XX əsr Azərbaycan memarlıq
tarixində öz yeri və ənənələri olan Ağa Musa Nağıyevin
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini xalqının sağlamlığının
qorunması və səhiyyənin inkişafı təşkil edib. Bakıda tikdirdiyi 98
binadan üçü xəstəxana kimi fəaliyyət göstərib. Bu bina 1913-cü
ildə Ağa Musa Nağıyevin şəxsi vəsaiti hesabına tikilərək
istifadəyə verilib.
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AĞA MUSA NAĞIYEVİN ANADAN OLMASININ 150
İLLİYİ
(1849-1999)
Azərbaycanın milli burjuaziyasının nəhəng nümayəndəsi,
görkəmli şəxsiyyət, neft milyonçusu, neftin kralı (I Nikolay onu
belə adlandırmışdı), I dərəcəli tacir - Ağa Musa Nağıyevin anadan
olmasının 150 illiyi nəvələri tərəfindən İncəsənət muzeyində qeyd
edildi. Onun anadan olduğu ay və gün bəlli deyidi. 1998-ci il
dekabırın 25-də dördüncü qəbrinin əbədiləşdirildiyi günü biz onun
ad günü kimi qəbul etdik. Buna səbəb 80 ildən sonra onun
məzarının nəhayət əbədiləşdirilməsi sensasion bir hadisə
olduğundan, bu gün onun həyata gəlişi kimi qəbul edilməsi qət
oldu.
Ağır və çətin həyat yolu keçmiş Ağa Musa Nağıyev 18901895-ci illərdə nəinki Azərbaycanda, eləcə də Rusiyada və xaricdə
çox məşhur idi.
Yoxsullara əl tutan, savadsızlığın qarşısını alan, kasıbların
vəsiyyətinə əməl edən, saysız-hesabsız binalar ucaldan Ağa
Musanın anadan olmasının 150 illiyi çox təntənəli keçdi.
O günü dəfələrlə öz adını çox qısa müddət daşıyan
xəstəxana, Ana və uşaq mühafizə institutu, keçmiş Şaumyan
xəstəxanası, Sabunçuda polikninika, dünya miqyasında ikinci bina
sayılan Venesian qotikası üslubunda tikilmiş məhşur “İsmailiyyə
”, 28 may küçəsindəki “Əkiz-güzgü simmetriyalı” binalar, Kirxa,
7 mərtəbəli “Astorida” və “Yeni Avropa” (indiki Lukoyl)
mehmanxanaları, Xaqani küçəsindəki “Qış evi” (Zabitlər evi) və
47 saylı bina – gəlir evi, Pirşağı qəsəbəsin-dəki yetimxanalar,
uzun müddət Şaxnoviç mağazası kimi məşhurlaşmış “Gül Passajı”
binası, Azneftdəki Dövlət Neft Şirkəti, keçmiş hərbi
komissarlığının yerləşdiyi bina və sair haqda müxtəlif məlumatlar
verildi. Onlarla binaların müəllifi olan Ağa Musa Nağıyevin əziz
şəhəri üçün daha nələr-nələr etdiyindən danışıldı.
Hayıf ki, Bиləcəri sakini Minayə xanım Şirvanlının doğum günü
münasibəti ilə Ağa Musaya həsr etdiyi poemanı oxuduqca tədbir
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iştirakçılarının keçirdiyi həyacanı kağız üzərinə köçürməк
мцмкцн olmazdı.Ürək sözlərini Minayə xanım kağız üzərinə
sapa mirvari düzən kimi düzdü. Poemada Ağa Musanın xalqını,
elini sevən, tikdirdiyi binaların Bakıya verdiyi yaraşıqdan,
dostunu düşmənindən ayıra bilmədiyindən, yaradıcı olduğundan
bəhs olunur:
Keçdi qərinələr, keçdi fəsillər,
Keçdi təmtəraqlı ömürlər, günlər,
Dəyişdi zamanın gərdişi dövrü,
Unutmadı səni böyük nəsillər!
Ürəyin büllur tək, təmiz saf idi,
Ayıra bilmədin dostu düşməndən,
Ehtiyac içində qalıb,itəni,
Tapıb, uzadardın yardım əlini!
Xalqını elini sevdi Musa bəy,
Tikirdi saraylar, etdi xeyli səy,
Möhtəşəm binalar oldu yaraşıq,
Gözəl Bakımıza zinət, həm işıq!
Oğlu İsmayılın adını verib,
İmarət ucaltdı, oduna yanıb,
“İstiqlal” küçəsi ünvanı oldu,
Alim, akamedik, burda dərs aldı!
Dostun Zeynalabdin və bir də sənə,
“Kapitalist” damğası vurdular hələ,
Musa bəy, yaxşlıq itməz heç zaman,
Dəyişsə əsrlər, qocalsa zaman!
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Abidə ucaltdın əməllərinlə,
Əbədi yaşadın bu könüllərdə,
Qohumların, elin – mübarək deyə,
150 yaşını yaşadı belə!
Doğma Biləcəri, doğulan yurddan,
Minayə ruhuna dualar deyər,
Uyu, uyu torpağında, rahat ol, rahat!
Qoy cənnət behıştə dönsün o həyat!
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Tale Yükü
Gələcək nəsillər tanısın deyə,
Yazdım misraları mən Nağıyevə …
Кцлякли, Эцняшли Бакы шящяри,
Йорулмаг билмядян,ямяк сярф етди.
Мави Хəzərimiz, бизим фяхримиз,
Хейли пул топлады, зящмятийля o!
Абшерон баьлары, болдур бящяри,
Балаханы дейилян neft сащясиндя.
Шяфягля ачылыр щяр эцн, сящяри,
Юзцня бир кичик сащя дцзялтди.
Бiləcəri кяндиндя,йохсул бир евдя
Бир оьлан ушаьы эялди дцнйайа.
Ананын севинжи бир цмман олду,
Атанын парлады фярящ эюзцндя.
Йыьышды гощумлар, гоншулар щямян,
Кюрпənин эялишi гарлы гыш эцнц.
Санки Бащар эялди,ятрафа Эцлшян,
Эünəş шюля сачды, доьулан эцнц.
Мяляйя бянзяди УШАЬЫН юзц,
Нурлу бир чырагды, симасы, цзц.
Одур ки, ад гойма мярасиминдя,
Чятинлик чякдиляр, дцзц бир гядяр.
Кяндин аьсаггалы, ащылы варды,
Кюрпя гулаьна о пычылдады.
Муса Пейьямбяр адыны гойурам Сяня!
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Щеч вахт нахяляфлик етмя vətənə!
Беляжя тез кечди айлар, фясилляр,
Саманчы Наьынын оьлу бюйцдц.
Эюрцб евляриндя чятиндир эцнляр,
Шялячи олмаьы гярара алды.
Эежяли эцндцзлц О фящлялярля,
Юзц чякинмядян гуйу газырды.
Аllah да башынын цстцндя дурду,
Кичик бир сащядя neft фонтан вурду.
Нящайят бяхт тале цзцня эцлдц,
Рамана, Сабунчу, Сураханыда.
Нафталан Кюрфязи Бибищейбятдя,
Гара гызыл дейиб, мядянляр салды.
Тикдирди заводлар Гara шящярдя,
Фирма да йаратды нефтчыхармада.
Нечя-нечя Эями сащиби олду,
Йцзядяк Имарят, Бина ужалтды.

Нобел гардашлары эеридя галды,
Бу эцж, язямяти щарадан алды?
Тикдирди хястяхана, мещманханалар,
Хейирхащ ямяли ужалды эюйя.
Жаван баласына тапмады чаря,
Итирди Исмайылы – Жан Парясини.
Гопарды бу яжял тез йарасыны,
Щеч позмaг олармы «алын йазыны»?
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Мин бир зящмят долу, кешмякеш йолу,
Кечди О чийниндя батман, Yцк йолу.
Аиляйя гяпик гурушдан десяк,
Юз алын тярийля едирди кюмяк.
«Жямиййяти Хейриййя» цчцн
Тикдирди «Исмалиййя»ni,
Бу эцн алимляря ожаг олду бу.
Истиглалиййят, 28 Май цнваны олду.
Аьа Муса, Шямси, Зейналабдин, Азярбайжан oьуллары, Юз
хейирхащ ямяллярi иля uжалтдылар бу доьма дийары.
Щазырда нявяляри Муса Баба варисляри Рауф, Солмаз, Диларяни
hямишя хoшбяхт эюрцб, Аллащ онлара кюмяк олсун, дейяк!
Поемада Минайя ханым Аьа Мусанын доьумуну
илащилиyя чевирмиш, ушаглыгдан онун бяхт талейинин эюрцrmцш
кими гялямя вериб. Мələyə бянzətdiyi ушаьын цзц - нурлу бир
чырагды симасы цзц. Муса Пейьямбяр адыны гойурам сяня, щеч
вахт нахяляф чыхма Вятяня. О, нахяляф чыхмады Вятяня, амма
вятян нахяляфлик етди она.
Daha doğrusu, Vətən yox ... O zaman Azərbaycan adlı bir
məmləkətə “Böyük qardaş” deyib, başımızın üzərinə
qaldırdığımız, bizə rəhbərlik edənlər, Vətənimizə on illər boyu
“sahib” çıxanlar bu millətin say-seçmə oğullarının adının
üstündən xətt çəkmək, onları yaddaşlardan silmək üçün ən iyrənc
üsullara əl atmaqdan belə çəkinmədilər. Tarix isə tarixdir, həqiqəti
heç vaxt unutmur. Yalnız geci-tezi var ... Yetmiş illik sovet rejimi
dövründə “böyük qardaşlarımız” bizə öz tariximizi unutdurmaq
üçün dəridən-qabıqdan çıxdılar. Tarix isə millətin say-seçmə
oğullarının çiyinləri üzərində qərar tutur. O, oğullarından biri
bizim tanıdığımız və eyni zamanda hələ yaxşı tanımadığımız Ağa
Musa Nağıyevdir.
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Жаван баласына тапмады чаря, итирди Исмайылы, жан парясини
… «Жямиййяти Хейриййя» цчцн тикдирдийи Исмаилиййя - бу эцн
алимляря ожаг олду бу… Амма…
Щайыф ки, Аьа Муса ики юмцр йашамады. Чох щaйıф. Яэяр
беля олсайды, писи-йахшыдан сечярди. Башыны галдырыб, щазыра наzир
оланлара дейярди: йахшылыг един, бина тикин, касыблара ял тутун!
Аьа Муса Наьыйевин вяфаты - буиlки илдюнцмц мяним вя
бажымын алнына беляcə жизэиляр чякди.
Аьа Мусаnın етдикляриня нязяр саланда, еля дярк едирям
ки, бу чярчивядя mən də ингилабчылара хас олан бир дюнцш
йараtmışам.
Ня вахт ися ня Аьа Муса, ня дя ки, Фяряж щеч дцшцня
билмяздиляр ки, 80 илдян сонра bütün бунлар ювладлары тяряфиндян
təzələnə биляр.
Мцасир
«спонсорлар»ın
Наьыйевин,
Таьыйевин,
Ясядуллайевин xeyriyyəçilik əməllərini давам етмядикляри бяс
дейил, щеч buna сяй дя эюстярмиrляр.
Ядалятин бярпасынын вахты чатыб, инди вар гцввямизля
чалышмалыйыг ки, Аьа Мусаны халга хейриййячи бир шяхсиййят
кими, гуруб-йарадан, дар айагда дада чатан бюйцк бир
шяхсиййят кими танытдырaq.
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BİR ÖMRÜN İZİ İLƏ
(1849-1999)
Ağa Musa Nağıyevin anadan olmasının 150 illiyi
münasibəti ilə 2 lövhə hazırladıq. Bunu etmək Solmaz xanının
qızı Gülşən xanıma nəsib oldu.
Rəssamlıq bacarığı Gülşən xanıma irsən babası Fərəcdən
keçib. Ali təhsilli olub, ədəbiyyatla çox maraqlalan Gülşən hələ
uşaq ikən rəssamlığa meylli idi. O 4 yaşında ikən uşaq baxçasına
təqdim etdiyi yumurta qabığından düzəltdiyi kofe dəsti, Moskvada
keçirilən uşaq bədii qrafikası sərgisində birincilik qazanmışdı.
Birinci lövhədə bir damla neftdən çiçəklənən həyat təsvir
edilmişdi. Qara qızıl damlası çiçək üstə düşür, o canlanır,
çiçəkləndikcə həyat oyanır. Arxa planda “İsmailiyyə” binası və
neft buruğu təsvir olunur.
İkinci lövhədə ön planda çiçəklənən ağac kötüyünün neftin
içərisində olmasına baxmayaraq, onun bəhrəsindən binalar və
neçə-neçə buruqların ucaldığı təsvir edilir. Lövhədə əsas ideya
Ağac və Həyatdır! Bir damla neftin arxasında çiçəklənən həyat
tərzi, o biri tərəfdə də Qara qızılın gəliri sayəsində yüksələn
binalar, ələlxüsus İsmailiyyə binası simvolik olaraq təsvir
edilmişdir.
Bu lövhələrdə verilən hər bir rəng Ağa Musa haqqında bir
tarix yaradırdı. Lövhələrin əsasını torpaq, qara qızıl və həyat təşkil
edirdi. Gülşən xanımın daxili aləmi bu lövhələrdə həyat tərzinin
təmsil oluna bilməsinə kömək olduğu aydın hiss olunur. Düz
deyiblər ki, ot kökü üstə bitər.
Bunların üzərində işləmək və nə isə tarix yaratmaq – indi arzumuz
budur.
Ağa Musanın nəticəsi (mərhum Raufun qızı) Gülnarə xanım
çıxışında gözəl bir cümlə işlətdi:
Hər bir insan həyatda öz ömrünü yaşayır və bir iz, xatirə qoyub
gedir. Deyirlər insan o zaman ölür ki, onu xatırlayan sonuncu şəxs
də həyatdan köçmüş olsun. Ağa Musa Nağıyevin izləri indi-indi
Dilarə xanım, Solmaz xanım və birdə artıq dünyasını dəyişmiş
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Raufun səyi nəticəsində dərinləşir. Nə qədər Dilarə xanım
salamatdır, o qədər də Ağa Musa Nağıyev yaşayacaq.
Dilarə xanımın Nazim Hikmətin sözlərindən dediyi
misralar hər zaman qulaqlarımda cingildəyir: Mən yanmasam, sən
yanmasan, bəs qaranlıqları kim işıqlandıracaq?
Dilarə xanımın payına düşüb, Ağa Musa Nağıyevin qaranlıq
taleyinə işıq saçmaq.
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Neft milyonçusu Ağa Musa Nağıyevin nəvəsi
Dilarə Nağıyeva (Əliəsgər) Fərəc qızı
haqqında
Mən milyonçu,mesenat, xeyriyyəçi, neft Kralı –Ağa Musa
Nağıyevin nəslindən olduğumla fəxr edirəm.
Kapitalist soyadının əsiri olub,1929-cu ildən 26 yaşlı atam
Fərəc sürgün həyat keçirmiş, beş övladı və həyat yoldaşı Zəhra
xanım ilə birlikdə Orta Asiyada Aşqabadda, Dağıstan
Respublikasında və eləcədə Azərbaycanın bir çox rayonlarında
teatrların təşkili və təbliğində fəaliyyətini dayanmadan inkişaf
etdirmişdir.
Belə bir səyyar həyat keçirən atam 1940-cı ildə Dərbənd
şəhərinin Dram teatrında rejissor və direktor vəzifələrində
çalışarkən, may ayının 23-də mən Dağıstan Respublikasında
dünyaya göz açmışam.
19 yaşında ikən Tibb texnikumunu bitirib, İncəsənət
Akademiyasına
daxil
olub,
”Sənətşünaslıq”
ixtisasına
yiyələnməklə, ali peşə sahibi olmuşam. Həkim olmaq arzusuna
nail ola bilmədim. Ali partiya məktəbini isə işləyərkən bitirmişəm.
Əmək fəaliyyətinə 19 yaşımda, tibb təhsilimi aldıqdan sonra
başlamışam.
Jurnalistikaya həvəsim olduğuna baxmayaraq, incəsənət
xadimi, professor mərhum Adil İskəndərovun təkidi ilə onun
rəhbərlik etdiyi Azərbaycanfilm kinostudiyasında qısa müddət
redaktor, sonra isə kadr uzrə direktor müavini işləmişəm.
Kino işçilərinin ixtisaslarının artırılmasında, Ümumiittifaq
Kinomotoqrafiya institutuna abituriyentlərin qəbul imtahanlarında
və kino sahəsində peşə işçilərinin hazırlanmasında var qüvvəmi
əsirgəməmişəm. Beləcə bu sahədə buraxdığım izlər indi də
itməkdə deyil.
1977-ci ildən bu sahədə işimi ticarət sistemində davam edib,
hal
hazıradək
ticarətdə
kadrların
düzgün
seçilib,
yerləşdirilməsində əlimdən gələni əsirgəmirəm.
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Müxtəlif ixtisaslara yiyələndiyimə baxmayaraq kadr işi ilə,
daha doğrusu insanlarla ünsiyyətdə olmaq mənim həyatımda əsas
bir səhifə oldu.
Mən qət etdim, bu işi sevdim.
Deyilənlərdən və eləcədə eşitdiklərimdən, daha doğrusu bu
sahədə gördüyüm işlərin nəticələri mənə haqq verir ki, deyəm:
«Mən bu məsuliyyətli vəzifənin öhdəsindən gəlmişəm. Anaya
ювладыны нежя бюйцдцб, тярбийя етмяк щиссляри иля мян кадр
ишинин ялифбасындан башлайараг, 40 ил ярзиндя çalışıb, бцтцн onun
сиррлярини дяриндян юйрянмяйя наил олмушам».
Бу ишдя Фярщад кими kцлцng çalıb, даь да йармышам. Ишчи
кадрларын сечилиб-йерляшдирилмясиндя, онларын щяр дярдляриня
дярман тапыб, йараларына мялщям гойулмасына вя буna bənzər
эюрдцйцм ишляри йадыма салдыгжа-жаванлашырам.
- Бцтцн етдиклярими нязярдян кечирдикжя мяндя həyata
maraq daha da artır. Мян беля гянаятя эялмишям ки, кадр ишчиси
инсанлары севмяйи бажармалы, сонра ися бу сащядя ишлямялидир.
Мян буну юзлцйцмдя сцбута йетирмишям.
Бцтцн бу иллярдя илк нювбядя инсанларда мцсбят
емосийаларын йаранмасына nail ola bilmişəm.
Цмумиййятля
инсанлара
хидмят
етмяк,
мяним
принсипляриmdən ян биринжисидир.
Буна бахмайараг, даима ихтисас аrtırма курсларында
тящсилими давам еtдirиб, ижтимаи ишлярдя дя фяал олмушам.
Дяфялярля Азярбайжан Республикасынын щцгуг цзря
курсларында, тякмилляшдирмя институтунда вя Совет ямяк
ганунверижилик ясаслары цзря щазырлыг курсларында да тящсилими
артырмышам.
Ялбяття бцтцн бунлар мяндян ямяк, гцввя вя вахт тяляб
едиб. Мяндя сыьар ики жащан, мян бу жащана сыьмазамmisralarını юзцмə йарашдырсам, дцшцнцрям ки, йанылмарам.
Кадр ишиндя ямяйими ясирэямядийим кими, üряйими бу ишя
вермишям. Мяни узун мцддят таныйанлар аилядя дя
мцнасибятимдян хябярдардылар. Билирляр ки, эюзял анайам.
Оьлум вя гызым иля фяхр едиб, ailədə олан мещрибан
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мцнасибятими işdə давам етмишям.
Эюзцмцн аьы-гарасы олан биржя Самиримин вя 15 илдя
тапдыьым, даща доьрусу талейин мяня бяхш етдийи Кюнцлцмцн
алдыглары тярбийя вя савад цчцн мяня миннятдарлыгларыны
билдирирlər, мян ися юз нювбямдя миннятдарлыьымы эюзя
эюрцнмяйяn o bir Allaha билдирирям.
Танрыдан ня истямишямся наил олмушам.
Анадан оланда, дейилянляря эюря, 3 эцн сцд йемямишям.
Юlяжяйими гят едян атам ахырынжы боржуну йериня йетирмяйи
гярара алыр, Dаьыстан балыны аьзыма сцртмякля мяни щяйата
гайтарыр.
Инди мян буну беля гиймятляндирирям: еля бил атам дуйуг
дцшцб ки, аилядя бешиnжи – сон бешик öвлады чох illər кечдикдян
сонра, иллярля кюлэядя галмыш «капиталист» дамьасы алтында язилиб
йаддан чыхмыш бабам-нефт милйончусу Аьа Муса Наьыйевин
талейиня ишыг сачacaq, еляжя дя атамын инжясянят аляминдя
нəaлиййятлярини ашкара чыхаражаьам.
Бу сащядя етдиклярими вяряглядикжя дцшцнцрям ки, çox
илляр кечдикдян сонра бир эцн мян дя йаддашлара дцшяжяйям ки,
беля бир Диларя ханым олуб!
O, öz səyi nəticəsində arxiv yaradıb, aз гала тарихдян
silinəcək faktları 80 илdən сонра йаддашлара салыб, атасынын вя
bабасынын рущуна щюрмят едиб, ачмадыьы гапы, дюймядийи
пянжяря гоймайыб.
Гой мян йада дцшяндя десинляр ки, Щяжяр щцнярли, Ниэар
гейрятли бир гадын da олуб.
Онун ады Диларя, сойады Наьыйева, атасы Аьа Мусанын
вярясяси Фяряж олмушдур.
Бу йолда црякляри иля бярабяр мяня идейа верянляр: бажы да
олса, мяня гардашлыг едян Солмаз ханым və гардаш кими мяня
гардашлыг едян мярщум Рауф олмушдур.
Бцтцн бунлардан беля бир гянаятя эялдим ki, юзцм
щаггында кичик бир хатиря йазam.
Аьа Муса Наьыйевин – гябринин даимиляшдирилмясиндя фяал
иштиракымы ясирэямядийим эцнлярим эеридя галды. Бцтцн енеръими
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эянжлик тяравяти иля бу ишя сярф етдим.
Кюврялдийим, хяйаллара далдыьым, кядярляндийим anlar чох
олса да, севинжим онлара цстцн эялди.
Ямяйимин бящряси – бабам Аьа Мусанын 80 ил яманятдя
галмыш гябринин, йени гябр евинин ачылышы эцнц – 25 Декабр
1998-жи ил олду.
Етдиклярими гиймятляндириб, мятбуат йолунда айаг
чалдыьымы, Бакы Ижра Щакимиййятиндян, Назирляр Кабинетиндян,
Президент аппаратындан hərdən мяйус гайытдыьымы, телевизийа
kanallarından вя еляжя дя радио дальаларындан – Аьа Муса вя
Фяряж фярйадымы ешидяндя, дцшцндцм “дцнйанын хошбяхти –
мяням дцнйада!!!”

KİMİ YAŞADACAQ DÜNYA ?
BAKI 2002
Var-dövlətinin zənginliyi ilə seçilən Ağa Mıısa Nağıycvin
Bakı milyonçuları arasında xüsusi çəkisi olmuşdur. Daim qurubyaratmaq eşqi ilə yaşayan bu insanın xəsisliyi barədə çoxlu
lətifələr, şaiyələr yayılmışdır. Zahirən çox xəsis görünən bu insan,
əslində çox böyük işlər görmüşdür. Bəzən qəpik, manat üstündə
adamda gülüş doğuracaq qədər tərslik, inadkarlıq göstərən Ağa
Musanın təkcə Bakı şəhərində qoyub gctdiyi binaların sayı yüzü
haqlamışdır. Həmin binalar artıq bugünkü Bakının memarlıq
simasını formalaşdıran və gözəlləşdirən abidələrdir.
Bizcə, bu insana xəsis yox, qənaətcil demək daha doğru
olardı. Əsl qənaətçiliyin xəsisliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. «Əgər
dövlət istəyirsənsə, qənaətçilliyi özünə peşə et» deyən
A.Bakıxanov «Təhzibi-əxlaq» əsərində qənaətin insan həyatına
faydasından danışır və bunlardan dördünü xüsusilə qeyd edir:
«Birincisi, qənaət edən adam xalq arasında əziz və vüqarlı olar.
İkincisi, bihudə zəhmətdən azad olar. Üçüncüsü, tamah
zillətindən, asayış pozan, yüksəlişə mane olan tamahlılıq
müsibətindən azad olar. Doğrudan da, tamah müsibətlərin ən
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şiddətlisi olduğu üçün, tamahkar adam daim qəmgin olar. Nə
qədər varlı olsa da, yenə də deyər azdır ... Öz mənfəətindən ötrü
özgələrə ziyan vurmağa çalışar. Dördüncüsü, ... ürəyin xırmanına
od vuran paxıllıqdan salamat qalar. Doğrudan da, paxıllıq
odundan yandırıcı od görünməmişdir. Paxıl adam heç bir zaman
fərəqət yaşaya bilməz. Özünün qəmi və başqalarının şadlığı onun
küdurətinə səbəb olar.»
Bakının böyüməsində və gözəlləşməsində, minlərlə insanın işlə
təmin olunmasında Ağa Musa Nağıycvin böyük xidməti
olmuşdur. Onun var-dövləti və gərgin əməyi sayəsində yaranmış
bir neçə mühüm obyekt göstərə bilərik ki, həmin binalar bu gün
də lazımi müəssisələr kimi xalqın istifadəsindədir. Bundan başqa,
inşası yarımçıq qalmış Realnı məktəbin tikilmək xərcini ödəmiş,
hər il hazırlıq sinfinə 25 müsəlman uşağını qəbul ctdirməyə nail
olmuşdur. Həmçinin, Bakı-Şollar suyunun çəkilməsində öz
köməyini əsirgəməmişdir.
Sözsüz ki, bu böyük insanın da taleyi millətimizin ümumi
bəlası olan unutqanlığın qurbanı olmuşdur. Gördüyü ümman
işlərin müqabilində ona bir damla da olsun qayğı və diqqət
göstərilməmişdir. O, çox mürəkkəb və keşməkeşli tale
yaşamışdır. Sağlığında bir neçə dəfə həyatın amansız zərbələrini
almış Ağa Musanın ölümündən sonrakı aqibəti də o qədər
ürəkaçan olmamışdır. Qəbri bir ncçə dəfə dəyişdirilmiş və
gctdikcə tamam unudulmuşdur. Yalnız nəvələri, Ağa Musanın
həqiqi varisi sayılan iki cəfakeş bacının – Dilarə və Solmaz
xanımların yorulmaz fəaliyyəti sayəsində hər şey yavaş-yavaş
yoluna düşməyə başlamışdır.
«Məzar əbədiyyətə gedən yolun birinci pilləsidir»
(Peyğəmbərin «Quran»a daxil olmayan kəlamlarından.)
Böyük tarixi şəxsiyyətin - Ağa Musanın qəbrüstü abidəsinin
qoyulmasında böyük zəhmətlər çəkmiş Xırdalanın nüfuzlu
ağsaqqalı, hörmətli Hacısı Əvəz Xalıqov cənablarına bu nəcib,
alicənab hərəkətlərinə görə qədirbilən xalqımız adından dərin
minnətdarlığımızı bildiririk.
Əsrin əvvəlində Bakının qurub-yaradan böyük insanları çox
olmuşdur. Biz onlardan yalnız biri barəsində bir qədər söhbət
açdıq. Son vaxtlar istər elmi ədəbiyyatda, istərsə də mətbuat
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orqanlarında qurub-yaradan insanlar haqqında geniş və ətraflı
məlumatlara tez-tez rast gəlirik. Necə deyərlər, heç kim
unudulmur, heç nə yaddan çıxmır.
Bir danılmaz həqiqəti də qeyd edək ki, bu kişiləri yaşadan ancaq
və ancaq onların xeyirxah əməlləri olmuşdur. Müxtəlif rejimlər on
illər boyu onların adını hər yerdən sildirmiş, bir sözlə, hər şeyi
unutdurmağa çalışmış, lakin arzularına çata bilməmişlər.
Gözümüzün qarşısında nə qədər «dahi» rəhbərlər, «siyasi
xadimlər» olmuş, haqlarında qalaq-qalaq kitablar yazılmış, silsilə
filmlər çəkilmiş, ancaq həyatdan, siyasi meydandan gedən kimi,
hər şey sabun köpüyü kimi dağılıb, yox olmuşdur. Bu alicənab
insanlara əbədi həyatı öz xeyirxah əməlləri qazandırmışdır.
İpək yeritməkdə iki cins qurd var,
Ziddir od, su kimi həmişə onlar.
Biri baramanı toxuyur bir-bir,
O biri karvanla ipək məhv edir.
Pətəkdə iki cür arı var müdam,
Necə təravəti tələf edər şam
Biri yem daşıyır, hər axşam - səhər,
O biri gizlicə o yemdən yeyər.
Bal verən arının bircəsi yəqin,
Yüzündən yaxşıdır, bal yeyənlərin.
Zakir Məmmədov
Fazil Mustafayev
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4 mart 200-ci il Ağa Musanın həyatında bir tarix oldu.
Tikdirdiyi xəstəxanada Ağa Musa guşəsi açıldı.
Bakıda həkimlərdən əli üzülən Ağa Musa Nağıyev, çarəsi
hələ tapılmayan vərəm xəstəliyinə düçar olmuş oğlu İsmayıl bəyi
müalicə almaq məqsədilə İsveçrəyə aparsa da, heç bir nəticə əldə
etmir. İsmayıl bəy 1902-ci ildə 27 yaşında dünyasını dəyişir.
Оьлу Исмайылын юлцмц, бала дярди онун белини бцкцр. O,
чох дцшцнцр вя хястяхана тикдирмяк q rar na g lir.
Dü ünür ki, qoy bundan sonra heç kimin
çar sizlikd n ür yi bala da
il
yaralanmas n.
nsanlar x st xana, h kim deyib ümidl üz tutduqlar
yerd n lacs z geri dönm sin r. Bak n n görk mini
öz
xsi v saiti hesab na tikdirdiyi unikal binalarla
daha da göz ll dir n, qeyr t, l yaq t t c ssümü
olan A a Musan
o ul yoxlu unun a r s , k d ri
çox üzürdü. Ancaq bu ac iç risind d o, öz mill tini,
xalq n , onun övladlar n
dü ünürdü. Sabah onun
tikdir c yi x st xanaya müraci t ed nl r göz ya lar
iç risind
geri dönm sinl r. Qoy onlar n övladlar
m hz, A a Musan n tikdirdiyi x st xanada
fa
taps nlar. M hz o zaman onun h yatdan vaxts z
köçmü o lu smay l n da ruhu ad olar.
Хястяхананын tikintisin «мане оланлар» да тапылыр вя
йалныз Аьа Муса банка 300.000 m bl ind гызыл пул
кечирдикдян сонра tikintiy ba lama a разылыг верилир.
1908-1913-жü иллярдя тикилиб, баша чатан хястяхана 1000
чарпайылыг нязярдя тутулуб, хейриййячинин сойадынын баш щярфи
«Н» формасында инша едилир. Хястяхананын цмуми сащяси 109
кв.м. ящатя едиб «Н» щярфинин щяр ики ганадларында хястяляр
цчцн палаталар йерляшдирилир: 250 йер жярращи, 400 йер дахили,
200 йер инфексион , 50 йер дяри зющряви, 50 йер ися ясяб
хястяlikляри цчцн айрылыр.
Хястяхана тикдирмякдя onun ясас мягсядi хястяляри
вахтлы-вахтында тибби мцайинядян кечирмяк, дящшятли
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хястяликлярин гаршысыны алмаг олуб. Щакимиййятин дяйишdiyи
дювцrдя бир чох шящяр идаряляри кими, бу хястяхана да
хейриййячинин адыны чох аз мцддят даш йыр вя 1921-жи илдя
механики олараг хястяханайа Семашконун ады верилир.
Baxmayaraq ki, Sema konun n bu x st xanaya, n
d Az rbaycana heç bir aidiyy ti yox idi. Amma yaddan
ç xarmaq olmaz ki, Семашко сящиййядя «илк назир»
олмушду ?!
Бурада «ня йоьурдуm, ня йапдыm, щазыржа кюкя
тапдым» аталар мисалы йериня дцшцр. Beləcə бу ня аз, ня чох,
дцз 70 ил чякir. V ...
1921-1992-ci илədək Бакыда ян ири хястяхана кими танынан
бу шяфа оcаьы Az rbaycanda «Семашко хястяханасы» кими
шющрят тапмышды. Бцтцн бунлара дюзя-дюзя,щагг-ядалят юз
йерини тапар дейя, юзцмцзя тясялли верирдик. Амма чох
эюзлямяли олдуг.
2000-cи илдя мяним вя бажым Солмаз ханымын сяйи
нятижясиндя мярщум гардашымыз Рауфун вясиййятиня ямял
едиб , кишинин щалал зящмятиля тикдирдийи хястяханада Аьа
Мусанын кечмишини йада сала биляжяк бир сярэинин
ачылмасын n разылы
n алдыг.
Аьа Муса Наьыйевин гябр йеринин 4 дяфя дяйишдирилмяси,
оьлу Исмайылын хатирясинин язиз тутулмасы, оьуллуьа эютцрüb,
варис елан етдийи гардашы оьлу Фяряжин вя ян чох юзцнцн
гарышыг талейиндян бящс едян бу сярэи бцтцн мятбуат
органларында, телевизийа вя радио верилишляриндя эцнцн бир
нюмряли x b ri oldu.
Ня йахшы ки, биз Аьа Муса ожаьынын ювладларыйыг!
Аьа Мусанын щяйатыna n z r yetir nl r t stiql y
bil rl r ki, onun keçdiyi ömür yolu bir наьыла бянзяйир:
йохсуллугдан-зянэинлийя; шан шющрятдян-унутганлыьа!
Göst ril n фактлар Аьа Мусанын бюйцк тарихи шяхсиййят
олмасындан сораг верир. Анжаг енсиклопедик йаддашын
сятрляриндя Наьыйевин тяржцмейи щалына гаршы хцсуси бир
ядалятсизлик нязяря чарпыр. Ахы о тякжя милйончу дейилди.
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Бакыда тикдирдийи мядяни мяишят обйектляри, щимайясиня
эютцрдцйц йцзлярля йохсул аиляляр, шяхси вясаити щесабына
охутдурдуьу
сойдашларымыз
Аьа
Муса
Наьыйевин
хейирхащлыьына сцбцт дейилми?
Бцтцн бунлар халгыны вя инсанлыьы севян бир шяхсиййятин
зянэинлийиндян сораг верм yiрми?
Дцнянядяк сойьунчу буръуа нцмайяндяси кими
таныдыьымыз Аьа Муса вя бу кими шяхсиййятлярин ясл
тяржцмейи щалы илк нювбядя хейирхащлыгдан, вятянпярвярликдян
башланыр. Щяйат фяалиййятинин, «пис ямялляринин» цзяриня узун
иллярин ажы рцзэар ясся дя, нящайят туфанлар, гасырьалар
сянэиди.
Инди ядалятсиз йайылмыш о гыса енсиклопедик сятрлярин
щягиги вя эениш мянасына баш вурмаг мягамындайыг. Чцнки
милйончунун хямири щалал зящмятля йоьрулмушдуr.
Яслиндя кичик торпаг сащяси Аллащын Аьа Мусайа бяхш
етдийи щядиййя иди. Улу Йарадан бу йохсул аилянин сядагятини,
намусуну, дольунлуьуну, ювладларын бир-бириня olan və
валидейнлярин гаршылыглы мящяббятини эюрцб, бу щалал аиляйя юз
гисмятини эюндярмишди. Ясил-няжабятини, кюкцнц, аиля
фяхарятини Аьа Муса Наьыйев фирмасына мяхсус емблемаВензел тясдиг едир.
S rginin aç l
zaman
hамы бир аьыздан
вурьулайырды: оьлунун вахтсыз юлцмцнц узун мцддят унуда
билмяйян бу милйончунун хястяхананы тикдирмякдя мягсяди
gələcəkdə xəstələrin вахтында мцайиня вя мцалижя олунуб,
хястяликдян йаха гуртарылмаларына йардымчы олмаг иди. Allah
ona r hm t el sin.
P.S. Хястяханада Аьа Муса эушясинин ачылышы юзц бир
гялябядир. Биз нявяляр бу мярасими тарихи щадися кими
гаршыладыг.
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АЬА МУСА БИНАЛАРЛА БЯРАБЯР КИЛСЯ ДЯ
ТИКДИРИБ («Лцтеран» Килсяси)
Бакыда «Гырмызы Шярг» щярби шящяржикдя йерляшян «Храм
Свyaтıx Jен Миронoсits» килсясини 1886-жы илдя Щ.З. Таьыйев
тикдирмишдир.
Солмаз ханымын оьлу Елшян щяля ушаг икян бу кился иля
марагланырды.
Советляр дюврцндя килсянин фяалиййяти бирдян-биря
дайандырылыр. Кился щярби гуллугчулар тяряфиндян яввялжя идман
залына, сонрадан ися щярби силащларын сахландыьы аnбара чеврилир.
Амма Аллащ тала буна биэаня галмады. 1990-жы илдя
килсядя бюйцк йаньын баш верди. Бцтцн бунлары цряк аьрысы иля
изляйян Елшян 1991-жи илдя килсянин фяалиййятини бярпа етмяк
мягсяди иля онун тямириня кюмяк етмяйи гярара алыр.
Христианларын ибадят етмяйя йерляринин олмамасы вя ушаг икян
ешитдийи кился зянэинин susduğu она пис тясир едир. О, няняси
Зящря ханымла мяслящятляшяrkəн бу сюзляри ешидир: «Бала,
килсянин яввялки вязиййятини юзцня гайтармаг фикрин пис дейил.
Аллащ бирдир, Аллащ евини бярпа етмяк истяйин чох йахшыдыр.
Сянин улу бабан Аьа Муса да 1895-1897 иллярдя «Лцтеран»
Кирхасыны (индики 28 май кцчясиндя) тикдириб. Бу сяня ганла
кечиб. Эюрцнцр mənim анамын да христиан олмасы сяня бу
аддымы атмаьа вадар едир.»
Елшянин христианларын рущани идаряси иля апардыьы данышыг вя
йазышмалар нятижясиндя 1991-жи илдя килсядя тямир ишляри башлайыр.
Нятижядя килсянин баш рущаниси ата вя оьул Новоковскиляр
Елшяня баьышладыьы дини китабда (Библийа) юз арзуларыны беля
билдирирляр: «Аллащын хейир дуасы Елшянин вя гызы Лейланын башы
цстцндян яскик олмасын. Килсянин тямириндя вя йенидян
фяалиййятиндя бюйцк зящмяти олан илк вя биринжи кюмякчи Елшяня
баьышлайырыг».
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Ağa Musanın taleyinə işıq salmaq nəvəsi Solmaz xanıma
da nəsib olub
Mahnının sözləri ilə desək, bir əfsanə, bir əfsanə, bir əfsanə elə bil Solmaz xanımın gözəlliyinə həsr edilib.
Çox zəhmət sevən, qeyrətli qadın olub. Başqa cürə ola da
bilməzdi. Çünki, onun damarlarında axan qan Nağıyevlərin mavi
qanı idi.
Fərəcin nəsilində ümumiyyətlə oğlan uşağı çox idi. Ona görə
də Solmazın dünyaya gəlişi Nağıyevlər ailəsində böyük sevinclə
qarşılandı.
Ailəmizin qeyrəti hər zaman Fərəcin adı ilə bağlı olub. Ailə
vəziyyəti ilə əlaqədar təhsilini yarımçıq qoymuş Solmaz – Ağa
Musaya həsr edilmiş hər bir yazını elə bil ac adam kimi oxuyur,
çox vaxt təəssüflənir, nadir hallarda isə sevinirdi ki, babası da
yada düşür.
1991-ci ildə bir neçə haqsız yazılara təsadüf edərkən,Solmaz
xanım ailəmizi Ağa Musa taleyi ilə maraqlanmağa vadar etdi.
Aydındır ki, Sovetlər qurulduqdan sonra yaranmış totalitar rejim
bizi hətta soyadımızı gizlətməyə belə məcbur etmişdi.
Hətta qızlarının ailə qurarkən soyadlarını dəyişməsi Fərəci
kədərləndirmək əvəzinə sevindirirdi. Ona görə ki, Nağıyevlər
“kapitalist ünsürləri” damğası ilə damğalanmışdı. Bu baxımdan
ailədə Ağa Musanın adını çəkmək qorxulu idi. Bundan irəli gəlirdi
ki, Fərəc dünyasını dəyişənədək (1973) Ağa Musa haqqında çox
az danışar, məlumat verməkdən çəkinər və sualdan qaçardı.
Belə olub Nağıyevlər nəslinin taleyi.
Belə bir rejimdən sonra demokratiyanın yaranması bizim ailə
üçün çətinlik gətirsə də həyat tərzinə qalib gəldik. Solmaz
xanımın ideyası və təkidi ilə Ağa Musa Nağıyevin qaranlıq
taleyinə işıq saldıq. Buna əsas özlərini yalandan “nəvə” kimi
qələmə verən kənar adamların səyi ilə yazılmış “milyonçunun
dilənçi nəvəsi” məqaləsi oldu. Və araşdırmalar aparıldı. Ağı
qaradan seçmək üçün əlimizə imkan düşdü.
İndi üzümüz ağdır. Çünki Ağa Musanın keçdiyi həyat yolunda
açılmayan səhifələri biz nəvələri sürətlə vərəqləyirik.
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Мараглы щадися
Соlmaz ханымын оğlу Рювшянин щяйат йолдашы tanınmış
Щaжıбяйлиляр няслиндяндир. Bu nəsildən olan Нярминя ailəsi ilə
вахтı iля Бакыда евлярини сатыб, Алманийада мяскунлашыб.
Щяр ил йай мювсцмцnü онлар Бакыда кечирир вя artıq йери
тяйин едилмиш ресторанда зийафят вериб, доьмалары иля эюрцшцr.
Nərminə щямишя беля саьлыг дейирди ки, бир аз пул ялдя едяn kimi,
анаmа Бакыда ев alacağam ки, vətənə эяляндя юзцнц гонаг
дейил, ев йийяси kimi щисс етсин. Бу анаmын ян цмдя арзусудур.
Чцнки вятяндя olarkən евсизлик ону цзцр. Бахмайараг ки,
хариждя доланажаг тапыб, амма харижи юлкя она доьма
Бакысыны щеч жцря явяз едя билмяйир. Düz deyiblər ki, gəzməyə
qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşıdır.
Artıq Рювшян bu зийафятдя bir нечя dəfə idi ки, иштирак
едирди. Масабяйи мяжлиси шян кечирмяк цчцн щяряйя беля бир
суал ilə müraciət edirdi: “яэяр сизя дювлят цз верярся ня едярсиз?”
Щяря юз билдийи кими жаваб верир. Нювбя Рювшяня
чатанда, о масабяйиня дейир – нийя ахы яgяр? Мян милйончу
Аьа Мусанын нятижясийям. Мяним анаm Солмаз вя халам
Диларя чохдандыр nəsil şəcərəsinin işi ilə мяшьулдурлар.
Йери эялмишкян бир щашийя чыхмаг истярдим: (Диларяnin
söhbəti)
Fərəc рящмятя эедянядяк (1973) сойадынın аьрысыны о
гядяр чякмишди ки, атасы Аьа Мусадан чох аз информасийа
веряр, bəzən isə çalışardı ki, суалы жавабсыз гойsun. Беля ки,
дцнйасыны дяйишянядяк Аьа Мусанын варидатынын Исвечря
банкында 70 милйон олдуьуну söyləyəрди.
Сонрадан мян təsadüfən раст эялдиyiм йашлы инсанлар,
онлар Аьа Мусанын милйончулар арасында ян варлы олдуьуну вя
onun варидатынын 413 милйона чатдыьыны сюйляyib, bunu qanuni
olaraq тясдиглядиляр. Daha сонра “Əдябиййат вя İнжясянят”
архивинин фондунда Фяряжин хатиряляриндя “Аьа Муса атаmын
варидаты 400 милйону кечмишди” sözləri əksini tapdı.
Bуну нийя еtдиyi məlum məsələdir. Səbəb 29 ил вятяндян
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дидярэин düşməsi idi.
Сонрадан бизя хябяр чатды ки, Санкт-петербургда
«Монетны двор»un nəşr etdiyi каталогда Аьа Мусанын
варидатынын 690 млн. олдуьу гейд олунуб.
Бу gün bu qədər мябляьин Азярбайжана эятирилмясинə
marağımız var вя бу сащядя иш апарылыр.
Рювшян arzusunu беля билдирир: яэяр бабамызын
милйонлардан вя йахуд mirasından бизя nə isə чатарса, мян
шяхсян Нярминя ханымын istəyinə əməl edib, анасына бир йашайыш
ожаьы айыраcağıma söz verirəm.
Бяли арзуларыmыз чохдур, буна бизим щаггымыз вар!
Вахты iля алын тяри иля юз halal зящмяти сайясиндя
газандыглары пула məhz Аьа Муса Nаьыйев вя Щ.З.Таьыйевин
сяйи нятижясиндя Бакыyа чякдирдикляри Шоллар суйуна инди iранлы
Paulo Пярвиз Аьаnın бюйцклцк еtməsi də ağlasığmazdır.
Аьа Муса да о бири милйончулар кими сыфырдан
башламышdır. Етдикляри иля щамысындан фярглянся дя йаддашлара
аз йол tapmışdır.
Misal var ки, юлцляри гойуб, дириляр цчцн аьламазлар. Биржя
дяфя эюрмядийимиз bir insanın щаггында сюйлянилян xeyirxah
əməllər жилд-жилд китабларa da sığmaz. Биз онлары Шейх
Нясруллащлыг едяряк, дирилтмяк жящдиндян ваз кечсяк дя,
хейирхащ ямяллярин сащиби олдуглары цчцн щяр заман анмаьа
боржлуйуг. ХХI ясрин astanasında «хейирхащларын» щакими
мцтляг олдуглары юлкядя йашайырыг və няинки о кишиляри, aз гала
юзцмцзц дя унутмаг astanasında idik.
Бцтцн бунлары Аьа Мусайа Хатiря лювщясини вя бир дя
кцчяйя адынын верилмяси işini лянэидянляря bunu ona çox
görənlərə цнванлайырам.
Hайыф ки, инди цзляри тцпцржякдян ислананлар, о бири цзцнц
чевириб, Аллащын йаьышыдыр дейиб, silənlər чохдур.
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МИЛЙОНЧУНУН НЯВЯЛЯРИ ВАРИСЛИЙЯ
ИДДИАLIDIR
Onlar deyirlər: soyadımızdan qorxurduq
Биринжи дяряжяли сащибкар, милйончу Аьа Муса Наьыйев
ингилабадяк
Азярбайжанын
ян
эюркямли
вя
варлы
нцмайяндяляриндян олуб. Мящз нефтин инкишафында онун бюйцк
ролу олуб.
Атамыз Фяряжя гисмят олмайан вярясялик щаггында: 1938 вя
1943-жц иллярдя НКВД-нин подвалында ону мяжбуриййят
гаршысында гоймагла, сюзцн ясл мянасында «олум вя йа
юлцм» səhnəsini yaşayıb, Исвечря банкындан эялмиш пуллардан
имтина едиб, «йетимханалара баьышламышды».
Бу эцн бизим вя бцтювлцкдя Республикамызын мадди
ещтийаж дуйдuьu бир заманда, нийя 690 млн. Аьа Мусанын
щалаллыгла газандыьы пуллар Азярбайжанымыза эятирилмясин?
Ясрин яввялляриндя Азярбайжанда нефт сянайесинин sürətlə
йцксялиши тез бир заманда милли буръуазийанын формалашмасына
сябяб олур. Узун мцддят садя халгын дцшмяни кими тягдим
едилян буръуазийа щаггында формалашмыш тясяввцрляр мящз
совет епохасындан бу синфин бир чох нцмайяндяляринин
хидмятляри, халгын няфиня эюрдцйц ишляр, щям хатирялярдя
йашайан, щям архив сянядляриндя гейд олунан фяалиййятляри
цзя чыхандан сонра алт-цст олду.
Аьа Муса Бакынын ири нефт магнатлары арасында Нобел
гардашларындан сонра ян варлы вя мютябяр милйончу олуб.
Мцбадилясиз демяк олар ки, Бакыдакы ян эюзял биналар Аьа
Мусайа мяхсусдур.
1998-жи ил ийулун 23-дя Рауф - Фяряжин оьлу, Аьа Мусанын
dördüncц дяфни заманы кяфяня тутуларкян, дцшцнян беля
олмазды ки, мящз бир илин тамамында юзц гябр евиня kючяжяк.
Инди биз дя, йяни мян вя бажым Солмаз йетим-йесиря о
гядяр цряк йандырырıq ки, щярдян юзцмцзц унуtдуьумузу
дцшцнцрцк. Мисал вар дейирляр ки, сян йахшылыг еля ат дярйайа,
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балыг билмяся, Халıг биляжяк.
Бяс Халıг билмяйир ахы? Артыг Рауф дцнйасыны дяйишиб, биз
дя ки, йашлашырыг.
P.S. Məhz mənim чалышмам нятижясиндя Аьа Муса вя
Фяряж щаггында радио дальаларындан ешидяндя, телевизийа
вериliшляриня бахıqcа, мятбуат материалларынын сайы артдыгжа,
юзцмц йашлашмыш дейил, жаванлашмыш щисс едирям. Бцтцн
бунларa мян zəkam вя айаг дюймялярим nəticəsində nail
olmuşam.
Атамыз Фяряж (мян вя Солмаз ханым) биз аиля гураркян,
сойадыmызын дяйишмясиня севинирди. Чцнки бу сойад онун
башына чох «бялалар» ачмышды.
1968-жи илдя мян СовИКП сыраларына дахил оларкян,
сойадымын Наьыйева олдуьуну эизлятмямишдимся дя, 1976-жы
илдя Мяркязи Комитядя капиталистин нявяси кими партийайа
«сохулmağımı» мянə irad tutmuşdular.
Görünür бунлардан узаг олмаг ниййятиля атамыз Фяряж
билдиклярини бизя данышмаз, эизлижя хатиря дяфтяриндя гейдляр
апарарды.
QƏZƏL
Azərbaycanın qeyrətli oğlu Ağa Musa Nağıyevin
xeyriyyəçiliyi barədə nə qədər yazılsa yenə də az olar.
Bu kiçik qəzəl onun xatirə gününə, vəfatından 87 il
keçməsinə həsr olunur.
Gülarə Munis
Ya Rəbb, nə zaman bəs verilər insana qiymət?
Qiymət deyilən, ölçüyə gəlməz, bu həqiqət.
Göstərdi səxa, aləmə car oldu, nə fayda?
Yox faydası gör, yoxsa cahan içrə ədalət.
Torpaqdan alan sərvəti qaytardı dübarə,
Yüzdən iki əskik tikilən, qaldı imarət.*
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Bərbad eləyəndir bu fələk, çox da güvənmə,
Qəm çəkməyi, Allah bizə göndərmiş əmanət.
Kim taptalasa özgəsinin haqqını hərgah,
Şəksiz çəkəcək haqqın önündə o xəcalət.
On bir vətən oğlundan əzəl sən yada düşdün,**
Aslan kimi bir pəncələşən var, buna əlbət.
Munis əlini çəkdi qara mərmərin üstə,
Zənn etdi ki, Allah “Həcər”i eylədi qismət.***
Ruhun şad olsun Vətən oğlu!!!
İzahlar:
*
Ağa Musa Nağıyev 98 möhtəşəm bina tikdirib,
yadigar qoyub.
**
Bakıda 11 neft milyonçusu olub.
*** “Həcər” sözü Kəbədəki Həcər daşına işarədir.

gələcək

nəsillərə
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NEFT ABŞERONUN SƏRVƏTİDİR
Neft Bakıda qədimdən, özü də böyük miqdarda çıxarılırdı.
Hələ eramızdan əvvəl mövcud olan qədim abidələrdə - Odlar
yurdunda əl ilə qazınmış quyulardan neft çıxarıblar.
Keçmişin salnaməçiləri Bakı neftinin dəvə karvanına
yüklənmiş tuluqlarla başqa yerlərə daşındığı təsvir edilib.
İllər ötdükcə şəhər sürətlə inkişaf edir, neft istehsalı da
inkişafını davam edirdi.
Artıq XIX əsrin axırlarında, XX əsrin əvvəllərində Bakı
neft paytaxtına çevrilir. Dünya miqyasında şöhrət tapır. Dünya
üzrə əldə edilən “Qara qızıl”ın yarıdan çoxu Bakıda istehsal
olunurdu. Məhz bu dövrdə neft texniki üsul ilə çıxarılmağa
başlayır.
Yaranmış “Neft maqnatları” xarici kapitalistlərin diqqətini
cəlb edir. Bu baxımdan onlar Bakıda bir neçə firmanın əsasını
qoyurlar. Məhz bu dövrdə bu sahədə yaranmış sahibkarlar:
A.M.Nağıyev, H.Z.Tağıyev, M.Muxtarov, Ş.Əsədullayev,
İ.Hacınski, Ə.Aşurbəyov – siyasi cəhətdən böyük nüfuza malik
olan milyonçular – iri kapitalistlər neft maqnatlarına çevrilirlər.
Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Bakının iqtisadi və sosial
mədəni inkişafında onların bir çoxunun mühüm rolu olmuşdur.
1998-ci ildə “Kaspian geofizikal” jurnalında dərc edilmiş
məqalədə Ağa Musa Nağıyev neftin nəhəng və görkəmli
nümayəndəsi kimi qələmə verilmişdir.
Tarix boyu göstərilən faktlar onun həqiqətən neft
sahəsində nəhəngliyini təsdiq edir. Bir daha sübut edilmişdir ki,
Ağa Musa halal zəhməti və işgüzarlığı hesabına milyonçu
olmuşdur.
Ədəbiyyatdan, tarixdən görürük ki, iş zəhmət sevir, zəhmət
də insanı. Ağa Musa belələrindən olub, o zəhməti sevib – zəhmət
də onu!
Xalqı ona qarşı bir qədər laqeyid oldu. O isə biganəlik
etmədi, hər işi xalqın naminə gördü və xalqı üçün qoyub getdi.
1920-ci ildən 1992-ci ilədək onun övladları və yaxınları
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heç nə edə bilmədi onun üçün. Beləcə nə az, nə çox onun
vəfatından düz 80 il keçdi. Heç kim onun etdiklərini yada
salmayırdı, hətta onun vəsiyyətinə - Kərbalada dəfn olunma
arzusuna belə əməl edə bilmirdi.
İndi biz deyirik: “Baba, sən narahat olma ki, sənin son mənzilin
Kərbala deyil, sevin ki, ata yurdun Biləcəri kəndi oldu!”
Atalar misalında da deyilir ki, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə
vətən yaxşı. Görünür bu da onun alın yazısı imiş.
İndi biz deyirik: “Baba, sən ölməmisən. Sən diri ikən zihr
olmusan. Sən həmişə səmalarda bərq vuracaq, yaşayacaqsan!”
Amma qəlbimizdə fikirlə barışmaq istəməyərək,
düşünürük ki, sən özün-özünə ömürlük xatirə lövhəsi qoyub
getmisən. Sənin tikdirdiyin binaların üzərindəki “Venzel”in öz
əlin ilə zəhmətinə vurulan möhürdür!
Amma yenə də Ağa Musa Nağıyevə - bu nəhəng neft
maqnatına bir xatirə lövhəsinin vurulması arzusundan əl çəkə
bilmirik?!
Tikdim ki, izim qala...
Məşhur milyonçu Ağa Musa Nağıyevin ölümündən 87 il ötdü.
(1919- 2006)
Uzun illərin ötməsinə, nəsillərin dəyişilməsinə baxmayaraq,
tarix onu yaddaşlardan silib, insanlara unutdura bilməyib. Ağa
Musa Nağıyev öz əməllərilə, xeyriyyəçilik işlərilə hafizələrə
hopub, orada özünə möhkəm yer tutub.
Onun vəfatı günü 2006-cı il martın 4-ü (hər il bu günü qeyd
edirik) hava şəraitinə baxmayaraq tədbirə dəvət olunanların
hamısı yerini tutmuşdu. El atasının, Ağa Musa Nağıyevin adını
daşıyan xəstəxanada toplantını baş həkim müavini Soltan Əliyev
açdı. Toplantıya yığışanlar divardan asılmış Ağa Musa Nağıyevin
portreti qarşısında baş əyib, hələ “yerini tapmamış” xatirə lövhəsi
ilə tanış oldular.
Xatirə lövhəsindəki yazı: “Xəstəxananı məşhur xeyriyyəçi
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Ağa Musa Nağıyev 1913-cü ildə şəxsi vəsaiti hesabına
tikdirmişdir. Bunun əsas səbəbi oğlu İsmayılın vərəm
xəstəliyindən vəfatı olmuşdur. Binanı Ağa Musa şəfa ocağı kimi
insanlara bəxş etmişdir”.
Soltan Əliyev onun haqqında məlumatı cəmləşdirəcək dedi:
- Ağa Musa Nağıyev keçmişini heç vaxt yaddan
çıxartmayan, qənaətçil, pulunu israfa xərcləməyən, varını
Azərbaycanın inkişafına, xalqın xeyrinə, milli kadrların
yetişməsinə, gənclərin savadlanmasına, şəhərimizdə gözəl
binaların ucaldılmasına xərcləməkdən çəkinməyən bir
insan olmuşdur.
Haqq nazilir, lakin qırılmır – ifadəsinin müəllifi həkim
Mirzəxan Əliyev 1963-cü ildən bu xəstəxanada minlərlə
xəstələrə şəfa verib. O, 1992-ci ildə xəstəxanaya milyonçunun
adının verilməsi faktından danışdı. Bu işdə xidmətləri olan eks
baş həkim Cahangir Hüseynovun, eks Səhiyyə nazirinin
adlarını xüsusi qeyd edib, sonda dedi:
- Bəli, milyonçu xəstəxana tikdirməklə bütövlükdə xalqının
övladlarını oğlunun tuş gəldiyi faciədən qorumaq istəyib.
Allah sənə rəhmət eləsin Ağa Musa! Necə böyük ürək
sahibi olmusan...Çalışdığın özün kimi başqalarının övlad
dağı görməməsi olmuşdur.
-

Həkim Ə.Mirzəxan gözəl bir anı da xatırlatdı:
Məhz vərəm xəstəliyinin qarşısını almaq məqsədilə tikilən
bu xəstəxananın yerini Bakının ən ucqar nöqtəsində
götürməsinə səbəb əkiləcək şam və küknar ağacları
exinokokları (vərəm çöpləri) məhv edəcək qüvvəyə malik
olduğundan nəzərdə tutmuşdur xeyriyyəçi.

Bakının eks arxitektoru, əməkdar memar, professor Şamil
Fətullayev – Fiqarov şəhərin mərkəzi küçələrinin bəzəyi olan
binalardan, A.M.Nağıyevin müəllifi olduğu sənəd əsərlərindən
geniş bəhs etdi.
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Şairə Nurəngiz Gün, Gülarə Munis məşhur xeyriyyəçinin
xatirəsinə həsr etdikləri şeirləri oxudular.
Çıxış edənlərin hamısı bir ağızdan ona rəhmət dilədi.
Tədbirin təşəbbüskarı olan, Ağa Musa Nağıyevə tarixdə
ikinci nəfəs verən, nəvəsi Dilarə xanım dedi:
- Ağa Musa babamız güvənc yerimizdir. Bu gün fəxr
etdiyimiz soyadımızı əvvəllər gizli saxlayırdıq. Ağa Musa
Nağıyevə bəraət qazandırmaq, adını qaytarmaq üçün gördüyüm
işlər çox olub və hələ ardı var. Çalışıram ki, babamın gördüyü
xeyirxah əməllərinin davamçısı olum. Atam Fərəc teatr sənətinə
çox bağlı idi. Soyadının sürgünü olduğundan uzun illər
Azərbaycanın ucqar rayonlarında, Orta Asiyada və Dağıstanda
fəalliyət göstərib, teatr aləmində dərin iz qoyub.
Ağa Musa Nağıyevin haqqının qaytarılması uğrunda mən,
bacım Solmaz xanım və mərhum qardaşım Rauf neçə illərdi ki,
çox işlər görmüşük. Hərdən yorğunluq hiss edib, özlüyümdə
düşünürəm ki, daha dincliyimi pozmayacağam. Amma vicdan
məni rahat buraxmayır. Düşünürəm ki, o kişinin etdiklərinin
yanında biz nə etmişik? Biz babamızla fəxr edirik, əməlləri ilə
öyünürük.
Onun həyata keçirə bilmədiyi bir neçə arzusu var ki, hələ
də yerini tapmayıb. İki bina tikdirib, Ağa Musa Nağıyevi tarixə
100 bina tikdirən kimi sala bilsək, onun “hayıf ki, 98 bina
tikdirdim, 100 bina olsaydı, 100 yaşayardım ” vəsiyyətinə əməl
etmiş olarıq. Onun adına xatirə lövhəsi və küçənin olması
arzumuz isə bu günədək böyük sual altındadır.
“Mesenat” fondunu yaratmaqda məqsədim 11 əski neft
maqnatlarının
nəslindən
olan
nümayəndələri
toplayıb
babalarımızın gördükləri xeyriyyə işlərini davam etdirməkdir.
Ruhun şad olsun Ağa Musa Ağa! Bil ki nəvələrinin
damarlarında sənin qanın qaynayır.
“Hərbi and” qəzetinin müxbiri
İradə xanım
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Сон сюз
Гурани Кяримин 31-жи айясиндя дейилир:
Ей Адям öвлады, щяр ибадят чаьында юз зийнятляриниздян
истифадя един. Йейин, ичин, исраф етмяйин. Чцнки Аллащ белялярини
севмир.
Гурани Кярим мцсялманлара йол эюстярян, щаггынащагдан айыран, инсанлара щидайят йолуну эюстярян бир
васитядир.
«Аллащ исраф едянляри севмяз» сюзляри даим инсанларын
шцуруна щаким кясилмялидир, беля оларса, Аллащ ону дярк
едянлярин йолуна ишыг салaр.
Барясинdə цряк сюзляриmи йазажаьым мцдрцк бир инсан,
хейирхаh ямялляри иля йаддашларда галан, хатирялярдя йашайан
Бакы милиончусу Аьа Муса Наьыйев дя мящз Аллащын
буйурдуьу йолу, гянаят йолуну тутуб, милyонлара сащиб олуб
вя бунлары халгын рифащы, маарифлянмяси йолунда сяхавятля сярф
едиб.
Аьа Муса Наьыйевин щаггында ешидиб, охудуьумуз
мянбялярдян айдын олур ки, мцдрик инсанларын щяр кялмясинин,
щяр бир щярякятинин архасында щикмят вя гцдрятли мягамлар
вар.
Дейирляр ки, Аьа Мусанын бярбяри Исщак Гараханов
хозеyниндян дюшямядяки халыны щядиййя истяйир. Аьа Муса
щямин халыдан бирини базардан алдырыб она баьышлайыр. Бунунла
о бярбяря цч щикмят анладыр: киши башгасынын евиндяки мала
тамащ салмаz гянаятля долансан – сян дя бу халыдан ала
билярсян эялян дяфя беля тявяггeни етмяз.
Бцтцн бунлар Аьа Мусанын uzaq эюрянлийини вя ити аьла малик
олдуьуну сцбут едир.
Аьа Муса Наьыйев дюврцнцн, заманясинин сайылыб
сечилян мютябяр нефтхудаларындан бири олуб, онун эюрдцйц
хейирхащ ишляри садаламаьа эялdikдя тякжя «Исмаилиййя»нин
адыны чякмяк кифайятдир.
Яйяр «Ичяри Шящяр» Бакынын тарихидирся, «Исмаилиййя»
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Бакынын тарихинин мющцрцдцр.
Аьа Мусанын «Реалны мяктяби» тикдирмякля бярабяр
onu щамиллийя эютцрмяси халгын маарифлянмясиндя бюйцк ролу
олмушдур.
Онун yaxşı xüsusiyyətlərиндяn ян башлыжасы инсанлара ял
тутмасы, онларын дадына вахтында йетмяси олуб.
Гудасы Шямси Ясядуллайеви мцфлисликдян хилас етмяси
буна bariz мисалдыр.
Аьа Муса щаггында ня гядяр чох данышылıрса, hər zaman
хяйаллар «Исмаилиййя»нин ятрафында доланыр.
Аьа Мусанын Биляжяридяки сон мянзилиня йолуну салан,
бу бинанын «кöрпя баласыны» эюряр.
Наьыйевляр няслинин йахын досту, сяхавят сащиби Щажы
Явяз – Хырдалан Мясчидинин ахунду Аьа Мусанын мязарыны
ябядиляшдиряркян «Исмаилиййя»нин кичик макетини рямзи олараг
мязарцстц абидя кими еля реаллашдырыб, санки ювлад атайа
«гонаг» эялиб.
Бакы хейриййячисиня лайигли бир ахирят еви тикилиб. Ня йахшы
ки, онун хейирхащ ямяллярини давам едян Диларя вя Солмаз
кими варисляри вар.
Илащидян арзум Аьа Муса рущунун Вятян торпаьынын
цзяриндя ращат пярвазлашмасыдыр.
Щеч кяс və щеч ня унудулмайыр.
Шаиря-публисист –
Эцларя Мунис
MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AĞA MUSA NAĞIYEV
TİKDİRDİYİ BİNADA İŞLƏYİRƏM!
Tale elə gətirib ki, mən Bakıda anadan olmuş və bu
şəhərin köhnə məhəllələrindən olan “Şaxski” küçəsində
yaşamışam. Qədim küçələrdəki dar dalanlara, qəmbər döşənmiş
məhəllələrə, oymalarla işlənmiş darvazalara, onlardan asılmış
tıqqılbablara, eyvanlarda və pəncərələdəki bəzəkli dəmir
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barmaqlıqlara, binaların daş haşiyələrinə, nəhayət fasadların
mərkəzində yerləşdirilmiş barelyeflərə baxdıqca xəyallara
dalmışam.
Lakin bu sənət əsərlərinin üzərinə qat-qat vurulmuş
rəngləri, daş oymalarla işlənmiş divarlara hər qarışdan bir
vurulmuş çəkic yerlərini gördükcə insanların vandallığından
kədərlənmişəm.
Bir xarici qonaq Bakının bu mənzərəsini görüb, təəccüblə
soruşmuşdur: Məgər Alman faşistləri Bakıya gəlib çatmışdılar ki,
divarlarınız dəlik-deşikdir? Siz memarlıq abidələrinizi beləmi
qoruyursunuz?
İstiqlaliyyət küçəsi ilə gəzdikcə qədim binaların
divarlarına sığal çəkməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Bu zaman
sanki binaları tikdirən insanların əllərinə sığal çəkdiyim kimi
hisslər keçirirəm.
Qismət elə gətirib ki, mən işlədiyim bina Bakının ən gözəl
memarlıq abidəsi sayılan Dövlət İqtisad Universiteti də Ağa Musa
tərəfindən inşa olunub.
Yüz illər keçsə də, A.M.Nağıyevi xalqı üçün inşa etdiyi
məktəb, xəstəxana və tikdirdiyi “Cəmiyyəti xeyriyyə” binasına
görə yad ediləcək.
Mən hər dəfə yeni dərs ilində mühazirələrə başlayarkən ilk
növbədə tələbələrə təhsil aldıqları binanın tarixindən söhbət
açdığım zaman onların binaya olan münasibətlərinin necə
dəyişildiyinin şahidi oluram. Onlar başa düşür ki, nə vaxt isə Ağa
Musa Nağıyev tərəfindən müsəlman qızlarının məktəbdə
oxumaqlarına nail olması nəyin bahasına başa gəlmişdir.
Ağa Musa Nağıyevin tikdirdiyi bu məktəbdə (keçmiş
Realnı məktəb), ancaq xristian mənsəbindən olan uşaqlar təhsil ala
bilərdi. Məhz Ağa Musanın qoyduğu şərtə əsasən bu məktəbin
qapıları müsəlman uşaqlarının üzünə açılır. O, oğlu İsmayılın və
öz portretlərinin məktəbin akt zalında asılmasına nail olursa da, bu
qısa ömürlü olur. Hakimiyyətin dəyişilməsi ilə portretlər binaya
“ağırlıq” edir.
Bir gün iş otağıma gülərüz bir qadın daxil oldu. Söhbət
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əsnasında onun Ağa Musa Nağıyevin nəvəsi Dilarə xanım
olduğunu bildim. Bakının tarixi ilə maraqlandığımı görüb babası
haqqında xeyli söhbət etdi. Sonradan Dilarə xanım məni bu
binanın 1907-ci ildə tikilməsi haqqında arxiv materialları ilə tanış
etdi. Bu Ağa Musa Nağıyevin Rusiya imperatorunun Tiflisdəki
vəliəhdinə məktəbin tikintisini başa vurmaq üçün vəsait ayırdığı
haqqında müraciəti idi.
Mən bu sənədləri universitetin rektoru Ş.H.Hacıyevə
təqdim etdim. Vətənimizin tarixinə və həmçinin çalışdığımız
binanın tarixinə hörmətlə yanaşan professor Ş.H.Hacıyevi bu
sənədlər özünə cəlb etdi. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, onu dövlət
işçisi, savadlı alim, həm də bir pedaqoq kimi bu tarixi sənəd çox
maraqlandırdı.
Və 86 il bundan əvvəl Ağa Musa Nağıyevin etdiyi
vəsiyyətinə əməl etməyi Ş.H.Hacıyev qərara aldı. Çox çəkmədi ki,
ata və oğul, Ağa Musa ilə İsmayıl Nağıyevlərin portretləri
universitetin divarlarında özünə yer tapdı.
Düz deyiblər ki, gec də olsa haqq yerini tapır.
Yusifova Xalidə Hacı qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
şöbə müdiri, iqtisad elmləri namizədi

ДЦНЙАДА МАЙАСЫ ЩАРАМ ОЛМАЙАН ТИКИЛИЛЯР
ГАЛЫР!
Нефт милyончусу Аьа Муса Наьыйев – хейриййячи,
месенат олмагла бярабяр тикилиляри иля Азярбайжанда из гойду.
О тикмяди ки юзц гала, тикди ки, изи гала!
Онун щяйат вя фяалиййятини, инсанда maraq щиссляри ойаныр. Нежя
олуб ки, Аьа Муса Наьыйев 70 илдя бу гядяр едя билиб?
11 йашындан зящмятя алышыб, нечя-нечя инсанларын дадына чатыб,
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щясрятиндя оланларын вясиййятиня ямял едиб онларын Кярбялада
дяфн едилмясини цзяриня эютцрцб, маарифлянмяйя фикир йюнялдиб,
савадсызлыьа сон гоймаг мягсядиля вар-дювлятиндян кечиб.
Беля бир Инсан щаггында йени сящифялярin açılması мяни
дя бир вятандаш кими севиндириr.
Тябриклярими халгымыза чатдырыб дейирям: «Йахшылыг един
ки, изиниз итмясин!»
Мüтяллим Рящимов
Фялсяфя елмляри намизяди
EHTİRAM BORCU
Ədəbi yaradıcılıqla məşğul olduğum yarım əsr ərzində 6
bədii, 4 elmi-publisistik kitabın, jurnalistikanın müxtəlif
janrlarında yüzlərlə yazının müəllifi olmağıma baxmayaraq bu
məqaləni hazırlayarkən bir ehtiyat hissi keçirdim. Xeyli tərəddüd
etdim: - Yaza biləcəyəmmi, gücüm çatacaqmı, ilhamım
yetəcəkmi - sualları qarçısında qaldım. Özümü uca bir zirvəni
fəth etmək istəyən və bu işin məsuliyyətini düzgün anlayan və
anladıqca da narahatlığı artan bir alpinistə bənzətdim. Qarşımda
həqiqətən uca bir zirvə - Ağa Musa Nağıyev zirvəsi durur. Bu
böyük şəxsiyyətin adını oxuyan hər kəs yəqin ki, yazının
başlanğıcında olan ricətimə görə məni bağışlayar.
Bu ənginlik qarşısında əsas güvənc yerimə - Musa
Nağıyevin şəxsiyyətinə ehtiramıma, xeyirxahlığına heyranlığıma,
"Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala" amalı ilə qurubyaratmaq enerjisinə vurğunluğuma, xalqın qəlbində əbədiliyinə
arxalanıb nəsə yazmalı, nəsə deməliyəm. Bu məqamda çələng
bağlamaq istəyən, lakin gözləri oxşayan min ətirli, min çətirli
güllərlə dolu olan çəməndən, bağçadan hansı gülü, hansı çiçəyi
seçəcəyini bilməyən aşiqə oxşayıram. Ağa Musa Nağıyevin həyat
və fəaliyyəti belə bir gülşəndir. Ona layiq əsərlərin hələ də
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yazılmamasına (bu bizim milli günahımızdır) baxmayaraq bu
güllərdən xeyli dərilib, bu ümmandan xeyli damlalar götürülüb.
Məhz ona görə deyilənləri təkrar etmək istəmirəm.
Ağa Musa Nağıyev qüdrətli xalqımızın şöhrətli, səxavətli
övladıdır. Keçmiş üçün də, bu gün üçün də, gələcək üçün də
mizan tərəzidir, millətə, vətənə xidmət nümunəsidir. İşlədiyi
bölgədə dövlət vəsaiti hesabına nəsə tikdirib, sonra özünü bu
bölgənin qurucusu adlandıran müasir məmurlardan fərqli olaraq
Musa Nağıyevin bütün cah-calalı öz halal əməyi, haqdan gələn
vəsaiti hesabına yaradılmışdı.
O, həmişə inamlı olub. İnanıb ki, xalqımız qədirbiləndir,
min təlatümlər olsa da, qara küləklər əssə də, onun xeyirxahlığı öz
layiqli qiymətini alacaqdır.
Düşünürəm ki, əgər belə olmasa idi nəhəng tikinti-abadlıq
işləri gördürən M.Nağıyevin özünə bir məqbərə-türbə
hazırlatmağı çox da çətin olmazdı. Lakin o, inamına arxalanaraq
ürəklərdə heykəlini qurmuşdur. Sonralar prolitar dünyasında
nəinki Ağa Musa Nağıyevin sərvətlərinin "qırmızılaşdırılmasına",
talan edilməsinə, hətta ruhuna da rahatlıq verilməməsinə
baxmayaraq, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bütün
sahələrdə özünüdərk, özünəqayıdış yarandığı kimi bu böyük
insana münasibətdə də qayğı və ehtiram hiss edilir. Nəvəsi Dilarə
xanım demişkən, qədirbilənlər yanında Ağa Musa Nağıyevin
qədir-qiyməti, ona hüsn-rəğbət getdikcə artır. Bu prosesin daha
vüsətlə davam edəcəyinə əminəm. Əminəm ki, xalqımızın şöhrəti
olan Ağa Musa Nağıyev, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi
xeyriyyəçi sahibkarların xatirəsi daha da əziz tutulacaqdır. Bu
istiqamətdə çox iş görmək olar. Ən azından onların halal vəsaitlə
inşa etdirdikləri binalarda "Bu bina xeyriyyəçi milyonçu
filankəsin vəsaiti ilə inşa edilib" cümləsi yazılmış lövhələr
vurmaq olar.
220

Həmin binalarda fəaliyyət göstərən idarə və müəssisələrdə
bu tarixi şəxsiyyətlərin ad günlərini qeyd etmək, anma
mərasimlərini keçirmək mümkündür. Belə tədbirlər gənc nəslin
vətənpərvərlik, humanizm, qədirbilənlik, xeyriyyəçilik ruhunda
tərbiyəsində də müəyyən rol oynaya bilər.
Xatırlayaq ki, şəhərimizdə Puşkin, Qorki, Mayakovski,
Yesenin və bir çoxlarının xatirə lövhələri və küçə adları vardır.
Tarixin öz hökmü, öz qanunları var. İnanıram ki, tarix öz
sözünü deyəcək və qeyd etdiyim tədbirlər daha əsaslı və təmtəraqlı şəkildə nə vaxtsa həyata keçiriləcəkdir. Arzu edərdim ki,
həmin xeyirxah işin əsasını məhz biz – elə bu mərhələnin
adamları qoyaq.

Mədəd Coşğun şair, publisist
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АЬА МУСА НАЬЫЙЕВ АЗЯРБАЙЖАНЫН ДАШ
ЙАДДАШЫДЫР
Щамынын йаддашында баш верян танышлыг
няйися
юйрянмяйиня йардымчы олур. Беля бир танышлыг мянимля мяшщур
нефт милйончусу Аьа Муса Наьыйевин нявяси, Азярбайжанын
яски милйончуларынын варисляринин «Месенат» фондунун
президенти Диларя ханым Наьыйева арасында баш веряндя
нящайят ки, тарихин Даш йаддашы олан Аьа Муса Наьыйев
щаггында мяни марагландыğım вя наращат olдuğum суаллара
жаваб тапажаьына ямин олдум.
Азярбайжанын зянэин тарихи, бу тарихин сящифяляриндян бу
эцнцмцзя гядяр эялиб чатан, юз дясти-хятти иля Азярбайжанын
Даш йаддашына чеврилян, Аьа
Муса Наьыйевин
вятянпярвярлийиня гиймят вермяйя мейар тапмаг чох чятиндир.
Аьа Муса Наьыйевин ады иля баьлы олан, эцнц-эцндян
эюзялляшян Бакыда ужалан эюйдялянляр арасындан юз мющтяшям,
мяьрур дурушу иля бу эцнцмцзя эялиб чыхан мемарлыг
ясярляринин йанындан етинасыз кечмяк олмур. Щяр бир гядим тикили инсаны юнцндя айаг сахлайыб щаггында дцшцнмяйя вадар
едир.
«Тикмядим юзцм галам, тикдим ки, изим гала» ел
мисалыны щяйат девизи kimi гябул едян Аьа Муса Наьыйев
Азярбайжана Милли Елмляр Академийасынын Ряйасят Щейятини,
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетини, Русийанын
«ЛукОил» нефт ширкятини, Муса Наьыйев адына хястяхананы,
Мярдякандакы мядя-баьырсаг санаторийасыны, цмумиликдя 98
бина бяхш едиб.
Касыб аилядя анадан олуб бойа-баша чатан Аьа
Мусанын чякдийи язаб вя язиййятляр Аллащ-Таала тяряфиндян
гиймятляндириляндя онун щеч аьлына да эялмязди ки, о беля
мяшщурлашажаг вя бу мяшщурлуг сонraдаn она вя аилясиня
сонсуз бялалар эятиряжяк.
Башына эялянляря бахмайараг, Азярбайжанын эяляжяйини
дцшцнян, бцтцн вар-дювлятини Вятяниня йатыран, хейриййячи
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адынын мящз онун бойуна бичилдийини сцбут едян Аьа Муса
Наьыйевин ады бу эцнцмцзцн «милйончуларына» юрняк
олмалыдыр. Милйонлары вятянин чичяклянмясиня хяржляйяркян
ляззят алмаг олар. Гой онлар да Аьа Муса Наьыйев кими
тарихдя аз да олса из гойсунлар. Унутмасынлар ки, чохлу биналар
ужалдараг газанж ялдя етмякля хейриййячи адыны газанмаг,
Аьа Муса олмаг – демяк дейил.
Бу эцн Азярбайжанын ишыглы эяляжяйини дцшцнян,
сярвятинин щамысыны дейил, жцзи бир щиссясини Азярбайжана сярф
етмяйи бажаран Аьа Мусалара бюйцк ещтийаж вар.
Газандыьы милйонларын Азярбайжана мяхсус олдуьуну
вя щяр бир щалал гяпийиня гядяр Азярбайжанын чичяклянмясиня
сярф едилмясини лазым билмяк мящз Аьа Муса Наьыйевя хас
олан хцсусиййятдир.
Бу эцн Бакыда ужалан эюйдялянляр арасындан
Азярбайжаны саламлайан, майасы щалаллыгла йоьрулан, щяр
гяпийи зящмят бащасына газанылан бу биналар дювлят башчысыны,
щяр бир иш адамыны наращат етмялидир. Qeyd etmək lazımdır ki,
ölkə башчысы бу тарихи биналарын горунмасы, онларын эяляжяк
нясiля чатдырылмасы ишиндя шяхсян мараглыdıр.
Аьа Муса Наьыйевин тикдирдийи биналарын цзяриндя юзц
тяряфиндян щякк етдирилмиш «МН»-дян башга щеч бир тарихчя
лювщяси йохдур. Бу тарихин тящриф олунмасына эятириб чыхарыр.
Чцнки, Аьа Муса Наьыйев бу биналары тикдиряркян тякжя юз
аилясинин рифащыны дцшцнмямишдир.
От кюкц цстцндя битяр. Аьа Муса Наьыйевин давамчысы
олараг юз хейирхащ ямялляри иля щамынын ряьбятини газанмыш,
Азярбайжанын йахын кечмишиндя юз хидмятляри олан Диларя
ханымын бабасы Аьа Муса Наьыйевин адынын ябядиляшдирилмяси
ətrafında бюйцк işlər görüb. Мящз онун сайясиндя Аьа Муса
щаггында дягиг вя ятрафлы мялуматлар, хатиряляр дюврц
мятбуатда вя телевизийа каналларында, мцхтялиф йубилей
тядбирляриндя ижтимаиййятя чатдырылыр.
Кечмишимизя щюрмятля йанашмаг, Азярбайжанын тарихини,
онун дяйярли сящифялярини ювладларымыза,эяляжяк нясля ютцрмяк
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щяр биримизин боржудур.
Хошгядям Жялилова - Дилaрясевярлярдян бири
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MALINDAN NƏ ÇATDI BƏS, ÖVLADINA?
Sənə ehtiramım ölçüyə gəlməz,
Baba həsrətini bir kimsə bilməz.
Kim deyir:-Ölənin qədri bilinməz?
Torpağın üstündə qoymusan sərvət,
Xeyirxah əməlin aləmə ibrət.
Yatdığın torpağa toxunsa üzüm,
İncilər səpəcək torpağa gözüm.
Səni vəsf etməyə acizdir sözüm,
Çəkmisən dünyada əzab-əziyyət,
Xeyirxah əməlin aləmə ibrət.
Nə yazsam az olar sənin adına,
Vətən övladının çatdın dadına.
Malından nə çatdı bəs, övladına?
Doxsan səkkiz bina qalıb əmanət,
Xeyirxah əməlin aləmə ibrət.
Yığdın sağlığında nə qədər savab,
Səndən yazılacaq hələ çox kitab.
Nəvən bir suala tapmayır cavab,
İndi kimdə vardır səndəki qeyrət?
Xeyirxah əməlin aləmə ibrət.
Adına qazıldı dörd yerdə məzar,
Çox əsdi ömründən acı ruzigar.
Bir gün sona yetər həsrət – intizar,
Gördüyün işlərə verilər qiymət,
Xeyirxah əməlin aləmə ibrət.
Çox şeyin özgələr gördü xeyrini,
Bir gün tapar yəqin haqq öz yerini.
Sənə həsr eyləyir Munis şerini,
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Allah qismət etsin ruhuna cənnət,
Xeyirxah əməlin aləmə ibrət.
Olma bu dünyada tamahın acı,
Qənaət ödəyər hər ehtiyacı.
Qənaət, xəsislik deyil!
Gülarə Munis
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü
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