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  Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun hazırladığı, Azərbaycan 

Respubliksı Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən bir qismi 

maliyyələşdirilən,  http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron 

Kitabxananın “Multikultural Azərbaycan” kulturoloji-innovativ layihəsi çərçivəsində e-

nəşrə hazırlanaraq yayımlanır.  

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum: 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu - http://www.yysq.org 

Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum: 

  Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi:  http://mys.gov.az 

 

Yusif Cəfərli 

"Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası" 

Etnoqrafiq-kulturoloji toplu 

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq 

Yusif Cəfərli. "Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası". Etnoqrafiq-kulturoloji 

toplu.Azərbaycan xalqının formalaşmağında xüsusi çəkisi olan tərəkəmə dünyası 

haqqında növbəti araşdırma... 

DİQQƏT! 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq 

sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı 

bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün 

ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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Araşdırmalar ... 

 

“ Vəliağa  muğanlıları  və  ya  tərəkəmə dünyası ...” 

     Sözün  həqiqi  mənasında  bu  mütləq  həyat  

həqiqətiymiş. Mənim “Vəliağa  muğanlıları və  ya torpaq  

müqəddəsdir“  kitabını  yazdığım vaxtdan bir  ildən  bəlkə 

də az  bir  vaxt  keçib.  Oxuculardan  aldığım  məktublar, 

eləcə  də  iştirakçısı  olduğum  söhbətlərdən  belə  bir  

qənaətə  gəlmişəm  ki,  həyatın davamı, inkişafı  nəsillər 

dalınca gələn  nəsillərin  gəlişindədir. 

      Tarix  fənnini  sevdiyim  üçün  tarixi  hadisələri  

özündə  əks  etdirən  ən  xırda  məlumatları belə diqqətlə  

oxumuş, keçilən  dövr, zamanın  hər  anını  səhifələrində  

saxlayan  Mil- Muğan  haqqında  məlumatları  oxumuş  və  

könül  dünyamda  bəzi  tarixi  tədqiqatlar, araşdırmalar  

aparmışam.  Sözün həqiqi  mənasında yunan  antik  

ədəbiyyatı,  faktları  o  qədər  məni  uşaq  illərindən  

vurğun  etmişdi ki,  yunan  tarixçilərinin dedikləri fikirləri, 

araşdırmaları  özüm  üçün  əsas  saxlamışam. 

     2015-ci  ildə  “Vəliağa  muğanlıları  və  ya  torpaq  

müqəddəsdir“  kitabını  da  yazanda  Mil-Muğan  

haqqında  dediyim  sözlərə  yunan  tarixçilərinin  

araşdırmalarını  dayaq  nöqtəsi  olaraq  götürmüşdüm.  

Yunan  tarixçisi  Heradot  və  Hektey  Muğan  düzünü  

təsvir edərkən “muk“, “mük“   tayfalarının  adlarını  

çəkdiyini  tarixdən  bilirik.   
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Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası 

 
      Bu  fikirləri  dəfələrlə  oxumuşuq. IV  əsr  tarixçilərinin 

əsərlərində  Muğan  şəhər  adlandırılır  və  onun  hakimi  

Şəkilədən  söz  açılır. 

X  əsr  tarixçiləri  tərəfindən  Muğanın  isti  iqlimi  ilə  

yanaşı  bağ-bağatlı  bir  şəhər  olmasından  danışılır,  

qələmə  alınırdı,  daha  doğrusu  alınıb.  Tarixçi  Zəkəriyyə  

Qəzvini  isə  Muğanı  isti  iqlimi, maldarlıqla  məşğul  olan  

türklər, yəni  tərəkəmələr  yaşayan,  otlaq  sahələri  bol  

olan bir yer  kimi  qələmə  alırdı.  Tarixçı  Zəkəriyyə  

Muğanı  həm  də  türklər  yaşayan  bir  şəhər  adlandırır. Bu 

şəhərin dağılması  haqqında  çox    yazılışlar  və  bir   çox  

məlumatlar  var. 

      Şəxsən  mən  bu  kitabda  bu  işi  araşdırmağı  qarşıma  

məqsəd  qoymamışam.  Bu  tarixçilərin  işidir.  Bir  onu  

deməyi  lazım  bilirik  ki,  Muğanlı   sözü  “muk”, “mük”  

tayfa  adından  alınaraq  zamanəmizə  qədər  gəlib  çatmış, 

ya  da  sonradan  Muğan  yaşayış  yerləri  adından  

törəmişdir.  Uzun  illərdən  bəri  bilirik  ki,  Mərkəzi  

Asiyada, Gürcüstanda, Qərbi  Azərbaycanda  və  cənub  

Azərbaycanda  Muğan  adı  ilə  adlanan  yer  adları  

çoxdur.  Məni  düşündürən  əsas  məsələ  odur  ki,  Muğan  

yaşayış  yerləri  bir  çox  ərazilərə  səpələnib.  Elə  indi də  

var.  Bu  tarixçi  Zəkəriyyə  Qəzvini  maraqlıdır  ki,  

Muğan  şəhərinin  hansı  ərazidə  yerləşdiyi  barədə  bəs  

niyə  məlumat  verməmişdir?  Mən  tarixçilərin  

yazdıqlarına  əsrlərdən  gələn  ulu  tarix kimi  baxıram  və  

çox  hörmətlə  yanaşıram.  Ancaq  başa  düşə   
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bilmirəm  ki,  bu  Muğan  harada  olub,  harada  dağılıb  

ki,  bir  çox   məlumatlar var, deyirlər.  Bəlkə  də  bu  

məlumatlar  var, təəssüf  ki,  bizim  bu  günümüzə  gəlib  

çatmayıb.  Mən  isə  inanıram  ki,  Vəliağa muğanlılarını 

əhatə edən  kəndlərdən, yeni nəsil  nümayəndələrindən  

elə  tarixçi  oğullar,  qızlar  çıxacaqdır  ki,  bu  gün  cavabı  

bizim  üçün sirli-sehirli  görünən  sualları məkəmməl 

şəkildə  cavablandırılacaqdır. Tarixən tərəkəmələrin  

(türkmənlər) içərisindən  çox  istedadlı  oğullar – 

həkimlər, riyaziyyatçılar, ictimai - siyasi  xadimlər  

çıxıblar  ki,  bu  alimlərlə zaman – zaman  fəxr etmişik. 

Mənim  çox  güclü  araşdırmalarım var ki, yeni nəsilin  

içərisində istedadlı insanlar yetişməkdədir.  

       Biz  yeri  gəldikcə  həmin  yeni  nəsil 

nümayəndələrinin  çox  az  bir  qismi  ilə  çox  hörmətli  

oxucuları  tanış  etmək  fikrindəyik. 

     XIX əsrin əvvəllərində  İmişli  rayonu  ərazisində 

muğanlılar 12 tirəyə  bölünmüşdürlər ki, onlar da əvvəllər  

qışlaq kimi istifadə olunmuş Məmmədli, Tomarxanlı, 

Hacımustafalı, Əliyetməzli, Cəfərli, Oruclu, Ağaməm-

mədli, Axıcanlı  kəndlərinin  ərazilərini  əhatə  edir. 

     Ötən  illər  şəxsən  mən  Milli  Elmlər  Akademiyasının 

əlyazmalar institutunun ərazi fondunun materiallarını 

diqqətlə nəzərdən keçirmişəm. Rast gəldiyim  

mənbələrdən  bir  qədər  az  fəqli  olaraq  göstərilən  

Vəliağa  muğanlıları  12 tirə yox, 8 tirə kimi göstərilir. 
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Nədənsə xalqın yaddaşına həkk olunan  12  bilgisi bəzi  

yazılarda  8  tirə  kimi  göstərilmişdir. Ötən illərdə nəşr  

olunmuş  “Tarix  etnoqrafik  və demokrafik bilgilər”     

toplusunda  Muğanlılar  haqqında  1860-1874-cü  illər  

tüstü  adlı  siyahıya alınması  göstərilmişdir.   

      Bu  siyahıya alınmada  1042  kişi, 938  qadın  qeyd  

olunur.  Görünür  tüstü  siyahıya alınma zamanı  Bağırlı, 

Qaracallar, Kəlbəalılar, Təmrəzli  və  digər  tirələr  düş-

məmişdir. Olsun ki,  1850-1860-cı  illərdə  qalan  tirələr  

siyahıya alınma  zamanı  göstərilən  tirələrin  tərkibində  

qonşu  olmuş,  sonradan  tirə  kimi, kənd  kimi  

formalaşmışdır.  Bu  bilgiləri, əlimə  düşən  məlumatları  

2015-ci  ildə  “Vəliağa  muğanlıları  və  ya  torpaq  

müqəddəsdir“  kitabında  vermişdim.   

      Bir  gün  bir  vəzifəli,  savadlı  yoldaş  mənə  

yaxınlaşıb guya  irad  bildirmək  istədi.  Bu  yoldaşı 

diqqətlə  dinlədim, nə  demək  istədiyini  başa  düşdüm.  

Bu  yoldaşa  başa  saldım  ki: 

-  Ay  qağa  deyirsən  ki,  deyirlər  Vəliağa  muğanlıları  

12 tirə  olublar.  Bu  12  kəndi  mənə  göstər  görüm. 

- Ay  yoldaş,  başa  düş  ki,  deyirlər  başqa  şeydi.  Sən  

bəyəm  bu  12  rəqəmini  bir  yazılı  mənbə  də  

oxumusan, bir  sənəddə  sənə  rast  gəlib?  

- Deyir, yox.  Mən  belə  eşitmişəm 

- Ay  qardaş, eşitmək  başqa, yazılı  mənbə  və  yaxud  

rəsmi  sənəd  tamami ilə  başqa.  Arayış  deyilee,  
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     ağına - bozuna  baxmayıb  möhürləyib  verəsən.   

   Bir də çox mənbələrdə Təklə tayfaları tərəkəmələr 

(türkmənlər) İmişli rayonunun ərazisində Sarxanlı, 

Boşçallar, Buludlu, Ağamallar, Əliqulular və  Muradxanlı 

kəndlərini əhatə edir kimi göstərir  və bu belədir. Biz  

həmişə deyirik ki, xalqın yaddaşı, bilgiləri xalq təfəkkürü 

zəngin, etibarlı mənbədir. Çünki yaşlı sakinlərin 

yaddaşlarından bu günümüzə qədər gəlib çıxan əsas fakt 

odur  ki, bizim tərəkəmə kəndlərinin əsas dədə-baba 

yurdları Xocavənd rayonunun ərazisi olub. Yayı 

yaylaqlarda – Minkənd, Laçın rayonunun ərazisi, Kəlbəcər 

rayonunun biçənəkləri, yaylaqları bizim kəndlərin İmişli 

rayonunda maldarlıq və qoyunçuluqla məşğul olan 

Tərəkəmələrin yaylaq yerləri olub. Çox xırda bir  təsadüf  

belə  bir  əhvalatın olmasına səbəb olub. 

    Vəliağa Şuşa xanı İbrahim xanın xalası oğludur, deyilir. 

Elə buna görə də xana aid olan torpaqların vergi pullarını 

toplamaq Vəliağaya tapşırılıbmış. Deyilənlərə görə olduqca 

çevik,        mərd, mübariz, hazırcavab, mükəmməl  bir  şəxs  

imiş. Belə deyirlər ki, Vəliağanın İbrahim xana göndərdiyi 

savadsız, yazı-pozu bilməyən nökərdən məktubu alıb, 

məzmununu dəyişən Təklədən olan bir şəxs öz əraziləri-

nin,otlaq sahələrinin min hektarlarla artırılmasına səbəb olur. 
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      Beləliklə, Vəliağa muğanlılarının ərazi bölgüsü “öysüz 

küdrü”dən yox, “fatalıoğlu küdrüsü”ndən qoyulur. 

      Işin bu cür olması Təkləlilərin (tərəkəmələrin) min 

hektarlarla otlaq biçənəklərinin, qışlaqlarının ərazisinin 

genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Bu əhvalatları “Vəliağa 

muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir” kitabında şərh 

etdiyim üçün, bu kitabda təkrarçılıq olmasın deyə söhbət 

açmıram. 

       Mən xalq təfəkküründən, yaddaşından aldığımız, elə 

ona da söykəndiyimiz bilgiləri, düşüncələri maldarlıqla, 

qoyunçuluqla məşğul olan zəhmətkeş  insanların,  

muğanlıların (tərəkəmələrin) adət-ənənələrini, folklorunu, 

həyat tərzini bu kitabda mümkün qədər oxunaqlı, yadda 

qalan şəkildə yeni nəslin bədii sərvətinə çevirmək 

niyyətindəyəm. 

       Vəliağa muğanlıların 12 tirə, sonralar Cəfərli, 

Axıcanlı, Oruclu, Ağaməmmədli, Məmmədli, Əliyetməzli, 

Bağırlı, Telişli, Allahmədətli, Hacımustafalı və To-

marxanlı kəndi kimi formalaşmasından sonra illər 

keçdikcə həmin kəndlərin rayon mərkəzindən uzaqlığı, 

Kür çayı  və  Sarı  su  gölünün daşqınları, Böyük Vətən 

müharibəsi zamanı kəndlərin boşalması həmin tirələrin 

Nurəhmədli, Qaracalar, Həbibli, Tomarxanlı  kəndlərinin 
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əhalisinin Cəfərli, Oruclu, Ağaməmmədli, İmişli rayon 

mərkəzinə lap yaxın Cavadxanlı, Qaralar (Əzizbəyov) 

kəndlərində məsgünlaşırlar və elə indi də həmin kəndlərdə 

yaşayırlar. Tomarxanlı kəndi müharibə vaxtı köçüb 

dağıldıqdan sonra onun əhalisi, əsasən Cavadxanlı, 

Qaralar ziyalı təbəqəsinin nümayəndələri İmişli rayonuna 

köçdülər. Elə indi də o kənddən olan yaşlı nəsilin yeni 

nəsil nümayəndələri o ünvanda yaşayırlar.  

       Hərdən dədə-baba yurdları olan  Hacımustafalı  və 

Tomarxanlı  kənd qəbiristanlıqları, “Qarağac” pirini 

ziyarətə gedirlər. Ola bilsin ki, mən  bu  kitabda təsvir  

etdiyim  hadisələr, müəyyən deyimlər bəzi oxucuların 

fikirləri ilə üst-üstə düşməsin. Bu ola bilər. Hər kəsin 

fikirlərinə, düşüncəsinə və yadımda belə qalıb ifadəsinə 

çox hörmətlə yanaşıram. Bəri başdan vaxtını sərf edib bu 

kitabı oxuyacaq hər kəsə çox sağ ol deyir və 

minnətdarlığımı bildirirəm. Bu kitabın nəşrinə kömək 

edən İmişli rayon  Ağsaqqallar  şurasının  sədri, tikmək-

qurmaq canında, qanında olan Hacı  Bəşir  Əsəd  oğlu  

Bəşirov cənablarına nəşriyyatımız adından öz 

minnətdarlığımızı bildiririk. 
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Dəyişməyən  adətlər 
 

   Bu tarixi faktdır ki, Tərəkəmələr türkdilli tayfadır. 

Görkəmli tarixçilərin yazdıqlarına görə əvvəllər 

Sırdəryanın sahilində yaşayıblar. Yəni çox-çox 

qədimlərdə. 

     Köçəri həyat sürən oğuzların bir hissəsinə tərəkəmə 

(“ər” türkmən sözünün cəmidir) deyiblər. Azərbaycanda 

Kür-Araz ovalığında, Mil-Qarabağ, Muğan və Şirvan 

düzlərində yaşayan və icma halında yaylağa gedən, payıza 

dönəndə qışlaqlara qayıdan tərəkəmələr maraqlı, mərd 

mübariz, çox dözümlü bir həyat yaşayıblar. Bu acılı, 

şirinli, gecəli, gündüzlü  həyatla  mübarizə  bu  xalqı - 

tərəkəmələri əsrlər boyu  çox sınaqlardan keçirib. Elə ona 

görə də bu sınaqlardan üzü ağ çıxdığına görə həyat hər bir 

tərəkəmə oğluna, qızına, qocasına, ahılına çox şirindir.  

Elə bu şirinlik dünyaya gələn Vəliağa muğanlılarının hər 

bir yeni nəsil nümayəndələrinin  həyat  kitabı  olub.   

    Tərəkəmə tayfalarının min illərdən bu günə qədər 

saxladığı başqa tayfalardan fərqlənən bir sıra adət-

ənənələri var ki, məhz onlar elat camaatını başqa 

zümrədən fərqləndirir.         
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    Yazın axır aylarında aran  yerlərində otlar  saralır, 

quruyur.  Bu  da  təbii  ki, heyvanların örüşünə pis təsir 

göstərdiyindən yaxın günlərdə heyvanların ac  qalmasını  

dərhal  bilən, duyan tərəkəmələr yayda otun bol, havanın 

sərin  olduğu yerlərə - dağlar səltənətinə, yaylaqlara, köç 

edirlər. Bir gecədə köç bağlayıb, lazımi avadanlıqları 

fərməşlərə, xurcunlara yığıb, atlara, dəvələrə, qatırlara, 

inəklərə yükləyib  dağlara  köç başlayırlar.  Əvvəlcə  

qoyun sürüləri, arxada isə at belində yaşlılar, qadınlar və 

uşaqlar yola çıxırlar. Ulu dağlara, yaylaq yerlərinə çatana 

kimi bir neçə yerdə, həmişə  gecələdikləri yerdə  

dayanmalı olurlar.  Necə deyərlər köç əhli bir nəfəs alır, 

bir daha ağırını-yüngülünü səhmana salır. Mənim anam  

Durna deyərdi ki, dağa  gedəndə səni xurcunun bir 

gözünə, yenicə doğulmuş körpə quzuları da xurcunun o 

biri gözünə qoyub bir sağmal inəyin belinə bağlamışdıq. 

Acanda sən də quzular kimi xurcunun gözündə ağlayır, 

səsin də quzuların səsinə qarışardı. Tərəkəmə üçün otun, 

xamın, biçənəyin, otlağın öz misilsiz qiyməti, dərin 

mənası var. Şəxsən mən dəfələrlə görmüşəm ki, bir gecə 

də doğulan quzunu atam mayalandırmamış yatmaz, bizi  

də yatmağa qoymazdı. Belə deyək ki, atam hiss edir ki, bu 
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qoyun mütləq bu gecə doğacaq. Odur ki, onu nəzarətdə 

saxlayır. Bir qədər sonra məlum olur ki, quzu doğulub, 

ancaq anasının südü yoxdur. Yəni qoyunun hələ döşlərinə 

süd gəlməyib. Atam dərhal bir yumurta tapıb, onun 

sarısını quzuya içirtməmiş, mayalandırmamış 

sakitləşməzdi. Mən atamdan soruşanda ki, ata bəs bu quzu 

südsüz necə yaşayacaq? Atam izah etdi ki, iki-üç gün 

əmziklə süd verərik, sonra da anasının südü olacaq. 

    1952-ci  ildə  bir  tərəkəmə ailəsində, təbiətin  qoynunda  

Kür  sahilində  Pənahlı obasında doğulmuşam. Atam 

Pənah kişi 1950-ci ildən orada yaşayıb. Cəfərli kəndinin 

maldarlıqla məşğul olanlarından biri kimi əsil tərəkəmə 

kişisi olub. Mən də böyüdükcə atamın ən yaxın     

köməkçilərindən  biri  olmuş, hər  bir  işdə  atamın  vuran 

qolu, görən gözü, yuyürən ayağı olmuşam. Elə buna görə 

də tərəkəmə həyatından, tərəkəmə adət-ənənəsindən 

leksikasından yadımda qalanlardan “Vəliağa muğamlıları 

və ya tərəkəmə dünyası”  kitabında fəsil-fəsil bəhs etmək 

fikrindəyəm. Hər bir oxucuya bu təsvirlərdə, deyimlərdə, 

qədim adətlərimizin mükəmməlliyi haqqında az da olsa 

razı salacaq məlumat verə bilsəydim, inanın ki, özümü 

xoşbəxt sanardım. Əgər müvəffəq ola bilməsəm, vaxtınızı 
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aldığım üçün bəri başdan sizdən çox üzr istəyirəm. 

     Mən dünyaya gözümü açandan atamı, anamı, tanıdığım 

böyük insanları qoyunçuluq, maldarlıqla məşğul olan 

görmüşəm. Uşaqlığım, gəncliyim, ali təhsilli müəllim 

olanda da heyvandarlıqla məşğul olan valideynlərimə 

həmişə kömək etmişəm. Çünki  bu  tərəkəmə  həyat  tərzi  

ana südü kimi, bu çöllərin, otlaq sahələrinin təmiz  havası, 

zənginliyi  kimi  qanıma hopub, onların danışıq ləhcəsində 

nə qədər saflıq,paklıq, düzgün detallar, şirinlik süzülür. 

Həmişə doğruçuluğu, düzlüyü, haqqı, ədaləti sevirlər. 

Düşünmək çətin deyildir ki, allaha, peyğəmbərə bütün 

varlığı ilə  bağlı  zəhmətkeş  insanlardır. Hər  bir  

tərəkəmə müəyyən işə mütləq allahın adı ilə  başlayırlar. 

Bu daxili istək, allaha  inam ilk gündən hər bir kəsin 

qanındadır, canındadır. Tarixən islamı ilk qəbul etmiş və 

bu gündə nəsildən-nəsilə ötürən, ürəyində allah, 

peyğəmbər istəyi olan insanlardır. 

     Tərəkəmələr hər bir zaman öz adət-ənənələrini qoruyub 

saxlayan, nəsildən - nəsilə ötürən zəhmətkeş insanlardır. 

Mən oxumuşam ki, Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov  

yazıb  ki, “tərəkəmə” sözünün mənası “türk mənəm” 

deməkdir. 

         Lap uşaqlıq illərindən bilmişəm ki, otlağın, otun, 

xamın tərəkəmələr üçün böyük mənası olub. Istər onun 
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qoyunu beş olsun, yüz olsun, min olsun bu fərq etməz. 

Allahın verdiyi bu dövlətə, necə deyərlər paya kəm 

baxmaq olmaz.  

    Onun bəslənilməsi, saxlanılması işinə tərəkəmələr 

mərdlik, mübarizlik işi kimi baxırlar. Birinin qədrini 

bilməsən, yüzünün də qədrini bilməzsən deyib atalar 

devizi ilə yaşayır hər bir əlinə çomaq alıb, qoyun - mal 

dalınca gedən çoban. Hər bir tərəkəmə üçün itin  hürməyi, 

atın kişnəməsi, qurdun ulamağı, toyuğun banlamasının  

böyük anlamı, deyimi  var. Yəni  bu  deyimlərin  çox  

böyük dərin  mənası  var. Əziz  oxucular  bu  deyimlərdən  

atın kişnəməsi, itin hürməsi və toyuğun banlaması ilə bağlı 

şəxsən mənim gözümün qabağında olan hadisələri çox 

incə bir tərzdə  sizlərə çatdıracağam. Gəlin oxuyaq : 

   Bir dəfə şər vaxtı idi. Sağıcılar sağılacaq inəkləri 

sağırdılar. Hava artıq qaralamağa başlayırdı. Elə  bu  vaxt  

məlum oldu  ki, 13-14 baş dana yoxdur. Hansıki, həmin 

danalar anasından hələ tam ayrılmamışdır. Bu  xəbəri 

eşidən ferma işçiləri dərhal heyvanların saxlandığı qəhəlin 

yanında toplaşdılar. Bu danalar hara gedər, harda qalar? 

Hər kəsi düşündürdü. Birdən mənim  böyük  qardaşım 

Fikrət müəllim dedi ki, mən  bir  az  bundan  qabaq  qonşu 
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Allahmədətli kəndindən məktəbdən gələndə (Fikrət 

müəllim həmin  kənddə ibtidai məktəbdə müəllim 

işləyirdi) uzaqdan keçələt tərəfdən  bir at kişnərtisi 

eşitdim. Dönüb baxanda gördüm ki,sarıqamışlığın tinindən 

iki atlı quşotluqdan keçib, qalın yulğunluğa girdilər. Düzü 

mən heç buna əhəmiyyət verməyib, sizə demədim. Dərhal 

atam Pənah – bay, ə, sən öl oğrular danaları tutublar. Ə, 

tez olun. Az, tüfəngi mənə gətir.Atam anamı gözləməyib 

çovustana atılıb qatarı və tüfəngi götürb, dərhal geri 

qayıtdı. Ə, Həsrət sən də mənimlə gəl, deyib, qalın yulğun 

- luğa – Sarı su gölünə tərəf getdilər. Anam, fermanın 

digər qadınları, cavanları, uşaqları ilə qəhəlin, pəyənin 

yanında oturub bu işin nə ilə qutaracağını gözləyirdilər. 

Bir qədər vaxt keçdi.        

      Birdən keçələt tərəfdən iki güllə səsi, bir də at 

kişnəməsi gəldi. Hər kəs qorxu  və təlaş içində idi.Mən 

anamın yanında durmuşdum. Anam hər an seyidlərin 

cəddini köməyə çağırır, allaha yalvarırdı ki, bir ölüm-itim 

olmasın. Birdən danalar yerdən toz, duman qopara-qopara, 

mələşə-mələşə analarının üstünə cumdular. Danaların 

gəlişindən bir qədər sonra atamgil qantər içində gəldilər. 

Atamın üstündən barıt  iyi  gəlirdi. 
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     Atamı dərhal sorğu suala tutdular. Atam bir az 

özümüzə gələk, danışacam dedi. Anam dərhal samovarı 

qızdırıb, çardaqda fanarların işığında süfrə salıb hamını 

çay süfrəsinə dəvət etdi. Atam bir  stəkan  çay  içdikdən  

sonra  bir  az özünə gəlib, sözə başladı. Hiss olunurdu ki, 

bərk həyəcan, qorxu keçiriblər.  

     Biz qalın yulğunluğa tərəf asta-asta, hər tərəfi dinşəyə-

dinşəyə gedirdik. Elə bir xeylaq getmişdik ki, mənim 

qulağıma at ayağının tappıltısı gəldi. Mənə elə gəldi, at 

yeriyir. Sonra yerə uzanıb hər tərəfi diqqətlə dinşəməyə 

başladım.     

      Hə, indi mənə aydın oldu ki, bu at yerişinin səsi deyil, 

bu at duruşunun səsidir. Yəni atlar bağlanıb. Sarı suyun 

hünüləri, göyülləri atların canına daraşdığından at 

ayaqlarını yerə döyüb göyünləri qovur. Elə  bizə  də 

hünülər, göyünlər divan tuturdular. Bir az da irəli 

getmişdik ki, qalın söksökluk bir yer var, oranı siz də 

görmüsünüz, ora az qalmış qulağıma hənirti səsi gəldi. 

Ətrafı bir daha diqqətlə dinşəyəndə birdən söksöklüyün 

içində bağlanmış atın yəhərinin qaşı ayın işığında parladı. 

Ə, Həsrət  dayan, aşağı uzan deyib, qolundan tutub aşağı 
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çəkdim. Bizim gəlişimizi bildilər, nə oldusa at fınxırdı, 

buzovların bir-ikisi mələşdi. Oğrular hiss etdilər ki, onları 

izləyən var. Atı açmağı gözləməyib söksökün budağını 

qırıb, ata minib, çapmağa başladılar. Biz hər ikimiz eyni 

vaxtda qaraltıya iki güllə atdıq. Güllələr açılan kimi atın 

biri bərk kişnədi. Danalar da  qaçıb dağılışdılar. Amma o 

atın kişnəməsi mənim xoşuma gəlmədi. Mənə elə gəlir ki, 

nə isə bir hadisə oldu. Odur ki, mən təklif edirəm ki, bir-

iki nəfər mənimlə gedək yoxlayaq, bizə yaxınlaşmağa 

cürət etməzlər. Yerbəyerdən  buyur, Pənah dayı, gedək 

baxaq dedilər. Atamgil keçələt tərəfə oğruların rəddi ilə 

xeyli yol getdilər. Keçelət deyilən yer Sarı su gölündən 

İmişliyə getmək  üçün at yoludur.  

      Yəni, qamışlığın içərisi  ilə gedirsən, qamış qurtarır. 

Bir 10-15 metr də su olan ərazini atla üzüb keçib quruya 

çıxan, kəsə yolla rayon ərazisinə gedən bir yoldur. 

    Atamgil xeyli gec gəldilər. Demək olar ki, səhərin 

açılmasına az qalmışdı. Bu vaxta qədər anamgil yatmamış, 

gözləyirdilər. Mən atamgil gələndə söhbətlərindən eşitdim 

ki, güllə ata dəymiş, elə o vaxt da  at  kişnəyibmiş. 

    Yola çoxlu qan tökülübmüş. Atamgil də qan izi ilə atın 

öldüyü yerə qədər gediblər. Oğrular atın öldüyünü görüb, 

yəhəri də götürüb,o biri atı tərkləşib gediblər. Bu  hadisəni  

eşidən  anam dərhal bir qurban dedi. Qurbana səbəb də bu 
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oldu ki, nə yaxşı güllə ata dəyib, oğrulardan birinə 

dəyməyib. Anam səhərisi qurban kəsdirib qonşulara 

payladı. 

     Bu hadisədən sonra atam bir – iki gün  fikirli, düşüncəli   

gəzir, dolanırdı. Hiss edirdim ki, nə isə fikirləşir. Atam 

sağmal heyvanların briqadiri idi. Ferma şəhərciyi  5-6  

evdən  ibarət  idi. Bir gün çobanları, qonşuları evimizə 

dəvət edib, yeyib qurtardıqdan sonra sakit-sakit dedi : 

     Mən sizi ona görə bura dəvət etmişəm ki, bir süfrədə 

duz-çörək kəsək. Bir də sizə deyəm ki, bilirsiz başımıza iş 

gəlib. Oğrular bu atın hayıfını mütləq bizdən çıxacaqlar, 

xüsusən də məndən. 

    Çunki onlar yaxşı bilirlər ki, bu fermanın rəhbəri 

mənəm. Odur ki, ayıq-sayıq olun. Düzü mən gecələr 

qarovul çəkəcəyəm. Əgər nə vaxtsa mən kimsənin 

qaraltısına güllə atsam siz də, dərhal havaya bir-iki güllə 

atın. Işdir lap onlar  mənimlə  atışsalar  siz  də  gizlin 

köməyə gəlin, onları qovaq. Daha doğrusu dediyim budur 

ki, bu fermadan onlara imkan verməyək ki, bir çəpiş də 

aparsınlar. Ayıq-sayıq  olun. Doğurdan  da  bələdlədiyi 

yerdən akop-xəndək qazdı. Içini otla doldurdu. Gecələr 

dan üzünə qədər bir xeyli vaxt əlində tüfəng fermanın 

keşiyini çəkdi. 
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   Bir dəfə belə bir əhvalat oldu. 

Daha axşam düşmüş, əl-ayaq yığışmış, hər bir şey 

yerbəyer edilib, ferma işçiləri də hər kəs öz evində şam 

yeməyinə oturmuşdular. Elə yenicə süfrəyə çay verilmişdi 

ki, bizim yol tərəfə bağlanmış it hürdü. Atam tez mənə 

dedi ki, ə, gör bu it niyə hürür. Bu hürüş  boş deyil. Mən 

dərhal, ehtiyatla bir az irəli yeriyib yol tərəfi nəzərdən 

keçirdim. Gördüm zil qaranlıqda iki atlı var.Tez qaçıb 

atama xəbər verdim. 

     Atam bir anda tüfəngi götürüb çox ehtiyatla çölə çıxıb, 

evdən aralandı. Ə, kimdi, kimsiniz? -deyə uca səslə 

soruşdu.  

    A kişi, bu yol hara gedir, bilmirik ?– deyə rus 

ləhcəsində səs gəldi. Atam dərhal başa düşdü ki, bunlar 

həmin oğrulardı. Guya rusdurlar, yolu azıblar. Mən də 

yaxına gəlib yolu azmış ruslara yaxınlıqdakı “Vovo” 

oxotnik bazasının yerini  onlara  göstərəm. Söz  onların 

ağzından çıxan kimi onların başları üstündən iki güllə atdı 

və dərhal tüfəngi doldurub, yerini dəyişdi. 

   Güllə açılan kimi atlılar elə bil küləkdən qanad taxıb, 

yox oldular. Elə bu an qonşu çobanlar da güllə atdılar. 

Gülləyə tutulan oğrular daha bir də Pənahlı obasına 

gəlmədilər. Bir 
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dəfə evə gələndə anam məni yanına çağırıb dedi ki,  

çəpərin  o üzündə dayanan çil toyuğu tut, bura gətir. Mən 

neynəyirsən, toyuğu demək istəsəm də, arvad qoymadıki 

danışam. Ə, sa deyirəm, toyuğu tut. Bir anda toyuğu tutub 

anamım yanına gətirdim.Ip tapıb toyuğun ayağını bağlayıb 

taxçanın yanına qoydu. 

      Atam evə gələndə dedi ki, Pənah o toyuğu kəs. Bir-iki 

dəfə görmüşəm ki, banlayır. Banlayan toyuğu kəsib 

basdırarlar, elə mən də elə edəcəm. Həqiqətən evdən xeyli 

aralı mənə bir elə də böyük olmayan çala qazdırıb toyuğu 

basdırdı. 

Bir dəfə söz arası atamdan (atama qağa deyirdik) 

soruşdum ki, sən nə bildin ki, o, rus ləhcəsi ilə danışan 

oğrulardı. Ay bala, mən yeddi il vətən müharibəsində 

olmuşam, Rus dilini də çox gözəl bilirəm. Onlar rus 

ləhcəsi ilə məni yanına  çağırıb, sonra da 

güllələyəcəkdilər. Meşənin əyrisi, zülmət qaranlıq. Kim 

tapacaqdı, onları. Doğrudan da bir daha bildim ki, 

tərəkəməçilik, çölçülük çox çətindir. 

      Bu aydın həqiqətdir ki, tərəkəmə elatını, təkcə geyim, 

danışıq, məişət tərzinə görə deyil, həm də onun mənəvi 

zənginliyinə, təfəkkür dünyasına, yaradıcı, toxucu, musiqi 
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bilicisi kimi də xarakterizə etmək, yanaşmaq lazımdır. 

Araşdırmacı Nərmin Kamal  tərəkəmələri  belə  

xarakterizə  edir. “Mən uşaq vaxtı kəndə gedəndə donum 

qırışmışdı, nənəm deyirdi ki, tərəkəməsən?” 

     Çox-çox təəssüf edirəm ki, dar düşünənlər 

tərəkəmələrin zəngin, tikmə, hörmə incə sənətə malik olan 

elat tayfalarının yalnız bəzən geyim məsələləri ilə 

dəyərləndirənlər olur. Tərəkəmə comərdliyi, sənətkarlığı 

həmişə tarixdə adla deyilib. Elə indi də belədir. Qadınları, 

qızları lazım gələndə kişilərə qoşulub düşmənlərlə 

vuruşub. Dəvə  minib, at  çapıb. Tərəkəmə  atları, itləri 

tarixdə ad çıxarıblar. Qoyunları ətinə və yununa görə 

dünyada çox məhşurdur. Tərəkəmə elatının bu bir tarixi  

həqiqətdir  ki,  özünəməxsus yeməkləri var. 

Demək olar ki, yeməkləri başqa yerlərdə bişirmirlər. 

Sözün düzü heç başqa yerdə bişirə bilmirlər.  

      Tərəkəmələrin özünə aid dil leksokonu var, yalnız 

özləri lazım gələndə dərhal başa düşürlər. Mən bu kitabda 

tərəkəmələrin işlətdiyi sözlərdən yalnız bir neçəsini ”Yurd 

yeri” kiçik poemamda şeirdə işlətdiyimi dövrümüzün yeni 

nəsil oxucularına təqdim edəcəyəm. Tərəkəmələr köçəri 

olsa da, onlar yurd yerinə, yük yerinə daşa, torpağa çox 

bağlı insanlardır. 
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     Mən uzun illər idi ki, Kür çayının sahilində  Pənahlı  

obasında yurd yerinə, o ərazini ziyarətə gedə bilmirdim. 

Axır ki, 1994-cü ildə o yerlərə getdim. Inanın hər an göz 

yaşlarına bürünürdüm.  
 

        Hər tərəf nə yaman sükuta dalıb, 

        Baxa da bilmirəm, gözlərim dolub. 

        Bir baxın, bu yerlər nə günə qalıb ? 

        Ağaclar quruyub, hər tərəf solub. 
 

Sonra oxuyuruq : 

           Kövrələn qəlbimi qəm, kədər aldı, 

           Bizim yurd yerimiz itibdi burda. 

           Varlığım bu yerdə quruyub qaldı, 

           Hansı namərd əli qıyıb , bu yurda 

Yurd yerini göz yaşlarımın aynasında sığallayaraq 

deyirəm, təbiətdən soruşuram. 

             Bir anaç toyuğun itirdi anam, 

             Bizi də danlardı, bir sayıq yatın, 

             Axtardı bir müddət pəyəni, hini. 

             Tülküyə tökərdi qarğışı, kini. 

Kövrək addımlarla anamın inəkləri sağdığı yerə gəlirəm. 
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             Anasın görəndə qanad açardı, 

             Buzovlar qəhəldə mələşərdilər. 

             Tullanıb qəhəldən elə qaçardı, 

             Boğazındakı ipə ilişərdilər. 

Indiyədək yadımdadı, Narınc adlı inək yaman kürüydü. 

Onu bircə anam sağa bilirdi. 

           Bizim  inəklərin  adı varıydı, 

           Hansını çağırsan, dönüb baxardı. 

           Narınc adlı inək yaman kürüydü, 

           Birtəhər aldadıb anam sağardı. 

Hər gün su götürdüyümüz,çimməyə gəldiyimiz, qayığı 

bağladığımız yeri görəndə inanın hönkürtü ilə ağlamaq 

məni tutdu. Heç cür özümü saxlaya bilmədim. 

       Məktəbə getdiyim cığır hanı bəs? 

       Evimiz olan yer qalıb şum altda. 

       Burdan gəlir başqa nəfəs, başqa səs, 

       Sökülüb, uçulub köhnə Suat da. 

    Daha vaxtınızı çox alımıram, bu cür sözlər çoxdur ki, 

ilk dəfə şeirdə işlətmişəm. 

    Məsələn, “Vannanı gizlərdim, qumun içində”.    
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Və ya   --  

     “Təndirin yanına get odun daşı, 

       Yığanda astaca xəmir teştinə 

       Deyəydi ay dəcəl, götür kökəni”  

və s. sözlərin işlənməsi oxucuların xoşuna gəldiyindən, 

əziz oxuculardan xeyli məktublar da almışam.      

    Ötən illərin söhbətidir. Cavadxanlı kənd tam orta 

məktəbində dərs keçirdim. Böyük tənəffüs idi. Uşaqlar 

bayırda çayırlıqda oynayırdılar. Əvvəldən bir az xırda 

yağış yağmış, otların üstü yaş olmuşdu. Birdən cavan 

müəllimlərin biri pəncərəyə yaxınlaşıb oğlunun  üstünə  

qışqırdı  ki,  tərəkəmə kimi şalvarının balağını yığmısan? 

Müəllimələrin hamısı dönüb baxdı. Elə mən də baxdım. 

Bu sinif müəlliməsinin dediyi uşaq bir az şalvarının 

balağını qatlamamışdı. Ətəyi suya, palçığa batmışdı. 

Ancaq bunu sonradan etsə də demək olar ki, batmışdı. 

Bunu görəndə müəlliməni tərəkəməsən  dediyi  uşağı  

çağırıb  dedim : 

- Ay müəllimə, bu tərəkəmə balası şalvarını batmaqdan 

qoruyub, amma sənin oğulun gözünün  içinə  kimi  

batıb. Görürsən, xüsusi səliqə, səhman,  cəldlik  onu  

batmağa qoymayıb. Amma qışqırırsan ki, niyə 

tərəkəmə kimi deyirsən ? 
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Sən müəlliməsən, guya savadlısan. Sən oğlunu çağır 

de, oğul, yoldaşın nə edirsə, sən də onu et. Qoy 

oxumağı, öyrənməyi, hər bir davranışı o, uşaqdan 

öyrənsin, ay müəllimə.  

Sonra hiss edirdim ki, müəllimə mənim düz, doğru 

dediyimi anlamışdı. 
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Tərəkəmələrin elm, təfəkkür dünyası 

 

     Çox  dərk edəndən bu günə düşünmüşəm və 

özlüyümdə çox dərin müşahidələr aparmışam ki, tərəkəmə 

tayfalarından bir çox alimlər, elm adamları, professorlar 

çıxmış, elmə, cəmiyyətə tarixən çox töhfələr vermişlər. 

    Mən “Vəliağa muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir” 

kitabında bizim tərəkəmə camaatından çıxmış elmi, siyasi, 

dossent və professorlar haqqında çox qısa məlumat 

vermişəm. Həmin kitabda vaxtı ilə çox çətin vəziyyətdə 

təhsil alıb, elmi  nailiyyətlər  qazanan həkim və 

müəllimlərin çox az bir qisminin şəkillərini və haqqında 

hörmətli oxuculara məlumat vermişəm. Kitabın nəşr 

olunub oxuculara çatdırılmasından sonra xeyli məktub 

almış və telefon zəngləri qəbul etmişəm.  Diqqətli 

oxucular qeyd edirlər ki, müəllim, heç sən demə vaxtı ilə 

Bakı şəhərinin qubernatoru  Museyib  bəy  Axıcanov  

imiş. 

      Və yaxud, 1935-ci ildə Tibb universitetini bitirib 

Saratov şəhərinə təkmilləşmə kursuna  gedən ilk həkim 

Lətif  Vəliyev olmuşdur. 1996-cı ildə “İmişlinin şəhid 

oğulları” kitabını  2000  min  tirajla  çap  etdirib 

oxucuların  mənəvi sərvətinə  çevirdikdən  sonra  “Doğma 
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yurdun övladları” kitabını yazmağa nədənsə, qəlbimdə çox 

dəli bir həvəs yarandı. Istəyirdim ki, “İmişlinin şəhid 

oğulları” kitabını oxuyub bir qədər sarsılan, ümidsizləşən 

oxuculara bir təsəlli verəm. 

    Şəhid verən bir xalqın , bir rayonun belə övladları – 

alimləri, həkimləri, hüquq mühafizə orqanlarında çalışan 

oğulları var.    Bu  amalla  düz  iki  il  respublikamızı 

rayon-rayon gəzib həmin elimizin, obamızın fəxri olan 

oğullarla görüşüb saatlarala həmsöhbət oldum. Duz-çörək 

kəsdim. Inanın əziz oxucular, bu institut müəllimlərilə, 

həkimlərlə, dövlət işçilərilə, dövlət orqanlarında çalışan 

ziyalılarla, ictimai-siyasi xadimlərlə görüşlərim zamanı 

qəlbim dağa dönərdi... 

     Qəlbim dağa dönərdi ki, ilahi, nə yaxşı ki, İmişlinin bu 

qədər alimləri, zəngin dünya görüşlü, təfəkkürü işıqlı 

ziyalıları varmış.  Həm rayonumuzdan, həm də onun bir 

qolu  olan Tərəkəmə elatından nə qədər alimlər, iş 

adamları, həkimlər varmış. 

     Əziz oxucular, inanın , mən onlarla görüşüb, şəkillərini 

alıb, haqlarında qısa oçerklər yazanda bəzən sevincimdən 

vaxt olub kövrəlmişəm. Ona görə kövrəlmişəm ki, 

Mahmud Mirzəyevin uğurlarını atası rəhmətlik Müsül kişi 

görsəydi  nə  edərdi, və  yaxud  Umudvar  Əliyevin  atası 

 
 



31 

Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası 

 
 

Qəmbər kişi, Müşfiq Atakişiyevin atası Cəmil kişi və 

digər ziyalılarımızın,professorlarımızın ataları oğullarının 

bu fəxri adlarını, həyatda tutduqları mövqelərini 

görsəydilər sevincdən ağlamazdılarmı? Bəli, mütləq bir 

valideyn kimi göz yaşları onların yanaqlarını isladardı, hər 

iki əllərini qaldırıb , allaha şükür edərdilər. 

1995-ci ildə İsgəndər Cəfərovla görüşüb ondan müsahibə 

alanda və  İsgəndər müəllim məni tanıyandan sonra dedi : 

- Müəllim, Naxçıvanda Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 

rektoru olanda əgər mənim qonağım olasydın, 

səninüçün nələr etməzdim. Çünki sən buna layiqsən. 

“İmişlinin şəhid oğulları” kitabını əlinə alıb, bu kitabı      

 deyirəm. Bu əziyyət hər cür alqışa layiqdi.  

     İnanın, həmin gün Vahid Fərəcov, Dayandur 

Qəmbərov, Vəli Şahmurovla görüşüb mehmanxanaya 

gələndə nə qədər yorğun olsam da yata bilmədim. Bu 

alimlərdən aldığım sevinc dolu anların təəssüratlarının 

orbitindən  heç cür uzaqlaşa bilmir, istər-istəməz heç başa 

düşə bilmədiyim cazibə qüvvəsi məni onlara tərəf çəkib 

aparırdı. “Doğma yurdun övladları” kitabında  hər  bir 

görkəmli alim haqqında yazdığım sənədli oçerklər 

həqiqətən oxucuların verdiyi diymətə görə sənət 

nümunələri  idi. 
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     Sonrakı illərdə Bakı şəhərində təsadüfən  görüşlərim 

zamanı təvazökarlıqdan uzaq olsa da, bəlkə də mənim 

könlümü sevindirmək üçün çox xoşlarına gəlgiklərini 

söylədilər. Elə ona görə də dünyasını dəyişən o, ölməz 

insanlara ulu tanrıdan rəhmət diləyir, qalanlarına can 

sağlığı arzulayıram.  

     Iş elə gətirmişdi ki, mən  doğma  Cəfərli kəndimdən 

olan alimlərlə - ali məktəb müəllimləri ilə tez-tez 

görüşərdim. Hər dəfə görüşəndə Prorektor Famil 

Məmmədov, Texniki universitetin dossenti Ağamoğlan 

Ələsgərov, Bakı Dövlət Universitetinin dossenti Sərhəd 

Atakişiyev, onun qardaşı dossent  Sərdar Atakişiyev, 

İqtisad Universitetinin professoru Umud Əliyevlə 

görüşlərim zamanı məni söhbətə tutar, kəndi-kəsəyi, eli-

obanı soruşardılar.  Keçən ilin söhbətidir.  Mən Bakı 

şəhərinə getmişdim. Dedim ki, elə gəlmişkən elimizin, 

obamızın fəxri Təfəkkür Universitetinin rektoru, professor 

Müşfiq Atakişiyevlə də görüşüb, yazdığım “Vəliağa 

muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir” kitabını da bizim 

hörmətli Müşfiq müəllimə verəm. Əvvəlcə  nə isə  Müşfiq 

müəllim dedilər ki, burada yoxdur. Gah dedilər bəs 

konfrans var, müəllim  də  ordadır. 
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 Gah dedilər ki, bəs prezident aparatına gedib.  Mən də bu 

deyilənləri dinləyib nə olar,  lap yaxşı deyib aşağı düşəndə 

Müşfiq müəllimlə qəflətən  rastlaşdıq. Görüşdük. Məni 

gözlədiyimdən də mehriban, səmimi qarşıladı. 

     Dedi ki, Yusif müəllim, bir az bundan əvvəl mənimlə 

görüşmək istədiyini mən görmüşdüm. Mənim bu 

köməkçilərim, polislər səni qəsdən aldatdıqlarını, mənim 

guya burada olmadığımı dediklərini bilirəm.  Bu yazıqlar 

axı hardan bilsinlər ki, sən kimsən, necə ürəyin sahibisən.  

     Məni geri qaytarıb 2-ci mərtəbədəki otağına apardı. 

Çox səmimi yenidən görüşdü. Kitabı aldı, polisləri  və  

digər  şəxsləri  çağırıb dedi :  

     Yoldaşlar, siz bilin ki, bu müəllim İmişli 

rayonundandır. Yazıçıdır. Bax bu kitabı bu il  yazıb, birini 

də mənə hədiyyə gətirib. Sizə deyim ki, Yusif müəllim 

rayonda yaşayır. Inanın, onun heç nəyə ehtiyacı yoxdur. 

Təkcə bir şeyə ehtiyacı var, o da səmimi qarşılanmaq və  

hörmət.  Biz də qeyrətlilik edib o hörməti, səmimiyyəti 

ona verə bilmirik.        

      Müşfiq müəllim iş yoldaşlarına mənim haqqımda çox 

söz dedi. Inanın o sözləri eşitdikcə mən yaşamağın, 

yaratmağın necə dəyərli olduğunu bir daha bütün 

varlığımla başa düşdüm, duydum. Müşfiq Atakişiyev  isə 
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bir daha gözlərimdə göyün ənginliklərinə doğru qanad 

bağlayıb uçurdu. 

     Indi əziz oxucular, siz müqayisəyə baxın. Ötən ayların 

söhbətidir. Bir tanışımı tapmaq üçün rayonun Sabir 

parkında olan bir çayxanaya gəldim. Həqiqətən mənim 

axtardığım adam orada idi. 

    Intəhası bir stolun başına 10 nəfər adam toplaşıb,  2 

nəfər də nərd atırdı. Mən də onlara  yaxınlaşıb ədəblə 

salam verib, stullardan birini çəkib, yenicə əyləşmişdim 

ki, birdən bu  nərd oynayanlar arasında dava-dalaş başladı.  

Səbəb  də  bu oldu ki,  nərd oynayanlardan biri cüt beş 

atmış, bu adam düz oynamamış, o , biri isə deyir ki, ay 

qardaş, düz oyna də. Həqiqətən elə oyuna baxanlar  da 

mən də dedik ki, qardaş sən düz demirsən. Bu yoldaş 

atdığı zəri  həqiqətən düz oynadı. O, zəri atıb səhv oynadı 

deyən isə  bizə - ə qardaş, siz niyə belə deyirsiz? Mən iki 

institut qurtarmışam. Bilmirəm, nə oynayıram?  

    Düzü mən bu insanların ağlına, savadına, gündəlik 

məşğuliyyətinə mat qalmışam. Hətta bura gəldiyimə  də  

peşman olmuşdum. Birdən qonşu stolda əyləşib bizə 

baxan bir nəfər ziyalı yoldaş Teymurov Soltan İslam oğlu 

yerindən durub dedi ki, - Ay yoldaşlar, bir insafınız olsun. 
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Bu yazıçı-müəllim Yusif Cəfərli sizin yanınıza gəlib, 

sizinlə ünsiyyət qurub oyununuza baxır. Bir görün onu 

necə qiymətləndirirsiniz. Hələ o, gələndə bir nəfəriniz 

stulunu az da olsa tərpədib yer göstərmədiniz, o, düz 

dediyi halda hələ bir deyirsiniz ki, mən iki institut 

qurtarmışam. Vallah ayıbdır.  

      Teymurov  Soltan çox düz deyirdi. Çünki o, əsil ziyalı 

idi. Uzun illər rayon icra nümayəndəliyin də çalışmışdı. 

Hal-hazırda təqaüddədir. Mən onsuz da orada çox 

qalmayacaqdım. Durub oradan uzaqlaşdım.  Yol boyu 

gələndə düşünürdüm ki, Bakıda Universitetdə Müşfiq 

müəllimi axtardığımla, İmişlidə çayxanada bir tanışımı 

axtarmağım  anda rastlaşdığım insanlarla nə qədər  

oxşarlıq vardı. Hər gün çayxanada nərd atır, udur-uduzur. 

Dediklərinə görə də hamısı ali təhsilli insanlardır. 

Fikirləşirdim ki, bəzisi 2-3 institut bitiribsə də onların 

təfəkkür dünyası elə də zəngin deyil, boşdur. Belə 

insanlara həqiqətən yazığım gəlir. Nə vaxtsa oxuduğum, 

müəllifini unutduğum şair bu şeiri onlara yazmışdı. Bu 

şeirin misraları onların büsbütün boylarına biçilmişdi. 
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          Başım ayrılmayır düşüncələrdən, 

          Mənalı yaşamaq necə də xoşdur, 

          Bədbəxt o adama, deyirəm ki, mən, 

          Həyata uzanan əlləri boşdur. 
 

Bu insanları görüb, yaxından tanış olduqca qəlbimdə bir 

daha tam yəqin etdim ki, əsil ziyalı, təfəkkür dünyası 

zəngin, işıqlı olan insanlar sözün həqiqi mənasında 

rayonumuzun ən qiymətli sərvətidir. 

      Mən bir yazıçı, bir ədəbiyyat müəllimi kimi xalqın 

içindəyəm. Düz qırx ilə yaxındır dil-ədəbiyyat müəllimi 

kimi fəaliyyət göstərirəm. Zəngin həyat təcrübəsi 

toplamışam.  Həmişə də həqiqətin gözünə düz baxmışam. 

Kim adımı çağırıbsa mən qadın, kişi fərq etməz dərhal 

“can” demişəm. Bir dəfə stulu mənə yaxın müəllim 

yoldaşım çağırıb, jurnalı istəyib. Mən onun çağırışına 

fərqinə varmadan  dərhal  “can “deyə cavab verdim. Və 

elə o dəqiqə hiss etdim ki, bu sözdən yazıq müəllimə  razı 

qalmadı. ( Müəlliməyə ona görə “yazıq” deyirəm ki, o, 

ürəkdən gələn səmimi, mehriban, hörmət mənasında 

deyilən sözün səmimiliyini duysun, hiss etsin ). 
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           Mən dərhal  bu narazılığı duydum və heç adını düz 

əməlli də bilmədiyim müəlliməyə dedim : -  Bilirəm 

mənim sizə “can” deməyim sizi naraht etdi, amma bu  

məndə  uşaqlıq illərindən bir vərdişdi. Niyə inciyirsiz?  

    Odur ki, iyirmi beş il bundan əvvəl bu barədə bir şeir də 

yazmışam. 

            Bu da bir vərdişdi mənim dilimdə, 

            Adımı çəkənə can demişəm mən. 

            Bəzən elə olub dostlar yolunda, 

                Sevinci  pay  verib, qəm yemişəm mən. 
 

     Müşahidələrim mənə deyir ki, Vəliağa muğanlılarının 

yeni nəsil nümayəndələrinin içərisində düşüncə tərzi ilə 

fərqlənən, elmə, təhsilə bağlı olan yeni nəsil 

yetişməkdədir.  Bu yetişən nəsil vaxt gələcək mənim 

yazdığım bu kitablar haqqında güclü tədqiqatlar aparıb, 

layiqli qiymətini verəcəkdir. 

      Mən Muğan, Vəliağa muğanlıları haqqında çox 

kitablar, əlyazmalar  vərəqlədim. Bir çox görkəmli 

alimlərin, o cümlədən, akademik Ziya Bünyadovun, 

tədqiqatçı Həmdulla  Qəzvini, Əl-Təbərinin tarixçi Yaqut 

Həməvi, akademik  Nailə  xanım  Vəlixanlı  və  başqa 

müəlliflərin araşdırmalarını, qəzet məqalələrini oxudum. 
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Yeni nəsil  oxucularına  elə də  tutarlı  məlumat  verə 

bilməyəcəyimi düşündüm. Çünki əldə olunan məlumatlar 

güman, mülahizə xarakterlidir. Odur ki, illərdən bəri 

apardığım araşdırmalardan  aşağıdakı şeir mənə yadigar 

qaldı.  

    “Sualdı  dünya” şeiri bir vaxt gördüm ki, ağ vərəqlər 

üstə düzülüb. Həmin şeiri də yeni nəsil oxucularına təqdim 

edirəm. 

Sualdı  dünya. 
 

Aqilə cəhənnəm, nadana cənnət, 

Əzəldən bax bu cür qurulub dünya. 

Yoxsula zülm edib, verməyib sərvət, 

Varlıya həmişə qul olub, dünya. 

                  Mərdləri götürüb atdı zindana, 

                  Çoxların boyadı nahaq al-qana, 

                  Baxmayıb qocaya, nə də cavana, 

                  Tez qıyıb canını  aldı, bu dünya. 

      Mərdləri həmişə namərdə satdı, 

      Ağladı illərlə Məhəmməd Hadi. 

      Qoca yaşlarında yazıq Cavidi, 

      Aparıb zindana saldı, bu dünya. 
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            Sevib-sevilənlər yara meyilli, 

            Bəxtindən gileyli, yardan gileyli. 

            Vüsala çatmamış ay üzlü leyli, 

            Onunda saçını yoldu, bu dünya. 

 

Fərhadı  apardı Büstün dağına, 

Qayalar baş əydi, insan oğluna. 

Aldadıb onun  da cıxdı axrına, 

Külüngün başına çaldı, bu dünya. 

 

          Oxudum tarixi mən sətir-sətir, 

          O vaxtdan inanın, ürəyim əsir. 

          Qoy deyim sözümü axır, müxtəsər, 

          Yusif, özü boyda sualdı, dünya. 
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    Hər bir elm , zəngin dünya görüşlü, elin, obanın  dərin 

hörmətini qazanan hər bir oğul və qızımız bu torpağın 

şöhrət tacıdır. Hər bir insan belə elm adamları ilə zaman-

zaman fəxr ediblər.  Mən ötən əsrin yarısında dini işlərlə 

məşğul olub, mənəvi dünyamızda islam günəşi yandırıb, 

bizi zülmət qaranlıqlardan işıqlı gələcəyə səsləyən din 

xadimlərini, islamı yayanları da təfəkkür dünyamızın ən 

şöhrətli, şərafətli insanı hesab edirəm. Tərəkəmə elində-

obasında  da  belə  insanlarda vardır. Lap uşaqlıq 

illərindən bu adlar dilimizin əzbəri idi. Məclislərdə beş-on 

adam bir yerə toplaşanda həmin adlar Molla Məhəmməd 

Hüseynov və Nəsir Fərəcov, xalq arasında  aqil, kamil 

insana Molla, Ağa deyirdilər. Ötən vaxtlardır.  Mən  

“Müdriklərimiz və inanc yerimiz” adlı bir kitab üzərində 

işləməyi planlaşdırmışdım. 

     Kitabda yazılacaq müdrik insanlar haqqında tam     

məlumatları əldə etmişdim. Kitab üzərində xeyli 

işləmişdim. Kitabda oxuculara  Seyid  Nəsihət  Ağa, 

Məşədi Bülbül, Mirsəyyaf Ağa, Molla Məhəmməd kişi, 

Nəsir Fərəcov, (molla, ağa) Əlnəzərli molla Əli və 

başqaları haqqında yazıb hazırlamışdım.  
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    Məndə Molla Museyib Axundzadə haqqında məlumat 

olsa da onun haqqında bilgilərim çox olamadığından yaza 

bilməmişdim. 

     Günlərin bir günü Sabirabad rayonuna getməli oldum.  

Mən bilirdim ki, Molla Museyib axund Şərifzadə əslən 

İmişli rayonundan olsa da Sabirabad şəhərində yaşayıb. 

Sabirabadda  axundun evini tapıb, onun nəvəsi Elşad 

müəllimlə görüşdüm. Olan nə varsa o sandığa yığmışıq. 

Sənə nə lazımdırsa  yaz-poz, düz iki saatdan sonra gəlib 

sizi aparacağam. Mən məktəb direktoruyam. Heç cür 

məktəbdən ayrıla bilmirəm.  Mən çox razı  olub, işə 

başladım. Sandığın içərisindəki sənədləri, qəzet 

materialları  səliqə ilə götürüb baxdım.   Mənə məlum 

oldu ki, axund Molla Museyib  “Nadim” təxəllüsü ilə 

şeirlər də yazarmış.  Sabirabad  rayon  qəzeti  

 “Su qovuşan” onun şeirlərini dəfələrlə çap edib. 

Azərbaycan televiziyası “AzTV – 1” onun 100 illik 

yubileyini 1 saatlıq veriliş də yayımlayıbmış.  Axund 

haqqında yazılarımı yekunlaşdırdım. Onun bir şeiri inanın, 

tüklərimi biz-biz etdi. O şeiri köçürüb həmin kitabda 

vergülünə, nöqtəsinə belə dəymədən  verdim.  Həmin 

şeirdə oxuyuruq:         
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Səni and verirəm, ey Xaliq, o, 14 pak Məsuma,  

Əziz eylə bu aləmdə, o aləmdə   müsalmani,    

Ki, qüvvət ver həmişə sən, bu dini həqqi islamə. 

Murada tez yetir bari təmamən əhli   imani,  

Və  həm  təxəllüsüm  Nadim, Axund Molla Museyibəm,                                                            

Ilahi, etginən sirab bu nadim Əhqər  Əfşani.        

                               

      Mən artıq bildim ki, Molla Məhəmməd Hüseynov, 

Nəsir Fərəcov, Mirəli Ağa, Seyid Aydın ağa  kimi nur 

mənbəyi, işıqlı insanlar ömürlərinin mənasını Allaha, 

həqqi-dini islamə “Quranın” təbliğinə həsr etmişlər. 

Represiyanın  meydan suladığı bir dövrdə, Stalinin  sağ  

olduğu  bir vaxtda “Qurani-Kərimi” sinəsinə sıxıb 

qaranlıq, palçıqlı yollarda qapı-qapı gəzib dini təbliğ 

etmələri hansı qəhrəmanlığın hesabına gəldiyi yəqin 

hamıya bəlli idi. Məşədi Məhəmməd Hüseynov, Nəsir 

Fərəcov, Məşədi  Bülbül ölümün gözünün içinə düz baxıb 

həbs edilib, tutulub, sürgünə göndərilmək təhlükəsinə 

baxmayıb öz ulu tanrı, Peyğəmbər eşqindən bir barmaq 

enmədilər. Hansı ki,  o dəhşətli illər zamanı müqəddəs 

allah evini – məscidləri klub, kitabxana edirdilər. 1960-cı  
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illərdə “Kirpi” jurnalının baş redaktoru ateist-jurnalist 

Qulam Məmmədli  Məşədi  Bülbüllə  dini mövzuda söhbət 

aparmağa gəlir. 

     Onlar Rayon Partiya Komitəsinin 1-ci katibinin 

otağında görüşməliymişlər. Deyilən vaxtda  Məşədi 

Bülbül gəlir. Elə yenicə 1-ci  katibin otağında əyləşmişdi 

ki, Qulam Məmmədli  də gəlir. Elə otağa girən kimi 

Məşədi  Bülbüllə  görüşməmiş  uca  səslə : 

- Ay kişi de görüm, Allah var? – deyə  soruşur.  

Məşədi Bülbül çox ağıryana, ədəblə asta-asta  deyir : 

- Yaxşı, yoxdursa o yekəlikdə papkanı qoltuğuna 

vurub, ordan bura niyə gəlmisən? Deyirsən yoxdur. 

Yaxşı, bəs bu yoxun dalına nə üçün düşmüsünüz? 

Demək var ki, gəlmisən  də.  

Birinci katib də, qonaq da və bütün otaqda olanlar 

danışmayıb, sükuta daldılar. Demək,  bununla  da Qulam 

Məmmədlinin Məşədi  Bülbüllə söhbəti bitmiş hesab 

olunur.Bir neçə saatdan sonra qonaq  Bakıya  qayıdır. 

      1960-cı illərdə “Kirpi” jurnalında “Bülbülün təriqəti” 

mövzusunda bir felyeton yazıb, nəşr etdirir. 

      Bunları əziz oxuculara, 21-ci əsrin yeni nəsil oxucularına  

deməkdə  məqsədim  odur  ki, vaxtı  ilə  bizim  yurdumuz  
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İmişlidə, o cür dindarlar, həqqi-islami sevərlər, əhli-beyt 

aşiqləri olmasaydı bizim rayonda bu qədər Allahı sevərlik, 

Peyğəmbər hədislərindən  bu  qədər  bəhrələnmək olmazdı. 

     Çünki bunun bünövrəsini dünyasını çoxdan dəyişmiş o 

dini işlərlə məşqul olanlar qoymuşdular. Ulu tanrı  Molla 

Məhəmməd Hüseynov, Nəsir Fərəcov, Məşədi Bülbül, 

Mir Qəyyum ağa, Seyid Mirəli ağa, Seyid Nəsiət ağa, Ağa 

Cavan və adlarını çəkmədiyim, dünyasını dəyişən 

insanlar,  allah sizə  qəni-qəni rəhmət eləsin. 
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Tərəkəmə elatının xalçaçılıq  və  musiqi dünyası. 

 

     Sizə  deyim  ki, Azərbaycanda Kür-Araz  çayları 

boyunca, yəni otlaq yerlərində, Mil-Qarabağ, Muğan və 

Şirvan  çöllərində, biçənəklərində öz dövlətini bəslər, 

becərər sonra yaylağa gedərdilər. Yaylağa gedən 

tərəkəmələrin aranda qalan ailə üzvləri əkinçiliklə məşqul 

olardılar. Həm də bu yay vaxtlarında əkinçilikdən əlavə 

payıza dönəndə xalçaçılıq - yəni hana qurub, toxumaq üçün 

nə lazımdırsa onu tədarük edərdilər. Yəni o qədər 

düzgünlüklə hesablanardı ki, üç metr uzunu, bir metr eni 

olan bir gəbəyə nə qədər, yəni neçə kiloqram qırmızı,qara, 

bənövşəyi və neçə qram başqa rənglər lazım olacaq. Hamısı 

hesablanıb, ip boyatdırıb hazır saxlardılar. Əgər ehtiyac 

vardısa dağdan da elat arana gələndə Ağdamın bazarından 

həvə, kirgit, bıçaq, qayçı və sair başqa lazım olan 

avadanlıqları alıb gətirərdilər. Hərdən də lazım olanda 

qonşu qızlar, qadınlar bir-birindən  avadanlıqları borc 

alardılar.  Hətta qonşu  ferma toxucularından da alıb, 

qurtaran kimi qytarardılar. Hananın (yəni xalçanın toxunub  

kəsilməsi) qurtardığı gün o, ailə üçün toy-bayram 

olardı.Hamı bir-birini təbrik edərdi. Xalça  kəsilib, yəni  

oxdan  çıxarılıb  yerə  sərilər, evin ailə 
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üzvləri, gələn qonşular hər kəs mübarək olsun, toya, nişana 

işlədəsiz qızlarına cehiz verəsən deyərdilər. Üstündə gəzər, 

çox diqqətlə toxunuşuna, ilmələrin vurulub arğacda 

oturuşuna, çeşnisinə dönə-dönə baxar, neçə göldən, 

yanlarının naxışlarına, buta və yaxud milli ornamentlərlə 

işlənməsinə  diqqət  etməyə çalışardılar. Əgər son günlərdə 

hana qurulacaqsa, gəbə, xalça və ya kilimin hansı çeşni ilə 

toxunacağını əvvəlcədən fikirləşər, lazım olan  avadanlıqlar 

alınar, qonşu eldən - obadan gətirilərdi. Toxunacaq xalça, 

kilim, xurcun və ya fərməş  haqqında yüz ölçülüb, bir 

biçilərdi. Yəni onu toxuyacaq qızlar və qadınlar əvvəldən 

tam hazır olardılar.  Zəhmət, əziyyət və əmək sərf olunacaq,  

ailə üçün mühüm olan bu işə  xüsusi  hazırlaşardılar. Hər 

toxunan xalça sözün həqiqi mənasında əsil sənət əsəri 

olardı.  Onu toxuyan qızlar, gəlinlər sözün həqiqi 

mənasında rəssam, nəqqaş təsiri bağışlardılar. Onlar 

ilmələrlə, rəngli iplərlə arğac üstündə elə rəsmlər, başı qarlı 

dağ şəkilləri, tablolar yaradardılar ki, baxan hər kəsdə bunu 

toxuyanın sənətkarlığına şəkk-şübhə yeri qalmazdı. Onu  da  

qeyd edim ki, hər bir xalçanın, kilimin, xurcunun, fərməşin 

toxunuşu, ağzının düzlüyü, bərkliyi, boşluğu əsas qiymət 

meyarı idi. O toxunan əl işi qiymətli pula gedirdi ki, onun 
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çeşnisi, butaların, naxışların düzülüşü gərək yerli yerində 

olub, rəng çalarlarında düzgün istifadə etməklə işıqlı, parlaq 

görünsün. 

      Fikrimin təsdiqi üçün deyim ki, 1980-cı illər  idi. 

Cəfərli kənd orta məktəbində ədəbiyyat müəllimi 

işləyirdim. “QAZ-21” markalı  bir  “Volqa” maşınım 

vardı.  Bazar günü idi. Adəti üzrə tezdən durub qapıda 

hərlənirdim. Birdə  gördüm 2-3 ev aralı qonşumuz məni 

çağırır. Cəld kişiyə  doğru gedib salamlaşdıq. Xeyirdimi, 

ağsaqqal deyə soruşdum. 

- Ə, müəllim xeyirdi. Xahiş edirəm məni yoldaşımla 

rayona, bazara apar. Vacib bazarlıq işimiz var.  

Götür-qoy edib, hə ağsaqqal, nə olar siz evə  gedin,  mən 

də maşınla  gəlirəm. 

- Sən maşını, qızdır, bu saat biz gəlirik.  

- Hə, nə olar, deyib maşını qızdırmaqla məşğul oldum.  

Heç maşın düz əməlli qızmamışdı ki, ər-arvad gəldilər. 

Kişinin əlində meşokda nə isə vardı. Meşoku alıb maşının 

baqajına qoyub, Allah, Məhəmməd, ya Əli – deyib rayona 

tərəf yol başladıq.  Elə bir az yol getmişdik ki, heç mən 

soruşmamış ağsaqqal sözə başladı. 
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     Müəllim, bilirsən, biz sənə niyə əziyyət vermişik? O 

meşokdakı bir ədəd gəvədir (yəni xalça), onu bazara 

satmağa aparırıq.  Birdən deyərsən ki, bəs sizin oğlunuzun 

qarajda QAZ-52 maşını var. Nə əcəb onunla aparmadınız, 

yoxsa maşın işləmir?  

     Nə bilim, vallah, deyirlər Yusif müəllimin əli yüngüldür. 

Ona görə sizə əziyyət verməli olduq.  

- Əşi, lap yaxşı eləmisiz, xoşdur, nə əziyyət. 

    Əziz oxucular inanın ki, daha and içmirəm, həqiqətən 

bazara daxil olan kimi bir kişi və qadın bizə yaxınlaşdı.  

-  Qardaş xalça gətirmisiniz? Hansı kənddənsiniz?  

-  Cəfərlidən, dedim. 

-  Hə, lap yaxşı, demək tərəkəmə xalçasıdır. Biz xalça 

alacayıq.  Bax evimiz o arxın üstündə, yaxındadır. Maşını 

sürün evdə qadınlar açıb baxsınlar, daha burda  necə 

baxaq? 

Maşını kişinin dediyi evin yanında saxladım. Xalça sahibi 

meşoku götürüb evə getdilər. Beş-on dəqiqədən sonra 

mənim kəndçilərim deyə-gülə gəldilər. 

- Hə qardaş, sağ ol. Allah xeyir versin, mübarək olsun. 

Üstündə nəvə, nəticə oynadasınız, deyib, sağollaşıb 

maşına mindilər. 
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- Ə, müəllim həqiqətən sənin haqqında deyilənlər 

düzüymüş. Biz nəzərdə tutduğumuzdan da baha 

satdıq. Cehizlik üçün alırmışlar. 

    Bu söhbəti sizə ona görə danışdım ki, tərəkəmələr həm 

də xalçaya, kilimə bir sərvət kimi də baxırdılar.  Lazım 

gələndə onlardan öz maddi vəziyyətlərini düzəltmək üçün 

satardılar. Həm də hər bir kəsin inanclı günləri vardı. Yəni 

bir işin başlanması üçün özlərinin sınaq günləri olardı. 

Məsələn, mənim anam təndir bünövrəsini, yurd yerini, əkin 

əkmək üçün şumun üstünə, hana qurmağı  yalnız  həftənin  

ikinci  günü görərdi. Əvvəlki günlərdə görüləcək işə 

hazırlıq işləri aparar, yalnız həmin gün allahın adını çağırıb 

işə başlardı.   

    Ildə  80-90 xalça, kilimin toxunması, o, ailənin rifah 

halını  ilbəil yüksəldirdi. Elə tərəkəmə evləri vardı ki, 2-3 

xalça toxuyub ya tələbə oxudar, ya da özünə ev, eşik 

tikərdi.  Bacarıqlı qızlar, gəlinlər seçilmiş yundan, əyrilmiş 

ipdən uşaqlarına, həyat yoldaşlarına jaket, vadalaska və sair 

geyimlər hörərdilər. Özü də hörülən geyimlər o qədər 

keyfiyyətli, o qədər xüsusi ornamentlərlə, naxışla, 

işləmələrlə toxunardı ki, əsil sənət əsəri, fabrikdə 

toxunandan  da  keyfiyyətli, dəyərli  olardı. Yəni  tikmə, 
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toxuma, hörmə  işləri ilə məşqul olan qızların həm 

barmaqları qızıl, həm də çox yaradıcı rəssamlıq 

qabiliyyətləri olardı. Çünki bu rəssamlıq istedadı onların 

toxuduğu xalçalarda, kilimlərdə, xurcun və farmaşlarda 

özünü daha çox göstərərdi. Elə ona görə də vaxtı ilə 

tərəkəmə qızlarının toxuduğu xalçalar, Qarabağ xalısı, 

xalçası dünyanın muzeylərinin  bəzəyidir. Çox-çox təəssüf 

ki, gündüzünü, gecəsinə qatıb ilmə-ilmə bütün 

yaradıcılığını, ürəyini qoyan  bu  ölməz  sənət  əsərlərini  

yaradanın  adı – sanı  haqqında heç nə yazılmayıb. Hansı ki, 

xalq incisidir, ən qiymətli incəsənət nümunəsidir. 

Hallaçların basdığı keçələr, ağbirçək nənələrin saldığı 

cijimlər, uşaq yorğançaları çox keyfiyyətli, xüsusi buta və 

naxışlarla bəzənərdi.  

     Biz nəsil nümayəndələri gözümüzü dünyaya açandan, 

dünyanı dərk edən gündən “Tərəkəmə” rəqsi ilə sevinib, 

şənlənmişik. Yəqin çoxlarınız bu rəqsə oynamış, ya da rəqs 

edən oğlan və qızlara baxıb ilahi bir zövq almısınız. Mən 

nədənsə oynaya bilmirəm. Amma məzmunlu, qəşəng, 

zövqverici oynayan olanda, fərq etməz oğlan olsun, qız və 

kiçik bir uşaq  həqiqətən zövq almışam.  Qəşəng oynayan o, 

adamlara çox hörmətlə, ritmi bilən bir  insan kimi  
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yanaşmışam.  Bir dəfə Kürdəmir rayonunun Şüşin kəndində 

bir toy məclisində idik. Toyun xanəndəsi öz dövrünün  

muğam və xalq mahnılarının misilsiz ifaçısı Eynulla 

Cəbrayılov idi. Bir 20-25 yaşlı oğlan sənətçilərə yaxınlaşıb 

salamlaşdı, cibindən çıxarıb pul atdı ki, bir “Heyva gülü” 

rəqsini çalın.  Sənətçilər rəqsi çalmağa  başladılar. Həmin  

oğlan  rəqsi oynamağa başladı. O, oğlan elə ayaq, əl 

hərəkətləri edirdi ki, rəqsinin musiqisi ilə oynayır, hər bir 

hərəkəti, üzünün ifadəsi vəhdəd yaradırdı. Hələ o ifa, o 

oyun indi də gözlərimin qarşısındadır. 

      Ötən illərin söhbətidir. Yaxın dostum, övladım qədər 

hörmət bəslədiyim Şahhüseyn müəllimin oğlu Raufla 

otaqda əyləşmişdik. Birdən Raufdan xahiş etdim ki, bu 

kompyuterdən mənə tərəkəmələr haqqında məlumatlar tap, 

onu oxuyum, görüm nə yazıblar. Rauf da baş üstə müəllim, 

bu saat deyib, internetə girib, “Tərəkəmə” yazıb  gözlədi. 

Mən də çox diqqətlə ekranı izləyirdim. Birdən xokkey 

oynanılan  buz stadionu görsəndi. Üç cərgə dörd-dörd 

düzülmüş qızlar ayaqlarında konki “Tərəkəmə” rəqsini 

oynaya-oynaya buzun üstünə çıxdılar. Söz yox ki, mən bu 

rəqsin ifasına çox baxmışdım. Düzdü bir çevik rəqs havası 

“Heyva gülü “, “Qoçəli”, “Qazağı” rəqsi  oyun  havası kimi 
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çox xoşuma gəlmişdi. 

Amma indi bax bu başqa röya, başqa aləm idi. Qızlar dörd-

dörd düzülüb üç bölüm də ara məsafəsi saxlamaqla 

“Tərəkəmə” rəqsinin sədaları altında ayaq, əl hərəkətləri 

edərək irəli şığıyır, bədənlərini yana əyərək, üzünün 

ifadəsinə xoş bir əhvali-ruhiyyə verərək, buzun üstündə 

şığıyır, sanki yaşıl otlar üstündə kəpənək kimi uçurdular. 

Rəqsin sədaları ilə ayaq, qol, baş hərəkətlərini elə 

edirdilərki, sırf tərəkəmə elatının xüsusiyyətlərini, dinamik  

hərəkətlərini edib,mizanlarla, ən xırda belə ştrixlərlə vəhdət 

yaradan dərin lirizmə, dərin mənaya malik olan bir baxımlı, 

insanın ovqatını təzələyən bir vəziyyət yaradırdı. 

    Rəqsə tamaşa etdikcə tərəkəmələrin daim hərəkətdə 

olması, onların  mərdliyi, cəsarəti, əzmkarlığı bir daha 

rəqsin ifası boyunca musiqinin dili ilə söylənilir.      Sözün 

düzü buz üstündə “Tərəkəmə” rəqsinə baxandan sonra 

varlığımda yaranan xoş ovqat, hərəkət mexanizmi necə 

deyərlər, uzun müddət məni tərk etmədi. Elə hey 

düşünürdüm ki, nə qədər cəsur, mərd, mübariz, sağlam 

mühitdə yaşayasan ki, belə bir rəqsi yarada biləsən. Onu 

belə bir coşqu ilə bütün dünyaya təqdim edəsən. Həqiqətən 

istedad varsa, o nə vaxtsa, necə olsa gəlib öz sahibini tapır. 
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    Yaxşı  yadımdadır, mənim  4-5  yaşım olardı. Bizim 

ferma şəhərciyinə bir gənc ailə köçüb gəlmişdi. Anamgil 

söhbət edirdilər ki, bizim Cəfərli kəndindən Sürəyyə adlı 

bir qız Şamaxı rayonuna ərə gedibmiş. Müharibədə həyat 

yoldaşı Bədəl həlak olur.  Cəbhədən qara  kağız alan 

Sürəyyə xanım bir qız, bir oğul övladını – Sabir Cəfərovu 

da götürüb öz elinə, obasına gəlir. Sürəyyə xanımın oğlu 

Sabir hər gün qamışdan, qarğıdan tütək, balaban düzəldib 

çalar, biz də onun başına toplaşardıq. Düzü Sabir yorulmaq 

bilmədən eşitdiyi oyun havalarını  çalar, biz  uşaqlarda  heç  

mənasını  başa  düşməsək də  ona həvəslə, maraqla qulaq 

asardıq.  Sonra Sabirgilin ailəsi Cəfərli kəndinə köçdü. Bir 

müddətdən sonra eşitdik ki, Sürəyyə xalanın  oğlu Sabir 

Bədəl oğlu Cəfərov aşıqlıq eləyir. Tez-tez toylara gedir. 

Gəlin gətirir. Elin şənliklərində mahnılar, rəqslər çalıb 

sənətkarlıq edir.  

     Sonralar Sabir get-gedə püxtələşdi. Ifaçılıq səviyyəsi 

yüksəlib, rayonun mədəni-kütləvi tədbirlərində çıxışlar 

edib, tükənməz xalq məhəbbəti qazandı.  Imişli rayon 

Mədəniyyət Şöbəsində klarnet ustası kimi yetişib. “ Biz  

qayıdacağıq” kino  filminə  dəvət  aldı. Bütün bunları yeni 

nəsil oxucularına deməkdə məqsədim odur ki, deyəm əgər  
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 səndə istedad varsa, gərgin çalışmaq, əzmkarlıqla o mütləq 

üzə çıxacaqdır.  Çünki  Sabir ona-buna, patefonda, radioda 

verilən rəqslərə  qulaq asıb, məşq edə-edə öyrəndi. Nəhayət  

öz  dövrünün  istedadlı  klarnet, balaban, zurna ifaçılarından 

biri oldu.  

      Mən dəfələrlə “tərəkəmə” rəqsinə tamaşa etdikdən 

sonra tam yəqin etdim ki, belə bir mükəmməl rəqsi yaradan 

bir el, bir elat ola bilməz ki, elə o rəqslə kifayətlənsin.  

Mütləq başqa rəqslər var ki, tərəkəmələr yaradıblar, biz 

bilmirik. 

      Məsələn, “Xan coban” mahnısı mütləq tərəkəmələrin 

mahnısıdır. Çünki Xan coban tərəkəmədir. Elin qoyun, 

quzusunu götürüb yaylaqlara – Çalbayır, uzun yal, Savalan 

dağlarına  aparıb. Nişanlısı Sara Muğanda qalıb. Xan 

cobanın gəlişini gözləyir ki, payıza dönəndə, elat dağlardan  

Muğan qışlaqlarına gələndə toy etsin. Ancaq belə olmur. 

Atalar deyib, “sən saydığını say, gör fələk nə sayır”.  

Birdən elə bil göy silkələndi, yer titrədi. Xanın  oğlu  ovdan 

qayıdanda Xan cobanın nişanlısı ala gözlü Saranı görür, ona 

vurulur.  Saranı zorla olsa da xanın oğlu almaq istəyir. Xan 

oğlundan yaxa qurtara  bilməyəcəyini  görən  bu  tərəkəmə  

qızı  öz canını, ismətini, namusunu  qoruyub  Xan çobana 
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xəyalı qovuşmaq üçün özünü ağ köpüklü selin ağuşuna atır. 

Sonra  Saranın şəhidliyini görən aranda qalanlar belə 

mahnı-nalə  ilə  Xan cobanı  haya, haraya çağırdılar. 

            Gedin deyin, Xan cobana, 

            Gəlməsin bu il Muğana. 

            Muğan batıb nahaq qana, 

            Apardı sellər Saranı, 

            Bir ala gözlü balanı.  

    Mahnını oxuyan hər kəs yanıqlı, nalə ilə fəqan edirmiş 

kimi Xan cobana deyir ki, əziz el oğlu, sən elin malını 

əmanət kimi yaylaqlara aparıb bəslədin, qorudun, amma 

biz aranda, muğanda bizə əmanət qoyub getdiyin nişanlını, 

Saranı qoruya bilmədik, ay tərəkəmə balası. 

    Mən düşünürəm ki, tərəkəmələrin həyatından məi-

şətindən, cəsurluğundan, igidliyindən bəhs edən çox 

mahnılar, rəqslər var. Bu əlbəttə mənim fikrimdir. Mən 

belə düşünürəm. Mən 80-90-cı illərdə məclis aparıcısı 

kimi çox toylara    dəvət olunardım.  

     Çox vaxtı da qanım qaralar, kefimə necə deyərlər, 

soğan doğranardı.  Toyun şirin yerində bir də görürdün bir 

gənc bir az spirtli içki içib, dodağında bir siqaret gəlir ki, 

mən rəqs etmək istəyirəm. Hə, buyur. Sənətçilərə bir üç 

manat  verib  “Yanıq Kərəmi”  çal deyib, girir oyuna. 
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Inanın ki, ”Yanıq Kərəmi”ni oyun havası bilib oynayan 

insanlara o qədər nifrət edərdim ki, əlimə düşsə, bəlkə 

öldürərdim. Dərhal zaldan çölə çıxar,bir də onlar ortalıqdan 

çıxandan sonra saraya qayıdardım. Fikirləşərdim, - ə, 

bədbəxt oğlu bədbəxt, o qədər gözəl rəqslər var ki, 

“Tərəkəmə”, “İnnabı”, “Qazağı”, “Qoçəli”, “Heyva gülü” 

və sair  onlarca, oyna də onlardan birini.   

       Axırda,  hər dəfə qanım qaralmasın deyə bir “Yanıq 

Kərəmi” şeiri yazıb “Kaspi” qəzetində nəşr etdirdikdən 

sonra  bir də heç vaxt məclis aparıcısı “Tamada” olmadım.  

      Əziz oxucular, həmin şeri yeni nəsil  oxucularına 

təqdim edirəm : 

Yanıq Kərəmi 
 

“Yanıq Kərəmi”yə  siz  oynamayın, 

  Ona  qol  qaldırmaq  günahdı, vallah. 

  Bu  bir  mahnı  deyil, belə  sanmayın, 

  Yananın  bir ürəyin  ahıdı, vallah 

                        Toyxana  mahnısı  deyil,  ay  ellər, 

                              Bir  gün  o  pərdələr  odlanasıdı. 

                              Bəs  Kərəm  yenidən  alışa bilər, 

                        Bu  sevən  aşiqin  qəm  dastanıdı. 
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Aşıq  qardaş, çalma, saza  bürünüb. 

Kərəmin  alovu  yandlrar  bizi. 

Dözməz  bu naləyə  dağlar  əriyib, 

Səhranı  eyləyər  daşlar  dənizi. 

 

          Keşiş  hələ  keşik  çəkir  orada, 

          Kərəm  Əslisinə  qovuşa  bilmir. 

          Qaratikan  kolu  bitib  arada, 

          Bağrı  qan  lalələr  görüşə  bilmir. 

 

Məni  əsir  alsa  qəmin  karvanı, 

Çal, aşıq  qardaşım, bax  bir  onda  çal. 

Qoparsa  dənizdə  Nuhun  tufanı, 

“Yanıq  Kərəmini”  bax  bir  onda  çal ! 
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Nağıllaşan bir kəndim, xəyallı bir dünyam vardı. 

 

     Hələ ağlım dünyanı dərk etmədiyi vaxtlarda hər 

gördüyüm varlıqları, eşitdiyim bir sözü, hadisəni nağıl 

kimi başa düşürdüm. Uzun qış gecələrində anam bizi 

başına yığıb maraqlı nağıl danışar , biz də mənasını elə də 

başa düşməsək də maraqla qulaq asar və arada da suallar 

verər, heç cavabını gözləmədən növbəti sualı verməyə 

hazırlaşırdıq. Evimiz çox füsünkar Kür çayına yaxın bir 

yerdə olduğundan tez-tez Şirvandan qonaqlarımız olardı. 

Balıq ovlayanlar, barama qurdu üçün çəkil yarpağı 

qıranlar, çay içmək üçün atamın qonağı olardılar. 

Qonaqların əksəriyyəti də atamdan soruşardılar ki, Pənah 

kişi deyilənlərə görə bu yuxarı tərəfdə - Tomarxanlı 

meşəsində kənd olub, hətta o kənddə orta məktəb varmış. 

Bu doğrudan belədir?  Atam da hə - deyə cavab  verərdi. 

Hətta  məni  göstərib  deyərdi ki, bu uşaq Tomarxanlıda – 

Sablayın bəyin  yurdunda  olub. Düzü bu cür söhbətlərin 

tez-tez iştirakçısı olurdum. 

    Ancaq elə də bir şeyə başa düşə bilməzdim, hər şey 

mənim  üçün  qaranlıq  qalardı. Bir  dəfə  bizə  cavan, 
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bəstəboy adam gəldi. Atam Pənah kişi bu adamı çox 

hörmətlə qarşılayıb, evimizə dəvət edəndə anam Durna da 

– ay müəllim, xoş gəlmisiniz! – deyə müəllim dediyi 

adamla əl görüşdü. Bizə tez bir zamanda məlum oldu ki, 

bizim qonağımız Kürdəmir rayonunun Carlı kəndində 

məktəbdə müəllim işləyən Əlimirzə əmiymiş. Əlimirzə 

müəllim bizə  atamın  sifarişi  ilə  gəlibmiş. 

   Biz müəllim sözünü eşidəndə dərhal bədənimizdən bir 

soyuq gizilti keçdi. Dərhal guya özümüzü “düzəltməyə” 

başladıq. Anam samovarı doldurub odladı. Biz tez-tez 

odun çıtıqları atardıq ki, samovar tez qaynasın. Atam çay 

içəndən sonra dərhal yaxında otlayan  quzulardan  tutub  

kəsməyə hazırlaşanda Əlimirzə müəllim əvvəlcə qoymaq 

istəmədi. Atam dedi ki, müəllim bu necə ola bilər ki, sən 

mənim qonağım olasan, heç olmazsa sənə bir toğlu 

kəsməyəm. Müəllim, bu işi  qətiyyən ağlına gətirmə. 

    Atama biz də hər bir işdə kömək etdik. Çox qısa bir 

vaxtda atam quzunu soyub ətini covustana aparıb anama 

verdi. Nə isə... məlum oldu ki, müəllim gecəni də bizim 

qonağımız olacaq. Biz uşaqlar da çalışırdıq ki, müəllimin 

gözünə az görünək. Gecə düşəndən sonra şam etdik. 
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Söhbətdən  məlum oldu ki, bəs mənim məktəb yaşım artıq 

keçib. Bu il mən hökmən Carlı kəndinə 8 illik məktəbə 

getməliyəm. Elə o söhbətdə  rəhmətlik  Əlimirzə  müəllim 

Tomarxanlı  kəndində  orta  məktəb  olmasından, hətta 

Kürün sol tərəfindən Carlı, Türkkədi, Mollakənd, Xəlsə, 

Axfacı kəndlərindən həmin məktəbdə oxumağa şagirdlər 

gəlməsindən danışardı. Indi iş elə gətirmişdi ki, 1960-cı 

ildə vaxtı ilə mənim doğulduğum  Tomarxanlı kəndinə 

oxumağa gələnlərin kəndinə mən oxumağa gedəcəydim. 

Əlimirzə müəllim o axşam elə gözəl sözlər danışırdı ki, 

daha biz müəllimdən qorxmurduq. Əksinə bu şəxsə biz az 

da yazığımız gəlməyə başlamışdı. Onun sağ əlinin  3  

barmağı  yox idi. Əlimirzə müəllim Tomarxanlı kənd orta 

məktəbinin fəaliyyətindən, uğurlarından, müəllimlərin çox 

çətin vəziyyətdə işləmələrindən elə danışdı ki, artıq o 

kənd, o məktəb mənim qəlbimdə nağıllaşmışdı. Gecə 

yatağa uzananda dərhal yuxuya gedə  bilmədim.  Səhərə  

kimi  Tomarxanlı   kənd  orta məktəbinin harda olması, 

necə  olması  barədə  düşündüm. Axı bu məktəb nədir ki, 

onun haqqında bu qədər danışırlar. Mən yeni dərs ilində 

məktəbə gedəndə neyləməliyəm, müəllim adamı  döymür  

ki, saysız – hesabsız  suallar  yaranmışdı başımda. 
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Cavabı bilinməyən bir sirli aləm məndən cavab istəyirdi.  

Bu cavabı sentyabr ayı gələndə, mən məktəbə gedəndə 

verməliydim. Hələlik azad bir insan idim. Kür çayının 

qıvrıla-qıvrıla axıb qalın meşəni bir kəmər kimi belini 

sıxıb, səhər-səhər al şəfəqlərinin sular üstündə minbir 

rəqsinə baxmaqdan doymazdım. Mənim qəlbimdə 

nağıllaşan bu kəndin səssiz-səmirsiz pıçıltılarına, meşə 

quşlarının, cırcıramalarının  gecə  qaranlığında səs-səsə 

verib oxumalarını eşidib dərin yuxuya gedərdim. Sözün 

həqiqi mənasında tam yəqin etmişdim ki, mən bu 

varlığımda nağıllaşan bir kəndi, xəyallı bir dünyada 

yaşadırdım. Vaxt-vədə  gələndə atamla gəmiyə minib 

Carlı  kənd 8 illik məktəbinin 1-ci sinifinə getdim. Yol 

boyu atam bu yerlər haqqında mənə danışır, başa salırdı 

ki, bax gəmini bu cür sür, bura bağla, bax bu cığırla 

bəndin üstünə qalx. Bax, gördüyün o böyük bina 

məktəbdir. Heç yerə dönməyib məktəbə get. Orada 

müəllimlər səni qarşılayacaq. Atam mənə  gördüyüm  hər 

nə vardısa elə təsvir edir, onun haqqında elə danışırdı ki, 

mən  də onu  bir  dəfəlik  gözlərimə  köçürürdüm. Mən 

məktəbdə müəllimləri, uşaqları  görəndə  hansı  hissləri,  
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həyacanları  keçirdiyim inanınki hələ bu gün də 

mənimlədi. 

   Illər keçdikcə yazıb-oxumağı bacarır, hətta əlaçı da 

olmuşdum. Bir neçə il bundan qabaq gözlərimə, 

düşüncələrimə köçmüş duman, yuxu kimi sandığım 

duman yavaş-yavaş çəkilir, azalır,  gözlərim  qarşısında 

nəhayətsiz göylər açılırdı. Artıq dünyanı müxtəlif şəkildə 

dərk edir, nağıllaşan kənd haqqında bilgilər toplamağa 

başlamış, həmin kəndin qalıqları, yurd yerləri, möhtəşəm 

qovaq ağaclarını,o ağaclara sarmaşan üzüm tənəklərinə 

heyran-heyran baxmaqdan doymazdım. Bu meşələr 

dünyasının kiçik bir cəngavəri kimi heç nədən qorxmur, 

hər yeri gəzir, turacların, qırqovulların səsinə qulaq 

asardım. Mənə elə gəlirdi ki, mən nə vaxtsa bu kənddə, bu 

ərazidə, bu meşələr dünyasında olmuşam. Atam ilk dəfə 

məni bu meşəyə gətirəndə demişdi ki, bi meşədə canavar, 

çaqqal, tülkü, donuz var. Ancaq sən onlardan heç vaxt 

qorxma. Birincisi hər bir heyvan insandan qorxur, ikincisi 

də sən kişisən. Kişilər də gərək mərd, qorxmaz olsunlar. 

Məktəbdə olarkən hər kəs - müəllimlər artıq məni öz 

övladı, əzizləri  bilirdilər. Kənd  adamları  da  məni  
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görəndə “Qarabağlı” deyə müraciət edirdilər. Qarabağlı  

necəsən, hara  gedirsən? 

      Və sair. Hər kəsin mənə belə deməsi, müraciət 

etməsindən gizli-gizli ilahi zövq alır, ürəyimdə daxili 

qürur hissi keçirirdım. Bir dəfə atamla Tomarxanlı 

kəndinin ərazisindəki meşəlikdən ot çalmağa gedəndə 

soruşdum ki, - qağa, Carlı kəndində hamı mənə qarabağlı 

deyir, doğurdan bu belədir? Həqiqətən onlar düz deyirlər? 

Atam da  öz növbəsində dedi ki, bəli, əlbətdə. Sən 

Qarabağlısan. Bax sənə dediyim bu sözləri yadında yaxşı 

saxla. Bax gördüyün sol  tərəfi – yəni  sizin  məktəb olan 

yer Şirvan, sağ tərəfi – yəni bizim durduğumuz yer 

Qarabağ adlanır. Oğul, bil  ki, bax  bu  ərazidə 

Allahmədətli, Heydərxan, Tomarxanlı bir az da günçıxan 

tərəfi göstərib dedi ki, Hacımustafalı kəndidir. Üç-dörd 

gün bundan  əvvəl  getmişdik ha, bax o kiçik kənd. 

Qarabağlı, tərəkəmələr və Tomarxanlı sözləri uşaqlıq 

illərindən haqqında eşitdiyim bilgilər, söz-söhbətlərin hər 

anı mənim üçün nağıl olan bir kənd haqqında məlumat-

lanırdım. Atam məqam olanda, söz-sözü çəkib gətirəndə 

deyirdi ki,  bizim  dədə-baba yerimiz Xoneşen, Xocavənd 
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yaylaqlarının ərazisi olub. Biz tarixən yayı dağlarda, 

qışlaqları isə bax bu yerlərdə - Kür-Araz  ovalıqlarında 

keçirmişik. Ona görə də Şirvan  tərəfin  camaatı  sənə 

qarabağlı deyirlər.  Bir dəfə 1980-ci illər idi. Mən neçə 

illər idi ki, Cəfərli kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat 

müəllimi işləyirdim. Qızmar, yandırıcı iyun ayı idi. 

Deyəsən , imtahan vaxtı  idi. Biz  müəllimlər  də məktəbə 

yığışmışdıq. Axşam üstü gün dəyməyən gölgəlikdə əyləşib 

söhbət edir, havanın sərinləşməsini gözləyirdik. Birdən 

məktəbin direktoru İnqilab Vəlizadə yaxasını yelpə-yelpə 

qayıtdı ki, - ə, Mürşüd müəllim, deyirəm o rəhmətliklər  

bir  sürü  qoyun - malın dalına düşüb, o cür Xocavənd 

yaylaqlarını qoyub bu ilan mələyən otlaq sahələrə üz 

tutublar, bizi də əsir-yesir eləyiblər. Allah sizə rəhmət  

eləsin, bura yaşamalı yerdi ki, bura gəlmisiniz?  Söz yox 

istinin təsirindən bu sözləri deyirdi, amma fikirləşəndə də 

çox düz deyirdi. Səməd Vurğun demişkən, bu aran 

yerlərinə günəş “ağzından” od tökürdü. Bu söhbətdən illər 

keçdi. Artıq Dağlıq Qarabağ hadisələri başlayanda Füzuli 

rayonunun   bir  böyük   kəndi müvəqqəti  olaraq  bizim   
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məktəbdə  məskunlaşdırıldı. Bizim məktəb elə tutuldu ki, 

oturmağa yer tapmadıq. 

   Çox dəhşətli vəziyyət idi. Torpaqlarımız məcburən 

boşaldılırdı. Hər gün döyüş  bölgəsindən qara xəbərlər 

gəlir, igid oğullar düşmənlə müqayisədə əliyalın döyüşüb, 

şəhid olurdular. Öz yurd-yuvalarından qaçıb ölümün 

caynağından qurtarıb bizim məktəbə sığınan insanları 

görəndə yenə bir gün İnqilab müəlim orada olan 

müəllimlərə üz tutub dedi ki, - o, rəhmətlikləri deyirəme, o 

vaxtlar dədə- babalarımız nə uzaq görən kişilər olublar ki, 

bura gəliblər. Yoxsa, Mürşüd müəllim, canın üçün bu 

qaçqınçılığa biz dözməzdik. Hamımız qırılıb, məhv 

olardıq. Bu insanlar sağ olsunlar, dözümlü insanlardı. 

Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin ay bizi əsrin 

əvvəllərində bura gətirən ağsaqqallar. Mən də o  

rəhmətlikləri bizi odda qalayan adlandırdım. Ə, yox, bizim 

rəhmətliklər sən demə xilaskarımızmışlar.  Ay allah sizə 

rəhmət eləsin, deyərdi. Elə İnqilab müəllim də dünyasını 

çoxdan dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Ancaq sözün düzü 

zarafat da olsa İnqilab müəllim  hər mənada düz deyirdi. 

Mən sonralar  1994-cü  ildə  Coğrafiya  Elmlər  Namizədi 
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Bakı Dövlət Universitetinin dossenti Sərhəd Atakişiyev 

haqqında bir oçerk yazmalıydım.  Elə ona görə də həm 

Sərhəd, həm də digər həmkəndlim, ellimiz, obamızın 

ləyaqətli oğlu dossent Ağamoğlan Ələsgərovla tez-tez 

görüşərdim. Söhbət hərlənib-fırlanıb  Vəliağa muğan-

lılarından, bizim dədə-baba yurdlarımızın tarixən 

Xoneşen, Xocavənd rayonunun ərazisi və yaylaq 

yerlərimiz isə Kəlbəcər rayonunun ərazisi Uzun yal, Pəri 

çınqılı, Lilpar, Qoşqar, Qara göl ərazisi, sonra  isə  Laçın  

rayonunun biçənəkləri, Əyri qar, Ala göllər otlaqları, 

xamları, biçənəkləri bizim  qoyun  sürülərinin otlaq, 

yaylaq yerləri olub. Laçın rayonunun Minkənd, Şəlvə 

dərəsi camaatı bizim Vəliağa muğanlıları ilə dədə-baba 

dostları idilər. Yay aylarında get-gəlləri olublar. 

    ... Nə isə deyəsən mövzudan uzaqlaşdım. Hər gün 

qoyun sürümüzü atamın  tapşırığı ilə Tomarxanlı kəndinin 

yerləşdiyi otlaq sahələrinə aparardım. Sözün düzünə qalsa  

elə bu əraziyə gəlmək mənim də ürəyimcə idi. Heç 

özümün də bilmədiyim duyğular, düşüncələr  məni  bu sıx 

meşəliyə, illərlə mənim uşaq qəlbimdə nağıllaşan bir 

kəndə çəkib gətirərdi. Günlər bir-birini əvəz edib, aylar da 

illərə döndükcə bu nağıl deyəsən gerçəkləşməyə 
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meşəliyə, illərlə mənim uşaq qəlbimdə nağıllaşan bir 

kəndə çəkib gətirərdi. Günlər bir-birini əvəz edib, aylar da 

illərə döndükcə bu nağıl deyəsən gerçəkləşməyə 

başlayırdı. Bu kəndin qalıqları içərisində möhtəşəm qovaq 

ağaclarının varlığı düzü indi də durur. 

      Elə başa düşürəm ki, hələ neçə illər də duracaq. 

Ikincisi bu kəndin qalıqları olan yerlərdə heç cür girmək 

mümkün olmayan kolluqların içərisindən yaz gələndə 

meyvə ağaclarının çiçəkləyib  füsünkar mənzərə  

yaratması bu nağıllaşan kəndin nə qədər barlı-baharlı 

olduğundan xəbər verirdi. Hər şey gözəldi, bircə evlər, bir 

də dünyanın əşrəfi sayılan insanlar yoxdu. Mənim 

qəlbimdə nağıllaşan bu əfsanəvi yurdu boş qalmış, sükut 

içində uyuyan kəndin xarabalıqlarını zinətləndirən, ona 

ruh verib, cana gətirən insan varlığıymış. Hər dəfə 

qoyunları Tomarxanlı meşəsinə otlaq sahələrinə otarmağa 

aparanda yadda qalan bir hadisə ilə, mənim diqqətimi 

çəkəcək bir işlə qarşılaşacağımı duyurdum. Bir dəfə 

qoyunları  otlaqlarda  otararkən  birdən qoyunların 

hürküşdüklərini gördüm. Tez ora getdim, hiss etdim ki, 

burda kimsə var. Mənə kimsə baxır. Çox diqqətlə hər yerə 

nəzər yetirəndə birdən qoyun sürüsünün içində bir iri, zil  

 
 



68 

Yusif   Cəfərli  

 
qara, sanki eynək taxmış kimi görünən bir ilanın mənə 

baxdığını gördüm. Bu ilan o qədər zil qara, parıltılı, iri 

təsir bağışladı ki, hələ belə qara rəng görməmişdim. Bu 

ilan bir qədər yerdən başını qaldırıb eynək altından dönüb 

elə baxdı ki, sanki deyirdi ki, get burdan. Mənə 

yaxınlaşma. Əziz oxucular, bu ilan elə bir baxışla mənə 

baxırdı ki, dərhal bu baxışlardan qorxu süzülüb qəlbimə 

axdı. Bu baxışlarda düşüncə, dərin  məna, həm  də  incik, 

qəzəb vardı. Inanın ilanın sərbəst gedişinə mane olan 

qoyunları haylayıb oradan mümkün qədər tez 

uzaqlaşmağa çalışdım. Axşam arxaca qoyunları gətirəndə 

məlum oldu ki, qara vurağan bir qoçun boğazının altı 

şişib. Qoç zorla nəfəs alırdı. Atam qoça baxan kimi qayıtdı 

ki, bu qoçu zəhərli bir ilan vurub. Atam soruşdu ki, 

qoyunları  harada otarırdın?  

- Tomarxanlı meşəsində, deyirdin ki, burada orta 

məktəb olub, bax, həmin yerə yaxın. 

Sonra atam dedi ki, o ilanı gördünmü ?   

- Hə, ata, gördüm. Amma xeyli aramız vardı.  

Hə, yaxşı qurtarmışıq. O adam yeyən, nəhəng bir ilandır. 

Bir də o yerlərə qoyunları aparma. Həqiqətən o  qoç gecə 

öldü. Atam  o  qoçun  ətini  itlər  yeməsin  deyə  yer  qazıb  
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basdırdı. Elə o vaxtdan harda ilan görsəm, lap televizorda  

belə qorxuram. O qara  ilanın  soyuq baxışları bütün o 

uşaqlıq dünyama çöküb. Bir dəfə də mən sübh tezdən 

qoyunları örüşə aparmalıydım. Qardaşım Əhmədağa saat 

11-12-yə işləmiş yemək, su gətirməliydi. Qardaşım  

Əhmədağanın gəlməsinə az qalırdı. Elə bu dəqiqələrdə 

gəlməliydi. Birdən  mənim qulağıma kimsənin çaldığı  fit  

səsi  gəldi. Elə bil kimsə məni fit verib yanına çağırır, 

yada ki, harada olduğunu bildirirdi. 

     Düzü əvvəlcə elə bildim ki, Əhmədağa gəlib, ətrafda 

gizlənib. Indi də yerini  mənə bildirmək istəyir. Çaş-baş 

qalmışdım. Bu meşənin içində mən Əhmədağanı necə tapa 

bilərdim ki? Bu fit səsi çox yaxınlıqdan gəlirdi.  

- Ə, Əhmədağa bilirəm ey sənsən, bu yaxınlıqda 

gizlənmisən. Daha gizləndiyin yerdən  çıx. Hə, hə, 

düzdü  səni tapa bilmədim. Uduzdum – deyə 

bildirdim. 

Ətrafa diqqətlə baxanda gördüm ki, bay, Əhmədağa 

bəndin üstü ilə hələ indi gəlir. Düzü çox həyəcanlandım. 

Yaxşı bəs məni burada fitlə kim çağırırdı. Hələ qardaşımın 

gəlməsinə xeyli vaxt vardı. 
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Heç onu çağırsam da uzaqlıqdan eşidə bilməzdi. Ona görə 

də  diqqətlə  ayağa durub, səssizcə hər tərəfə baxmağa 

başladım. Qoyunların bəzisi yulğunun kölgəsində yatıb 

gövşək vurur, bəzisi də baş-başa kölgəlikdə bir-birinə 

qısılıb durmuşdular. Birdən yulğunun altından bir ala-bula 

quzu başına oxşar bir ilan yerdən bir yarım metr yuxarı 

qaldırıb mənə baxırdı. Indi mənə aydın oldu ki, məni 

bayaqdan fitlə çağıran bu ilaniymiş. Elə o vaxt ilandan 

qorxduğum üçün dalın-dalın qardaşımın  gəldiyi  tərəfə  

qaçmağa başladım. Əhmədağa  mənim  niyə  belə 

qorxduğumu, nə  hadisə baş verdiyini soruşdu. Mən 

gördüklərimin hamısını dedim. Qardaşım məndən  4-5 yaş 

böyük idi. O dedi ki, hə, bu ola bilər. Mən bilirəm fit 

çalan, quyruğunu şaqqıldadan, uçan ilanlar var. 

Qoyunların yanına gəlib, onun durub mənə tərəf baxdığı 

yeri ona göstərdim. Həqiqətən yerdə böyük bir ilanın 

sürünüb  getdiyi aydınca görünürdü.      

   Qardaşımın  gətirdiyi su qabını başıma çəkib 

boşaltdıqdan sonra özümə gəldim. 

     Hə bu gün də nağıllaşan kəndimin bir kiçik  

“səyahəti”də  belə keçdi. Qoyun  sürüsünü Kürün sahilinin 
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yaxınlığında möhtəşəm bir qovaq ağacının kölgəsinə 

apardıq. Bəlkə də kölgəsində 1000 qoyun-quzu yerləşə 

bilən həmin möhtəşəm ağaclar indi də durur.  O 

vaxtlardan 50 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, elə 

indi də çox uca və möhtəşəmdir... 

    Belə deyirlər, bu dünyada danılmaz bir həqiqət var. Bir 

millətin, bir tayfanın süqutu o zaman başlayır ki, o öz 

tarixini unudur. Öz tarixini unudan millət, heç vaxt millət, 

xalq sayıla bilməz.  

      Belə deyiblər  ki, tarixi  tarix  yazır. Uşaqlıq illərindən 

mənim varlığımı əsir alan, mənim döyünən kiçik qəlbimi, 

yoxluğu ilə titrədən nağıllaşan, kəndin keçmişi barədə 

müəyyən bilgilər toplamağa başladım. Bu bilgiləri     

topladıqca, bu məlumatlar dil açıb danışdıqca qəlbim 

sevinirdi. Çünki Tomarxanlı kəndi unudulmayıb. O 

ürəklərdə, sənədlərdə və xalqın yaddaşında yaşayır. Mən  

doğma yurdunu, elini, obasını, öz soykökünü sevən  bir  

pedaqoq  kimi, bir şair kimi cürət edib yeni nəsil üçün 

qaranlıq qalan həyat həqiqətlərinə baş vurmaq istədim. 

Məni narahat edən rayonumuzun, ümumilikdə götürəndə 

doğma  Azərbaycanımızın  çox  az   öyrənilmiş  Muğan 

ərazisi, bizim İmişli rayonu  üçün  səciyyəvi  olan  Vəliağa 
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muğanlıları haqqında bir çox tarixi mənbələri araşdırdım, 

yaşlı nəsillərin yaddaşlarına, bilgilərinə ümid bağlayıb üz 

tutdum. Eşitdiyim, öyrəndiyim bilgiləri əziz, çox dəyərli 

oxuculara  “Vəliağa  muğanlıları  və  ya torpaq 

müqəddəsdir” kitabında qismən, az da olsa məlumat 

verməyə çalışmışam. O kitabdan bir qədər fərqli olaraq 

həm o müqəddəs torpaqlar, həm də “Vəliağa muğanlıları 

və ya tərəkəmə dünyası”  kitabında  məlumatları qarşımıza 

məqsəd qoymuşuq ki, daha da zəngin, tutarlı faktlarla bir 

qədər də bədii publisistik tərzdə oxucuların bədii, 

sərvətinə çevirək. 

     Muğan  ərazisi, o,  cümlədən  Muğan şəhəri haqqında 

bir çox tarixi mənbələri aradım, tədqiqat araşdırmalarını 

vərəqlədim, əlimə düşən ən qədim dövrdən bu günə qədər 

bir vərəq yazını, xəritələrə acgözlüklə baxıb müqayisələr 

apardım, alim və tədqiqatçıların fikirlərini öyrəndim. 

Saatlarla, günlərlə düşüncələrə daldım. Ancaq və ancaq 

belə qənaətə gəldim ki, nəticədə orta əsr ərəb və şərq 

müəllifləri Muğanla bağlı fikirləri, demək olar ki, üst-üstə 

düşür. XIV–XIX əsr Muğanı haqqında məlumat o qədər 

də ətraflı, geniş şaxəli  yazılmamışdır.  
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       XX əsr müəlliflərinin Muğan şəhər yerləri haqqındakı 

fikirləri ziddiyyətlidir. Biri o birini ya təkrarlayır  ya da ki, 

təkzib edir. 

     ASE-də göstərilir ki, muğanlılar - Cənublu, Şimali 

Muğan düzündə yaşamış türkdilli Azərbaycan tayfalarının 

umumi adıdır. Bu tayfaların Muğanda qədimdən 

yaşamaları məlumdur. XIX əsrdə isə Qaradonlu (indiki 

İmişli rayonunun)  ərazisində 8 tirədən ibarət olmuş, 

maldarlıq və qoyunçuluqla  məşğul olmuşlar. Muğan 

tarixən  çox  geniş əraziyə  malik  olmaqla  Azərbaycan 

torpaqlarına aid olmuş və bu gün də öz varlığını saxlayır.    

       O cümlədən Kür və Araz çayları  arasında yaşayan  

Vəliağa muğanlıları qışı qışlaqlarda, yayı isə tarixən 

özlərinin dədə-baba yurdları olan Xocavənd, Laçın, 

Kəlbəcər rayonlarının otlaqlarında, biçənəklərində 

keçirərdilər. Çox  təəssüflər olsun ki, 1990-cı ildən məlum 

Dağlıq Qarabağ hadisələrindən sonra gedə bilmirlər. 

Müvəqqəti olaraq erməni qəsbkarlarının işğalı altındadır. 

Söz yox ki, bu işğal müvəqqətidir. Tezliklə xalq öz dədə-

baba yurdlarına qayıdacaqdır. 

   Ancaq  insana  pis  təsir  edən odur ki, tarixən maldarlıq, 
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qoyunçuluq, bir sözlə  həyat təcrübəsi, adət ənənələri ilə 

zəngin olan tərəkəmə həyatı ilə arana-dağa gedən 

nəsillərin nümayəndələri dağları elsiz-elatsız görüb, bu 

ayrılığa dözməyib dünyadan köçdülər. Allah onlara qəni-

qəni rəhmət eləsin. O, heyvandarlar, o zəngin 

mənəviyyatlı insanların çoxusu bəlkə də elə Xoneşen, 

Şuşa, Laçın, Kəlbəcər dağlarında dünya-ya gəlmişdilər. 

Yaşlaşmış, kövrəlmiş bir vaxtda illərdən bəri oturaq 

həyata başlasalar da o dağların  həsrəti  ilə dünyadan 

köçdülər. Bir çox tədqiqatlara görə Muğanın adı Muğanda 

olan ərazilərin Muğ-Miki tayfalarının adından 

götürülmüşdür. Bəzi tədqiqatçılar isə “muğan” sözünün 

türk sözü kimi qəbul edərək, Altay mənşəli olduğunu iddia 

edirlər. Türkcə “muğ” sözü – düz, “an” şəkilçisi isə - yer, 

yəni düz yer, düzənlik, isti olan yer, aran kimi başa 

düşülməsi  anlamına  gəlir. 

     Bir çox ölkələrdə - Altayda, Orta asiyada, Qzaxıstanda, 

Sibirdə, hətta Azərbaycanda yaşayan  türksoylu  xalq- 

ların, tayfaların çoxu düzən yerdə yaşamış və bu gün də 

yaşamaqdadır. Çünki, bu həyatın bir qanunudur. Nəsillər 

dalınca nəsillər gəlir. Elə bir  nəsil  ki, zaman-zaman 
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ötüşdükcə bir – birindən fərqli yaxşı mənada daha müasir, 

daha dünyagörüşlü. Biz  bu kitabda yeri gəldikcə yeni 

nəsil, yeni əsr, yeni dövr haqqında imkanımız daxilində 

söhbət açacağıq.  

     “Vəliağa muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir” 

kitabında belə bir fəsil var.  

“Yaşadığınız yerin tarixini mükəmməl öyrənin”                                                                                                  

                                                    H. Əliyev  

     Həmin bəzi məqamlarını “Vəliağa muğanlıları və ya 

tərəkəmə dünyası” kitabının oxucularının  diqqətinə  

çatdırmaq istəyirəm. Necə deyərlər təkrarçılıq kimi 

olmasın,  həmin yazıda oxuyuruq.... 

     O vaxtlar Rəsul Həmzətovun “Mənim Dağıstanım“ 

kitabını oxuyurdum. Bu kitabı oxuduğumdan bəzi şeirləri, 

cümlələri yadımda saxlamışdım. Kitabın bir yerində 

deyilirdi : 

- “ Yuxudan qalxanda gecə gördüyün yuxular barədə 

düşün “. 

    Yuxudan çoxdan qalxsam da gecə gördüyüm yuxunun 

təsirindən ayrıla bilmir, başımı necə, hansı işlə qatmağa 

çalışırdımsa da, yenə o yuxunun orbitindən necə deyərlər, 

 
 



76 

Yusif   Cəfərli  

 
cazibə qüvvəsindən xilas ola bilmirdim. 

        Gecə gördüyüm yuxu beləydi : 

 Gördüm ki, bax  bu çovustanın  yanında bir qara rəngli 

avtomobil dayandı. Tez dönüb  avtomobilə  doğru baxdım. 

Bu zaman heyrətimdən donub qaldım. Özümü birtəhər ələ 

alıb irəli yeridim. Avtomobildən düşən dünya səviyyəli 

siyasətçi, siyasi öndərimiz, möhtərəm Prezidentimiz 

Heydər Əliyev cənabları idi. Məni özünəxas səmimiliklə 

salamlayıb, sağ qolumdan tutub, bu ərazidə  nar  bağına  

doğru  addımlayıb, bu yerlər barədə bir neçə suallar verdi. 

     Mən çox həvəslə, çaşmadan Kür çayı, Sarı su gölü, 

Pənahlı obası, “Vova” oxotnik bazası haqqında danışdım. 

Hətta, 1962-1963-cü illərdə SSRİ müdafiə nazirinin 

təyyarə ilə buraya ova gəldiyini də dedim. Məni olduqca 

səmimi dinləyib dedi : 

- “Oğul, çalışın xalqımızın tarixini yaxşı, mükəmməl 

öyrənin. Ən başlıcası isə yaşadığınız kəndin, rayonun 

keçmişini dərindən bilin. Bunu sizdən kiçiklərə, yeni 

nəsilə, yaşlı nəsilin içərisində ola bilsin ki, 

bilməyənlər var. Bax onlara da çatdırın, söyləyin”.  

Sonra torpaq, vətən, onun müqəddəsliyi haqqında yadıma 

düşəndə qəlbimə, varlığıma bir hərarət, istilik gəlir. Inanın  
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o sözlər, o yuxu görüşü həmişə oxumağa, öz rayonum, 

kəndim haqqında bilgilər toplamağa səsləyir. Illərdən bəri 

qəlbimdə cücərən bu istək illər keçdikcə, yaşa dolduqca, 

gözlərimə çökmüş duman seyrəlib, nağıllaşan kəndin 

sorğusu üçün bir çox yaşlı nəslin nümayəndələrinə -  arxiv 

materiallarına üz tutdum. Düzünü deyim bu üz tutmaları 

çox zaman üzümü güldürdü.         

     Məktəbli olarkən bizim rayonumuzun adı nə üçün 

İmişli olduğu məni düşündürürdü. Hansı qəzetdə, kitabda, 

jurnalda və yaxud televiziyada, radioda doğma yurdum 

İmişli haqqında bir yazı, məqalə və ya verliş gedərdisə 

dərhal onu tapıb oxuyar və ya diqqətlə dinləyərdim. Lap 

müəllim işləyəndə, ara-sıra məqalələr, şeirlər yazanda da 

İmişlinin adı haqqında mənim də müəyyən versiyalarım 

vardı. Ancaq bu mülahizələr bu versiyalar düzünü deyim 

ki, məni qəlbən razı salmırdı. Bir dəfə elə oldu ki, lap 

çoxdan tanıdığım, çox talantlı  mühəndis, melerator  

Fəyyaz Həşimovla görüşüb, bu mövzu haqqında söhbət 

etdik. Bu talantlı insan, zəngin mənəvi dünyası olan, əhli  

beyt  aşiqi  İmişli rayonunun ən mötəbər el 

ağsaqqallarından biri olan Fəyyaz  Həşimovun  “ Xalq 

sözü “qəzetində  bu  tarixi hadisələri özündə əks etdirən 

tərcümeyi-hal  xarakterli  bir  yazısı  dərc  olunmuşdu. 
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Düzü məqalə-yazı mənim çox xoşuma gəldi. Imişlinin adı 

və onun İmişli  kəndi  olması, hətta o kənddə 4-5 nəfər 

kimlər olub, adlarını belı deməsi, mənim  çox  xoşuma 

gəldi. 

      Iş elə gətirdi ki, bu ad məsələsi məni tam razı salmışdı. 

Çünki dəfələrlə elə məqamlar olub ki, bu İmişli adı ilə fəxr 

etmişəm. Bu iş dəfələrlə olub. Daha bir qədər oxucularım 

üçün yorucu olmasın. Bu adın önündə baş əydiyim  

anların,  bir-iki  dəfəsini deyim : 

      1970-ci il idi Gəncədə Universitetdə təhsil alırdım. 1-

ci kurs tələbəsi idim. Artıq 5-6 ay idi ki, təhsil alır, demək 

olar ki, Gəncəni az da olsa tanıyırdım. Bir-birindən dəyərli 

tələbə dostlarım vardı. Yəni biz o qədər mehriban dost 

olmuşuq ki, az qala o vaxtdan 45 - 46 il  keçib  biz  bu  

günə  qədər münasibətimizi saxlamışıq. 

   İnqilab Rzayev – şairdi, Azərbaycan Yazıçılar birliyinin 

üzvüdür. Həsən Məmmədov – Gəncə bölgəsi “Avia” 

kompaniyasının prezidentidir, iş adamıdır.  Ələsgər 

Əlioğlu – şairdir, Azərbaycan Yazıçılar birliyinin üzvüdür. 

   Bunları əziz oxuculara deməkdə məqsədim odur ki, mən 

elə qrupa düşmüşdüm ki, hamısı istedadlı, talantlı tələbələr 
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idi. 

    Mənim bir müəllim, yazıçı, şair kimi yetişməyimdə o, 

tələbələrin, o mühitin çox köməklikləri oldu. Mən 

onlardan çox şey öyrəndim. Hə, bir dəfə yaxın dostum 

İnqilab İsakın qardaşının kiçik toyu olacaqdı. Mən də boş 

vaxtlarımda İnqilabgilə gedirdim. Növbəti gedişimdə 

şəhərdən nə isə bir şey alıb gətirmək lazım idi. Rəhmətlik 

İsak dayı mənə pul verib taksi ilə həmin əşyanı tez alıb 

gətirməyi tapşırdı. Mən dərhal taksiyə əyləşib göndərilən 

yerə getdim.  

     Alıb qayıdanda taksinin şoferinə dedim ki, burda  bu  

çox  bahadır, bizim  rayonda belə deyil. Sürücü soruşdu ki, 

sizin rayon hansı rayondur?  

–  İmişli rayonudur, dedim. 

Sürücü çönüb üzümə baxdı.  

- Sən İmişlidənsən? 

Bəli, dedim. Mən İmişli rayonundanam. 

- Hansı kəndindənsən?  

- Cəfərlidən. Rayona lap yaxın bir kənddir.  

      -    Belə çıxır ki, sən tərəkəməsən də. 

- Bəli, düz deyirsən. Tərəkəməyəm. 
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- Imişlidən bir adam desəm tanıyarsan? 

- Nə bilim, deyin də, bəlkə tanıdım. 

Sürücü mənimlə çox səmimi söhbətə girişib dedi : 

- Qaz Əlini tanıyırsan ? 

- Əlbətdə tanıyıram, heç fikirləşmədən cavab 

verdim. Səməd Vurğun kimi ağ saçları var. Əliyev Əli 

Dadaş oğlu. 

- Bizim Cəfərli kəndinin əhatə etdiyi  “Yüksəliş” 

kolxozunda təsərrüfat rəhbəri olub. 

Bu sözləri deyən məqamlarda mənzil başına çatdıq. 

Sürcünün pulunu verib getmək  istəyəndə  qayıtdı  ki, ay  

tələbə oğlan, nə pul, nə getmək. Heç elə kişilik olar ki, Əli 

dayının sən həmyerlisi olasan, səndən pul alam və onu 

evimə qonaq aparmayam, deyib aşağı düşdü. 

    Ev yiyəsi İsak dayı nə isə bəlkə bir şey olub, deyə 

soruşdu. Taksi şoferi mənimlə olan söhbəti İsak dayıya 

danışdı və xahiş etdi ki, mənə icazə versin, o məni qonaq 

aparsın. Dünya görmüş İsak dayı sürücüyə, “çox sağ” ol 

deyib, sən ki, belə etdin elə aparmışkən varsan. Burda toy 

başlayır. Sən  də  Əlini tanıyan  bir  insan kimi bu toyda 

iştirak et. Mən də Əliynən dostam. 
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Yusif yaxşı bilir. Bax bu gördüyün evdə Əli çox duz-çörək 

kəsib. Bu sözlərdən, inanın ürəyim dağa dönmüşdü. Elə 

bilirdim ki, hamı mənə baxıb, qibtə edirdi.  

     Bizim qonşu otaqda qalan tələbələr Kənd Təsərrüfatı 

İnstitutunda oxuyurdular. Bir gün gəldilər ki : 

- Ayə, bu gün bildiniz, heç başımıza nə gəldi, nələr 

oldu? 

- Deyin bilək də  deyə soruşduq. 

Institutun yemək salonuna gedəndə bir də baxdım ki, lap 

yaxınlıqda   həmyerlimiz Əli dayı akademik Validə 

Tutayukla söhbət edir. Bir  təhər özümüzdə cəsarət tapıb 

Əli dayıyla görüşdük. Bizi görüb sevindi. Elə bu zaman 

xeyli tələbə də maraq üçün  durub  bizim  bu  ağ  saçlı  

və  akademik Validə xanıma baxırdı. Bizə baxan 

tələbələr əvvəldən bilirdilər ki, biz İmişli rayonundanıq. 

Əli dayı bizim vəziyyətimizlə, necə oxumağımızla ma-

raqlandı.Müəllimlərin birinə dedi ki, yeməkxananın mü-

dirini bura çağırsın. Az keçmədi yeməkxananın rəhbəri 

gəldi, Əli dayı bir gün nə qədər alver getdiyini soruşdu. 

O, nə dedisə Əli dayı 500 manat pul çıxarıb veridi və 

tapşırdı ki, bu gün  bütün  tələbələr,  müəllimlər  nahar   

 



82 

Yusif   Cəfərli  
 

 
etsələr onlardan pul alma. Bütün xərc ödənib, deyin. Özü 

də ki, hər kəsi çağırıb qonaq edin, halal xoşları olsun. 

    Hələ sözün həqiqi mənasında gənclik illərində İmişli 

rayonu və onun sakinləri haqqında o qədər səxavətlilik, 

mərdlik, halal çörəyə hörmət etmək, əsas  da  xoş sözlər 

eşitmişəm ki, aybaay, ilbəil rayonumuz gözümdə ucalıb. 

Dəfələrlə düşünmüşəm ki, nə yaxşı filan rayonda yox, 

məhz İmişlidə anadan olmuşam. Yaxşı deyiblər  ki, axı 

insanın vətəni onun doğulduğu kənddən, rayondan 

başlayır. Min şükür bu günə. Uşaqlıq illərindən mənim 

dünyamda nağıllaşan kəndin qoynunda, biçənəklərində 

qoyun-quzu  otara-otara böyüyür, yurd yerində bitən 

meyvə ağaclarının meyvəsindən yeyər, tamam, kamal dərk 

etmədiyim  yuxulu bir dünya yaşayırdım. Ötən illərin 

söhbətidir. Bir gün qocaman pedaqoq Ənvər  Kərimovla 

xeyli həmsöhbət olduq. Indi dünyasını dəyişib, Allah 

Ənvər müəllimə rəhmət eləsin. Bu qocaman pedaqoqdan  

xahiş etdim ki, Tomarxanlı məktəbi haqqında məlumat 

versin. Söhbətimizdən heç 1-2 gün keçməmiş müəllimlə 

görüşəndə mənə bir qoşa vərəq verdi ki, Yusif müəllim,  
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dediyin məlumatları burda yazmışam. Allah sənə rəhmət 

eləsin ay, Ənvər müəllim. Misilsiz pedaqoq 2016-cı  ilin  

əvvəllərində  dünyasını dəyişib.  Mən o vaxtları “Vəliağa 

muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir”  kitabı  üzərində  

işləyirdim. 

      Ənvər müəllimin verdiyini nəzərə alıb vergülünə, 

nöqtəsinə dəymədən həmin yazını da bu “Vəliağa 

muğanlıları və ya tərəkəmə  dünyası“ kitabında verirəm, 

gəlin oxuyaq.     Misilsiz pedaqoq, zəngin mənəvi dünyası 

olan qocaman müəllim Aslan Eminov adına 7 saylı  tam 

orta məktəbindən (keçmiş 34) təqaüdə çıxmış, (2016-cı 

ilin əvvəllərində) dünyasını  dəyişən Ənvər  Kərimov  bu  

istəyimizə su səpdi. Bu əvəzsiz insan bizə Tomarxanlı 

kəndi və məktəbi haqqında dedi : 

    -  Tomarxanlı kəndi Kür çayının sağ sahilində çox barlı, 

bərəkətli, axar-baxarlı  bir yerdə binə-bəlgə qurmuşdu. 

Kür qırağı kəndlərdən yalnız bu kənddə orta məktəb var 

idi. Ümumiyyətlə, o vaxtlar İmişli rayonunda və 

Qaradonlu kəndində orta məktəb var idi. Telişli 

kəndindəki məktəb ibtidai olduğu üçün dördüncü sinif 

şagirdləri Tomarxanlı kənd orta məktəbinə oxumağa 

gedərdilər. Mənim  çox  yaxşı  yadımdadır  ki,  Abbasov 
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Cümşüd İslam oğlu, Musayev Ayaz Məşədi oğlu, Usubov  

Məlik  Muxtar oğlu, Hüseyn müəllim, Ağamirzə  müəllim 

və  başqa adlarını unutduqlarım bir zamanlar Tomarxanlı 

kənd orta məktəbində oxuyurdular. 

     Imişli rayon Təhsil Şöbəsi tarixində öz dəsti-xətti olan 

misilsiz pedaqoq, uzun illər İmişli şəhər 5 saylı orta 

məktəbin direktoru  işləmiş Aslan Eminov və Ömər 

müəllim Tomarxanlı  orta məktəbində müəllimlik 

fəaliyyətinə başlamışdır. Tomarxanlı məktəbi kəndin 

köçürülməsi ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra 

Aslan Eminov  İmişli şəhər  5 saylı Rus-Azərbaycan orta 

məktəbində direktor kimi fəaliyyət göstərmiş və işlədiyi 

müddətdə məktəbdə çox uğurlara imza atmışdır.  Məktəb  

nəinki  İmişli  rayonunda, hətta Respublikamızda  qabaqcıl  

məktəblərdən  biri olmuş və Aslan müəllim ömrünün 

sonuna kimi həmin məktəbdə direktor kimi çalışmışdır. 

Ömər müəllim isə uzun müddət Tomarxanlı kənd orta 

məktəbinin varisi kimi sayılan Cəfərli kənd orta 

məktəbində müəllim kimi çalışaraq, məktəbin zəngin 

təcrübə qazanmasında  mühüm  rol  oynamışdır. 

Dünyasını dəyişən hər bir müəllimə Allah rəhmət eləsin. 
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    Tomarxanlı kənd orta məktəbinin fəaliyyətini 

dayandırılmasının əsas səbəbi kəndin rayon mərkəzindən 

uzaq olması, get-gəlin çətinliyi, bir də Kür çayının 

daşqınları oldu. Məktəbi ilk olaraq Məmmədli kəndinə 

köçürdülər. Bu vaxtlar da Hitler Almaniyası Sovet İttifaqı 

ilə müharibəyə başladı. 1940-1945-ci il müharibəsi 

həyatda hər şeyi dondurdu. Müharibənin ölüm dəyirmanı  

müəllimləri də döyüş meydanlarına apardı. O cümlədən 

Tomarxanlı kənd orta məktəbinin ilk direktoru və onun 

təşkilatçılarından biri olan İmran müəllimi də müharibəyə 

apardılar. Necə deyərlər “Hər şey cəbhə üçün”  devizi 

altında aparıldı. 

     Beləliklə, məktəbdə dərs demək üçün müəllim olmadı. 

Bununla da Tomarxanlı kənd orta məktəbi öz fəaliyyətini 

dayandırıb, yoxa çıxdı. Imran müəllim əslən Ağcəbədi 

rayonunun Kəbirli kəndindən idi. Ənvər müəllim bu 

məlumatları, yaddaşında  olanları  xatırlayanda hiss 

edirdim ki, həyəcanlanır, kövrəlir.  

    Başa düşmək çətin deyildir ki, gənclik illərinə 

qayıtmaq, ötənləri yada salmaq, ömrünün ixtiyar yaşında 

olan insan üçün elə də asan deyildir. Ənvər  müəllim 

deyirdi ki, İmran müəllim çox alicənab, təhsilə çox yüksək 
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qiymət verən bir şəxs imiş. Bu məlumatları mənə yazıb 

verən Ənvər müəllim də dünyasını dəyişib. Qəbri nurla 

dolsun. 

   Mən bu məlumatları, Tomarxanlı kəndi  haqqında  uşaq  

xatirələrimi “Vəliağa muğanlıları və ya torpaq mü-

qəddəsdir“ kitabı çap olunub oxucuların ixtiyarına 

verildikdən sonra oxuculardan onlarla məktub aldım, 

telefon zəngləri gəldi ki, müəllim babam, anam, atam da 

Tomarxanlı kəndində anadan olub. Bizim qohumlarımız 

hamısı  vaxtı  ilə Tomarxanlı kəndindən köçənlərdir. 

Orada olan orta məktəbdə təhsil alıb. Fikrimizin təsdiqi 

üçün deyim, İmişli rayon Təhsil Şöbəsində Mirzəyeva 

Tohidə Əkbər qızı mənə zəng vurub bildirdi ki, inanın  

verdiyiniz “Vəliağa  muğanlıları və ya torpaq 

müqəddəsdir“ kitabını necə deyərlər, birnəfəsə oxudum. 

Gözlərim yaşardı, kövrəldim. Mənim anamın kəndidir. 

Anam Mustafayeva Narxanım Umud qızı 1916-cı ildə 

Tomarxanlı kəndində anadan olub. Əziz oxucular, bu cür 

məktublar məndə onlarladı. 

   Bu  yaxınlarda  misilsiz  pedaqoq  Aslan  Eminovun 

yaxın qohumu jurnalist Şaiq Eminov Aslan Müəllimin də 
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    Tomarxanlı kəndində doğulub, orada böyüyüb, orta 

məktəbi bitirib  və vaxtı ilə oxuduğu məktəbdə müəllim 

işləməsi barədə çox maraqlı məlumatlar çatdırdı. Lap elə 

bu günlərdə şair dostum Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvü Valeh Bahadur oğlu da mənimlə görüşəndə bildirdi 

ki, Yusif müəllim keçən il Kərim Kərimovun “İmişli 

məktəbinin tarixi“ kitabını oğlu  Adil Kərimov mənə  

verdi. Mən bu kitabı oxumuşam. Hesab edirəm ki, sizin 

üzərində işlədiyiniz “Nağıllaşan kəndim, xəyallı dünyam” 

xatirə povestinə müəyyən tarixi faktlar var.  

      Tomarxanlı  kəndinin orta məktəbi haqqında Vəliağa 

muğanlıları oxucularının yeni nəsil nümayəndələrinə nə 

isə bir şey deyə bilərsiz. Valeh Bahaduroğluna “çox sağ 

ol” deyib, həmin    kitabı mənə gətirməsini xahiş etdim. 

Az keçmədi ki, Valeh müəllim həmin  kitabı mənə gətirdi. 

   Aldım, baxdım. Inanın ki, çox sevindim. Mənim heç bu 

kitab haqqında məlumatım yox idi. Eşitdim ki, Kərim 

müəllim bu kitabı çoxdan yazıb. Vaxtsız ölüm imkan 

verməyib, müəllim özü kitabı nəşr etdirsin. Atalarının 

ölümündən sonra oğlanları Azər və Adil Kərimovlar kitabı 

2013-cü  ildə nəşr etdirmişdirlər. Üzləri  ağ  olsunlar. 
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Ataları Pedaqoji elmlər namizədi, misilsiz pedaqoq 

Kərimov Kərim müəllimin əziz və müqəddəs ruhuna 

böyük abidədir. Sözün həqiqi mənasında İmişli 

məktəbinin tarixinə aid çox dəyərli, məlumatlı kitabdır. 

Kitabın 21-ci səhifəsində “İmişli haqqında müxtəsər 

məlumat” bölümündə oxuyuruq : 

     Imişli Azərbaycanın mərkəzi aran rayonlarından 

biridir. Rayonun altı kəndi – Ağmallar, Məmmədli, 

Əliyet-məzli, Telişli, Allahmədətli və Hacımustafalı kür 

çayının lap sahilində yerləşir. Vəliağa muğanlılarının digər 

qalan kəndləri – Axıcanlı, Cəfərli, Oruclu və 

Ağaməmmədli rayona yaxın bir yerdə məskunlaşmışdır. 

Elə Kərim və digər savadlı, zəngin dünyagörüşə malik 

olan ağsaqqalların dediyi kimi İmişli bir anadır. Onun 

qoynunda iki övlad böyüyüb, üzü günəşə doğru inamlı 

addımlar atıb. Nəsillərin dalınca nəsillər gəlir.... 

      Imişli rayonun əhalisi yalnız Azərbaycanlılardan 

ibarətdir. Tayfa mənsubiyyətinə görə İmişlinin əhalisi üç 

qrupa bölünür. Bunlar arazqıraqlılar, tərəkəmələr, 

ermənistandan gələnlərdir. Arazqıraqlılar rayonun əsas 

hissəsini təşkil edir. Kərim müəllimin  dediyi  kimi, İmişli  

rayonunun əhalisi dil xüsusiyyətinə görə Azərbaycan  
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dilinin Muğan qrupu şivəsinə mənsubdur. 

     Danışıqları üçün səni əvəzinə “səyi”, məni əvəzinə 

“məyi”, düyə əvəzinə “dügə” danışılır. 

   Tərəkəmələrin danışığı “j” səsi ilə fərqlənir; 

gələjəm, gedəjəm, ciji və s. söz yox ki, belə danışıq tərzi, 

ləhcə Qarabağ dialektinə uyğun olduğunu göstərir. Bu 

aydın həqiqətdir ki, tərəkəmə camaatı Qarabağdan-

Xocavənd, Xoneşen yaylaqlarından gəlmələrdir. Vaxtı  ilə  

Mil - Muğan, Kür-Araz çayı boyunca məskunlaşmışlar. 

Biz bu kitabda tərəkəmələrin leksikası, danışıqları, həyat 

tərzi barəsində yeri gəldikcə xalq mənəviyyatına, xalq 

yaddaşına söykənərək yeni nəsillərə məlumat verəcəyik. 

    Ancaq bir iş haqqında danışmaq istəyirəm. Bir də 

görürsən bəzi mənəvi düşüncəsi az olan adamlar 

tərəkəmələrin nə qədər səxavətli, mərd, mübariz, savadlı, 

istedadlı olamlarını unudub guya onların “kobud”, 

“yekəxana”  və s. olmalarını deyirlər.      

      Belə danışan adamları çox savadsız, kütbeyin hesab 

edirəm. Fikrimin təsdiqi üçün deyim ki, bir neçə  il  

bundan  əvvəl  arazqılaqlı  bir  kənddə məclisdə idik. 

Məclisin guya ağsaqqalı hesab olunan bir kişi tərəkəmələr 

haqqında danışırdı. Mən də sakitcə  əyləşib dinləyirdim. 
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Bu “yazıq” kişi öz fikirlərini guya sübutlarla məclis əhlinə 

çatdırmaq üçün dedi : 

- Məsələn, tərəkəmələr nə bilir ə, qarox, cımıx nədir? 

Bu yerdə ağsaqqaldan üzr istədim və dedim : 

- Ağsaqqal, siz gərək ki, müharibə vaxtı camaatın 

vəziyyətindən danışırdınız. Özünüz dediniz ki, 

tərəkəmələrin malı, qoyunu çox olub. Elə buna görə 

də çöllərdədir. Müharibə vaxtı tərəkəmələrin o qədər 

südü, qatığı,yağı, əti bol olub ki, çöllərdə bitən dovğa 

tərəsini yağda qovurub, qatıq töküb, yeyiblər. Daha 

onlar ac qalmayıblar ki, qaroxa, cımıxa ehtiyacları 

olsun. Tərəkəmələr qarox, cımıx görməyiblər ki, 

tanısınlar.  

     Biz tərəkəmələr eşitmişik ki, Araz boyunda camaatı 

aclıqdan saxlayan balıq olub. Balığın hesabına, qaroxun, 

cımıxın gücünə birtəhər aclıqdan xilas olublar.  

Həqiqətən kişi bunu təsdiq etdi və üzr istədi.  

- Müəllim, bəlkə də mənim müqayisəm yerinə düşmədi 

dedi. 

- Bəli, əlbəttə düşmədi. Bunu birdəfəlik dərk etmək 

lazımdır ki, İmişli rayonu ağsaçlı bir anadır. Onun iki
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övladı var. 

      Biri arazqıraqlılar, biri də tərəkəmələr. 1960-cı illərdən 

bəri tərəkəmələrin çox bir hissəsi oturaq həyata keçiblər. 

1990-cı illərdən sonra tərəkəmələrin yaylaq yerləri işğal 

olunduqdan sonra daha tərəkəmə həyatına birdəfəlik son 

qoyuldu. Indi hər iki tirə camaatı qohum olub, qız verib,  

qız alıb. Necə deyərlər qaynayıb-qarışıblar. Bəli, bizim iki 

anamız var. İmişli  və  Azərbaycan. Hər  ikisi var olsun! 
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Könüllərdə  yaşayan  insan 

                                    

 Dünyanı  dəyişməsindən bir  

qərinə  vaxt  keçsə  də, onu  

tanıyanlar, hətta bircə  dəfə  onunla  

həmsöhbət  olanlar  belə  əsl  

pedaqoqun, əsl  ziyalının  məhz  

onun  kimi  - Aslan  müəllim  kimi  

olduğunu  vurğulamaqdadır. O, o 

vaxtki  gənc  nəslin  tərbiyəsində  

və  yaddaşında  elə  bir  iz  

qoymuşdu ki, sanki  bu  gün  

həmin adamlar  nə  vaxtsa  onun  

tərbiyəsini görməklərinə, onun  şagirdi  olduqlarına  görə  

fəxr  etməkdədirlər. Buna onların tam haqqı  olduqlarına  

biz də  inamlıyıq.  Ona  görə  ki,  Aslan  müəllim İmişlidə 

ilk  məktəb  qurucularından  biri, neçə-neçə  nəsillərin  

tərbiyəçisi. El  ağsaqqalı  rütbəsi  qazanmış  görkəmli  

pedaqoq  olmuşdur.  Buna  görədir ki, Aslan  müəllimin  

sevimli  adı,  əziz  xatirəsi  onun  uzun  illər  ərzində  dərs  

dediyi  yüzlərlə, minlərlə  şagirdinin  qəlbində  yaşayır, 
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daim  minnətdarlıqla  yad  edilir.            

       Eminov  Aslan  Osman  oğlu  1916-cı  ildə İmişli 

rayonunun  Tomarxanlı kəndində  anadan  olmuşdur.  

Tomarxanlı  kənd  orta  məktəbini  bitirən  Aslana  həmin  

kənddə müəllim  işləmək məsləhət bilinmişdir. O da ona  

göstərilən  bu  etimadı  layiqincə  doğrultmuş, az  müddət 

içərisində  ictimaiyyətin  rəğbətini  qazanmışdır. 

      Aslan  müəllimin  gəncliyi, ömrünün  necə  deyərlər  

qaynar  çağı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərinə  

düşmüşdür. Lakin o, müharibənin  amansızlığından 

çəkinməmiş, əksinə  daha  da  mətin, cəsur, qorxmaz  bir  

hərbçi  həyatı  yaşamışdır.   

      Onun  döyüş  yolu  Mozdokdan  Berlinə  qədər  davam  

etmiş, göstərdiyi  sücaətlər  ona  leytenant  rütbəsi,  kifayət  

qədər  orden  və  medallar  qazandırmışdır. 

      Aslan  müəllim  Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  

İnstitutunun  Fizika-riyaziyyat  fakultəsini bitirmiş və  

ömrünün  sonuna qədər də  müəllimlik  peşəsini  davam  

etdirmişdir. 

      Pedaqoji  fəaliyyətinə  İmişli  qəsəbə  orta  məktəbində  

başlayan  A. Eminov  26  nömrəli  (sonradan 34  nömrəli  
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adlanan) dəmir yol orta  və  5  nömrəli  İmişli  şəhər orta 

məktəbinin direktoru  işləmişdir. 

     Nə xoş ki, mən də onunla bir  zamanda, bir məkanda 

yaşamışam. Onun pedaqoji fəaliyyətini, ağsaqqallığının, 

sözübütövlüyünün, məğrurluğunun şahidi olmuşam. Bu  

şahidlik mənə əsas verir  deyəm ki,  tükənməz enerjiyə, 

yüksək təşəb-büskarlığa, prespektivli  məsələlərdə 

ardıcıllıq və  dözümlülük  nümayiş  etdirən  bu  şəxs,  həm  

də  bir  insanlıq, şəxsiyyət etalonuna  çevrilmişdir. Bu gün 

də o ölçü öz  qüvvəsini  saxlamaqdadır. 

      Ömür  var  ki,  axar  su  kimidir.  Axıb  keçir, səssiz-

səmirsiz.  Ətrafdan  bu  axını  seyr  eləyən  də  olur,  

eləməyən  də.  Ola  bilsin ki, zamanında  kimlərinsə  

diqqətini  cəlb  eləsin.  Amma  ümumilikdə  izi  qalmayan, 

yaddaşlardan  həmən  pozulan  bir  yaşantıdan  başqa  bir  

şey  olmur.  Ömür  də  var  ki,  öz  varlığını  hər  an  hiss  

etdirir,  getdikcə hələ  cavan yaşlarından  bir  həyat  

məktəbinə  çevrilir, örnək  olur.  Hər  kəs  belə  bir  ömür  

yaşamaq  arzusunda  olur, övladlarına  təlqin  edir.  Mən  

deyərdim ki,  Aslan   Eminov  məhz  belə  bir  ömür  

yaşayıb.  Bir  müəllim  kimi  də  zamanında  nə  qədər  

sevilmişdisə. Bu  gün  o  sevgi  bir  az  da  şirinləşib.   
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Aslan  şəxsiyyətini, onun  ictimai  fəaliyyətini, 

müdrikliyini  bir  az  da  əfsanələşdirib.  Bütün  bunların  

hamısı  onun  yorulmaz  işgüzarlığının  nəticəsidir.   

Bu  işgüzarlıq  nədir ? 

       Insanların  qəlbində  abadlıq  işləri  aparmaqdır.  

Xüsusən  gənc  nəslin  qəlbində  haqqa-ədalətə,  halallığa  

və  ləyaqətə  doğru  aparan  yolların  çəkilməsidir.  Elmin  

nəhayətsiz  işıqlı  aləminə  doğru  cığırların  açılmasıdır. 

        Bu  baxımdan  insan  qəlbinin  mühəndisləri  sayılan  

müəllimlərimizin. O  cümlədən müəllimlər  müəllimi  

olmuş  Aslan  müəllimin  əməyi  daha  böyük  ehtirama  

və  dəyərə  malikdir. 

        Öz peşəsinə, nüfuzuna, gündəlik fəaliyyətinə, nəzarət 

və  hörmət  eləyən  pedaqoqlarımız  olub  və  bu  gün də  

olmaqdadır.  Məsələ  burasındadır ki,  bir  vaxtlar  çiyin-

çiyinə  işlədiyi   müəllimlərin  ağsaqqalı  və  mənəvi  

rəhbəri  olmuşdursa  da  bu  günlər  dəyərli  həyat  tərzi  

yaşayan  təhsil  işçilərinin,  daha  doğrusu  başqa  peşə  

sahibləri  üçün  də  Aslan  müəllimin  xatirələri  bir  

tərbiyə, bir  nümunəvilik  tərəzisi  olmaqdadır. Aslan  

müəllim  bütün  situasiyalarda  son  dərəcə  intizamlı, 

sözübütöv, təmkinli,  səmimi, ümumi  mənafeyi  şəxsi 
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mənafeyindən  üstün  tutan  geniş  ürəkli, dəyanətli  bir  

insan  kimi  xatirələrdə  yaşayır.  Onu  tanıyanlar  danışır  

ki,  o,  heç  vaxt  elədiklərinin,  təbii  ki,  yaxşı  mənada,  

cavabını  gözləməyib.  O,  bütün  bunların  hamısını  bir  

vətəndaş  kimi,  bir  valideyn  timsallı  pedaqoq  kimi  öz  

vicdanının  səsinə  qulaq  asaraq  eləyib.      

       Bu  özəl  keyfiyyətlərinə  görə  Aslan  müəllim  

ölümündən  sonra  da  yaşamaq  statusu  qazandı.   

   Vətənpərvər, təəssübkeş bir  ziyalı  olan Aslan müəllim 

1987-ci ildə dünyasını dəyişdi. Bir şey həqiqətdir ki,  

könüllərdə yaşayanlar heç vaxt  ölmür.... 
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Ürəyimin  yaxşı  insanlar  muzeyinin  əbədi  sakinləri 

 

     Mənə  belə  gəlir  ki, ağlım  kəsəndən  kimsə  mənə  

kömək  olur. Hansı  çətinliyə  düşürdümsə  çox asanlıqla  

o  çətinlikdən  xilas  olub, yenə  də  yuxulu  bir  dünyanın  

dəcəl  sakini  olurdum. Bir  dəfə  bu  barədə  atam  Pənah  

kişiyə  danışdım.  Atam  məni  dinləyib  bir  qədər  

fikirləşdikdən  sonra  dedi : 

- Oğul,  bil  ki,  sənə  həmişə  hər  yerdə  kömək  edən  

Ulu tanrıdır, böyük  Allahdır. Həmişə  hansı bir  işi  

görməyə  başlayanda  Allahın adıyla  başla, onu  

köməyə  çağır. Böyük  yaradan  sənə  kömək  edəcək. 

Elə  o vaxtlardan  atam  Pənah  kişinin  sözləri  necə  

deyərlər  qulaqlarımda  sırğa  oldu. 

     İllər  keçdi.  Iş  elə  gətirdi  ki,  1994-cü  ildə  mərhum  

xanəndə  Eynulla  Cəbrayılov  haqqında  bir  kitab  

yazmaq  fikrinə  düşdüm.   

     Çünki  bu  xanəndə  haqqında  çox  zəngin  

məlumatlarım  var  idi.  Istəyirdim  ki,  onun  keçdiyi  

həyat yolu, ifaları  haqqında  oxuculara  bir  məlumat  

verəm.  Bir  dəfə  rayonda  çox  hörmət  bəslədiyim Hacı 

Ağamir Əmirovla  görüşdüm.   
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      Hal-əhval  tutduqdan  sonra  nə  işlə məşğul  

olduğumu  soruşdu.  Utana-utana  mərhum  xanəndə  

Eynulla  Cəbrayılov  haqqında  bir  “Qarabağ  şikəstəsi”  

kitabını  yazdığımı  dedim.  Düzü  xoş  hal  oldu.  Savab  

işdi,  yaz. O, kişiyə  halaldır.  Çox  məlahətli  və  səsli  

xanəndə  idi.  Sən  yaz, nə  çətinliyin  olsa  maddi  

baxımdan  köməklik  edərik.  Kitabın  yazılması  üçün  

bəzi  faktları  araşdırmaq, dəqiqləşdirmək   üçün  arabir  

Kürdəmir  rayonuna  gedirdim.  Kürdəmirdə  xalq   

hakimi  işləyən  həmyerlimiz  Hacı  İlyas  Məmmədovla  

görüşdüm.  Mənim  nə  işlə  məşğul  olduğumu  

bildiyindən  mənə  maddi  köməklik  edirdi.  Hər  

gələndə  onunla  görüşməyi  tapşırmışdı. 1995-ci  ildə 

“İmişlinin  şəhid  oğulları”  kitabını  yazdıqdan  bir  

qədər  sonra  İmişli  Pambıq  təmizləmə  zavodunun  

direktoru  Məmi  Atakişiyevlə  görüşüb  belə  bir  kitab  

yazdığımı  bu  müdrik  insana  bildirdim.  Hə ,  Yusif  

müəllim, lap  yaxşı.  Ancaq  bir  4-5  nəfər  belə  bir  

kitabın  yazdıqlarını   deyiblər. Ancaq  mən  sənə  

inanıram  -  uğur  olsun, get  kitabın  nəşri  üçün   

 

 
 



99 

Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası 

 

 
 

müqavilə  bağla.  Beləliklə,  “İmişlinin  şəhid  oğulları”  

kitabı  nəşr  olunub  oxuculara  paylandı.   Elə  bu  vaxtlar  

“Mənim  şəhid  atam”  kitabı  da  artıq  nəşrə  hazır  idi.  

Bu  kitaba    iş  adamı  həmkəndlim  Kərim  Məmmədzadə  

və  o  vaxtlar  Bakı  şəhərində  notarius, indi  isə  

Kürdəmir  rayonunda  məhkəmə  sədri  işləyən  Sulduz  

Ləzimov  sponsorluq  etdilər.  “Doğma  yurdun  övladları”  

kitabına  isə  Kərim  Məmmədzadə  və  Famil  İmanov  

himayədarlıq  etdilər. 

      Bir  il  sonra  “Dünyanın  əşrəfi, incisi  insan”  kitabını  

yazdım,  İmişli  rayon  təhsil  şöbəsinin işçisi  Balakişiyev  

Cəfər  Göyüş  oğlu  tərəddüd  etmədən  bu  kitabın  

nəşrinin  yardımçısı  oldu.  Beləliklə, “Dünya səndən 

kimlər keçdi” kitabına  Əliyev  Mübariz  Nizam  oğlu, 

“Bu, mənəm” kitabına  Xarabalinskdə  yaşayan  iş  adamı  

həmyerlimiz  Lətif  Əliyev  “Qətiyyət  və  inam” kitabının  

işıq  üzü  görməsinə  Vilayət  Talıblı  kömək  etdilər.  

Bunları  yazmaqda  məqsədim  odur  ki,  bu  insanlar,  

necə  deyərlər  qəlbində, varlığında  Əli  xofu  olan  

insanlardır. 
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      Düz on ildən çoxdur ki,  mənim kimi  II qrup  ürək  

xəstəsini  müalicə  edib yaşadan  Hacı  Aqil  Nadir oğlu,  

həqiqətən  Allahın  əmri  ilə  insan  xilaskarı  kimi, 

qəlbimin  yaxşı  insanlar  muzeyinin  əbədi  sakinləri  

sırasına  çoxdan  daxil  olub.   

    Mən  bu  dünyada    bir  daha  bilmişəm  ki,  doğurdan  

da  qadınlar  da  xeyirxah,  qəlbində  insanlara  dünyəvi  

məhəbbət  olan  qeyri-adi  varlıqlardır.  Bir  sözlə  ulu  

Peyğəmbərlərimiz  demişkən  - “Cənnət  anaların  ayaqları  

altındadır”. 

    Mən  bu  deyimi  dünyaya  övlad  gətirib, cəmiyyətimiz, 

xalqımız  üçün  layiqli  övlad  kimi  böyüdən  anaları  

varlığımla  tam  təsdiq  etmişəm  ki,  yalnız belə  qadınlar  

əbədi  yaşar  insanlardır.  

     Belə  qadınlardan  bir  neçəsi  mənim  kövrək  qəlbimin  

çoxdan  əbədi  sakinləridir.  Bir  dəfə  “İmişlinin  şəhid  

oğulları”  kitabını  təkrar  nəşrə  hazırlayırdım.  

Nəzriyyatda  Aynur  adlı  bir  qıza  kitabın  şəkillərini  və  

bir  də  üz  qabığını  verdim  ki,  şəhidlərin  şəkillərini  bir  

az  mümkün  olan  tərzdə  təmizləsin,  qara-quralar  getsin, 

bir  də  üz  qabığında  şəhidlər  xiyabanının  şəkilini  

versin. 
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     Inanın  heç  soyadını  bilmədiyim  Aynur  xanım 

mənim  dediklərimi  elə  bir  tərzdə  işləmişdi  ki,  deməyə  

söz  tapmadım.  Bir  dəfə  də  “Vəliağa  muğanlıları  və  ya  

torpaq  müqəddəsdir” kitabını  ATİAHİ  İmişli  Rayon  

Komitəsinin  işçisi  Məstəliyeva  Kəmalə  Ərşad  qızından  

xahiş  etmişdim  bu  kitabın  flaşkarta  yığılmasına  kömək  

etsin.  Inanın  Kəmalə  xanım kitabı  mənə  verəndə  onun  

əməyini, əziyyətini  görəndə  heyrətimdən,  həyacandan,  

sevincdən  kövrəlib  ağladım.  Əsil  insanlıq  qarşısında  

baş  əyib,  minnətdarlıq  etməyə  söz   tapmadım. 

     Heç  bir  təmənna  güdmədən  belə  misilsiz  

yaxşılıqları  edən  hər  iki  qadın  -  Aynur  və  Kəmalə  

Ərşad qızına  çox  sağ  ol,  allah  sizə  ürəyinizcə  ömür  

versin,  deyib  adlarının  qarşısında  baş  əyməkdən  başqa  

əlacım  qalmır.  Mənə  olunan  bu  yaxşılığın  müqabilində  

pul  dəyərsizdir,  gücsüzdür. 

Bir  dəfə  Bakı  şəhərində  bir  geniş  məclis  var  idi.  

Mənim  yaxınlarda  nəşr  olunmuş  “Dünyanın  əşrəfi, 

incisi  insan”  kitabı  da  əlimdə  idi.  Kitabı  məclisdəkilər  

alıb  baxdılar. Bir  nəfər  tanımadığım    şəxs  qayıtdı  ki, -  

ə, sən öl, qəribə  şeydir  ey,  bu  İmişlilər  bir-birinə  necə  

köməklik, yardım  edib  arxa , dayaq  olurlar.  
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      Bayaqdan  baxıram  bu  kitabın  himayədarı  Bala-

kişiyev  Cəfər  Göyüş  oğludur.  Elə  də  bir  vəzifə  sahibi  

deyil.  Adicə  iqtisadçıdır.  Bax,  bu  yoldaşın  nə  maddi  

marağı   var  ki,  bu  kitaba  bu  qədər  xərc  qoyub ...?  

       Həmin  yoldaş  bu  sözləri  deyəndə  dedim  ki,  -  

qardaş,  Cəfər  Balakişiyev  və  digər  mənə  yardımçı  

olanlar  heç  bir  məqsəd  güdməyiblər.  Bu  işıqlı  insanlar  

onlara  işi  düşən,  köməyə  ehtiyacı  olan  hər  kəsə  o  

köməyi  edirlər.  Elə  ona  görə  də  bu  insanlar  ürəyində, 

varlığında Allahı  istəyi  olan  insanlardır.      

     Elə  bu  xüsusiyyətlərinə  görə  də  yuxarıda  adlarını  

çəkdiyim  insanlar  mənim  qəlbimin  yaxşı  insanlar  

muzeyinin  əbədi  sakinləridir.   

        Allah  onları  qorusun ! 
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Hacı  Ağamir  Nurəhməd  oğlu  Əmirov 

 

       Hacı  Ağamir     Əmirov 1940-cı  

ildə İmişli  rayonunun Məmmədli  

kəndində anadan  olmuşdur. 1947 –

1957- ci  illərdə İmişli şəhər orta 

məktəbində təhsil alıb. Orta  məktəbi əla  

qiymətlərlə bitirmişdir  1969-cu ildə  

Azərbaycan Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat  fakül-

təsini  bitirmişdir. 

      1958-ci  ildən  İmişli  rayon  Yağ – Pendir  zavodunda  

ilk  əmək  fəaliyyətinə  başlamış, 1976-cı  ilədək  həmin  

zavodda  müxtəlif  vəzifələrdə  inamla  çalışmışdır.   

      1976 – 1982-ci illərdə  kənd  təsərrüfatı  məhsullarının  

satışı  üzrə  İmişli  rayon  baş  dövlət  müfəttişi, 1982-ci  

ildə  İmişli  rayon  İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini, 

komissiyasının  sədri, 1982-ci ilin  may  ayından  ömrünün  

sonuna  kimi İmişli  rayon  İstehlak  Cəmiyyətin sədri  

vəzifəsində işləmişdir.Keçilən ömür  yolunda öz mənəvi 

zənginliyi ilə  misilsiz  xalq məhəbbəti qazanaraq, xeyir-

şər adamı kimi misilsiz hörmət qazanmışdır. 
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     Bununla  belə  lap  gənclik  illərindən  əhli – beyt  aşiqi  

olan  Ağamir  Əmirov  allahı  sevən, namaz  qılıb, oruc  

tutan  pak, müqəddəs  arzularla  yaşayan  ziyalılarımızdan  

biri  idi.   

        1990-cı  illərdən  sonra  Azərbaycandan  Həcc  

ziyarətinə  gedən  ziyalılarımızdan  biri  idi.  Həcc  

ziyarətindən  sonra  çox  gözəl  natiqliq  qabiliyyəti, 

inandırıcılıqla  yüzlərlə  gənci, orta  yaşlı  insanı  zərərli  

adətlərdən  çəkindirmiş, onları  düz  yola, haq  yoluna   

səsləyərək,  qəlblərində  ilahi  eşq  günəşi,  yandıraraq  

onların  həyatlarını  düzgün, xoşbəxt, səadət  dolu  olan  

yola  səsləmişdir.   

        Hacı  Ağamir  sözün  həqiqi  mənasında  ilahi  eşqə, 

məhəbbətə  malik  olan  təmizlik, paklıq  simvolu, nur  

çeşməsi  idi.  Onun  mübarək  ruhuna  qəni – qəni  rəhmət  

olsun. 
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Mənəvi  zənginliyin  zirvəsində. 
 

     

 

      Bütün  yaranmışlar  içərisində  ulu  

tanrının  sevdiyi  yalnız  insan  varlığı  

olub.  Yalnız  insana  boy-buxun, 

gözəl  qəddi-qamət, ən  başlıcası  isə  

düşünmək  və  nitq  qabiliyyəti  verib.  

Bununla  belə  insamlar  bir-birindən  

əqlinə, mənəvi  zənginliyinə, bir  sözlə  

həyat  yollarındakı  gedişinə  görə  fərqləniblər. 

      Zahiri  oxşarlığı  olsa  da  mənəvi  bənzərsizliyi  və  

idrak  oxşarlığı  təsadüfi  hallarda  olur.  Özünün  kamilliyi  

və  bir  zəhmət  adamı  olması  ilə  fərqlənib  tükənməz  el, 

oba  məhəbbəti  qazanan  ağsaqqallardan  biri  də  İmişli  

rayonunun  Ağaməmmədli  kənd  sakini  Qaçayev Qaraş  

Məşədi Qaçay oğlu  idi.  Öz  elini, obasını  və  sahibi  

olduğu  böyük  ailəsini  -  5  qız, 3 oğul  övladını  odlu  bir  

məhəbbətlə  sevər,  öz  böyük  ailəsinin  firavan  dolanışığı  

üçün  bu  zəhmətkeş  təsərrüfat  adamı  ən  ağır  işdə  belə  

çalışar, bol  məhsul  götürər, həm  kolxoz  həm  də  rayon 
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rəhbərliyinin  dərin  hörmətini  qazanardı.  Qaraş  

Qaçayevin  birqadiri  olduğu  təsərrüfatda  çalışan  hər  bir  

kəsin  əməyini  yüksək  qiymətləndirib,  qazandığı  hər  

əmək  gününü  hər  bir  kolxoz  üzvünün  ruzisinə  

çevirərdi.  Elə bu xüsusiyyətlərinə  görə  Qaraş  kişi  sözün  

həqiqi  mənasında  zəhməti  sevən, haqq-ədalət  aşiqi  

kimi  qəlbində  Allah  sevgisi, Əli  xofu  olan  kişilərdən  

biri  idi. Söhbətimizin  əvvəlində  dedik  ki, Qaraş  

Qaçayev  sadə  kolxozçu  idi.  Kolxozda  tarla, taxıl, yonca  

birqadiri  kimi  çalışardı. Illər  keçdikcə  Qaraş  

Abduləzim oğlu  halal  çörəyini  torpaqdan, əkib, biçməklə  

qazanar,  elə  özü  kimi  zəhmət  sevən,  haqqa-ədalətə,  

düzlüyə  söykənən  övladlar  böyüdüb  elə-obaya  ərmağan  

etmişdi. 

     Halal  zəhməti  ilə  misilsiz  hörmət  qazanan  Qaraş  

kişinin  bu  gün  çoxlarının  inam, güvənc  yeri,  kamil  

düşüncə,  mənəvi  zənginliyi,  mükəmməl  bir  şəxs  olan  

oğlanlarından  biri  də  Qaçayev  Qaçay  Qaraş  oğludur. 

      Illər  keçdikcə  pillə-pillə,  addım-addım  bu  kamillik  

zirvəsinə,  xeyriyyəçilik  ənənələrinə  ucalırdı.  Min  

şükürlər  ki,  ailədə  aldığı  tərbiyə,  halal  duz-çörək  onu  

bu  zirvəyə  ucaldı  da. 
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      Bu  gün  həm  İmişli  rayonunda,  həm  də  vətəndən  

uzaqlarda, uzaq  Ukrayna  respublikasında  yaxşı  tanınan  

Qaçay  Qaraş  kişinin  böyük  oğul  övladıdır. 

      1961-ci  il  oktyabr  ayının  22-də  Qaraş  kişinin  bir  

oğul  övladı  oldu. Qaraş  kişi  yenicə  doğulmuş  bu  

körpənin  adını  babası  Məşədi  Qaçayın  adını  qoydu.  

Atamın  adını  ona  görə  qoydum  ki,  Məşədi  Qaçay  da  

öz  dövrünün  Muğan-tərəkəmə  elatında  tanınmış  

kişilərdən  biri  idi.  Adını  mən  verdim,  bəxtini, taleyini  

tanrı  versin,  dedi,  Qaraş  kişi.  Çünki  bu  körpənin  

mənim  ailəmdə  dünyaya  gəlişi   ölüm ya olumun  

qələbəsi  kimi  baxıram.  Yorğançada  mışıl-mışıl   yatan  

balaca  Qaçayı  məhəbbət  dolu  baxışlarla  süzən  Qaraş  

kişi  əlini  allahın  dərgahına  açıb  deyərdi :  

- Sənə  min  şükür,  xudaya, atamı - Məşədi  Qaçayı  

yenidən  mənə  qaytardın,  sənə  çox  şükür,  ilahi. 

Qaçay  Qaçayevin dünyaya  gəlişi  doğurdan  da  Qaraş  

kişinin  ailəsinə  xoşbəxtlik  gətirmişdi.  Sonrakı  illərdə  

Qaraş  kişinin  digər  oğlanları – Teymur  və  ailənin  son  

beşiyi  Əsgər  də  dünyaya  gəldilər. Işdən  yorğun gələn 

Qaraş kişi bu övladlar   böyüdükcə  ömür- gün  yoldaşı   
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Tiflis  xanımı  məhəbbət  dolu  baxışlarla  süzər, bu  

zaman  elə  bil  ilahidən  gənc  ananın  başına  tac  

qoyulardı. 

     Ömrümüzdən  quş  qanadlı  illər  keçdikcə  Qaçay  

Qaraş  oğlu  da  elə  bil  ayla, illə  deyil,  dəqiqə  ilə  

saatlarla  böyüyürdü.  Bir  gün  yaşıdları  kimi  Qçay  da  

Ağaməmmədli  kənd  orta  məktəbinə  əlvida  deyib,  ali  

təhsil  arzusu  ilə  doğma  Bakı  şəhərinə  gəlir. 

      Atası  Qaraşın,  anası  Tiflis  xanımın  xeyir-duaları  

isə  sənədlərini  D.  Bünyadzadə  adına  Xalq  Təsərrüfatı  

İnstitutuna  verir.  Tələbə  olacaq  günü  Qaçay  

səbirsizliklə,  həyəcanla  gözləyirdi.  Bu  da  son  

imtahan... 

      Həmin  günü  Qaçay  heç  bir  vaxt  unutmayacaqdır, 

çünki  bu  möhtəşəm  elm  ocağına – Xalq  Təsərrüfatı  

İntitutunun  tələbə  siyahısına  bir  ad  da  yazılmışdı.  Bu  

əsil  zəhmət  adamı  Qaraş  kişinin  oğulu  tərəkəmə  balası  

Qaçayev  Qaçay  Qaraş  oğlu  idi. 

      Tələb  adını qazanmış Qaçay  tanışları  ilə  dənizkənarı  

parka – Bulvara  gəldi.  Artıq  tələbə  adını  qazanmış  

Qaçay  arzuların  qanadı  ilə  iqlimdən-iqlimə  uçurdu.  Bir  

müddət  Xəzərin  genişliyinə  baxır, elə  bil  sinəsində  

döyünən  qəlbi  də  Xəzər  dənizi  qədər  genişlənmiş, 
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sahilə  can  atan  qırçın  ləpələr  də  tələbə  gənci  təbrik  

etmək    üçün  qucağına  atılacaqmış  kimi  sahilə  

cumurdular. 

     Bu,  gənc  Qaçayın  tələbə  olması  xəbəri  ildırım  

sürəti  ilə  əvvəlcə  İmişli  rayonuna, sonra  da  doğulub  

boya-boşa  çatdığı  Ağaməmmədli  kəndini  qapı-qapı,  ev-

ev  gəzib  hər  kəsi  sevincə  qərq  etdi.  Bəlkə  də  anası  

Tiflis  xanım, bacıları  sevincdən  gizli-gizli  ağladılar  da. 

Doğurdan  da  şair  düz  deyib  ki,  “Analar, bacılar  

sevincdən  toy  günündə  ağlayaydı  kaş “! 

    Elə  yaranışından, dünyanı  dərk  etdiyi  gündən, 

oxumaq, təhsil  alıb,  haqqı - ədaləti  sevən  Qaçay  1979-

cu  ildə  hərbi  xidmətə  çağırıldı.  Yenə  atası  Qaraş, 

anası  Tiflis  xanım  hərbi  xidmətə  gedəcək  Qaçaya  

xeyir-dualarla  yola  saldılar.  Bəli,  artıq  kişilik, mərdlik - 

əsgərlik  həyatı  başlanacaqdı.  Vətənpərvər  eloğlumuzun  

hərbi xidməti  Qazaxıstan  respublikasından  başlanacaqdı.  

Düz  iki  il  1979-1980-ci  illərdə  hərbi  xidmətini  

nümunəvi  əxlaq  və  kişi  kimi  başa  vururdu.  Bu  zaman  

bacıların, qardaşı  Teymur  və  tay-tuşlarının  yazdıqları  

məktublar  doğma  yurdu İmişli rayonunun Ağaməmmədli  

kəndindən  qanadlanıb  Qazaxıstan  respublikasında  hərbi  

qulluqda olan  Qaçayın  ünvanına  ucardı. Vətəndən  gələn   
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bu cansız vərəqlər  Qaçayın əlində əzizlənər,  cana  gələr  

oğul, qardaş, dost  həsrəti  ilə  gözləyən  bir  elin, bir  

obanın  ətrini, məhəbbətini, sevincini  də  gətirərdi.     

Atalar  gör  nə  deyib  : 

- “Vətən, vətən sənin  mənanı, qürbətdə  anladım  

mən.” 

Hərbi  xidmətini  başa  vuran  Qaçay  Qaçayev doğma  

yurdu  Ağaməmmədli  kəndinə  gəlir.  Yenə  görüşlər,  

təbriklər,  qurbanlar  kəsilir.  Iş  elə  gətirir  ki, bu  

yeniyetmə  Qaçay  işləmək  üçün  Krasnodarskiy  kraya  

yola  düşür.  Bir  müddət  bu  ucqar  diyarda  Neft-qaz  

çıxarma  hasilatında  mühəndis  kimi  çalışır. 

     Yaxşı  yadımdadır.  Rəhmətlik  yaxın  qohumum  

Zeyniş  Əmirov  Qaçayın  atası  Qaraş  Qaçayev 

haqqında  deyərdi.  1967-ci  ildən  1985-ci  illərdə  İmişli  

rayonun  Ağaməmmədli  kəndinin  əhatə  etdiyi  

“Dmitrov”  kolxozunda  təsərrüfat  rəhbəri  işləyirdim.  

Demək, hər  gün  onun  briqadiri  olduğu  əkin  

sahələrinə  baş  çəkirdim.  Inanın , o  an  eynim  açılar, 

üzüm  gülərdi.  Bol  məhsul  götürmək  üçün  hər  tərəfdə  

qızğın  iş  gedərdi. Çünki  bunun  hamısının  səbəbkarı 
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sahə  briqadiri  Qaraş  idi.  Bu  zəhmətkeş  insan  işini  elə  

qurmuşdu  ki,  hər  kəs  görəcəyi  işi  yaxşı  bilir, işə  

məsuliyyətlə  yanaşardı.  Mən  elə  ona  görə  də  ona  çox  

etibar  edir,  çox  güvənirdim.  Arabir  günorta  naharına  

məni  qonaq  aparardı.  Evinə  qonaq  gəlməkdən, kimsə  ilə  

duz-çörək  kəsməkdən  ilahi  bir  zövq  alardı.  Çox  

ağsaqqal,  duz-çörəkli  adam  idi.  

    1973-cü  ilin  qışı  idi.  Bir  gün  gördük  ki.  Zeyniş  əmi  

bizim  təhsil  aldığımız  Gəncə  şəhərinə  gəlib.  Səbəb  də  

bu idi ki, kolxoz sədrlərinin Kənd Təsərrüfatı Akade-

miyasının  “Aqronomiya” fakultəsində  üç  ay  kursda  

olacaqdılar.  Akademiyada  kurslar  təzəcə  başlanmışdı  ki, 

növbəti  seçkidə  Zeyniş  əmini  yenidən  “Dmitrov”  adına  

kolxozun  üzvləri  yekdilliklə  sədr  seçdilər. 

    Bu  münasibətlə  kənd  əməkçiləri  Kənd  Təsərrüfatı  

Akademiyasının  rektorluğuna  teleqramlar,  məktublarla  

təbriklər  yazırdılar.  Gənc  tələbə  kimi  gələn  məktubları, 

teleqramları  mən  oxuyurdum.  Inanın,  birinci  teleqram  

Qaraş  Qaçayevdən  gəlmişdi. 

      Zeyniş  əminin  dediyi  bi  sözlərdə  mənim  yadıma  bir  

atalar  sözünü  saldı. 

- “Ot kökü  üstə  bitər”. 
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    Bu  deyimin  yadıma  düşməsinin də  həyati  bir  mənası  

var. 

    Vəliağa  muğanlıları  tərəkəmələrinin  və  İmişli  

rayonundan  olan  bir  çox  iş  və  eləcə  də  sadə  peşə  

adamlarının  tükənməz  məhəbbətini  qazanan  

oğullarımızdan  biri də  Ukrayna  respublikasında  ad-san  

qazanmış  Qaçay  Qaraş  oğlu  Qaçayevdir.  Qaçay  

haqqında  deyimlərə, bilgilərimə  aydınlıq  gətirmək  üçün  

bir  çox  insanlarla  ünsiyyətdə  olduq.  1985-ci  ildən  

Ukayna  respublikasına  üz  tutan  Qaçay  haqqında  

bilgilərimə  İmişli  rayonunda  və  Respublikamızda  yaxşı  

tanınan  SSRİ-nin  idman  ustaları, peşəkar  güləşçilər  

Əlisafa  və   İlham  Mustafa  oğlu  Şükürov qardaşları  

aydınlıq  gətirdilər.  

    “Vəliağa  muğanlıları  və  tərəkəmə  dünyası”  kitabının  

çoxsaylı  oxucularına  daha  dolğun,  daha  mükəmməl  

bilgilər  verdilər. 

    Nəinki  İmişli  rayonunda,  hətta  doğma  

respublikamızda  yaxşı  tanınan  güləş üzrə  SSRİ  idman  

ustası  İlham  Mustafa  oğlu  Şükürov  dedi :   

-  Mən  Qaçay  Qaçayevi  keçən  əsrin  90-cı  illərindən  

tanıyıram.  Idman  yarışlarında  bir  güləşçi  kimi  dəfələrlə  
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rayonumuzun və respublikamızın idman şərəfini 

qoruyanda  Ukrayna  respublikasında  çıxış  edərkən  

həmyerlim  Qaçayla  tanış  olmuşam. Elə  ilk  görüşdən  

onun  səxsiyyətinə  böyük  hörmət  etmiş, vətəndən  

uzaqlarda  ictimai-siyasi, vətənpərvər  və  xeyriyyəçi  

olmasına  heyran  qalmışam.  Illər  keçdikcə  Qaçayla  sıx  

əlaqələrim  dostluğa  çevrildi. Qaçay Azərbaycan-Ukrayna  

respublikasının  dostluq  əlaqələrinin  möhkəmlənməsində  

misilsiz  xidmət  göstərir.  Azərbaycan  diasporunun  ən  

fəal  üzvü  kimi  yaxın  dostu, əslən  Şamaxı  rayonundan 

olan  Oleq Krapivinlə birlikdə  yorulmaq  bilmədən  hər  

bir  azərbaycanlıya  bütün  işlərində  yardımçı,  köməkçi  

olurlar.  Belə  deyək  ki, Ukraynada  yaşamaq  üçün  

gedən həmyerlilərimizə  pasport  qeydiyyatına  

düzəltməkdə,  işlə  təmin  olunmaqda, hər  hansı  bir  işdə  

yaxın  dostu  Oleqlə  birlikdə  əl  uzadıb, onların  

həyatlarının  xoşbəxt  istiqamətə  yönəlməsində  əvəzsiz  

rol  oynayırlar.  Bir  güləşçi  kimi  respublikamızın  idman  

şərəfini  qoruyanda  yarışların  keçirildiyi  şəhərə  gəlib,  

elə  azarkeşlik,  elə  dəstəkçi olardılar  ki,  mən  

Ukraynada  deyil,  elə  bil  öz  doğma respublikamızda 

güləşirəm. Sözün həqiqi  mənasında  Qaçayın  belə  geniş  
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fəaliyyətini  görəndə mən bir  daha  inandım  ki,  idman  

doğurdan  da  sərhəd  tanımır.  Idmanın  həqiqətən  

tərcüməyə  ehtiyacı  yoxdur.  Bir  sözlə  Qaçayın  Ukrayna  

dilini  mükəmməl  bilməsi  onun  güclü  iş  adamı  olması  

və  xeyriyyəçilik  ənənələri  məni  heyran  edib.  Bir  yaxın  

dost  kimi  Qaçayla  fəxr  edirəm.  Qaçay  Qaçayevin  

vətənpərvərliyini, ukrayna dilini  bilib, onların  adət -  

ənənələrinə  hörmət  etməsinə  görə  ruslar  da  onu  çox  

sevirlər. 

      Ukraynada  Politexnik  İnstitutunu  da  bitirib,  bir  

mütəxəssis  kimi  elə  bu  gündə  inamla  çalışır. İlham  

Şükürovun  sözlərinə  qardaşı – İmişli  rayon  Məhsul  

İdman  Cəmiyyətinin  sədri,  peşəkar  güləşçi,  SSRİ  

idman  ustası  Əlisafa  Mustafa  oğlu  Şükürov  əlavə  edir: 

- Bilirsiz, Yusif  müəllim,  yaxşı  yadımdadır.  1985-ci  

ildən  1991-ci  ilə  kimi  İmişlinin  “Lokomotiv”  və  

“Araz”  futbol  komandalarının  yarışlarında  

rayonumuzun  və  eləcə  də  Respublikamızın  idman  

şəfərini  qorumaq  üçün  dəfələrlə  Ukrayna  

respublikasında  olmuşuq.  Yarışların  biri  Krım  

vilayətinin  Aluşta  şəhərində  olacaqdır.  Bu  zaman  

gözlərimizə  inanmadıq.  Qaçay  yaxın  dostları  ilə  

bizim keçirəcəyimiz  yarışda  azarkeşlik  etmək  üçün 
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gəlmişdilər.  Qaçay  Jitomirdən  gəlib  bizə  elə  bir  güc, 

qüvvət verdi ki, onun sayəsində dalbadal qələbə  

qazanmağımız  hələ  indi  də  yarış  iştirakçılarının 

xatirindədir. 

      Sözün  düzü  bu  idman  ustaları  İlham (Jora) və  

Əlisafa  qardaşları,  eləcə  də  yolu  Ukrayna 

respublikasına  düşən  hər  bir  həmyerlimiz  Qaçay  və  

onun  dostu  Oleq  birlikdə  elə  məhəbbət, sevgi  dolu  

danışdılar  ki,  9-10  səhifəlik  bir  oçerk  yazısında  

bunları  yazıb  yerləşdirmək  çox  çətin  işdir.  Sağlıq  

olsün,  gələcəkdə  Qaçay  və  onun  dostları  haqqında  

“Vətəndən  uzaqlarda”  adlı  bir  sanballı  əsər  yazıb  

oxuculara  təqdim  etmək  fikrindəyəm.   

     Onu  da  qeyd  edim  ki,  Qaçay  Qaçayevin  qardaşı  

Teymur  da  Ukrayna  respublikasında  yaşayır.  Elə  o  da  

yalnız  xeyirxahlıq, kiməsə  yaxşılıq  etmək  üçün  

dünyaya  gəldiyini   dərk  edir. 

     Onu  da  deyək  ki,  Qaçay  Qaraş  oğlunun  ata  sığalı  

altında Rəhim adlı  bir  oğul  böyüyüb,  araya-ərsəyə  

gəlib. Ukrayna  respublikasında  elmi  biliklərə  yiyələnib, 

atası  Qaçay  kimi  əsil  vətənpərvər,  xeyirxah  bir  insan  
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kimi  yetişmişdir. 

     Biz  inanırıq  ki,  Rəhim  də  atası  Qaçay  kimi  ata-

babalarının  keçdiyi  yolu,  ən  mükəmməl  bir   şəxsiyyət  

kimi  yetişəcəkdir.  Axı,  söhbətimizin  əvvəlində  qeyd  

etdik  ki,  “Ot kökü üstə bitər”. 

     Yaxşı  bilirik  ki,  Qaçay Qaçayev  Qaraş  oğlu  xalqın  

nəzərində  kamillik, mükəmməl  şəxsiyyət  zirvəsinə  elə  

belə  gəlməyib.  Bu  qaynar  təbiətli,  güclü  iş  adamı,  

Qaçayı  xalq  məhəbbəti, xalq  sevgisi  pillə-pillə  o  

zirvəyə  özü  qaldırıb.  Bu  aydın  bir  həqiqətdir  ki,  xalq  

uca  zirvəyə  qaldırdığı  hər  bir  xeyriyyəçi  oğlunu, qızını  

illərlə  o  zirvədə  saxlayacaq.  Necə  ki,  Qaçay  Qaraş  

oğlunu  saxladığı  kimi. 

     Hələ  uzun  illər  kamilliyin  zirvəsində  bu  ad  qızıl  

həriflərlə  yazılacaq, hörmətlə  dodaqlarda  

pıçıldanacaqdır. 

    Tanrı  sizi  qorusun,  Qaçay  müəllim ! 
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Ürəyi  ilə  görən  şair  Ramil... 

 

   Ötən  ilin  söhbətidir. Mən “Vəliağa  muğanlıları və  ya  

tərəkəmə dünyası” kitabımı tamamlayıb “Adiloğlu” 

nəşriyyatına təqdim etmək istəyirdim ki, birdən “Xəzər” 

televiziya  kanalında “5+5” proqramında gənc şairlərin 

şeir müsabiqəsinin elanı oxundu. Verilişin aparıcısı çox  

istedadlı  jurnalist  Zaur  Kamalın  təqdimatı  ilə  bu  yaxın  

günlərdə  şeir  müsabiqəsinin  final  mərhələsi  

başlanacaqdı. Artıq  mənə  məlum  olmuşdu  ki, 3000 (üç 

min) iştirakçıdan  iki  nəfər   finala  qalmışdı. Bu  iki  

nəfərdən  biri  mənim  həmkəndlim, İmişli  rayonunun  

Cəfərli  kənd  tam  orta  məktəbinin  məzunu  Ramil  

Şirqazı  oğlu  Ələsgərov  olacaqdır. 

   Mənim  sözümün  səmimiliyinə  inanın.  Həmin  

yarışma  olacaq günə kimsə elə bil  mənim  qulaqlarıma  

pıçıldayırdı  ki,  müəllim, bu  qədər  həyəcan  keçirmə. 

Vaxtı  ilə  ədəbiyyatdan  dərs  dediyin, sinif  rəhbəri  

olduğun  Ramil  Ələsgərov  hökmən  qalib  gələcək.  

Çünki,  Ramil  ürəyi  ilə  görüb, duyub  yazan  belə  az-az  

olan  qeyri  istedadlı  şairlərdəndir.   Bu  şairin  qəlbində 

yerləşən  günəşin  al  şəfəqləri  onun  təfəkkür  aləmini 

işıqlandırır, şeirin misraları  onun  barmaqlarından süzülüb   

    ağ  vərəqlər  üstə  qonur.  Ramil  Ələsgərovun  ürəyində       

    yazılan  sənət  nümunələrinin  misraları  ağ  vərəqlər  üstə 
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qonan  kimi  hər  bir  oxucunun  bədii  sərvətinə  çevrilir. 

Bu  bədii  misralar  qəlbin  aynasında  sığallanıb, pak, 

təmiz duyğularla  cilalanıb  insan  mənəviyyatını  

kamilləşdirir. Ürəkdə  yazıldığından  ürəklərə  tez  yol  

tapır.  Ürəyi  ilə  görüb, elə  ürəkdə  də  yazılan  şeirlərin  

yalnız  Ramil  Ələsgərov  üzünü  köçürüb,  oxuculara  

verir.  Ötən  il  mən  Cəfərli  kəndinə  getmişdim.  

Təsadüfən  gənc  şair  Ramil  Ələsgərovla  da  görüşdüm.  

Çox  qısa  bir  söhbətimiz  oldu.  Bir-birimizdən  hal-əhval  

tutduq. Mən  əvvəldən  bilirdim  ki, Ramil  şeir  yazır.  

Düzü  şeirlərini  oxumamışdım. Iş  elə  gətirdi  ki,  həm  

hava  çox  isti  idi,  həm  də  telefon  zəngi  gəldi, 

çağırdılar.  Tez  gedəsi  olduğundan  Ramilin  şeirlərindən  

bir  neçəsini  dinləyə  bilmədim.  Əziz  oxucular,  siz  

mənim  dediyim  sözlərin  səmimiyyətinə  inanın.   

    Vaxtı  ilə  -  1995-ci  ildə  “İmişlinin  şəhid  oğulları”  

kitabını  yazanda  o  qədər  həyəcan,  necə  deyərlər,  əsəb   

sarsıntıları  keçirmişəm  ki,  “Şəhid”  adı  eşidəndə  dərhal  

kövrəlirəm, ağlamaqdan  özümü  zorla  saxlayıram.  

     Bəzən  elə  vaxt  olur  ki,  mümkün  olmur.  Keçən  il – 

2016-cı ilin  may  ayının  18-də  çox  istedadlı  jurnalist  

Avdı  Qoşqarın “Yurd yeri” verlişində, “Mədəniyyət”  

kanalında  bir  şəhid  haqqında  verliş  çəkəndə, mənim də  

“İmişlinin  şəhid  oğulları”  kitabının  müəllifi  kimi, şəhid   
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Səbuhi  Əsədov  haqqında  7-8  dəqiqəlik  müsahibəm  

oldu.  Inanın  bu  qısa  vaxt  ərzində  2-3  dəfə  kövrəldim,  

özümü  ağlamaqdan  zorla  saxladım.  Çəkiliş  

qurtardıqdan  sonra  aparıcı  jurnalist  Avdı  Qoşqardan  

üzür  istəyirdim  ki,  müəllim  məni  bağışlayın  “şəhid” 

adı  gələndə  heç  vaxt,  özümü  saxlayıb  kövrəlməyə  

bilmirəm. Yusif  müəllim,  sən  nə  danışırsan? Bu ən  

gözəl  çəkiliş  oldu, deyib, məni  qucaqladı.  Bunları  

deməkdə  məqsədim  odur  ki,  “Xəzər”  televiziyasında  

həmin  “5+5”  kanalında  şeir  müsabiqəsinin  qalibi  

verilişin  aparıcısı  Zaur  Kamal  deyəndə  ki,  gənc  şair, 

həmyerlim, şagirdim  Ramil  Ələsgərovdur, o  an  

sevincimdən  hönkür-hönkür  ağladım. Ona  görə  ağladım 

ki, Vəliağa muğanlılarının əhatə etdiyi  Tərəkəmə  

kəndlərindən  onlarca  professor, həkim, iş  adamı  olsa  da 

şair  elə  də  çox  deyil.  Cəfərlidən  Ayaz  Əliyev (Ayaz 

Muğanlı), Əbülfət  Əliyev (Əbülfət Əqlin) və  Ramil  

Ələsgərov.  

     Sənə  uğur  olsun,  Ramil.  

Bu  aylarda  nəşr  olunacaq  “Vəliağa  muğanlıları  və  ya  

tərəkəmə  dünyası”  oxucularına  Ramil  haqqında  qısa  

olsa  da  məlumat  verməyi  lazım  bildim 
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                                       Müşfiq  Cəmil  oğlu  Atakişiyev 
 

       Elinə, obasına, bir sözlə vətəninə baş     

 ucalığı gətirən oğullardan biri də Müşfiq     

 Cəmil oğlu Atakişiyevdir.  O, təkcə adı və       

 soyadı ilə deyil həm də alimliyi, vətəndaş-   

 lığı, insanlığı  ilə  hər  bir  kəsə  fəxarət 

 ünvanıdır. Onun   ömürlüyü  neçə-neçə     

 gənc nəslin həyat  yoluna işıq salıb, necə 

deyərlər, bir ziyalılıq məktəbinə çevrilib. Dünyada ən cavan 

alim-professorlardan biri olan Müşfiq Atakişiyev 1966-cı 

ildə İmişli rayonunun Ağaməmmədli  kəndində anadan olub. 

     Hələ orta  məktəb  illərindən elmə böyük maraq göstərən 

Müşfiq 1983-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra 

Azərbaycan Neft Akademiyasının tələbəsi adını qazanır.  

    Onun elmi yaradıcılığının xronologiyasına nəzər salsaq, 

yuxusuz gecələrin, gərgin axtarıçların nəticəsi olaraq neçə-

neçə uğurlara imza atdığının şahidi olarıq. Müşfiq Cəmil 

oğlu Atakişiyev  1990-cı ildə Neft Akademiyasını fərqlənmə 

diplomu ilə başa vurub. 
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      1995-ci ilin mayında “Qazma müəssisələrində istehsal 

gücünün istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsinin ehtiyat 

mənbələri”  mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş, alimlik 

dərəcəsi almışdır. 

      2001-ci ildən Prezident aparatı yanında Ali Attestasiya 

komissiyasının İqtisadiyyat elmləri üzrə Ekspert Şurasının  

sədri, Beynəlxalq İnformasiya Akademiyasının həqiqi 

üzvüdür. 

      2006-cı ildə  “ Qızıl Buta” müstəqil  Milli Mükafatına 

Layiq görülüb. 

Azərbaycan  Dövlət  Neft  Akademiyasının “Maşınqayırma 

sənayesinin iqtisadiyyatı və meneccment” kafedrasının 

müdiri, Elm və Təhsil Mərkəzi  “Təfəkkür”  Universitetinin  

rektorudur. 

         Imişli  rayonunun  Ağaməmmədli  adlı  ucqar  bir  

kəndində, bir  kolxozçu  ailəsində  dünyaya  göz  açan, elmi  

axtarışları nəticələri ilə  nəinki  Azərbaycan, eləcə də  xarici  

ölkə  alimlərini  heyrətdə  qoyan  vətənin ən cavan 

professoru  olan  Müşfiq  Atakişiyevin  bugün  də, sabah  

da Azərbaycan Təhsilinin  elminin  inkişafında  müstəsna  

yeri  var  və  olacaq. 
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Heydər  Qərib  oğlu  Kərimov 

 

      Yaxşı deyiblər  ki, qartal 

uçmazdan əvvəl məğrurla  mavi  

səmanı süzür, bir neçə dəfə   

yerindəcə quy çəkir, o bununla 

özündə göyləri fəth etmək vəcdi, 

ilhamı yaradır.  Sonra bütün gücünü 

qanadlarına yığır və birdən mavi 

səmanın ənginliklərinə qalxır. Insan 

da belədir. Lap uşaq yaşlarından qəlbinə hakim kəsilən 

arzulara çatmaq üçün oxuyur, öyrənir necə deyərlər həyatın 

enişli, yoxuşlu  yolları  ilə inamla addımlamaq üçün özünü 

həyatın çətinliklərinə hazırlayır. 

    Vəliağa muğanlılarından olan mükəmməl insan, zəngin 

mənəvi dünyası olan Heydər Qərib oğlu Kərimov da belə 

ziyalılarımızdandır.  

     Heydər  Kərimovla mən demək hələ orta məktəbdə 

təhsil alarkən dostluğumuz başlayıb. Hər ikimiz eyni vaxtda 

qəbul imtahanlarına birgə getmiş, hər ikimiz də tələbə adını  
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eyni vaxtda qazanmışıq, bir-birimizin uğurlarına birgə 

sevinmişik. O vaxtdan illər ötüşüb, zaman keçib.  

      Iki ali məktəbi – Gəncə DPİ-nu və Gəncə Texnologiya 

Universitetini müvəffəqiyyətlə bitirən yaxın dostumuz 

Heydər müəllimin qayğısı və  himayədarlığı sayəsində 

qardaşlar hamısı ali təhsilə yiyələndilər, ailə saədətinə 

qovuşdular. Sözün həqiqi mənasında Heydər müəllimin 

ailəsini İmişli rayonunda ziyalılar ailəsi adlandırırlar.       

         Qardaşı Misirxan texnika sahəsində namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edərək alimlik dərəcəsi almışdır. Ona 

bəxş olunmuş ömür payının  ən aqil, ən kamil dövrünü 

yaşayan  Heydər müəllim neçə illərdir Təbii Sərvətlər və 

Ekologiya Nazirliyində məsul işdə çalışır. Bu illər ərzində 

tükənməz xalq məhəbbəti qazanıb.   

       Heydər  Kərimov  bir  daha qeyd edim  ki, həyata  

nikbin  gözlə  baxan  bir  dəyərli  şəxsiyyətdir.ilk əmək 

fəaliyyətinə müəllim  kimi başlayıb, bir çox sahələrə inamla 

çalışmışdır. 

       Doğruçuluq və həqiqətsevərlik  onun  elə  bil  boyuna 

biçilib. 
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     Mərdlik və mərdanəlik onun qanındadır, canındadır.  Bu 

cür əxlaqi sərvətlərə bürünmüş insanlar həyatda, adətən hər  

kəsin  sevimlisi olur.  

     Heydər Kərimov da bütün insanlara məhəbbət bəsləyən 

və  hamı  tərəfindən  sevilən  ziyalılarımızdandır.  Həm  də  

çox  güclü  yaddaşa  malik  bir  insandır. 

      Ulu  tanrı  onu  qorusun 
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Şükür  İsmayıl  oğlu  Astanov 

 

    1948-ci  il  təzəcə  girmişdi.  Bu  il  

yeni  ili  çox  təmtəraqla  qarşılamış-

dılar.  Çünki  dəhşətli  müharibə qələ-

bəmizlə  qurtarmışdı.   

    Indi – indi  müharibənin  vurduğu  

yaralar  sağaldılırdı.  Belə  bir  yeni  il  

günlərində - yanvar ayının 7-də  

İsmayıl  kişinin  bir  oğlu oldu. 

     El, oba, qohum-əqraba  sevindi, güldü. Müharibənin  

dəhşətlərindən  min  bir  zülüm  çəkmiş  İsmayılın  sevinci, 

şadlığı  uca  göylərə  bülənd  oldu.  Qəlbində  hər  gün  

bəlkə  uca  Tanrıya  min  dəfələrlə  şükürlər  etdi.  Hələ  

dünyanı  dərk  etməyən  mışıl – mışıl  yatan  körpənin  də  

adını  Şükür  qoydu.  

     1955-ci  ildə  Cəfərli  kənd  orta  məktəbinin  sinif  

jurnalına  bir  ad  da  yazıldı. Astanov  Şükür  İsmayıl  oğlu. 
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     Heç  sən  demə  illər  keçdikcə  Astanov  Şükürün  

qəlbinin  işığı  əvvəlcə  sinif  yoldaşlarının, ona  dərs  deyən  

müəllimlə-rinin, varlığı  ilə hər  gün  ailə  üzvlərinin, 

qohum-əqrabanın, bir  müddət  sonra  isə  xeyriyyəçiliyi, 

kasıba, əlsiz-ayaqsız  insanlara  əl  tutması  ilə  minlərlə  

insanların  qəlbini  işıqlandırıb, yollarına  nur  səpəcəkmiş. 

      Astanov  Şükür  əvvəlcə  Bakı  Dövlət  Universitetinin  

Coğrafiya  fakultəsini  bitirib  öz  doğma  Ağaməmmədli   

kəndində  pedaqoji  fəaliyyətə  başladı.  Bir  müddət  

müəllim, direktor  müavini  kimi  çalışdı.  Ancaq  yox , 

qəlbinin  dərinliklərində  hansısa  bir  səs  ona  diktə  edirdi  

ki,  Şükür  İsmayıl  oğlu  sən  təkcə  müəllim  olmaq  üçün  

doğulmamısan.  Odur  ki,  başqa  sahələrdə  də   inamla  

çalışmağa  başladı.  Odur  ki,  əvvəlcə  Gəncə  Dövlət  

Texnologiya  inistitutunu  bitirib  texnoloq  adını  qazandı. 

     Kolxoz  təsərrüfatlarında,  istər  İmişli  rayon  Xeyriyyə  

Cəmiyyətində   tədarükçü, istər  də 3  saylı  Yol  Təmiri  

Tikinti  Trestində  rəis  müavini  işləyəndə  hər  bir  işə  

Allahın  adıyla başlayıb haqqı, ədalət ürəyində, əməlində  

axtardı. 
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     Mənəviyyatında, kamil  biliyində  yalnız  insanlara  

xeyirxahlıq  arzusu, əməli  işlə  yaşayan  bu  işıqlı  insan  

2003- cü  ildən  OKTON – E  MMC-nin  təsisçisidir.  

Yollar  çəkir, tikir, qurur...  Nə  isə  xalq  üçün , el  üçün  

bir  iş  görür. Düzü  mən  də  bir  neçə  dəfə  yazdığım  

kitablardan  Şükür  müəllimin  idarəsi  üçün  hədiyyə  

aparmışam.  Məni  ilk  dəfə   Şükür  Astanovun  bacısı  

oğlu  Zülfüqar  müəllim  qarşılayıb. Çox  qısa   

söhbətlərimiz  olub.  Məni  bir  qonaq  kimi, bir  yazıçı  

kimi  elə  qarşılayıb  ki,  düzü  qəlbimdə  qürur  hissi  

duymuşam.  Ona  görə   qürur  hissi  duymuşam  ki,  mən   

də   valideyinəm . Şükür  Astanovun  eləcə  də  Zülfüqar  

Xəlilovun valideyinləri  İşmayıl  kişi, Qarakişi  dayı  nə  

qədər  xoşbəxt  valideynlərdir, atalardı.  Allah  hər  ikçisinə  

rəhmət  etsin.  Qəbrləri  nurla  dolsun.    Ona  görə  ki,  hər  

iki  valideyn  xalq  üçün,  cəmiyyət  üçün  oğullar  tərbiyə  

edib  vətənə  bəxş  ediblər. Şükür  Astanov  öz  elinə, 

obasına, soy  kökünə  bağlı  bir  xeyriyyəçidir.  Iki  övlad  

atasıdır. Ulu  tanrı  onları  qorusun. 
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Əmirov  Ramiz  Cahangir  oğlu 

 
    Ramiz  Əmirov  Cahangir  oğlu  

1953-cü  ildə  İmişli  rayonunun  

Cəfərli  kəndində  anadan  olmuşdur.  

1970-ci  ildə  Cəfərli  kənd  orta  

məktəbini  bitirdikdən  sonra,  elə  

həmin  ildə  də  Gəncə  Dövlət  

Pedaqoji  İnstitutunun  tarix  fakultəsinə  daxil  olub.  1974-

cü  ildə  həmin  institutu  tam  müvəffəqiyyətlə  bitirib, 

təyinatla  öz  doğma  rayonuna  göndərilir. Ilk  müəllimlik  

fəaliyyətinə  2  saylı  orta  məktəbdə  müəllim  kimi  

başlamışdı.  Sonrakı  illərdə  Cəfərli  kənd  orta  məktəbində  

müəllim, təşkilati  işlər  üzrə  direktor  müavini  kimi  

fəaliyyət  göstərmişdir. 

      1994 - 2006-cı  illərdə  Azərbaycan  Təhsil  İşçiləri  

Azad  Həmkarlar  İttifaqı  İmişli  Rayon  Komitəsinin  sədri  

işləmiş, ayrı – ayrı  vaxtlarda  Rayon  Sovetinin  deputatı, 

rayon  bələdiyyəsinin  üzvü  seçilmişdir.  Beləliklə, 

rayonumuzun  ictimai – siyasi  həyatında  qızğın  fəaliyyət   
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göstərən    Ramiz  müəllim  dəfələrlə  Azərbaycan  

Müəllimlərinin  Qurultayının , RHİ-nın  Konfederasiyası  

qurultayının  nümayəndəsi  olmuşdur.  1986-cı  ildə  

müəllim   adının  ucalığına  pillə - pillə ucalan  Ramiz  

müəllim  “ Azərbaycan  SSR  Xalq  Maarif  əlaçısı “  

olmuşdur.   2006-cı  ildən  İmişli  Rayon  Təhsil  Şöbəsinin  

müdiri  vəzifəsində  inamla  fəaliyyət  göstərir. 

         Təhsil  şöbəsinin  müdiri  kimi  çalışdığı  bu  illərdə  

möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin fərmanı ilə “ 

Əməkdar  müəllim  “  adına, bir  sıra  fəxri  fərmanlara, 

diplomlara, “ Qızıl  qələm “ mükafatına  layiq  görülmüşdür.  

    Onu  da qeyd  edim  ki,  İmişli  rayonunda  Ramiz  

müəllimi  El  adamı, xeyir, şər adamı  kimi  də  tanıyırlar.  

Hər  kəsin  dərdini  dərdi, sevincini  sevinci  bilən  bu  

zəngin  mənəviyyatlı, işiqlı  insan  elin, obanın, qohum - 

əqrabanın  inam, inanc  yeridir.  Ulu  tanrı  onu  qorusun. 
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Əlimirzə  İsrəfil  oğlu  Şirinov 

 
 

   Şirinov Əlimirzə İsrəfil oğlu 1955-ci 

ildə İmişli rayonunun Cəfərli kəndində 

anadan olmuşdur.1977-ci ildə Bakı 

Dövlət Universitetinin mexanika riya-

ziyyat fakültəsini bitirmişdir. Həmin 

ildən də İmişli rayonunun Cəfərli kənd 

tam orta məktəbində riyaziyyat 

müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə    

başlamışdır. 

     Gənc müəllim 1979-1982-ci illərdə Cəfərli kənd orta 

məktəb-ində direktor müavini, 1982-2001-ci ildən isə direktor 

vəzifəsində işləmişdir. 2008-ci ildən Azərbaycan Təhsil İşçiləri 

Azad Həmkarlar İttifaqı İmişli rayon komitəsinin sədridir. 

     Əlimirzə Şirinov elə, obaya, öz soy kökünə bağlı bir 

insandır. Zəngin mənəviyyata malik olan bu insan qəlbində, 

varlığında necə deyərlər Əli xofu olan ziyalılarımızdandır. 

Kasıba , darda olana , ona ağız açıb kömək istəyən hər kəsə əl 

tutandır.  
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  Cəfərli  kəndində  Əlimirzə  Şirinovun  doğulub  boya – başa  

çatdığı  ailəni   ziyalılar   ailəsi   də  adlandırırlar.   Ailəlidir.  

Üç  övladı , 6  nəvəsi  var.  Əlimirzə  müəllimin  qardaşı  

Şirinov  Mirzağa  da   bacarıqlı   həkimlərimizdəndir. 

     Uca  tanrıdan  ona  can  sağlı  arzulayırıq. 
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ŞƏFA   DƏNİZİ 
 

Hələ  bu  dünyaya  göz  

açmamışdı. Bilmirdi ki, çox-çox 

uzaqlardan baş alıb gələn 

Azərbaycan  adlı  bir diyarın 

qoynundan  keçən, Kür  deyilən  

nəhəng  bir çayın sahilində 

Əliyetməzli kəndi var. Bilmirdi ki, 

Durmuşəli adlı orta yaşlı bir kənd 

ağsaqqalı da hansı arzularla 

yaşayır. O arzular bir ona, bir də yaradana məlumuydu. 

Oğlum olsun, allah qoysa onu  həkimlik oxutduracağam. 

Bu dünyada loğman olmaqdan  gözəl  heç  bir  nemət  

tanımıram  deyə  hərdən əllərini uca  Tanrı  dərgahına  

qaldıran  və  həyat  yoldaşının  təbəssümlü çöhrəsindən  

özgə  heç  nə təmannasında  olmayan  Durmuşəlinin  

ürəyinin səsini uca yaradan eşitmişdi. 
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  Günlərin bir günü, daha doğrusu, 1957- ci ildə İmişli 

rayonunun Əlyetməzli kəndində bir oğlan dünyaya gəldi. 

Qohum – qonşu  uşağın valideynlərinə göz aydınlığı 

verdilər. Bu oğlan uşağı  Kərimzadə Fərhad Durmuşəli 

oğlu kimi bir doğum şahədətnaməsinin sahibi oldu. Balaca 

Fərhad  da  bütün uşaqlar  kimi iməklədi, ayağa qalxdı, 

yeridi. Valideyinləri  ona  baxıb fəxr  elədilər. Ona görə 

ki, o, başqalarından  ağlına savadına, tərbiyyəsinə görə 

fərqlənirdi. Fərhad  dərslərini  yaxşı  oxudu. Oxuya – 

oxuya   da  Kürsahili uzanan  meşələrdən  əzəmət, yam-

yaşıl  çöllərdən ürək genişliyi, çiçəklərdən saflıq, təmizlik 

öyrəndi. 

       1974 – cü ildə  Məmmədli kənd orta məktəbini bitirdi. 

Onu da deyək ki, 1957 – ci illər Fərhadın atası üçün  

uğurlu  illərdən  idi. Qardaşı Kərim  pedaqoji  institutun  

ədəbiyyat  fakültəsini  bitirmişdi. Digər  qardaşı  Qoşun  

həmin  ilin  yayı  Dövlət Universitetinin qiyabi şöbəsinə 

daxil olmuşdu. O cümlədən  Fərhad da dünyaya  gəlmişdi. 

Bircə  o  gün  gələydi... günlər keçir, Fərhad  böyüdükcə   
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arzuları  da aşıb daşırdı. Daha  bu  balaca  Əliyetməzli, 

təhsil aldığı Məmmədli kəndi, hətta  nəhəng ilan  kimi 

qıvrılıb axan coşqun Kürdə onun arzularına  darlıq  

eləyirdi. Onun könlündən əmiləri  kimi  müəllim  

olmaq  keçirdi. Sinif otaqları,  müxtəlif xarakterli uşaqlar, 

onlarla işləmək  hətta  hiss eləyirdi ki, ona zövq  

verməkdədi. 

     Lakin  Fərhadın dünyalar qədər istədiyi atasının arzusu 

isə onun yolunu başqa  istiqamətə saldı. O fikirləşdi  ki, 

atasının istəyini yerinə yetirmək ona bütün nailiyyətlərdən, 

qələbələrdən irəlidir. Fərhad Kərimzadə Durmuşəli oğlu 

1974- cü  ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun  müalicə  

proflaktika  fakültəsinə  daxil oldu. Ecaskar tələbəlik illəri 

gənc Fərhadı da mətinləşdirdi. O ailəsinə, kəndinə, 

vətəninə  layiqli  övlad kimi formalaşdl. 1980 – cı ildə 

institutu başa vurdu. Bir il internatura  keçdikdən  sonra 

Kürdəmir rayonunun  Qocalı kənd xəstəxanasına  müalicə  

həkimi  kimi  təyinat  aldı. Fərhad  həkim  bir  neçə il 

Qocalıda baş həkim işlədikdən sonra, 1984 – cü  ildə  iş 

yerini  terapeft  həkim  kimi  İmişli  MRX-na  dəyişir. 
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Elə o  ildəndə doğma İmişlidə həkimlik  fəaliyyətini   

davam etdirir. Hal – hazırda  Hemodaliz şöbəsinin  müdiri  

işləyir. 

Bu gün az adam tapmaq olar ki, o, Fərhad  həkimin  

əllərindən  zəfa tapmasın. Neçə - neçə  ürəklərdə, 

könüllərdə onun yeri var. Yaşadığı gərgin günlər, keçirdiyi  

yuxusuz  gecələr  ona  şərəf  və  fəxarət  gətirib. Insanların 

sağlamlığı keşiyində dayanmaq, alnının arasını 

turşaltmadan hər kəsin harayına çatmaq onun əsas amalı 

olub. İçdiyi “Hipokrat” andına  sadiqliyi ona həmişə 

başucalığı gətirib. Bəlkə də buna görədir  ki, Fərhad həkim 

həm də xoşbəxt ailə başçısıdır. 

Fərhad həkim 1985 – ci ildə ailə həyatı qurub. Ulu 

Yaradan ailə səadətini də ondan əsirgəmədi. Xoşbəxt  

günlər  davam  etdikcə  bir övlad  sevinci  də əlavə olundu 

onun ömürlüyünə. Bir qızı , bir oğlu gəldi dünyaya. Peşə 

məsuliyyətinə, atalıq məsuliyyəti  atalıq qayğısı da əlavə 

olundu. Çalışdı ki, özü kimi balaları da cəmiyyətə yararlı 

bir vətəndaş olsunlar. Çox şükürlər olsun ki, belə də oldu. 

Fərhad  həkimin  ailə  məktəbini  keçən  övlad  təbii  ki,  
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     ləyaqətli  övlad  statusu  qazanmalıdır. Aynur  adlı  qızı 

Azərbaycan müəllimlər İnstitutunun məzunudur. Xoşbəxt  

ailə həyatı qurub. Validə adlı bir qızı var.          

Mehriban qayğıkeş həkim, baba Fərhad Validənin 

mışıltısına yatıb, qığıltısına yuxudan oyanıb həmişə. Oğlu 

Əli  neft şirkətində işləyir. Ailəlidir  Hüseyn  adlı  bir  

oğlun  atasıdır. Fərhad  həkimin nəvələri onun üçün ayrıca 

bir dünyadır. Mən  hər  dəfə  Fərhad  həkimlə  görüşəndə    

şəfa  dənizinə düşürəm elə bil. Onun üzündə  sehirli  bir 

təbəssüm var və bu təbəssüm düz adamın qanına ürəyinə 

işləyir. Belə müsbət auralar adamda yaşamaq həvəsini, 

eşqini artırır. 

Elə biz də  Fərhad həkimə yaşamaq  eşqi,  yaşamaq 

həvəsi arzulayırıq və deyirik; 

Tanrı sizi qorusun, Fərhad həkim. Bizim sizə 

ehtiyacımız var.     
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MÜƏLLİM  ADININ 

ZİRVƏSİNDƏ 

 

              Ziyalı  sözünün  kökü   olan 

“Ziya” ifadəsi “İşıq”  ”Nur” mənasını 

verir. Bu baxımdan yanaşsaq “Ziya-

lı”  sözü  “İşıqlı”, “Nurlu” deməkdr. 

        Bu sözü o adamlar haqqında 

deyiblər ki, sözün həqiqi mənasında 

cəmiyyətdə nuru yaşayır, zehinləri 

işıqlandırır, nurlandırır. 

       Bir sözlə neçə - neçə nəslin qaranlıq yollarına işıq 

saçır,ağlının, zəkaısının mükəmməl inkişafına istiqamət 

verir. Belə insanlar adətən müəllimlərin içərisindən daha 

çox çıxır.Onların işıqlı əməlləri uzun müddət ürəklərdə 

yaşayır. Rayonumuzda belə əsl ziyalı olan müəllimlərdən 

biri də  Ləzimov  Mürşüd  Əvəz oğludur. 

       1970 – ci ildən səbrlə,  təmkinlə gənc nəslin təlim 

tərbiyəsi kimi şərəfli bir işlə məşğul olan indi də yaşının 
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altımışı ötdüyü bir vaxtda bu işi eyni həvəslə eyni enerji ilə 

davam etdirən bu aqil, kamil insan müəllim adının zirvəsinə 

elə belə ucalmayıb. Əziz oxucular gəlin birlikdə Mürşid 

Ləzimov Əvəz oğlunun keçdiyi şərəfli ömür yollarına  

“Vəliağa Muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası” oxucularına 

birlikdə güzgü tutaq. 

      Sadə peşə adamı Əvəz kişinin 1950 – ci ilin iyul ayının 

birində İmişli rayonunun Cəfərli kəndində bir oğlu dünyaya 

gəldi. Halal çörəyini torpaqdan ağır zəhmətlə çıxaran  Əvəz 

kişi həmin gün bəlkə də min dəfələrlə ulu Tanrıya şükürlər 

etdi. Min dəfə dodaqlarında pıçıldadı ki, sənə çox şükür 

xudaya. Biz bu keçən müharibədə çox oğullar itirmişik. 

Azərbaycan xalqının belə oğullara çox böyük ehtiyacı var. 

“Qədəmlərin mübarək olsun oğul !” deyib yorqançada mışıl 

– mışıl yatan körpə tərəfə sevinc dolu baxışlarla baxdı. 

Doğmaları bu körpənin adını Mürşüd deyə çağırdılar. Elə o 

gündən bu ad ata, ananın, bacı və qohumların dodaqlarında  

pıçıldanıb, ürəklərdə əzizləndi. Günlər bir – bir 

vərəqlənirdi. Axır ki, bu da 1956 – cı ilin  sentyabrın 1 – i 

günü. Elə həmin gün Cəfərli kənd orta məktəbin 1 – ci sinif 

jurnalına bir ad da yazıldı. Ləzimov Mürşid Əvəz oğlu. Elə 

həmin gündən bu günə kimi Cəfərli kənd orta  məktəbinin 
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tarix salnaməsinə qızıl həriflərlə yazıb müəllim adının 

zirvəsində işıq saçır.  

      Orta məktəbin ilk günündən bu inadkar hər bir şeyə 

maraq göstərərək elmi biliklərə yiyələndi. Həmişə də maraq 

bu inadkar şagirdin qəlbinə riyaziyyat fənni rəqəm – rəqəm 

axıb tökülür, özünə Mürşüdün kiçik qəlbində bir riyaziyyat 

abidəsi yaradırdı. Elə  bu sevgi də onu orta məktəbi bitirən 

kimi – 1968-ci ildə Gəncə Pedaqoji İnstitutun fizika – 

riyaziyyat fakültəsinə apardı. Bundan sonra da Mürşüd 

Ləzimovun riyazi dünyası vərəq – vərəq yazılmağa başladı.  

      Yaxşı deyiblər ki, ziyalı cəmiyyətdəki mövqeyinə, 

roluna, dərs dediyi şagirdlərin və işlədiyi kollektivin 

formalaşmasındakı zəhmətinə görə müəyyən edilir. 

 Mühazirədən – mühazirəyə, seminardan – seminara 

Mürşüd qarşısına qoyduğu məqsədlə  addım – addım 

yaxınlaşıb əlinə jurnal götürüb sinfə girmək arzusuna, 

istəyinə yaxınlaşırdı. Bu da 1970 – ci il. Dövlət  

imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verib dövlət imtahan 

komissiyası bu son kurstələbəsinə müəllim ixtisası 

vermişdi. Artıq 1970 – ci ilin sentyabr ayında müəllim kimi 

çalışacaqdır. Imtahan  komissiyası təyinatla Mürşüd 

müəllimi  öz  rayonuna  İmişliyə  göndərmişdi. 
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    Yaxşı yadımdadır mən də orta məktəbi bitirib 

sənədlərimi xalam oğlu Ramiz Əmirovla Gəncə Dövlət 

Pedaqoji İnstitutuna vermişdim. Bu yaxın günlərdə olacaq 

imtahana hazırlaşırdım. Günlərin bir günü sinifin qabağında 

Mürşüdlə görüşdük. Uzaqdan – uzağa tanıyırdım. Bilirdim 

ki, institut tələbəsidir. Görüşəndə yoldaşlara bildirdi ki, 

artıq institutu bitirmişəm, öz doğma İmişli rayonuma 

təyinat almışam. Bu yaxınlarda rayon təhsil şöbəsində 

qeydiyyatdan keçməliyəm. Inanın o danışdıqca mən çox 

maraqla dinləyir, bu gənc müəllimə həsədlə baxırdım. 

Hesab edirdim ki, dünyanın ən xoşbəxt insanıdır. Xəyal 

dünyası məni iqlimdən - iqlimə aparırdı. Bir anlıq qarşıdan 

gələn imtahanlar lap qəbul olsam ildə hər smestr 

imtahanları çətinliklər və sair düşüncələr. Ancaq, Mürşüd 

Ləzimov canlı bir qəhrəman idi ki, mənim 

düşünmədiklərim çətinlikdən qələbəylə çıxmış, indi doğma 

kəndimizə müəllim kimi qayıdırdı. Ürəyimdə eşq olsun, 

deyib, sağollaşıb, ayrıldıq. Beləliklə gənc müəllim İmişli 

rayonunun Cəfərli 8 – illik məktəbinə təyinat alır. Bir il 

sonra isə bu qaynar təbiətli gənc müəllim vaxtı ilə təhsil 

aldığı  Cəfərli  kənd  orta  məktəbinə  dəyişirilir.  Elə  ilk 
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gündən gənc müəllim Mürşüd Ləzimov hər gün daim öz 

üzərində çalışır, institut illərində aldığı bilikləri 

təkmilləşdirdi, bilmədiklərini təcrübəli müəllimlərdən 

öyrəndi və qısa müddətdə işlədiyi kollektivin hörmət və 

etimadını qazandı. Hər bir şagirdin sevimlisinə çevrildi. 

Şəxsən mən Yusif Cəfərli də Mürşüd müəllimlə 1976 – cı 

ildən 1993 – cu ilə kimi eyni bir məktəbdə çalışmışam. Çox  

yoldaşlığımız olub. Sözün həqiqi mənasında Mürşüd 

müəllimdən pedaqoji sahədə çox şey öyrənmişəm. Bu işıqlı 

insan dərin pedaqoji, eyni zamanda pisxoloji biliyə malik 

bir təcrübəli pedaqoq təsiri bağışlayırdı. Hər müəllimlə 

şagirdin üzündən onun nə deyəcəyini və düşündüyünü  

əvvəlcədən bilmək bacarığına malikolan güclü pedaqoq 

müəllimlərindəndir. Elə bu pedaqoji sahədəki məharətini 

gərgin çalışmaqla hər kəsə nümayiş etdirirdi. 

     1970 – ci ildən bu günə qədər öz doğma məktəbində 

çalışıb. Tükənməz xalq məhəbbəti qazanıb. Aydın 

həqiqətdir ki, Mürşüd müəllim təkcə işlədiyi kollektivdə 

deyil, təhsil şöbəsində, eləcə də çoxmilli müəllim kollektivi 

arasında hörmət sahibidir. Müəllimlər onu təkcə Cəfərli 

kənd 1 saylı tam orta məktəbin direktoru kimi deyil, həm də 

ağsaqqal, müdrik bir insan, xeyirxah, hər gün müəllim adını 

ucaldan cəfakeş bir pedaqoq  kimi  qəbul edirlər. 
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Mürşüd müəllimlə söhbətimiz zamanı ona bir sual verdim. 

Müəllim bu aydın həqiqətdir ki, Cəfərli kənd 1 saylı tam 

orta məktəbin çox dərin kökləri olan ənənələri var. Bu 

ənənələrin belə mükəmməl uzun ömürlü olmasını necə izah 

edə bilərsiniz? 

      Mürşüd müəllim bir az düşündü. Birdən əlini 

kostumunun döş cibinə salıb səliqə ilə qatlanmış vərəqlər 

çıxarıb seçdi. Birini mənə verib dedi ki, müəllim bunlara 

baxın, görün sizi qane edirsə mən iclasa gecikirəm, gedim. 

Bu bir vərəqə Mürşüd müəllimdən alıb baxdım, elə asfaltın 

üstündə oxudum. Əziz oxucular bu vərəqdəki yazılar 

mənim verdiyim sualın cavabı ilə dəqiq cavablandırılmışdı 

ki, nöqtəsinə, vergülünə dəymədən sizin diqqətinizə 

çatdırıram.  

      Cəfərli kənd 1 saylı orta məktəbi  1947 – ci  idə  

yaradılıb. 

Məktəbə rəhbəlik etmişlər: 

Qasımov  Soltan   Qəhrəman  oğlu          

   1947 – 1954 – cü illər 

Hacıyev Azad  Hacı oğlu                                

  1954- 1955 – ci illər 

Mirzəliyev  Əlibala                                         

     1955 – 1961- ci illər 
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Vəlizadə İnqilab Səfəralı oğlu                

     1961 -  1982 – ci illər 

Şirinov Əlimirzə İsrafil oğlu                        

     1982 – 2001 – ci illər 

Ləzimov Mürşüd Əvəz oğlu         

     2001 – dən hal-hazıradək.  Cəfərli kənd Tərlan 

İsmayılov adına 1 saylı  orta  məktəbinin nüfuzlu 

müəllimləri olmuşlar, Allahverdiyev Mətləb Həsən oğlu, 

Ağayev Mirzə Səlim oğlu, Qasımov Seyfulla Həsənqulu 

oğlu,Əliyeva Bəyim Əsgər qızı, Atakişey Raya Museyib 

qızı, Şirinov Qara Mərdan oğlu, Abbasov Vidadi Bahadur 

oğlu, Usubov Usub Pənah oğlu (Yusif Cəfərli), Qəmbərov 

Əlibala İbrahim oğlu, Əmirov Ramiz Cahangir oğlu İmişli 

RTŞ – nin  hazırkı  müdiri  əməkdar müəllim. 

      Məktəbin məzunları (Elm adamları) : 

Kazımov  Xanhüseyn  Hüseynağa  oğlu,  

İqtisad elmlər doktoru, MM üzvdür. 

Məmmədov Famil Hüseyn oğlu,  

 Texniki elmləri doktoru,  MM üzvdür. 

 Əliyev Umudvar Qəmbər oğlu,        

  İqtisad elmləri doktoru 
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Cəfərov Etibar Şahmar oğlu,           

             İqtisad  elmləri doktoru. 

Atakişiyev Etibar Şahmar oğlu,       

             Coğrafiya elmləri namizədi. 

Atakişiyev Sərdar Museyib oğlu,     

             Fizika – riyaziyyat elmləri namizədi. 

Əsgərov Ağamoğlan  Söyhalı oğlu, 

             Fizika – riyaziyyat elmləri  namizədi. 

Həsənov Misirxan Qərib oğlu ,      

             Texniki elmləri  namizədi. 

Qarayev Mahmud Aslan oğlu, 

              Coğrafiya elmləri namizədi. 

 Maşıyev Rabil Ayaz oğlu, 

              Fizika – riyaziyyat elmləri doktoru. 

 Rəhimov Səfər Səfqulu oğlu,   

              İqtisad elmləri namizədi. 

Quliyev Əjdər Mütəllim oğlu, 

               Tibb elmləri namizədi. 

Ağayev Yadigar Əli oğlu , 

                   Tibb elmləri namizədi. 

Əliyev İldırım Əyyub oğlu,  

                    Biologiya elmləri namizədi. 
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Atakişiyev Rəhman Museyib oğlu,    

                    Texniki elmləri namizədi. 

 Qasımov Güloğlan Əlibəy oğlu,  

                     İqtisad elmləri namizədi. 

       İllərdən bəri rəhbərlik etdiyi Cəfərli kənd 1 saylı tam 

orta məktəbində gənc nəslin təlim – tərbiyəsin də pedaqoji 

işlərin yaxşı-laşdırılması üçün səy və bacarıqlarını tətbiq 

edib. Xeyli yaşlaşsada gənclikdə olduğu kimi yenə də 

doğma məktəbində eyni gənclik ruhu ilə çalışır. Həmin 

təmkin həmin səbr yenə də onun əsas xüsusiyyətləridir. 

Mən də bir yazıçı – jurnalist  kimi  aşağıdakı  sözlərlə  

Mürşüd Ləzimov haqqında yazdığım bu bədii – publisistik 

oçerki bitirmək istəyirəm. 

 Müəllim adının ucalığında həmişə belə qalasan Mürşüd 

müəllim. 

 Ömrün uzun olsun, əziz qardaşım ! 
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Torpaq satanın cəzası ölümdür! 

 

     Yusif Pənah oğlu Yusifov (Yusif Cəfərli) Ədəbi 

yaradıcılığa 1971-ci ildən başlayıb, bu günə  qədər  20  dəfə 

oxucularla görüşmək ona qismət olub. 

     Yusif Cəfərlinin oxucularla 20-ci görüşü “Vəliağa 

muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir” kitabıdır. Kitaba 

“Ön söz əvəzi”ni İmişli rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri, 

əməkdar müəllim, çox hörmətli Ramiz Əmirov yazmışdır. 

Həmin yazıdan aydın olur ki, bu kitabın işıq üzü görməsinə, 

ərsəyə gəlməsində  hörmətli  Ramiz  müəllimin  rolu  çox  

böyükdür. 

      Yazıçı - publisist Yusif Cəfərlinin bu kitabı 271 

səhifədən ibarətdir və orada  90-a yaxın müxtəlif məzmunlu 

məqalə toplanmışdır. Təbii mən bir oxucu kimi kitabda 

toplanmış bəzi mövzular haqqında öz şəxsi fikir və 

mülahizələrimi  diqqətli  oxucularla  bölüşməyə  

çalışacağam,  İnşallah. 

      Kitab “Vəliağa muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir” 

yazısı ilə başlayır və  bu yazıda  mənə  görə  çox  maraqlı   
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faktlara  yer  verilmişdir. 

      Mövzunun diqqəti cəlb etmə səbəblərindən biri odur ki, 

bu mövzu əslində tarixi faktlara əsaslanan tədqiqat 

mövzusudur. Müəllifin özünün qeyd etdiyi kimi bu 

mövzunu yazmağa onu Ramiz Əmirov həvəsləndirmiş və 

Yusif Cəfərli öz könül dünyasının araşdırmalarına 

əsaslanaraq tədqiqatlar aparmış, yunan tarixçisi Heradot və 

Hakateyin Muğan düzünə və orada yaşayan “muk-muq” 

tayfalar haqqında təsvirlərə əsaslanmış, onlardan 

qaynaqlanmışdır. Eyni zamanda yazıçı IX - X əsr 

tarixçilərinə və eləcə də tarixçi  Zəkəriyyə  Qəzvinidən  

bəhrələnmişdir. 

    Bütün bunları yazmaqda məqsədim odur ki, diqqətli 

oxuculara bir daha aydın olsun ki, Yusif Cəfərli tədqiqatçı, 

tarixçi deyil, ona görə də hər hansı tarixi faktı dəqiqliklə 

göstərə bilməyibsə bu onun nöqsanı yox, bir yazıçı kimi, 

elini, obasını, vətənini sevən bir vətənpərvər Azərbaycan 

vətəndaşının mövqeyidir. 

      Kitabı oxuyarkən uzun illər içimi-çölümü, yandırıb-

yaxan bir dərd məni yenidən  culğaladı. 
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Görəsən tarix boyu axı niyə, nə üçün, nə səbəbə 

Azərbaycan adlanan bir məmləkət TİRƏLƏRƏ, 

TAYFALARA, XANLIQLARA,nə bilim daha nəyə və nələrə 

bölünmüşdür və bu bölünmüzlə zaman-zaman bir-birimizə 

düşmən kəsilmiş və çox təəssüflər ki, bu tendensiya bu gün 

də, bu və ya digər səviyyədə davam etməzdi. Bax, onda 

milyondan artıq soydaşlarımız nə öz ata-baba 

torpaqlarından didərgin düşərdi, nə 20% torpağımız mənfur 

ermənilərin tapdağı altında qalardı, nə də biz yana-yana 

həsrətlə aşağıdan yuxarı boylanardıq. 

       Müəllif kitabın “Torpaq müqəddəsdir” adlandırdığı 

hissəsində göynəyə-göynəyə, yana-yana fəqət tüstüsüz, 

dumansız sanki öz-özünə öz iç dünyasında qələmə almışdır. 

Qələmə almış, gündəmə gətirmiş ona görə ki. Bəlkə kimsə 

bir daha anlayıb-başa düşə ki, həqiqətən TORPAQ 

müqəddəsdir, ANA VƏTƏNDİR. Ona dönük çıxanların 

cəzası ÖLÜMDÜR, həm də satqınlıq, alçaqlıq, zəlillik 

edərək aldıqlarını əridib qaynar-qaynar boğazına tökməklə - 

ÖLÜMDÜR!  
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        Yazıçı-publisistin yazdığından aydın olur ki, tarixi 

şəxsiyyət olan Muğanlı Vəliağa Qarabağ xanı İbrahim 

xanla xalaoğludur. Elat Şuşa yaylağına köç etməyə 

hazırlaşarkən Vəliağa heyvandarlığın inkişafı və yaylaqda 

heyvandarların işlərinin asan olması üçün İbrahim  xana  

namə  göndərir. 

    Namədə deyilir: 

“... xalaoğlu mənim ferma işlərinə başım çox qarışdığından 

sizin yanınıza gələ bilmədim. Sizdən rica edirəm ki, bizim 

yataqların arasını Fətalıoğlu küdrüsündən qoysunlar. 

                        Hörmətlə xalan oğlu Vəliağa” 

     Naməni aparan nökər yolda Təklə obasında gecələməli 

olur və gecə  aydın olur ki, qonaq Vəliağanın nökəridir və 

İbrahim xana məktub aparır. Təklə ağsaqqalları məsələni 

başa düşür və nökərdən naməni alırlar və naməni  dəyişərək  

aşağıdakı  məzmunda  yazırlar. 

     “ İbrahim xan salam! Mənim torpaqlarımın arasını Evsiz 

(öysüz) küdrüsündən qoymağınızı xahiş edirəm.  

Hörmətlə xalan oğlu Vəliağa”       

Vəliağa muğanlıları yaylağa köç edərkən aydın olur ki, 

Təklə tərəkəmələri ilə Vəliağa tərəkəmələrinin torpaq arası   
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Fətalıoğlu küdrüsündən deyil, öysüz  küdrüsündən qoyulub. 

       Naçar qalan Vəliağa özü Şuşaya-İbrahim xanın 

sarayına gəlir və İbrahim xan  naməni  Vəliağaya  göstərir. 

Vəliağa  uduzduğunu  başa  düşür. 

      Muğanlıya qayıdan Vəliağa camaatı yığır bir yerə, 

qalayçı çağırır və nökərin Təklə tərəkəmələrindən aldığı 

qızılı əritdirib nökərin boğazına tökdürür, daha doğrusu 

deyilənə görə əridilmiş qızılı özü nökərin boğazına tökür  

və  “ torpaq  satanın  cəzası  bax  budur ” - deyir. 

     Diqqətli oxucularımızı əmin edirəm ki, cənnətməkan 

Qarabağımızı satanlar da öz layiqli cəzalarını gec-tez 

alacaqdır. Çünki torpaq ata-ana məzarıdır, müqəddəsdir, 

namusdur, ona  xəyanət  etmək  ən  rəzil  cinayətdir! 

      Kitabın müəllifi Vəliağa muğanlılarının yaylaq yerlərini 

o qədər kövrəkliklə, yana-yana təsvir edir ki. O yerləri 

tanıyan şəxslər də müəllifə qoşulur, yanıb-yaxılır. Hal-

hazırda mənfur, şeytan xislətli qonşularımızın tapdağı 

altında olan Kiçik Qafqaz dağlarında yerləşən Laçın 

rayonunun ərazisi, Minkənd  biçənəkləri, Əriməz, Çalbayır, 

(Əli bulağı, Abbas dağı, Beş bulaq, Kəkilli qaya, Buzlu 
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bulaq, südlü bulaq, Xanlar taxtası, Korabazlı bulağı, Qafan 

dərəsi, Murad təpəsi, Bazar çayı... əlavələr mənimdir) 

tarixən bizim  olub, Azərbaycan  xalqının  olub, İnşallah  

yenə  olacaq! 

     Kitabda mənim diqqətimi çəkən tarixi faktlardan biri də 

Axıcanov haqqında olan yazıdır. Kitabın 118-119-cu 

səhifəsində Museyib bəy Axıcanov haqqında olan yazını 

oxuyarkən mənə aydın oldu ki, İmişli rayonunun  Axıcanlı 

kəndi 1918-1920-ci  illərdə AXC-nin yaradılmasında  öz 

dəstixətti olan, Rəsulzadənin  ən yaxın  köməkçi-lərindən 

olan, 1918-ci ilin dekabr ayında Bakı Qubernatorunun 

böyük köməkçisi, bir qədər sonra isə Bakı  Qubernatoru  

təyin  olunan Museyib bəy Axıcanov kimi AXC dövründə  

ictimai-siyasi  rolu  böyük  olan  Parlament  üzvü  

yetişdirmişdir. 

    Müəllif Yusif müəllimin Museyib bəy Axıcanov 

haqqında yazdıqlarına əsaslanaraq  inanmaq istərdim ki, 

yaxın gələcəkdə onun həyat və fəaliyyətini tədqiq edib, 

öyrənib daha dəqiq, dürüst  məlumatları xalqımıza 

çatdıracaqlar. 

Yazıdan məlum olur ki, Museyib bəy Axıcaov Bakı 

Qubernatoru  vəzifəsində  çalışarkən  indi  də  qalıqları 
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    Allahmədətli kəndində qalmaqda olan su dəyirmanı 

tikdirmişdir. Tomarxanlı, Allahmədətli, Hacımustafalı və 

digər camaat həm dəyirman kimi, həm də əkin sahələrini 

suvarmaq üçün həmin dəyirmandan uzun müddət istifadə 

etmişdilər. Çox-çox təəssüflər olsun ki, Qırmızı 

imperiyanın işğalından sonrakı dövrlərdə Museyib bəy 

Axıcanov haqqında  məlumat  yoxdur. Tədqiqata, 

araşdırmaya ehtiyacı olan bir tarixdir.  

     Muğan-Tərəkəmə elində, İmişli rayonunun Cəfərli 

kəndində 1860- cı ildə Kərbəlayi Alı oğlunun dünyaya 

gələn oğlu:  Əliyev Xanalı- düz  37  il  yüzbaşı  işləmişdir. 

      Yusif müəllimin araşdırmasından aydın olur ki, yüzbaşı 

Xanalı Əliyev İmişli rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri, 

əməkdar müəllim Əmirov Ramizin atası  rəhmətlik  

Cahangir  kişinin  bacısı  nəvəsidir. 

      Kitabın müəllifi göstərir ki, Təklə muğanlıları necə 

olursa Saday bəyin adamlarından birini öldürürlər. Dövrünə 

görə böyük hörmət, izzət və güc- qüvvət sahibi olan Saday 

bəyin yanına Xanalı yüzbaşı gedir ki, qanlıçılıq aradan 

götürülsün. Xanalı  yüzbaşı  sürü  meşədə, Kür  çayının  
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sahilində məskunlaşan Saday bəyin görüşünə gedir, Saday 

bəy öz dəstəsi ilə onu qarşılayır  və   

böyük  hörmət  və  qayğı  göstərir. 

      Xanalı yüzbaşının gəlişinin səbəbini sanki hiss edir və 

“Yüz heylə adamlar  qurban  olsun  sənə”  deyir. Bununla  

da  qanlıçılıq aradan götürülür. 

      Kitabda Vəliağa muğanlılarında Sevdimalı kişi, onun 

oğlu Məcid, Məcidin toyunda Xan əminin iştirak etməsi, 

Məcidin Türkiyənin İzmir şəhərində  pullu Universitet 

açması elə şirin dillə oxuyucuya çatdırılır ki... İmişli  

rayonunda  yaşamağından  qürur  duyursan. 

Diqqətli oxucuların nəzərinə çatdırılır ki, kitabda toplanmış 

hər bir mövzu tədqiq edilməli, araşdırılmalıdır. Kimsə bu 

ağır və məsuliyyətli işi boynuna götürsə, həmin şəxs də 

Yusif müəllim kimi böyük və ehtiram  qazanmış  olar. 

      Mən isə bir həvəskar oxucu  kimi Yusif  Cəfərlinin  

kitabda  toplanmış bəzi  şeirləri  haqqında  öz  

düşüncələrimi  bölüşmək  istərdim. 

     Yusif müəllim sözə qiymət verən, sözü “canlı” hesab 

edən bir şairdir. Boş yerə nə isə yazmır, hikmətli fikirlər 

söyləyir : 
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             Tövbə et, əl götür, pis əməlindən, 

              Qoşul bu həyata yeni istəklə. 

              Zəhər tuluğunu aç at dilindən 

              Yaşa ümidlərlə, arzu, diləklə 
 

     Məncə  bu  nəsihətə,  ağsaqqal  sözünün  şərhə  ehtiyacı   

yoxdur. Dünya haqqında, dünyanın vəfasızlığı haqqında 

çox şeirlər, aqillər, dahilər şeirlər yazıb. Yusif müəllim də 

“dünyanı öz dili ilə tərif” edib: 
 

               Mərdləri həmişə namərdə satdı 

               Ağladı illərlə Məhəmməd Hadi 

               Qoca yaşlarında yazıq Cavidi,  

               Aparıb zindana saldı bu dünya 
 

Yusif Cəfərli tariximizə, kök-soyumuza, adət-

ənənələrimizə, folklorumuza həmişə hörmətlə yanaşan 

şairlərdəndir. Qara Keşişin hələ də ölmədiyini, qaratikan 

kolu olduğunu elə sadə, xalq  dili ilə deyir ki, ermənilərin 

hamısının “qara keşiş” olduğuna şübhə qalmır. 
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               Keşiş hələ keşik çəkir orada,  

               Kərəm Əslisinə qovuşa bilmir. 

               Qaratikan kolu bitib arada 

               Bağrıqan lalələr görüşə bilmir. 

 

Ancaq şair inanır ki, qaratikanlar quruyacaq, çürüyəcək, öz 

içindən alışıb yanacaq! 

      Yusif müəllim uşaqlarla uşaq dilində danışmağı 

bacaran, böyüyə hörmət etməyi ən uca insanlıq sayan, elmə, 

təhsilə yüksək qiymət verməyi bacaran bir şairdir. 

 

                 Qızarıb pörtsək dəi nciməzdik heç 

                 Növbəti dərslərə hazırlaşardıq. 

                 Arabir jurnalda görünəndə “üç” 

                 Biz onda bir az da fağırlaşardıq. 

     Orta məktəbi Kürdəmir rayonunun Carlı kəndində 

oxuyan müəllif hər gün qayıqda Kür çayından keçmələrini, 

Kür daşanda sahildə qaldıqlarını  qələmə elə alıb ki, onu 

oxuyanda kövrəlməyə bilmirsən. 
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                İki yoldaş idik, hər səhər tezdən 

                Taxta bir qayiqla Kürü keçərdik 

                Gücümüz çatmazdı qayığa bəzən 

                Birinci saata biz gecikərdik. 

 

 Diqqətli oxucuların nəzərinə çatdırım ki, Yusif Cəfərlinin 

“Vəliağa muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir” kitabı 

haqqında tədqiqata, araşdırmaya ehtiyacı olan məsələlər 

çoxdur. Ən azı tariximizi, soyumuzu - kökümüzü tanımaq 

və gələcək nəsilə tanıtmaq  üçün. 

       Yusif Cəfərlinin öz sözləri ilə yekunlaşdırıram. 

 

                 Oxudum tarixi mən sətir- sətir 

                 O vaxtdan inanın, ürəyim əsir 

                 Qoy deyim sözümü axır, müxtəsir 

                 Yusif, özü boyda sualdı dünya 

 

Murad Seyidov 

İmişli rayonu 
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Rəhimov  Cəfər  Səfqulu  oğlu 

 

    Hər  bir  insan illərin  qanadından 

yapışıb gələcəyə doğru uçur. Ömür adlı 

bu səmadə uzaq bir yolun uçuşunu eyni 

bir vaxtda başa vurmur. Kimisinin 

qanadları yorulub səmadan enir, kimisi 

də elə samanın özündəcə yolu azıb 

əlçatmaz, ünyetməz ənginliklərində yox 

olur. Ömür adlı bu yolu getmək üçün 

gərək uşaqlıq illərindən bu səfərə 

çıxmaq üçün haqq, ədalət. kişi bütövlüyü və mənəvi 

zənginlik zirehi geyinib ata,ana xeyir-duası ilə silahlanıb 

qanad açasan.  Min şükürlər ki, belə oğullarımızdan  biri 

də İmişli  rayonunun ağsaqqalı  Rəhimov  Cəfər  Səfqulu  

oğludur. 

    Rəhimov  Cəfəri  İmişli  xalqına təqdim etməyə 

ehtiyac yoxdur. Ona bəxş olunmuş ömür payının ən 

mükəmməl, ən müdrik illərini yaşayan Cəfər Rəhimova 

doğma Azərbaycannımızın bir çox rayonlarında – 

Qarabağ-Gəncəbasar bölgələrində çox səxavətli, mərd, 

mübariz bir insan kimi yaxşı tanıyırlar. 
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     Cəfər Rəhimov qurucu, yaradıcı bir insan olmaqla 

yanaşı abadlığı sevən bir şəxsiyyətdir. Harada 

işləməsindən asılı olmauaraq oranı  gülüstana çevirən bir 

insandır. 

       Cəfər  Rəhimov çox səxavətli, kasıba, əlsiz-ayaqsıza 

əltutan insan olub. Ötən  illər  Cəfər  Rəhimovun qara 

saçlarına bəyazlıq gətirib. Mən bu kitabda onun haqqında 

qısa bilgiləri ona  görə verirəm ki, Vəliağa muğanlılarının 

yeni nəsil oxucuları bu mükəmməl, işıqlı insanı yaxşı 

tanısınlar.  

    O, etdiyi yaxşılıqların heç də əvəzini almayıb. 

Insanların namərdlikləri ilə çox rastlaşıb. Musiqini, 

muğamlarımızı, poeziyanı, yaxşı sənət əsərlərini çox 

sevən bir el ağsaqqalıdır. 

    “Vəliağa muğanlıları vəya tərəkəmə dünyası” kitabı 

oxucuları üçün Cəfər Rəhimov haqqında olan bu  qısa 

yazıda şair dostum, el şairi Kərəm Qıraqlının bir  şeirini 

verirəm.     Nədənsə Cəfər Rəhimovu görəndə, onunla 

görüşəndə Kərəmin bu şeiri yadıma düşür. 
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Bağın gözəlliyi bülbül səsində, 

                        Dağın əzəməti qayasındadır. 

Kişinin qeyrəti şah vüqarında, 

                        Qadının isməti həyasındadır. 

Dağlar öz qoynunda tapandan nicat, 

Allahın hökmüylə qurulmuş həyat. 

Bu yer, asiman. Külli kainat, 

Quranın otuz cüz ayəsindədir. 

Kərəm eldən alır şeri, sənəti, 

     Əqli kamil olan sevməz ziynəti. 

    Ilana bal versən dəyişməz qəti, 

        Qeyrətdən kəmliyi mayasındadır.. 

 

         Ulu  tanrı  Rəhimov Cəfər  kimi  ağsaqqalları qorusun. 

Çünki onların varlığı yeni  nəsil  gəncləri  üçün  bir  örnək 

mənbəyidir. 
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Əfsanələşmiş ömür sahibi 

Sultan  Qasımov 

 

  Xüsusi hörmətə, ağsaqqallıq 

nüfuzuna sahib olan insanlardan biri 

də Sultan Qəhrəman oğlu Qasımov 

olub.  

 Ötən əsrin əvvəllərində, daha doğrusu 

1904-cü ildə İmişli rayonunun 

Axıcanlı kəndində dünyaya göz açan 

bu adam az bir müddət ərzində ziyalılığın, 

maarifpərvərliyin, əzmkarlığın məktəbini yaratdı. Elə bu 

məktəb də onu yaşadığı bölgədə əsl insanlıq taxtında 

əyləşdirdi. Sultan Qasımov İmişli təhsilinin ilk 

qaranquşlarından biridir. 1930-cu illərdə Kür çayının 

sahilində Tomarxanlı kənd orta məktəbində fəaliyyətə 

başladı. Şuşa realnı məktəbində ilk təhsilini alan Sultan 

müəllim sonralar Salyan pedaqoji texnikumunun qiyabi 

şöbəsinə daxil olur. 1940-cı  ildə  Azərbaycan  Pedaqoji  
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Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olan bu 

fədakar müəllim Böyük Vətən müharibəsinə - könüllü 

olaraq cəbhəyə gedir. Öncə vətəndir  -deyə düşünür. 

      Sinəsində orden və medallar bərq vuran Sultan 

müəllim qalib olaraq geri dönəndə yenə də öz peşəsini 

davam etdirdi. 1 № li şəhər orta məktəbində 60 illik 

yubileyi rayon səviyyəsində qeyd olundu. Lakin bu 

əfsanələşmiş bir ömür yaşayacağını ağlına belə 

gətirməyən elm fədaisi doğma Axıcanlı kəndində 

səkkizillik məktəb inşa etdirdi. Öz iradəsinin, əlinin 

zəhmətinin hesabına. Elə orda da bu təvazökar insan sinif 

müəllimi kimi işləməyə  başladı. 

    Sultan Qasımovun ölüm tarixi şərtidir. Belə insanlar 

ölmür. Əksinə ölümüylə yaddaşlara köçür və yeni bir 

ömür yaşamağa başlayır. O ömür ki, neçələrinin həyat 

yoluna işıq salır. Nə qədər ki, bu işıq var, Sultan 

Qəhrəman oğlu  Qasımov da var. 
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Valeh  Bahaduroğlu 

Prezident  təqaüdçüsü 

 

YURDUN  VARSA 
 

        Elat  mədəniyyətini, tərəkəmə, çölçülük  həyatını  

yaşamış  ata-babalarımızın ötən  yüzilliklərdə  qazandıqları  

daimi  və  kürək  söykəyəsi  milli-mənəvi  dəyərlər  bu  gün  

də  əhəmiyyətini  saxlayır.  Bu, torpağını, millətini  hər  cür  

var-dövlətdən  üstün  tutan  mərd  babaların,  nənələrin  

qanında  aşılanan  mədəni-mənəvi  irsin  zənginliyidir  ki,  

son  onilliklərdə  yetərincə  bədii-publisist  yazılar  qələmə  

alınmışdır.  Onu  deyim  ki, mən  özüm  də  yeddi  arxa  

dönənim, ulu  babalarım  haqqında  az  məlumatlı  deyiləm. 

Və  hər  gün, bir  dəfə  olsa  da, onların  tale  yazıları,  bizə  

əmanət  kimi  verilən  adət-ənənələri  haqqında  yazmaq  

keçib  könlümdən.  Deyilənlərin, yazılanların  təkrarı  

olmasın  deyə  mən  bəzi, xüsusilə  diqqətdən  kənarda  

qalan,  bir  az mənim  üçün  mübahisəli  olan  məqamları  

oxucuların  dqqətinə  çatdırmaq  istəyirəm. 

        Doğulub  boya-başa  çatdığım  Əliqulular  kəndi  

oğlumun  babasının  babasının  babasının  adını  daşıyır.   
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Bu,  mənimlə  yanaşı,  onun  da  öyənc  yeri, qürur  yeridir.  

Əliqulular  19-cu  əsrin  axırlarında  qədim  türk  

tayfalarından  olan  Təkləlilərin  bir  qolu, bir  tirəsi  kimi  

ayrılıb  məlum  adla  məskunlaşmış  və  köçəri-tərəkəmə  

həyatını  davam  etdirmişlər.  Əliqulu  1760-cı  illərdə  

dünyaya  gəlib. Babasının  Gəncəyə  gələn  Güney  

Azərbaycanda  yaşamış  Təkləlilərdən  olduğu, atasının  

adının  isə  Məmmədemin  olması  məlumdur.  Mənim  

deyəcəklərim  dəqiqləşdirmə  məqsədi  daşıyır.  Təbii  ki,  

mən  də  yaşlı  insanların  yaddaşına  əsaslanır, yeri  

gəldikcə, öz  mülahizələrimi  də  ortaya  qoyuram. 

      Təklə - etnonimdir.  Tayfa, etnos  adıdır.  Qədim  Türk  

tayfalarından  biridir.  Elat  sözünə  gəlincə, el  və  at  

sözlərinin  birliyi (elat), daim  at  belində  yaşayan  el  

mənasındadır.  Hərdən  “Tərəkəmə-tərki-vətən”   kimi  

ifadəyə  rast  gəlinir.  Yəni  tez-tez  yerini – yurdunu  

dəyişən, tərk  eləyən.  Məlumdur  ki,  köçəri  həyat  keçirən  

insanlar  heyvanlarını  bəsləmək  üçün  həmişə  otu,  suyu  

bol  olan  ərazilərə  köçüb, müvəqqəti  olaraq  

məskunlaşıblar.  Mənim  mülahizələrimə  gəlincə, “Tərki-

vətən”  sözü  vətəni  at  beli  olan,  ümumiyyətlə,  

ömürlərini  atın  üstündə  keçirənlər  mənasındadır.  

Əslində, atın  belinin  bir  qədər  enli, quyruğuna  yaxın   
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hissəsinə  tərk  deyilir.  Elat  anaları  zarafatla  qız  

uşaqlarına, - səni  görüm  at  tərkində  gedəsən, - demişlər.   

     Və  ya , iki  dost  bir  atı  tərkləşib  getdilər,  kimi  

misallar  fikrimizi  təsdiqləyə  bilir.  Onsuz  da  Təklə 

(təhlə). Elat, tərəkəmə  kimi  etnonimlərdən  at  məfhumu  

qımızı  xətt  kimi  keçir.  Hər  üçü  üçün  də  at  səadət, 

muraz  rəmzi  olmaqla, həm  də  onlar  üçün  daimi  məkan  

hesab  olunub.  Nə  qədər  müvəqqəti  düşərgələri  olsa da, 

onlar  üçün  isti  yuva,  doğma  məkan  olan  at  beli, at  tərki  

olub. 

    Hələ  sovet   hakimiyyəti  qurulana  qədər  təhləlilərin  

özlərinə  məxsus  xeyli  sayda  dəvəsi, mal-qarası, atı, 

qoyun-quzusu  olub. Yeri  gəlmişkən  deyim  ki,  dəvənin  

topasına  gallah  deyilib.  Sürü, naxır, ilxı, gallah  və  s.   

dəvə  gallahı  olan, dəvəylə  məşğul  olan  adama  galladar  

deyiblər.  Qoyun  otarana  çoban, mal otarana  naxırçı,  at  

otarana  ilxıçı,  dəvə  otarana  dəvəçi  deyilib.  Naxırın, 

sürünün, ilxının, gallahın  qarışığı  xıl  adlanıb. 

     Haşiyə :    Vaxt  varıydı, yazın  qırxbeşi  olan  kimi  elat  

camaatının  yır-yığışı  başlardı  yönü  yaylağa  sarı.  Xıl  

alardı  payızdan  üzü  yenişə  düşən  cığırı, çəhlimi  əlinə.  

Yavaş-yavaş  dartınardı  üzü  yuxarı.  Beləcə, köçün  əvvəli 

“Əyri qar”a  çatanda  arxası  təzəcə  adlayırdı  “Haramı”dan.   
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Qadınlar  yerdənqazma  damın  bacasını  örtər, ocaq  

qırağını  səliqəylə  qatlayıb  götürərdilər.  Anasız  quzular  

sevimli  dəlmələrini (dəlmə,poru, göyə baxan)  unudardı.  

Vanalar, küzlər  həsrət-həsrət  boylanardı  çöllərin  yaxasına  

düymə  kimi  düzülən  sürülərin  dalınca. Çəhlimlərin  əvvəl  

rəngi  bozarardı, sonra  da  qapqara  kəsilərdilər.  Bir  az  da  

qısqanardılar  qayun-quzuların  ayaqlarını.  Qısqanardılar  

kəklikotulu, kəngərli  çəmənliyə, baldırğanlı  çayların  suvat  

yerinə.  Təzəcə  anadan  olan, ayağı  yer  tutmayan  quzuları 

xurcuna  qoyub  aşırardılar  ulaqların  belinə.  Atalrın  ayağı  

altında  cincilimin,  əməköməcinin  suyu  çıxardı.  Dəvələr, 

köşəklər  ayaqlarını  o  qədər  ustufca  qoyardılar  ki,  heç  

çobanyastığının  ruhu  da  inciməzdi.  Yüklərin  ağırı-

fərməşlər  dəvələrin  payına  düşərdi.  Çətənlər, sacayaqlar, 

keçələr, çubuqlar  öküzlərə, danalara  yüklənərdi.  Gəlinlər  

qış  boyu  toxuduqları  yəhərqaşı  xurcunları  aşırardılar  

yəhərin  qaşından.  Yol  azuqəsi  bu  xurcunlarda  olardı.  

Dəvələr  xılın-köçün  önündə  gedərdi.  Yaylağa  çathaçatda  

dəvələrin  hərəkəti  bir  az  çətinləşərdi.  Hələ  qar  yaxşı  

ərimədiyindən  dərələrdə  toplanan  qar  qorxulu  olardı.  

Keçidlərdə,  yarğanlarda  yığılıb  qalan  qar  tar  adlanırdı.  

Dəvələr  bu  tarın  üstündən  keçəndə  batmasın  deyə  qarın  

üstünə  keçə  salınardı.  Dəvə  ayağını  keçənin  üstünə   
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qoyub  keçər,  sonra  keçəni  götürüb  dəvənin  qarşısına  

salardılar.  Beləcə,  köç  mənzil  başına  çatardı. 

     Təkcə  elat  kişiləri  deyil,  qadınları  da  mərd, qorxmaz, 

döyüşkən,  sərvətlərini  göz  bəbəyi  kimi  qoruyan  olublar.  

Babam  danışardı  ki,  mənim  Şahsənəm  adlı  yaxın  bir  

qohumum  olub.  Düzdü,  mən  onu  görməmişəm.  Ancaq   

deyirdilər  ki,  lap  Həcər  kimi  qadınıymış.  Belə  

götürəndə,  elə  Həcəri  də  görübmüş.  Nə  isə   beli  qatarlı,   

əli  tüfəngli  bir  qadın  olub.  Bir  dəfə  el  yenə  çıxıb  

yaylağa.  Obanın  arxası  hələ  üç-dörd  günə  gələsiymiş.  

Zinrik  bir  yaylaq  gecəsiymiş.  Çobanlar  sürünü  kələyə  

yığıb  dəyədə  şirin-şirin  söhbət  edirlərmiş.  Istifadəsiz  

dəyə  çubuqlarından  ocaq  qalayan,  danışıb-gülən  cavan  

çobanlara  arada  qulaq  kəsilən  Şahsənəm  heyvan  

hənirtisinə  ayağa  qalxır.  Qoşalülə  tüfəngini  götürüb  

çobanlara  bir  söz  demədən  qaranlıqda  kələyə  doğru  

yeriyir.  Kələyə  çatanda  görür  ki,  sürü  özbaşına  üzü  

yuxarı  çəkilib  gedir.  Tez  sürünün  qabağına  keçib  

vəziyyəti  öyrənir.  Ortası  deşilmiş  bir  lay  duz  uzun  bir  

kəndirin  ucuna  bağlanmış  vəziyyətdə  sürünün  içinə  

atılıb.  Şahsənəm  bilir  ki,  kimsə  dağın  döşündə  çox  

uzaq  olmayan  bir  yerdə  oturub  kəndiri  yavaş-yavaş  

çəkir.  Sürü  də  yalaya-yalaya  duzun  dalınca  gedir.   
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Şashsənəm qoyunların  arasıyla  bir  az  gedibmiş  ki,  sürü  

birdən  hürküb  dayanır.  Görür  ki,  adam  ayağa  qalxdı,  

sürüdən  əlliyə  qədər  qoyun  ayırıb  qalanlarını  geri  

qaytardı.  Şahsənəm  arxadan  tüfəngi  oğrunun  qulağının  

dibinə  tutur,  sakitcə,  heyvanları  geri  qaytar  deyir.  

Şahsənəm  oğrunu  da  sürüyə  qatıb  çobanların  yanına  

gətirir.  Tüfəngin  səsinə  çölə  çıxan  çobanlar  çağırılmamış  

qonağı  görüb  bir-birinin  üzünə  baxır.  Kələkdən  çıxıb  

gedən  sürünü  geri  qaytarıb -  deyə  naməlum  adamı  

onlara  təqdim  edir.  Qonaq  indi  bilir  ki,  onu  gətirən  

qadın  imiş.  Çobanlar  “qonağı”  dəyəyə  dəvət  edirlər.  

Şahsənəm  razı  olmur : - Yox, qoyun  getsin,  yol  adamıdı. 

      Tərəkəmələrin  müvəqqəti  yaşayış  məskəni-binəsi, 

dəyəsi, alaçığı, qışlaq  və  yaylaq  kimi  yaşayış  məntəqələri  

olub.  Qışlağın  məhsuldar  və  məsuliyyətli  dövrü  döl  

dövrüdür.  Döl  dövrü  qoyunların  balavermə  vaxtıdır.  

Belə  deyək  ki,  döl  payızın  orta  ayından  başlayır, 

dekabrın  sonuna  qədər  davam  edir.  Bu  vaxt  heyvan  

döldən  çıxmış  hesab  olunur.  Payız  yatağın  yaxınlığında  

otlayan  boğaz  və  körpə  balalı  qoyunlara  döllək  deyilib.  

Anasından  təzəcə  olmuş,  hələ  anasının  dili  dəyməyən,  

yalanmayan  bala  “dildəyməz”, dişləri  çıxmayan, anasını 

əmnlər  “südəmər”, otyeyən  və  anasını  əmənlər  “əmlik”  
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(hələ anasından ayrılmayanlar), anasını əmən, anasından 

ayrı  otlayanlara  quzu  deyilir.  Yay – quzu  qırxınından  

sonra  artıq  ana-bala arasında   yadlıq  yaranır.  Daha  ana  

balasını  tanıya  bilmir.  Niyə ?  Gün  keçdikcə  erkək  

quzular  “toğlu”, dişilər  isə  “şişək” adlanır.  Iki  yaş  

ötəndən  sonra  şişəklər  qoyun, toğlular erkək  olur.  Yaşa  

dolduqca  erkəklər  “öyəc”, sonra  “qaradiş öyəc”, sonra 

“azman”  və s.  olur.  Qışlağın  ən  səsli-küylü  anı  

quzuların  anaları  ilə  görüşü- əmiş  vaxtıdır.  Bu, həm də  

“sərdən”dir.  Yəni  ana-balanın baş-baş taylanmasıdır.  

Sərdənnin  əvvəli  nə  qədər  səsli-küylü  başlayırsa,  sonu  

da  o  qədər  sakitliklə  qurtarır.  Sərdən  vaxtı  quzular  

özlərini  qoyunların  arasına  “vurur”.  Ana-bala bir-birini  

səsindən  tanısa  da, qoyun  öz  balasını  iyinə   görə  tanıyır.  

Yenicə  doğulmuş  balasını  yalamağa  başlayan  ana,  onun  

tüklərinə  hopan  iyi  birdəfəlik  yaddaşına  həkk  edir.  Bu  

iy  onun  özünündür.  Bətninin  iyidir.  Bala  doğulanda  bu  

iyi  də  özüylə  saxlayan  tüklər  omadığına  görə  ana-bala  

arasında  yadlaşma  başlayır.  Çünki  anada  iybilmə  

instinkti  pozulur.  Bəzən  sərdən  sona  çatanda  axıra  

qalmış  anasız  quzuları  oğursaq  deyilən  qoyunlara  

əmzdirirlər.  Oğursaq  qoyun  oğurluq  sağılan  qoyunlara   
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deyilir.  Çobanlar  balası  ölmüş  qoyunları  tez-tez  tutub  

otun,  torpağın  üstünə  sağırlarmış  ki.  qoyun  süddən  

kəsilməsin. 

            Tərəkəmə  uşaqları  elmlə  məşğul  olmasalar  da,  

kitab  oxumasalar  da  hesablarını  bilən  olublar.  Bilə-bilə  

də  uzun  illər  boyu  bir  həyat  məktəbi  keçiblər.  Keçə-

keçə  də  bir-birindən  mərdlik  öyrəniblər.  Bir-birinə  

sədaqət, etibar, bir “sən öl”ə  qan  bağlamağı  öyrəniblər.  

Uzun  illərin  məktəbi  bu  təklə  balalarına  çölçülük-

yaylaq,  qışlaq  mədəniyyəti,  məişət,  təsərrüfat  

mədəniyyəti  aşılayıb.  Tərəkəmə  eli  bir-birini   oxuyub, 

bir-birinə  dəyər  verib.  Bir-birinin  qəlbilə, gözüylə  təbiəti  

sevib, duyub,  yerinə-yurduna  daha  da  ürəkdən  bağlanıb.  

Hər  otun, hər  çiçəyin  qədrini  bilib.  Atının  dırnağı  dəyən  

yeri  vətən  bilib,  keçdiyi  həyat  yollarını  tarix  kimi  

yazıb.  Adına  Azərbaycan  deyilən  bir  məmləkətin  

dağlarından  ucalıq,  qayalarından  məğrurluq, bulaqlarından  

saflıq,  baxdıqca  baxılan  Aran  çöllərindən  genişlik,  

yaradanına   şükranlıq  öyrəniblər.  Bir  çobanın  bədahətən  

dediyi  bayatını  o  birisi  yaddaşına  həkk  eləyib.  Dildən-

dilə, ağızdan-ağıza  dolaşıb  bu  bayatılar.  Dolaşa-dolaşa  da  

bir  elin  iç  dünyasının  bədii  fotosunu  yaradıb.  Hər  

birinin  qolunda   
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bir  nər  dəvənin  gücü  olan  tərəkəmə  çobanları  

sərvətlərinin  yurdlarının  yolunda  canlarından  belə  

keçməyə  hazır  olublar.  Bu  gün  “Kitabi-Dədə Qorqud”  

eposunu  oxuyanda,  eyni  adlı  filmə  baxanda  qüruruna,  

milli  şüur  və  dərkinə  fəxarətlə  baxdığımız  Qaraca  çoban  

indi  haqqında  söz  açdığımız  bir  dünyanın,bir  həyatın, bir  

yaşam  tərzinin  canlı  əfsanəsi  kimi  gözümüzün  önündə  

dayanır.   

       Bayram  aşını  yeyəndən  sonra  köç  hazırlığı  başlardı.  

Hələ  yük  görməmiş  danalar  yükə  öyrədilər,  dəvələrin  

paldımı  təmir  olunardı.  Paldım  dəvə  cahazının  altında  

dəvənin  belinə  qoyulardı.  Dəvə  tərəkəmənin  əsas  

nəqliyyat  vasitəsi  hesab  olunurdu.  Köç  vaxtı  yorğan-

döşək,  xalça-palaz  yığılmış  fərməşlər  dəvəyə  yüklənərdi.  

Buğur, arvana,  lök  kimi  dəvələrin  həm  yük  daşımaqda,  

həm  də  uşaqların, qocaların  dağa-arana  aparılmasında  

müstəsna  əhəmiyyəti  vardı.  Dəvənin  dişisinə  maya,  

erkəyinə  nər  deyilir.  Yeri  gəlmişkən,  bir  bayatıda  

deyildiyi  kimi : 

Əzizinəm  nərgizlər, 

Açılıbdı  nərgizlər. 

Bir  əsrik  maya  gördüm,  

Sinəsində  nər  gizlər. 
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      Və  ya :   

 

Mən  aşiq  bu  damaqda, 

Bu  kefdə, bu  damaqda. 

Nər  maya  sevdasında, 

Lök  qanqal  budamaqda. 

      Nər  dəvələr  yazqabağı,  xüsusilə  də  mart  ayı  bir  

qədər  nadinclik  etməyə  başlayır.  Bəzən  mart  ayına  elat  

arasında  “nər qızan ay” da  deyilib.  Bu  vaxt  nər  deyilən  

dəvə  çox  aqressiv  olub,  insana,  digər  heyvanlara  da  

zərər  yetirməkdən  çəkinməzmiş.  Belə  dəvələrin  başına,  

daha  doğrusu,  ağzına  noxta  keçirərmişlər.  Çünki  bu  

vaxt  dəvə  tez-tez  əsnədiyindən  ağzını  o  qədər  ayırırmış  

ki,  hətta  əngləri  az  qala  cırılırmış.  Belə  dəvələr  

əsəbindən  qamçıya  bənzəyən  quyruğunu  qıçlarının  

arasına  o  qədər  döyərmiş  ki,  qıçlarının  arası  yara  

olarmış.  Ona  görə  də  dəvənin  quyruğunu  onun  qıçına  

bağlarmışlar.  Nər  dəvənin  bu  nadincliyi  bir  neçə  gün  

davam  edərmiş.   

       Bir  dəfə  el  yaylağa  çıxır.  Babamın  əmisi  Kərbəlayı  

Alı  (əslində, onun adı Əli olub)  da  köçünü  mənzil  başına  

çatdırır.  Bir  arıq  arvanası  varmış,  yükünü  açıb  yerə  

qyur.  Ağacla  arvananın  quyruğunun  üstünə  vurub  deyir :  

 
 



172 

Yusif   Cəfərli  

 
- Get,  daha  sən  heç  nəyə  yarayan  döyülsən.  Dəvə  başını  

götürüb  gedir.  Yaylar  dövrü  başa  çatır.  Daha  el  dağdan  

arana  qayıtmağa  hazırlaşır.  Köç  haqqında  düşünən  

Kərbəlayının  arvanası  yadına  düşür.  Fikirləşir  ki,  bir  

gedim  axtarım,  bəlkə  tapa  bildim.  Gəzə-gəzə  gəlib  bir  

dərədə  dəvəni  tapır.  Baxıb  görür  ki,  bunun  o  arıq, o  

heç  nəyə  yaramayan  arvanası  o  qədər  kökəlib  ki,  

tanılası  heç  nəyi  qalmayıb.  Dəvə  sahibini  görən  kimi  

kini  baş  qaldırır.  Qisas  hissi  yaranır.  Yeriyir  sahibinin  

üstünə.  Kərbəlayı  bilir  ki,  arvana  ondan  incikdi,  

sinəsinin  altına  alıb  əzəcək.  Di  gəl,  Kərbəlayı  da  

tərəkəmə  balasıydı,  qolunda  üç  nərin  gücü  varıymış.  

Odur  ki,  giri  dəvənin  qarnın  altına.  Bir  əlilə  dəvənin  

sinəsindən,  bir  əlilə  də  qarnının  boşundan  tutub  başının  

üstündən  atır.  Sonra  behbudu,  xəncərini  çıxarıb  yeriyir  

dəvənin  üstünə.  Yatılı  vəziyyətdə  düşüb  qalan  dəvənin  

gözündən  yaş  gəldiyini  görən  Alı  dəvənin  gözündən  

öpüb, aşırılıb  belinə  minir.  Arvana  yavaş-yavaş  

qənşərində  samovar  qaynayan  ağ  alaçığa  tərəf  gedir. 

       1977-ci ilin yayı idi. Kolxozun qoyunları  “Sarımsaqlı”, 

“Çaxmaqqaya”, “Sarıyer” adlanan  dağların  arasında  

bəslənirdi. “Sarıyer”in ətəyindən  “Arpaçay”ı  axıb  gedirdi.  

Yaylaq  indi  Cermuq  deyilən  Safoğlular  İstisuyunun 

 



173 

Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası 

 
 

yaxınlığındaydı.  Alaçığımızın  qabağından  “Murad  təpəsi”  

görünürdü.  O  Murad  təpəsi  ki,  uzun  illər  Əliqulular  

mal-qoyunu  o  yaylağın  otunu  otlayıb,  suyunu  içib.  O  

yaylaqda  “Sədrməmməd”  deyilən  bir  qəbiristanlıq  olub.  

O  qəbiristanlıqda  babalarımız  uyuyur.  Və  bu  saat  da  

babalarımızın  ruhu  o  dağların  zirvəsində  dolaşmaqdadır.  

Bu  gün  də  mənim  üçün  o  yayın  ən  maraqlı  anlarından  

biri  geniş,  allı-güllü  bir  yamacda  cavan,  sanki  ilahi  bir  

qüdrətdən  yaranmış  bir  ürgə  atın  boğulması-öyrədilməsi  

idi. Iki il yalına-yalmanına ulduzlar  sığal  çəkən,  ayaqlarını  

cincilimin, çobanyastığının şehi yuyan,  kişnərtisi  buludları,  

asimanı  titrədən  göy  ürgənin  necə  kəməndə  salınacağı,  

onu bu  “zalım”  adamların  boğub  özlərinə  ram  edəcəkləri  

mənim  üçün  doğrudan  da  maraqlıydı.  Ürəyimdə  o  

adamlara  acığım  tuturdu.  Mənimlə  hesablaşan  kimiydi ?  

ürgə  tutulmalıydı,  onun  burnu  ovulmalıydı.  Minilib  

zəhri  yarılınca  çapılmalıydı.  Və  bu  məsum,  saf,  təmiz,  

səadət  rəmzi  olan  göy  ürgə  üçün  ən  böyük  ədalət  də,  

ən  böyük  xoşbəxtlik  də  elə  insan  deyilənə  tabe  olmaq  

və  belində  KİŞİ  gəzdirmək  olacaqdı. 

      Elədilər  də.  Uzun  bir  kəndiri  kəmənd  eləyib  yerə  

sərdilər.  Sonra  ürgəni  anası  ilə  yavaş-yavaş  gətirib   
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kəməndin  üstündən  keçirdilər.  Hər  şeydən  xəbərsiz  ürgə  

qabaq  ayağını  kəməndin  düz  ortasına  qoydu.  Kəməndi  

çəkdilər.  Göy  ürgə  top  kimi  göyə  atıldı.  Göy  ürgənin  

kişnərtisi  qayaların  yanağına   çırpıldı.  Qırmızı  madyan  

diksindi.  Bir  anlıq  nəyisə  xatırlamalı  oldu.  Deyəsən,  

xatırladı  da.  Nə  vaxtsa  o  da  belə  kişnəmişdi. 

       Sonra  kəndirin  bir  ucunu  dayın- ürgənin  boğazına  

dolayıb  iki  tərəkəmə  cavanlarından  hərəsi  bir  tətəfə  

çəkdi.  Çəkildikcə  də  bütün  dağ-daş,  çəmən,  uçub  

buludların üstüylə gəzmək  istəyi  bir-bir  gəlib  gözlərinin  

önündən  keçdi.  Göy  ürgə  xırıldadı.  Və  ona  elə  gəldi  ki,  

buludların üstüylə  gəzmək  arzusuna  çatmaqdadı.  Ayaqları  

yerdən  üzüldü. Yanı  üstə  yıxıldı.  Burnundan  qan  

fışqırdı.  Bunun  kəmiyini  kəsdilər-gələcəkdə  yaxşı  nəfəs  

alsın  deyə. 

       Göy  ürgə  ayağa  qalxdı.  Silkindi.  Kimsə  onun  

belindəki  şəddənin  bərkliyini  yoxladı.  Göy ürgə  kişnəyə-

kişnəyə  üfüqə  doğru  çapdı.  Bığ  yeri  təzəcə  tərləmiş  

cavan  oğlansa  gözlərini  çox-çox  uzaqlara  dikərək   özünü  

yıxılmaqdan  güclə  saxlayırdı. Daha  heç  kəs  qovmurdu  

onu  sanki.  Özüydü  ucu-bucağı  görünməyən  yastanları,  

düzənləri  ayaqları  altına  alan.  Yeridikcə  özündə  qəribə  

saflıq,  təmizlik  görürdü.  Gözlərindən  gəlib  keçən  nə   
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varsa,  hələ  də  udmadığı,  dişlərin  arasında  qalan  əzilmiş  

təzə  otun  dadını  verirdi.  Bu  saflıqdanıydımı,  nədəniydi,  

göy  ürgə  qanadlarını  yığırdı,  ağırlaşırdı  bir  az  da.  

Kəhkəşandan,  qopurdu,  enirdi.  Daha  heç  nədən  acığı  

gəlmirdi.  Hərdən  qulağına  nərə  səsi,  aynalı  səsi  gəlirdi.  

Özünü  Koroğlusuyla, Nəbisiylə  daha  əzəmətli,  daha  

vüqarlı  hiss  eləyirdi. 

     Adamlar  narahat  idi.  Ürgə  cavan  oğlanı  daşa,  qayaya  

çırpa  bilərdi.  Bir  azdan  hamı  uzaqdan  görünən  qaraltıya  

boylandı.  Göy  at  yol  gəlirdi.  Gəldikcə  də  dırnaqlarından  

nəğmələr,  naxışlar  çiçəklənir,  qulaqlarına  gələn  səsə,  

avaza  doğru  çapırdı.  “Alma  gözlüm, qız  birçəklim  Qırat, 

gəl “. 

      Bir  yazıdan  iki  misal  gətirəcəm.  “Təkləli  çayı  

sevməz, ayda-ildə bir dəfə  samovar  qaynadırdı.  Təkləninki  

bu  idi  ki, səhər  tezdən  güclü  yeməklər  yesin,  təklə  

çörəyini  qoltuğuna  vurub  getsin  heyvanın  arxasınca”. 

       Əslində, buz  bulaqların  suyu  olan  yerdə  çaya  nə  

ehtiyac  olmalıydı.  Ikinci  də  hələ  ötən  yüzilliklərdə  

qəndin, qara  çayın,  şirin  ərzaqların  o  qədər də  bol  

olmadığı,  ağırmış  samovarların  ora-bura  daşınmasında  

çətinliklərin  olduğu  vaxt  samovar  qaynatmaq  tək-tək  
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adamlara  xas  idi.  Qapıda  görünən  və  ya  tüstülənən  

samovar  o  alaçığın  sahibinə  şərafət  gətirərdi.  Tərəkəmə  

hacılarının,  bəylərinin  çay  işmək  şakərləri  daha  güclü  

olub.  Deyirlər  ki,  babamın  atasının  əmisi  oğlunin  

qızıldan  samovarı,  çayniki, armudu  stəkanı  və  nəlbəkisi  

olub.   

     Məncə, “Təklə  çörəyini  qoltuğuna  vurub  getsin  

heyvanın  arxasınca”  ifadəsi  bir  qədər  yerinə  düşmür.  

Belə  ki,  təkləlilərin  hamısı  heyvan  otarmır.  Tərəkəmə  

çobanları  yeməklərini  vaxtlı-vaxtında  yeyiblər.  Səhər  

tezdən  xırdaca  dəstərxana  bir  əlcə  çörək  büküb  

arxalıqlarının  cibinə  qoyublar.  Yaylaqda  gəlib  axşamdan 

iri  yastı  bir  qayanın  su  saxlayan  çalasına  sağdıqları  

südün  qaymağını  o  bir  əlcə  çörəklə  yeyiblər.  Mən  

bunun  1967-cı  ildə  “Lilpar” yaylağında  şahidi  olmuşam.  

Evlərində  qaldığım  çoban  qohumum  sürünü  obaya  

qaytaranda  yastı  bir  qayanın  yağış  suyu  saxlayan  

çalasının  suyunu  təmizlədi.  Sonra  südlü  bir  qoyun  tutub  

südünü  o  çalaya  sağdı.  Və  məni  də  sabah  gün  

yağlananda  o  südün  qaymağına  dəvət  etdi.  Səhər  

qohumumun  oğlu  ilə  yenə  ora  gəldik.  Axşamkı  süd   

gecənin  ayazında  əl  qalınlığında  qaymaq  tutmuşdu.  
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Bəlkə  də  ömrümdə  yediyim   və  yeyəcəyim  ən  dadlı, ən  

ləzzətli  yemək  o  səhərki  yemək  idi. 

      Tərəkəmələr  arasında  maraqlı  deyimlər,  atalar  sözləri  

formalaşmış, bu  gün  də  aktuallığını  saxlamaqdadır.  

Onlardan  bir  neçəsini  diqqətə  çatdırmaq  istəyirəm. 

 

Vaxt, vədə  bildirən  deyimlər 

 

Böyük  çillə  -  yanvar  ayı 

Kiçik  çillə  -  fevral  ayı 

Üç  gün  böyük, dörd  gün  kiçik  çillədən  alan  xıdır 

Boz  ay  -  mart  ayı 

Muradüşüyən ay  -  boz  ay,  mart  ayı 

Qırx  kötük  yanan  -  aprel  ayı 

Qarının  oğlaqları  qırılan  -  aprel  ayı 

Yazın  qırx  beşi  -  yazdan  bir  ay  on  beş  gün  keçmiş 

Yaz  qırxını  -  qoyun  qırxını 

Yay  qırxını  -  quzu  qırxını 

Quyruq  doğanda  və  ya  quyruq  donanada  -  avqust  ayı 

Qorabişirən  ay  -  sentyabr 

Ceyran  kölgəyə  gələn  ay  -  oktyabr 

Döl  ayı, bulama  ayı  -  noyabr 

Çömçəqurutmaz  ay  -  dekabr 
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Sifi  tezdən  -  sübh  tezdən 

Dan  atır,  gün  batır 

Itin  qurddan  seçilməyən  vaxtı 

Xoruz  banı 

Yazbaşı 

Öynə  vaxtı 

Sürünün  yaylıma  aparılması 

Sərdən  vaxtı 

 

Atalar  sözləri  və  deyimlər 

 

At  atı  borc  qaşıyar 

At  ölüncə  otlar 

Atının  alnına  gün  doğsun 

Səni  görüm  at  tərkində  gedəsən 

At  da  getdi, ip  də   

At  təpiyinə  at  dözər 

Dəvə  yaxını  otlayıb  uzağı  gözləyər 

Dəvə  deyiləm  ki,  iki  yerdən  boğazlanam 

Dəvədən  yıxılıb,  höt-hötünü  yerə  qoymur 

Dəvə  nə  qədər  ölü  olsa  da,  dərisi  bir  eşşəyə  yükdü 
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Qırx  il  qanqal  yeməlisən  ki, ağzın  dəvə  ağzına  oxşasın 

Köhnə  yurdun  qədri  təzə  yurdda  bilinər 

Yurd  seçə  bilməsən,  köhnə  yurda  düş 

Çağırıram  eldən  ayıbdı, çağırmıram  it  qapır 

Çoban  var  otu  qoyundan  keçirər, çoban  var  qoyunu  

otdan  keçirər 

Qoyun  qırxılığın  altında  canavarı  unudar 

Motal  alan  güclü  olar 

Harada qarağan (ot bitgisi) var, orda ağaran  (süd, qatıq)  var 

Görsən  quşotu  (ot bitgisi), ötüb  keçmə, düş  otur 

Dovğa  doqqazacan, yayma  yaylağacan 

Bir  tikə  dağ  aşırar 

Baldırğanın  balı  çıxıb 

Ilan  vuran  ala  çatıdan  qorxar 

Örkən nə qədər uzun olsa, yenə  gəlib  doğanaqdan  keçəcək 

Ilan  yrisin  balası da  dalınca 

Sürüyə  qurd  təpsə,  vay  əmanətin  halına 

Tapılan  tapanın olsa,  çoban  gərək  bəy  ola 

Qoyunun  oldu  əlli,  adın  oldu  bəlli 

Qoyunun  oldu  yüz,  gir  içində  üz. 
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Mətbuatın  sözü 

 

     Bu yaxınlarda yazıçı-jurnalist Yusif Cəfərlinin  

“Adiloğlu”  nəşriyyatında  “Vəliağa muğanlıları vəya 

torpaq müqəddəsdir”  adlı  kitabı  çox  nəfis  şəkildə  

çapdan  çıxmışdır. Əvvəlcə  qeyd  edək  ki, Yusif  Cəfərli  

İmzası  ötən  illərdə  yazdığı  “Qarbağ  şikəstəsi”, 

“İmişlinin  şəhid oğulları”, “Bu, mənəm”  və digər  

kitabları  ilə  yaxşı  tanınır.  

     “Vəliağa muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir”  kitabı  

yazıçının son  illərdə  apardığı  araşdırmaların, topladığı 

“Vəliağa kimdir?” , “Vəliağa  muğanlıları  hansı  əraziləri 

əhatə edir ?” – suallarına  qismən cavab verir. 

   Ağaməmmədli, Cəfərli, Oruclu, Axıcanlı, Məmmədli, 

Əliyetməzli, Bağırlı, Telişli, Allahmədətli, Tomarxanlı, 

Hacımustafalı  və  digər  kəndlərin  qışlaq  və  yaxud  

yaylaq  yerləri  haqqında  yaddaşlarından  süzülüb  gələn  

məlumatları  yazıçı  çox  bədii, oxunaqlı  bir  tərzdə  

çatdırmaq  istəmişdir.  Çox  sevindirici  haldır  ki, Yusif  

Cəfərli  bu  tarix-etnoqrafik  araşdırmada  öz  istəyinə  nail  

olmuşdur. 
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       Redaksiyamızın  yaradıcı  kollektivi  inanır  ki,  ön  

sözün  müəllifi,  Əməkdar  müəllim, İmişli  Rayon  Təhsil  

şöbəsinin  müdiri  Ramiz  Əmirovun  ideyası  ilə  yazılan  

kitab  hər  bir  oxucunun  qəlbini  ələ  alacaq. 

     “Vəliağa muğanlıları və ya torpaq müqəddəsdir”  

kitabının  sonunda  Yusif  Cəfərlinin  müxtəlif  illərdə  dövri  

mətbuatda  çap  olunmuş  seirləri  də  “Könül  çırpıntıları”  

başlığı  altında  verilmişdir. 

      Həmin  şeirlər oxucunun  könül  dünyasında  xoş  ovqat  

yaradacaqdır. 

 

                                             Xalq sözü  qəzeti. 
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