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http://www.kitabxana.net   

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" 

 Elektron kitab N 78  (30 -  2018) 

 Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

Şurasının 2018-ci ildə I maliyyə yardımı müsabiqəsinin 

qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, 

"Yeni Yazarlar və Sənətçilər" İctimai Birliyinin (Qurumu) -

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

Kitabxananın "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"  kreativ-innovativ layihə çərçivəsində 

nəşrə hazırlanıb və yayımlanır.  

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələĢdirən 

qurumlar:Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında 

Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurası:  

 http://cssn.gov.az/  

Feysbukda   "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" kulturoloji-bədii layihəsi 

çərçivəsində rəsmi 

səhifə: https://www.facebook.com/kreativlayihe/ 

http://www.kitabxana.net/
http://www.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://cssn.gov.az/
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Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi (Qurumu) -

 http://www.yysq.kitabxana.net 

"Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və 

mədəni biznes sahəsindəki təĢəbbüslərinin 

dəstəklənməsi" bölümündəki e-

kitablar: http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=

182 

Akif Ağayev 
“Pəhləvanın 

salnaməsi” 
 

 

Ədəbi-publistik kitab 

 

Kitab YYSĠB tərəfindən e-nəĢrə hazırlanıb 

YYSĠB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəĢri 

Virtual redaktoru və e-nəĢrə hazırlayanı:  Aydın Xan 

(Əbilov), yazar-kulturoloq 

 

http://www.kitabxana.net/
http://www.yysq.org/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182
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Kreativ-innovativ layihə haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurasının 2018-

ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinə "Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər" Ġctimai Birliyi tərəfindən təqdim olunan 

kreativ layihə: "Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron 

kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi"... 

Son illər elektron kitab, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və 

virtual satış kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər kreativ 

biznesin - mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq 

sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf edərək 

incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin maddi 

rifahını yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan 

ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya 

qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, dramaturqlarımız, 

tərcüməçilərimiz, naşirlərimiz, kitab yayımçılarımız, 

tənqidçilərimiz və esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən 

kənarda qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli 

yazıçılarımızın, naşirlərimizin elektron kitab və mədəni 

biznes sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyir. Layihə 

çərçivəsində elektron kitab istehsalını, yayımını, təbliğini, 

bu sahədə problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin 

müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulub. 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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DĠQQƏT! 

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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Akif Ağayev 

 

“Pəhləvanın 

salnaməsi” 

 
 

Ədəbi-publistik kitab 

 

 

YYSĠB (Q) - Bakı - 2018 
 

Bakı - 2014 
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“... Hamınızı  idmanla məşğul olmağa dəvət edirəm. 

Azərbaycan  idmanına  uğurlar  olsun!” 

        

                                                                 H. Ə. Əliyev, 

                                                        Ümummilli   lider. 

 

 

“... Bizim  istedadlı  gənclərimiz  hər  bir rayonda,  hər 

bir kənddə var. Seleksiya işləri düzgün 

aparılmalıdır...” 

 

                                                                                    

Ġ.H.Əliyev, 

                                     Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti, 

                                                                    MOK-un  

prezidenti. 

 

http://www.kitabxana.net/
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        Kitabda məşhur güləşçi, Yunan-Roma güləşi üzrə 

SSRİ idman ustası, Azərbaycanın əməkdar məşqçisi, 

respublika dərəcəli hakim, mərhum Nadir Yaqub oğlu 

Ağayevin (1935-1985) mənalı həyat və fəaliyyətindən 

danışılır. Dostlarının, şagirdlərinin, ümumiyyətlə onu 

tanıyanların bu şəxs haqqında xatirələri topluda əsas 

yer tutur. Eləcə də güləş haqqında və digər xronoloji 

məlumatlar kitabın oxucu marağını tam  təmin edir. 

       Beləliklə Nadir müəllim bu kitabla yeni bir ömür 

yoluna çıxır. Qarşılayın... 
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ÖZÜNÜ SEVDĠR KĠ, ÖRNƏK OLASAN 

 

Azərbaycan müstəqillik – 

çiçəklənmə dövrünə qədəm 

qoyandan idmana münasibət 

dəyişdi. Ulu öndərimizin 

Olimpiya hərəkatının inkişafı ilə 

bağlı olaraq, bizlərə qayğışı və 

ölkə idmançılarının müdafiəçisi 

İlham Əliyev cənablarının xidməti 

sayəsində Vətənimizdə idmanın maddi-texniki bazası 

xeyli yaxşılaşdırıldı. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün 

Azərbaycan güləşi dünyaya ―meydan oxuyur‖, ən ali 

mükafatlar respublikamıza gəlir... 

Hamılıqla idman tariximizi öyrənib, bugünkü və 

gələcək nəsillərə çatdırmaqla ölkədə bədən 

tərbiyəsinın kütləviliyinə səy göstərməliyik. Bu 

baxımdan ―Pəhləvanın salnaməsi‖ kitabı güləşimizin 

keçmişi, yüksəlişi və durğunluqları haqqında 

məlumatlanmaq, bundan sonra uğurlu estafeti davam 

etdirmək və ümumi işimizin mənafeyi naminə 

önəmlidir. 

Güləşsevərlərimizin əyani vəsaitinə çevriləcək bu 

kitabın yaddaşımızın təzələnməsində, bu gün 

http://www.kitabxana.net/
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yetişməkdə olan gənc nəslin milli ruhda 

formalaşmasında əhəmiyyəti danılmazdır. 

Doğma torpağına bağlı olan, şəxsi mənafeyini 

ümumxalq mənafeyinə qurban verən əməkdar məşqçi, 

pedaqoq Nadir Yaqub oğlu Ağayevin sözü, tutduğu 

yolun səmti düz olmuşdur ki, ölümündən illər ötsə də, 

bu gün o unudulmur, xeyirxah və fədakar bir insan 

kimi dəyərləndirilir. 

Odur ki, çalışdığın işdə, qəlbən bağlandığın sənətdə 

özünü doğrultmaqla yanaşı, mənən insanlara yaxın 

olmalı, cəmiyyət üçün xeyirxah niyyət və əməllər 

sahibi kimi tanınmalısan ki, xalqın rəğbətini qazanıb 

seviləsən və hər zaman örnək olasan. 

 

 Xanlar Qurbanov, 

Az.DBTĠA “GüləĢ növlərinin nəzəriyyəsi və 

metodikası” kafedrasının müdiri, professor, 

pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, tərəqqi medallı 

əməkdar məĢqçi, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman 

xadimi. 

http://www.kitabxana.net/
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 ...Ruhuna “sığal” çəkək 

 Dekabrın soyuq günlərində kəndimizdəki yaxşı 

insan-lardan bir neçəsinin yas məclisində iştirak 

edirdim. Məclislərin birində, tanımadığım gəncin 

utana-utana mənə yaxınlaşdığını hiss etdim: 

 -Müəllim, pəhləvanımız Nadir Ağayev 

haqqında yazıl-mış kitabın kompüter variantına 

baxmağınızı xahiş edirəm. 

 Əvvəlcə duruxdum. Az sonra 3 il bundan qabaq 

bu gən-cin Bakıdakı xidmət otağıma gəlişini 

xatırladım. 

 Vaxt az idi. Bakıya qayıtmalı idim. Kitabın 

nüsxəsini aldım. Üç gecə ərzində kitabı oxuduqca 

kədərim sevinclə əvəz olundu. Pəhləvanın həyat 

salnaməsi-hekayəti məni necə cəlb etdisə, oxuyub 

qurtardım. Kiçik qeydlərimi etdim. 

 İndiyə qədər çox kitablar oxuyub redaktə 

etmişəm. Bu kitab məni çox duyğulandırdı. 

Vətənpərvər, torpağa, kökünə bağlı Nadirin -- insana 

əsas dəyəri qazandıran, etibarlı, sözünün üstündə duran 

―Dadaş‖ımızın ölməz ruhu ilə rastlaşdım, 30 il bundan 

əvvəl uzaqdan heyranlıqla seyr etdiyim, heç kəsə bən-

zəməyən əsil pəhləvan görünüşünü xatırladım. 

http://www.kitabxana.net/
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 Müəllif ilk səhifələrdə içindəki yanğısını, 

sevgisini bizə ehtiyatla çatdırır. Müxtəlif vaxtlarda N. 

Ağayevin fəaliyyəti və keçmiş SSRİ məkanında 

Azərbaycan idmanının uğurlarından bəhs edən yazıları 

oxuduqca, ara-sıra rastlaşdığım şeirlər də diqqətimi 

cəlb etdi. Son redaktə vaxtı Akifdən soruşdum: 

 -Professionallıq baxımından axıcılıq az hiss 

olunsa da, ancaq Nadir ruhuna ―sığal‖ çəkən 

misralardır. Bu şeirlər kimin-dir? 

 O, yenə də utana-utana cavab verdi: 

 -Mənim! 

Təəccübləndim. Əslində ilk qələm təcrübəsi olan bu 

gəncin şeirləri kitaba yeni calar gətirməklə yanaşı, 

pəhləvanın fikirləri, əməlləri ilə ahəngdar səslənir. 

 Cənub bölgəsində milli güləş yaradıcılarının  

öncüllərin-dən olan N. Ağayevin dostları və 

yetirmələrinin ən sanballı fikirləri də kitabın dəyərini 

artırır. 

          Dövlət rəhbərinin idmana yüksək önəm verdiyi 

bir za-manda, bizlərə idman fədailərinin fəaliyyətini 

araşdırmaq, on-ların uğurlarını bu günümüzə və 

gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmaq tövsiyə 

olunur. Bu baxımdan ―Pəhləvanın salnaməsi‖ kitabı 

http://www.kitabxana.net/
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Azərbaycan oxucusuna – bütün Nadirsevərlərə, insaf, 

ədalət yanında dayanan hər bir kəsə dəyərli töhfədir. 

 Qədim yaşayış məskəni olmuş AZIX mağarası 

haqqın-da, hələ bizlərə məlum olmayan bir dövrdə-

1958-ci ildə, məhz ilk dəfə gənc geoloq Nadir yazmış 

olduğu tədqiqat yönlü dip-lom işi ilə də həmkarlarını 

heyrətləndirmişdi. Kamil insan mən-sub olduğu 

millətinin, xalqının tarixini təkcə izah etmir, eyni 

zamanda canından artıq sevdiyi milli idmanımızda da 

onu də-yişdirir, insanların şüuruna, baxışlarına təsir 

edə bilir və əbədi-ləşir. Hər hansı bir sahədə böyük 

zəhmətlər bahasına  uğurlar qazanmaq, ədalətin, 

haqqın xeyrinə gecə-gündüz çalışan insan-ların 

əməyini qiymətləndirmək üçün onların ömür yolunu 

sa-dəcə uzaqdan seyr etmək yox, bu ömrün bizə bəxş 

etdiyi ərmə-ğanları sistemləşdirmək, dəyərləndirmək 

lazımdır. 

 Əziz Akif Vaqif oğlu! Etiraf etməliyəm ki, bu 

kitab məni bir daha bu ahıl yaşımda -- uzun illər 

mənəvi xəzinəmizin  toplayıcısı və gələcək nəsillərə 

çatdırmaq işində az-çox əməyi olan bir fərd kimi, 

tutduğum yola son nəfəsiməcən sadiq qal-mağa 

yenidən səfərbər etdi. 

 Sevimli oxucular, bu kitabın ərsəyə gəlməsi 

sizin sifa-rişinizdir. Alın, oxuyun! İdman və bədən 

http://www.kitabxana.net/
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tərbiyəsinin inkişafı ümumi mədəniyyətimizin 

ayrılmaz hissəsidir. Bu gün olduğu kimi, sabah da bizə 

nümunə olacaq Nadir Ağayevin həyat və fəaliyyəti 

tarixi həqiqətdir.Bu tarixi həqiqətin yol yolçusu olun! 

                     

                                                                                   

Maarif Teymur,    

 Əməkdar mədəniyyət iĢçisi. 
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Nədən bu istək yarandı? 

 

“Ġnsan haqqında elm bütün 

həcmdə götürül-dükdə ucsuz-

bucaqsızdır (çox geniĢdir); onun öy-

rənilməsi uzun və çətin iĢdir. Ġnsan 

müxtəlif rəs-samların seyr etməsi üçün 

sərgiyə qoyulmuĢ bir modeldir. Hərə 

onun bir neçə cəhətinə baxır, lakin hələ 

heç kəs onu bütünlükdə əhatə edə 

bilməmiĢ-dir.” 

K.Helvets 

 

Müdriklər çox kəlamlar deyib bu ―gidi dünya‖ 

haqqında: ―Gəlimli-gedimli, son ucu ölümlü dünya‖, 

―Bir gün gələn, bir gün gedər‖, ―...bu dünya sənə də 

qalmaz‖ və sairə... 

Görəsən ―bizə qalmaz bu dünya‖da bizlərdən nə 

qalacaq? Və yaxud da gələcək nəsillər bizi necə 

xatırlayacaq? Görəsən, hər üç nəfərdən birimiz bu 

yüksək dəyərli fikirləri tam dəyərlərləndirib, 

özümüzçün bir nəticə çıxarmağa cəhd edirikmi? Yoxsa 

ki, ―təmiz və unudulmaz ad‖, ―nəcib insan və xeyirxah 

http://www.kitabxana.net/
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əməllər‖, ―ana torpaq – müqəddəs Vətən‖ və ya 

―ölməz fədai‖ kimi ən ali ifadələr get-gedə bizimçün 

dilucu deyimlərə çevrilir? Yox, yox! Allah o günü 

bizlərə göstər-məsin, qulaqlara qurğuşun! 

Zamanın süzgəcindən keçmiş, öz iç və mənəvi 

dünyaları ilə, mənalı ömür və sənətləri ilə tarixin 

yaddaş xəzinəsini zən-ginləşdirən insanlardan xali 

deyil bu dünya! Çünki, hər dövri-zamanın özünün əsil 

yaĢamaq haqqını “alan” və “qaza-nan”ları olub, var 

və olacaq! 

Son beş il ərzində içimdə qıvrılan bir istək, bir 

tələb məni rahat buraxmır, fikir və düşüncələrimi hər 

şeydən yayındırıb, sanki maqnit kimi özünə cəlb 

edirdi. Fəaliyyətinə dair məlu-matım, təsəvvürüm az 

olsa da, həvəsim, ehtirasım güclü idi. Mənə daxilən 

yaxın olan bu insan haqqında yazmamağım mümkün 

deyildi. Ölümündən 29 il ötmüş bir şəxs haqqında 

lazımi məlumatları toplamaq çətin idi. Ona görə də 

kitabda mərhum məşqçinin bütün həyatı gedişatını 

olduğu kimi təsvir edə bilmədiyimə görə sadəcə 

olaraq, onun ömrünün açılası mümkün olan 

hissələrindən yazası oldum. 

“Unutqanlıq” qurbanı olmasın deyə bu addımı 

atmıĢıq... 

http://www.kitabxana.net/
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Müsahiblərim arasında təmbəllik edib günü-günə 

calayanlar da oldu, telefon zənginə cavab vermək 

istəməyənlər də (səbəbi indi də mənə qaranlıq qalıb). 

Lakin bütün bunların ağır-acısını, yorğunluğunu bu 

müqəddəs işdən ötrü xeyir-dua verən ağsaqqal kişilərin 

xoş sözləri və mənə mənəvi dəstək olan insanların 

köməkiyi ilə unuda bilirdim.  Etiraf  etməliyəm ki, 

tanıyanların Nadir Ağayev haqqında keçmiş 

təəssüratlarını xatırlayaraq necə həyəcanla, necə ürək 

yanğısıyla danışdıqlarını tam dolğun şəkildə ifadə 

etməkdə çətinlik çəkirdim. 

Qoy bu kitab -- adı Azərbaycan güləşinin 

təşəkkülü və inkişafı ilə qırılmaz sürətdə bağlı olan, 

idman tariximizdə şə-rəfli iz buraxmış, yarıməsrlik 

ömrünün yarıdan çoxunu bu sa-həyə sərf etmiş peşəkar 

məşqçi-müəllim, ustad pedaqoq, gözəl ziyalı, kamil 

mütəxəssis, unudulmaz və xeyirxah insan, pəh-ləvan 

Nadir Yaqub oğlu Ağayev qarĢısında mənəvi 

borcumu-zun bir ifadəsi olsun! 

Bu bizim idmanımızın (güləşimizin) keçdiyi yol, 

qalxdığı zirvədir və Nadir Ağayevlə gələn idmançılar 

nəsli bu zirvəyə qalxmağa, onu bir az da ucaltmağa 

çalışmalıdırlar. 
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Mən əminəm ki, bu kitab hər bir vətənpərvərin, 

hər bir idmançının – Nadirsevərin stolüstü kitabına 

çevriləcək! 

 

            

Müəllif 
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Gülərüzlü, alicənab pəhləvan 

Həyatda hər bir insanın öz taleyi, öz ömür tarixi 

olduğuna baxmayaraq, əksər insanlar görünməz 

tellərlə bir-birilə bağlıdır. Bu cəhət cəmiyyət, əmək 

kollektivi çox sayda adamlarla ün-siyyət prossesində 

ən ali keyfiyyətlərə mənsub olan insanın inkişafı üçün 

daha mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əgər insan hə-yatın 

mənasını təkcə yeyib-içməkdə, bəzəkli mənzil, bahalı 

ma-şın almaqda görürsə, bu o deməkdir ki, onun ideya 

dayaqları saxta və çürükdür, möhkəm deyildir. 

Növündən asılı 

olmayaraq hər hansı bir sənət 

və ya peşəyə qədərincə, 

dəyərincə sahib çıxıb, onu son 

mənziləcən daşımağın 

məsuliyyətini, ağırlığını hiss 

edib öz ömrünlə yanaşı onu da 

layi-qincə yaşadıb, inkişaf 

etdirmək hər kəsin haqqı 

olduğu halda, heç də hamıya 

xoşbəxt sonluq qismət olmur... 

Bu kitabda, ömrünün baha-rını bütün varlığı, 

canı, ruhu ilə seçdiyi və sevdiyi peşəsinə həsr edən 

idman fədaisi, əməkdar 

Nadir  17 yaşında 
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məşqçi, respublika dərəcəli ha-kim, Yunan-Roma 

güləşi üzrə id-man ustası Nadir Yaqub oğlu Ağayevin 

yarıməsrlik qısa və mənalı ömür yoluna işıq salmağa 

çalışmışıq... 

Masallı rayonu Ərkivan kənd (indi qəsəbədir) 

sakini Yaqub kişinin oğlu Nadir 1935-ci il sentyabrın 

23-də Lənkəran şəhəri, Kirov küçəsindəki (indiki 

Səttərxan küçəsi) 4 saylı evdə dünyaya göz açmışdır. 

İkinci dünya müharibəsi başlayarkən Lənkəran 

şəhər 3 nömrəli məktəbin birinci sinfinə daxil olan 

Nadir artıq doqquzuncu sinifdə oxuyarkən Qax 

şəhərində keçirilən Azərbaycan birinciliyində 

respublika çempionu adını qazanmışdı. ( O, bu titulu 

ömrünün sonuna qədər qoruyub saxlaya bildi ). 

Müharibənin 

gətir-diyi dərdi-bəlaya, 

doğur-duğu çətinliklərə 

baxma-yaraq, insanlar 

zamanın sınaqlarından 

alnıaçıq - üzüağ 

çıxmağa çalışır-dılar... 

Nadirin idmana 

olan həvəsi uşaq yaşla-

rından –meydan güləşi 
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ta-maşalarının təsiri altında  doğmuşdu. Gənc pəhlə-

van məktəb illərindən (idman müəllimi Musa 

Axundovun rəhbərliyi al-tında) güləşin sirrlərinə bələd 

olur, idmansevər-lər arasında rəğbət qaza-nırdı. 

Hər gün dərslərdən sonra uşaqlıq dostları – Rafiq, 

Akif, Rauf, Namiq, Cavanşir və onlarca başqaları ilə 

ya öz həyət-lərindəki ağır çəkili daşlarla məşq edər, ya 

da Xəzərin qumlu sahillərində bir-birilə qurşaq tutub 

güləşər, güclərini sınayar-dılar. Stalin adına 

mədəniyyət və istirahət parkında isə güləş yarışları 

təşkil olunardı (indiki ―Dostluq‖ parkında). 

75 yaşlı Lənkəran şəhər sakini Akif Nəsrullayev 

deyir: ―50-ci illərin axırları Lənkəranda əksər 

yurdsevər gənclər Na-dirin yaxın dostu və sirdaşı idi. 

Tanışlığımızın ilk çağlarında həmkarlarımla birgə 

onların həyətinə yığışar, müxtəlif çəkili daşları 

qaldırmaqla məşq edərdik. Nadir isə özünə məxsus 

tərz-də gah kəl (baş) barmağıyla, gah da 8 daşı dəmirə 

keçirdib diş-ləriylə qaldırardı...‖ 

Ürəyi həyat eşqi ilə dolu olan bu gənci işıqlı 

gələcəyə doğru aparan cığır açıldıqca, keçmiş 

pəhləvanlar məktəbini əxz edə-edə Azərbaycan güləş 

meydanında cəsur bir igid peyda olurdu – Nadir 

Ağayev! 
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O, yarışdan-yarışa bərkiyir, möhkəmlənir, 

məğlubedilməz  bahadır kimi tanınmağa başlayırdı. 

Təcrübə toplayır, ustalığını artırırdı. 

Dəfələrə Azərbaycan çempionu adını qazanan 

Nadir milli yığmamızın tərkibində uzaq 

respublikalardan qələbə sevinci ilə qayıdırdı. 

Ehtiyatda olan hərbçi, podpolkovnik, birinci 

dərəcəli id-mançı Rafiq Əliyev deyir: ―Nadir hər dəfə 

rəqibləri ilə gülə-şəndə sanki güləşin gözəlliyini 

göstərməyə çalışır, onu yeni hərəkətlərlə, elementlərlə 

zənginləşdirirdi. Hər bir kəsdə belə bir hiss yaranırdı 

Tələbəlik illəri, ortada (əlində kubok) məşqçi Rza Baxşəliyev, 

Nadir Ağayev (sağdan birinci) 
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ki, o müdafiə olunanda da, hücum üslubunda 

güləşəndə də kənardan baxanlara--gənc güləşçilərə 

necə ―döyüşməyin‖ sirrlərini açıqlamağa çalışır...‖ 

1949-cu ildə Lənkəran Pedaqoji Texnikumuna 

daxil olan Nadir çox 

keçmir ki, texni-

kumdan çıxıb 

yenidən orta məktəbə 

qayıdır və oranı 

bitirdikdən sonra 

təhsilini davam 

etdirmək üçün Ba-

kıya yollanır.  

    1953-cü ildə S.M. 

Kirov adına ADU-

nun (indiki BDU) geoloji-coğrafiya fa-kultəsinə qəbul 

olan Nadir Ağayev tələbəlik illərində Rza Baxşəliyev 

və Nil Xeyrəddinovun rəhbərliyi altında güləş 

məşqlərinə qoşulmuşdur. (Rza Baxşəliyev - 

Azərbaycanda (Bakıda) ilk dəfə peşəkar Yunan-Roma 

güləş dərnəyinin (1920-ci il) həm məşqçisi, həm də 

fəal iştirakçısı olmaqla ümumittifaq yarış-larında 

vətənimizi təmsil edən ilk nümayəndəmiz olmuşdur. 

O, Rəşid Məmmədbəyov, Muxtar Dadaşov, Musa 

Babayev və s. adlı-sanlı güləşçilər yetişdirmişdir). 
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Azərbaycan yığma komandasının üzvü olan N. 

Ağayev Aşqabad, Mahaçqala və digər şəhərlərdə 

keçirilən tələbələrin SSRİ birinciliklərində fəxri 

kürsünün ən yüksək pilləsinə qalx-mışdır. Yarımorta 

çəkili idman ustası ―Burevestnik‖ cəmiyyəti mərkəzi 

şurasının çempionatlarında altı dəfə dalbadal ali mü-

kafata layiq görülmüşdür. 

Universitetin son kurs tələbəsi Nadir Ağayev 

1958-ci ildə hələ heç kimə məlum olmayan, bu gün 

məşhur Azıx mağarası kimi tanıdığımız qədim yaşayış 

məskənini tapıb aşkarlayan ilk gənc-geoloq olmuşdur. 

Mağaranın dərinliklərindən tapdığı əşyayi-dəlillər 

əsasında diplom işini yazan 23 yaşlı Nadirin SSRİ-nin 

birinci, dünyanın üçüncü elmi tapıntısında əvəzsiz 

xidməti olmuşdur (ətraflı N.Ağayevin tələbə yoldaşı, 

professor Ş.Göyçaylının xatirələrində). Universiteti 

bitirdikdən sonra Lənkəran şəhər 2 nömrəli orta  
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məktəbdə coğrafiya müəllimi kimi fəaliyyətə başlayan 

N.Ağayev güləşdən ayrıla bilmədi. Gəncədə 

(Kirovabad) keçirilən Zaqafqaziya birinciliyində 

üçüncü, Yoşkarola şəhərində təşkil olunan SSRİ 

çempionatında  isə dördüncü yeri tutdu. 

Pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı, idman sahəsindəki 

işlərinə daha çox üstünlük verən məşqçi-güləşçi 

vaxtının çox hissəsini əsasən Qaladakı idman zalında 

(sineqoqda, keçmiş Xasıyev, indiki H.M.Axundov 

küçəsində) keçirərdi. 
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Əvvəllər güləşçilərin yarışlarda eyni zamanda bir 

neçə idman növü (milli, klassik, sambo, ağırlıq 

qaldırma və s.) üzrə çıxış etməsi adi hala çevrilmışdı. 

(Həm respublika, həm də ümumittifaq miqyasında). 

Odur ki, Lənkəranda tanın-mış güləş ustaları Əbdül 

Əliyev, Rüstəm Fərəcov, Həsənağa Məmmədov və 

onlarca başqaları ilə birgə həm yarışlarda iştirak edir, 

həm də məşqçi-müəllim kimi yeni-yeni gənc istedadlar 

axtarışında idi. Öz yolunu tapdığı üçün bir yüngüllük 

və sər-bəstlik qazanan Nadir eyni zamanda dərk edirdi 

ki, bu yolda hər bir müvəffəqiyyət ağır və gərgin 

Yenə Nadir  qalib gəldi! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
28 

zəhmət bahasına başa gəlir. O, bilirdi ki, bu sahədə 

təkcə gücünə güvənərək rəqiblərə qalib gəlməklə deyil, 

yalnız ağıl və istedad, bacarıq və təcrübə, yeni metod 

və üsullar sayəsində nailiyyətlər əldə etmək olar. Sevi-

nirdi ki, “daxili-iç sevgisinə” qovuĢub. Ona görə də 

hər çətin-liyə hazır idi, işıqlı və parlaq gələcəyə əmin 

idi. 

N.Ağayev ziyalı idi, vaxtaşırı mütaliə edərdi. Ona 

görə də peşəkarlığın hər cür imkanlarına bələd olan əsl 

məşqçi-müəllim oldu. 

Lənkəran şəhər UGİM-nin direktoru olmuş 

Aydın Əliyev deyir ki, ―1961-1966-cı illər ərzində 

Lənkəran rayon yığma komandasının baş məşqçisi 

olmuş Nadir Ağayevin cənub böl-gəsində güclü 

bahadırların yetişməsində müstəsna rolu olmuş-dur. 

Yadımdadır, 1965-ci ildə Bakı şəhərində keçirilən 

möh-təşəm yarışda güləş yığmamız respublika 

kubokunu Lənkərana gətirdi. Hələ bu kimi yaddan 

çıxan neçə-neçə uğurlu nəticələrdə Nadir müəllimin 

payı az olmamışdır...‖ 

Təsadüfi deyil ki, elə bu dövrlərdə istedadlı 

güləşçilərdən: keçmiş SSRİ-nin əməkdar məşqçisi 

Ağamusa Nuriyev, idman ustaları Ağanəcəf  Nəcəfov, 

Fariz Məhərrəmov, Zakir Cəfərov, Zəfər Kələntərli, 

Baba Babayev, Rəhim Rəhmanov, Fəxrəddin 
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Heydərov, Aleksandr Salitski, Nadir Cəbrayılov, Əşrəf 

Nəh-mətov, Rüstəm Fərəcov və onlarca başqaları 

Nadir Ağayevin ciddi səyi nəticəsində uğurlu yol 

keçmişlər (ətraflı R.Hüsey-novun xatirələrində). 

...Hələ Lənkəran şəhər 2nömrəli orta məktədə 

müəllim işləyərkən bir gənc tələbə qızla tanış olan 

Nadir 1962-ci ilin sentyabr ayında ailə qurur. Atası 

Yaqub kişi doğma kənddə (Masallı rayonun Ərkivan 

kəndində) oğluna 3 gün-3 gecə toy çaldırır. Nadirin 

əmisi İzzət isə Bakıdan respublikanın xalq artisti 

Əbülfət Əliyevin rəhbərliyi ilə məşhur üçlüyü (tarzən 

Həbib Bayramovu, kamançaçı Nefton Qriqoryanı) toya 

dəvət edir...  

1967-ci ildə Nadirin atası vəfat edir, Ərkivanda 

(Bağ-lakücə məhəlləsində) torpağa tapşırılır. 

Ağayevlər ailəsi 1968-ci ildə, kənddə təzə ev tikdikdən 

sonra Lənkəran şəhərindən Masallı rayonuna köçürlər. 

Bu vaxtacan mütəmadi olaraq doğ-ma kəndin 

adamları, qohum-qəbilə və Masallının idman həyatı ilə 

sıx ünsiyyət saxlayan Nadir burada da məşqçi-müəllim 

kimi fəaliyyətini davam etdirməyə başlayır. 

―Açıq etiraf etməliyəm ki, Nadir Ağayev 

rayonumuza döndükdə Masallı güləĢində “çevriliĢ” 

oldu. O, özünün bacarıq və gərgin zəhməti sayəsində 

hamımızın işini kölgədə qoydu‖. 80 yaşlı Ərkivan 
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kənd sakini, təcrübəli pedaqoq, idman müəllimi 

Yenihəyat Rzayevin sözlərindəki bu həqiqəti məncə 

çoxu təsdiqləyər. 

Doğrudan da təcrübəli məşqçinin rayona qayıdışı 

lap yerinə düşmüşdü. 1967-1968-ci illərdə Masallı 

rayonunda məşqçilik fəaliyyətinə başlayan N.Ağayev 

burada Yunan-Roma güləş bölməsini yaradır və 

sərbəst (milli güləş) növünün daha da inkişaf 

etdirilməsi, gənc kadrların, idman mütəxəssislərinin 

təzə yaranan UGİM-nə işə cəlb olunması üçün əlindən 

gələni əsirgəmirdi. 

Bu vaxtacan isə ―Məhsul‖ KKİC rayon şurası 

nəzdində fəaliyyət göstərən milli güləş dərnəyində 

məşq edən gənc atletlərə idman müəllimi Məmməd 

Ağayev rəhbərlik edirdi. 75 yaşlı veteran güləşçi ilə 
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görüşərkən dedi: ―Nadir adı kimi nadir idi, yeganə idi. 

O, fitrətən  güləşçi doğulmuşdu. Allah vergisiydi, 

qeyri-adi istedada malik idi. Bu dünyaya gəlişi kimi, 

gedişi də qəribə oldu. Gözləmədiyimiz halda, qəflətən 

tərk etdi bizi. Masallı güləşi onunla dirçəldi, inkişaf 

etdi‖. 

İlk günlərdə Nadir fikirləşirdi ki, işləri necə 

səhmana salsın. Problem çox idi, o isə tək. Axı, kənddə 

təzə tikdirdiyi evin alt 

mərtəbəsindəki 

otaqlardan birini də 

güləş zalına çevir-

mişdi. Az yaşlı 

uşaqların və kənd 

idmançılarının güləşə 

axınını 

sürətləndirməyə ça-

lışan novator məşqçi 

bu ad-dımı atmağa 

məcbur idi. Eyni 

zamanda rayon mər-

kəzində (UGİM-də) 

yığma komanda 

üzvlərinin məşq-

lərinə rəhbərlik edən 

Həm məşqçi, həm hakim 

Nadir və Vaqif Ağayevlər 

...həmkarı Z. Bayramovu 

mükafatlandırır 
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Nadir Ağayev ətraf kəndlərdə, orta məktəblərdə güləş 

iste-dadlarının aşkarlanıb üzə çıxarılmasından ötrü 

müntəzəm olaraq rayon birincilikləri təşkil edirdi. İlk 

güləş yarış-ları mədrəsənin həyə-tində (indiki Z.Bayra-

mov küçəsi), şəhər stadionunda, mədəniy-yət evində, 

kinoteatr binasında və rayon UGİM-nin zalında, 

Ərkivan kənd klubun-da və s. yerlərdə təşkil olunardı. 

Yarışların  baş hakimi, respublika dərəcəli hakim 

Nadir Ağayev olmaqla, ayrı-ayrı yarışlar zamanı 

hakimlər heyətində A.Fərəcov, Z.Bayramov, 

V.Ağayev, R.Rəhmanov,  B.Məmmədov və başqaları 

da əyləşərdilər... 

Əvvəllər xarici ölkələrdəki peşəkar idmançılar 

sovet id-manını fəhlə idmanı - həvəskar xarakterli zənn 

etsələr də, son-radan ―döyüş meydanlarında‖ 

yanıldıqlarının şahidi oldular. 

Keçmişə nəzər saldıqda, əsl həqiqətdə belə idi. 

Sovet id-mançısı hökmən ya sovxozda  mexanizator, 

ya da hansısa za-vodda fəhlə və başqa peşələrdə 

çalışmalıydı. 

Bu baxımdan ―Məhsul‖ KKİC Masallı Rayon 

Şurasının məşqçisi N.Ağayev kənd idmançılarının 

respublika daxili və keçmiş ittifaq yarışlarında parlaq 

qələbələr qazanmalarından ötrü ciddi səy göstəriridi. 

Ağır çəkili pəhləvanlardan Məmməd Ağayev, Zabil 
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Bayramov, Arzuman Fərəcov, Abdulla Muxta-rov, 

Ramazan  Abdinov, Abuzər (Abış) Hüseynov, Tərlan 

Saə-dətov, Sərhəng və Qaraxan Məmmədov qardaşları, 

Yusif Ba-bayev və başqalarının adı rayon 

güləşsevərlərinə yaxşı tanış-dır. Onu da nəzərinizə 

çatdırım ki, məşqçilik fəaliyyəti ilə ya-naşı Nadir 

müəllim ömrünün sonuna kimi gücünü sınamaqdan 

çəkinməmiş və əksər hallarda ən sanballı ölkə 

bahadırları ilə mübarizədən, güləş döşəyindən qalib 

kimi ayrılmışdır. 

N.Ağayevin uşaqlıq və gənclik dostu Cəmil 

Nemətov de-yir: ―Nadir güləş döşəyinə çıxan kimi 

ətraf tribunalarda can-lanma yaranardı. Hamı əsil 

güləşə şahid olacaqları anı səbirsiz-liklə gözləyərdi. 

Fəndi elə işlədərdi ki, rəqib müdafiə olunmağa macal 

tapmırdı‖... 

Əxz edib qavradığı nəzəri və praktiki biliklər 

(idman müəllimi və məşqçilər Musa Axundov, Rza 

BaxĢəliyev və Nil Xeyrəddinov) və ötən illər ərzində 

qazandığı güləş təcrübəsi əsasında yetirmələrini hər 

növbəti yarışlara yüksək ustalıqla hazırlayan baş 

məşqçi N.Ağayevin zəhməti boşa getməzdi. Onun 

tələbələri respublika daxili birincilik və 

spartakiadalarda uğurlu çıxışlarıyla yanaşı, 

Zaqafqazya, Orta Asiya və Rusiya Federasiyasının bir 
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çox şəhərlərində təşkil olunan beynəlxalq turnirlərdə 

vətənimizi layiqincə təmsil edirdilər. 

Artıq keçən əsrin 70-ci illərindən Əli Əliyev, 

Məşkur və Salam Qasımov qardaşları, Ədalət və 

Kamal Mazanov qar-daşları, Mülayim Xıdırov, 

Böyükxan Gülverdiyev, Səyədulla Əkbərov, Şirziyad 

Mehdiyev,Qardaşxan Əmənov, Mübariz Mi-kayılov, 

Tərlan Nuriyev, Sücəddin Gülverdiyev, Səftər Nəzə-

rov, Sultan Məhərrəmov, Elxan Bayramov, Rafiq 

Nağıyev, Bəybala Səmədov, Ağarza Nurullayev, 

Xurşud Heydərov, Fərman Həbibov, Hidayət Kərimov, 

Qulam Fərzullayev, Yaqub Mahmudov, Zöhrab 

Cəfərov, Süleyman Qarayev, Yusif Əsədov və onlarca 

idman ustaları keçmiş SSRİ və beynəlxalq güləş 

aləmində tanınmışdılar... 

Beynəlxalq dərəcəli idman ustası Əli Əliyevin 

qələbələr silsiləsini məşqçi N.Ağayevin fəaliyyətinin 

ən böyük uğur-larından saymaq olar. 1969-cu ildə  

məktəblilərin SSRİ çem-pionu olan Əli, 1974-cü ildə 

məktəblilərin Ümumittifaq Spar-takiadasında üçüncü, 

İtaliyada (Faenço şəhərində) keçirilən beynəlxalq 

turnirin qızıl mükafatçısı olmuşdur. 1976-cı ildə 

gənclər arasında SSRİ və Avropa çempionu (Polşa, 

Poznan şəhəri), 1977-ci ildə ABŞ-da (Las-Veqasda) 

dünya üçüncüsü olmaqla güləş karyerasının ən yüksək 
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pilləsinə qalxmış gənc atlet 1979-cu ildə SSRİ 

xalqlarının VII Spartakiadasında dördüncü, 1982-ci 

ildə SSRİ çempionatında (Zaporojye şəhərində) ikinci 

yerin sahibi kimi güləş həvəskarlarının yaddaşında 

qalmışdır.  

1974-1976-cı illər ərzində məktəblilərin 

respublika çempionu Məşkur Qasımov yığma 

komandanın tərkibinə daxil olduqdan sonra, 1975-ci 

ildə Ümumittifaq Yunan-Roma güləş birinciliyində 

bürünc medal qazandı. 1981-1983-cü illərdə dəfələrlə 

respublika gəncləri arasında keçirilən güləş turnirlə-

rinin qalibi, ―Məhsul‖ KKİC-nin respublika 

birinciliklərinin çempionu adına layiq görülən 

Ərkivanlı pəhləvan hal-hazırda Sankt-Peterburq 

şəhərində yaşayır. Rusiya Federasiyasının əməkdar 

məşqçisi M.Qasımov Sankt-Peterburq Güləş Federa-

siyasının prezidentidir. 

1980-ci ilin mart ayında gənclər arasında SSRİ 

birin-ciliyinin (Riqa şəhərində) bürünc medal sahibi 

Kamal Mazanov müxtəlif vaxtlarda beynəlxalq güləş 

turnirlərinin mükafatçısı olmuşdur. Kuba və 

Macarıstanda gümüş mükafata yiyələnən idman ustası 

Almaniyada keçirilən sosialist ölkələrinin Spar-

takiadasında üçüncü yerlə kifayətlənmışdir. İradəsinə 

və gücü-nə güvənən gənc pəhləvan ÇSSR 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
36 

(Çexoslovakiya) və Rumi-niyada təşkl olunmuş 

beynəlxalq Yunan-Roma güləş turnir-lərində 2 dəfə 

fəxri pilləyə yüksələrək, vətənə qızıl medallarla 

dönmüşdür. 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası DİN-də 

çalışan Mülayim Xıdırov 1982-ci ildə Minck şəhərində 

keçirilən III Ümümittfaq idman oyunlarının 

dördüncüsü, 1983-cü ildə isə SSRİ xalqlarının VIII 

Spartakiadasının qalibi adına layiq görülmüşdür. 

 Yunan-Roma güləşi üzrə SSRİ birinciliyinin 

gümüş mükafatçısı Böyükxan Gülverdiyev, Daşkənddə 

keçirilən SSRİ çempionatının mükafatçıları Rafiq 

Nağıyev və Bəybala Səmə-dov, müxtəlif illər ərzində 

Azərbaycan Yunan-Roma güləş yığ-ma komandasının 

üzvləri və bir sıra Ümumittifaq turnirlərin 

mükafatçıları M.Mikayılov, S.Əkbərov, S.Nəzərov, 

H.Kərimov və onlarca başqaları həmişə Masallı güləş 

məktəbinə başucalığı gətirmişlər...  

Azərbaycanın ən qabaqcıl idman mütəxəssisləri 

və dünya şöhrətli məşqçilər Nadir Ağayevlə sıx əlaqə 

saxlayırdılar. Həm-karlıqdan çox, dostluq 

münasibətində olduğu insanlardan Zöh-rab Əliyevin 

(―Məhsul‖ KKİC MS-nin baş məşqçisi), Afiq Sü-

leymanlının (respublika UGİM-nin direktoru), Yaqub 

Zöhrabo-vun (maarif nazirliyində şöbə müdiri), 
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Bahadır Həziyevin (Qubadlı rayonu), İsmayıl 

Çopçiyevin (Balakən rayonu), Fikrət Tahirovun, 

Ağakişi İskəndərovun (―Dinamo‖ İC), Əliqulu Hə-

sənovun, Cavanşir Qurbanovun və başqalarının adını 

vurğu-lamaq lap yerinə düşərdi. 

Sovet rejiminin ən zor dönəmlərində saxta 

―beynəlmiləl ailə‖də adi bir Azərbaycan vətəndaşının 

çətinlik və gərgin mübarizələr zəminində layiqincə 

işinin öhdəsindən gəlməsi heç də asan deyildi. Həm 

özünün mərdanəliyi, həm də möhkəm etibar və əqidəsi 

sayəsində qazandığı dost-tanışların da müəy-yən 

mənada köməkliyi var idi. Amma yenə də işin ağırlığı 

və məsuliyyəti onun üzərində idi.  

Ərkivanlı pəhləvan hər dəfə meydandan qələbə  

ilə ayrılsa da, sonuncu dəfə buna nail ola bilmədi. 

1985-ci il yan-var ayının 25-də hər şey alt-üst oldu, 

Nadir yetirmələrinin çiy-nində son mənzilə yola 

salındı. Ömrünün ikinci yarıməsrinə qədəm qoymaq 

ona qismət olmadı. Azərbaycan güləşinin dün-yaya 

təzə qədəm açdığı bir zamanda, hələ neçə-neçə yeni 

zirvələri fəth etmək üçün var qüvvəsi ilə çalışdığı bir 

dövrdə Nadir Ağayevi itirdik. Sənətinə ürəkdən 

bağlanan, milli idman növünü rayonumuzda daha 

yüksək səviyyəyə qaldırmağı arzu-layan Nadir 
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yeniyetmələrə pəhləvanlığın sirrlərini öyrətməklə 

məşqşilik fəaliyyətini sonacan davam etdirə bilmədi. 

Azərbaycan və keçmiş SSRİ-nin əməkdar 

məşqçisi Nadir Ağayevdən elə qiymətli yadigarları 

qalıb ki, bizə və vətənimizə həmişə başucalığı 

gətirəcək. Bunlar onun xeyirxah əməlləri, açdığı 

cığırlar, yetişdirdiyi pəhləvanlardır. Onun 

yetirmələrinin sorağı nəinki respubikamızın, hətta bir 

çox xarici ölkələrin yüksək kürsülərindən gəlir. 

N.Ağayev Azərbaycan güləsinin fəxri idi. 

Kəndimizin, rayonumuzun, vətənimizin idmançılarının 

dünyada tanınmasın-da onun xidməti əvəzsizdir.  

Respublikamızın hər yerində olduğu kimi cənub 

bölgə-sində də Nadir müəllimin adı böyük ehtiramla 

çəkilir, əziz tutulur. 

Ölkə prezidenti və MOK (Milli Olimpiya 

Komitəsi), Respublika Gənclər və İdman  Nazirliyi, 

Güləş Federasiyası və digər aidiyyatı qurumların 

rəhbərliyi və əməkdaşlarının səyi nəticəsində, hər il 

Masallı rayon Olimpiya-İdman Kompleksində Nadir 

Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi Yunan-

Roma güləş turniri, get-gedə xalqın,  el-obanın 

gözündə  daha da ucalan bu əfsanəvi insana hörmət və 

ehtiramının ən gözəl bir ifadəsinə çevrilmişdir. 
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Bu gün əksər insanların zövqünün, həyata, 

dünyaya baxışlarının dəyişdiyi bir dövrdə Nadir kimi 

insanlara ehtiya-cımız var! 

 

 

NADĠR sözü ərəb mənĢəlli olub, bir mənası az 

tapılan, az ələ düĢən, digər mənası isə göy 

qübbəsinin, zenitin müqabilində (üfüqün altında) 

duran nöqtəsi de-məkdir. 
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Laqeydlik 

 

   Ġstəmirəm məndən sonra qiyməti mən,  

        Bir an ömrü milyon qızıl ölüm gələ 

dəyiĢmərəm... 

                    Diri üçün iynə boyda hörməti mən,  

        Ölü  üçün  min heykələ dəyiĢmərəm... 

                                                                 

   C.Novruz 

 

Totalitar Sovet rejimi dövründə əksər 

Azərbaycanlı gənc məşqçi-müəllimlər üçün fəaliyyət 

imkanı çox məhdud olsa da, Nadir Ağayev bu işin 

öhdəsindən gələ bilmişdir. Odur ki, belə çətin zamanda 

milli güləşimizin parlaq gələcəyi naminə həyatın ağır 

sınaqlarına təkbaşına, mərdana sinə gərmiş idman 

fədai-sinin adı bu gun gənc nəslin, bütün respublika 

idmansevərlə-rinin nəzərində mənəvi qəhramanlıq 

simvoluna çevrilmışdir. Sözsüz ki, bu missiyanı yalnız 

anadan gəlmə ilahi vergi, istedad sayəsində yerinə 

yetirmək mümkün idi. 
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Lakin əfsuslar olsun ki, sənət yolu sovet dövrünə 

təsadüf edən fədakar insanlara Tanrı bir yandan fitri 

istedad veribsə də, digər tərəfdən isə uğursuz zəmanə 

taleyi bəxş edib. Çünki nadan mühit çərçivəsində 

istedad boğulur, sahibi üçün əzaba çevrilir... 

Şəxsi evində, alt mərtəbədə, kiçik bir otaqda 

(sahəsi 28m
2
) böyük uğurlara imza atdı Nadir Ağayev. 

Məşq etdirdiyi kənd və rayon idmançıları respublika 

və ümumittfaq səviyyə-sində nailiyyətlər qazandılar. 

Lakin bütün bu uğurlar əlaqədar respublika və rayon 

idman təşkilatlarını, o vaxtki rayon rəhbər-liyini 

hərəkətə gətirmədi. Nə gənc atletlər üçün idman zalı 

tikildi, nə də Nadir müəllimə lazımi qayğı göstərildi. 

Əksinə ona qarşı təzyiqlər olur, təxribatlar hazırlanırdı. 

Sözsüz ki, bəzi paxıl həmkarların qısqanclığı 

ucbatından. Axı N.Ağayevin təlim keçdiyi idmançılar 

iştirak etdikləri yarışlardan əliboş geri dönmürdülər. 

Fikir verin: 11 may 1972-ci il tarixində Masallı 

rayonu-nun yerli mətbu orqanı olan ―Çağırış‖ 

qəzetində gedən yazıdan: ―...Güləşçilərin yarışlara 

səfər ərəfəsində ciddi məşqə ehtiyac vardır. Təəssüf ki, 

onlara qayğı göstərilmir. Hətta, adicə məşq etmək üçün 

belə şərait yaradılmamışdır. Rayon stadionunda 

əlverişli və münasib yer olduğu halda idmançılara 

burada məşq keçməyə icazə verilmir.‖ 
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Bütün bunlara baxmayaraq, Nadir müəllim sözün 

əsl mənasında Masallıda güləşi inkişaf etdirdi. 15-16 il 

müddətində (hələ arada ―süni fasilələr‖də olub) bütün 

bunlara nail oldu. Onun yetirmələri keçmiş SSRİ 

ərazisində məşhur idmançılar sırasında özlərinə layiq 

yer tutdular. Lakin, bütün bunlara rəğmən, ömrünün 

sonuna qədər darısqal zalda (zirzəmidə) çempionlar 

yetişdirən novator məşqçiyə kömək edən olmadı. Özü 

kimi işıqlı arzularla yaşayan insanlar qarşısına 

çıxmadı, çıxdısa da əlindən tutmağa, yardımçı olmağa 

macal vermədilər. Hətta Nadiri 1980-ci ildə işdən də 

kənarlaşdırdılar. Ayaq altı qazanlar sevinirdilər ki, 

istəklərinə nail olublar. Lakin, heç bir il keçmədi ki, 

haqq-ədalət öz yerini tapdı. N.Ağayev yenidən oz 

köhnə işinə qayıtdı. 

Mərhum məşqçi haqqında xatirələr toplayarkən 

mən də ara-sıra ―qəribəlik‖ lərin şahidi oldum. Artıq 

ölümündən 29 il ötməsinə baxmayaraq, hələ də 

aramızda ―Nadir fenomeni‖nə qarşı paxıl, qısqanc 

hisslərlə yanaşanlar var. Görəsən bu cür in-sanlar (əgər 

onlara insan demək mümkünsə) bu bədnam ―mis-

siyalarına‖ nə adla don geyindirirlər? Bütün varlığı ilə 

idmana bağlanan, əlavə gəlir və qazancını (hətta geniş 

həyətyanı sahəsində əkib-becərdiyi tərəvəz 

məhsullarının pullunu da) doğma balası tək qayğı 

göstərdiyi uşaqlara sərf edərək, təmən-nasız olaraq 
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neçə-neçə tanınmış pəhləvan və yararlı Azərbay-can 

vətəndaşının yetişməsində əməyi olan şəxsiyyətə 

göstərdi-yimiz hörmət və ehtiram budurmu? 

Nə yaxşı ki, aramızda estafeti qoruyub 

saxlayanlar, yax-şılara qədir-qiymət qoyanlar, bu 

uğurlu ənənəni davam etdir-məyə can atanlar, 

gənclərin çayxanalarda  keçən günlərinə son qoymaq 

istəyənlər çoxluq təşkil edir. Arzum budur ki, qoy bu 

çoxluq azalmasın, bir-birindən ayrı düşməsin, daim bir 

olsun. Yoxsa ki, saxtakarlara rəvac verərik. Çalışaq ki, 

əməli işimizlə “söz güləĢdirənlərə” dərs verək. 

 

*    *    * 

 

Müxtəlif vaxtlarda Lənkəran və Masallı 

rayonlarında ―Məhsul‖ KKİC rayon şuraları, Maarif 

Nazirliyi və İdman Komitəsi nəzdində yaradılmış 

müxtəlıf güləş dərnəkləri, UGİM kimi cəmiyyətlər 

əhəmiyyətli iş görürdülərsə, layiqli idman qələbələri 

qazana biləcək fəal güləşçilər daha da təkmilləşmək 

üçün respublika mərkəzində - Bakı şəhərində fəaliyyət 

göstə-rən məktəblərə: ixtisaslaşdırılmış güləş idman 

məktəbi və Razin (indiki Bakıxanov) qəsəbəsindəki 
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idman təmayüllü internat məktəblərinə (bu günkü 

ROİL - Respublika Olimpiya İdman Liseyi) 

göndərilirdi. Çünki o zamanlar bölgələrdən fərqli 

olaraq bu məktəblərdə güləşin inkişaf etdirilməsi üçün 

lazım olan bütün maddi və maliyyə imkanları 

yaradılmış, yeniyetmə güləşçilər hər şəraitlə təmin 

olunmuşdular. Rayonlarda isə bacarıqlı məşqçilər olsa 

da, istedadlı gənclər yetişdirilsə belə, idman məktəbləri 

və güləş zalları lazımi avadanlıqlarla təchiz edilmirdi. 

Beləliklə də, paytaxta toplaşmış, gözəl şərait və 

hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunmuş erməni və rus 

məşqçilərinin ―effektli‖ fəaliyyəti sayəsində diqqətdən 

kənarda qalmış əyalət məşqçi-lərinin, yerli 

kadrlarımızın işi kölgədə qalırdı. Əksər hallarda isə 

ucqar rayonlarda yetişən respublika çempionlarının 

ümümit-tifaq yarışlarının qaliblərinin Azərbaycan 

yığma komandası tərkibinə cəlb olunması və onların 

beynəlxalq güləş döşəyində çıxışı süni şəkildə 

əngəllənirdi... 

―...1979-cu ildə SSRİ xalqlarının 

spartakiadasında bizim yığma komandanın komsomol 

təşkilatının katibi seçildim. Ancaq 9 idman növündə 

bir nəfər də azərbaycanlı olmadığı üçün (əksəriyyəti 

erməni və rus idi) mən siyahıların təsdiqində qol 

çəkməkdən imtina etdim. Buna görə çox əziyyət 
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çəkdim, məni komsomoldan və partiya sıralarından 

xaric etdilər, ancaq haqlı olduğumu sübuta yetirdim‖. 

Bu misralları Bəyverdi  Novruzovun ―Ərkivan və 

ərkivanlılar‖ kitabındakı (müəllİf V.Yusifli, Bakı 

―Sabah‖, səh.149)  yazısından götürmüşəm. 

Deyilənlərlə tam razıyam. Sovetlər birliyi 

dönəmində ma-neələr çox idi. Kiçik bir səhvə və ya 

uğursuzluğa görə problem-lər yaranırdı. 

Milli idmançıları sıxma-boğmaya salır, sanki xof 

içində saxlayırdılar. Çempion güləşçilərin SSRİ-dən 

kənarda tanınma-sına imkan vermirdilər. Hətta 

mötəbər yarışlara lisenziyalar qazanıldığı halda yığma 

komandamızın iştirakına əngəl olmağa çalışırdılar. 

Maraqlı o idi ki, bütün bunlar çox zaman ―bizimki-

lərin‖ əli ilə, necə deyərlər ―sapı özümüzdən olan 

baltalar‖ vasitəsi ilə həyata keçirilirdi. 
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UUSSTTAADD    PPEEDDAAQQOOQQ  

 

Peşəni gərək öz meylinə, həvəsinə uyğun 

seçəsən. Elə bir peşə seçəsən ki, ondan daha çox fərəh 

ala biləsən, o iş həm səndəki qabiliyyətin bütünlüklə 

aşkara çıxmağına imkan versin, həm də adamlar üçün 

daha çox faydalı olsun.  

Əslində müəllim adından yüksək və şərəfli ad 

yoxdur. Təki bu adı doğrulda, bu əzəmətli işin 

öhdəsindən layiqincə gələ biləsən. Nadir Ağayev 

güləşə adi bir idman növü, asudə vaxtın səmərəli 

təşkili kimi deyil, yüksək ideya tərbiyəvi əhəmiyyəti 

olan bir məktəb kimi baxırdı. Odur ki, öhdəsinə 

götürdüyü işin çətinliyi, tabeliyində olan uşaq və 

gənclərin əxlaq və xarakter müxtəlifliyi onu əsla 

qorxutmurdu. Etiraf etməliyəm ki, hətta bəzi ipə-sapa 

yatmaz nadinc və ərköyün şagirdlərin fikrinə, 

düşüncəsinə, hissiyatına təsir etməklə, onlara yüksək 

mənəvi keyfiyyətlər aşılamaqla xırda duy-ğulardan 

uzaqlaşdırıb ali məqsədlər uğrunda mübarizə apar-

mağa ruhlandırmaqla onları əsl həyata hazırlayırdı. 

İşini şərəflə yerinə yetirən bir müəllim üçün bundan 

böyük məqsəd, amal ola bilərmi? 
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Müəyyən dövrdən sonra narahatlıq duyğusunun 

yavaş-yavaş əriyib sevinclə əvəz olunduğunu hiss 

edirdi. Nadir müəllim yeni çempionları üzə 

çıxarmaqla, onların xasiy-yətlərinin yeni cəhətlərini 

açır, vətənpərvərlik, təmiz və saf ürəkli, qorxmaz və 

cəsarətli insani hisslərə çağırırdı. İllər keçdikdə daxili 

mənəvi qüvvələri artır, əzm və iradələri möh-kəmlənir, 

həvəslə məşq edir, yeni qələbələr uğrunda müba-rizəyə 

qatılırdılar. 

Tam sərbəst, azad və rahat işləməyi sevərdi. 

Sünilikdən uzaq, sadə və təmiz insanlar kimi təbii bir 

həyatı yaşayaraq, özünü sıxmadan və zorlamadan, 

köhnə rejim ―qəlibinə‖ girmədən səmimi olmağa və bu 

prinsiplər əsasında öz işini  
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qurmağa çalışırdı. Bəlkə də o haqlı idi. ―Bəlkə‖siz bu 

belədir. Alman dramaturqu F.Şillerin təbirincə desək: 

―Bəzən qanun qartal kimi uçmağa qabil olanları 

kərtənkələ kimi sürünməyə məcbur edir. Yalnız 

azadlıq olan yerdə nəhənglər və yüksək ehtiraslı 

insanlar yetişir‖. 

          N.Ağayev bilirdi ki, təcrübə yalnız peşənin 

xüsusiyyət-lərinə, texnikasına yiyələnməkdən ibarət 
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deyildir. Həyat özü də məktəbdir, güzəşt bilməyən 

tələbkar həyat! 

          Yeniyetmələrində irəliyə doğru baş verən 

yenilikləri gör-mək və qiymətləndirmək özü böyük 

istedaddır. Bu funksiyanı məqsədyönlü şəkildə yerinə 

yetirən, heç kimin könlünü qırma-yan və xətrinə 

dəyməyən təcrübəli pedaqoq heç zaman onları zəif və 

güclü tələbə kimi bir-birinə zidd qütblərə ayırmayıb. 

Çünki Nadir müəllim anlayırdı ki, bu mərhələ dövrü 

gənc idmançıların gələcək həyatlarının bünövrə daşı 

kimidir. Odur ki, yanlışlıqlara yol vermək olmazdı. 

İdmanın hər hansı bir sahəsində Avropa, Dünya 

və Olim-piya çempionları məşqçisi kimi ad-sana, 

şöhrətə çatmaq olar, görkəmli idman xadimi və digər 

yüksək titullar sahibi olmaq olar, lakin sıravi 

müəllimlik peşəsinin ən uca pilləsinə-ustad pedaqoq 

kimi ali zirvəyə yüksəlmək hər kəsə nəsib olmur. Bu 

ada möhürlənmiş rəsmi kağızla layiq görülməsə də, 

Nadiri yetirən xalq, onu bu ada layiq gördü. Çoxsaylı 

Nadirsevər res-publika idman cəmiyyəti 

nümayəndələrinin, işçi yoldaş və həmkarlarının, 

saysız-hesabsız yetirmələrinin səmimi etiraf-larını 

nəzərə alsaq,  N.Ağayevin təkcə sağlam və gümrah 

nəslin çempionların yetişməsində deyil, vətənimizdə 

və onun hüdud-larından kənarlarda müxtəlif sahələrdə 
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çalışan qabaqcıl peşə sahiblərinin, yüksək mənəvi 

dəyərlərə mənsub açıq fikirli, təmiz əqidəli insanların 

həyatda layiqli mövqe qazanmalarında zəhməti 

əvəzsizdir. 

Əgər bədən tərbiyəsi və idman akademiyalarında 

və digər profilli ali təhsil ocaqlarında təhsil almış 

Nadir Ağayev yetirmələrinin siyahısını tərtib etsək, elə 

bircə bu, ustad peda-qoq ömrünün yaşantısı üçün 

kifayətləndirici olar. 

 İşində dözümlü olmaq, səbr və mərhəmət 

göstərmək, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün hər 

bir çətinlikdən qorxmamaq və xalq üçün əlindən gələni 

etmək. Nadir Ağayev də bu gözəl keyfiyyətləri ilə 

idmanımıza, güləşimizə Vətənimi-zə unudulmaz 

xidmətlər göstərmişdir. 

 

Çempionların  zalı 

 

NNadir Ağayev əsil idman fədaisı idi. Onun 

idmana olan sevgisi dəniz kimi əzəmətli, gəncliyə 

inamı isə sonsuz idi. Sanki o, idmana və Vətənə olan 

eşqindən başqa ürəyində heç bir duyğuya yer 

verməyəcəyinə and içmişdi. 
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Əlbəttə, görəndə ki, rayonda, kənddə idman zalı 

yoxdur, kim olsaydı bu işdən üz döndərərdi. Amma o 

belə etmədi. Ona görə ki, güləşi, uşaqları çox sevirdi. 

Arzusu onların hər birindən çempion hazırlamaq idi. 

Buna görə də məşqçi evindəki otaqlardan birini güləş 

salonuna çevirmişdi. Hətta salonun bütün idman 

ləvəzimatlarını da özü əldə etmişdi. Həyətdə talvarın 

altında tərəzi, müxtəlif çəkili daşlar qoyulmuşdu. San-

ki burda hər tərəf mehriban və qayğıkeş bir ata 

məhəbbəti, yüzlərcə uşaqların qəlbinin hərarəti ilə 

isinmişdi. Axı, bura kiçik yaşlı uşaqlar da gəlirdilər. 

Bu xeyirxah iş valideynlərin də ürəyindən idi. Hamı 

bilirdi ki, uşaqlar nadincliyin daşını atıb idmanla 

məşğul olacaq, nizam-intizamlı böyüyəcəklər. Onların 

hər biri müvafiq idman geyimləri ilə təmin olunmuşdu. 

Otaqda isə divarları metodiki materiallar 

bəzəyirdi. Hər bir şagird haqqında yazılmış məlumatlar 

qalaq-qalaq yığılmış qovluqlarda cəm olub, səliqə ilə 

bir tərəfdə qoyulmuşdu. O ki qaldı fotostendlərə, 

onlara hətta bir sıra güləş məktəbləri həsəd aparırdı. 

Maraqlı idi ki, bu stendlərin çoxu bölmələrin 

yetirmələrinin rayon miqyaslı yarışlardan tutmuş, 

respublika, ümumittifaq turnirlərdəki uğurlu çıxışlarına 

həsr olunmuşdu. 
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O zamanlar belə bir fikir formalaşmışdı ki, böyük 

nailiyyətlərə yalnız paytaxtda nail olmaq, görkəmli 

idmançıları yalnız iri şəhərlərdə yetişdirmək olar. 

N.Ağayevin işi bütün bu fikirləri alt-üst elədi. Bəli, bu 

kiçik zalın böyük uğurları, məşhur çempionların, 

istedadlı güləşçilərin ucqar rayonlarda, kənd yerlərində 

də yetişməsinə bariz nümunədir. 

Ümumi sahəsi 28m
2
 olan bu kiçik zalda keçirilən 

məş-ğələlər heç də böyük idman məktəblərində tədris 

qrupu şagird-lərinin keçirdikləri məşğələlərdən geri 

qalmırdı. Ümumi fiziki hazırlıqdan tutmuş  texniki və 

Həyətdə məşq zamanı 
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taktiki baxımdan aparılan məşğə-lələr zamanı heç bir 

çatışmazlıqlar hiss olunmurdu.  

Bölmələrin hər bir üzvünün fiziki cəhətdən 

möhkəm və ƏMH nişançısı olmalarından ötrü əlindən 

gələni əsirgəməyən əməkdar məşqçi yaxınlığdakı 

göldən üzgüçülük, evin qabağın-dakı geniş düzənlik 

sahə və dağlara tərəf uzanan yaşıl zolaqlı yollardan 

yaxın və uzaq məsafələrə qaçış, digər idman hərəkət və 

oyunları məqsədilə əlverişli şəkildə istifadə edirdi. Öz 

və-saiti hesabına idman velosipedləri almışdı. Evin 

arxa hissəsində isə voleybol meydançası düzəltmişdi 

ki, bura nəinki məşğələ uşaqları, hətta axşamüstü 

―bütün kənd‖ yığışardı. 
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N.Ağayevin məşqləri özünəməxsus tərzdə son 

dərəcə təmkinli, dinamik və səlis iş rejimi ilə aparması 

onun zəngin xarakterə, hərarətli qəlbə malik olması ilə 

izah olunurdu. Ömrünün son günlərinədək bütün 

texniki hərəkətləri şagirdlər qarşısında ustalıqla 

canlandırır, öz fərdi imkanları əsasında bəzi fəndləri 

bir az da təkmilləşdirərək, yerli-yerində istifadə etməyi 

tövsiyə edərdi. Hətta eyni fəndi dəfələrlə təkrar edib, 

başa sal-maqdan yorulmazdı. Nadir müəllim eyni 

zamanda, istər respublika daxilindəki, istərsə də 

keçmiş SSRİ-nin qabaqcıl mütəxəssislərinin iş metodu 
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ilə yaxından tanış olub, öz priz-ması baxımından bu 

üsulların tətbiqinə üstünlük verməkdən çəkinməzdi. 

Qrupların ən fəal üzvləri Bakıya--

ixtisaslaşdırılmış güləş məktəbi və idman internatına 

(indiki ROİL) təhsil almağa gön-dərilirdi. Əlbəttə, 

məşqçiyə sevimli şagirdlərdən ayrılmaq çətin olsa 

belə, o, yaxşı başa düşürdü ki, bu umumi işin 

xeyrinədir. Axı uşaqlar Bakıya getdikdən sonra daha 

da təkmilləşirdilər. 

1968-ci ildən bu zala ayaq açan uşaqların, gənc 

pəh-ləvanların Yunan-Roma güləşinin sirrlərinə 

həvəslə yiyələn-məsi, erkən yaşda qazandıqları 
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nailiyyətləri heç kəsdə şübhə yaratmırdı ki, onlar yaxın 

gələcəyin çempionları olacaqlar.  

 

 

     Yuxarıda  sağdan:  M. Mikayılov, E. Bayramov,  

     N. Hüseynov, G. Quliyev, Q. Əmənov, B. Səmədov,   

     aşağıda soldan : İ. Şahgəldiyev, N. Cahangirov,  

     A. Nurullayev, B. Gülverdiyev, N. Ağayev,  

     M.  Ağayev, N. Abbasov, M. Qasımov 

                                                           Düşənbə, 1975-ci il. 
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1975-1978-ci  illər 
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 Bu illərdəki məşqçinin fəaliyyəti onun 

yetirmələrinin məsul turnirlərdə qazandıqları 

nəticələrlə qiymətləndirilir. 

 Nadir müəllimin başçılıq etdiyi güləş 

komandası 1975-ci ildə respublika birinciliyində və 

ölkə miqyaslı tur-nirlərdə 35-dən çox diplom və fəxri 

fərman almışdır. 

Həmin ildə Masallı rayonunun gənc güləşçiləri 

həmçinin uşaq-gənclər idman məktəblərinin Bərdədə 

keçirilən respublika birinciliyində fərqlənmişlər. Rafiq 

Nağıyev və Bəybala Səmədov respublika çempionu 

adını qazanmış, Daşkənddə keçirilən SSRİ 

birinciliyinə vəsiqə almışlar. Hər iki pəhləvan bu 

birincilikdən Masallıya medalla qayıtmışlar. 

 1976-cı ildə gənclər arasında ölkə çempionu 

olmuş Əli Əliyev müzəffər çıxışlarını davam etdirərək, 

bundan sonra yeni uğurlara imza atdı. 

 1977-ci ildə  N.Ağayevin yetirmələri 

Azərbaycan bi-rinciliyində uğurla çıxış etmişlər. 

Qaxda keçirilən zona yarış-larında komanda birinci 

yeri tutmuşdur. Kamal Mazanov SSRİ gənclər 

çempionatının mükafatçısı, Mülayim Xıdırov isə 

gənclərin III Ümumittifaq idman oyunlarında 

dördüncü yerin sahibi oldu.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
60 

 Bu illər ərzində diqqətə layiq 

müvəffəqiyyətlərin sayı çox olub. Düşənbədə keçirilən 

UGİM-ləri arasında ümumit-tifaq turnirində üçüncü 

yerə sahib olan komandanın fərq-lənən gəncləri 

Bakıda ―Dinamo‖ cəmiyyətində əməkdar məşqçi 

F.Tahirovun başçılığı altında məşqlərə qoşulublar. 

 1977-78-ci illərdə komandanın sorağı 

Ümumittifaq və Beynəlxalq turnirlərdən gəlməyə 

başlayır. Gənclər arasında SSRİ və Avropa çempionu, 

beynəlxalq dərəcəli usta Əli Əliyev, SSRİ 

birinciliyinin gümüş mükafatçısı Böyükxan 

Gülverdiyev, idman ustaları Mübariz Mikayılov, 

Səyədulla Əkbərov və başqaları Azərbaycan yığma 

komandasının tərki-bində dəfələrlə fərqlənmişlər. 

 Əli Əliyevin möhtəşəm qələbəsini isə mərhum 

məşqçi idman həyatında ən böyük hadisə hesab edirdi. 

Hətta yetirməsi Varşavada Avropa çempionu adını 

qazanarkən  sevincindən ağlayıb. 

 

 

O, xeyirxah insan idi 
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Xeyrə həsr edilməmiĢ həyatı 

mənasız   

 və hədər getmiĢ hesab et.  

                                                                   N.Tusi 

 

Bu bir həqiqətdir ki, ad çıxarmış adamların çoxu 

əsil qiymətini ölüb getdikdən sonra alır, onların 

həyatını, fəaliyyət və əməllərini bir daha nəzərdən 

keçirməklə, daha obyektiv qiymət verməyə çalışırlar. 

Nadir Ağayev o cür xoşbəxt insan-lardandır ki, ağıllı, 

çevik olması, zəmanəsinin mədəni səviyyə-sində 

durması ilə yanaşı xalqına bağlı idi. Odur ki, cavan 

olma-ğına baxmayaraq xalq onu özünə ağsaqqal 

seçmişdi. Çünki, bu xoş xüsusiyyətlər onun qanında, 

canında idi. Kəndin xeyir-şəri onsuz keçməzdi. Heç bir 

məsələni cavabsız qoymayan, lazım olan anlarda 

məsləhət verə bilən, köməklik göstərən böyük 

təəssübkeş və ədalət aşiqi idi. 

Yaddaşlara ömürlük nəqş edilən Nadiri hamı çox 

sevirdi. Çünki özündən çox ətrafdakıların qayğısına 

qalardı. Hiss olun-murdu ki, atadır, qardaşdır, ya dost, 

yoxsa məşqçi-müəllim. Hər dəfə tələbələrini görəndə 

dərsləri və şəxsi həyatları ilə maraq-lanır, onlara maddi 
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və mənəvi yardım göstərməyə çalışırdı. O, ürəyi geniş 

və insanpərvər bir şəxs idi. Nəinki yetirmələrinə, bütün 

insanlara belə münasibət bəsləyərdi. Artıq hamının 

sevimlisinə çevrilən Nadir saldığı dostluq körpüsü 

vasitəsilə, nəinki fərqli-fərqli insanları, əksər sıxıntı 

çəkən rayon və kənd gənclərini özünə yaxınlaşdıra 

bilirdi. 

Atasının dəfn mərasimi vaxtı (1967) kənd 

qəbiristan-lığının bərbad vəziyyətdə olduğunu görüb, 

onu abadlaşdırmağa başlayır. Dörd bir yanına dəmir 

hasar çəkdirib, səliqə ilə şam ağacları əkdirir, bəzi alət 

və ləvazimatları yığmaq üçün kiçik tikili düzəldir. 

Kənd içində ―dərə‖ 

adlanan yerdə, iri diametrli 

dəmir boru basdıraraq, 

maşın və piyadaların gediş-

gəlişi üçün çətinlik yaradan 

maneəni dəf edib, yolu 

bərpa edir. 

Ən böyük 

istəklərindən biri isə kənd 

yollarının abadlaşdırıl-ması 

idi. Bu sahədə bəzi 

addımlar atsa da, vaxtsız 

Doğru qəlblilər xoşbəxt 

insanlardır 
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əcəl macal vermə-di... 

Ali təhsil almaq istəyən gənclər üçün bacardığı 

qədər əlin-dən gələni əsirgəmirdi. Nadir Ağayevin 

həyat və sənət yolu, et-dikləri və arzuladıqları əsil, 

həqiqi insan ömrünə, yaşamına sübutdur. 

Yer üzünə gələn xeyirxah insanların nuru, işığı 

özlərindən sonra qalır və bu nur bitib-tükənmək bilmir. 

Təsadüfi deyil ki, bu gün Nadir Ağayev 

yetirmələrinin əksəriyyəti: həyatın əifbasını o 

öyrətmişdir, bizə - deyərək, bu gözəl insanı böyük 

minnətdarlıqla xatırlayırlar. 

Xeyirli insan xeyirli yollarla gedər. Nadir 

əməlləri ―in-sanam‖ deyənlərə böyük örnəklər verir. 

Təbiətin vurğunuydu. Həmişə can atardı ki, boş 

vaxt-larında, fürsət ələ düşən kimi ya ailəsi, ya da 

tələbələri, dostları ilə birgə azacıq da olsa xoş mənalı 

istirahət etsin. 

Lənkəranda göy Xəzərin, Masallıda Talış 

dağlarının qoy-nundakı insanı valeh edən 

mənzərələrin: qalın meşələrin, şırıl-dayan şəlalənin, 

gurlayan Viləş çayının, çağlayan buz bulaq-ların 

vurğunu idi. Seyr etdikcə, gəzib-dolandıqca bu yerləri 

elə bil qüvvət alırdı təbiətdən. Arabir ilhamı coşar, 
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zümzümə də edərdi. Belə vaxtlarda qarmonu da kara 

gələrdi. 

Masallı rayonu İsti-su mualicə-sanatoriyasında 

ġıxəli (1905-1993) və onun həyat yoldaĢı Gülab 

(Nadir Ağayevin bibisi) adında qohumları var idi. Hər 

yolu düşəndə onlarla görüşüb hal-əhval tutar, 

zarafatlaşardı. Hətta qış fəslində də təbiətin hər 

şıltağlığına sinə gərən bu qoşa cütlüyə ―Dadaş‖ ad da 

fikirləşib tapmışdı: Qaçaq Nəbi və Həcər! 

Musiqinin heyranıydı. Xalq mahnılarının, 

muğam və təsniflərin cazibə dairəsindən uzaqlaşa 

bilmirdi. Odur ki, iştirak etdiyi şənliklərin, idarə etdiyi 

toy məclislərinin əksəriyyətində milli musiqimizə 

üstünlük verərdi. Hətta bir neçə ara müğən-nilər, xalq 

mahnılarından bixəbər ―musiqiçi‖lər eşidib biləndə ki, 

filan toyda Nadir Ağayev iştirak edəcək, həmin toydan 

imtina edərdilər. Çünki o, ideya və zövq etibarı ilə 

xalqa bağlı bir adam idi. Harda olmasından asılı 

olmayaraq, haqsızlıqla qarşılaşarkən, ilk öncə qartal 

kimi vüqarlı baxışları ilə barışmaz mövqeyini ―ifadə‖ 

edərdi... 

Evdə arada keyfi kök olanda qarmonunu götürüb 

―Şikəs-tə‖ çalar, özü də yavaş-yavaş zümzümə 

edərdi... 
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Torpağa bağlı idi. Həyətdəki bağ sahəsində 

müxtəlif növ meyvə ağacları əkmişdi. Tərəvəz və 

bostan bitkilərinin yetiş-dirilməsi üçün yer ayırmış, 

hətta bir neçə istixana da düzəlt-mişdi. Ağaclara qulluq 

etməkdən zövq alardı. Mövsümi işlər zamanı uşaqlar 

da ona kömək edərdilər. 

Vətənini çox sevirdi. Qürbəti çox dolansa da, 

sinəsi həyat eşqi ilə dolu olan Nadirin, diyarımızın hər 

şəhərinə, hər ucqar kəndinə bələd olan alovlu 

vətənpərvərin ürəyi Azərbay-canla bir döyünürdü. 

Qarabağı qarış-qarış gəzmişdi. Görəsən, Şuşanın, 

Laçının, Füzulinin bu günkü halını görsəydi...? 

 

 

 

 

  Göy dəryalar dərin olur, 

  Bahar yeli sərin olur, 

  Ġnsan ömrü Ģirin olur, 

  Əsirgəsəm onu səndən 
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  Namərd olum, mən  

  ey Vətən! 

R.Rza 

 

 

 

Qohumlarla Kremldə -(1969) 

Şagirdlərlə təbiətin qoynunda 
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Nadir nisgili 

 

Məni kam almağa qoymadı zaman, 

Gücü çatan qədər eylədi divan. 

N.Gəncəvi 

 

Allah bizə nə qədər ömür payı ayırıbsa, o qədər 

də yaşa-yacağıq. Baxır necə və nə cür? 

Görəsən insanlar ömürləri ərzində peşə-sənət 

zirvəsinə çatmağa can atarkən, insaniyyət dediyimiz  

―zirvə‖yə çatmaq üçün çalışırlarmı?  

Həyatına və işinə mane olmağa çalışanlar ola-ola 

doğru-dürüst yolun yolçusu, ədalət tərəfdarı, öz işinin 

əzmkarı olub Nadir müəllim. Bütün bunları kiçik bir 

ömrə şərəflə sığışdırmaq hər kəsə qismət olmur. 

Qayğısız görünən Nadir ömrü də daxili 

çətinliklər, gər-ginliklərlə dolu idi. Amma şəxsiyyəti 

nəcib, əməlləri xeyirxah idi. 

Bəzi bədxahların əl altindan gördükləri 

fitnəkarlıqlar, ona göstərilən təzyiqlər Nadir Ağayevin 
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işıqlı istəklərinin reallaş-masına qaranlıqlar çökdürür, 

fəaliyyətinə maneçilik törədirdi. Vaxt isə gözləmirdi, 

amansızcasına ötüb-keçirdi. Bütün bunlar öz sevimli 

işindən bir addım geri çəkilməyən fədakar məşqçiyə 

sağlamlığı bahasına başa gəlirdi.  

Deyirlər ki, hamı üçün yaxşılıq istəyən insana 

Allah arzu-ladığından da yaxşısını verir. Onda bəs nə 

üçün...? 

Nisgilli taleyi, qəribə həyat qisməti vardı Nadirin. 

Dilim də gəlmir ki, deyim, övladı yox idi onun. 

Əvəzində yetirmələrinə, ―övlad‖larına yanan ürəyi, 

xalq üçün döyünən qəlbində tükənməz xoş arzu-

niyyəti vardı Nadirin. Öz sevimli sənətinə qovuşub, 

onun möcüzəli dünyasına sığınmışdı. 

O, həyatının kamillik, müdriklik çağına təzə 

qədəm qoy-muşdu. Hamımızda bir əminlik var idi ki, 

hələ bundan sonra onun ömür tarixçəsinin daha mənalı 

səhifələri açılacaq və... Lakin hər şey alt-üst oldu. 

İndi Nadir ömrünü yaşadan bir şey varsa - o da 

onun ya-digarlarıdır. Hər dəfə güləş turnirləri 

keçiriləndə, pəhləvan-larımız qələbələr əldə edəndə 

fikirləşirsən ki, belə bir məşqçi vardı. Bir də 

fikirləşirsən ki, insanlar ətraflarında onlara yaxın 
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olan böyük istedadları vaxtında və lazımınca 

qiymətləndirmirlər. 

Nadir nisgili bizi əsil mətləbdən – Nadir 

həqiqətindən ayı-ra bilməz. Onun haqqında düşünəndə 

kövrəlsən də mənən işıq-lanırsan və qəlbin qürur hissi 

ilə döyünməyə başlayır. Xalqına gərəkli insanın 

vaxtsız itkisi nə qədər ağır olsa da, etdiklərinin 

müqabilində canlılığı bir o qədər sevindiricidir. 

Adam var milyonları var, ancaq öldü qurtardı. 

YaxĢılar  isə heç vaxt ölmür! 

KaĢ, DadaĢ sağ olaydı! 

 

Kənddən Moskvaya pərvazlanan arzular 
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           Nakam şairimiz Müşviq demişkən:  

             “yenə  o bağ  olaydı” 

 

        Bir kimsənin dilindən Nadir 

kəlməsini    

           eĢitməzsən,  hamı “DadaĢ” 

deyə  

                                    xatırlayır 

onu... 

 

Kaş, Dadaş sağ olaydı 

Bu günləri görəydi, 

Qəlbi dağa dönəydi. 

 

Ən çətin anımızda  

Olaydı yanımızda, 

Öpəydi üzümüzdən, 

Hər iki gözümüzdən. 
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Bizə dayaq olaydı. 

Kaş, Dadaş sağ olaydı. 

 

Yenə səs-küylü həyət, 

O mehriban cəmiyyət, 

 Deyib-gülən cavanlar, 

Səadət dolu anlar 

Həmən vaxt, çağ olaydı, 

Keyfimiz cağ olaydı, 

Kaş, Dadaş sağ olaydı. 

 

Çin olaydı hər istək! 

Kiçik zal əvvəlki tək 

Qaynayaydı, coşaydı, 

Bizə qucaq açaydı, 

Qaynar ocaq olaydı. 

Yığışaydı dostları, 
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Neçə işçi həmkarı 

Hər gün qonaq olaydı. 

Kaş, Dadaş sağ olaydı. 

 

Bu təntənə, təmtəraq, 

Bu inkişaf, bu növraq, 

Vətənimiz müstəqil 

Kaş iyirmi doqquz  il, 

Bundan qabaq olaydı, 

Nadir də sağ olaydı, 

Bu günləri görəydi, 

Qəlbi dağa dönəydi! 

 

 

Səadətin –  xalqın səadətiydi, 

Məhəbbətin – vətən məhəbbətiydi. 
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Vətənə məhəbbət kiçik 

yurddan, doğma el-obadan 

başlayır. ―Kiçiyin‖ qədrini 

bilməsən, ―böyüyün‖ hardan 

bilərsən? Həmişə doğulduğu, 

boya-başa çatdığı kəndin, 

rayonun yaxşı işlərinə sevinib, 

çatışmazlıqların düzəlməsinə 

hamıdan çox can yandıran Nadir ədalətsizlərin 

incitdikləri məsumlara, əziyyət çəkən adamlara  dayaq 

durardı, kömək edərdi. 

  Görkəmli rus yazıçısı Lev Tolstoy demişdir: ―Vətənə 

məhəbbət mücərrəd anlayış deyildir, o, təşkilatçılıq, 

inkişaf və mədəniyyət tələb edən real mənəvi 

qüvvədir‖. 

Nadir Ağayevin böyüklüyü orasında idi ki, o, tam 

mənası ilə müasir adam idi. Hər şeydə mədəni aləmlə 

ayaqlaşmağa ça-lışardı. 

Tanınmış güləş ustası Azərbaycanda olduğu kimi 

keçmiş sovet ittifaqının respublika və şəhərlərində  də 

istedadlı və ba-carıqlı idman mütəxəssisi kimi hörmət 

və böyük rəğbət qazan-mışdı. İldən-ilə püxtələşən, 

İnsan qocalar, amma 

ki, amalı qocalmaz 
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praktik təcrübə toplayan güləş-çilərimizin ölkəmizdən 

kənarlarda təşkil olunan idman tədbir-lərindəki əzmkar 

çıxışları təşkilatçılar və pərəstişkarlar tərəfin-dən 

sevinclə qarşılanırdı. Hətta bəzi çempionlarımıza 

təkliflər də edilirdi. Hər ay güclülər heyətinin ünvanına 

(N. Ağayevin ev ünvanına) məktublar, yarış və 

turnirlərə dəvət teleqramları gəlirdi. Elə vaxt olurdu ki, 

2-3 teleqram ardbaard gəlirdi. 

SSRİ-ni qarış-qarış gəzib-dolaşan Nadirə ordakı 

həmkar-ları tərəfindən yüksək əmək haqqı və müxtəlif 

vəzifələr təklif edilməsinə baxmayaraq, o, 

Azərbaycanda qaldı. Vətənə məhəb-bət hissi hər bir 

şan-şöhrətdən, gələcəyi üçün yaradılacaq gözəl 

şəraitdən daha güclü oldu. Gözəl şairimiz V. İbrahim 

demişkən: 

 

Ġgid öz yurdunda igid, mərd olar, 

Yad eldə igidə nə Ģöhrət, nə ad. 

Nə özgə torpağdan ona yurd olar, 

Nə də gəlmələrdən yurduna övlad.  
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İndi hər hansı bir güclü idmançıya xarici 

dövlətlərdən dəvət gələndə, bütün kütləvi informasiya 

vasitələrimiz ağız dolusu, fəxr və iftixarla bu ―şad 

xəbər‖ münasibətilə ―bizdən qaçan igidi‖ təbrik edirlər 

və sairə. Əvvəllər isə belə deyildi. Başqa ölkələrə üz 

tutub gedənlərə pis baxırdılar. Sanki onlara qarşı 

münasibət ögeyləşirdi. Maddi duruma gələndə isə, 

məgər o vaxtkı idmançıların pula, evə, şan-şöhrətə 

ehtiyacı yox idi...? 

Xalqın sevimlisi olmaq heç də asan deyil. Nadir 

müəllim istedadlı, bacarıqlı olduğu qədər də sadə idi. 

Zahiri və daxili dünyasına görə, əməllərində, üzündə, 

danışığında olan bu sa-dəlik istər-istəməz onu el-

obanın sevimlisinə çevirmişdi. Xalq onu bu gün də 

özününkü sayır. 

Böyük tarixi yol keçmiş idmanımızın ağır 

yükünü illər-dən-illərə çiyinlərində daşıyan, 

nəsillərdən-nəsillərə çatdıran Nadir Ağayev kimi 

fədailər xalqımızın milli sərvətidir. 

 

FƏDAĠ 
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Nadir Ağayev güləşin inkişafı, vətən adının 

ucalığı uğ-runda həyatının hər anını səfərbər edə 

bilmişdir. 

...Yoxsa ki, Lənkəranda kefi kök, damağı çağ 

yaşayırdı. Özünə görə adı-sanı, hörməti vardı. Doğma 

kəndinin vəziyyəti və qəlbində cövlan eləyən yeni 

arzuları onu hər şeydən əl çəkib, buraya – Ərkivana 

qayıtmağa məcbur etdi. Atasının vəfatından bir il 

sonra, 1968-ci ildə təzə evin tikintisinə başlayan Nadir 

yeni istedadları tapıb üzə çıxarmaq üçün tələsirdi. 

Övladının olmamasına baxmayaraq, həyata nikbin 

baxırdı. Evinin otaq-larından birini uşaqların ixtiyarına 

verib, rayon və qonşu kənd güləşçilərini öz ətrafında 

cəm elədi. 

Ağsaqqal və ziyalı təbəqəsi arasında xoş 

münasibətlər qurur, sosial problemlərlə maraqlanır və 

əsas ―işinin‖ quru-culuğu üçün hazırlıqlar görməyə 

başlayırdı. Valideyinləri övlad-ları üçün xoş bir 

gələcək təmin etməyə, məhdud görüşlü avam-ları isə 

bəzi fitnəkarlara ―alət‖ olmamağa çağırırdı. O vaxtkı 

sovet rejimi dövründə aylıq məvacib naminə ―gün 

keçirən‖lərə və yaxud da yağlı qələmləri ilə kağız 

üzərində öz işlərini bitmiş hesab edənlərə, bəzi 

həmkarlarına az da olsa təcrübəli və iş səriştəsi olan 

tükənməz həvəsli gənc öz əməli işiylə əsil ―dərs‖ 
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keçməyə başladı. Bu günə sabahın gözüylə baxardı. 

Çünki Nadir bilirdi ki, insan nə üçün mübarizə 

apardığını düzgün dərk edərsə və bu yolda bütün güc 

və şüurlu həyatını əsirgəməzsə, onu yetirən xalq öz 

övladını tək qoymaz. Belə də oldu! 
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Tərəfdarlarının sayı artdıqca, başladığı işin 

düzgün oldu-ğuna inam Azərbaycan güləş məktəbinin 

inkişafı uğrunda çar-pışan yorulmaz, mübariz insana 

Döşəkdə “amansız”, güzəşt bilməyən — 

həyatda  ən sadə, həilm bir insan 
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həmişə qüvvə verirdi. O, hamını inandırmağa çalışırdı 

ki, Azərbaycan idmanının daha parlaq və işıqlı 

gələcəyi hələ qabaqdadır. Nadirin gənc yaşlarında da 

necə böyük qayələrlə yaşadığını, sinəsində necə işıqlı 

bir ürək döyündüyünü rahatlıqla sezmək olurdu və 

hamıda bir daha əminlik yaranırdı ki, bu cür insanla 

hər mü-barizəyə, hər fədakarlığa qoşulmaq olar. Sanki 

o, qəlbinin hə-rarəti ilə yoldaşları arasındakı 

münasibəti isnikləşdirir, öz mövqeyini daha da  

möhkəmləndirirdi.  

Belə insanlar yüz ildə bir dəfə doğulur. Hər işdə 

mərdi-mərdana sinəsini qabağa 

verib, hər çətinliyə dözüb. 

Kollektiv nə qədər doğma olsa 

da, işə nə qə-dər can yandırsa 

da, saysız çem-pionlar yetirsə 

də yaşadığı dövrdə layiqli 

qiymətini almayıb. Fəxri adlar 

paylananda yada düşməyib. 

Azərbaycanın əməkdar 

məşqçisi adına layiq görülsə 

də, SSRİ-nin əməkdar məşqçisi 

adını almaq ona ömrünün son 

günlərində qismət olub. (Ölən 

günü teleqram gəlmiş-di). Bir də 

Nadir onu sevənlərin 

qəlbində özünə heykəl 

ucaltdı! 
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ki, Nadir müəllim belə şeylərdən ötrü giley-güzar 

edən-lərdən deyildi, axı. Nəinki işdə, hətta şəxsi 

həyatda ağrılı-acılı günləri olsa belə, nisgilini qəlbinin 

hərarəti ilə əridir, sadəliyinə, səmi-miliyinə, parlaq 

zəka və sağlam düşüncəsinə, qüruruna xələl 

gətirməkdən qaçırdı. 

Həddən ziyadə gözü-könlü tox, peşəsinə dərindən 

bağlı olan xeyixah və alicənab insan Nadir Ağayev 

cibindəki pulunu son qəpiyinəcən yetirmələrinə sərf 

etməkdən çəkinmir, nəyin bahasına olursa-olsun, 

qarşısına qoyduğu məqsədi, qulpundan yapışdığı hər 

hansı bir işi uğurla sona çatdırmaqdan həzz alırdı. 

Nadir Ağayev nə üçün bəs həyatda özünə gəlirli, 

rahat peşə axtarmamış, məşəqqətli və gəlirsiz sənət 

yolu seçmişdir? Axı o heç də imkansız ailənin övladı 

deyildi! Universitet diplomu ilə başqa sahələrdə çalışa 

bilərdi və pis də qazanmazdı. Ancaq o buna rəğmən 

yenə də öz  seçimindən dönmədi. Ək-sinə, sevdiyi işi 

üçün canını qoydu, ürəyinin yağını əritdi. Çünki, güləĢ 

onun “içində, mayasında” idi. Anadangəlmə, saxta 

olmayan güc və enerji sahibi, qibtə ediləcək dərəcədə 

öz peşəsinin vurğunu olan insan idi! 

Tale ona əbədi bir nisgil bəxş etsə də, hər bir 

uşaq, yeni-yetmə və gəncin taleyi Nadir üçün ən vacib 

məsələ sayılırdı. Xarakterindəki mübarizlik ömrünün 
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sonuna kimi onunla  yaşa-dı. O, işində olduğu kimi, 

həyatda da həmişə zirvədə idi. Buna  baxmayaraq çox 

sadə və mehriban idi, sənəti ilə insanlığı bir-birini 

tamamlayırdı. Elə Nadiri xalqa sevdirən də bu yüksək 

keyfiyyəti idi. 

Şərt o deyil ki, N.Ağayevlə mütləq birgə təmasda 

olub, onun uğurlu fəaliyyətini səciyyələndirə biləsən. 

Əsas odur ki, bu gün idman fədaisinin zəhmətini 

görüb, qiymətləndirə bilə-sən. 

Onun mənalı həyatı, səmərəli fəaliyyəti bu gün 

də yad-daşlarda yaşayır, yaşayacaq və idman 

tariximizin nümunəvi gözəl səhifələrindən biri kimi 

tez-tez varaqlanacaqdır. 
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Abidəsi könüllərdə ucaldı 

 

Ölüm fədailərçün bir yüksəlişdir, 

Sənəti yaşadan heç zaman ölməz. 

Nadir ürəklərə elə girmişdir, 

Ölüm onu bizdən ayıra bilməz. 

 

Şanlı ömür yolu, şərəfli adı 

Nəsildən-nəsilə yaşayacaqdır. 

Yeni davamçıları, neçə övladı 

Adını vüqarla daşıyacaqdır. 

 

Səfərbər edərək yenə bizləri  

Nəcib əməllərlə qarşılayacaq. 

Mehriban baxışlı qara gözləri, 

Xeyirxah hissləri aşılayacaq. 
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Hələ bundan sonra bizi nə qədər, 

Yeni zəfərlərə ruhlandıracaq? 

Neçə gənc pəhləvan, neçə cəngavər 

Fəxri kürsülərdə, öndə duracaq. 

 

Şəxsi məqsəd üçün qapı döymədi, 

Nə ada göz dikdi, nə də şöhrətə. 

Haqsızın önündə haqqı əymədi, 

Onunçun düşmədi qəmə,minnətə.  

 

Abidə qoymağa lüzum yox, qəti 

Bizimçün dağlardan ucadır Nadir, 

Artıq neçə ildir, məğrur surəti 

Millətin qəlbində heykəlləşibdir! 
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Həmən günü görmək üçün  

bir insan ömrü yetmədi 

 

Haqsızlıq önündə susanlar dilsiz  

    Ģeytanlardır. 

Həzrəti Əli (ə) 

 

Nadirdən çoxu çəkinərdi, sözü üzə şax deyərdi. 

O, harda olursa-olsun (aidiyyatı təşkilatlarda, iclas və 

müşavirələrdə, şəxsi-təkbətək söhbətlərdə) güləşin 

problemlərindən söhbət açırdısa da, söz verilirdi, 

amma əməl olunmurdu. 

Axı, yeni zirvələr fəth etmək üçün kiçik otaq 

(güləş zalı) şəraitində gün-gündən sayı artan uşaqlarla 

məşq keçmək get-gedə mümkünsüzləşirdi. İdman 

avadanlıqlarının çatışmazlığı, şəraitsizlik, maliyyə 

problemləri məşqçini narahat edir, istedad-lı gənclərin 

qarşısına ―hasar‖ çəkirdi. Artıq geniş zala ehtiyac 

duyulurdu. Bəli, Ərkivanda güləĢ-idman kompleksi 

tikilməliy-di. 
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İşgüzar məşqçiyə kömək etmək əvəzinə, qərəzli 

mövqedə duranlar da az deyildi. ―İşləri‖ rahat getsin 

deyə, hətta bir müd-dət Nadiri sevimli işindən də 

kənarlaşdırdılar. Qəlbi odlu dilək-lərlə dolu məşqçi-

müəllimi ruhən sarsıtmağa, işdən soyutmağa çalışdılar, 

amma bacarmadılar. Əyilmədi bir kimsəyə, yenə də 

mərdanə durdu ona qarşı ―duranların‖ qarşısında. 

Sevməzdi işi-ni yarımçıq qoyanları. Bu yorulmaz 

insan, prinsipial məşqçi istədiyinə nail olmayınca işdən 

əl çəkməzdi. Onu da deyim ki, yetirmələri də Nadir 

müəllimi çox sevdiklərindən hər çətinliyə qatlaşaraq 

məşq prossesində ustadın tələblərini əzmlə icra edir, 

məsləhətlərini böyük sevgi və diqqətlə dinləyib dərk 

etməyə ça-lışırdılar. Odur ki, yenə də uğurlar 

seriyasının, qələbələr sil-siləsinin ardı kəsilmədi. 

Yüksək mükafatlar uğrunda mübarizə-dən bir addım 

geri çəkilməyən iradəli güləşçilərimiz güclülər 

arasında öz yerlərini mühafizə  edib saxlayırdılar.  
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Amma çempionlar məşqçisi, qəlbi parlaq 

arzularla dolu Nadirin bir nigarançılığı vardı: 

idmançılar kəndi Ərkivanda geniĢ güləĢ zalının 

olmaması. 

 

 

 

 

İgidlər  işdə  seçilər! 
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AZƏRBAYCAN 

 

 

 

 

 

  

  GÜLƏġ 
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ÖLKƏSĠDĠR! 

 

 

 

 

Azərbaycan dövlətinin qüdrətini, əzəmətini 

ucaldan, onun inkiĢafı naminə fədakarlıq göstərən, 

Ģöhrətini və adını eldən-elə yayan vətənpərvər 

insanlar arasında id-mançıların da müstəsna yeri 

vardır. 

Var olsun ölkəsinin bayrağını prezidentlə yanaĢı 

qaldıran idmançılar! 
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EĢq olsun Ģanlı Vətənin namusun hifz edənlərə, 

bayrağın yüksəldənlərə!  

 

               Zəfərlə dalğalan,  

                         ey ulu bayraq! 

 

Bayraq yüksəldisə bir daha enməz, 

Bir millət zənginsə bitməz, tükənməz, 

Daim şölələnər, heç zaman sönməz 

Alovlu eşq ilə qalanan ocaq. 

Hələ bundan sonra üç rəngli bayraq, 

Zəfər himni ilə çox dalğalanacaq! 

 

Tutmuşuq  nəbzini yeni dövranın, 

Mövqeyi bəllidir Azərbaycanın. 

Güclü rəqibiyik bu gün dünyanın, 

Zəiflər meydana girməsin nahaq. 
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Hələ bundan sonra üç rəngli bayraq, 

Zəfər himni ilə çox dalğalanacaq! 

 

Bizdəki qüvvəyə bələddir düşmən, 

Candan çox yurdunu sevən döyüşgən-- 

Nadir övladları həmən döyüşdən 

Zəfərlə dönəcək geri, üzüağ, 

Hələ bundan sonra üç rəngli bayraq, 

Zəfər himni ilə çox dalğalanacaq! 

 

Pəhləvan oğulu, qızı var ikən, 

Bu torpaq, bu Vətən qəm yesin nədən? 

Qoru bu şərəfi son nəfəsəcən, 

Əmin et bizləri, ey mərd, ey qoçaq. 

De ki, bundan sonra üç rəngli bayraq, 

Zəfər himni ilə dalğalanacaq! 
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Bu gün xoş anların, xoşbəxt çağındır, 

Bir nisgilin varsa - Qarabağındır. 

İgidlər and içir: ―o gün yaxındır‖, 

Sevin Azərbaycan, ey ana torpaq! 

Hələ bundan sonra üç rəngli bayraq, 

Zəfər himni ilə çox dalğalanacaq! 

 

 

        GüləĢ üzrə keçirilən son mötəbər yarıĢlar 

göstərir ki, bu olimpiya idman növü planetimizin 

bütün qitələrində sevilir və getdikcə daha çox inkiĢaf 

edir. 

        Bütövlükdə bizim güləĢimizdə aĢkar bir 

canlanma hiss olunur, bu canlanma belə bir ümüd 

verir ki, Azərbaycan güləĢi yeni, daha yüksək 

pillələrə qalxacaqdır. Bu nəcib vəzifənin həllinə 

biganəlik göstərən yoxdur və olmamalıdır.  

        ...Keçən illər ərzində güləĢçilərimizin qət 

etdikləri zəngin yol, bu illərdə respublikanın yığma 

komandası tərkibində uğurla çıxıĢ etmiĢ idmançılar, 
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onları hazırlayan Nadir Ağayev kimi ustad-məĢqçilər 

sayəsində bu gün Azərbaycan güləĢ məktəbi inamla 

irəlidə gedir. 

         

 

MəĢkur ġükür oğlu Qasımov (01.10.1958) 

        

 

     Yunan-Roma 

güləĢi üz-rə idman 

ustası, Rusiya  

Federasiyasının 

əməkdar məĢqçisi, 

Sankt-Peterburq  

GüləĢ Federasiyasının 

pre-zidenti, həmin 

Ģəhərdə “ViləĢ” AC-

nin    preziden-tidir. 

 

Bahar günəşinin ilk şuaları təbiətin həyat verici 

qüvvələrini oyatdığı kimi Nadir müəllimin də 

yorulmaz əməyi, qayğıkeşliyi bizim qəlbimizdə ən 
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nurlu və ən gözəl duyğuları oyadaraq həyatda 

dirçəlməyimizə təkan verib. 

Beşinci sinifdə oxuyarkən orta məktəbdəki idman 

müəl-limi Yenihəyat Rzayevin məsləhəti ilə, mən də 

daxil olmaqla məhəlləmizdən 4 nəfər (Seyfəddin 

Məmmədov, Gülbala Quliyev, Səyədulla Əkbərov) 

qonşu Bağlakücə məhəlləsində Nadir Ağayevin evində 

fəaliyyət göstərən güləş bölməsində ilkin məşqlərə 

başlamışıq. 

Balaca zalda məşq etməyimizə baxmayaraq, biz 

kiçik bir qrupun deyil, artıq böyük bir kollektivin üzvü 

olmuşduq. O vaxtlar respublikadakı bütün və keçmiş 

ittifaqdakı əksər idman cəmiyyətləri bizi tanıyır, əlaqə 

saxlayır, hətta yarışlar öncəsi hamıdan birinci bizə 

dəvət teleqramları göndərirdilər. 

Öz peşəsinə və sənətinə vurğun özünəməxsus iş 

rejimi və hər birimizin istedad və qabiliyətinin, 

bacarığının üzə çıxması üçün şərait yaratmış bir şəxs 

idi Nadir müəllim. 

Nadir müəllim məşqlər prossesində nəyə 

üstünlük verir-di? O, çox vaxt bizi daşlarla, girlərlə 

məşq etməyə sövq edər və  deyərdi ki, pəhləvanın beli, 

qolu güclü olmalıdır. 
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İndi dəfələrlə güləş qaydalarında dəyişikliklər 

edilir. Dünya güləş mütəxəssisləri bir yerə yığışıb 

müzakirələr aparır-lar ki, biz necə güclü idmançılar 

yetişdirə bilərik və yaxud da onların fiziki hazırlığını 

necə yüksəldə bilərik? Lakin Nadir Ağayev illərcə 

qabaq bu incə məqamları səlis və dəqiq hiss edib duya 

bilmişdir.O, bilirdi ki, güləşçinin fiziki hazırlığı üstün 

olmalıdır. Əgər Nadir müəllim bu gün sağ olsaydı, 

onun müasir güləşdə heç bir çətinliyi olmaz ,tələbələri 

əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də asanlıqla uğurlu 

nəticələr əldə edə bilərdilər. 

...Dəfələrlə respublika birincilikləri və digər 

turnirlərdən qələbə ilə ayrılan Masallı komandası 

1975-ci ildə Bakida keçi-rilən ölkə çempionatında 

zəfər çalan qaliblər heyəti ilə Düşən-bədə keçiriləcək 

SSRİ birinciliyində Azərbaycan respublika-sının adı 

ilə iştirak etmək hüququ əldə edərək, bir neçə respub-

lika arasında üçüncü yerə layiq görüldü. O vaxtlar bu 

xa-rakterli yarışlar, indi keçirilən Avropa və Dünya 

birincilikləri ilə müqayisə ediləcək idman 

tədbirlərindən idi. Elə bir çətin zamanda neçə-neçə 

birinci dərəcəli, idman ustalığına namizəd və ustalar 

yetiĢdirmək sən deyən də asan məsələ deyildi. 
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Əgər Nadir Ağayev bu günkü müstəqil 

Azərbaycan dövlətində yaşasaydı, aramızda Olimpiya, 

Dünya çempionları çox olardı. 

Hətta bir müddət Nadir müəllim işsiz də qaldı. 

1979-cu ildə ona müəyyən qüvvələr tərəfindən 

təzyiqlər olurdu. İstə-yirdilər ki, onu işdən soyudub, 

uzaqlaşdırsınlar. Bütün bu haq-sızlıqlar ona pis təsir 

göstərmişdi. Fikirləşirdi ki, bu qədər işlər görə-görə 

onun qədrini bilmirlər. Axı, Nadir müəllim heç kimdən 

rüşvət almırdı. Bəzi dırnaqarası şəxslər isə uşaqların 

adlarına yazılan yemək talonları, idman geyimləri və 

digər in-vertarların hesabına yazılan pulları ciblərinə 

qoyurdular. Nadir Ağayev isə bu cür hallarla  barışmır 

və deyirdi ki, uĢaqların payını yemək olmaz, bütün 

bunlar idmançılara məxsusdur. 

Həmən illərdə rayon rəhbəri Ələddin Həsənov 

idi. Mən, Əli Əliyev və Kamal Mazanov onun 

qəbuluna yazıldıq. Artıq o vaxtlar Ə.Əliyev tanınmış 

güləşçi idi. Həsənov bizi dinlədikdən sonra  dedi ki,  

siz heç narahat olmayın. Mən çox sevinirəm ki, siz 

məşqçinizin xatirini bu qədər çox istəyirsiniz. Özünüz 

üçün yox, müəllim üçün xahişə gəlmisiniz. Ələddin 

Həsənov çox qürurlandı bizim bu hərəkətimizdən. 

Ondan sonra Nadir müəl-lim yenə də öz işini davam 

etdirdi. 
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Nadir güləş məktəbi ocağında bir gün, beş gün və 

yaxud da beş il iştirakçı üzv olmağın heç bir fərqi yox 

idi. Həmin təlim-tərbiyəni, metodikanı, əxlaqı və güləş 

incəliklərini xirda detallara qədər gənclərə qısa bir 

müddət ərzində aşılamaq fitrətinə malik idi, Nadir 

Ağayev! Çünki, o, təkcə məşqçi deyil, dahi bir 

pedaqoq idi ki, kənddəki, rayondakı elm və idman 

sahəsində çalışan qabaqcıl müəllimlərlə əlaqələr 

saxlayır, dəqiq və düzgün seleksiya aparır, seçimlər 

edirdi. Bizlərdə əmək qabiliyyəti, səmimiyyət, düzlük, 

insanlarla və onların hisslərinə hörmət, vətənə 

məhəbbət, dosta sədaqət hisslərini tərbiyə edərək, 

yalnız güləşçi deyil, vətənə layiqli övlad, gələcək 

ailəyə yararlı kişi, ailə başçısı – yeni “ĠNSAN” 

hazırlayırdı. Əgər mən özüm bu çətin sınaqlardan 

çıxmasaydım, bu gün övladlarım da idmanla məşğul 

olub Rusiya idman ustaları səviyyəsinə qalxmazdılar. 

Onu nə böyüyə, nə də kiçiyə qarşı bir dəfə də 

olsun sərt və qaba rəftar edən görmədik. Zahiri 

görünüşü adama elə təsir bağışlayırdı ki, sanki o, çox 

əsəbidir. Lakin, qarşısındakının nöqsanını elə şəkildə 

söyləyirdi ki, ondan inciməzdin, əksinə, ―Dadaşın‖ 

xatiri xoş olsun deyə, qüsurlardan yaxanı tez qur-

tarmağa çalışar və buna əməl etməklə fəxr eləyərdin. 

Hətta ən gərgin və ən çətin dəqiqələrdə belə zarafata 

salıb işi sahman-layardı. 
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Sonrakı illərdə də, mən paytaxtda işləyərkən, 

yaxud da qeyri yerlərdə rast gələndə, salamlaşdıqdan 

sonra hal-əhval soruşar, təbiətinə məxsus tərzdə 

mehribanlıqla gülümsəyərək, deyərdi: ―Dadaşa dair nə 

qulluğun var, de, çəkinmə!‖. Onunla hər söhbətdən 

sonra mən özümü zənginləşmiş hesab edərdim. 

Yadımdadır, Nadir müəllim tez-tez deyərdi: ―Hər hansı 

çətin-liyi, bədbəxtliyi aradan qaldırmaq üçün ağlaya-

ağlaya tədbir görməyin nə faydası?! Gərək ölümü də 

gülə-gülə qarĢılaya-san!”. Necə ki, özü qarşıladı. 

Onun ürəyi yalnız bir məqsədlə çırpınardı ki, 

məşğul ol-duğu sənəti zirvələrə qaldırmaq, güclü 

bahadırları aşkara çıxartmaq, yeni kadrlar yaratmaq. 

Bu gün dövlətimiz idmana-güləşə xüsusi qayğı 

göstərir. Çünki ölkə rəhbərimiz bilir ki, dövlətin 

bayrağını prezidentlə yanaşı idmançılar da qaldırır. 

Lakin bu qayğı və maliyyə xərclərinə baxmayaraq, 

hələ də idmançılarımızdan istədiyimiz nəticələri ala 

bilmirik. Amma Nadir Ağayev isə çətin bir dö-nəmdə 

özünü ―dağa-daşa‖ vuraraq qazandığı pul-paranı uşaq-

lara sərf  edərdi. Onların geyimlərindən tutmuş, yarış 

xərclərinə kimi. Gündüzləri məşqdə, gecələr isə 

yuxusuz qalardı bizə görə. Məgər o, aldığı maaş və 

həyətyanı təsərrüfatı hesabına rahat dolana bilməzdi? 

Ailədə cəmi üç nəfər idilər (anası, həyat yoldaşı və 
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özü). Bəyəm ona lazım idi ki, cürbəcür ―maneə‖lər 

aşa-aşa əlavə gəlirlər əldə edib,bu pulları idman 

ləvazimatlarına və yaxud da bizlərə sərf etsin?! Amma 

onu bu işlərə məcbur edən bir qüvvə var idi -- uşaqlara 

və peşəsinə olan sevgisi. Əgər bu sevgini, bu 

məhəbbəti Nadir müəllim bizlərə lazımınca aşılaya 

bilməsəydi, vətənimizə, sənətimizə bu qədər dərindən 

bağlana bilərdikmi? Bu məhəbbət qəlbimizdə elə dərin 

köklər buraxıb ki, biz məcburuq ki, hər an, hər dəqiqə 

əməli fəaliy-yətdə olaq: inkiĢafda olaq -- inkiĢaf 

etdirək, yaĢadaq--yaĢasınlar! 

Misal üçün, götürək elə mənim özümdən. 

Rusiyada kifa-yət qədər tanınmış iş adamıyam. Məgər 

mənə lazım idi ki, bu idman növü ilə hələ də məşğul 

olam? Axı, çoxdan yaddan çı-xara bilərdim güləşi. 

Lakin qəlbimin səsinə qulaq asmağa, varlığıma hakim 

kəsilən bu istəyin, bu sevginin hər hökmünə sahib 

çıxmağa məcburam. Çünki, bizi belə öyrədiblər: ―Bö-

yüklərə, müəllimlərə, valdeyinləriniz kimi hörmət 

bəsləyin!‖. Müqəddəs Qurani-Kərimdə də belə 

buyurulub. Qoy bu gün  bizim etdiklərimiz yeni nəsilə 

nümunə olsun. Görsünlər ki, bizdən öncəkilər öz 

müəllimlərinin adını, ruhunu nə qədər uca tutublar və 

onlar da eyni-oxşar addımlar atmağa məcbur olsunlar. 

Məncə vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər 

bir kəsin mənəvi borcudur bu. 
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Bu gün artıq N.Ağayevin  xatirəsinə həsr 

olunmuş XX turniri keçirdirik. Gün-gündən artan 

fidanların sayı, çalışqan məşqçi-müəllimlərin həvəsi, 

mübariz güləşçilərin qələbə əzmi, gənc çempionların 

Avropa-Dünya arenalarını fəth etmək iddiası nəinki 

Ərkivanda, Masallıda, hətta bütün respublikada Nadir  

ideyalarının gerçəkliyidir. Düzü, biz hələ bu işlərlə 

kifayətlənməyib, daha da fərqli və inkişaf naminə 

görüləcək tədbirlər planı hazırlayırıq. 

Xoşbəxtlik odur ki, səni cəmiyyətdə başa 

düşsünlər, sev-sinlər və qiymətləndirsinlər. Ona görə 

də biz hər zaman olduğu kimi bu gün də Nadir Ağayev 

ideyologiyasını dərk edib başa düşməyə, bu prinsiplərə 

sayğıyla yanaşmağa, şəxsiyyətinə sevgi və ehtiram 

bəsləməyə, nəhayət yekun olaraq gərgin səy, zəhmət 

nəticəsində dolğunlaşdırdığı faydalı əməyini layiqincə 

qiymətləndirməyə çalışırıq. Çünki bütün bunları 

ustadımız kiminsə hesabına deyil, pul-para hesabına 

deyil, yalnız öz gücü və əməyi hesabına qazanmışdır. 

Necə deyərlər, ancaq o Ģey sənindir ki, onu sən özün 

qazanmısan! 

Qeyd: Nadir Ağayev rəhmətə gedəndən, SSRİ 

dağıldıq-dan sonra, çoxları zənn edirdi ki, rayonda bu 

idman növü məhv olacaq. Lakin M.Qasımovun böyük 

zəhməti və sponsorluğu nə-ticəsində Ərkivanda - 
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Masallıda “N.Ağayev güləş məktəbi” yaşadı və bu gün 

də fəaliyyət göstərir. 

Nə yaxşı ki, Nadirin saf niyyətləri qədirbilən və 

qeyrətli oğullarımız tərəfindən həyata keçirilir və 

davam etdirilir. Dadaş ın ölməz ruhu həmişə 

bizimlədir! 

 

 

 

Nə tez keçir bu quĢ qanadlı illər? 
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Gülağa Məmi oğlu Qənbərov (1959)  (Gülağa 

Tənha) 

 

                        Xeyriyyəçi-Ģair 

 

Yarım əsrin o 

üzərində qalan 

xatirələr ürəyimi 

kövrəldib. 

Xatırlama 

xatirənin yaşanıldığı 

anlara yeni yaşam 

verir. O anları yenidən 

yaşayanda duyum-

luların ürəyi tellənir 

də, kövrəlir də. Yunus 

Əmrənin ―nə əzəl var, 

nə axır‖ fikri təsəlliyə 

dönür, təəssüfü bir 

ürək tutumunca 

yumşaldır... 

Nadir müəllim işıqlı insan idi. Onun işığından 

az-çox hamı tamsınmışdı... 

...8-9 yaşım olardı. Qonşumuz Zakir məni 

səslədi.Elə bildim yenə futbol oynamağa çağırır. 

Həvəsim yox idi. Ayağımı sürüdüm.Yenə çağırdı. 
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Getçəli oldum. Sən demə, yanılırammış. Tələsik 

kəndin kəna-rına tərəf irəliləyirdi. Ondan geri qalmaq 

istəmirdim. Hara ge-dirik?- soruşdum. Nəsə dedi. 

Anlamadım... 

Kəndin kənarında qırmızı kərpicdən tikilməkdə 

olan evin həyətində böyük bir yük maşını dayanmışdı. 

Biz də sıraya düzülüb maşını boşaldan uşaqlara 

qoşulduq. Axşama yaxın maşın tam boşaldı. Zakirlə 

evə qayıdırdıq. Yenə soruşdum: ―Kimin evidir? Kimə 

kömək eləyirik?‖. Zakir qürrə ilə -- Nadir müəllimin 

evidir, gəlib burda yaşayacaq. Üstümüzə gün doğa-

caq. Biz də güləşçi olacağıq, - dedi. 

Sevinirdi Zakir.Təkcə Zakirmi? Hamı, elliklə 

Ərkivan sevinirdi.Mənim də ürəyim sevincimə darlıq 

eləyirdi.Atamdan, yaşlı kişilərdən eşitmişdim ki, Nadir 

müəllim tanınmış güləşçi olub, indi məşqçidir. 

Lənkəranda yaşayır. Belə bir adamın Ərkivana dönüşü 

kəndin qırışığını açmışdı... 

Dərslərdən vaxt tapan kimi Nadir müəllimin 

evinin tikintisinə köməyə gedərdik. Evin tez 

tikilməsini elə arzulayır-dıq ki!.. 

Ev tikildi... 

Nadir müəllim evin birinci mərtəbəsini güləş 

zalı elə-mişdi. Burda məşq edirdik. 

O, bizə təkcə güləşin sirlərini deyil, güləşin 

fəlsəfəsini də öyrədirdi. ―Sağlam yeniyetmə, sağlam 

gənclik, sağlam gənclik isə gələcək deməkdir‖—Nadir 

müəllim belə deyərdi. 

Yaşıl rəngli bir ―Pobeda‖sı vardı. Məşqlərdən 

vaxt tapan kimi maşına əl gəzdirməyi sevərdi, ayrı-ayrı 
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detalları silib təmizləyərdi. Onun işgüzarlığı bizə də 

sirayət edərdi; ətalətdən uzaq bir ömür yaşadığıma 

görə Nadir müəllimə də borcluyam. 

Nadir müəllim 15-20 uşağı ―Pobeda‖sında 

Masallıya, stadiona aparardı – yarışa. Qələbələrimizə 

necə sevinərdi.İlahi! Məğlub idmançını ruhdan 

düşməyə qoymazdı.‖İki güləşənin biri yıxılmalıdı. 

Eybi yox, daha yaxşı məşq edərsən, gələn dəfə 

udarsan. Sən bunları bacaracaqsan. Mütləq 

bacaracaqsan‖. Hə-qiqətən də həmin idmançı növbəti 

yarışda qalib gəlirdi. 

Nadir müəllim çılğın insan deyildi, 

emosiyalarını boğ-mağı bacarırdı. Güləşçilərimizdən 

biri hakimin qərəzliyi ucba-tından qızılavarlı güləşçiyə 

məğlub olmuşdu. Qalib gələn id-mançı özünü dartırdı. 

Bu,mənə yer elədi.Yaxınlaşıb: ―Sən belə qələbə ilə 

qürrələnmə,‖ -dedim. ―Özün də bilirsən ki, qələbə sə-

nə pay verildi‖. Sözümüz çəpləşdi.Onda Nadir 

müəllim məni sakitləşdirdi: ―Beşini biz udmuşuq, 

birini də onlar udsun. Eybi yox. Belə işlərə çox da 

ciddi məhəl qoyma‖. 

        Dedi və saçımı oxşadı. Əllərinin təması acığımı 

səngitdi. Nadir müəllim kimi tələbkar, qürurlu, 

təəssübkeş bir insanın məsləhətini eşitməmək mümkün 

deyildi axı, sakitləşdim... 

      Məşqlərdən sonra evə qayıtmağa tələsməzdik. 

Nadir müəllimin söhbətlərinin acı idik.Bizimlə 

həmyaşıdları səviyyəsində söhbət edərdi. Bəzən həyat 

yoldaşı Raisə xanım bizi çaya qonaq edərdi. 

Çəkinəndə Nadir müəllimin amiranə səsi gələrdi:  
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-Çəkinməyin, şagird-müəllim münasibətinin çaya dəxli 

yoxdu, hazırda mənim qonağımsınız. 

     Belə kəlamlar bizə qonaqpərvərlik dərsi olardı. 

   ...Nadir Ağayevin – hamının əzizi olan gözəl insanın, 

əvəzsiz müəllimin ailəsi həqiqətən bir inci idi. Bu inci 

bizə həyat məktəbi oldu desəm,yanılmaram... 

    ...Nadir müəllim kimi işıqlı insanı unutmaq olarmı?!  

Heç zaman! 

     ...Axşamdan bəri kürlük eləyən ürəyimdən misralar 

süzülməkdədir. Nadir müəllimə aid olan misralar 

düşüncələrimi tarıma çəkib: 

 

 

Ömür əridirik illər uzunu, 

ġirin xatirələr sorağında biz. 

HəmiĢə dünyanı aydın görmüĢük, 

ĠĢıqlı insanın iĢığında biz. 

 

Ömrün sabahına yol gedənlərin 

Arzusu yolları çözələyərdi. 

O ağır kiĢinin nəsihətləri  

O vaxt hamımıza bəs eləyərdi. 

 

Bəzən kürləĢərdik... 

Kür könlümüzü 

Əlüstü alardı xoĢ qılıq ilə. 

“Hərdən yamanlığı”-belə deyərdi, 

“Ürəklə qarĢıla yaxĢılıq ilə”. 

 

...Mənim yol yoldaĢım xatirələrdi, 
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Belə yaĢayacam,nə qədər varam. 

Mən özüm özümü unuda billəm, 

Nadir müəllimi unudammaram!... 

                             Unudammaram! 

 

 

 

 

QEYD: Ərkivanın fəxri, vətənimizin Rusiyada layiqli 

təmsilçisi, istedadlı şair, xeyriyyəçi, ümidsizlərin 

pənahı, Azərbaycanın tərəqqisi – elmin, təhsilin, 

idmanın inkişafı uğrunda mübariz insan və böyük 

nüfuz sahibidir  

GÜLAĞA TƏNHA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CavanĢir Qurbanov (1947), 
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                              AGF-nin regionlar üzrə vitse-

prezidenti. 

 

Çox az adam tapılar ki, 

Nadir Ağayevi tanımasın və 

yaxud adını eşitməsin. O da 

Azərbaycan idma-nından, 

güləş tarixindən xəbəri 

olmayan insan ola bilər. 

Onunla ilk 

tanşılığımdan 40 il 

keçmişdir. O vaxt mən 

Bakıda UGİM-nin direktoru vəzifəsində çalışırdım, 

Nadir isə Masallı rayon idman məktəbində. O, öz 

uşaqlara olan məhəbbəti ilə, bütün qəlbi ilə idmana 

bağlanmışdı. Sanki güləş onun üçün, o isə güləş üçün 

yaranmışdı. Elə bu səbəbdən idi ki, evinin birinci 

mərtəbəsini güləşçilərin ixtiyarına vermişdi. 

Çatışmayan idman invertarlarının tapılmasında Nadir 

müəllimə bacardığım qədər köməklik göstərməyə 

çalışmışam. 

Məhəbbət olmasa, insan təkcə hisslər, duyğularla 

yaşasa bir çox kobud səhvlərə yol verə bilər ki, bu da 

həyatda ona böyük zərər gətirə bilər. Nadir Ağayev 
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digər məsul vəzifələrdə çalışıb, gözəl şəraitlə təmin 

olunub rahat yaşaya bilərdi. Lakin həyat sevgisi, 

sənətinə bağlılığı, özünün tükənməz enerji və 

işgüzarlığı ilə seçilən bir istedadlı peşəkar məşqçi-

müəllim üçün gənclərin sağlam böyüyüb, pis 

vərdişlərdən uzaq olmasın-dan, beynəlxalq aləmdə 

Azərbaycanımızın tanınmasından önəmlisi yox idi. O, 

bütün çətinliklərə baxmayaraq, gündən-günə məşqlərin 

gərginliyini artırır, bir-birindən güclü idman-çılar 

yetişdirirdi. 

Fəxrlə demək olar ki, cənubda Yunan-Roma 

güləşinin banisi Nadir Ağayevdir. Bu sözü deməyə 

idman fədaisinin Azərbaycan güləşinə verdiyi töhfələr 

və tutduğu yer əsas verir. İşimlə əlaqədar Masallı 

rayonuna ezam olunduğum günlərdə onunla görüşüb-

söhbətləşir, güləş zalına (evindəki) baş çəkmə-yə can 

atardım. Gənclərin zala ilk gəlişi, güləş meydanına 

atdığı ilk addımlar, xalça üzərindəki manevr və 

hərəkətləri məşqçi tərəfindən diqqətlə izlənilir və hər 

birinə ayrı-ayrılıqda duzgun məsləhətlər verirdi. 

Nadir Ağayev bir peşəkar kimi fərdi şəkildə 

təkmil-ləşməyə doğru meyl edirdi. Keçmiş SSRİ 

dönəmində bu işə cürət edən az-az olardı. Çünki, 

təkbaşına uğurlu nəticələr əldə etmək asan məsələ 

deyildi. Lakin uzaq-uzaq respublikalarda keçirilən 
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yarışlarda uğurlar qazana-qazana, təcrübəsi artdıqca 

yolunda yaşıl işıq yanırdı Nadirin. Hər yerdə, həmişə 

ona tələb duyulurdu. İstər doğma yurdumuzda olsun, 

istərsə də qərib di-yarlarda təşkil olunan idman 

tədbirlərində. 

Nadir Ağayev kimi insanlar təbliğ olunmalıdır, 

onu tanı-maqla kifayətlənməməliyik. Parlaq 

keçmişimiz gələcəyə şəfəq saçmalıdır. Bu yönümdə 

Federasiyamız hər an səylə çalışır. Onun yetirməsi 

Məşkur Qasımov da bizə çox köməklik gös-tərir. 

Nadir Ağayev kimi insanlar unudulmamalıdır. 

Çünki in-diki və gələcək nəsillər üçün əyilməzlik, 

yenilməzlik məktəbi-dir Nadir məktəbi. Ġnsanları 

haqqın, ədalətin çırağında birləĢ-məyə -- düzlüyə, 

halallığa çağırır Nadirin ruhu. 
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Elçin Cəfərov, 

AGF-nin Yunan-Roma güləĢi 

üzrə   

vitse prezidenti 

 

     Dünyanın 

möhtəşəm id-man 

saraylarında, güləş 

meydanlarında 

Azərbaycan 

dövlətinin üçrəngli 

bayra-ğının 

qaldırıldığını görəndə, 

əzəmətli himninin 

səslən-diyini eşitdikdə hər birimi-zin qəlbi iftixar hissi 

ilə döyünür. 

       Bu gün qazandığımız uğurlarda, güləşimizin inki-

şafında Nadir Ağayev kimi ustad məşqçilərin zəhməti 

danıl-mazdır. O, Azərbaycan güləşinin şərəfli adət-

ənənəsini idman tariximizdə zəfərli illərlə yaşadıb 

davam etdirmiş, sənətin on-dan asılı olan şərtlərini 

qəbul edib və onun hər əziyyətinə qat-lanıb. Necə 

deyərlər keçməkeşkli yolların əzab-əziyyətinə döz-mək 
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nər kişilərin işidir. Doğrudan da, nizamlanmış, 

cilalanmış istedad sahibi olsan belə, əgər çətinliklərə 

dözməyəcəksənsə nə güclü sənətkar, nə də kamil 

peşəkar ola bilərsən. Bütün sahələr-də belədir. 

Yaqub Məmmədov, Əli Əliyev, Məşkur 

Qasımov, Müla-yim Xıdırov, Kamal Mazanov və 

onlarla tanınmış idmançıları görəndə Nadir müəllimi 

düşünürük. Hər dəfə Cənub pəhləvan-larının qələbə 

sorağını eşidəndə bu məktəbin uğurlarına sevini-rik. 

Nadir Ağayevin Azərbaycan güləĢ tarixində 

qoyduğu izi Ulu Yaradanın izni olmadan heç bir 

təsirlə silmək olmaz və onun yeri həmişəki kimi öz 

əvəzedilməzliyində qalacaqdır. Məhz bunun 

təzahürüdür ki, hər il mərhum məşqçinin əziz 

xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi respublika güləş 

turnirinin yüksək səviyyədə təşkilinə çalışırıq. Hələ 

məqsədimiz var ki, gələcək illərdə bu yarışın 

beynəlxalq səviyyədə keçirilməsinə nail olaq. 

Elin, millətin hüsn-rəğbətini qazanmış, 

idmanımızda özünəməxsus yeri olan xeyirxah insan və 

görkəmli güləş ustası Nadir müəllimi həmişə yad 

etməklə yanaşı, bizim gənclər bu gözəl insanın onlara 

miras qoyub getdiyi məktəbə layiqli övlad olmağa 

borcludurlar! 
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Yaqub Məmmədov (1946),  

 

ġöhrət ordenli əməkdar məĢqçi, respubikanın 

qadınlardan ibarət yığma komandasının baĢ 

məĢqçisi 

 

    1964-cü ildə Bakı 

Energetika texnikumunu 

bitirib, təyinatla Lənkəran 

Elektirik Şəbəkəsi İdarəsinə 

işə düzəldim. Həmən 

vaxtlar Nadir müəllim 

Lənkəran şəhərində 

yaşayırdı. Sonra o 

Masallıya, mən isə Bakıya 

qayıtdım. Nadir Ağayevlə 

ilk tanışlığım         

həmkəndlilələrim Cəmil 

Nemətov, Şəmsəddin Əmiraslanov və İltifat Abdinov 

vasitəsilə olub. İlk görüşdən xoş təəssürat bağışlayan 

bu insanla münasibətimiz get-gedə geniş-lənirdi. 
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Nadir müəllim Masallı rayonuna qayıdışı ilə 

idman məktəbinin köklü əsasını qoymaqla, respublika 

spartakiada-larındakı nailiyyətləri qısa müddətdə rayon 

idmançıları üçün ümumittifaq miqyaslı yarıĢlara geniĢ 

cığırlar açdı. O, bu pilləyə möhtəşəm idman 

salonlarında qazanılan zəfərlər, əldə edilən təcrübə və 

vərdişlərlə gəlmişdi. O bilirdi ki, bu sənətin 

mürəkkəbliyini duymadan, dəqiqliyini hiss etmədən 

onu zirvələrə qaldırmaq olmaz. 

Vaxtı ilə Bakı İxtisaslaşdırılmış Güləş 

Məktəbinin direk-toru olmuş, hal-hazırda vitse-

prezidentimiz Cavanşir Qurba-novla birgə Masallı 

rayonuna səfərlər zamanı Ramiz İslam oğlu Hüseynov, 

Çingiz Həşimov və Nadir Ağayev tərəfindən böyük 

qayğı və ehtiramla qarşılanmışıq. Şəxsi söhbətlərdən 

hiss olunurdu ki, ötürdüyü illər ərzində Nadir müəllim 

özünü təkcə istedad və bacarığı ilə deyil, dünya görüşü 

və peşəsinə hədsiz meyli ilə xeyli qüvvətlədirmişdir. 

Güləşin tələb olunan bütün texniki və taktiki 

gedişlərini peşəkarlıqla aşılayan məşqçi, onları xalça 

üzərində rəqibə qarşı necə ustalıqla məsrəf etməyi 

dönə-dönə tələbələrinə izah etməkdən yorulmazdı. 

Ümumiy-yətlə Nadir müəllim elə əlahiddə, xüsusi 

adamlardan idi ki, kim onun “əlindən bir damla su 

içibsə”, keçdiyi həyat yolu və təcrubəsindən azacıq 
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bəhrələnibsə, bu gün cəmiyyət içində  öz layiqli yerini 

tutmuşdur. 

Əgər bu gün ölkə prezidenti tərəfindən idmana 

olan qayğı Nadir Ağayevin vaxtında olsaydı, mən 

deyərdim ki, o hamıdan varlı və dövlətli olardı. 

Nadir müəllim bizim üçün elə bir miras qoyub 

getmişdir ki, bu hər hansı bir var-dövlətlə müqayisədə 

çox-çox yüksəkdir. 

Qeyd: Yaqub Əkbər oğlu Məmmədov 1966-ci 

ildə gənclər arasında keçmiş SSRİ çempionu olmuşdur. 

Sonrakı vaxtlarda “Dinamo” İC-də məşqçi-müəllim 

işləmiş və güləş üzrə Azərbaycan yığma komandasının 

baş məşqçisi olmuş-dur. 
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Fərəğat Cəlalov (1952), 

 

Respublikanın əməkdar məĢqçisi, 

sərbəst və Yunan-Roma güləĢi üzrə 

beynəlxalq dərəcəli hakim, AGF 4 saylı 

ərazi nüma-yəndəliyinin koordinatoru 

 

Vaxtaşırı onun haqqında mətbuatda oxumuş, 

radioda eşitmişdim. Lakin 1974-cü ildə, Qazax 

rayonunda keçirilən respublika kənd idmançılarının 

VIII Spartakiadasından sonra Nadir Ağayevin necə bir 

insan olduğunun canlı şahidinə çevrildim. Mən həmən 

N. Ağayevin xatirə turnirində. Şəkildə (sağdan) Q.Əliyev,  

F. Cəlalov (Beynəlxalq dərəcəli hakimlər), S. Qasımov 
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vaxtlar gənc güləşçi kimi ―Dinamo‖ idman 

cəmiyyətini təmsil edirdim.  

Nadir müəllim həyatda olduğu kimi işində tam 

müstəqil, azad bir insan idi. Yəni professionallıq 

baxımından hərəkətlə-rini hər hansı bir çərçivəyə 

salmağı sevmirdi.Odur ki, hamı onun idman 

peşəkarlığını çox yüksək qiymətləndirir, mənəviy-

yatca saf bir insan kimi hörmətini saxlamağa çalışırdı. 

Gənc idmançıların yetişib formalaşmasında heç 

kəsdən təcrübə və bacarığını  əsirgəməyən məşqçi 

yarışdan-yarışa gö-rüşlər zamanı bizə də öz  

məsləhətlərini verməkdən çəkinmirdi. Əsasən hücum 

taktikasına üstünlük verən məşqçi passiv gü-ləşmənin, 

süni xal götürmənin əleyhinə idi. 

Güləşçini məşqçi yetişdirir. Məşqçi-müəllim nə 

qədər kamil və bacarıqlı olarsa, gənc idmançı da bir o 

qədər ―işə‖ həvəslə girişər və istedadı varsa tez yetişər, 

inkişaf edər. Bu həqiqətin ən parlaq timsalı Nadir 

Ağayevdir. Az müddət içərisində həqiqi mənada işinin 

mahir ustası ola bilmiş və sonrakı illərdə böyük nüfuz 

və şöhrət qazanmışdır. 

Nadir müəllim Azərbaycan güləşi üçün hələ çox 

iş görə bilərdi. Təəssüflər olsun ki,... 
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Valeh Zeynalov (1953), 

 

 Azərbaycan Respublikasının əməkdar 

məĢq-çisi, AGF 4 saylı ərazi 

nümayəndəliyinin böyük məĢqçisi. 

 

Müəllim öz rəftarı ilə örnək olmalı və o həyatda 

ən təmiz, ən ləyaqətli mövqedə, haqqın tərəfində 

durmağı bacarmalıdır. 

Nadir Ağayev bir çox çətin sınaqlardan çıxaraq 

həm güləşçi, həm də güləş məktəbi təşkilatçısı kimi 

inkişaf etmiş, idman aləmində özünə möhkəm mövqe 

tuta bilmişdir. 

Sumqayıt şəhərində, məktəblilərin 

Spartakiadasında işti-rak edəndə on altı yaşım vardı. 

Nadir müəllimin necə sadə və böyük bir insan 

olduğunun ilk dəfə həmən yarışda şahidi ol-dum. 

Düzünü desəm, daha öncə mənim məşqçim, idman 

usta-sı, əməkdar məşqçi, mərhum Dilsuz Novruzov 

onun haqqında bizə danışmışdı. Çünki, bu iki həmkar 
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hələ Bakıda alı təhsil alarkən – tələbəlik illərindən bir-

birini gözəl tanımış, yaxın dost olmuşlar. 

Yöndaşlarına qarşı diqqətli olması ilə seçilən N. 

Ağayev qabaqcıl həmkarları ətrafında sıx birləşdirərək, 

onlarla birgə çempion-güləşçilər yetişdirdilər. O, qısa 

bir müddətdə respub-lika güləş məşqçiləri sırasında 

öncüllüyü ələ aldı, tez bir za-manda səmərəli fəaliyyəti  

ilə şöhrətləndi. 

Mənsub olduğu idman cəmiyyətindən asılı 

olmayaraq  hər bir perspektivli idmançıya qayğı 

göstərməyə çalışır, final mərhələsində təmkinlə, ağılla 

işləməyin prinsiplərini öyrədirdi. 

1970-ci ildə Qax rayonunda yarış zamanı qələbə 

çaldıqda, mükafat  kimi mənə əlavə üç manat pul 

veriləndə, rəhmətlik də cibindən pul çıxardaraq mənə 

dedi: ―Al, sənə ―şax onluq‖ verim, onlar verdikləri 

―üçlük‖ əzikdir‖. 

İndiyəcən elə bir adama rast gəlməmişəm ki, 

onun ya-nında bu insanın adını çəkəndə üzünü 

turşutsun. Çunki insan-lara qarşı böyük sevgi vardı 

Nadirdə. 
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Bu gün regionumuzda tanınmış güləşçilərin 

qələbələri pilləsində fundamental özülü qoyanlardan 

məhz ən öncülü Nadir Ağayevdir desək, yanılmarıq. 

Nadir kimi sənət fədailərinin düşündükləri, 

niyyət etdik-ləri kiçik bir qəlbə sığsa da bir insan 

ömrünə sığmaz. Ömür istər uzun olsun, istər qısa. 

 

 

 

 

Əlniyaz Nüsrət oğlu Mirzəyev (1960), 

  

    Azərbaycan Respublikası 

Gənclər və   

                  Ġdman Nazirliyinin idman 

Ģöbəsinin  

    aparıcı mütəxəssisi. 
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   Masallı 

rayonunun Şıxlar 

kəndində doğul-

mağıma 

baxmayaraq, 

idmana olan 

həvəsim 

Ərkivanda  oxuduğum 2 il müddətində yaranıb. Orta 

məktəbdə Seyran müəllimin yaratdığı fut-bol 

komandasında oyna-mağıma rəğmən, vaxtaşırı  

dostlarımla rayonun Füzuli küçəsindəki məscidin 

həyətindəki və Ərkivan kəndinin Bağla-küçə 

məhəlləsində -- Nadir Ağayevin şəxsi evindəki güləş 

zalında dəfələrlə olmuşuq. Keçirilən məşqlərin 

səviyyəsi, müəl-limin döşək üzərində hər uşaqla ayrı-

ayrılıqda aktiv hərəkətləri indiyənəcən gözlərimin 

önündədir. 

1977-ci ildə Masallı rayonu Mədəniyyət evinin 

zalında keçirilən Azərbaycan birinciliyində və digər 

turnirlərdə onun tələbələrinin qazandıqları zəfərlərə 

mən də sevinmişəm. Nadir müəllimin gərgin 

zəhmətinin nəticəsi idi ki, çətin bir zamanda - sovetlər 

birliyi dönəmində ittifaqın əməkdar məşqçisi adını 

qazanmışdı. O, bundan da artığına layiq idi. Ustad 

məşqçinin dünənki zəhməti bu gün bəhrəsini verir. Bir 
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sıra ölkələrdə və respublikamızda layiqli övladları – 

yetirmələri var bu şəxsin. 

O, dünyasını dəyişsə də bizim qəlbimizdə 

yaşayır. 20 ildən artıqdır ki, xatirə turniri keçirilir. 

Əlbəttə, bu işdə Məşkur və Qasıməli Qasımov 

qardaşlarının zəhmətini vurğulamaq lazımdır. Mən də 

o kişinin ruhu qarşısında, azacıq da olsa, qismən öz 

borcumu yetirməyə çalışmışam. Artıq 5 ildir ki, bu 

yarış idman nazirliyində kollegiyanın təsdiqi ilə 

tədbirlər planına salınıb. Arzularımız, planlarımız 

çoxdur. Vallah, nə etsək yenə də azdır. Mən çox 

istərdim ki, mərhumun doğma ünvanında – Ərkivan 

qəsəbəsində, onun adını daşıyacaq, hər cür şəraitli 

uĢaq-gənclər güləĢ məktəbi yaradılsın, qarĢısında 

büstü qoyulsun. Qəsəbə küçələrindən birinə onun adı 

verilsin... 

      Hər ilin sonunu – N.Ağayevin xatirəsinə həsr 

olunmuş güləş turnirinin keçiriləcəyi günləri 

səbirsizliklə gözləyir və hər dəfə çalışırıq ki, tədbir 

ötən ildəkindən fərqli şəkildə keçirilsin. Həm 

nazirliyin xətti ilə öhdəmizə düşən vəzifəni layiqincə 

icra edir, həm də bizə doğma, əziz olan bu fədakar və 

istedadlı pəhləvanlar müəlliminin xatirəsinə hörmət 

əlaməti olaraq əlimizdən gələni əsirgəmirik. 

Diplomların, medalların təsis və təqdim olunmasından 
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tutmuş, hər cür təşkilati dəstəyə hazır oluruq. Hətta bu 

il federasiya boynuna götürüb ki, medallar və digər 

həvəsləndirici mükafatların üzərində N.Ağayevin 

Ģəkli olsun. Bu işdə idman şöbəsinin müdiri 

Y.Məmmədovun da əməyi böyükdür.  

Nadir Ağayev kimi şəxslərin əməyini 

dəyərləndirib, ruhunu şad etməkdən qürur hissi duyur, 

fəxr edirik. 
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Ehtiraslı, müqəddəs, alovlu, müdrik insan böyüklüyü qarşısında 

səcdə edirik – övlad  ata böyüklüyünə  

səcdə edən kimi! 
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Nadir Ağayev GüləĢ Məktəbi 

 

Dərin kök salmıĢ belə bir yalnıĢ 

fikrə birdəfəlik və həmiĢəlik son qoymaq 

lazımdır ki, bədən tərbiyəsi və idmanın 

inkiĢafı guya təkcə idman təĢkilatlarının 

iĢidir... 

Bu sahənin inkiĢafı sahəsindəki 

vəzifələr siyasi, ictimai əhəmiyyətə 

malikdir və buna görə də həmin 

vəzifələri dövlət-idarə orqan-larının, 

yerli hakimiyyət rəhbərlərinin, bütün 

ictimaiyyətimizin əlbir, birgə səyləri ilə 

yerinə yetirmək lazımdır. Bu orqanların 

və təĢkilat-ların rəhbərləri özlərinin 

Ģəxsi nümunəsi ilə bədən tərbiyəsi və 

idmanı təbliğ etməyə borcludurlar... 

Heydər Əliyev, 

Ümummilli lider. 

 

                  *      *     * 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
124 

Bu gün sürətlə dəyişən dünyada meydana çıxan 

bütün yeniliklərə hazır olmaqla yanaşı, onların 

ölkəmizdə -- rayon və qəsəbələrimizdə tətbiqinə 

çalışmalıyıq. 

Bugünkü beynəlxalq idman aləmində kəskin 

rəqabət mühitində sözümüzü deyə bilməmiz, 

mübarizliyimizi gös-tərməyimiz üçün hər birimiz 

üzərimizə düşən məsuliyyəti hiss etməli, bütün 

bacarığımızı maksimum uğurlar əldə eyməyə sərf 

etməliyik. 

 

Qeyd: Masallı rayon XDS Rəyasət Heyətinin 30 

noyabr 1995-ci il tarixli, 13 saylı qərarına əsasən: 

“Ərkivan kənd güləş məktəbinə Nadir Ağayevin adı 

verilsin”. 

O güləş məktəbinə ki, bu vaxtacan ―doğma yurd-

yuva‖sı, şəxsi binası yoxdur. Yarım əsr bundan 

qabaqkı kimi... Yenə də məşqlər köhnə məktəblərin 

sınıq-salxaq siniflərində, məşqçilərin evində və yaxud 

da qış aylarında soyuq olan, yağış damcılayan köhnə 

kənd klubu binasında keçirilir. 
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Axı, ölkə rəhbərinin, Milli Olimpiya Komitəsi 

prezi-dentinin idmana böyük önəm verdiyi bir 

zamanda bu nə dərəcədə qanuna uyğundur? 

Standartlara uyğun güləş xalçası, güləşçilərin so-

yunub-geyinmə otaqları, duşxana, trenajor zalı, lazımi 

idman ləvazimatları olmadan məşqçi və güləşçilərdən 

nə vəchlə yüksək nəticələr gözləmək (və yaxud da 

tələb etmək) olar? Yarışlar ərəfəsində məşqçi-

müəllimin çəkdiyi əzab-əziyyəti, maliyə çətinliklərini 

hələ demirik. 

Şərait olmadan məşq etmək, yarışlara 

hazırlaşmaq məşqçi və güləşçilər üçün problemə 

dönüb. 

Əgər dövlət səviyyəsində qayğı göstərilməzsə, 

Ərkivan qəsəbəsində güləş məktəbini başqa yollarla 

dirçəltmək, yüksək səviyyəyə qaldırmaq mümkün 

deyil. 

 

*     *     * 

II Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə mərkəzi 

şəhər-lərdən fərqli olaraq digər bölgələrdə bərpa və 

quruculuq işlərin-dəki süni ləngimələr ucbatından, işin 

əsas hissəsi və məsuliy-yətinin yerli hakimiyyət 
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orqanları və əhalinin, sadə xalqın üzə-rinə 

düşdüyündən, bir sıra sahələr kimi idman sahəsi də 

hələ özünün tam təşəkkül formasını tapmamışdı. 

Lakin illər ötsə də bəzi ucqar rayonlarda çaşqın 

məfkurə-li, çirkin ideyalı şəxslər tərəfindən idman 

cəmiyyəti və məktəb-lərindəki fəaliyyət yalnız 

möhürlü kağızlar üzərində öz əksini tapmışdı. 

Nəhayət, vaxt-vədə yetəndə, günün zəruri məsələ-

lərindən biri kimi idman sahəsi də daha dolğun və yeni 

mərhələ dövrünə qədəm qoyduqda, məharətli, 

təmkinli, çalışqan, öh-dəsinə düşən iş üçün 

məsuliyyətli və layiqli icraçı kadrlar siya-hısında 

mübariz və fədakar Nadir Ağayev adının özünəməxsus 

yeri vardır. 

İdmanın vüsətini artırmaq, yerlərdə yaradılmış 

köhnə ab-havanın dəyişdirib yüksəltmək naminə 

sənətyönlü axtarışlara start verən güləş ustası Nadir 

Ağayev XX 

əsrin 

ortalarından 

Lənkəran 

şəhərində ilk 

fəaliyyətinə 

başlamaqla 

(1958-1968), 
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sonradan Ma-sallı rayonun-da da (1968-1985) Yunan-

Roma güləş növünü inki-şaf etdirərək uğurlu və mə-

nalı ömür yo-lu keçmişdir. 

  Qısa müddət ərzində bütün ölkənin (keçmiş SSRİ-

nin) idman 

aləmində onun 

adı artıq 

məşhurlaşmışdı. Uğurlu nəticələr, mükafat və 

diplomlar, qazanılan kuboklar gənc idmançıların 

fəallığını artırır, mübarizlik əhval-ruhiyyəsini daha da 

qüvvətləndirirdi. Nadir müəllim isə nail olduqları ilə 

heç zaman kifayətlənmirdi. Onun gənc, alovlu qəlbi isə 

yeniliyə can atırdı. İşgüzar məşqçinin enerjisi aşıb-

daşırdı. Milli güləşin uğurları qarış-qarış, addım-addım 

artdıqca N.Ağayev daha böyük arzularla yaşayırdı. 

Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və digər dövlətlərdə 

olarkən görüşdüyü təcrübəli mütəxəssislərin, orda 

şahidi olduğu mütərəqqi, qabaqcıl iş praktikasının 

təsiri ilə daha səylə işləmək istəyi güclənir, bir yandan 

da Azərbaycanda idman sahəsindəki irəliləyişlər, 

savadlı kadrların artması məşqçinin arzularına qanad 

verirdi. 

Bununla belə, N.Ağayevin yetirmələrinin 

yarışlardakı hər uğurlu nəticələrindən, xalq tərəfindən 

böyük coşqu və alqışlara qarışlanmasından ―narahat‖ 

Soldan birinci N. Ağayev 

 (Rusiya 80-ci illər). 
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olan, paxıllıq çəkən qəlp ürəkli insanlar da vardı ki, hər 

vəchlə onun işinə əngəl olmağa, süni maneələr 

yaratmağa çalışırdılar. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq O: 

- Cənub bölgəsində güləş ―ocağı‖nı  

zənginləşdirib, inkişaf etdirib; 

- Yeni yaradılan idman məktəblərinə gənc, 

istedadlı məşqçi-müəllimləri cəlb edib və onlarla birgə 

nailiyyətlərə imza atıb; 

- Digər respublikalardakı lider idman 

məktəblərinin qa-baqcıl iş prinsiplərinə fərdi yanaşma 

metodları ilə doğma kol-lektivdə effektli tədbiqinə 

çalışıb; 

- Çalışdığı kollektivdə möhkəm nizam-intizam 

yaradıb; 

- Aparıcı mütəxəssis kimi digər idman növləri 

üzrə çalı-şan həmkarları üçün geniş imkanlar açıb; 

- Güclü bahadırların, çempionların hesabına 

respublika-mızın şərəfini keçmiş SSRİ və onun 

hüdudlarından kənarlarda qoruyub saxlamağa 

müvəffəq olub və s. 

Məhz o, özünün peşəkar, məhsuldar və dəyərli 

fəaliyyəti ilə cənub bölgəsində yeni bir məktəbin – 

Azərbaycan güləş məktəbinə necə-necə töhfələr vermiş 

―Nadir Ağayev Güləş Məktəbi‖nin bünövrəsini 

qoymağa nail olmuşdur. 
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Onun bir sıra arzu və istəkləri həyata keçməmiş 

qaldı. İndi bu missiya gənc məşqçilər nəslinin üzərinə 

düşür. N.Ağa-yevin işini davam etdirmək, çempionlar 

məktəbi estafetini irəli aparmaq onların borcudur. Bu 

gün Nadir məktəbinin da-vamçları ustadın müqəddəs 

tövsiyələrini unutmamışlar. 

MəĢkur Qasımov (Sankt-Peterburq GF-nin 

prezidenti): 

-Nadir müəllim məşq prossesində səthilikdən, 

bəsitlikdən uzaq idi. Hər fəndin, hər hücum 

taktikasının mahiyyətini xırda detalına qədər güləşçiyə 

çatdırır və sonra ona ―bunu necə gos-tərə bilərsən?‖ və 

yaxud da ―bu məqamda nə edə bilərsən?‖ deməklə, 

onlara sərbəstlik verir,  düşüncəli və ağıllı qənaət-lərini 

xalça üzərindəki cəld və şevik hərəkətləri ilə nümayiş 

etdirmədə yardımçı olurdu. 

Əli Əliyev (Bakı Ģəhəri, beynəlxalq dərəcəli 

idman ustası): 

-İndi aradan təqribən 30 ildən artıq vaxt 

keçdiyinə bax-mayaraq, bu gözəl insanın sözlərini 

həmişə dərin minnət-darlıqla xatırlayıram. Həmişə 

belə deyirdi: ―Güləşçi ağıl və zəkası ilə rəqibə üstün 

gəlməlidir. Əlbəttə ki, güc, texnika və çeviklik 

olmadan buna nail olmaq olmaz‖. 
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Səyədulla Əkbərov (Masallı rayonu, əməkdar 

məĢqçi): 

-“Şagird çətinliyə və əməyə yaxşı hazırlıqlı 

olmalıdır ki, onda sərbəstlik və dözümlülük olsun‖. 

Ustadımın bu kimi çoxlu tövsiyələrini və dəyərli 

məsləhətini mən bu gün təlim keçdiyim yetirmələrimə, 

gələcək çempionlara çatdırmağa çalışıram. Onun 

uğurlarına, ənənəsinə, fəaliyyətinə yaxşı bələd 

olmadan perspektivli  idmançılar hazırlamaq çətindir. 

Vilayət Ağayev (“Dinamo” ĠC, məĢqçi-

müəllim): 

-Nadir müəllimin ruhu şad olur ki, nəsillər bir-

birini əvəz etdikcə unudulmur. Əgər o, ilk gündən, ilk 

andan etibarən –sənət yoluna başlayandan öz fərdi 

üslubunu yaratmasaydı və onu uğurla təqdim etməyi 

bacarmasaydı, tarix amansızcasına onu öz 

səhifələrindən silərdi. 

―Əsil güləşçi gərək məşqçisinə kömək etsin, o 

özünü onun yerində hiss etməyi bacarmalıdır ki, bütün 

incəlikləri tam başa düşməklə, hər bir texniki fəndi 

―özünküləşdirməklə‖ usta-lığını daha da artıra bilsin‖- 

deyə, QardaĢxan Əmənov (Ma-sallı rayonu, məĢqçi) 

ustadının tövsiyələrini yad edir.  
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Əli Müslüm oğlu Əliyev (1957), 

 

Yunan-Roma güləĢi üzrə keçmiĢ 

SSRĠ və Avropa çempionu, Beynəlxalq 

dərəcəli idman ustası, respublikanın 

əməkdar məĢqçisidir. “Dinamo” 

cəmiyyətində məĢqçi iĢləyir, polis 

mayorudur. 

 

Hələ də böyük 

müəllimim Nadir Ağayev 

ölməz bir insan kimi 

gözümün qabağına gəlir. 

Mənə elə gəlir ki, onun 

əzəmətli ruhu məhz hər gün 

məşq keçdiyim zaldadır və 

hər bir məşğələmi yoxlayır, 

nəzarət edir və öyrədir. 

Ancaq təəssüf ki, onun 

mərtəbəsinə çatmaq nəinki 

çətindir, bəlkə də mümkün deyildir. 
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Məni kəşf edən, bu yerə gəti-rən, ad-sana 

çatdıran məhz o kişi olub. Məşqlərin gedişindən razı 

qalar, hər dəfə mənə böyük ümidlər bəslədiyini 

söyləyərdi. 

1969-cu ildə güləşə gəldim. Mürəkkəbliyindən 

asılı olma-yaraq hər bir fəndi işləmək qaydasını 

mərhələ-mərhələ, təm-kinlə, sadə və aydın şəkildə izah 

edib gənc güləşçilərə göstər-məklə təlimini tam və 

səlis, dolğun biçimdə çatdırılmasına nail olurdu. 

Çünki, Nadir Ağayev istedadında bu fitri xüsusiyyət 

Tanrı vergisi idi. 

Qısa müddət ərzində bütün bölgələrdə yarışlarda 

iştirak edib uğurlar qazanmışıq. İlk uğurum 1974-cü 

ildə məktəblilərin spartakiadasında III yerlə 

kifayətlənməyim olub.  

Çox vaxt döşək üzərinə çixanda tamaşaçılar 

təəccüblənir-dilər. Axı, boydan balaca həm də arıq 

olmağım onları heyrət-ləndirirdi. Yerdən ―uşaqdır, tez 

məğlub olacaq‖ sözlərini də eşidirdim. Mübarizə 

başlayanda isə onların fikirləri alt-üst olurdu. 

Sonraki illərdə isə gənclər arasında keçmiş SSRİ 

və Avropa çempionu, Amerikada təşkil olunan Dünya  

çempio-natının bürünc mükafatçısı olmuşam. Bütün 

ittifaq və olim-piada yarışlarında vətənimizin üç rəngli 
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bayrağı əlimdə olub. O dövrlərdə yiğmamızın kapitanı 

olmuşam. 

Hər bir şəxs, hər bir ziyalı cəmiyyətin ən fəal, 

aparıcı  üzvü olmalıdır. Bu gün 20 minə yaxın əhalisi 

olan Ərkivan qəsəbəsinin gənclərinin əksəriyyəti Nadir 

Ağayevin sayəsində güləş-sınaq məktəbini keçmiş 

sağlam ailə başçısıdır. Bu mək-təbin layiqli 

davamçıları möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev 

cənablarına Azərbaycanımızın çiçəklənməsi naminə 

hər an dəs-tək olurlar. Nadir Ağayev məktəbi təkcə 

respublikamızda deyil, keçmiş sovetlər, bu günkü 

Müstəqil Dövlətlər Birliyində sa-yılıb-seçilən 

məktəblərdən biridir. Hal-hazırda Sankt-Peterburq 

şəhərində yaşayan Qasımov qardaşları, üçqat Avropa 

çem-pionu, Dünya çempionatının mükafatçısı Zəfər 

Quliyev və onlarca başqaları bu məktəbin layiqli 

davamçılarındandır. 

Bu gün mən öz işimdən ilham alıram. 

Həmyerlimiz 1988-1992-ci illər ərzində dəfələrlə 

Azərbaycan çempionu, keçmiş SSRİ yığma 

komandasının üzvü və keçmiş ittifaq güləş 

çempionatının gümüş, bürünc medallar sahibi, 

Yunanıstan, İran və Türkiyədə keçirilən beynəlxalq 

turnirlərin qızıl medal mükafatçısı Vilayət Ağayev də 

mənimlə çiyin-çiyinə çalışır... Ərkivanlı Orxan 
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Məmmədli də Dünya ikincisi olub. Övladlarım Rüstəm 

və Fuad beynəlxalq aləmdə Vətənimizin idman şə-

rəfini layiqincə qoruyurlar. İnanıram ki, bundan sonra 

da Nadir güləş məktəbinin yetirmələrinin yarışlardakı 

hər bir görüşü son nəticəsi, uğuru ilə seçilib yadda 

qalacaq. 

Nadir Ağayev mənim mənəvi atam olub. Öz 

övladı kimi mənə qayğı göstərib. Daxili aləmimizin 

zənginləşməsində rəh-mətliyin rolu müstəsnadır. Həzi 

Aslanov kimi qəhrəmanların yararlı davamçılarından, 

qüdrətli insanlardan biridir Nadir Ağa-yev. Belə 

Ģəxsiyyətlər olmasaydı üç rəngli bayrağımız əzə-mətlə 

dalğalanmazdı. Müstəqil Azərbaycanı yaĢadan insan-

ların adı unudulmamalıdır. 

Hər sözündə hikmət var idi Nadir müəllimin. O 

sözləri qulağımda sırğa etməsəydim, mən bu gün ―Əli 

Əliyev‖ olmaz-dım. O, xalqın, elin hər bir istedadlı 

balasını özününkü sanırdı. 

Ustad müəllimimin böyüklüyü, büllur, şəffaf mə-

nəviyyatı qarşısında baş əyir və onun ruhuna dua 

edirəm. 

Müəllim insanın həm atası, həm də anasıdır. 

İtirsən qalırsan yetim. Sahibsiz yaşamaq da çətindir. 

Şair demişkən: 
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Dünya yerindən laxlayar, igid ərlər 

KəsilmiĢ meynə tək ağlayır... 

Bu dunyanı hələ də o igidlərdi 

Çiyinlərdə saxlayır... 
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Kamal Hüseyn oğlu Mazanov (1962), 

 

     Yunan-Roma güləĢi 

üzrə  

     idman ustası,      

     Masallı rayon ĠHB 

Ģəhər  

     ərazisi üzrə 

nümayəndəsi 

 

Hələ uşağkən evimizdə onun haqqında söz-

söhbət düşəndə, gözlə-rimin önündə məğlubedilməz, 

güclü bir pəhləvan obrazı canlanırdı. Artıq o vaxtlar 

böyük qardaşlarım Həsən-ağa, Ədalət və Firdovsi bu 

bənzərsiz məşqçi-müəllimin tələbələrindən idilər. 

9-10 yaşlarında, ilk dəfə sinif yoldaşlarımla 

həmən zala daxil olduğum anlar indi də dəqiq 

yadımdadır. Birinci yoxlama-sınaq güləşindən sonra 

mənə tapşırıq verildi ki, bundan sonra bir dəfə də olsun 

məşq buraxmayım. Bir müddət  sonra isə kiçik 

qardaşlarım Rahib və Sadıx da mənə qoşuldular. Bir 
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növ əvvəllər çox uşaqlı ailələrdə  bu ənənə şəklini 

almışdı. 

Gözəl ziyalı və əsil müəllim kimi respublikada 

tanınmış Nadir Ağayev yeniyetmələri güləşin sirlərinə 

yiyələndirməklə bahəm, digər vasitələrlə də öz 

ətrafında nəhəng bir “ordu” toplamağa nail 

olmuĢdu. Nəinki Ərkivan, Masallı və ətraf kəndlərin, 

Lənkəranın – ümumiyyətlə demək olar ki, əksər cənub 

bölgəsinin gəncləri çempionlar zalının ―sakin‖lərinə 

çevrilmişdilər. 

Fəal güləşçilərin Bakı şəhərinə, idman təmayüllü 

internat məktəbinə göndəriş vaxtı növbə mənə çatanda 

razılıq verdim. Artıq bu vaxtacan mən və 

həmyaşıdlarım Sultan Məhərrəmov, Qorxmaz 

Bayramov, Etibar İbrahimov və onlarca başqaları 

müxtəlif yarışların qalibi adını qazanmışdıq. Bu 

nailiyyətlərdə Nadir müəllimin əmisi oğlu Vaqif 

Ağayev və dayısı oğlu Rəhim Rəhmanovun məşqçi-

müəllim kimi göstərdikləri köməkliklər də əvəzsiz idi. 

―Doğma divarlar‖dan ayrılsam da, sevimli 

məşqçimin  məsləhət və tövsiyələrinə həmişə ehtiyac 

duyurdum. Tətillərdə, rayon və respublika 

yarışlarındakı görüşlər zamanı söhbətlərin-də  məni 

yeni-yeni zəfərlərə ruhlandıran bu müqəddəs insanın 

mənim həyatımdakı rolu böyükdür. On yeddi yaşında 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
138 

ikən SSRİ idman ustası adını almışdım. Dəfələrlə 

respublika çempionu olmaqla yanaşı, keçmiş ittifaq 

birinciliyinin mükafatçısı, ―Dinamo‖ cəmiyyəti SSRİ 

birinciliyinin qalibi olmuşam. Beş dəfə xarici 

ölkələrdə, beynəlxalq turnirlərdə - Çexoslavakiya və 

Ruminyada birinci, Kuba və Macarıstanda ikinci, 

Almaniyada sosialist ölkələrinin Spartakiadasında isə 

üçüncü yerə layiq görülmüşəm. 

Ustadımın ölümündən sonra doğma rayonumuza 

qayıdıb, bir müddət məşqçi-müəllim kimi fəaliyyət 

göstərdikdən sonra, Masallı rayon Gənclər İdman və 

Turizim İdarəsinin rəisi və rayon İHB Ərkivan qəsəbə 

ərazi nümayəndəsi vəzifəsində çalışdım. Bu illərdə 

N.Ağayevin xatirəsinə həsr edilmiş güləş turnirlərində 

təşkilati cəhətdən müəyyən köməklik götərilməsində, 

bilavasitə yaxından iştirak etmişəm və bundan sonra da 

Nadir Ağayev məktəbinin layiqli davamçısı kimi öz 

öhdəmə düşən vəzifədən də artıq rayonda və 

respublikada keçirilən idman tədbirlərində 

köməkliyimi əsrigəməyəcəm. 
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Salam ġükür oğlu Qasımov (1956), 

 

                                 Yunan- Roma 

güləĢi üzrə 

                                  idman ustalığına 

namizəd. 

 

  Heydərbaba, alçaqların köşk 

olsun, 

  Bizdən sonra qalanlara eşq 

olsun, 

 Keçmişlərin gələnlərə məşq 

olsun. 

 Övladımız məzhəbini danmasın,  

 Hər içi boş sözlərə aldanmasın. 

 

Əbəs yerə nisgilli şairimiz Şəh-riyarın bu 

misrallarını xatırlatmadım. Çünki keçmişə sayğı, 

ululara hörmət, gələcəyimiz olan gənclərimizə mə-
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həbbət və qayğı Nadir müəllimin həyat və fəaliyyətinin 

başlıca amalı və qayəsiydi. 

Biz ondan öyrənmiĢik: kiĢi necə olar, kişi özünü 

evdə, çöl-bayırda necə aparmalıdır? Uşaqlıqdan o 

bizim hissimizə, təfəkkürümüzə hakim kəsilmişdi. 

Arzu etmişəm ki, kaş ki, mən də onun kimi ola 

biləydim. 

Yadımdadır ki, ilk dəfə idman zalına evdən qaçıb 

get-mişdim, məni qoymurdular. Lakin, sonradan elə 

oldu ki, kiçik qardaşlarım Məşkur və İbadulla da mənə 

―baxıb‖ güləşlə məş-ğul olmağa başladılar. 

Nadir Ağayev təbiətdən yaranmış bir insan, 

dəyərli müəl-lim, gözəl psixoloq idi. Yüksək 

alicənablıq, hər kəsi duymaq, işi üçün dəridən-

qabıqdan çıxmaq, ümumiyyətlə sahib olduğu ali 

keyfiyyətlər sanki onun genlərində var idi. Hansı 

şagirdin yaxşı nəticə verə biləcəyini qabaqcadan hiss 

edirdi. Əli Əliyev kiçik yaşlarında ikən Nadir müəllim 

bizə deyərdi ki, bu balaca qara oğlanla indi şəkil 

çəkdirin ki, məşhur olandan sonra inanmayacaqlar ki, 

siz onunla birlikdə güləşmisiniz. Ustad-müəllimin 

dedikləri həqiqətən də real oldu... 

Azərbaycanın əksər rayonlarında yarışlarda 

olmuşuq. Ayrı ləzzəti var idi o illərin. İndi də həmən 
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günləri xatırlayanda kövrəlirəm. Bir dəfə Qusar 

rayonunda milli güləşmə yarışında 100 kq-dan artıq 

çəkidə, yaşlı vaxtında bir cavan oğlanla döşək üzərində 

mübarizədə ―Dadaş‖ ayağı büdrəyib, görüşün ikinci 

mükafatçısı olanda hamımız məyus olduq. Hətta 

ağladıq da. Həmən yarışda Namiq Cahangirov və mən 

II yerə sahib olduq. 

Böyük nüfüzu var idi Nadir müəllimin. Hamı 

onun xətrini istəyir, rastlaşarkən hörmətlə salam verər, 

hal-əhval tutardılar. Növbəti yarış səfəri barəsində 

soruşarkən qayğıkeş, şən təbiə-tinə uyğun tərzdə 

hamını cavablandırar, axırda isə vəziyyəti ilə 

maraqlanaraq köməyə ehtiyacı olanlara yardımcı 

olmağa çalışardı. Mənə elə gəlir ki, onun  bizə 

verdiyinin heç bir faizini qaytara bilməmiĢik. Bu 

günkü güləşçilər ordusunun hər  bir  üzvü onun 

övladıdır. 

Bu gün biz Azərbaycanın hər yerində eşidirik ki, 

cənub bölgəsində Yunan-Roma güləşinin təməlini 

Nadir Ağayev qoy-muşdur. Məhz onun sayəsində 

güləĢ Ərkivanın simvoluna çevrilmiĢdir. 
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Səyədulla Əkbər oğlu Əkbərov  

(1957) 

 

Yunan-Roma güləĢi üzrə idman 

ustası, respublikanın əməkdar məĢqçisi, 

Masallı rayon GĠĠ-də baĢ məĢqçi-

müəllim iĢləyir. 

 

Hər dəfə 

idmandan söz düşəndə, 

güləşdən danışılan-da, 

gənc güləşçilərlə 

işləmək qaydalarından 

mübahisə ge-dəndə 

Nadir Ağayevin canlı 

mücəssiməsi gəlib 

gözlərimin qarşısında 

dayanır. Onun çox sözləri bu gün bizimçün afo-

rizimlərə çevrilmişdir. 

Hələ uşağkən küçəmiz-də uşaqlarla tutuşub 

boğuşdu-ğumuz vaxtlarda, yol üstü bu səhnələrdən 

birinin təsadüfi şahidi olan briqadir  Sabir ƏĢrəfov 

(rəhmətə gedib) ―Belə özündən deyənsinizsə, 
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güclüsünüzsə, gəlin sizi aparım bir yerə, orda əməlli-

başlı güləşin‖ deyərək, bizi Nadir müəllimin evinin alt 

mərtəbəsindəki idman zalına gətirdi. İlk dəfə məni 

döşək üzə-rinə qarayanız, cılız bir uşaqla ―döyüşə‖ 

çıxartdıqda, sevindim ki, bunu mən ―yeyəcəm‖! 

Rəqibimin balacalığına baxmayaraq, məni o yana-bu 

yana  tullaması, başıma min ―oyun‖ aşması rəh-mətlik 

Sabir kişini dilə gətirdi: ―Ə..., sənə demədimmi, bildik-

lərin ―korsalmanıdır‖, burda səni söküb-yığacaqlar?!‖ 

O gündən (on üç yaşımdan) etibarən özümə söz 

verdim ki, nəinki o balaca oğlanı yıxacam, hətta ondan 

da böyük nəticələr əldə edəcəm. (sən demə o, balaca 

oğlan Mübariz Mikayılov imiş. A.A ). 

Sonradan müntəzəm məşqlər sayəsində, (az 

müddət keçməsinə baxmayaraq) müxtəlif rayonlarda 

təşkil olunan respublika yarışlarında və ümumittifaq 

turnirlərində fərqlən-məyə başladım: I, II, III yerlər, 

hədiyyələr, diplomlar və s. 

Nadir müəllimə və təlim etdiyi idman növünə 

bağlılığı-mız bizə cəsarət və sərbəstlik verərək həyat 

yollarında qol-qanadımızı bərkitdi. Təcrübəli məşqçi 

bizdən ona lazım olan nəticəni almağa çalışırdı. 

Uşaqların bəzisindən istədiyini ala bilirdi, kimdən isə 

yox. Onun potensialı tükənməz idi. Zəhmət- sevərliyi, 

həyat coşqunluğu məşqçini yeni-yeni çempionlar 
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hazırlamağa səsləyirdi. Amma vaxtsız əcəl macal 

vermədi ona. 

Lakin bu gün yeri boş qalan Nadir müəllimin 

yerini doldurmaq istəyiriksə, ondan öyrəndiyimiz 

ustalıq və yüksək peşəkarlıq sirlərini mükəmməl 

şəkildə yeni nəslə çatdırmalıyıq. Yalnız bununla biz 

onun xatirəsini əbədiləşdirə bilərik. 

Fərəhli haldır ki, bu gün hazırladığımız 

idmançıların əkəriyyəti spartakiada, çempionat, 

turnirlərə aparılan hər 8  nəfərdən beşi, hər 5 nəfərdən 

üçü mükafatlanır. Bizə başucalığı gətirən gəncliyimizə 

görə həm ölkə rəhbərliyinə minətdar-lığımızı 

bildirməli, həm də Nadir Ağayevin ruhu qarşısında baş 

əyməliyik. 

Olimpiadanın 100 illiyində, Atlanta 

Olimpiadasının iştirakçısı olmuş Vilayət Ağayevin - 

dünyanın 168 ölkəsinin qoşulduğu bu möhtəşəm 

yarışda 10 ən güclü idmançı arasında VII olması Nadir 

güləş məktəbinin bu günkü uğurlarındandır...  

Nadir Ağayev bizi tez tərk etsə də tarix boyu 

yaşaya-caqdır. Yenə də insanları yaxşı işlər görməyə 

səfərbər edəcək, yənə də bizlərə xeyirxahlıq hissləri 

aşılayacaq. 
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QardaĢxan Adəm oğlu Əmənov  (1959) 

 

Yunan-Roma güləĢi üzrə idman 

ustası, Masallı rayon GĠĠ-nin məĢqçi-

müəllimidir. 

 

Yalnız o şəxslər öncül 

yerdə dayana bilər ki, onlar 

öz sənət-lərini sönməz bir 

məhəbbətlə se-vir, onun 

oduna yanmağı bacarır-lar. 

Nadir Ağayevdə həm bu 

sevgi vardı, həm də böyük 

məsuliyyət hissi. Güləş 

zalına ilk gəlişimdən - 13 

yaşımdan etibarən mən 

bunun şahidi olmuşam. O gündən bu gü-nə kimi bu 

müqəddəs insanın hesabına ömürlük idmana bağlan-

dım. 
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Məşqlər zamanı çox dəqiqlik, intizam və sənətə 

məsu-liyyət hissi var idi onda. Hamı onun istedadına, 

məşqçi im-kanlarına, işləmək həvəsinə heyran idi. 

Əsil-həqiqətdə təcrübəli müəllim, öz işinin ustası olan 

N.Ağayev cavan olsa da ―həyat görmüş‖ insan idi. 

Adama səmimi şəkildə elə müdrik məs-ləhətlər verərdi 

ki, qulaq asmamaq mümkün deyildi. 

Onun dövründə rayonumuzda güləş inkişaf edib 

çox irəli getmişdi. Təkcə bizim heyətin 1974-1976-cı 

illər ərzində imza atdığı uğurlar buna bariz nümunə ola 

bilər. Bu gün ümüm-dünya şöhrəti qazanmış 

Azərbaycan idmanında güləş cəfakeşi Nadirin 

zəhmətini unutmaq ən azı insafsızlıq olardı.  

Nadir müəllimlə hər görüş, hər yarış xatirədir. 

İstər doğ-ma torpağımızda olsun, istərsə də digər 

respublikalarda. 

Ona müəllim demək azdır. O, bizim mənəvi 

atamız idi. Allahın qismətidir: övladı olmasa da, bizi 

öz övladı bilirdi.  

17 ildir ki, məşqçi-müəllim işləyirəm. İlk illər 

çətin-liyimiz çox olub. Səyədulla müəllimlə mən 

Ərkivanda güləş məşqlərinə yenidən start verəndə 

xeyriyyəçilərimizdən MəĢkur Qasımov, Qalib 

Məmmədov və Gülağa Qənbərovun bizə kö-məkliyi 
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çox olub. Hər kəs qazancının dalınca qaçdığı vaxtlarda 

biz bu müqəddəs işimizlə məşğul olmuşuq. Bu gün 

bəzi çətinliklərimiz olsa da, yüksək nəticələr əldə 

etmək uğrunda mübarizədən bir addım geri çəkilmək 

niyyətimiz yoxdur. Hər şeyi dövlətdən tələb etmək və 

yaxud da hər dəfə eyni iş adamlarına müraciət etmək 

də düzgün deyil. Çox saylı əhalisi olan qəsəbəmizdə 

yetərli qədər imkanlı şəxslər var. Məncə belə anlarda 

öncə “özümüzkülər” bizə həyan durmalıdır: Nadir 

ənənələrinə sadiqliyimizi birlikdə, vəhdət şəklində, 

əməli işi-mizlə sübuta yetirmək naminə. 

Biz bu gün ölməz ustadımızı gəncliyin 

təsəvvüründə canlandırmağı bacarmalıyıq və onları 

inandırmalıyıq ki, N.Ağa-yev kimi idman fədailərini 

tanımaq qəlbində vətən eşqi olan hər bir kəs üçün 

vacibdir. 

Əgər bu gün özü yoxdursa, bu o demək deyil ki, 

o, ―irəli getmir, artmır‖. Əsla, belə deyil: onun yolu, 

metodu, məktəbi öyrənilir və öyrədilir. Öz 

tələbələrinin, yetirdiyi gənc güləş-çilərin varlığında 

artır və yüksəlir. 

Nadir Ağayev şərəfli ömür yolu və fəaliyyəti ilə 

biz gənc məşqçilərin həyat mayakına çevrilmiş, sənət 

yolumuzda aydın-lıq saçıb, genişlik açıb. Əgər bu cür 

cəsarətli müəllimlər ol-masaydı, bəzi paxıl və qısqanc 
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həmkarları biz gəncləri həyatın ilk pilləsindən o tərəfə 

adlamağa qoymazdılar. Ona görə də bəzən ona qarşı 

hücumlar, təzyiqlər olurdu. O, isə ciddi-cəhdlə bizi 

müdafiə edirdi. Çünki Azərbaycan idmanının 

gələcəyini gənclərdə görürdü. Nadir müəllimin ayrıca, 

kənddə evində güləş zalını açmağının əsas 

səbəblərindən də biri bu idi. 

Kim nə deyirsə-desin,güləş sənəti, məşqçi-

müəllim sənəti gözəl sənətdir. Nadir Ağayev kimi 

çempionlar məşqçisi isə o gözəlliyin təmsilçisi... 

Tərlan Mirzəli oğlu Nuriyev (1953), 

 

Yunan-Roma güləĢi üzrə  

 SSRĠ-nin idman ustası, təqaüddə olan  

polis polkovnik-leytenantı 

 

İnsan var ki, ölür və 

unudulur - elə bil heç 

yox imiş bu dünyada. 

İnsan da var ki, 

ölümüylə təzə bir həyat 

baş-layır, əbədiyyətə 

qovuşur! 

        Nadir Ağayev 

əbədiyyətə qovuşmuş, 

yaddaşlarda xoş 
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duyğularla xatırlanan insanlar-dandır. 

...Yadımdadır, onun  to-yu olanda (Ərkivan kəndində) 

mənim  9 yaşım vardı. İki gün davam edən toyu 

respublika-nın tanınmış muğam ustası Əbülfət Əliyev 

idarə edirdi. O vaxtlar uşaqları nəinki toyxanaya, heç 

yeməkxanaya buraxmırdılar. Ancaq  Nadir müəllimin 

tapşırığı ilə bütün uşaqlar üçün yeməkxanada xüsusi 

yer ayrılmışdı. Həmin dövrün uşaqları üçün bundan  

böyük sevinc nə ola bilərdi? 

 İlk məşqlərə başlayanda 15 yaşım var idi. Qısa 

müddət ərzində hər şeyə alışmışdıq. Hamımızın 

sevimlisi Nadir müəl-lim bizimlə həmişə həlim 

davranar, hissiyyatımıza toxunma-mağa çalışardı... 

 Qazax rayonuna – ―Məhsul‖  KKİC-nın 

respublika bi-rinciliyinə yollananda, yarı yolda məni 

maşından yerə salıb, Biləsuvar şəhərindən ―Səməd 

Vurğun― adına sovxoza qədər  qaçırtdılar. Çünki 

çəkim normadan artıq idi. O vaxtlar  yük maşını ilə 

(Zil-in sürücüsü Samiq idi) yarışlara gedərdik. Yük 

yerinə döşək salıb əyləşərdik. Hətta yolda məni nahar  

ye-məyindən də məhrum etdilər ki, çəkim 52 kq-a 

ensin. Elə oldu ki, yarış vaxtı çəkim 51 kq gəldi. 

 Bu yarışda Nadir müəllim ―Tarzan‖ ləqəbli bir 

pəhləvanla güləşməli idi. Əvvəlcədən qərara alınmışdı 

ki, görüş heç-heçə qurtarsın. Mübarizə zamanı qarşı 

tərəf  bu fürsətdən  istifadə  edib, qalıb gəlmək istədi. 

Fasilə zamanı razılaşdılar ki, əsil ―döyüş‖ olsun, kim 

güclüdürsə, o qalib gəlsin. Təşəbbüskar şamaxılı 

Xankişi müəllim oldu. Nadir müəllim isə gülüm-
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səyırdi. Biz hamımız bilirdik ki, o həmişə əsəbləşəndə 

belə edir. 

 Döyüş başladı. Nadir bir anlığa rəqibini 

qucaqlayıb ―sıxdı və buraxdı,‖ artıq görüşü davam 

etdirməyə ehtiyac qalmadı... 

 Təbii ki, Qazax rayonunda N.Ağayev böyük 

hörmətə malik idi. Çoxlu dost-tanışı vardı bu 

pəhləvanlar yurdunda. Saat 18
00

-da evə dönməli idik. 

Elə oldu ki,gecə saat üçə kimi yubanmalı olduq. Bizi 

qonaq etdilər, mərkəzdə, park deyilən yerdə  ziyafət 

məclisi quruldu ... 

 İlk dəfə məni Rusiyaya aparanda səkkizinci 

sinif şagir-diydim. Gedəndə qatarla getmişdik. Hətta 

bu səyahət zamanı maraqlı bir ―macəram‖ da  

olmuşdu. Rostov  şəhərində dostları ilə qarşılaşan 

Nadir müəllim  ―diplomat‖ çantanı mənə əmanət edib 

tapşırdı ki, bundan muğayat ol, indi qayıdıram. 

Sonradan bildim ki, içində pul varmış. Rəhmətlik 

Vaqif və Rəhim müəl-lim də bizimlə idilər. Çoxlu 

adamlar toplaşmışdı  Nadir  müəl-limin ətrafında. Mən 

də bir kənarda durub onlara tamaşa edirdim. Bir də 

ayılıb  gördüm ki, çantanı itirmişəm. Bərk nara-hat 

oldum, nə hala düşdüyümü bir Allah bilirdi. Mənə 

yaxınlaşıb çantanı istəyəndə, dedim ki yoxdur. Nadir 

müəllim ciddi bir görkəm alaraq: ―söz vermişdim ki, 

səni Rostova gətirəcəyəm, gətirdim? Sən isə bir 

çantanı saxlaya bilmədin‖. Lap ağlamaq həddinə 

çatmışdım. Əgər o, dodaqaltı  gülüm-səməsəydi, halım 

bundan da betər olacaqdı. Sən demə, məni yoxlamaq 
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üçün bu ―oyun‖u fikirləşiblər. Belə zarafatları çox idi 

rəhmətliyin. 

 Sonradan polis akademiyası, partiya məktəbini 

bitirsəm də, ilk dəfə instituta (Azəbaycan DBTİ-na) 

daxil olmağım güləşlə, Nadir müəllimlə bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, mənim kimi neçə-neçə gəncin həyatda 

formalaşmasının səbəbkarı məhz  Nadir Ağayev 

olmuşdur. 

 Bu gün də özümü xoşbəxt sayıram ki, bu cür 

gözəl insan mənim müəllimim olub.    

  

 

    Sultan Sahib oğlu Məhərrəmov  (1961) 

 

Yunan-roma güləĢi 

üzrə idman ustası, Masallı 

rayon GĠĠ-də məĢqçi 

müəllim iĢləyir. 

 

Həyatda elə 

şəxsiyyətlər olur ki, sadəcə 

yaşamırlar, bütün ömür-ləri 

boyu şam kimi yanır, 

insanların ürəklərini nurlandırır, ülvi əməllər uğrunda 

necə mübarizə etməyi onlara öyrədirlər.  
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Mən ilk mübarizəmə 7-8 yaş-larından 

başlamışam. O vaxt Bö-yükxan Gülverdiyev əlimdən 

tutub məni zala gətirdi. Artıq biz məşqlərə başlayanda 

Tərlan Nuriyev, Gülbala Quliyev (ona “Gülən” 

deyərdik), MaĢallah DadaĢov və başqaları təcrübəli 

güləşçilər idilər. Bu zalda nəinki biz - Qızılavar, 

Kolatan, Dadva, Digah, Yeddioymaq və digər 

kəndlərdən gələn yeniyetmələr də məşq edirdilər.  

1975-ci ildə 9 nəfərik heyətlə Xanlar (Göygöl) 

rayonuna  yarışa gedərkən, Vaqif müəllim də bizimlə 

idi. Ağcabədidə yol kənarında yeməkxana qarşısında 

maşını saxlayanda Nadir müəllim ―Burda yaxşı piti 

verirlər, özü də lavaşla‖ deyib, bizi yeməyə dəvət etdi. 

Dadaşın çoxdan bəri tanıdığı İsmayıl adlı şəxs irəli 

gəlib bizimlə görüşdükdən sonra: ― Ay Nadir müəllim, 

burda, mənim yanımda güləşə meyilli birisi var, əgər 

icazə versəniz, sizinkilərdən biriylə güləşər. Əgər o 

udsa, yeməyin pulunu ikiqat verəcəksiniz, əksinə olsa, 

haqq-hesabı almayacağıq‖, deyib həmin gənci 

yanımıza gətirdi. Doqquz nəfərlik heyətə baxıb 

―süzdükdən‖ sonra, özünə rəqib kimi məni seçdi və 

başladıq yaşıl çəmənliyin üstündə qapışmağa. Bir-iki 

fənd ilə rəqibimi o yana-bu yana tullayandan sonra 

rəhmətliyin qəhqəhəsi aləmi bürüdü. Dadaş mərci udsa 

da, pitilərin pulunu ödədi və yolumuza davam etdik... 
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Məşqlər zamanı iradları haqlı olduğundan, heç 

kim onun dediklərindən kənara çıxmazdı. Artıq illər 

keçdikcə bu vərdiş-lərə alışırdıq. Yarışlar öncəsi isə 

daha tələbkar və diqqətcil ol-mağa çalışardı. 

İndiyəcən yadımdadır. Daşkəsən rayonuna yarışa 

gedirdik. Elə təzəcə ―Pobeda‖ya əyləşmişdik ki, 

yenidən çəkimizi yoxlamaq məqsədilə bizi maşından 

yerə saldı. Mən 1,5 kq, rəhmətlik QardaĢəli Ağayev və 

kolatanlı Vaqif Ġslam oğlu hərəsi bir az artıq 

gəldikdən sonra, ―eybi yoxdur, mən bunun çarəsini 

bilirəm‖, deyib, bizi yenidən maşına oturtdu və yola 

davam etdik. Daşkəsənə az qalmış, dörd yol ayrıcında 

maşını saxlayaraq, biz üç nəfərin yerə düşməsini xahiş 

edəndə, öz işimizi anladıq. 3-4 km yolu qaçmaq tələb 

olunurdu. Yarı məsafəni qət etmişdim ki, yanımdan 

şütüyüb ötən ―jiquli‖ maşınında bir nəfərin mənə arxa 

şüşədən əl yelləyərək keç-diyini görəndə, 

təəccübləndim ki, görəsən bu kimdir? Mən öndə ikən, 

Vaqif ilə Qardaşəli arxamca gəlirdilər... 

Nəhayət budur, irəlidə yaşıl rəngli ―Pobeda‖nın 

dayan-dığını görəndə bir az toxdadım. Yaxınlaşanda 

Qardaşəlinin də orda olduğunun şahidi olanda, mənə 

qaranlıq qalan ―jiquli məsələsi‖nin sirri açıldı... 

Hətta o qədər qaçmışdım ki, çəki zamanı 

normadan da aşağı gəldim. Təşkil olunan xatirə 
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turnirində 6 uğurlu nəticə əldə edərək,  komanda 

hesabı ilə II yerə çıxdıq. 

Belarusiyanın Qomel və Qrodnı, Ukraynanın 

Kiyev və Zaparojye şəhərləri kimi bir çox yerlərdə 

keçmiş SSRİ çempionatı xarakterli yarışlarda 

vətənimizi layiqincə təmsil etmişik. 

İnstitutun IV kurs tələbəsi ikən, bir gün ustadın 

aramızdan getdiyini eşidəndə gözlərimdən ixtiyarsız 

yaşlar axdı, dünya gözümdə qaraldı. Axı o, hələ 

xalqımız üçün daha səmərəli işlər görməyə, yeni 

çempionların, dəyərli kadrların üzə çıxmasına nail 

olacaqdı. Amma yenə də heyifslənməyə dəyməz. 

Təsəllimiz budur ki, Nadirin yadigarları yaşayır, 

yolunu davam etdirir və həmişə yaşadacaqlar onun 

adını. 
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Mübariz Ġdris oğlu Mikayılov (1957) 

 

Yunan-Roma güləĢi üzrə idman 

ustalığına namizəd, Masallı rayon GĠĠ-

də məĢqçi-müəllim iĢləyir. 

 

 O vaxtlar 

gözümüzə böyük 

görsənən, lakin əs-

lində kiçik zalda və o 

hə-yətdə idman şəraiti 

baxı-mından heç bir 

çətinliyimiz olmayıb. 

1969-cu ildən eti-

barən Ə.Əliyev, 

Ə.Maza-nov, 

B.Gülverdiyev, Məş-

kur və Salam Qasımov qar-daşları, Fərəməz Məmmə-

dov, Ġltifat Kərimov və di-gər güləşçilərlə birgə məşq-

lərə qoşulmuşam. Onu da deyim ki, bizim heyət ən 

güclü heyət idi. 

1974-cü ildə 20 komandanın iştirakı ilə Bərdədə 

keçirilən respublika birinciliyində 11 çəkidə 5 nəfər 
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birinci, 6 nəfər isə ikinci və üçüncü yerə sahib 

olmaqla, komandamız ən yüksək pilləyə qalxıb, SSRİ 

birinciliyinə vəsiqəni qazandıqdan sonra, Bakı 

şəhərinə bir aylıq təlim-məşq toplanışına cəlb olunduq. 

1975-ci il avqustun ortalarında Düşənbəyə - ölkə 

birin-ciliyinə yollandıq. Həmin yarışdan ikinci yerin 

sahibi kimi geri dönəndən sonra, bizə iki sosialist 

ölkələrində keçiriləcək yarışlara lisenziya verilsə də, 

respublika təhsil nazirliyi nədən-sə bizi o yarışlara 

buraxmadı. Sovetlər dönəmində bu cür maneələr çox 

qarĢımızı kəsib. Özü də “bizimkilərin” əli ilə... 

Mən iki dəfə Azərbaycan çempionu olmuşam. 

Zaqatalada keçirilən birincilikdə idman ustası 

Kolayevə və Qubadan olan idman ustasına təmiz 

qələbə ilə üstün gələrək ustalığa namizəd-liyimi təmin 

etdim. 

Sonrakı illərdə isə, ―Məhsul‖ KKİC respublika 

yarışında və Şəki şəhərində keçirilən respublika 

spartakiadasında birinci yeri tutmuşam. Demək olar ki, 

1980-ci ilə kimi yarışlarda uğurla çıxış etmişəm. 

Hərbi xidmətdən sonra – Nadir müəllimin 

UGİM-də direktor işlədiyi dövrdə mərhum Vaqif 

Ağayev və Rəhim Rəh-manovla birgə, köməkçi-

məşqçi kimi çalışmışam. 
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Lətifələr danışmağı sevən, zarafat etməyi 

xoşlayan Nadir müəllim məşq və yarışlar zamanı çox 

ciddi və tələbkar idi. Bircə sərt baxışından səhvimizi 

anlayıb ―günahımızı‖ yumağa çalışardıq. 

Səmimi və mehriban olan bu insanın ölməz 

xatirəsi bu gün də unudulmaz və əbədidir! 

 

 

Ġsmayıl Ağababa oğlu  

ġahgəldiyev  (1953), 

 

    I dərəcəli 

idmançı, 

Masallı Ģəhər 

sakini. 

 

İdmana həvəsim erkən oyansa da, bir az gec – 16 

yaşında ikən Ərkivan kəndindəki güləş zalına getməyə 

başlamışam. Qışın qarlı günlərində də məşqlərdən 

qalmırdıq. Zalda iki nəfər olsa belə, məşğələlər 
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keçirilərdi. Hər dəfə əsl ata qayğısı ilə qarşılanaraq, 

sağlam mühit şəraiti ilə əhatə olunmuşduq.  

1969-1972-ci illər ərzində respublikada təşkil 

olunan əksər idman tədbirlərində uğurla çıxış etmişəm. 

1972-ci ildə 37-yə yaxın rayon və idman cəmiyyətinin 

təmsil olunduğu res-publika çempionatında 7 nəfərə 

qalib gələrək finala qədər ad-dımlamışam. 1974-cü 

ildə yenə Azərbaycan birinciliyinə qatı-laraq qalib 

kimi ümumittfaq turnirlərinə vəsiqəmi təmin et-mişəm. 

Həmən vaxt Ədalət Mazanov da mənimlə birgə gülə-

şirdi. Bir il sonra isə Tacikistanda SSRİ birinciliyində 

koman-damızın uğurlu nəticəsində mənim də payım az 

olmayıb ( finala qədər yüksəlmişdim). 

Gəncədə ali təhsil alarkən tələbələr arasında 

keçirilən ya-rışlarda həm məşqçi, həm də qalib güləşçi 

kimi istirakım çox olub. Sonradan isə, bir ara 

xəstələndim və sevimli peşəmdən ayrıldım.  
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Övladlarımdan Elman futbol ilə (vaxtı ilə 

―Viləş,‖ ―Xə-zər‖ Lənkəran və respublika olimpiya 

yığmasında oynayıb), Feyzulla isə karate ilə 

məşğuldur. 

     Ötən illəri yada salanda Nadir Ağayevlə keçən hər 

bir günüm xoş bir xatirədir. Amma ən acı xatirəm isə 

ölümündən əvvəl, onunla birgə öz maşınında Bakıdan 

Masallıya gəldiyimiz günün xatirəsidir. Həmən gün 

əsəbi və qanı qara olmasının səbəbini soruşanda, belə 

cavab verdi: ―Ay İsmayıl, uşaqların sənədlərinə görə 

nazirliyə getmişdim. Orda bir tələbəmlə görü-şərkən, 

mənə dedi ki, ay Dadaş, nə yaman qocalmısan?...‖  

Masallı güləş yığması Tacikistanda (1975-ci il). 
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Yol boyu mənə deyirdi ki, onu sükan arxasında 

yuxu tut-masın deyə, söhbət edim. Amma rayona kimi 

fikirli-fikirli, hey düşünürdü. Nəsə o ―söz‖ bərk 

tutmuşdu rəhmətliyi. 

Sonradan, rayon mərkəzində - Böyükxandan 

Nadir müəl-limin qəfil ölüm xəbərini eşidəndə 

sarsıldım... 

Son anıma qədər o şəxsiyyəti unuda bilmərəm! 

 

 

Sücəddin Qürbət oğlu  

Gülverdiyev  (1958), 

 

Yunan-Roma güləĢi üzrə idman 

ustası, Ərkivan qəsəbə 3 saylı tam orta 

məktəbin bədən tərbiyəsi və idman 

müəllimi. 

 

Həyətimizdə üzüm 

tənəklərinin altında, yerə 
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sərilmiş həsirlərin üstündə uşaqlarla güləşirdik. Qon-

şuluqda yaşayan əmim oğlu Ədalət Mazanov bizə 

gələrək, həyətdə cəld və çevik hərəkətlərimin şahidi ol-

duqda, onunla birgə qonşuluqdakı idman zalına 

getməyimi təkid etdi. 

On bir yaşım vardı. Məşqə gəlişimin ilk günü idi. 

Artıq orta məktəbdən tanıdığım Ə.Əliyev, 

M.Mikayılov, B.Gülverdiyev və başqaları hamısı 

burda idilər. Əmim oğlu məni Nadir müəllimə təqdim 

etdikdən sonra, rəhmətlik məni başı üstə qaldırıb sonra 

yerə qoydu. İki əli ilə başımı tutub, astaca silkələdi. 

Məni idman geyimləri ilə (barsovka və triko ilə) təmin 

etdikdən sonra bir nəfərlə güləşəcəyimi bildirdi. 

Təcrübəli rəqibimə üstün gəldikdə məşqçi alnımdan 

öpərək, məni özünə ―sıxdı‖... 

Dəfələrlə respublika çempionatı və turnirlərin 

müka-fatşısı oldum. Güləşçilər arasında fərqləndiyimə 

görə (əsasən cəld və çevikliyimə görə) 8-ci sinifdən 

Razin (indiki Ba-kıxanov) qəsəbəsindəki idman 

təmayüllü internat məktəbində (məşqçi İ.Çöpçiyev) 

məşqlərə qoşularaq, təhsilimi davam et-dirdim. 

―Burevestnik‖ tələbə idman cəmiyyətinin Alma-Ata, 

Minsk şəhərlərində keçirilən keçmiş SSRİ 

birinciliklərinin qalibi olmuşam. 
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...Artıq o vaxtlar ittifaqın hər yerində bilirdilər ki, 

Masallı rayonunun Ərkivan kəndində Nadir Ağayevin 

evində çem-pionlar zalı fəaliyyət göstərir. O, bu 

rəğbəti, şöhrəti öz zəhməti hesabına, cəngavərlərinin 

misilsiz qələbələri hesabına qazan-mışdı. Masallı 

şəhərindən Rəmzi, Qivami, Rakif Babaserli və adlarını 

unutduğum digər rayon, kənd cavanları bu güləş zalına 

gəlirdilər. Qardaşlarım Nuhəddin, Ġlham və Ziyafət də 

bir neçə yarışların mükafatçıları olmuşlar. Nuhəddin 

indi ali təhsilli idman müəllimidir.  

Nadir müəllimin məşq zamanı yaratdığı ab-hava, 

gənc güləşçilərlə zərgər dəqiqliyi ilə işləməsi hamını 

valeh edirdi.  

Yarışlar ərəfəsində hər bir  idmançının ilk anlar 

həyəcan və təşviş içində olması qaçılmazdır. Lakin 

əksər hallarda biz özümüzü tam sərbəst, rahat və 

güvəncli hiss edirdik. Çünki, Nadir müəllim həmişə 

bizim yanımızda idi. Yarışlar zamanı bi-zimlə hər 3 

dəqiqənin hesabatını aparır, növbəti hissəyə hazırlıq 

tövsiyələrini: hansı fəndin mümkünlüyünü və ya 

onların əksini (konturunu) işlətməyi dönə-dönə 

vurğulayaraq, dəqiq izah-larını veriridi. 

Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, əvvəlki güləşlə 

(klassik) indiki güləşin (Yunan-Roma) qaydaları 

arasında xeyli fərq var. Çünki, biz o vaxtlar 9 dəqiqə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
164 

ərzində ( hər hissə 3 dəqiqə) nəyə qadir olduğumuzu 

bir-birindən maraqlı fəndlərlə nümayiş etdirə 

bilirdiksə, bu günkü görüşlərdə az bir müddət ərzində 

bu im-kansızdır. Deyərdim ki, hər dəqiqə yarımdan bir 

―Parter‖  və-ziyyətinin verilməsi güləşə xələl gətirir. 

İndi təşkil olunan mötəbər yarışlarda, o zamanlar 

işlədilən fəndlərin 20%-i işlədilir. Nə isə, mülahizələr 

çoxdur. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir. Ola bilsin ki 

kimlərsə mənimlə razılaş-masın... 

Bəli, bu gün nə qədər ağır olsa da, Nadir Ağayev 

kimi zəngin təbiətli bir insan haqqında, bizə nəzakətli, 

düzgün, doğ-rucul və mehriban olmağı öyrədən 

pedaqoq haqqında keçmiş zamanda danışırıq. Bircə 

onunla təsəlli tapırıq ki, o dünyasını dəyişsə də, onun 

adı bu gün bizimlə, sabah isə gələcək nəsillər ilə 

yaşayacaq!  

 

 

Rafiq Əliağa oğlu Hüseynov (1946), 
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                      Lənkəran Ģəhər 

sakini,  

                                  veteran 

güləĢçi. 

 

On üç yaşımdan etibarən 

1966-cı ilin sentyabr ayına qədər 

Nadir müəllimin tələbəsi 

olmuşam. O, Masallı rayonuna köçdükdən sonra 

köməkçi-məşqçi Həsənağa Məmmədov ustadın işini 

davam etdirdi.  

Nadir Ağayevin fəaliyyəti döv-ründə Lənkəranda 

idman vüsətlə inkişaf etməyə başladı. Rayonumuzun o 

vaxtkı idman rəhbərləri Məcid müəllim (gərmətüklü), 

Ramiz Kazımov, Arif Qarayev, Oruc BaxĢıyev və 

Rüstəm müəllim kimi insanların köməkliyi ilə az 

müddət ərzində, güclü rəqabət şəraitində bir neçə 

idman bölmələri (futbol, voleybol, basketbol və s.) 

yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Nadir 

müəllimin şəxsi təşəbbüsü və zəhməti sayəsində güləş 

məktəbi yaradıldı.  

Sərbəst güləş üzrə məşqçi Əbdül Əliyev ictimai 

iaşə işinə getdiyindən, onun bölməşindəki 
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pəhlavanlara da Nadir müəllim məşq keçirdi: üç qrup 

sərbəst güləşçilər, üç qrup da ―klassik‖lər (yəni yunan-

romaçılar). Hər bölmədə 20-25 idmançı var idi. 

Yaşlılara axşamlar məşq keçərdilər. Məktəbin bütün 

məsuliyyə-ti Nadir Ağayevin üzərində idi. Gərgin iş 

cədvəli, yarışlara hazırlıqlar, təşkilatşılıq işləri və s. 

Bir tərəfdən vaxtın azlığı, bir tərəfdən də güləşə 

bağlılıq onu pedaqoji fəaliyyətindən ayırdı, (2 nömrəli 

şəhər orta məktəbində coğrafiya müəllimi işləyirdi) bir 

dəfəlik idman zalına qayıtdı. 

Güclü atletləri aşkar etməkdən ötrü həmişə 

axtarışda olan məşqçi tez-tez rayon və zona 

birincilikləri təşkil edərdi. Yarışlar şəhər ərazisində -- 

Qaladakı zalda, zabitlər evində, 3 nömrəli orta 

məktəbdə, şəhər stadionu və ―Stalin bağında‖ 

(―Dostluq‖ parkında) və s. keçirilərdi. Lənkəranın 

kəndlərindən  (Çərmətük, Nüvədi və s.),  Lerik 

rayonundan gələn gənclər, şəhər orta məktəblərinin 

şagirdləri, pedaqoji və tibb məktəblərinin tələbələri və 

digər cəmiyyətlərin nümayəndələri bu yarışlarda 

güclərini sınayırdılar. 

Bizim çox güclü heyətimiz var idi. Yaddaşıma 

həkk olun-muş güləşçilərdən Rəhman Hüseynov, 

Məcid Əhədov, Zəfər və ġamil Kələntərli qardaĢları, 

Faiq Əzizov, ġahrza Əliyev, ġamil Tağıyev, Nurəddin 
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(balaca Nuri), Fuad Mütəllim oğlu, Mübariz 

Məmmədov, Urfan Hüseynov (“Koroğlu”), balaca 

Həsən, ağır çəkili Hacı (rəhmətlik “fantamaz” Əlinin 

qar-daĢı), Ağanəcəf Əzimov, Ağakərim Ġsmayılov, 

Mahmudağa Abdullayev, ƏĢrəf Nəhmətov, Mirsahib 

TalıĢınski, ƏlipaĢa və Ağaismayıl Fərzəliyev 

qardaĢları, Səmədağa Səmədzadə və onlarca başqaları 

həmişə Nadir Ağayevin ətrafinda olmağa çalışırdılar. 

İstər güləş meydanında olsun, istərsə də ad günü və toy 

mərasimlərində. Qaşqabaqsız, gülər üzü olan bu insan 

həm də bizimlə dostluq edərdi. Hamı onu sevərdi. 

Çünki, özünü sevdirmək qabiliyyətinə malik idi Nadir 

Ağayev.  
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Məşq prossesində dönə-dönə tövsiyyə edərdi ki, 

bir-biri-nizə qalib gəlməkdən çox, fənd göstərməyə 

çalışın ki, sabahkı yarışlarda əziyyət çəkməyəsiniz. 

Yarış zamanı döşək üzərinə də bizi gülə-gülə, ruh 

yüksəkliyi ilə yola salardı. Məğlub olduğu-muz 

dəqiqələrdə belə, bizə təsəlli verərək: ―hələ axırıncı 

―sx-vatka‖da udmaq şansın var, sonacan müqavimət 

göstər, aktiv ol‖ deyərdi. Həqiqətən  də, çox vaxtlar 

təcrübəli məşqçinin de-diyi kimi olardı, son anlarda 

nəticə dəyişərdi.  

Ayaqüstə (soldan)  Ş. Əliyev, Əlinazim, Ş.Kələntərli, 

R.Hüseynov, Xudu, Mirağa, Mahmudağa, İslam, Şirzad, 

Nurəddin, oturanlar Nizami Tağıyev, 

 Hikmət Abdullayev, Xudu 
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Əvvəllər əsasən Azərbaycan daxilində yarışlarda 

iştirak edərdik. ―Bakı rusları və erməniləri‖nin 

ucbatından ittifaq yarışlarında ―çıxış‖ımız çətindən də 

çətin idi.  

Respublika birinciliklərinə hazırlığımız 

ərəfəsində məşq-lərimiz bir az da gərginləşirdi. Kross 

qaçışlarından sonra Xəzər sahilindəki qumsallığın 

üzərinə örtüklər sərib məşq edərdik. Bu cür çətin 

məşqlərdən sonra döşək üzərində rəqabət asan və rahat 

idi. 

Çox yarışlardan - məktəblilərin 

spartakiadasından, ―Məh-sul‖ yarışlarından, rayon və 

şəhərlərdə (Naxçıvan, Şamaxı, Şəki, Bakı, İmişli və s.) 

keçirilən müxtəlif səpgili turnir və respublika 

birinciliklərindən Lənkərana çoxlu kubok və fəxri 

fərmanlar gətirmişik. 

Keçən əsrin 60-cı illərində Şamaxı rayonunda 

keçirilən respublika birinciliyində ikinci, Şəki və 

İmişlidə isə birinci yerə çixmışam. Lənkəranda 

dəfələrlə çempion olmuşam. Sabirabad rayonunda 

güləşərkən xal hesabı ilə qalib gəldim. Təmiz qələbə 

çalacağımdan ehtiyatlanan idmançı məndən qaçırdı. 

Həmən ya-rışda ən yüksək pilləyə qalxdım. Mənə 

mükafat olaraq idman kostuyumu və fəxri fərman 
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verdilər. O vaxtlar medal yox, ancaq ―kağız‖ 

verərdilər. 

Tbilisidə keçirilən güləş yarışmasında ikinci, 

OİK (Ordu İdman Klubu) birinciliyində isə üçüncü 

yerə sahib çıxmışam.  

Ağır çəki dərəcəsində güləşçi çatışmadıqda, 

komandanın ümumi hesabına cərimə xalı gəlməsin 

deyə, çox vaxt Nadir müəllim özü xalça üzərinə 

çıxardı. Ağır çəkili olmasına baxmayaraq, ən çətin 

fəndləri asanlıqla, ustalıqla nümayiş et-dirərdi. 

Yadımdadır, Nefçala şəhərində keçirilən yarışların bi-

rində respublikada tanınmış məşqçi Əzizağaya qalib 

gəldi.  

Mərhum məşqçi Nadir Ağayev çox xeyirxah 

insan idi. İdman naminə, cənub idmançılarının parlaq 

gələcəyi naminə çox əziyyətlər çəkib. Öz vəsaiti 

hesabına idman zalı üçün təzə güləş müqəvvası, döşək 

örtükləri almışdı. Hətta xərclik verərək 16 dəst güləş 

döşəklərini də ilk dəfə o, gətirdi zala. Yarışlar öncəsi 

həmən döşəkləri maşınlara yükləyib tədbir (yarış) 

keçi-rilən yerlərə daşıyardıq. Qayğımıza qalardı ki, 

özünüzü əzmə-yin, əl-qolunuzu zədələməyin. 

Yemək talonları yalnız yarış keçiriləcək gün üçün 

veril-diyindən, 1-2 gün öncə rayonlara səfər edərkən 
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Nadir müəllim öz cibinin pulu ilə bizə yemək-içmək 

alardı. Çünki, nəqliyyat sarıdan da əziyyət çəkərdik. 

İlk illərdə ―QAZ-51‖ markalı, üstü bağlı yük 

maşınlarında yarışlara gedərdik. Sonradan isə qatar və 

avtobuslar vasitəsilə getməyə başladıq. 

Hətta bir ara məni zabitlər evində kassir işinə də 

düzəlt-mişdi... 

N.Ağayev respublika idmançıları arasında 

dostluq mü-nasibətləri yaradardı. Qazax rayonundan 

Əhmədov qardaĢları, ġamaxıdan Ġnqilab (Qədir) 

Bağıyev,  XoĢsəfa, Adil, SəyavuĢ, Bakıdan Əliheydər 

Qurbanov (“Neftçi”), Masallıdan Həmid Soltanov, 

Ceyhun, Seyran kimi onlarca güləşcilərlə birbiri-mizin 

qazandığı uğurlar barədə məktublaşardıq. 

N.Ağayev gözəl pedaqoq idi. Neftçala rayonuna  

yoldaş-lıq görüşünə getmişdik. Güləşci dostlarımızın 

dərsə davamiy-yəti və elmi biliklərə necə  

yiyələndiklərinin  şahidi olmaqdan ötrü, bizi onların 

təhsil aldıqları məktəbə aparan Nadir müəllim 1-2 

saatlıq qarşılıqlı sual-cavabdan, maraqlı diskussiyadan 

sonra bizə örnək olsun deyə, sübut etməyə çalışırdı ki, 

idmançı həm də bütün fənnləri maraqla oxumalı, 

savadlı olmalıdır. 
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    1967-ci ildə əsgərlikdən ezamiyyətə gəlmişdim. Bu  

ərəfədə rayonda güləş turniri keçirilirdi. Razılığımı 

alıb məni yarışa buraxdı. Uğurlu  çıxışımı izləyən 

Nadir müəllim əlini kürəyi-mə qoyaraq, 

mehribancasına: ―əhsən, Hüseynov, mənim tələ-

bəmsən ki, tələbəm. Heç nəyi yaddan çıxarmamısan!‖- 

dedi. Mən hərbi xidmətdən qayıtdıqda isə o, artıq 

Masallı rayonuna köçmüşdü. 

Nadir Ağayev ölməli insan deyildi. Çünki, o 

yaşaya-yaşaya yaşadırdı.  

Fariz  Əbdül oğlu  

 Məhərrəmov  (1946), 

 

                      Ġdman ustası, hal-hazırda təqaüdçüdür. 

 

 1965-ci ildə Bakıdan Lənkərana qayıtdığımdan, 

Nadir müəllimin rəhbərliyi ilə məşqlərə başladım. 

Artıq o vaxtlar mən gənclər arasında respublika 

çempionu idim. Elə həmən il Neft-çala rayonunda 

təşkil olunan milli güləş üzrə respublika yarı-şında 

iştirak edərkən, üzünü mənə tutaraq: ―Məhərrəmov, bu 

gün hamıdan çox sənə güvənirəm, bunlarla yalnız sən 
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bacararsan!‖ - deyib, məsuliyyətimi birə-beş artırdı. 

Məşqçinin ümidlərini doğrultmaq mənim üçün önəmli 

idi. Odur ki, görüş-lərin gərgin keçməsinə 

baxmayaraq, dalbadal beş qələbə qa-zanaraq finala 

yüksəldim. Keçmiş SSRİ çempionu Sabir Həsə-nova 

uduzaraq II yerin sahibi oldum. Bir gün sonra 

Azərbaycan Televiziyası ilə yayımlanan ―İdman 

icmalı‖ verlişində uğurlu çıxışımızı izləyən yerli əhali 

geri dönərkən bizi alqışlarla qarşıladı. 

Nadir Ağayevin rəhbərliyi altında bu cür 

qələbələrin sayı çox olub. İstər ölkə daxilində, istərsə 

də kənarda. ƏĢrəf Nəhmətov, Nadir Cabrayılov, Zakir 

Cəfərov, Baba Babayev mənim həmyaşıdlarım 

olmaqla bərabər, Nadir müəllimin ən fəal 

yetirmələrindən olmuşlar. 

Masallı rayonuna köçdükdən sonra da 

əlaqələrimiz kəsil-məyib. Ayrı-ayrı idman 

cəmiyyətlərini təmsil etməyimizə bax-mayaraq, 

yarışlarda həm məşqçi, həm də  güləşçi kimi, məclis-

lərdə bir ağsaqqal kimi, istirahət saatlarənda isə 

səmimi dost kimi qədrini bilmiş və dəyərləndirmişik. 

1974-cü ildə Zaqatala şəhərində keçirilən 

respublika çempionatında Nadir müəllim ağır, mən isə 

70 kq çəki dərəcə-sində ən ali mükafata sahib çıxdıq. 
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Həmən yarışda rəhmətliyin ―sxvatka‖ları indiyəcən 

gözümün önündədir. 

...―Pobeda‖ maşını ilə fəxri vətəndaşı olduğu 

Belqorod şəhərinə getmişik. Dost qazanan, uşaqlar 

üçün canından keçməyə hazır olan bir adam idi. Amma 

əfsuslar olsun ki, min bir əzabla qazandığımız dostu 

bir günün içində, erkən itirdik. 

 

 

Zakir Məmmədağa oğlu  

Cəfərov  (1942), 

 

                 I dərəcəli idmançı, 

Lənkəran 

                                Ģəhərində   

yaĢayır. 

 

 1957-ci ildən, Lənkəran şəhərində Qaladakı 

güləş zalında məşqlərə başladığım gündən Nadir 

müəllimi tanımışam. O, elə bir insan idi ki, çəxsən 
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mən onu heç kimlə müqayisə edə bil-mirəm. Kənardan 

baxanda bir az ciddi, bir az da ağır təbiətli insan təsiri 

bağışlayan Nadir müəllim, ünsiyyətdə bunun tam 

əksinə olaraq, ilk andan söhbətcil, maraqlı, zəngin 

intellektə malik bir şəxs olması ilə diqqət çəkirdi. 

Tələbələri ilə bağlı hər şeyi diqqət mərkəzində 

saxlayar, onlara səliqə-səhmanla geyinməyi, mədəni və 

əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməyi dönə-dönə tövsiyə 

edərdi. 

Yaxşı güləşdiyimə görə məni çox sevirdi. 

Azərbaycanın əksər rayonlarında onunla birgə 

olmuşam. Elə yarış olmazdı ki, Nadir müəllim 

yetirmələri ilə yer götürməsin, mükafat qazan-masın. 

1964-1965-ci illərdə SSRİ birinciliklərinin mükafatçısı 

olmuşam. 

Nəinki mənim, digər güləşçilərin - Əbdül 

Əliyevin, Fəx-rəddin Heydərovun, Solitskinin (rus), 

Nadir Cəbrayılovun, Zaqafqaziya çempionu 

Nəcəfağa Ağayevin, Zəfər və Aydın Kələntərli 

qardaĢlarının, Rüstəm Fərəcovun, Ġsmayıl və Raqi-

bin Nadir müəllimlə tanışlığı dostluğa çevrimişdi. 

Onun hələ Lənkəranda ikən qazandığı uğurları və 

sonradan Masallıda işlədiyi illərdə xoş sorağı bizi çox 

sevindirirdi. 
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Axırıncı dəfə onunla 1976-cı ildə Astara 

rayonunda rast-laşmışıq.  Oturub bir yerdə çörək 

yeyib, xeyli söhbət etmişdik. Rəhmətlik doğrudan da 

hər tərəfli və səmərəli istedad sahib-lərindən idi. 

Düzdür, Nadir Ağayevin arzuları bu gün həqiqətə 

dönsə də, xatirələrə dönmüş o qaynar günləri indi heç 

bir qüvvə geri qaytara bilməz.  

 

 

 

1962-ci il. Şəkildə (soldan)  Əliyev, N. Tağıyev,  

N. Ağayev, Z. Cəfərov, Nurəddin, Rafiq, Fuad 
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Hökmulla Qasımzadə (1953), 

 

    Yunan-Roma güləĢi üzrə 

idman  

        ustalığına namizəd, 

Lənkəran  

   Ģəhər UGĠM-nin məĢqçi-

müəllimi. 

 

Təkcə dünya və olimpiya oyunlarının qızıl 

medallarını qazanmaq üçün yox, həm də bədən 

tərbiyəsi və idmanın inki-şafı naminə layiqli  tələbələr 

yetişdirmək məşqçi-müəllimlər üçün, həm də vətən 

üçün şərəfdir.  

Nadir Ağayev kimi həyatını, canını idmana 

bağlamış şəxsiyyətlər həyatda az olur. Onun kimi 

H. Qasımzadə və Zəfər Quliyev 
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işləmək hər məşqçiyə qismət olmur. Fəxr edirəm ki, bu 

xoşbəxt insanın yolunu davam etdirənlərdən biri də 

mənəm. Çünki, ilk məşqçim Fariz Məhərrəmov da N. 

Ağayev güləş məktəbinin yetirməsidir. 

İlk dəfə 1975-ci ildə, Bərdə rayonunda keçirilən 

―Məh-sul‖ KKİC MŞ-nin respublika birinciliyində 

Nadir müəllimlə yaxından tanış olmuşam. Sonradan 

Masallı rayonunda işləsə də Lənkəran idmançılarına 

böyük önəm verər, həmişə bizimlə maraqlanardı. Hətta 

yarışların birində bizim heyətdə ağır çəkili güləşçi 

olmadıqda bu məğlubedilməz pəhləvan dadımıza 

yetdi. Müəyyən tellər bağlayırdı onu Lənkəranla. 

Həmişə ―talış balası‖ deyə, məni çağırardı.  

Günlərin bir günü Qarabağda (Şuşada) yarışda 

ikən bizə dedi ki ―Əli Əliyev haqqında telefilm 

çəkiləcək, sizi də orda işiqlandıracağıq. Qoy görsünlər 

ki, rayonlarda gələcəyin çem-pionları necə hazırlanır.‖ 

Sonradan o, rəhmətə getdi, hər şey yaddan 

çıxdı... 

Qeyd: Hal-hazırda Ulyanovsk şəhərində 

məşqçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan, ilk illərdə H. 

Qasımzadənin, son-rakı illərdə isə əməkdar məşqçi Əli 

Əliyevin yetirməsi olmuş Zəfər Quliyev (1972) üçqat 

Avropa çempionu, Dünya çem-pionatının və Atlant 
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olimpiadasının mükafatçısı, Rusiyanın əməkdar idman 

ustasıdır. 

Hökmulla müəllimin oğlu və yetirməsi Pərviz 

Qasımov (1978) isə 1995-ci ildə yeniyetmələr arasında 

Avropa və Dünya çempionatlarının gümüş mükafatçısı, 

1997-ci ildə gənclər arasında Dünya çempionu, 1999-

cu ildə isə gənclər arasında Avropa çempionu və 

böyüklər arasında III Yay idman oyunlarının 

(Ukrayna, Ternepol şəhəri) qalibi olmuş-dur. 1997-ci 

ildən etibarən yarışlarda Ukrayna respub-likasının 

bayrağı altında iştirak etmişdir.   

 

 

 

 

 

 

Aydın Əbdülhüseyn oğlu Əliyev (1941), 
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                           Yunan-Roma güləĢi üzr  

idman ustası,    

                                 Lənkaran Ģəhər  UGĠM-nin baĢ 

metodisti. 

   

 Lənkəran şəhərinin 

Qala adlanan ərazisindəki 

―sineqoq‖ ki-mi tanınan 

binada yerləşən idman zalı 

nəzdində fəaliyyət göstərən 

Yunan-Roma güləş 

bölməsində Həsənağa 

Məmmədovun rəhbərliyi ilə 

ilk məşqlərə başlamışam. 

Artıq mənim 20 yaşım 

olanda Nadir Ağayevlə tanış idim. 1961-1966-ci illər 

ərzində Lənkəran rayon güləş yığma komadasının baş 

məşqçisi Nadir müəllimin qabacıl idman mütəxəssisi 

kimi tanınması ilə ya-naşı, cənub bölgəsində güclü 

bahadırların yetişməsində müs-təsna rolu olmuşdur. 

14 dəfə 57 kq çəki dərəcəsində Yunan-Roma 

güləşi üzrə Azərbaycan çempionu Nəriman Əliyev də 

həmin vaxtlar mənimlə birgə güləşirdi. 
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1965-ci ildə Bakı şəhərində keçirilən möhtəşəm 

yarışdan güləş yığma komandamız respublika 

kubokunu Lənkərana gətirdi. Hal-hazırda kubok bu 

günə kimi saxlanılır. Hələ bu ki-mi yadımızdan çıxan 

neçə-neçə uğurlu nəticələrdə Nadir müəllimin payı az 

olmamışdır. 

Kiçik qardaşım Xanəhməd də (1948) bir neçə il 

güləşlə məşğul olmaqla bahəm, hərtərəfil hazırlıqla, 

həyata ali vəsiqəni qazanmaqda bu gün N.Ağayev 

güləş məktəbinə borclu oldu-ğunu etiraf edir. 

Sonradan Nadir müəllim Masallıya köçdükdən 

sonra, mən Lənkəranda işləyə-işləyə onunla tez-tez 

görüşərdim. Keçmiş SSRİ respublikalarında, Oryol və 

İvanov vilayətlərində iki ay bir yerdə olmuşuq. Sərt 

adam deyildi, sadə və gülərüz idi. Hər şeydə bir həddi-

hüdud bilərdi. Sonuncu dəfə Bakıda məşqçilərin 

seminar toplanışında görüşmüşdük. Son günlərə-dək 

azacıq da olsa, kiməsə kömək etmək, yardımçı olmağa 

çalışardı. 

Lakin, kiçik ömrün böyük arzuları yarımçıq 

qaldı! 
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Ərəbxan Hətəmov (1950), 

 

 Əməkdar məĢqçi, Cəlilabad 

RGĠĠ -də   

məĢqçi-müəllim iĢləyir. 

 

     Nadir müəllimlə 

ta-nışlığımızda xoş 

təssürat-lara malik 

olmaqla yanaşı, 

qəlbim elə ülvi 

hisslərlə dolmuşdur 

ki, bu gün də həmin 

günləri səadət duy-

ğuları ilə yad edirəm. 

Məsəl var, deyirlər qardaşın necə adamdır? Ca-

vab verir ki, yol yoldaşı ol-mamışam. 

İlk dəfə onunla 1978-ci ildə Xankəndində 

gənclərin spar-takiadasında görüşmüşük. Sonradan 

Azərbaycanın çox rayon-larında birgə yarışlarda 

məşqçi həmkar kimi iştirak etmişik. Qonşu 

rayonlardan olduğumuza görə, keçmiş ittifağın bir sıra 
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şəhərlərində -- Yaroslavlda, Qrodnıda və s. yerlərdə 

təşkil olunan yarışlara gedərkən yol yoldaşlığımız 

olub. Köksünə sığmayan, kükrəyib daşan coşğulu 

məhəbbəti vardı sənətinə. Nadir müəllim kimi uşağa, 

yetirməyə can yandıran məşqçi az-az tapılar. 

Rəhmətlik Xosrov Cəfərov da onun kimi insan idi 

(―VIŞKA‖  idman cəmiyyətində işləyirdi). 

Nadir Ağayev Masallı rayon UGİM-nə gəlişi ilə 

burada güləşin inkişafına, potensial imkanların 

artmasına təkan verdi. İdmanın bu növü üzrə bütün 

―ağırlığı‖ çiyinlərində daşımalı olan aparıcı məşqçiyə 

çevrilmişdi. 

Peşəni necə sevməyi, sevdiyin peşəyə hansı 

münasibətdə olmağı, idmana, Vətənə necə xidmət 

etməyi biz hamımız ondan öyrənmişik. 

 

 

Xanoğlan Nəzərəli oğlu Abdinov 

(1938-2012) 

 

Sərbəst güləĢ üzrə idman ustası. 
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  Nadir Ağayevin fəaliyyətinin ən parlaq və 

çiçəklənən dövründə, 1968-1978-ci illərdə onunla bir 

yerdə çalışmaq səadəti mənə də nəsib olmuşdur. 

Çünki, hələ tələbə olarkən Bakıda keçirilən güləş 

turnirlərində uğurlu çıxışlarımın sorağı təcrübəli 

mütəxəssisə çatmışdı. İlk əvvəllər güləşçi kimi 

müxtəlif yarış və turnirlərdə iştirak etdikdən sonra o, 

məni sərbəst güləş üzrə məşqçi-müəllim kimi UGİM-

nə işə təyin elədi. O vaxtlar direktor Ağayar Nağıyev 

idi. Rafiq Rəsulov (voleybol), Məhbub Ağayev, Çingiz 

HəĢimov (futbol), Məm-məd Ağayev (güləş) və 

onlarca kollektiv yoldaşının yanında Nadirin xatirəsi 

əzizdir və həmişə hörmətlə yad edilir. 

Masallı rayonunun idman tarixinə güləş adını o 

gətirmiş, zirvələrə qaldırmışdır. Y.Məmmədov, 

Ə.Əliyev, M.Qasımov, K.Mazanov və bibimoğlu 

B.Gülverdiyev kimi idmançıların dirçəlib inkişaf 

etməsində N.Ağayevin zəhməti əvəzsizdir. O, elə-belə 

adi yaĢamadı, dolğun insan həyatının əsl örnəkliyini 

qoyub getdi. 

N.Ağayev kimi şəxsiyyətlər haqqında danışarkən, 

insan özü də paklaşır, alicənab olur, kamilləşir, qəlbən 

rahatlıq tapır. Bir dəfə Qazax rayonuna, ―Məhsul‖ 

KKİC-nin respublika birinciliyinə gedərkən 
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Ə.Sultanov, Z.Bayramov, A.Fərəcov da bizimlə idi. 

Nadirlə Arzuman birinci, mən isə ikinci yerin sahibi 

olmaqla, ümumi hesabda yarışın ikincisi olduq. Onu da 

deməyə borcluyam ki, rəhmətlik aldığı əmək haqqını 

da uşaq-lara, idmana sərf edərdi. Hətta Qazaxa 

gedərkən lazım olacaq ərzaq tədarükünü də Masallıda 

ikən görmüş, üstəlik Lən-kərandan 20 kq nərə balığı 

gətizdirmışdi. Çünki, onun hər yerdə dost-tanışı bol 

olduğu üçün, paysız, sovqatsız yola çıxmazdı. Nüfuzlu 

qonaq kimi bütün rayon və şəhərlərdə xətrini əziz 

tutardılar. Axı, Nadirin özü də qonaqcanlı idi. 

Allah Vaqif müəllimi də rəhmət eləsin. Yarışlar 

və səfərlər zamanı istər Nadirin, istərsə də Vaqifin 

məzəli, duzlu söhbətləri, hazırcavablığı bizləri bir-

birinə daha yaxın etmişdi. İllər keçdikcə dostluğumuz 

bərkiyirdi. Nadirin əmisi İzzət kişi də xeyirxah 

insanlardan olub. Atam ev tikərkən o kişi bizə 

yardımçı olub. 

Nadir müəllim öz peşəsinin vurğunu idi. O, 

güləşlə sanki nəfəs alırdı və onun ən boyük təəssübkeşi 

idi. Məncə əsl sənət aşiqi elə belə də olmalıdır. 

Mən əminəm ki, şərəfli peşə yolu keçmiş Nadir 

Ağayevin adı  həmişə Azərbaycan güləş məktəbi ilə 

qoşa çəkiləcəkdir! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
187 

 

 

 

 

CavanĢir Həsənov (1947), 

 

Sərbəst güləĢ üzrə idman ustalığına  

namizəd. 

 

  Nadir müəllimlə tanışlığım 1965-ci ildə Quba 

şəhərində, respublika yarışında və Lənkəranda zona 

birinciliyində olub. Həmən vaxtlar mən gənc idmançı 

kimi Masallını, o, isə məşhur güləş müəllimi kimi 

Lənkəran rayonunu təmsil edirdi. Hətta həmən 

turnirlərin birində yerli idmançını udduğum halda 

hakim ədalətsiziyə yol verdi. Məhz mənim öz 

məşqçilərim yox, N.Ağayev səhvə yol verən hakimlər 

kollegiyası ilə yarım saat-lıq mübahisədən sonra, məni 

müdafiə edərək, haqqımı bərpa edib, təzədən güləşə 

biləcəyimi soruşanda, yenidən razılaşdım və təkrar 

görüşdə də qələbə çaldım. Doğma sandığım məşqçi-
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lərim isə heç yaxına gəlmədilər. Bax, bu cür 

vətənpərvər, adil insanlardan idi Nadir müəllim. 

Yeniyetmə oğlan idim. Atam İsti-su 

sanatoriyasında çayçı işləyirdi. Nadirin də Gülab adlı 

bibisi yaşayırdı orda. Həmişə beli tüfəngli, kişi 

xarakterli olduğuna görə, hər görüşəndə mən ona 

―kişi,‖ o isə mənə ―kişi qırığı‖ deyərdi. Nadir müəllim 

isə şaqqanaq çəkib gülərdi. ―Tavadaşı‖ deyilən yerdə 

qoyun kəsib, kabab çəkərdik. Əməlli-başlı istirahət 

edərdik... 

Heyif o günlərə və heyif Nadir Ağayevə ki, 

vaxtsız  itir-dik  onu. 

Mən Leninqraddan (indiki Sank-Peterburq 

şəhəri) qayı-danda artıq onun ―üçü‖ idi. 

Nadir kimi insanlar nəsildən-nəsilə bir örnək, 

nümünə ki-mi həmişə bizləri həyat uğrunda, zəfərlər 

uğrunda mübarizəyə, yüksək ideyalar keşiyində 

durmağa ruhlandırır. 
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Bəhram Əkbər oğlu Məmmədov 

(1950) 

 

Respublikanın 

qabaqcıl bədən tərbiyə və 

idman iĢçisi, sərbəst güləĢ 

üzrə Masallı rayon yığma 

komadasının baĢ məĢqçisi. 

 

-Mənim 17 yaşım 

olanda rayonumuzda 

UGİM-nin açılması üçün 

çalışan, yaxından təşəbbüs göstərən və ilk Yunan-

Roma güləş bölməsinin yaradıcısı Nadir müəllimlə 

tanış olmuşam. Lakin sıx əlaqələrimiz 1976-cı ildən, 

institutu bitirib, rayona ixtisaslı mütəxəssis kimi 

fəaliyyətə başladığım dövrdən başlayıb. Təzə yaranan 

zaman bizim sərbəst güləş bölmələrinə də çox 

köməklik göstərərdi: sınaqlardan sonra bəzi 

güləşçilərin taktika, duruş qaydalarına görə, Yunan-

Romadan sərbəstə, yaxud da əks tərəf bölməyə 

yazılmasını məsləhət görərdi. ―Bu cavan məşqçidir., 

hələlik bununla işiniz olmasın!‖ - deyərək, məni 
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müdafiə edərdi. Hətta ilk əmək haqqımı alanda iş 

yoldaşlarımı qonaqlığa dəvət edərkən, rəhmətlik dedi 

ki, ―heç də rəva deyil ki, ilk məvacibini məhz evinə, 

ailənə deyil, yeyib-içməyə sərf edəsən!‖ 

Onunçun fərq etməzdi: həm Yunan-Roma, həm 

də sərbəst güləş üzrə keçirilən bütün yarışların təşkilatı 

məsələlərinə can yandırardı. Nadir Ağayev həmişə 

canlı əməli işləri ilə hamıya nümunə idi. Odur ki, yarış 

öncəsi heç bir elana, afişaya ehiyac duyulmazdı. Sadə 

adamlar, ziyalılar, cavan və ağsaqqallar, bü-tün 

idmansevərlər, dostları cəm olardı həmən gün, 

yığışardılar Nadir müəllimin ətrafına. 

1979-cu ildə Şəkidə Azərbaycan Respublikasının 

Sparta-kiadasında sərbəst güləş yığmasında ağır çəkidə 

Nadir Ağayev, Arzuman Fərəcov və Bakir Kəlbiyev 

iştirak edirdilər. 100 kq çəki dərəcəsində Nadir 

müəllimin çempion olması, komanda-mızın ümumi 

hesabda Şamaxı rayonundan sonra II yerə sahib 

çıxması ilə yekunlaşdı. Yarışdan sonra üzünü bizə 

tutaraq dedi: 

- Elə bilirsiniz ki, Dadaş təkcə Yunan-Romada 

güləşə bilir?! 

Qonaq qarşılamağı və qonaq getməyi çox 

sevərdi. Məni də özüylə birgə Şəmkirə, Qusara qonaq 
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kimi çox aparıb. Elə olub ki, həftələrlə qalmışıq. Tabas 

adlı bir müəllim dostu vardı orda. Rusiyanın Belqorod 

şəhərində də olmuşuq. Yaxşı dostlar qazanmışdı bu 

şəhərdə. 

Nadir Ağayev nəinki mənim, nəinki 

yetirmələrinin, dost-tanış və qohum-əqrəbaların, 

kimliyindən asılı olmayaraq, kö-məyə və mərhəmətə 

ehtiyacı olan hər kəsə yardımçı olmağa, heç olmazsa 

təsəlli verməyə hər an hazır idi. 

Lakin, çox heyiflər, əfsuslar olsun ki, arxa 

dayağımızı, təcrübəli mütəxəssisi tez itirdik. 

İndi kəndimiz qəsəbə statusu almışdır. Onun 

yaşadığı evin divarında belə bir xatirə lövhəsi 

(barelyef) vurulsaydı yaxşı olardı: ―Bu evdə pəhləvan 

Nadir Ağayev ilk məşq zalını yaratmışdır.‖ 

 

 

 

 

 

Tahir Məmmədov (1952), 
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Masallı rayon UGĠM-də 

məqĢçi- 

müəllim iĢləyir. 

 

1975-ci ildən tanışlığım 

olub Nadir müəllimlə. Evinə 

çox gedib-gəlmişəm. Birgə 

çiyin-çiyinə işlədiyimiz  

dövrlərdə bir sıra böl-gələrdə 

yarışlarda olmuşuq. Ukra-

ynanın Kiyev şəhərində, 

sonra isə Xarkovun Çuquyev 

rayonunda ümumittifaq və 

xatirə turnirində iştirak edib, 

komanda hesabı ilə III və I yerlərə layiq görülmüşük... 

1981-ci ildə Qusar rayonunda yarış zamanı yerli 

idmançı, qolun-dan zədəli olan pəhləvanamız Hida-yət 

Kərimovu ―körpü‖ fəndinə salarkən, Nadir müəllim 

qışqırıb, ucadan ―səndə xoruz qədər qeyrət varsa 

özünü göstər!‖ - deyəndə Hidayət bir dəfə ―Allahu-

əkbər‖ -deyib, yaralı qolun-dan birtəhər tutub, rəqibini 

çətin vəziyyətə salaraq kürəyini yerə vurdu... 
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Çox sadə qəlbi vardı Nadir müəllimin. Elə vaxt 

kasıb uşaqların acınacalı vəziyyətini görüb özü də uşaq 

kimi ağlardı. Aldığı əmək haqqından əlavə öz vəsaiti 

hesabına onlar üçün geyimlər alardı. 

Bir dəfə Nadir müəllim Moskva şəhərinə, mən 

isə Sum-qayıta uşaqları yarışa apararkən, qucaqlaşıb 

öpüşəndə dedi ki, ―Tahir, ölüm-itim dünyasıdır, bilmək 

olmaz bu dünyanın işini, bəlkə heç bir-birimizi 

görmədik‖. Elə bil Dadaşın ürəyinə nəsə dammışdı 

kimi bu sozləri deyəndə mənə də qəribə gəldi. Elə oldu 

ki, mən futbol yarışı üzrə səfərə ezam olunduğuma 

görə, bir az yubanmalı oldum. Güləşçilər qrupu isə tez 

qayıtmışdılar. Artıq mən evə dönəndə... 

Onun itkisi bu gün hamını yandırır. Tanınmış 

güləşçilərin başında Nadir müəllim durardı: həm pulu 

ilə, həm də canı ilə. Elə bir şəxsiyyətə, mən deyərdim 

ki, abidə ucaldılmalıdır! 

 

 

ġirziyad Mehdiyev (1960), 

 

Sərbəst güləĢ üzrə idman ustası,  
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respublikanın  fəxri bədən 

 tərbiyəsi və idman iĢçisi,  

Masallı  rayon UGĠM-nin direktoru. 

 

 Xalqın layiqli övladı, 

millətinin seçilən 

simalarından bi-ri olmaq 

kimi məsuliyyətli ömür 

qisməti var idi Nadir 

Ağayevin. 

İdmana ilk gəlişim 

mərhum məşqçinin 

həyətindəki güləş za-lından 

başlayıb. Sonradan rayonda sərbəst güləş böməsində 

məşq etməyimə baxmayaraq, Bakıda ali təhsilimi başa 

vurduqdan sonra, rayonlarda keçirilən Yunan-Roma 

güləşi yarışlarında Nadir müəl-limin ümidlərini 

doğruldurdum. 

1983-cü ildə Lənkəranda keçirilən respublika 

birincili-yində mən (74 kq), Sucəddin (62 kq) və 

Böyükxan Gülver-diyevlər çempion adını qazandıq. 

Bu qələbədən sonra Nadir müəllim dedi ki, ―oğul odur 
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ki, həm sərbəst, həm də klassik növdə çempion ola 

bilsin!‖ 

Nadir müəllimlə yaxınlıq edən hər hansı bir şəxs 

etiraf etməyə bilməz ki, onda özünə çəkən, cəzb eləyən 

bir qüvvə var idi. Zirək və işgüzar olan bu insanı ən 

səmimi və qayğıkeş bir sirdaş, ən munis hisslərə sahib 

insan kimi sevməmək mümkün deyildi. 

Onun vəfatının hüznlü günündən 29 il keçsə də 

ustad müəllimin bütün arzularını hər zaman həyata 

təcəssüm etdir-məyə, hər gün işimizlə,uğurlarımızla 

gerçəkləşdirməyə çalışırıq. N.Ağayev idmanımızın 

parlaq bir məşəli olaraq hərarətiylə çox qəlbləri 

isindirəcək, nuru ilə gələcəyimizi işıqlandıracaqdır. 

    Güləş onun şəxsi həyatının özəyinə çevrilmişdi. 

Dövri-zama-nın çətinlikləri və digər məhrumiyyətlərə 

baxmayaraq ömrünü idmana həsr etmişdi. Əgər belə 

olmasaydı, bu gün idman tariximizdə adı əbədiləşən bu 

insandan və onun timsalında gü-ləşin uğurlarından 

qürurla danışmazdıq. 

Bu gün bizimçün ibrətamiz örnək olan N.Ağayev 

həyatını, çox şaxəli və çox cəhətli peşəkarlıq üslubunu 

öyrənib, yaşadıb, öyrətdikcə, həm özümüz, həm də 

ətraf mühit üçün çox mühüm və xeyirli şeylər əxz edə 
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bilərik. Onun haqqında kitab-əklil çoxdan 

yazılmalıydı... 

Axı, Nadir kimi idman fədailəri heç zaman 

ölmür, onlar həmişə əbədiyyət cəbhəsinin ön 

sıralarında vuruşurlar. Bu vuruşları biz zaman-zaman 

gənc nəsillərə olduğu kimi çatdır-mağa borcluyuq. 

Qeyd: Ş.Mehdiyev 1981-1984-cü illər ərzində 

dəfələrlə (74 kq çəki dərəcəsində) sərbəst və Yunan-

Roma güləşi üzrə keçirilən “Məhsul” KKİC MŞ 

birincilikləri, Azərbaycan çempionatlarının qalibi, 

respublika nazirlər soveti müka-fatının sahibi 

olmuşdur. 1982-ci ildə Perm şəhərində təşkil olunmuş 

SSRİ birinciliyinin iştirakçısı olmuşdur (2 idman-çını 

məğlub etsə də, finala yüksələ bilməmişdi). 

 

 

Tahir Hüseynov (1953), 

 

               Masallı rayon UGĠM-

nin 

                            direktor 

müavini. 
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 1980-ci ildən, ―Məhsul‖ idman cəmiyyətində 

təlimatçı işləyəndən Nadir Ağayevi tanımışam. 

Rəhmətlik heç kəslə öz arasında yaş həddi qoymazdı, 

çalışardı ki, hamı ilə isti münasibət qursun. Mən 

çempionlar məşqçisinin yetirmələrlə iş üslubunu 

müsbət nəticələrlə yekunlaşdırdığının şahidi, həm də 

iştirakçısı olmuşam. 

Gənc atletlərin hər il ―Məhsul‖ bayramlarındakı 

nü-munəvi idman hərəkətləri və hazırladıqları 

kompozisiyalar, tədbirdən sonra qonşu rayonların 

güləşçiləri ilə keçirdikəri yol-daşlıq görüşləri xalq 

tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı. Elə bil bütün bunlar 

dünən olub. 

Nadir müəllim isti yay günlərində  məşqləri açıq 

havada - Masallı rayon mərkəzi stadionundakı 

çəmənliyin üzərində sərilmiş döşəklər üzərində 

keçirməyə üstünlük verərdi. O vaxt mən həm də 

―Viləş‖ futbol klubunda III məşqçi kimi çalışır-dım... 

Bir dəfə rayonda, yoldaşıq görüşü çərçivəsində 

keçirilən güləş turnirində Əli Əliyevlə mübarizə 

aparan rəqibin işlətdiyi fəndə görə, baş hakim 

N.Ağayevin verdiyi 5 xal (3 xal da verə bilərdi) 

hamıda təəccüb doğurdu ki, nə üçün öz tələbəsinə, 
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Avropa çempionuna qarşı bu hərəkəti etdi. Sonradan 

ədalətli hakim qeyd etdi ki, ―istər Əli olsun, ya da 

qeyrisi, heç vaxt haqqı nahaqqa qurban vermək 

olmaz!‖ 

Onun sadəliyi və həyata inamı hamı kimi məni də 

heyran qoymuş və xoşbəxtəm ki, Nadir Ağayevi 

yaxından tanımaq imkanına malik olmuşam. 

 

Qurban (Ġlyas) Ġsayev (1947), 

 

     Sərbəst güləĢ üzrə idman 

ustası, 

     əməkdar məĢqçi, Masallı 

rayon  

    UGĠM-də məĢqçi-müəllim 

iĢləyir. 

 

Nadir Ağayevlə 

tanışlığım 1971-ci ildə 

Gəncə şəhərində təşkil 

olunan Azərbaycan 
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birinciliyində olub. Həmən yarış-da mən Bakı 

şəhərində yaşa-dığım üçün ―Spartak‖, Yaqub 

Məmmədov isə ―Dinamo‖ idman cəmiyyətini təmsil 

edirdik. Ab-dulla Qulam oğlu və digərləri də Nadir 

müəllimin rəhbərlik etdiyi Masallı yığma komanda 

tərkibin-də idi. Yarışın sonluğunda, final mərhələsində 

elə oldu ki, biz iki həmyerli - Yaqub və mən I və II 

yerləri öz aramızda böldük. 

Sonradan 1977-ci ildən isə doğma rayonda bir 

kollektiv- də çiyin-çiyinə çalışmağa başladıq. 

Səviyyəli bir insan kimi həm işində tələbkarığı, həm 

dosta, yoldaşa can yandırmağı, evində qonaqpərvərliyi 

və bir neçə nəcib xüsusiyyətləriylə hamıdan 

fərqlənirdi. O, dil pəhləvanı deyildi, bacarığını, iste-

dadını əməli işlə sübuta yetirərdi. 

Ona olan hörmət və ehtiramdan irəli gəlirdi ki, 

çətin və mübahisəli anlarda “DadaĢ canı” deyib, and 

içməklə bir-birimizi inandırmağa çalıĢardıq. 

N.Ağayev bu gün bizim üçün elə sərvət, elə bir 

məktəb qoyub gedib ki, gərək biz bu qiymətli var-

dövlətin  qədrini bilək, onu layiqincə qoruyub 

saxlayaq. 

Mən də, oğlum Təhmasib də, Xıdır Hüseynov da 

və birgə çalışdığım neçə-neçə məşqçi-müəllimlər 
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hamısı, Nadir müəl-limin davamçıları qələbə əzmi ilə 

yüksək yerlər uğrunda mü-barizə yolunda inamla 

addımlamağa çalışırıq. 

Kiçik qardaĢım Azərin 1985-ci idə İtaliyanın 

Bolonya şəhərində keçirilən Avropa çempionatında üç 

rəngli bayrağı-mızı ən yüksək zirvədə dalğalandırması 

buna bariz nümunədir. 

N.Ağayev mübariz və bacarıqlı gəncləri sevir və 

çalışırdı ki, yeni nəsil bu cür tərbiyə olunsun,yəni 

məsləkli və əqidəli olsun. O, şərəfli fəaliyyəti və 

humanistliyi ilə bu günkü və gələcək nəsilə örnək ola 

biləcək görkəmli idman xadimi və gözəl insan kimi 

hafizəmizdən silinməyəcəkdir. 

 

 

Həbib Mehdiyev, 

 

                            Boks üzrə idman 

                        ustalığına 

namizəd. 
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 İnsan öz gənclik çağlarını xatırlayarkən sonsuz 

dərəcədə fərəhlənir. Xüsusən xoş təəssürat yaradan 

şəxsləri yad etmək insana zövq verir. Belə şəxslərdən 

biri, heç bir zaman unudulmaz əziz Nadir Ağayevdir. 

Onunla mən 1977-1981-ci illərdə birgə 

işləmişəm. O, UGİM-də məşqçi-müəllim, mən isə 

təlimatçı idim. Öz işinin məsuliyyətini bilən, gözəl 

yoldaş və təşkilatçı idi. Nəinki rayo-numuzda, hətta 

respublikamıza yararlı bir insanın həyatdan tez 

köçməsi bizi sarsıtsa da, bir yandan sevinirik ki, 

özündən sonra bu cür cürətli, qeyrətli igidlər ordusu 

qoyub gedib. 

Mən ömrümdə bu qədər nikbin, həyatı sevən 

həmişə gülərüzlü başqa bir sima tanımıram. Hətta  

fikirli dəqiqələrində ona müraciət etdikdə, dərhal yenə 

öz xoş, məzəli söhbətləri ilə hamını şənləndirir, 

yoldaşlarında ruh yüksəkliyi yaradırdı. Tə-biətinə 

məxsus qəhqəhəli gülüşü indi də qulaqlarımda səslənir. 

Nadir müəllim ləyaqətli, istedadlı, mədəni və 

bilikli in-sanlara, ziyalılara hörmət edib, onlarla 

ünsiyyət yaratmağa ça-lışardı. Məhz bu cür insanların 

– qəlbi geniş, nəfsi, gözü tox, fədakar insanların adı 

əsrlər boyu yaşamalıdır. 
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Səftər Nəzərov (1960), 

 

 Yunan-Roma güləĢi üzrə  idman 

ustalığına  

  namizəd,  Masallı rayon UGĠM-də 

                    məĢqçi-müəllim iĢləyir. 

 

    Böyük qardaşım 

Nizami əlimdən tutub məni 

zala gətirəndə doqquz yaşım 

var idi. On dörd il ―döşək 

üzərində‖ keçmiş SSRİ 

çempionlarından tutmuş, 

beynəlxaq dərəcəli idman 

ustaları, Avropa çempionları 

kimi məhşur güləşçi-lərlə 

güləşmişəm. Udmuşam da, uduzmuşam da. 

Gənclərdən ibarət Azərbay-can yığma 

komandasının üzvü kimi bir çox yarışlarda iştirak 

etmişəm. Zaqafqaziya birinciliyində III yerə, yaşlıların 

respublika birin-ciliklərində müxtəlif vaxtlarda II, III, 

IV yerlərə sahib olmuşam. Ukraynanın 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
203 

Dnepropetrovsk, Belarusiyanın Qomel şəhərlərində iri 

miqyaslı yarışların mükafatçısı olmuşam. Dörd il 

dalbadal tələbələrin respublika çempionu, bir dəfə isə 

ali məktəblər  üzrə SSRİ birinciliyinin mükafatçısı 

olmuşam. Dörd dəfə idman ustası normasını yerinə 

yetirsəm də, vəsiqə ala bilmədiyim üçün namizəd 

olaraq qalmışam. 

1975-ci ilin noyabrında respublika 

məktəblilərinin XXX spartakiadasında 48 kq çəkidə I, 

1976-1977-ci illərdə UGİM və ―Məhsul‖ KKİC 

Mərkəzi Şurasının (52-62 kq çəkidə) II dərəcəli 

diplomları ilə təltif olunmuşam. 

Xanlar rayonunda isə çəkim 100 qr artıq 

olduğuna görə məni yarışa buraxmadılar. 20 dövrə 

şəhər stadionunda qaçdıqdan sonra çəkimi 

tənzimləyib, yorğun halda güləşmə-yimə baxmayaraq, 

ölkə birinciliyinin ikincisi oldum.  

7-ci sinifdə oxuyarkən rayonda keçirilən 

məktəblilərin respublika birinciliyində I yerə çıxanda, 

baş məşqçim Nadir və köməkçi-məşqçi Vaqif 

müəllimin məni çiyinləri üstə qaldırıb alqışlamaları, 

indiyəcən gözlərimin önündədir. Onların adını həmişə 

qəlbimdə yaşadıram. 
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Müxtəlif dövrlərdə gənclərdən ibarət Azərbaycan 

və tələbələrin respublika yığma komandalarının üzvü 

olarkən, müəyyən səhlənkarlığa yol verdiyimi etiraf 

etsəm də, bu gün Nadir Ağayev güləş məktəbinin 

davamçısı olmağımla qürur-lanıram. Şaqraq  pəhləvan 

səsini xatırlayacaq, insanlıq ruhunu heç vaxt 

unutmayacağam.  

Əgər bu mübariz insan olmasaydı, biz də 

olmazdıq. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
205 

Rahib Hüseyn oğlu Mazanov  (1964), 

 

              Yunan-Roma güləĢi üzrə idman  

                  ustalığına namizəd. 

                                  

Ailəmizdə idmanın güləş növünə maraq 

göstərildiyi üçün, mən də dördüncü sinifdə oxuyarkən 

məşqlərə qoşuldum. Artıq bir ildən sonra rayon 

birinciliyinin qalibi oltum. Hərbi xidmətə gedənə qədər 

öz çəki dərəcəmdə bu titulu qoruyub saxladım. 

İmişli, Qax, Şamxor (Şəmkir) və digər rayonlarda 

yol-daşlıq görüşləri və başqa xarakterli turnirlərdə 

uğurla çıxış etməyimə rəğmən, 1981-ci il ―Məhsul‖ 
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idman cəmiyyəti yetir-mələri arasında Lənkəran 

şəhərində keçirilən güləş yarışında birinci, 

Belarusiyanın Qomel şəhərindəki turnirdə isə ikinci 

yerə layiq görülmüşəm.  

 

Hərbi xidmətdə olarkən iki dəfə çempion adını 

qazan-mışam. Hətta yarışlar zamanı rəqiblər eşidəndə 

ki, Nadir Ağayevin yetirmələriyik – döşək üzərinə 

çıxmaq istəmirdilər, bizdən çəkinirdilər . 

Nadir müəllim harda olmasından asılı olmayaraq, 

Azər-baycanı layiqincə təmsil etməyi, Vətəni hər kəsə 

sevdirməyi bacaran insan idi. Bu günəcən hafizəmdən 

silinməyən maraqlı bir epizodu yada salmaq istərdim. 

Belarusiyada komandamız ikinci yerə sahib çıxdıqdan 

sonra, Xoyniki rayonu Partiya Komitəsinin birinci və 

ikinci katibləri, idman təşkilatları nüma-yəndələrinin 

iştirakı ilə, qonaqpərvərlik naminə təşkil olunan ziyafət 

məclisində rəhmətlik Nadir müəllim rayon rəhbərlərinə 

bizim məşhur ―Cücələrim‖ mahnısını xor şəklində 

oxutdurdu... 

O, xalqının, millətinin mənafeyini hər şeydən uca 

tutan, sadə-kasıb insanların təəssübünü çəkən bir insan 

idi. 
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Allah ona qəni-qəni rəhmət etsin! 

 

Fərahim Arif oğu Cəbrayılov 

(1964) 

 

        Yunan-Roma güləĢi üzrə 

idman  

        ustalığına namizəd, 

ixtisasca  

        mühəndis,hazırda 

kommersiya  

        ilə məĢğuldur. 

 

On yaşında ikən, idman zalına ilk qədəm 

qoyduğum gün, Nadir müəllim məni yanına çağırıb: 

―dostu-mun oğlu, bilirsən də, atan səni mənə necə 

tapşırıb? Dedi ki, əti sənin, sü-müyü mənim!‖. Bu 

sözlər məndə ke-çiriləcək məşqlərin gərgin və müntə-

zəm olacağı təəssüratını yaratsa da, bir neçə aydan 

sonra çətin-liklər arxada qaldı. Artıq mən və 
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yaşıdlarım respublikada təşkil olunan yarışlarda 

yüksək göstəricilərə nail olub, daha böyük turnirlərə 

hazırlaşmağa başladıq. 

1978-ci ildə Bakıda respublika birinciliyində mən 

ikinci, yığma heyətimiz isə birinci yeri tutduğuna görə 

Azərbaycan respublikası adı ilə Belarusiya 

respublikasında keçirilən SSRİ şəhərlərarası gənclər 

turnirinə vəsiqəni təmin etdik. Komanda hesabı ilə 

mən, Etibar, Seyfəddin, Bakir ikinci, PaĢa üçüncü, 

Səyyad və Gülbaba isə birinci yerlə mükafatlanaraq, 

alnı acıq, üzü ağ vətənə döndük. 

1979-cu ildə respublika birinciliyinin finalında 

―Dinamo‖ təmsilçisinə üç dəfə təmiz qələbə ilə üstün 

gəldiyim halda hakimlər əks mövqe tutdular. 

―Sxvatka‖lar zamanı Dadaş zalda olmadığına görə 

görüşü izləyə bilməmişdi. Qayıdanda bu xəbəri eşidib 

bərk əsəbləşdi, kollegiyadan idmançıların təzədən 

döşək üzərinə çıxacaqlarını tələb etdi. 1 dəqiqə 20 

saniyəyə yenə də təmiz qələbə çaldığımı görən 

məşqçimiz ―bu da yalandır, daha bundan artıq nə 

istəyirsiniz?‖ -deyərək, ha-kimlərə öz iradını bildirdi... 

Tələbəlik illərində respublika ali təhsil ocaqları 

arasında keçirilən yarışlarda üç dəfə ölkə çempionu, 

1968-1988-ci illər-də Belarusiya, Ukrayna 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
209 

respublikalarında təşkil olunan tur-nirlərin mükafatçısı 

və Novosibirsk vilayət çempionu olmuşam. 

Bütün sadaladığım uğurlara görə, vətənimə, 

xalqıma olan sonsuz sevgimə görə tək bir insana - 

unudulmaz Nadir Ağayevə borcluyam. 

Qeyd: Fərahimin böyük qardaşı Fikrət də 

Yunan-Roma güləşi üzrə idman ustasıdır. Hal-hazırda 

Rusiyanın Norilsk şəhərində yaşayır. 

 

 

 

 

ÇalıĢ, dizə çökdür, 

                          sən dizə çökmə! 

 

İlkin mərhələdə yüz ölçüb - bir biç! 

Rəqibi yoxlayıb taktikanı seç, 

Müvazinəti saxla, tez hücuma keç, 

Başını dik saxla, aşağı dikmə, 
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Bir göz qırpımında fəndə düşərsən. 

 

İki dəqiqə vaxt var, udsan sənindir, 

Qızıl medal, şöhrət, ad-san sənindir. 

―Parter‖ə otursan nöqsan sənindir, 

Çalış, dizə çökdür, sən dizə çökmə, 

Bir göz qırpımında fəndə düşərsən. 

 

Çalış, əbəs yerə özünü yorma, 

Rəqibin qolunu yüklə, boş durma, 

Cəld və çevik ol, dizə oturma, 

Əlini sallayıb, belini bükmə, 

Bir göz qırpımında fəndə düşərsən. 

 

Fəndə düşən zaman ―körpü‖ ilə çıx, 

Ya işlət ―əksi‖ni, rəqibini yıx, 

―Təmiz qələbə‖ çal, kürəyini sıx, 
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Əlini boşaldıb, boynundan çəkmə, 

Bir göz qırpımında fəndə düşərsən. 

 

 

 

 

Hidayət Kərimov (1953), 

 

            Yunan-Roma güləĢi üzrə 

idman 

                       ustalığına namizəd. 

 

15 yaşım vardı. 

Kəndimizdən (Seybətindən) 

Ərkivana (Nadir müəlimin 

evindəki güləş zalına) kimi 

qaça-qaça, piyada gedərdim... 

Saysız-hesabsız yarışlarda 

işti-rak etmişik. Hamısını 
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xatırlamaqda çətinlik çəkirəm (səhhətmlə bağlı ola-

raq). 

Bakı, Gəncə, Stepanakert (Xan-kəndi), Quba və 

bir sıra şəhərlərdə təşkil olunan respublika 

birincilikləri və turnirlərin qalibi və mükafatçısı 

olmuşam. Həştərxanda yeniyetmələrin SSRİ birin-

ciliyində gümüş medala sahib çıxmışam. 

1971-1973-cü illərdə (hərbi xidmətdə olarkən) 

Pribaliti-kada olarkən, gənclərdən ibarət SSRİ yığma 

komandasının tər-kibinə düşmüşəm. 

1978-ci ildə Azərbaycan DBTİ-ni bitirdikdən 

sonra usta-dımla çiyin-çiyinə çalışır, eyni zamanda 

yarışlarda da gücümü sınayırdım. 45 yaşına qədər 

güləşmişəm. 

Nadir Ağayevin məşqçilik fəaliyyəti dövründə 

Masallı idmançıları həmişə yüksək nəticələr əldə 

edirdilər. Artıq o vaxtar bizim məktəbi respublikada 

güclü rəqib kimi tanı-yırdılar. Ölümündən sonra isə 

əvvəlki nüfuzumuzu itirdik... 

Mən və yetirmələrim (Fikrət, Seyran, Zahir, 

Ġltifat, Elman, Hamlet və başqaları) idmanımız, 

mədəniyyətimiz üçün təmənnasız və xeyirxah xidmətər 
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göstərmiş Nadir Ağayevi həmişə xoş duyğularla 

xatırlayırıq, insanlığını isə həmişə uca tuturuq! 

Süleyman Qarayev (1961), 

 

Yunan-Roma güləĢi 

üzrə  

                   idman 

ustası,    

  Köhnə Alvadı 

kənd orta  

       məktəbinin idman 

müəllimi. 

 

Cənubun qış aylarından biri, müqəddəs Qurban 

bayramı ərəfəsi idi. Bir də gördük ki, hə-yətimizə yaşıl 

rəngli ―Pobeda‖ daxil oldu. Bəstəboy, dolu bə-dənli bir 

nəfər maşından düşdü. Bizə qurban payı gətirmişdi. İsa 

əmim qonağı qarşılayıb, görüşdükdən sonra,  məni 

yanına ça-ğırıb dedi: ―Bilirsən, bu kimdir? Tanış ol, 

mənim yaxın dostum, güləş müəllimi Nadir Ağayev! 

Əgər çempion olmaq istəyir-sənsə, günü elə sabahdan, 

adını yazsın öz bölməsinə get, məşq elə!..‖ 
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...Masallı şəhərində, Dadva küçəsində yerləşən 

güləş məktəbinə gələndə 10 yaşım vardı. Bizim 

kənddən (Köhnə Alvadı) üç nəfər idik: Mən, Ədalət 

(120 kq) və Səyyaf Abbas oğlu. Yeddioymaq 

kəndindən gələn güləĢçilərdən isə Oqtayı, Azadı, 

Elmanı, Çingizi bu günə kimi xatırlayıram. Həftənin 

tək günləri biz, cüt günləri isə sərbəst güləşçilər məşq 

edərdilər. Yer olmadığına görə, biz əsasən 

məşqlərimizi Ərkivan kəndində - Nadir müəllimin 

şəxsi evinin alt mərtəbəsindəki zalda keçirərdik. 

Bir dəfə məşq zamanı (―körpü‖ vəziyyətində 

ikən) mənə yaxınlaşıb dedi: ―Qarayev, görürsən, 

boynunun dərisi ələ gəlir, dartılır? Bu belə 

olmamalıdır, dartılmamaıdır. Hələ çox məşq etməlisən, 

çünki Yunan-Roma güləşində ―körpü‖ vəziyyətinə tez-

tez düşürsən...‖ 

İlk dəfə respublika çempionu adını Şəki 

şəhərində ke-çirilən Azərbaycan birinciliyində 

qazanmışam. 1976-ci ildə Daşkəsən rayonunda 

yeniyetmələr arasında ikinci dəfə ölkə çempionu 

olarkən, iki idman ustalığına namizəd və bir idman 

ustasını məğlub edərək idman ustası normasını 

ödədim. 

1974-1976-cı illər ərzində Daşkəsəndə 

yeniyetmələrin SSRİ birinciliyində, Belarusiyada 
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(Xoyniki şəhərində), Mos-kvada təşkil olunan 

ümumittifaq turnirlərində Ağarza, Səftər, Soltan və 

digər güləşçi yoldaşlarımla birgə çox uğurlara imza 

atmışam. 

Belarusiyada – Qomel şəhərində, ikiqat Olimpiya 

çem-pionu Aleksandr Medvedin şərəfinə keçirilən 

kənd yeniyetmə  güləşçilərin SSRİ birinciliyində 

birinci dərəcəli diplomla mükafatlandırıldım. 

Əyalət komandalarını o vaxtlar hər yerdə 

sıxışdırırdılar. Mərkəzdə bəzi hakimlərin qeyri-

obyektivliyi ucbatından ―qol-qanadımız‖ sınırdı. Ona 

görə də, əsasən yüksək nəticələrə əya-lətlərdə keçirilən 

yarışlarda nail olurduq...  

Nadir Ağayevin Cəlilabad rayonundan Miralim 

Bəhrə-mov (yetirmələri Ərəbxan Hətəmov, Seyidağa 

(Göytəpə), Bakı Ģəhərindən Xanlar Qurbanov 

(“Dinamo” ĠC) və bir sıra tanın-mış, qabacıl 

məşqçilərlə dostluq və həmkarlıq əlaqələri var idi.  

Qrodnı, Xarkov şəhərlərində keçirilən tələbələrin 

SSRİ birinciliyində, Polşada sosialist ölkələri birliyinə 

daxil olan dövlətlərin kənd idmançıları arasında 

keçirilən beynəlxalq güləş yarışmasında mükafatlara 

layiq görülmüşəm (1977-1982-ci illər ərzində). 
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...Nadir müəllimin ən gözəl xüsusiyyətlərindən 

biri də o idi ki, elmə marağı olanları düz istiqamətə 

yönəldər, təhsillərini davam etdirmələrini dönə-dönə 

tövsiyə edərdi. Şəxsən mənim ali təhsil almağımda o 

kişinin zəhməti böyükdür. Masallı rayonunda, Ərkivan 

qəsəbəsində və ətraf kəndlərdə nə qədər mənim 

kimiləri var? Yüzlərlə! Artıq zaman keçdikcə fədakar 

məĢqçinin əməyinin bəhrəsi hiss olunur. Hara 

gedirəmsə, hansı tədbirlərdə iştirak edirəmsə idmançı 

dostlarımla rastlaşıram. 

Hər zaman olduğu kimi bu gün də bizləri 

birləşdirən, hələ bundan sonra neçə-neçə gələcək nəslə 

örnək olan sənət və həyat məktəbi qoyub getmiş 

ustadımızın ölməz ruhu qarşısında baş əyirik! Ruhun 

şad olsun, ustad, böyük hərflə yazılmış ĠNSAN sözü 

həmişə bizimlə olacaq! 

 

 

Vilayət Ağayev (1971), 

 

Yunan-Roma güləĢi üzrə 

beynəlxalq dərəcəli idman  ustası, hal-
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hazırda “Dinamo” idman cəmiyyətində  

məĢqçi-müəllim iĢləyir. 

 

Kəndimizdə elə bir 

ailə ta-pılmaz ki, heç 

olmazsa o ailədən bir nəfər 

Nadir müəllimin rəhbər-lik 

etdiyi güləş bölməsinin 

üzvü olmasın. Böyük 

qardaşım Telman da 

N.Ağayevin ən fəal 

yetirmə-lərindən idi. Elə ilk 

dəfə mənim əlimdən tutub 

Bağlakücə məhəllə-sindəki 

güləş zalına gətirən şəxs məhz elə rəhmətlik qardaşım 

olub. O vaxtlar mənim 7-8 yaşım olardı. Sonradan isə 

məşqçi S.Əkbərovun rəhbəriyi ilə güləş məşqlərinə qa-

tıldım. 

1988-1992-ci illər ərzində dəfələrlə Azərbaycan 

çempio-nu, keçmiş SSRİ çempionatının gümüş medal 

sahibi, Yu-nanıstan, Misir, İran, Türkiyə və bir neçə 

xarici ölkələrdə ke-çirilən beynəlxalq turnirlərin 

mükafatçısı olmuşam. 
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 Müxtəlif vaxtlarda Avropa və Dünya (Polşa, 

1997-ci il) güləş çempionatlarında dördüncü və beşinci 

yerlərlə kifayət-lənmişəm. 

Atlanta olimpiadasının on ən güclü idmançısı 

sırasında yeddinci yerdə qərarlaşmışam. Bu ali yarışda 

(57 kq çəki dərə-cəsində) Avropa və Dünya çempionu 

olan erməni güləşçisinə 7:2 hesabı ilə qalıb gəlmişəm. 

Hətta idman rəhbərlərimiz ehti-yat edirdilər ki, birdən 

uduzaram, biabır olarıq. Ona görə də məni görüşə 

buraxmaq istəmirdilər... 

Son zamanlar veteran güləşçilər arasinda 

düzənlənən yarışlarda da gücümü sınamaqdan 

çəkinmirəm. 2007-ci ildə Dünya çempionatının bürünc 

mükafatçısı olmuşam. 

...Bu gün bizim hər bir parlaq qələbəmiz, uğurlu 

nəti-cələrimiz müəllimlər müəllimi Nadir Ağayevin 

adı ilə bağlıdır. Əgər o unudulmaz ustad olmasaydı, 

biz də bu mərtəbəyə ucal-mazdıq. 

Nadir Ağayevin adı Azərbaycan güləş tarixində 

güləş-sevərlərin və sadə xalqın xatirində silinməz 

izlərlə qalmışdır. Belə yaddaĢın isə dəyəri və qiyməti 

əvəzsizdir. 
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RövĢən Ağabalayev (1964) 

 

      Sambo güləĢi üzrə 

idman 

               ustalığına 

namizəd. 

 

Dördüncü sinifdə oxuyarkən güləş zalına 

gəlmişəm. Orta məktəbi bitirənə kimi Nadir müəllimin 

rəh-bərliyi altında Yunan-Roma güləş növü ilə məşğul 

olmuşam. Bir neçə şəhərlərdə keçirilən spartakiada və 

turnirlərdə yüksək nəticələr əldə etmişəm... 

1981-ci ildə Əli-Bayramlı şəhərinə yarışa 

getmişdik. Mehmanxanada qalırdıq. Etiraf etməliyəm 

ki, rəhmətlik Gül-baba ilə mən uşaqların ən dəcəli idik. 

Dadaşdan icazəsiz meh-manxanadan çıxıb restorana 

getdik və orda davaya düşdük. Mərhum məşqçi 

bundan xəbər tutanda bizi əməllibaşlı tənbeh elədi. 

Səhərə kimi hər ikimizi divanın altında saxladı... 

Elə anlar olurdu ki, yarışa gedəkən, çəkimiz artıq 

olanda yolda bizi ―Pobeda‖dan düşürdər və qaçırdardı 

ki, artıq çəkidən xilas olaq. 
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Sonradan isə əsgərlik vaxtlarında – Yaroslav 

şəhərində (ordu idman klub nəzdində) sambo üzrə 

keçirilən yarışlarda yüksək nəticələr əldə edib birinci 

dərəcəli idmançı və idman ustalığına namizəd 

normalarını yerinə yetirdim. Bir müddət keçdikdən 

sonra idmandan uzaqlaşdım, kommersiya ilə məş-ğul 

oldum.  

Vətənə döndükdə isə artıq ustad-müəllim yox idi.  

...Arzularımızın üstündən “xətt çəkdi” DadaĢ. 
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Namiq Cahangirov (1958), 

 

Sərbəst güləĢ üzrə idman 

ustalığına namizəd,  RĠYAD 

mühafizə xidməti Masallı 

rayon Ģöbəsinin rəisi. 

 

Güləşə böyük həvəsim 

vardı, amma atam mane 

olurdu. Odur ki, bir az gec – 

15 yaşımdan idmanla məşğul olmağa başladım. İlk 

dəfə məni güləş məktəbinə (indiki Masallı şəhər Cümə 

məscidinə) əmim gətirib. 

Rayon çempionu olduqdan sonra baş məşqçi 

Nadir Ağayev mənə böyük diqqət ayırdı. Həm Yunan-

Roma, həm də sərbəst güləş üzrə keçirilən Azərbaycan 

birincilikləri və turnirlərdə iştirak edirdim (68 kq çəki 

dərəcəsində). 

1975-ci ildə Masallı güləş yığma komandası 

respublika çempionu adını qazandıqdan sonra, 

Düşənbədə keçiriləcək məktəblilərin XIII yay 

spartakiadasına vəsiqə qazandı. Bu ərə-fədə mən 

politexnik inistitutuna qəbul imtahanlarını verib, 
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cavabları gözləyirdim. Günlərin birində Bakı şəhərinə, 

mən qal-dığım evə gələn Nadir müəllimin ―dadaş, 

(hamı ona bu adla müraciət etsə də, özü məni bu adla 

çağırardı) hazırlaş, Düşən-bəyə yarışa gedirik. Ən 

əsası odur ki, imtahanları verib qurtar-mısan. 

İnşaallah,qayıdanda xoş xəbər alarsan.‖ - deməsi, məni 

lap əməlli-başlı çaşdırmışdı. Bir yandan inistitut, bir 

yandan da yarış... Təbii ki razılaşmalı idim. Çünki, 

Nadir Ağayev həmişə bizim yüksəlişimiz üçün çalışan 

insanlardan idi... 

Düşənbədə yarış iştirakçılarından həm səliqəli, 

yaraşıqlı idman geyimimiz (o vaxta görə), həm də 

xarici-fiziki gö-rünüşümüz ilə fərqlənirdik. Bu 

fərqlənmə yarışlar zamanı, güləş mübarizəsində də 

özünü doğrultdu. Komanda hesabında ücüncü yerə 

çıxmağımız həmin zamanlarda Azərbaycan – Masallı 

id-mançıları üçün böyük nailiyyət sayılırdı. Mən isə 

şəxsi hesabda bürünc mükafata layiq görüldüm. 

Düşənbədə olduğumuz müddət ərzində, hər gün 

məni ya-nına çağıraraq, hər dəfə cibimə bir ―25-lik‖ (o 

vaxtkı sovet pulu) qoyardı... 

Evə döndükdə daha bir xoş müjdə ilə 

qarşılaşdım: insti-tuta qəbul olmuşdum. İki qat 

sevinc... 
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İkinci kursda oxuyarkən ―Burevestnik‖ idman 

cəmiyyətinin Minsk şəhərində keçirilən SSRİ 

birinciliyində dördüncü yerə çıxdım. Bu yarışda idman 

ustalığına namizədlik normasını yerinə yetirsəm də, 

dizimdən aldığım möhkəm zədə ucbatından güləşlə 

vidaşmalı oldum... 

Saf, təmiz ürək sahibi, xeyirxah əməllər 

daşıyıcısı, adil insan idi Nadir pəhləvan! Belə 

pəhləvanlar həmiĢə mənsub olduğu  millətin, xalqın 

baĢ ucalığıdır. 

               

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
224 

Nadir  zirvəsi 

 

                    Sönməz  ulduzların  parlaq  cərgəsi 

                    Şahinlər  məskəni,  dağlar  zirvəsi , 

                    Fəxri  kürsülərin  yüksək  pilləsi 

                    Sənin  öz  yerindir  bəllidir  yerin – 

                   Əslisən , köküsən  mərd nəsillərin ! 

 

*** 

 

                   Xətai , Cavanşir , Babək , Koroğlu 

                   Soyuna, kökünə sadiq el  oğlu ! 

                   Ana tək  sevdiyin  Vətənə  bağlı 

                   Eşqin qəlbimizdə kök salıb dərin, 

                   Əslisən, köküsən  mərd nəsillərin! 

                                    

                                              *** 
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                    Bu daşdan, torpağdan güc alan igid, 

                   Vətən qeyrətiylə ucalan igid, 

                   Cavankən müdriktək qocalan igid, 

                   Örnəkdir gənclərə haqq əməllərin, 

                   Əslisə, köküsən mərd nəsillərin ! 

                                    

 *** 

                   İşıqlı  səmaya  can  atan  indi- 

                   Bu cavan pöhrələr hamı sənindir ! 

                   Bu bağ da,  bu bəhər, hamı sənindir, 

                   Kamil bağbanısan qönçə güllərin, 

                    

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
226 

Əslisən , köküsən mərd 

nəsillərin ! 

 

Sevin ki , çin oldu 

                            arzu- 

muradın, 

Ruhuna baş əyir 

                              neçə 

övladın , 

 

Müqəddəs məramın , 

                           müqəddəs 

adın 

Fəxri, iftixarı 

                            doğma ellərin.  

Əslisən ,köküsən 

                         mərd nəsillərin ! 
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ĠġIQLI SƏMAYA CAN ATAN ĠNDĠ – 

BU CAVAN PÖHRƏLƏR 

 HAMI SƏNĠNDĠR! 

 

Rusiyanın əməkdar məşqçisi MəĢkur Qasımov 

Sankt-Peterburq (əhalisi 7,5 milyon nəfər) kimi nəhəng 

bir regionun həm güləş federasiyasının prezidenti, həm 

də tanınmış iş adamıdır. Lakin buna baxmayaraq 

həftədə 2-3 dəfə uşaqlarla, gənclərlə güləş zalında 

məşqlər keçən bu yorulmaz, fədakar insanın layiqli 

tələbələrindən bir neçəsinin adını vurğulamaq istərdim:  

ASƏF HACIYEV - 2 dəfə Avropa çempionu, 

Dünya kubokunun sahibi, böyüklər arasında Rusiya  

çempionu; 

VLADĠMĠR BAXTĠN - (qazaxıstanlı) gənclər 

arasında Avropa və Dünya çempionu; 

MƏHƏMMƏD MƏHƏMMƏDOV - gənclər 

arasında Avropa çempionu, Dünya kubokunun sahibi, 

dəfələrlə Rusiya çempionatının mükafatçısı; 

ġAHĠN QASIMOV - Rusiya birinciliklərinin 

mükafatçısı, dəfələrlə beynəlxalq yarışların qalibi, 

beynəlxalq dərəcəli idman ustası; 
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CƏLAL QASIMOV - yeniyetmələr və tələbələr  

arasında Rusiya çempionu, beynəlxalq yarışların 

mükafatçısı, Rusiya federasiyasının idman ustası. 

V.Baxtin və M.Məhəmmədov əvvəllər 

Azərbaycanda güləşlə məşğul olublar. 

M.Məhəmmədov milli qəhrəmanımız Əliyar Əliyevin 

tələbəsi olub, 14 yaşında ikən Sankt-Peterburq 

şəhərinə gedib. 

 

*    *    * 

 

Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu gün Masallı 

rayonun-da – Ərkivan qəsəbəsində Nadir Ağayev 

güləş məktəbi ənənə-lərinin uğurlu davamında, Yunan-

Roma güləş sənətinin yaşamı və inkişafında məşqçi-

müəllimlərdən Səyədulla Əkbərov və Qardaşxan 

Əmənovun zəhmətini vurğulamamaq insafsızlıq olardı.  
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Yunan-Roma güləşi üzrə idman ustası, 

respublikanın əməkdar məşqçisi Səyədulla Əkbərovun 

yetirmələri: 

Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq dərəcəli 

idman usta-sı, bir neçə beynəlxalq yarışların qalibi, 

Atlanta olimpiadasının iştirakçısı Vilayət Ağayev 

(1971), SSRİ dönəmində dəfələrlə beynəlxalq 

turnirlərin və respublika birinciliklərinin qalibi və 
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mükafatçıları Faiq Cəbiyev (1966-1968), Kamil 

Tumarov (1966), Ələsgər Kərimov (1965), Rafiq 

Nəzərov (1966), Adil Bağırov (1967), Ġdman Fətəliyev 

(1970), Vaqif Abdullayev (1970), Teymur BəĢirov 

(1970), Xanverdi Kərimov (1971) və digərləri hələ 

ustad-pedaqoq Nadir Ağayevin baş məşqçi kimi 

fəaliyyət göstərdiyi illərdə məşqçi-müəllim işləmiş 

Ş.Əkbərovun ən mübariz güləşçilərindən sayılırdılar. 
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İstər respublika daxili yarışlarda, istərsə də 

beynəlxalq turnirlərdə fərqlənən güləş 

cəngavərlərindən Gülağa Salayev (1962), Samid 

Ġbadov (1967), Vidadi Mehdiyev (1970), Salam 

Salayev (1970), Natiq Abdullayev (1970), Samid 

Hüseynov (1976) öz parlaq qələbələriylə daim 

məşqçilər korpusunu sevin-diriblər.  

Gülağa Salayev hal-hazırda Belarusiya 

respublikasının prokurorluq orqanlarında çalışır. 

Hüquq elimləri namizədidir, bir neçə kitabın 

müəllifidir. 

 

Cavid Abdullayev mükafatçılar arasında (sağdan ikinci) 

Gİ naziri A.Rəhimov, FİLA-nın Prezidenti R.Martinetti, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 

A.Abbasov  (Bakı – 2006) 
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Rauf Bağıyev 

Fuad Kazımov 

Əmrah Bayramov 

E.Baloğlanov         

Şamxal Orucov və 

Həzrət Ağayev 

Sonrakı dövrlərdə  

də, respublikamız 

müstəqillik qaza-

nandan sonra, 

yeni, gənc nəslin 

nümayəndələrinin 

müntəzəm olaraq 

güləş məşqlərinə 

cəlb edilməsi 

sayəsində; 

dəfələrlə Bakı 

şəhər birinciliyi, 

yeniyetmələr və 

kişilər arasında 

ölkə birincilikləri və 

Azərbaycan silahlı 

qüvvələr 

birinciliklərinin, 

respublika və digər 

beynəlxalq 

turnirlərin qalibi və 

mükafatçıları 

olmuş Sadiq Əliyev 

(1983),  Rauf 

Bağıyev (1987), 

Ramin Fətəliyev  

(1983),     
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Əsgərov (1984), 

Samid Əzizov (1979), Nazim Qafarov (1986), 

Rauf   Məmmədov  (1989),   Ġsmət Əkbərov (1990), 

Yədulla ƏĢrəfov (1987), Kamran(1983) və Elxan 

Adilov (1988) qardaĢları, Məhəmməd Mənsimov 

(1987), Qeysər (1988) və Əfsər Əkbərov (1989) 

qardaĢları, Ayaz Mənsimov (1990), ElĢad (1989) və 

RəĢad Novruzov (1987) qardaĢları, Rauf və Rafiq 

Sarxanov qardaşları və onlarca başqaları da bu güləş 

məktəbinin layiqli yetirmələrindəndir... 

55 kq çəki dərəcəsində müxtəif vaxtlarda 

Azərbaycan birinciliklərinin qalibi olan Cavid 

Abdullayev (1984) 2004-2010-cu illər ərzində Yunan-

Roma güləşi üzrə kişilərdən ibarət milli yığmamızın ən 

fəal üzvü kimi bir sıra beynəlxalq turnirlərdə (Türkiyə, 

İran, Macarıstan və s.) və Qızıl Qran-Pri yarışlarında 

yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 

Dəfələrlə AGF 4 saylı ərazi nümayəndəliyi zona 

yarış-larının qalibi, yeniyetmələr arasında respublika 

birinciliklərinin yarımfinalçısı və müxtəlif səpgili 

Fuad   Kazımov (1984), Ramin  
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respublika turnirlərinin mükafatçısı olmuş Elsevər 

Baloğlanov (1994), Həzrət Ağayev (1996), Hüseyn 

Mazanov (1997), ġamxal Orucov (1997), Əmrah 

Bayramlı (1996), Vüsal Orucov (1997) və digərləri bu 

gün də məşqləri ciddi səylə davam etdirir və növbəti 

yarışlara hazırlaşırlar. 

 

*    *    * 

Bu gün ümidverici yeniyetmə yunan-romaçılar 

sırasında Bəhruz Abdullayev, Cavid Ġsmayılov, Natiq 

və Hüseyn Muğdadlı qardaĢları, Tural Bədəlov, 

ġirxan Bayramlı, Rabil Rəhimov, Samir Novruzov, 

Fərid Tumarov, Emin BaxıĢəliyev, Xəyal və CoĢqun 

Fərzəliyev qardaĢları, Məmməd Muğdadlı, 

ġirməmməd Əliyev, Əli Həmidov, Həsən Əzimov, 

Turan Tumar oğlu və bir neçə idmançıların da 

adlarını fəxrlə qeyd etmək olar. 

 

*    *    * 

Yunan-Roma güləşi üzrə idman ustası, məşqçi-

müəllim QardaĢxan Əmənovun yetirmələri: 
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 İlk dəfə əməkdar məşqçi, mərhum Nadir 

Ağayevin xa-tirəsinə həsr olunmuş respublika güləş 

turnirinin qalibi  

 

olanda Elgizin cəmi 9 yaşı 

vardı. 2000-2009-cu illər ər-

zində dəfələrlə gənclər və 

bö-yüklər arasında Bakı 

şəhər və Azərbaycan 

birinciliklərinin qaibi olmuş 

Elgiz Məmmədov (1987) 

Dağıstanda, İranda və digər 

respublikalarda təşkil 

S. Məmmədli mükafatçılar arasında (soldan birinci) 
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olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq 

turnirlərin mükafatçısı olmuşdur. Sail Məmmədli 

(1991), Cahandar Xəlilov (1990), Orxan Məm-mədli 

(1994), Fərhad Fətə-liyev (1991), 2008-2011-ci illər  

ərzində Yunan-Roma güləşi üzrə respublika  

birincilikləri-nin mükafatçıları olmuşlar. 

Orxan 2011-ci ildə Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq 

turnirin üçüncüsü, Macarıstanda düzənlənən 

yeniyetmələrin dünya birinciliyinin beşincisi, Sail isə 

Bakı şəhərində təşkil olunan Qızıl Qran-Pri yarışının 

yarımfinalçısı olmuşdur. Sail Məmmədli 2012-ci ilin 

son yarışında, kişilərin ölkə birincili-yində gümüş 

medala sahib çıxmışdır. 

 Qardaşxan 

Əmənovun 3 oğlu: 

Şirvan (1981), Bəhruz 

(1982) və Şahmur 

(1983) dəfələrlə Bakı 

şəhər birinciliyi və 

respublika 

turnirlərinin qalibi və 

mükafatçıları olmaqla yanaşı, digər 

mötəbər yarışlarda da 

uğurla çıxış etmişlər. 

Belə ki, Bəhruz 2000-ci 

  Şirvan Əmənov 

   Bəhruz Əmənov 
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ildə gənclərin  respublika çempionu adına, Şirvan isə 

bürünc medala layiq görülmüşdür. Şahmur 3 dəfə 

kişilər arasında respublika birinciliyinin yarımfinalçısı 

olmuşdur. Şirvan və Şahmur Ordu sıralarında xidmət 

edərkən Azərbaycan Respublikası Silahlı qüvvələri 

birinciliyinin ən yüksək pilləsinə qalxmağa nail 

olmuşlar. 
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Yeniyetmələr arasında respublika birinciliyinin 

bürünc mükafatçısı Emil Əmənov 

(1982) və Vasif Məmmədov (1988), 

gənclər və kişilər arasında 

Azərbaycan birinciliyi yarışlarının 

gümüş və bürünc medallar sahibi, 

gənclərin Bakı 

çempionu Ziya 

Soltanov (1983), 

yeniyetmə və kişilər arasında ölkə 

birin-ciliklərinin yarım-finalçısı 

CoĢqun Əs-gərov  (1983) və Əs-gər 

Qasımov (1983), kiçik yaşlıların zona çempionları, 

respubika birinciliyinin bü-rünc mükafatçıları Nurlan 

Qasımov (1996), Pərviz Həsənov (1996), Cavid 

Əsgərov (1996) və gənclərin respublika yarımfinalçısı 

Asim Əzimli (1995) dəfələrlə respublika turnir-lərinin 

qalibi və mükafatçıları sırasında olmuşlar. 

Emil Əmənov və Ziya Soltanov həm də 

Azərbaycan Silahlı qüvvələri birinciliyinin çempionu 

adını  qazanmışlar. 

 

   Şahmur Əmənov 

Orxan Məmmədli 
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*    *    * 

Masallı rayon UGİM-nin məşqçi-müəllimi, 

Yunan-Roma güləşi üzrə idman ustalığına namizəd 

Səftər Nəzərovun yetirmələrindən Səftərzadə Tural, 

Elsevər Həsənov, Soltan Nəzərov, Orxan Yəhyayev, 

Ramin Abıyev, Elman Səfərov, Elgün Nəzərov, 

ġahbaz Allahverdiyev, Xaliq Xalıqlı, ġamil Nəzərov 

və digər yunan-romaçılar dəfələrlə respublika tur-

nirləri və açıq birinciliklərin qalibləri olmaqla yanaşı 

Azərbay-can Respublikası Gənclər və İdman İdarəsi, 

Xalq Təhsili Nazirliyinin fəxri fərman və 

mükafatlarına layiq görülmüşlər. 

*    *    * 

 Masallı rayon Gİİ-nin 

məşqçi-müəllimi, Yunan-Roma 

güləşi üzrə id-man ustası Soltan 

Məhərrəmovun 

yetir-məsi  

Gündüz 

Kərimli (1995) 
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bir sıra turnir və respublika birinciliklərinin mü-

kafatçısı sırasına düşmüşdür.Təkcə 2011-ci il ərzində 

olimpiya mükafatçısı R. Məmmədbəyovun, ümummilli 

iderimiz H. Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş güləş 

turnirlərinin mükafatçısı, Sabirabad və Kürdəmirdə 

keçirilən zona yarışlarının, Türkiyənin Kahraman-

maraş şəhərində düzənlənən beynəlxalq Yunan-Roma 

güləş turnirinin ən yüksək pilləsinə qalxmış-dır. 

Hal-hazırda Bakı şəhərində, ROİL-də 

respublikanın əməkdar məşq-çisi Vaqif Feyzullayevin 

rəhbərliyi altında məşqlərini davam etdirir.  

 

*    *    * 

2009-2012-ci illər ərzində respub-lika turnirləri 

və AGF 4 saylı ərazi nü-mayəndəliyi zona 

birinciliklərinin qalibi olmuş ElĢən ġirziyad oğlu 

Mehdiyev (1998) UGİM-nin Şəmkir, Göyçay və 

Tovuz şəhərlərində keçirilən respublika oyunlarında 

müvafiq olaraq I, II, III yerlərə sahib çıxmışdır. 

2006-cı ilə kimi Masallı rayon 

UGİM-nin məşqçi-müəllimi ġirziyad 

Mehdiyevin (hazırda rayon UGİM-nin 

direktorudur) rəhbəriyi ilə sərbəst güləş 
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idman növü ilə məşğul olmuş Elnur (1995) və Əli 

Mehdiyev (1996) qardaşları hazırda Rusiya 

Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində məşqçi 

Ruslan Saidovun başçılığı ilə (UGİM-95-də) bir sıra 

mötəbər yarışlarda həmvətənlərinə başucalığı gətirən 

qələbələrə imza atırlar. 

Elnur Məhəmməd oğlu 2005-

2010-cu illər ərzində dəfələrlə 

Moskva şəhər birinciliyinin 

mükafatçısı, Kalininqrad və Kiyev 

şəhərələrində keçirilən beynəlxalq 

turnirlərin II və III 

yerlər sahibi, Rusiya 

birinciliyinin 

yarımfinalçısı olmuşdur. 

Əli isə Moskva şəhərində ilk naliy-

yətinə ―Spartak‖ idman cəmiyyətinin açıq 

bi-rinciliyində, final qarşılaşmasından 

sonra nail oldu. Əli II yerə, qardaşı Elnur 

isə çempion adına layiq görüldülər. 

Dəfələrlə Moskva şəhər birinciliyinin mükafatçısı 

Əli 2012-ci ildə Saxa respub-likasında 

(Yakutiyada) düzənlənən Asiya ölkələri 

idmançılarının beynəlxalq yarışma-sının qalibi 

olmuşdur. Hər iki qardaş sərbəst güləş üzrə Rusiya 

 E. Xəlilov 
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idman ustalığına namizəd və yeniyetmələrdən ibarət 

Rusiya yığma komandasının üzvüdür. 

 

Meydana çıxdınmı, güləĢməlisən 

 

İgid, cəngavərlər şüarıdır bu, 

     Zor biləkli ərlər şüarıdır bu, 

    Çempion, liderlər şüarıdır bu:  

     Meydana çıxdınmı - güləşməlisən! 

                                             *   *   * 

     Rəqibin ən zəif yerin hədəf et , 

     Nəbada ―cəzalan‖, nəbada səhv et, 

     Tədbirlə, əzmlə həmləni dəf et , 

     Meydana çıxdınmı - güləşməlisən! 

                          *    *    * 

     Qanun-qaydasıdır hər bir yarışın: 

                        Passivlik göstərmək fikrindən daşın! 

     İstər dostun olsun, ya da qardaşın, 

          Meydana çıxdınmı - güləşməlisən! 

      *    *    * 

      Çalış ―qıcıqlanma‖, göstər hövsələ, 

      Hiyləgər rəqibin qurarkən ―tələ―  

      Hiss elə, əksini sən tətbiq elə, 

      Meydana çıxdınmı - güləşməlisən! 

*   *    * 

  Rəqibin ad-sanın vecinə alma, 

  Xudbinlik üzündən bədgüman olma, 

  Sonacan mətin dur, təlaşda qalma, 

  Meydana çıxdınmı - güləşməlisən! 
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*    *    * 
  Açıq mübarizədə, ən gərgin anda 

  Ləyaqəti qoru, sadiq qal anda! 

  Məğlubiyyət acısını dadsan da, 

  Meydana çıxdınmı -güləşməlisən! 

 

 

ġƏCƏRƏ 

 

Bir yaxın qohum kimi Nadir Ağayevin ailə 

mənşəyi (şəcərəsi) haqqında yazmaq istərdim. 

Nadirin ata babası Eynəli Ağası oğlu XIX əsrin 

əvvəl-lərində yaşamışdır. Onun Novruzəli və Qulaməli 

adlarında iki qardaşı, Yekəxanım adında bir bacısı 

olmuşdur. Eynəli kişinin Qönçə adlı xanımından altı 

övladı: oğulları Yaqub və Ġzzət, qız-ları isə Xavər 

(1892-1985), ġirin (1896-1977), Gülab (1904-1982) 

və Arəstə (1913-1992) olmuşdur. 

Novruzəlinin əslən Masallı rayonunun Öncəqala 

kəndin-dən olan arvadından Havanisə adlı bir qızı 

olmuşdur. 

Ərkivan qəsəbəsinin Zeynoba məhəlləsindən olan 

Qasım kişinin qızı Göyçəklə Yaqub Eynəli oğlunun 
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izdivacından Zahirəli (1927-1977) adlı oğlu, Səbiyyə 

(1934-2009) adında bir qızı olmuşdur. 

Nadirin atası Yaqub kiĢi (1890-1967) müxtəlif 

vaxtlarda ayrı-ayrı vəzifələrdə çalışmış, ömrünün 

sonuna yaxın dövrlərdə isə Rusiya şəhərlərində 

ticarətlə məşğul olmuşdur. O, Lerik ra-yonunda kənd 

istehlak cəmiyyətində işlədiyi illərdə Masallı 

rayonunun Qasımlı kəndindən olan Ağanənə adlı bir 

xanımla tanış olub, ikinci dəfə 

ailə qurur. 

Savadlı, bacarıqlı, geniş 

dün-yagörüşlü, gözəl evdar 

qadın olan Ağanənə (1904-

1993) heç də Yaqub kişidən geri 

...anası Ağanənə ilə 
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qalan deyildi. Onun elə bir şux duruşu, ciddi və 

əzəmətli görkəmi var idi ki, görüb-tanıyanlar oğlu 

Nadirə deyərmişlər ki, ―vallah, Ağanənə ana səni elə 

anadangəlmə pəhləvan doğub!‖ 

Bu gün ərkivanlıların xati-rələrində yaşayan, 

dərin hörmət hissi ilə xatırlanan Yaqub kişi işi ilə 

əlaqədar olaraq uzun müddət 

Lənkəran şəhərində yaşamalı 

olur.  

Nəinki Masallı və Lənkəran ərazisindəki sadə  

xalq və və-zifəli şəxslər arasında 

―Ağa‖ ləqəbi ilə tanınmış, hətta 

kənarlarda, digər re-gionlarda və 

paytaxtda böyük hörmət və 

nüfuza malik olan Yaqub 

Ağayev həm mübahisəli 

məsələlərdə, həm də yardım edə 

biləcəyi işlərdə el-obanın, onu 

tanıyanların köməkdarı 

olmuşdur. 

Nadirin əmisi Ġzzət Eynəli oğlu (1906-1985) öz 

dövrünün saylıb-seçi-lən, hörmətli kişilərindən olub. 

1930-cu ilə kimi, hələ cənub bölgəsində ra-yonların 

yaranmadığı bir dövrdə, Lən-kəran 

İzzət Ağayev 

Zahirəli Ağayev 
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qəzası tərkibində olan Masallı dairə komitəsinə daxil 

olmaq şərtilə, 1925-ci idən Sovet İKP-nin üzvü olub, 

rayon və ətraf kəndlərdə rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. 

Müharibə və sonrakı aclıq illərinda çox kəndlinin, 

kasıb-kusubun dadına çatmış, onlara arxa-dayaq 

olmuşdur. 

Müqəddəs yerlərin, pir və məscidərin sökülüb 

dağıldığı illərdə kənddəki “ġah Səfi” ziyarətgahının 

qorunub saxlan-masında, məhz Ġzzət Ağayevin 

müstəsna rolu olmuĢdur. Ocağı sökməyə gələn ağır 

texnikanın qarşısını kəsmiş, gələn nüma-yəndə və 

sürücüləri tənbeh edərək pirdən uzaqlaşdırmışdır. 

Sonradan rayon partiya komitəsində bu məsələylə 

bağlı  İ.Ağayevi incitsələr də, həyətində quyusu və 

kiçik tikilisi olan ziyarətgahın həm sovxoz işçiləri, 

həm də yoldan ötənlər üçün necə əhəmiyyətli səringah 

yer olduğunu bəhanə gətirərək, qə-dim tarixi abidənin 

qorunub saxlanılmasına nail olmuşdur. 

Əksər rayon və kəndlərdə, ələlxüsus Masallı 

rayonu Ər-kivan qəsəbəsində kimi dindirsən Yaqub və 

İzzət Ağayev qar-daşlarının  səxavət və nəcibliyindən 

danışacaqdır. 

İzzət kişinin birinci xanımı Kərimova Mədinə 

Kərim qızı (1920-1951) müəyyən dövrlərdə Bağlakücə 

7 illik məktəbində rus dili müəllimi işləmişdir. Əslən 
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Bakının Çəmbərəkəndindən olan bu qadın – altı övlad 

anası 31 yaşında qəfil xəstəlikdən dünyasını 

dəyişmişdir. 

İzzət Ağayevin ikinci həyat yoldaşı Nurxanım 

Məhərrəm qızından (1936-2013)  isə səkkiz övladı 

olmuşdur. 

Nadir Ağayevin həyat yoldaşı Ağayeva Raisə 

Salman qızı 1945-ci il fevralın 5-də Lənkəran 

şəhərində anadan olmuşdur. Ailədə bir qardaş, üç bacı 

olmaqla evin axırıncı qızı olan Raisə həm dərzilik 

kursunu, həm də 1964-cü ildə Lənkəran Kənd 

Təsərrüfatı Texnikumunu bitirib. 

Nadirin qaynatası Rzayev Salman Qüdrət oğlu 

(1914-1945) Gürcüstanın Kutaisi şəhərində ali təhsil 

almış (aqronom-luq ixtisası üzrə), bir müddət rayon 

torpaq şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

Lənkəran rayonunun ilk ziyalı nəslinin nümayəndələri 

Fətəli Fətəlizadə, Əlizadə kimi şəxslərin müasiri 

olmuşdur. Üç qardaşı II Dünya müharibəsində həlak 

olmuş Salman kişinin özü də ağır döyüşlər zamanı 

yaralanıb  Vətənə dönsə də çox yaşamamışdır. 

Nadir Ağayevin qaynanası Rzayeva Həlimə 

Böyükağa qızı (1914-2000) Lənkəran RXMŞ-də şöbə 

müdiri, bağça müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 
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Nadirin qaynı Rafiq (1941) isə uzun müddət 

Lənkəran Rayon Təmir-Tikinti İdarəsində baş 

mühəndis və sex rəisi vəzi-fələrində çalışmış, hal-

hazırda təqaüddədir. Lənkəran şəhərində yaşayır. 

  

 

Vaqif Ġzzət oğlu Ağayev 

(1941-1978) 

 

1941-ci il noyabr 

ayının 20-də Ərkivan 

kəndində anadan 

olmuşdur. Nadir Ağayevin 

əmisi oğludur. 

Bakıda oxuduğu 

illərdə ((1956-66), hərbi 

xidmət də daxil olmaqla) 

uşaqlıqdan idmana olan 

həvəsi (xüsusən güləşə) 

Vaqifi müxtəlif yarışlarda 

iştirak etmə-yə sövq edir. 
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Get-gedə idmana artan hə-vəsi Vaqifi idman 

məktəbində seminar məşğələlərdə iştirak edib məşqçi-

müəllim kimi püxtə-ləşməyə vadar edib. Sonradan isə 

əmisi oğlu N. Ağayevin rəh-bərliyi sayəsində Masallı 

rayon UGİM-də Yunan-Roma güləş bölməsində 

məşqçi kimi fəaliyyət göstərmişdir (1974-1978-ci 

illərdə). Müxtəlif ümumittifaq turnirlərində, SSRİ 

birincilik-lərində gənc pəhləvanların qazandıqları 

nailiyyətlərdə V.Ağa-yevin də zəhməti böyük 

olmuşdur. 

Dəfələrlə Masallı və Lənkəran rayonu üzrə 

UGİM-nin Yunan-Roma güləş üzrə keçirilən 

yarışlarda əla keyfiyyətlə hakimlik etdiyinə görə 

Masallı RXMŞ-nin birinci dərəcəli dip-lomu və digər 

qiymətli hədiyyələri ilə təltif olunmuşdur. 

Lakin amansız əcəl, vaxtsız ölüm Vaqifi də bu 

yolda inamla, uğurla addımlamağa macal vermir. 

1978-ci ilin avqust ayının 28-də, 37 yaşında (yol 

qəzası nəticəsində) dünyasını dəyişir. 
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Öncəqala kəndindən olan veteran güləĢçi 

Məmməd Ağayev deyir: ―Vaqif Ağayev N. Ağayevə 

tay olan adam idi. Heç də ondan geri qalan deyildi. 

Geniş dünyagörüşlü, hündür boylu, çox gümrah bir 

oğul idi. İstər idman sahəsində, istərsə də həyatda cəld 

və çevik idi. Daima bizimlə bir yerdə idi. Rəhmətlik 

uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi. Demək olar ki, iki əmi 

oğlu bir-birinə arxa-dayaq idilər. Qurban olduğum hər 

ikisini faciəli surətdə ayırdı bizdən‖. 

“Xeyirxah, alicənab, heç kəsə baş əyməyən, sözü 

üzə şax deyən, haqsızlıqla barışmayan bir insan idi 

V. Ağayev yetirmələri ilə məşq zamanı 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
252 

Vaqif Ağayev. Bu cür keyfiyyətlərə xas şəxsiyyətlə 

əlaqələrə malik omağımla qürur hissi duyuram”-

deyərək, Akif Nüsrətov belə xatırlayır öz dostunu. 

Tərlan Nuriyev (hüquqĢünas): ―Həssas, 

diqqətcil, sözün-də bütöv, yalanı, xəyanəti təsəvvür 

edə bilməyən, təmiz mənə-viyyatlı şəxslərdən idi 

Vaqif Ağayev. Qısa ömür sürməsinə baxmayaraq o, 

hələ sağlığında ən yüksək və ən şərəfli bir ada - el 

məhəbbətinə layiq görülmüşdü‖. 

  

                        *    *     *      

Nadir Ağayevin Masallı rayonunun Qasımlı 

kəndindən olan dayısı oğlu Rəhmanov Rəhim Kərim 

oğlu (1947-2002) orta məktəb illərində rayon 

birinciliyindəki uğurlu çıxışlarını sonradan 

Türkmənistan Tibb Texnikumunda təhsil alarkən 
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məsul yarışlardakı qələbələrlə davam etdirib. 

Respublika çempionu fəxri kürsüsünə qalxıb. Hər dəfə 

qələbə ilə tərk edirdi güləş meydanını. 

1975-ci ildən Masallı UGİM-də məşqçi-müəllim 

kimi fəaliyyət göstərəndən sonra neçə-neçə idman 

ustaları və dərəcəli idmançıların yetişməsində böyük 

rolu olmuşdur. 

İdman ustası fəaliyyəti dövründə respubika 

idman təşki-latlarının dipomları ilə təltif olunmuşdur. 

55 yaşında, 2002-ci ilin fevralın 1-də Rəhim də 

həqiqət və əbədiyyət dünyasına qovuşdu. Rəhimi 

xatırlayanlar həmişə onun səmimi insan, mehriban 

qohum, tələbkar müəllim oldu-ğunu vurğulayırlar. 

R.Rəhmanovun həyat yoldaşı Nailə xanımla 

görü-şərkən, onun sevincinin həddi-hüdudu olmasa da 

(qohum kimi görüşümüzə sevinirdi) göz yaşlarını uda-

uda, sanki dilə gətirdiyi acılı-şirinli xatirələrlə nəfəs 

alırdı: ―Qohum olduğumuza görə N.Ağayevlə 

münasibətlərimiz daha səmimi, daha isti, daha etibarlı 

idi. Mən deyərdim ki, Rəhimin qəl-bindəki N.Ağayevə 

qarşı sevgisi bənzərsiz və sonsuz 

idi. Sanki həyata gözünü açandan, 

uşaqlıqdan onun qayğısını hiss 

etmiş, vaxtaşırı görüşüb dəyərli 
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məsləhətlərini dinləmək artıq Rəhim üçün mənəvi bir 

ehtiyaca çevrilmişdi. İstər həyatda, istərsə də işində 

sonralar öz mövqeyini tutduqda, təcrübəli güləş 

müəllimi kimi yetişərək bu dahi insanın ölçüyə gəlməz 

böyük əməllərini heyranlıqla dərk edib, ona səcdə 

etməyə çalışırdı. ―Dadaş və Vaqif müəllim‖... kəlməsi 

Rəhimin dilindən heç düşməzdi‖. 

İndi bu ailənin böyük övladı Samirin (1979) 

atasının və Nadirin yolunu davam etdirməsi ailəsi və 

qo-hum-əqraba üçün bir az təskinlik gətirir. 

S.Rəhmanov sərbəst güləş üzrə 3 dəfə Azərbaycan 

çemponu olmaqla yanaşı, Avropa çempionatının və 

Türkiyədə keçirilən beynəlxalq turnirin mükafatçısı 

olmuşdur. 

 

Rafiq Ġzzət oğlu Ağayev (1963), 

N. Ağayevin əmisi oğlu 

 

  Haqq dünyasına 

qovuş-muş əmim oğlu 

Nadirin sayəsində güləş 

Masallının – Ərkivanın 

sim-voluna çevrilmişdir. 
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Görəsən, bi-zə miras qalmış bu ənənəni layi-qincə 

qoruyub, saxlaya bilirik-mi?! 

Bu gün ―Dadaş‖ın xeyirxah əməllərini, layiqli 

yetirmələrini sadalamaqla onun fəaliyyəti haq-qında 

aydın təsəvvür yaratmaq olar. 

        Uşaqlığımız o həyətdə keçib. Məşqlərdən əlavə 

hər hansı bir işi bizə həvalə edəndə sevin-cimizin 

həddi-hüdudu olmazdı. O olan toylara getməzdik, ge-

dəndə kənardan tamaşa edərdik. Hər işimiz 

nizamlanmış, müəyyən qanun-qayda çərçivəsində idi. 

Hünərimiz nə idi ki, əndazədən kənara çıxaq?.. 

Yadımdadır, bir dəfə mötəbər turnirlərin birində 

yüksək göstəricilər əldə etdiyimizə görə bizi bahalı 

―Qars‖ idman ge-yim dəstləri ilə mükafatlandırdı. 

Ümumiyyətə, həmişə yetirmə-lərini əlavə hədiyyələrlə 

sevindirməyə, ruhlandırmağa çalışardı. Ağır çəkili 

güləşçi kimi pəhləvanlarımızın qazandıqları uğur-larda 

mənim də payım az olmayıb. Görmədiyimiz yerləri 

gəzib dolanmışıq. Hər dəfə yarışdan qələbə ilə geri 

döndükdə, həyət-baca qaynayıb-coşar, qonaqların sayı 

bilinməzdi. Söhbət Ağa-yev (foto-müxbir), Firudin 

Rəsulov (kənd məktəb direktoru), Zabil Bayramov 

(dostu) və bir neçə rayon ziyalıları, idman-sevərlər, 

kənd ağsaqqalları bir masa arxasına toplaşar, fərəhli 

anların ləzzətini çıxarmağa çalışardılar. Nadir müəllim 
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haq-qında, yetirmələrinin yarışlarda əldə etdikləri 

yüksək nəticələr barədə yerli və respubika qəzetlərində 

bir-birindən maraqlı yazılar dərc edilərdi... 

Mərhum məşqçinin vaxtilə yaşadığı evdə indi 

mən yaşayıram. Qərara almışam ki, respublika 

güləşçilərinin sanki müqəddəs məbəd kimi 

yaddaşlarına həkk etdikləri həmin kişik zalı xatirə-

muzeyi kimi bərpa edərək, yaddaşımızı təzələməklə, 

gələcək nəslə töhfə edim. 

Bu gün hər birimiz Nadir Ağayevin adını iftixarla 

çəkir, onun xatirəsini daim qəlbimizdə əziz tuturuq. 

Ulu Yaradandan rəhmət diləyirk ölməz ustada. 

  

*    *    * 

 

Əzim Vaqif oğlu Ağayev(1976), 

 

                                        N. Ağayevin yaxın qohumu. 
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Evlərimiz bir-birinə yaxın olduğundan tez-tez 

zala gedir, keçirilən məşğələləri maraqla izləyirdik. 

Belə bir mühitdə bö-yüdüyümüz üçün idmana böyük 

həvəsimiz vardı. Artıq 8 ya-şında ikən mən də 

məşqlərə qoşulmuşdum. Çox vaxt bizi şəxsi maşını ilə 

(VAZ 2103 markalı yaşıl rəngli ―jiquli‖ ilə) rayondakı 

güləş zalına (indiki ―Dəfinə‖ liseynin köhnə bina-sına) 

gətirər, məşqlərimizi burda davam etdirərdik. Köhnə, 

sınıq-salxaq otaqlardan birini öz vəsaiti hesabına təmir 

etdirmişdi... 

Atamızı vaxtsız itirdiyimizdən o bizim qayğımıza 

qal-mağa çalışardı. Lakin aradan az müddət keçmişdi 

ki, son ümid-güman yerimizi də itirdik. 

Son vida gününün ―üzüntülü görüntüləri‖ indi də 

gözləri-min önündədir: tər içində, əlindən gələni 

əsirgəməyən Natiq həkimin səyinə baxmayaraq 

―Dadaş‖ı itiririk... Son dəfə gözlə-rini açaraq 

ətrafdakılara və divardan asılmış şəkilə (anası ilə birgə 

olan şəklinə) nəzər salır.., gözlərindən ixtiyarsız yaşlar 

süzülürdü. Otaqdakı masanın üzərində: bir tərəfdə sini 

qabda gecədən yarımçıq yeyib saxladığı lərgəplov, 

digər tərəfdə isə üst-üstə yığılmış bizim sənədlər. 

Ağanənə ananın ürək yaxan sözləri, yerə-göyə 

sığmayan naləsi hələ də qulaqarımda cingildəyir... 
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Ata vücuduna ehtiyac olduğu bir zamanda 

―Dadaş‖ı itirmək bizim üçün iki qat müsibət idi. 

Mənim kimi neçə kiçik yaşlı uşağın kövrək və həssas 

ürəyində yanğılar alışdı, unu-dulmaz kədər incə 

ruhumuzu sıxıb daraltdı.  

 

     

Hafiz Vəli oğlu Bədəlov 

 1937-2013 

 

                          N.Ağayevin bibisi 

oğlu.    

                            

 1952-ci ildə Lənkəran Tibb Texnikumuna daxil 

oldu-ğumdan, Qaladakı Kirov küçəsi, 14 saylı evdə, 

dayımgildə qal-malı oldum. Qaramollayev Rəzzaq və 

HəĢim adlı qonşuları vardı. Həmən illərdə dayım 

Yaqub kişi Qazaxıstanda işləyirdi. Nadir isə rayon 

pedaqoji məktəbində təhsil alırdı. Atası qayıt-dıqdan 

sonra oğlunun paytaxda təhsil alacağını təkid etdi. 19 

yaşına çatanda Nadir artıq ADU-nun tələbəsi idi. 

Qrupda sinif nümayəndəsi seçilmişdi... 
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Hələ orta məktəbdə oxuyarkən çempion adını 

qazan-mışdı. Hacı, Nurəddin (kiçik bazarlı), Fürudin 

və Rafiq adın-da dostları var idi. 

Təhsil aldığımız illər üst-üstə düşdüyündən (o 

Bakıda, mən isə Lənkəranda) bir-birimizi gec-gec 

görürdük. Lakin Yaqub dayımın, Ağanənə ananın 

qayğı və ehtiramı mənə hər şeyi unutdurmuşdu. Axı, 

mənim də atam müharibəyə gedib qayıtmamışdı! O 

evin qapıları nəinki mənim, bütün qohum-qəbilənin 

üzünə hər an açıq idi. Qohumumuz Məmmədov 

Muğdad da Lənkəran Konserv Zavodunda işləyərkən 

mənimlə birgə dayımgildə qalıb. Xalamoğlu Həsənağa 

da həmçinin... 

Yaqub dayımdan heç də geri qalmayan Ağanənə 

hündür boylu, əzəmətli bir qadın idi. Əlbəttə, o cür 

ananın və atanın övladı hökmən pəhləvan olmalıydı. 

Hətta bir dəfə texnikumda Həşim adlı bir nəfərin 

mənimlə mübahisəsindən xəbər tutan Ağanənə ana 

onun ―dərsini‖ də vermişdi. 

1955-ci ildə təyinatımı Biləsuvar rayonuna aldım 

və tale elə gətirdi ki, orda ailə qurub yaşamalı oldum. 

Lakin dayım-gilnən əlaqələrimiz kəsilmədi. Nadir 

Biləsuvara gələr, biz də Ərkivana gedərdik. Öz ata 

yurdu Ərkivanı, onun əhalisini, qo-hum-qardaşını çox 
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sevirdi Nadir. Əmisi oğlu Vaqifin vaxtsız ölümü ona 

çox təsir etmişdi... 

Masallı güləş məktəbinin yaradıcısı olan 

N.Ağayev orta boylu, dolu bədənli, mehriban baxışlı, 

qara gözlü, çox sadə bir geyimli insan idi. Onun öz 

dövrünün mahir peşəkarı, tanınmış olmasından özgə, 

müqəddəs torpağa, yurda bağlılığı əsil eloğlu, Vətən 

övladı kimi məhz digər qabaqcıl peşə sahiblərindən, 

həmkarlarından fərqlənməsi idi. 

Nadirin adı xalq arasında geniş yayılmış,hər 

yerdə qazan-dığı qələbələr, ərsəyə çatdırdığı tələbələr 

haqqında söhbətlər gedirdi. Hər dəfə yaxın, uzaq 

səfərlərə - güləş turnirlərinə yola düşəndə hamı böyük 

həsrətlə geri dönəcəkləri günü, qələbə sorağını 

eşidəcəkləri anı gözləyirdi. Bu gün də həmən ənənə 

davam edir. Nadir övladlarının, Nadir yadigarlarının 

xoş sora-ğını dünyanın hər yerindən eşidirik. Biz 

qohumları da onun adı ilə fəxr edirik və deyirik ki, 

Nadir Ağayev kimi övladlara sahib olan Azərbaycan 

milləti nə xoşbəxtdir! 

 

 

Həsənağa Əyyub oğlu Sarxanov  
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(1948) 

 

                           Coğrafiya müəllimi, N.Ağayevin 

bibisi oğlu 

 

Mən deyərdim ki, Nadir Ağayevi sevməyən adam 

tapıl-maz. Təbii ki, yaxşı peşəkar yaxşı da insan 

olmalıdır. Bu key-fiyyət onun şəxsində əsil təsdiqini 

tapmışdı.  
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Nəinki Azərbaycanda, Rusiyada da böyük nüfuza 

malik Nadiri Belqorod şəhərində sadə insanlardan 

tutmuş məsul vəzifəli şəxslərə kimi hamı tanıyırdı. 

Özü kimi gözəl-göyçək, pəhləvan cüssəli lənkəranlı 

Nəriman Əliyev də bu şəhərdə ya-şayırdı. Nadirin ilk 

yetirmələrindən olan bu güləşçi ilə arasında 7-8 yaş 

fərqi olmasına baxmayaraq, yoldaşlıqda və dostluqda 

bir-birinə qarşı sədaqətli idilər. Sonradan Vətənə 

dönərkən Nərimanın Şorsulu qəsəbəsi ərazisində 

avtomobil qəzasında qəfil ölümü Nadiri bərk 

sarsıtmışdı... 

(sağdan) H. Sərxanov, Ağa (lənkəranlı) N. 

Ağayev, R. Rəhmanov, B.Əməşov (1967) 
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Günlərin 

bir günü, 

Ukraynada 

olarkən dayım 

oğlu Nadir 

mənə dedi ki, 

―Həsənağa, 

hazırlaş, bu 

axşam toya də-

vətimiz var‖. 

Təbiət-cə doğma 

Ərkiva-

nımızdan 

fərqlənmə-

yən, Xarkov 

vilayə-ti 

Çuquyev 

rayonu-nun 

Başkirovka 

kəndində 

təşkil 

olunan ziyafət məclisinə gedərkən, bizi orda ən əziz 

şəxs, doğmaları kimi qarşılayanda həm təəccüblənir, 

həm də heyrətlənirdim. Ona görə ki, fəxri vətəndaşları 

kimi seçdikləri Nadir həm də məclisi idarə edəcəkdi. 

Bəli, rus dilini mükəmməl bilib, səlis danışan, ali 

...qohumları Vaqif və Soltanağa 

ilə (28.08.1971) 

...bibisi oğlu Eldar ilə 
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təhsilli gözəl pedaqoq, hər yarışdan sonra neçə-neçə 

dost-tanış qazanan sadə və gülərüzlü Nadirin hər 

vilayətdə, hər şəhərdə bu cür qarşılanması heç də 

təəccüb doğurmamalıydı. Sən demə, onlarda da 

bizdəki kimi 3 gün-3 gecə toy etmək adəti varmış. İki 

gün yeyib-içib, oynadıqdan sonra üçüncü gün bəylə 

gəlinin xüsusi olaraq bişirdiyi milli yeməklərlə məclis 

yekunlaşırdı. Qonaq qaldığımız müddətdə Nadirin 

necə hörmət və nüfuza malik olduğunun şahidi oldum. 

N.Ağayevin şirin dili, həssaslığı və insanların ona 

hörmət və sevgisi hər bir işinin müsbət həllinə gətirib 

çıxarırdı. Onu həyatda bu cür görmək bizim üçün 

böyük səadət idi. Bu gün də Nadir adından, Nadir 

dünyasından böyük mənəvi qıda alırıq. 

 

 

Raisə xanımla söhbətimdən... 

 

Lənkərandayıq. Raisə xanıma məxsus olan 

evdəyik. Çox da iri olmayan ĢüĢəbəndli bir otaqda 

oturmuĢuq. Aram-aram söhbətləĢirik:  
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     -Bir-birimizi gördük, tanış olduq, doğmalaşdıq. O, 

öz sadəliyi və alicənablığı ilə az bir müddətdə bizim 

ailədə rəğbət qazandı. Uzun çəkmədi ki, toyumuz oldu, 

məni təhsilimdən ayırmadı... 

Əvvəl-əvvəl, ilk günlərimdə onu günahlandırıdım 

ki, bəsdir, bu qədər işləyib, özünə əziyyət verirsən, 

əməllibaşlı dincələ də bilmirsən? “Əgər mən hər bir 

tələbəmi sevib, öz balam kimi əzizləyib, kamala 

yetmələri üçün çalışmasam, onlar tez həvəsdən düşər 

və heç bir uğur qazana bilməzlər” - deyərək məni başa 

salmağa çalışırdı. Lakin zaman keçdikcə hər şeyə 

alışırdım. Narahat fikirlərim dağılaraq, məndə onun 

peşəsinə sevgi hissi oyanmağa başlayırdı. Hətta 

çətinlikləri olanda ürək-dirək verməyə çalışırdım. 

Həyat-bacadakı uşaqların səs-küyünə elə 

öyrəncəli idim ki, bir gün sakitlik olanda nəsə qəribə 

bir hadisə baş veribmiş kimi özümü birtəhər hiss edir, 

sanki darıxırdım. Müvəffəqiy-yətlərinə onlardan çox 

mən sevinirdim. Hətta hərdən yarışlardan zəif 

nəticələrlə qayıdanda belə, ruhlandırmaq, ilham 

vermək naminə onları tərifləyərdim. Uşaqlar da mənə 

isinmişdilər. Gənclər həmişə hörmətimi saxlayır, 

“Raisə gəlin, nə işin-qulluğun varsa, de, edək, hələlik 

bikarıq”-deyə, mənə yardımçı olmağa çalışırdılar. Bir 

sözlə tənhalığı hiss etmirdim. 
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Nadir müəllimin ömür-gün yoldaĢı həzin 

xatirələri dilə gətirdikcə gözləri dolur, qəhərini 

boğaraq titrək səslə dediyi sözlər məni kövrəldir, 

xəyallarım keçən illərin dumanlarında gəzirdi... 

 - Mən xoşbəxtəm ki, həyatımda böyük hörmətə 

layiq, şərəfli bir yer tutmuş insanla – Nadir Ağayev 

kimi təvəzökar, xeyirxah insanla rastlaşıb ailə 

qurmuşam. O, qısa müddət ər-zində öz peşəsinə və 

dostlarına necə sadiq olduğunu göstər-məklə, bu yolda 

dönməz və bütöv  adam olduğunu parlaq şəkil-də sübut 

etmişdi. Mən onun necə insani sifətlərə və yorul-

Nadir  həyat  yoldaşı Raisə xanımla 
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madan çalışmaq qabiliyyətinə malik insan olduğunun 

şəxsən şahidiyəm. 

Nadir öz dövrünün mədəni, müstəqil təbiətli, 

müasir dünyagörüşlü oğlu idi. Uzaq səfərlərə 

getməyinə baxmayaraq, heç vaxt onu qısqanmamışam. 

Hətta elə vaxtlar olurdu ki, işiylə əlaqədar olaraq 

Rusiyada bir-iki ay qalmalı olurdu. Amma etiraf 

etməiyəm ki, bir çox şəhərlərə məni də özü ilə birgə 

aparıb. Əli Əliyev və başqa güclü pəhləvanların iştirak 

etdiyi yarışlar zamanı Xarkov, Zaparojye və digər 

şəhərlərdə olmu-şam. Hətta yarışlardan sonra 

yetirmələrinin bir neçə gün qalıb iştirahət etmələri 

üçün imkan yaradırdı. Öz şəxsi vəsaiti hesa-bına. Bu, 

böyük fikirlərlə yaşayan Nadirin öz peşəsini necə düz-

gün, necə böyük bir ürəklə sevdiyinə dəlalət edirdi. 

Toylara, dost ziyafətlərinə gedər, həyatda 

adamları bir-birilə səmimi və mehriban görmək 

istəyərdi. Məclislərin yaraşığı olan Nadiri həm yaşca 

böyüklər, həm də kiçiklər böyük məhəbbətlə sevirdi. O, 

məclisdə olmayanda hamı darıxırdı. 

Onu dinləyərək elə bil hansısa hiss və 

duyğular məni ovsunlayaraq, keçmiĢ uĢaqlıq 

illərimin ağuĢuna atırdı... 
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- Nadiri tanıyanlar onun xarakterini yaxşı 

duyardı. O, yaşından asılı olmayaraq hamı ilə öz 

səviyyəsində rəftar edər, zarafat etməyi xoşlayardı. 

Nadirin yaxın dostları da vardı, xoş günləri də. 

Yarışlardan qələbə ilə geri dönərkən evimiz, həyətimiz 

qonaqlarla, müxbirlərlə dolu olardı. Amma, çətin 

günlərimiz də olub. Yaxın bildiyimiz adamların 

etibarsızlığını necə yadımdan çıxarım? 

Əsəbləri gəriləndə sərtliyi çox çəkməzdi, tez 

yumşalardı. Di gəl ki, son zamanlar sifətinin, 

gözlərinin ifadələri tez-tez dəyişir, o gah qayğılı, gah 

mehriban, gah da qəzəb və kədərli görünürdü. Öz-

özlüyümdə fikirləşib, çək-çövür edirdimsə də səbəbi 

mənə qaranlıq olaraq qalırdı. Gümanım əlli yerə ge-

dirdi: bəlkə iş yerində nəsə olub, yaxud da yarış 

zamanı əsəb-ləşib? Bəlkə də dost-tanışlardan 

kiminləsə mübahisəsi düşüb? Nə bilim..? 

Bu arada Raisə xanımın səsindən bir qəm 

dalğası süzülür. Bu qəm dalğasını sadiq dostu 

Nadirin həyatda son anlarının, qəfil ölüm 

sarsıntılarının doğurduğunu hiss edirdim. Sanki 

gözlərinin içindəki o faciəli günün hüznlü ifadəsini 

görməmək mümkün deyildi. 

Son bir-iki ildə bir yandan fiziki yorğunluq, 

digər tərəfdən də tez-tez əsəb-sinir pozğunluğu 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
269 

nəticəsində Nadir xəstəlik tapsa da, özünə təsəlli 

verərək, guya bu yüngülvari azarın ona heç nə edə 

bilməyəcəyini inad edirdi. Lakin 1985-ci ilin 24 

yanvar gecəsi heç də zənn etdiyi kimi “yün-gülvari” 

ötüĢmədi. Səhər saatlarına yaxın vəziyyəti birdən-

birə dəyiĢən Nadirin həyatını həkimlər də xilas edə 

bilmə-dilər. Məğlubedilməz pəhləvan bu dəfə 

“döĢək” üzərindən qələbə ilə ayrıla bilmədi... 

EĢidənlər inanmadı bu bəd xəbərə. Ağanənə 

ananın fəryadı nəinki qohum-əqrəbanın, dost-

tanıĢların, boynu bükük qalmıĢ Nadir 

yadigarlarının qəlbini riqqətə gətirir, sanki onun 

ahu-naləsi daĢı-divarı, torpağı da titrədirdi.  

Qara torpaqlar öz ağuĢuna aldı igid cüssəli 

pəhləvanı. Nadir onu sevənlərin qəlbini yandırdı. 

Onun ölüm xəbəri təkcə Masallını, Lənkəranı deyil, 

digər rayon və Ģəhərlər-dəki idmançıları, 

Nadirsevərləri sarsıtmıĢdı. ―Azərbaycan Güləşi‖ əziz 

bir övlad kimi bağrına basdığı Nadirin qəfil ölüm 

xəbərini dərin hüznlə qarşıladı. Onun ölüm xəbəri 

hamımız üçün gözlənilməz və ağır xəbər oldu. 

Qürur duyğusu ilə düĢünürdük ki, aramızda belə 

gözəl, səmimiyyəti sevən hə-qiqi bir insan var! Bu 

fikirdə idik ki, o hələ uzun zaman həyat yollarında 

bizimlə birlikdə addımlayacaq, yeni uğur-ları ilə 
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bizi sevindirəcək, xeyirxah məqsəd və amalları ilə 

gənc nəslə, insanlara xidmət göstərəcəkdir. 

Nadirin ölümündən sonra o həyət-baca əvvəlki 

kimi qaynayıb qarıĢmadı. GediĢ-gəliĢlər kəsildi. 

Uzaq ölkələrdən yarıĢlara dəvət teleqramları gəlsə 

də, telefon zəngləri vurulsa da cavabsız qaldı. 

Gördüyü iĢlər yarımçıq qaldı... Ġki ildən sonra 

Raisə xanım anası və qardaĢının təkidi ilə 

Lənkərana qayıtdı. Ġndiyə kimi orada yaĢayır. 

SoruĢanda ki, darıxırsınızmı?, belə cavablandırdı: 

-Ürəyimin parası orada, parası burada, niyə 

darıxmıram. Ərkivanlılar mənə hər yerdə doğma və 

əzizdirlər. Necə ki, onlar mənim xətrimi heç də 

Nadirdən az istəmirlər. Axı, mən belə el-obadan necə 

küsüb, inciyə bilərəm? Sadəcə gəlib orda keçmişimlə 

“görüşməyimdən” qorxuram. Bəzən ağır və can-sıxıcı 

anlarımda kitab oxuyur, televizora baxıram. Ələlxüsus 

“xəbərlər” proqramının sonundakı idman yeniliklərini 

gün-dəlik izləyirəm. Ölkə güləşçilərinin misilsiz 

nailiyyətlərini, hər il Nadirin xatirə turnirnin 

keçirildiyini eşidəndə hədsiz sevinirəm. Sevinirəm ki, 

əməyinin bəhrəsi daha parlaq şəkildə gözə dəyir, 

fəaliyyətinin aktual əhəmiyyəti indi diqqəti daha artıq 

cəlb edir. Sevinirəm ki, zəhməti əvəzsiz qalmayıb. İndi 

mən Nadirli günlərimin təəssüratını yaşayıram. Çünki, 
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o anlar mənim gəncliyimin unudulmaz çağları, bu 

günümün təsəllisidir. 

Gördüklərim və eşitdiklərimlə qürurlanıram. 

Qürur-lanıram ki, xalq onu həmiĢəki kimi bu gün də 

sevir. Sözsüz ki, hər kəs xalqın gözündə ucala bilməz. 

Görünür, Nadir əbəs yerə öz ömrünü fəda etməmişdir. 

Bəlkə də ruhuna əyandı ki, yetirmələri onun adının 

əbədiləşməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. 

Əlbəttə ki, dövlət təşkilatlarının dəstəyi ilə. 

Onun bu sözləri sanki məni düĢüncələrdən 

ayıltdı. Ara-sıra səsi əsir, titrəyir, hıçqırığını güclə 

boğurdu. BaĢa düĢüləsidir. Axı, ötüb keçənləri, 

acılı-Ģirinli xatirələri dərin hissiz, həyəcansız ifadə 

etmək çətindən də çətindir: 

- Heç kəs deyə bilməz ki, taleyi necə gətirəcək. 

Hər şey Ulu Yaradanın ixtiyarındadır. Həyatından 

şikayətlənmək isə naşükürlük  olar. 

Nadir itkisinin ağırlığını ildən-ilə dərindən dərk 

elədikcə özümü ovuda bilmirəm. Onsuz keçirdiyim ilk 

illərdə isə qorxu-vahimə içərisində yaşayırdım. Nə 

yaxşı ki, bu ağır anlarımda anam və qardaşım 

yanımdaydı. Onların  qayğı və məhəbbəti mənə 

təskinik gətirdi. Bu günümə şükr edirəm. Onsuz da nə 
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qədər sağlam, imkanlı, qüvvəli olsaq belə, həmişə 

qayğıya, şirin sözə ehtiyac duyuruq. 

Bu nisgilli qadınla hər görüĢ mənə elə ağır 

gəlirdi ki, sanki hər dəfə özümü dünyanın bütün 

dərd-qəmi qəlbimə çökmüĢ kimi hiss edirdim. Elə 

bil, dağların ağırlığı çiyinlərimdən basırdı... 

 

 

YURDUMUZUN MƏRD XƏLƏFĠ 

 

Öyüd-nəsihətli, insanlardan maddi yardımını 

əsirgəməyən xeyirxah ağsaqqallardan, yaxşı 

adamlardan xali deyil bu dünya... 

Var-dövləti, pul-paranı qoruyub saxlaya bilməsə 

də, düzlüyü, mərhəməti, el-obaya məhəbbəti saxladı 

Nadir! 

Xeyirxahlıq ruhunda ―əks olundu‖, əməllərində 

―göründü‖, insanlığın yüksək məqamına – böyük 

şəxsiyyət, nəcib insan adına sahibləndi Nadir. 

Tərtəmiz bir ürəyə sahibləndi. Qəlbində topladığı 

müsbət enerji hesabına qurduğu könül yuvasındakı 

istiliyi, hərarəti qoruyub saxladı Nadir! 
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Kimlərinsə haqqını tapdalayıb öyünmədi, 

ayağından ―dartan‖ları xar etməkdən çəkinmədi, bir 

qarış haqq işindən gen düşmədi. Hisli-paslı, qara-qura 

fikirlərdən uzaq oldu. Sənətinə bağlılığı, sədaqəti 

qoruyub saxladı Nadir! 

Bilirdi ki, çətinlik uzaqlaşar, asanlaşar. Odur ki, 

müşküllər onu dizə çökdürə bilməzdi, əsla. Sağlamlığı, 

səhhətini qoruyub saxlaya bilməsə də, mənliyi, 

ləyaqəti qoruyub saxladı Nadir! 

Yurdumuzun, obamızın mərd, əziz xələfi idi. Son 

mənziləcən bu mərdliyi, dəyanəti qoruyub saxladı 

Nadir! 

 

 

““HHƏƏRR    AAİİLLƏƏDDƏƏ  BBİİRR  GGÜÜLLƏƏŞŞÇÇİİ!!””  

 

          “1969-1985-ci illərdə 

Ərkivan       

                  kəndində əksər ailələrdə 

                         2 - 3 güləĢçi var 

idi.” 
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―Sağlam bədəndə sağlam ruh olar!‖, ―Sağlamlıq 

ən böyük nemətdir‖, ―İdman sağlamlığın və insan 

inkişafının rəhnidir‖ kimi deyimlər ilk baxışdan bir 

qism insanlarda idmanın yalnız əyləncə, boş vaxtın 

səmərəli təşkili fikrini formalaşdırsa da, Nadir Ağayev 

fəaliyyətinin əsas istiqaməti müəyyən məna və məqsəd 

uğrunda mübarizə yoluna yönəlmişdi. 

Çoxlarının adi bir peşə-sənət növü kimi baxdığı, 

hətta rişxənd etdikləri güləşə Nadir sanki ―müqəddəs 

sənət məbədi‖ kimi baxır, bu sənətə soyuq yanaşan, 

onu ləkələməyə çalışan həmkarlarını, digər peşə 

sahiblərini danlamaqdan, hətta bəzən acı sözlərlə 

utandırmaqdan da çəkinməzdi. 

Doğma torpaqlarımızın, vətənimizin uzaq-uzaq 

ölkələrdə tanınıb nüfuz tapması, uşaqların 

vətənpərvərlik ruhunda tər-biyəsi, yeniyetmələrin fərdi 

keyfiyyətlərinin aşkarlanması, istedadlı gənclərin 

peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və yaxud da 

digər peşə-sənət sahələrinə sərbəst-hazırlıqlı yönlən-

dirilməsi əsas amal və qayəsiydi Nadir Ağayevin. 

Məhz bu keyfiyyətlərinə görə idi ki, onun 

ətrafında birləşənlərin sayı gün-gündən çoxalırdı. 

Ərkivan kəndində elə ev yox idi ki, o ailədə güləşlə 
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məşğul olan gənc olmasın. Hətta bir çox ailələrdə 3-5 

güləşçi vardı. Nadir müəllimin Masallı rayonunda 

fəaliyyəti dövründə (1968-1985) artıq bu hal ənənə 

şəklini almışdı. Təkcə elə mənim tanıyıb-bildiyim 

Qasımovlar, Mazanovlar, Cəbrayılovlar, 

Gülverdiyevlər, Mikayılovlar, İsayevlər, Əliyevlər, 

Məcidovlar, Məmmədovlar, İbrahimovlar, Nuriyevlər, 

Cəfərovlar və bir neçə ailələri nümunə göstərmək olar. 

Çünki valideyinlər sağlam fikirli Nadirə inanır, 

uşaqları isə müəllimlərini çox sevirdilər. Bu isə 

istedadlı məşqçi üçün ən böyük nemət, ən qismətli 

peşə nailiyyəti idi. 

 

*       *       * 

Nadir Ağayevin rəhbərliyi altında (13 yaşından) 

məşqlərə başlamış Yunan-Roma güləşi üzrə idman 

ustası Ədalət Hüseyn oğlu Mazanovun (1956) adı 

(sağdan) Ə. Mazanov, N. Ağayev, B. Gülverdiyev 
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respublika ―klassik‖ləri və pərəstişkarları arasında 

həmişə hörmətlə çəkilir. Bakıda, Kaunasda, 

Pribaltikada, Dağıstanda və s. yerlərdə təşkil olun- 

 

 

 

 

 

 

muş məktəblilərin spartakiadasında, kənd idmançıları 

arasında SSRİ çempionatları və müxtəlif səpgili 

turnirlərdə respublika yığma komandasının üzvü kimi 

(―Dinamo‖ İC-dən) bu yarışların mükafatçısı və qalibi 

olmuş Ə.Mazanov ali təhsilini başa vurduqdan sonra 

(Azərb. DBTİ-ni bitirmişdir) Tatarıstan respublikası 

güləş yığması tərkibində də bir sıra mötəbər yarışlarda 

iştirak etmişdir. 

Bu günə kimi Kazan şəhərində yaşayan 

həmyerlimizlə öz doğma ünvanında - Ərkivan 

qəsəbəsində görüşərkən ürək sözlərini mənimlə böldü: 

―Masallının təbiəti kimi  insanları da dəyərli və 

qiymətlidir. Qədim Ərkivan torpağının yurdsever 
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övladı N.Ağayev nəinki cənub bölgəsinin, bütöv 

Azərbaycanı-mızın fəxr ediləsi layiqli 

övladlarındandır. 

Rusiyanın hansı Ģəhərinə getsən, orada onun 

tələbələri və dostları vardır. 

Bakı şəhərində təhsil aldığım və güləşlə məşğul 

olduğum illərdə seleksiya işlərində həmfikir olan 

qabaqcıl məşqçilərin - Fikrət Tahirov (“Dinamo” ĠC) 

və həmyerlimiz lerikli AğakiĢi Ġsgəndərovla Nadir 

müəllimin necə dostluq və iş əlaqələrinə malik 

olduğunun şahidi olmuşam... 

N.Ağayev kimi insanları milyonların arasında 

arayıb-axtarsaq, bəlkəsiz çox az saydadırlar. 

Cəmiyyətin, həyatın elələrinə həmiĢə ehtiyacı olub və 

olmaqdadır. 

 

*    *     * 

Artıq Azərbaycan çempionu və ölkə yığmasının 

ən fəal üzvü kimi Almaniyaya hərbi xidmətə yollanan 

güləş ustası Fərman Həbibov (1956) ordu sıralarında 

da çempion adını qazandı. Hər dəfə yetirməsinin 

uğurlarından xəbər tutan məşqçi N.Ağayevin sevinci 

hədsiz olardı. 
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Sonradan Rusiya Federasiyası DİN orqanlarında 

(Tümen şəhərində) çalışan F.Həbibov polis-

podpolkovniki rütbəsinə kimi yüksəldi. Təqaüdə 

çıxdıqdan sonra vətənə dönən veteran güləşçi hal-

hazırda Bakı şəhərində yaşayır. 

*     *     * 

 

     Əlbəttə, fəal güləşçilərlə işləmək hər bir məşqçiyə 

zövq verir. Görəndə ki, yetirmən öz üzərində işləyir, 

məşqə fiziki ha-zırıqlı gəlir, bu, müəllimi sevindirir, 

həm də vaxt itkisindən, əsəbi gərginlikdən qoruyur. 

Gənclərin güləşə sevgisi məşqçi-müəllimə iham verir.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
279 

İdman ustalığına namizəd və I dərəcəli 

idmançılardan Gülbaba Əliyev (1964-2004), 

R.Mazanov (1904), Fərahim Cəbrayılov (1964) 

R.Ağabalayev (1964), Mikayılov Səyyad Əyyar oğlu 

(1964), Ġbrahimov Etibar Cavad oğlu (1963), 

Heydərov Seyfəddin Əzail oğlu (1967), Əliyev Ənsər 

Qulamhüseyn oğlu (1966), Cəfərov Qəhrəman Abı 

oğlu (1964 ), Kəlbiyev Bakir, Yaqubov Rahim və 

onlarca başqaları öz dövrlərinin ən mübariz 

―döyüşçü‖lərindən sayılırdılar. 

(sağdan )A. Fərəcov, T. Sadətov, A.Hüseynov və  N. 

Ağayev yetirmələri ilə Belarusiyada yarışda 
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Səyyad Mikayılov deyir: ―... Hər bir mötəbər 

turnir yad-daşımızda bir nişan qoyub. Hər dəfə daha 

yaxşı hazırlıqlı olduğumuzu nümayış etdirir və fəxri 

titul uğrunda axırıncı sani-yəyədək mübarizə aparmaq 

cəhdi ilə fərqlənirdik. Uğursuzluğa düçar olduğumuz 

gün yadıma gəlmir. Əgər ―Dadaş‖ sağ qal-saydı...‖ 

         

Xatirəyə dönmüş ötən günləri yada salan Seyfəddin 

Heydərov söhbətə davam edir: ―1978-1980-ci illər 

mənimlə birgə heyət üzvlərindən Nizami Fətəli oğlu 

(Yusifli kəndindən), Gülbaba, Ənsər, Səyyad, Əyanət 

və başqaları Bakıxanov qəsəbəsindəki idman 

təmayüllü internat məktəbində təhsil almışıq. Harda 

A. Nağıyev S.Mikayılovu qələbə münasibəti ilə  

təbrik edir. 1977-ci il. 
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yaşamağımızdan asılı olmayaraq, bu günə kimi 

aramızdakı isti münasibəti qoruyub saxlaya bilmişik. 

Yaşıdlarımdan Faiq ƏməĢovun (1968-1980) qatına 

girən olmazdı. Heyif, o cür güləşçilərdən Gülbaba, 

Şöhrət və Çingizə -  erkən yaşda aramızdan getdilər‖. 

*     *      * 

     15 yaşından etibarən Nadir Ağayevin rəhbərik 

etdiyi Yunan- 

 Roma güləş bölməsinin üzvü olan Masallı  şəhər  

sakini  Malik Yaqubov (1953) Moskva Ali Milis 

Məktəbinə daxil olana qədər 

respublika miqyaslı yarışlarda inamla çıxış etmişdir. 

Moskva və Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində çalışmış 

polis-mayoru M.Yaqubov hal-hazırda təqaüdə çıxmış 

və Bakı şəhərində yaşayır. 

Malikin kiçik qardaşı, dəfələrlə respublika 

çempionu ol-muş və ümumittifaq yarışların fəxri 

kürsülərinə qalxmış Yunan-Roma  güləşi  üzrə  idman  

ustası  Rahim  Yaqubov  (1963)  
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N. Ağayev yetirmələri M. Yaqubov, B. Ağayev, Y. 

Müzəffərov, S. Sərxanov, İ. Abıyev,Ə. Mazanov 

 və digərləri ilə 

Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alarkən 

idmandan ayrılmadan respublika yığma komandası 

tərkibində SSRİ birin-ciliklərində uğurlu çıxışını 

davam etdirirdi. 

1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti şəxsi mühafizə xidmətində çalışan polis-

mayor R.Yaqubov ilk məşq-çisi, mərhum  Nadir 

Ağayevi bu gün də xoş duyğularla xatır-layır. 

 

*      *       * 
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Bu gün Azərbaycandan kənarda yaşayan Nadir 

yadi-garlarından söz düşəndə, qərib ellərdəki 

həmyerlilərimizin xoş sorağını eşidəndə sevincimizin 

həddi-hüdudu olmur.  

Vaxtı ilə ustad-

məşqçinin yetirdiyi ən 

bacarıqlı atletlərdən 

sayılan, Yunan-Roma 

güləşi üzrə idman ustası 

olmuş, hal-hazırda Rusiya 

Federasiyasının Kalinin-

qrad şəhərində yaşayan 

Nadir ƏliĢ oğlu Ağayev 

(22.04.1956) bu qəbil 

insanlardandır. 

Cəlilabad rayonu Göytəpə qəsəbəsində anadan 

olmuş Nadir Əliş oğlu bu gün Kalininqrad 

hökümətinin texniki müfəttişliıyi-nin direktoru  

vəzifəsində çalışır. Öncəki illərdə birinci Kalininqrad 

vilayəti Yelinqradski rayonunun icra hakimi olmuş 

soydaşımız regionda böyük hörmət və nüfuz sahibidir. 

O, yaşadığı şəhərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

cəmiyyətinin sədridir. 

Uşaqlıq və gənclik illərindən idmana (güləşə) 

olan sonsuz maraq və bağlılığın nəticəsidir ki, Nadir 
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Əliş oğlu (taekvando üzrə üçüncü dan) sakini olduğu 

Kalininqrad şəhərinin əlbəyaxa döyüşü üzrə 

federasiyanın prezidenti kürsüsündə əyləşmişdir. O, 

həm də polis general-leytenantıdır. 

Nadir Ağayev güləş məktəbinin layiqli 

davamçısına, ça-lışqan vətənsevərimizə uzun ömür və 

işlərində uğurlar arzu-layırıq. 

 

*     *     * 
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ġöhrət Məğrib oğlu Məcidov (1968) hal-hazırda 

Rusiya Federasiyası İvanovo şəhərində kiçik bizneslə 

məşğul olmağına rəğmən, həm də uşaqlıqdan sevib-

seçdiyi idman növünü - güləşi tərk etməmişdir. 

İvanovo vilayəti güləş federa-siyasında məşqçilik 

fəaiyyəti ilə yanaşı həm də veteran güləşçi kimi 

beynəlxalq turnirlərdə gücünü də sınayır. 12-16 

oktyabr 2011-ci il tarixində sərbəst güləş üzrə 

veteranlar arasında Albaniyada keçirilən (35 ölkənin 

1000-ə yaxın idmançısı arasında) dünya çempionatında 

beşinci yerə sahib olmuşdur. Şöhrətin oğlu Teymur 

(1999) və qardaşı Rasimin oğlu Asim (1998) də 

dəfələrlə sərbəst güləş üzrə İvanovo vilayəti və 

Ümumrusiya turnirlərinin mükafatçılarındandır. 

Ş. Məcidov yetirmələri ilə (İvanovo vilayəti) 
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Yunan-Roma güləşi üzrə idman ustası Ş.Məcidov 

usta-dını belə xatırlayır: ―Mehriban və səmimi 

qayğıkeş ata Nadir müəllimə nəinki biz tələbələri, 

hətta yoldaşları və həmkarları hörmət əlaməti olaraq 

―Dadaş‖ deyə müraciət edərdilər. Çünki el-obasına, 

doğma torpağına bağlı olan bu müqəddəs insanın 

yaşamış olduğu qısa müddət ömrünü saatlara bölsək, 

demək olar ki, bu saatların çox az hissəsi onun 

yuxusuna istirahətinə, qalan böyük hissəsi isə zaldakı 

məşqlərə, ya-rışlardakı gərgin anlara və idman 

cəmiyyitindəki fəaliyyətinə sərf olunurdu...‖ 

 

 

               *     *    * 
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     Yarışdan-yarışa, qələbədən-qələbəyə inkişaf edən, 

for-malaşan,  yeniyetmə və gənclər xalqın, el-obanın 

onlara hör-mət  və  rəğbətindən ilhamlanaraq 

məharətlərini  daha mötə-bər yarışlarda ustalıqla 

nümayiş etdirməyə çalışdılar.Qa-zanılan qələbələr yeni 

istedadların ―kəşfi‖ rolunu oynamaqla, məşqçinin işini 

bir qədər asanlaşdırır, yeni yüksəlişə      təkan verirdi. 

    Keçən əsrin 80-cı illərində yarışlar orbitində daim 

parlaq ulduzlar cərgəsində ġöhrət Möhsüm oğlu 

Ağayev (1968-2005), Rəmzi Müqbil oğlu Qasımov 

(1967), Əyanət Məğrib oğlu Məcidov (1969), 

Hacıbaba Ġman oğlu Babayev (1969), Canəli Astan 

oğlu Nuriyev (1968), Muxtar Mahmud oğlu Talıbov 

(1969), Zabil Mir-məmməd oğlu Talıbov (1969), 

Əlizamin Abı oğlu Cəfərov (1969), Vüqar Sürət 

oğlu Talıbov (1968), Səfər  Salam oğlu Səfərov 

(1970), Alxas Ağaməmməd oğlu Əliyev (1970), 

Çingiz Ġdris oğlu Mikayılov (1970-2010) və 

digərlərinin adını vurğulamamaq insafsızlıq olardı. 

 

*      *       * 
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Masallı şəhər sakinləri - Mahmudov qardaşları 

(Yaqub, Mahmud, Fərhad, Fəxrəddin və Əhməd) 

ailəliklə güləş idman növünə bağlanmışdılar. Məşqlər 

zamanı fəal və dina-mik hərəkətləri ilə şeçilən 

qardaşlar Nadir Ağayevin ən ümidverici 

yetirmələrindən sayılırdı. 

Yaqubun respublika birinciliklərindəki inamlı 

qələ-bələri, Mahmudun isə 52 kq çəki dərəcəsində 

müxtəlif tunirlərdəki qələbə uğrunda inadkar 

mübarizəsi həmişə azarkeş və məşqçilər tərəfindən 

alqışlarla qarşılanırdı. Yaqub Mahmudov sonradan 

məşqçisi ilə bir yerdə, rayon UGİM-də dərs hissə 

müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

 

*** 

SANKĠ, YUVASIZ QUġLAR TƏK 

HAVALANDIQ, PƏRƏN  DÜġDÜK 
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Q. Ağayev, E. İbrahimov, B. Kəlbiyev 

B. Gülverdiyev, M.Mikayılov, R. Yaqubov 
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F. Nuriyev, R. Mazanov, Ş.Məcidov 

T. Əzimov (görüşün qalibi 
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Ə.Məcidov, A.Əliyev 
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   N. Hüseynov 
    R. Nağıyev 

   Ə. İbrahimov 

   G. Quliyev    B. Səmədov 
   E. Bayramov 

   G.Əliyev    M. Yaqubov    A. Nurullayev 
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   M.Əməşov    Ə. Mazanov 
   B. Bədəlov 

   Ə.Cəfərov 
   S.Heydərov 

   Ç.Mikayılov 

   İ Sarxanov     Z. Talıbov     Ə.Əliyev 
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   Q. Cəfərov 

   B. Babayev 

      İ.Əliyev    V. Kərimov 

   C. Nuriyev    S. Səfərov 

   V. Talıbov 
  V. Ağayev 

   M. Talıbov 
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QQ II  SS  AA      

  

  SS    ƏƏ  TT  İİRR  LL  ƏƏ  RR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir çox hallarda istedadları təsadüf də gətirib 

ortaya çıxara bilər. Lakin, Nadir Ağayev anadan elə 

idman üçün doğulmuşdu desək, yanılmarıq.  

Ulu Yaradanın təbiətən, fitrətən yaratdıqlarından 

idi o! Azərbaycan xalqının tarixi ilə həmyaşıd olan 
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milli güləş sənətimiz naminə hər bir çətinliyə dözən, 

bu yolda həyatını dincliyini qurban verən, öz dövrünün 

canlı təcəssümü olan N.Ağayev, artıq bu günümüzün – 

hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuş, anbaan 

inkişafda olan, misilsiz zəfərləri ilə planetimizi riqqətə 

gətirən XXI əsr Azərbaycan idmanının əfsanəsinə 

çevrilmişdir. 

 

  Elmira Axundova, 

                                                                Milli Məclisin 

deputatı. 

 

*     *     * 

 

Nadir Ağayev Azərbaycan güləş ənənələrini 

davam et-dirirərək bu günkü inkişaf mərhələsinə 

çatdıran müəllimlər-dəndir. Fəaliyyəti dövründə gərgin 

və uğurlu iş üslubu ilə əbədi yaddaşlara həkk olmuş bu 

insan güləş aləmində ilk addımlarını atan gənc güləşçi 

və müəllimlərə qayğı göstərmiş, bir sıra yüksək 

keyfiyyətləri ilə hamıya nümunə olmağa çalışmışdır. 
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Bir sözlə, N.Ağayevin müəllimlik (məşqçilik) istedadı 

Tanrı vergisi olmuşdur. 

 

 

     Xəzər Ġsayev, 

                                                  MOK-un vitse-

prezidenti. 

 

*     *        * 

 

Azərbaycan güləş məktəbinin 

peşəkar istiqamətdə inkişafında, başqa 

ölkə və şəhərlərdə tanınmasında, 

cənub bögəsində güləşin təşəkkülündə 

Nadir Ağayevin böyük xidmətləri 

olub. Keçmiş SSRİ məkanında, çətin 

bir mühitdə  bəzilərinin bəyənmədiyi, 

hətta əyləncə  növü sandığı güləş 

peşəsini müqəddəs bir dərəcəyə  qaldırmaq, yeni nəsil 

üçün faydalı, əhəmiyyətli bir işə çevirmək əsil 

qəhrəmanlıq  deyilmi? 
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                                                                      Qərib 

Əliyev,    

                                   AGF hakimlər  kollegiyasının 

sədri, 

                                                     Beynəlxalq dərəcəli 

hakim. 

 

*      *      * 

Açığını desək, köhnə qayda ilə yeniyetmələri 

tərbiyə edib, onlara nəsə aşılamaq bir çox müəllimləri 

qane etmədiyi kimi Nadir müəllimi də qabaqçıl, 

(sağdan)  C. Manafov, Əhəd Əliyev, Əhəd Abıyev, T. 

Eyvazov, Ş. Əliyev 
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novator mütəxəssis kimi yeniliyə doğru can atmağa, öz 

işini, keçiriləcək təlim-məşqləri yüksək səviyyədə 

qurmağa doğru yönəltmişdir. 

 

Tofiq Eyvazov, 

              Azərbaycan 

Respublikası 

   GĠ Nazirliyinin baĢ 

məsləhətçisi. 

 

 

*     *     * 

Bu gün biz, bütün var-qüvvəsini, ağlını, idrakını 

öz işinə, sevimli peşəsinə, sənətinə sərf etmiş insanları 

– Nadir Ağayev kimi unudulmaz şəxsiyyətləri daha 

çox təbliğ etməliyik. 

Doğrusu, sizin bu nəcib işinizdən xəbər tutanda 

nigaran-çılığım bir qədər yüngülləşdi. Sevinirəm ki, 

daha bundan sonra uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hər 

bir kəsdə Nadir müəllimin ömrü və sənət yolu barədə 

əyani şəkildə təsəvvür yarada bilə-cəyik... 
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Fərid Mansurov, 

             Yunan-Roma güləĢi üzrə 

ikiqat 

                 dünya və olimpiya 

çempionu. 

 

 

*   *    * 

     

        İnsan tükənmək bilmədən çalışanda böyük 

istedadının layiqli təmsilçisinə çevrilir. Həm bir insan, 

həm də işinin peşə-karı kimi xalq tərəfindən sevilmək 

çox az adama qismət olur. Məhz Nadir Ağayev həmin 

insanlardan biridir. Biz bu gün bu-nun şahidiyik. Adlı-

sanlı yetirmələri və hər il mərhum məşq-çinin 

xatirəsinə həsr olunan ənənəvi respublika güləş 

turnirləri-nə toplaşan geniş xalq kütləsi – ölkə idman 

ictimaiyyəti buna əyani sübutdur. 
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Nurəddin 

Rəcəbov, 

Vuqar 

Aslanov, 

                                              

Yunan-Roma 

güləĢi üzrə                              yeniyetmələrdən 

ibarət  respublika                                                

yığmasının məĢqçiləri. 

 

 

*      *       * 

 

Hər bir peşəkarın nə ixtisası olursa-olsun, digər 

bütün idman növlərinə 4-5 il ərzində mükəmməl 

yiyələnməsi, gələ-cəkdə onların səriştəli və tam 

hazırlıqlı pedaqoq, məşqçi-müəllim və s. kimi 

fəaliyyət göstərməsində hökmən özünü biruzə 

verməlidir.  
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Hər il Ərkivan kəndindən 10-15 nəfər 

idmançının bizim ali məktəbə daxil olması bu kənddə - 

Masallı rayonunda sözsüz ki, Nadir Ağayevin 

rəhbərliyi altında yaranan güclü ―güləş bazası‖nın 

olmasına dəlalət edirdi. 

 

Qubad Cəbrayılov, 

    Azərbaycan DBTĠA-nın 

dosenti,  

         beynəlxalq dərəcəli 

hakim. 

 

*       *      * 

 

Nadir Ağayev Azərbaycan idman tarixində 

cənub güləş ocağının ən layiqli təmsilçisi kimi parlaq  

naliyyətlər zirvəsin-dən enməyərək, zamanın tələbinə 

uyğun mərhələ dövrlərində güləşin təşəkkülü və 

təkamülünə rəvac vermişdir. Fəal, bacarıq-lı gənclərin 

qüvvələrini səfərbər edərək, məşqçilik fəaliyyəti şə-

bəkəsini genişləndirən Nadir müəllim gələcək üçün, bu 

günü-müz üçün güclü zəmin yaratmışdır. 
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Camal Manafov, 

                                                               Masallı RGĠĠ-

nin rəisi. 

 

*       *      * 

Keçən əsrin ortalarında SSRİ məkanında 

istedadlı gənc güləşçilərin meydana çıxması ilə 

ələqədar güləş növünün özü də daha dinamik olmuş, 

yeni fəndlərlə zənginləşmişdi. Belə bir şəraitdə yüksək 

nəticələr əldə etmək isə hər bir idmançıdan taktiki və 

texniki hazırlığı təkmilləşdirməyi, hər bir məşqçidən 

gərgin və məsuliyyətli iş tələb edirdi. 

Eyni zamanda həmin illərdə bölmələrin səmərəli 

fəaliy-yəti üçün lazımi şərait yox idi. Bir çox şəhər və 

rayonlarda bu növün inkişaf etdirilməsi üçün adi salon 

və güləş döşəkləri yox idi. 

Belə bir çətin zamanlarda Nadir Ağayev 

respublikamızın cənub bölgəsində güləş sənətini 

yaşadıb və zirvələrə qaldırıb. Nadir Ağayevin qadir 

olduğu qiyməti vaxtında verilməsə də o, işində heç 

vaxt axsamayıb. 
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Balağa Zamanov,  

Respublikanın əməkdar 

məĢqçisi,  

beynəlxalq dərəcəli 

hakim. 

*      *       * 

Əgər məşqçi zəif ola-ola özündən razıdırsa, 

passiv fəaliy-yətini yaxşı kimi qəbul edirsə, bu həm 

güləş, həm də müəllimin özünə xəyanətidir.  

İşində mübariz, tələbkar, həyatda isə səmimi 

insan, səda-qətli dost idi Nadir Ağayev! 

 

Ġsmayıl Çöpçiyev, 

                   Yunan-Roma güləĢi 

üzrə  

                               respublikanın əməkdar 

məĢqçisi. 
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*     *     * 

―Nadir Ağayev yaşayır, bu gün bizimlədir‖ 

ifadəsini gəli-şi gözəl xatirinə söyləmirik. Bu sözü 

deyəndə söhbəti çox-çox uzaqlara yayılmış Əli Əliyev, 

Məşkur Qasımov, Mülayim Xıdı-rov və onlarla 

başqalarını yada salır, dünya güləş arenalarını öz 

misilsiz qələbələriylə lərzəyə gətirən yeni, gənc 

çempionların qələbəsini nəzərdə tutur, ömürlük bizlərə 

ərməğan olmuş, miras qalmış “Nadir güləĢ 

məktəbi”nin ənənələrini düşünür və vətənpərvər igidin 

xeyirxah əməllərini xatırlayırıq. 

 

                                                Əlizadə 

Əsədov, 

                                     Boks üzrə beynəlxalq dərəcəli 

hakim,  

                                             respublikanın əməkdar 

məĢqçisi. 

 

...elə bilirəm ki, respublika mədəniyyət, idman 

xadimləri, veteranlar haqqında çəkilən telefilmlər 

sırasında – Nadir Ağayevin həyat və fəaliyyətinə həsr 
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ediləcək sənədli film də çəkilsə, tamaşaçıların – 

nadirsevərlərin ürəyincə olardı. 

 

Maarif  Teymur, 

                                                         Əməkdar 

mədəniyyət iĢçisi. 

 

*        *        * 

Uşaqların maraq dairəsinə bələd olmaq, 

yeniyetmələrin sürüşkən və dəyişkən xarakterləri ilə 

oynamaq, gəncləri psixoloq həssaslığı ilə duymaq hər 

məşqçiyə qismət olmur.  

  

         Əfsər Namazəliyev, 

                  SSRĠ xalqları   

             Spartakiadasının  

                      mükafatçısı, 

          veteranlar arasında   

      ikiqat dünya çempionu. 
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*     *       * 

Nadir müəllim həmişə bizə böyük ümid 

bəsləyərək deyər-di: ―Mən əminəm ki, sizi irəlidə 

parlaq və uğurlu gələcək gözlə-yir. Amma bunun üçün 

cəsarətlə məşq etmək, öyrənmək, öz üzərinizdə 

məhsuldar işləyib inkişafa doğru can atmaq lazımdır. 

Zirvəyə ucalmaq üçün heç bir vəchlə məşqlərdən 

yayınmama-lıyıq‖. 

Mülayim Xıdırov, 

   Azərbaycan Respublikası  

                   DĠN-nin 

əməkdaĢı.    

*     *     * 

Nadir Ağayevin qəlbi həmişə doğma xalqı üçün 

döyün-müşdür. Onun fəaliyyəti milli idmanımızla üzvi 

surətdə bağlıdır. Azərbaycan güləş məktəbi haqlı 

olaraq onunla fəxr edir. 

Əhəd Əliyev, 
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                                                  Yunan-Roma güləĢi 

üzrə beynəlxalq   

                                          dərəcəli idman ustası,  

Avropa çempionu.  

 

*     *     * 

 

Biz bu gün Azərbycan idmanının şöhrəti ilə fəxr 

etməklə, ölkəmizin idman şərəfini layiqincə qoruyub 

saxlamaqla və döv-lət bayrağımızı daha da yüksəklərə 

ucaltmaqla yanaşı, keçmiş pəhləvanlıq məktəbinin 

ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Bu yanaşma 

unudulmaz Nadir Ağayevin əməllərində bu günü-müzə 

və gələcək nəsillərə nümunə ola bilər. 

 

Radik Hüseynov, 

                                                   “Dinamo” ĠC-nin baĢ 

məĢqçisi. 

 

*       *       * 
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İnsanlıq vicdanla, insafla və ədalətlə ölçülür. 

Sənətinə vicdanla yanaşan, xalqı və milləti ilə insafla 

davranan, hər bir işdə ölçü, əndazə bilən, haqq-ədalət 

müdafiəçisi idi Nadir Ağayev. 

Müasir zəmanədə bu adı pul-para, var-dövlət 

hesabına qazanmaq istəyənlər yanılırlar. ―Təmiz 

qələbə‖ başqa şeydir! Həyatda da belədir – güləşdə 

olduğu kimi. 

 

Xıdır Hüseynov, 

                                                 Sərbəst güləĢ üzrə 

idman ustası,  

                           Masallı rayon yığma komandasının 

məĢqçisi. 

 

*       *       * 

Məndən nə zaman soruşsalar ki, Nadir Ağayevi 

hansı uğurlarına görə tanıyırsan, o dəqiqə deyərdim ki, 

1975-ci il Düşənbə yarışı ilə. Hansı ki, ucqar bir 

kəndin on bir nəfərlik güləşçi heyəti ilə Azərbaycan 
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yığma komandasını SSRİ birin-ciliyində uğurla təmsil 

edib, üçüncü yerlə vətənə dönmək o dövrün əfsanəsi 

sayılırdı (məncə elə indi də). Onu da qeyd edim ki, bu 

gənclər həmin mötəbər yarışa vəsiqəni Bərdə 

şəhərində keçirilən respublika birinciliyində 

qazanmışdılar. 

Deyirəm, xalqın, millətin yaddaşına hopmaq, 

onların hör-mətini qazanmaq elə-belə iş deyil. Gərək 

bundan ötrü hökmən nəsə xeyirxah əməl, layiqli sənət 

sahibi olasan. 

 

         Ələddin Nəzərov, 

                                                                                

ziyalı.  

*     *    * 

Sonradan yolumu dəyişib, başqa sənət sahibi 

olsam da, bu gün anlayıram ki, Nadir Ağayevin 

tələbəsi olmaqla, məşq və təlimlər nəticəsində 

qazancım çox olub. Zaman keçdikcə daxi-lən zəngin, 

bitkin olduğumu hiss etmişəm. 

 

Seyfəddin Məmmədov, 
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                                                                     həkim.  

*     *    * 

1985-ci il yanvarın 25-i. Yeni başlayan bir 

səhərin acı müjdəsi... 

Nadirin sevincli, qayğılı dünya ilə vidalaşdığı - 

haqq dünyasına qovuşduğu gün rayon ziyalıları ilə 

birgə həmin həyətə toplaşmışdıq. Mərhumun 

cənazəsini yuxarı mərtəbədən aşağıya pilləkanlarla 

endirildiyi an birdən gözlərimə qaranlıq çökdü, sanki 

dünya başıma fırlandı. Əhvalımın dəyişdiyini hiss edən 

həmkarlarım məni təkidlə maşına əyləşdirib, tez 

xəstəxanaya çatdırdılar. Səhhətim yaxşılaşsa da dəfn 

mərasimində iştirak etməyimə həkimlər icazə 

vermədilər. Elə bil dünən idi. Nə tez keçdi 29 il 

Nadirin yoxluğundan?! 

Ömrünün və fəaliyyətinin ən yetkin çağında əli 

əlimiz-dən üzülən Nadirin - işıqlı bir şəxsiyyətin 

yoxluğu ilə barış-maq heç də asan deyil. 

                                              Həsən Babayev,  

                                                                               

ziyalı.  
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Müasir dövri-zamanda çoxu guya özünü 

kimlərinsə yanında nüfuzdan salmasın deyə, haqsızlığa 

göz yumur, ikiüz-lülük edir və s. Lakin nəyisə 

itirəcəyindən qorxmadan ―hücum-lara‖ məruz qalsa 

belə, hamının susub danışmadığı bir vaxtda haqq 

sözünü şax deyərdi Nadir. El-obasının, yetirmələrinin 

başı üstündə həmişə bir qartal kimi dayanardı Nadir. 

Nadir adına, özünə, ailəsi və doğma yurduna layiq bir 

insan idi. O, heç vaxt özünü yekəxana aparmazdı. 

Əksinə, yol tapıb qəlblərə girən adam idi.  

 

Əyyar Tahirov, 

                               Heydər Əliyev Mərkəzinin 

direktoru. 

 

*     *    * 

1974-cü ildə Masallı rayon UGİM-də direktor 

müavini işlədiyim müddətdə, mütləq Nadir müəllimin 

məsləhətlərinə ehtiyac duyur, onun peşəkar, ağıllı 

təkliflərini nəzərdən qaçır-mır, kollektivimizin get-

gedə inkişaf və təkmilləşməsi istiqamə-tində onun hər 

bir rəy və münasibətini öyrənirdik. Açıq etiraf 

etməliyəm ki, işçilər arasında onun qədər işinə sıx 
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bağlı və bə-ləd olan, güləşin bəzi spesifik 

xüsusiyyətlərini sırf bilən və dəqiq aşılayan ikinci 

məşqçi-pedaqoq yox idi. 

 

Ġltifat Abdinov, 

“Tərəqqi” medallı pedaqoq. 

*     *      * 

       Əvvəlllər çətinlik çəkirdim, çünki cəldlik və 

taktika la-zım idi. Müntəzəm və ciddi məşqlər 

nəticəsində mən çətin-likləri asanlıqla aradan 

qaldırdım. Uzun müddət məsul yarışlarda 

rayonumuzun idman şərəfini qorudum. Respublika 

birinciliyi yarışlarında rayonumuzu (Masallı) təmsil 

edən komandamız ildən-ilə ustalığını artırırdı. 

Sağlam psixoloji və mənəvi mühit şəraitində 

böyü-müşük. Ən yüksək meyarları mənimsəmiş, öz 

həyatımızı bu zəmində qurmağa çalışmışıq... 

Cəsarətlə demək olar ki, 

beynəlxalq aləmdə idmanı-mızın 

nüfuzu nəzərə çarpacaq dərəcədə 

yüksəlmişdir. Bu iş-də isə 

beynəlxalq yarışlarda parlaq 
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qələbələr qazanan güləşçilərimizin zəhməti böyükdür. 

Sözsüz ki, öz yetirmələrinə gözəl iş prinsipi aşılayan 

görkəmli ustad öz üslub və tədris metodikasını - 

―Nadir Ağayev güləş məktəbi‖nin gələcəkdə bəhrələr 

verməsini təmin etmişdir. 

Hal-hazırda fəxri vətəndaşı və deputatı olduğum 

rayonda (Yuja rayonu) idman və digər xeyriyyə 

tədbirlərinin təşkilində bacardığım köməkliyi 

əsirgəmirəm. Azərbaycan dövlətinin layiqli təmsilçisi, 

əsil vətənpərvər eloğlu Nadir Ağayev ənənələrinin 

sadiq daşıyıcısı olduğumuzu əməli işimizlə təsdiq 

etməyə çalışırıq... 

 

Əlizamin ƏməĢov, 

                                      Rusiya Federasiyası, Ġvanov 

vilayəti. 

 

*      *       * 

Niyyət saleh əməllə müşayiət olunduqda 

dəyərlidir. Yalnız bu zaman o, insanı ali mərtəbələrə 

qaldıra bilər. Na-dirin əməl və rəftarları xoş və 

xeyirxah niyyətlərə köklən-mişdi. 
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Fəxrəddin Talıbov, 

                                                                               

ziyalı. 

1969-1984-ci illər ərzində respublikamızda 

Masallı rayon güləş yığmasını ulduz komanda hesab 

etsək yanılmarıq. Fəal məşqçi-müəllim Nadir Ağayev 

ilk günlərdə həmfikirlər kollektivi yaradıldığına 

sevinirdisə də, sonradan maskaları cırılmış ―üz‖lərlə 

qarşılaşdıqda, qazandığı qədər nail ola bilmədiyi 

müvəffəqiy-yətlər üçün heyifslənirdi... 

 

                                                             Teymur 

Yəhyayev, 

                                     Masallı rayonu sabiq ĠH 

baĢçısı. 

 

*      *       * 

Nadir Ağayev 30 ilə yaxın müntəzəm fəaliyyəti 

dövründə idmanın güləş növünü inkişaf etdirməklə 

yanaşı, coğrafiya müəllimiyindən məşqçi-müəllimə, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
316 

kamil mütəxəssis və əvəzedil-məz pedaqoqa çevrilmiş, 

yeni sənətə gələnlər üçün nümunəvi iş prinsipi, doğru-

dürüst yol qoymuşdur. Budur əsl sənət fədaisinin Ali 

vəzifəsi! 

                                                                      Ġsrail 

Tağıyev, 

                                      Ərkivan qəsəbə bələdiyyəsinin 

sədri. 

 

*      *       * 

        Masallı Rayon UGİM-də işlədiyim dövrlərdə, 

Nadir müəllim səmimiyyəti, cəsarətliyi, sözü açıq 

deməsi, ağlı ilə məni özünə cəzb elədi. Onunla 

işləməyimin xoş və asan olması, bu kamil güləş 

ustasının başa düşən və aydın adam olması ilə izah 

olunurdu. 

Onun müəllimliyi də adi güləş müəllimliyindən 

seçilirdi. Həmişə öz bilik və təcrübə səviyyəsinin 

yüksəldilməsi qayğısına qalır, metodik ədəbiyyatla 

tanış olurdu. Şagirdlər üçün nə isə əlavə bir iş görmək, 

onlara güləşi  sevdirmək üçün gözəl şərait qurub, gözəl 

ab-hava yaratmaq istəyirdi. Bu təşəbbüskarlıq onun 
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özünü də bir qabaqcıl idman işçisi və kamil mütəxəssis 

kimi yetişdirirdi. 

 

Fikrət Abıyev, 

                                                                      idman 

müəllimi. 

*      *       * 

Valdeyinlərimizin bizə etmədiklərini Nadir 

müəllimdən görmüşük. O, bizə güləş sənətini 

öyrətməklə yanaşı yol gös-tərib, istiqamət verib, hətta 

bəzilərimizi pulla, geyimlə də təmin edib. Bir sözlə 

mənəvi ata olmaqla bahəm, maddi vəziy-yətimizlə də 

maraqlanardı.  

Nadir Ağayev sinəsində odlı bir ürək gəzdirən, 

coşqun və qaynar bir mənəvi qüdrətə malik insan idi. 

                Səfər 

Səfərov, 

                          Rusiya Federasiyası,  Xantı-

Mansiyski Ģəhəri. 
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*      *       * 

Keçən əsrin 70-ci illərində, Masallı Rayon 

Komsomol Komitəsində işlədiyim dövrlərdə, onun 

hansı çətinlikərlə qarşılaşdığının canlı şahidiyəm. 

Bütün bunlara rəğmən, çox qaynar təblə işə girişmiş, 

öz istəyini düzgün yola istiqmət-ləndirmiş Nadir 

Ağayev çalışırdı ki, gənc nəslin gələcək həyatı rahat və 

əmin-aman olsun. 

 

ƏliəĢrəf  Niftiyev, 

                                                   dövlət qulluğu 

veteranı.           

*      *       * 

Dədə-babadan dulusçuluq sənəti ilə məşğul 

olmuşuq. Bu gözəl ənənə indi də davam etməkdədir. 

Ailəmizdə idmançı olmayıb. Amma, iş elə gətirdi ki, 

mən ali təhsilimi başa vurub, idman müəllimi oldum. 

Artıq 27 ildir ki, pedaqoji iş təcrü-bəsinə malikəm. 

―Yəqin qismət beləymiş‖ desəm, yanılaram. Çünki, 

əgər məhəlləmizdə güləş idman zalı fəaliyyət göstər-

məsəydi, Nadir Ağayev kimi bu sənəti bizlərə sevdirən 

olma-saydı, mən də bu peşəni seçib-sevməzdim. Hətta 
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oğlum Emin də bu estafeti inamla davam etdirir. O, 

güclü bahadır və idman müəllimidir. 

                                                                      Ġlqar 

Xəlilov, 

                                                                idman 

müəllimi. 

Adını eşidib, üzünü görməmişdik. Zənn edirdik 

ki, görə-sən necə adamdır, bizi bəyənəcəkmi və yaxud 

da bir şey alına-caqmı? Lakin, ilk dəfə - zala daxil olan 

andan hamımızı səmi-miliyi, qayğıkeşliyi ilə heyran 

elədi. Çox böyük həvəslə güləş məşqlərinə gəlir, gün-

gündən təkmilləşdikcə biz sevinir, o isə öz işindən 

zövq alırdı. Böyük uğurlara imza atdığımız günlər 

bizim üçün toy-bayrama çevrilir, məşqçimiz Nadir 

müəllim isə bizi bəyənməyən bəzi özündən razı 

―mütəxəssis‖lərə sübut edirdi ki, kənddə də (hətta 

kiçik zalda) çempionlar yetişdirmək mümkündür. 

      Qasıməli 

Qasımov, 

                    Sankt-Peterburq 

GüləĢ  

                                     Federasiyasının vitse-

prezidenti, 
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                                                    texnika  elmləri 

doktoru. 

 

*      *       * 

 

Mən gözlərimi açandan güləşi canlı görmüşəm. 

Az-çox bu idman növünü dəyərləndirib, ona qiymət 

verməyi bacarıram. Atam (Əli Əliyev) həmişə deyir ki, 

mülahizələrim doğrudur. Mən Azərbaycanın bir sıra 

idmançılarını dünyanın ən güclüləri ilə yan-yana 

qoyardım. Ən öncül yerləri isə bizimkilərə verərdim. 

Mən və mənim kimi yüzlərcə güləşçinin müasir 

dövrdə dünya arenalarına çıxışı heç nədən 

yaranmamışdır. Nadir müəllim kimi idman fədailərinin 

zəhməti bahasına güləşimiz bu gün ən ali zirvəsinə 

çatmışdır. 

 

Rüstəm Əliyev, 

                                                                             Bakı 

Ģəhəri. 
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*      *       * 

 

         Tam şəkildə sənət sahibi olmaq üçün, əlbəttə 

yüksək səviyyəli savad vacib şərtlərdəndir. Möhkəm 

təməl üstündə qurulan bina möhkəm olar. 

Nadir Ağayev yetirmələrinin yüksək nüfuz və 

peşə sahibi olduqlarının, həyatda layiqli mövqe 

qazanmalıarının bu gün şahidiyəm.  

Vətənimizdə fitri istedad sahibi olan idman 

xadimləri çoxdur. N.Ağayev kimi ömrünü, həyatını 

sevimli peşəsinə fəda etmiş şəxsiyyətlər həmişə 

qüdrətli və ləyaqətli Azərbaycan övladları cərgəsində - 

öndə durmalıdır. 

                   

 Rasim 

Cabbarov, 

             fizika-riyaziyyat elmləri 

doktoru. 

 

*      *       * 
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Gur və yapışıqı səsilə, qəh-qəhəli gülüşü və 

əzəmətli təsir bağışlayan görkəmi ilə ürəylərə yatan 

igid idi Nadir. Dəmir kimi möhkəm bədənə malik, cəld 

və çevik idi Nadir. Deyib-gülən, məclisə şənlik ovqatı 

qatan insan idi Nadir. 

O, elə insan kimi də, bir şəxsiyyət kimi də nadir 

idi. 

                                      

                                                      Zabit ƏĢrəfov, 

qohum. 

**                      

         1969-cu ildən Heydər Əliyevin Azərbaycan 

rəhbərliyinə gəlişi ilə bölgələrdə idman-sağlamlıq 

mərkəzləri tikilməyə başladı, uşaq və gənclər idman 

məktəbləri yaradıldı.  

       Masallı rayonunda UGİM–nin yaranması da bu 

illərə tə-sadüf edirdi. İlk çətin günlərdə fədakar məşqçi 

N. Ağayevin çəkdiyi əzab-əziyyəti unutmaq, sonrakı 

illər ərzində uğurlu fəaliyyətini dəyərləndirməmək 

insafdan deyil.                                
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                                                                     Mirqabil  

Hüseynov,  

                                                                       əməkdar 

müəllim.     
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FĠKĠRLƏR, RƏYLƏR,  

MÜLAHĠZƏLƏR... 

       

         Vaxt vardı Azərbaycanda bədən-tərbiyəsi ilə 

zorla məşğul olurdular. Məsələn, orta məktəblərdə 

idman dərsləri bir o qədər də böyük əhəmiyyət kəşb 

etmirdi. Gərək bu gün bizim müəllimlər orta məktəbdə 

də, universitetlərdə də idman dərsini birinci sıraya 

qoysunlar. Lazım gələrsə idman dərs saatlarına bir 

saat da əlavə edək, dünya dağılmayacaq ki?! Bu şərtlə 

ki, bədən tərbiyəsi və idmanın hörmətini qaldırmaqla. 

Bəzi idman müəllimləri bu məsələyə başdan- sovma 

yanaşırlar. Buna görə də biz həm şərait yaradaq, həm 

də müəıllimlər fənni elə tədris etsinlər ki, tələbə hiss 

eləsin. Necə ki, fizika, kimya, riyaziyyat dərsləri 

tələbələri çətinliyə salır, idmanda da o cür olmalıdır... 

                 

H.Ə.Əiyev, 

        Ümumilli 

Lider.   

 *      *       * 
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        Heç bir uğur, heç bir qələbə, heç bir inkişaf bizi 

sakit-ləşdirməməlidir. Uğurlarımızla fəxr edirik, 

ancaq, nöqsan-ları da göstərməliyik. Biz daim irəli-

gələcəyə baxmalıyıq... 

      MOK (Milli Olimpiya Komitəsi) və idmanın 

inkişafına cavabdeh olan bütün qurumlar bundan 

sonra da idmançıla-rın fəaliyyəti, məişət və digər 

problemlərinin həlli üçün lazım olan hər işi 

görəcəkdir... 

                                                                                  Ġ. 

H.Əliyev, 

                                                    Azərbaycan 

Respublikasının  

                                                                                   

Prezidenti.  

       Adlı-sanlı idmançılar məskəni olan Ərkivanda  

indi də gü-ləşə ciddi maraq varr. Lakin, qəsəbəmizdə 

bugünkü güləşin vəziyyəti  qanedici deyil. 

     ―Gözəl vəziyyət‖ yaratmaq üçün güləşçilərin 

qələbəsi, məşqçilərin məsuliyyəti və onlar üçün 

yaradılmış gözəl şərait bir-birini tamamlamalıdır.Əgər 

sadalanan bu amillərdən biri zəif olarsa və ya nəsə 

çatışmazsa sonda bir şey alınmaz. Hərdən məşqçiləri 
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qınayır, yeniyetmələri passivlikdə günahlandırırıq. 

Onlardan yeni nailiyyətər, yüksək nəticələr tələb 

edirik. Əlbəttə, bu onların borcudur. Bəs, biz necə, öz 

borcumuzu yerinə yetiririkmi? Onlara lazımi qaydada 

qayğı göstəririkmi? 

       Bu gün idmançılar yaxşı bilir ki, onların 

müdafiəçisi var. Ölkə rəhbəri respublikada hamıdan 

çox idmançılar üçün gözəl şərait qurmuş, geniş 

imkanlar açmışdır. Rayonumuzda fəaliyyət göstərən 

olimpiya-idman kompleksi isə qəsəbəmizdən çox 

kənarda yerləşdiyi üçün, vaxt və maddiyyat 

baxımından uşaqlar üçün çətinliklər törədir. 

         Hal-hazırda Masallı rayonunda Yunan-Roma 

güləşi üzrə məşğələlər yalnız Ərkivan qəsəbəsində 3-4 

məşqçi-müəllim tərəfindən aparılır. Onlar da öz 

fəaliyyətini çox çətin bir şəraitdə: ya öz evlərində, ya 

da qəsəbədəki köhnə klub binasındakı otaqlardan 

birində davam etdirirlər. Yaxşı olardı ki, bir vaxtlar 

özünün güləş ənənələri ilə dünyaya səs salan 

Ərkivanda yeni tipli güləş zalı inşa etdirməklə həm el-

obanı, gənc istedadları sevindirməklə, həm də ―Nadir 

Ağayev Güləş məktəbi‖nə yeni töhfə bəxş etmiş 

olarıq. 

       Axı, biz gələcəyin çempionlarını itirmək 

istəmirik! 
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          Hatəm 

Nağıyev, 

                           qəsəbə 

sakini. 

 

*    *     * 

 

         Səni istəməyən pis adamlar səni gözdən salmaq 

üçün dalınca danışa bilər, işinə mane olmaq istəyərlər. 

Elə şeylər hə-yatda çox olur. Əsas odur ki, insanın 

vicdanı təmiz olsun. Hətta o biri insan pisliyə layiq 

olsa belə, müqəddəs saydığı sənəti naminə özünü 

pislik etməkdən saxlasın, enerjisini məhəbbətlə 

bağlandığı peşəsinə sərf eləsin. 

 

*    *     * 
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        Gənciyimizin düzgün tərbiyəsi, kənd 

idmançılarının doğru-dürüst istiqamətdə inkişafı 

baxımından Ərkivan qəsəbə-sində (20 minə yaxın 

əhalisi var) müasir tipli güləş zalının yaradılması 

labüddür. Əgər şərait yaradılsa, xeyriyyəçilərimiz də 

əllərindən gələni əsirgəməzlər. 

 

              Əli 

Əiyev, 

            Avropa 

çempionu. 

  

*     *     * 

 

      Bu gün güləş meydançalarında lazımi fəndlərin 

işlədilmə-məsi, vaxtın azlığı və bəzi qayda dəyişikləri 

ilə bağlıdır. Mə-sələn, birinci hissədə 10-0 hesabı ilə 

udan güləşçi, əgər ikinci hissədə 0-1 hesabı ilə 

uduzursa, ümumi nəticədə hesab bəra-bərləşmiş olur. 

Əlbəttə, burada bir az qeyri-obyektivlilik var. Məncə 

bu məsələlər də yaxın vaxtlarda həll olunacaq. 
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*     *    * 

 

Gənclərimizin əksəriyyəti əlbəyaxa idman növlərinə 

meyl edir. Tez-tez keçirilən yarışlar və s. baxımından 

bu növlər üzrə 1-2 ilə nəticə qazanıb, şöhrətlənmək 

olur. Valideynlər də əsasən uşaqları bu səmtə 

yönəldirlər ki, övladları tez titul qazansınlar. Mən bu 

gənclərin inkişafına xələl gətirici amilə toxunmaq istə-

məzdim. Sadəcə olaraq, olimpiya idman  növlərində 

(güləşdə) uğurlu nəticəni qısa müddət ərzində əldə 

etmək elə də asan deyil. Amma mən əminəm ki, 

respublikamızda olimpiya idman növləri öz dolğun 

yerini alacaqdır. Bu problemlər arada yara-nan bəzi 

boşluqlarla əlaqədardır. 

                                                          

                                                     Yaqub Məmmədov 

(AGF). 

 

*  *   * 

 

       Hal-hazırda Masallı rayonunda iki idman məktəbi 

vardır. Hər ikisində güləş bölmələri fəaliyyət göstərir. 
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Lakin, yığma komandanın heyətində lazımi sayda 

namizədlərimiz yoxdur (aşağı yaş qrupundan başqa). 

Ərkivan qəsəbəsində perspektivli gənclər var, yəni, 

―baza‖ var. Lakin onları üzə çıxarmaqdan ötrü bir çox 

problem həll edilməlidir. 

 

*   *   * 

      Çətin şəraitdə güclü pəhləvan yetişdirib araya 

çıxarmaq çətindən də çətindir. Azərbaycan güləşinin 

gün-gündən inkişaf etdiyi, yeni ―cəngavər‖lərin 

yetişdiyi bir dövrdə biz rəqabətdən dala qalırıq. 

Mərkəzdən fərqli olaraq yaxşı nəticələrin alın-

mamasının səbəblərindən biri də yarış 

təcrübəsizliyidir. Dəvət alanda da maliyyə problemi ilə 

üzləşirik. 

       Bu yaxınlarda  8 uşaqla zona yarışından 

qayıtmışıq. Yeddi nəfər güləşçimiz yer tutsa da (I, II 

və III yerlər), yenə də razı deyilik. Çünki, zəhmətimiz 

müqabilində bu aşağı nəticədir. Fikir verin: bir gün 

ərzində çəkil və güləş. 200-300 km yol get, tərəziyə 

çıx, yemək ye və güləş. Qarın dolu, beyin isə yorğun. 

Azyaşlılara çəki saldırmaq da çətinlikər törədir və s. 

Üstəlik məşqçinin tövsiyəsi üçün vaxt məhdudiyyəti... 
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        Ümidvaram ki, növbəti ildə şəraitimiz 

yaxşılaşacaq, problemlərimiz aradan qaldırılacaq. 

Ərkivan güləĢi yenidən dirçələcək! 

 

                                                                                  

Q.Əmənov, 

              məĢqçi-

müəllim.   

 *       *     *    

 

      Etiraf etməliyik ki, bu gün bir çox kollektivlərdə 

cavan nəsil əksər hallarda ailə-məişət problemlərindən 

söhbət edir, sənətdən-peşədən yox. O dövrün iş mühiti 

isə tamam fərqli idi. Bilmirəm bu nədəndir? Bəlkə də 

bu müzakirə ediləsi məsələdir. Ancaq onu da 

deməliyəm ki, bu gün fədakar peşə sahiblərimiz qat-

qat çoxdur və öz işləriylə dünyaya səs salıblar. Lakin 

yenə də fərqli şəkildə. Rəhbərlikdən pul-mükafat, fəxri 

ad, mənzil, bahalı maşın, nə bilim daha nələr, nələr 

uma-uma... 

 

   *       *      * 
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      Bu gün bəzi gənc, hətta ortayaşlı məşqçilərdə 

sənətə müqəddəs, dərin münasibət hiss olunmur. 

Seçdiyi peşəni hər-tərəfli inkişaf etdirə bilmir, 

yetirmələrinə həm psixoloji, həm də pedaqoji nöqteyi-

nəzərdən yanaşmırlar. 

       Beləliklə də ciddi sənət yolundan uzaqlaşırlar. 

İdman mək-təblərində çalışan məşqçi-müəllimlər öz 

sənətlərini mükəmməl bilməklə yanaşı, uşaq 

psixologiyasını duymalı, məşq və yarışlar prosesində 

onların həyata baxış və hazırlıqlarını nəzərə 

almalıdırlar. Bu gün novator və fədakar məşqçilərin 

nümunəvi fəaliyyətini əldə rəhbər tutaraq, həmən 

tənbəl və süstləşmiş ―məşqçilərin‖ professional 

səviyyəsini yüksəltmək naminə bir sıra tədbirlər 

planının həyata keçirilməsi labüddür. Yalnız nizam-

intizam və tələbkarlıq durumunda, istedadlı, işgüzar 

məşqçi-müəllimlərin  hesabına bu ənənəni bərpa etmək 

olar. 

 

*       *      * 
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     Adətən idmançıların yerişi bizim yerişimizdən (adi 

yerişdən) fərqlənir. Onlar  daha şux, daha maraqlı 

görünürlər. Hər birinin özünə məxsus adəti, davranış 

manevrası var. Bu başa düşüləsi və qəbul ediləsidir. 

Lakin bir sıra ―idmançılar‖ da var ki, ―zahiri 

özünəməxsusluğdan‖ başqa cür istifadə edirlər. 

       Onu da deyim ki, əsil istedadlar həmişə sadə 

olmağa ça-lışırlar.   

Ona görə də bu cür idmançılar həmişə xalq tərəfindən 

sevilirlər. 

 

*       *      * 

       Uşağın erkən yaşda idmana həvəs göstərib, 

müəyyən növ üzrə məşqlərə başlaması bir o qədər 

yaxşıdır. Gənc idmançıların tez və uğurlu göstəricilərə 

nail olmalarından ötrü məktəb ilk baza sayılır. 

        Lakin, bu gün hələ də bir çox orta ümumtəhsil 

məktəb-lərində fiziki tərbiyə tədrisi qənaətbəxş deyil. 

         Bəzi məktəblərdə isə buna əsas səbəb kimi 

müasir tələb-lərə uyğun şəraitin olmaması göstərilir. 
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*       *      * 

       Son zamanlar Yunan-Roma güləşində tez-tez 

tətbiq edilən yeni qayda və dəyişikliklər idmançıların 

psixologiyasına təsir edir, yarışlar zamanı məşqçilərin 

bir-birilə mübahisəsinə və güləşsevərlərin bəzi 

narazılığına səbəb olur. 

        İki dəqiqəlik görüş müddətində dəqiqə yarımdan 

sonra verilən ―parter‖ vəziyyəti bir növ güləşin 

dinamikasına xələl gətirir. Çünki, bu gedişə ümidvar 

olan güləşçi passivliyə doğru meyl edir. 

         Bundan əlavə, güləşçilərin bir-birini xalçanın 

kənar, qırmızı zolağ hissəsinə çıxarması və ya 

―parter‖dən yararlan-ması hesabına 1-2 cüzi xal 

hesabına qələbəsi, digər texniki-fəndlərin 

lüzumsuzluğuna gətirib çıxarır ki, bu da güləşin ümu-

mi gözəlliyinə mənfi təsirini göstərir. 

 

*       *      * 

      Müvəffəqiyyət əldə etmək üçün vacib olan, 

idmançının psixoloji ehtiyatı adlanan bir amilə xüsusi 

diqqət vermək lazımdır. Xüsusilə gənc güləşçinin 

əxlaqi-iradi hazırlığı məşqçinin diqqət mərkəzində 

olmalıdır. 
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*       *      * 

        Qarşı tərəf 

duyuq düşməsin 

deyə, texniki 

fəndlərə şərti adlar 

verməklə, yarış-lar 

zamanı kənardan 

―parollaşdırılmış‖ 

adları səsləndirmək, 

bir növ ―yatmış‖ 

güləşçini rəqibə qarşı 

ayıq-sayıq olmağa 

çağırır, fəndi vaxtında 

işlətmək üçün bir həyəcan (hücum) siqnalı rolunu 

oynayır.  

                          

                               (  BuN.Ağayevin öz ideyası idi ) 
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GƏNCLĠYĠN  SEVGĠ  DOLU 
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YAXġILARI  ĠTĠRDĠKCƏ 

 

Neçə sədlər aĢıb dünya, 

Pis oyuna düĢüb dünya. 

YaxĢıları məhv eləyir, 

          QƏMİ ÖZÜYLƏ SAXLAYIB, 

             SEVİNCİ BİZİMLƏ BÖLDÜ 
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Əməllicə çaĢıb dünya. 

              Ə. 

QəĢəmoğlu. 

. 

 

      İnsanların yaxşısı 

yaxşı-lıq yoluna 

gedənlər, pisi isə hər 

cürə hiylələrlə digərlə-

rinə əziyyət verənlərdir. 

     Allahın Rəsulu (s.) 

buyu-rub: ―... Başqasını 

doğruluğa çağıran 

(yaxşılığa səsləyən) 

kimsəyə əməl edənlərin 

sa-vabı kimi bir savab 

verilir‖. Bu doğruluğa gedən yolda insanları yaxĢılığa 

səsləyən Nadir Ağayev əlindən-dilin-dən gələn 

yaxĢılığı əsirgə-mədi bir kimsədən. 

    İllərdən bəri müdriklər ara-sında, el içində belə bir 

fikir formalaşmışdır ki, bəşəriyyət üçün faydalı və 

yararlı insanlar ya rəzalət içində yaşar, ya övladsız olar 

və yaxud da cavan ölərlər. 
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 Rəzalət içində yaşamadı o. Sıxıntıları, 

çətinlikləri olsa da təkbaşına, mərdi-mərdanə sinə 

gərdi həyatın hər əzabına. Qarasına danışanları öz işilə, 

haqq əməlilə susdurdu. Hətta yüksək vəzifəyə 

namizədliyi irəli sürüləndə də təkid etmişdi:  ―Əl 

çəkin, məni dil-ağıza salmayın. Axı demaqoqlar bunu 

da əllərində bəhanə edərlər! Onsuz da onlar məni 

təqsirləndirirlər ki, guya idman məktəbini öz 

monopoliyama çevirmişəm. Hal-buki mən başqa 

sahələrdən gələn qazancımı da uşaqlara sərf edirəm. 

Çalışıram əlimdən gələni əsirgəməyəm gənclərdən. 

Təki, xalqım mənə dəstək versin‖ (həmkarlarının 

dediklərin-dən).  

Dünyanın malında gözü yox idi, nəfsi tox idi. 

Ömrünün son anınadək xalqdan ayrılmamış, dosta, işçi 

həmkarına heç bir zaman yuxarıdan baxmamışdı.  

Allah ona hər şey vermişdi. Bircə övladdan 

başqa... Yox, yox!  Bu fikirlə mən qətiyyən 

barışmıram. Hər səhər uşaqların səs-küyünə ayılıb, 

onların nəvazişini çəkib, axşama-can qayğısına qalan 

ailəyə necə bu ―ifadə‖ni şamil etmək olar?  Bu gül 

balalar, yeniyetmə gənclər nikbin qəlbli iki insanın – 

Nadirlə Raisənin ümid çırağını alovlandırar, onları 

daha da firavan və şən həyat sürməyə sövq edərdi. 

Nişanəsiz qalmadı o. Təkcə dünənlə deyil, bu gün də 
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Nadir övladları ilə fəxr edirik. Sabah da sevinəcəyik. 

İlbəil artmaqdadır Nadir yadigarları, pəhləvanlar 

ordusu. Necə deyərlər, xalqın qəlbinə yol tapan 

gələcəyin qapısın açar. Niyə biz onu qoruyub saxlaya 

bilmə-dik, son anda yardım edə bilmədik? Hətta bəzən 

qınayıram insanları. Bəlkə də mən bu fikrimlə düzgün 

mövqedə deyiləm. Çünki pis, cəmiyyətə yararsız 

insanların çoxluğu və uzun ömür-lülüyünə heç də 

dünyanın qəribəliyi və möcüzəsi kimi baxmaq düzgün 

olmazdı. Tanrının qismətidir bu: yaxşılar az-az, nadir 

tapılan olmalıdır ki, qiymətli olsunlar. Elə bizim Nadir 

kimi. 

Təzəcə qədəm qoymuşdu ömrünün 50-ci qışına. 

Vaxtsız əcəl macal vermədi ona. Bu fəna dünyaya 

əlvida dedi. Qovuşdu özünün haqq dünyasına. Hələ 

çox ehtiyacımız vardı ona. Hər şey yarımçıq qaldı... 

Qoy Nadirin ruhu onun arzularını həyata 

keçirmək istəyənlərə daima yardımçı olsun!                    

                  

Amin! 

 

              Qocaldıqca faniləşir bu dünya bizimlə birgə. 

   Deyirəm, qara torpağın cazibə qüvvəsi bəlkə, 
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   Yaxşıları bir-bir seçib, çəkərək özünə dartır, 

   Biz onları itirdikcə, o dünyanın gücü artır. 

             Yer üzü sanki boşalır: qumlu, daşlı çölə dönür. 

Ruhlar dünyasında insan bu dünyada gilə 

dönür. 

Bəzən qəzəb, bəzən nifrət, kinli dəhşətli, 

qorxulu, 

Bəzən sevgi və məhəbbət, məsum baxışlarla 

dolu 

Hardansa bizə dikilən nəzərlərə rast gəlirik, 

O möhtəşəm dünyamızı bu dünyada hiss edirik. 

Vardır əlimizdən tutan, addımı atanda səhvən, 

Ən çaşqınlı anımızda azarkən fikrimiz hərdən. 

Son anını düşündünmü, taleyini heç edərkən? 

Cəhd elə əliboş getmə, bu dünyadan köç 

edərkən! 

Boyun boyda yükün vardır:  

                                    nə dövlətdir,  nə də 

vardır? 
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Haqq əməllərdir zinətin, dünya varsa - o da 

vardır. 

İtirilmiş səadəti bir də harda tapacağıq? 

Ancaq onu bilirəm ki, nicat “orda” tapacağıq! 

 

*   *  * 

Hər yaman işdə 

insanlığı maddi və mənəvi 

məhv edəcək zəhər, hər 

yaxşılığda da insanlığı 

dircəldən, ucaldan həyat 

vardır. Yaxşıların 

çoxalması insanlığı səadətə, 

pislərin artması isə fəla-kətə aparır. 

         İnsan dünyada nə edibsə, yaxşılıqdırsa savabına, 

pislikdirsə cəzasına çatır. İnsan bu aləmdən getsə də, o 

yaxşılıqlar yaşadıqca daima savaba yetər və zaman 

keçdikcə çoxalar. 

Olduğu kimi görünən və göründüyü kimi olan 

insan idi Vaqif Ağayev (1941-1978). Bu onun heç bir 

kəslə müqayisə olunmayacaq təbiiliyi, səmimiliyi və 

mehribanlığı ilə bağlıydı.  
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Əmisi oğlu Nadir Vaqifdən yaşca böyük olsa 

belə hər bir işdə onunla məsləhətləşməyə üstünlük 

verər, tələm-tələsik qərarlar qəbul etməkdən çəkinərdi. 

Kənd camaatının təbirincə desək, bu iki cavanı bir-

birindən ayrı təsəvvür etmək qeyri-mümkün idi. İstər 

elin dar günündə, istərsə də toy-düyündə. Odur ki, 

qədirbilən qohumu, sadiq dostu və etibarlı həmkarı 

Vaqifsiz keçirdiyi son yeddi il Nadirə ağırdan da ağır 

idi. Çünki o, dərk edirdi ki, insan bu dünyada ona üz 

verən müsibətlərə səbrlə köks gərməli, Haqqın 

razılığına qovuşmalıdır. 

Məşqçi V. Ağayev hakim qismində yarışın gedişatını izləyir 

(soldan birinci) 
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     İstər Nadir, istərsə də Vaqif özü-sözü bir, tam ürəkli 

doğru insanlardan idi. Lovğalıq onların qəlbinə yol 

tapa bilməmişdi. Bu təvazökar, yumşaq ürəkli iki 

əmioğlunun amal və məqsədi, niyyəti xoş və xeyirxah 

əməllərə, həqiqətə yönəlmişdi. 

   Xeyirxahların (yaxĢıların) dünyadakı mükafatı 

yaxĢı addır. Bu mükafat insanın yaşadığı müddətdə 

deyil, əksinə bütün tarix boyu, dünyanın gərdişi 

qədərdir. 

  Bu gün doğma el-obası Vaqifi məhəbbətlə yad edir, 

yetirmə-ləri məşqçilərinin ruhuna həmişə rəhmət 

oxuyurlar.  

                     

                      *    *    *                         

    Gülverdiyev Böyükxan 

Ziyad oğlu 1958-ci il may 

ayının 19-da Ərkivan 

qəsəbəsində anadan ol-

muşdur. O, Nadir Ağayevin 

ən is-tedadlı tələbələrindən 

idi.  
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Uşaqlıq çağlarından cəldli-yi və çevikliyi ilə 

digər güləşçilər-dən fərqlənən Böyükxan dəfələrlə 

respublika çempionu olmasına rəğ-mən, müxtəlif 

vaxtlarda spartakia-dalar, ümumittifaq turnirlərin qali-

bi olmuş və ―Məhsul‖ KKİC mər-kəzi şurası yığma 

komandasının üzvü kimi SSRİ birinciliyinin ən yüksək 

pilləsinə qal-xmağa 

nail olmuşdur. 

Rayonumuza, 

Vətənimi-zə öz 

qələbə müjdələriy-lə 

həmişə başucalığı 

gə-tirən bu idmançı 

ordu idman klubu 

yığma he-yətinin 

tərkibində uğurla 

çıxış etmiş, ali mükafat sahibi olmuşdur.  

Yunan-Roma güləşi üzrə SSRİ-nin idman ustası 

Böyükxan Gülverdiyev 1980-ci ildən etibarən 

―Məhsul‖ cəmiyyəti Masallı rayon şurasında məşqçi-

müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş, bir neçə gəncin 

çempion-güləşçi kimi tanınmasında zəhməti olmuşdur. 

Lakin bu uğurlu estafeti davam etdirmək 

Böyükxana da qismət olmadı. Nadir məktəbinin layiqli 

davamçısı 48 yaşında dünyasını dəyişdi. 

Hücumda cəsarətli, müdafiədə 

inadlı Böyükxan 
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*    *     * 

 

İndiyəcən yadımdadır. Mənim o vaxt 13 yaşım 

vardı. Bakı şəhərindən – ―İdman‖ qəzetindən müxbir 

gəlmişdi. O, Nadir müəllimin yetirmələri haqqında 

material hazırlayırdı. Müsahibə zamanı Dadaş məşq 

edən bir gənci yanına çağırıb qonağa təqdim etdi: 

- Gülbaba Əliyevdir, o da Əli Əliyev kimi güclü 

bahadır  

olacaq. Onun adını yaxşı-yaxşı yadınızda 

saxlayın... 

G.Əliyev (sağdan birinci) 
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Əliyev Gülbaba Məmməd oğlu 

(1964-2004). 1978-ci il (14-

18.XII) SSRİ şəhərlərarası 

gənclər turnirində birinci  

(dalbadal 6 qələbə ilə), 1979-cu 

ildə UGİM-lərinin Azərbaycan 

birinciliyində birinci, 1980-cı 

ildə gənclər arasında Bakı 

şəhərində keçiri-lən respublika 

birinciliyində ikinci yerə layiq görülməklə, bir neçə 

digər miq-yaslı yarışlarda yüksək nəticələr əldə 

etmişdir.  

―Gülbaba ―xalça üzərində‖ mübarizə apardığı 

illərdə, respublikada onun çəkisində (38-41 kq) 

qabağında duran güləş-çi yox idi‖ – deyərək, Rahib 

Mazanov dostunu xatırlayır.  

Seyfəddin Heydərov deyir ki, “Gülbabanın 

“körpü” vəziyyətini heç kim “sındıra” bilmirdi”. 

...Ustadının vəfatından sonra Rusiyaya üz tutan 

məğ-lubedilməz güləşçi 40 yaşında ikən – vaxtsız 

həyatı tərk etmiş-dir. 

                       *    *    * 
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On bir yaşından etibarən 

məşqlərə qatılan Ağayev ġöhrət 

Möhsüm oğlu (1967–2005) qısa 

müddət ərzində öz yaşıdlarından 

fərqlənməyi bacaran 

güləşçilərdən idi. Bakı Bədən Tərbiyəsi Texni-kumunu 

bitirmişdi.  

 

*    *     * 

―Balaca Çini‖ ləqəbi ilə tanıdığımız Mikayılov 

Çingiz Ġdris oğlu (1970-2010) elə yarış yox idi ki, 

orada qələbə çal-masın.  

Təbiətcə mülayim olan 

bu məzəli və ―duzlu oğlan‖ 

hamının sevimlisi idi. Dadaş 

isə uşaqlıq çağlarından onun 

xətrini istər, həmişə diqqət 

mərkəzində saxla-mağa 
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çalışardı.  

Qarabağ döyüşlərinin iş-tirakçısı idi. 

 

 

*     *    * 

 

Rusiyanın Ulyanovsk 

şəhə-rində Yunan–Roma 

güləşi üzrə ke-çirilən yarışda 

I dərəcəli idmançı normasını 

yerinə yetirmiş Cəfərov 

Əfruz Mahmud oğlu (1962-

1993) Azərbaycan Bədən 

Tərbiyəsi İnsti-tutuna daxil 

olub, həmyerlisi Əli Əliyevin 

rəhbərliyi altında ―Dina-mo‖ 

idman cəmiyyətində məşqlərə qoşulur.  

Sonradan Bakı şəhəri Nəri-manov rayonunda 

milis serjantı iş-lərkən, könüllü olaraq Qarabağ mü-

haribəsində iştirak edir. Şuşa uğrunda gedən ağır 

döyüşlər zamanı itkin düşmüşdür.  
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Əbədi həyata  

            doğuĢdur ölüm 
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       Ey üzü nurlu ziyalı, xalqın məhəbbətini 

qazanmıĢ insan, mübariz  pəhləvan! 

    Sənin ata qayğısı ilə böyütdüyün cəsur oğullar, 

vətənə sadiq  övladlar  vədlərinə  xilaf  çıxmayaraq  

həyatda  öz yerlərini  tutmuĢ, əsl vətəndaĢlıq hüququ 

qazanmıĢlar. Arxayın ol, rahat yat! 

    Nə qədər səni sevənlər, sevə- sevə ananlar var, səni 

yaĢadanlar var. 

Ölüm bir körpüdür – keçid körpüsü, 

Bu yoldan o yola səni ötürən. 

Bir zaman insana həyat gətirən 

Vax- vədə yetəndə gəlib aparır, 

Ruhunu bədəndən çəkib qoparır. 
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İnsan ölümüylə heç nə itirmir, 

Fiziki varlığı məhv olub gedir. 

Daxili “mən”inə, öz mənliyinə 

Hələ qovuşmamış natamam insan 

Qovuşarkən olur bütöv, tam insan. 

 

                       *    *     *                    

  Zahirən gözəldi dünya,  içi puçdur, yəni boşdur.  

  Ona çox bağlama bel sən, sonu heçdir, yəni 

boşdur. 

           Dünyanı behişt sananlar, ona beş güncə 

qonaqdır- 

  Həqiqət aşiqininsə əbədilik  halı xoşdur. 

 

*    *     * 

 

         

 Nadir  belə  deyərdi 
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―Çalış işə can yandır, 

Kimsəsizə həyan dur! 

Əməlinlə utandır, 

Haqqı sevməz namərdi‖. 

Nadir belə deyərdi. 

 

―Torpaq ucaldar səni, 

Doğma anadır, yəni. 

Kim sevərsə vətəni, 

Dünyada bəxtəvərdi‖. 

Nadir belə deyərdi. 

 

―Ağa‖ları eşidən, 

Şər işlə can üşüdən, 

Zatı qırıq kişidən 

Olan da bisəmərdi‖. 
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Nadir belə deyərdi. 

 

―Boşuna özün öyən, 

Hey mənəm-mənəm deyən, 

Tək qazanıb, tək yeyən 

Kəs kafərdən betərdi‖. 

Nadir belə deyərdi. 

 

―Yoldaş ol ki, hünərlə, 

Yaşayasan dəyərlə. 

Gülər üzlə, təpərlə 

Qarşıla qəmi-dərdi‖, 

Nadir belə deyərdi. 

 

―Bu dünya boşalacaq, 

Boşaldıqca dolacaq. 

Hörmət, izzət qalacaq 
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 İnsan gəldi-gedərdi‖ 

Nadir belə deyərdi. 

 

 

         SSeevviinn  kkii,,  ççiinn  oolldduu    

                                                  aarrzzuu--mmuurraaddıınn,,  

        RRuuhhuunnaa  bbaaşş  əəyyiirr    

                              nneeççəə  öövvllaaddıınn..  

 

Hər il Azərbaycan güləş məktəbinin layiqli 

övladının adı ilə bağlı keçirilən Yunan-Roma güləşi 

üzrə respublika turnirinə Nadir Ağayevin əziz 

xatirəsinin parlaq ifadəsi kimi baxırıq. 

Bu təqdirə layiq tədbir bütün xalqın, bütün 

idmansevər-lərin hədsiz sevincinə səbəb olur, 

müqəddəs duyğuların nurlu təcəssümünə çevrilir. 

 İlk dəfə 1991-ci ildə Masallı rayon Mədəniyyət 

Evində təşkil olunan bu turnir sonrakı illərdə rayon 

ərazisindəki ―Mübarək‖ və ―Türkan‖ şadlıq 

saraylarında keçirildi. Həmin dövrlərdə min bir əzab-
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əziyyət hesabına başa gələn bu tədbirin 

düzənlənməsində Nadir Ağayev yetirmələrinin, yerli iş 

adamları və digər sponsorların zəhmətini 

vurğulamamaq insafsızlıq olardı. 

 2007-ci ildə tamamilə yeni,  müasir dünya 

standartlarına cavab verən, rahat və yaraşıqlı Masallı 

Rayon Olimpiya və İdman Kompleksinin istifadəyə 

verilməsi bütün bu şətinliklərə son qoydu. Artıq 

altıncıci ildir ki, ənənəvi respublika güləş turniri bu 

nəhəng idman qurğusunun möhtəşəm salonunda 

keçirilir. 

Bu gözəl məkan hər il (payız-qış aylarında) 

respublika Yunan-Roma güləş pərəstikarlarının, geniş 

idman  ictimaiyyəti-nin görüş məkanına çevrilir. 

Buraya toplaşan hər bir kəs özünü xoşbəxt sanır. Çünki 

onlar Azərbaycan güləş dünyasının müba-riz, fədai 

övladının görüşünə  gəlirlər. 

Hər dəfə tədbiri giriş sözü ilə açan Masallı rayon 

İcra Ha-kimiyyəti rəhbərliyi belə tədbirlərin 

keçirilməsinin Ulu Öndər Heydər Əliyev və möhtərəm 

Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının idmana 

göstərdiyi diqqət və qayğısının təzahürü olduğunu 

vurğulayır. 
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Qonaq qismində iştirak edən Azərbaycan 

Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin aparıcı 

mütəxəssisləri, Azərbay-can Güləş Federasiyasının 

vitse-prezidentləri, millət vəkilləri, görkəmli elm 

xadimləri və ziyalılar, respublikanın adlı-sanlı 

idmançıları Nadir Ağayevin Azərbaycan idmanında 

tutduğu mövqedən, bundan sonra güləş idman 

növünün inkişafı naminə görüləcək işlərdən söz 

açırlar. Sonra isə mərhum məşqçinin dostları, 

yetirmələri, eləcə də doğmaları əbədiyyətə qovuşmuş 

idman ustası N. Ağayevi xoş xatirələrlə yada salır,  

ünvanına ən gözəl ifadələr söyləyirlər. 

Açılışın sonunda rayon Gİİ-nin nümayəndələri 

yarış iş-tirakçılarına uğurlar arzulayırlar. 

Möhtəşəm açılış mərasimindən sonra meydan 

respublika-nın müxtəlif rayonlarından gəlmiş, o 

cümlədən Bakı və Sumqayıt  şəhər idman cəmiyyətləri 

güləşçilərinin – gənc nəslin nümayəndələrinin 

ixtiyarına verilir. 

İdman salonunda hökm sürən əsil bayram əhval-

ruhiyyə-si, güləşçilərin hər birinin uğurlu çıxışı, 

tamaşaçıların qızğın marağı hamının ürəyincə olur. 

Respublika və rayon idman rəhbərləri, qədirbilən  

Nadir-sevərlər hər il yüksək səviyyədə, deyərdim ki, 
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diqqətçəkici və alqışa layiq tədbir təşkil edirlər. Sanki 

hər dəfə istedadlı idman-çıların dairəvi xalça 

üzərindəki bir-birindən maraqlı, mübariz döyüşlərini 

izləyərkən qəlbimiz fərəhlə coşub-daşır və düşü-nürsən 

ki, vətənpərvər, Azərbaycan idmanına tükənməz 

məhəb-bətlə bağlanan eloğlumuz Nadir Ağayevin 

arzuladığı günləri onsuz yaşayırıq. 

Xatirə turnirində gənc idmançıların mübarizəsini 

keçmiş güləşçilər, o cümlədən müxtəlif illərdə N. 

Ağayevin rəhbərliyi altında məşq etmiş güləşçilər də 

diqqətlə izləyirlər. Neçə-neçə beynəlxalq dərəcəli 

idman ustaları, əməkdar məşqçilər, idman ustaları və 

birinci dərəcəli idmançılar əsil bayrama çevrilmiş bu 

günlər ərəfəsində keçən günlərin dadını çıxarmaqla 

yanaşı, ürəkdən qürur hissi ilə sevinərək, bir daha əmin 

olmağa çalışır-lar ki, ―Nadir Ağayev güləş 

məktəbi‖nin bu günkü davamçıları, yeni əsrin yeni 

döyüĢçüləri ilə, sağlam gəncliyimizlə fəxr edə bilərik. 

Yeniyetmə güləşçilərin ustalığının artmasına 

böyük kö-mək göstərən bu yarış həm də ən bacarıqlı 

idmançıların respub-lika yığma komandasına cəlb  

edilməsində mühüm rol oynayır. 

Tədbirin sonuncu günündə mükafatlandırma 

mərasimin-də Sankt-Peterburq Güləş Federasiyasının 

prezidenti Məşkur Qasımov, beynəlxalq dərəcəli 
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idman ustası Ə.Əliyev, idman ustası K.Mazanov və 

digər qonaqlar qalibləri təbrik edib, bu yarışın yeni, 

istedadlı, perspektivli güləşçilərin həyatında 

əhəmiyyətliliyini vurğulayırlar. 

Bəli, hər dəfə Azərbaycan güləşi sevimli övladı 

Nadirin timsalında idmansevərlərin rəğbəti və 

məhəbbəti, alqış sədaları altında xoş xatirəli günlərini, 

yeni bir ömrünü yaşayır. Bir daha milli güləşimiz 

özünün tarixi gününü, professional səviyyəsini 

nümayiş etdirir. 

    ... Və bir daha hər il bu tədbirin keçirilməsində 

zəhməti olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. 

Nə yaxşı ki, insanlar arasında qayğıkeş, qədirbilən 

adamlarımız var... 

 

 

 

 

28 Oktyabr 2001-ci ildə mərhum məĢqçi 

Nadir Ağayevin məzarı önündə söylənilən 

çıxıĢlardan: 
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MəĢkur Qasımov - Rusiyanın əməkdar məşqçisi:  

-Burda minlərlə adam ―yatır‖. Valideynlər var ki, 

7-8 oğulu var, babalar var ki, saysız-hesabsız nəvə-

nəticələri ola-ola məzarlarının üstünü kol-kos basıb, 

heç qəbirlərini ziyarət edənləri də yoxdur. Amma, 

Allah-Təalanın işinə baxın: övla-dı olmaya-olmaya N. 

Ağayevin xatirəsi hamıdan uca tutulur, ziyarətinə 

olimpiya, Dünya və Avropa  çempionları, şöhrət 

ordenli məşqçilər, adlı-sanlı ziyalılar və dövlət 

məmurları gəlir. Görün bu insan hamıya nə qədər əziz 

və yaxındır. Bu böyük ―mükafat‖  hər kəsə qismət 

olmur... 

         

  Dostu Zabil Bayramov: 

-Nadir sözünün mənası az tapılan, inci deməkdir. 

Onun daxili aləmi adından da gözəl idi. 

Otuz ildən artıq onunla dostluq etmişəm, 

universitet illərindən son günlərə qədər. 

Nadir Ağayevin fəaliyyəti dövründə Cənub 

bölgəsinin idmançıları, güləşçiləri respublikamızda, 

SSRİ miqyasında ad-san qazandılar. O, uşaqlarla 

mülayim davranardı... O, tək-cə məşqçi deyil, həm də 

idmançıların himayədarı, mənəvi atası olub. Bu gün 
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onun yetirmələrindən həm idman, həm də xeyriyyə 

işləri sahəsində ustadlarının yolunu davam etdirənlər 

az deyil. Sadə insan odur ki, keçmişini unutmur... 

 

 

KAMAL MAZANOV -Masallı RGİİ-nin rəisi: 

-Nadir Ağayevin yetirmələri bu illərə qədər 

dünya are-nalarında öz uğurları ilə tanınıblar. Əminəm 

ki, bu məktəbin davamçıları, Masallı gəncləri bundan 

sonra da yeni-yeni idman nailiyyətləri ilə bizi 

sevindirəcəklər. Qoy ustadımızın ruhu şad olsun ki, 

estafeti inamlı əllərdədir. 

 

ƏLĠ ƏLĠYEV -Beynəlxalq dərəcəli idman ustası: 

...Bu dəyərli insan Vətənimizin başını ucaldacaq 

zəngin, qürurlu şəxsiyyətlər yetişdirə bilirdi. Nadir 

müəllim sanki ―qızıl səpib‖ ölkəmizə. Bütün xarici 

məmləkətlərdə onun ruhunu yaşadan insanlar var... 
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ARZULADIĞIN   

 

 

YAŞAYIRIQ 

 

 

GÜNLƏRİ 

 

 

SƏNSİZ  
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ġəhidlər 

zirvəsindəsən 

 

Sən 

ey mərd, 

qeyrətli 

ata, 

Nə gördün ki, bu dünyada? 

Dincliyini qurban verib, 

Öz ömrünü etdin fəda. 

 

                                      *     *     * 

Sağ idin arxayın idik – 

   Hamını 

sarsıdan qəfil ölüm, 

   elə şəhid olmaq 

         deməkdir... 
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Bir qayaya söykənmişdik... 

Sanki yuvasız quşlar tək 

Havalandıq, pərən düşdük... 

 

   *     *    * 

  Arzuların gerçək oldu, 

  Əməllərin örnək oldu. 

  Cismən yoxsan aramızda, 

  Ruhun bizə kömək oldu. 

*   *   * 

 Daim cəngavər olmuşuq, 

 Cəld, çevik, məğrur olmuşuq. 

 Avropanı fəth etmişik, 

 Dünyada məşhur olmuşuq.   

 

*      *     * 
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Vardır neçə yadigarın – 

Mərd  ürəkli oğulların, 

Zor biləkli oğulların, 

Xoş diləkli oğulların... 

De, ürək yanmasın nədən? 

Yumdun gözünü qəflətən. 

Bizim üçün daima sən, 

Şəhidlər zirvəsindəsən! 
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HHƏƏYYAATT      DDOOSSTTLLUUĞĞUUNN    

                        

                          MMƏƏHHƏƏKK      DDAAŞŞIIDDIIRR......  

 

“Dünya malını sevən və  

mövqe axtarmağa həris olan  

      adam dostluğa yaramaz” 

 

A.A.Bakıxanov 

 

Dostluq insanın rahatlıq mənbəyi və qəlbinin ən 

yaxşı, ən gözəl ruhi qidasıdır. İnsanın gərək dostları 

ola ki, o, öz emosiyalarını dostları ilə paylaşsın. 
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Bəzi yaltaqlar həris arzu və istəylərinə nail 

olmaqdan ötrü dostluq kimi müqəddəs duyğunu 

vasitəyə çevirirlər. Əqidəsi  pak olanlar isə belə 

hallarla barışmaz olur, öz təbiə-tinə, xasiyyətinə uyğun 

gələn dostlara qarşı son anadək vəfalı olurlar. 

Elə insanlar var ki, işində, sənətində qabaqcıl, 

öncül olsalar belə, həyatda qaradinməz, heç kimə 

yovuşmaz, ancaq öz şəxsi mənafeyini hər şeydən üstün 

tutmuş olurlar. Nadir isə belələrindən deyildi. O, 

əvəzsiz müəllim, pedaqoq olduğu halda dəyərli 

məsləhətçi, xeyirxah və dostcanlı, gülərüzlü insan idi. 

(sağdan)  A. Fərəcov, N. Ağayev,  

T. Səadətov, A. Hüseynov (Kiyev şəhəri) 
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Nadir Ağayev təşkilatçılıq istedadına malik idi. 

Ətra-fına topladığı dost və həmkarları daim özlərini 

həmfikir, həmdaş sayırdılar. Bir-birinə hörmət 

duyğusu onların qəlb-ində kök salmışdı. Bu mehriban 

insanların həmkarlığı hər cəhətdən önəmli idi. Çünki 

bu sarsılmaz vəhdətin müqabilin-də ―Nadir Ağayev 

güləş məktəbi‖nin yetirmələri də yüksək dərəcədə 

faydalanırdılar. 

Qarşılıqlı səmimiyyətin tərəfdarı olan Nadir 

ümumi manefe naminə insanlarla mənəvi yaxınlığa 

üstünlük verər, onlarla isti münasibət qurmağa 

çalışardı. Hər cür ziddiyyətlə barışmaz  mövqe tutan 

bu insan sənəti kimi dostluğu da təbliğ edər, sanki hər 

kəsi birgə fəaliyyətə, məqsəd birliyinə səsləyərdi. 

 

...Eyb etməz, düĢmən ola dostdan ötrü aləm 

mənə, 

Yetər ki, var könül sırdaĢım, qəlbən həmdəm 

mənə. 

 

Can fəda ol dosta can içrə onun var öz yeri, 

Ki, bəslər qayğı, nəvaziĢlə  sevgi hər dəm mənə. 
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Fikri, zəkası parlaq, əxlaqı saf, ilqarı düz 

Dost olan yerdə əsla kar eyləməz dərd-qəm 

mənə... 

 

ġövqi  Göyçaylı (1935), 

 

ġöhrət ordenli əməkdar müəllim,  

BDU ekoloji-coğrafiya kafedrasının müdiri, 

coğrafiya elmləri doktoru, professor. 

 

 Tələbəlik illərimiz bir yerdə keçdiyindən biz 

acılı-şirinli xatirələrlə dolu o illərin hörmət-izzətini 

qorumağa borcluyuq. 
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Çox qabiliyyətli, əsil milli insanı xüsusiyyətləri 

qoru-yub saxlamış Nadir Ağayev tələbəlik illərində də 

çox fəal, çalışqan, fikrini bəyan etməyə cəsarətli, 

hamıya hörmətlə yanaşan gənclərdən biri idi. 

 

 

                                                                        

 Xəyalən keçən əsrin 50-ci illərinə qayıtdıqca, 

gənclik  

(soldan)  N. Ağayev, Qərib Məmmədov, Şura Əlizadə, 

Yavru, Ş. Göyçaylı, Əminə Əhmədbəyova, Validə, M. 

Mövsümzadə (müəllim), Bəyim, Rəna Quliyeva (1958-

ADU-nun  məzunları) 
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eşqi ilə keçən o çağlara nəzər saldıqca Nadirsiz bir 

günümü təsəvvür edə bilmirəm. Məhəmməd 

Çobanzadə, Qərib Məm-mədov, Nadir və mən çox 

vaxt bir yerdə olardıq. O zaman tələbələr arasında çox 

səmimi, mehriban bir ünsiyyət var idi. Bir-birinin 

evinə getmək, dərsləri birgə hazırlamaq, bərk ayaqda 

yoldaşlara kömək etmək adi hal idi. Qayğıkeş və 

mehriban olan bu oğlan həmişə çalışardı ki, kiməsə, 

nədəsə kömək etsin. 

Nadir Ağayev tələbəliyin zövqünü almağa, bu 

illərdən səmərəli istifadə etməyə çalışırdı. Həm təhsil 

aldığı ixtisas üzrə nəzəri sirləri mükəmməl öyrənməyə 

çalışır, həm də içdən gələn məhəbbətlə bağlandığı 

idman növü - güləş üzrə keçirilən yarışlarda (məşqçilər 

Rza Baxşəliyev, Nil Xeyrəd-dinov) iştirak edirdi. 

Uğurlu cəhəti o idi ki, hələ tələbə ikən nəinki 

Azərbaycanda, hətta keçmiş SSRİ respublikalarında 

tanınmış pəhləvan idi. 

Çalışqanlığı və savadı ilə müəllimlərdən 

Müseyib Mü-seyibov, Nurəddin Kərəmov, Rizvan 

Piriyev, ġamil Kərimov və digərlərinin etimadını 

qazanmışdı. Yaşıdlarından mərdliyi və cəsurluğu, 

təmiz qəlbi və mehribanlığı ilə seçilən Nadirin parlaq 

gələcəyinə hamı inanırdı. 
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―Niyyətin hara, mənzilin ora‖. Niyyət də ağlın 

əsasında formalaşır. İnsanın təfəkkür mədəniyyəti 

yüksəkdirsə, gözəl düşünə bilirsə, onun niyyəti də 

bunun əsasında formalaşır. Mən həyatımı coğrafiya 

elm sahəsinə bağladım. Nadir isə arzusunun ardınca 

getdi. Müxtəlif vaxtlarda onun uğurları, yetirmələrinin 

qələbələri barədə xoş söhbətlər eşidəndə pəh-ləvan 

dostumuzla fəxr etmişik. Nadirlə birinci kursdan yaxın 

dost olmuşuq,  külək də aramıza girə bilməyib. 

Universiteti bitirdikdən sonra da əlaqələrimiz 

kəsilməyib. 

...Günlərin bir günü, şəhərdə eşitdim ki, Nadir 

möh-kəm avtomobil qəzasına düşüb, vəziyyəti də 

qənaətbəxş de-yil. Bu xəbəri eşidər-eşitməz, iki saatın 

ərzində axşam qata-rına bilet alıb, səhər tezdən oldum 

Lənkəranda. Evləri də dəmir yol vağzalına yaxın 

olduğundan (köhnə Kirov küçəsi, 14) 5-10 dəqiqəyə 

oldum qapılarında. Nə görsəm yaxşıdır?! Gördüm ki, 

bir qolu sarğılı Nadir qonşusu Sabir Qaramol-layevlə 

birgə yaşıl çəmənliyin üstündə dirsək edib, söhbət-

ləşirlər. Onlara çatar-çatmaz zarafatyana: ―Ə..., bəs 

dedilər ölümcül yaralanmısan, mən də fikirləşdim ki, 

bəlkə...‖ – de-yib, gülməyə başladıq. O da ola  Nadirin 

qəh-qəhəsi. 
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Doğrudan da, həmən qəzada Allah saxlamışdı 

Nadiri. Atası qurban da kəsib payladı. 

Mən elə həmin günün axşamı Bakıya qayıtmalı 

oldum. May ayı idi.O vaxtlar Lənkəran rayonunda 

gülçülük sovxozu var idi. Qatar Liman şəhər 

stansiyasında saxlayarkən Nadir və dostları mən 

olduğum vaqonun pəncərəsindən yarı buket, yarı da 

torpağdan çıxarılmış halda gül-çiçəkləri doldurdular 

içəri. O qədər çox idi ki, Bakıda qatardan düşəndə yol 

yol-daşlarıma paylamaqla  qurtarmırdı. 

Çünki, o bilirdi ki, mən gülləri çox sevirəm. Bu 

onun yadında qalıbmış. Ümumiyyətlə, dosta, yoldaşa 

qarşı çox diqqətcil idi. Heç nə nəzərdən qaçırmırdı. 

Hətta elə həssas insan idi ki, sifətin mimikasından nə 

demək istədiyini anla-yar, baxışlardan ürəyindən 

keçənləri duya bilirdi. Bəd xəbərə getmişdim, gül-

çiçəklə qayıtdım.  

...Aspirantura illərində Mərkəzi Komitənin 

ştatdan-kənar mühazirəçisi olduğuma görə, Lerik, 

Yardımlı və Lən-kəran rayonlarına ezam  olunurdum. 

Sonradan isə elmi işim-lə əlaqədar Lənkəran Dövlət 

Universitetində mühazirələr oxumuşam. Nadirin 

sağlığında 2-3 dəfə Masallı rayonunda da olmuşam. 
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1985-cı ilin yanvar ayındakı səfərimi 

xatırlayanda isə istər-istəməz kövrəlirəm: Evin birinci 

mərtəbəsindəki, vaxtı ilə qaynayıb-coşan, indi isə ―lal-

dinməz‖ güləş zalı, həyət-dəki sahibsiz  maşınlar  

(―pobeda‖ və ―jiquli‖), iri şüşəbənd-lərin sökülüb-

sallanmış pərdələri... 

Ağanənə ananın  ağlaya-ağlaya qabağıma gəlib, 

―Qur-banı olduğum son ümidimi, pənahımı da əlimdən 

alıb apardı, ay oğul!...‖ deməsi, ürəyimi lap  ağrıdırdı. 

Əlbəttə, gözünün ağı-qarasını, bircə balasını itirmiş 

ana üçün bundan artıq nə faciə ola bilərdi? Allah 

rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun! 
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NNAADDİİRR    AAĞĞAAYYEEVVİİNN  

EELLMMİİ    TTAAPPIINNTTIISSII  ––  AAZZIIXX    MMAAĞĞAARRAASSII  

 

İlk dəfə Şövqi müəllimdən bu sözləri eşidəndə 

həm təəccübləndim, həm də sevindim. Təəccüb etdim 

ki, görəsən bəs bu vaxtacan nə üçün bu haqda 

məlumatımız olmayıb. Sevinirdim ona görə ki, məşhur 

pəhləvan kimi tanıdığımız Nadir Ağayevin 

Azərbaycan elmi üçün də xidməti olmuĢ-dur. 

Professor Ş. Yusifoğlu danışdıqca mən də onu 

maraqla dinləyirdim: ― Sonuncu kursda oxuyarkən, 

diplom işi qabağı mən ―iqtisadi-coğrafiya‖ ixtisası 

üzrə bölmə tərkibində Balakən rayonuna, Nadir 

Ağayev isə ―fiziki-coğrafiya‖ ixtisası üzrə Hadrut 

rayonuna elmi-təcrübəyə yollandıq. Onun elmi işinin 

mövzusu ―Mağaraların fiziki-coğrafi şəraitinin 

Yeni zirvələrə doğru yüksəliş yolu 

(sağdan ikinci tələbə güləşçi N. Ağayev) 
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öyrənilməsi, problemləri və s.‖ idi. Praktikanın rəhbəri 

professor Nurəddin Kərəmov idi. Nadir təcrübə 

rəhbərindən müəyyən tapşırıqlar aldıqdan sonra 

Quruçay zonasında olan irili-xırdalı mağaraları 

öyrənməyə başlayır. Həmin bu mağaralardan biri də 

olur indiki  Azıx mağarası. Yerli əhali bilsə də, hələ 

bizə məlum  deyildi  bu mağara. Nadir mağaranın 

dərinliklərinə gedir. Birinci dəfə ordan ulu sakinlərə 

mənsub maddi-mədəniyyət nümunələri və digər əşya-

dəlilləri tapır. Bu mağara o birilərindən fərqlənir. 

Çünki, orada daimi insan yaşayıb. 

Nadir Ağayev Bakıya -- universitetə döndükdən 

sonra bu mağaranın genezisini, fiziki-coğrafi şəraitini, 

xüsusiy-yətlərini, ətraf regionun geomorfologiyasını 

təsvir eləyərək, diplom işini yazıb tamamladı. Tədqiq 

etdiyi materialları diplom işinin elmi rəhbəri, kafedra 

müdiri, professor Müseyib Müseyibova təhvil verdi. 

Sonradan isə Müseyibov bu elmi işi (tapıntını) tarix 

institutunda arxeologiya Ģöbəsinin müdiri 

Məhəmmədəli müəllimə təqdim etdi. O, da bu mövzu 

ətrafında bir çox elmi məqalələr yazdı. Həmən əraziyə 

ekspedisiyalar təşkil olundu. Ondan sonra Azıx 

mağarası məlum oldu və beləliklə də, Azərbaycanda ən 

iri  karst mağarasını – Füzuli şəhərindən 14 km şimal-

qərbdə, Hadrut rayonu (Dağlıq Qarabağ) ərazisində, 

Quruçayın sol sahilində, dəniz səviyyəsindən 900 m 
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hündürlükdə yerləşən Azıx mağarasını birinci tapan 

Ģəxs Nadir Ağayev olub. Də-fələrlə bu haqda elmi-

mühazirələrdə açıqlamalar etmiş və akademik Yaqub 

Mahmudluya da yazılı arayış vermişəm‖.  

Deməli, keçmiĢ SSRĠ-nin birinci, dünyanın isə 

üçüncü tapıntısı olan və Azərbaycan ərazisində 

təqribən milyon il bundan əvvəl yaĢayıĢ olduğunu 

sübut edən Azıx mağarasının məlum olmasında 

Nadir Ağayevin də xidməti olmuĢdur. 

HaĢiyə:  Dahi bəstəkarımız Arif Məlikov  tələbə 

olar-kən diplom işini – “Məhəbbət əfsanəsi” əsərini 

yazaraq dün-yada məşhur oldu. 

Mənim üçün təəccüb doğuran o oldu ki, Nadir 

Ağayevin Azıx mağarası ilə bağlılığını öyrəndikdən 

sonra müsahiblərim arasında da bu faktı 

təsdiqləyənlər tapıldı. Sən demə, illərdən bəri bu 

barədə məlumatı olanlar da az deyilmiş. Amma 

nədənsə... 
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ĠMRAN ƏBĠLOV (1935) 

 

Azərbaycanın Əməkdar Kənd  

Təsərrüfat iĢçisi, respublika ağsaqqallar Ģurası  

idarə heyətinin üzvü, zootexnika doktoru. 

 

İnsanın ömür  yolu qat-

ları açılmamış bir kitaba 

bən-zəyir, onu zaman-

zaman və-rəqlədikcə 

nəyisə görür, nə-yisə 

xatırlayırsan. O kitabla 

sağlığında çox az adam 

ma-raqlanır, yoxluğunda 

isə onu tanıyanların, 

yaxın və doğma-larının 

xatirələrində, yaddaş-

larında həzin hisslərlə bir 

ömür kitabı hökmən 

vərəq-lənir...  

Mənimlə həmyaşıd və tələbəlik dostum olan Nadir 

Yaqub oğlu Ağayev haqqında xatirə yazmağı mənə 

bildirdik-də, xəyalımda 64 il bundan öncə cavan bir 

yeniyetmə oğlanın siması canlandı. 1949-cu ildə mən 

Lənkəran Pedaqoji  Tex-nikumunda oxuyurdum. Hamı 

kimi ilk günlərdə özümə, xasiyyətimə uyğun tay-dost 

axtarakən, nəzərimi çox sadə, səmimi, mehriban bir 

oğlan cəlb etdi. Bu oğlan Nadir idi. Onunla bir kursda 

oxuyur və dərslərdə bir-birimizə köməklik göstərirdik. 

Tələbələr arasında müəyyən mübahisələr, gər-ginliklər 
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olduqda Nadir həmişə özünü irəli verər və mənim 

tərəfimi saxlayardı. Beləcə biz dostlaşdıq. Nadir bir 

dəfə məni evlərinə dəvət etdi, dedi ki, gedək atam da 

səninlə tanış olar. Biz onlara getdik, atası Yaqub 

kişiylə görüşdük. Yaqub kişi məndən soruşdu ki, sən 

Masallıdan kimlərdənsən, mən dedim Rəşid Əbilovun 

oğluyam, o, üzünü Nadirə tutub dedi:  

      -Sağ ol oğlum, sən yaxşı kişinin oğlu ilə dostluq 

edirsən, mən o kişini tanıyıram, hörmətli insandır, 

beləcə dostlu-ğunuzu davam etdirin. 

Belə də oldu. Nadir texnikumda oxuyarkən idmanla 

çox maraqlanır, hətta dərsdən sonra idman 

məşğələlərinə gedər, şəhər idman yarışlarında iştirak 

edərdi. Bizim idman müəllimimiz çox cavan olan 

Məhərrəm müəllim idi. O, çox vaxt Nadirə deyərdi 

ki, gəl uşaqlarla məşğul ol. Nadir də həvəslə bunu icra 

edərdi. O ən çox güləşlə məşğul olardı. Nadir çox 

sadə, mehriban, gülərüz, dostlarına qarşı qayğıkeş və 

təvazökar bir oğlan idi. Onu hamı çox istəyirdi. 

Ancaq Nadir Ağayevlə bir yerdə oxumağımız çox 

çəkmədi. O, texnikumdan çıxıb orta məktəbə getdi və 

oranı bitirib Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

coğrafiya fakültə-sinə daxil oldu. 

Nadir orta məktəbdə oxuyarkən də bizimlə tez-tez gö-

rüşər və əlaqə saxlayardı. 

Mənimlə daha tez-tez görüşər və şəhərə gəzməyə  

gedərdik. Bizimlə oxuyan Vasif Cəfərov, Polad 

Əzizov, Hümmət Abbasov və başqaları da onunla 

dostluq edərdilər. Nadir bir gün mənə dedi ki, İmran, 

sən bilirsənmi bizim əslimiz hardandır? –Yox, dedim. 
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O isə Masallının Ərkivan kəndinin Bağlaküçə 

məhəlləsindənik, dedi. Təxminən 1952-ci ildən sonra 

bizim əlaqəmiz kəsildi. Mən bir il Boradigahda 

müəllim işləyəndən sonra Azərbaycan Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olub, sonralar müxtəlif 

vəzifələrdə işlədim. 1963-69-cu illərdə Masallı Kənd 

Təsərrüfatı İstehsalat İdarəsinin rəisi işlədim. Yadımda 

deyil, 1967-ci il və ya 1968-ci ildə Nadir mənimlə 

görüşə gəlmişdi. İdarədə görüş-dük, elə həmin Nadir 

idi – gülərüz, mehriban və sadə. Xeyli söhbət etdik. 

Mənimlə görüşündən çox sevinirdi. Ərkivanda 

işlədiyini bildirdi. Məndən xahiş etdi ki, sovxoz 

direktoruna kənddə idmançıların, xüsusilə güləşçilərin 

cəlb edilməsində köməklik göstərməyini tapşırım. 

Nadir coğrafiya müəllimi olsa da, idmanla məşğul 

olurdu. 

Mənə deyirdilər ki, o, kəndin gəncləri ilə hətta öz 

evində məşqlər keçirir, yarışlar hazırlayır, rayon və 

respublika birinciliklərinə çıxarırdı. Səhv etmirəmsə, 

məşhur güləşçilər Əli Əliyev, Məşkur Qasımov, 

Səyədulla Əkbərov, Kamal Mazanov və çoxları onun 

yetişdirmələri olmuşlar. 

Mən 1969-cu ildən sonra Bakı şəhərinə işə dəvət 

olundum və Nadirlə əlaqələrimiz kəsildi.  

Azərbaycan çempionu, respublikanın əməkdar məşq-

çisi, gözəl və qayğıkeş insan olan Nadir Ağayev 

dünyadan vaxtsız köçmüşdür. 1985-ci ildə 50 yaşında 

dünyasını də-yişdi, lakin onun işləri, əməlləri bu gün 

də tələbələri tərə-findən davam etdirilir. Nadir Ağayev 

dünyadan vaxtsız köçsə də onun parlaq xatirəsi 
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yetirmələri və onu tanıyanların qəlbində əbədi 

yaşayacaqdır. 

Allah onu rəhmət eləsin! 

 

 

 

 

 

 

YAġAR RZAYEV (1941)  

 

                 Yazıçı-alim, Milli Məclisin sabiq 

deputatı 

 

 İnsan yaşa 

dolduqca ömrünün ötən 

illərinin xati-rələri daim 

onu müşaiyət edir, bu 

xatirələr ildən-ilə, 

aydan-aya, gündən-

günə onunçün daha da 
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durulur, əzizləşir, ömrünün çox də-yərli bir sərvətinə 

çevrilir. Xatırladığın hər kəs, o cüm-lədən bu gün 

həyatda ol-mayan insanlar bütövlüyü ilə gözlərinin 

önündə can-lanır, daxilindəki nostaljini sərinlədir, səni 

bir daha hə-yatın mənası, keçdiyin yolun mənası 

haqqında düşüncələrə qaytarır. Xatirələrimdə yaşayan 

belə insanlardan biri də Nadir Ağayevdir. Nadir 

Ağayevi tanıyanlar onu ən xoş söz-lərlə 

dəyərləndirirlər. Mətbuatda da onun haqqında yazılar 

çap olunmuş, həm ləyaqətli bir insan kimi, həm 

tanınmış idmançı kimi, həm gənclərin dostu, qayğıkeşi 

kimi, həm də bir müəllim və təşkilatçı kimi daim 

xatırlanmışdır. Lən-kəranda və Masallıda Azərbaycan 

güləşinin inkişafında Nadir Ağayevin xidmətləri 

danılmazdır. Ozü güclü, bacarıqlı və iradəli güləşçi 

olduğu kimi, yetişdirdiyi gənc güləşçilərin də əzmkar 

və iradəli olmaları üçün bütün enerjisini, biliyini və 

təcrübəsini əsirgəmirdi. 

 Mənim xatirələrimdə isə Nadir Ağayev məşhur 

id-mançı, istedadlı güləşçi, məşqçi və müəllim olmaqla 

yanaşı maraqlı, xeyirxah bir sima, geniş ürəkli, 

mülayim təbiətli, qayğıkeş bir insan kimi yaşayır. 

Həmin xatirələr məni ömrümün gənc yaşlarına, ötən 

əsrin 60-70-cı  illərinə aparır. Universiteti bitirib 

doğma Lənkərana qayıdandan sonra rayon qəzetində 

işləməyə başladım. Qəzetdəki fəaliyyətim də, 
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əhatəsində olduğum dostlar, tanışlarla münasibətlərim 

də, müxtəlif tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı səylərim də 

yenilik axtarışlarına, yeni əhval-ruhiyyəyə 

köklənmişdi. Əlbəttə, əhatəsində olduğum dostlar 

sırasında Nadir Ağayev də vardı. Bizim bir-birimizə 

qohumluğumuz da çatırdı. Nadirgilin evi şəhərin Qala 

deyilən hissəsində, redaksiyamızın yaxınlığında idi. 

Tez-tez rastlaşırdıq, xeyirdə-şərdə görüşürdük, çayxa-

nada oturub  söhbətləşərdik. Dəfələrlə məni evə dəvət 

etmiş-di, yay axşamlarında həyətdə, yaşıllıqlar 

arasında oturub söhbətləşirdik. Bu söhbətlərdə müdrik, 

təcrübəli və məndən yaşca böyük olan bir insanın 

xeyirxah məsləhətlərinin, qay-ğıkeşliyinin, 

səmimiyyətinin əlbəttə, universiteti yeni bitirib 

fəaliyyətə başlayan bir gəncin həyatında, 

formalaşmasında əhəmiyyəti böyük idi. 

 Nadir Ağayevin  məsləhətləri ilə yanaşı, qəzetdə 

çap olunan yazılarım – məqalə, felyeton, oçerk və 

reportajlarım, hekayələrim haqqında fikirləri də məni 

daha həyati yazmağa, hadisələrə, münasibətlərə daha 

realist yanaşmağa istiqamət-ləndirirdi. Nədənsə 

özünün güləş sahəsində uğurları haq-qında danışmağı 

sevməzdi. Amma bütün varlığı ilə güləşə bağlı idi. 

Hərdən bu barədə söhbət düşəndə deyərdi ki, güləş 

bizim milli idman növüdür. Buna görə də gərək bu 

sahədə təkcə respublikamızda deyil, beynəlxalq 
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yarışlarda da seçilək və subut edək ki, biz öz milli 

oyunumuzun şöhrətini həmişə yüksək tutmağı 

bacarırıq. Bizdə bacarıqlı, istedadlı gənclər çoxdur. 

Vaxt gələcək, Azərbaycan güləşi dünyada öz sözünü 

deyəcək. 

 Nadir Ağayev həm güləşçi kimi, həm də məşqçi 

kimi bütün səyini və bacarığını əsirgəmirdi. İdmanın 

bu növünü gənclərə sevdirməyi bacarırdı. Mübaliğəsiz 

deyə bilərəm ki, onun yaratdığı güləş məktəbi 

Azərbaycan güləşinin inkişa-fına öz payını verdi. 

Əlbəttə, N.Ağayev yaşadığı sovet döv-ründə 

Azərbaycan güləşinin dünya miqyasına çıxmasında 

problemlər vardı. Müstəqillik dövründə isə 

güləşçilərimiz istər dünya və Avropa birinciliklərində, 

istərsə də olimpiya oyunlarında uğurlu nəticələri ilə 

özlərini təsdiq edə bilmişlər. 

 Biz isə güləşimizin dünya səviyyəsində 

qələbələrə aparan yolunda danılmaz xidmətləri olan 

Nadir Ağayev kimi vətənpərvər, bütün varlığı ilə bu 

sahəyə bağlı, onun inkişafı üçün bütün fiziki və 

mənəvi gücünü əsirgəməyən insanları həmişə dərin 

minnətdarlıqla və ehtiramla xatırlayırıq. O, hamının 

sevimlisiydi. 
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Akif  Nəsrullayev (1937)  

Lənkəran Ģəhər sakini 

 

50-ci illərin axırları Lənkəranda əksər 

yurdsevər gənclər Nadirin yaxın dostu və sirdaşı idi. 

Tanışlığımızın ilk çağlarında həmkarlarımla birgə 

onların həyətinə yığışar, müxtəlif çəkili daşları 

qaldırmaqla məşq edərdik. Nadir isə özünəməxsus 

tərzdə gah kəl (baş) barmağıyla, gah da 8 daşı dəmirə 

keçirdib dişləriylə qaldıraraq, çox qəribə və maraqlı 

digər variantlar icra edərdi. Yadımdadır , bir dəfə 

pəhləvan  Çingiz Göyçaylı Lənkərana gəlmişdi. Hətta 

onunla görü-şüb, bəzi məsləhətlər də almışdıq. 

Tədricən illər keçdikcə mehribanlığımız artır , 

dostluğumuz bərkiyirdi ... 

     Sonradan artıq Nadir məşhurlaşdıqca, digər 

həmyer-lilər kimi, uzaq səfərlərdə keçirilən yarışların 

gedişini radio verilişlərində və mətbuatda dərc olunan 

xəbərlər vasitəsiylə izləyir, onun və tələbələrinin 

qazandıqları uğurlara sevinir, dost kimi Nadirlə fəxr 

edirdim. Yadıma düşmüşkən, onu da deməliyəm ki, 

Lənkəranda birinci dəfə televizora onların evində 

baxmışıq. Önündə ―plyonka‖ fason bir şey vardı, onu 

ekranın qarşısına qoyanda rəngli göstərərdi. Atası 

Yaqub kişi Moskvadan gətirmişdi ... 
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     Kənddəki (Ərkivandakı) evlərinə gedəndə, 

darvazadan içəri girəndə adam gözlərinə inanmırdı : İri 

ikimərtəbəli evin geniş həyətində böyük canlanma var 

idi. 9-15 yaşlı 

uşaqların hay-

küylü dəstəsi gah 

volleybol və 

futbol 

meydançalarında 

toplaşır, gah da 

ayrı-ayrı qruplara 

bölünmüş halda 

evin birinci 

mərtəbəsindəki 

zal-da və ya 

həyətdə çəmənlik 

üzərinə sərilmiş 

güləş dö-

şəklərinin üstündə 

məşq edirdilər ... 

       Nadir sadə ya-şayış tərzini sevən bir insan idi. Bu 

şəxsin dəbdəbəli və təntənəli həyat ke-çirdiyini   zənn 

edənlər yanılır. Çün-ki o, qazancının mü-hüm bir 

hissəsini öz işinin quruculuğuna, yarış səfərlərinin 

xərcinə, uşaqlara 

sərf edərdi. Hətta 

axırıncı dəfə öz 

cibinin pulu ilə Masallıdakı güləş idman salonunun 

təmiri üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Mən və 

Kiçik ömrün böyük dünyası 
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qohumu Rasim soruşanda ki, ―ay Nadir, axı bundan 

sənə nə fayda , nəyinə gərəkdi?‖. O, cavabında: 

-Darıxmayın, hər şey yaxşı olacaq, az qalıb, deyərdi. 

Həqiqətən də uşaqları çox sevərdi. Peşəsinin vurğunu 

idi. 

...Qardaşım Sahib və qohumlarla birgə Cəlilabada ova 

gedərdik. Kürəkənimiz Ağali ümumi yollar idarəsinin 

rəisi vəzifəsində çalışırdı. Əsas baş idarə Masallıda 

yerləşdiyin-dən Nadirlə tez-tez görüşərdi... 

Həyatın ―döngələrində‖ büdrəyən vaxtlarımda dadıma 

çatıb, əlimdən tutub. İstər mənəvi, istərsə də maddi. 

Bir dəfə Minvodda təsadüfən rastlaşdıq. O, Moskvaya 

gedir , mən isə evə dönürdüm. Hal-əhval tutub, yeyib-

içdikdən sonra, çibindən pul çıxardaraq: 

-Nə qədərə ehtiyacın varsa götür,- deməsi isə, doğrusu 

lap yerinə düşmdü. Çünki yarıyolda pulum 

qurtarmışdı, çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdım. Hətta 

Lənkərana – evə teleq-ram vursam da nəticəsiz 

qalmışdı... 

Nadir həmişə arzu edərdi ki, bizdəki güləş məktəblə-

rinin səviyyəsi qalxaraq, Rusiya şəhərlərindəki 

qabaqcıl məktəblərlə bir dura bilsin. 

KaĢ Nadir sağ olaydı , bu günləri görəydi ! 
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ġirvan RəĢid oğlu Əbilov (1932) 

  

                    Yeni Azərbaycan Partiyası   

                                  Siyasi ġurasının 

üzvü, 

                                   prezident 

təqaüdçüsü 

 

Məncə insanın danışığı 

onun xasiyyətini göstərir. 

Xasiyyət isə mədəni tərbiyə 

ilə bağlıdır. 

Nə qədər fiziki 

cəhətdən güclü, qüvvəli olsa 

da, bir o qədər də mülayim 

təbiətə malik, üzü gülər, şirin 

dilli insan idi Nadir Ağayev. 

Hamıyla dil tapa bilirdi. 

Mən onu 1965-ci ildən, Az.TAQ-ın (Azərbaycan 

Teleqraf Agentliyinin) cənub bölgə müx-biri işlədiyim 
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dövrdən tanıyırdım. Artıq 70-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikası DİN Masallı rayon şöbəsində rəis 

müavini işlədiyim zamanlarda Nadir müəllimlə geniş 

əlaqələrə malik idim. Demək olar ki, dost və qardaş 

idik. Təkcə mən yox, tanıyanların əksəriyyəti onunla 

dostluq etməyə çalışırdı. Rayonumuzun Şərəfə 

kəndindən Ġsmayıl ġükürov (ingilis dili müəllimi), 

lənkəranlı Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Qulam 

Mustafayevin oğlu Əlihüseyn müəllim də Nadirin 

xatir-hörmətini saxlayan insanlardan idi. 

Çox gözəl geyinərdi, ona hər geyim yaraşardı. 

Doğma el-obası üçün yanıb külə dönən insan idi. 

Çalışırdı ki, doğma yurdunu hər yerdə tanıtdırsın. 

Cünki doğma torpağı  sevmək bacarığına malik idi 

Nadir Ağayev. Kim ona pislik etsəydi, yaxşı əməlləri 

ilə cavab verməyə çalışardı. Arada elə oldu ki, onu 

―incidənlər‖ də tapıldı. Təzə tikdirdiyi evi və işindəki 

uğur-lara görə gözü götürməyənlər, ayaq altı qazanlar 

Nadirdən əl çəkmirdilər. Gecə-gündüz  ―yazıb-pozan‖ 

bir qrup paxıl insan-ları yerində ―oturtmaqdan‖ ötrü 

əlimdən gələni edirdim ki, təki dostumun ―yaxası ― 

iblislərin əlindən buraxılsın. 

Rəhbər işlərində çalışdığım müddət ərzində 

idmançılara  himayədarlıq etməyə, lazımı köməkliklər 

göstərməyə səy etmi-şəm. Axı, öz sağlamlığını 
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möhkəmləndirən şəxslər (idmançılar)  həm də 

ölkəmizin güclənməsinin qayğısına qalırlar. 

Qısa ömür sürsə də böyük iĢlər görüb Nadir 

müəllim . Bu gün bölgəmizdə idman sahəsində (əsasən 

güləş sahəsində)  nə nailiyyətimiz varsa, orda onun 

payı var. 

Əməkdar  məşqçinin əziz xatirəsinə həsr 

olunmuş güləş turnirinin təşkilatçılarını alqışlayıram. 

Nadir Ağayevin adını əbədiləşdirmək üçün daha böyük 

addımlar atmağın vaxtı çox-dan çatıb. Bu məqsədlə 

(yəni qəsəbə ərazisində N.Ağayevin büstünün 

qoyulması, güləş mərkəzinin yaradılması və s.) 

Ərkivan qəsəbəsinin bələdiyyə və ərazi 

nümayəndələri, ziyalı-ları, iş adamları, mərhum 

məşqçinin yetirmələri rayon rəhbər-liyinə konkret işlər 

barədə müraciət etsələr, məncə bütün bu məsələlər 

tezliklə öz müsbət həllini tapacaqdır. Gərçi ləngisək, 

bu işləri vaxtında görməsək, gələcək nəsillər bizi 

bağışlamaz. Əgər keçmiĢimizi unutsaq, vaxt gələcək 

bizi də unudacaqlar. 

Bir türk mahnısının sözlərinin yada salmaq 

istərdim: 
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QuĢlar kimi uçub gedir 

Əziz dostlar, yaxın dostlar. 

Gedənlərdən yox bir xəbər, 

Əziz dostlar, yaxın dostlar... 

 

 Bu gün aramızda Nadirin yeri elə görünür ki... 

 

Sabir Qarayev (1937) 

 

 Müxtəlif vaxtlarda Lerik, Masallı  

və Lənkəran rayon məhkəmələrinin 

 sədri vəzifəsində çalıĢmıĢ,  

hal-hazırda təqaüddədir. 

 

 İndi üzaqlarda qalmış 

o illəri, ayları, günləri bir-bir 

xatır-ladıqca  mənə elə gəlir 

ki, biz onunla həmişə tanış 
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idik. Hələ 1962-78-ci illər ərzində, Lənkə-randa 

pedaqoji fəaliyyətim döv-ründə Nadir Ağayevlə 

həmkar kimi pedaqoji şurada  tez-tez gö-rüşməyimlə 

bərabər,  həm də  onu yaxşı bir güləş müəllimi kimi də 

tanıyırdım. Çünki rayon daxilində təşkil olunan idman 

tədbirlərində həm özünün, həm də tələbələrinin uğurlu 

çıxışlarının şahidi olmuş, digər uzaq bölgələrdən də 

dəfələrlə qələbələrlə geri dönmələri barədə xoş 

xəbərlər eşitmişdim. 

 Sonradan isə Masallı RXM-nin sədri işlərkən  

əlaqələrimiz daha da genişlənib. Bir-birimizin evinə 

ailəvi get-gəlimiz çox olub. Gözəl ailə başçısı olmaqla 

yanaşı, yaxçı dost, kara gələn bir insan idi. Elə bir iş 

yox idi ki, onun öhdəsindən gələ bilməsin. İstər 

Lənkəran, istərsə də Masallı rayon güləş komandasının 

rəhbəri, qabaqcıl məşqçi-müəllimi, dəyərli idman 

xadimi kimi rayon rəhbərliyi arasında böyük hörmət və 

nüfuz  sahibi idi. Rayonun ictimai həyatında da fəal 

iştirak edirdi. Hətta ən çox onun xətrini istəyən və 

hörmətini saxlayan kəslər sırasında, o illərdə Masallı 

RPK-nin birinci katibi vəzifəsində çalışmış Ələddin 

Həsənov və Ələsgər Qocamanovu da qeyd etmək 

lazımdır. 

 Nadir Ağayevin mənimlə gözəl münasibəti 

olduğu kimi, eyni qayda ilə rayon polis şöbəsinin rəisi 
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İnşallah Əsədov və prokuror Nurəddin Orucovla da 

səmimi və mehriban münasibətlərə malik şəxs idi. 

 Nadir həm də vaxtında, yerində deyib-gülməyi, 

zara-fatlaşmağı xoşlayan bir şəxsiyyət idi. 

 ...Bir dəfə yanıma iri gövdəli, yekəpərin biriylə 

gəl-mişdi. Soruşanda ki, .. ay Nadir, bu kimdir? Cavab 

verdi ki, ―bəs, bu mənim ehtiyatda olan ağır çəkili 

güləşçilərimdən biridir. Hətta 2-3 dəfə yarışlarda 

bunun çəkisində adam tapılmadığına görə çempion da 

olub‖. Danışa-danışa həm özü qəh-qəhə çəkər, həm də 

bizi güldürərdi. 

 Növbəti yarışların birində də həmən bu cavan 

güləşçi eyniçəkili rəqibi ilə mübarizədə, çətin fənd 

altında qalarkən, təcrübəli idmançıya deyib ki, sən 

Allahın, nə qədər şil-küt olmamışam, burax məni, sağ-

salamat çıxım burdan, yoxsa nəfəsim kəsilər... 

 Rəhmətliyin hər yarışdan sonra belə baməzə 

sözlərin-dən doymaq olmurdu. 

 İndi də həmən günlər, birlikdə olduğumuz anlar 

yada düşdükcə həm kövrəlir, həm də xoş xatirələrlə 

təsəlli tapı-ram. 
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Rafiq Yunus oğlu Əliyev (1937)  

 

               I dərəcəli idmançı, həkim-

terapevt, 

                           ehtiyatda olan hərbi 

podpolkovnik 

 

 Hər bir işdə 

şəxsiyyət ön planda 

durmalıdır. Özünün böyük 

iç dünyası, pak mənəvi 

aləmi, sonsuz sevgi və 

məhəbbti ilə seçdiyi 

peşəsinə sarılmışdı Nadir 

Ağayev. 
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 Hələ mən orta məktəbdə oxuyarkən idmanın 

yüngül at-letka növü üzrə Zaqafqaziya ya-rışlarında 

iştirak etdiyim illərdə Nadir müəllimlə yaxın münasi-

bətdə idim. Çox vaxt bir yerə yığışar, məşqlərimizi 

dəniz kə-narında təşkil edərdik. Stalin bağında isə 

(indiki ―Dostluq‖ parkında) voleybol oynayardıq. 

Hətta bəzi qolu qüvvəli gəncləri – Raufu, Namiqi, 

CavanĢiri, Ağaları, Ġdrisi və bir neçə dost-tanışları da 

öz ―dəstəmizə‖ cəlb etmişdik. Bəzən özümü yarışlarda 

güləşçi kimi də sınayırdım və uğurlu da alınırdı.  

 Yaşca böyük, boyca balaca olan qonşumuz 

Qurban da günün çox hissəsini bizimlə keçirərdi. O, 

çox baməzə, Nadir də zarafatcıl olduğundan, onlarkı 

necə deyərlər, bir-biriylə ―tuturdu‖. Hətta zarafatyana 

onu ―keçəl Qurban‖ deyib çağırardı rəhmətlik. Dəniz 

sahilində məşqlər zamanı o da çox vaxtlar bizimlə 

olardı. Günlərin bir günü Nadir fənd işlədərkən, başı 

üstə yerə düşən Qurbanın ürəyi getdi və biz özümüzü 

itirmədən onu bir təhər ayıltdıq... 

 Dəfələrlə Bakıda və digər şəhərlərdə təşkil 

olunan ―Məhsul KKİC-nin respublika birinciliyində, 

başqa xarak-terli yarışlarda mən atletlər, Nadir isə 

güləşçilər heyətində Lənkəran yığma komandasını 

təmsil etmişik. Bir dəfə yarışın son günü güləşçilərə 

növbə çatanda, bizim heyətdə orta çəki dərəcəsində 
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güləşçi olmadığına görə Nadir müəllim mənə 

yaxınlaşıb dedi: ―Rafiq, sənin yerindir, çıx, güləş! 

Bilirəm ki, udacaqsan‖. 

 Mən də o vaxtlar tam fiziki hazırlıqlı bir cavan 

oğlan idim. Trikonu geyib xalça üzərinə çıxanda, 

rəqibim ―mən‖i (yəni bədən quruluşumu) görcək geri 

çəkildi və görüşdən imtina etdi. 

 Hətta digər bir turnirdə Təyyar adlı güclü bir 

rəqibi-min kürəylərini yerə qoyduqda, Nadir kənardan, 

tamaşıçılar arasından xalça üzərinə atılaraq, məni 

qucaqlayıb öpdü və sevindiyindən ağladı... 

 Yadımdadır, bir dəfə Lənkəranda milliyətcə rus 

olan yerli güləşçi Nikifr VeĢkin ilə Nadir Ağayev  

arasında, rayon mədəniyyət evində düzənlənən görüş 

iki gün davam etdi. Qabaqcadan şəhərin küçələrindən 

elanlar asılmışdı. Onu da deyim ki, Veşkin yaşca 7-8 il 

Nadirdən böyük, çəkidə isə ağır, güclü pəhləvan idi. 

Görüşün ilk günündə təcrübəli idmançıların mübarizəsi 

heç-heçə ilə qutardısa da, ertəsi gün döşəkdən qələbə 

ilə ayrılan N. Ağayev özünəməxsus tərzdə rəqibinin 

əlini göyə qaldırdı və güləşsevərlərin gur alqışları ilə 

qarşılandılar... 

 İnstitutu qurtarıb Almaniyaya (ADR) işləməyə 

get-dim. Altı ildən sonra Lənkərana dönəndə artıq 
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Nadir  kənd-lərinə -- Ərkivana köçmüçdü. 

Dostluğumuz yenə də davam edirdi. 

 1970-ci ildə, hansısa səbəbdən toyuma çata 

bilmə-diyindən, ertəsi gün həyətimizə bir toğlu və 

digər hədiy-yələrlə daxil olub, məni təbrik etdikdən 

sonra, yenə köhnə dost-aşnaları cəm edərək bir dəstgah 

qurduq ki, gəl görəsən... 

 Sonradan Gürcüstan, Ermənistan və başqa 

ölkələrdə işlədiyimdən onunla əlaqələrimiz zəiflədi. 

Hərdən ezamiy-yətə gələndə görüşərdik. Nadirin tez-

tez təşkil olunan yarışlardan, müntəzəm məşqlərdən 

başı ayılmazdı. Hələ üstəlik uşaqlardan, 

yetirmələrindən ötrü özünü ―dağa-daşa‖ vurmağı da 

var idi. Çünki, maddi çətinliyi olsa belə, heç kimə 

boyun əyən oğul deyildi. ―Aciz və tənbəl insan lovğa 

olar‖ – deyərdi və belələrindən zəhləsi gedərdi. 

 Özümdə qürur duyuram ki, belə bir insandan 

işıqlı xatirələr yaşayır qəlbimdə. Daim o böyük 

şəxsiyyətə Tanrı-dan rəhmət diləyirəm. 

 Qeyd: Nikifr VeĢkin – valideynləri 1919-cu 

ildə, Kuybışev vilayəti Krasnoslobodsk rayonun Parki 

kəndindən Lənkəran şəhərinə köçmüşlər. 
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 Uşaqlıq və ilk gənclik illəri Lənkəranda 

keçmişdir. 1958-ci ildən ailəsi ilə birlikdə Masallı 

rayonuna köçmüş və burada çalışmışdır. 
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Məhbub Soltan oğlu Ağayev (1941)  

 

Masallı rayon idman  komitəsinin sabiq sədri 

 

         Rayonda fəaliyyətə 

başla-dığım gündən (1970-

ci ildən) Nadir Ağayevlə 

tanış olmuşam. İş vaxtı işin 

bilən, kənarda isə 

zarafatından, deyib-

gülməyindən qalmayan 

yoldaş idi. Kəndlərin-dəki 

evində keçirilən komanda 

məşqlərini yarışlardan öncə 

iz-ləmək məqsədilə tez-tez o hə-yətin mehmanı 

olurdum. Allah rəhmət eləsin, əmisi İzzət kişi və oğlu 

Vaqif müəllimi. Çox qo-naqpərvər və mehriban insan 

idilər. Rayonun məşhur güləş-çilərindən Zabil 

Bayramov, Abdulla Muxtarov, Məmməd Ağayev, 

Arzuman Fərəcov və onlarca başqaları da bu evə çox 

gəlib-gedərdilər. 

Respublikanın bir sıra rayonlarında, MDB 

ölkələrində birgə səfərlərdə olmuşuq. Dəmir biləkli 
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pəhləvanları var idi Nadirin. Sadalamaqla qurtarmaz. 

Yadımdadır. Sucəddin Gül-verdiyev Lənkəranda ölkə 

birinciliyində hamısına asanlıqla qalib gəldi. 

Böyükxan Gülverdiyev isə bir dəfə Bakıda keçirilən 

respublika birinciliyi yarışında, finalda Azərbaycan 

yığmasının bir nömrəli üzvü Aslanov kimi məşhur 

güləşçinin kürəyini yerə vurdu. Sonra isə Poltava 

şəhərində keçmiş SSRİ respublikaları arasında 

―Məhsul‖ KKİC yığmasının  üzvü kimi üçüncü yerə 

çıxdı. Səftər Nəzərov da yarışlarda əzmkarlıq 

göstərirdi... 

Ümumittifaq yarışlar zamanı minbir bəhanələrlə 

başı-mıza qalmayan oyunları  gətirsələr də, 

tutduğumuz inamlı mövqedən bir addım geri 

çəkilmirdik. Tacikistanda keçirilən SSRİ birinciliyində 

görəndə ki, Azərbaycan (Masallı ko-mandası) tam və 

güclü heyətlə gəlib, təşvişə düşdülər və başladılar 

kağız-kuğuzları qurdalayıb, nəsə bir ―əmma‖ axtarıb 

tapmağa. Halbuki, biz Bakıdan, hamılıqla qanuna 

uyğun şəkildə bu yarışa vəsiqə qazanıb gəlmişdik. 

Amma yenə də iştirakçıların dərəcə və sağlamlıq 

kağızlarını yox-ladıqdan sonra dedilər ki, gedin burda, 

filan yerdən həkim-dən arayış alıb gətirin. Yenidən 

sənədləri qaydasına sal-dıqdan sonra bizə, yarışda 

iştirak etmək üçün icazə verdilər. Belə ―başağrılar‖ çox 

görmüşük. Nə isə... Həmən yarışda yerlilər birinci  
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yerə, biz isə üçüncu yerə sahib çıxdıq. Orda da ən 

yaxşı  nəticəni rəhmətlik Böyükxan göstərdi. 

Demək olar ki, N. Ağayev tələbələrinin – 

rayonumu-zun güləş yığmasının qələbələri ənənə 

şəklini almışdı. Respublikanın televiziya, radio və 

qəzetləri idmançılarımızın uğurlu çıxışlarını dövri 

mətbuatda işıqlandırmaqdan ötrü tez-tez öz 

müxbirlərini bizim rayona ezam edərdilər. 

Yadımdadır, bir dəfə radioda idman icmalçısı 

işləyən Aqil Seyidbəyli (məşhur dramaturq Həsən 

Seyidbəylinin qardaşı) zəng edib dedi ki, ―Ay Məhbub 

müəllim, sizin ra-yona gəlib Nadir Ağayev haqqında 

veriliş hazırlamaq istə-yirəm‖ və mən də 

məmuniyyətlə dəvət edib, onu çempionlar məşqçisi ilə 

görüşdürdüm. Müxbir öz müsahibəsini hazırla-dıqdan 

sonra, təbiətin seyrinə çıxdıq. Dadaşın  ―Pobeda‖sı da 

həmişə olduğu kimi bu dəfə də qulluğumuzda hazır 

idi... 

Yaşadığın kimi yaşamaq mümkündür. Ləyaqətli 

ömür sürməyə çalışmaq  da həmçinin. Nadir Ağayev 

belə şəxsiy-yətlərdən idi. 

 

Yenihəyat  Rzayev (1932) 
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 idman müəllimi 

 

         Elə adamlar var ki, 

birinci görüşdəncə bizə xoş 

təsir bağış-layır və zaman  

keçdikcə fikrində 

yanılmadığını hiss edirsən. 

Nadir Ağayev mənə bu cür 

unudulmaz təsir bağışlamış 

şəxsiyyətlərdən-dir. 

1953-cü ilin qış ayları 

idi. Bakı şəhərində, 26-lar 

(indiki Sahil) bağı ərazisində yerləşən bir binanın geniş 

zalında tələbələrin güləş üzrə respublika birinciliyi 

keçirilirdi. Biz içəri daxil olanda artıq yarış çoxdan 

başlamışdı. 

Xalça üzərində ikən, səlis-dəqiq güləşi, cəld, 

çevik hərəkətləri ilə digər iştirakçılardan fərqlənən bir 

gənc atlet azarkeşlərin daha çox diqqətini cəlb edirdi. 

Qrup yoldaş-larımdan kimsə mənə dedi ki, bu sənin 

həmyerlindir – Ərkivanlıdır. Adı Nadir Ağayevdir. 

Hamıdan qüvvəli, əsil idmançı görkəminə malik olan 

18 yaşlı bu pəhləvan rə-qiblərinə asanlıqla qalib 

gəlirdi. O vaxtlar Nadir Azərbaycan Dövlət 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
410 

Universitetinə təzəcə qəbul olmuşdu. Mən isə bədən 

tərbiyəsi institununun IV kursunda oxuyurdum. 

Yarışdan sonra çempionla görüşüb, təbrik etdik. İlk 

görüşümüz, tanış-lığımız bu cür oldu... 

Xoşbəxtlikdən, sonralar mənim Bağlakücə orta 

məktə-bində müəllim işlədiyim illər (1963-83-cü illər) 

N. Ağayevin ən məhsuldar fəaliyyəti - məşqçilik dövrü 

ilə üst-üstə düş-müşdür. 

Bir dəfə məni görüb dedi ki, Yenihəyat müəllim, 

təzə ev tikmişəm, otaqlardan birini güləş zalı etmişəm. 

Mən çox sevindim,  hətta lazımi köməklik göstərməyi 

də təklif etdim. Məktəbdə olan əlavə, köhnə 

gimnastika döşəklərindən ver-dim ki,  təmirsiz, 

darısqal zalın daş divarlarını bunlar vasi-təsilə 

örtsünlər ki, uşaqlar məşq zamanı əzilməsinlər. Həqi-

qətən, Nadirə kömək edən az idi. Nə edirdisə, 

təkbaşına edirdi, inventar ala bilmir, alanda da 

―başağrı‖ olurdu. Bütün bunlara baxmayaraq, 

çətinliklərlə çırpıĢa-çırpıĢa “döyüĢən” yorulmaz 

məĢqçi həmiĢə uğurlu nəticələr əldə edirdi. 

Vaxtaşırı mənimlə (məktəblə) əlaqə saxlayır, 

güləşə meyilli uşaqların aşkarlanıb, məşqlərə cəlb 

olunması baxı-mından seleksiya (seşmə) aparırdıq. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
411 

Açıq etiraf etməliyəm ki, Nadir Ağayev 

Lənkəran şəhərindən rayonumuza döndükdə Masallı 

güləşində ―çev-riliş‖ oldu. O, özünün bacarığı və 

gərgin zəhməti sayəsində hamımızın işini kölgədə 

qoydu... İndi hər şey göz qabağında-dır. Fikir verin, bu 

gün nə qədər Nadir yadigarları, idman ustalarımız var. 

Bu unudulmaz insanın həyat və sənət mövqeyi, 

onun əməllərində və fəaliyyətində təsdiqli ifadəsini 

tapmışdır. 
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Cəmil Nemətov (1939) 

            qocaman mətbuat iĢçisi 

 

          Günlərin bir günü tanışlardan kimsə mənə dedi 

ki,  ―Masallının idman həyatında yenilik var! 

Rayonumuza Lən-kərandan yunan-roma güləşi üzrə 

idman ustası, məşqçi gə-lib. Deyirlər ki, əslən 

Ərkivanlıdır. Köhnə ata yurdunda özünə ev tikib‖. 

Həqiqi mənada, onun gəlişi günün tələbləri ilə 

üst-üstə düşmüşdü. O vaxtlar bizdə bu növ güləş üzrə 

mütəxəssis yox idi. 

Həmən illərdə mən həm yerli radionun 

redaktoru, həm də ―Çağırış‖ qəzetinin əməkdaşı kimi 

fəaliyyət göstərirdim (1966-1969-cu illər). Qəzetin 

redaktoru mərhum Vaqif  Hü-seynli bu yeni xəbər 

barədə məlumatlanan kimi: ―Mən onu lap əla 

tanıyıram, yaxşı göstəricilərə malik tanınmış pəh-

ləvandır. Tezliklə onu redaksiyamıza dəvət edin!‖ -

dedi. 

...Öncədən təsəvvür etdiyim kimi – pəhləvan 

cüssəli, enli kürəkli, möhkəm əzələli bədən quruluşuna 

malik şux bir cavan redaksiyaya daxil oldu. Tanış 
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olduq: Nadir Ağayev! Beləliklə, ilk görüşümüz bu cür 

oldu. 

Qısa müddət ərzində, sanki 20-30 ilin dostlarına 

çevril-mişdik. Sonradan hər ikimizə bəlli oldu ki, sən 

demə biz elə erkən çağlarında bir-birimizi görmüşük, 

amma necə? 

50-ci illərdə atam (Nemət Nemətov – 1932-ci 

ildə  Masallı RPK-nin ilk mətbu orqanı olan ―Yeni 

Həyat‖ qəzetinin ilk katibi və sonradan redaktoru 

olmuşdur) məni hər il yay tətili günlərində (üç ay) 

Lənkəran şəhərində (kiçik bazarda) yaşayan qohumlara 

göndərərdi. Hər gün məhəllə uşaqları ilə birgə dəmir 

yolundan aşağı düşər, dəniz kənarında, Xəzərin qumlu 

sahillərində futbol oynayar, vaxtımızı maraqlı 

keçirməyə çalışardıq. Aramızda bədəncə hamıdan 

böyük olan Tengiz adlı bir oğlan da vardı. Adı qəribə 

səsləndiyinə görə yadda qalan idi... 

Bir dəfə Nadir söhbət əsnasında ―Lənkərana 

getmə-liyəm, Tengizlə görüşüm var.‖ -deyəndə, mən 

tez barmağımı dişlədim ki, bu elə həmin oğlandır. 

Soruşanda ki, ―Hansı Tengiz?‖ Nadir cavab verdi ki, 

bizim uşaqlığımız dəniz kə-narında bir yerdə keçib. 

Dedim, ―axı, deyəsən sənin o dos-tunu mən də 

tanıyıram? Bir yerdə futbol oynamışıq. Həmin 

ərəfələrdə sahildə bir ekskavator da işləyirdi. Hətta 
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bizə elə gəlirdi ki, gördüyümüz bu texnika robot-

insandır ki,  bir də-fəyə 20-30 nəfərin işini görür. 

Həmişə onun ətrafına yığı-şardıq...Bir dəfə də səhər 

ayılıb gördük ki, dalğalar vasitəsilə sahilə çoxlu sayda 

iri şalbanlar gəlib.  Deyirdilər ki, guya Stalinqraddan 

gəlib buralara çıxıb. O nəhəng şalbanların də-nizdən 

çıxarılıb maşınlarla daşınmasının da şahidi olmu-şam‖. 

Nadir tez dilləndi ki,  elə həmən vaxtlar mən də ora-

larda olmuşam. yenə söhbətə davam edərək dedim:  

―Görürsən də, ay Nadir, 15 il bundan qabaqkı kimi 

yenə də bir yerdəyik. Həyat bizi bir-birimizə bir addım 

da yaxınlaşdırdı...‖ 

       Tez-tez Lənkərana gedərdik. Taxta qayıqla dənizə 

çıxardıq. Yaxşı avar çəkməyi vardı rəhmətliyin. 

Baxmayaraq ki, dəniz qırağında böyümüşdüm, amma, 

üzməyi bacarmır-dım. Nadir isə birdən suya tullanar, 

qəribə salto hərəkətləri ilə suyu ləpələndirərdi. 

Yaranan dalğalardan qayıq ləngər-ləməyə başlayanda, 

bərk qorxduğumdan: ―Ə.., Nadir, ney-nəyirsən, indi 

qayıq çevrilib batacaq? Tez ol, qayığı saxla!‖ –

deyərək, haray-həşir salardım... 

Ümumiyyətlə, Nadirlə harda olursansa ol, 

qorxmağa, darıxmağa dəyməzdi. Etibarlı, istiqanlı, 

zarafatcıl yoldaş idi. Bacarmadığı iş yox idi. Gözündə 

bir qram olsun belə qorxu hissi yox idi. Lənkəranla 
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bərabər Masallıda da (əsasən İsti-su istirahət 

mərkəzində) yadda qalan anlarımız çox olub... 

Masallı camaatı yəqin ki, bu sözümə şərik 

çıxarlar: Nadir Ağayev istedadlı gəncləri canından çox 

sevərdi. 

Günlərin bir günü məni kənddəki evlərinə apardı. 

Raisa xanım bizimçün gözəl çay süfrəsi açdı. Sonra 

aşağı düşdük. Məni həmən o zirzəmiyə, zala gətirdi. 

Qapını aç-dıqda gözlərimə inanmadım. Allah, Allah, 

bir kiçik otağa nə qədər uşaq yerləşərmiş? Uşaqların 

yarısı səliqə ilə, cərgə şəklində əyləşərək ortada 

güləşənləri izləyir, yarısı isə cürbəcür idman 

hərəkətləri edirdi. Təəccübləndiyimi görən Nadir: 

―Görürsən, bax, mən bunlarla nəfəs alıram. Artıq bu 

körpə fidanlara, gənclərə öyrəşmişəm. Ayrı cür yaşaya 

bil-mərəm‖. 

Şahidi olduğum bu mənzərə məni çox 

təsirləndirdi. Həm sevinirdim, həm də bir balaca 

kədərlənirdim. Sevi-nirdim ki, nə yaxşı  ki, aramızda 

bu cür qeyri-adi insanlar var. Kədərlənirdim ki, nə 

üçün uşaqları bu qədər hədsiz dərə-cədə sevən bir 

kəsin övladı yoxdur. Amma, bu gün həmən o köhnə 

fikirlərimin tam  əksini düşünürəm. Çünki, Nadir 

Ağayev özündən sonra bu qədər övladlar, nişanələr 

qoyub gedib. 
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Nadirin çətinliyi, problemləri olanda dilə 

gətirməyi sevməzdi. Cibində pul olmasa belə, biruzə 

verməzdi. Həmişə görüşərkən, gülümsəyərək hal-əhval 

tutardı. Çox qaynar insan idi. Nadirin var-dövləti elə 

onun özü idi, özünün gözəl xasiyyəti, səciyyəvi 

xüsusiyyətləri idi. 

Rayonda keçirilən güləş yarışlarının təşkilatçısı 

Nadir Ağayev idi. Respublika dərəcəli hakim, əməkdar 

məşqçi ümumittifaq turnirlərində uğurla iştirak edər, 

Masallı güləş-çilərinin mötəbər yarışlara tam hazırlığı 

üçün əlindən gələni əsirgəməzdi. Onun yetişdirmələri 

Ukraynadan, Türkmənis-tandan, Özbəkistandan. 

Gürcüstandan və başqa ölkələrdən Vətənimizə 

qələbələrlə qayıdardılar. 

Nadirin Dağıstanda, Xarkov şəhərində, 

azərbaycan-lıların daha sıx yaşadığı Qafanda, hər 

yanda dostları vardı. Hər gedəndə onlar üçün 

Azərbaycan sovqatı aparardı. Rayonumuzda da layiqli 

dostları vardı. Əslən Şamaxı rayo-nundan olan, rus dili 

müəllimi ġəfi Mahmudov, 3 nömrəli rayonlararası 

tikinti trestinin baş müfəttişi Lazım Quliyev, həmən 

idarədə mühəndis işləyən Zabil Bayramov (Hər üçü 

dünyasını dəyişib. Allah onlara rəhmət eləsin.) Nadir 

Ağayev şəxsiyyətini dəyərləndirə bilən insanlardan 

idilər. Yaşca bizdən böyük olan, həmişə sakit, aramla 
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danışmağı sevən Şəfi müəllim həmişə deyərdi ki, 

―Nadir müəllimə arxa durun, ona kömək edin ki, 

mənən ruhlanıb yeni-yeni çempionlar yetişdirməkdə 

həvəsli olsun‖. 

Abuzər (AbıĢ) Hüseynov da Nadir Ağayevin ən 

yaxın silahdaşlarından biri idi. Özü kimi zarafatcıl, şən 

xarakterli bir idmançı idi. Hərəkətlərindəki, 

davranışındakı oxşarlığa görə həmişə onu ―Şengeliya‖ 

(məşhur gürcü futbolçusu) deyə çağırardı. Yadımdadır, 

Abış Ukraynada keçirilən güləş yarışında birinci yeri 

tutmuşdu. 

Nadir çox arzulayırdı ki, Ərkivanda güləş 

məktəbi yaradılsın. Orda uşaqlar həm Yunan-Roma,  

həm də sərbəst üsulla güləş sirlərinə yiyələnsinlər. 

Yenə də gec deyil. 

Nadir Ağayev evində, kiçik otaq şəraitində 

Avropa çempionu, SSRİ çempionu, neçə-neçə idman 

ustaları  yetiş-dirdi. Mən inanıram ki, bu çempionlar 

da bundan sonra ―Nadir Güləş Məktəbi‖nin tərəqqisi 

naminə əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. Əminəm 

ki, yaxın vaxtlarda Ərkivan qəsəbəsində güləş məktəbi 

binasının açılış mərasimində ha-mılıqla iştirak edəcək 

və gənc idmançılara göz aydınlığı verəcəyik. 

Məmməd RəĢid oğlu Ağayev (1937)  
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                          Masallı rayonu Öncəqala kənd 

orta 

                  məktəbində idman müəllimi iĢləmiĢ,  

hal-hazırda təqaüdə çıxmıĢ veteran güləĢçi. 

 

-1964-cü ildə Xanlar rayonunda keçirilən 

Azərbaycan II spartakadasında bir-birimizi tanımışıq. 

O, Lənkəranı, mən isə Masallını təmsil edirdim. Hər 

ikimiz həm məşqçi, həm də güləşçi kimi orta çəkidə 

çempion adını qazandıq bu yarışda. 

Nadir adı kimi nadir idi, yeganə idi. O, fitrətən 

güləşçi doğulmuşdu. Allah vergisiydi, qeyri-adi 

istedada malik idi. Bu dünyaya gəlişi kimi, gedişi də 

qəribə oldu. Gözləmədiyimiz halda, qəfil tərk etdi 

Nadir bizi. Masallı güləĢi onunla dirçəldi, inkişaf etdi. 

Birlikdə gəzmədiyimiz yer, olmadığımız rayon 

yox idi. Saysız-hesabsız yarışlarda olmuşuq. Minsk, 

Mahaçqala, Yere-van,...dan tutmuş Naxçıvan, 

Xankəndi və digər şəhərlərə qədər. Ərkivandan 

Abdulhəyat, Ramazan, Masallıdan Zabil, Abdulla və 
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başqaları da bizimlə birgə yarışlarda rəqiblərə qarşı 

müqavimət göstərirdilər. 

1970-ci ildə Lənkəranda Azərbaycanın tanınmış  

pəhlə-vanları arasında keçirilən respublika 

çempionatında hər ikimiz iştirak edirdik. Digər 

yarışlardan fərqli olaraq bu dəfə Nadir ―Cəngi‖sədaları 

altında milli güləşçi kimi iştirak edərək, ölkə çempionu 

adını qazanaraq, Lənkəranlı idmansevərlərin gurul-tulu 

alqışlarıyla qarşılandı. 

Hətta bir dəfə Zaqatalada keçirilən respublika 

birinci-liyində qələbə çaldıqdan sonra, onun haqqında, 

qəzetlərin birində dərc olunan məqalə maraqlı bir 

başlıq altında  verilmiş-di: “40 yaĢlı yeni Azərbaycan 

çempionu”. 

Nadir Ağayev sözündə qəti, möhkəm və iradəli 

bir şəx-siyyət olmasına baxmayaraq, çox şən və 

istiqanlı idi. Saymaqla qurtarmaq bilmirdi dost-tanışı, 

istərsə rayonda, istərsə də kə-narda... 

Bir dəfə Saatlı rayonunda təşkil olunan idman 

tədbirində Nadirin rəqibi o vaxtlar gücü və adı ilə 

məşhur olan SSRİ çempionlarından biri idi. Bütün 

İmişli, Sabirabad camaatı yerli pəhləvanın tərəfində 

idi. Lakin bu dəfə də bizim yenilməz idmançımız 

gərgin mübarizədən sonra döşək üzərindən qalıb 
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ayrılaraq, zalı sükuta qərq etsə də, bizim heyətin 

sevincini birə-beş artırdı. 

Bu gün Azərbaycan dövləti və rəhbəri tərəfindən 

idmana göstərilən qayğı fərəhvericidir. Fərqlənənlərin 

qızıl medal, mükafat, pul və hər cür şəraitlə təmin 

olunması biz veteranları sevindirir. Çünki əvvəllər 

verilən 5-10 manatlıq kuboklar, adi diplom və 

fərmanlardan ibarət idi mükafatlar. Bir də ki, yarış 

vaxtı 2-3 manatlıq yemək kuponları verilirdi. Bizə adi 

medal belə verilmirdi. İndi məndən soruşanda ki, ―Ay 

Məmməd, o qədər çempion olmusunuz, hanı bəs 

medallarınız?.‖ Vallah qa-lırsan mat-məəttəl ki, düz 

deyirlər də, ortalığa qoymağa bir şey yoxdur. Ancaq 

şirin xatirələr təsəllimizdir. 

İndi baxıram ki, bu cür gözəl saraylar, 

komplekslər var və yüksək səviyyədə təşkil olunan 

idman tədbirləri keçirilir. Yenə də azarkeşlər az sayda 

gəlir, solğun şəkildə iştirak edirlər. 

Bu qədər dəstək verir rəhbərimiz idmana, amma 

yenə də nəsə çatışmamazlıq var idmançılarda. Əgər 

Nadir Ağayevə vaxtında bu cür qiymət verilsəydi və 

yaxud da hər yarışda bir qızıl medal verilsəydi, indi 

həmin medalları yığışdırıb qurtar-maq olmazdı. Lakin 

buna baxmayaraq, sırf vətənpərvər oldu-ğunu öz əməli 

işiylə, bu günkü yetirmələriylə sübuta yetirə bildi 
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Nadir. O, hələ bundan sonra gözəl nəticələr əldə etmək 

arzusu ilə yaşayırdı və həmişə də elə bil nədənsə 

narahat idi. Hətta ölümündən bir neçə gün əvvəl 

görüşərkən həmişə dediyi kimi, ―Ay Məmməd, 

görəsən, bu işlərin axırı necə olacaq?‖ -deyə 

ayrılmışdıq bir-birimizdən... 

 

Arzuman Xalıq oğlu Fərəcov (1945 – 2008) 

 

Yunan-roma güləşi üzrə idman ustası idi. 

İxtisasca mühəndis olsa da, gənclik çağlarından 

idmana olan həvəsi, uzun illər onun müxtəlif vaxtlarda 

yarım ağır və ağır çəkilərdə respublika ―Məhsul‖ 

KKİC-nin, həmkarlar ittifaqının spar-takiadalarında və 

digər mötəbər yarışlarda, ümumittifaq turnirlərdə 

qazandığı parlaq nəticələr sayəsində adının qaliblər 

heyətində olması ilə nəticələnirdi. 

Məşqçi Nadir Ağayevlə birgə şəxsi komanda 

birinciliyi yarışlarında rayon idmançılarının yüksək 

göstəricilərə nail olmasında A. Fərəcovun da əməyi 

böyük olmuşdur.  
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Kiçik oğlu RövĢən (1977) 

ixtisasca hüquqşünas olmasına 

bax-mayaraq, yunan-roma güləşi 

üzrə idman ustası, Azərbaycan və 

Rusiya çempionu olmuşdur. 

Bakıda, ―Dinamo‖ idman 

cəmiyyətində məşqçi Əli 

Əliyevin, Sankt-Peterburq 

şəhərində isə məşqçi Məşkur 

Qasımovun rəhbərliyi al-tında 

müxtəlif vaxtlarda Azərbay-can 

və Rusiya güləş yığma koman-

daları heyətində mötəbər 

yarışlarda iştirak etmişdir: 1996-cı ildə Al-maniyanın 

Vitden şəhərində, Av-ropa  çempionatında 97 kq çəki 

də-rəcəsində yüksək nəticəyə nail ola bilmişdir. 

Bir il sonra isə Rusiya yığması tərkibində, Kipr 

adasında keçirilən yunan-roma güləşi üzrə dünya 

çempionatında 125 kq çəkidə bürünc medala layiq 

görülmüşdür. 

Rövşən söhbət əsasında onu da qeyd etdi ki, 

digər həm-yerlimiz, güləş ustası, Azərbaycan 

çempionu Cavid Hüseynov (1977-2002) da 1996-cı 

ildə Almaniyada düzənlənən Avropa çempionatında 

iştirak etmiş və bürünc medalla Vətənə dön-müşdür. 
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   Vurğulamalıyam ki, Cavid Nadir Ağayevin 

yaxın dostu və silahdaşı olmuş mərhum Abuzər (AbıĢ) 

Hüseynovun oğludur. 

A.Fərəcov ümumittifaq turnirin 

qaliblərini təbrik edərkən 
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Zabil Rəzzaq oğlu  Bayramov  

(1928-2010) 

 

Azərbaycan Dövlət 

Universitetini bitirdikdən 

sonra müxtəlif vaxtlarda 

Masallı rayonundakı idarə 

və müəssisələrdə rəhbər 

vəzifələrdə çalışmışdır. 

Hələ tələbəlik illə-rindən 

idmana (güləşə) olan 

həvəsi onun vaxtaşırı 

 

...abidə 

önünə 

əklil 

qoyar-

kən 

(Qomel 

şəhəri) 
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olaraq respublika və ümumittifaq turnirlərdə uğurlu 

iştirakı ilə nəticələnmişdir. Əbəs yerə deyil ki, 

Azərbaycan güləşsevərləri gözəl atletik bədən 

quruluşuna malik, respublika çempionu, idman ustası 

Zabil Bayramovu ―Tarzən‖ ləqəbi ilə tanımışlar. 

 ―Güləş və universitet illəri‖ Nadir Ağayevlə 

Zabil Bayramovu bir-birinə bağlayırdısa da, artıq 

doğma ünvanda, Masallı rayonunda bu bağlılıq daha 

sıx ünsiyyət çəklini almışdı. Odur ki, istər güləş 

meydanında, istərsə də el şənlikləri və ictimai 

tədbirlərdə bu iki ziyalı-pəhləvanı çox vaxt bir yerdə 

görmək heç də qəribə hal deyildi. Hətta bu xoş 

münasibətlər iki ailənin dostluğuna çevrilmişdi. 

Fasilə zamanı məşqçi E. Bayramova  məsləhət verir 
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Zabil kişinin böyük oğlu Elxan Nadir müəllimin 

ən istedadlı yetirmələrindəndir. Hal-hazırda Moskva 

şəhərində yaşayan idman ustası E. Bayramov (1958) 

dəfələrlə Azərbay-can  birinciliyi və ümumittfaq 

turnirlərin mükafatçısı olmuşdur. 
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Sabir Ağalı oğlu Axundov (1937-2013) 

 

-1967-ci ildən Nadir Ağayevlə dostluğum 

başlayıb. Demək olar ki, səmimi, mehriban, həmsöhbət 

qardaş idik, bir evli kimi idik 

Anadangəlmə gücə malik, hərtərəfli, canlara 

dəyən bir oğlan idi. Arada elə olurdu ki. məni də 

özüylə bərabər yarış-lara aparırdı. Rusiyanın Oryol 

şəhərində bir yerdə olmuşuq. Hətta məni 1-2 dəfə 

güləşçi kimi də sınayıb.O vaxtlar ağır çəkili idim -100 

kq. 

Bir dəfə səhər tezdən bizə gəlib dedi ki, hazırlaş, 

sabah Qazaxa 10 nəfər güləşçi heyətinin tərkibində 

səni də apa-racağam. Əziləcəyimdən ehtiyatlanan 

rəhmətlik anam etiraz etsə də, birtəhər onu yola 

gətirib, Fəxrəddin Aslanov, Əli Əliyev və 

digərlərindən ibarət heyətlə həmən yarışda uğurla 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
428 

iştirak edib, qələbə ilə qayıtdıq geri. Adıma fəxri 

fərman da yazılmışdı. 

   ...Şamaxıya gedəndə isə Qurbanov Tərlan da 

(Masallı mədəniyyət şöbəsinin sabiq müdiri) bizimlə 

bərabər idi. Xəlvətdə güləşəcəyim rəqibimi də başa 

salmışdılar ki, sən allah, bir az ehtiyatla güləş ki, 

əzilməsin. Mən uduzsam da, görüş masallıların xeyrinə 

qurtardıqdan sonra, söhbətdən hali oldum. Öz 

aramızdır, rəhmətlik elə düz addım atmışdı, mən hara-

güləş hara? Qol-qabırğamı sındırsaydılar, anama nə 

deyəcəkdilər? 

Həyatda ülfət bağladığım insanlar içində Nadirlə 

mən sanki bir-birimizi özümüzçün kəşf etmişdik. Onu 

yad edər-kən belə kövrək xatirələr həmişə yadıma 

düşür və yoxluğunu dərindən hiss edirəm. Ölməz  

Ģairimiz  R. Rza demiĢkən:  

 

Mən tikansız bağ görmədim,  

El dərdi tək dağ görmədim. 

Gözlərimi yumub açdım,  

Neçə dostu sağ görmədim. 
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Hakim Dəmir oğlu Hüseynov (1948) 

 

Masallı Ģəhər sakini 

 

-Düzü Nadir Ağayevin gözəl insan və güləş 

müəllimi olduğunu bilsəm də, şəxsən özü ilə ilk 

tanışlığım rəhmətlik Tərlan Səadətov və Arzuman 

Fərəcov vasitəsilə olub. Çünki, onlar demək olar ki, 

hər gün görüşürdülər. 

Etiraf etməliyəm ki, həyatımda mənə ilk 

“çörəyi” qismət edən kəslərdən biri bu kiĢi olub. 

Günlərin bir günü söhbət əsnasında dedi ki: Ay Hakim, 

sən ki, bu işin sahibisən, (bəzi avtomobil ehtiyat 

hissələri rayonda ―defisit‖ idi, mən də o vaxtlar 

rayonda ―Vaz‖da işləyirdim) gəl səni bir yerə aparım, 

gör nə görərsən. 1978-ci ilin söhbətidir bu. Nə isə... 

Sözümün canı odur ki, həmən yerə bir neçə dəfə, 

işimlə əlaqədar etdiyim ticarət səfərlərindən yetərincə 

qazanc əldə etdim... 

Bir dəfə kəndə - Nadirgilə qonaq gedəndə, şahidi 

olduğum hadisə məni lap heyrətləndirdi. Zalda güləşçi 
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uşaqların soyunduqları ev paltarlarının cibinə ayrı-

ayrılıqda pul qoyan Nadirin məni görcək: ―Ay qardaş 

çoxunun külfəti böyükdür, camaat çatdıra bilmir. Axı, 

əksəriyyətin vəziyyəti yaxşı deyil‖ -deməsi, bu insanın 

nəyə qadir olduğunu bir daha təsdiqləyirdi. 

Məgər, belə bir şəxsiyyəti unutmağa bizim 

haqqımız varmı? Sağlığında qədrini bilmədik Nadirin. 

Gözəl şairimiz Cabir Novruzun aşağıdakı 

misralarındakı  həqiqətə  mən  də şərikəm: 

 

    ...Üz tuturam uĢaqlara, qocalara, 

cavanlara, 

    Sağlığında qiymət verin insanlara, 

   YaxĢılara sağlığında yaxĢı deyin, 

   Sağlığında yaman deyin yamanlara. 

 

Akif Əli oğlu 

Nüsrətov (1945)     
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              Masallı rayon “UĢaq Gənclər  

              yaradıcılıq  mərkəzi” nin 

direktoru 

 

     -Qardaşım Əmrəlinin vasitəsilə Nadir Ağayev 

fenomeni ilə tanış olsam da, onunla keçirtdiyim xoş və 

maraqlı günlərin xatirəsi bu gün mənim üçün böyük 

bir səadət sayılır. 

İş elə gətirdi ki, qardaşım avtomobil qəzasına 

düşəndən iki il sonra, 34 yaşında dünyasını dəyişdi. 

Həmən sıxıntılı illərdə Nadir bizim ailənin dərdinə 

şərik çıxan ən yaxın insanlardan biri idi. Təsəllim o idi 

ki, özümə yeni dost, “böyük qardaĢ” tapmıĢam. Lakin 

o, heç də məni kiçik kimi qəbul etmir, bütün işlərdə 

mənimlə məsləhətləşərdi. 

Nadir bizə tez-tez gələrdi. Bir gün, mən təzə ev 

tikən zaman, həyətə girib, salamlaşıb, hal-əhval 

tutduqdan sonra, üzünü mənə tutub gülə-gülə dedi: 

-Allah xeyrini versin, qardaş! Bu ―əjdahanı‖ 

tikmisən, bəyəm qorxmursan, Akif? Amma sənə 

deyim ki, çox xoşuma gəldi. Bəlkə layihəsini verəsən 

mənə, eyni ilə bu cür bir ev özümçün tikdirim, hə, nə 

deyirsən? 
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Elə də etdi. Hətta mən ona məsləhət bildim ki, 2-

3 daş da mənim evimdən hündür tiksin ki, alt 

mərtəbədən zal kimi istifadə etmək mümkün olsun. 

Amma o vaxtlar bu cür evlərin inşasına qadağalar 

qoyulduğuna görə, çox çətin-liklərlə qarşılaşmalı 

olurdun. Onsuz da Nadirə kim idi söz deyən? Tanınmış 

adam idi... 

Kalininqradda, 4 il donanmada, hərbi xidmətdə 

olduğum illərdə sırf  idmanla (güləşlə) məşğul olub, 

müxtəlif yarışlarda iştirak edib, uğurlar qazanmışdım. 

Həm bu həvəsimə görə, həm də çox cəsarətli, 

həqiqəti sevən, xeyirdən-şərdən qalmayan, nəcib bir 

insanla - Nadirlə canbir dost olduğumdan, bütün uzaq 

yerlərə: Azərbaycanın rayonlarından tutmuş, Rusiya  

şəhərlərinə kimi yarışlara bir yerdə gedər, 90 faiz 

qələbə ilə geri dönərdik. Əksər  şəhər-lərə 4-5 dəfə 

getmişik. Yadımdadır, bir dəfə mənim idarə etdiyim 

―Volqa Qaz-21‖ markalı avtomobilimlə Daşkəsən 

rayonuna gedəndə qış ayı idi. Yollar da o vaxtlar 

bərbad vəziyyətdə idi. Dağ yolunu qalxa 

bilmədiyimizdən, Gəncəyə çatmamış ―Kəpəz‖ 

mehmanxanasında gecələməli olduq. Nadir çox 

narahat idi ki, yarışa çata bilməyəcəyik. Lakin sübh 

tezdən yola düşüb saat 11
00

-da Daşkəsəndə olduq. 
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Yetirmələrimiz bu yarışda yüksək nəticələr əldə 

etdilər. Evə qələbə ilə qayıtdıq.  

Hətta 3 nömrəli rayon orta məktəbində direktor 

müavini işləməyimə baxmayaraq həm Nadir müəllimin 

qazandığı hörmətə görə, həm də rayonun idman 

şərəfini qorumağa görə, sanki qələbə ilə geri 

dönəciyimizi əvvəlcədən bilirmişlər kimi, iş yerində də 

heç bir narazılıq yaranmırdı. 

Səfərlər zamanı bizimlə birgə olanlar arasında 

Ərəstun Şirvan oğlu (hal-hazırda əmək müfəttişliyində 

işləyir), Arif Tura oğlu (idmançı idi) və məşqçi-

müəllim Vaqif Ağayev də var idi. 

Çox heyifsilənirəm ki, mənim üçün qiymətli olan 

(gün-dəlik) xatirə kitabçam köhnə evimizi sökərkən 

itib-batıb. Üç dəfə Rusiyada, 4-5dəfə Tbilisidə və digər 

şəhərlərdə təşkil  olunan idman tədbirlərində Nadir və 

Vaqiflə birgə olduğu-muz günlərin xatirəsi o 

kitabçamda öz dolğun əksini tapmış-dı. Yaşlaşdıqca 

hafizə də korlanır... 

Təkcə baĢqalarını deyil, “özümüzü” də 

layiqincə tanı-malı və nəyisə öyrənməyi bacarmalıyıq. 

Ələlxüsus, Nadir Ağayev kimi əsil peşəkar, əsil 

vətənpərvər bir insanı. 
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KaĢ elə oğulların sayı bu gün çox olaydı! 
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Ərəstun ġirvan oğlu Əbilov 

 

    Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinın    

   üzvü, 10 saylı region üzrə 

Dövlət Əmək MüfəttiĢliyinin rəisi 

 

-Mənə deyəndə ki, 

Na-dir Ağayev haqqında 

xatirə yazmağınızı 

istəyirik, doğrusu təəccüb 

etdim ki, hardan mə-

lumat alınıb ki, Nadir 

müəl-limlə 

münasibətimiz olub. 

Gənclik illərinə, 1976-

80-cı illərə qayıtdım. 

Otuz ildən çox ötüb o illərdən. Amma Nadir müəllim 

həmişə cavandır. Xa-tirədə-yaddaşda yaşayır. Həyat 

bizə çox şeyi öyrədib. Elə insanlar var ki, istəsən də 

yaşatmaq olmur. Eləsi də var ki, sən olmasan da 

yaşayır. N.Ağayevin özünü kiminsə xatirəsində 

yaşatmağa ehtiyacı olmayıb. Əməli və zəhməti ilə 
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keçmiş sovetlər dövründə ittifaqda tanınıb və doğma 

Azərbaycanımızın hər elində hörmətlə qarşılanıb. 

SSRİ idman ustası, gözəl müəllim, məşqçi, 

dəfələrlə çempion, ən əsası gözəl insan, özünü 

yaşatmağı və sev-dirməyi bacaran şəxsiyyət. Bax, 

bunlar vəhdətdə olanda dai-ma ürəklərdə yaşayırsan. 

N.Ağayevi mənimlə ərkivanlı Akif Nüsrətov tanış 

etmişdi. Tez-tez görüşərdük. Bir neçə dəfə respublika 

Yunan-Roma güləşi üzrə gənclər arası yarışlara yol-

yoldaşı olmuşduq. 

Yaxşı xatirimdədir, bir dəfə Daşkəsən rayonuna 

yarışa mən də Nadir müəllimlə getdim. ―Pobeda‖ya 11 

nəfər oturduq. İnanın ki, ruhum da incimədi. 10 

güləşçi, birdə mən 7-8 saat yol getdik, bir dəfə də 

olsun əsəbləşmədi, deyib gülə-gülə yol getdik. Deyim 

ki, Nadir müəllim idmançılarda yarışdan əvvəl yaxşı 

əhval-ruhiyyə yaratmağı bacarırdı. 

Zarafat edib deyirdi ki, gedəndə yüngül getdik, 

qayıdanda ağır qayıdarıq. Çoxlu yeyib-içib maşını 

yükləyərik. 

Nadir müəllimin mənim atam Şirvan müəllimlə 

yaxşı salamı vardı. Həmişə deyərdi ki, Ş. Əbilov yaxşı 

adamdır, mənim dostumdur, idmançılara yaxşı ―baxır‖. 
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Nadir müəllim haqqında çox danışmaq olar. 

Evinin altında məşq keçirdi, mən də ora çox 

getmişdim, tamaşa edirdik. Zamanla onun üçün yaxşı 

şərait yaratmadılar. Amma Ərkivan kəndi indi də 

Nadir müəllimin zəhməti ilə idman-çılar kəndi 

adlanır. Çoxlu yetişdirmələri var, yaşayırlar və Nadir 

Ağayevi yaşadırlar. 

Ciddi adam idi, amma zarafatdan da qalmırdı. 

Ona sual verirdim ki, ay Nadir müəllim, heç 

dalaşmısanmı, deyərdi dalaşmaq asandır ki, dalaşım, 

haradan yapışdım qopardıram, harada vururam 

çatdadıram, necə dalaşım, gülərdik. 

Çox danışmaq olar, amma düşünürsən ki, nə 

yaxşı ki, yaxşı adamlar var, yoxsa yaman olardı 

dünyamız yaman əlində. Dünya da elə yaxşıların 

çiynində duruş gətirir.   N.Ağayev dünyanın ağırlığına 

çiynini sipər edən insan idi. İnsanları sevərdi, gənc 

nəslin sağlam inkişafına bütöv öm-rünü təmənnasız 

sərf edirdi. Ġndi heç salamı da pulsuz vermirlər. Nadir 

müəllim kimi insanlar ölmürlər, cismən olmasalar da, 

ruhən həmişə yaşardırlar. Mən deyərdim ki, bəlkə də 

Ərkivan kəndini XX-əsrdə respublika və ittifaqa 

tanıdan N.Ağayevin zəhməti və pəhləvanlığı idi. 

Doğrudur xatirəsi yad olunur, yarışlaı təşkil edilir və s. 

Amma yaxşı olardı ki, Ərkivan kəndində idman 
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muzeyi  təşkil  olunsun. N. Ağayevin büstü qoyulsun 

ki, gənc nəsil, unudulmaz insanları yad etsin. Belə işlər 

xalqın və elin qədirbilənliyinə gözəl nümunə olardı. 

Təşəkkür edirəm ki, Akif Ağayev bu fürsəti 

mənə ver-di. 

Qoy Nadir müəllim rahat uyusun ki, çoxlarımızın 

qəlbində yaşayır.  

 

Dünya dedikləri bir karvan yolu, 

Min karvan gələrək, min karvan gedir. 

Yarat, sən köçəndə söyləsin ellər: 

-Dünyadan nə gözəl bir insan gedir... 

 

 

Akif Cabbar oğlu Məmmədov (1947) 

 

                      Masallı rayon Təhsil ġöbəsinin 

fiziki- 

                   tərbiyə və idman iĢləri üzrə metodisti 
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- İnsanın hər tərəfli, bütöv bir şəxsiyyət kimi 

formalaş-masında gəzmək, görmək, müşahidə etmək, 

ünsiyyətdə ol-maq ona çox şey verir. 

 Nadir Ağayevin gəzmədiyi, görmədiyi yerlər 

yox idi. Hətta bu gün, o illərdən çoxlu zaman  fasiləsi 

ötsə də, Azər-baycanın elə bölgəsi tapılmaz ki, orda bu 

insanı tanımasınlar. 

 O vaxtlar mənim 23 yaşım vardı. 137 saylı 

Bədəlan texniki-peşə məktəbində müəllim işləyirdim. 

Nadir müəllim-lə çox yol-yoldaşı olmuşuq. Qarabağ 

zonasından tutmuş Rusiyanın İvanov vilayətinə kimi. 

Rəhmətlik özündən  yaşca kiçik olanlara ―yuxarıdan 

aşağı‖  baxmağı qətiyyən xoşla-mırdı. Xırda bir işdə 

də özünü qabağa verərdi. Yarışlara səfər zamanı, yolda 

maşının təkərləri boşalan zaman  ―Pobeda‖nın altına 

yıxılaraq, çiyinləri üstdə maşının ağırlığını saxlayar, 

biz isə sıradan çixmış təkərləri dəyişərdik... 

 Uşaqların və məktəblilərin bədən tərbiyəsi və 

idman sahəsindəki xidmətlərinə görə N.Ağayev alqışa 

layiq insan, unudulmaz pedaqoq idi. Nəslin mənəvi 

tərbiyəsi qayğısına qalmaq, ömrünün çiçəklənən 

dövrünü gənc bahadırlara həsr etmək – onun həyat 

arzusu, ehtirası olub. 
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 Sevimli peşəsini müqəddəs tutan Nadir 

müəllimi el arasında həm də xeyirxah ziyalı kimi qəbul 

edərdilər. O vaxtlar tanıdığım ərkivanlılardan – Sabir 

və Ġltimas Cəfərov qardaĢları, Əli ġiri oğlu, Arif Oruc 

oğlu, Abı Cəfərov, Arif Mirzəyev, Səyədulla Abbasov, 

Mirzağa  Mazanov və onlarca başqaları da daxil 

olmaqla çoxu onun hörmət və ehtiramını uca tutardı. 

Çünki, bu xeyirxah Vətən oğlu vaxtı ilə imkan 

daxilində çoxuna əl tutdu, çörək verdi, məslək sahibi 

etdi... 

 Nadir Ağayev bizim üçün elə zəngin xəzinə 

qoyub getmişdir ki, illər ötdükcə onun istisi qəlbimizi 

hərarətə gətirir. 
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Abı Cəfərov (1935)  

 

Ərkivan qəsəbə sakini 

 

-Siz Nadir Ağayevi necə xatırlayırsınız? -sualı 

mənimçün qəribə səslənir. Çünki o, həmişə mənim 

yadım-dadır. Ailəmizin sevinci bu əziz insan qəlbimə 

və beynimə əbədi həkk olunmuşdur. 

 

Nadirin atası Yaqub, mənim babam Cəfər kişi ilə 

bibi oğlu–dayıoğlu kimi qohumluq əlaqələrinə malik 

(soldan) N. Ağayev, B.Əməşov, İ. Cəfərov, 

 A. Cəfərov 
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olduq-larından aramızda mehriban münasibətlər var 

idi. 1954-cü ildə köhnə evimizi söküb, yerində təzəsini 

inşa edərkən o, Lənkəran rayonu Liman şəhəri taxta 

bazasında müdir iş-ləyirdi. 

Sonradan, Lənkəranda Tibb məktəbində 

oxuduğum dövrdə, Nadir Bakıda təhsil aldığına görə 

az-az görüşsək də, Ağayevlər ailəsi kəndə-Ərkivana 

köçdükdən sonra əlaqələri-miz daha da genişləndi. 

Hətta rəhmətliyin toyunda yaxşıca oynayıb şabaş 

yığmışdım.  O vaxtlar dəb beləydi. Onu da nə-zərinizə 

çatdırım ki, Nadir sərpayı olduğu əksər kasıb-kusub-

ların toyunda mənim kimi bir çox gözəl rəqs edənlər 

üçün imkan yaradırdı ki, heç olmazsa 2-3 dəfə oynayıb 

şabaş yığmaqla, imkansız toy sahiblərinə azacıq da 

olsa kömək-liyimiz dəysin. 

Bir dəfə söhbət əsnasında ―dayı nəvəsi, 

uşaqlardan idmana meyilli olanları göndər yanima‖ –

deməsi, sonradan övladlarım Qəhrəmanla Əlizaminin 

bir çox güləş yarışları-nın qalibi kimi şəxsi fərmanlarla 

mükafatlanması ilə nəticə-ləndi. Şamxor, Gəncə. 

Cəbrayıl, Qubadlı və saysız-hesabsız rayon-larda 

keçirilən idman  tədbirlərində həm valideyn, həm də 

sürücü qismində çox iştirak etmişəm. İdarə etdiyim 

―Za-parojye‖ və ―Moskviç-408‖ markalı maşınlarının 

―Pobeda‖ ilə ―yoldaşlığı‖ çox olub... 
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İlk növbədə təşəkkürlüyümü Məşkur Şükür 

oğluna bildirirəm ki, Nadir müəllimi həmişə  yad edir. 

Ona bu yol və istiqamətdə uğurlar arzulayıram. Çox 

düzgün seçim et-mişdir. Əlbəttə, əgər Nadir Ağayev 

bu günə kimi yaşasaydı onun şücaəti, bundan  da artıq, 

dünyaya yayılardı. 
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Əlifağa ƏĢrəf oğlu Həsənov (1936) 

 

Cəlıilabad rayonu Hasıllı kənd sakini 

 

      -Bizim ilk tanışlığımızdan 62 ilə yaxın vaxt keçir. 

Necə tanış olduğumuzu indi də xatırlayıram. Mən 

Lənkəran Şəhər Pedaqoji Texnikumuna təzəcə qəbul 

olmuşdum. Ağırlıq-qal-dırma idman  növü ilə məşğul 

olduğumdan, şəhərin Qala ərazisindəki  idman zalına 

gedib-gəlirdim. Nadirlə də orda tanış olmuşam. Cavan 

yaşda güləş istedadına malik olmaqlı-ğına görə, idman 

müəllimlərindən Musa müəllim, Ağarəhim müəl-lim  

(pedaqoji məktəbdə) və Murtuza müəllim (əslən Lerik 

rayonundan idi, ―Böyükbazar‖da yaşayırdı) Nadir 

Ağayevi gözlərinin ―baş fokus nöqtəsi‖ kimi  

qoruduqları kimi, Nadir də məni və mənim kimiləri 

qorumağa, qayğımıza qalmağa çalışırdı. Gödək, balaca 

oğlan idim, heç 15 yaşım tamam olmamışdı. 

 Dörd il Lənkəranda qalası oldum. Nadir 

müəllimin atası Yaqub kişini də yaxşı tanıyırdım. 

Anamın  əmisi oğlu Ġsa Qurbanovla, Adillə (Masallı 

rayonunun Xıl kəndindən idi. Sonradan Lənkəran 

şəhər Univermağının müdiri oldu) möhkəm dost idilər. 
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Adil kişi hətta bizə idman ayaqqabıları da hədiyyə 

etmişdi. 

 1952-ci il, günlərin bir günündə Nadirgilə 

qonaq gedəsi olduq. Ağanənə ana xəstə yatırdı, 

deyəsən soyuqla-mışdı. Yaqub kişi isə işdən təzəcə 

dönmüşdü evə: ―Bu gün mətbəx mənlikdir, çayı özüm 

hazırlayacağam‖ –deyərək, bizimçün əməlli-başlı çay 

süfrəsi açdı. Nadir kimi o da sadə və mehriban insan 

idi... 

 Gözəl qonşuları var idi. Həşim kişinin (mühasib 

işləyirdi) Nadir və Tofiq adında oğlanları  da elə 

bizimlə həmyaşıd idilər. Qaramollayev Ənvər (VAZ-

ın direktoru idi) və Sabir (Politexnikumun müəllimi 

idi) yaxşı yadımdadırlar. Pedaqoji məktəbdən  

AllahĢükür ġükürov da idman sahəsində Nadir 

Ağayevdən bəhrələnmişdi. İndi haqq dünyasına 

qovuşub. 

 O vaxtlar ziyad (kütüm) balığından  konservlər 

hazır-lanardı. Çox vaxt ondan yeyərdik. Ümumiyyətlə, 

quş əti, balıq məhsullarını çox sevərdi. Nadir deyərdi 

ki, bunlar yüngül yeməklərdir. Cəldlik və çeviklik 

üçün idmançıya elə bu cür qidalar qəbul etmək 

məsləhətdir. 
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 1961-ci ildə Zaqatala rayonunda təşkil olunan 

yarışa məni də (ağırlıqqaldırma üzrə) aparmışdı. 

Həmən yarışda möhkəm zədə aldım. Masallıdan 

―Tarzan‖ Zabil də ağırlıq qaldıran idi. Arzuman 

Fərəcov, Abdulla Muxtarov kimi neçə-neçə bahadırlar 

N. Ağayevin ətrafında birləşmişdilər. 

 Nadirin alicənablığı, dostcanlı və 

sadəlövhlüyünə görə hər yerdə dost-tanışı var idi. 

1964-cü ildə, mənim maşınımla (Volqa QAZ-21) 

Dağıstana getmişik. O vaxtlar Nadirin də ―Pobeda‖sı 

vardı. (Masallılı Soltan kiĢinin də həmçinin). 

Dağıstanın  Axtı rayonunda bir azərbaycanlı dostu 

vardı. (avto-mobil qəzasında ölmüşdü). Onun Zakir  

adlı qardaşı (Zaxar deyib çağırardılar) bizi dəvət 

etmişdi... 

 1966-cı ilin sentyabr ayının 1-də, Bakı 

şəhərində-köhnə 26-lar bağının  yanında, ―Cənub‖ 

mehmanxanasınında  nahar edirdik.  Qonşu 

masadakılar isə  kiminsə ad gününü qeyd edirdilər. 

Onlardan bir yaşlı kişi ayağa qalxarkən yerə yıxıldı. 

Bunu görən Nadir əlindəki çəngəl-bıçağı masaya 

ataraq,cəld tərpənib kişini ayağa qaldırdı. Onun necə 

mü-tərəqqi və həlim bir insan olduğunun təkrar şahidi 

oldum. Həmişə güləş meydanından qələbə ilə ayrılan, 
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hamını yıxmağa öyrəşən Nadir, lazım gəldikdə, 

“yıxılanı da qa qaldırmağı” unutmazdı... 

 Toyumda da iştirak edib (1973-cü ildə). Gec 

gəlib  çıxmışdı. Kəndimizin yolları o vaxtlar bərbad  

vəziyyətdə olduğundan ―Pobeda‖nı yanğınsöndürmə 

idarəsinin yanında saxlayaraq, həmkəndlimiz 

Ağamməddin ―Vilisi‖ ilə gəlmişdi...            

  Ġntibah dövrünün həqiqət nuru 

 

        Keçən əsrin  60-cı illəri 

Azər-baycanda intibah dövrü 

kimi səciy-yələndirilir.  

İncəsənətdə, ümumən 

mədəniyyətdə, eləcə də 

idmanda özünü göstərən bu 

yüksəliş küll halında  

cəmiyyətimizə bir ruh yük-

səkliyi gətirmişdir. Mənə 

görə, Nadir Ağayevin güləş 

sahəsində göstərdiyi uğurlar 

məhz bu kon-teksdə 

qiymətləndirilməlidir.  
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 Ədəbiyyatda İ.Hüseynov, Anar, Elçin..., 

musiqidə Q.Qara-yev və  F.Əmirov,   rəssamlıqda  

T.Salahov, T.Nərimanbəyov və digərləri Azərbaycan 

üçün nə iş görüblərsə, N.Ağayev də həmin işi güləş 

sahəsində edib. Yeri gəlmişkən burada mü-baliğədən 

söhbət belə gedə bilməz. Bu mənada – Nadir müəllim 

güləşin İ.Hüseynovu. Q.Qarayevi, T.Salahovu idi 

desək, yanılmarıq.  

 Dahi Nəsiminin şəkli şair Ə.Kürçaylının üz 

cizgiləri əsasında hazırlanıb. Əgər rəssam olub, 

Azəbaycanın simvolik kişi obrazını yaratmaq 

tapşırığını alsaydım, mən onu N.Ağaye-vin üz cizgiləri 

əsasında hazırlayardım. 

 ...Elə bil bu gülərüzlü insan yenə qarşımda 

durub:  

 -Kişioğlu, necəsən? –deyə hal-əhval tutur. 

 ...Ən yaxşıya ―siz yaxşı olun‖ demək 

mümkündürmü?... 

 Nadir müəllim...Tayı-bərabəri olmayan bir 

İNSAN... 

   Keçəmmirəm, bir güləĢçi deyib sənə, 

    Heyif sənə...heyif sənə...heyif sənə... 
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                     Mətləb Mikayılov, 

filoloq. 

İİLLLLƏƏRRDDƏƏ    

  

            QQAALLAANN    

  

                                  İİZZLLƏƏRR,,  

YYAADDDDAAŞŞAA    

                        

                    HHOOPPAANN  

  

                          SSÖÖZZLLƏƏRR..  

“Svetlaya Zarya”, yoxsa “ġveçariya”? 

 

Bir dəfə Cəlilabad rayonu ―Svetlaya Zarya‖ 

kəndində keçirilən Yunan-Roma güləş turnirindən 

qələbə ilə geri dönən çempionlar barədə yerli qəzet 
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müxbirlərindən biri məşqçi Nadir Ağayevlə müsahibə 

hazırlayıb, qəzetin növbəti nömrəsində dərcə 

verdikdən sonra, məqalədə ―güləşçilərimiz 

Şveçariyadan qələbə ilə geri dönüb‖ sözlərini oxuyan 

hər kəsə sevindirici və qəribə gəlsə də, Svetlaya Zarya 

ilə Şveçariya adlarını dəyişik salan əməkdaşın yazısını 

Nadir müəllim və tələbələri bir neçə dəfə oxuyub 

gülüşüblər. 

 

 

Ġstəmirəm, götür apar! 

 

 Bir gün zalda sınaq güləşi zamanı gənc 

yetirmələrdən olan Mütəllim Mustafayev ―Bedro‖ 

fəndini işlətdikdən sonra rəqibinə yapışmayaraq, ayaq 

üstdə durduğu an məşqçinin nəzərindən yayınmadığı 

üçün, istehza ilə Mütəllimin dilin-dən: ―istəmirəm, 

götür apar!‖ –deməsi, yetirmələrinə fəndin sonacan 

icra olunmasına işarə, həm də bir neçə dəqiqəlik 

gülüşə səbəb olur. 

 

ƏĢĢi..., sonra deyərəm! 
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 Haçansa yarışların birində elə olur ki, Banbaşılı 

AĢu-run ―döşək‖ üzərində görüşəcəyi şəxs məşhur 

güləşçi, Av-ropa çempionu Rafiq Hacıyev olduğu 

halda, məşqçi N. Ağa-yevin onu ruhlandırmaq 

məqsədi ilə: ―-Rəqibin çox zəifdir, elə-belə 

güləşçidir!‖ –deməsi, Aşuru bir az da ürəyləndirir. 

Görüş başlayan kimi meydana atılan Aşur göz 

qırpımında rəqibin ayaqlarından yapışaraq onu yerə 

çırpır. Çətin vəziyyətə düşən təcrübəli idmançı isə 

özünü itirməyərək, ―körpü‖ vəziyyəti ilə qayıdaraq 

Aşurun çiyinlərini yerə qo-yur və təmiz qələbə 

qazanır. 

 Görüşdən sonra elə bil bu məsələ Aşura 

qaranlıq qalıbmış kimi məşqçisindən soruşur: 

 -Ay Dadaş deyirdilər ki, bu adi güləşçidir, güclü 

id-mançı deyil? Bəs, necə oldu ki, o cür vəziyyətdən 

çıxıb mə-nim öz kürəyimi yerə vurdu? 

 Nadir müəllim də bir az ciddi halda: 

 -Əşşi.., sonra deyərəm sənə! –deyib, dodaq altı 

gü-lərək,  başqa səmtə üz alır. 
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Ġ.ġahgəldiyevin 

dediklərindən 

 

   Yenə “SeĢebe”? 

 

 Respublika miqyaslı yarışlar zamanı hər dəfə 

püş-katmada bizim güləşçimiz Qardaşxanın bəxtinə öz 

çəki dərəcəsində Bakı İxtisaslaşmış Güləş 

Məktəbindən (rus dilindən tərcümədə belədir: 

Speçilirizirovannaya Şkola Borbı _ (SŞB), burada 

tələffüz şəkli ―Seşebe‖ nəzərdə tutulur) eyni bir güləşçi 

düşərmiş. Növbəti püşkatmadan sonra Nadir müəllim 

öz tələbəsindən soruşanda ki, ―Hə, Əmənov, de gö-

rüm nə oldu?‖ ―-Dadaş, yenə ―Şeşebe‖ ilə düşdüm‖ 

deyəndə, rəhmətlik qəhqəhə çəkib gülərək, deyir: 

 -Ə.., rəhmətliyin oğlu, nə vaxt canını bu 

―Seşebe‖dən qurtaracaqsan? 

Bilsəydim heç güləĢməzdim! 

 

Nadir müəllim fiziki baxımdan gümrah görsənən, 

lakin mütəmadi məşq keçməyən şəxslərdən, (əsasən də 

ağır çə-kililərdən) dost-tanışlardan müəyyən yarışlara 
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cəlb edirdi. Bu minvalla bir dəfə İsmayıl 

Şahgəldiyevin əmisi Güləlini də Şamaxı şəhərində 

keçirilən milli güləş yarışına aparır. Fiziki güc 

hesabına 2-3 nəfərə qalib gələn Güləliyə, fasilələr za-

manı məşqçi ürək-dirək verərək: ―Qorxma, bunlar 

səndən qat-qat zəifdirlər, girdin ki, süpürrə, qarşına 

çıxanı bas altı-na!‖, deyib, onu əzmlə mübarizə 

aparmağa həvəsləndirir. Amma Nadir uşaqlara tapşırır 

ki, növbəti rəqibinin idman ustası olduğunu Güləli 

bilməməlidir. 

Nə isə...görüş başlayır – qurtarır, məğlub olan 

təmsil-çimiz nə su içir, nə yemək yeyir, elə fikirli-

fikirli var-gəl edir. Bizimkilər bir də görürlər ki,  

qoçağım Güləli yemək-xanada yapışıb həmən 

güləşçinin yaxasından ki, bəs sən zəif ola-ola mənə 

necə qalib gəldin? Birtəhər aranı sakitləşdirib, Güləlini 

başa salırlar ki, ―Ə kişi, biz səni aldadırdıq ki, yaxşı 

güləşəsən, bəlkə təsadüfən qalib gələ bildin. Sənin bu 

rəqibin idman ustası, tanınmış güləşçidir‖. Bunu 

eşidən Güləli bir az yumşaldıqdan sonra özünü 

komanda üzvlərinə tutub deyir: 

-Ay kişilər, bunu mənə qabaqcadan deyərdiniz 

ki, bu cür gülünc vəziyyətə düşüb biabır olmayaydım 

da... 
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*       *       * 

 

 1973-cü ildə Sumqayıt şəhərində təşkil olunmuş 

respublika birinciliyində Masallı və Lənkəran rayon 

güləş-çilərindən ibarət 14 nəfərlik heyətimiz 

yarımfinala qədər yüksəlir. Çempionluğa iddialı 

rəqiblərindən ehtiyatlanan di-gər komanda üzvləri 

məkrli niyyətə əl ataraq, nahar fasiləsi zamanı, 

yeməkxanada fürsət ələ düşən kimi bizimkilərin 

yeməylərinə dərman qatırlar. 

 Gərgin ―döyüşlər‖ mərhələsində görüşləri 

yarımçıq qoyub, qaçaraq məşqçilərinin yanına gəlib 

xəstələndik-lərindən şikayətlənən güləşçilər 

mübarizəni davam etdirə bilmirlər. Bundan şübhələnən 

məşqçilərimiz Nadir Ağayev və Aydın Əliyevin kəskin 

ehtirazlarına məhəl qoymayaraq 10 çəki dərəcəsindəki 

təmsilçilərimizin hər birinə məğlubiy-yət verirlər. 

Lakin bu mübahisəli məsələ bir neçə gündən sonra 

araşdırılır və həmən yarışda iştirak edən Nazirlik 

əməkdaşı işdən azad edilir, baş hakim sahib olduğu 

fəxri adlarından məhrum olunmaqla, bu işdə 

məsuliyyət daşıyan bir neçə məsul şəxslər sərt 

cəzalandırılır. Bütün bunlara və yeməkxana aşpazının 

etirafına baxmayaraq bizimkilər həmən çempionatdan 

məyus halda geri qayıdırlar. 
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Yağsız plov 

 

 Bir dəfə Lənkərana-Yaqub dayımgilə qonaq 

getmiş-dim. Dayımın yoldaşı Ağanənə plov dəmə 

qoymuşdu . Mənə pul verib bazardan nehrə yağı 

almağı tapşırdı. Tez özümü bazara verib, yağı aldım. 

400-500 qram olardı. Plov süfrəyə gələndə Ağanənə 

həmin yağı əriməmiş halda ortaya qoyub dedi: 

 -Kim nə qədər istəyir, götürüb plovunun üstünə 

qoysun və qarışdırsın. Belə plov daha ləzzətli olur. 

Sonra da əlavə etdi ki, Allah zəmanənin üzünü qara 

eləsin. Bu nədir ki?! Bu yağ elə bir adamlıqdır, mən 

onu elə plovsuz yeyə-rəm. 

 Dayım çox zarafatcıl idi. Ağanənəni çox 

əzizləyərdi.  

  Bunu eşidib dedi: 

 -Doğru sözündürsə, ye baxaq. 

 Sən demə Ağanənə elə bu sözə bənd imiş. Bir 

göz  qırpımında yağın hamısını yedi. Biz də xoş-naxoş 
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plovu yağsız yeməli olduq. Dözə bilməyib dedim ki, 

ay dayı, oğlun Nadir pəhləvan olmaqda sənə yox, 

anasına oxşayıb... 

            

                                         H. Bədəlovun 

xatirələrindən 

 

 

*       *       * 

 

 1974-cü ildə Şamxor rayonunda (indiki Şəmkir) 

keçirilən ―Məhsul‖ KKİC-nin (Kənd Könüllü İdman 

Cəmiyyəti) respublika birinciliyində Bakı şəhəri 

―Məhsul‖ KKİC Mərkəzi Şurasının sədri Zöhrab 

Əliyevin yetirməsi Vidadi və N. Ağayevin tələbəsi 

Sultan Məhərrəmov finala vəsiqə qazanır. Hər ikisi 45 

kq çəki dərəcəsində iştirak edirmiş. Final görüşü 

zamanı xalça üzərində 16 dəfə uğurlu cəhdlə ―Nadir‖ 

fəndini (―Parter‖ vəziyyətində ikən, başını rəqibin beli 

üstünə qoyaraq, onun boynu ilə bir qolunu möhkəm 

tutmaq şərtilə, rəqibi fırladıb arxa tərəfə atmaq)icra 

edən həmyerlimiz 32 xal qazanaraq rəqibi üstələyib 
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Azər-baycan çempionu adını qazandıqdan sonra, 

Sultanı öpüb, qucaqlayan məşqçi:  

 -Bu günə kimi ―Nadir‖ adı ilə tanıdığımız bu 

fəndi, bundan sonra məharətlə istifadə etdiyinə görə 

sənin adınla bağlayıram. –deyərək, yetirməsini bu 

möhtəşəm qələbə münasibətilə təbrik edir. 

 

 

*       *       * 

 Bu əhvalatı sizə, lənkəranlı Allahverdi kiĢinin 

dilin-dən nəql edirəm: 

 ―Əvvəllər Nadir Ağayevlə Rusiya şəhərlərində 

tez-tez rastlaşardıq. O, uşaqlarla birgə yarışlara gedər, 

biz isə çörək pulu qazanmaqdan ötrü bazarlara. 

 Günlərin bir günü Moskva şəhərində bazarların 

birin-də mer-meyvə satarkən yekəpər bir cavan rus 

oğlan gəlib qarşımda duraraq, təkid etdi ki, hökmən 

onunla qapışmalı-yam, özü də 100 manat mərcdən. 

Öncə mənə qəribə gəlsə də, sonradan hiss etdim ki, bu 

nataraz deyəsən, fikrində qətidir, yaxamdan əl çəkmək 

istəmir. Onu başa salmağa çalışırdım ki, ay bala mən 

səndən yaşlıyam, bacarmaram, qoy oğlum gəlsin, 
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onunla qapışarsan. Nə oğul, nə filan – hamısını 

yalandan uydururdum ki, ―qırılıb‖ getsin. Yan 

yörəmdə gö-rənlərdən də  heç kim qorxusundan yaxına 

gəlmirdilər. Dua edirdim ki, bu çıxılmaz vəziyyətdən 

birtəhər qurtarım. Elə bil Allah səsimi eşidirmiş. Bir də 

gördüm ki, Nadir qoçağım budur ey, gəlir. Dərhal 

gözlərimə işıq gəldi, dilim açıldı: 

 -Budur, oğlum gəldi, -deyib, əminliklə 100 

manat da mən qoydum mərcə. 

 Nadir əhvalatdan hali olduqdan sonra, özündən 

iki dəfə hündür olan pezəvəngini yerə çırpıb üstündə 

əyləşdi ki, rus  ayağa dura bilməsin. 

 Bu dəmdə kənarda bizim (yəni mənimlə 

ortağım Böyükağanın) mübahisəmizi görən Nadir 

soruşdu. 

 -Ay kişi, nə olub axı? 

 Böyükağa cavab verdi; 

 -Nə olacaq, alverdə şərikik, udulan mərc də tən 

bölün-məlidir, ya yox? 

 -Ay Allah saxlamışlar, bu boyda bədəni yerə 

vuran mən, hazır pula yiyə çıxan siz? –deyərək, 

rəhmətlik Nadir qəh-qəhə ilə gülməyə başladı‖. 
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Ramazanın  “qızıl  xalı” 

 

 1977-ci ildə Gəncədə keçiriləcək rayonlararası 

res-publika birinciliyində iştirak etmək üçün ərkivanlı 

Abdinov Ramazanı da ağır çəkili güləşçi kimi  heyətlə 

birgə yarışa aparırlar. 

 Gecəni şəhər mehmanxanasında qalmalı olurlar 

və elə olur ki, dəhlizdə üz-üzə gələn iki nəhəng rəqib 

bir-birinə yol verib keçdikdən sonra, otaqlarına dönən 

kimi Ramazan de-yir: 

 -Dadaş, orda bir nəfər var, o, olsa mən onunla 

güləş-məyəcəyəm, ha! 

 Sonradan öyrənib bilirlər ki, bu həmən şəxs 

ağdamlı məşhur güləşçi, idman ustası Qaçaydır. 

Ramazan isə bu işdən xəbərsiz kimi, yarış vaxtı 

komandalar çiyin-çiyinə qalarkən (təyin olunarkən), 

yenə sırada həmən o nəhəng rəqibini görən kimi: 

 -Axı, mən sizə dedim ki, o, olsa 

güləşməyəcəyəm! -deyib, narazılığını bildirəndə, 

Nadir müəllim və heyət üzv-ləri, ―Ə kişi, 360 km yol 
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gəlmişik, sən tərəziyə çıx, sonrasına baxarıq‖deyərək, 

bir təhər Ramazanı dilə tutub razı salırlar. 

 İş elə gətirir ki, Ramazan bir xal üstünlüyü ilə 

həmən güclü idmançıya qalib gələrək doğma 

komandasını qazandığı qələbə - ―qızıl xalı‖ hesabına 

çempionluq zirvəsinə qaldırır. 

 

               Bəhram Məmmədovun 

dediklərindən 

 

Qatmayev və Ağayev 

 

 Günlərin bir günü Qazaxda keçirilən yarış 

zamanı paytaxdan gələn idman nümayəndəsi, 

məşqçimizə irad tut-maq niyyəti ilə deyir: 

 -Ay Nadir müəllim, nədir bu yüngül çəkililəri, 

yığıb gətirmisiniz, bir nəfər ağır çəkili pəhləvan  

gətirin, deyək hə! 

 Həmkarının atmaca sözlərini özünə 

sığışdırmayan Nadir Ağayev tez qalxır tərəziyə: 118 

kq. Yenə həmən şəxs dillənərək: 
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 -Dadaş, bilirsənmi, bu çəkidə  Qatmayevlə 

güləşəcək-sən? –deyəndə, Nadir müəllim cavab verir: 

- Kim olrsa-olsun, mənimçün fərqi yoxdur! 

 Özünə arxayın və əminliklə mübarizəyə qalxan 

pəh-ləvanımız rəqibinin kürəylərini yerə vurub, 

sözünün ağası olduğunu bir daha sübuta yetirir. 

Komandamızın sevincinin həddi-hüdudu olmur. Hətta 

bir nəfər gənc güləşçimiz – Mahir ƏməĢov (1954-

1990) sevindiyindən yuxarıdan, foyedən yerə yıxılır. 

Xoşbəxtlikdən güləş döşəyi üzərinə düşdüyündən 

xəsarət almır. Beləliklə, daha bir gün yaddaqalan xoş 

xatirəyə çevrilir. 

           

                                 S. Məhərrəmovun 

dediklərindən. 

  

         Torbada ilan varmıĢ 

 

 Lənkəranlı Fariz müəllim deyir: 

-Bir dəfə Gorusdan (Qərbi Azərbaycan) evə 

qayıdırdıq. ―Pobeda‖nı mən idarə edirdim. Füzuli 
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rayonuna çatmamış yol kənarında durmuş – bir əlində 

torba, o biri əlində isə çubuq olan qoca kişini görəndə 

maşını saxlayıb, əyləşməyini təklif etdik. Yarı yolda 

torbanı tərpənən görüb, soruşanda ki, ―ay ağsaqqal, o 

torbanın içindəkilər nədir belə, tərpənir?‖. Cavab verdi 

ki, ―mənim balam, ilanlardır, tutmuşam ki, aparıb 

Bakıda təhvil verib bir az pul alım.‖ Bunu eşidən 

Nadir müəllim yerindən dik atılıb məni də 

səksəndirərək, cəld maşını saxlamağı tələb etdi və 

dayanan kimi tez yerə enib, yolun o biri tərəfinə qaçıb, 

su kanalının üstündəki söyüd ağacının kölgəsində 

duraraq ―tez ol, kişini torbaqarışıq maşından düşürt və 

başqa maşınla yola sal getsin!‖, dedikdən sonra, 

yerdən bir ağac parçası götürərək mənimlə birgə 

maşına çırpmağa başladı ki, ola, bilər ki, torbadakı 

ilanlardan sürüşüb maşına düşəni olsun. 

Masallı rayonuna çatanadək dəqiqə başı dönüb 

arxa oturacağa və ayaq altına baxdıqca, məni də 

vahiməyə salırdı Nadir müəllim. 

Hətta sonradan eşitdim ki evə çatar-çatmaz 

maşını ta-mam ―soyundursa‖ da ―Pobeda‖nı hələ bir 

müddət özü yox, tələbəsi Böyükxan sürüb. 

Mən o günə kimi bilmirdim ki, heç kimdən 

qorxmayan pəhləvan Nadir ilandan belə bərk 

qorxurmuş! 
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“Yıxmaq”la hər Ģey bitmir 

 

 Nadir Ağayev çox vaxt yarışlara gedərkən 

sovqatsız yola çıxmazdı. ―Pobeda‖nın yük yeri həmişə 

dolu olardı. 

 Bir dəfə Cəmil Nemətov məşqçiyə ərkyana 

tərzdə: 

 -Ay qardaş, sən özünü nə üçün bu qədər  borca-

xərcə salırsan, axı? Gərək Allah tərəfi danışasan. 

Maşallah, uşaq-ların hamısı cəngavər kimi 

güləşənlərdir də. Kimin ağzı nədir ki, oyan-bu yan 

eləsin? –deməyini görür. 

 Nadir bu sözü gözləyirmiş kimi: 

    -Sizə nə var e.., elə bilirsiniz ki, boş ―götür qoy 

yerə‖dir, vəssalam-şüttamam?  Hər şey də bununla 

qurtardı getdi? Çox vaxt ―yıxmaq‖la hər şey bitmir, ay 

eloğlu!-deyərək, dostunun cavabını verir. 
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Nadir 30 nəfərə qarĢı 

                  

                                      “Yaramaz adamın vicdanını 

oyatmaq  

                                             üçün  onu  sillələmək  

lazımdır”   

                                                                                      

  

Aristotel 

 

 İsti iyun günləri idi. Həftənin bazar günü 

olduğuna görə mən, Lazım Quliyev (3 saylı rayonlar 

arası tikinti trestində baş müfəttiş işləyirdi, rəhmətə 

gedib) və Nadir Ağayev ―Pobeda‖ya əyləşib, İsti-su 

istirahət mərkəzinə yollanmağı qərara aldıq. 

 Əvvəllər hər gün (günorta çağı) saat ikidə 

radioda muğamat verilişi başlayardı. Hamı həmən anı 

səbirsizliklə gözləyərdi. Biz də maşında ikən radioda 

səslənən  gözəl xalq muğamlarına qulaq asa-asa 

―Pobeda‖ ilə yavaş-yavaş, aramla üzü yuxarı – dağlara 
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tərəf qalxırdıq. Qəriblər kəndi ərazisində olarkən, 

maşının güzgüsündə baxıb gördük ki, arxamızca gələn 

avtobus yandan ötüb keçmək əvəzinə (çünki Nadir 

maşını həm yavaş sürətlə, həm də öz yolunda idarə 

edirdi) bizi tələsdirir. İşarə elədik ki, yolun sol tərəfi 

tamam boşdur, sür-keç! Hannan-hana, bizi keçərək 

avtobusu düz ―pobeda‖nın qarşısında saxlayan sürücü 

yerə enib bizə tərəf gələn zaman hiss elədik ki, bu 

yekəpər adam yaman əsəbi haldadır. Dedik, kim olsa 

tanışlardan biri  olar. Bizi tanıyar. Nadir ona əl uzatdı 

ki, görüşsün, o isə yumruq atmaq istədi... Elə hər şey 

də bununla başladı. Nadir ―özündən deyən‖i nə təhər 

―qol-qıç‖ elədisə, bir də gördük ki, hərif yol 

kənarındakı çuxurun içindədir. Bunu görən 

avtobusdakılar (30 nəfərə yaxın adam) tökülüşdülər 

Nadirin üstünə. Nadir heç bilmirdi ki, hansının 

―cavab‖ını versin. Amma özünü itirməyən pəhləvan 

dostumuz öz işinin öhdəsindən layiqincə gəlirdi. 

Anlaşılmamazlıq ucbatından yaranan bu ―döyüş 

səhnəsi‖ yol boyu hərəkət edən maşınların diqqətindən 

yayınmırdı. Kimi tamaşa edir, kimi də yardımçı 

olmağa can atırdı. Onu da deməliyəm ki, araya girmək 

də sən deyən asan məsələ deyildi. 

 Haçandan-haçana, Ərkivanda bu əhvalatdan 

xəbər tutan Böyükxan Gülverdiyev güləşçi dostları ilə 

birgə hadisə yerinə gəlib çıxdıqdan sonra təzədən 
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―vurhavur‖ düşdü. Na-dir müəllim isə tələbələrini başa 

salmağa çalışırdı ki, ―bunlar qonaqdırlar, bizi başa 

düşməyiblər, ona görə də bu cür xoşa-gəlməz hadisə 

alınıb‖... 

 Ara sakitləşəndən sonra avtobus sürücüsü və 

Nadir Ağayev bir-birilə barışıb, dostlaşdılar. Atalar elə 

düz deyib: ―Çəkişməsən –bərkiməzsən‖. 

 Amma öz aramızdır, necə də olsa bir müddət 

(kömək gələnə qədər) təkbaşına 30 nəfərin qabağında 

qalmaq hər kəsin işi deyil! 

         C. Nemətovun 

xatirələrindən. 
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Ġraqa gedəsi olmadıq 

 

 1958-ci ildə İraqda inqilab oldu. Əbdülkərim 

Qasim Nuri Səid hökumətini və II Feysəl krallığını 

devirib haki-miyyətə gəldi. İngiltərə-İraq  sazişi öz 

əhəmiyyətini itirdiyinə görə ingilis qoşun və zabitlər 

qrupu İraq torpağını tərk et-məliydi. Sonda belə də 

oldu. Lakin öncə təslim olmaq istə-məyən, öz hərbi 

dəniz qüvvələrini Aralıq dənizində yerləş-dirən 

ingilislər sərhədi keçib İraqda hakimiyyəti təzədən geri 

qaytarmaq istəyirdilər. Belə olan halda İraqın yeni 

rəhbəri  Qasim ölkəsində demokratik respublika 

qurmaq istəyi ilə SSRİ-yə müraciət edərək, ondan 

kömək istəyirdi. Bununla əlaqədar olaraq keçmiş 

İttifaq rəhbərləri 3 hərbi dairəyə (Qara dəniz, 

Zaqafqaziya və Türkistan hərbi dairələrinə) döyüş 

həyəcan siqnalı vermişdi. 

 Biz də (Nadir Ağayev və mən) bu ərəfədə 

ehtiyat zabitləri kimi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında – ġah-taxtında (indiki  Babək 

rayonu) hərbi toplanıĢda idik. Şahtaxtı da 

Zaqafqaziya hərbi dairəsinin böyük istehkam-larından 

biri idi. Bizi əsgərlərlə birlikdə ayrı-ayrı hərbi 

mövqelərə göndərərkən elan etdilər ki, ola bilsin ki, 

bəlkə Araz çayını keçib İraqa getməli olduq. Nadirlə 
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mən ayrı-ayrı tağımlarda idik. Dağlarda səngərlər 

qazır, hərbi sığınacaqlar düzəldirdik. Müharibə 

hazırlıqları gedirdi, gecələr də qaz-dığımız səngərlərdə 

yatırdıq. 

 İkinci Dünya müharibəsindən sonra bu, birinci 

dəfə verilən hərbi döyüş həyəcan siqnalı idi ki, hamı 

üçün göz-lənilməz  olmuşdu. Eşidib bilən ailələr də 

narahat idilər ki, bəs bizi İraqa aparacaqlar. Mən isə 

evə məktub yazırdım ki, ―yox belə şey yoxdur, 

vəziyyətimiz yaxşıdır. Amma pulum qurtarıb, pul 

göndərin‖. 

 ...Nəhayət dağlardan aşağı endik. Kəndin 

bərbərxana-sında üzümü qırxdırırdım. Dəllək təzəcə 

üzümü sabunla-mışdı ki, güzgüdə gördüm ki, arxada – 

qapının ağzında hərbi geyimdə bir nəfər durub mənə 

baxaraq gülür. Bu Nadir idi. Mənə yaxınlaşaraq 

arxadan qucaqlayaraq sabunlu üzümdən öpməyə 

başladı. Mən də qalxdım ayağa və hər ikimizin sir-

sifəti sabunlu vəziyyətdə bir-birimizə baxa-baxa 

başladıq gülüşməyə. Müəyyən vaxt ayrılığından, 

azacıq da olsa hə-yəcan və yorğunluqdan sonra bu 

qəfil görüşümüz bizi bir az toxtatdı. Sonra getdik kənd 

çayxanasına. Qonaqpərvər  Nax-çıvan camaatı da 

yemək-içmək sarıdan qayğımıza qalırdılar. Sən demə, 

3 gün qabaq Nadir üçün Bakıdan qohumları poçt-la 
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ərzaq sovqatı göndərmişlər. Mənim payımı da 

saxlamışdı.  Yoldaşlarımızla birgə süfrə açıb, 

əyləşdik... 

 İngilislər geri çəkildi. Biz daha İraqa gedəsi 

olmadıq, Qasım hökuməti isə 5 il fəaliyyət göstərdi. 

 

                                  ġövqi Göyçaylı, BDU, 

professor. 

 

 

Dadvalı mantyor Arif  necə  

çempion oldu? 

 Hər dəfə ağır çəkili güləşçilərin 

çatışmamazlığından gileylənən məşqçi rayon 

mərkəzində ikən gözü bir nəfəri ―tutur‖. Hiss edir ki, 

bu gəncdə nəsə var. Yaxşı bədən qu-ruluşuna malik 

olan, bu gənc də olur – Dadva kəndinin sa-kini, 

mantyor Arif. ―Təzə kəşf‖ini bir yana çəkib onunla 

söh-bətləşən Nadir müəllim seçimində yanılmır. Sən 

demə Arif uşaqlığında güləşlə bir balaca məşğul 

olubmuş. Təcrübəli məşqçi-müəllim gənci başa salır 

ki, ―Sənin kimilər bizə bu gün hava-su kimi lazımdır, 
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zala gəl, hazırlaş, bir-iki günə Əli-Bayramlı şəhərinə 

yarışa gedəcəyik‖. Çıxılmaz vəziyyət-də qalan Arif: 

 -Ay müəllim, mənim axı hər şey yadımdan 

çıxıb, lap uşaqkən qapışmışam? Mən hələ hazır 

deyiləm. Bir də ki, məni işdən qovarlar! -söyləyib, çox 

şeyi etiraf etsə də, xeyri olmur. 

 -Fikir eləmə, iş yerindən icazən də mənim 

boynuma, hələ üstəlik cib xərcliyin də. Söz verirəm ki, 

hər şey yaxşı olacaq, ürəyini sıxma! -deyərək Nadir 

müəllim Arifi razı salır... 

 Bir neçə gündən sonra yarışdan qələbə ilə 

qayıdan məşqçi rayon mərkəzində C. Nemətovu 

uzaqdan görcək: 

 -Ay Cəmil, təbrik et bizi! Sənə demişdim axı, 

Arif çempion olacaq? 

 Cəmil də zarafatyana: 

 -Bilirəm necə çempion olub, çəkisində adam 

tapıl-madı, hakim də Arifin əlini göyə qaldırdı, hə, 

eləmi? 

 -Yox, əşşi, kişinin oğlu əməlli-başlı xalça 

üzərinə çıxdı və güləşdi. Döşək üstdə bir az o yan-bu 

yana var- gəl edib, özünü əsil pəhləvanlara layiq tərzdə 
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təqdim edən Arif rəqibini elə ilk görüş anında necə 

qamarrayıb başının üstünə qaldırdısa, tamaşçıların 

alqış səsləri... 

  -Hə, nə oldu, çırpdı yerə? 

 -Yox hələ, camaat qışqırıb haray saldısa da: ― 

tez ol, vur yerə, kürəylərini sıx döşəyə!‖, Arif 

ətrafdakılara qulaq asmayaraq, heç nəyə məhəl 

qoymadan, rəqibini göydə sax-layaraq xalça ətrafında 

bir dövrə vurub, mənə yaxınlaşıb him-cim etdi ki, 

..bunu indi neynəyim?‖. Dedim, ədə, tez ol, yıx yerə, 

yoruldun gəzdirməkdən, indi qanrılıb sənin özünü 

yıxacaq. Mən deyəndən sonra rəqibini kürəyləri üstə 

yerə çırpdı və çempion oldu. 

 Qeyd: Bu hadisədən sonra Arif uzun müddət 

məşq-lərdə mütamadi iştirak edərək, bir sıra güləş 

yarışlarında uğurlara imza atdı, ad-san qazandı. 

  

 Pəhləvanın miniyi “yaĢıl əjdaha” 

 Gənclik illərində ―Motoroller‖ (motosiklet tipli) 

avto-mobillərdən istifadə edən Nadir 1964-cü ildə 

Rusiyanın Belqorod şəhərindən ―Volqa‖(festival) 

markalı maşınını gə-tirmişdir. 
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 Sonralar isə ―Pobeda‖ (1967),  Vaz 2101 (1975) 

və VAZ 2103 (54-44 АГЗ nömrə nişanlı)  markalı 

―Jiquli‖ ma-şınlarından istifadə edən pəhləvanın 

məcaraları, məşhurluğu əsasən ―Pobeda‖ ilə bağlı 

olmuşdur. Seriya nömrəsi də 8810 AЗЕ idi. 

  

Keçmiş SSRİ və qonşu respublikaların mərkəzi  

şəhərləri də daxil olmaqla, Azərbaycanın elə ucqar 

rayonu, daşlı-kəsəkli kəndi yox idi ki, ―Pobeda‖ oraları 

görməsin. 

“Pobeda”nın sakinləri...” 
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  Nadir Ağayevin qonşusu olmuş Nəriman 

Mirzəyev deyir: ...Gənclik dostum Səməd Gülmalı 

oğlu da bizimlə idi. Dadaşgilin geniş həyətyanı sahədə 

əkib-becərdikləri tərəvəz məhsullarını ucqar rayon 

bazarlarının birində yaxşı qiymətə satıb qurtardıqdan 

sonra, ―Pobeda‖ maşınının yük yerini həmin ərazidəki 

mağazadan aldığı cürbəcür idman geyimi və 

ləvazimatları ilə doldurub, kəndə qayıtdıqda, bir daha 

bu bənzərsiz insanın öz sevimli peşəsinə, uşaqlara necə 

məhəbbət bəslədiyinin şahidi olduq...‖ 

 Elə vaxtlar olurdu ki, yarışlara gedərkən 10 

nəfərdən artıq idmançı minirdi ―Pobeda‖ya. Bir çox 

gənclər bu ma-şında ―sürücülük‖ kursu keçiblər. Hətta 

indi xalq arasında deyilir ki,―filankəslər DadaĢın 

“Pobeda”sında böyüyüblər”. Keçən əsrin 60-cı 

illərində, kəndin xeyir-şərində kimlərin karına 

gəlməyib ki, bu maşın ?! Odur ki, maşın hava kimi, su 

kimi lazım idi Nadir müəllimə. 

       Azərbaycanı və digər respublikaları qarış-qarış 

―gəzib yorulmuş‖ ―Pobeda‖nın hər il əməlli-başlı 

təmirə ehtiyacı var idi. Yay aylarında, isti günlərdə elə 

həyətin ortasında ―yaşıl əjdaha‖nı ―təpədən-dırnağacan 

soyundurur‖, yeni mö-vsümə -―döyüşə‖ hazır, saz 

vəziyyətə gətirməkdən ötrü kəndin o vaxtkı 

avtoçilingərləri Mikayıl Mirzəyev  və Mir-zağa 
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Əkbərov əllərini çırmalayıb işə başlayarkən, bacarıqlı 

uşaqlardan da bir neçəsi ustalara kömək etməyə 

çalışardılar. İllər keçdikcə, artıq bu ustalar da 

―güləşçilər ailəsi‖nin sevimlisinə çevrilmişdilər. 64 

yaşlı Hacı Mikayıl keçən gün-ləri xatırlayaraq deyir: 

―Nadir müəllimlə qərbi Azərbaycan tərəfə -Qapana, 

Gorusa çox gedib-gəlmişik. Azərbaycan-lıların sıx 

yaşadığı bu ərazilərdə bizim millətdən olan çoxlu 

tanışları vardı. Süfrəmizin artığını yeyib,  bu gün 

üzümüzə ağ olan, ―acgöz və bədnamlar‖ isə hələ o 

vaxtlar Nadir kimi oğullarımızdan ―tük tökərdilər‖ 

Gözlərimin önündə çox dığaların “dərs”ini verib 

DadaĢ... 

 Bir dəfə eşitdik ki, Nadir müəllim evə gələrkən 

İmiş-li-Bəhramtəpə yolunda, rol arxasında ―infarkt‖ 

keçirib. Hətta o vaxtlar çoxuna qəribə gəlirdi ki, necə 

olub ki,özünü itir-məyərək maşını bir əllə idarə edərək, 

mənzil başınacan (Ərkivana kimi) sağ-salamat gəlib 

çıxa bilmişdi? 

 Artıq biz (mən, Mirzağa və Salam Qasımov) 

onlara gedəndə məşqçi-müəllim xəstə yatırdı. 

Həkimlərin göstəri-şinə əsasən yanına adam 

buraxmırdılar. Səsimizi eşidcək, təkidlə bizi içəri, 

otağa çağırdı. Xeyli əyləşib, deyib-gülüb, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
475 

zarafatlaşdıq. Bu əhvalatdan sonra, bir neçə il də 

yaşadı. Çox hünərli və dözümlü insan idi.‖ 

            N.Ağayevin  yetirməsi və vaxtı ilə‖Pobeda‖nın 

sürü-cüsü olmuş Səyyaf Məlik oğlu Əliyev (1961) 

deyir: “Çiskin yağış yağırdı. Biz isə məhəllə uşaqları 

ilə birgə evlərimizin yuxarı hissəsində -çöllükdə, yaşıl 

çəmənlikdə futbol oyna-yırdıq. Bir də gördük ki, bir 

yaşıl rəngli ―Pobeda‖ maşını yanımızda saxladı. Bir 

neçə dəqiqə oyunumuza tamaşa et-dikdən sonra Nadir 

müəllim uca səslə : ―Aranızda maşın sür-məyi bacaran 

varmı?‖ deyə, soruşdu. Uşaqlardan 3-4 nəfər, o 

cümlədən mən də olmaqla irəli çıxdıq. ―Toz yolu‖ 

adlan-dırdığımız yerdə ―kiçik sürücülük 

imtahan‖ından sonra ―Pobeda‖nın sükanı mənə həvalə 

olundu... 

 Bakıda idik. Mərkəzi stadionda respublika 

birinciliyi keçiriləcəkdi. QardaĢəli Ağayev, Soltan 

Məhərrəmov da bi-zimlə idi. ―Gənclik‖ meydanında 

maşını döndərərkən arxa hissəsini maneyəyə vurub 

əzmişdim. Nadir müəllim bundan xəbərsiz idi. O, 

mehmanxanada dincəlirdi. Gecəni biz də orada qalası 

idik. Odur ki, ―Pobeda‖nı ―Gənclik‖ mehman-

xanasının qarşısındakı avtodayanacaqda elə vəziyyətdə 

sax-ladım ki, əzik tərəfi görsənməsin. Bərk 

qorxduğumdan həyə-canlı idim. Nadir müəllim otağın 
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pəncərəsindən maşının nəsə birtərəfli, köndələn 

dayandığını görüb, məni yenidən aşağı göndərdi ki, 

maşını düz vəziyyətdə saxlayım. Nə isə, 2-3 də-fə 

doqquzuncu mərtəbəyə qalxıb-endimsə də, ―Pobeda‖nı 

onun dediyi kimi deyil, öz bildiyim kimi saxlayırdım 

ki, işin üstü açılmasın. Hərəkətlərimdən sübhələnən 

müəllim soruş-du: 

 -Səyyaf, nə olub, neyləmisən düzünü de? Dadaş 

canı, yoxsa, iyirmi dəfə də olsa düşüb-qalxacaqsan. 

Qorxa-qorxa, asta səslə dilləndim: 

-Maşını əzmişəm. 

 -Adam vurmamısan ki? –deyə, hövlnak soruşdu. 

 -Yox, maneyəyə çırpmışam. 

 -Əşi, belə de də, dəmir əzilibsə düzələcək. Eybi 

yoxdur, fikir eləmə, boş şeydir! –deyərək, mənə 

təskinlik verdikdən sonra ürəyim yerinə gəldi... 

 Hərdən kiməsə acıqlananda ―ay, səni yeddi 

manat yarım!‖ deməyi də vardı rəhmətliyin. Mənasını 

soruşanda da ―cavab‖ verərdi ki: ―10 manatdan 2 

manat 50 qəpik əskik‖... 

 Bakıdan qayıtdıqdan bir neçə gün sonra Qax 

rayo-nuna yollandıq. Zakir Qənbərov, Kazım 
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Rəhimov, QardaĢəli, Soltan və digər güləşçilərlə 

birgə. Həm rayon mərkəzində, həm də QoĢqarçay 

kəndində təşkil olunan güləş turnirində iştirak etməli 

idik... 

 Çox vaxt məşq günlərində babaserli Bakiri, 

Yeddioy-maq kəndindən Ağarzanı, Bəybalanı və bir 

neçə uzaq kənd-lərdə yaşayan güləşçiləri maşınla 

aparıb, gətirərdim... 

 Dəfələrlə rayon maarif şöbəsinə gedər, oradakı 

rəhbər işçilərlə mübahisələri düşərdi. Çünki, o 

dövrlərdə güləşçilər  üçün, idman invertarlarından ötrü 

ayrılan pullara sahib çıxan-lar az deyildi. Buna görə də 

son zamanlar onu hərtərəfli sı-xışdırmağa çalışırdılar. 

Üzünə gülüb, arxadan ―badalaq atan-lar‖la təkbaşına 

―döyüşürdü‖ Nadir müəllim. 

 Son zamanlar toylarda da çox əsəbləşirdi. 

Sərpayı olanda səhərə qədər yata bilmirdi. Mən maşın 

sürürdüm, o, isə qəzet oxuyardı. Tanış-bilişdən keçə 

bilmirdi. Deyirdilər ki, sən masabəyi olmasan, 

toyumuzda dava düşəcək. 

 Hətta bir müddət bərk xəstələnmişdi, sol əli 

işləmirdi. Həkimlər də sağalacağına zəmanət 

verməmişdilər. Lakin məşqlər hesabına, öz iradəsi 
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hesabına qolunu işlək hala saldı. Rəhmətlik həmişə 

deyərdi: ―Gərək insanda iradə möhkəmliyi olsun‖.. 

 Bir dəfə səfərdən qayıdarkən idarə etməni 

itirərək ―Pobeda‖nı yol kənarındakı qayalıqlara 

çırpmışdı. Maşından birtəhər çıxıb piyada qaçmışdı 

xəstəxanaya. Həmən qəzada barmaqları möhkəm 

əzilmişdi... 

 Hər yerdə dost-tanışı vardı. Masallıda Talıb 

müəllim və Nizami, Qubadlıda sürücü Ərəstun,  Qərbi 

Azərbaycanda (Gorusda) Rafiq və diş həkimi Seyran 

yaxşı yadımdadırlar. Rafiq də Nadir müəllim kimi iri 

cüssəli, pəhləvan idi. Öz bölgələrində böyük nüfuza 

malik şəxs idi. 

 Fərq etməzdi, gündüz, yaxud da gecə vaxtı 

yolda ikən, hansı rayonun, kəndin ərazisindən 

keçirdiksə, deyərdi ki, burada-filan yerdə mənim 

dostum var. Hamısı da bizi gözəl qarşılayırdılar. Hər 

dəfə yeni dost-tanış tapanda isə deyərdi: ―Dadaş, 

yadında saxla, burda da yeni bir ―ev‖ tik-dik‖ (Arada o 

da bizə ―dadaş‖ deyə müraciət edərdi). 

 Çox sadə qəlbi vardı Nadir Ağayevin. Tez 

kövrələrdi. Hər dəfə Dərbənddən keçəndə (Dağıstan 

respublikası) əmisi oğlu Vaqifin avtomobil qəzası 

keçirtdiyi yerə (Ulluçay və Cemikənd ərazisinə) 
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çatarkən doluxsunar, fikrə gedərdi, sanki nəfəs 

almırmış kimi, barmağını dişləri arasında sıxıb 

saxlayardı. Yol boyu – bir saat danışmazdı... 

 Günlərin bir günü Rusiyadan Vətənə dönərkən 

yarı-yolda, yeməkxanada qonşumuz Seyidağa əmi və 

atam Məlik kiĢi mənə xəlvətcə yaxınlaşıb dedilər ki, 

Nadir müəllimin Bakı şəhərində yaşayan qardaşı 

Zahirəli rəhmətə gedib, kəndə tez yetişin ki, dəfn 

mərasiminə çatasınız. 

 Çox həssas insan idi. Arxada uzanıb yatmağına 

rəğ-mən, mən hər dəfə maşının sürət həddini 

qaldıranda,  ayağını maşının döşəməsinə çırparaq işarə 

verərdi ki, sürəti endir. Mən isə maşını iti sürətlə 

sürməyə cəhd edirdim. Axı o, qardaşının ölümündən 

xəbərdar deyildi. Kəndə çatanda, hə-yətə daxil olanda 

isə... 

 Rəhmətliyin ağlamağının ilk dəfə şahidi onda 

olmuşam... ―Pobeda‖ ilə Xarkov vilayətinə çox gedib-

gəlmi-şik. Hətta Rusiyanın digər şəhərlərində də 

Nadirlə, Vaqifin adı unudulmayıb, xatirələri bu günə 

kimi hər yerdə əziz tutulur‖. 
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Keçən əsrin  

mətbuatına 

nəzər  

saldıqda ...  
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Naxçıvan şəhərində respublika birinciliyi uğrunda 

klassik güləş yarışları qurtarmışdır. 

     Lənkəran güləşçiləri üçünçü yeri tutmağa müvəffəq 

olmuşlar. 

     Pəhləvanlardan Nadir Ağayev, Faiq Əzizov, Məcid 

Əhədov bütün görüşləri qələbə ilə başa vurmuşlar. 

 

                                                                 Fərahim 

Əliyev, 

                                       “Leninçi” 

qəzeti,  

         01.05.1964-cü 

il. 

 

 

QAYĞIKEġ   MƏġQÇĠ 

  

Yubiley ili müxtəlif miqyaslı böyük yarışlarla 

zəngin-dir. Sovet idmançıları Dünya və Avropa 

çempionatlarında qazandıqları parlaq qələbələri məhz 
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yubileyə həsr edirlər. Bu yaxınlarda Amerika 

Birləşmiş Ştatlarında sərbəst və klassik güləşmə üzrə 

növbəti dünya çempionatlarında pəhləvanları-mızın  

əldə etdikləri müvəffəqiyyət buna sübutdur. Hər iki 

növ üzrə seçmə komandamız ümumi hesabda birinci 

yeri tutmuş, idmanşılarımızın əksəriyyəti Vətənə 

medalla qayıt-mışdır. 

 Gənc Azərbaycan atleti Əli Əliyev klassik 

güləşmə üzrə yüngülvari çəkidə dünya  çempionatının 

bürünc meda-lına layiq görülmüşdür. Həmyerlimizin 

ümumdünya məc-lisindəki uğurlu çıxışı hamımızı, 

xüsusən onun ilk məşqçisi Nadir Ağayevi çox 

sevindirmişdir. Axı, Əlidə güləşməyə məhəbbət 

oyadan, ona idman olimpinə doğru düzgün istiqa-mət 

verən məhz Nadir müəllimdir... 

Respublikamızın güləşmə həvəskarları onu yaxşı 

tanıyırlar. Nadir Ağayev 1953-1960-ci illərdə dəfələrlə 

Azər-baycan çempionu olmuş, seçmə komanda 

tərkibində Ümu-mittifaq yarışlarında uğurla çıxış 

etmişdir. Yarımorta çəkili idman ustası Nadir 

―Burevestnik‖ cəmiyyəti  Mərkəzi Şura-sının 

çempionatlarında altı dəfə mükafata layiq 

görülmüşdür. Ali təhsilli mütəxxəsis 1960-cı ildən 

pedaqoji fəaliyyətə baş-lamışdır. Nadir müəllimin  

bacarıqlı bir məşqçi kimi püxtə-ləşməsi Masallı rayon 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
483 

UGİM ilə bağlıdır. 1965-ci ildə ra-yonun klassik 

güləşmə üzrə seçmə komandası ilk dəfə res-publika 

kuboku qazanmış, Nadir müəllimin yetirmələrinin 

şöhrəti get-gedə bütün ölkəyə yayılmağa başlamışdır. 

Əli Əliyev, Böyükxan Gülverdiyev. Mübariz 

Mikayılov, Səftər Nəzərov, Səyədulla Əkbərov 

respublikamızın seçmə kol-lektivi tərkibində 

Ümumittifaq yarışlarında yüksək yerlər tutmuşlar. Əli 

Əliyev ölkəmizin gənclərdən ibarət seçmə ko-

mandasına daxil edilmişdir. O, ötən il ilk dəfə SSRİ 

çem-pionu olmuş, sonra isə Varşavada gənclər 

arasında Avropa çempionu və Beynəlxalq dərəcəli usta 

adına  layiq görül-müşdür.  

Mən Nadir müəllimlə bu yaxınlarda yenidən 

görüş-düm. Bilirsinizmi harda? Ərkivan  kəndində, 

onun öz evində. 

Rayon mərkəzindən uzaqda yerləşən bu kəndin 

uşaq-ları məşqləri Nadir müəllimin evində keçirlər. 

Onlar əvvəlcə həyətdəki idman meydançasında ştanq 

qaldırır, voleybol oynayır sonra isə kiçik bir otaqda 

güləşmə məşqinə baş-layırlar. Otaq kiçik də olsa 

buradakı döşəklər, tərəzi, güləş-məyə aid müxtəlif  

plakatlar, kəndin gənc pəhləvanlarının yarışlar zamanı 

çəkilmiş şəkilləri, onların qazandıqları kubok və 

diplomlar əsl idman salonunu xatırladırdı. Dünya çem-
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pionatının bürünc mükafatçısı Əli Əliyev, habelə 

onlarca  bacarıqlı gənc güləşçi idmanda ilk addımlarını 

məhz  burada – Nadir müəllimin rəhbərliyi altında 

atmışdır. Məşqdən sonra biz söhbət edirik: 

-Nadir müəllim, yetirməniz Əli Əliyev barədə 

nə deyə bilərsiz? 

- Əlinin yaxşı güləşçi olmağına hələ ilk 

məşqlərdən inanırdım.  Çünki o, çox təvəzökar, 

çalışqan və özünə qarşı tələbkar idi. Həm də hər bir 

fəndi çox tez qavrayırdı. Yetir-məmin belə yüksək ad-

san qazanması məni hədsiz sevindirir. Əminəm ki, o, 

hələ bir çox mötəbər beynəlxalq yarışlardan qələbə ilə 

qayıdacaq. 

- Yəqin ki, bölmənizdə Əli kimi bacarıqlı  

gənclər yetiĢməkdədir. 

  -Bəli 40-a yaxın gənc güləşçi ilə məşq edir, 

təcrübəmi onlara öyrədirəm. Məncə Böyükxan 

Gülverdiyev, Mübariz Mikayılov, Səftər Nəzərov, 

Səyədulla Əkbərov və Elxan  Bayramov da yaxın 

gələcəkdə respublikanın seçmə koman-daları 

tərkibində uğurla çıxış edəcəklər. 

 -Bir məĢqçi kimi gənclərə arzunuz?    

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
485 

-Arzum budur ki, gələcək güləşmə ustaları  

hərtərəfli inkişaf etsinlər, ustalığın zirvəsinə 

yiyələnsinlər.  

Mən müsahibəyə görə Nadir müəllimə öz 

təşəkkürümü bildirdim, sonra isə biz birlikdə rayon 

mərkəzinə getdik. Bir azdan orada –uşaq-gənclər 

idman məktəbində Nadir müəlli-min başçılıq etdiyi  

bölmədə növbəti məşq başlanacaqdı. 

                              

                                                              Aqil 

Seyidbəyli, 

                                                           “ Ġdman” 

qəzeti, 

                                                                 

10.09.1977. 

 

 

 

 

“Ġdman” qəzeti  (qısa xəbərlər)  
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1980-ci il  ―Dinamo‖ təmsilçisi Kamal Mazanov 

 mart ayı       Riqa şəhərində keçirilən gənclər  ara- 

                sında  SSRİ  birinciliyində  bürünc  

                 medala   sahib olmuşdur. 

 

30 dekabr       III Respublika  gənclər oyunlarının  

  1981-ci il       proqramına daxil  olan  Yunan-Roma  

                        güləşi  üzrə  turnirdə  Məşkur  Qasımov  

                        (―Spartak‖)  çempion olmuşdur. 

 

01 avqust       Minskdə   gənclərin    III  Ümumittifaq 

1982-ci il        idman  oyunlarında  Mülayim  Xıdırov 

             (57 kq) dördüncü yeri tutmuşdur. 

 

 17 iyul          Mülayim  Xıdırov   (―Dinamo‖)  SSRİ 

1983-cü il      Xalqlarının  VIII  Spartakiadasının    
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                      qalibi olmuşdur       

                     

04 dekabr     ―Məhsul‖   KKİC    MŞ-nin   Cəlilabad   

1983-cü il       rayonunda    keçirilən   Yunan-Roma  

              güləş   üzrə   respublika  birinciliyində  

              Məşkur Qasımov (20 komanda,150 

              pəhləvan) çempion olmuşdur (70 kq).               

 

 

18 dekabr       Zaporojyedə  Bolqarıstan, ADR,  Rumi- 

1981-ci il         iniya,   İtaliya,  Finlandiya,  və   ÇSSR 

  ―klassiklərinin‖  iştirakı  ilə  keçirilmiş 

   beynəlxalq turnirdə üç pəhləvanımız 

 fəxri kürsiyə qalxmışdır. İştirakçılar 

arasında     Olimpiya oyunlarının, dünya 

və Avropa çempio-natlarının bir sıra 

mükafatçıları da olmuşdur.  
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      Turnirdə qələbə qazanmış SSRİ-nin 

doqquz pəhləvanından  üçü bakılıdır: Əli 

Əliyev (51 kq-dək), Viktor Avdışev (100 

kq-dək) birinci yeri, 48 kq-dək çəki 

dərəcəsində çıxış etmiş M.Allahverdiyev 

isə ikinci yeri tutmuşdur. 

 

 

 

14 iyul           1984-cü ildə  Frunzedə  gənclər  arasında 

1985-ci il       ölkə birinciliyinin finalçısı   olmuş,  

sonra                      

             isə   məktəblilərin   XV III   Ümumittifaq 

 Spartakiadasından    fəxri    

kürsünün 

 ən  yüksək pilləsinə çıxmış 

Masallı 

 idmançısı Azər Ġsayev bu 

günlərdə 

 Boloniyada keçirilmiş Avropa  
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 birinciliyində iştirak  etmək üçün   

 SSRİ –nin gənclərdən  ibarət  yığma 

 komandası heyətinə daxil  edilmişdir. 

      Budur   fərəhli    xəbər   alınmışdır. 

―Məhsul‖ atleti A.İsayev (56 kq-dək)   

İtaliya  xalçası üzərində bütün  

görüşləri inamla  keçiriləcək qızıl  

                medala layiq görülmüşdür. 

 

 

 

 

 

 

 

K ə n d    idmançılarımız 
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“YEDDĠNCĠ QĠTƏ” 

  

 Nəhayət, final görüşü! Yerli rəqib qüvvətli və 

təcrü-bəlidir.Tamaşıçılar da onu alqışlayırlar.Budur, 

ilk xallar qa-zanılır, rəqib irəli çıxır. Nadir deyəsən 

narahatdır. Lakin o, özünü itirmir. Mətanətlə güləşir. 

 Qələbə! Qələbə! Ürəyinə hakim kəsilən bu söz 

damarlarındakı qanla bir vurur. Mütləq qalib gəlməli! 

Nadir rəqibin ancaq kürəyini yerə vurmalıdır ki, 

müvəffəqiyyət  qazansın. ―Yeddinci qitəni‖ kəşf 

etməyə imkan  azalır. Axı, yoldaşlarına, məşqçiyə söz 

verib. 

 ―Yeddinci qitə‖ Nadirin özünün  termini idi. 

Güləşçi dostları arasında yayılmışdır. Bir vaxt Nadir 

coğrafiya fən-nini sevərdi. Kolumbun, Magellanın 

səyahətləri, bu səyahət-lər zamanı qarşılaşdıqları qeyri-

adiliklər barədə materiallar oxuyardı. Özü də dünya 

səyahətinə çıxmağı arzulayardı. 

    -Görərsiniz, lap elə ―yeddinci qitəni‖ kəşf 

edəcəyəm, deyəndə müəllimləri də, valideynləri də bu 

sadəlövhlüyünə gülərdilər. 

 1952-ci ildə Lənkəran şəhərindəki 3 nömrəli 

məktəbin idman zalında məktəblilər arasında güləşmə 
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yarışları ilə əlaqədar yoxlama məşqləri keçirilirdi. 

Doqquzuncu sinif şagirdləri arasında yarışan arıq bir 

uşaq məşqçisi Musa Axundovun nəzərini cəlb etdi. O, 

həmin uşağı yanına çağırıb soruşdu. 

 -Uşaq-idman məktəbində məşqələlərə gəlmək 

istəyirsənmi? 

 -Yox, müəllim! Mən coğrafiyaçı olacağam. 

 -Müəllim, Nadirin könlündən ―yeddinci qitə‖ 

kəşf etmək keçir, -deyə sinif yoldaşlarından kimsə 

dilləndi. 

 Musa müəllim Nadirin saçlarını qarışdırdı. 

 -Gəlsənə elə ―yeddinci qitən‖ni idmanda kəşf 

edəsən, dedi. Söz verirəm, sənə bələdçilik edərəm. 

 Məşqçinin sözü Nadirin xoşuna gəldi. 

 ...Bir illik məşqlər öz nəticəsini verdi. 1953-cü 

ildə Lənkəran şəhər 3 nömrəli məktəbinin son sinif 

şagirdi    N.Ağayev məktəblilər arasında respublika  

çempionu oldu. Elə sevinirdi ki, sanki ―yeddinci qitə‖ 

kəşf etmişdi. 

 Azərbaycan Dövlət Universitetinin coğrafiya 

fakultə-sinə qəbul olunanda da, 1953-cü ildə ali 

məktəb tələbələri arasında keçirilən güləş yarışlarında 
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çempion adını qaza-nanda da, ikinci kursda oxuyarkən 

Aşqabadda ali məktəb tələbələri arasında keçirilən 

güləş üzrə keçirilən SSRİ birin-ciliyində 2-ci yeri 

tutanda da elə bilmişdi ki, ―yeddinci qitə‖ni kəşf edib. 

 İndi yenə ―yeddinci qitə‖ni kəşf etmək lazımdır. 

O, bunu etməlidir. Budur, rəqib yeni bir fənd işlətməyə 

cəhd göstərir. Nadir imkan vermir. Cəld tərpənib onu 

başı üstün-dən atır. 

 Alqışlar səhnəni titrədir. Rəqibin kürəyi yerə 

dəy-mişdi. 

Təmiz qələbə! Qələbə! ―Yeddinci qitə‖nin kəşfi! 

 Bu azerkeşlərə nə olub belə? Niyə alqışları 

kəsmək bilmir. Səhnəyə çıxıb qalibi qucaqlayanların, 

tər-tər çiçək verənlərin sayı artır. Bayaq rəqibin hər 

kiçik müvəffəqiy-yətinə sevinənlər indi onu təbrik 

etməkdən doymurlar, 

 ...Qax şəhərində keçirilən Azərbaycan 

birinciliyində fəal iştirak edən Nadir Ağayev fəxri 

kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxdı, respublika 

çempionu oldu. 

 Bu qələbə Nadirin nə əvvəlinci, nə də axırıncı  

qələ-bəsi idi. 1954-cü ildə Azərbaycan SSRİ-nin 

yığma koman-dasının üzvü olan N.Ağayev ali məktəb 
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tələbələrinin Aş-qabad və Mahaçqala şəhərlərində 

keçirilən SSRİ birin-ciliyində iştirak edəndə də yeni 

müvəffəqiyyətlər qazandı. Kirovabadda (indiki Gəncə) 

keçirilən Zaqafqaziya çem-pionatında 3-cü yeri, 1968-

ci ildə Yoşkar-Ola şəhərində ke-çirilən SSRİ 

birinciliyində isə dördüncü yeri tutdu. 

 SSRİ idman ustalığına namizəd, məşqçi Nadir 

Ağa-yevlə üz-üzə oturmuşduq. Stolun üstündəki sənəd 

və ma-teriallara, büllur kuboklara baxmaqla qurtaran 

deyildi. Əs-lində, bunların hər biri bir ―yeddinci qitə‖ 

idi. Bunlar Nadirin və onun tələbələrinin əməyi, 

zəhməti nəticəsində kəşf olun-muşdu. 

 Universiteti bitirdikdən sonra Nadir Ağayev bir 

müddət Lənkəran rayonundakı uşaq-gənclər idman 

məktə-bində məşqçi  işlədi. Burada istedadlı güləşçilər 

yetişdirdi. Hazırda Minsk şəhərində məşqçi işləyən, 

SSRİ-nin əməkdar məşqçisi Ağamusa Nuriyev, 

Moskva şəhərində yaşayan SSRİ idman ustası 

Ağanəcəf Nəcəfov, SSRİ idman ustalığına namizədlər 

Zakir Cəfərov və Fariz Məhərrəmov məhz Nadir 

Ağayevin ciddi səyi nəticəsində uğurlu yol keçmişlər. 

Artıq bir neçə ildir ki, Nadir Ərkivan kəndində 

yaşayır. Masallı uşaq-gənclər idman məktəbində 

məşqçi işləyir. 
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 ...1973-cü ildə Kürdəmir şəhərində keçirilən 

Azərbay-can birinciliyində rayonumuzun ―Məhsul‖ 

kənd könüllü id-man cəmiyyətinin nümayəndələri 

ikinci yeri tutdular. Həmin görüşdə Rafiq Nağıyev və 

Əli Əliyev fərqləndi. Onlar rə-qiblərin kürəyini 30 

saniyədə yerə vurdular. 1975-ci ildə məktəblilərin 

Bərdədə keçirilən klassik güləş üzrə Azərbay-can 

birinciliyində respublika çempionu adını qazanan 

Masal-lı məktəbliləri həmin ilin avqust ayında 

Düşənbə şəhərində SSRİ birinciliyi yarışlarında 

respublikamızı təmsil etdilər. 

Yarışların hakimi L.Bayko güləşçilərimizdən 

Böyük-xan Güverdiyevə gümüş, Ağarza Nurullayevə  

isə bürünc medal təqdim etdi. Komandamız üçüncü 

yeri tutdu. Həmin qələbədən sonra məşqçi N.Ağayev 

Tacikistan  SSR  Maarif  Nazirliyinin birinci dərəcəli  

diplomu ilə  təltif  olundu. On-ların bu qələbələri 

―Bakinskiy raboçi‖, ―Selskya jizn‖, ―Azərbaycan 

gəncləri‖ və ―Azərbaycan müəllimi‖ qəzetlə-rində 

tərifləndi. 

 Söhbət Avropa çempionu, İtaliyada keçirilən  

Bey-nəlxalq  turnirin qalibi  Əli Əliyevdən düşəndə 

məşqçinin  sevinci  köksünə sığmırdı: 

    -Əli mənim bacarıqlı yetirmələrimdəndir. Onun 

müvəf-fəqiyyətlərinə nə qədər sevinirdim. İlk qızıl 
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medalı 1975-ci ilin dekabrında alıb. Yerevanda 

keçirilən SSRİ birinciliyində, sonra Zaparojets 

şəhərində SSRİ kubokunun sahibi olub. Daha sonra 

İtaliyada və Avropa birinciliyində müvəffəqiyyət 

qazanıb,  -deyə Nadir iftixarla bildirdi. 

Nadir güləşmənin sirlərini öyrətdiyi gənclərdən 

çoxlu məktub alır. Bu məktubları həyəcansız oxumaq 

olmur. ―N‖ hissəsinin çempionu Bəybala Səmədovun 

məktubu daha maraqlıdır. O, yazır: ―Əziz müəllimim! 

Bu yaxınlarda Qərb qoşunları birinciliyi üzrə keçirilən 

güləşmə yarışlarının çem-pionu olmuşam. Sizin 

təbirinizcə desəm, ―yeddinci qitə‖ kəşf etmişəm. Bu 

qələbəni sizin adınızla bağlayıram. Final görü-şündə 

çətinlik çəkirdim, rəqib çox güclü idi. Elə bildim güləş 

zalındasınız. Bu hiss qoluma qüvvət verdi. Rəqibə 

qalib gəl-dim...‖ 

... Nadirin yaşı 40-ı haqlasa da ürəyi illərdən bəri 

könül verdiyi peşəsinə etibarlı qalıb. O, yeniyetmələrlə 

saatlarla  işləyir, yorulmur. 

Masallı uşaq-gənclər idman məktəbi güləşmə 

bölmə-sinin rəhbəri, Azərbaycan SSRİ-nin əməkdar 

məşqçisi, SSRİ idman ustalığına namizəd, klassik  

güləşmə üzrə Azərbaycan çempionu və respublika 

dərəcəli hakim Nadir Ağayevdən ayrılanda o dedi: 
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- Hələ kəşf olunmamış ―yeddinci qitə‖lər var. Bu 

kəşfləri yetişdirmələrim edəcək. 

          

 Rəsul Rzayev, Ģtatdankənar müxbir, 

                   “ÇağırıĢ” qəzeti, 2 oktyabr 1976-cı 

il.  

 

LƏNKƏRANLILAR QALĠB GƏLDĠLƏR 

ġəhərimizdə sərbəst güləĢmə üzrə Azərbaycanın 

zona spartakiadası keçirilmiĢdir. Səkkiz rayonun 80-

a qədər gü-ləĢçisi qələbə uğrunda mübarizə 

aparmıĢdır. Hansı rayo-nun komandası qalib 

gələcəkdir? Sabirabad, Saatlı, Sal-yan, ĠmiĢli, 

Astarxanbazar (indiki Cəlilabad), Masallı, Astara, 

Lənkəran? Martın 2-də qurtaran yarıĢlar bu suala 

cavab verdi. Lənkəran güləşçiləri spartakiadada 

fərqlənmiş-lər. Onlar elə ilk görüşlərdə özlərinin 

təcrübəli və texnikalı olduqlarını göstərmişlər. 

Dörd dövrədən sonra ən güclü güləşçilər final 

yarış-larında iştirak etmək hüququ qazanmışlar. Final 

yarışlarına baxmaq üçün şəhər mədəniyyət evinin 

tamaşa salonuna çox-lu idman həvəskarı toplaşmışdı. 
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Hamı həyəcan keçirirdi: idman həvəskarları da, 

məşqçilər də, güləşçilər də. Qonq ça-lınır. Xalça 

üzərində ən yüngül çəkili idmançılardan Hüsey-nov 

(Lənkəran) və Əliyev (Astara) çıxırlar. 

Lənkəran güləşçisi Rafiq Hüseynov rəqibinə 

nisbətən daha texnikalı idi. O, üstünlük qazandı və 

komandaya ilk qələbə gətirdi. Onun qələbəsi komanda 

yoldaşlarını ruhlan-dırdı. Qalan görüşlər də Lənkəran 

güləşçilərinin üstünlüyü çəraitində keçdi. Beləliklə də 

iki gün davam edən 8 çəki də-rəcəsinin 7-də Lənkəran 

güləşçiləri çempion adını qazan-dılar. 

Budur, spartakiadanın çempionları – ən yüngül 

çəkidə Rafiq Hüseynov, yüngülvari çəkidə Zakir 

Cəfərov, yarımyüngül çəkidə ƏĢrəf Nəhmətov, yüngül 

çəkidə Fərid Məhərrəmov, orta çəkidə Nadir Ağayev,  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
498 

yarımağır çəkidə Aleksandr Salitski, ağır çəkidə 

idman ustası Əbdül Əliyev (hamısı Lənkəran), 

yarımorta çəkidə Taksir Dadayev (Saatlı). 

Komanda zaçotunda birinci yeri Lənkəran 

komandası, ikinci yeri Salyan güləşçiləri, üçüncü yeri 

isə Masallı koman-dası tutdu. 

Qaliblər martın 14-də Nuxa şəhərində 

güləşçilərin zona  spartakiadasının finalında iştirak 

edəcəklər. 

                                                        Z. DAVUD, 

                        “Leninçi”  qəzeti,  5 mart 1966-cı 

il.  

 

ÜÇÜNCÜ YER PĠS DEYĠL 

  

 Döşək üzərinə çıxan ilk güləşçimiz məğlub 

oldu. Bu, hamını məyus etdi. Yarış zamanı özünü 

həmişə təmkinli və səbirli aparan Nadir Ağayev də 

narahat oldu. O, bu yarışa ciddi hazırlıq görmüş və 

yarışdan gözəl nəticə əldə etmək ümüdindəydi. Onlar 

bura gələrkən mükafata layiq yerlərdən birini tutmağı 
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qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Amma ilk güləşçinin 

məğlubiyyəti... 

 Bu vaxt ikinci pəhləvanımızı döşək üzərinə 

çağırdılar. Bu, Ədalət Mazanov idi. Ən yüngülvari 

çəkidə çıxış edən Ədalət ilk dəfə idi ki, belə məsul 

yarışda iştirak edirdi. Elə buna görə də həyəcan 

keçirirdi. Ədalətin rəqibi Qax rayonundan idi. Hakimin 

fiti eşidilən kimi Ədalət fəal hü-cuma keçdi, çevik 

hərəkətləri, gözlənilməz fəndləri ilə rəqi-bini çaş-baş 

saldı. Heç 2 dəqiqə keçməmişdi ki, zalı alqış sədaları 

bürüdü. Hakim Ədalətin əlini yuxarı qaldırdı. O, qalib 

gəlmişdi. Sonrakı üç oyundan ikisini Ədalət qələbə ilə 

başa vurdu. 

 Haqqında danışdığımız yarış bir neçə gün 

bundan əvvəl Bakıda keçirilmişdir. Bu məsul yarışda 

idman məktəb-lərinin respublika birinciliyində 

rayonumuz ilk dəfə idi ki, iştirak edirdi. Rayonumuzu 

bu birincilikdə Masallı idman məktəbinin 10 pəhləvanı 

təmsil edirdi. 

 ...Ədalətdən sonra xalça üzərinə Yaqub 

Mahmudov çıxdı. O da Ədalətin nəticələrini təkrar 

etdi. 3 qələbə qazan-dı, sonuncu görüşdə isə məğlub 

oldu. Oyun vaxtı onun cə-sarətli hücumları, qələbə 

uğrunda inadkar mübarizəsi dəfə-lərlə azarkeşlərin 

alqışına səbəb oldu. 
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 Mükafata layiq yer tutan güləşçilərdən Qulam 

Fərzullayev də yaxşı nəticə əldə etdi. Məşqçi özü 

etiraf etdi ki, Qulamdan bu ümidi gözləmirdi. Çünki o, 

məşq vaxtı tez-tez səhv edir, bəzən isə ən real 

imkanlardan istifadə edə bilmirdi. Yarış vaxtı isə elə 

bil ona yeni qüvvət gəlmişdi. Qulam iki görüşü yüksək 

səviyyədə keçirdi. Sonuncu gö-rüşdə isə xal hesabı ilə 

uduzdu. 

 Yeri gəlmişkən bir şeyi də qeyd edək ki, 

mükafata layiq yerləri tutan bütün pəhləvanlarımız 

nədənsə, sonuncu görüşdə məğlub edilmişlər. 

Məlumdur ki, sonuncu görüşdə - final görüşündə 

pəhləvanlarımız daha güclü rəqiblərlə qarşılaşmışlar. 

Yarışmalarda ilk dəfə çıxış edən komanda üçün bütün 

görüşləri qələbə ilə başa çatdırmaq, əlbəttə, çətindir. 

Amma bu, sonuncu görüşlərdəki məğlubiyyətə haqq 

qazandırmır. Güman edirik ki, sonrakı yarışlarda 

güləşçiləri-miz bu ənənəni pozmağa nail olacaqdır. 

Yazımın sonunda daha iki güləşçi haqqında az da 

olsa məlumat vermək istəyirəm. Onların hər ikisi 

ikinci yeri tutmuşdur: Rafiq Nağıyev və Hidayət 

Kərimov. Rafiq Ərkivan kənd orta məktəbinin IX 

sinifində oxuyur. Belə ciddi yarışda ilk dəfə iştirak 

edirdi. O, görüşlərin ikisində meydanı qalib, birində 

isə məğlub kimi tərk etdi. Ağır çəkidə çıxış edən 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
501 

Rafiqdə əsil güləşçiyə məxsus olan cəldlik, cə-sarətlik, 

ən çətin anlarda belə ruhdan düşməmək xüsusiyyəti 

vardı. 

 Hidayətin adı isə rayonumuzun idman 

ictimaiyyətinə yaxşı tanışdır. O, iki ildir ki, güləşmə ilə 

məşğul olur. Keçən il məktəblilərin respublika 

spartakiadasında 1-ci yerə layiq görülmüş və həmin il 

Həştərxanda keçirilən Ümumittifaq birinciliyinə vəsiqə 

almışdı. Bu yarışda da o, yaxşı nəticə əldə etmişdi. 

 Bir neçə gündür ki, pəhləvanlarımız rayona 

qayıtmış-lar. Məşqçi Nadir Ağayevlə pedaksiyada 

görüşdük. O dedi:  

-Bəli, biz qalib gəldik. 21 komanda yarışında 3-

cü yeri tutduq. Yarışlara əvvəlcədən ciddi və möhkəm 

hazırlıq öz nəticəsini göstərdi. Şəxsi  birincilikdə 4 

pəhləvanımız 2-ci, 1 pəhləvanımız isə 3-cü yerə layiq 

görüldü. Qaliblər Ümumittifaq yarışlarında iştirak 

etmək hüququ qazanmışlar. 

 

   Zahir Əmənov, 

   Yerli radionun əməkdaĢı, 

“ÇağırıĢ” qəzeti,  
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29 noyabr 1971-ci il. 

 

 

 

GƏNC PƏHLƏVANLAR  

XALÇA ÜZƏRĠNDƏ 

 

 Bir neçə gün idi ki, ―Komsomol‖ stadionunda 

klassik üsulla güləşənlərin rayon birinciliyi keçirilirdi. 

Artıq görüşlər başa çatmış, qaliblər 

müəyyənləşdirilmişdir. 

 90 nəfər idmançının iştirakı ilə keçirilən bu 

birincilikdə pəhləvanlar bütün çəki dərəcələrində 

yarışmışlar. Hakimlər heyəti iştirakçıların yaşları 

arasında fərqi nəzərə alıb idmançıları iki qrupa 

bölmüşdülər. Birinci qrupda yeniyetmə gənclər, ikinci  

qrupda  nisbətən yaşlılar çıxış etmişlər. Masallı, 

Ərkivan, Ġsgəndərli, BambaĢı, Gəyəçöl, Qızılağac, 

Qarğalıq, Bağlakücə və Xocavar məktəbliləri birinci 

qrupu təmsil edirdilər. ―Sovet Azərbaycanı‖,  Kalinin 

və K.Marks adına sovxozlar, rayon yığma komandası, 
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―Məhsul‖ kənd könüllü idman cəmiyyəti və uşaq-

idman məktəbi ikinci qrupa daxil idilər. 

 Budur xalça üzərinə yüngülvari çəki 

dərəcəsində çıxış edən Yaqub Mahmudov çıxır. Öz 

gözəl ustalığı ilə tamaşa-çıların dərin rəğbətini 

qazanmış gənc pəhləvan altıncı-son final görüşünü 

keçirir. Hakimin işarəsindən azacıq sonra, o, dərhal 

rəqibini körpü vəziyyətinə salır. Bu, çox çəkmir. 

Yaqubun qüvvətli biləkləri qarşısında rəqib tab 

gətirmir, 30-cu saniyədə məğlub olur. 

 Qalan çəki dərəcəsində Sücəddin Gülverdiyev, 

Mübariz Mikayılov, Əli Əliyev, Səyədulla Əkbərov, 

Böyükxan Gülverdiyev (Ərkivan) Malik Rəhmətov, 

Zakir Bağırov, Əlizadə Muradov, (İsgəndərli) Rafiq 

Babayev, Zöhrab Cəfərov, Ədalət Mazanov, Qulam 

Fərzullayev, Rafiq Nağıyev(UGİM), Məmmədhüseyn 

Ağayev (rayon yığma komandası),  Yusif Əsədov 

(Qızılağac), Sərhəng Məmmədov, Ramazan Abdinov 

(K.Marks adına sovxoz) çempion adını qazanmışlar. 

 Birinci qrupda komanda hesabında Bağlaküçə 

pəhləvanları qalıb adını qazanmışlar. İkinci qrupda isə 

uşaq-gənclər idman məktəbinin nümayəndələri birinci 

yeri əldə etmişlər. 
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 Yarışların baş hakimi, respublika dərəcəli 

hakim Nadir Ağayevdən birincilik haqqında 

danışmasını xahiş edirik. O deyir: 

 -Doğrusu, etiraf edim ki, yarışların bu qədər 

gərgin və maraqlı keçəcəyini gözləmirdim. İdmançılar 

əsil  pəhləvan kimi yarışmış, mübariz keyfiyyətlər 

nümayiş etdirmişlər. Aryı-ayrı atletlərə gəldikdə isə 

mən uşaq idman məktəbinin yetirmələri – Yaqub 

Mahmudovu və Qulam Fərzullayevi, Ərkivan kənd 

orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi  Ədalət Mazanovu 

xüsusilə qeyd etmək istərdim. Ədalət Mazanov keçən 

il gənclər arasında respublika birinciliyində mükafata 

layiq ikinci yeri tutmuşdur. Ümumiyyətlə, biz həmin 

yarış-larda komanda hesabında üçüncü yerə çıxdıq. Bu 

il müvəf-fəqiyyətimizi bir az da artırmaq fikirindəyik. 

Bir neçə gün-dən sonra sərbəst güləşənlərimiz Əli-

Bayramlıya, klassik güləşənlərimiz isə Kirovabada 

(indiki Gənşə şəhəri) yola düşəcəklər. Əlbəttə, biz 

istedadlı atletlərimizə çox ümid edirik. 

 Bəli, idmançıların səfər ərəfəsində ciddi məşqə 

eh-tiyacı vardır. Təəssüf ki, onlara qayğı göstərilmir. 

Hətta, adi-cə məşq etmək üçün belə şərait 

yaradılmamışdır. Rayon sta-dionunda əlverişli və 

münasib yer olduğu halda idmançılara burada məşq 
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keçməyə icazə verilmir. Bu haqda ciddi düşünmək 

lazımdır. 

 

                            Kərim 

Kərimov, 

                                      “Komsomol” sovxozunun   

idman  

                                            metodisti, Mahir Nemətov, 

                 “ÇağırıĢ”ın Ģtatdankənar 

müxbiri, 

          11 may 1972-ci 

il. 

 

 

MÜHÜM QƏLƏBƏ 

 

 Rayon mədəniyyət evi  bayramsayağı 

bəzədilmişdi. Burada Masallı və Lənkəran şəhər uşaq-

gənclər idman mək-təblərinin klassik üsulla 

güləşənlərinin yarışı keçirilirdi. Münsiflər heyətinə 
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idman mütəxəssisləri daxil edilmişdi. Idmançılar döşək 

üzərində məşq edirdilər. Masallı şəhər uşaq-gənclər 

idman məktəbinin məşqçisi Nadir Ağayevlə görüşdük. 

Ona ilk sualımız bu oldu: 

-Nadir müəllim, yarışları nə məqsədlə 

keçirirsiniz? 

-Bu günkü yarış SSRİ-nin 50 illik bayramı 

şərəfinədir. Həm də yanvarın 6-da Bakıda keçiriləcək 

məktəblilərin respublika birinciliyinə hazırlaşırlar. 

-Bu gün qalib gələcəyinizə əminsiniz? 

-Bunu qabaqcadan demək çətindir. Ancaq... 

Bu vaxt hakimin fit səsi eşidildi. Repreduktorlar 

səs-ləndi: 

-Döşəyin göy küncündə Masallı, qırmızı 

küncündə Lənkəran güləşçisidir.  

Mübarizə başlandı. Əvvəlcə Lənkəran idmançısı 

Ġs-mayıl Quliyev irəli çıxdı. Budur lənkəranlının 4 xalı 

var. Vəziyyət daha da gərginləşir. Həmyerlimiz Alim 

Cəfərov fənd işlədib, rəqibinin kürəklərinin yerə 

vuraraq koman-dasına ilk qələbə qazandırdı. Sonra 

xalça üzərinə 52 kilo-qram çəkidə olan Lənkəran 

idmançısı F. Səlimovla Masallı idmançısı 
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Məmmədzadə çıxdı, 6 dəqiqəlik gərgin mübari-zədən 

sonra Lənkəran güləşçisi xal hesabı ilə qalib gələrək 

hesabı bərabərləşdirdi. 

Şəhər 2 № -li orta məktəbin şagirdi 

M.Mahmudov rəqibi Ġ.Ġbrahimovu xal hesabı ilə 

udaraq komandasını yenə də irəli çıxardı. 

Ərkivan məktəblisi Zöhrab Cəfərov (50 

kiloqram çəkidə) 1, 25 dəqiqəyə rəqibi ElĢad Əliyevə 

qələbə çaldı. 60 kioqram çəkili lənkəranlı Əli 

Hüseynov 2,20 dəqiqəyə  həmyerlimiz Ġ. Əsgərovun 

kürəklərini yerə vurdu. 

Bundan sonra güləşçilərimiz dalbadal iki görüşü 

qələbə ilə başa vurdular. 60 kiloqram çəki dərəcəsində 

Elxan Bayramov, Zakir Quliyevə və 65 kiloqram çəki 

dərəcəsində olan X. Heydərov, F. Səmədova qalib 

gəldi. 

Yarışın ən gərgin və maraqlı oyunlarından biri də 

lənkəranlı M. Ġsmayılov və həmyerlimiz 

Ə.Əsədullayevin görüşü oldu. Hər iki güləşçi çoxlu 

fənd işlətdi. Dördüncü dəqiqədə hakim Rəhim 

Rəsulov fiziki cəhətdən qüvvətli olan M.İsmayılovun 

əlini yuxarı qaldırdı. Lakin güləş-çilərimiz ruhdan 

düşmədilər. Q.Fərzullayev Ə.Əliyevə (82 kiloqram), 

R.Nağıyev M.Məmmədova (87 kiloqram) və Fərman 
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Həbibov  lənkəranlı rəqibinə qalib gələrək koman-

damıza daha 3 xal qazandırdılar. F.Həbibovun ustalığı 

ta-maşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılandı. O, 

rəqibinin kürək-lərini 40 saniyəyə yerə vurdu. 

Beləliklə, Masallı şəhər uşaq-gənclər idman 

məktıbinin güləşçiləri Lənkəran idmançılarına böyük 

hesabla qalib gəldilər. 

Axırda yarışın baş hakimi, ―Məhsul‖ kənd 

könüllü idman cəmiyyətinin təlimatçısı, respublika 

dərəcəli hakim A.Abdul-layev, Masallı şəhər Uşaq 

Gənclər İdman Məktəbinin məşqçisi N. Ağayev 

güləşçilərə bəzi faydalı məsləhətlər verdi. 

 

            Həsənağa 

ƏLĠYEV, 

                             

“ÇağırıĢ” qəzeti,  

       4 yanvar 1973-

cü il. 

 

Çempionlar məlumdur 
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Üç gün davam edən klassik güləşənlərin rayon 

birincili-yində uşaq idman məktəbinin idmançıları 

mübarizə aparmışlar. 

Həmin günlər baş məşqçi Nadir Ağayevin işi 

daha çox idi. Gənç güləşçilərin bütün hərəkətlərini 

obyektiv qiymətlən-dirmək, gücləndirmək, güclülərin 

güclüsünü seçmək asan iş deyil. Məşqçiyə onun 

təcrübəsi az kömək etmirdi. Axı, Nadir müəllim 

dəfələrlə respublika yarışlarının iştirakçısı olmuş, 

mükafata layiq yerlər tutmuşdur. 

...Budur, xalça üzərində yüngül çəkidə iki 

məktəbli gülə-şir. Ərkivanlı ―pəhləvan‖ daha çox 

çevikdir, fəndgirdir, yaşlı-lara məxsus hərəkətləri 

sərbəst yerinə yetirir. Finalda ilk qalib-lərin adı çəkilir: 

Qardaşəli Əzizov, Mübariz Mikayılov, Əli Əliyev... 

Rayon birinciliyində Masallı şəhər məktəblərinin 

nüma-yəndələri də inamla mübarizə aparırdılar. 2 

nömrəli məktəbin gənc atleti Mahmud Mahmudov (52 

kiloqram) bütün  rəqib-lərinə qalib gələrək çempion 

oldu. 3 nömrəli məktəbin şagirdi Məhərrəm 

Məmmədovu (56 kiloqram) çempion adına layiq 

görüldüyü üçün təbrik etdilər. 
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60 kiloqram çəki dərəcəsində fəxri kürsünün ən 

yüksək pilləsinə 2 nömrəli məktəbin nümayəndəsi 

Elxan Bayramov qalxdı. 

Yuxarı çəki dərəcəsində güləşən pəhləvanların 

mübari-zəsi gərgin keçdi. XurĢud Heydərov (65 

kiloqram), Rauf Əsədov (70 kiloqram), Qulam 

Fərzullayev (75 kiloqram), Əlizahir Ġbrahimov (81 

kiloqram), Rafiq Nağıyev (87 kilo-qram) bütün 

rəqiblərinə qalib gələrək çempion oldular. 

Qaliblərə rayon komsomol komitəsinin Fəxri 

fərmanları və RXMŞ-nin mükafatları təqdim olundu. 

Çempionlar respublika birinciliyində iştirak 

etmək hü-ququ qazandılar. Yığma komanda 

rayonumuzun idman şərəfini qorumaq üçün Sumqayıta 

yola düşmüşdür. 

    

           Zahir 

Əmənov, 

                                                 ”ÇağırıĢ” 

qəzeti, 

                                             6 yanvar 

1973-cü il. 
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             Ġdmançılarımızın qələbəsi 

 

 Bir heçə gün bundan əvvəl rayonumuza şad 

xəbər yayıldı. ―Məhsul‖ kənd könüllü idman cəmiyyəti 

pəhləvanları Kürdəmirdə keçirilən Respublika 

birinciliyi yarışlarında  layiqli yer tutmuşlar. Bununla 

Ə.İbrahimov, Y.Mahmudov yarış iştirakçıları arasında 

(Bakı, 1970-ci il.) 
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əlaqədar əməkdaĢımız DadaĢ Bəxtiyar komandanın 

məşqçisi Nadir Ağayevlə və yarışın digər iştirak-çıları 

ilə görüşmüş, onlardan yarış haqqında danışmağı xahiş 

etmişdir. 

 N. Ağayev: 

 - ―Məhsul‖ kənd könüllü idman cəmiyyətinin 

respublika şurasından teleqram aldıq. Orada 

yazılmışdı. ―1956-1957-ci il-lərdə anadan olmuş 

gənclər arasında klassik güləşmə üzrə respublika 

birinciliyinə komanda göndərməyinizi xahiş edirik.‖ 

Doğrusu bu xəbər idmançılarımızın lap ürəyindən  

oldu. Atalar yaxşı deyib ki,  bağban öz bağının barını 

səbirsizliklə gözləyir. Biz məşqçilər də  çəkdiyimiz 

zəhmətin  bəhrəsini yarışlarda dadırıq.  ―Məhsul‖ kənd 

könüllü idman şəmiyyətinin rayon şu-rasının sədri 

Əzizulla Xudaverdiyevlə bu barədə məsləhətləş-dik. 

Qərara aldıq ki, yarışa 11 nəfər pəhləvan aparaq. 

N.Ağayev, R.Nağıyev, X.Heydərov, F.Həbibov 
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Fevralın 20-də  Kürdəmir rayonuna yola düşdük. 

Həmin günün səhəri yarışlar başlandı. Bəri başdan 

qeyd  edim ki, bir məşqçi kimi pəhləvanlarımızın 

etimadı doğuracaqlarına əmin idim Respub-lika 

birinciliyində iştirak etmək üçün 11 rayondan 13 

komanda gəlmişdi. Şamaxı, Qazax, Kürdəmir, Yevlax, 

Zaqatala, Sabira-bad, İmişli, Füzuli və başqa 

rayonların komandaları yarışda iştirak edirdilər.  

 Rayonun pəhləvanlarını təmsil edən Rafiq 

Nağıyev, Əli Əliyev, Fərman  Həbibov, XurĢud  

Heydərov yarıĢda əsil Ģücaət göstərdilər. Rafiq 

Nağıyev və Fərman  Həbibov rəqiblərinə qalib gələrək 

birinci yeri tutdular. Onlar birinci də-rəcəli diplomla 

təltif olunaraq çempion adına layiq görüldülər. Əli 

Əliyev, XurĢud Heydərov da finala çıxdılar. Hər iki 

pəhlə-van xal hesabı ilə uduzaraq 2-ci yeri tutdular. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, həmin pəhləvanlar 

uşaq-gənclər idman məktəbinin yetişdirmələridirlər. 

Məktəbin tari-xində bu, ikinci fərəhli hadisədir. 

       İndi qarşıdan ən məsul yarışlar gəlir. 

Pəhləvanlardan Əli Əliyev, Fərman Həbibov və Rafiq 

Nağıyev Ümumittifaq yarış-larına hazırlanmaq üçün  

Bakıya məşq toplanışına gedəcəkdir. 
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 Kürdəmirdə keçirilən yarış zamanı 

pəhləvanlarımızın bir xüsusiyyəti tamaşaçıların və 

hakimin diqqətini daha çox cəlb edirdi. Pəhləvanlar 

olduqca yaxşı fənd işlətməyi bacarır, klassik  güləşin 

qayda-qanunlarına əməl etməyə çalışırdılar. 

 Rafiq Nağıyev - Ərkivan kənd orta məktəbinin 

son sinif şagirdi, yarış iştirakçısı: 

 -Respublika birinciliyinə yola düşəndə həyəcan 

keçi-rirdim. Yol boyu hey fikirləşirdim, görəsən 

göstərilən etimadı doğrulda biləcəyikmi?  Mən 67 kq 

çəkidə döşək üzərinə çıx-dım. İlk rəqibim Füzuli 

rayonundan gəlmiş pəhləvan A.Məm-mədov idi. Mən 

qələbə qazanmaq üçün 3 dəqiqə vaxt sərf et-dim. 

Təvazökarlığdan kənar olsa da deməliyəm ki, ikinci 

rəqi-bim – kürdəmirli  pəhləvan döşək üzərinə 

çıxmaqdan çəkindi. Beləliklə, birinci yeri tutaraq 

yarışın birinci dərəcəli diplomunu və çempion adını 

aldım. 

         Fərman Həbibov - şəhər 2 nömrəli orta 

məktəbin son si-nif şagirdi, yarış iştirakçısı: 

 -Yarışa yola düşəndə  sinif yoldaşlarım mənə 

dedilər: ―Əgər qalib gəlməsən geri dönmə‖  əlbəttə bu 

zarafatda ciddilik də var idi. Qalib gəlmək üçün çoxlu 

fənd bilməklə yanaşı möhkəm iradə lazımdır.  Mən ilk 
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dəfə Kürdəmir pəhləvanı Q.Xalidovla, sonra isə 

sabirabadlı B.Vəliyevlə döşək üzərinə çıxdım, sonra 

isə sabirabadlı B.Əliyevlə döşək üzərinə çıxdım. Etiraf 

etməliyəm ki, hər iki rəqibim təcrübəli güləşçilər idi. 

Buna baxmayaraq  qalib gəlmək üçün birinciyə 3 

dəqiqə, ikin-ciyə isə 30 saniyə vaxt sərf etdim. Hakim 

sağ əlimi qaldırıb elan etdi ki, respublika birinciliyinin 

qalibi hesab olunursan. Mənə də yarışın diplomu və 

respublika çempionu adı verildi. Arzum ümumittifaq 

yarışında layiqli yerlərdən birini tutmaq-dır. 

 Əli Əliyev  – Bağlakücə kənd səkkizillik 

məktəbinin son sinif şagirdi, yarış iştirakçısı: 

         -Mən döşək üzərinə çıxanda tamaşaçılar 

təəccübləndi. Axı, boydan balaca, həm də arıq 

olmağım onları heyrətləndir-mişdi. Yerdən ―uşaqdır, 

tez məğlub olacaq‖ sözlərini də eşidir-dim. Mübarizə 

başlananda onların fikirləri alt-üst oldu. Şa-maxılı A. 

Atakişiyevi 55 saniyəyə, füzulili pəhləvan  İ. Meh-

tiyevi 1 dəqiqə 30 saniyəyə məğlub edərək finala 

çıxdım. Fi-nalda Qazax pəhləvanına xal hesabı ilə 

uduzdum. İkinci yerə layiq görüldüm. Buna 

baxmayaraq respublika yığma komanda-sına daxil 

edilmişəm. 

 XurĢud Heydərov – Ərkivan kənd orta 

məktəbinin doqquzuncu sinif  şagirdi, yarış iştirakçısı: 
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        -65 kiloqram çəkidə döşək üzərinə çıxdım. 

Yevlaxlı Y.Ağayevin və qazaxlı Y.Qadirovun 

kürəklərini döşək üzərinə vurmaq üçün 2 dəqiqə 40 

saniyə kifayət etdi. Sonrakı görüş-lərdə P.Əhmədovu 

(Şamaxı), X.Abdullayevi (Kürdəmir) xal hesabı ilə 

udub finala çıxdım. Lakin final yarışda Y.Əsədova 

(Yevlax) xal hesabı ilə uduzdum. İkinci yerə cıxdım. 

Burax-dığım səhvləri gələcək yarışlarda təkrar 

etməmək üçün öz üzə-rimdə səylə çalışıram. 

 Əminik ki, rayonumuzun idmançıları özlərinin 

bacarıq və vərdişlərini daha da təkmilləşdirərək 

Ümumittifaq yarışların-da  layiqli yerlərdən birini 

tutacaqlar. 

 Uğur olsun, dostlar! 

 

                             “ÇağırıĢ” 

qəzeti, 

                                                                 06 mart 1973-

cü il. 

 

DÜġƏNBƏ GÖRÜġLƏRĠ 
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 Rayonumuzun məktəblilərindən ibarət klassik 

güləşmə komandası bu günlərdə SSRİ birinciliyi 

yarışlarından qayıtmış-dır. Birincilik Tacikistan 

respublikasının paytaxtı Düşənbə şə-hərində keşirilirdi. 

Güləşçilərimiz bu görüşdə respublikamızın idman 

şərəfini qorumuşlar. 

 Əvvəlcədən qeyd edək ki, idmançılarımız bu 

məsul yarışa ciddi hazırlıqla getmişdilər. Yarışlardan 

xeyli əvvəl pəh-ləvanlar rayon uşaq-gənclər idman 

məktəbinin məşqçisi Nadir Ağayevin, Bakıdakı 12 

günlük məşq toplanışında isə idman ustası Nicat 

Abbasovun rəhbərliyi altında gərgin məşq etmiş-dilər. 

 Düşənbədə respublikanın ən böyük idman 

sarayı  yarış iştirakçılarının sərəncamına verilmişdi. 45 

kiloqram çəki dərə-cəsində meydançaya çıxan 

Böyükxan Gülverdiyev birinci dəfə Tacikistan 

idmançısı ilə görüşmüşdür. Güləşçi yerli komanda-nın 
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nümayəndəsinə kəskin müqavimət göstərsə də döşəyi 

məğlubiyyətlə tərk etmişdir. Sonrakı görüşlərdə isə 

Böyükxan Qazaxıstan, Türkmənistan, RSFSR və 

Özbəkistan respublika-larının nümayəndələrinə qalib 

gəlmişdir. Son görüşdə B.Gül-verdiyev yenə də 

Tacikistan güləşçisinə məğlub olaraq fəxri kürsünün 

üçüncü pilləsində durmuş, fəxri fərmanla təltif olun-

muşdur. 

 48 kiloqram çəki dərəcəsində komandamızı 

Mübariz  Mikayılov təmsil etmişdir. O, təcrübəli 

güləşçidir. Respublika birinciliyində həmişə fəxri 

yerlər tutmuşdır. M.Mikayılov ilk görüşlərdə 

Tacikistan və RSFSR nümayəndələrinə qalib gələ 

bilməsə də, şəxsi birincilikdə dördüncü yerə çıxmışdır. 

Ko-mandanın digər çəki dərəcəsindən olan üzvləri də 

şəxsi hesabda IV,V yerləri tutmuşlar. Yeddioymaq 

məktəbliləri B.Səmədov və A.Nurullayev, Ərkivan 

məktəbliləri G.Nağıyev və N.Cahan-girov, şəhər 

məktəbliləri E.Bayramov bə İ.Şahgəldiyev bütün 

rəqibləri ilə axıra kimi tam mübarizə aparmış, özlərini 

əsil  id-mançı kimi göstərmişlər. Boradigah məktəblisi  

Nazim Quliye-vin  fəndləri tamaşaçıların böyük 

marağına səbəb olmuşdur.  O, xalça üzərinə yaxın 

vaxtlarda gəlməsinə baxmayaraq məşq toplanışından 

səmərəli istifadə etmiş, güləşmənin sirlərini yaxşı 

mənimsəmişdir. 
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 Güləşçilərimiz  Düşənbə  yarışlarında 

Tacikistan və Öz-bəkstan komandalarından sonra 

ümumi hesabda üçüncü yeri tutmuşlar. Yarışlar 

rayonumuzun güləşçiləri üçün böyük təcrü-bə məktəbi 

olmuş və şübhəsiz ki, onların gələcək hazırlığına 

müsbət təsir göstərəcəkdir. 

       

          

M.Ağayev, 

             rayon bədən 

tərbiyəsi və   

            idman komitəsinin 

sədri, 

                                                                 “ÇağırıĢ” 

qəzeti,  

                                                            06 sentyabr 

1975-ci il. 
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Müzəffər addımlarla 

        

         Biz onları ölkə çempionları adı münasibəti ilə 

sanki bu yaxınlarda təbrik etmiĢdik. Bu gün isə Əli 

Əliyev və Viktor AvdıĢev daha yüksək ada – 

Avropa çempionları adına layiq görülmüĢlər!  Bəli, 

gənc pəhləvanlarımız mü-zəffər addımlarla 

irəliləyirlər. Onu da qeyd edək ki, id-mançılarımız 

qitə birinciliyinə “sıravi” usta kimi get-miĢdilər. 

Ġndi isə onlar beynəlxalq dərəcəli idman ustalarıdır.  

 

 -Əli, ilk növbədə güləşmə ilə necə məşğul 

olmağa baş-ladığın barədə danış . 

 -Masallıda, Bağlakücə məktəbində yeddinci 

sinifdə oxu-yurdum, güləşmə bölməsində məşğul olan 

uşaqlar bir dəfə məni də özləri ilə məşqə apardılar. 

Həvəslə onlara qoşuldum. Çünki öz qüvvəmə arxayın 

idim. 

 İlk məşqçim Nadir  Ağayevi heç vaxt 

unutmayacağam. Onun sayəsində güləşməyə olan 

marağım məhəbbətə çevrildi. O mənə deyirdi ki, 

məşqlərdə yalnız gərgin əmək sayəsində 

müvəffəqiyyətə nail olmaq mümkündür. 
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 Hazırkı, məşqçim  İ.Çöpçiyev də  bu fikrin 

tərəfdarıdır. Söz düşmüşkən mən Bakıya, respublika 

idman internat-mək-təbinə oxumağa gəldiyim ildən – 

1973-cü ildən onun başçılığı altında məşq edirəm.  

 -Viktor, yoldaşın haqqında nə deyə bilərsiniz?  

 - Hələ iki il əvvəl məktəblilərin Ümumittifaq 

sparta-kiadasında Əli üçüncü yeri tutaraq ilk böyük 

müəvəffəqiyyətini qazanmışdı. Sonralar o turnirdən-

turnirə daha inamla çıxış et-mişdir. 

Yaxşı yadımdadır, gənclər arasında SSRİ 

kuboku uğ-runda komanda yarışlarında Əli bütün beş 

görüşü udmuş, sonra İtaliyada keçirilmiş beynəlxalq 

turnirdə birinci yeri tutmuşdur. Vətənə qayıtdıqdan 

sonra ölkə çempionu olmuşdur. İndi isə Avropa 

çempionudur. 

 -Xahiş edirəm, Əlinin Poznanda çıxışları barədə 

ətraflı danışasan. 

 -Dostum əla güləşmişdir. Hamı – mütəxəssislər 

də, id-mançıların özləri də onun ustalığına heyran 

qalmışlar. Məgər yeddi görüş keçirib, hamısında da 

rəqiblərin kürəyini yerə vur-maq hər pəhləvanın 

işidir?! 
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 Onun Bolqarasıtanlı Bakirovla həlledici görüşü 

xüsusən yadımda qalmışdır. Bakirov da birincilikdə 

inamla çıxış edirdi. Ancaq o, Əli ilə bacara bilmədi... 

 Ə.Əliyev və B.Avdışevlə birlikdə beynəlxalq 

dərəcəli hakim Məkan Zalov da redaksiyamıza 

gəlmişdi. Həmyerlimiz Poznanda sovet hakimlərini 

təmsil etmişdir. 

 Ümumiyyətlə, öz nöqteyi nəzərimi  və Poznan 

xalçası üzərində gənc pəhləvanların çıxışlarını izləmiş 

əksər mütəxəs-sislərin fikrini ifadə edərək deyə  

bilərəm ki, həmyerlilərimiz hamıya xoş təsir 

bağışlamışlar. Əli və Viktor bütün görüşləri müasir 

tələblər səviyyəsində keçirmiş, yüksək texniki və 

taktiki ustalıq, əla fiziki hazırlıq nümayış etdirmişlər. 

 Odur ki. güləşçilərin məşqçiləri Nadir Ağayevi  

və Ġsmayıl  Çöpçiyevi, habelə Azərbaycan SSR 

əməkdar məşqçisi AğakiĢi  Ġsgəndərovu təbrik edə 

bilərik. 

 Mən laureatlarla  görüşüb ayrılarkən onların 

gələcək planları ilə maraqlandım.  

 -Azərbaycan DBTİ-yə daxil olmağa 

hazırlaşacağıq, –deyə hər ikisi bir ağızdan cavab verdi. 
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 Arzu edirik ki, çempionlarımız xalça üzərində 

olduğu kimi imtahanlarda da müvəffəqiyyət 

qazansınlar. 

                             

 F.Bağırlı,                                                                                     

“Ġdman” 

qəzeti, 

  01 iyul 1976-cı il. 

 

PƏHLƏVANLARIN YARIġI 

 

 Masallı uşaq idman məktəbinə tələsənlərin sayı 

bu gün xeyli artmışdı. Buraya güləşçilər, idman 

müəllimləri, valideynlər və həvəskarlar axışırdı. Bu 

gün məktəblilər ara-sında rayon birinciliyi 

keçiriləcəkdi. 

 Uşaq idman məktəbinin idman zalı adamla 

doludur. Hamı həyəcan keçirir. Güləşçilər də, onların 

məşqçiləri də. Yarışlarda iştirak edəcək 96 nəfər 

idmançıların yarıdan çoxu rayon və respublika 

yarışlarında müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. 
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 YarıĢların baĢ hakimi, respublikanın əməkdar 

məĢqçisi, SSRĠ idman ustası Nadir Ağayev 

iştirakçıları təbrik edir. 

 Rayon çempionu adını almaq uğrunda yarışların 

ilk  günü uğurlu başlanır. Bir neçə illik təcrübəsi 

olanlar da, gü-ləş döşəyi üzərinə son illərdə çıxanlar da 

gözəl fənd nümayiş etdirirlər. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
525 

 Burada güclülərin güclüləri döşəyi alqışlar 

altında tərk edir. Maraqlı yarışların iki günündə 

finalçılar seçilib ayrılır. 

 Yarışların üçüncü günü daha gərgin keçir. 

Həmin gün finalçılar çempion adı uğrunda gərgin 

mübarizə aparırlar. Həlledici gün döşək üzərindəki 

hakimlər də  məsuliyyətlə seçilib. SSRİ idman ustaları, 

dəfələrlə respublika çempionları Zabil Bayramov, 

Arzuman Fərəcov, SSRİ idman ustalığına namizədlər 

Rəhim Rəhmanov, Bəhram Məmmədov və başqaları 

hər xalı zərgər dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirirlər. 

 ...Bağlakücə məktəbinin şagirdi Səyyad 

Mikayılov Qax və Daşkəsəndə keçirilən respublika 

yarışlarının qalibi olmuşdu. Bu gün onun çıxışı 

tamaşaçıları həyəcanlandırır. Səyyad rəqibinin 

kürəklərini 2 dəqiqə 35 saniyəyə yerə vurur. 

 Yarış iştirakçıları, azarkeşlər balaca pəhləvanı 

alqış-layırlar. Bu alqışları Yeddioymaq kənd orta 

məktəbinin şagirdi Oqtay Ağayev gözəl idmançı 

məharəti, zəhməti sayə-sində qazanır. O.Ağayev SSRİ 

idman ustalığına namizəd, dəfələrlə Türkmənistan 

çempionu olmuş məşqçi Rəhim Rəhmanovun 

yetişdirməsidir. Oqtay bu gün rəqibinə asan-lıqla qalib 

gəlib, ikinci çəki dərəcəsində rayon çempionu olur. 
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      Gərgin idman yarışlarında müxtəlif çəki 

dərəcələrində 16 nəfər məktəbli rayon çempionu adını 

alır. Çempionlar ara-sında Əlizamin Cəfərov, Ənsər 

Əliyev, Gülbaba Əliyev, Səyyad Mikayılov, Etibar 

Ġbrahimov, Ağamusa Əliyev (Bağlakücə), Fərahim 

Çəbrayılov, Kazım Rəhimov, Ġsabala Əliyev 

(Ərkivan), Azadəli Nağıyev, Çingiz Əzimov, Oqtay 

Ağayev(Yeddioymaq), Ədalət Əsədov, Tağı Ġsayev 

(Köhnə Alvadı), Vaqif Bağırov (Kolatan), Bakir 

Kəlbiyev (Babaser) də vardır. 

 Çempionatın sonunda rayon birinciliyində fəal 

iştirak etmiş məktəblilərin idman müəllimlərinə və 

məşqçilərə rayon xalq maarif şöbəsinin fəxri 

fərmanları verildi. 

 Bu günlər rayon uşaq-idman məktəbində ciddi 

məşq-lər keçirilir. Bu məşqlər məktəblilərin yanvarın 

7-də Daşkə-səndə keçiriləcək respublika yarışlarına 

hazırlıqla əlaqə-dardır. 

 Ümidvarıq ki, Masallı güləşçiləri qarşıdakı 

yarışlarda da müvəffəqiyyətlə çıxış edəcəklər. 

           

                      Rəsul 

Rzayev, 
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                                                “ÇağırıĢ” 

qəzeti,     

       29 dekabr 1977-

ci il.  

 

GƏRGĠN  YARIġLAR 

 

 Yeni il bayramı ərəfəsində Masallı uşaq-gənclər 

id-man məktəbində güləşmə üzrə məktəblilər arasında 

rayon birinciliyinə yekun vurulmuşdur. 

 Üç gün davam edən yarışda qələbə uğrunda 96 

gənc idmançı mübarizə aparmışdır. 

 Birinci olaraq döşək üzərində Bağlakücə kənd 

məktə-binin şagirdi S. Mikayılov çıxmışdır. Səyyad 

Qax və Daşkə-səndə keçirilən respublika yarışlarının 

qalibidir. O, bu gö-rüşdə də tamaşaçıların diqqətini 

cəlb etmiş və rəqibinin kü-rəyini 2 dəqiqə 35 saniyəyə 

yerə vurmuşdur. 

 Yarışların ən gənc iştirakçısı Yeddioymaq kənd 

orta məktəbinin şagirdi Oqtay Ağayevin çıxışı da 

maraqla qarşı-lanmışdır. Oqtay SSRİ idman ustalığına 

namizəd Rəhim Rəhmanovun yetişdirməsidir. 
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O.Ağayev 45 kiloqram çəki dərəcəsində rayon 

çempionu olmuşdur. 

 Gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışlarda 

müxtəlif çəki dərəcələrində 16 məktəbli idman 

çempionu adını qazan-mışdır. 

 Yarışlarda fəal iştirak edən ayrı-ayrı 

məktəblərin idman müəllimlərinə və məşqçilərinə 

RXMŞ-ın Fəxri fərmanları verilmişdir. 

       

   

                                            “Azərbaycan  müəllimi” 

qəzeti, 

11.01.1978. 

 

 

ÇÇEEMMPPİİOONNLLAARRIINN    MMƏƏŞŞQQÇÇİİSSİİ  

 

 Güləş  həvəskarları onu yaxşı tanıyırlar. Nadir 

Ağa-yev 50-ci illərin axırlarında, 60-cı illərin 

əvvəllərində də-fələrlə Azərbaycan çempionu olmuş, 
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respublika yığma komandasının tərkibində bir sıra 

Ümumittifaq turnirlərdə uğurla çıxış etmişdir. O, altı 

dəfə “Burevestnik” Cəmiyyəti Mərkəzi ġurasının 

birinciliklərində fəxri mükafat qazan-mıĢ, idman 

ustası normasını ödəmişdir. 

 Ali məktəbi bitirdikdən sonra N.Ağayev 

Lənkəran şəhərində pedaqoji fəaliyyətə başlamış, 

hazırda Masallı Uşaq-Gənclər İdman Məktəbində 

məşqçi işləyir. 

 Məşqçinin fəaliyyəti onun yetişdirmələrinin 

məsul turnirlərdə qazandıqları nəticələrlə 

qiymətləndirilir. Nadir müəllimin başçılıq etdiyi 

klassik güləşmə komandası 1975-ci ildə respublika 

birinciliyində və ölkə miqyaslı turnirlərdə  25-dən çox 

diplom və fəxri fərman almışdır.  Hər çeydən əvvəl, o, 

idmanın bu növünü gənclərə sevdirməyi bacarır. 

Rayonun gənc atletləri 1975-ci ildə həmçinin uşaq 

gənclər idman məktəblərinin Bərdədə keçirilən 

respublika birinci-liyində fərqlənmişlər. R Nağıyev və 

B.Cəmədov respublika çempionu adını qazanmış, 

Daşkənddə keçirilən SSRİ birin-ciliyinə vəsiqə 

almışlar. Hər iki pəhləvan ölkə birinciliyindən 

Masallıya medalla qayıtmışdır. 

 1977-ci ildə də Nadir müəllimin yetişdirmələri 

Azər-baycan birinciliyində uğurla çıxış etmişdir. 
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Qaxda keçirilən zona yarışlarında komanda birinci yeri 

tutmuşdur. 

 Son illərdə N.Ağayevin yetişdirmələrinin sorağı 

Ümumittifaq və Beynəlxalq turnirlərindən gəlməyə 

başla-mışdır. Gənclər arasında SSRİ və Avropa 

çempionu, beynəl-xalq dərəcəli usta Əli Əliyev, SSRİ 

birinciliyinin gümüş mükafatçısı Böyükxan 

Gülverdiyev, idman ustaları Mübariz Mikayılov, 

Səyədulla Əkbərov və başqaları Azərbaycanın seçmə 

yığma komandasının tərkibində dəfələrlə fərqlənmiş-

lər. Əlinin qələbəsini məşqçi idman həyatında  ən 

böyük hadisə hesab edir. Bu münasibətlə o deyir: 

 -Əlinin Varşavadakı çıxışlarını diqqətlə 

izləyirdim. Turnirin son nəticələrini gözləyirdim. 

Eşidəndə ki, Əli Əli-yev Avropa çempionu adını 

qazanıb, sevincimdən uşaq kimi ağladım... 

 Nadir müəllim əsil idman fədaisidir. Eşitmişdim 

ki, məşqçi evindəki otaqlardan birini güləş salonuna 

çevirib. Rayon xalq maarif Ģöbəsinin inspektoru 

Eminağa BəĢirov iftixarla bildirdi ki, evindəki güləş 

salonun ləvazimatlarını da məşqçi özü əldə edib. 

Burada əsasən məşqçinin yaşadığı Ərkivan kəndinin 

uşaqları məşğul olurlar, həm də güləşi böyük 

məhəbbətlə sevirlər. 
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 Belə bir fikir var ki, görkəmli idmançılar yalnız 

iri şəhərlərdə yetişir. Bu fikrin əleyhinə getmək olmaz. 

Lakin ucqar rayonlardakı kəndlərdən olan məşhur 

çempionların da adlarını çəkmək olar. Xüsusən kənd 

yerlərində istedadlı  güləşçilər yetişir. Bunu məşqçi 

N.Ağayevin işi də sübut edir. Ərkivanda məşqçinin 

gənc pəhləvanlarla bir neçə məşğələsində iştirak etdik.  

Gülbaba Əliyev,  Rafiq Nağıyev, Hidayət Kərimov,  

Əyyub Mahmudov... kimi gənc pəhləvan-lar 

məşqçinin başçılığı ilə klassik güləşin sirlərinə həvəslə 

yiyələnirdilər. Düzdür, onların bəziləri respublika  

birincilik-lərində də iştirak ediblər. Lakin məşqçi gənc 

pəhləvanların daha böyük turnirlərdə iştirak  edəcəyinə 

şübhə etmir. 

    

             Asəf  

Rzayev,   

                         “Azərbaycan Gəncləri” 

qəzeti,   

                  

28.12.1978. 

 

Pəhləvanların yarıĢı 
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 Azərbaycanın VII spartakiadasının proqramına 

daxil olan güləşmə yarışları başa çatmışdır. Masallı 

pəhləvanları bu yarışlarda uğurla çıxış etmişlər. 

Cəlilabad şəhərində keçirilən sərbəst güləşmə 

yarışlarında 30 komanda iştirak etmişdir. Ümumi 

komanda hesabında rayonumuzun idman-çıları beşinci 

yeri tutmuşlar. Bu  yarışlarda həmyerli-lərimizdən 

Qurban Ġsayev, Sücaət Süleymanov üçüncü yerə, 

Ədalət Əsədov dördüncü yerə, Hikmət Əzizov beşinci 

yerə çıxmışlar. 

 Klassik üsulla güləşənlərin yarışı daha gərgin və 

maraqlı olmuşdur. Qazax şəhərində keçirilən 

yarışlarda komandamız üçüncü yeri tutmuşdur. 

Böyükxan Gülverdiyev və Hidayət Kərimov əsl 

idmançı məharəti nümayiş etdirərək ikinci yerə çıxmış, 

yarışların mükafatçıları sırasına daxil edilmişdir. 

 

                      

X.Ġsayev, 

                  “ÇağırıĢ”ın Ģtatdankənar 

müxbiri, 
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                       24 fevral 1979-

cu il. 

 

YarıĢlar orbitində 

 

 Uşaq-gənclər idman məktəbində klassik güləş 

üzrə rayon birinciliyi keçirilmişdir. 

 ...Gənc pəhləvanlar azarkeş auditoriyası 

qarşısında ilk dəfə çıxış edirdilər. Budur, iki gənc 

döşək üstə çıxır. Əl verib görüşürlər. Hakimin fiti ilə 

mübarizə başlanır. Nigaran baxış-lar pəhləvanların hər 

bir hərəkətini izləyir, hər ikisi güclüdür. Xəyyam 

rəqibinin arxasını yerə vurmağa cəhd göstərir. 

Saniyələr, dəqiqələr buz kimi əriyir, qalib Xəyyam 

olur. Dostları onu təbrik edirlər.  

 Yarışlar üç gün davam etmişdir. Müəllimlər, 

şagirdlər neçə müddət idi ki, bu ənənəvi tədbirə 

hazırlaşırdılar. Gün-lərlə, aylarla çəkilən zəhmət gözəl 

bəhrə verdi. Şəxsi ko-manda zaçotunda Bağlakücə 

orta məktəbinin Ģagirdləri birinci yeri tutmuşlar. Ayrı-

ayrı çəki dərəcələrində qaliblər müəyyənləşdirilmişdir. 

19 nəfər rayon çempionu adını almış-dır. Bunlar 

Kamran Cəfərov, Hacıbaba  Babayev, Seyfəddin 
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Heydərov, Ənsər Əliyev, RövĢən Ağabalayev, 

Gülbaba Əliyev və başqalarıdır. Söhbət zamanı 

məşqçi-müəllim Nadir Ağayev dedi: 

 -Baharın gəlməsi idmançılar üçün ən yaxşı 

töhfədir. İdmançılarımız hazırda açıq hava şəraitində 

məşq edirlər. Qarşıda maraqlı yarışlarımız olacaq. 

Ciddi hazırlıq görür, vaxtaşırı məşqlər keçiririk. 

 Məktəbdə 1978-ci ildə rayonun ən yaxşı 10 

idman-çısının şəkildən ibarət foto-stend 

hazırlanmışdır. Bu foto-stenddə vaxtilə məktəbin 

yetişdirməsi olmuş beynəlxalq dərəcəli idman ustası, 

Dünya birinciliyinin bürünc medalçısı, Avropa və 

SSRİ çempionu, Yerevanda və İtaliyada keçirilən 

Beynəlxalq turnirin qalibi, SSRİ yığma komandasının 

üzvü Əli Əliyevin, Belarusiyada keçirilmiş 

Ümumittifaq turnirin-dəki yarışlarda Azərbaycanın 

idman şərəfini qorumuş, ən yüksək pilləni fəth etmiş 

Səyyad Mikayılovun və başqa-larının şəkilləri vardır. 

 

             

                    Zahid 

Qasımov, 
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                                         “ÇağırıĢ”ın Ģtatdankənar 

müxbiri, 

                                                                    29. 03. 

1979-cu il. 

      

Pəhləvanlar ümidi  doğruldurlar 

 

 Masallı rayon xalq Maarif Şöbəsi nəzdində 

fəaliyyət göstərən uşaq-gənclər idman məktəbində 600 

nəfər Ģagird məşğul olur. Buradakı futbol, klassik 

güləşmə və voleybol bölmələrində 28 nəfər ixtisaslı 

məĢqçi çalışır. Məktəbin yax-şı idman bazasına malik 

olması məşqlərin yüksək səviyyədə keçirilməsinə 

imkan yaradır. 

 UGİM-nin yetirmələrinin sorağı müxtəlif 

yarışlardan gəlir. Klassik üsulla güləşənlərin 

müvəffəqiyyəti daha bö-yükdür. Gənc pəhləvanlar bu 

il uşaq-gənclər idman mək-təblərinin respublika 

birinciliyində komanda hesabında ikinci yerə 

çıxmışlar. Gülbaba Əliyev və Fərahim  Cəbrayılov 

yax-şı çıxış edərək fəxri kürsünün ―qızıl‖ pilləsinə 

qalxmışlar. Çempionların komanda yoldaşlarından 
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Seyfəddin Heydərov, Zabil Cabbarov, Canpolad 

Əliyev ikinci, Yaşar Ağayev isə üçüncü yerə çıxmışlar. 

 Bu il pəhləvanlarımız ilk dəfə olaraq 

Ümumittifaq turnirində iştirak etmişlər. Bizi 

Belarusiyanın Qomel şəhə-rinə, UGİM-lərin Sovet 

İttifaqı Qəhrəmanı N.A.Qreçixinin xatirəsinə həsr 

edilmiş klassik güləşmə üzrə Ümumittifaq turnirinə 

dəvət etmişdilər. 

 Gənc pəhləvanlar belə mötəbər turnirdə ilk dəfə 

çıxış etmələrinə baxmayaraq məşqçilərinin ümidini 

doğrultdular. Gülbaba Əliyev və Səyyad Mikayılov 

bütün görüşləri qələbə ilə başa vuraraq turnirin qızıl 

medallarına layiq görüldülər. Seyfəddin Heydərov 

Masallıya gümüş, Rahib Mazanov və Yaşar Ağayev 

isə bürünc  medallarla qayıtdılar. 

 Bacarıqlı  idmançıların  yetişdirilməsində  

məşqçi    N. Ağayevin  əməyini xüsusilə qeyd etmək 

istərdim. 

 UGİM-dən futbol və voleybol komandaları da 

turnir-lərdə uğurla yarışırlar. Atletlərin yarışlara 

hazırlanmasında məşqçi-müəllimlərdən Çingiz 

HəĢimov, Rafiq Rəsulov, Ta-hir Məmmədov, Çingiz 

Ağayev əllərindən gələni əsirgə-mirlər. 
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 Qazanılmış müvəffəqiyyətlər UGİM 

kollektivini ar-xayınlaşdırmır, əksinə, yüksək səviyyəli 

idmançılar yetiş-dirməyə rulandırır. 

 

                                                                   

A.Məmmədov, 

     UGĠM-in 

direktoru. 

  “Ġdman” qəzeti,  

26.10.1979. 
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ƏRKĠVANLI  OĞLAN 

 

 Masallı rayonunun Ərkivan kəndi öz 

idmançıları ilə çoxdan məşhurdur. Klassik güləş üzrə 

SSRİ-nin idman ustası, Əməkdar məşqçi Nadir 

Ağayev, Avropa  çempionu, dünya çempionatının 

bürünc mükafatçısı beynəlxalq dərəcəli idman ustası 

Əli Əliyev, ağır atlet, beynəlxalq dərəcəli idman ustası 

Cəbrayıl Cəbrayılov, Azərbaycanın əməkdar məşqçisi, 

respublika yığma komandasının məşqçisi Yaqub 

Məmmədov və başqaları Ərkivan kəndinin 

yetişdirilmələridir. Bu siyahını artırmaq da olar. 

 Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun 

hidro-meliorasiya fakultəsinin tələbəsi Məşkur 

Qasımov da id-manda ilk addımlarını Ərkivan 

kəndində atıb. O deyir: 

 - Kəndimizdə bədən tərbiyəsi və idmanla 

məşğul olmayan gənc tapılmaz. Güləşə isə ənənə üzrə 

maraq daha böyükdür. Az qala  ayaq açmaq istəyən 

hər bir körpə güləĢə meyl göstərir. Bu, təsadüfü deyil, 

Neçə illərdir ki, kəndi-mizdə güləş bölməsi fəaliyyət 

göstərir. On iki yaşından gü-ləşlə məşğul oluram. 

İdmanı, xüsusilə də güləşi mənə sev-dirən 
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respublikanın əməkdar məşqçisi Nadir Ağayev olmuş-

dur. 

 1974-cü ildə məktəblilərin respublika birinciliyi 

keçirilirdi. Mən də bu yarışlarda iştirak edirdim. 

Debütüm uğurlu oldu. Öz çəki dərəcəmdə bütün 

rəqiblərimə qalib gələrək birinci yerə çıxdım... 

 M.Qasımov məktəblilərin 1975-1976-cı illərdə 

ke-çirilən respublika birinciliklərində də çempion adını 

qazanır. 1975-ci ildə Məşkur Azərbaycanın 

məktəblilərdən ibarət yığma komandasının tərkibinə 

daxil edilir. Yığma koman-danın heyətində 

Ümumittifaq birinciliyində çıxış edən həm-yerlimiz 

bürünc medal qazanır... 

 Hazırda M.Qasımov dördüncü  kurs tələbəsidir. 

―Bu-revestnik‖ Cəmiyyəti Mərkəzi Şurasının ali 

məktəblər ara-sında keçirdiyi respublika 

birinciliklərində dəfələrlə fəxri yerlər tutmuşdur. 

Keçən il isə ali məktəblərin Ümumittifaq birinciliyində 

idman ustası normasını yerinə yetirmişdir.  Məşkurdan 

idmanın tələbə həyatında nə kimi rol oynadığını 

soruşuram. 

 -Düzü, indiyə kimi hələ görməmişəm ki, yaxşı 

id-mançı dərsləri  hazırlamaqda çətinlik çəksin. Hətta, 

elmi su-rətdə sübüt edilib ki, qavrama qabiliyyəti 
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idmançı şagirdlərdə və ya tələbələrdə başqalarına 

nisbətən yüksəkdir... 

 İdman ustası M.Qasımov məşqləri davam 

etdirir. Axı, onu qarşıda yeni yarışlar, yeni həyəcanlar, 

yeni sevinc his-sləri gözləyir. 

 

                        

K.Muradov, 

           “Azərbaycan Gəncləri” 

qəzeti,  

                                                                               

11.03.1980. 

 

LAYĠQLĠ  MÜKAFAT 

 

                           Əli Əliyev fevral ayının laureatıdır. 

 

 Fevral ayı Zaporojyedən alınmıĢ xoĢ xəbərlə 

baĢ-landı, Ukraynanın bu Ģəhərində klassik güləĢmə 

üzrə ölkə çempionatında 57 kq çəki dərəcəsində 
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güləĢən  Bakı Din-amoçusu Əli Əliyev əla yarıĢaraq 

bir sıra adlı-sanlı rəqib-lərinə üstün gəlmiĢ və yalnız 

finalda dünya Kubokunun sahibi, beynəlxalq dərəcəli 

idman ustası B.Fominə uduzmuĢdur. 

 Əlbəttə, pəhləvanlarımızın gümüĢ mükafatı da 

bö-yük müvəffəqiyyətdir. Ümüdvarıq ki, Əli Əliyev 

Azər-baycanın klassik üsulla güləĢən bahadırlarının 

Ģanlı ənənələrini davam etdirəcəkdir. Axı, 

respublikamızda ölkə, dünya və Avropa çempionları, 

olimpiya oyunlarının müka-fatçıları kimi güclü 

pəhləvanlar yetiĢmiĢdir. 

 Beləliklə, fevral ayının  laureatı kimi 

üstünlüyü ki-mə verməli? Ayın ən yaxĢı idmançısını 

müəyyənləĢdirmək üçün Azərbaycan SSRĠ Ġdman 

Jurnalistləri Federasiya-sının keçirdiyi ənənəvi 

sorğuda iĢtirak etmiĢ respublika qəzetlərinin və 

jurnallarının, radio və televiziyasının, infor-masiya 

yeniliklərinin bütün 23 idman icmalçısı üstünlüyü 

Əli Əliyevə vermiĢdir. 

 Bu oğlanın adı altı il əvvəl idman aləmində 

geniş şöhrət tapdı. Güləşmə pərəstişkarları 1976-cı ilin 

günəşli may günlərindən birini yəqin yaxşı 

xatırlayırlar. Onda Ç.İl-dırım adına AzPİ-nin idman 

sarayında gənclər arasında SSRİ-nin şəxsi çempionatı 

keçirilirdi. Qaliblər arasında Azərbaycanın güləşmə 
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məktəbinin üç yetirməsi: Ə.Əliyev (48 kq-dək), 

Əhməd Əliyev (87 kq-dək) və Viktor Avdışev (82 kq-

dək) də var idi. 

 Sözün düzü, onda heç kəs inanmırdı ki, Əli 

ötənilki ölkə çempionu, yerevanlı R.Nersesiyana qarşı 

axırıncı ən məsul görüşdən qalib çıxacaqdır. Amma 

klassik güləşmənin sirlərini  ilk məşqçisi Nadir 

Ağayevdən öyrənməyə başlamış Masallıdan olan bu 

gənc yalnız qızıl medal qazanmaq əz-mində idi. Axı, əl 

uzatsan qızıl medala çatardı. 

 Budur, qonq səslənir. Əli dərhal hücuma 

atılaraq xal ardınca xal toplayır və rəqib özünə 

gəlməyə macal tapmır. Nəhayət, hakim qeyri-fəallığa 

görə Nersesiyana iki dəfə xə-bərdarlıq edir.

 Yeravanlı üçüncü xəbərdarlıqdan sonra 

mübarizəni dayandarmalı olur. Həmin an hesab 

Əliyevin xeyrinə 16:10 idi. 

 Bu Əlinin ilk qızıl medalı idi. Çox keçmədi o, 

ikinci yüksək mükafata layiq görüldü. Həmyerlimiz 

Polşada yeni-yetmələr arasında Avropa çempionatının 

qalibi oldu, həm də beynəlxalq dərəcəli idman ustası 

adı aldı. 

 1977-ci ildə Las-Veqasda (ABŞ) gənclər 

arasında dünya birinciliyində bürünc mükafat 
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qazandıqdan sonra Əli bir müddət, necə deyərlər, 

kölgədə qaldı. Amma həmin müd-dət gənc pəhləvanın 

sınaqlar dövrü idi. O, qələbələri və məğ-lubiyyətləri 

bir növ növbələşdirirdi. Odur ki, ruhdan düşmə-mək 

üçün xarakteri möhkəmlətmək, ustalığı, təcrübəni artır-

maq lazım idi. 

 Əli bu vəzifənin öhdəsindən məharətlə gəldi və 

yaş-lılar arasında SSRİ çempionatında yarımyüngül 

çəki dərəcə-sində qazandığı gümüş medal onun 

möhkəm xarakterinə, ustalığına layiqli mükafat oldu. 

                  

           P. 

Əmirov, 

                idman 

ustası, 

                “Ġdman” qəzeti, 14 mart 

1982-ci il. 

 

ÇEMPĠONUN    NÜMUNƏSĠ 

 Ağarza Nurullayevin ―Məhsul‖ cəmiyyəti 

respublika birinciliyinin çempionu olması xəbərini 

eşitdikdə düzü çox sevindim. Bu xoş xəbərdən sonra 
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onunla görüşməyə tələs-dim. A.Nurullayev güləşmədə 

ilk addımlarını Yeddioymaq kənd orta məktəbində 

atmışdır.  

 1975-ci ildə rayon uşaq-gənclər idman 

məktəbinin klassik güləşmə üzrə birincilik yarışmaları 

keçirilirdi.  Ağa-rza bu yarışda bütün rəqiblərinə qalib 

gələrək rayon uşaq-gənclər idman məktəbinin 

çempionu adını qazandı. Ağa-rzanın bu qələbəsi 

məĢqçi Nadir Ağayevin gözündən yayın-madı. Onu 

məşqlərə dəvət etdi. Qısa vaxt ərzində yoldaş-larından 

seçildi. Uşaq-gənclər məktəbinin yığma koman-dasının 

heyətində Daşkəsəndə keçirilən respublika birin-

ciliyində fəxri, ikinci yeri tutdu. Komanda hesabında 

isə birinci yeri tutdular. Məhz bu fəxri nəticəyə görə 

komanda Düşənbə şəhərində keçirilən SSRİ 

birinciliyində iştirak etdi. 

 Ağarza orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib 

isteh-salatda çalışdı. Sonra ordu sıralarına çağırıldı. 

Lakin bu müddət ərzində sevdiyi  idman növündən 

ayrılmadı. Ordudan təxris olunandan sonra Nadir 

Ağayevin rəhbərliyi altında məşqlərini davam etdirdi. 

Yeganə arzusu isə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi 

İnstitutuna daxil olmaq idi. Bu arzu ilə yaşayan Ağarza 

kitablardan ayrılmadı. O, 1980-ci ildə Azərbaycan 

Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunda qəbul 
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imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək birinci kursa 

qəbul olundu. Adlı-sanlı məşqçilərin rəhbərliyi ilə 

ustalığını artırdı. 

 Bu yaxınlarda ―Məhsul‖ cəmiyyəti respublika 

şurası-nın güləşmə üzrə birinciliyi keçirilirdi. Ağarza 

da bu yarışda iştirak edirdi. Bütün görüşləri qələbə ilə 

başa vuran Ağarza ilk dəfə olaraq ―Məhsul‖ cəmiyyəti 

respublika şurasının çempionu oldu. 

 Mən onunla görüşərkən gələcək arzularını 

soruşdum. O dedi: 

 -Təhsilimi müvəffəqiyyətlə başa vurub öz 

rayonu-muza qayıtmaq və yeni güləşçilər hazırlayıb 

Masallının idman şərəfini daha da ucaltmaq istəyirəm. 

 

             Yavər 

Əliyev, 

                “ÇağırıĢ”ın Ģtatdankənar 

müxbiri, 

         26 avqust 1982- 

ci il. 

ĠKĠNCĠ CƏHD 
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 Əli Əliyevin 25 yaşı var. O, beynəlxalq dərəcəli 

idman ustası, yeniyetmələr  arasında SSRİ və Avropa 

birin-ciliyinin  qalibi, dünya birinciliyinin bürünc  

mükafatçısıdır. Əli klassik güləşmə üzrə 1982-ci il 

ölkə çempionatında gü-müş medala layiq görülmüşdür. 

 Təbiət bu gəncə uca boy-buxun verməmişdir. 

Əvə-zində, onun əməksevərliyinə və güləşməni necə 

sevdiyinə həsəd aparmaq olar. Məhz bu keyfiyyətlər 

Masallıdan olan nəməlum gəncə qısa müddətdə 

Ümumittifaq və beynəlxalq miqyaslı yarışlarda yüksək 

nüfuz qazanma  imkanı yaratmış-dır. 

 Əlinin ustalığın zirvəsinə doğru yolu asan olma-

mışdır. Arada durğunluq da əmələ gəlmişdir. Lakin 

gənc ba-hadır ruhdan düşməmişdir. Yəqin etmişdir ki, 

güclü rəqibləri məğlubiyyətə uğratmaq üçün 

yorulmadan məşq etməlisən. Xalça üzərinə yalnız və 

yalnız qələbə əzmi ilə çıxmalısan. 

 Gənc pəhləvanda mübariz keyfiyyətlərin 

cilalanıb təkmilləşdirilməsində məşqçilər həlledici rol 

oynadılar. İndi Əli ilk məşqçisi Nadir Ağayevin adını 

hörmətlə çəkir. Axı, ona klassik güləşmənin sirlərini 

ilk dəfə Nadir müəllim öyrətmişdir. Əliyev gənclər 

turnirlərində əsas qələbələrini İsmayıl Çopsiyevin 
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rəhbərliyi ilə qazanmışdır. O son illər yaşlı rəqiblərlə 

güləşir və həmişə də dinamoçu məşqçi Fikrət 

Tahirovuun həyanlığını hiss edir. 

 Əli ilə bir söhbət yadıma düşür. 1979-cu ilin 

iyun ayı idi. SSRİ xalqlarının VII Spartakiadasına bir 

ay qalırdı. Əli  söz vermişdi ki, mütləq mükafatçı 

olacaqdır. 

 O vaxt onun qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq 

üçün çəmi bir addımı çatmamışdı. Əli bunu özünə dərd 

etmədi (əgər Spartakiadada 4-cü yeri uğurluqsuzluq 

hesab etmək mümkündürsə), odur ki, 57 kiloqram çəki 

dərəcəsinə keçərək yeni turnirlərə hazırlaşmağa 

başladı. 

 Məşqlərdə və toplanışlarda gərgin, yorucu 

zəhmət öz bəhrəsini verdi. 1982-ci ildə Əli özünün ən 

yüksək mü-kafatına nail oldu. O,  Zaparojyedə SSRİ 

çempionatında ilkin mərhələdə bütün rəqiblərinə üstün 

gələrək finala çıxdı. Burada dünya kubokunun sahibi 

kirovlu V. Fominlə qarşı-laşdı. Mübarizə onun 

üstünlüyü şəraitində keçirdi. Lakin son məqamda rəqib 

fənd işlədərək qızıl medal qazandı. Əli gü-müş 

mükafata layiq görüldü. 

 İndi SSRİ xalqlarının VIII Spartakiadasına 

hazırlığın qızğın çağıdır. Əlbəttə gənc bahadırımız bu 
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mötəbər ya-rışlarda  qarşısına yüksək vəzifə 

qoymuşdur: Fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə 

qalxmaq. Əli bu fikirdədir ki, məhz belə bir nailiyyət 

ona beynəlxalq yarışlarda mübarizəni davam etdirmək 

imkanı verər. 

 Bu istiqamətdə ilk mətin addım atılmışdır. 

Əliyev sosialist ölkələrinin ―Dinamo‖ cəmiyyəti 

pəhləvanlarının ya-rışında Ümumdünya 

universiadasının qalibi, dünya  çempio-natının gümüş 

mükafatçısı rumın  Zamfiri məğlubiyyətə uğratmışdır. 

 

                  

H.Əzizov, 

              idman 

ustası, 

                                                           

“Ġdman” qəzeti ,   

                                                                              10.12. 

1982. 
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GüləĢçinin kəsərli sözü 

 

 25 yaşlı ―klassik‖ Əli Əliyev çempionat 82-nin 

gümüş medalını uzun müddət unutmayacaqdır. 

          Ona görə yox ki, bu mükafat onun 

kolleksiyasının bəzəyinə çevrilmişdir. Ona görə ki, Əli 

uğursuzluq zolağına nəhayət, son qoyaraq öz kəsərli 

sözünü demişdir. Bu, belə də olmalı idi. Axı, Əliyev 

yeniyetmələr arasında ölkə və Avropa birinciliklərinin 

qalibi, dünya çempionatının bürünc müka-fatçısıdır. 

Bu gənc bahadırı fərqləndirən daha bir xüsusiyyət var: 

o heç vaxt məğlubiyyətə görə ruhdan düşmür, əksinə, 

növbəti ―döyüşə‖ daha qətiyyətlə hazırlaşıb, 

uğursuzluğun əvəzini çıxmağa can atır. Odur ki, Əli 

rəqiblərinin yüksək ad-sanına məhəl verməyərək 

inamla güləşir. 

 Məhz bu mübariz keyfiyyətlərə görə Əliyev 

indi, öl-kənin baş startı ərəfəsində Sovet İttifaqının ən 

güclü pəh-ləvanlarından sayılır. 

 O, SSRİ xalqlarının ötən spartakiadasında 

dördüncü yeri tutmuşdur. Əli qarşıdakı  spartakiadada 

daha yüksək müvəffəqiyyət-qızıl medal qazanmaq 
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əzmindədir. Bakı dina-moçusu bu çətin vəzifənin 

öhdəsindən gəlməyə qadirdir. 

       

                     “Ġdman” 

qəzeti,                                            

   01 yanvar 1983-

cü il. 

 

BĠRĠNCĠ  YERDƏ 

 

 Lənkəranda ―Məhsul‖ cəmiyyəti respublika 

şurasının klassik güləşmə yarışları keçirilmişdir. 

Yarışlarda respub-likamızın 13 komandası iştirak 

etmişdir. Rayonumuzun 8 güləşçisi də bu yarışlara 

dəvət olunmuşdu. 48 kiloqram çəki dərəcəsində 

―Məhsul‖ cəmiyyəti rayon şurasının məşqçisi, SSRİ 

idman ustası Böyükxan Gülverdiyev, 74 kiloqram çəki 

dərəcəsində müəllim ġirzad Mehdiyev və 100 

kiloqramdan yuxarı çəki dərəcəsində ―Babaser‖ 

sovxozunun fəhləsi Bakir Kəlbiyev ―Məhsul‖ 

cəmiyyəti respublika şurasının çempionu  olmuşlar. 
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Onlara cəmiyyətin birinci dərəcəli diplomu və qiymətli 

hədiyyələr verilmişdir. 

 Rayonumuzun digər güləşçiləri də fəxri yerlər 

uğrun-da inamla mübarizə aparmışlar. Onlardan 

Sucəddin Gülver-diyev 57 kiloqram çəki dərəcəsində 

və ġöhrət Məcidov 52 kiloqram çəki dərəcəsində 

ikinci yerləri tutmuşlar. Tağı Ġsa-yev 100 kiloqram 

çəki dərəcəsində üçüncü nəticə göstər-mişdir. 

 Ümumi komanda hesabında rayonumuzun 

güləşçiləri birinci yeri tutaraq, ―Məhsul‖ cəmiyyəti 

respublika şurasının birinci dərəcəli diplomuna layiq 

görülmüşlər. Yarışlarda iş-tirak edən səkkiz 

güləşçimizdən yeddisi fəxri yer tutmuşdur. 

 Komandanı yarışlara ―Məhsul‖ cəmiyyətinin 

məşq-çiləri Nadir Ağayev və Böyükxan Gülverdiyev 

hazırlamışlar. Ümid edirəm ki, güləşçilərimiz fevralın 

22-də Bakı şəhərində  keçiriləcək yarışlardan da qələbə 

ilə qayıdacaqlar.  Onlara bu yarışlarda 

müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. 

             Yavər 

Əliyev, 

                      “ÇağırıĢ”ın 

Ģtatdankənar 
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          müxbiri, 

müəllim, 

                                 14 fevral 1984-

cü il. 
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UĞUR OLSUN, RAHĠM 

 

 Rahimi uşaq-gənclər idman məktəbinə gətirən 

güləş-məyə olan həvəsi idi. O vaxt məşqçi mərhum 

Nadir Ağa-yevin diqqətini gəncin çevikliyi, cəldliyi 

cəlb etmişdi. Elə ona görə də ilk gündən onunla 

həvəslə məşğul oldu. Bir neçə aylıq ciddi məşqlərdən 

sonra Rahim uşaq-gənclər idman məktəbinin keçirtdiyi 

rayon çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək 

pilləsini fəth etdi. Onun ilk uğuru məşqçisini  daha da 

ruhlandırdı. Onunla hər gün saatlarla məşq etdi. 

 1979-cu il Belarusiya SSR-in Xoyniki şəhərində 

So-vet İttifaqı Qəhrəmanı N.A.Qreçixinin xatirəsinə 

həsr olun-muş klassik güləş üzrə gənclər arasında 

SSRİ birinciliyində Rahim 3-cü yeri tutdu. Bu 

müvəffəqiyyət onu arxayınlaş-dırmadı. 

 1980-ci ilin yanvarında o, ―Dinamo‖ cəmiyyəti 

res-publika şurasının Azərbaycan birinciliyində 90 

kiloqram çəki dərəcəsində fəxri kürsünün ən yüksək 

pilləsinə qalxdı. Hə-min ilin dekabr ayında Xanlar 

Səfərəliyevin xatirəsinə həsr edilmiş sərbəst güləşmə 

üzrə kənd idmançılarının respublika turnirində Rahim 

ikinci yeri tutdu. 1981-ci ildə isə kənd id-mançıları 

arasında respublikada birinci yerə çıxdı. 
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 Bundan sonra  Rahim ordu sıralarına çağırıldı. 

Hərbi hissələrdə keçirilən yarışlarda da o 

müvəffəqiyyətlə çıxış etdi. Dəfələrlə Fəxri fərmanlarla 

mükafatlandırıldı. Ordu sı-ralarından tərxis 

olunduqdan sonra 1984-cü ilin martında ―Məhsul‖ 

cəmiyyətin üzvü kimi Azərbaycan SSR Bədən 

Tərbiyyəsi və İdman Komitəsinin gənclər arasında 

keçirtdiyi respublika birinciliyində fəxri kürsünün 

üçüncü pilləsinə qalxdı. 

 Rahim 1985-ci ilin fevralında orta ixtisas 

məktəb-lərinin V spartakiadasında 100 kiloqram çəki 

dərəcəsində bi-rinci yeri tutdu. Rahim Yaqubov 

respublika yığma komanda-sının üzvüdür. Bu 

yaxınlarda Frunze şəhərində  keçiriləcək gənclər 

arasında SSRİ birinciliyində çıxış etməyə səylə çalışır. 

 

                      Ġdris 

Tahirov, 

                                                           “ÇağırıĢ” 

qəzeti, 

                                                                  14 mart 

1985-ci il. 
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   Q A L Ġ B L Ə R 

 

 Respublika radio və televiziya komitəsinin 

Lənkəran şəhərində keçirtdiyi televiziya həftəsinin 

idman yarışlarına Cəlilabad, Masallı və Astara 

idmançıları da dəvət olunmuş-dur. Milli güləĢ üzrə 

yarış milli geyimdə olan zurnaçılar dəstəsinin 

müşayiəti ilə başlanmışdır. Rayonumuzun güləş-çiləri 

Astara idmançıları ilə, lənkəranlılar isə cəlilabadlılarla 

yarışmışlar. Lənkəran şəhərinin və rayonumuzun 

güləşçiləri qalib gələrək növbəti mərhələyə vəsiqə 

qazanmışlar. 

 Final yarışlarında Masallı idmançıları bütün 

rəqib-lərinə qalib gələrək birinci yeri tutmuşlar.  

Yarışlarda rayo-numuzun güləşçilərindən 

S.Məmmədov, N.Qafarov, A.Ġsa-yev, S.Əkbərov, 

ġ.Mehdiyev yaxşı texnika nümayış et-dirmişlər. Qalib 

gəlmiş idmançılara və komandalara respub-lika radio 

və  televiziya komitəsinin təsis etdiyi  mükafatlar 

təqdim edilmişdir. 
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                  “ÇağırıĢ” 

qəzeti, 

                                                                  10 mart 

1984-cü il. 
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MƏġQÇĠ   VƏ 

YETĠġDĠRMƏLƏRĠ 

 

 Rayonda ən yaxşı məşqçilərdən söz düşəndə 

Nadir Ağayevin adını birincilər sırasında çəkirlər. O, 

hələ orta məktəbdə oxuduğu vaxtlardan klassik 

güləşməyə həvəs gös-tərirdi. Doqquzuncu sinifdə 

oxuyarkən respublika çem-pionu adını qazanmışdır. 

S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU) tələbəsi 

olduğu vaxtlarda da uğurlu çıxışını davam etdirmiş, 

respublika yarışlarında dəfələrlə mükafata layiq 

görülmüş-dür. Çox keçmədi ki, onu respublika yığma 

komandasının heyətinə daxil etdilər. 

 Universiteti  qurtardıqdan sonra bir müddət 

Lənkəran-da işləmiş, 1968-ci ildən isə doğma 

Masallıya qayıtmışdır. 

 Bu günlərdə Nadirlə rayon idman komitəsində 

görüş-düm. Məqsədimi biləndə dedi: 

 -Elə isə bizim evə getməliyik. Məşqləri evimdə 

aparı-ram. 

 Ərkivan kəndində güləĢmə zalı yoxdur. Bu 

kənddə isə çoxlu güləĢçilər hazırlamaq olar. Buna 
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görə də Nadir yaşadığı  evin bir otağını güləşmə zalına 

çevirmişdir. Otağa girdikdə gözlərimizə inanmadıq. 

Bura böyük güləşmə məktə-bini xatırladırdı. Tərəzi və 

müxtəlif çəki daşları otağın bir küncündə səliqə ilə 

qoyulmuşdur. Otağın divarlarını isə metodiki vasitələr, 

fotostendlər, güləşmə fəndlərini göstərən tablolar 

bəzəyirdi. 

 Bura hələ məktəbə getməyən kiçik uşaqlar da 

gəlirlər. Onlar məşqçidən güləşmənin sirlərini 

öyrənirlər. 

 Otaqda hər bir güləşçi üçün xüsusi qovluq tərtib 

edil-mişdir. Bu qovluqlarda məşğələlərdə iştirak edən 

güləşçilər haqqında hər cür məlumat almaq olar. 

 Nadir Ağayev deyir: 

 -Bizim məşğələdə iştirak edən uşaqlar təkcə 

güləşmə ilə məşğul olmurlar, onlar ƏMH 

kompleksinin normativlərini də öyrənirlər. Məlum 

həqiqətdir ki, ƏMH kompleksini ödəyən hər kəs bədən 

tərbiyəsi və idmanda daha böyük  müvəffəqiyyət 

qazana bilər. Güləşçilərimiz kənd uşaq-gənclər idman 

məktəbləri arasında Düşənbə şəhərində keşirilən 

Ümumittifaq turnirində üçüncü yeri tutmuşlar. 
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 Maraqlıdır ki, bölmədə məşğul olan 

güləşçilərdən  bir çoxu Bakıya, idman internat 

məktəbində təhsil almağa göndərilmişdir. Onun 

yetişdirmələrindən olan Əli Əliyev 1976-ci ildə 

gənclər arasında ölkə çempionu oldu. Əli Əli-yevin  

uğurları bununla bitmədi. Sonralar o, Avropa çempio-

nu, dünya birinciliyinin bürünc mükafatçısı, yaşlılar 

arasında SSRİ çempionatının gümüş medalçısı kimi 

yüksək adlara layiq görüldü. Nadirin digər yetişdirməsi 

Kamal Mazanov  gənclər arasında SSRİ 

çempioatından mükafatla qayıtdı. Mülayim Xıdırov isə 

gənclərin III Ümumittifaq idman oyun-larında 

dördüncü nəticə göstərdi. 

 Nadir müəllim öz yetişdirmələri ilə Belarusiya 

SSR Qomel vilayətinin Xoyniki şəhərində keçirilən 

Ümumit-tifaq turnirindən bu yaxınlarda qayıtmışdır. 

Onun yetiş-dirmələri ümumi komanda hesabında ikinci 

yeri tutmuşdur. Yarışda Çingiz Mikayılov 30 kiloqram 

çəki dərəcəsində 3 görüş keçirmişdir. Onlardan ikisini 

təmiz qələbə ilə, birini isə xal hesabı ilə udmuşdur. 

Komandanın digər üzvləri Rafiq Nəzərov, Zabil 

Talıbov, ġöhrət Məcidov, Vüqar Talıbov, Alxas 

Əliyev,  Canəli Nuriyev, Adil Bağırov, Kamil Tuma-

rov da yaxşı güləşmişlər. Komandaya Belarusiya SSR 

Qo-mel vilayəti Xoyniki Şəhər Komsomol 
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Komitəsinin keçici vımpeli və fəxri fərmanı 

verilmişdir.  

 Nadir müəllimin yetişdirmələrinin  uğurları 

gündən-günə artır. O, yetişdirmələrinin hər bir 

qələbəsinə ürəkdən sevinir. Çünki, bu qələbələrdə 

onun zəhməti az deyil. 

 

                      Yavər 

Əliyev, 

                  “ÇağırıĢ”ın Ģtatdankənar 

müxbiri, 

                         14 iyun 1984-

cü il. 

 

Masallı  pəhləvanları 
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 Bu yaxınlarda Belorusiya SSR-in Novoqrudok  

şəhə-rində Qələbəmizin 40 illiyi şərəfinə klassik güləş 

yarışları keçirilirdi. Yarışda rayonumuzun yeniyetmə 

güləşçiləri də iş-tirak edirdilər. Yarışlara ayrı-ayrı 

respublikalardan 27 ko-manda dəvət olunmuşdu. 

Komandamızın tərkibində iştirak edən 10 nəfər 

güləşçidən beşi fəxri kürsünün birinci pilləsinə 

qalxmışdır.  

60 kiloqram çəki dərəcəsində ġöhrət Məcidov, 29 

kiloqram çəki dərəcəsində Çingiz Mikayılov, 42 

kiloqram çəki dərə-cəsində Zabil Talıbov, 38 

kiloqram çəki dərəcəsində  Aslan Talıbov, 47 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
562 

kiloqram çəki dərəcəsində Səfər Səfərov birinci yeri, 

Alxas Əliyev isə üçüncü yeri tutmuşdur. 

 Masallı güləşçiləri ümumi komanda hesabında 

birinci yeri tutduqlarına görə xatirə vımpeli, priz və 

qiymətli hə-diyyələrlə 

mükafatlandırılmışlar.Komandanı yarışlara ―Məh-sul‖ 

cəmiyyəti rayon şurasının məşqçisi, SSRİ idman ustası 

Böyükxan Gülverdiyev hazırlamışdır. 

                   

                                                                         Yavər 

Əliyev, 

                                              “ÇağırıĢ”  

qəzeti, 

                       30 aprel  1985-

ci il. 

 

MəĢqçinin ümidini doğruldur 

 

 Bağlakücə orta məktəbində ƏMH 

çoxnövçülüyü üzrə müntəzəm yarışlar keçirilir. Burada 

məktəbin şagirdi ġöhrət Məcidov həmişə fərqlənirdi. 
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Güləşməyə marağı daha çox idi. İllər bir-birini əvəz 

etdikcə Şöhrət püxtələşirdi, rayonda texnikalı güləşçi 

kimi tanınırdı. O vaxtdan Ş.Məcidov rayon və 

respublika yarışlarında uğurla iştirak edir. 

 Şöhrət 1982-ci ildə Sabirabad şəhərində kənd 

uşaq gənclər idman məktəbləri arasında klassik 

güləşmə üzrə respublika yarışında 52 kiloqram çəki 

dərəcəsində ikinci yeri tutmuşdur. Bu nəticə Qax 

şəhərində də təkrar olunmuşdur. 

 İdmanda uğurlu addımları gənc güləşçini daha 

da ruhlandırdı, yeni-yeni qələbələrə səslədi. Şöhrət 

yorulmadan çalışırdı. Gündəlik məşqlər bəhrəsini 

verdi. 1983-cü ilin mayında Neftçala şəhərində Qələbə 

gününə həsr edilmiş res-publika birinciliyində fəxri 

kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxdı. Quba şəhərində 

birinci, 1984-cü ildə kənd idman-çılarının II respublika 

spartakiadasında üçüncü yeri tutdu. Həmin ilin yanvar 

ayında isə Ş.Məcidov respublika birin-ciliyində 

üçüncü yerə çıxdı. 

 Şöhrətin bacarıqlı güləşçi kimi yetişməsində 

Masallı rayon UGİM-nin məşqçisi, SSRİ idman ustası 

mərhum Nadir Ağayevin əməyi çox olmuşdur. O, 

Ş.Məçidovun gələcəyinə inanırdı. İnanırdı ki, çəkdiyi 

zəhmət hədər getməyəcək. 
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      Ş. Məcidov məşqçinin ümidinü doğruldur. 1984-cü 

ildə Novqorod  şəhərində keçirilmiş yarışda ən yüksək 

pilləyə qalxdı, bir il sonra yenə həmin şəhərdə 

Qələbənin 40 illiyinə həsr edilmiş yarışda 60 kiloqram 
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çəki dərəcəsində birinci yeri tutdu. Gənc atlet 

respublika gənclərinin I idman oyun-larına böyük 

həvəslə hazırlaşdı. Bu çıxışı da uğurla başa çatdı. 

Şöhrət 50 kiloqram çəki dərəcəsində ikinci yerə layiq 

görüldü. 

 Ş.Məcidov idman ustalığına namizəddir. Onun 

otağını müxtəlif Fəxri fərmanlar, prizlər və mükafatlar 

bəzəyir. 

 Bu günlərdə dost-tanışlar Şöhrəti Sovet Ordusu 

sıra-larına yola salmışlar. O, yola düşərkən demişdir: 

 -Əsgərlik həyatı idmançının  imkanlarını daha 

ətraflı aşkara çıxardır. Mən xidmət illərində güləşmə 

ilə bir az da möhkəm məşğul olacaq, respublikamızın 

idman şərəfini layaqətlə qorumaq üçün var qüvvəmi 

sərf edəcəyəm. 

 

               Akif 

AĞAYEV, 

                Ərkivan 

kəndi, 

                                  “ÇağırıĢ” 

qəzeti , 
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07.06.1986.   

 

GÜLƏġÇĠLƏRĠN  

UĞURLARI 

 

 Qasım İsmayılov (indiki İsmayıllı) rayonunda 

―Məh-sul‖ cəmiyyəti respublika şurasının gənclər 

arasında ke-çirtdiyi klassik güləşmə yarışları bu 

yaxınlarda başa çat-mışdır. Yarışda respublikanın 

şəhər və rayon idman cəmiy-yətlərindən 16 komanda 

iştirak edirdi. 10 çəki dərəcəsində keçirilən bu yarışda 

respublikanın ən güclü idmançıları mü-barizə 

aparmışlar. Rayonumuzu bu yarışlarda ―Məhsul‖ cə-

miyyəti rayon şurasının məşqçisi, SSRİ idman ustası 

Böyük-xan Gülverdiyevin yetişdirmələri təmsil 

etmişdir. 

 Vaxtilə Böyükxan respublika turnirində və 

Ümumittifaq yarışlarında uğurla çıxış etmişdir. Onun 

yetişdirməsi Ġdman  Fətəliyev ilk dəfə  olaraq bu 

möhtəşəm yarışlarda 74 kiloqram çəki dərəcəsində 

çempion adına layiq görülmüşdür. Bu idmançı beş 

dəfə xalçanı qələbə ilə tərk etmişdir. Onun komanda 
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yoldaşı Əyanət Məcidov isə 62 kiloqram çəki 

dərəcəsində ikinci yeri tutmuşdur. Vaqif Abdullayev 

və Əlizamin Cəfərov müvafiq olaraq 68 və 57 

kiloqram çəki dərəcəsində üçüncü yerləri tutmuşlar. 

Bu idmançılar ―Məhsul‖ cəmiyyəti respublika 

şurasının Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşlar. 

 Nailiyyətdə məşqçi Böyükxan Gülverdiyevin 

zəhməti çox olmuşdur. O, 1981-ci ildən ―Məhsul‖ 

cəmiyyəti rayon şurasında məşqçi işləyir. 60 nəfərə 

yaxın gənc bacarıqlı məşqçinin rəhbərliyi altında 

güləşmədə öz güc və iradəsini sınayır. Artıq ilk uğurlar 

qazanılmışdır. Bölmədə 30 nəfərə yaxın güləşçi idman 

dərəcəsi normasını yerinə yetirmişdir. Hazırda 

güləşçilər respublikada keçiriləcək spartakiada ya-

rışlarında müvəffəqiyyətlə çıxış etmək üçün ciddi 

hazır-laşırlar. 

 

             Yavər 

Əliyev, 

            respublika dərəcəli 

hakim,  

                                                              

“ÇağırıĢ” qəzeti.  
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                       22 iyul 

1986-cı il. 

 

Əgər Nadir müəllim  

olmasaydı... 

 

 Cəmi əlli il ömür sürmüş Nadir müəllim 

Ərkivanın tarixində elə bir silinməz iz buraxıb ki, 

onun bu xidmətini sözlə ifadə etmək çox çətindir. O, 

ixtisasca coğrafiya müəllimiydi, özünə görə tanınmış 

bir ziyalıydı. Lakin Nadir Ağayev  idmanı çox sevirdi, 

Azərbaycan çempionu olmuşdu. İdmanı tərk edəndən 

sonra kəndin zor biləkli uşaqlarını yığıb güləşə 

həvəsləndirir, rayon birinciliklərinə, oradan da res-

publika miqyasına çıxarardı. Onun evi kənd uşaqları 

üçün əməlli-başlı məşq  zalına çevrilmişdi. Sonralar 

onun yetirmə-lərindən bir çoxu Azərbaycanda, keçmiş 

SSRİ-də, dünyada məşhur güləşçi kimi şöhrət 

qazandılar. Budur onlar: Əli Əliyev, Məşkur, Salam, 

Qasıməli Qasımov qardaşları, Səyə-dulla Əkbərov, 

Tərlan Nuriyev, Şirzad Mehdiyev, Sucəddin 

Gülverdiyev, Ədalət və Kamal Mazanov qardaşları, 

Böyük-xan Gülverdiyev, Şöhrət Məcidov və başqaları. 
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 Nadir müəllimin həyatda oğul-uşaqdan heç nəyi 

yox idi, ancaq indi görün, neçəsi onu özünə mənəvi ata 

bilir. Təsəvvür edin ki, o illərdə Nadir Ağayev 

olmasaydı, onda bu adlarını çəkdiyim məşhur 

idmançılardan indi heç cür söz aça bilməzdik. Nadir  

müəllim bu uşaqlara gələcəyin çempionları kimi 

baxırdı. Çox vaxt onların idman geyimlərini də özü 

alır-dı. Yeri gəlmişkən deyim ki, o, təbiəti etibariylə 

xeyriyəçiy-di, onun kənd qəbiristanlığı üçün 

(Bağlakücədə)  çəkdirdiyi hasar indi də durur. 

 Nadir Ağayev təkcə idmançı yox, həm də 

şəxsiyyət yetirirdi,  döyüşkənlik, dözüm, yüksək  iradə, 

həyatda öz haqqı uğrunda mübarizə onun şəxsiyyət  

idealında başlıca yer tuturdu. Ancaq bir tərəfdən 

övladsızlıq, bir tərəfdən də ömrünün son illərində 

gördüyü haqsızlıqlar ona təsir etməyə bilməzdi. Nadir 

Ağayevi təsəlli tapdığı son iş yerindən –rayon uşaq 

idman məktəbinin müəllimliyindən çıxartdılar. Və 

beləliklə, bu gözəl insanın ömrü qüruba yaxınlaşdı... 

Azərbaycan çempionu, respublikanın əməkdar 

məşqçisi, yetirmələrinin yaddaşında isə Allah 

mərtəbəsinə ucalmış Nadir günlərin birində gözlərini 

bu zalım dünyaya yumdu.  Nadirin məzarından bir 

qədər o tərəfdə bir şəhid məzarı dikəlib: Əliyev 

Mircəlal Seyidağa oğlu (1974-1993). Ağ-damın 

Böyəhmədli kəndi uğrunda döyüşlərdə həlak olub. O 
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şəhidliklə Nadirin qəfil ölümü arasında bir bənzəyiş 

görü-rəm.  Hamını sarsıdan qəfil ölüm də şəhid olmaq 

deməkdir.  

 İndi Nadir Ağayevin ölümündən 11 il keçir. 

Ancaq mən deyərdim ki, Nadir Ağayev yalnız cismən 

ölüb, ruhən isə yaşayır. Hər il onun tələbələri məzarı 

başına toplaşır, əziz xatirəsini yad edirlər. Yəqin ki, 

gec-tez həmin qəbirstanlıqda Nadirə gözəl bir abidə də 

ucaldılacaq! 

           

                                                                  Vaqif 

Yusifli, 

                                    “Ərkivan və ərkivanlılar”  

kitabından,                                                                                                         

Bakı, “Sabah”nəĢriyyatı - 1996.      

         

        Ġdman ustası Nadir müəllim 

 

 Masallı rayonu nəinki Cənub zonasının, eyni 

zamanda respublikamızın dilbər guşələrindən biridir. 

Bu rayon respub-likamızın tərəvəzçilik bazası kimi də 

ad-san çıxarmışdır. Vaxtı ilə masallılar əmək sahəsində 
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etalon rolunu oyna-mışlar. Bu rayonun sakinləri 

keçmiş SSRİ-nin hər bir guşəsində tanınırdılar. Belə 

ki, Masallı xalqı daim əməksevər və zəhmətkeş 

olmuşlar. Masallılar təkcə təsərrüfat sahəsində deyil, 

eyni zamanda mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, ələlxüsus 

idman sahəsində nailiyyətlər əldə etmişlər. Təkcə onu 

demək kifayətdir ki, bu rayonun idmançıları və ―Viləş‖ 

futbol ko-mandası təkcə Azərbaycanda deyil, eyni 

zamanda xarici ölkələrdə də məşhur olmuşlar. 

Onlardan biri də Nadir Ağa-yevdir. 1935-ci ildə 

Masallı rayonunun Ərkivan kənd sakini Yaqub kişinin 

ailəsində dünyaya gələn Nadir orta məktəbi bitirdikdən 

sonra ADU-nun geoloji-coğrafiya fakultəsinə  daxil 

olmuşdur. O, əvvəlcə Azərbaycanın, 1984-cü ildə isə 

SSRİ-nin Əməkdar məşqçisi adına layiq görülmüşdür. 

SSRİ və respublika turnirlərinin mükafatçısı olmuş 

idman ustası Azərbaycanımızın bayrağını bir çox 

arenalarda  yüksəklərə qaldırmış, himnini  

səsləndirmişdir. N.Ağayev təkcə əfsanə-vi pəhləvan 

deyil, həm də adlı-sanlı pedaqoq-məşqçi olmuş-dur. 

Onun yetirmələri dünyanın bir çox arenalarında ad-san 

qazanmışlar. Onun şagirdlərinin bir çoxu SSRİ idman 

ustası, beynəlxalq dərəcəli idman ustası adlarına layiq 

görülmüşlər. Onların xoş sorağı dünyanın hər tərəfinə 

yayılmışdır. Onlardan Kamal Mazanov, Rafiq Ağayev, 

Mülayim Xıdırov, ġirziyad Mehdiyev, MəĢqur 
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Qasımov, Tərlan Nuriyev, Gülağa Qəmbərov, 

Böyükxan və Sucəddin Gülverdiyevlər, QardaĢxan 

Əmənov, Səyədulla Əkbərov, ġöhrət Məcidov və 

başqaları bu gün ustadlarını xoş arzularla xatırlayırlar. 

 Böyük idman mütəxəssisi sözün əsl mənasında 

nəinki Masallının, ümumilikdə Azərbaycanımızın fəxri 

idi. 

 1985-ci il 25 yanvar tarixi onu tanıyanların 

yadından heç vaxt çıxmayacaq. Həmin gün dostları, 

qohumları, idman ictimaiyyəti onu son mənzilə yola 

saldılar. Bu təkcə masal-lıların deyiı, əksər 

azərbaycanlıların kədəri idi. 

 Allah sənə rəhmət etsin, Nadir müəllim! 

     

                                                           Elxanə 

Eminova, 

                   “Azəri yurdunun övladları” 

kitabından,  

                               Bakı,“ġəms” nəĢriyyatı 

2008-ci il. 
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Azıxdan pənah gətirdi, 

“yeddinci qitə” kəĢf edə 

 

 

 Görüb sərt üzlü iqlimi,  

 Yarıb tufan, təlatümü,  

 Yorulmayan səyyah kimi 

“Səyahətə”çıxdı NADİR, 

Çatmaqçün ali məqsədə. 
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Azıxdan pənah gətirdi, 

“yeddinci qitə” kəşf edə. 

 

 

  Kəşf sandı hər qələbəsin, 

 Hər çempion tələbəsin. 

 Milli güləş ənənəsin 

 Öyrənib, əxz edə-edə, 

   Bizə öyrədə-öyrədə 

  Dimi axtarışda idi- 

 “yeddinci qitə” kəşf edə. 

 

 

...Anda sadiq qalacağıq: 

“Səyahətə”çıxacağıq! 

Çünki hələ var nə qədər 

Kəşf edilməmiş “qitə”lər. 
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                                      Foto  Söhbət.Ağayevindir 

 

Qələbəyə  ümid  bəslə 

 

                                         Mərdlər şüarın əzbərlə, 

                         Qoru Vətəni hünərlə. 

                          Həmzəban ol yurdsevərlə, 

                          Munis olma naqis kəslə, 

                          ―Yüklənmə‖ zərərli hisslə, 

       Şəkildə məşqçi Vaqif Ağayev gənc  “klassik-lər”lə 

birlikdə   

                                     Foto: Söhbət Ağayevindir, 

                                 “İdman” qazeti, 23.05.1978. 
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                          Gələcəyə ümid bəslə. 

 

                                       *   *   * 

                        Fərqi yox, olsan hər yerdə,  

                        Doğma, ya qərib ellərdə ,   

                        Yuva qur saf könüllərdə  

                        Pak fikir, xoş təşəbbüslə 

                        Gələcəyə ümid bəslə, 

                        Qələbəyə ümid bəslə. 

 

      *   *   * 

                         Salma özünü müşkülə , 

                        Əziyyət çək , sübut elə - 

                        Gücün , qüvvən vardır hələ 

                        Qoşulmaqçün sağlam nəslə. 

                      ―Yüklənmə‖ zərərli hisslə, 

                        Gələcəyə ümid bəslə. 
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                                        *    *    * 

                         Fəal ol, düşmə çətinə. 

                         Cürətli ol, gərib sinə 

                        ―Meydan oxu‖ rəqibinə 

                         İkiqat səylə, həvəslə , 

                         Bütün güclə, son nəfəslə. 

                          Qələbəyə ümid bəslə . 

                           Ruhdan düşmə, axırıncı 

                           Saniyəyə ümid bəslə, 

                           Qələbəyə ümid bəslə. 

 

                                       *   *   * 

                           Keçmiş uğura güvənmə, 

                           Sadə ol , yolundan dönmə, 

                           Şan-şöhrətinlə öyünmə, 

                           Qürrələnib gəzmə şəstlə, 
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                           ―Yüklənmə‖ zərərli hisslə. 

 

                                     *   *   * 

 

                          Kürsülərdə dur birinci, 

                          Bəxş et bizlərə sevinci. 

                          Özün kimi neçə gənci 

                          Yeni zəfərlərə səslə, 

                          Gələcəyə ümid bəslə, 

                          Qələbəyə ümid bəslə. 
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ġəkillər həyatımızın  tarixi anlarıdır 

 

 

 

 

 

 

Fasilə  zamanı. Düşənbə-1975 
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 Kiyev şəhəri (1984) 
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...yetirməsi Nurəddin ilə (Lənkəran şəhəri) 
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R.Rəhmanov, F.Nağıyev, Akif Ağayev yarışı 

izləyərkən (Masallı-1977) 
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B.Gülverdiyev hərbi xidmətdən qayıdarkən 
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Ərkivanlı pəhləvanlar Rusiyada 

 (öndə T. Səadətov) 
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Onlar hər yarışdan mükafatla qayıdırdılar 

Həyətdə məşq zamanı 
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Son anadək mübarizə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qomel vilayəti Xoyniki şəhərində xatirə turnirində (1979) 
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“Təmiz qələbə” (Neftçala şəhəri, 1981) 
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...yetirmələrinə məsləhət verərkən 
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...həmkarları və yetirmələri arasında 

 

 

 

 

 

 

 

Öyrəşdiyimiz, alışdığımız günlər 
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Sakit güləş, risqə getmə!    

                            Qələbəyə şübhə etmə! 

 

Cəhd etmə, tələsmə 

        “çarpaz” vurmağa, 

Ayağın pəncəsi 

         keçər  “qarmağa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-ci il Azərbaycanda 

ĠDMAN ĠLĠDĠR! 
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      İnsanın insana, dünyaya və bütün varlığa olan saf 

və tə-miz məhəbbətidir  idman!  

      Ġdman bütün yer üzünün sakinlərini irqindən asılı 

olma-yaraq birliyə, vəhdətə, sülhə çağıran, hər çalınan 

zəfər himni nəğməsindən, qazanılan qələbədən ilham 

alıb, güc alıb Vətə-ni, torpağı milləti sonsuz eşq ilə 

sevməyi, qorumağı öyrədən həyat məktəbidir. 

       Ġdman siyasətdən, kin və ədavətdən uzaq, heç bir 

sər-həd tanımayan, bizə yüksək əxlaq, mərifət və sivil 

mədəniy-yət aşılayan mənəvi təmizlik mənbəyidir! 

      Son illərdə idmançılarımızın nailiyyətləri 

dövlətimiz və ictimaiyyətimiz tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilməkdədir. Əlbəttə, bu, gəncliyimizin 

düzgün istiqamətləndirilməsinə, təzə pöhrələnən nəslin 

həvəsləndirilməsinə xidmət etməklə yer kürəsində 

tanınmaqda olan müstəqil respublikamızın ye-ni 

inkişaf mərhələsində təkanverici qüvvə kimi alqışa 

layiq addımdır. 

       Bu gün Azərbaycanda idmana göstərilən qayğı və 

res-publika gəncləri üçün yaradılmış gözəl şərait üçün 

ulu ön-dərimiz Heydər Əliyev və ölkə rəhbərimiz 

Ġlham Əliyev cə-nablarına  borcluyuq. 
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       Məhz Ümummilli liderimiz 1993-cü ildə 

respublika idman ictimaiyyəti nümayəndələri və 

veteranları ilə öz iqa-mətgahındakı görüşündən sonra 

ölkədə bu sahədə vəziyyət  köklü surətdə dəyişməyə, 

inkişaf etməyə başladı. Əbəs yerə möhtərəm H.Əliyev 

öz çıxışında qeyd etməmişdir ki, Azər-baycan gəncləri 

üçün yaradılmış gözəl şərait, onların fiziki 

güclənməsinə, millətin mənəvi güclənməsinə səbəb 

olur. Çünki o, bilirdi ki, sağlam gələcək naminə, 

zərərli vərdişlər-dən uzaq olmaq naminə, nəhayət, 

təzə-təzə çiçəklənən müs-təqil dövlətimizi dünyaya 

tanıtdırmaq və mübariz bir millət olduğumuzu bütün 

xalqlara əyan etməkdən ötrü idmana qay-ğı gərəkdir. 

       Ġdman insanların sağlam həyat tərzi keçirmələri, 

fiziki hərəkət baxımından aktiv olmaları və 

cəmiyyətdə inkişaf et-mələri ilə yanaşı dünya ölkələri 

arasında mədəni əlaqələrin yaradılmasına xidmət edir. 

       Demək, idman ölkənin mədəni səviyyəsini 

qaldırır. 

      Bu gün cəmiyyətimizdə idman sosial-siyasi, 

fenomenə çevrilmişdir. Hətta BMT tərəfindən 2006-cı 

il dünyada “Ġdman ili” elan edilmiĢdir.  

      Əbəs yerə deyil ki, bu gün Azərbaycan güləĢi 

dünyaya meydan oxuyur. Güləş respublikamızın hər 
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yerində sevilir. Artıq biz dünya “güləĢ iqliminə” 

alıĢmıĢıq. Məhz buna  görədir ki,  həm Yunan-Roma, 

həm də sərbəst üsulla güləşən idmançılarımız 2008-

2009-cu illər üçün ―Dünyanın ən yaxşı və texnikalı 

güləşçiləri‖ mükafatına layiq görülmüşlər. 

      Son illər ərzində pəhləvanlarımızın Avropa və 

Dünya çempionatlarındakı, Olimpiya oyunlarında və 

bir sıra təsnifat görüşlərindəki misilsiz qələbələri bu 

gün beynəlxalq idman aləmində, artıq öz sözünü demiş 

Azərbaycan güləş məktəbi-nin inkişafına sübutdur. 

      Yeniyetmələrin Sinqapur Olimpiadasındakı (2011-

ci il) uğurları bir daha göstərir ki, Vətənimizdə yetərli 

qədər güclü nəslin nümayəndələrindən ibarət güləşçi 

ehtiyat bazamız var. 

      And içib, üç rəngli  bayrağı öpüb yarıĢa gedən 

idman-çıla r – döyüĢə yollanan Vətən əsgərləridir! 

 

 

 

LONDON – 2012 

      BBu il (27 iyul-12 avqust) İngiltərənin paytaxtı 

London şəhərində təşkil olunan XXX Yay Olimpiya 
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Oyunlarından idmançılarımız 10 medalla vətənə 

dönmüşlər. Bu ali yarış-mada 7 güləşçimiz, 2 

boksçumuz və bir nəfər ağırlıq qal-dıranımız fərqlənə 

bilmişdir. Son nəticə etibarı ilə Azər-baycan milli 

yığma komandası 51 heyət üzvü ilə, 205 ölkə sırasında 

30-cu yerdə qərarlaşmışdır. 

       Azərbaycan idmançıları qazanılan medalların 

sayına gö-rə isə dünya ölkələri arasında 24-cü, Avropa 

ölkələri ara-sında 15-ci, müsəlman ölkələri arasında isə 

3-cü yeri tutdu. Bu bizim idmançıların Olimpiya 

oyunlarında iştirak etdi-yindən bəri ən böyük uğuru 

sayılır. 

 

BĠZĠM QALĠBLƏRĠMĠZ: 

 

1.Toğrul Əsgərov (60 kq, sərbəst güləş üzrə)  

                                                                - qızıl medal 

2.ġərif ġərifov    (84 kq, sərbəst güləş üzrə)  

                                                                 - qızıl medal 

3.RövĢən Bayramov (55 kq, Yunan-Roma güləşi 

üzrə)  
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                                                                -gümüş medal 

4.Mariya Stadnik  (48 kq, sərbəst güləş üzrə)  

                                                               - gümüş medal 

5. Emin Əhmədov  (74 kq, Yunan-Roma güləşi üzrə)  

                                                              – bürünc medal 

6. Qetaf Qazyumov (96 kq, sərbəst güləş üzrə)  

                                                               - bürünc medal 

7. Yuliya Ratkeviç (55 kq, sərbəst güləş üzrə)  

                                                               - bürünc medal 

8. Valentin Xristov  (56 kq, ağırlıqqaldırma üzrə) 

                                                  - bürünc medal 

9. Teymur Məmmədov  (91 kq, boks üzrə)  

                                                                –bürünc medal 

10. Məhəmmədrəsul Məcidov  (91 kq, boks üzrə)   

                   - bürünc medal  
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Milli yığmamız ilk dəfə müstəqil dövlət kimi 

olimpiya oyunlarında 1996-cı ildən (ABġ, Atlanta 

Ģəhəri) iĢtirak etmiĢdir. 
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Ş
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1996 Atlanta 1  1  23 197 61-67 

2000 Sidney 3 2  1 31   

2004 Afina 5    38   

2008 Pekin 7 1 2 4 44   

2012 London 10 2 2 6 53 205 30-31 
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Azərbaycan güləĢçilərinin Olimpiya  

oyunlarındakı uğurları 

 

İllər Adlar 

q
ız

ıl
 

g
ü

m
ü

ş 

b
ü

rü
n

c
 

1952 Rəşid Məmmədbəyov (Helsinki ş.) -   

1964 Aydın İbrahimov (Tokio ş.)   - 

1996 Namiq Abdullayev  -  

2000 Namiq Abdullayev -   

2004 Fərid Mansurov -   

2008 Rövşən Bayramov, Vitali Rəhimov, 

Mariya Standik, Qetaf Qazyumov  

 -  

- 

2012  Toğrul Əsgərov, Şərif Şərifov, Rövşən 

Bayramov, Mariya Stadnik, Emin 

Əhmədov, Qetaf Qazyumov, Yuliya 

Ratkeviç  

-  

- 

 

 

- 
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        London şəhərində keçirilən XIV Yay Olimpiya 

Oyun-larında (sentyabr ayında) Azərbaycan 

idmançıları 4 qızıl, 5 gümüş və 3 bürünc medal 

qazanmaqla ölkəmizə 12 medal gətirmişlər. Bu 

mötəbər yarışda vətənimizin təmsilçilərindən Ramin 

Ġbrahimov (qızıl medal, cüdo üzrə), Afaq Sultanova 

(qızıl medal, cüdo üzrə), Olqa Panyutina (qızıl medal, 

yüngül atletika üzrə), Ġlham Zəkiyev (bürünc medal, 

cüdo üzrə), Hüseyn Həsənov (bürünc medal, yüngül 

atletika üzrə) və digərləri və başqaları fərqlənmişlər.  

 

 

*    *    * 

 

       21-27 avqust 2012-ci il tarixində Bakı şəhərində 

pla-netimizin 41 ölkəsinin yeniyetmə güləşçiləri 

arasında keçi-rilən Dünya birinciliyində 

idmançılarımızın parlaq qələbələri sayəsində Yunan-

Roma güləşi üzrə yığma komandamız ümumi hesabda 

84 xalla birinci yerə çıxmışdır. 

       Yunan-Roma üsulu ilə güləşən yeniyetmələrdən 

Elnur Həsənov (50 kq), Murad Məmmədov (58 kq), 

Mikayıl Rəhmanov (46 kq), Kərim Cəfərov (54 kq), 
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Ruhin Mikayılov (63 kq), Ġslam Abbasov (76 kq), 

qızıl, Zamin Məhəmmədov (85 kq) gümüĢ, Sənan 

Süleymanov (42 kq)  isə bürünc medala, sərbəst üsulla 

güləşən idmançılardan isə CoĢqun Məmmədov (42 

kq), Cahid Həsənzadə (58 kq), Səbirə Əliyeva qızıl, 

Ruslan Surxayev, Çernen Baqayev (85 kq), Səid 

Həmidov (100 kq) gümüĢ, Samir Sadullayev (59 kq), 

Məmmədhüseyn Həsənov (54 kq) bürünc medallara 

layiq görülməklə 19 güləşçimiz bu mötəbər yarışda 

dövlət himnimizi səsləndirməyə müvəffəq olmuşdur. 

       Çempionatın baş mükafatı Yunan-Roma güləşi 

üzrə yeniyetmələrdən ibarət milli güləş yığmamızın 

baş məşqçisi Nurəddin Rəcəbova təqdim  olunmuşdur. 

 

 

*        *       * 

         21-23 sentyabr 2012-ci il tarixində Bakı 

şəhərində keçirilən Ümumilli liderimiz Heydər 

Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Qızıl Qran-Pri” 

beynəlxalq  güləş turnirində Azərbaycan idmançıları 

22 medal qazanmışlar. 

         Sərbəst üsulla güləşən atletlərimiz 1 qızıl, 3 

gümüş və 5 bürünc medala, qadın güləşçilərimiz 1 
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qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medala, Yunan-Roma növü 

üzrə mübarizə aparan pəhləvanlarımız isə 3 qızıl, 2 

gümüş və 4 bürünc medala sa-hib çıxmışlar. 

         Dünyanın 25 ökəsindən 500-ə yaxın ən güclü 

baha-durların iştirak etdiyi bu turnirdə 

təmsilçilərimizdən Hacı Əliyev, Nadya Sementsova, 

Sauva Qadabadze, Orxan Məmmədov və Kamran 

Əhmədov ən yüksək pilləyə qalxmağa nail olmuşlar. 

*     *      * 

          22 sentyabr - 12 oktyabr 2012-ci il tarixində 

Azər-baycanda keçirilən 17 yaşlı qızlar arasında futbol 

üzrə dünya birinciliyi yarışları Bakı və Lənkəran şəhər 

stadionlarında keçirilirdi. 

         Açılış mərasimində FİFA-nın prezidenti Jozef  

Bratter də iştirak edirdi. 

          Ümumilikdə çempionatda 16 ölkə çıxış edirdi. A 

qrupunda çıxış edən Azərbaycan yığması 

Kolumbiyaya 0-4, Nigeriyaya 0-11, Kanadaya isə 0-1 

hesabı ilə məğlub olaraq qrup mərhələsini keçə 

bilmədi. 

        Final görüşündə əsas hissədə heç-heçə (1:1) 

hesabından sonra 11 metrlik zərbələrdən (beşpenaldan) 

sonra Fransa yığması 7-6 hesabı ilə (ümumi hesabla) 

Koreya Xalq Demokratik respublikasını məğlub 
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edərək dünya çempionu oldu. Üçüncü yeri isə 

Almaniyanı məğub edən Qana yığması tutdu. 

 

 

 

 

*        *       * 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
603 

Bakıda “CĠTY  CHALLENGE” 

 həyəcanı 

 

        26-28 oktyabr 2012-ci il tarixində 

respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərində GT-3 

və klassik ―formula-1‖ avtomobil yarışları 

keçirilirdi. 

        Ümumilikdə 45 super idman maşınının 

iştirak etdiyi bu avtomobil bayramına 7 ölkənin 

11 komandası qatılmışdı. 

        Üç gün davam edən ―Formula-1‖ 

yarışmasında və təhlükəli fəndləri (manevrləri) 

ən yüksək səviyyədə nümayış etdirməkdə 

fərqlənən Almaniya (BMV maşını ilə) 

təmsilçiləri baş mükafatlara sahib çıxdılar, 

 

*        *       * 

 

ĠDMAN  ĠLĠNƏ  YEKUN  

VURULDU 
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        2012-ci il dekabr ayının 18-də ölkə rəhbəri, 

MOK-un Prezidenti Ġlham Əiyev cənabları respublika 

idman ictimaiy-yətinin nümayəndələri ilə görüş 

keçirmiş, bir sıra idmançı və idman xadimlərinin 

mükafatlandırılması barədə sərəncam imzalamışdır. 

Prezidentin görüşdəki çıxışından bəzi məqam-lar:  

        -...Bu il ölkəmizi beynəlxalq arenalarda təmsil 

etmiĢ idmançılarımız 255-i qızıl medal almaqla 700-

dən çox medal qazanmıĢlar. 2012-ci ildə ölkəmizdə 

bir neçə mö-təbər beynəlxalq yarıĢlar keçirilmiĢdir. 

Bu il eyni zaman-da biz, idman infrastrukturunun 

yaradılması ilə bağlı öz səylərimizi də davam 

etdirmiĢik. Ġl ərzində Cəlilabad və Astara 

rayonlarında regional olimpiya kompleksləri isti-

fadəyə verilmiĢdir. Beləliklə, bölgələrdə tikilmiĢ 

idman komplekslərinin sayı 35-ə çatmıĢdır.  Hələ 8 

kompleksdə tikinti iĢləri davam etdirilir və bir neçə 

kompleksin tikintisi nəzərdə tutulub. 

      Mərasimdə Azərbaycanda idmanın inkişafında 

xidmət-lərinə görə bir sıra şəxslərə fəxri adlar, 

Prezident və olimpiya komitəsinin təqaüdləri də 

təqdim olunub.  Belə ki, Prezident sərəncamı ilə 

Namiq Abdullayevə, Məmməd Eyvazova, Rəhman 

Hətəmova və Ceyhun Məmmədova əməkdar bədən 

tərbiyəsi və idman xadimi fəxri adları təqdim olunub. 
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YaĢar Allahverdiyev, Fikrət Südeyifzadə və Ramiz 

Yusifova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri 

təqaüdləri ve-rilib. 

       Bundan əlavə Olimpiya oyunları çempionları 

Valeriy Belenkiy, Toğrul Əsgərov və ġərif ġərifova 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi 

olimpiya təqaüdləri, habelə T.Əsgərova və Ş.Şərifova 

MOK-un olimpiya ordeni təqdim edilib. 

       Tədbirdə  həmçinin qeyri-olimpiya idman 

növlərinin in-kişafındakı xidmətərinə görə Eldar 

Qazıbəyov, Zaur PaĢa-yev və Sadiq Heydərov MOK 

Prezidentinin fəxri fərmanı ilə təltif olunublar. 

       Daha sonra Prezident İlham Əliyev müxtəlif 

beynəlxalq yarışlarda fərqlənən, ölkəmizdə idmanın 

inkişafına töhfələr verən bir qrup idmançı və idman 

xadimlərinə yeni mən-zillərin orderlərini təqdim 

etmişdir 

 

*    *    * 

 

       AGF  tarixi naliyyətlərlə dolu ―idman ili‖nin 

2012-ci ilin ən yaxşı idmançılarını seçdi.  Toğrul 
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Əsgərov ilin ən yaxşı sər-bəst güləşçisi, Emin 

Əhmədov ilin ən yaxşı Yunan-Roma gü-ləşçisi, Yuliya 

Ratkeviç ilin ən yaxşı qadın güləşçisi, Qetaf 

Qazyumov isə ən yaxşı əzmkar güləşçi adına layiq 

görülmüş, Q.Qazyumova həm də federasiya tərəfindən 

avtomobil hədiyyə olundu. 

       AGF-nin böyük məşqçisi Firdovsi Umudov ilin ən 

yaxşı məşqçisi, Azərbaycan Respubikasının əməkdar 

məşqçisi, oimpiya  dərəcəli hakim Hicran ġərifov isə 

ilin ən yaxşı hakimi mükafatını qazandılar. 

 

 

ƏRKĠVANLI  DÜNYA ÇEMPĠONU 

  

      Taleh Əkbər 

oğlu Babayev 

1975-ci ildə Masallı 

rayonu Ərkivan 

qəsəbəsində 

(Bağlakücə 

məhəlləsi) anadan 

ol-muşdur. 

Azərbaycan 
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Kooperasiya Universi-tetini bitirib. Ailəlidir, iki  

övladı var. 

            Ömrünü, taleyini idmana bağlamış bu xoşbəxt 

cütlük-Taleh və onun ömür-gün yoldaşı      Elmira 

Ramiz qızı 1993-cü ildən etibarən YaĢar BəĢirovun 

başçılıq etdiyi Azərbaycan Karate Federasiyası 

nəzdində, məşqçi-müəllim Hidayət ġabanovun 

rəhbərliyi ilə məşqlərə başlamış və bu vaxtacan saysız-

hesabsız beynəlxalq yarışların qalibi və mükafatçıları 

olmuşlar. Təkcə onu demək kifayətdir ki, bu gənclərin 

hər biri Avrasiya və Dünya çempionatlarının qalibi və 

mükafatçıları olmaqla yanaşı, qarakəmər və üçüncü 

dan sahibidirlər. 

       Vətənimizi beynəlxalq arenalarda layiqincə təmsil 

etdik-lərinə və əldə etdikləri idman nailiyyətlərinə 

görə, 18 dekabr 2012-ci il tarixində ölkə rəhbəri və 

MOK-un Prezidenti Ġlham Əliyev cənabları bu gənc 

ailəni üç otaqlı mənzillə mükafatlandırmıĢdır. 

        Biz də, hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayan və iki 

ilə yaxındır ki, məşqçilik fəaliyyəti göstərən 

həmyerlilərimizin bu sevinc dolu anlarına qoşularaq 

onları təbrik edir və yeni uğurlar arzulayırıq. 
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ġahlara layiq ənənə 

 

 

 

 

GÜLƏġ  HAQQINDA 
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Güləş idmanın ən qədim növlərindən biridir. Hələ 

era-mızdan 2500 il əvvəl Misirdə güləşlə məşğul 

olurmuşlar. Qə-dim yunanlar da idmanın bu növünü 

sevirmişlər. O vaxtlar adətən qumla örtülü 

meydançalarda güləşərmişlər. Idman-çıların çılpaq 

bədənlərinə qum yapışır və bədənləri nisbətən az 

sürüşkən olurdu; belə də idmançılar bir-birindən 

möhkəm yapışa bilirdilər. Pəhləvanlar meydanda 

dolaşar, bir-birini başdan-aşağa süzər və birdən 

hücuma keçərmişlər. Hər güləşçinin sevimli bir fəndi 

olarmış; biri öz rəqibinin aya-ğından tutmağa çalışar, o 

birisi isə onun başını qoltuğunun altında sıxarmış. 

Rəqibinin çiynini, kürəyini və ya dizini üç dəfə yerə 

vuran güləşçi qalib sayılırmış. Müxtəlif ölkələrdə ayrı-

ayrı güləşçilər bir çox fəndlərdən istifadə edərmişlər. 

Müasir güləşçilər indi də bu fəndlərin bəzilərindən 

istifadə edirlər. 

Ilk dövrlərdə güləş ilk növbədə ümumfiziki 

tərbiyə vasitəsi kimi qəbul olunardı. Bu idman növü 

yeniyetmə və gənclərin təhsil sisteminə də daxil 

edilmişdi. Onlar fəlsəfə, natiqlik, riyaziyyat və başqa 

elmlərə yiyələnməklə yanaşı, tanınmış güləş 

məşqçilərindən də dərs alardılar. Artıq o vaxtlar güləş 

təkcə idman nəticələri baxımından deyil, həm də 

ictimai əhəmiyyəti ilə seçilirdi. Görkəmli filosof və 

alimlərdən Pifaqor, Əflatun, Pindar və başqaları antik 
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dövrün olimpiadalarında qaliblər kimi təqdim 

olunmuşdular. 

Güləş hələ eramızdan əvvəl 704-cü ildə olimpiya 

oyunları tərkibinə qatılmaqla, bu idman növünün ilk 

qayda-ları da məhz o vaxtlar tətbiq edilmişdi. Əl və 

ayaqlarla zər-bələrə icazə verilmirdi. Çünki artıq 

həmin dövrdə bu qay-dalar boksa aid edilmişdi. 

Güləş XIX əsrin ortalarında İngiltərə və ABŞ-da 

for-malaşıb. Bu idman növünün inkişafında Fransa 

xüsusilə mühüm rol oynadı. Məhz bu ölkədə Yunan-

Roma güləşinin ənənə və prinsipləri bərpa olundu. 

Ayrı-ayrı fəndlər təkmil-ləşdirilərək sistem halına 

salındı. Daha sonra Fransanın müx-təlif şəhərlərinin 

birincilikləri, milli çempionat təşkil olundu. Belə bir 

şəraitdə artıq beynəlxalq güləş yarışlarının keçiril-

məsinə ehtiyac duyulurdu. Tezliklə bu təşəbbüs bütün 

qitədə maraqla qarşılandı. XIX əsrin sonunda Fransada 

müxtəlif ölkələrin – Almaniya, Türkiyə, Rusiya, İtaliya 

güləşçilərinin iştirakı ilə turnirlər kütləvi xarakter aldı. 

Yunan-Roma güləşi üzrə ilk rəsmi yarış 1843-cü 

ildə Parisdə peşəkar pəhləvanların iştirakı ilə keçirildi. 

1896-cı il-də burada keçirilən ―Paris çempionatı‖ 

adlanan, ancaq öz miqyasına görə peşəkarlar arasında 

ilk dünya çempionatı hesab edilən turnirdə Rusiyadan 
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ilk dəfə rus bahadırı Ġvan Maksimoviç Poddubnı 

iştirak etmişdir. 

1905-ci ildən başlayaraq İ.M.Poddubnı 

peşəkarlar ara-sında keçirilən dünya çempionatlarında 

altı dəfə qalib gəlmiş və ―çempionlar çempionu‖ kimi 

şöhrət qazanmışdır. 

Yunan-Roma güləşi üzrə həvəskar güləşçilər 

arasında ilk Avropa çempionatı Vyana şəhərində 1898-

ci ildə keçiril-mişdir. Bu növ üzrə ilk dünya 

çempionatı da 1904-cü ildə bu şəhərdə keçirilmişdir. 

Amerikanın Sent-Luis şəhərində 1904-cü ildə III 

Olim-piada oyunları keçirildi. IV Olimp oyunlarında 

(1906-ildə Afinada keçirilib) yunanlar üstünlüyü 

Yunan-Roma güləşinə verməklə sərbəst güləşi 

proqramdan çıxartdılar. Londonda keçirilən V Olimp 

oyunlarında ingilislər heç bir tərəddüd et-mədən 

sərbəst güləşi seçdilər. Lakin Yunan-Roma güləşinin 

olimp idman növü və Avropada böyük nüfuzu 

olduğunu nə-zərə alaraq, ilk dəfə olaraq iki güləş növü 

üzrə yarışlara icazə verildi. 

Artıq 1920-ci ildə Hollandiyanın Antverpen 

şəhərində keçirilən olimpiya oyunlarında sərbəst 

güləşmə üzrə təkcə bir nəfər amerikalı çempion ola 

bildi. 
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Yunan-Roma güləşinin qaydaları və texniki-

taktiki əsasları ilə yaxından tanış olduqca amerikalılar, 

onların milli hesab olunan ingilis güləşində istifadə 

edərək müasir sərbəst güləş növünü yaratmışlar. 

1928-ci ildə Parisdə sərbəst güləş üzrə ilk Avropa 

çem-pionatı keçirildi. Növbəti yarış isə 1946-cı ildə 

Stokholmda təşkil edildi. 

1951-ci ildə Tokioda keçirilən ilk Dünya 

çempiona-tında daha böyük nailiyyətlər qazanıldı. 

Sovet idmançılarının ilk dəfə iştirak etdiyi XV 

Olim-piya oyunlarında (1951-ci il, Helsinki) 

həmyerlimiz RəĢid Məmmədbəyov gümüş medal 

qazandı. 

Bir zamanlar klassik güləş adlandırılan, qədim 

yunan-ların və romalıların güləşini xatırladan Yunan-

Roma güləş üsulu ilə yarışlarda idmançılar xalça 

üzərinə çıxıb bir-birinin əlini sıxır və güləşməyə 

başlayırlar. Hərəsi 2 dəqiqədən iba-rət 2 hissədə 

mübarizə aparılır. Bu qayda 1983-cü ildən təyin edildi. 

Bu zaman əsas nəticə kimi rəqibin kürəylərini xal-çaya 

sıxmaq tələb olunur. Buna “təmiz qələbə” deyirlər. 

İdmançı xal hesabı ilə qələbə qazana bilər. Əgər hissə 

ər-zində 6 xal fərqi qazanılarsa, ―döyüş‖ dayandırılır 

və güləşçi hissənin qalibi elan olunur. Lakin ümumi 
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qələbə qazanmaq üçün II hissədə də üstün olmaq 

lazımdır. Əks təqdirdə qalibi müəyyənləşdirmək üçün 

əgər heç-heçə qeydə alınırsa, III hissə təyin olunur. 

Hər bir hissədə 90 saniyəlik mübarizədən sonra 

güləşçilər yarışın qalan yarım dəqiqəsini ―Parter‖ və-

ziyyəti ilə də davam etdirirlər. Belə məqamlarda 

―Parter‖də fəndi yerinə yetirmək hüququ I hissədə 

qırmızı, II hissədə göy geyimli güləşçi yerinə yetirir. 

Əgər I hissədə göy ge-yimli idmançı hesabda 

irəlidədirsə, son 30 saniyə ərzində ―Parter‖ 

vəziyyətində fənd tətbiq etmək hüququ məhz ona 

verilir. Əgər fənd tətbiq olunarsa, hücum edən güləşçi 

ona müvafiq xal qazanır. Əks təqdirdə müdafiə olunan 

güləşçiyə bir xal verilir. Görüş zamanı xallar hər bir 

uğurlu fənd üçün hakimlərin ümumi rəyinə əsasən 

hesablanır. 

1924-ci ildə Yunan-Roma güləşi üzrə ilk SSRİ 

çem-pionatı Kiyev şəhərində keçirildi. II çempionat 

1926-ci ildə Moskvada, III çempionat isə 1928-ci ildə 

SSRİ xalqlarının ümumittifaq spartakiadası proqramı 

tərkibində təşkil olundu. 

Güləşin ƏMH kompleksinin II pilləsinə daxil 

edilməsi (1933) onun inkişafında mühüm rol oynadı. 

1933-1940-cı il-lərdə SSRİ-də 8 çempionat 

düzənləndi. 1942-ci ildə Moskva və Estoniya 
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güləşçiləri ilə görüş və 1943-cü ildə Qorki şəhərində 

ölkənin mütləq çempionu uğrunda turnir keçirilmiş, 

1944-cü ildə isə Moskvada yenidən SSRİ çempionatı 

başlan-mışdı. 

1947-ci ildə SSRİ Güləşmə Federasiyası FİLA-ya 

qə-bul  edildi. Elə həmin il Yunan-Roma güləşçiləri ilk 

Avropa birinciliyi uğrunda Praqa şəhərinə yola düşdü. 

Üç qızıl, bir gümüş, bir burunc medal qazanıldı. 

1947-ci ildən 1989-cu ilə qədər 23 dəfə Avropa 

çem-pionatı: 1968-ci ilə qədər 8, 1970-ci ildən etibarən 

isə 10 çə-ki dərəcəsində keçirilmişdi. 

Dünya çempionatları 1950-ci ildən keçirilir. 

1969-cu ildən isə 10 şəki dərəcəsi mövcuddur. Sovet 

güləşçiləri ilk dəfə 1-ci komanda yeri üçün bu 

yarışlarda 1953-cü ildə Neapolda çıxış etməyə 

başlamışlar  

Güləş meydanına tərli halda çıxmaq, bədənə hər 

hansı yağ çəkmək qadağandır. İdmançıların dırnaqları 

hökmən tu-tulmalıdır. Yarış zamanı hər bir güləşçinin 

öz dəsmalı olma-lıdır. Bu təri və zədə zamanı axan 

qanı silməkdən ötrüdür. Hakimlə mübahisəyə yol 

verilmir. Bu qaydanı pozan idman-çı məğlubiyyətlə 

cəzalandırıla bilər. Rəqibin geyimindən, burnundan, 

qulaqlarından, ayaqlarından və barmaqlarından tutmaq 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
615 

qadağandır. Yunan-Roma üsulu ilə güləşən idman-

çılara, fəndi tətbiq etmək məqsədilə yalnız bilək, qol, 

çiyin və bədəndən yapışmağa icazə verilir. Güləşən 

zaman rəqibin boynundan yalnız bir əllə tutaraq fənd 

etmək olar. Öz effek-tinə, amplitudasına görə fəndlər 

1, 2, 3 və 5 xalla qiymətlən-dirilir. 

1944-cü ilin 12 dekabr tarixində ―Krasnıy sport‖ 

qəzeti yazırdı: ―İndi bizim qarşımızda sərbəst Amerika 

güləşini inkişaf etdirmək və bu idman üzrə yüksək 

dərəcəli kadrlar hazırlamaq vəzifəsi durur‖. Həmin ilin 

sonunda Tbilisidə ən yaxşı klassiklərin və 

samboçuların toplanışı təşkil olundu.  Bunların 

qarşısında yeni güləş növünün mənimsənilməsi 

vəzifəsi qoyulmuşdu. 

―Çidaoba‖ gürcü milli güləşində coşqun 

temperament və heyranedici bacarıqla işlədilən texniki 

fəndlər -xüsusilə ayağın iştirakı ilə və ―güləş‖ – 

Azərbaycan milli güləşində tətbiq edilən çox səmərəli 

atmalar yeni yaradılmaqda olan sərbəst güləşin 

texnikasında misilsiz rol oynamışdır.  

Sərbəst güləĢ ilk baxışdan Yunan-Roma güləşinə 

ox-şasa da, müəyyən fərqlər mövcuddur. Bu idman 

növündə güləşçilərə rəqibin ayaqlarından 

yapışmaqlarına  görə, habelə fəndin tətbiqinə ayaqlarla 

kömək etməyə icazə verilir. Belə ki, sərbəst güləş 
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yarışlarında çarpaz vurmaq, badalaq gəlmək, beldən 

aşağı yapışmaq olar. Hətta bu güləşdə bəzi xalqların 

güləş fəndlərindən də istifadə edilir. 

Müəyyən səbəblərdən ilk altı olimpiya 

oyunlarında gü-ləşin iki növündə iştirak edən 

idmançılar bir yerdə çıxış edə bilmirdiər. Yalnız 1920-

ci ildə Beynəlxalq Güləş Federasi-yası – FİLA 

rəhbərliyi hər iki növ üzrə yarışları olimpiya 

proqramında birgə keçirə bildi. Əvvəllər güləşçilər on 

çəkidə yarışırdılarsa, 2000-ci ildən FİLA-nın rəhbərliyi 

onların sayını azaldıb yeddiyə çatdırdı. 

Azərbaycan güləşçiləri beynəlxaq aləmdə çox 

məşhur-durlar. 1952-ci ildə RəĢid Məmmədbəyov (52 

kq, Helsinki ş.) gümüş, 1964-cü ildə Aydın Ġbrahimov 

(57 kq, Tokio ş.) bürünc və 1996-cı ildə Namiq 

Abdullayev (52 kq, Atlanta ş.) gümüş medal 

qazanmışlar. 

Azərbaycan güləşçilərinin nailiyyətlərindən 

danışanda son illərdəki uğurlar – ilk növbədə Sidneydə 

(Avstraliya) 2000-ci ildə Namiq Abdulayevin və 2004-

cü ildə Afinada (Yunanıstan) Yunan-Roma güləşçimiz 

Fərid Mansurovun parlaq qələbələrini qeyd etmək 

lazımdır. Avstraliya və Yu-nanstanda Azərbaycan 

bayrağını yüksəklərə qaldırmış bu idmançılar olimpiya 

qızılını qürur hissi ilə vətənimizə gətir-mişlər. 
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2008-ci ildə Pekində keçirilən XXIX yay 

olimpiya oyunlarında isə Azərbaycan pəhləvanları 4 

medal  qazandılar. RövĢən Bayramov və Vitali 

Rəhimov gümüĢ, Mariya Stad-nik və Qetaf 

Qazyumov isə bürünc medalın sahibi oldular. 

1950-ci illərdən etibarən Avropa və Dünyanın 

müxtəlif turnirlərində vətənimizin idman şərəfini 

ləyaqətlə qoruyan pəhəvanlarımızdan Musa Babayev, 

ĠbrahimpaĢa və Muxtar DadaĢov qardaĢları, Rəhim 

Ġsmayılov, Mustafa Orucov, Natiq Hacıyev, Telman 

PaĢayev, Viktor AvdıĢev, Əli Əiyev, Ġlham Umayev, 

Natiq Eyvazov, Aslan Ağayev, Firudin Qurbanov, 

Əhəd Əliyev, Fafael Məmmədov və onarla 

başqalarının adını iftixarla çəkə bilərik. 

 

 

 

Milli  GüləĢ 

 

Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın tarixi 

çox qədimdir və xalqın mədəniyyəti ilə sıx bağlıdır. 

Azərbaycan folklorunda igidlərin oxatma, atçapma, 
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güləş və digər xalq oyunlarında göstərdikləri şücaət və 

qəhrəmanlıqlar tərənnüm olunmuşdur. Qobustan 

qayaüstü rəsmlərdə qədim insanın müxtəlif fiziki 

hərəkətlərinin əyani təsviri Azərbaycanda idmanın 

uzaq tarixindən xəbər verir.Milli güləş qədim köklərə 

və ənənələrə malikdir. Adı bizə bəlli olan qədim 

Azərbaycan pəhləvanlarından biri XII əsrdə yaşamış, 

Eldəgizlər sülaləsinin ən məşhur nümayəndəsi, o 

zamanlar şərqin və xüsusilə də Azərbaycan ictimai-

siyasi həyatında önəmli rol oynamış Atabəy 

Məhəmməd Cahan pəhləvandır. Güləşmənin 

Azərbaycanda  meydana gəlməsi və  geniş ya-yılması 

heç də sadəcə bir məşğuliyyət və ya el şənliklərinin 

daha təmtəraqlı keçməsi məqsədi daşımırdı. Əsas 

məqsəd ordunun fiziki hazırlığını yüksək səviyyəyə 

qaldırmaq idi. Şahlar öz yanlarında onlarca güclü 

pəhləvan saxlayırdılar. Bəzən müharibə zamanı qarşı-

qarşıya duran tərəflər meydana pəhləvanlarını 

çıxarırdılar. Pəhləvanı qalib gələn tərəf qələbə 

qazanmış hesab edilirdi. 

Pəhləvanların müharibələrdə həlledici rol 

oynaması şahları onların hazırlığı ilə məşğul olmağa 

vadar edirdi. Məhz buna görə də saraylarda ―zorxana‖ 

deyilən xüsusi yerlər yaradılırdı. 
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Orada pəhləvanlar güləş, ağırlıqqaldırma, 

zəncirləri qırmaq, qüvvət və çevikliyə dair hərəkətlər 

üzrə məşq ke-çirdilər. Bütün Şərqdə olduğu kimi, 

Azərbaycanda da ―zor-xana‖ geniş yayılmışdır. 

―Zorxana‖ güc evi, zor göstərilən yer deməkdir. 

―Zor-xana‖ bir qədər müasir atletik gimnastika 

salonunu xatır-ladırdı. Burada həm də xüsusi proqram 

üzrə pəhləvanlar hazırlanırdı. Bu söz XIV əsrdən 

məlumdur. Güman edilir ki, ilk ―zorxana‖ lardan biri 

Təbriz şəhərində meydana gəlib. 

Azərbaycan “zorxana” tamaşalarında ən geniş 

yayılan qurĢaqtutma -güləĢ idi. Bu tamaşalar yaz-yay 

vaxtları açıq havada, qışda isə üstü örtülü ―zorxana‖ 

meydançalarında keçirilərmiş. Qurşaqtutma bir növ 

məzəli güləşdir. 

Belə güman edilir ki, Azərbaycanda güləş ġah 

Ġsmayıl Xətainin (1487-1524) hakimiyyəti dövründə 

daha çox inkişaf etmişdir. Şah İsmayıl dövlətin 

ərazisini genişəndirib, Azərbaycan xalqının nüfuzunu 

artırdıqdan sonra ordunun təlim-tərbiyəsinə və onun 

fiziki hazırlığına fikir vermişdir. Ş.İ. Xətainin özü də 

misilsiz pəhləvan kimi tanınmışdır. Bizə çatan tarixi 

məlumatlara görə, güləşdə ona qalib gələn olma-

mışdır. 
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Mili güləşdə beldən aşağı müxtəlif fəndlərə -

ayaqdan və şalvardan yapışmağa, badalaq vurmağa və 

başqa fəndlərə icazə verilir. Güləş pəhləvanlarının 

ənənəvi salamlaşması və özlərini təqdim etməsi 

mərasimindən sonra qoşa zurna ilə çalınan ―Cəngi‖ 

sədaları altında başlayır. 

XVIII əsrin axırları - XIX əsrin əvvəllərində 

Azərbay-canda ən güclü və məşhur xalq 

güləşçilərindən biri Hüseyn-qulu Hacı Mürsəl oğlu 

olmuşdur. Maştağa kəndində anadan olan bu pəhləvan 

İran padşahı Nəsrəddin ġahın ən yaxşı güləşçisi – 

Yezdə qalib gəlmişdir. 40 il ərzində Azərbaycan-da və 

İranda çox pəhləvanların kürəyini yerə vurmuş 

Hüseynqulu 82 yaşında vəfat etmişdir.  

XIX əsrin axırları - XX əsrin əvvəllərində isə 

Kəblə Mirzə (Lənkəran) adlı pəhləvan çox məşhur 

olmuşdur. Azərbaycanda 1920-ci ildən başlamış 50-ci 

illərədək  peşəkar pəhləvanlar kimi fəaliyyət göstərən, 

həm xalq, həm də idmançılar arasında hədsiz nüfuza, 

hörmətə malik pəhəvanlardan RəĢid Yusubov, Sali 

Süleyman, Eldar Göyçaylı, Qara Rüstəm (Kürdəmir), 

Kürd oğlu (Gəncə), Əbdüləli (MaĢtağa), Mirzə 

HəĢimağa (Zabrat), Atababa (Saray), Məmmədəli 

(Qazax) və Məmməd Muradovun (Tovuz) adlarını 

çəkmək olar. Onların arasında qeyri-rəsmi dünya 
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çempionları Sali Süleyman və Rəşid Yusifov xüsusilə 

fərqlənmişlər. Sali Süleymanın adı uzun müddət 

dünyanın ən böyük şəhərlərinin (Vaşinqton, Paris, 

Çikaqo, London, Ro-ma) dəbdəbəli afişalarından 

düşməmişdir. Nə öz vətənində, nə də xaricdə Sali 

Süleymanın kürəyini yerə vuran olma-mışdır. 

 

“ġahlara layiq” ənənə 

 

Yurdun cəsur igidləri, 

Əmr edin, meydan qurulsun! 

Hamı meydana yığışsın –  

Adlı-sanlı pəhləvanlar, 

Yenilməz, mərd bahadırlar 

Girsin, meydana buyursun! 

Əl veribən görüşsünlər, 

Cəngi sədaları altda 

Qurşaq tutub, ―döyüşsünlər‖. 

Coşub-daşan qüvvəsiylə 
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Bir-birinə zor gələnlər, 

Arxasını yerə qoymaz, 

Basılmaz fəndgir ərənlər... 
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                             Vətənin mərd oğulları, 

Gəl qoruyaq irsimizi! 

Qovmalıyıq yağıları – 

Necə udaq hirsimizi? 

Meydan quraq hər obada, 

Hər mahalda, hər qəzada. 

Yenə əski günlər kimi 

Qurşaq tutaq Novruz günü. 

Zurna, balaban səsiylə 

Şən keçirək toy-düyünü. 

 

Növcavanlar dövrə qurub, 

Gənclər gücün sınasınlar. 

Koroğlu, Şah İsmayıl tək  

Bizi yenə tanısınlar: 

Adımızı unudanlar, 

Bizə qənim kəsilənlər. 
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Unutma ki, Vətən oğlu, 

Yaşatmaq üçün Vətəni- 

Gərək daim yaşadasan 

Milli irsi, ənənəni! 

 

 

Muğan-Lənkəran mahallarında güləşmə əsasən, 

bay-ramlarda (xüsusən Novruz bayramlarında) 

gənclərin ən çox sevdiyi bir ənənə kimi həyata 

keçirilirdi. Güləşmə üzrə müəyyən fərdi görüşlərlə 

yanaşı hər il Novruz bayramı münasibətilə çox maraqlı 

yarışlar da keçirilirdi. Lənkəranda bu yarışlar, adətən, 

çoxdan bəri qəbul edilmiş, “Böyük bazarda” 

“Qapandibi” adlı meydanda keçirilərmiş. Təxminən 

1890-1915-ci illərdə olan bu görüşləri lənkəranlı Dərzi 

Cəlil adlı bir güləş həvəskarı təşkil edərmiş. Bu 

görüşlərə, adətən çox erkən hazırlaşar, qonşu kəndlərin 

bütün güləşçilərini, həvəskarlarını dəvət edərmişlər. 

Belə məra-simlər çox dəbdə olduğundan buraya bütün 

adlı-sanlı şəxslər – hətta qubernator belə dəvət 

olunarmış. Güləşmə, bayram münasibəti ilə keçirilən 
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bütün şənlik və əyləncələrin, demək olar, ən maraqlı 

hissəsi sayılarmış. Daima keçirilən bu görüş-lərin 

sədası o qədər geniş yayılıb ki, təqribən 1890-ci illərdə 

məşhur İran (ərdəbilli) pəhləvanı İba da Lənkərana 

gəlir. Bu səfər zamanı o Bakıda Altıaylıqla da güləşir. 

Görünür Lən-kəranda güləşmənin sevilməsi və tez-tez 

müxtəlif yarışların təsiridir ki, burada bir sıra qüvvətli 

pəhəvanlar yetişmişdir. Bunlardan ən məşhuru Xolmili 

kəndindən Kəlbə Mirzə və ġıxəkəran kəndindən 

Hənnan adlı pəhəvanlardır ki, onları heç kəs yıxa 

bilməmişdir. 

1912-1915-ci illərdə Rusiyadan Lənkərana Panov 

adlı bir şəxs gəlir və güləşmək istədiyini bildirir. 

Kərbəlayi Mirzə onunla güləşəcəyinə razılıq verir və 

―nəçənnik bağında‖ meydan sulanır, görüş baş tutur. 

Çoxlu rus zabitlərinin, çar çinovniklərinin gözü 

qarşısında Mirzə Pavona qalib gəlir. Buna dözməyən 

rus zabitləri  Mirzəni tapança ilə vurmaq istəyirlər. 

Kərbəlayi Mirzə uzun müddət Lənkərandan getməli 

olur. Onun yetişdirmələrindən Ģıxəkəranlı Hənnanı, 

mamustanlı Kərbəlayi Məmini və Yunisi, vələdili 

Mir-salamı, tutapeĢtəli Kərbəlayi Məcidi, kənarmeĢəli 

Əlini və başqalarını qeyd etmək olar. 

Lənkəranda güləşmə sovet hakimiyyəti illərində 

də davam etmiş və daha da canlanmışdır. Bu illər təkcə 
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Lən-kəranda deyil, həm də ətraf rayonlardan gəlib 

burada qurşaq tutmuş çox qüvvətli pəhləvanların ad-

sanları uzun müddət xalqın dilində qorunub 

saxlanmışdır. Bunlardan lerikli (mistanlı) Vahabı, 

masallılı Məmmədi, yardımlılı AĢıq Feyruzu, ərdəbilli 

ġəmini və başqalarını qeyd etmək olar. 

1930-cu illərdə böyük ad-sana malik olan 

Ərdəbilli Şəmi pəhləvan rəsmi olaraq Lənkərana dəvət 

edilir. Güləşmə üçün Xolmili kəndi seçilir. Şəmi 

pəhləvan bir neçə gəncin arxasını yerə vurur. Nəhayət 

onun qarşısına mamustanlı Yunis çıxır. O, Şəmini 

qaldırıb yerə çırpır və elə həmin gün Şəmi Lənkəranı     

tərk edib İrana gedir. 

Yunis pəhləvan da, öz növbəsində, tez-tez 

Cənubi Aər-baycanın Ərdəbil, Təbriz və s. şəhərlərinə 

səfər edər, orada güləşər və çoxlu pul, mal gətirərmiş. 

Bu yerlərdə, adətən, qa-lib gələn pəhləvana ənam 

olaraq çoxlu pul və hədiyyələr ver-mək dəbdə olub. 

 

GüləĢçinin mənəvi-iradi hazırlığı 
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Güləşçi qəhrəmanlığa hazır olan kamil bir 

vətəndaş, yüksək mənəvi və iradi keyfiyyətləri özündə 

birləşdirən in-sandır. 

PRĠNSĠPĠALLIQ - bu məfhumda müəyyən 

prin-siplərin ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi 

anlaşılır. Prinsip - daxili inam, fikir, davranış forması, 

yaxud davranış qaydası deməkdir. Əsil prinsipiallıq 

dərin elmi biliklərə və düzgün dünyagörüşə əsaslanır. 

ƏMƏKSEVƏRLĠK - əməyə məhəbbət, səylə 

yaşa-maq deməkdir. Güləşçinin əməyi yüksək idman 

göstəriciləri əldə edilməsindən ötrü zehni və fiziki 

gərginlik tələb edən məqsədyönlü fəaliyyət formasında 

öz əksini tapır. 

KOLLEKTĠVÇĠLĠK – kollketiv, eyni məqsədə, 

daima birgə işləmək, yaxud məşqlə bağlı olan, 

birləşmiş qrup deməkdir. Güləşçi kollektivçiliyi 

yoldaşcasına əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım, şəxsi 

mənafeyin tabe edilməsinə əsaslanan birlik deməkdir. 

VƏTƏNPƏRVƏRLĠK - bu, güləşçinin 

vətəninə, id-man cəmiyyətinə və kollektivinə sədaqəti 

deməkdir. Öz kol-lektivini hər yerdə üstün tutan, 

ölkənin hörmətini qazanan güləşçi öz cəmiyyətinə 

həmişə sadiq qalır. 
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BEYNƏLMĠLƏLÇĠLĠK - Hər bir millətə 

hörmət edilməsi, dostluq və əməkdaşlıq uğrunda, 

şovinizmə və mil-lətçiliyə qarşı mübarizədə bütün 

xalqların hüquq bərabər-liyinin müdafiə edilməsi 

deməkdir. 

HUMANĠSTLĠK - Bütün insanlara məhəbbətlə 

yanaş-maq, onların qayğısına qalmaq, insanlıq 

ləyaqətinə ehtiram göstərmək deməkdir. 

NƏZAKƏTLĠK -mərifət, bu elə bir duyğudur ki, 

o, sanki adama bu və ya digər şəraitdə, yaxud 

vəziyyətdə bir hərəkəti edib - etməməyin, ya da bir 

sözü söyləyib - söylə-məməyin lazım gəldiyini təlqin 

edir.  

ĠCTĠMAĠ FƏALLIQ - Ümumi tələbatı ödəmək, 

kol-lektivi təmsil etmək, yaxud ona rəhbərlik etmək 

üçün ictimai fəallıq göstərən adamın verilən 

tapşırıqları yerinə yetirməsi yolu ilə inkişaf etdirilir. 

QƏNAƏTCĠLLĠK - Güləşmədə bu keyfiyyəti 

tərbiyə etməyin əsasını çatışmazlıq təşkil edir. 

Çatışmazlıq güləşçini qənaətkarlığa məcbur edir. 

Sonralar isə hətta bolluq zamanı belə qənaət etmək 

vərdişi yaranır. Güləşçi hər şeyə - idman formasına, 

yeməyə, öz qüvvəsinə, vaxta və s. qənaət etmə-lidir. 
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ĠNTĠZAMLILIQ - Kollektivin bütün üzvləri 

üçün müəyyən qaydalara tabe olma qabiliyyəti kimi 

təzahür edən mənəvi keyfiyyətdir. Yüksək dərəcəli 

güləşçi qayda və tələb-ləri mükəmməl öyrənməli, 

onlara ciddi əməl etməlidir. Inti-zam şüurlu olmalıdır. 

DƏQĠQLĠK - müəyyən olunmuş qaydalara 

səliqə və dəqiqliklə riayət etmək bacarığıdır. Bu 

intizamlılıq cəhət-lərindən biridir. Adətən, bu, vaxt 

imkanından səmərəli isti-fadə etmək bacarığı ilə 

bağlıdır. Güləşçi bundan ötrü öz hərə-kətlərini zaman 

və məkana görə dəqiq uyğunlaşdırmağı ba-carmalıdır. 

VĠCDANLILIQ - Güləşçinin doğruçulluğu, düz-

gün-lüyü, kollektivin, cəmiyyətin digər üzvlərinə və öz 

ləyaqətinə hörmət etmək bacarığı ilə bağlı mənəvi 

keyfiyyətdir. 

TƏVAZÖKARLIQ - Davranışın təmkinlik və 

məğ-rurluğunu lovğalıqsız tərzində təzahür edən bir 

keyfiyyətidir. Təvazökar güləşçi nailiyyətlərini gözə 

soxmur, xidmətləri ilə öyünmür, başqa yoldaşlarından 

özünü üstün tutmağa çalışmır, onların xidmətlərini və 

ləyaqətini alçaltmır. 

YARADICILIQ (yenilikçilik) - Yenilik 

axtarışlarında təzahür edən mənəvi keyfiyyətdir. Bu 

keyfiyyəti təkmilləş-dirməyin əsas üsulu güləşçini elə 
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bir vəziyyət qarşısında qoy-maqdan ibarətdir ki, 

güləşlə bağlı məsələnin həllindən ötrü idmançı yeni, 

qeyri-adi yollar axtarıb tapmalı olsun. Həmin 

vəziyyətlər ya məşqçi, ya da güləşçinin özü tərəfindən 

ya-radılır. 

ĠRADƏ - Əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş 

fəaliyyətin qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmağa 

şüurlu surətdə yönəl-dilməsinə deyilir. Başqa sözlə 

desək, həyat prosesində müx-təlif çətinlikləri dəf 

etmək nəticəsində yaranmış insan baca-rığı, iradi 

keyfiyyətlər adlanır. 

CƏSARƏTĠN - təkmilləşdirilməsindən ötrü 

güləşçinin risk şəraitində -nüfuzuna görə təhlükə və 

yaxud xoşagəlməz hisslər, emosiyalara məruz qalmaq 

şəraitində yerinə yetir-məli olduğu təmrinlər seçilir. 

DÖZÜMLÜLÜYÜN - təkmilləşdirilməsindən 

ötrü güləşçinin böyük gərginliyə malik olan (bioloji, 

sosial, ideya) başqa emosiya və tələblərin arxa plana 

çəkilməsini təmin edən təmrinlər tətbiq olunur.Yüksək 

dərəcəli güləş-çilərlə iş zamanı dözümlülüyün inkişaf 

etdirilməsinə diqqət tələb olunur. 

ĠNADKARLIĞIN - təkmilləşdirilməsi üçün 

güləşçi tərəfindən çətiniklə yerinə yetirilən hərəkətlər 

tətbiq edilir. Ilk cəhətdən yerinə yetirilməsi mümkün 
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olmayan hərəkətlər vasitəsilə inadkarlıq 

təkmilləşdirilir. 

QƏTĠYYƏTLĠLĠYĠN - təkmilləşdirilməsindən 

ötrü qərarın dərhal qəbul olunub yerinə yetirilməsini 

tələb edən hərəkətlər tətbiq edilir. Qətiyyətlilik məşq 

yoldaşının, yaxud rəqibin əks-fənd tətbiq etdiyi riskli 

şəraitdə güləşçinin hücuma keçə biləcəyi görüşlər 

vasitəsilə inkişaf etdirilir. 

TƏġƏBBÜSKARLIĞIN - 

təkmilləşdirilməsindən güləşçilərin qarşılıqlı 

vəziyyətdə yerləşməsi, tutaşması, yer dəyişməsi, güc, 

texnika və taktika tətbiq edilməsi kimi qeyri-adi 

vəziyyətlərdə keçirilən hərəkətlər və görüşlər tətbiq 

olunur. 

 

 

GüləĢ xalçası 

 

FĠLA tərəfindən qəbul edilmiş güləş xalçası 9 

metrlik diametrə malikdir və 1,5 metrlik eyni 

qalınlıqda olan sər-hədlə əhatə olunur. Eni 1 metr olan 

və xalçanın digər ele-mentləri ilə vahid sistem təşkil 
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edən qırmızı zolaq 9 metr diametri olan dairənin daxili 

sərhədində çevrə boyunca yer-ləşir. 

Aşağıda göstərilən terminlər xalçanın müxtəlif 

his-sələrini izah etmək üçün istifadə edilir: 

- mərkəzi dairə xalçanın mərkəzi deməkdir 

(diametri-1 metr); 

- qırmızı zolaqla əhatə edilmiş xalçanın daxili 

hissəsi güləşin mərkəzi üzüdür (diametri-7 metr); 

- qırmızı zona (eni-1 metr); 

- qoruyucu zona (eni-1,5 metr); 

Olimpiya oyunları, Dünya və Qitə çempionatları 

zama-nı xalça 1m 10 sm-dən yuxarı olmadan 

yüksəklikdə yer-ləşdirilməlidir. Əgər xalça 

yüksəklikdə yerləşdirilərsə və qoruyucu sahə 

(qoruyucu sahə və xalça ətrafında sərbəst zona) 2 

metrdən azdırsa, bu halda yüksəkliyin sərhədləri 45  

dərəcəli bucaq altında panellərlə təchiz edilməlidir. 

Qoruyucu sahə həmişə öz rəngi ilə xalçadan 

seçilməlidir.  
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Xalçanın mərkəzində 1 metrlik diametri olan 

dairə yer-ləşməli və dairəvi zolağın eni 10 sm 

olmalıdır.  8 sm eni olan xətt dairəni 2 yerə bölür. 

Həmin xəttin və güləşin zonasının sonunu müəyyən 

edən xəttin rəngi qırmızı olmalıdır. Xal-çanın dioqnal 

qarşı küncləri güləşçilərin geyimlərinə mü-vafiq 

qırmızı və göy rəngli olurlar. 

Çəki dərəcələri (kiloqramla) 
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№ 
Məktəblilər 

14-15 yaş 

Yeniyetmələr 

16-17 yaş 

Gənclər 

18-20 

yaş 

Boyüklər 

20 yaş və 

yuxarı 

1 29-32 39-42 46-50 50-55 

2 35 46 55 60 

3 38 50 60 66 

4 42 54 66 74 

5 47 58 74 84 

6 53 63 84 96 

7 59 69 96 96-120 

8 66 76 96-120  

9 73 85   

10 73-58 85-120   

 

Veteranlar – 35 yaşdan yuxarı güləşçilər sayılır. 
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Beynəlxalq güləĢ lüğəti 

 

SALUT - bu komanda ilə güləşçilər bir-birlərini 

salam-lamalıdırlar. 

START - bu komanda ilə üzbəüz künclərdən 

güləş-çilər xalçanın mərkəzinə yoxlanılmaq və əl 

sıxmaq üçün dəvət edilirlər. Sonra güləşçilər öz 

künclərinə qayıdır və gö-rüşü başlamaq üçün arbitrin 

fitini gözləyirlər. 

CONTACT - arbitr güləşçiyə hər iki əlini 

aşağıda par-terdə olan rəqibinin kürəyinə qoymağı 

göstəriş verir. Ayaq üstü vəziyyətdə olan güləşçilər 

―bədən-bədənə‖ kontakta girməlidirlər. 

OPEN - güləşçi mövqeyini dəyişməli və güləşin 

daha açıq aparılma taktikasını tətbiq etməlidir. 

DAWAĠ - arbitr güləşçiləri daha aktiv güləşməyə 

stimullaşdırır. 

ATTENTĠON - arbitr müdafiədə olan güləşçiyə 

par-terdə düzgün mövqe tutmadığına görə xəbərdarlıq 

verməz-dən öncə ona şifahi xəbərdarlıq edir. 

ACTĠON - güləşçi başladığı fəndi yerinə 

yetirməlidir 
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HEAD UP - güləşçi başını yuxarı qaldırmalıdır. 

Bu komanda güləşçi rəqibini başıyla itələyərək və ya 

aşağı sal-maqla bir sıra hücumları təkrarlayarkən 

verilir. 

JAMBE - güləşçi ayaq fəndini işlədir (Yunan-

Roma güləş növü) 

POSĠTĠON - arbitrin fiti gəlmədən əvvəl 

parterdə güləşçilərin ilkin mövqeləri (və ya Yunan-

Roma güləşində qeyd olunmuş kontaktda). 

A TERRE - görüş parter vəziyyətində yenidən 

başlayır 

PLACE - xalçaya əl ilə toxunarkən və eyni 

vaxtda ―place‖ komandasını verərkən, arbitr 

güləşçilərin xalçanı tərk etmələrinin qarşısını alır. 

DANGER - təhlükəli vəziyyət 

FAULT - qadağan edilmiş fənd və ya texniki 

qay-daların pozulması. 

STOP - güləşin dayandırılması 

ZONE - güləşçilər qırmızı zonaya daxil olduqda 

bu ko-manda ucadan söylənilir. 
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CONTĠNUER - arbitrin bu komandasıyla görüşə 

yeni-dən başlanılmalıdır. Güləşçilər özlərini itirmiş 

halda arbitrə baxaraq izah gözləyirlərsə, arbitr bu 

komandanı qarşılaşmanı davam etdirmək üçün istifadə 

edir. 

TĠME OUT - bilərəkdən zədə və ya digər səbəb 

nəti-cəsində güləşçilərdən biri qarşılaşmanı 

dayandırarsa, arbitr bu komandayla xronometristə 

saniyəölçəni dayandırmağı göstəriş verir. 

CENTRE - güləşçilər xalçanın mərkəzinə 

qayıtmalı və orada görüşü davam etdirməlidirlər. 

     UP – görüş dayanıq vəziyyətdə davam etdirməlidir 

ĠNTERVENTĠON – arbitr, hakim və ya xalça 

rəhbəri  müdaxilə tələb edirlər. 

OUT - xalça kənarında yerinə yetirilən fənd 

OK - fənd hesab olunur (düzgün yerinə yetirilib). 

Əgər hakim və xalça rəhbərinin oturduğu yerdən 

xalçanın qarşı tərəfində baş verilən onlara aydın 

görünmürsə, bu halda arbitr fəndin xalçada və ya onun 

kənarında yerinə yetirilməsi haqda əlini qaldırmaqla 

onlara işarə edir. 
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NON - bu komanda fəndin hesab olunmamasını 

qeyd edir 

TOUCHE - bu komanda tuşeda qələbə 

dəməkdir. Ar-bitr ―tombe‖ (―yıxılma‖) sözünü işlədir, 

xalçaya əli ilə toxu-nur və görüşün sonunu bildirən fit 

çalır. 

DECLARE BATTU - güləşçilərin birinin məğ-

lubiyyəti haqqında hakimlər heyətinin qərarı 

DEFAĠTE - rəqib məğlub olduqda 

DĠSQUALĠFTĠCATĠON - ləyaqətsiz hərəkət və 

ko-budluğa görə diskvalifikasiya. 

FĠN - qarşılaşmanın sonu. 

CHRONOMETRE - arbitrin bu komandasıyla 

xrono-metrist saniyəölçəni dayandırmalı və ya işə 

salmalıdır 

GONG - qonq səsi görüşün başlanğıcını və ya 

sonunu bildirir. 

JURY - hakimlər heyəti 

ARBĠTRE - xalçada görüşü aparan hakimlər 

heyə-tinin üzvü. 
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JUGE - arbitr ilə birlikdə işləyən və qarşılaşma 

zamanı xal verən hakimlər heyətinin üzvü. Görüş 

zamanı yerinə ye-tirilən bütün fəndləri bülletendə 

qeydə alır. 

CHEF DE TAPĠS - xalçada baş verənlərə görə 

mə-sulliyyət daşıyan hakimlər heyətinin üzvü. Arbitr 

və yan hakim arasında fikir ayrılığı yarandıqda, o xalça 

rəhbəri tərəflərdən birini dəstəkləməlidir. 

CONSULTATĠON - diskvalifikasiya və ya fikir 

ayrılığı olan hər hansı digər qərarı qəbul etməzdən 

əvvəl xalça rəhbəri arbitr və yan hakimlə 

məsləhətləşməlidir. 

AVERTĠSSEMENT - bütün hakimlər üçün 

qaydaları pozan  güləşçiyə dair tətbiq olunan 

sanksiyalar. 

CLĠNĠC - arbitr üçün klinik iclas. 

PROTEST - qəbul olunmuş qərara qarşı etiraz. 

DOCTEUR - yarışın rəsmi hakimi. 

VĠCTORY - arbitr qalibi elan edir. 

NO JUMP - müdafiədə parterdə olan güləşçi 

fənddən qaçmaq məqsədilə irəli sürünüb, arbitr bu 

komandanı verir. 
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ORDERED HOLD - ―güləş xalçasından qaçma‖ 

maddəsinə görə cərimə xalları tətbiq olunur. 

SCORESHEET - görüşün bülleteni. 

ROUNDSHEET - mərhələ protokolları. 

Qeyd: Hakimlər heyətinin üzvləri, məĢqçilər və 

hər bir güləĢçi bu lüğətlə  yaxından tanıĢ olmalıdır. 

 

 

 

 

 

GüləĢmə texnikasında təsadüf edilən bəzi 

terminoloji anlayıĢlar 

 

Atma - Güləşçinin parterdə və ya ayaq üstdə 

rəqibi xalçadan qaldıraraq yenidən yerə arxası, böyrü, 

üz üstdə at-ması. 

Güləşmə fəndləri (2600 il b.e.ə.) 
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Hücum edən - Texniki fəndi və ya fəndlər 

kombi-nasiyasını icra edən güləşçi. 

Müdafiə - Rəqibin hücum və ya əkshücum 

fəaliyyətini dəf etmək üçün tətbiq edilən hərəkət 

fəaliyyəti. 

Müdafiə olunan - Texniki fənddən və ya fəndlər 

kombinasiyasından  müdafiə olunan  güləşçi. 

Fənd - Güləşçinin hücum  zamanı qələbə və ya 

üstü-nlük qazanmaq üçün istifadə etdiyi hərəkət 

fəaliyyəti. 

Əkshücum - Rəqibin fəndinə və ya əksfəndinə 

qarşı işlədilən fənd. 

DuruĢ - Güləşçinin ayaq üstündə durduğu əsas 

vəziy-yətlər. 

Parter - Güləşçinin dizləri üstdə oturaraq əlləri  

ilə xalçaya istinad etdiyi vəziyyət. 

Tutma - Güləşçinin hücum və ya müdafiə 

məqsədi ilə rəqibin bədəninin müəyyən nahiyələrindən 

(yarış qaydaları çərçivəsində) tutması. 

Eyni adlı qolu (qıçı) tutma - Güləşçinin sağ əllə 

sağ, sol əllə sol qolu (qıçı) tutması. 
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Müxtəlif adlı qolu (qıçı) tutma - Güləşçinin sağ 

əllə sol qolu (qıçı) sol əllə sağ qolu (qıçı) tutması. 

Yaxin qolu (və ya qıçı) tutma - Güləşçinin ayaq 

üstündə və ya parterdə rəqibi ona yaxın olan qolunu və 

ya qıçını tutması. 

Uzaq qolu (qıçı) tutma - əksinə, rəqibinin uzaq 

olan qolunu tutma. 

GüləĢmədə əsas texniki fəaliyyətlər - Fəndlər, 

müdafiə,  əkshücum, kombinasiyalar. 

Körpü - Güləşçinin qanrılaraq alnı xalçada və 

aralı qoyulmuş ayaqları ilə xalçaya istinad etməsi. 

Yarımkörpü - Güləşçinin qanrılaraq arxaya 

atılmış başı, çiyni (və ya böyrü) və ayaqları ilə xalçaya 

istinad etməsi 

Açar  - Güləşçinin parterdə rəqibin arxasında və 

ya böyründə olmaqla  onun qolunu və qolunun bazu və 

biləng-mil nahiyəsinin arasında sıxaraq öz əlini rəqibin 

belinə qoy-masıdır. 

Rıçaq tutma - Güləşçinin parterdə rəqibin 

arxasında - böyründə olmaqla müxtəlif adlı qolunun 

altından, onun boy-nunun ardından qoyduğu öz 

biləyini tutması (ləng etmə). 
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Qarmaq (kilid) - Güləşçinin bükülmüş 

barmaqlarının bir-birinə keçməsi ilə əllərin birləşməsi. 

Qolun altından boyun tutma - Güləşçinin 

parterdə rəqibin böyründə və ya arxasında olmaqla 

qolun onun yaxın, eyniadlı qolunun altına salaraq 

boynunun arxasında barmaq-ları qarmaq birləşdirmək. 

Biləngin əksinə tutulması - Güləşçinin ayaq 

üstündə güləşərkən rəqibin qolunu aşağı barmaqla 

onun biləngini üst-dən əksinə tutması. 

Gövdənin əksinə tutulması - Parterdə ( və ya 

ayaq üstdə) güləşçinin rəqibin böyründə, sinəsi ilə 

onun ayaqlarına tərəf olmaqla və barmaqlarını qarmaq 

keçirməklə onun be-lindən tutması. 

Qıçı bağlama - Parterdə hücum edən güləşçinin 

dizini və ya ayağını rəqibin eyni adlı dizinin qabağına 

qoyaraq onun hərəkətini məhdudlaşdırması. 

Qabaqlama - Güləşçinin rəqibin fikrini bilərək 

və ya yaranmış şəraiti düzgün qiymətləndirərək onu 

qabaqlayıb həmin fəndi və ya əksfəndi ondan tez 

yerinə yetirməsi. 

Oturaraq üstə çıxma - Güləşçinin parterdə bir 

ayağını irəli atıb, ikinci ayağını geriyə qoyaraq 
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oturması və rəqibin çiyninə (qoluna və s.) yuxarı ətrafı 

ilə istinad edərək onun arxasına keçmə. 

Dirənmə - Güləşçinin müəyyən bədən hissəsi ilə 

rəqibə və ya xalçaya istinad etməklə fəaliyyət 

göstərməsi. 

Kombinasiya - Güləşçinin elə texniki-taktiki 

fəaliyyətidir ki, burada birinci işlədilmiş fənd 

(müdafiə, əksfənd və b.) özündən sonrakı fənd üçün 

əlverişli şərait yaradır.. 

Yıxma - Güləşçinin ayaq üstündə rəqibi xalçadan 

ayırmadan qarnı, arxası, böyrü üstdə yıxma üsulu. 

Parterə salma - Bu və ya digər üsulla rəqibi 

tutub parter vəziyyətinə gətirilməsi və növbəti hücum 

üçün daha əlverişli vəziyyətin yaradılması. 

Burma - Rəqibi öz oxu ətrafında çevirməyə 

məcbur edən texniki fəaliyyət. 

Buraraq çevirmə - Parterdə bu fəndləri 

işlətməklə güləşçi rəqibi özünə tərəf, özündən kənara 

və ya öz arxasına tərəf kürəyi xalçaya olmaqla çevirir. 

Addımlamaqla çevirmə - Parterdə güləşçinin 

rəqibin başı ətrafında addımlayaraq və bədənin yuxarı 
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hissəsi ilə ona dirənərək arxasını xalçaya tərəf 

çevirməsidir. 

Ġtələmə (vurma) - Öndən, sinə və ya çiyinlə 

rəqibi kəşkin təkanla irəli, aşağı, yan istiqamətdə 

itələyib yıxma. 

“Örtmə” - Əksfənddir. Ayaq üstündə və ya 

parterdə bu fəndin köməyi ilə güləşçi, rəqibi 

qabaqlayıb, fəndi ta-mamlamağa imkan vermir və 

onun özünü çətin vəziyyətdə saxlayır. 

Parterdə saxlama - Yarış qaydalarına müvafiq 

olaraq müəyyən texniki fəaliyyətdən sonra üstdəki 

güləşçi rəqibi parter vəziyyətinə o vaxt salmış hesab 

edilir ki, (və qiymət-ləndirilir) rəqibin iki dizləri və 

əlləri xalçaya toxunmuş olsun. 

Rəqib - Təlim-məşq prosesində şərti olaraq 

istifadə edilir. Əslində isə yarış zamanı güləşçinin 

mübarizə apardığı güləşçi rəqibdir. 

“Əl -qolun bağlanması” - Fəallıq göstərərək 

rəqibin bütün imkanlarının məhdudlaşdırılması. 

Qanrılma - Güləşçinin körpü və ya yarımkörpü 

vəziy-yətindən istifadə edərək rəqibi arxası üstdə 

xalçaya tərəf çevrilməyə məcbur edən texniki 

fəaliyyət. 
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Badalaq - Ayaq üstdə qıçın arxa və ya yan 

tərəfini rə-qibin bir və ya hər iki qıçının altına qoyaraq 

onun xalçada hərəkət etməsinin qarşısını kəsən texniki 

fənd. 

ĠliĢdirmə - Ayaq üstdə dizdən bükülmüş qıç ilə 

rəqibin qıçının saxlanılması və ya çəkilməsi. 

Dolama - Baldır və ayağın birgə ilişdirilməsi ilə 

qıçın çəkilməsi və ya saxlanılması. 

Altdan kəsmə - Ayağın topuq nahiyəsi ilə 

rəqibin qıçının altından vurma. 

KəĢfiyyat - Rəqib haqqında məlumat almaq üçün 

isti-fadə edilən taktiki fəaliyyət.  

Pərdələmə - Güləşçinin həqiqi məqsədini 

gizlətmək üçün istifadə etdiyi taktiki fəaliyyət 

Qorxu gəlmə - Hücum edən güləşçinin elə 

taktiki fəaliyyətidir ki, bunun vasitəsi ilə o rəqibi 

müdafiə olunmağa və ya qeyri - fəal olmağa məcbur 

edir. 

Aldadıcı fənd - Hücum edən güləşçinin axıra 

qədər icra edilməyən (fəndi, əksfəndi, tutma, itələməsi, 

dartması və s. kimi) elə hərəkət olmalıdır ki, hər dəfə 

rəqibi müdafiə olunmağa məcbur edir 
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Ġkili aldatma - Həqiqi fəndi aldadıcı fənd kimi 

gös-tərən taktiki fəaliyyət 

ÇağırıĢ - Hücum edən güləşçinin rəqibi bu və ya 

digər konkret fəndi icra etməyə dəvət etdiyi taktiki 

fəaliyyət 

Altdan tutma - Rəqibin qıçını və ya qıçlarını 

öndən (öndən - böyürdən) qıçın (budun) arxa tərəfi ilə 

tutaraq arxa-yuxarı istiqamətdə itələnməsi 

Qarmaqlama - Diz qatlanacağı ilə rəqibin diz 

qatlana-cağından vurub itələmə 

Oturtma - Rəqibin bud (baldır) ilə altdan yuxarı-

irəli itələməsi 

Qayçıvari yıxma - Qıçların qarşılaşma hərəkəti 

iə eyni zamanda rəqibin bədəninin hər hansı hissəsinə 

iki tərəfdən təsir göstərmək (ayaq üstündə) 

Diyirlətmə - Parterdə rəqibin gövdəsini, qolunu 

və gövdəsini, yaxud qolunu gövdəsi ilə birlikdə tutaraq 

körpü və ya yaımkörpü fəaliyyətindən istifadə etməklə, 

onu diyir-lədib təhlükəli vəziyyətə salma. 
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    Tutaşma səhnəsi ( b.e.əvvəl 510-cu il) 

Herakl və Anteyin güləş fraqmenti 
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Ayaq üstdə Yunan-Roma güləĢinin texnikası 

                      

 

 

 

 

 

                        Ġrəli əyilərək atmalar 
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Qolu (aĢağıdan, yuxarıdan) və boyunu tutaraq 

bel üzərindən atma. 
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Qolu (aĢağıdan, yuxarıdan) və gövdəni tutaraq   

                 dönüb bel üzərindən atma 
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Qoldan ikiəlli tutaraq dönüb atma (dəyirman) 

 

 

 

 

 

Qoldan və gövdədən yapıĢaraq dönüb atma 

(dəyirman) 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
653 

 

 

Qolu gövdə ilə birlikdə tutaraq geri 

əyilib  sinə üzərində atma 
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Ötən Ģəklin əksfəndləri (hərəkət istiqamətində 

qıçı ataraq rəqibin üstünə sərilmə, “bağlamaq”) 
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Qolları üstdən tutub geriyə əyilərək atma 

                

 

                                 

Qolu dartaraq parterə salma 
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Boyunu və gövdəni tutaraq qolun altından  

keçməklə parterə salma 

 

 

Qolu üstdən tutub firladaraq parterə salma 
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Qoldan ikiəlli yapıĢaraq vurub yıxma 

 

Beldən yapıĢaraq vurub yıxma 

 

 

 

 

Qoldan və beldən yapıĢaraq vurub   yıxma 
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Qolu və boyunu tutaraq vurub yıxma 

 

Parterdə Yunan-Roma güləĢinin texnikası 

 

Gövdəni tutaraq bel üzərindən atma 
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Gövdəni əksinə tutmaqla qanrılaraq atma 
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Ötən Ģəklin əksfəndlər: müxtəlif adlı biləngdən 

 tutmaqla oturaraq üstə qalxma. 

 

 

      Gövdəni arxadan tutaraq qanrılmaqla atma 
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Yana keçməklə gövdəni tutaraq qanrılıb  atma 
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Diyirlətməklə çevirmə-gövdəni arxadan 

tutmaqla qanrılaraq atma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gövdəni tutmaqla diyirlədərək atma 
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Biləngi daxildən və çənəni tutmaqla buraraq öz 

arxasına çevirmə 
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Öndən çiyinləri tutaraq, buraraq çevirmə 

 

 

 

 

Ötən Ģəklin əksfəndləri  a). oturaraq üstə çıxma 
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b).  beli tutaraq itələyib yıxma 
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Uzaq qolla boyunu yandan tutmaqla buraraq 

öz arxasına çevirmə 

Qolu açar tutaraq və biləngi çiyinə (boyuna) 

qoymaqla çevirmə 
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Qolu açar tutmaq və ikinci qolu rəqibin 

boynuna qoyub addımlamaqla çevirmə 

Ötən Ģəklin əksfəndləri A). qolu dartmaqla 

 oturub üstə çıxma. 
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əksfənd:  B). qolu çiyində tutaraq  

bel üzərindən atma 

 

 

 

Gövdəni  əksinə tutmaqla çevirmə 
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Ötən Ģəklin əksfənləri: A) biləngi tutaraq oturmaqla  

öz üzərindən atma 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
670 
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əksfənd: B) müxtəlif adlı biləngdən tutmaqla 

oturaraq üstə çıxma 
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Gövdəni tutaraq diyirlətməklə  çevirmə 
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Biləngi daxildən və gövdəni üstdən tutmaqla 

diyirləyib  çevirmə 
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Qolu açar və gövdəni altdan tutaraq 

qanrılmaqla  çevirmə. 

GörüĢlər zamanı fəndlərin qiymətləndirilməsi 

 

1 xal: 

 

- Rəqibini xalça üzərinə salıb, onun arxasına 

keçərək xalçaya sıxır və bu vəziyyətdə saxlayır (3 

kontakt nöqtəsi: 2 qol, 1 diz və 2 diz, 1 qol, yaxud baş 

və 2 qol) 

- xalça üzərində ―ayaq üstə‖ və ya ―parter‖ 

vəziyyətlə-rində rəqibə fənd edən, lakin rəqibini 

təhlükəli vəziyyətə sal-mayan  güləşçiyə 

- rəqibinə fənd edib arxasına keçib, saxlayan və 

nəzarət edən güləşçi 

- rəqibini xalçaya doğru yönəldir bir və ya iki əl 

üzərində saxlanılan rəqibə təhlükəli vəziyyət üçün ona 

blok edir 
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- rəqibinin qadağan edilmiş fəndi səbəbindən 

fəndi ye-rinə yetirə bilməyən güləşçiyə 

- rəqibi fəndi yerinə yetirmədikdə, xalçadan 

qaçan, hə-rəkəti başlantıdan qaçan, qanunsuz hərəkət 

etdikdə, kobudluq etdikdə, hücümda olan güləşçiyə 

- rəqibini təhlükəli vəziyyətdə 5 saniyə və ya 

daha artıq müddətdə saxlayan güləşçiyə 

- rəqibinin bir ayağı xalçanın qoruyucu sahəsinə 

daxil olan güləşçiyə 

- sərbəst güləş zamanı rəqibi müntəzəm şəkildə 

klinçə icrasına mane olan güləşçiyə 

- Yunan-Roma güləşində ―parter‖ vəziyyətində 

30 saniyə ərzində texniki xal ala bilməyən güləşçiyə 

- görüşmədə qanı tramaya görə simulasiya edən 

rəqibə 1 xalın verilməsiylə nəticələnir 

- Yunan-Roma klinçində rəqibi düzgün klinçi 

yerinə yetirilməsinə mane olan güləşçi. 

 

2 xal: 
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- ―parter‖ vəziyyətində düzgün fənd yerinə 

yetirən güləşçi və nəticədə onun rəqibi təhlükəli 

vəziyyətdə və ya ―ani‖ tuşe vəziyyətində qalır 

- rəqibi çiyinləri üstündə yuvarlaq halda hücum  

edən güləşçi 

- rəqibi təhlükəli vəziyyətdə bağlantı zamanı 

xalçadan qaçan güləşçiyə  

- qadağan edilmiş fənddən istifadə edib və 

bununla hü-cum edən güləşçiyə maneçilik törədib və 

ya tuşenin bitiril-məsinə kobudluq göstərən güləşçinin 

rəqibinə  

- müdafiədə olan güləşçiyə, əgər hücumda olan 

güləşçi fəndi yerinə yetirərkən ―ani‖ tuşe vəziyyətinə 

düşür və ya fəndi yerinə yetirərkən öz çiyinləri üstündə 

yuvarlanır 

- güləşçi rəqibini fəndinə qarşı blok vasitəsilə 

təhlükəli vəziyyətə saldıqda 

- Yunan-Roma klinçində rəqibi düzgün parter 

vəziyyət almayan güləşçiyə. 

 

3 xal: 
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- güləşçi ―ayaq üstü‖ vəziyyətdə fəndi yerinə 

yetirir və qısa amplituda ilə tutma nəticəsində rəqib 

təhlükəli vəziyyətə düşür 

- hücumda olan güləşçinin bir və ya hər iki dizini 

xalça üzərində olmasına baxmayaraq, xalçadan 

rəqibini ayıran qısa amplituda ilə təhlükəli vəziyyətə 

atılan hər hansı fəndə 

- böyük amplituda ilə fəndi yerinə yetirərkən, 

rəqibi təhlükəli vəziyyətə düşməyən güləşçi 

 

Qeyd: Fənd yerinə yetirilərkən müdafiədə olan 

güləşçi bir əli ilə xalça ilə təmasda olarsa və dərhal 

təhlükəli vəziy-yətə düşərsə, hücumda olan güləşçi 3 

xal qazanır. 

 

5 xal: 

 

- nəticədə fəndə gedən güləşçi ayaq üstdən, 

böyük am-plituda ilə xalça üzərinə təhlükəli vəziyyətə 

düşdükdə 
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- güləşçi tərəfindən ―parter‖ vəziyyətində  rəqibi 

xalça-dan tam qaldırmaqla böyük amplituda ilə yerinə 

yetirilən bir texniki fənd vasitəsi ilə rəqib təhükəli 

vəziyyətə düşdükdə 

 

 

TuĢe 

 

Hücum edən güləşçinin rəqibinin tam nəzarətinin 

arbitr tərəfindən təsdiqi üçün kifayət qədər vaxt 

ərzində, rəqib müdafiədə olanda güləşçinin çiyinlərini 

xalçaya sıxarsa, bu fənd tuşe adlanr. Xalça kənarında 

yerinə yetirilən tuşenin hesaba alınması üçün rəqibin 

çiyinləri tam olaraq qırmızı zonada olmalı, başı ilə 

xalçanın müdafiə zonasına keçməmə-lidir.  

Müdafiə zonasında yerinə yetirilən tuşe hesaba 

alınmır. 

Passiv güləĢ  

 “Parter” vəziyyəti 
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―Parter‖ vəziyyətində oturan güləşçi dizləri və 

əllərini mərkəz dairəyə qoymalıdır. Onun əlləri ilə 

dizləri arasındaki məsafə ən az 20 sm və əllərin 

arasındakı məsafə isə maksi-mum 30 sm olmalıdır. 

Qollar düz, ayaqlar kəsişməməlidir və ayaqların yuxarı 

hissəsi xalçayla 90  dərəcəli bucaq təşkil et-məlidir. 

Üstün vəziyyətdəki güləşçi rəqibin arxasında 

startda dayanarkən əllərini onun çiyninə qoyur. O 

―ayaq üstü‖ və-ziyyətdə dura bilər, yaxud dizlərini 

yerə də qoya bilər. 

Yunan-Roma güləşində yuxarıdakı güləşçiyə 

icazə ve-rilir ki, bir və ya hər iki addımla daxili 

xətlərdən ibarət düz-bucağın içinə daxil olsun. Lakin o, 

ön və yan xətti keçə bil-məz. 

Klinçi yerinə yetirmək üçün yuxarıdakı güləşçi 

parter vəziyyətindəki güləşçinin belindən tutur, başı 

rəqibinin arxa-sına olmaqla alt-üst kəmər bağlantısını 

(bədənin açar qatlan-ması) əllər bir-birini içəri və üst 

tərəfdən tutmaqla yerinə yetirilir. 

Əgər ilk 30 saniyədən sonra klinçi götürən 

güləşçi fəndi edə bilməsə, 1 xal onun rəqibinə verilir. 
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1 dəqiqə 30 saniyədən sonra həmin parterdə 30 

saniyə-lik klinç vəziyyəti digər güləşçiyə həvalə 

olunur. 
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ĠDMANÇI 

NECƏ QĠDALANMALI? 

 

İnsan gündəlik fəaliyyəti nəticəsində orqanizm 

toxuma-larının tərkibinə daxil olan enerji və maddələr 

itirir. Buna gö-rə də insan orqanizmi daima bu itkinin 

yerini doldurmaq zəruriyyəti qarşısında qalır. Bu isə 

insan orqanizminə hava-nın, suyun, mürəkkəb üzvi 

maddələrin və digər maddələrin (zülal və karbohidrat) 

daxil olması ilə ödənilir. Məlum oldu-ğu kimi bütün 

bunlar qidanın tərkibinə daxildir. 

Başlıca tələblərdən biri budur ki, qəbul olunan 

qida in-san orqanizmində gün ərzində itirilmiş enerjini 

bərpa etsin. 

Bədən tərbiyəsi hərəkətləri ilə məşğul olan 

adamın qi-dası kifayət qədər kalorili olmalı, məşq 

zamanı itirilmiş ener-jini bərpa etmək üçün kifayət 

etməlidir. 

Qida nədən ibarət olmalıdır? Qida üçün ayrılan 

ərzağa zülallar, piylər, karbohidratlar, vitaminlər, 

mineral duzlar, su daxildir. Sağlamlığı, iş qabliyyətini 

mühafizə etmək, maddə-lər mübadiləsini 

yaxşılaşdırmaq üçün bütün bunlar çox lazımdır. 
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ZÜLALLAR bütün canlı orqanizmlərə, hər bir 

toxumaya daxildir. Zülalsız həyat mümkün deyildir. 

Zülal maddələri heyvandarlıq məhsullarından (ət, 

balıq, yumurta, süd, süd məhsulları) və bitkilərdən 

(çörək, tərəvəz və s.) əldə edilir. İdmançıların 

qidasında zülalların miqdarını məşq zamanı sərf 

olunan enerjini bərpa edə biləcək dərəcəyə çatdırmaq 

lazımdır. 

PĠYLƏR orqanizmdə olan enerjinin əsas 

ehtiyatını təş-kil edir və hər bir toxumanın ayrılmaz 

hissəsidir. Maddələr mübadiləsində piyin əhəmiyyəti 

xüsusilə böyükdür. Ona gö-rə ki, mübadilə zamanı 

çoxlu miqdarda su alınır. Bir qram pi-yin sərf olunması 

zamanı 9,3 kalori alınır. Halbuki 1 qram zülalın, yaxud 

karbohidratın sərf edilməsi zamanı cəmi 4,1 kalori əldə 

edilir. 

Karbohidratlar orqanizm üçün enerji 

mənbəyidir. İn-sanın iş xüsusiyyətindən asılı olaraq bir 

günlük karbohidrat  norması 450-700 qrama 

bərabərdir. 

VĠTAMĠNLƏRĠN insan orqanizminin fəaliyyəti 

üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Vitamin latınca 

həyat demək-dir. Bu, vitaminlərə nə qədər böyük 

əhəmiyyət verildiyini bir daha aydın göstərir. Müxtəlif 

qidalar vasitəsilə vitaminlərin müntəzəm olaraq 
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orqanizmə daxil edilməsi bir sıra ağır xəs-təliklərin 

qarşısını alır, əmək qabiliyyətini və davamlılığı ar-tırır. 

Yarışlar zamanı qidada vitaminlər xüsusilə çox olmalı-

dır. Məsələn C vitamini (askorbin turşusu) idman 

işgüzar-lığını yüksəldir, yorğunluğu aradan qaldırır və 

məşq gərgin-liyindən sonra qüvvəni qısa müddətdə 

bərpa etməyə kömək göstərir. Bundan əlavə qida 

maddələrində B, PP, A vitamin-ləri və başqa 

vitaminlər də çox olmalıdır. Mineral maddələrə gəlincə 

qidada fosfor, dəmir, maqnezium kimi maddələrin 

kifayət qədər olmasına diqqət yetirilməlidir. 

Heç bir canlı orqanizm susuz yaşaya bilməz. Su 

müntə-zəm olaraq böyrəklər, dəri, bağırsaq və ciyərlər 

vasitəsilə orqanizmə daxil olur. Buna görə də 

orqanizmin suya olan tə-ləbi müntəzəm ödənilməlidir. 

Bununla belə bir gün ərzində 2-2,5 litrdən çox su 

içmək lazım deyildir. Çay, süd, kofe, duru xörəklər 

buraya daxildir. Məşq və yarış günü mineral sulardan 

istifadə etmək məsləhət görülür. 

Həmin dövrdə tez həzm olunan qidadan istifadə 

olun-malıdır. Gec həzm olunan qidadan (məsələn, 

kələm, lobya, noxud, ət) çox miqdarda istifadə etmək 

məsləhət görülmür. 

Məşq günlərində süd məhsullarından pendir, tez 

həzm olunan qida və s. məhsulları qəbul etmək olar. 
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Davamlılığa öyrəşmək üçün uzun sürən məşğələlər 

keçirilən gün tərkibin-də karbohidrat çox olan qidadan 

(tərəvəz, meyvə, şəkər) isti-fadə olunmalıdır. 

Yeməkdən sonra dərhal idman məşğələlərinə 

başlamaq olmaz. Yemək vaxtı ilə məĢğələ arasında 

təxminən 3-4 saat vaxt keçməlidir. Piy ilə zəngin olan 

yeməkləri səhər vaxtına, yüngül yeməkləri şam vaxtına 

keçirmək məsləhətdir. 

Qidanın kifayət qədər olub-olmadığına necə 

nəzarət etməli? Axı, doymaq bəzən aldadıcı ola bilər. 

Burada insanın çəkisi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Çəkinin çoxalması, ya-xud azalması qidalanmanın 

düzgün getmədiyini göstərir. Yadda saxlamaq lazımdır 

ki, qidanın kalorisi məşq zamanı itirilən enerjinin 

yerini doldursa, o zaman bir qayda olaraq idmançının 

bədəninin çəkisi eyni səviyyədə qalır. 
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Məlumat üçün: 

 

Azərbaycanın ilk idman təşkilatlarından olan 

“Dina-mo” cəmiyyəti (Respublika Daxili İşlər 

Nazirliyi İdman Cəmiyyəti) 1926-cı ildən, “Neftçi” və 

“Lokomotiv” idman-sağlamlıq mərkəzləri, 

“Burevestnik” tələbə və “Spartak” idman 

cəmiyyətləri 1936-cı ildən, “Məhsul” Kənd Könüllü 

İdman Cəmiyyəti 1951-ci ildən, MOĠK (Mərkəzi Ordu 

İdman Klubu) isə 1962-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. 

*           *            * 

 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 

Akademiyası 1930-cu ildən fəaliyyət göstərir. 
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*        *        * 

 

Azərbaycanda 1937-ci ildən milli güləş üzrə 

rayon, şəhər və respublika yarışları keçirilir. 

 

 

*       *        * 

 

     2012-ci ildə MOK-un (Milli Oimpiya Komitəsinin) 

20 illiyi qeyd olundu. 

 

*       *      * 

       2015-ci ildə birinci Avropa Olimpiya Oyunları 

Azərbay-canda keçiriləcək. 

 

 

*       *      * 
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2 fevral  Azərbaycan gəncləri günüdür. 

 

*       *       * 

 

5 mart  Bədən tərbiyəsi və idman günüdür. 

 

*        *       * 

 

2012-ci il  Azərbaycanda ―idman ili‖ elan 

edilmişdir. 

 

*        *       * 

 

Azərbaycanın həm yunan-roma, həm də sərbəst 

güləş üzrə idmançıları 2009-2011-ci illər ərzində 

keçirilən yarış-ların nəticələrinə görə dünyanın ən 

yaxşı və texnikalı güləş-çiləri sayılmışlar. 
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*       *      * 

 

Masallı rayon Olimpiya-İdman Kompleksi 2007-

ci ildə inşa edilmişdir. 

*      *      * 

 

2 iyul  idman jurnalistlərinin peşə bayramıdır. 

 

*       *      * 

 

AGF (Azərbaycan Güləş Federasiyası) 1990-cı 

ildən fəaliyyət göstərir. 

*      *     * 

 

Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi 

tabeliyində olan Masallı rayon UGİM-də (Uşaq 

Gənclər İdman Məktəbi) müxtəif vaxtlarda işləmiş 

direktorlar: 
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       1.Ağayar Nağıyev   (1968-1978) 

       2.Nadir Ağayev   (1978-1979) 

       3.Abı Məmmədov   (1979-1994) 

       4.Ġlqar Abdullayev   (1994-1995) 

       5.Məhbub Ağayev   (1995-2006) 

       6.ġirziyad Mehtiyev    (2006-cı ildən bu günə 

kimi) 

 

―Məhsul‖ KKİC Masallı rayon Şurasının sədri 

vəzifə-sində çalışanlar: 

 

1.Bəhlul Babayev    (1953-1972) 

2.Əzizulla Xudaverdiyev (1972-1979) 

3.Sücaət Hüseynov   (1979- 1985) 

4.Çingiz HəĢimov     (1985-ci ildən bu günə 

kimi) 
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Masallı rayon Bədən tərbiyəsi və İdman 

Komitəsinin sədri: 

1.Məhbub Ağayev   (1970-1995) 

 

1994-cü ildə isə Respublika Gənclər və İdman 

İdarə-sinin Masallı rayon şöbəsi yaradılmışdır. 

Müxtəlif vaxtlarda bu idarənin rəisi vəzifəsində 

çalışanlar: 

 

1.Əbülfəs Nuriyev   (1994-2000) 

2.Kamal Mazanov   (2000-2006) 

3.Camal Manafov   (2006-cı ildən bu günə 

kimi) 

 

*      *     * 

 

Beynəlxalq Güləş Federasiyası (FİLA) 1912-ci 

ildə yaradılmışdır. 

*      *     * 
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Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 1894-cü ildə 

yaradıl-mışdır. (İlk prezidenti fransalı Pyer de 

Kuberten olmuşdur). 

*          *        * 

 

Tələbələrin ilk idman oyunları (Ümumdünya 

Univer-siadası) 1924-cü ildə keçirilmişdir. 

 

*          *        * 

 

 

Azərbaycan idmanı son 10 ildə 

(2003-2013) 

 

           İdman qurğularının sayı 12%  artaraq  10 minə 

çatmış,  38 Olimpiya İdman Kompleksi, 3 üzgüçülük 

hovuzu, 5 stadion, 12 şahmat məktəbi tikilib istifadəyə  

verilmişdir. 
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         İdmançıların beynəlxalq yarışlarda qazandıqları 

medal-ların sayı 4,2 dəfə artaraq 4615 olmuşdur. Bu 

medalların 1633-ü qızıl, 1318-i gümüş, 1664-ü 

bürüncdür. Olimpiya idman növləri üzrə qazanılan 

medalların sayı 1632-dir. 

 

 

 

 

Ġdmançı unutmamalıdır ki ... 

 

İdman – adamlara ədalətli qələbə qazanmağı, 

məğ-lubiyyəti ləyaqətlə qarşılamağı öyrədir.. 

E.Heminquey 

 

*      *     * 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
694 

Güləşmə mənim üçün rəqs kimidir: seçdiyim 

taktikaya müvafiq güləşir və lazım gəldikdə ritmi 

dəyişirəm 

 

      Məhyəddin Allahverdiyev, üçqat dünya çempionu 

 

*     *       * 

Tələsiklik ilə cəldlik eyni şey deyil. 

 

*      *      * 

Güc hələ hər şey demək deyil. 

 

*      *       * 

 

GüləĢ təkcə əzələlərin yox, həm də beynin 

gimnas-tikasıdır. 

 

*      *      * 
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Bir stəkan artıq su bütün əziyyəti heç-puç edə 

bilər. 

 

*        *     * 

 

Fiziki qüvvəni qənaətlə ―xərcləməyi‖ bacarmaq 

la-zımdır. 

Çempion adını qorumaq, onu qazanmaqdan 

çətindir. 

 

*       *     * 

 

Çox vaxt həddən artıq çəki salma riski özünü 

doğrul-tmur. İdmançı fiziki qüvvəsini itirir, bu da yarış 

zamanı öz mənfi nəticəsini göstərir. 

 

*       *     * 
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İdmanda həmişə yalnız qələbə gözləmək 

mənasızdır. Məğlubiyyət acısını dadmaqdan heç kəs 

qaça bilməz. Həqiqi idmançı odur ki, ruhdan düşməsin 

və güclü olduğunu sübut etsin. Döyüşçü döyüşdə, 

idmançı yarışda bərkiyər. 

 

*     *      *     

 

Əsas görmək deyil, rəqibi hiss etməkdir 

 

*       *     * 

 

Güclü idmançı odur ki, ona qələbə əzmi və 

mübariz əhval-ruhiyyə xasdır. 

 

*       *      * 

İlk görüşdə uduzsan, tamaşaçıya çevrilərsən. 

 

*      *     * 
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Rəqibə qalib gəlməzdən öncə öz-özünə qalib 

gəlmək lazımdır. 

*       *       * 

Əsas üstünlüyü yalnız gücə və texnikaya deyil, 

sənətin (güləşin) mahiyyətinə yönəltmək lazımdır. 

Bunun üçün ürəyi, ağılı, ruhu birləşdirmək lazımdır. 

 

*      *       * 

 

Bəzən həddindən artıq arxayınçılıq, rəqibin 

gücünü lazımınca qiymətləndirə bilməmək, kifayət 

qədər potensial imkanlara malik güləşçini daha 

müvəffəqiyyətlə çıxış etmək imkanından məhrum edir. 
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http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
699 

Tarixdə yaĢananlardan, yaĢadanlardan ibrət alıb 

yaĢayıb-yaratmaq gərək! 

 

 

Hər bir insan müqəddəs tarixdir. 

La Tur Dyu Pen. 

 

 *       *        * 

Cəmiyyətin xoşbəxtliyi üçün çalışanın özü də 

xoşbəxt olar. 

S.Stayls. 

*       *       * 

Dünya hamımıza çatacaq qədər böyükdür. 

Başqalarının yerini tutmağa çalışmaqdansa, öz yerin 

haqqında fikirləş 

. 

Ç.Çaplin. 

*       *       * 
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Şəxsiyyət həmişə əsasdır. İnsan şəxsiyyəti qaya 

kimi möhkəm olmalıdır, çünki hər şey onun üzərində 

qurulur. 

 

Ġ.Turgenev. 

*        *        * 

Ey fayda verməyən insanlar, gözətçi itlərdən və 

yük-daşıyan uzunqulaqlardan bir utanın. 

 

ġəms Təbrizi (1186-1248).  

 

*           *         * 

Mərdlik mülayimlik və xoş rəftarla kamilləşər. 

Ġmam Əli (ə). 

*           *         * 

 

Böyük şəxsiyyətlər dünyaya gəlir, ancaq 

dünyadan get-mirlər. 
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*         *        * 

 

Xoşbəxt o kəsdir ki, bildiyini öyrədir, bədbəxt o 

kəsdir ki, özü ilə qəbrə aparır. 

 

*          *        * 

Yüküm tikandırsa, özüm əkmişəm, 

İpəksə, zəhmətin özum çəkmişəm. 

Möhsün Mirzəpur 

*         *          * 

Yaratmaq -- ölümü öldürmək deməkdir. 

Romen Rollan 

*         *         * 

İstəyi olmadan öyrənən şagird -- qanadsız quşdur. 

Sədi 

*           *          * 

Hər sənətin şərəfi onun məqsədində, hər varlığın 

islahı onun zatındakı şərəfindədir. 
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N.Tusi (1201-1274) 

*        *        * 

Yaxşı iş görməkdə əziyyət çəksən əziyyət keçər, 

yax-şılıq qalar; pis iş görüb ləzzət çəksən, ləzzət gedər 

pislik qalar. 

                                                             N.Tusi 

                                       *       *         * 

       Həqiqi insan ləyaqətinin bir üstünlüyü də ondadır 

ki, hətta paxıl adamlar da onu tərifləməyə 

məcburdurlar. 

F.LaroĢfuro 

       *       *        * 

Bil ki, təvazökar və şirindilli adamların dostları 

da çox olar. 

A.Bakıxanov 

         *       *        * 

Fin yazıçısı Martti Larin yazmışdır ki, ―yaşamağı 

ba-carmaq hər damcı ilhama 99 damcı tər qatmaqdan 

ibarətdir‖. 
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          *        *        * 

 

Vaxtı öldürmək ən bahalı əyləncədir. 

O.Balzak 

                                                         

        *       *       * 

Səməndər quşu əbədi olaraq od-alov içində yanır, 

am-ma heç bir  zaman ölmür. 

 

*      *       * 

          Ya mərd ol, ya mərdin qədəmində ol. 

 

        *       *       * 

           Qəlbində eşq odu olan ölü deyil. 

 

fars zərb məsəli 
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*         *      * 

Dəmir işlədikcə par-par parıldar, 

Palçıq ocaq üstə bişir, daşlaşır. 

Kimin ki, qəlbində Vətən eşqi var, 

Vətən torpağında vətəndaşlaşır. 

Musa Cəlil 

 

*        *        * 

Bu gün pəhləvan Nadir Ağayevin ruhunu 

qoruyan ƏRKĠVAN qəsəbəsi qədim tarix və gözəl 

coğrafi-möv-qeyə malik olmaqla, çox əsrlik adət-

ənənələri, elm və sənət adamları, zəhmətkeĢ və 

qonaqpərvər əhalisi ilə AZƏRBAYCANın ən böyük 

yaĢayıĢ məskənlərindən biridir. 

 

Dağlar sinəsindən süzülüb gələr, 

Viləşçay Ərkivan düzənliyinə. 

Solmuş çiçəklərə həyat bəxş edər, 

Buz kimi bulaqlar dolu xəzinə. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2018 

Akif Ağayev                  “Pəhləvanın salnaməsi‖            

 
705 

 

Yayın istisində hər axşam çağı, 

Xəfif axıb gələr sərin dağ mehi. 

Yazın ilk çağında gəzərkən bağı, 

Könüllər oxşayar bülbül cəh-cəhi 

 

Hər günü bir fəslin gününə bənzər- 

Qızıl payızın öz gözəlliyi var, 

Ən kəskin soyuqlar, şaxtalı günlər- 

Germicli qışın da dəcəlliyi var. 

 

Bu zəngin, bərəkətli torpağında 

Nə istəsən becərərsən, ək, oğul! 

İsinməzsən yadların qucağında, 

Qərib eldən, gözəldən əl çək, oğul! 
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Sonluq 

 

          Bəxtiyarsan əgər çəkdiyin 

əmək 

         Cahan süfrəsinə versə bir 

çiçək. 

                                            H.Cavid 

 

Hər bir yolun başlanğıcı, çətinlik və yorğunluğu 

olduğu kimi, son – final xətti, sevinc və xoş anlarla 

dolu dinclik vaxtları da olur. Görünür, bu gün – XXI 

əsrin ilk illərində, idmanımızın, güləşimizin dünyanı 

fəth etdiyi bir zamanda öz zəhmətinin bəhrəsini görüb, 

dadını duymaq Nadirin qismə-tində deyilmiş. 

N.Ağayev təkcə ailəsinə, qohum-əqrəba və 

dostlarına deyil, Azərbaycan xalqına gərəkli insan, 

idman fədaisi idi. Bizim hələ çox ehtiyacımız vardı 

ona. Arzu edərdik ki, milli idman ənənələrimizi davam 

və inkişaf etdirən cavan kadr-larımız öz 

fəaliyyətlərində Nadir müəllim kimi sədaqətlə, 

məsuliyyətlə işləmək qabiliyyətini əldə rəhbər 
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tutsunlar. Məhz bu cür qabaqcıl məşqçilər sayəsində 

milli güləşimiz öz şərəfli mövqeyinə yükşəlmişdir.  

Nadirin idmana olan ehtirası, yorulmadan 

çalışmaq hə-vəsi uşaqlara, xalqa, Vətənə olan sonsuz 

məhəbbətindən doğ-muşdu. 

Qazanılan hər zəfər, əldə edilən hər yüksək nəticə 

bö-yük arzulardan doğaraq, böyük potensialın, böyük 

imkanın, böyük hünərin yarışlar zamanı 

gərçəkləşməsidir. İlk öncə bu potensialı özündə 

cəmləşdirən güləşçi və düzgün məcraya yönəldən 

məşqçidir. Güləşçilərimiz keçmiş SSRİ dönəmində 

süni maneələrə, çətiniklərə sinə gərərək uğurlu estafeti 

inam-lı əllərə, yeni nəsillərə təhvil vermiş, bir addım 

belə geri qal-mamışlar zəfərlər yürüşündən. 

Onu da qeyd etməliyəm ki, Nadir müəllimin öz 

peşə-sinin kamil mütəxəssisi olduğunu təsdiq edən 

həmkarlarının sayı digər respublikalarda da az deyil. 

Rusiya və digər dövlətlərdəki sağ qalan güləşçilər və 

idman xadimləri ilə görüşüb keçmiş xatirələri 

dinləmək mənim üçün mürəkkəb bir proses 

olduğundan heyfslənmirəm. Şübhəsiz ki, qarşıda bizi 

hələ daha fərəhli və şərəfli anlar gözləyir. Parlaq 

istedad sahibi olmuş, fiziki qüvvəsi ULU TANRIDAN 

verilmiş, insanlığı, canı qədər sevən millətini həmişə 

uca tutmuş Nadir müəllimin ölkəmizin idman həyatına 
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bəxş etdiyi böyük töhfələr haqda xatirələr həmişə işıqlı 

olacaq və bütün bunlara görə onun ruhuna dərin 

ehtiram və minnətdarlıq hissimiz həmişə dəyişilməz 

qalacaqdır. 

Oxuculara təqdim etdiyim salnamə-kitab-əklil, 

pəhlə-van haqqında topladığım yazılar, xatirəli 

düşüncələr, qəlbim-dən keçən lirik duyğularım, 

şeirlərim, güləş tarixi və texnika-sına aid məlumat 

səhifələri gələcək nəsillərə, gənc yunan-romaçılara  

kiçik ərmağanımdır! 

Biz bu kitabda Azərbaycan güləş ustası Nadir 

Ağaye-vin XX əsrin milli güləşinin təkamülü fonunda 

portretini nə dərəcədə canlandıra bildiksə, onu 

oxucular deyə bilər. Bir daha yaddan çıxan detalları, 

bu gözəl insan  haqqında bildi-yiniz qiymətli məlumat 

və xatirələri bizə bildirməyinizi xahiş edirik! 

Həyat öz işini görür. İnsanın ölməsi ilə əslində 

heç nə sona yetmir, əksinə, onun ən yaxşı adət və 

ənənələrini yeni davamçıları yaşadır.  Həyat öz vüsəti 

ilə davam edir. 

         Yenə təkrar edirəm: Bu addımı ölümündən 29 

il ötmüĢ bir ĠNSANın ruhu Ģad olsun deyə atmıĢıq. 

Ola bilsin ki, kitabda çatıĢmazlıqlar olsun. Gərək 

ümumi iĢimizin inkiĢafı naminə oxucularımız bizi 
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bağıĢlamağı bacarsınlar. Axı, bu kitab Nadir 

Ağayevin ömür-sənət yoluna açılmıĢ ilk cığırdır! 

Hörmətli oxucular! 

Pəhləvanın ruhu Ģad olsun deyə sonluq olaraq 

valideyn və müəllimlərə hörmət duası ilə sizdən 

ayrılıram. Arzulayıram ki, ilk addımımı gələcəkdə 

daha dolğun görmək üçün sizin fikirlərinizdən yeni 

baxımdan bəhrələnim. Axı biz, siz həmiĢə dünənə 

baxıb, sabaha tələsirik! 

 

 

      *     *      * 

 

Valideynlərə və 

müəllimlərə  

hörmət  duası: 
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İlahi, bizə aydın düşüncə, möhkəm  

yaddaş  və həlim  xasiyyət  qismət  et 

ki, valideynlərimizin və 

müəllimlərimizin haqqını ödəyə bilək 

(onların zəhmətlərini qiymətləndirə  

bilək).                              
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2015-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək ilk Avropa 

Oyunlarına və Nadir Ağayevin 

 anadan olmasının 80 illik yubileyinə  

(vəfatının 30-cu ildönümünə)  

 

H A Z I R L A Ş A Q! 
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