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Ramazan Qafarlı

qarşıdurmasında hələ bəşər oğlunun qələbə
çaldığını heç kim görməyib. Əbədi yaşamaq arzusna düşənlər çox
olub. Ancaq 60-90 illik (müstəsna hallarda insan dünyada 100
ildən artıq qalıb) ömür payını sonsuzlaşdırmaq təşəbbüsləri puça
çıxıb. Cismani həyatı ölümsüzləşdirmək təşəbbüslərini hələlik
heç bir nəticə verməyib. Dünyaya gələn bir gün gedəcəyini bildikcə
hərisləşib, cılızlaşıb, hər şeyi qamarlayıb özününküləşdirmək
istəyib. Nə qədər var-dövlət, sərvət toplasalar da, bir gün gözlərini
dünya işığına həmişəlik qapayanda qismətlərinə bir parça torpaq
düşüb. Şüleymana qalmayan dünyanı Zaman heç kimə verməyib.
İnsan o halda əbədi yaşayır ki, milyonların ruhunu oxşayan
sənət nümunələri yaradır.
Son vaxtlar dahiləri də divana çəkirlər. Dədə Qorqudda,
Nizamidə, Nəsimidə, Füzulidə, Xətaidə... də qüsur axtarırlar.
Öz kölgələrini baltalayanlar İnsanlığın həmişəyaşar dühalarını
qara pərdəyə bürüməyə can atsalar da, qüdrətli əsərləri ilə Zamanı
üstələyənlər məhkum yox, hakim olaraq mənəvi aləmdə qalacaqlar.
Və söz ustadı Bəxtiyar Vahabzadənin Zamanla mücadiləsi də
bitdi. Bizi «özümüzü kəsən qılınc»la və vicdanımızın səsi ilə başbaşa buraxıb getdi. Sözləri qulaqlarımızda çox səslənəcək:
nsan-zaman

Düşdün tora, çıxmaq üçün ordan hünərin yox,
Vicdanını yıxdın yerə, amma zəfərin yox.
Xaqanlığa çatdın, buna sən çox da öyünmə,
İnsan kimi alçaldın, özündən xəbərin yox.
Qul millətə xaqan, özü quldan da rəzildir,
Qiymətli qılıncsan, dəyərin çox, kəsərin yox.
Şeytan əgər olmazsa, cəhənnəm boş olardı,
Şeytana inandın, a yazıq, öz qədərin yox.
(B. Vahabzadənin «Özümüzü kəsən qılınc» dramından)
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şəki şəhər icra
Hakimiyyətində 2008-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş
hesabat yığıncağı keçirilmişdir. şəhər rəhbərliyi və
qonaqlar əvvəlcə ümummilli
liderimiz Heydər əliyevin
icra hakimiyyətinin binası
qarşısındakı abidəsi önünə
gül-çiçək düzmüş, ulu öndərin
xatirəsini ehtiramla yad
etmişlər. tədbir iştirakçıları
şəhər icra hakimiyyətinin
foyesində rayonun sənaye
müəssisələrində istehsal
olunmuş məhsullardan və el
sənətkarlarının əl işlərindən
ibarət sərgi ilə tanış olmuşlar. Hesabat yığıncağının
əvvəlində 2008-ci ildə şəkinin
sosial-iqtisadi və mədəni
həyatında baş vermiş
yeniliklərdən bəhs edən film
göstərilmişdir.

4

2008

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim
İbrahimovun hesabat məruzəsi dinlənilmişdir.
İqtisadiyyatın dinamik inkişafı, insanların sosial
rifahının yüksəldilməsi baxımından 2008-ci ilin
Azərbaycanın tarixində ən uğurlu illərdən biri
kimi yadda qalacağını bildirən məruzəçi, qazanılan uğurlarda Şəki rayonunun da özünəməxsus
yeri və rolu olduğunu xüsusi vurğulamışdır.
Məruzəçi bildirmişdir ki, 2008-ci il şəkililər
üçün həm də əlamətdar hadisələrlə yaddaqalan
olmuşdur. Ötən ilin ən mühüm ictimai-siyasi
hadisələri şübhəsiz ki, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinin rayonda böyük təntənə ilə qeyd olunması, Prezident İlham
Əliyevin sentyabrda Şəkiyə növbəti səfəri, oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkiləri olmuşdur.
Şəki seçiciləri yüksək fəallıq nümayiş etdirərək
ölkəmizin sabit inkişafına, tərəqqiyə, sevdiyi və
inandığı insana - İlham Əliyevə səs vermişlər.
Qeyd olunmuşdur ki, 2008-ci ildə rayonda iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə istehsal olunan məhsul
və xidmətlərin ümumi məbləği 205 milyon 636
min manat olmuşdur. Bu göstərici 2007-ci ilə
nisbətən 38,2 faiz, 2003-cü illə müqayisədə isə
3,8 dəfə çoxdur. 2008-ci ildə rayonda adambaşına düşən məhsul istehsalının həcmi əvvəlki ilə
nisbətən 37,3 faiz, əsas kapitala qoyulan investisi-

yalar 90,6 faiz, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi
42 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi isə 41 faiz
artmışdır. İl ərzində rayonda 245 fərdi yaşayış
evi, 51 müxtəlif təyinatlı obyekt, o cümlədən 4
məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Rayonun ən iri istehsal müəssisəsi olan “Şəki-İpək”
ASC-də yeni istehsal sahəsi - pambıq sap əyirmə
sexi işə salınmışdır. İllik istehsal gücü 1700 ton
sap olan bu sexdə 120 nəfər daimi işlə təmin
olunmuşdur. Bundan əlavə, müəssisənin baramaaçan istehsalatında yenidənqurma işləri başa
çatdırılmış, burada Çin Xalq Respublikasından
gətirilən yüksək standartlara uyğun, məhsuldar
dəzgahlar quraşdırılmışdır. Rayonda poliuretan
sendviç panelləri istehsal edən yeni müəssisə də
fəaliyyətə başlamışdır. Məruzədə Prezident İlham
Əliyevin 2008-ci ilin sentyabrında Şəkiyə səfərinə
xüsusi yer ayıran N.İbrahimov dövlət başçısının
Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının 100 çarpayılıq
yeni korpusunun təməlqoyma mərasimində və
“Aqro-İndastrit” MMC-nin süd emalı zavodunun
açılışında iştirak etdiyini bir daha xatırlatmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, ümumi dəyəri 7,28 milyon
avro olan bu kompleksdə damazlıq və südçülük
sahələri, pendir zavodu, habelə mal-qara üçün
yem istehsalı sexi vardır. Müəssisəyə Hollandiyadan yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən 660 baş cins
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inək gətirilmişdir. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqazda ən iri
heyvandarlıq müəssisəsi olan bu kompleksdə
görülən işləri çox yüksək qiymətləndirmiş,
bölgələrdə belə müəssisələrin yaradılmasının
xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu bildirmişdir. N.İbrahimov demişdir ki, yeni yaradılan
bu müəssisələr əhalinin məşğulluğunun təmin
edilməsində mühüm rol oynamışdır. Həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsində 2008-ci ildə
rayonda 679 daimi, habelə 5892 müvəqqəti
və mövsümi xarakterli yeni iş yeri açılmışdır.
Ümumiyyətlə isə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq,
son beş ildə rayonda 5538-i daimi olmaqla, 26
mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin, Vergilər Nazirliyinin xidmət terminalının, yerli televiziyanın
yeni inzibati binaları tikilib istifadəyə verilmiş,
Şin çayı üzərində ümumi uzunluğu 1350 metr
olan körpünün, Baş Göynük və Kiçik Dəhnə
kəndlərində 640, Dərəcənnət kəndində 240
şagird yerlik məktəb binalarının tikintisi davam etdirilmiş, 3500 yerlik şəhər stadionunun
yenidən qurulması, Heydər Əliyev adına parkın
genişləndirilməsi işləri başa çatdırılmışdır. İl
ərzində rayonun Göybulaq, Cəfərabad, Qırxbulaq, Köbər Zəyzid və Öryət kəndlərinə təbii
qazın verilməsi təmin olunmuşdur. Əhalinin
aztəminatlı təbəqəsinin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Mərkəzi tərəfindən 4289 ailəyə ünvanlı dövlət
sosial yardımı, 3767 nəfərə isə sosial müavinət
təyin edilmişdir. Hesabat ilində Şəki şəhərində
Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri
üçün 24 mənzilli yaşayış evi istifadəyə verilmiş, 8 nəfər müharibə əlilinə “Oka” markalı
minik avtomobili hədiyyə edilmişdir. Taxılçılığın rayonun kənd təsərrüfatında aparıcı yer
tutduğunu bildirən məruzəçi, bu sahənin inkişafına göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində
2008-ci ildə Şəkinin tarixində ilk dəfə olaraq 211 min ton taxıl istehsal olunduğunu
nəzərə çatdırmışdır. Bu göstərici 2007-ci illə
müqayisədə 100 min ton çoxdur. Üzümçülüyün, meyvəçiliyin inkişafı istiqamətində də
mühüm işlər görülmüş, 3 hektar sahədə yeni
üzüm bağı salınmışdır. Rayonun Çələbixan
qəsəbəsi yaxınlığında “Aqroinvestkom”
MMC-nin inşa etdiyi şərab zavodunun tikintisi artıq başa çatmaq üzrədir. İldə 2 min
ton üzüm emal etmək gücünə malik olan
bu zavodda İtaliyanın “Bella Doffola SPA”
şirkətinə məxsus 4,9 milyon avro dəyərində
ən müasir texnoloji avadanlıq quraşdırılmışdır.
2008-ci ildə rayonda keçirilən mədəni-kütləvi
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Məskən

tədbirlər barədə məlumat verən N.İbrahimov
iyunun 28-də keçirilən “Şəki - qədim sivilizasiyalar” adlı beynəlxalq tədbiri ilin ən mühüm mədəni
hadisəsi kimi dəyərləndirmişdir. Şəki Şəhər İcra
Hakimiyyəti, AMEA Tarix İnstitutu, Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin birgə təşkil etdikləri bu bayramda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 27 xarici
ölkənin səfiri, səfirliklərin əməkdaşları, habelə elm
və incəsənət adamları, Milli Məclisin deputatları
iştirak etmişlər. Bundan əlavə, 2008-ci ildə Şəkidə
görkəmli şəxsiyyətlərin, o cümlədən oftalmoloq
alim, akademik Zərifə Əliyevanın 85, kinorejissor
və operator, xalq artisti Rasim Ocaqovun 75, xalq
artisti, xanəndə Arif Babayevin 70 illik yubileyləri
təntənəli surətdə qeyd olunmuşdur. Məruzə
ətrafında rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Vahid
Qəniyev, Maliyyə idarəsinin rəisi Arif Mustafayev,
“Şəki-Sərnişin” ASC idarə heyətinin sədri Arzu
Abdulhəmidov, Qaz istismarı idarəsinin rəisi Adil
Mustafayev və başqaları çıxış edərək görülmüş işlər
barədə məlumat vermişlər. Çıxışlarda xüsusi vurğulanmışdır ki, şəkililər Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsi və xalqımızın
xoşbəxt gələcəyi naminə gördüyü işləri ürəkdən
bəyənir, öz fəaliyyətləri ilə dövlət başçısına daim
dəstək olacaqlarını bəyan edirlər.
Yığıncaqda Prezidentin İcra Aparatının məsul işçisi M.Quliyev, Milli Məclisin
deputatları Y.Mahmudov, M.Şükürov çıxış
edərək, 2008-ci ildə rayonun sosial-iqtisadi və
mədəni həyatında qazanılan uğurları yüksək
qiymətləndirmişlər.

6

001 (20) • QAFQAZ + • FEVRAL 2009

ŞƏKİ DÜNYA ARENASINDA

DÜNYA TARİXİ ŞƏHƏRLƏR
LİQASININ ÜZVÜ
Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən Tarixi Şəhərlər Liqasının 11-ci Ümumdünya Konfransında (iyun, 2008) Şəki şəhərinin bu təşkilata üzvlük
mədələsi müzakirə edilmişdi. Ötən ilin dekabr ayının 8-də Qafqazın bu qədim şəhərinin Dünyanın Tarixi Şəhərləri Liqasına üzv olması ilə əlaqədar
Şəki Bələdiyyəsinin sədri Gülnaz xanım Salamovaya, təşkilatın prezidenti, Yaponiyanın Kyoto şəhər bələdiyyəsinin sədri Daisaku Kodokavadan təbrik
məktubu gəldi.
Dünyanın Tarixi Şəhərlər Liqası 1994-cü ildə nadir
mədəniyyəti və ənənələri, zəngin tarixi irsi olan şəhərlərin
bələdiyyələri tərəfindən mədəniyyət, tarix, incəsənət,
ekologiya sahəsində proqramların işlənib hazırlanması
və həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılıb. Hazırda planetimizin 52 ölkəsindən 77 şəhər Dünyanın Tarixi Şəhərlər
Liqasının üzvüdür.

Məktubda bildirilirdi ki, Tarixi Şəhərləri Liqasının İdarə Heyatinin 2008-ci ilin oktyabrında keçirilmiş iclasında Şəki təşkilata üzv
qəbul edilmişdir və bu münasibətlə prezident öz təbrikini çatdırır. Eyni
zamanda, məktubda Tarixi Şəhərləri Liqasının 2010-cu ildə Yaponiyanın Nara şəhərində 12-ci konfransının keçiriləcəyi barədə məlumat da
verilir.

Dünya tarixi şəhərlər liqası uzvülərinin siyahısını ingilis dilində təqdim edirik:
Accra
Alexandria
Algiers
Amsterdam
Andong
Athens
Baghdad
Ballarat
Barcelona
Bordeaux
Boston
Bratislava
Brussels
Budapest
Buyeo
Chengdu
Chiang
Mai
Cologne
Cordoba
www.qafqazplus.az

Cracow
Cusco
Dijon
Dublin
Edinburg
Fez
Florence
Geneva
Guadalajara
Gongju
Gyeongju
The Hague
Hanoi
Helsingborg
Hue
Iasi
Isfahan
Istanbul
Jerusalem
Kaesong

Katmandu
Kazan
Kiev
Konya
Kyoto
Lahore
Lisbon
Lviv
Melbourne
Mexico City
Minsk
Montpellier
Montreal
Nanjing
Nara
Nicosia
Norwich
Norwood
Payneham and St Peters
Odessa

Osmangazi
Paris
Prague
Quebec
Riga
Rome
Santiago de Compostela
Sheki (Şəki)
Tashkent
Tunis
Ulan-Bator
Varanasi
Vienna
Xian
Yangon
Yogyakarta
Zagreb
Zhengzhou
Zurich.
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BƏXTİYAR MAHMUD OĞLU
VAHABZADƏ
Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci il avqust ayının 16-da
Şəki şəhərində anadan olmuşdur. O, 1934-cü ildə ailəsi
ilə birlikdə Bakıya köçmüş və burada orta məktəbi
bitirdikdən sonra 1942-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil
olmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadə 1947-ci ildə
universiteti, 1950-ci ildə isə onun aspiranturasını bitirmişdir. O, 1950-ci ildən etibarən
Azərbaycan Dövlət Universitetində müəllim,
dosent və professor vəzifələrində çalışaraq,
ömrünün yarım əsrdən artıq bir dövrünü
ölkəmizdə təhsilin inkişafına həsr etmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadə 1951-ci ildə filologiya elmləri üzrə namizədlik, 1964-cü
ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə
etmişdir. O, 1980-ci ildə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
2000-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının
ən parlaq simalarından olan Bəxtiyar
Vahabzadə öz yaradıcılığı ilə bədii fikrimizin zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır. Böyük söz ustası xalqımızın yüzillər
boyu təşəkkül tapmış yüksək milli-mənəvi
dəyərlərinin qorunması, adət-ənənələrimizin
yaşadılması naminə altmış ildən artıq bir müddət
ərzində yorulmadan yazıb yaratmışdır. O, azərbaycançılıq məfkurəsi
ilə dərindən bağlı olan və milli
özünüdərkə çağıran çoxsaylı
əsərləri ilə ədəbiyyatımızın
inkişafına dəyərli töhfələr
vermişdir. Azərbaycan
xalqının tarixinin
qədim dövrlərdən
bəri müxtəlif
mərhələlərində
baş vermiş
hadisələr, böyük
şəxsiyyətlərin parlaq simaları ustad
Azərbaycan xalqına
sənətkarın diqqət
ağır itki üz vermişdir.
mərkəzində
Müasir Azərbaycanın
dayanırdı.

görkəmli şairi, dramaturq və ədəbiyyatşünası,
SSRİ və Azərbaycan
Dövlət mükafatları laureatı, xalq şairi, əməkdar
incəsənət xadimi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının həqiqi
üzvü, filologiya elmləri
doktoru, professor,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi
təqaüdçüsü Bəxtiyar
Mahmud oğlu Vahabzadə
2009-cu il fevralın 13-də
ömrünün 84-cü ilində
vəfat etmişdir.
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Azərbaycan poeziyasında vətəndaşlıq ruhunun qüvvətlənməsində və sənətkarlıq imkanlarının
genişlənməsində Bəxtiyar Vahabzadənin müstəsna
xidmətləri vardır. Dilimizin poetik imkanlarından
məharətlə bəhrələnən şair fəlsəfi məzmunlu lirikanın
gözəl nümunələrini yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Mənəvi ucalıq, dünya və zaman, təbiət və insan həyatının
mənası haqqında düşüncələrlə zəngin poeziyası ədəbi
ictimaiyyət tərəfindən daim rəğbətlə qarşılanmışdır.
Şairin dərin lirizmi ilə səciyyələnən sözlərinə çoxsaylı
mahnılar bəstələnmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadənin tariximizin bir çox
hadisələrini canlandran əsərlərinin gənc nəslin
tərbiyəsində böyük rolu olmuşdur. Müasir həyatdakı
ziddiyyətlərin, qarşıdurmaların və mənəvi sarsıntıların
təsviri ilə yanaşı, yüksək, pak və ülvi hisslərin tərənnümü
Vahabzadə dramaturgiyasında böyük məharətlə
təcəssümünü tapmışdır. Onun pyesləri Azərbaycan və
eləcə də xarici ölkə teatrlarının səhnələrində uğurla tamaşaya qoyulmuş, müəllifinə geniş şöhrət gətirmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadə həm də tədqiqatçı alim kimi
Azərbaycan elmi qarşısında xidmətlər göstərmişdir.
Şifahi ədəbi irsimizin, klassik və müasir Azərbaycan
ədəbiyyatının öyrənilməsi sahəsində axtarışlarının bəhrəsi
olan əsərlərini elmi ictimaiyyət həmişə dərin maraqla
qarşılamışdır. Azərbaycan dilinin saflığı, təmizliyi və
zənginləşməsi uğrunda mübarizə Bəxtiyar Vahabzadə
yaradıcılığının mühüm istiqamətlərindən birini təşkil
etmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadə ədəbi və elmi yaradıcılığı pedaqoji fəaliyyətlə uğurla əlaqələndirərək, uzun illər Bakı
Dövlət Universitetinin professoru kimi Azərbaycanda
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına töhfələr vermişdir.
Şairin əsərləri bir sıra dillərə tərcümə edilərək
nəşr olunmuşdur. Onun bədii tərcümələri sayəsində isə
Azərbaycan oxucusu dünya poeziyasının nümunələri ilə
yaxından tanış olmaq imkanı əldə etmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadə respublikamızın hüdudlarından uzaqlarda ölkəmizi layiqincə təmsil edərək, milli
mədəniyyətimizin təbliği və ədəbi irsimizin dünyada tanıdılması naminə qüvvə və bacarığını əsirgəməmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadənin ictimai-siyasi fəaliyyəti
də zəngin və təqdirəlayiq olmuşdur. Bir neçə çağırış
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin və Milli Məclisinin
deputatı seçilmiş Bəxtiyar Vahabzadə xalqımızın həyatının
ən çətin və mürəkkəb anlarında baş verən taleyüklü
hadisələrə münasibətdə əsl vətənpərvər ziyalı mövqeyi
nümayiş etdirmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadənin ədəbi-elmi və ictimai fəaliyyəti
yüksək qiymətləndirilmişdir. O, bir sıra orden və medallara, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının ali dövlət
təltifi olan “İstiqlal” ordeninə layiq görülmüşdür.
Görkəmli ədib, mahir pedaqoq, tanınmış ictimai xadim və səmimi insan Bəxtiyar Vahabzadənin işıqlı xatirəsi
xalqımızın qəlbində həmişə yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin!

İlham Əliyev, Artur Rasizadə, Oqtay Əsədov, Ramiz Mehdiyev, Elçin Əfəndiyev,
Hacıbala Abutalıbov, Fatma Abdullazadə, Mahmud Kərimov, Misir Mərdanov, Əbülfəs
Qarayev, Nizami Cəfərov, Abel Məhərrəmov, Anar Rzayev, Fikrət Qoca, Çingiz Abdullayev, İsa Hüseynov, Balaş Azəroğlu, Qılman İlkin, Gülhüseyn Hüseynoğlu, Söhrab Tahir, Nəriman Həsənzadə, Əkrəm Əylisli, Vaqif Səmədoğlu, Sabir Rüstəmxanlı, Mövlud
Süleymanlı, Zəlimxan Yaqub, Nailə Vəlixanlı, Ağamusa Axundov, Bəkir Nəbiyev
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Beynəlxalq jurnal
B.M.VAHABZADƏNİN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi xalq şairi Bəxtiyar Mahmud oğlu Vahabzadənin xatirəsini əbədiləşdirmək
məqsədi ilə qərara alıram:
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakı şəhərində küçələrdən birinə Bəxtiyar Vahabzadənin adının verilməsini və Bəxtiyar
Vahabzadənin yaşadığı binaya (İstiqlaliyyət küçəsi, 9) xatirə lövhəsinin vurulmasını təmin etsin.
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti Şəki şəhərində küçələrdən birinə Bəxtiyar Vahabzadənin adının verilməsini və Şəki şəhərində
Bəxtiyar Vahabzadənin büstünün ucaldılmasını təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. Təhsil sistemində filologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün Bəxtiyar Vahabzadə adına təqaüdün təsis edilməsini
təmin etsin;
3.2. Şəki şəhərinin orta məktəblərindən birinə Bəxtiyar Vahabzadənin adının verilməsini təmin etsin;
3.3. Bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

Bəxtiyar Vahabzadənin çap olunmayan şeirlərindən

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ÖNDƏ SABAH VAR

Bakı şəhəri, 19 fevral 2009-cu il.

Bu günə güvənmə, öndə sabah var,
Yamanca dönükdür zamanın üzü.
Tarixin küncünə süpürüb atar
Ayaq izlərini vaxtın öz sözü.
Aprel 2000

İNSAN

Bilmirsən nədir insan?
Yaşayıb yaratmağa
Daim təşnədir insan,
Yaranmışlar içində
Hər müşgülü açmağa
Qadirdi, qadir insan.
Yaratmaq qüdrətilə
Nadirdi, nadir insan.
Nəhayət, bitir ömür,
Dünyaya gətirdiyi
Övladların çiynində
Dünyadan gedir insan.
İyul 2005

Türk Edebiyatı`nın son sayısında Türk Musikisine yeni bakışlar irdelenirken,
Bahtiyar Vahapzade`nin son resimleri ve şiirleri de yayınlanarak, şaire vefa borcu
ödeniyor.
Bu sayıda ikinci özel bölümü, şubat ortalarında kaybettiğimiz Azerbaycanlı büyük şwair Bahtiyar Vahabzade’ye ayırdık. Türkiye’de ismini 1970’lerden itibaren
dergimize gönderdiği yazı ve şiirlerle duyuran Vahabzade, Azerbaycan’ın en etkili
şairlerinden biriydi. Türkiye’de onunla yapılmış ilk röportajı da ben gerçekleştirmiştim. 1989 yılında Tercüman’da yayımlanan bu röportajı ve Türkiye’de ilk defa
1987’de dergimizde yayımlanan “İki Korku” adlı önemli şiirini de sayfalarımızda
bulacaksınız. Kafkas Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Erdal Karaman’ın yakından tanıdığı ve hatıralarını derlediği şair Vahabzade hakkındaki yazısının de ilginizi çekeceğinden eminim. Bu bölümde yer alan önemli bir yazı da Ramazan Kafarlı
imzasını taşıyor. Kafarlı, Vahabzade’nin bütün eserlerini on iki cilt hâlinde yayına
hazırlayan, bu çalışmayı yaparken şairle son zamanlarında sık sık bir araya gelmiş
Azerbaycanlı bir yazar. Vahabade’nin son şiirlerini de ihtiva eden yazısını Türkiye
Türkçesine aktaracak vaktimiz yoktu. Yazıyı, sadece q ve x harflerini değiştirerek
sunuyoruz.

www.qafqazplus.az
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Ramazan Qafarlı

YAŞAMAQ
YANMAQDIR...

Hər cür bəxtiyarlığa layiq olan ulu bir xalq Bəxtiyarını itirdi. Azərbaycanlıların, dünya türklərinin
bəxtiyarlığını hamıdan çox o istəyirdi. Ömrünü şam kimi əridirdi, Nazim Hikmətin “Sən yanmasan,
mən yanmasam, o yanmasa, Necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa?” çağırışına qoşulub insanları el
yolunda oda, alova atılmağa səsləyirdi. “Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək” - deyirdi.
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Onun əsas missiyası sözün qüdrətini, gücünü insanlara çatdırmaq idi. Yorulmadan
yazıb-yaradırdı. Türkün dilinə, tarixinə qəsd
edənlərlə açıq döyüşməkdən çəkinmirdi. Hələ
2001-ci ilin sentyabrında “Tanrı türkü qorusun” alqışından, duasından təşvişə düşənlərə
üzünü tutub deyirdi:
Tarixlə bir yaşdadır
Bizim tarix yaşımız.
Nədən səni qorxudur
«Tanrı türkü qorusun» –
Duamız, alqışımız?
B.Vahabzadə türklüyünü dananlarla heç
vaxt barışmayıb. “Özümüzü kəsən qılınclar”ın
kəsərini həqiqəti açıqlamaqla azaltmaq istəyib.
Elələrinin kökünə, soyuna şübhə ilə baxıb:
Mən anlaya bilmirəm,
Türk oğlusansa özün,
Türkün qorunmasından
Niyə hürküyə düşdün?
«Tanrı türkü qorusun»
Atılan daşmı sənə?
Bizim bu alqışımız
Söylə, qarğışmı sənə?
Həmişə türklüyündən fəxrlə danışan
üsyankar söz ustadı ömrünün son üç ilini
əsərlərinin sistemli şəkildə, külliyyat halında
nəşrinə çalışıb. Bu işdə məni özünə yardımçı seçməsi ilə həyatımın ən şərəfli anlarını
yaşadım onunla. Və mən də Bəxtiyarsız qaldım… Narahatlığını içimə çəkdim, dürüstlüyünü, vətənsevərliyini miras götürdüm.
B.Vahabzadəsiz yazıb-yaratmaq, zamanla
ayaqlaşmaq çətin olsa da, tövsiyələri qulaqlarımda sırğalandığından qələmimi işləmək
üçün azacıq güc tapdım.
Hər səhər zəng edirdi, gecələr
əlyazmalarının arasından tapdığı şeirinin
cildlərə salınmasını istəyirdi. Ya da bildirirdi
ki, “Yeni yazılarım var, gəl götür”. Deyirdim:
“Bir azdan yanınızdayam”. İşlərim başımdan
aşsa da, onun “Mümkünsə, saat ikidən sonra
gəl, bir yerdə nahar edərik. Təkbaşına adamın
iştahı olmur” - təklifindən boyun qaçırmağa
cəsarətim çatmırdı. Beləcə istəyirdi ki, günortalar onunla nahar edim. Əslində yaşantılarını
bölüşməyə məsləkdaş arayırdı. Hər adamla
qaynayıb qarışmazdı. Xududan, Şahmardan…
sonra təkliyə alışmaq çətin idi. Ətrafında ürək
qızdırdığı dostlar çox az idi. Şirməmməd
müəllimi, İkramı da hər an yanında görmək
istəyirdi.

www.qafqazplus.az
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Son zamanlar iki məsələyə sevin- şair. Bir də həyatının son günlərində Həmin hüznlü vaxtlarda - dost, ağmişdi. Türkiyənin Elağız şəhərində iki əsərinin Akademik Z.Əliyevanın saqqal təsəllisinə ehtiyac duyduğu
təsirlənərək
yazdığı anlarda Bəxtiyar Vahabzadə də saradına küçə vermişdilər. “Hələ unu- itkisindən
dulmamışam, – deyirdi, - ömrümü “Mərsiyə-rekviyem” və Türkiyədə Sü- sılmış halda yanında dayanmış, duyfaydasız keçirməmişəm.” “Özümü- leyman Dəmirələ həsr etdiyi “Süley- ğularını “Mərsiyə - rekviyem” adlı
zü kəsən qılınc” dramının Ankara man” şeirlərinin külliyata salınması- əsərdə göz yaşları ilə süzülüb gələn
misralara çevrilmişdi. Şair deyirdi:
və İstanbul teatrlarında tamaşaya nı istəyirdi.
Birincini Moskvada, 1985-ci il
qoyulmasını arzulayırdı. Qardaş
«Gəlmişəm!» - səsləndi ölüm bir anda,
ölkənin Bakı Böyük elçisi Hülusi aprelin 15-də Zərifə xanım dünyaGözəl bir insana necə qıydı o?
Kılınca məktubla müraciət etmişdi. sını dəyişən gün yazıb əlyazmasını
Sən bir ağrıya bax!
Türkiyənin mədəniyyət bakanlığın- ulu öndər Heydər Əliyevə vermişBöyük bir xalqa
dan xoş xəbəri yenicə almışdıq: tama- di. Heydər Əliyev o çağlarda özünə
Arxa olan kəsin arxasıydı o.
şa baş tutacaqdı. “Birlikdə gedib ba- və Azərbaycana qarşı çevrilən güclü
xarıq!” –deyə sevincini gizlətməmişdi qaraguruha qarşı mübarizə aparırdı.

12

001 (20) • QAFQAZ + • FEVRAL 2009

“Mərsiyə-rekviyem” şeirini tapıb külliyatının 9-cu cildinə saldığımı bildirəndə sevinmişdi. İkinci şeiri isə Süleyman Dəmirəlin
özündən alacağıma söz vermişəm.
İstəməyənlər, türk dünyasındakı şöhrətinə
paxıllıqla
yanaşanlar
B.Vahabzadəni
hörmətdən salmaq üçün dəridən-qabıqdan
çıxır, qəzetlərdə böhtanlı yazılar dərc etdirir, qərəzli şaiyələr yayırdılar. Təəssüflənirdi.
Belələrinə baş qoşmasa da, raslaşdığı pisliklər
içərisini didib-parçalayırdı. Özü hamının
uğurunu böyük fərəhlə qarşılayırdı. Tərifdən
xoşu gəlmirdi. Tez-tez ötənləri xatırlayırdı.
Mehdi Hüseyndən danışanda isə kövrəlirdi.
Deyirdi: “Bir hərəkətimi özümə hələ də bağışlaya bilmirəm. Müharibə yenicə qurtarmışdı. Universitetdə tələbəydim. Qışda uzun
əsgər şinelində gəzirdim. Mehdi müəllim İsmayıl Şıxlıya deyir ki, axşam Bəxtiyarla bizə
gəl. Hərdən evinə çağırardı, yedirib-içirdərdi,
söhbətləşərdik. Bu dəfə o, İsmayılı yola salıb məni stolun arxasında təzədən əyləşdirdi.
Dedi ki, “Süfrəni qaldır, orada sənə çatası
əmanət var”. Mən baxdım ki, Mehdi müəllim
süfrənin altında pul qoyub. Tutulduğumu
görüb sözünə davam etdi: “Özünə palto alarsan. Əsgər şinelini həmişəlik əynindən çıxart”.
Başımı buladım, ayağa durub getmək istədim.
Mehdi müəllim qolumdan tutub saxladı:
“Oğul, - dedi, - mən çoxlu qonarar alıram.
Sən gəl bu pulu götür, mənim ürəyimi qırma. Səni o şineldə görəndə pis oluram”. Dedim: “Sizə minnətdaram, amma mən o pulu
ala bilmərəm”. Tələsik otaqdan çıxıb getdim.
Onun məni səsləməsinə əhəmiyyət vermədim.
Eh, gərək onun könlünü qırmayaydım...”
Heç nədə gözü yox idi.Yeganə istəyi
əsərlərini külliyyat halına salıb çap etdirmək
idi. Bu, böyük vəsait tələb edirdi. O zamanlar
gözəl ziyalımız Cavanşir Feyziyevlə birlikdə
“Qafqaz” jurnalını nəşr edirdik. B.Vahabzadə
dərgimizin redaksiya şurasının sədri idi. Hər
buraxılışı diqqətlə izləyir və xeyirxah iş gördüyümüzü alqışlayırdı, redaksiyaya məktub
da yazmışdı: “Mən “Qafqaz” jurnalını
oxuyanda qürurlanıram. İtirilən, unudulan
keçmişimizə ayna tutulduğunu görürəm. Jurnaldakı şəkillərə baxanda və yazıları oxuyanda insan həqiqi mənada xalqımızın keçmişi
ilə qürur duyur və istəyir ki, dədə-babalarının
dünyanı heyrətə gətirən işlərini davam etdirsin. Azərbaycanın hər qarışının göz oxşadığını, bütün bölgələrdə yaşayan insanların
fədakar, qurub-yaradan, süfrəsi açıq, xeyirxah
olduqlarını jurnal vasitəsi ilə öyrəndikcə hər
bir oxucuda iftixar hissi oyanacaq. “Qafqaz”
jurnalı hamımızı silkələyib ayıldır, sanki “Ba-

www.qafqazplus.az
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19 oktyabr 2007-ci il. Əsərlərinin çapının sponsoru, «Qafqaz turizm» jurnalının
həmtəsisçisi Cavanşir Feyziyevlə görəcəyi işlərdən danışarkən.

xın, - deyir, - biz bu ulu və haqqa tapınan millətin övladlarıyıq”. dır. Zeynalabdin Tağıyev də, Musa Nağıyev də böyük istedada
Rəhmətlik Heydər Əliyev belə məsələlərin qədr-qiymətini yaxşı malik idilər. Onların istedadları olmasaydı, milyonlara sahib ola
bilirdi, mədəniyyətimizin və tariximizin təbliğinə onun qədər can bilməzdilər.
Nəhayət, Cavanşir müəllimlə görüşə razılıq verdi. Onunla
yandıran olmayıb. “Qafqaz” jurnalı onun da arzu və istəklərini
bir saatlıq söhbətdən sonra səmimiyyətinə inandı və külliyatının
gerçəkləşdirir”.
Cavanşir müəllim Şəkidə “5 ulduz” otel tikdirmişdi. O, nəşrinə başladıq.
Sonsuz həyat eşqi onun yaratdıqlarından süzülüb gəlirdi.
istəyirdi ki, şəhərin mərkəzində Bəxtiyar müəllimin abidəsini qoydursun. “Şairlə danış, razıığını al” – dedi. Lakin Bəxtiyar müəllim Əsərlərinin hər birini nəzərdən keçirir, bəzi misralarının yanında
bildirdi ki, mənim heykəlim əsərlərimdir, onları insanlar oxu- xəttlər çəkirdi. Soruşurdum: “Onları çıxardımmı?”
“Yox, - deyirdi, - şeirlərimi oxudum, inana bilmədim ki, bunlayub faydalanırlarsa, xoşbəxtəm. Axı, quru daş parçası onlara nə
rı mən yazmışam. İlahidən gəlib o misralar…”
verəcək?
Bilirdim ki, şair indiyədək çap olunan kitablarındakı
Bəxtiyar Vahabzadə əsərlərinə qarşı çox tələbkar idi.
naqisliklərdən narahatdır. Sağlığında külliyatının yetkin halda Bəzilərinin külliyatına salınmasını istəmirdi. “Onlardan tər iyi
nəşrini arzulayır. Cavanşir müəllimə şairin heykəlinin qoyulması gəlir, istedaddan yaranmayıb”, - deyirdi.
Əvvəllər böyük rəğbət bəsləyərək şeir həsr etdiyi insanların
ilə razılaşmadığını dedim. O: “Əsərlərini nəşr edək” – qərarını
ikiüzlülüyünü görüb ithafı götürməyi xahiş edirdi. Yeni cildlərini
verdi.
O vaxtlar yazıçı dostunun on cildliyinin xərcini ödəyən bir iş əlinə alanda uşaq kimi sevinirdi. İki il ərzində onu 8 dəfə sevindirə
adamının televiziya kanallarında “Flankəsin əsərlərini mən üzə çı- bildim. Dözmədi. Qalan 4 cildin bütün materiallarını mənə təhvil
xartdım, dahi şairimizin Şamaxıda məzarına abidə ucaltdım, özüm verib haqqa qovuşdu.
də şair olduğumdan Rusiyada qazandıqlarımı ədəbiyyatın inki***
şafına xərcləyirəm” - deyərək ağız dolusu danışması, qəzetlərdə
Türkiyədəki cəmiyyətlərin birinin rəhbəri il yarım əvvəl
özünü öyməsi B.Vahabzadəyə pis təsir etmişdi. Əsərlərinin çapı
üçün heç kimin yardımını qəbul etmirdi. Uzun söhbətlərdən son- B.Vahabzadə ilə görüşmək üçün Bakıya gəlmişdi. Onu
ra onu yumşaltdım. Çünki Bəxtiyar müəllim Cavanşir Feyziyevin cəmiyyətlərinin qurultayına dəvət edirdi. Qərara almışdılar ki, şairi
xeyriyyəçiliyi barədə çox eşitmişdi, kənddə məktəb tikdirməsini, başqanları seçsinlər. Yenicə əməliyyatdan çıxdığından şair evində
xəstələri müalicə etməsini, müharibə veteranlarına və qocaman türk qardaşlarına olan tövsiyyələrini lentə aldırdı. Cəmiyyətin qumüəllimlərə təmənnasız yardımlarını alqışlayırdı. C.Feyziyevin rultayında onun çıxışını hamı ayaq üstə dinləmişdi. Bu il fevralın
etdiyi saysız-hesabsız yaxşılıqları bir dəfə də olsun üzə vurma- 14-də mənə Cəmiyyətdən baş sağlığı məktubu gəldi.
“Ramazan Bey, Buyuk ustad Bahtiyar Vahapzade’nin vefatıdığını görüb deyirdi ki, halal yolla pul qazanmaq özü də istedad-
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29 yanvar 2009-cu il. Şairin evində son rəsmi görüşü. Türkiyə Cümhuriyyətinin Bakı Böyükelçisi Hülusi Kılınca (ortada) bağışladığı 12 cildlik əsərlərinə aftoqraf yazarkən. Solda Ramazan
Qafarlı, sağda «Qafqaz» jurnalının Türkiyə təmsilçisi Mehmet Hatiboğlu.

nı derin bir üzüntü ile oğrendim. Büyük
Türk Milletinin ve Azerbaycan Halkının
başı sağ olsun. Bu gün bunu çok derinden
hissedemesekte İsmail Gaspirali Bey’in
bundan 100 yıl once önümüze bir düstur
olarak koyduğu “dilde, fikirde, işte birlik”
idealinin en büyük hizmetkarlarından biri
de Muallim Vahapzade’dir. Tek millet iki
devletin tek devlete dönüşmesi sürecinde
muallimin emeği büyük, gayreti çoktur.
Yaydığı işik ve rehberliği genc nesillere
işik tutacaktir. Mekanı cennet, sevenlerinin başı sağ olsun. Hurmetlerimle, Aslan
Yaman”. Türkiyə Cümhuriyyətinin Bakıdakı Böyükelçiliyində maliyyə atteşesi
vəzifəsində çalışmış Bünyamin Özgür də
ürək ağrısı ilə yazır: “Aziz kardeşim merhaba... Bahtiyar müellimin vefatını öğrendim ve çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin
ve hepimizin başı sağ olsun... Görüşmek
dileğiyle... Selam ve saygılarımı sunarım”.
Yanvarın
27-də
Türkiyə
Cümhuriyyətinin Bakı Böyük Elçisi Hülusi Kılınc və “Qafqaz Plus” jurnalının
Türkiyə təmsilçisi Mehmet Hatiboğlu ilə
birlikdə B.Vahabzadənin qonağı olduq.
Orada şairin son şəkillərini çəkdim. Əhvalruhiyyəsi normal idi. Dostumuz İkramın
oxuduğu şeirlərə kövrəlsə də, ürəyi həyat

www.qafqazplus.az

eşqi ilə döyünürdü, İstanbulu, Ankaranı
bir də görmək, türk xalqı ilə görüşmək arzusundaydı. Hülusi Kılınc şairin külliyatının tezliklə Türkiyədə də basılacağını vəd
etdi.
Fevralın 11-də “Qafqaz” universitetinin rektoru professor Əhməd Sanıc və xarici əlaqələr üzrə prorektor Murad Ərgüvən
“Qafqaz” jurnalı redaksiyasında qonağım
oldular. B.Vahabzadənin külliyatının çapdan çıxan 8 cildini onlara hədiyyə etdim.
Yaxın günlərdə şairə baş çəkəcəklərini
bildirdilər. Sonra Bəxtiyar müəllim zəng
edib məni yanına çağırdı. Günorta üstü
onun iş otağında görüşdük. Son qeydlərini
mənə verdi, istəklərini bildirdi. Növbəti
cildlərdəki əsərlərin tərtibi ilə maraqlandı.
Bütün məsələləri müzakirə edib razılaşdıq.
Gözləmədiyim halda:
- Hər şey bitdi. – dedi. - Sənə öz atama arxayın olduğum qədər arxayınam. İşi
başa çatdıracaqsan. Daha gücüm qalmayıb.
Gedirəm. - Kövrəldiyimi görüb sözünü
dəyişdi, - Sən yayda Şəkiyə gələcəksən?
Dedim: - Bəli.
- Məni Gavur qalasına apararsan...
Fevralın 13-də saat 16.30-da məni
Türkiyə Cumhuriyyətinin Bakı Böyük Elçiliyinə çağırdılar, Mədəniyyət

və Turizim nazirinin şəxsi məktubunu
B.Vahabzadəyə verməyimi xahiş etdilər.
Lakin bu məktubu ünvanına çatdıra
bilmədim: “T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANI. ÖZEL. Sayın Bahtiyar Vahabzade! Hürmetli büyüğüm, gönderdiğiniz
telegraf ve nazik ifadeleriniz için çok
teşekkür ederim. Şairler, milletin dertleri
ile dertlenen, içinde yaşadığı hüznü, acıyı, sevdayı, öfkeyi, isyanı en yüksek sesle
haykıran insanlardır. Şairler tüm insanlığın
sevdalıları, yüreklerinden gelen sesi kelimeye dönüştürenlerdir. Yaşamınız boyunca yılmadan sürdürdüğünüz özgürlük
mücadeleniz ve birbirinden değerli şiirlerinizle Siz de sadece Azerbaycan`ın değil,
Türkiye`nin ve tüm dünyanın takdir ettiği
en büyük şairlerden birisiniz. Elazığ`da bir
caddeye isminizin verilmesi Size duyduğumuz saygının yalnızca küçük bir göstergesi
olabilir. Bahtiyarız, çünkü Sizin gibi bir
değere sahibiz. Kalbinizle, eserlerinizle ve
sevdiklerinizle beraber Size uzun ömürler
diliyor, en derin hürmetlerimi sunuyorum.
Saygılarımla Ertuğrul Günay”.
İki saatdan sonra şair “Qafqaz” universitetinin rektoru ilə görüşür, 7-10
dəqiqəlik çay süfrəsindən sonra qonaqları ötürüb iş otağına keçir, “Ramazan
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müəllim əsərlərimə baxmağı tapşırıb” – deyə iki kitabını yazı
masasının üstünə qoydurur, həmişəki kimi mənə zəng etməyi
evdəkilərdən xahiş edir və könlündən alma yemək keçir...
Maşında evə gedirdim. Saat 18.24 dəqiqədə telefonumun
zəngi çalınır. Ekranda “Bəxtiyar Vahabzadə” sözlərini oxuyuram. Lakin ilk dəfə onunla danışmağa imkan tapmıram.
Xətt kəsilir. Demə, bu an şair almanı ağzına apararkən ilahinin çağırışını eşidir. Həyat yoldaşı Dilarə xanıma: “Mən
gedirəm” – deyib əbədiyyətə qovuşur...
Bir neçə dəqiqədən sonra mobil telefonum təkrar səslənir.
Ekranda son dəfə “Bəxtiyar Vahabzadə” sözlərini oxuyuram
və həmişəki kimi Tengiz xanımın səsini eşidirəm. Ancaq bu
dəfə “Ramazan müəllim, Bəxtiyar müəllim sizinlə danışmaq
istəyir” əvəzinə ağlamsınaraq “Bəxtiyar müəllim dünyasını
dəyişdi” – deyir...
Bağışladığı kitablarının birində “Əqidə dostum Ramazan Qafarlıya”, ithaf etdiyi “Dünən də, bu gün də” şeirində
isə sadəcə “Dostum Ramazan Qafarlıya” sözlərini yazıb. Xudu müəllimdən sonra B.Vahabzadənin dostu, özü
də əqidə dostu olmaq, ömrün ön beş ildən çoxunu onunla qəlbən birləşmək, inanıb inandırmaq, fikirlərinə şərik
etmək elə bir xoşbəxtlik idi ki, həyatımdakı bütün sıxıntıları,
mərhumiyyətləri, üstümə yağdırılan şəri, böhtanı unutdururdu. İndı Bəxtiyar Vahabzadə itkisi həyat yoldaşı Dilarə ananı göynətdiyi qədər məni də göynədir. İstəyirəm gündə 3-4
deyil, yüz dəfə zəng edib danışsın, danlasın... Lakin Allah
apardığını hələ qaytarmayıb. Mən atamı 5 yaşımda itirmişəm.
Cənazəsini qəbirstanlığa aparanda dedilər ki, onu təyyarəyə
mindiririk, uçub uzaqlara gedəcək. Sağalandan sonra geri qayıdacaq... Yaşım 60-a çatır, hələ də göydə təyyarə uçanda o
sözlər yadıma düşür... Ani olaraq atamın qayıdacağına ümid
bəsləyirəm. B.Vahabzadə insaniyyətin atası idi. Milyonları yetim qoydu. İndi hamının gözləri göyə dikiləcək. Onu qaytaracaq uçağı axtaracaq. Və kaş şairin ruhu səsimi eşidəydi və bir
sorğuma cavab verəydi:
- Məni tək qoydun, ustad! Ömrünü uzatmaq üçün cildlərin

16

Məskən

sayını 15-ə çatdırmaq istəyirdim. Elə bilirdim özündə güc tapıb axıradək tövsiyələrini əsirgəməyəcəksən. Axı, söz vermişdin, Novruzu bir yerdə keçirəcəydik. Səni bu çətin addımı
atmağa nə vadar etdi, ustad?..
***
Şair 2005-ci ilin avqust-sentyabr aylarında “Ölümlə üzüzə” şeirini qələmə almışdı. Bu hələ onda onun həyatla vidalaşmağa hazırlaşdığından xəbər verirdi.
Evin hər küncündən bir kabus kimi
Mənə göz bərəldir ölüm hər gecə.
Hər an gözləyirəm son nəfəsimi,
Mənə “gəldim” deyir ölüm gizlicə.
O çağlarda bir neçə dəfə yanımda yaşamaq istəmədiyini
dilinə gətirmişdi. Onun yazıb-yaratmaq həvəsi də sönmüşdü.
Ölüm vahiməsi artır günbəgün.
Yanıma gələnlər, təsəlli üçün
Hər gün daha şirin söz axtarırlar.
Mənsə candan bezar, cahandan bezar!
Onlara həsədlə baxıram hərdən
Xoşum gəlməsə də təsəllilərdən,
Qəlbimdə hamıdan umduğum odur.
Təsəlli - həyata ümid yoludur,
Ümidlə yaşadım həmişə mən də.
Duyurdum ki, qələmi əlindən düşən andan şair ölümlə
çarpışır. Gücünü itirdikcə deyir ki:
İstək çox, arzu çox, ürək gen, vaxt dar.
Hələ gileyliyəm özüm özümdən.
İnsandan ağırdır onun istəyi,
Həmişə təşnədir insan ürəyi.
Külliyyatının nəşri məsələsi ortaya çıxanda B.Vahab-
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zadə yenidən qələmini əlinə aldı və iki
Söndürən ağıl!
Ancaq səndə gördüyüm
ildən artıq yaşamağa özündə güc tapdı,
ruhani kamilliyə
yazıb-yaratdı da...
Əfv eylə, ey gülüm, məni əfv elə,
Tapınmışam, ay gülüm.
Şairin ölümümdən bir neçə gün qabaq
Qalmasın istəyim daha bir gilə.
dediyinə görə, son şeiri “Çətin addım”dır.
Sən elə unut ki, unutduğunu
Çətin addımı atandan sonra şairin eti2008-ci ilin aprel ayında qələmə alınıb
Sənin gözlərindən oxuya bilim...
rafları başlayır. “Demə, könlümdəymiş”
(Əslində sonrakı 10 ay ərzində də bir
Rahat olduğunu mən duya bilim.
(avqust 2008) şeirində doğruya çatıb Alneçə kiçik şeir yazıb). Ömrü boyu vətən
Keçdi bir zaman, sordum özümdən:
lahdan əhv diləyir, könül həmdəminin yesevgisi ilə ürəyi döyünən B.Vahabzadə
Verdiyin о hökmə inandınmı sən?
rini arayır:
məhəbbət mövzusuna həsr etdiyi son
Xəbərin oldumu öz ürəyindən?
misraları ilə yaradıcılığına nöqtə qoyub.
Ey könül, inandım, ya inanmadım,
Budaqdan budağa qonub mən yazıq
Əslində onun üçün həyatının ən çətin
Hökmən atılmalı bu çətin addım!
Bir həmdəm axtardım özümə, yarəb.
addımı məhz yaradıcılığına nöqtə qoymaGecikmiş olsam da, mən indi artıq
sı idi. Bu şeirdən sonra şair ötənləri safQəribədir, 2008-ci ilin 20 iyulunda
Çatmışam doğruma, düzümə, yarəb.
çürük etməklə məşğul olub. Bəli, haqqa B.Vahabzadə yenə naməlum sevgiliİndi Allahımdan əfv dilərəm,
əyilərək 84 illik yaşantısını - şirin nağılı ni xatırlayır, onun özü ilə vuruşduğunu,
Qibləmi sözlərə çevirir qələm.
bitirir. Sevgilisindən əfv diləyərək onu tərəddüdlərinin arxada qaldığını, qəlbinin
Arzuma, eşqimə Allahdan kərəm!
elə unutmasını istəyir ki, unudulduğunu ağlı, kamalı ilə barışdığını və sabahını
Demə könlümdəymiş könül həmdəmim.
onun gözlərindən oxuya və onun rahat şairdən soruşduğunu bildirir. Bu, ancaq
O, həm sevincimdir, həm də dərd-qəmim.
olduğunu görə bilsin. Bu müdrik insana onun xalqı ola bilərdi.
ahıl yaşında da üzüntülər çəkdirən sevgili
Könül həmdəminin səsini telefonda
kimdir? Bu sevgili onun Vətəni və xalqıGah güləş, gah da ki, pərişan gülüm,
eşidib təsirlənir, onsuz boşalan dünyadan
dır. O, ancaq əbədiyyətə qovuşmaq üçün
Özü özü ilə vuruşan gülüm.
ayrılıb göylərə uçmağa çalışır:
Vətənindən ayrılarkən haqqa əyilər, bir gilə
Uzun tərəddüdlər qaldı arxada
istəyinin ürəyində qalmaması ilə barışardı.
Qəlbi kamalıyla barışan gülüm,
Səsini eşitdim telefonda mən,
Və anlayırdı yaxınlarda bu çətin addımı atSabahını məndən soruşan gülüm.
Dünya mənim üçün cənnətə döndü.
maq məcburiyyətindədir:
Səsinin sövdalı titrəyişindən
Şair ömrünün son aylarında qələmə
Otaq da yaşıla, ala büründü.
Qəlbimi gəmirən tərəddüdləri
aldığı “Tapınmaq” (avqust, 2008) şeirində
Sənə birər-birər açandan bəri
“gülüm” deyə müraciət etdiyi həmin sevgiSənziz mənim üçün bomboşdu dünyam,
Hər gün öz-özümü danlayıram mən.
lisinin ruhani kamilliyinə tapındığını etiraf
Səninlə göylərə uçuşdu dünyam.
Amma çox şadam ki, qurtara bildim,
edir:
Sənsiz başdan-başa yoxuşdu dünyam,
Nəhayət, çəkdiyim üzüntülərdən...
Səninlə ən gözəl, ən xoşdu dünyam.
Gerçəyə əyildim, haqqa əyildim.
Yaman nigaranam mən səndən yana,
Bir yolluq qurtarsın о şirin nağıl.
Hələlik sevgini qoyaq bir yana.
Sənsiz daş-kəsəkli yoldu bu dünya,
Yaşasın hissimin od-alovunu
Çox sınmışam, ay gülüm,
Sənin gəlişinlə doldu bu dünya.
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Səninlə özünü buldu bu dünya,
Sənsiz bir andaca boşaldı dünya!
Sən gəldin, yaz gəldi, yaşıldı dünya.
(“Səsini eşitdim”, iyul 2008)
Şəkidə qələmə aldığı dörd misralıq şeirindən (İyul 2008) hiss olunur ki, o,
olaylardan baş çıxarmağa can atır, ağlının qüdrətilə dolaşıq məsələləri çözə
bilməyəndə fəhminə, hissinə arxalanır. Çünki xalqın iki əkiz qardaş kimi
təqdim etdiyi xeyir də, şər də haqdan gəlirdi. Bu, mübariz insanın zaman
qarşısında təslimçiliyi deyil, taleyin hökmü ilə barışmasıdır:
Taleyin hökmüdür xeyir də, şər də,
Onu da, bunu da haqdan sanmışam.
Ağlımın qüdrəti çatmayan yerdən
Fəhmimə, hissimə arxalanmışam.
“Əyribel suallar”ına (21 iyul 2008) cavab axtaran B.Vahab-zadə
yenə ilahidən güc alıb gözə görünməzləri görür. Bəlkə də onun tez-tez
kövrəlməsinin səbəbi soydaşlarını qeyri-adiliklərlə, zülm, məşəqqətlərlə, ehtiyac və yalanlarla baş-başa qoyub əbədiyyət yoluna qədəm basacağı anın
yaxınlaşdığını duyması idi. Vətəninin parçalanması, soyulub talanması ilə də
barışa bilmirdi.
İçimdə baş qaldıran
Əyribel suallarım
Bir-bir dönür nidaya,
Şükür olsun xudaya.

İçimdə çarpazlaşan
Toqquşmalardan bəri
Fəhmimin gözlərilə
Anlayıram, görürəm
Gözə görünməzləri.

Ruhun şad olsun, ustad!
Şairin ömür-gün yoldaşı Dilarə xanım inanmazdı ki, el yolunda çıraq olan B.Vahabzadəni son mənzilə yola salacaq...
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Həmişə türklüyü ilə qürurlanan, «bir millət - iki dövlət» arzusuyla yaşayib-yaradan
Bəxtiyar Vahabzadənin kəfəni Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin bayraqları oldu.
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Mən «Çağ Öyrətim» işlətmələrini tanıyıram.
Onların fəaliyətlərini dəstəkləyirəm.
Onlar Azərbaycanın təhsil sisteminə bir yeniliklər gətirirlər.
Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının
ümummilli lideri
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Bir prezident kimi mən bu liseylərin öz
fəaliyyətini davam etdirmələrini, daha da
genişləndirmələrini istərdim.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının
prezidenti

Yolumuz - millət və məmləkət hesabına hər xeyirli iş və təşəbbüsü alqışlamaq, Azərbaycan dövlət rəhbərliyinə sadiq qalmaqdır...
Kenan Güzel,
Liseyin müdiri
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Bilik MəBədi

Ağdaşın tarixi XVI əsrə qədər uzanmaqdadır. Bir rəvayətə görə, yaşayış məskənin adı
müqəddəs mənasına gələn Akdes sözündən götürülüb. Başqa rəvayətə görə isə bölgədə ağ
daşlardan istifadə edildiyi üçün sonralar şəhərə bu ad verilib. 1023 km2 ərazisi, 96.7 min əhalisi
olan Ağdaş rayonuda 1 şəhər, 1 şəhər tipli qəsəbə, 1 qəsəbə, 75 kənd vardır. Əhalinin orta sıxlığı - hər kvadrata 90 nəfər düşür.
Ağdaş, Kür-Araz ovalığının Şimal-Qərb hissəsində yerləşir. Bakıdan uzaqlığı 260 km.-dir.

“Çağ Öyrətim”in yurdumuzdakı təhsil müəssisələri ilə yaxından tanış olub qazınalan böyük uğurları gördük və onun prezidenti ilə yaxından tanışlığımız baş tutdu.
Görüşlərimizdə maraqlı söhbətlər edib çox gözəl mövzulara toxunduq. Şirkətin prezidenti Ənvər Özərən bəy jurnalımızı bəyəndivini, bizimlə əməkdaşlıq etmək istədiyini
bildirdi. Beləcə “Qafqaz+” jurnalının redaksiya heyyəti belə bir təklif irəli sürdü ki,
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən “Çağ Öyrətim” işlətmələrinin
müəssisələri haqında müntəzəm məlumatlar dərc etsin. Gəncədəki və Lənkərandakı
Türk Liselərinin fəaliyyətini işıqlandırdıq.
Bu dəfəki səfərimiz isə “Çağ Öyrətim” işlətmələrinin Azərbaycanın müxtələf
bölgələrində yerləşən tədris ocaqlarından birinə - Ağdaş Özəl Türk Liseyinədir. İlin ilk
günlərində liseyin müdiri Kenan Güzel bəyə zəng vurub jurnalımızın növbəti sayında
lisey barədə məlumat yazıb dərc etmək fikrimizi bildirdik. Kənan müəllim çox sevindi,
bizi rəhbərlik etdiyi təhsil müəssisəsinə dəvət etdi.
Həftənin birinci günü yola düşdüm. Ağdaş şəhərinə çatdım. Şəhər mənə yad deyildi.
Çünki uzun müddət mən də burada qalaraq söhbət saldığımız məktəbdə təhsil almış,
məzun olmuşdum.
Liseyə yaxınlaşdığım hər addımda həm həyacan, həm də sevinc hissi keçerirdim. Li-
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seyin yeni kollektivi, müəllimləri, qrup rəhbərləri,
şagirləri tanımadığım simalar olmasına baxmayaraq məni gülər üzlə qarşıladılar. Müəllimlərlə tanış
olub Kənan bəyin otağına keçdim. O, jurnalımızın yeni buraxılışları ilə tanış olub, gəlişimə görə
təşəkkürünü bildirdi.Qısa söhbətdən sonra liseyin
binasını gəzməyə başladıq. Bu zaman həyəcanım
birə on qat artdı, sinif otaqlarında keçirdiyim xoş
anları Kənan müəllimlə paylaşırdım.
Liseyin yenicə tikilmiş binasında Avropa
ölkələrinin istehsal etdikləri avadanlıqlarla təchiz
edilmiş labaratoriyaları gördükdə içimdən yenidən
şagird olub müəllimlər qarşısında oxumaq istəyi
keçdi.
Sinif otaqlarında şagirdlərlə xeyli söhbətləşdim.
Bir gün liseydə qonaq oldum. Səhər çoxlu material
toplayıb Bakıya qayıtdım.
Ağdaş Özəl Türk Liseyinin başda Kənan
müəllim olmaqla bütün kollektivinə öz
təşəkkürümü, dərin minnətdarlığımı bildirir, onlara gələcək işlərində daha böyük müvəffəqiyyətlər
arzulayıram.
Xəyyam Əliyev
“Qafqa+” jurnalı
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Məqalənin mətni Ağdaş Türk Liseyinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanıb redaksiyaya təqdim
edilmişdir. Müəlliﬂərin üslub xüsusiyyətlərini olduğu kimi saxlayaraq dərc edirik. (Red.)

təliM –təRBiyə inSAnı SEvMəkdən
BAşlAyıR
İnsanların könüllərini fəth etməyə aparan yolların ən mühümlərindən birinin insanlığı sevmə və ona qarşı xoşgörülü davranmaqdan keçdiyinə inanırıq. Buna görə
də, təlim-tərbiyə sistemimizi bu sevgi və xoşgörü üzərində qurmağa və şagirdlərə
münasibətimizi bu ölçüdə davam etdirməyə qeyrət göstəririk.
Əxlaq və vicdan, tərbiyə və nəzakət hər ölkədə keçərli bir axçadır. Ağdaş Özl
Türk Liseyi olaraq hədəfimiz milli təhsil sisteminin inkişafında mühim rol oynamaqla savadlı, bacarıqlı, elm çağının tələblərinə uyğun, inkişaf etmiş ölkələrdəki təhsil
müssisələriylə yarışacaq səviyyəyə catdırmaq, Azərbaycan gənclərini hər ölkədə
keçərli bir axça halına gətirmək uğrunda çalışmalıyıq.
Yolumuz - millət və məmləkət hesabına hər xeyirli iş və təşəbbüsü alqışlamaq,
Azərbaycan dövlət rəhbərliyinə sadiq, Respublikamızın təməl dəyərlərini, milli əxlaq
və milli mədəniyyətini mənimsəmiş, hər zaman ve hər yerdə vətənin və millətin
mənfəətini öz mənfəətinin önündə tutan, ana dilini yaxşı bilən və bununla bərabər ən
azı iki xarici dil bilən məsuliyyətli fərdləri Azərbaycana hədiyyə etməkdir.

Kənan GÜZEL,
Məktəb Müdiri
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Sizlərlə Bərabər Uzun İllərə
Təlim və tərbiyə həyatına 1993-cü ildə
başlayan Ağdaş Özəl Türk Liseyi, 7090m2
ərazi üzərində qurulmuşdur. Bu gün 233
şagirdə orta təhsil verən məktəbimiz, 6-cı
sinfi bitirən şagirdləri imtahanla qəbul edərək onlara 5 il keyfiyyətli bir təlim-tərbiyə
verməkdədir. Bu tədris illəri ərzində 7-ci
sinifdə ingilis dili və türkiyə türkçəsi ciddi
bir proqram ilə öyrədilir. Tədris proqramımız Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təsdiq
etdiyi orta məktəb proqramına uyğun olmaqla bərabər şirkətimiz, Azərbaycanda
yeganə beynəlxalq keyfiyyətli idarəetmə
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sistemi (İSO) sertifikatına malikdir.
Şagirdlərimiz 7, 8 və 9-cu siniflərdəki dəqiq fənləri ingilis dilində, humanitar fənləri isə Azərbaycan dilində öyrənirlər.
İstifadə olunan dərsliklər isə, beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanır və ilin sonunda məktəbə qaytarılmaq şərtiylə şagirdlərə
pulsuz verilir. Məktəbimiz yataqxanalı olduğu üçün, dərslərin
sonunda tərbiyəçi müəllimlərin nəzarətində etütlər (dərs çalışma saatları) təşkil olunaraq dərslərə hazırlıq prosesinə nəzarət
edilir. 10 və11-ci siniflərdə isə dərslər Azərbaycan dilində tədris
olunur. TQDK proqramı üzrə universitetlərə hazırlıq həyata
keçirilir. Bu hazırlıq əsasında bir ildə toplam 15 sınaq, hər
fənn üzrə 25 sınaq imtahanı olmaqla hər şagirdə 10.000-dən
çox sual həll etdirilir. Bununla yanaşı rüb və yay tətillərində
ayrı-ayrı proqramlar təşkil edilərək, «Araz» hazırlıq kurslarının
tərtib etdiyi abituriyent hazırlıq kitapçaları bütün şagirdlərə
pulsuz paylanır.
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Gələcəyə uzanan körpü

7-ci sinifdə oxuyan şagirdlər tədris ilinin I yarısına qədər ingilis dilini öyrənir və texniki fənlərin ingilis dilində tədrisinə hazırlanır. Bu
rübdən sonra texniki fənlərin ingilis dilində tədrisinə başlanır. 7-ci sinif
şagirdləri bu fənlərdən ilin sonuna imtahanla fənn olimpiadalarına seçilir
və çalışmalara başlanır.
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8-9–cu siniflərdə texniki fənlər ingilis dilində kecilir. Bu siniflərdə öyrədilən
nəzəri biliklərin fənn laboratoriyalarında
praktik tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir. Şagirdlərin bu fənləri ingiliscə oxuması onların xarici ölkələrdəki istənilən
universitetə qəbul olmalarına şərait yaradır. Bu siniflərdə oxudulan dərs vəsaitləri
(riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, informatika) ingilis dilində olub, beynəlxalq
standartlara uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Eyni zamanda tədris planımız Azərbaycan
Təhsil Nazirliyinin tədris planına da uyğunlaşdırılaraq hazırlanmışdır. Dərsliklər
isə şagirdlərə məktəb tərəfindən pulsuz
paylanır.
Bundan əlavə, il içərisində bu fənlərdən
təcrübə, bilik, debat yarışları, təşkil olunur.
Şagirdlərimizin dünya olimpiadalarında
aktiv iştirakı məktəbimizdə olan təhsilin
dünya standartlarına uyğun olmasının
nəticəsidir.
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Məktəbimizdə Humanitar fənlərə xüsusi diqqət yetirilir. Tarix və coğrafiya fənlərini şagirdlərə mənimsətmək ücün xüsusi metodlardan istifadə olunaraq, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının və Cağ Öyrətim Şirkətinin
hazırlamış olduğu elektron disklərdən istifadə olunur.
Məktəbimiz tərəfindən Azərbaycanın tarixi, görməli yerlərinə gəzintilər
təşkil edilir və tarixi abidələr haqqında əyani məlumatlar verilir.
Tarix və coğrafiya kimi humanitar fənlərdən məktəbdaxili yarışma və
gecələr keçirilir, məktəblərarası müsabiqələrdə fəal şəkildə iştirak edilir.
Hər il keçirilən fənn olimpiadalarında şagirdlərin iştirakı təmin edilir.
Şagirdlərin dünyagörüşünün daha yaxşı formalaşması üçün, dünya klassikləri
və qiymətli elmi əsərlərlə zəngin məktəb kitabxanası formalaşdırılmışdır.
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üÇ dillə üÇ inSAn
OlMA GÖzəlliyini yAxAlAyın
Azərbaycan dili: Liseyimizdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Liseydə oxuduqları 5 il ərzində şagirdlərimiz Azərbaycan
dilinə mükəmməl yiyələnirlər. Dərslər
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi proqram üzrə keçirilir. 7-ci sinfə daxil olan rus bölməsindən
gəlmiş və ya zəif olan şagirdlər
üçün əlavə məşğələlər keçirilir. Bu
məşğələlərdə aşağı siniflərdə öyrənilən
biliklər möhkəmləndirilir. Bundan başqa,
fənni şagirdlərə daha yaxşı sevdirmək və
mənimsətmək üçün “Ana dilini sevəksevdirək” yarışı, şeir və dil gecələri və s.
kimi müxtəlif tədbirlər keçirilir.
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Türk Dili: Məktəbimizdə təhsil verilir. Liseydə oxuduğu müddətdə
müddətində Türkiyə türkçəsinin öyrədil- şagirdlərimizin İngilis dilinə tam yiyələnə
məsi və bu dildə danışılması nəzərdə bilməsi bizim əsas məqsədlərimizdəndir.
tutulur. Bu dərsin öyrədilməsində özəl Buna nail olmaq üçün isə məktəbdə 3
türk liseyləri üçün hazırlanan «Dil Seti» illik xüsusi ingilis dili proqramı tətbiq
və «Adım Adım Türkcə» dərsliklərindən olunur. Proqram Azərbaycan Respubvə bunların CD formasından istifadə likası Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılaraq,
edilir. Türkiyə türkcəsini daha yaxşı İngiltərənin Cambridge (Kembric) Unimənimsədilməsi üçün, istəyən şagirdlərə versitetinin hazırlamış olduğu “EngTürkiyə gəzintiləri təşkil edilir. Türk lish İn Mind” dərsliyinə əsasən tədris
dili ilə əlaqəli ayrıca hər il Türkiyədə olunur. Bu proqram 7, 8, 9-cu sinifləri
keçirilən və 100-dən artıq ölkənin iştira- əhatə edir. Bunun xaricində ingilis dili
kıyla «Türkcə olimpiadaları»na da hazır- öyrənməyi daha cazibədar və əyləncəli
lıq çalışmaları aparılmaqdadır.
hala gətirmək üçün istəyən şagirdlərə
İngilis Dili: Məktəbimizdə ingilis ABŞ və İngiltərədə yay düşərgələri təşkil
dilinin tədrisinə də xüsusi əhəmiyyət edilir.
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Ədəbi dostluq
qazandırır
Sosial fəaliyyətlər məktəbimizin vazkeçilməz ünsürüdür.
Fikrən və zehnən yorulan şagirdlər bu fəaliyyətlərlə dincəlmə
imkanı qazanırlar. Bunların arasında siniflər arası futbol, voleybol və stolüstü tennis, güləş yarışları təşkil edilir.
Ayrıca şagirdlərin fərdi bacarıqlarını inkişaf etdirmək
məqsədilə şahmat, musiqi, güləş və teatr dərnəkləri fəaliyyət
göstərir.
Tədris ili içərisində bütün siniflərdə gecə proqramları, sinif gecələri, ətraf rayonlarda piknik gəzintiləri həyata keçirilir. Eyni zamanda bayram günləri və digər əlamətdar günlərlə
bağlı da məktəbdə konfranslar keçirilir.
Bu fəaliyyətlər əsasında müntəzəm olaraq şagirdlərlə
görüşlər keçirilərək onların problemlərinin həll olunması
yolunda əmək sərf edilir. Hər ilin sonunda yay düşərgəsinin
təşkil edilməsi, istəyən şagirdlərə ABŞ, Türkiyə və İngiltərəyə
gəzintilər təşkil edilir..

www.qafqazplus.az

31

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Təhsil

İsti bir yuva

Liseyimizin yataqxanası geniş imkanları ilə 200 nəfər
şagirdə xidmət göstərir. Dərslərdən sonra şagirdlərin
istirahət edə bilməsi üçün uyğun şərait, döşəmədən
qızdırma sistemi ilə təchiz olunmuş otaqlar gündəlik
təmizlənərək şagirdlərə ev şəraitini arzulatmayacak
səviyyədədir.
Örtülü idman zalı, zəngin və çeşidli bufet, Lig Tv və Digi
Türk kanalları, isti su və hamam xidmətləri, gəzinti proqramları, rüb tətillərində şagirdlərə istirahət proqramları təşkil edilir.
Həftə sonu sinevizyon vasitəsilə video filmlərin seyr edilməsi,
şagirdlər arasında bilik yarışları, yataqxanada kitab oxuma
yarışları keçirilir. Dərsdən sonra şagirdlərin istirahət edə
bilməsi üçün istirahət otaqları, ingilis dilinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə tv-video otaqlarında ingiliz dilində proqramların
seyr edilməsi, gündəlik dərslərin hazırlanması məqsədilə axşam
saatlarında etütlər (dərs çalışma saatları) və s. ilə şagirdlərin
xidmət verməkdəyik.
Şagirdlər məktəb dərslərindən sonra yataqxanadan istifadə
etməyə başlayaraq, ertəsi gün saat 07:00 qədər davam edir.
Bu vaxtlar içərisində uşaqlar hər gecə səhərə kimi tərbiyəçi
müəllimlərin nəzarəti altında olur. Eyni zamanda məktəbimizdə
iki həkim də şagirdlərə tibbi xidmət göstərir.
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Azərbaycanın dünyaya
açılan pəncərəsi
Ağdaş Özəl Türk Liseyi 1993-cü ildən təlim və tərbiyə
həyatına başladı. Bu qisa zamanda 18 Beynəlxalq Olimpiadada uğurlar qazanması, yetiştirdiyi şagirdlərin xaricdə çox
asanlıqla təhsil ala bilməsi və 2000-ci ilin məzunlarından
Bəxtiyar Hacıyevin «Harward» Universitetinin magistraturasına qəbul olması, 2007-ci il məzunlarından Cəfər Cəfərovun 2
il üst-üstə riyaziyyatdan dünya birincilərinin birincisi olması
bizim təhsil keyfiyyətinin ən bariz göstəricisidir.

Beynəlxalq Uğurlarımız

1. Bəxtiyar Hacıyev – Dünya Fizika Olimpiadası – İtaliya 1998 - Mansion mükafatı.
2. Bəxtiyar Hacıyev – Dünya Fizika Olimpiadası – İngiltərə 2000 - IV YER.
3. Rəşad Kərimov – XXXIV Mendeleyev Kimya Olimpiadası – Azərbaycan 2000 - II YER.
4. Elşən Həmidov – VIII Beynəlxalq Riyaziyyat Layihəsi – Qazaxıstan 2001 - III YER.
5. Davud Davudov – XXXIV Dünya Kimya Olimpiadası – Hollandiya 2002 - Mansion mükafatı.
6. Ziya Cəfərov – IX Beynəlxalq Riyaziyyat Layihəsi – Qazaxıstan 2002 - III YER.
7. Elçin Tağıyev – VII Beynəlxalq Riyaziyyat Layihəsi – Qazaxıstan 2005 - II YER.
8. Cəfər Cəfərov – 46. Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadası – Meksika 2005 - Mansion mükafatı.
9. Murad İsgəndərov – 16. Beynəlxalq Biologiya Olimpiadası – Çin 2005 - Mansion mükafatı.
10. Pərviz Cəfərov - VII Beynəlxalq Riyaziyyat Layihəsi – Qazaxıstan 2006 - II YER.
11. Cəfər Cəfərov – II Beynəlxalq Riyaziyyat-Fizika Olimpiadası – Qazaxıstan 2006 - I YER.
12. Cəfər Cəfərov – 47. Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadası – Sloveniya 2006 - II YER.
13. Murad İsgəndərov – 17. Beynəlxalq Biologiya Olimpiadası – Argentina 2006 - Mansion mükafatı.
14. Rafael Comərdov - 17. Beynəlxalq Biologiya Olimpiadası – Argentina 2006 - Mansion mükafatı.
15. Cəfər Cəfərov – III Beynəlxalq Riyaziyyat-Fizika Olimpiadası – Qazaxıstan 2007 - I YER.
16. Cəfər Cəfərov – 24. Balkan Riyaziyyat Olimpiyati – Yunanıstan 2007 - I YER.
17. Cəfər Cəfərov – 47. Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadası - Vyetnam 2007 - III YER.
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Məskən

Bəxtiyar Hüseynov,
Lənkəran bölgə müxbiri

UĞURLU YOLLARDA
Azərbaycanın biznes-ledisi kimi tanınan Zərintac
İsmayıl qızı İsmayılova 1957-ci il martın 8-də Lənkəran
rayonunun Velədi kəndində anadan olub. 8 MartBeynəlxalq qadınlar günü olduğuna görə həmin gün
bütün dünyada təntənə ilə qeyd olunur. Anası Seyidbibi xanım deyərdi ki, qızım, xoşbəxt gündə dünyaya
göz açmısan. Allah-taaladan arzu etmişəm ki, xoşbəxt
günlər yaşayasan, el-obaya yararlı, dəyərli bir insan olasan.
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İllər keçdi, məktəb illəri arxada qaldı. Yeniyetmə
Zərintac 1972-ci ildə Bakı Sovet Ticarət Texnikumuna
daxil oldu. O, texnikumda oxuduğu illərdə də fəallığı
ilə seçilirdi. Məktəbin ictimai həyatında fəal iştirak
etdi. Od parçası idi. Müəllimlər onun məntiqi sualları
qarşısında bəzən cavab tapmaqda çətinlik çəkirdilər.
Uzaqgörənliklə deyərdi ki, insanlara sərbəstlik verilsə,
piştaxta arxasında «satış»a ehtiyac olmayacaq. Az tapılan xarici malların piştaxta arxasında satılmasına
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həmişə etiraz etmişdi. İstəyirdi ki, şəxsi dükanı olsun, camaatın ürəyincə işləsin.
1977-ci ildə texnikumu bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə Lənkəran Şəhər Qarışıq
Mallar Ticarətində başladı. 29 saylı ərzaq
malları mağazasında əvvəl nəzarətçi-kassir,
1986-cı ildən isə həmin mağazanın müdiri
işlədi.
Ölkə müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdə
ticarətdə də problemlər yarandı. MDB
ölkələri ilə əlaqələr kəsildiyindən Lənkəranda
qıtlıq yarandı. Bir çox mağazalar öz qapılarını alıcıların üzünə bağladı. Daha çevik, işgüzar mağaza müdirləri isə özlərini
itirmədilər. Zərintac xanım bəzi kişilər kimi
ölkədə gedən yeni islahatlara laqeyd qalmadı, Azərbaycan Prezidenti, ümummilli lider
Heydər Əliyevin bazar iqtisadiyyatının yaranması ilə əlaqədar müraciəti onun ürəyindən
oldu. İşlədiyi mağazanı özəlləşdirdikdən
sonra «Səbuhi-1» firmasını yaratdı. 2000-ci
ildə «Dostluq» müəssisəsini təşkil etdi. O,
«Dostluq» müəssisəsi nəzdində «Optimal»
və «Cənub» şirkətlərini yaratmaqla sahibkarlıq istiqamətində uğurlarını daha da artırdı.
Zərintac xanım «Dostluq» şirkətini
müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirir, 10-dan
çox növdə məhsul istehsal edirdi. Lerikin
dağlar qoynunda yerləşən «Şah bulağ»ından
ekoloji cəhətdən təmiz, saf su qablaşdırılaraq rayonlara göndərilir. Rəhbərlik etdiyi
müəssisədə istehsal olunan mineral sular,
şirələr, mürəbbələr, tutmalar və s. məhsullar
alıcılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Satışa
çıxartdığı mebellər otaqlara bəzək verir.
Lənkəranda, Bakıda əmək-satış yarmarkalarının fəal iştirakçısıdır. Regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının
icrasının dördilliyinə həsr edilmiş yarmarkada Zərintac xanımın nümayiş etdirdiyi məhsullar yüksək qiymətləndirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev cənub bölgəsinin sahibkar
xanımı Zərintac İsmayılovanı təbrik etmiş,
ona uğurlar arzulamışdı. Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun
və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət
vəkili Mehriban xanım Əliyeva ilə görüş də
onda xoş təəssürat oyatmışdır.
Kollektivi 70 nəfərə yaxın işçi birləşdirir.
Əksəriyyəti qadın və qızlardır. 40 nəfəri Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
Zərintac İsmayılova xeyriyyəçi-sahibkar,
gözəl ana, sevimli nənədir. 2 oğul, 1 qız anasıdır, 4 nəvəsi var. Raqib və Səbuhi onun
yanında işləyirlər.
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CƏNNƏT QAPILARI TACİRİN
ÜZÜNƏ BAĞLANMAZ

Məskən

Hacı Ağacan XOSROFOV,
Lənkəran şəhəri, sahibkar

Adətən, xatirə yazmaq elm işdə düzgünlüyü və tələbkarlığı, hər cür mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyət
adamlarına və böyük dövlət yeniliyə can atması – yalana, həsədə, göstərir. Lakin 60-cı illərə kimi şəhərdə
xadimlərinə xas olan əlamət sayılır. qeybətə qarşı barışmazlığı ona nəinki ticarət mədəniyyət çox aşağı olub,
Özümü tam ziyalı da saya bilmərəm. idarə işçiləri arasında, hətta respubli- ticarət və ictimai iaşə şəbəkələri köhnə,
Çünki ziyalılıq ağır yükdür, amma ka miqyasında hörmət qazandırmış- darısqal binalarda, hətta şəxsi evlərdə
şərəflidir. Ziyalılıq kamilliyin, aqil- dı. O, başa düşürdü ki, yalan imanın fəaliyyət göstərib. Ticarətə rəhbərliyə
liyin ən yüksək zirvəsidir. İnsanın ziddinədir, yəni yalanla iman bir yerə həmişə sovet-partiya rəhbərliyində
ziyalı olub-olmamasını tarix və xalq sığmaz. İmanı olmayandan isə ədalət özünü göstərə bilməyən, işdən qovulan
adamlar təyin olunurdu. Bu isə ticarət
müəyyənləşdirir. Xatirə yazdığım gözləmək sadəlövlükdür.
O, eyni zamanda səxavətli idi. mədəniyyətindən xəbəri olmayan
adamın xalq arasında, rəhbərlikdə
hörmət, nüfuz sahibi olduğunu Peyğənbərimiz (S) buyurur: «Səxavətlik adamların ticarət sisteminə yığılmasına,
görmüşəm və şübhə etmirəm ki, o, cənnət ağacından biridir. Budaqları mənfi halların çoxalmasına səbəb olurdünyanın üstünə sallanmışdır, kim bu du. Xalq haqlı olaraq ticarət işçilərindən
belə şərəfli ada layiqdir.
Əmək fəaliyyətimin 40 ildən ço- ağacın bir budağından yapışsa, həmin narazılıq edirdi. Lakin 1970-ci ildə İsa
xunu ən çox sevdiyim, fəxr etdiyim budaq onu cənnətə aparar. Səxavətli Məmmədovun rayonumuza başçı təyin
Lənkəranla bağlı olduğu üçün bura- adam Allaha yaxındır, insanlara yaxındır, edilməsi, başqa sahələrdə olduğu kimi,
da baş verən hadisələrə biganə baxa cənnətə yaxındır, atəşdən uzaqdır. «İna- ticarət sahəsinə də öz təsirini göstərdi.
bilməmişəm. 40 il ərzində gözümün nıram ki, inşallah, Allah-Taala Şamməd Belə ki, ayrı-ayrı vaxtlarda ticarətə
önündə baş verən hadisələri saf-çürük Əsgərovu gördüyü savab işlərinə görə rəhbər təyin edilmiş adamlar ali ticarət
edib qiymətləndirməyə imkanım cənnət layiq görəcək. Lənkəran tarixən təhsilli kadrlarla əvəz edildi. Sözün
olub. Bu dövrdə Lənkəranın inkişafı, ətraf rayonların ticarət mərkəzi olub, həqiqi mənasında öz mədəniyyəti,
tərəqqisi, gözəlliyi üçün çalışan adam- hələ Sovet hakimiyyəti qurulmamışdan hörməti, bacarığı ilə seçilən Şamməd
ları bir şəxsiyyət kimi ürəkdən bəyənib qabaq Lerik, Astara, Masallı, Cəlilabad, Əsgərov belə bir vaxtda Lənkəran
sevmiş və hörmətini saxlamışam. Belə Biləsuvar rayonları Lənkərandan ticarətinə rəhbər təyin edildi. Şamməd
şəxsiyytlərdən biri də Şamməd Bala- idarə edilib. Bu da şəhərin ticarət və Əsgərovun gəlişi ilə Lənkəran ticarəti
mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsinə elə bil öz həqiqi sahibini tapdı. Birinci
xan oğlu Əsgərov idi.
Şamməd
Əsgərov
işgüzarlığı, səbəb olub. Sovet hakimiyyəti illərində olaraq şəhərin ayrı-ayrı məhəllələrində,
təşkilatçılığı ilə fəhləlikdən rəhbər göstərilən rayonlar ayrılıqda idarə olun- evlərdə, zirzəmilərdə yerləşən mavəzifəyədək yüksələ bilmişdir. Sadəliyi, sa da, Lənkəran bu gün də ticarət və ğazalar və iaşə şəbəkələri müasir tip-
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li, geniş, işıqlı binalara köçürüldü. Şəhərin «Qala» deyilən mərkəzi
hissəsində iki – mərtəbəli universal mağaza inşa edildi. Onunla
üzbəüz ikimərtəbəli kafe-bar, çay evi, bir neçə sənaye, ərzaq malları
mağazaları istifadəyə verildi. Bütün tikilən ticarət və iaşə şəbəkələri
müasir avadanlıqlarla təmin edildi.
Şəhərin böyük bazar hissəsində qısa müddətdə «Uşaq aləmi» universal mağazası, ikimərtəbəli ticarət inzibati binası, «Turac» restoranı,
15-dən çox ərzaq, sənaye, təsərrüfat malları mağazaları, yeməkxana
və s. inşa edildi. Şəhərin Kiçik bazar hissəsində universam tikildi,
mebel mağazası, sənaye və ərzaq malları mağazaları fəaliyyətə başladı.
Şamməd Əsgərovun səyi ilə Lənkəranda qadınları ticarət işinə
cəlb etmək üçün bir illik kurslar təşkil edildi. Həmin dövrədək
Lənkəranda ticarətdə işləyən qadınlar, demək olar ki, yox dərəcəsində
idi. Qısa zaman içərisində qadınların sayı ümumi işçilərin 60-70 faizini təşkil etdi. Qadınlar təkcə satıcı yox, mağaza müdiri vəzifələrinə
təyin edilirdi. Bu da şübhəsiz ki, Lənkəran ticarətində görünməmiş
nailiyyət idi. Qadınların işə cəlb edilməsi ticarət mədəniyyətinin
yüksəlməsinə səbəb oldu.
Ticarət və ictimai iaşə sahələrində görülən işlər kənddəki sahələrə
də öz təsirini göstərmişdi. Şamməd Əsgərovun işlədiyi dövr ərzində
elə kənd yox idi ki, orada müasir tipli, işıqlı, yüksək səviyyəli ticarət
xidməti göstərə bilən ticarət və iaşə şəbəkələri istifadəyə verilməsin.
O, təkcə ticarət şəbəkələrinin tikilməsinə deyil, ticarət xidmətinin
yüksəlməsinə də xüsusi fikir verirdi. Az tapılan mallar kənd mağazalarına verilirdi. Nəticədə şəhərdən kəndə mal almağa gedirdilər. Bu
isə kənd ilə şəhər arasında əlaqələrin daha da yaxşılaşmasına səbəb
olurdu.
Hazırda Lənkəranda fəaliyyət göstərən müasir tipli, ornamenti ilə adamları valeh edən ticarət və iaşə şəbəkələri məhz Şamməd
Əsgərovun rəhbərliyi altında, o vaxt şəhər partiya komitəsinin birinci
katibi işləyən İsa Məmmədovun tövsiyyəsi ilə başa gəlmişdir.
Şamməd Əsgərov təkcə ticarət və iaşə şəbəkələrinin tikilməsində
deyil, mikrorayonda, şəhərin «Qala» hissəsində şadlıq evlərinin
istifadəyə verilməsində da şəxsən iştirak etmişdir. İşlədiyi dövrdə mağazaların 90 faizi özünəxidmət üsuluna keçmişdi. Müttəfiq respublikalarının ticarət şəbəkələrində öyrəndiyi mütərəqqi üsulları cəsarətlə
Lənkəranda tətbiq edirdi. Bu da planların yerinə yetirilməsinə, mal
qalığının azalmasına səbəb olurdu. Yeni ticarət obyektləri tikilərkən
hər gün obyektə baş çəkir, tikintinin vəziyyəti ilə tanış olur, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün köməyin əsirgəmirdi. Hər bir yeni
ticarət obyektinin qarşısında gül, bəzək kollarının əkilməsinə nail
olurdu. İnzibati binanın yanında geniş mebel və sitrus bağı saldırdı,
yaxınlıqdakı məscidin inşasına kömək göstərdi.
Şamməd Əsgərov eyni zamanda xalq tərəfindən bəyənilən,
seçilən, sevilən ağsaqqal idi. Hamının kədərinə şərik olurdu. Çoxunun xeyir-şərində iştirak etmişdi. Həmin illərdə Lənkərana tez-tez
qonaqlar gəlirdi. Qonaqlara xidmət, onların yüksək səviyyədə yola
salınması şəhər ticarətinin rəhbəri kimi ona tapşırılırdı. Ona görə də
Şamməd Əsgərovu təkcə respublikada deyil, onun hüdudlarından
kənarda da yaxşı tanıyırdılar. Ümumiyyətlə, bu xeyirxah, işgüzar insan haqqında nə qədər yazılsa da azdır. Onun Lənkəran üçün gördüyü işlərin qiymətini verməkdən çətinlik çəkirəm. Həzrəti Məhəmməd
Peyğəmbər (s) buyurmuşdur. «İnsan özündən sonra üç xeyirxah şey
qoyub gedir: özünə dua edən təmiz və yaxşı övlad, ona daim rəhmət
oxutduran sədəqə və özündən sonra xalqı faydalandıran bilik. «Eyni
zamanda bir ticarətçi kimi də, əziz peyğəmbərimizin söylədiyi kəlam,
məhz ona inşallah aid olar.
Özü doğru, sözü doğru olan tacirin üzünə cənnət qapıları bağlanmaz, qiyamət günü o, ərşin kölgəsindədir.
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Qonşu

BU YOL TÜRKÜN YOLUDUR…
(Qars səfəri barədə təəssüratlarım)

Qiymət Məhərrəmli

Artıq bir neçə gündür ki, evdəyik. Səfərdən Belə ki, insanlığı, şəxsiyyəti, yaşından və başından
dönməyimizdən xəbər tutan doğmalarımızın da uca ağsaqqallığı barədə tanışlığımızdan çox-çox
əhatəsində özümüzü suda balıq kimi hiss etsək də, əvvəllər hər addımda ancaq xoş sözlər eşitdiyim bir
Qarsda keçirdiyimiz sazlı-sözlü o beş günün dadı pir övladı ilə - şair Dərviş Osmanla hər iki səfərdə
damağımızdan getmək bilmir ki, bilmir. Xatirələr yol yoldaşı olmaq səadətinin mənim üçün nə demək
çözələndikcə çözələnir, ayrılıq anlarında gözüyaşlı olduğunu yəqin ki, həyatda bircə dəfə də olsa, onunqoyub gəldiyimiz dostlardan ötrü burnumuzun ucu la yol yoldaşlığı etmiş insanlar duya bilər. Onun bir
göynəyir. Amma sağlıq olsun, nəsib olarsa, yaxın qardaş, ata, lazım gələndə, ana-bacı qayğısını hər
aylarda yenidən dönmək üçün indidən dəvətliyik. dəqiqə hiss etdikcə qəlbimiz qürurla döyünürdü…
Sınıqkörpüyə, yəni sərhədə çatanda səhər saat
Hələliksə…
Türkiyənin Qars şəhərinə budəfəki səfərimiz sırf altı idi. Vədələşdiyimiz vaxtdan tez çatmağıma baxyaradıcılıq xarakteri daşıyırdı. Türkiyədə hər il təşkil mayaraq, məni adını sonradan öyrənəcəyim səfər
olunan möhtəşəm uşaqlar bayramı münasibətilə Ko- yoldaşım aşıq Şahbaz qarşıladı. Qars səfərində bizi
caeli vilayətindən dönüşümüzdən cəmi-cümlətanı öz dəmir atıyla müşayiət edən sürücü Çoban qarbir həftə sonraya təsadüf edən, Türkiyənin xalq daşla da elə sərhəd-keçid məntəqəsinin ağzında tanış
sənətçisi Aşıq Murat Çobanoğlunun xatirəsinə oluruq. Yolüstü Dərviş Osmanı və aşıq Fərhadı da
həsr olunmuş IV Uluslararası Aşıqlar Bayramında götürüb üz tuturuq birbaş Qarsa tərəf. İnsafən yazın
Gürcüstanı, daha doğrusu, əzəli-əbədi türk torpağı elə bir vaxtıdır ki, aqillər demiş, gül bülbülü, bülbül
olan Borçalımızı Gürcüstan Türkləri Yazıçılar və gülü çağırır. Bütün gecəni yol yorğunu olmağıma
Aşıqlar Birliyinin sədri, tanınmış şair Dərviş Os- baxmayaraq, gözüm gözəlliyə baxmaqdan doymur.
man Əhmədoğlu, aşıqlardan Şahbaz Göycəoğlu və Keçib getdyimiz hər oba, hər elat barədə Osman
Fərhad Əziz, Azərbaycanı isə bu sətirlərin müəllifi müəllimin dolğun məlumat verməsi, bu zaman onun
təmsil edirdilər. Bəri başdan qeyd edim ki, biz eyni gözlərindən boylanan yurd-yuva sevgisinin qığılcımbir vətənin övladları olduğumuzdan bu səfərdə də ları nəzərimdən qaçmır, bu nurani insanı gözümdə
mən əvvəlki kimi qətiyyən qəriblik hiss etmədim. bir az da ülviləşdirir. Gürcüstanla Türkiyənin
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sərhədində səfərimizin məramından xəbər
tutan hər kəsin bizlərə bəslədiyi rəğbət hissi
açıq-aydın hiss olunur. Sən demə, əsil saz-söz
aşiqlərini arayıb tapmaq üçün heç də dağadaşa düşmək lazım deyilmiş. Türkiyəli sərhəd
nəzarətçiləri bizi çaya qonaq etdikdən sonra
kiçik bir saz qonaqlığını da aşıqlarımız onlar
üçün təşkil edirlər.
Bu isti, məhrəm münasibətin fonunda
o qədər xoş olmasa da, qəlbimizi müəyyən
qədər qaraldan bir məqama diqqəti yönəltmək
istərdim. Əlbəttə, bu bizim hələlik sağalmaq bilmədən getdikcə dərinləşən Qarabağ
dərdimizlə bağlı bir söhbət idi ki, burada
biz türk qardaşımızın dediyi sözlərə görə,
onu heç də qınaya bilməzdik. Sərvər adlı bir
sərhəd xidmətçisinin dediyi sözlər indi də
elə bil ildırıma, şimşəyə dönüb qulaqlarımda çaxmaqdadır. O, «Qarabağ dərdi boyda
faciəsi olan bir xalqın səhərdən-axşamacan
televiziya ekranlarından şou, əyləncə nümayiş
etdirməsini» heç cür qəbul edə bilmədiyini
o qədər içdən gələn bir ağrı ilə söyləyirdi ki,
bu acılama, bu ittiham qarşısında söz tapıb
deməyə özümüzü aciz sanırdıq. Doğrudan da,
axı doğru sözə nə deyəsən. Sərvər bəy onu da
vurğuladı ki, əgər günü bü gün Azərbaycan
türkləri bir nəfər kimi ayağa qalxaraq əsir torpaqların erməni qəsbkarlarından azad olunması uğrunda mücadiləyə qalxarlarsa, şəxsən
mən Sərvər bu haqq mücadiləsinin ən öndə
gedən əsgəri olmağa hazıram. Düzü, mən bu
türk oğlu türkün qəlbində çağlayan Vətən
sevgisinin, qeyrət, namus hissinin ucalığına
heyran qalmışdım.
Yenidən maşina oturub üz tuturuq Qarsa
tərəf. Posofdan keçib səmti müəyyənləşdiririk.
Yolu soruşduğumuz ayrı-ayrı şəxslərdən eyni
səmimiyyəti duyduqca türk humanizminin,
türk insanpərvərliyinin eynən bizlərdə olduğu kimi, bu insanların da qanında zamanzaman yaşadığının şahidi oluruq. Sərhəddən
Qarsadək yol o qədər uzaq deyilsə də (maşınla cəmi 4-5 saatlıq yoldur), bu dağlıq ərazidə
bir-birini əvəzləyən günəşli-yağışlı-sazaqlı,
qarlı-çiskinli havanın təəssüratı altında yolumuzun bir az da uzanmasını istəyirik. Yolboyu keçib getdiyimiz yerlərdə xırda kəndlər, yaxud yaylaq yerləri, buranın yaşayışının əsasən
maldarlığa, qoyunçuluğa bağlı olduğundan
xəbər verir. Qarsın ən uca yerlərindən birində
bəlkə də aylardan bəridir üst-üstə qalaqlanmış qar-buz laylarının yanında maşını əyləyib
şəkil çəkdiririk. Yolumuza davam etdikcə gah
şiddətlə yağan qarın, gah dolunun, gah da sulu
qarın bir-birini əvəzləməsi bizi may gününün
qəribə gözəllikləri ilə baş-başa qoyur. Bizə ən
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maraqlı gələn o idi ki, bir ərazidə göydən
qar tökməsinə əhəmiyyət vermədən qızğın
futbol oyunu gedirdi. Açıq meydançada
xüsusi bir coşqu ilə davam edən matçı
izləməyə içərimizdəki dörd kişinin hər birinin ürəyi uçum-uçum uçunsa da, bu arzu
gözlərində qaldı, çünki atalar demiş, yolçu
yolda gərək. Biz mənzil başına vaxtında
yetişməliyik.
Nəhayət, Qarsın girəcəyinə çatırıq.
Sürücümüzdən və məndən başqa digər
üç yoldaşımız ötən il də burada keçirilmiş Murat Çobanoğlu bayramında iştirak
ediblər. Odur ki, yolu nisbətən bilirlər. Lakin bir az içərilərə getdikdən sonra məlum
olur ki, aşıq Şahbazın yolu tam dəqiqliyi
ilə bilməsi üçün hələ bir neçə il dalbadal
buralara üz tutması lazım olacaq. Yolda
bir neçə nəfərdən düşəcəyimiz Si-mer
otelinin yerini soruşuruq. Sonuncunun
deyəsən yönü o tərəfədir. Özünü «Alparslan» deyə, təqdim edib maşina oturur. Bu
da Si-mer otel. Qonaq qalacağımız bir neçə
gün ərzində burada neçə-neçə tanışlıqların,
dostluqların təməli qoyulacaq. İçəri daşınırıq. Ötən ilki tanışların, dostların yenidən
görüşməsi əsil toy-bayrama çevrilir, desəm
yanılmaram. Kövrələnlər, göz yaşlarını
saxlaya bilməyənlər, bir-birinə sarılanlar…
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Bizimçin ayrılan otaqlarda rahatlanıb
yenidən foyedə görüşürük. Sabahkı bayramın yaşanacaq xoş əhval-ruhiyyəsinin
ilk qığılcımlarını indidən hiss edirik.
Türkiyənin müxtəlif yerlərindən, eləcə
də xarici ölkələrdən gələn, sonsuz sevinc
içərisində olan bu saz-söz sənətkarlarının
həmin anlardakı görüşlərini ifadə etməkdə
acizəm.
Bayram tədbiri 4 mayda, səhər saat
10.00-da Aşıq Murat Çobanoğlunun
qəbrinin ziyarət edilməsi ilə başlanır. Qars
Bələdiyyə Başkanı Naif Əlibəyoğlunun
başçılıq etdiyi ziyarət mərasiminə qatılanların sayı-hesabı yoxdur. İnsan axınının
geriyə, bayramın keçiriləcəyi Qars Sənət
Mərkəzinə dönüşü isə bir ayrı təntənə
idi. Şəhərin küçəsi ilə yeriyən böyük izdiham Qarsı başdan-başacan saza, sözə,
şeirə bələmişdi. Sanki bütün Qars bülbül
kimi cəh-cəh vururdu. Şəhərin sakinləri
bir nəfər kimi küçələrə çıxıb bayram iştirakçılarını salamlayırdı. Saat 11-də Qars
Sənət Mərkəzində bayramın açılışına start
verildi. Sayğı Duruşu və İstiklal Marşının
ifasından sonra Qars Bələdiyyə Başkanı
Naif Əlibəyoğlu gələn qonaqları salamladı,
proqrama qatılan aşıq və şairlərə «Katılım
bəlgəsi»ni adbaad təqdim etdikdən sonra,

Qonşu

jüri üzvləri ilə tanışlıq oldu. Qeyd edək
ki, jüri olduqca nüfuzlu heyətdən ibarət
idi və buraya Türkiyənin müxtəlif aparıcı
universitetlərini təmsil edən ədəbiyyatçıalimlər, musiqişünaslar daxil edilmişdilər.
Bayramın təşkilat komitəsinə bələdiyyə
başkanı Naif Əlibəyoğlu sədrlik edirdi.
Nizam Erel (Kültür və Turizm Bakanlığı
Daire Başkanı), Tuncer Daşdemir (Qars
Belediye Başkan Yardımçısı), Kenan Bekiş
(Qars Kültür və Turizm İl Müdiri), Aşıq
Şeref Taşlıova (Dövlət Sanatçısı), Yrd.
Doç. Dr. cengiz Göksen (Qafqaz Univ.
Egitim Fakültesi Ögrt. Üyesi), Sultan Aydın (Emekli Tesis Müdiri, Halk BilinciAraştırmacı), Ömer Bağçı (Qars Belediyesi Halkla İlişkiler Müdiri), Aşıq Günay
Yıldız (Qars Aşıq Şenlik Dernegi Başkanı),
Aşıq Mürsəl Sinan Uğursu, Aşıq Yener
Yılmazoğlu, Aşıq Maksut Koca isə təşkilat
komitəsinin üzvləri idilər.
Günorta yeməyindən sonra isə bayram
tədbiri bütün möhtəşəmliyi ilə qonaqları
öz ağuşuna aldı. On dərəcə üzrə yarışacaq iştirakçıların çıxışları başlandı. Üç gün
ərzində səhər saat 9-da başlayan bayram
yarışmaları iki yemək fasiləsi də daxil olmaqla düz gecə saat 12-dək davam edirdi.
Bizim çıxışımızı hər dəfə sona saxlayırdılar.
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Bunu nə üçün belə etdiklərini özlüyümüzdə
təxmin etsək də, jüridən xəbər aldıqda, aldığımız cavab gümanımızda səhv etmədiyimizi
təsdiqlədi. Sən demə, əvvəldən elan olunan
proqramda Gürcüstandan və Azərbaycandan
gələn qonaqların çıxışlarını gecənin hansı vədəsində olursa-olsun, sonadək izləmək
istəyən zalın olduğu kimi qalması yalnız bu yolla
mümkün imiş. Biz əksər hissəsi qədim-qayım
türk torpağı olan Borçalıdan zaman-zaman
buraya köçüb gəlmiş soydaşlarımızın sonsuz
sevgi və sayğısını bu bayram təntənəsində
dönə-dönə hiss etdik. Borçalı aşıqları Şahbaz Göycəoğlunun, Fərhad Əzizin, tanınmış,
sevilən şair Dərviş Osman Əhmədoğlunun və
Azərbaycanımızı şair və elm adamı kimi təmsil
edən bu yazının müəllifini təntənə iştirakçıları
o qədər böyük coşqunluq və heyranlıqla qarşılayırdı ki, ürəyimiz köksümüzə sığmırdı. Aparıcının Azərbaycan və Gürcüstandan gəlmiş
sənətkarları səhnəyə dəvət etməsi ilə ağzınacan dopdolu zalı alqış sədaları başına götürürdü. Çıxışlar adəti üzrə dörd nəfərdən ibarət
nümayəndə heyətimizin başçısı şair Dərviş
Osman Əhmədoğlunun qəlbləri ehtizaza
gətirən odlu-alovlu çıxışı və türklyümüzün
mayasından qaynaqlanan bir-birindən gözəl
şeirləri ilə açılır, sonra hələ ötən ilki yarışmadan bütün Türk sənətçilərini heyran qoymuş
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aşıq Şahbaz Göycəoğlunun bənzərsiz ifası ilə
öz axarnı tapırdı. Daha sonra söz Azərbaycanı
təmsil edən şairə verilir, yenidən Gürcüstandan gəlmiş sevilən aşıq-şair Fərhad Əziz meydanı ələ alırdı. Düzü, bu səfərimizdə bizimçün
saysız-hesabsız yaddaqalan hadisələr olsa da,
dostlarımın mənə hazırladıqları sürprizi yəqin
ki, heç vaxt unutmayacağam. Səhnədə mənim
çıxışımdan sonra söz alan aşıq Fərhadın ifa
etdiyi musiqi nömrəsinin ilk sətrini eşidəndə
düzü, məni təəccüb götürdü, hətta üzümü
yanımda dayanan şair Osmana tutub astadan
pıçıldadım: «Osman müəllim, «Toxunmayın
ürəyimə», - deyir. Bu eynilə mənim şeirimdə
də var». Dərviş Osman əli ilə «sus, dinlə!»
işarəsi verdi. Fərhad qardaşımız ikinci misranı
oxuyanda ki, «Şüşədəndir, sına bilər», hər şey
mənə aydın oldu. Demək, onlar mənimçün
sürpriz hazırlayıblarmış. Və aşıq Fərhadın
«Misri» saz havası üstündə oxuduğu «Toxunmayın ürəyimə» şeirimin türk səhnəsindəki
ilk uğuruna bütün mərasim iştirakçıları qoşuldular. Mən həyəcan və sevincdən qıpqırmızı qızarmış, sanki bir heykələ dönmüşdüm.
Osman müəllimin şeirin müəllifinin məhz
Azərbaycandan gəlmiş şair olduğunu elan
etməsi ilə zal daha da canlandı və növbəti
şahanə çıxış da elə Dərviş Osmana məxsus idi
ki, bununla da gecə bağlı elan olundu. Son-
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Toplantı iştirakçıları Qars qalası yaxınlığındakı Daş
körpüdə çəkiliş zamanı

Q. Məhərrəmli Türkiyə televiziyasına müsahibə verərkən
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rakı iki günümüz də beləcə davam etdi.
Qeyd edək ki, Murat Çobanoğlu bayram
təntənəsi Türkiyənin özəl və dövlət kanalları, saysız-hesabsız mətbu orqanları
tərəfindən işıqlandırılırdı. Bir neçə televiziya kanalı - «Ulusal», «Kanal - 7», «Kanal - D», «Məltəm - TV», «Xəbər - TV» və
s. bizdən ayrıca proqramlar hazırladılar.
Hətta Azərbaycanın Qarsdakı konsulu
və konsulluğun nümayəndələri bayram
tədbirində iştirak etsələr də, çəkilişlərdə
olduğumuzdan bizim onlarla görüşümüz alınmadı. Qars qalası ətrafındakı
qədim Daş Körpünün üzərində də xanım
sənətçilər barədə ayrıca veriliş hazırlandı
və proqramın çəkilişindən sonra biz şair
Namiq Kamalın ev-muzeyinin ziyarətində
olduq.
Bayram təntənəsinin son axşamı bütün yarışmalara yekun vuruldu, qaliblərə
ödüllər və pul mükafatları təqdim olundu.
Biz də öz növbəmizdə xüsusi olaraq mükafatlandırıldıq və il ərzində Türkiyənin
müxtəlif şəhər və bölgələrində keçiriləcək
bir neçə müxtəlif bayram və kofransa
dəvətlər aldıq.
(ardı növbəti sayımızda)
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«…Тябиятин юлкямизя бяхш етдийи зянэин сярвятляря хцсуси гайьы иля йанашмаг, беля мисилсиз
хязиняляри бяшяриййятин эяляæяйи наминя горумаг цзяримизя дцшян башлыæа вязифялярдяндир…».

Щейдяр Ялийев

Azərbaycan Respublikasının çox da böyük olmayan
ərazisində müxtəlif landşaft
və iqlim tiplərinə rast gəlmək
olur. Sivilizasiyanın sürətli
inkişafı respublikamızdan da
yan keçməyib. Bu inkişaf vəhşi
təbiətə, o cümlədən quşların həyatına bu və ya digər
dərəcədə təsir göstərib.
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«LETTERPRESS»İN
NOVRUZ TÖHFƏSİNDƏN SƏHİFƏLƏR

Yaşayış şəraitinin dəyişilməsinə uyğunlaşa bilmədiyindən əksər quşların sayı demək
olar ki, azalıb. Elə ona görə dünyanın və
ayrı-ayrı ölkələrin «Qırmızı kitab»ları yazıldı.
Nadir, sayı azalan növlərin adları bu kitaba
salındı. Respublikamızın 1977-ci ildə təsis
etdiyi «Qırmızı kitab»a 36 quş növünün (17
dəstəyə aid olan) adı daxil edilib. Azərbaycan
Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair Milli

Strategiya və Fəaliyyət Planına əsasən «Qırmızı kitab»ın ikinci nəşrində bu rəqəmin
artacağı gözlənilir. Deməli, onlar qorunmalıdır. Quşları qorumaq və sayını artırmaq üçün bu gözəl varlıqları daha yaxından tanımalıyıq. Bunun üçün quşları ilk
növbədə bir-birindən ayırmağı, yaşadıqları,
məskunlaşdıqları əraziləri bilməliyik, onların
davranışları haqqında məlumatımız olmalıdır. Bax, ona görə «Azərbaycanın quşlar
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aləmi» kitabını tərtib etmişik və o qarşı- sədri, biologiya elmləri namizədi Elçin Sulnızdadır. Bu kitabda Azərbaycanda yaşa- tanovun kitaba yazdığı rəydə deyilir: «Ətraf
yan quşların dəstələr, fəsilələr və növlər mühitin, həyatımızın ayrılmaz hissəsi olan
üzrə tam siyahısı, o cümlədən hər bir nö- quşlar, eləcə də digər canlılar haqqınvün təsviri, yayılması, həyat tərzi, yaşadığı da, o cümlədən ekoloji maarifləndirmə
yeri, yuvalama xüsusiyyəti, qidalanması yönümündə yazılan bu tip elmi-kütləvi
və s. haqqında məlumat verilib. Quşların əsərlərə ehtiyac öz aktuallığını saxlamaqadı Azərbaycan, rus və latın dilində verilib. dadır. ...Bu kitabda 1000-dən artıq rəngli
Onların rəngli illüstrasiyaları (istər rəsm şəkil onun baxımlığını artırır. Azərbaycan
olsun, istərsə foto) hər bir quşu həyatda ornitofaunasına aid olan quşların siyahıdaha yaxından tanımağa imkan verir. sı, həmçinin ayrı-ayrı növlərin verilmiş
Quşların nəğməsinə qulaq asmaq da sizə şəkilləri quşların təyin edilməsini asanlaşböyük zövq verəcəkdir (disk kitaba əlavə dırır. Ayrı-ayrı növlərdən qısa, lakin elmi
cəhətdən əsaslandırılmış məlumat verilir...
edilib).
Azərbaycan Ornitologiya cəmiyyətinin
…Kitab kifayət qədər yüksək bədii
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səviyyədə və elmi cəhətdən qüsursuz yazılmışdır. Bu kitaba böyük
ehtiyac var...».
İnanırıq ki, təqdim etdiyimiz «Azərbaycanın quşlar aləmi» adlı
illüstrasiyalı, məlumat kitabı respublika ərazisindəki quşları daha
yaxından tanımaqda sizə bələdçi olacaq. Bu kitabda toplanan
quşlar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın zəngin canlı aləmi var.
«Yüz eşitməkdənsə, bir dəfə görmək» məsləhətdir. Quşların yaranma tarixindən, Azərbaycan faunasının bəzəyi olan ayrı-ayrı quş
növlərinin ölçüləri, arealı, çoxalması, miqrasiyası, mühafizə tədbirləri
haqqında və həmçinin quşlarla bağlı maraqlı məlumatları da kitabda
oxuya biləcəksiniz. «Azərbaycanın quşlar aləmi» adlı ensiklopedik-

Quşlar tarixin yaddaşında
məlumat kitabı respublikamızın təbiətini daha yaxından
öyrənənlər, onu sevənlər və qoruyanlar üçün tərtib edilib.
Bütövlükdə Yer kürəsində 40 dəstəyə aid olan 8600 müasir
quş növü məlumdur. Son elmi tədqiqatların və müşahidələrin
nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində 366 növ
(Q.Mustafayev. “Azərbaycanda ornitofaunanın taksonomik
spektri“ - Bakı, 2004) müəyyən edilib. Başqa sözlə desək,

ARXEOPTERİKSDƏN
MÜASİR QUŞLARADƏK

Quşlar SİNFİ
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planetimizdə mövcud olan quşların 4,3 faizi respublikamızın
ərazisində qeydə alınıb. Vəhşi quşlar təbiətin ayrılmaz hissəsidir.
Onlar heç bir sərhəd tanımır, çünki azaddırlar. Yer üzü də, səma da
onlarındı. Quşu sülhün, azadlığın rəmzi kimi qəbul edirlər. Onlara
təbiətin istənilən guşəsində – meşədə, çöldə, dağda, su hövzələrində,
hətta səhralarda təsadüf edirik. Quşların həzin nəğməsi, rəngarəng
lələk örtüyü, maraqlı davranışları, səmadakı uçuşları həmişə
diqqətimizi özünə cəlb edib. Bütün quşlar demək olar ki, insana
fayda verir. Əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ziyanvericilərini – həşərat
və gəmiriciləri məhv edir, bəziləri bizə ət, tük, yumurta verir. Doğrudan da, «quşlarsız həyat maraqsız keçərdi: meşələr, parklar, bağlar sükuta qərq olardı».
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Paleontologiya obyektli təbiət abidələrinə Azıx mağarası (burada Paleolit dövrünə aid ibtidai insan
düşərgəsi aşkar edilmişdir) kimi 6 mağara daxildir. Binəqədi asfalt gölü (təqribən 260 növ relikt flora və fauna qalıqlarından ibarət çox zəngin düşərgə), həmçinin Təngə mərmər dərəsi, Vəlvələ çay
üstündəki Afurca şəlaləsi, palçıq vulkanları və s. kimi unikal geolojı əmələgəlmələr mövcuddur.

AZIX MAğARASI –
DÜNYANIN ƏN QƏDİM SAKİNLƏRİNİN YAŞAYIŞ YERİ

Ulu əjdadın ov alətləri

48

Azıx mağarası Azərbaycanın cənubqərbindəki Kiçik Qafqaz
sıra dağlarinin cənub-şərq
yamacında, Quruçay çayının
sol sahilində yerləşir. Mağara
Azərbaycanın Füzuli rayonu
ərazisindədir. Təəssüflə qeyd
etmək lazımdır ki, vaxtilə
dünyanın ən qədim insanlarının yaşadığı bu mağaranın
yerləşdiyi Azərbaycan torpağı 1993-cü ildən etibarən
erməni işğalı altındadır və
mağaranın işğaldan sonraki
vəziyyəti haqqında heç bir
məlumat yoxdur.
Azıx mağarasının sahəsi 800
kv km-dir. Burada uzunluğu
600 metrə qədər uzanan 8
dəhliz vardır. Dəhlizlərin
bəzilərinin hündürlüyü 20-25
metrə qədərdir. Azıx mağarası Qafqazda indiyə qədər
aşkar edilmiş mağaralardan
ən böyüyüdür.
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Paleolit və mezolit dövrlərinin heyvan və quşları

Mağaranın
kəşfi
Azıx mağarası haqqında dünya çox az
məlumata malikdir. Çünki keçmiş SSRİ
dövründə bu mağarada axtarış aparan,
onun tarixi barəsində danışan alimlərin
xarici ölkələrdə yaşayan həmkarları ilə
əlaqə yaratmasına imkan verilmirdi. Bunun nəticəsidir ki, dünyanın ən qədim insanlarından birinin Azərbaycan ərazisində
yaşadığı haqqında dünya hələ də çox az şey
bilir.
Azıx mağarasının yerləşdiyi bölgənin
əhalisi bu mağaranın varlığından xəbərdar olsalar da, onun tarixdəki yeri haqqında heç bir
məlumata malik deyildilər. Onların nəzərində
bura əjdahaların və başqa sehirli varlıqların
yaşadığı təhlükəli yerdən başqa bir şey deyildi.
Odur ki, insanlar mağaraya yaxın getməkdən
belə çəkinirdilər.
1960-cı ildə Azərbaycan arxeoloqu
Məmmədəli Hüseynovun rəhbərlik etdiyi ekspedisiya Azıx mağarasını kəşf etdi və üzərindəki
pərdəni götürməyə başladı. Aydın oldu ki,
əjdahaların yox, dünyanın ən qədim sakinlərinin
(onları Azıxantrop adlandırırlar) yaşayış məskəni
olub. 1968-ci ildə M.Hüseynovun uzun zamandan bəri Azıx mağarasında apardığı qazıntıların
nəticəsi olaraq Neandertal tipə məxsus olan bir
insanın alt çənə sümüyü aşkar edildi. Tapıntı
üzərində aparılan tədqiqatlardan məlum oldu ki,
onun ən azı 350-400 min illik bir tarixi vardır.

TARİXƏ SƏFƏR

аиарврва
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Yaddaş

Çənə sümüyünün azı dişlərindən biri bütöv
qalmış, digəri isə qismən sınmışdı. Alimlər onun 18
yaşlı bir qadına məxsus olduğu düşüncəsindədirlər.
18 yaş o dövr üçün qocalıq dövrü hesab olunurdu,
çünki o zamanlar həyat orta hesabla 20-22 il davam
edirdi. Bu qiymətli tapıntının aşkar edilməsindən
sonra Azıx mağarasına diqqət daha da çoxaldı.
Çox keçmədən mağarada Paleolit dövrü və
Mezolit dövrünə aid olan daşdan qayrılmış əmək
alətləri də aşkar edildi. Bu alətlərin 1-1.5 milyon
il əvvələ aid olduğu söylənilir. Mütəxəssislərin
fikrincə, Azıx mağarasından tapılmış çənə sümüyü qədimliyinə görə dünyada dördüncü yerdədir.
Ondan əvvəlki dövrlərə aid edilən bu növ arxeoloğı tapıntılar Tanzaniyada, Keniyada və Fransada
aşkar edilmişdi. Bu fakt kifayətdir ki, dünyanın ən
qədim sakinlərinin məskunlaşdığı ərazilər arasında
Azərbaycanın mühüm yer tutduğu sübuta yetirilsin.
Mağaradan tapılan mühüm tapıntılardan biri
də daş alətlər idi. Arxeolojı baxımdan bu sadə
alətlər «çay daşı mədəniyyəti»ni təmsil edirdi. Buna
və mağara Quruçay ərazisində yerləşdiyinə görə bü
dövr «Quruçay mədəniyyəti» adlandırılır. Yaxınlığına görə, bu mədəniyyəti ancaq Tanzaniyanın
Olduvay düşərgəsində aşkar edilmiş 1.5 milyon
illik tarixi olan mədəniyyətlə müqayisə etmək olar.
Çünki Quruçay mədəniyyətini də məhz bu qədər
tarixə malik olduğu sübut edilmişdir.
Azıx mağarasının sakinləri ovçuluqla məşgul
olurdular. Mağaradan tapılmış 45 növ heyvan sümüyü bunun əyanı sübutudur. Bəzilərin kökləri
artıq kəsilmiş bu heyvanların içərisində nəsli
indiyə qədər davam edən ayı və maral xüsusi yer
tutur. Bəzi mütəxəssislərin düşüncələrinə görə,
ayı mağara sakinləri üçün müqəddəs hesab olunurmuş. Alimlər bu fikirləri mağarada bir-birinin
yanınca düzülmüş ayı kəllələrinin varlığı ilə sübut
etməyə çalışırlar. Hətta mağaranın adı da bununla
əlaqələndirilir. Çünki qədim türk dillərində «azıx»
-»ayı» deməkdir.
Azıx mağarasında həmçinin ocaq yerləri də aşkar edilmişdir. Bu ocaqlar kənardan daşlarla əhatə
olunmuşdur. Mağaradan tapılmış 5 ocaq yerindən
insanların təkcə yemək hazırlamaq üçün deyil, həm
də odu qoruyub saxlamaq üçün istifadə etdikləri
güman edilir. Bu ocaq yerlərindən birinin ətrafında
qalınlığı 30 sm. olan aypara şəkilli divar vardır. Bu
divarın tikilməsinin rəsas səbəbi yaxınlıqdaki yaşayış yerini oddan qorumaq idi. Mağaradakı ocaq yeri
dünyada ilk tikili hesab olunur.
Bütün bu göstərilənlər dünyanın ən qədim
sakinlərinin yaşayış yerinin Azərbaycanın olduğu haqda fikirləri sübut edir. Çox təəssüf ki, Yer
kürəsinin ən qədim sakinlərinə ev sahibliyi etmiş
bu Azərbaycan torpağı indi işğal altındadır. O torpaqların düşmən caynağından azad olunacağı gün
Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq.
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Mağaralar

D İ Y A R I

Yeraltında tapılan, ən azı
bir insanın girə biləcəyi
qədər genişliyi olan
boşluqlara mağara deyilir.
Bunlar bir neçə metrdən,
kilometrlərcə uzunluq və
yüzlərcə metr dərinlik və
ya yüksəkliyə çata bilır.
İnsanların qazdıqları qaya
məzarları, qaya evləri,
meyvə-tərəvəz anbarları
və hayvanların oyduğu
boşluklar - yuvalar suni
yolla yaranan mağaralar
sayılır. Təbii mağaralar
isə vulkan püskürməsi
zamanı meydana gəlir və
yeraltı şəhərləri xatırladır.
Əski çağlarda mağaralar
sığınacaq yerləri olmaqla
yanaşı, həm də tapınaqlar, inam ocaqları, totem,
büt, şaman məskənləri
də olub. Dünyanın bir sıra
ölkələrində yeraltı mağarlar gələn qonaqların
diqqətini özünə çəkən
təbiət abidələri kimi çox
faydalıdır.
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Yaddaş

Dünyanın ən maraqlı mağaraları
Qardaş Türkiyə ərazisində yerləşir.

52

001 (20) • QAFQAZ + • FEVRAL 2009

www.qafqazplus.az

53

MARAQ DAİRƏSİ

Kainat

Kainatda

qəribə hadisələr baş verir
Harvard Astrofizika Mərkəzində çalışan alimlər kainatda
bəzi ulduzların aid olduqları qalaktikaları tərk edərək başqa
qalaktikalara keçdiyini aşkar ediblər. Onlar bizim Günəş sisteminin də daxil olduğu Süd Yolu qalaktikasından çıxmaqda
olan bir neçə ulduz qeydə alıblar.
Mütəxəssislərin fikrincə, ulduzlar bir qalaktikadan digərinə
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müəmmalı «qara dəlik» adlandırılan kosmik gücün təsiri altında keçir. İki ulduzun artıq Süd Yolunu tərk etdiyi bildirilir.
Astronomlar artıq yeni təsnifatda - qalaktikalararası astronomik obyektlərin olduğunu qəbul etməyi təklif edirlər.
Alimlərin hesablamalarına görə, Süd Yolu qalaktikasındakı
«qara dəlik» hər 100 min ildə bir ulduzu digər qalaktikalara
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«qovur».
«Qovulmuş»lardan biri Böyük Ayı, digəri isə Xərçəng
bürcünə doğru saatda 2-2,4 milyon kilometr sürətlə uçur.
Bu bürclər bizdən müvafiq olaraq 240 min və 180 min işıq
ili qədər məsafədə yerləşirlər.
Astronomlar ulduzların xarakteristikasına - sürət, parlaqlıq və tərkiblərinə görə onların hansı qalaktikaya aid
olduqlarını müəyyənləşdiriblər.
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Dünya

QİSASI

MEŞƏ SAKİNLƏRİNİN

Amazonka çayı boyu meşələrin qırılması nəticəsində ilanlar Braziliyanın Belem şəhərinə köç edirlər. Sürünənlərin ovlanması ilə
məşğul olan şəhər xidmətinə ilin əvvəlindən artıq evlərində
ilan aşkarlayan 21 sakindən sifariş daxil olub. Buna qədər
adətən belə hallar ayda 1 - 2 dəfə təkrarlanırdı. Ovlanan ilanlardan biri su kəmərində aşkarlanan 3 metrlik anakonda olub. Agentliyin əməkdaşı bildirib
ki, şəhərdə zəhərli ilanlar yoxdur. Ələ keçirilən
sürünənləri heyvanxanalara göndərməklə
bərabər, həmçinin şəhər kənarında azadlığa buraxırlar. Braziliyada tropik meşələrin
qırılmasının həcmi 2008-ci ilin sonlarından
başlayaraq kəskin surətdə artıb. Avqustdan
noyabra qədər təqribən 7 min kvadratmetr
yaşıllıq məhv edilib.
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Mənə elə baxna,
çalaram...
Zəhərimlə canını alaram...
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ZƏHƏRİN
BOL OLSUN

Dərman preparatlarının hazırlanmasında böyük əhəmiyyətə malik olan ilan zəhəri dünya biznesmenlərinin,
tibb sənayesinin həmişə maraq dairəsindədir. İlan zəhərinin tibbi əhəmiyyətindən əlavə, onun dəyəri də
yüksəkdir. Digər tərəfdən isə zəhəri əldə etmək heç də asan başa gəlmir.
Qeyd edək ki, ilan zəhəri bəzi ilanların tüpürcək vəzilərinin zəhərli ifrazatıdır. İlan zəhəri rəngsiz, sarımtıl, yaxud yaşılabənzər duru mayedir. Onu
qurudulmuş halda 23 ilə qədər saxlamaq olur. Gürzənin 1 qram qurudulmuş zəhəri 80, zınqırovlu ilanın 1 qram
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qurudulmuş zəhəri isə 125 nəfər üçün
ölüm dozasıdır. Tərkibi albuminlərdən,
qlobulinlərdən, fermentlərdən, su, duz
və s. ibarətdir. Onu da deyək ki, bütün ilan zəhərlərinin tərkibi eyni olmur.
Təkcə gürzə zəhərinin tərkibində qansızmaya səbəb olan hemoragin, göz-

lüklü ilan zəhərinin tərkibində isə sinir
sistemini zədələyən neyrotoksin var.
İlan zəhəri laboratoriya-diaqnostika
təcrübəsində, xüsusilə qan laxtalanması pozğunluqlarını müəyyən etmək,
habelə anatoksin hazırlamaq və s.
üçün geniş tətbiq olunur.
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Dünya

Sankt-Peterburq şəhərini gəzən əcnəbi milyonerin 200
min ABŞ dolları dəyərində olan saatı qolundan açılaraq
Neva çayına düşüb. Bu hadisə bütün dalğıcları səfərbər
edib. Adının açıqlanmasını istəməyən milyonerin dünyada məhdud sayda olan brilyant daşlarla bəzədilmiş
«Hellmuth» saatı çaya körpüdən keçərkən düşüb. Rusiya Dalğıclar birliyinin sədri saatı tapmaq üçün lazım olan
texniki avadanlığın şəhərə sabah gətiləcəyini bildirib. Bu
səbəbdən də saatın axtarışlarına sabah başlanılacaq. Milyoner isə saatı tapana 10 min ABŞ dolları vəd edib. Bu
səbəbdən saatın tapılmasına qeyri-peşəkar dalğıclar da
qoşulub.

SAATI TAPANA 10 MİN

ABŞ DOLLARI MÜKAFAT
58

001 (20) • QAFQAZ + • FEVRAL 2009

İstifadəyə yararsız kimi zibilxanaya atılmış kompüterdə
gizli materiallarla dolu floppi-disk tapılıb. Orda Böyük
Britaniyanın Devon və Kornoull qraflıqlarının bütün polis əməkdaşlarının adları, rütbələri, ünvanları və telefon
nömrələri əksini tapıb. Polis rəsmiləri artıq üzr istəyərək baş
verənlərlə əlaqədar təhqiqata başlandığını bəyan ediblər.
Qeyd olunan hal son zamanlar Böyük Britaniyanı bürümüş
məxfi materialların itirilməsi zəncirində növbəti həlqədir.
Sona çatmaqda olan oktyabr ayında vergi idarəsi 7,5 milyon
imtiyazlı çoxuşaqlı ailələr haqqında məlumatları müəmmalı
şəkildə itirmişdi. Dekabrın əvvəllərində isə sürücülərin və
avtomobillərin lisenziyalaşdırılması üzrə agentlik 6 min
vətəndaş haqqında məlumatın toplandığı 2 kompaktdiski itirmişdi. Növbəti xəbər bu dəfə Amerikadan gəldi.
Okeanın o tayında sürücülük vəsiqəsini almağa iddialı olan 3 milyon britaniyalı haqda məlumatlar yoxa
çıxdı. Sonra isə növbə yenə də vergi orqanlarına
çatdı. Bu dəfə onlar 6,5 min təqaüdçü haqda
ətraflı bilgilərdən məhrum oldular. Nəhayət,
bayram günləri ərəfəsində Böyük Britaniyanın
Səhiyyə Nazirliyi «fərqləndi». Nazirlikdə yüz
minlərlə xəstənin şəxsi məlumatları itirildi.
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QRENLANDİYA
BUZLAQLARINDA

120 MİN İL YAŞAYAN BAKTERİYA AŞKARLANIB
Tədqiqatçılar Qrenlandiya buzlaqlarının təxminən 3 km. dərinliyindən çıxarılan buz nümunələrinin içində bu günə
qədər elmə məlum olmayan bir bakteriya
növü aşkarlayıblar.
Türkiyədə çap olunan “Elm və Texnika” jurnalının xəbərinə görə, tədqiqatçılar
Qrenlandiya buzlaqlarının təxminən 3 km.
dərinliyindən çıxarılan buz nümunələrinin
içində bu günə qədər elmə məlum olmayan bir bakteriya növü aşkarlayıblar. Bu
bakteriyanın uzun müddət soyuq şəraitdə
yaşamasına səbəb kimi onun digər bakteriyalardan kiçik olması göstərilir. Hətta
yeni tapılmış bakteriyaların ən incə
süzgəcli filtrlərdən belə, keçə biləcək
qədər kiçik olduğu bildirilir. Əsasən dəniz
qumunda, bitki kökləri və balıqlarda rast
gəlinən və “Chryseobacterium greenlandensis” adlandırılan bakteriya qütb buzlaqlarında tapılan 10-cu bakteriya növüdür. Bakteriyanın 120 min il ərzində buz
təbəqəsinin içərisində, mənfi dərəcədə
və havasız şəraitdə necə yaşaması hələ
bundan sonra da araşdırılacaq.
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Qəhrəman

tutuquşu
İngiltərənin Hants şəhərində yaşayan Hall
ailəsi tutuquşuları Bobun köməkliyi ilə yanmaqdan xilas olub. Belə ki, ev sahibi Fransis Hall
və oğlu Sam yatdıqları zaman evin mətbəxində
yanğın baş verib. Onların saxladıqları 3 yaşlı Afrika tutuquşusu Bob mətbəxdən salona
doğru istiqamət götürmüş yanğını hiss edib və
yüksək səslə oxumağa başlayıb. Bobun səsinə
ayılan ata və oğul xəsarət almadan evdən çıxmağa nail olublar.
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Keniyanın qərbində 2
düşmən qəbilə arasında
baş vermiş toqquşma
nəticəsində 18 nəfər həlak
olub. Yerli polisdən verilən
məlumatlara görə, artıq
12 şübhəli şəxs saxlanılıb. Kikuya və Turkan
qəbilələri arasında baş
verən qarşıdurmaya bir
qadının qətli səbəb olub.
Hələlik asayiş keşikçilərinin
səylərinə rəğmən, toqquşmalar mütəmadi olaraq
müxtəlif bölgələrdə davam
edir. Keniyalılar orta əsr
ənənələrinə sadiq qalaraq
ox və kamanlar vasitəsilə
əsl müharibə səhnələrini
canlandırırlar.

Afrikada orta əsr savaşı
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Göyərçin
təcavüzü
Avstraliyanın Mürrey
şəhərinin polis məntəqəsi
və məhkəmə binası
müvəqqəti olaraq öz işinə
fasilə verib. Buna səbəb
isə göyərçinlərin kütləvi
təcavüzü olub. Cənubi Avstraliyanın paytaxtı Adelaidadan 100 kilometr aralıda
yerləşən bu şəhərciyi quşlar
yuva qurmaq üçün daha
münasib biliblər. Dövlət
polisinin bəyanatında
böyük sayda göyərçinlərin
təcavüzünün nəticəsində
binalara hava təmizləyici
sistemlər vasitəsilə mikrobların yol tapmasının
mümkünlüyü qabardılır. Indi
Mürreydəki polis məntəqəsi
və məhkəmə binası dezinfeksiyaya məruz qalmalıdırlar. Böyük ehtimalla şəhər
polisi və məhkəməsi normal
iş rejiminə yalnız həftəsonu
qayıda biləcək.
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ÜZ QABIĞI

Ömrünü başa vurduğu ərəfədə dünyanı tam dərk
etməməyi insanın ən böyük bəlasıdırmı? Bəs qoca
zamanın qarşısında diz qatlayıb yalvarması onun
acizliyindənmi irəli gəlirdi?

cinin əbədiliyinin, ikincinin isə faniliyinin təsdiqidir.
Tale Bəxtiyar Vahabzadənin istədiyi azacıq
zamanı ona çox gördü. Şair “Çətin addım” atmaq dünyasını dəyişmək məcburiyyəti qarşısında qaldı.
Əbədiyyət yoluna çıxdı. Zəngin və dəyərli əsrləri
Zaman, belə tələsmə
ilə birlikdə “özümüzü kəsən qılıncı” da bizə verib
Zaman, mənə zaman ver.
yoxluğa qovuşdu.
Dünyanı anlamağa,
Gorəsən, bu qılıncı əlinə alıb səhvlərini etiraf
Zaman, mənə aman ver.
edən, günahlarını yumaq üçün öz silahını sinəsinə
(B.Vahabzadənin “Zaman, belə tələsmə” seiri, 2001)
sancan, xalqı torpaq, Vətən itkisi bəlasından qurYox, bu zaman-insan qarşılaşdırılmasında birin- taran tapılacaqmı?.. (Red.)

