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ÖN SÖZ VƏ YA HÜSEYNQULU MÜƏLLİMİN 
HƏYATININ BƏZİ ANLARI

Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim 1919-cu il  də Nov  ruz bay  ra  mı gü  nün  də 
Bor  ça  lı ma  ha  lı  nın Fax  ra  lı kən  din  də Məm  məd Hü  seyn  qu  lu oğ  lu və 
Ye  tər Bay  ram qı  zı  nın ailə  sin  də dün  ya  ya göz açıb. 

O, 1927-ci il  də Fax  ra  lı or  ta mək  tə  bi  nin bi  rin  ci si  n  fi  nə get  miş və 
1938-ci il  də or  ta mək  tə  bi bi  tir  miş  dir. Onun təh  sil al  dı  ğı il  lər o döv -
rün ol  duq  ca zid  diy  yət  li və SSRİ mə  ka  nın  da rep  res  si  ya  nın tüğ  yan 
et  di  yi il  lə  rə tə  sa  düf edir  di.

Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min ata  sı Məm  məd ba  ba  nın kənd  də şəx  si 
ma  ğa  za  sı var imiş, bu isə bəd  xah  la  rın xo  şu  na gəl  mir, ona qa  ra ya -
xa  raq “ku  lak” dam  ğa  sı ilə 1932-ci ilin yan  var ayın  da həb  si  nə na  il 
olur  lar, mü  əy  yən müd  dət  dən son  ra həbs  dən azad olu  nur və hə  min 
ili sə  si alı  nır, yə  ni seç  ki  də iş  ti  rak et  mək hü  qu  qun  dan məh  rum edi -
lir. La  kin bu  na bax  ma  ya  raq, Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim ruh  dan düş  mür, 
ək  si  nə, o, mək  tə  bin ic  ti  mai hə  ya  tın  da fə  al iş  ti  rak edir, yax  şı oxu  yur. 
İc  ti  mai fə  al  lı  ğı  nı nə  zə  rə ala  raq, 1936-cı il  də onu kom  so  mo  lun sı  ra -
la  rı  na qə  bul edir  lər.

O, kom  so  mol sı  ra  la  rı  na qə  bul olun  ma  sı  nı be  lə xa  tır  la  yır. “Ra -
yon Kom  so  mol Ko  mi  tə  si  nin bü  ro  sun  da kom  so  mo  la ke  çər  kən ve -
ri  lən si  ya  si su  al  la  ra ver  di  yim ca  vab  lar bü  ro üzv  lə  ri  nin xo  şu  na 
gəl  miş  di. Ona gö  rə də kom  so  mol bi  le  ti  ni mə  nə qey  ri-adi şə  ra  it  də 
təq  dim et  di  lər. Kənd klu  bun  da ic  las ça  ğı  rıl  dı. Mü  əl  lim  lər və yu  xa  rı 
si  nif şa  gird  lə  ri də də  vət olun  muş  du. Kol  xoz səd  ri, ilk fir  qə təş  ki  la  tı 
ka  ti  bi, mək  tə  bin di  rek  to  ru, ra  yon  dan gəl  miş nü  ma  yən  də  lər rə  ya  sət 
he  yə  tin  də otur  muş  du  lar. Tə  sər  rü  fat mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə edil  dik -
dən son  ra ic  las  da iş  ti  rak edən Ra  yon Kom  so  mol Ko  mi  tə  si  nin bi -
rin  ci ka  ti  bi  nə söz ve  ril  di. O, baş  qa mil  lə  tin nü  ma  yən  də  si ol  ma  sı  na 
bax  ma  ya  raq, Azər  bay  can di  lin  də gö  zəl da  nı  şır  dı. Kür  sü  yə qalx  dı ... 
son  ra da mə  ni tə  rif  lə  di. Bü  ro üzv  lə  ri  nin ha  zır  ca  vab  lı  ğım  dan, fə  al  lı -
ğım  dan ra  zı qal  dıq  la  rı  nı qeyd et  di. Mə  ni tri  bu  na  ya də  vət et  di  lər... 
Ka  tib mə  ni ya  nı  na ça  ğı  rıb əli  mi sıx  dı, kom  so  mol bi  le  ti  ni təq  dim et -
di. Son  ra da mə  ni iki əl  i ilə yu  xa  rı qal  dır  dı, bir da  ha al  qış  la  dı  lar. 
An  caq bir il  dən son  ra bu təm  tə  raq  lı gö  rüş  lər köl  gə  də qal  dı, mə -
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nə qar  şı cid  di itti  ham  lar irə  li sür  dü  lər. Kom  so  mol sı  ra  la  rın  dan və 
mək  təb  dən xa  ric et  dir  di  lər”. (Bax: H.Məm  məd  li. Gö  rüm Fax  ra  lı  nın 
bi  ri ol  sun beş... Ba  kı, 2002, səh. 98).

Bu  na isə sə  bəb Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min özü  nün yaz  dı  ğı ki  mi: 
“1937-ci il   yanvarın 21-i idi. V.İ.Le  ni  nin ölü  mü  nün ildö  nü  mü mü -
na  si  bə  tilə mək  təb  də ma  təm ic  la  sı  na ha  zır  lıq ge  dir  di. Mər  hum şa  ir 
Nə  bi  nin oğ  lu Na  dir də mə  nim  lə bə  ra  bər X si  nif  də oxu  yur  du. Mən 
nis  bə  tən hə  vəs  lə şeir oxu  ma  ğı və dek  la  ma  si  ya de  mə  yi ba  ca  rır  dım. 
Bu də  fə də dərsara  sı yol  daş  la  rım mən  dən Na  di  rin Le  ni  nə həsr et  di -
yi şe  iri dek  la  ma  siya de  mə  yi xa  hiş et  di  lər. Mən bö  yük hə  vəs  lə şe  irin 
ilk kup  le  ti  ni de  dim. Son mis  ra  lar  da isə ya  nıl  dım: “Bağ  ba  nı uç  muş 
bu şan  lı ba  ğa, Le  ni  nə xa  ti  rə, qal  xın aya  ğa” əvə  zi  nə “Bağ  ba  nı uç  muş 
bu şan  lı ba  ğa, Sta  li  nə xa  ti  rə, qal  xın aya  ğa” de  dim. Dər  hal şa  gird 
yol  daş  la  rım bir-bi  ri  nin üzü  nə bax  dılar. Si  n  fi  miz  də ara vur  maq  la və 
xə  bər  çi  lik  lə məş  ğul olan bir nə  fər: “Nə de  di  n? Ne  cə de  din, bir də 
tək  rar elə?!” – de  yə üs  tü  mə düş  dü. Mən səhv et  di  yi  mi an  la  yıb din -
mə  dim. Ba  şa düş  düm ki, be  lə qey  ri-ira  di səh  vin nə  ti  cə  si yax  şı ol -
ma  ya  caq” (ye  nə ora  da, səh. 95).

Yu  xa  rı  da qeyd edil  di  yi ki  mi, Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min bu səh  vi nə -
ti  cə  siz qal  ma  mış  dı, o, or  ta mək  təb  dən və kom  so  mol sı  ra  la  rın  dan xa -
ric edil  miş  dir. Onun mək  tə  bə və kom  so  mo  la bər  pa olun  ma  sı üçün 
va  li  deyn  lə  ri  nin, qo  hum  la  rı  nın və kənd fir  qə təş  ki  la  tı  nın ra  yo  nun 
rəh  bər təş  ki  lat  la  rı  na mü  ra  ci  ət  lə  ri heç bir nə  ti  cə ver  mə  miş  dir və bil -
di  rib  lər ki, siz se  vin  mə  li  siniz ki, oğ  lu  nuz yün  gül cə  za ilə ca  nı  nı qur -
ta  rıb.

La  kin Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim ruh  dan düş  mür, kol  xoz səd  ri Meh -
ra  lı Hə  sə  no  vun, kənd şu  ra səd  ri Na  maz Al  pa  şa oğ  lu  nun və fir  qə 
təş  ki  la  tı  nın ka  ti  bi  nin (Al  lah on  la  ra rəh  mət et  sin) məs  lə  hət  lə  ri ilə o, 
Gür  cüs  tan SSR Mər  kə  zi Par  ti  ya Ko  mi  tə  si  nə, Gür  cüs  tan SSR Ma a  rif 
Ko  mis  sar  lı  ğı  na və res  pub  li  ka kom  so  mo  lu  nun Mər  kə  zi Ko  mi  tə  si  nə 
əri  zə ilə mü  ra  ci  ət edir. O döv  rün si  ya  si ha  va  sın  dan qor  xan şəxs  lər 
əri  zə  ni ca  vab  sız qo  yur  lar.

Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim məc  bur olub Gür  cüs  tan SSR Mər  kə  zi Par -
ti  ya Ko  mi  tə  si  nə qə  bu  la ya  zı  lır və 12 və  rəq  lik dəf  tər  də şeir  lə yaz  dı  ğı 
ə  ri  zə  si  ni ko  mi  tə  nin mə  sul iş  çi  si  nə təq  dim edir. İki ay  dan son  ra onu 
Ra  yon Par  ti  ya Komi  tə  si  nə ça  ğı  rıb mək  tə  bə bər  pa olun  ma  sı ba  rə  də 
ra  yon Ma a  rif şö  bə  si  nə gös  tə  riş ve  ril  di  yi və kom  so  mo  la bər  pa mə  sə -
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lə  si  nin də həll edi  lə  cə  yi ba  rə  də mə  lu  mat ve  rir  lər.
Be  lə  lik  lə, çu  ğul  la  rın və Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  mi is  tə  mə  yən  lə  rin 

san  ki üzəri  lə  ri  nə qay  nar su tö  kü  lür.
Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim 1937-ci il  də or  ta mək  tə  bi mü  vəf  fə  qiy  yət  lə 

bi  tir  dik  dən son  ra ali təh  sil al  ma  ğa ha  zır  la  şır, la  kin ata  sı onun ali 
təh  sil al  ma  sı  na ra  zı ol  mur. Ana  sı Ye  tər Bay  ram qı  zı ona məs  lə  hət 
gö  rür ki, sən əv  vəl  cə bü  tün sə  nəd  lə  ri  ni ha  zır  la, son  ra get da  yı  nın 
ya  nı  na, o sə  nə kö  mək edər. Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim ana  sı  nın məs  lə  hə -
ti ilə sə  nəd  lə  ri ha  zır  la  dıq  dan son  ra da  yı  sı Mah  mu  dun (o il  lər  də da -
yı  sı Ra  yon Tə  da  rük İda  rə  si  nin Yır  ğan  çay kən  din  də  ki ma  ğa  za  sı  nın 
mü  di  ri idi) ya  nı  na ge  dir və və  ziy  yə  ti ona da  nı  şır. Da  yı  sı ona de  yir: 
“Ba  cıoğ  lu, heç fi  kir elə  mə, da  yın öl  mə  yib ki, sən təh  si  li  ni ya  rım  çıq 
qo  ya  san, oxu  maq üçün ha  ra is  tə  sən, gön  də  rə  rəm və bü  tün xər  ci  ni 
də özüm ödə  yə  cə  yəm. İn  di isə get 10-15 gün yay  laq  da din  cəl, son  ra 
mən özüm sə  ni yo  la sa  la  ram, ge  dər  sən, heç nə  dən na  ra  hat ol  ma”.

Rəh  mət  lik da  yı  sı  nın mad  di və mə  nə  vi yar  dı  mı ilə o, 1937-ci il -
də Ba  kı şə  hə  ri  nə gə  lib V.İ.Le  nin adı  na Azər  bay  can Pe  da  qo  ji İns  ti -
tu  tu  nun Fi  lo  lo  gi  ya fa  kül  tə  si  nə qə  bul olu  nur və 1941-ci ilin ya  yın  da 
Bö  yük Və  tən mü  ha  ri  bə  si baş  la  dıq  dan son  ra təh  si  li ya  rım  çıq qa  lır. 
Mü  ha  ri  bə il  lə  rin  də ar  xa cəb  hə  də ‒ doğ  ma və  tə  nin  də, Lük  sem  burq 
(in  di  ki Bol  ni  si) ra  yo  nu  nun kənd  lə  rin  də gənc nə  s  lin tə  lim-tər  bi  yə  si 
ilə məş  ğul olur.

Be  lə ki, mü  ha  ri  bə il  lə  rin  də Bol  ni  si ra  yo  nu  nun Arıx  lı (1941-1942, 
1944-1946), Ko  la  gir (1942-1943), Fax  ra  lı (1943-1944) və İmir  hə  sən 
(1944-1946) or  ta və sək  kizil  lik mək  təb  lə  rin  də təd  ris iş  lə  ri üz  rə di -
rek  tor mü a  vi  ni və mü  əl  lim iş  lə  miş  dir. Mü  ha  ri  bə bit  dik  dən son  ra ali 
təh  si  li  ni da  vam et  dir  miş və 1947-ci il  də V.İ.Le  nin adı  na Azər  bay  can 
Pe  da  qo  ji İns  ti  tu  tu  nun Fi  lo  lo  gi  ya fa  kül  tə  si  ni bi  tir  miş  dir. 1947-1950-
ci il  lər  də Fax  ra  lı or  ta mək  tə  bi  nin təd  ris iş  lə  ri üz  rə di  rek  tor mü a  vi  ni 
və 1950-1962-ci il  lər  də di  rek  toru və  zi  fə  lə  rin  də iş  lə  miş  dir.

Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim 1950-ci ilin av  qust ayın  da Ba  kı şə  hə  ri  nə 
qa  yı  dır, ona Azər  bay  can SSR Ma a  rif Na  zir  li  yin  də Puş  kin (in  di  ki Bi -
lə  su  var) Ra  yon Xalq Ma a  rif şö  bə  si  nin mü  di  ri və  zi  fə  si tək  lif olu  nur 
və o qa  yı  dıb Gür  cüs  tan SSR Ma a  rif Na  zir  li  yi  nə gə  lib iş  dən azad 
olun  ma  sı haq  qın  da mü  ra  ci  ət et  dik  də ona bil  di  rir  lər ki, bəs sə  ni 
Mər  kə  zi Ko  mi  tə  dən ax  ta  rır  lar, tə  ci  li Ra  yon Par  ti  ya Ko  mi  tə  si  nə get. 
Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min na  ra  hat  lı  ğı  nı hiss edən na  zir  li  yin kadr  lar 
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şö  bə  si  nin mü  di  ri onun da heç nə bil  mə  di  yi  ni de  yir və Bol  ni  si ra -
yon Ma a  rif şö  bə  si  nin mü  di  ri  nə zəng edir, te  le  fon  da ona bil  di  rir  lər 
ki, na  ra  hat ol  ma  sın, xeyir iş üçün ax  ta  rır  lar. Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim 
kən  də qa  yıt  dıq  dan son  ra mə  lum olur ki, Ra  yon Par  ti  ya Ko  mi  tə  si -
nin bü  ro  su onun iş  ti  ra  kı ol  ma  dan onu ra  yon qə  ze  ti  nə re  dak  tor tə -
yin edib. Ra  yon Par  ti  ya Ko  mi  tə  si  nin qə  ra  rının Res  pub  li  ka Par  ti  ya 
Ko  mi  tə  sin  də təs  diq edil  mə  si üçün Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim Tbi  li  si  yə 
gön  də  ri  lir və Mər  kə  zi Ko  mi  tə  nin nəz  din  də təş  kil olun  muş bir ay  lıq 
se  mi  nar məş  ğə  lə  lər  də iş  ti  rak edir.

La  kin Mər  kə  zi Ko  mi  tə  nin bü  ro  sun  da onu bi  rin  ci ka  tib K.N.Çark -
vi a  ni qə  bul edib, su  al  lar ve  rir, gür  cü di  li  ni bi  lib-bil  mə  mə  si  ni so  ru -
şur, Bol  ni  si  də əha  li  nin mil  li tər  ki  bi  nin də  yiş  di  yi  ni bil  di  rə  rək gür  cü 
di  li  ni bil  mə  mə  si bə  ha  nə gə  ti  ri  lə  rək təs  diq olun  mur. Son  ra Hü  seyn -
qu  lu mü  əl  lim ra  yo  na gə  lə  rək bi  rin  ci ka  ti  bə Ba  kı  ya ge  də  cə  yi  ni bil -
di  rir. La  kin ka  tib bu  na ra  zı  lıq ver  mir və onu Fax  ra  lı or  ta mək  tə  bi -
nə di  rek  tor tə  yin edir. Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim 1962-ci ilin ap  rel ayı  na 
ki  mi bu və  zi  fə  də ça  lı  şır və hə  min ilin av  qust ayın  da Ba  kı şə  hə  ri  nə 
kö  çür. Qə  dirbi  lən fax  ra  lı  lar onun di  rek  tor iş  lə  di  yi döv  rü Fax  ra  lı or -
ta mək  tə  bi  nin “Qı  zıl döv  rü” ad  lan  dı  rır  lar.

Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min hə  ya  tı  nın Ba  kı döv  rü onun pe  şə  si və 
el  mi araş  dır  ma  ları ilə bağ  lı olub. O, 1963-cü il  dən 1980-ci ilə ki  mi 
Azər  bay  can SSR Ma a  rif Na  zir  li  yin  də mək  təb ins  pek  to  ru və  zi  fə  sin -
də iş  lə  miş və bu il  lər  də o, mək  təb  şü  nas  lıq  la bağ  lı el  mi-me  to  di  ki ya -
zı  la  rı ilə döv  ri mət  bu  at  da çı  xış et  mək  lə ya  na  şı, xalq ədə  biy  ya  tı  nın 
top  lan  ma  sı ilə də məş  ğul ol  muş  dur. 1967-ci il  də “Ma a  rif” nəş  riy -
ya  tı tə  rə  fin  dən “Gü  nü uza  dıl  mış mək  tə  bin iş təc  rü  bə  sin  dən” ki  tabı 
nəşr edil  miş  dir.

Na  zir  lik  də iş  lə  di  yi müd  dət  də onun fə a  liy  yə  ti rəh  bər  lik tə  rə  fin -
dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ril  miş  dir. O, də  fə  lər  lə Kol  le  gi  ya  nın qə  ra  rı 
ilə pul  la mü  ka  fat  lan  dı  rıl  mışdır.

Ümu  miy  yət  lə, Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min əmək fə a  liy  yə  ti döv  lət 
tə  rə  fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ril  miş, o, “1941-1945-ci il  lə  r Bö  yük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də rə  şa  dət  li əmə  yə gö  rə”, “V.İ.Le  ni  nin ana  dan 
ol  ma  sı  nın 100 il  li  yi şə  rə  fi  nə” və “Əmək ve  te  ra  nı” me  dal  la  rı ilə təl  tif 
edil  miş  dir və ona Azər  bay  can SSR-in Qa  baq  cıl ma a  rif xa  di  mi adı 
ve  ril  miş  dir.

1980-ci il  də tə  qaü  də çıx  dıq  dan son  ra öm  rü  nün so  nu  na ki  mi “Ki -
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ta  bi-Də  də Qor  qud” das  ta  nı  nın araş  dı  rıl  ma  sı ilə məş  ğul ol  muş  dur. 
Bu dövr  də “Azər  bay  can”, “Ul  duz” “Qo  bus  tan” və “Də  də Qor  qud” 
jur  nal  la  rın  da, Ki  ta  bı-Də  də Qor  qud En  sik  lo  pe  di  ya  sın  da, “Xalq qə -
ze  ti”, “Yol”, “Oğuz eli” və “Ana Və  tən” qə  zet  lə  rin  də say  sız  mə  qa -
lə  lə  ri çap olu  nmuş  dur.

Hü  seyn  qu  lu mü  əl  lim “Ki  ta  bi-Də  də Qor  qud” das  tan  la  rı  nın araş -
dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin  də ta  nın  mış mü  tə  xəs  sis ki  mi Ki  ta  bi-Də  də Qor  qud 
En  sik  lo  pe  di  ya  sı  na mə  sul ka  tib və  zi  fə  si  nə də  vət olun  muş və en  sik  lo -
pe  di  ya  nın ha  zır  lan  ma  sın  da xü  su  si xid  mət  lər gös  tər  miş  dir.

1999-cu il  də Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min “Ki  ta  bi-Də  də Qor  qud”  la 
bağ  lı “Də  dəm Qor  qud gə  zən yer  di bu yer  lər”, “Dün  ya  nı dü  şün  dü -
rən Də  də Qor  qud” və ““Ki  ta  bi-Də  də Qor  qu  d”un bib  li  oq  ra  fi  ya  sı” 
ki  tab  la  rı nəşr olun  muş  dur. 2002-ci il  də isə doğ  ma kən  di Fax  ra  lı  ya 
həsr et  di  yi “Gö  rüm Fax  ra  lı  nın bi  ri ol  sun beş...” ki  ta  bı işıq üzü gör -
müş  dür.

O, 21 sent  yabr 2005-ci il  də Ba  kı şə  hə  rin  də dün  ya  sı  nı də  yiş  miş və 
Ba  kı  da dəfn olun  muş  dur. Al  lah rəh  mət et  sin, ru  hu şad ol  sun. Amin!

* * *
Hör  mət  li oxu  cu  lar, 2019-cu ilin iyun ayı  nın əv  vəl  lə  rin  də əs  lən 

Bor  ça  lı  nın Ke  şə  li kən  din  dən olan şa  ir dos  tum Os  man Əh  mə  doğ -
lu ilə Sı  nıq kör  pü  də rast  laş  dım. O da Ba  kı  ya gə  lir  di. Onun  la bir 
ma  şın  da gəl  mə  li ol  duq. Yol  bo  yu müx  tə  lif möv  zu  larda söh  bət  lər et -
dik, bir  dən o mə  nə de  di: “El  dar, səhv et  mi  rəm  sə, bu il Hü  seyn  qu  lu 
mü  əl  li  min 100 ya  şı olur”. Mən de  dim: “Olur yox, ar  tıq mart ayın -
da, Nov  ruz bay  ra  mın  da ol  du”. O de  di: “Lap yax  şı, bi  lir  sən, mə  nim 
çox  dan  dı bir fik  rim var, bil  mi  rəm sən nə de  yər  sən”. De  dim: “Sən 
fik  ri  ni söy  lə, gö  rüm nə fi  kir  dir”. Os  man de  di: “Bəs mən çox  dan  dır 
fik  rim  də tut  muş  dum ki, Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min 100 il  lik yu  bi  le  yi  ni 
Tbi  li  si  də M.F.Axun  dov adı  na Azər  bay  can Mə  də  niy  yət Mu  ze  yin  də 
ke  çi  rək, ne  cə ba  xar  sa  n? Yu  bi  ley elə təd  bir  dir ki, onu il  bo  yu qeyd 
et  mək olar. Onu da de  yim ki, bu təd  bir haq  qın  da mu  ze  yin di  rek -
to  ru Ley  la xa  nım  la da  nış  mı  şam, o, ra  zı  dır”. Sö  zün dü  zü, mən bir 
az tə  rəd  düd et  dim. Çün  ki biz Ba  kı  da ya  şa  yı  rıq, təd  bi  rin təş  ki  la  ti 
mə  sə  lə  lə  ri mə  ni na  ra  hat edir  di. Bu  nu Os  ma  na bil  dir  dik  də o de  di: 
“Heç na  ra  hat ol  ma, mu  ze  yin di  rek  to  ru ilə mən özüm  da  nı  şa  cağam, 
rəs  mi təş  ki  lat  la  ra mu  ze  yin adın  dan də  vət  na  mə  lər gön  də  ri  lə  cək, 
ra  yon  lar  dan isə də  vət olu  na  caq zi  ya  lı  la  rın si  ya  hı  sı  nı şəx  sən mən 
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özüm tu  tub də  vət edə  cəyəm. Siz an  caq Fax  ra  lı kən  din  dən iş  ti  rak 
edə  cək adam  ları mə  nə de  yər  siniz, qa  la  nı ilə işi  niz yox  dur”. Ba  kı  da 
bö  yük qar  da  şım El  xan  la da gö  rü  şüb mü  za  ki  rə et  dik və qə  ra  ra gəl -
dik ki, no  yabr ayın  da rəh  mət  lik atam Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min 100 
il  lik yu  bi  le  yi  ni Tbi  li  si şə  hə  rin  də qeyd edək. Sent  yabr ayın  da Tbi  li -
si  də Os  man  la bir də gö  rüş  dük. O, mu  ze  yin di  rek  to  ru, Azər  bay  can  
Res  pub  li  ka  sı  nın Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si Ley  la xa  nım  la bir də 
gö  rüş  dü  yü  nü və yubi  le  yin ke  çi  ri  lə  cə  yi ta  ri  xin mü  əy  yən  ləş  di  ril  di -
yi  ni və təd  bi  rə də  vət olu  na  caq şəxs  lə  rin si  ya  hı  sı  nı ha  zır  la  dı  ğı  nı bil -
dir  di və təd  bi  rin proq  ra  mı  nın tər  tib edil  mə  si üçün  Ley  la xa  nım  la 
gö  rüş  mə  yi məs  lə  hət gör  dü.

Qeyd edim ki, Ley  la xa  nım gö  rüş za  ma  nı bi  zi çox yax  şı qar  şı  la -
dı, dedi ki, heç şey  dən na  ra  hat ol  ma  yın və Os  man  la də  vət olu  na  caq 
şəxs  lə  rin: ‒ Bor  ça  lı zi  ya  lı  la  rı  nın və ic  ti  mai xa  dim  lə  ri  nin si  ya  hı  sı  nı, 
rəs  mi qo  naq  la  rı mü  əy  yən  ləş  dir  mi  şik, ça  lı  şa  ca  ğıq ki, Bor  ça  lı  nın bü -
tün ra  yon  la  rı  nın və mə  tbua  tın nü  ma  yən  də  lə  ri təd  bir  də iş  ti  rak et -
sin  lər. Siz  dən isə xa  hi  şi  miz on  dan iba  rət  dir ki, Fax  ra  lı  dan olan zi -
ya  lı  la  rın iş  ti  ra  kı  nı tə  min edə  si  niz. Be  lə  lik  lə, 23 sent  yabr 2019-cu il 
ta  ri  xin  də ata  mın ana  dan ol  ma  sı  nın 100 il  li  k yu  bi  le  yi  nin Tbi  li  si şə -
hə  rin  də M.F.Axun  dov adı  na Azər  bay  can Mə  də  niy  yət Mu  ze  yin  də 
qeyd edil  mə  si qə  ra  ra alın  dı və yu  bi  ley təd  bi  ri hə  min ta  rix  də Tbi -
li  si və Rus  ta  vi şə  hər  lə  ri  nin, Qar  da  ba  ni, Mar  ne u  li, Bol  ni  si, D  ma  ni -
si, Ms  xe  ta ra  yon  la  rı  nın zi  ya  lı  la  rı  nın, Tür  ki  yə  nin və Azər  bay  ca  nın 
Gür  cüs  tan  da  kı sə  fir  lik  lə  ri  nin rəs  mi nü  ma  yən  də  lə  ri  nin və AMEA-
nın Folk  lor İns  ti  tutu  nun pro  fes  sor  la  rı  nın iş  ti  ra  kı ilə yük  sək sə  viy -
yə  də baş tut  du.

Ey  ni za  man  da qeyd et  mək is  tə  yi  rəm ki, bu təd  bir  dən bir həf  tə 
qa  baq, yə  ni no  yabr ayı  nın 17-də Bor  ça  lı İc  ti  mai Cə  miy  yə  ti  nin tə -
şəb  bü  sü ilə be  lə bir yu  bi  ley təd  bi  ri Ba  kı şə  hə  rin  də də ke  çi  ril  miş  dir.

Mən ailə  miz adın  dan hər iki təd  bir  də iş  ti  rak edən şəxs  lə  rin ha -
mı  sı  na, xü  su  si  lə Os  man Əh  mədoğ  lu  na, Ley  la xa  nı  ma və əmə  yi ke -
çən hər bir şəx  sə də  rin min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rəm.

Son ola  raq nə  zə  ri  ni  zə çat  dı  rım ki, bu ki  tab  da hər iki təd  bir  də 
təq  dim edil  miş mə  ru  zə  lər və çı  xış  lar, yubi  ley haq  qın  da mət  bu  at  da 
və so  si  al me  di  a  da işıq  lan  dı  rıl  mış ma  te  ri  al  lar, xa  ti  rə  lər və s. top  lan -
mış  dır.

Eldar Hüseynquluoğlu
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Azərbaycan SSR-in Qabaqcıl maarif xadimi, 
folklorşünas alim Hüseynqulu Məmmədovun 
2019-cu il 16 noyabr tarixində Bakı şəhərində 

Borçalı İctimai Cəmiyyətində anadan olmasının 
100 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirin 

materialları
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Ə. Ba ba şo vun Azər bay can SSR-in Qa baq cıl maa rif xa di mi, 
folklorşünas alim Hü seyn qu lu Məm məd ovun 2019-cu il 

16 no yabr ta ri xin də Ba kı şə hə rində Bor ça lı İc ti mai Cə miy yə tin də 
anadan olmasının 100 il lik yu bi le yi  ilə əlaqədar ke çi ri lən 

tədbirin açılışında çıxışı

Hör mət li qo naq lar, hör mət li eloğ lu lar, hör mət li ailə üzv lə ri. Bu 
gün Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun Fax ra lı kən di nin bö yük ye tir-
mə si Hü seyn qu lu mü əl li min 100 il lik yubi le yi dir. Be lə bir əla mət-
dar gü nə yı ğış mı şıq. Ona gö rə ki Hü seyn qu lu mü əl li min hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı hə mi şə Fax ra lı ilə bağ lı olub.

Mən hə lə uşa q i kən Ul duz la bir si nif də oxu du ğum za man lar 
hə mi şə Hü seyn qu lu mü əl li mi qals tuk lu, ədəb-ər kan lı ge yim də gö-
rən də ina nın ki, elə bil bi zim gə lə cə yi mi zə siq nal ve rir di ki, biz də 
elə ol ma lı yıq. Hü seyn qu lu mü əl li min ata sı na və ana sı na Al lah rəh-
mət et sin.

Cə miy yə ti mi zə də tə şək kür edi rəm ki, bu mö tə bər təd bi rin ida-
rə edil mə si ni mə nə hə va lə et di.

Hü seyn qu lu mü əl li min el mi ya ra dı cı lı ğı haq qın da Sey fəd din 
mü əl lim si zə ət rafl  ı mə lu mat ve rə cək dir.

An caq bir şe yi de yim, Hü seyn qu lu mü əl lim ilk ön cə mü əl lim 
idi və mü əl lim adı ən şə rəfl  i ad dır, la kin Hü seyn qu lu mü əl lim o 
zir və dən də yük sək də du rur du. Çün ki ke çən əs rin 50-ci ilin dən 
son ra Fax ra lı or ta mək tə bi ni qur ta ran la rın ha mı sı Hü seyn qu lu mü-
əl li mə min nət dar dır. Bu nu mən əli mi ürə yi min üs tü nə qo yub de yi-

ƏMİRXAN BA BA ŞO V

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universitetinin müəllimi, i.e.n., 

dos.



Hüseynqulu Məmmədli-100

11

rəm. Ona gö rə ki o, mək tə bin tə lim-tər bi yə si nə, mək tə bə mü əl lim 
kadr la rın cəlb olun ma sı na, təd ri sin təş ki li nə və mək tə bin hərtə rəfl  i 
in ki şa fı na əlin dən gə lə ni et miş dir.

Bu ocaq elə bir ocaq dır ki, Məm məd da yı söz dər ya sı, Ye tər nə nə 
söz dər ya sı, Hü seyn qu lu mü əl lim, Əli mü əl lim, El xan mü əl lim, mə-
nim əziz qar da şım El dar və qız lar ha mı sı bu ocaq dan çı xıb lar. Da ha 
doğ ru su, bu ocaq hə mi şə ya nır və gen də olan nə sil lə rə ötü rü lür.

Bor ça lı da, bəl kə də, Hü seyn qu lu mü əl lim ki mi ədə biy ya tı bi lən 
ikin ci bir mü əl lim yox idi. Əli mü əl lim də həm gö zəl ədə biy yat mü-
əl li mi, həm də gö zəl şa ir idi.

Hü seyn qu lu mü əl lim kənd də iş lə di yi vax tı, in di bu gün stan-
dart lar de yir lər, təh sil stan dar tı və s. o vaxt lar yox idi. Cə miy yə ti 
yax şı bi lən, cə miy yə ti gö rən, təh si li gö rən in san lar öz lə ri stan dart 
ya ra dır dı lar. Hü seyn qu lu mü əl lim Fax ra lı or ta mək tə bi nin tim sa-
lın da bü tün Bor ça lı da təh sil stan dar tı ya rat dı və təh si lin eta lo nu nu 
qoy du.

Val lah, hə ya tı mız ke çib-ge dir, biz də ar tıq 70-i keç mi şik, dö nüb o 
gün lə rə qa yı dan da gö rü rük ki, Hü seyn qu lu mü əl lim ya da dü şür və 
de yi rik ki, Al lah sə nə rəh mət et sin, Hü seyn qu lu mü əl lim. Yur dun-
yu van şən ol sun. Bu ocaq elə bir ocaq dır ki, bun dan ne çə Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si, elm lər na mi zəd lə ri çı xıb, yə qin ki, Hü seyn qu lu 
mü əl li min nə və və nə ti cə lə ri bu oca ğın la yiq li da vam çı la rı ola caq lar.
İn di isə çı xış üçün söz ve ri lir Sey fəd din mü əl li mə. Sey fəd din 

mü əl li min çı xı şın dan son ra hər kəs Hü seyn qu lu mü əl lim haq qın da 
ürək söz lə ri ni de yə bi lər.
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“XALQ QOR QUDŞÜ NA SI”

Hör mət li sədr, söz ver di yi ni zə gö rə tə şək kür edi rəm. Əv və la, 
si zə de yim ki, bu gün mən özü mə bir şə rəf bi li rəm ki, Bor ça lı Cə-
miy yə ti nin işin də iş ti rak edi rəm. Özüm Bi lə su var ra yo nun da nam. 
Am ma hal-ha zır da iş ğal al tın da olan tor paq la rı mız la bağ lı cə miy-
yət lə rin işi ni va cib he sab edi rəm. Bor ça lı da mü əy yən mə na da iş-
ğal al tın da dır. Əl bətt  ə, bu ya naş mam si ya si ba xım dan uy ğun gö-
rün mə yə bi lər. An caq bi zim o tor paq da kı ta ri xi mi zin can lı iz lə ri 
olan yer ad la rı nın döv lət si ya sə ti sə viy yə sin də də yiş di ri lə rək gür-
cü ləş di ril mə si ni to poq ra fi k iş ğal dan baş qa cür qiy mət lən dir mək 
müm kün də de yil dir. 

Bor ça lı İc ti mai Cə miy yə ti nin fəa liy yə ti ni qı raq dan iz lə yi rəm. 
Hə mi şə Zə lim xan mü əl lim lə gö rü şüb, ona Xə tai nin hey kə li nin qo-
yul ma sın da kı tə şəb bü sü və zəh mə ti nə gö rə bir qı zıl baş ba la sı ki mi 
tə şək kür et mək is tə mi şəm. Bu nu Al lah-taa la in di qis mət elə di.

Hü seyn qu lu mü əl lim Azər bay can mə də niy yə ti nin, o tay lı-bu 
tay lı bü töv Azər bay ca nın elə nü ma yən də lə rin dən dir ki, haq qın da 
da nış maq çox çə tin dir. Bə zən bi zim ha mı mız bu və ziy yət lə üz lə şi-
rik. Lap ya xın dan ta nı dı ğı mız bir adam haq qın da söz ve ri lən də elə 
bi li rik ki, onun haq qın da ən yax şı biz da nı şa bi lə rik. La kin xü su si lə 
ya xın dan ta nı dı ğın bir adam haq qın da da nış maq in sa nı çox vaxt 

SEY FƏD DİN RZA SOY

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tunun 
Mi fo lo gi ya şö bə si nin mü di ri, f.e.d., 

prof.
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çə tin və ziy yət də qo yur. Çün ki sən onu ya xın dan ta nı yır san və o 
şəxs bü tün ob ra zı, bü tün şəx siy yə ti, bü tün hə ya tı və fəa liy yə ti i lə 
elə so si al-ant ro po lo ji mə kan da o qə dər ge niş yer tu tur ki, bu bö-
yük lü yü, bu nə həng li yi bü tün əzə mə ti, “bo yu-bu xu nu” ilə gör mək 
üçün bir ba xış nöq tə si tap maq ol mur. Bax Hü sey nqu lu mü əl li mi 
də sə ciy yə lən dir mə yin çə tin li yi onun şəx siy yə ti üçün be lə bir ba xış 
nöq tə si nin ta pıl ma ma sın da dır. Doğ ru dan da, o, bö yük bir şəx siy-
yət, bö yük bir in san idi. Hü seyn qu lu mü əl lim elə in san lar dan dır 
ki, onun haq qın da da nı şan da “o, fi lan yer də ana dan olub”, “fi lan 
mək tə bi qur ta rıb”, “fi lan yer lər də iş lə yib” ki mi ifa də lər, cüm lə lər 
onun şəx siy yə ti ni sə ciy yələn dir mək üçün ya ra mır.

Mə nim Hü seyn qu lu mü əl lim lə ma raq lı bir ta nış lı ğım olub. O 
ta nış lıq da Hü seyn qu lu mü əl lim, bəl kə də, mə ni heç gör mə yib də, 
mən onun ola bi lər gö zü nə dəy mə mi şəm də. 

Vax ti lə, 90-cı il lər də, çox ağır bir dövr də, Azər bay can mil li-mə-
nə vi də yər lə ri nin to par lan dı ğı, mil lə ti nin özü nü müx tə lif ideo lo-
gi ya lar çər çi və sin də ax tar dı ğı bir dövr də Ki ta bi-Də də Qor qud En-
sik lo pe di ya sı nın ya ra dıl ma sı ide ya sı or ta ya atıl dı. Re dak si ya təş kil 
olun du. Mə nim dost la rım dan ora mə qa lə lər ve rən lər də var idi. 
Mən də bir dos tu ma qo şu lub ora ya get dim. “Oğuz eli” qə ze ti nin 
re dak si ya sın da qə ri bə şə kil də sa kit və təm kin li dav ra nış la rı olan 
bir in san diq qə ti mi cəlb et di. Cə lal Bəy di li dən (Məm mə dov) kim-
li yi ni so ruş dum:

– Hü seyn qu lu mü əl lim dir, ta nı mır sa n?
– Yox, ta nı mı ram. 
– Bi zim El xan Məm məd li nin ata sı dır.
Son ra lar Hü seyn qu lu mü əl lim lə ün siy yə tim “sa laməleyk”dən 

o ya na keç mə di. Am ma əvə zin də onu bol-bol din lə mi şəm. Fü zu-
li Ba ya tın, Ka mil Və li Nə ri ma noğ lu nun ya nı na ge dir dim. On la rın 
bir gə otur duq la rı otaq da Hü seyn qu lu mü əl li mə çox qu laq as mı-
şam, səb ri nə, dav ra nış tər zi nə çox hey ran ol mu şam.

La kin Hü seyn qu lu mü əl li mi Hü seyn qu lu Məm məd li ki mi da-
ha də rin dən baş qa bir sə bəb lə ta nı mı şam. El xan mü əl lim mə nə 
onun “Ki ta bi-Də də Qor qud”la bağ lı iki ki ta bı nı ba ğış la dı və mən o 
ki tab la rı açıb və rəq lə yən də hey rə tə gəl dim. 

Ki tab la rı oxu ma ğa hə mi şə mün də ri cat dan baş la yı ram. Bu ki-
tab la rın da mün də ri ca tı na ba xan da və ümu miy yət lə, on lar da top-
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lan mış ma te ri al la rın nə həng li yi ni gö rən də Hü seyn qu lu mü əl li min 
cı lız-can sız bə də nin də nə qə dər bö yük bir ener ji ol du ğu nun, o bə-
də nin nə qə dər bö yük bir mə də niy yət yü kü nü da şı dı ğı nın şa hi-
di ol dum. Hü seyn qu lu mü əl lim bu sə bəb lər dən, əs lin də, elə bir 
şəx siy yət lər dən dir ki, on la rı biz sər vət he sab edi rik. Mə sə lən, hər 
kənd də, el də, oba da elə adam lar olur ki, za ma nın kü lə yi, ya ğı şı, 
ha va sı on la rı də yiş mir. On lar elə əv vəl dən ne cə do ğu lur lar sa, han-
sı tər bi yə ni alır lar sa, axı ra can da o cür qa lır lar. On lar hara da ya-
şa maq la rın dan ası lı ol ma ya raq, saf kris tal ki mi də yiş mir lər. Hü-
seyn qu lu mü əl lim Bor ça lı da, Fax ra lı da ana dan olub. Bor ça lı, Fax-
ra lı, əs lin də, Azər bay can mə nə viy ya tı nı, Azər bay can mil li-mə nə vi 
də yər lər sis te mi ni, Azər bay can-türk kim li yi ni qo ru yub sax la yan 
ener ge tik ocaq lar dan bi ri dir. 

Mə ni ilk də fə Gür cüs tan da kı Azər bay can tor paq la rı na hü quq-
şü nas, ic ti mai fə al Elb rus Məm mə dov də vət edib. O mə nə xə bər 
yol la dı ki, Qa ra ya zı nın Sərt ça la-Mu ğan lı kən din də qey ri-adi bir 
Nov ruz bay ra mı ke çi ri lir. Yı ğış dıq get dik. Get dik və hey rə tə gəl-
dik. Bu ra da qə ri bə bir ab-ha va ya düş düm. İna nın ki, bu ra da da nı-
şı lan Azər bay can di li nin “Də də Qor qud ləh cə si” bey ni mi du man-
lan dır dı. Bə dii əsər lər də bə zən in sa nın ru hu nu oya dan söz lər, kəl-
mə lər olur. On la rın ha mı sı nı Mu ğan lı da eşit dim. Kənd ca maa tı nın 
da nı şı ğı mə ni hey rə tə gə tir di: in san lar san ki Də də Qor qu dun di li 
ilə da nı şır dı lar və heç tə sa dü fi  de yil di ki, ora da ke çə pa paq la rın iş-
ti ra kı ilə ke çi ri lən Nov ruz bay ra mın da na dir bay ram ənə nə lə ri qo-
ru nub qal mış dır.

Hü seyn qu lu mü əl lim də bax be lə bir mə də niy yət ocaq la rı nın 
bi rin dən çı xıb. O, bö yük-bö yük və zi fə lər də iş lə di, maa rif sis te min-
də ça lış dı, çox lu şa gird lər lə ün siy yət də ol du. Am ma Hü seyn qu lu 
mü əl li min kim li yi, həm in sa ni kim li yi, həm də mil li kim li yi heç 
vaxt də yiş mə di. Hü seyn qu lu mü əl lim öm rü nün so nu na qə dər hə-
ya tı nın hər bir anın da, hər bir də qi qə sin də elə Fax ra lı in sa nı ola-
raq, Bor ça lı in sa nı ola raq qal dı. Yə ni o, Azər bay can-türk kim li yi-
nin ar xe ti pik də yər lə ri nin da şı yı cı sı idi. Ar xe ti pik də yər lər odur 
ki, in san özü də bil mə dən 3000 ilin, 5000 ilin, 10 000 ilin də yər lə ri ni 
öz qa nın da, ge nin də da şı yır. Bə zən on lar üzə çı xır, bə zən də olur 
ki, on lar heç vaxt üzə çıx mır. Bu ar xe ti pik də yər lər Hü seyn qu lu 
mü əl li min dav ra nış la rın da da im tə cəs süm edir di. On da bir el ağ-
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saq qa lı nın dav ra nış la rı var idi. 
Bu ra ya gəl mə miş dən qa baq Hü seyn qu lu mü əl li min haq qın da 

olan xa ti rə ki ta bı nı tə zə dən və rəq lə dim: bir ne çə in sa nın söz lə ri 
diq qə ti mi xü su si cəlb elə di. Ona gö rə də in di Hü seyn qu lu Məm-
məd li kim li yin dən da nı şar kən onun alim kim li yin dən söh bət aç-
maq is tə yi rəm. İs tə yi rəm ki, onun şəx siy yə ti ni ba car dı ğım qə dər 
el mi ba xım dan sə ciy yə lən di rim. 

Hü seyn qu lu mü əl li mi çox is tə yən in san lar dan bi ri, onu, sö zün 
hə qi qi mə na sın da, tək cə mil li-mə nə vi dav ra nış la rı na gö rə, mə də-
niy yə ti nə gö rə yox, həm də el mi nə gö rə çox is tə yən adam lar dan 
bi ri Ka mil Və li Nə ri ma noğ lu dur. Ka mil mü əl lim Hü seyn qu lu mü-
əl li mi Azər bay can da heç kə sə qis mət ol ma yan bir ad la mü ka fat-
lan dı rıb: onu “xalq qor qud şü na sı” ad lan dı rıb. Hü seyn qu lu mü əl-
li min ki tab la rı na ye ni dən bax dım. Ora da qor qud şün as lı ğın ta ri-
xin dən, İran qor qud şün as lı ğı, Ame ri ka qor qud şün as lı ğı, Tür ki yə 
qor qud şü nas lı ğı, öz bək qor qud şün as lı ğı, ta cik qor qud şü nas lı ğı və 
s., o cüm lə dən qor qud şü nas lı ğın prob lem lə rin dən ge niş şə kil də 
bəhs edi lib. O prob lem lər dən bi ri nə to xun maq is tə yi rəm.

Hü seyn qu lu mü əl lim “Ki ta bi-Də də Qor qu d”un möv cud iki 
nüs xə si: Drez den və Va ti kan nüs xə lə ri haq qın da ay rı ca bir mə qa lə 
ya zıb. Araş dı rıb ki, bu Va ti kan nüs xə si Drez den dən kö çü rü lüb, ya 
yox. Çox cid di bir el mi mə sə lə ni qo yub və çox ma raq lı dır ki, Hü-
seyn qu lu mü əl li min or ada gəl di yi nə ti cə lər son də rə cə diq qə tə la-
yiq dir. O bi zim bü tün ta ri xi mi zi əha tə edən epo sun şi fa hi ya şa ma 
tər zin dən söh bət açıb. Yə ni in di əli miz də ya zı lı şə kil də olan epos 
vax ti lə şi fa hi şə kil də ne cə olub. Bu bi zim üçün ta ma mi lə qa pa lı 
bir dün ya dır. Çün ki əli miz də əl yaz ma lar dan baş qa heç nə yox dur. 
Hü seyn qu lu mü əl lim el min diq qə ti ni bu ak tu al mə sə lə yə yö nəlt-
mək is tə yib. O be lə bir qə naə tə gə lib ki, Drez den və Va ti kan nüs-
xə lə ri şi fa hi “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı nın müx tə lif nüs xə lə ri-
dir. Bəs bu şi fa hi epos re al lıq da ne cə olu b? Siz Drez den və Va ti kan 
nüs xə lə ri ni bir fo to ya bən zə də bi lər si niz, çün ki hər han sı əl yaz ma 
re al lı ğın yal nız ya zı lı şək li dir. Hü seyn qu lu mü əl lim də mə qa lə də 
bir mə sə lə or ta ya qo yub ki, bəs re al epos ne cə olu b. O gi rib hə min 
epo sun da xi li dün ya sı na və ina nın ki, qor qud şün as lıq da hə lə heç 
kə sin an la ma dı ğı və heç kə sin qoy ma dı ğı mə sə lə lə rin üs tü nə gə lib 
çı xıb. “Ki ta bi-Də də Qor qud”un Va ti kan və Drez den nüs xə lə rin də 



Hüseynqulu Məmmədli-100

16

ba yan dur la rın və sa lur la rın ta ri xi bə dii şə kil də əks olun du ğu üçün 
hə min əl yaz ma lar ba yan dur la rın və sa lur la rın tay fa mə na feyi ni,  
si ya si ba xış la rı nı özün də əks et di rir. Hal bu ki ulu əc dad Oğuz ka-
ğa nın Boz Oq – Üç Oq böl gü sü nə gö rə, Aruz Boz Oq lar dan dır və 
Sa lur Qa za na nis bə tən ən qə dim ha ki miy yət ənə nə si ni o təm sil 
edir. An caq “Ki ta bi-Də də Qor qud”un əli miz də olan nüs xə lə rin də 
Aruz Oğuz eli ni par ça la yan düş mən ki mi təq dim olu nur. Hal bu-
ki Aruz ti rə mən su biy yə ti nə gö rə Boz Oq dur. Boz Oq lar isə Oğuz 
ka ğa nın ha ki miy yət ver di yi tay fa lar dır. Bu ra da or ta ya çox ma raq-
lı bir mə sə lə çı xır: əgər bu epos Üç Oq tay fa la rı olan sa lur lar dan, 
ba yan dur lar dan yox, Boz Oq tay fa la rın dan ya zı ya alın sa idi, on da 
onun məz mu nu ne cə olar  dı  ? 

Biz bi li rik ki, hər iki epos Azər bay can la bağ lı dır. Va ti kan nüs-
xə si də, Drez den nüs xə si də. Bu mə sə lə yə Hü seyn qu lu mü əl li min 
öz ba xış la rı var idi. Bir de tal dan da nı şım. Onun in tel lek tu al im-
kan la rı nı nü ma yiş elət dir mək is tə yi rəm. Bü tün bu mə sə lə lə ri si-
zə ona gö rə da nı şı ram ki, qor qud şü nas lıq nə həng bir dün ya dır 
və Hü seyn qu lu mü əl lim, bax ma ya raq ki, elm lər na mi zə di, elm-
lər dok to ru de yil di, bu sö zü mən bü tün cid di yyə tim lə iş lə di rəm, 
öz həm kar la rın dan fərq li ola raq, Də də Qor qud dün ya sı nı bü töv 
şə kil də tə səv vür elə mə yi ba ca rır dı. Bu hər ali mə qis mət ol ma yıb. 
Bax ma ya raq ki, Də də Qor qu dun epik coğ ra fi  ya sı nın nə həng li yi ni 
(har ada oğuz var sa, or ada Də də Qor qud var) Or xan Şa iq də de yib, 
Mə hər rəm Er gin də de yib, baş qa la rı da de yib, am ma mə sə lə ni Hü-
seyn qu lu mü əl lim ki mi qo yan ol ma yıb. O, mə sə lə ni be lə qoy muş-
dur. O de yir di ki, ola bil məz ki, bu das tan yal nız ba yan dur la rın və 
sa lur la rın içə ri sin də ol sun. Das tan 24 oğuz tay fası nın ha mı sın da 
olub. On la rın məz mu nu ne cə olub, han sı boy lar dan iba rət olu b? 
Mə sə lən, bu gün “Ki ta bi-Də də Qor qud”un ne çə bo yu ol ma sı haq-
qın da mü ba hi sə ge dir: 12 boy, 6 boy... 

12 boy, 6 boy oğuz et no kos mik mo de li nin 24-lük qu ru lu şu nu 
özün də əks et di rir. Yə ni oğuz lar 24 tay fa dan iba rət dir lər. “Ki ta bi- 
Də də Qor qud” isə 12 boy dan iba rət dir. Bu, za hi ri bir uy ğun suz-
luq ya ra dır. Əbül qa zi “Oğuz na mə”sin də ma raq lı bir mə lu mat var. 
Oğuz ka ğa nın za ma nın da bö yü müş, çox lu tay fa la rı, döv lət lə ri öz 
içə ri si nə da xil et miş im pe ri ya nı Oğuz ka ğa nın ölü mün dən son ra 
ye ni dən yeni tərkibdə qurmaq, yə ni 24 tay fa nın ara sın da böl mək 
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la zım gəl di. Bir mə ra sim ic ra elə di lər. Mər kəz də xa qa nın ça dı rı nı 
qur du lar. Sağ da və sol da 6-6 ça dır qur du lar. On dan son ra 24 oğuz 
tay fa sı nı 2-2 ol maq la 12- ni sağ, 12- ni də sol ça dır la ra yer ləş dir di lər. 
Yə ni 24 tay fa dan iba rət olan Oğuz eli bü tün hal lar da boy ola raq 12 
bo ya çev ril di. 24 boy 12 ça dır-boy şək lin də dü zən lən di. Bun dan 
irə li gəl mək lə oğuz lar bu 12 ça dı rı bə dii dü şün cə də, poe tik dü şün-
cə də 12 boy-das tan şək lin də tə cəs süm et dir di lər. Tə sa dü fi  de yil ki, 
Va ti kan nüs xə si 6 boy dan iba rət dir. Bu nüs xə ni diq qət lə nə zər dən 
ke çir sə niz, gö rə cək si niz ki, Va ti kan, əsa sən, Sa lur Qa zan la bağ lı 
boy lar dan iba rət dir. Bu nüs xə Üç Oq la rın 6 ça dır-boy lar dan iba rət 
qu ru lu şu nu əks et di rir. Baş qa söz lə, Va ti kan əl yaz ma sı Sa lur Qa-
za nı tə rən nüm edən nüs xə dir. Hü seyn qu lu mü əl lim də mə sə lə ni 
məhz bu cür qoy muş du. Əgər “Ki ta bi-Də də Qor qud”un di gər yer-
lər dən əl yaz ma sı ta pıl say dı, onun için də bu gün bi zim oxu du ğu-
muz boy lar ol ma ya da bi lər di.

Bu ya xın lar da İran da, Türk mə nis tan la sər həd tə rəf də “Də də 
Qor qud” ənə nə si nə aid bir mətn, oğuz na mə mət ni ta pıl dı və bu-
nu “Ki ta bi-Də də Qor qud”un 3-cü nüs xə si elan elə di lər. Hal bu-
ki “Ki ta bi-Də də Qor qud” bir ya zı lı abi də dir. Ye ni ta pıl mış nüs xə 
isə ümu miy yət lə das tan de yil, bir nə si hət ki ta bı dır. Əv və lin də də 
açıq şə kil də de yi lir ki, “Də dəm Qor qud 40 şa gir də ver nə si hət” və 
Hü seyn qu lu mü əl li min nə zə riy yə si bu ra da özü nü doğ rul dur. Bu 
mətn oğuz la rın de yil, oğuz lar dan son ra kı türk man la rın mə na fe yi-
ni özün də əks et di rir. Yə ni ye ni əlya z ma Oğuz döv rü nə yox, Oğuz-
dan son ra kı türk man epo xa sı na aiddir. 

Bir də mə ni Hü seyn qu lu mü əl li min ya ra dı cı lı ğın da ən çox hey-
rə tə sa lan onun bu qə dər zən gin mə lu mat la rı ne cə əl də et mə si dir. 
Siz ina nın ki, onun ya ra dı cı lı ğın da Tür ki yə sa hə si qor qud şü nas-
lı ğı, Azər bay can sa hə si qor qud şü nas lı ğı, Öz bə kis tan sa hə si qor-
qud şü nas lı ğı, türk lər, ta tar lar, hətt  a İran, ta cik lər, ame ri kan lar... 
ha mı sı öz ək si ni ta pıb. Bü tün bun lar in san dan gər gin zəh mət, gər-
gin mü ta li ə is tə yir. Bəs bü tün bun la ra Hü seyn qu lu mü əl lim ne cə 
na il oldu? İçin də olan Qor qud sev gi si i lə na il ol du. Hü seyn qu lu 
mü əl lim üçün Qor qud hər şey de mək dir. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
Hü seyn qu lu mü əl lim öm rü nün şər ti ola raq son his sə si ni qor qud-
şü nas lı ğa ver di, “Ki ta bi-Də də Qor qud”a həsr elə di. Hü seyn qu lu 
mü əl lim Də də Qor qud abi də si nə özü nün ba xış lar sis te mi ni for ma-
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laş dır dı. Bu ba xış lar sis te mi nin əsa sın da Qor qud du rur. Hü seyn-
qu lu mü əl li mə gö rə, Qor qud Azər bay can mil li mə də niy yə ti nin 
özü, Azər bay can epo su nun, ümu miy yət lə, Azər bay can et nik-mə-
nə vi dü şün cə si nin aça rı dır, me to do lo ji açar dır. 

Me tod, siz ha mı nız bi lir si niz ki, bir açar de mək dir. Av to mo bi li 
tə mir edər kən bi zdə hök mən açar lar top lu su ol ma lı dır. O açar la rın 
öl çü sü o av to mo bi lin de tal la rı nın öl çü sü nə uy ğun gəl mə li dir ki, 
on la rı aça bi lə sən. Hü seyn qu lu mü əl lim üçün də “Də də Qor qud” 
mə də niy yə ti aç maq üçün bir açar idi. O, mə də niy yət xə zi nə mi zin 
qa pı la rı nı hə min açar la açır dı. Hü seyn qu lu mü əl lim be lə he sab 
edir di ki, Azər bay can mə də niy yə ti nin elə bir ha di sə si ola bil məz 
ki, hə min “Qor qud aça rı” ilə açıl ma sın. 

Bəs nə yə gö rə be lə de  yir  di  ?!
Hü seyn qu lu mü əl li min ya naş ma sı nın hə ya ti li yi ni, doğ ru lu ğu-

nu, əs lin də, bu gün Azər bay can qor qud şü nas lı ğın da, folk lor şü-
nas lı ğın da ge dən mü ba hi sə lər təs diq et mək də dir. Rəh mət lik Mi-
rə li Se yi dov de yir ki, “qor” – od dur, “qud” – qüv və de mək dir. O, 
“Qor qud”u mü qəd dəs ruh ki mi izah edir di. Doğ ru dan da, Də də 
Qor qu dun funk sio nal se man ti ka sı bu eti mo lo gi ya nı təs diq edir.  
M.Se yi dov bir də de yir di ki, Də də Qor qud şa man dır və bu nu da 
əsas lan dır ma ğa ça lı şır dı. Doğ ru dan da, Də də Qor qud da bir şa man-
lıq da gö rü nür. Bi ri de yir ki, Də də Qor qud öv li ya dır: “Haqq-taa la 
kön lü nə il ham edər di”. Doğ ru dan da, Də də Qor qud da bun la rın 
ha mı sı var. Bəs mə sə lə nin ma hiy yə ti nə ilə bağ lı dı r? Bi lir si niz ki, 
ağa cı kə sən də onun ya şa dı ğı il lər dai rə lər şək lin də gö rü nür. Mə sə-
lə bu ra sın da dır ki, Də də Qor qud ob ra zı nı da bir təh lil müs tə vi si nə 
gə ti rib, onu en kə si yi nə “kə sən də” ob ra zın keç di yi bü tün mər hə lə-
lər gö rü nür. Bu ra dan ba xan da gö rür sən ki, Də də Qor qud da in sa-
nın özü nü tə bi ət dən, bəl kə də, heç in sa nın özü nü hey van dan ayır-
ma dı ğı döv rün iz lə ri gö rü nür. Də də Qor qud ob ra zı in sa nın özü nü 
hə lə hey van dan ayır ma dı ğı, in san la hey va nın özü nü tə bii ha di sə 
ola raq bir bü töv ki mi dərk et di yi dövr dən tut muş bü tün ta ri xi, is-
tə yir lap Sə fə vi lər ol sun, Ata bəy lər ol sun, lap qə dim lər ol sun, fərq 
et məz, o gün dən bu  gü nə ki mi bü tün mə də ni də yər lə ri, mil li-mə-
nə vi də yər lə ri özün də cəm ləş di rib. Hü seyn qu lu mü əl lim bu anı 
tu ta bil miş di və Azər bay can folk lor şü nas lı ğın da ya ra nan mü ba-
hi sə lə rin mər kə zin də o du rur ki, folk lor şü nas la rın ək sə riy yə ti nin 
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Hü seyn qu lu mü əl lim də ol du ğu ki mi ge niş ba xış nöq tə lə ri yox dur.  
Bəs Hü seyn qu lu mü əl li min ba xış la rı ha ra dan qay naq la nı r?

Hü seyn qu lu mü əl lim mil li-mə nə vi də yər lə rin, et no sun tə-
bii ha di sə ola raq ener ji si nin bağ rın dan, özün dən qop muş dur və 
Hü seyn qu lu mü əl lim heç vaxt o də yər lər dən ay rı düş mə di. Gəl-
di şə hə rə, am ma ye nə də hə min də yər lə rin da şı yı cı sı ola raq qal dı. 
Hü seyn qu lu mü əl li min bö yük lə dav ra nı şı na, ki çik lə dav ra nı şı na 
ba xır dın, Fax ra lı da ne cə dav ra nıb lar min il lər bo yu, Hü seyn qu lu 
mü əl lim də elə dav ra nır dı. El xan mü əl lim onun oğ lu dur, kənd də 
do ğu lub, şə hər də bö yü yüb, şə hər dav ra nış tərz lə ri ni, ola bi lsin ki, 
mü əy yən qə dər gö tü rüb. Am ma Hü seyn qu lu mü əl lim şə hər mü-
hi tin də nə qə dər ya şa sa da, on da bu dav ra nış lar ya ran ma dı. O, 
ta ma mi lə axı ra can türk et nik-mə də ni kim li yi nin tə bii də yər lə ri ni, 
yə ni Yer kü rə si nin də rin qat la rı na can ge dib çı xan tə bi ət ener ji si-
nin, mə nə viy yat ener ji si nin, ila hi ener ji nin gü cü nü özün də da şı dı. 
Əs lin də, onu bu gün var edən, bu gün in san la ra sev di rən, onun ob-
ra zı nı əsr lər bo yu ya şa maq da da vam edə cək sər vət ki şi lər dən bi ri 
edən hə min et nik mil li-mə nə vi də yər lə rə bağ lı lı ğı dır. 

Mən bu mə na da be lə he sab edi rəm ki, Ka mil mü əl li min ona 
ver di yi “Xalq qor qud şü na sı” ti tu lu bö yük bir ad dır. Hə lə heç kəs 
bu ada la yiq gö rül mə yib. Ka mil mü əl lim “xa la xət ri n” söz de yən 
adam de yil. Hə qi qi mə na da Hü seyn qu lu mü əl li min el mi tə fək-
kü rü nə ar xa la nır dı. Hü seyn qu lu mü əl li mə ağ saq qal ki mi hör mət 
qoy maq bir ay rı şey dir, alim ki mi həm kar lıq elə mək ay rı şey dir. 
On lar həm kar lıq edir dilər. Bu nu mə nim de mə yi mə eh ti yac yox-
dur, çün ki Hü seyn qu lu mü əl li min ya ra dı cı lı ğı or ta da dır. Ki tab lar 
or ta da dır, mə qa lə lər or ta da dır, sa ğ ol sun lar ki, o iki cild nəşr olun-
du. Özü nəşr et dir di. Mən çox se vi ni rəm on la rın nəş ri nə. O cild lər 
haq qın da mən is ti-is ti yaz dım. Mən dü nən ge cə onun ki tab la rı nı 
bir da ha və rəq lə yən dən son ra Ka mil mü əl li mə ürə yim də “əh sən” 
de dim. Bu ad Hü seyn qu lu mü əl li mə ha lal dır. O, bax ma ya raq ki, 
elm lər na mi zə di ol ma dı, yə ni dip lom al ma dı, bax ma ya raq ki, elm-
lər dok to ru ol ma dı, am ma bi zim qor qud şü nas lı ğı hə lə bun dan 
son ra də yər lən di ri lə cək, hə lə bun dan son ra ma hiy yə ti üzə çı xa caq 
el mi te zis lər lə zən gin ləş dir di. 

Hü seyn qu lu mü əl li mə olan mə həb bə tim bir Azər bay can in sa-
nı na olan mə həb bə tim dir. Hü seyn qu lu mü əl lim ki mi in san lar mil-
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li də yər dir. Be lə in san lar sağ lıq la rın da mil li sər vət ol duq la rı ki mi, 
hə mi şə də yər ola raq qa lır lar. 

Allah rəhmət eləsin!
Təşəkkür edirəm.
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HÜ SEYN QU LU MÜ ƏL LİM DƏ DƏ QOR QUD
RU HU NUN ƏYA Nİ MAD Dİ LƏŞ MİŞ FOR MA SI DIR

Biz bu gün Də də Qor qu dun ru hu nun hü zu ru na, ət ra fı na yı ğış-
mı şıq. Hü seyn qu lu mü əl li mi mən gör mə mi şəm. Am ma ic ti mai rəy 
var, çev rə var, ruh var və ora da bir ob raz var, ora dan də yər ve rir-
sən. Yaz dıq la rın dan, qoy du ğu iz lər dən oxu ya raq, həm də onun be-
lin dən gə lə nlə rə ba xa raq qiy mət ve rir sən. Sey fəd din mü əl lim çox 
gö zəl mə ru zə et di, çox sağ ol sun. Onun mə qa lə lə ri ni, yaz dıq la rı nı 
oxu duq ca bir el ru hu, mil lət ru hu ha mı sı bir vəh dət də dir, bü töv-
dür, ya rım çıq de yil. On dan gə lən bir şey dir ki, El xan mü əl li mi nə 
qə dər şə hər li elə sən də, El xan mü əl lim şə hər li de yil. Ətt öv bə, El xan 
mü əl lim də bir qram şə hər li ru hu yox dur. Özü də ti pik bir ob ra zı 
özün də sə fər bər eləyib. Mə sə lən, Fax ra lı da mən də fə lər lə ol dum, 
qə ri bə bir zən gin kənd dir. O kənd adət-ənə nə lər, folk lor dər ya sı dır. 
Ora en sik lo pe dik bir mə kan dır. Can lı bir mə kan dır. Mə sə lən, Bor-
ça lı folk lo ru de yən də Fax ra lı nın içi nə gi rib öy rən sən, ba xar san ki, 
bü tün de tal la rı ora da dır, ənə nə lər, ta rix ora da dır və ora dan ma ya-
la nan in san ki Ba kı da əri yə bil mə di, mə nə vi dün ya sı as simil ya si ya 
ol ma dı El xan mü əl lim, o cüm lə dən El dar mü əl lim ki mi. El dar nan 
mən çox tə mas da ol dum. Ara dabir sö zü müz çəp gə lir. O da çox 
tə bii şey lər dir. Ba cı la rı mız haq qın da da mə lu ma tı mız var. Yə ni ur-
vat lı bir ailə dir. Ur vat lı in san lar dır, ək sə riy yə ti də çox iç dən gə lən 

ZƏLİMXAN MƏMMƏDLİ

Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri
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ta nı dıq la rım el ilə bağ lı dır, mil lət lə bağ lı dır, də yər lə bağ lı dır, mil-
lət çi lik lə bağ lı dır. O da Hü seyn qu lu mü əl li min xid mə ti dir, ma ya sı-
dır, ge ni dir. Hü seyn qu lu mü əl lim də Də də Qor qud ru hu nun əya ni 
mad di ləş miş for ma sı dır öv lad la rıy nan. Bu ba xım dan mən, tə bii ki, 
bu ra da ola raq da im el qay ğı sı çək mək, eli dü şün mək, in san la rı el-
mə təşviq elə mək, in san la ra çağ daş dün ya da ye ri ni da ha ay dın gös-
tə rən bir pe da qoq ola raq is ti qa mə ti doğ ru ver mək, han sı ki ba yaq 
bur ada qeyd elə di lər bir il də 75 nə fərin ali mək tə bə qə bul ol ma sı 
onun qoy du ğu tə lim dən, onun aşı la dı ğı el mə bağ lı hə vəs dən iba rət 
şey lər dir. 

Biz El xan mü əl lim lə söh bət elə dik. Tə bii ki, son 10 il də El xan 
mü əl lim bi zim Bor ça lı Cə miy yə tin də fəal iştirak edir, bi rin ci Elat 
bay ra mı nın açı lış nit qi ni də o et di. Elat bay ra mı nın açı lı şın da o coş-
qu ki var idi, El xan mü əl lim ikin ci o coş qu nu ya şa yar mı, bil mi rəm. 
O nit qə ba xış ke çir dim. Na tiq lər birəl li da nı şırdı, El xan mü əl lim 
ikiəl li da nı şır dı, iç dən da nı şır dı.

De mə li, o nə ha zır laş mış dı ki, onu da nı şa ram, bu nu da nı şa ram. 
Ruh o qə dər zən gin idi  ki, ailə də al dı ğı tər biyə, bi zim bu mü hit də 
bir-bi ri mi zə ver di yi miz “qi da”lar, özü nün el mi araş dır ma la rı El-
xan mü əl li mi be lə for ma laş dır mış dır. 

Hü seyn qu lu mü əl li mə Al lah rəh mət elə sin, ru hu şad ol sun ki, 
Azər bay can cə miy yə ti nə, eli mi zə, oba mı za, türk dün ya sı na be lə bir 
ailə ve rib ki, bu ailə nin hər bir üz vü bir də yər dir. Ye nə de yi rəm, 
El dar nan sö zü müz çəp gəl sə də, El dar tə miz in san dır, lə ya qət li in-
san dır, əx laq lı bir ki şi dir və tə bii ki, ona gö rə də çox qü rur lu yam 
ki, eli miz dən türk dün ya sı na bəxş olu nan ay dın lar dan bi ri Ba kı 
mü hi tin də var lı ğı nı sax la dı və Ba kı mü hi tin də bu gün lə ri mən dü-
şün dü yüm Bor ça lı nın dər di-sə ri, so si al prob lem lə ri de yil, ona gö-
rə Azər bay ca nın ki fa yət qə dər kənd lə ri var. Bor ça lı nın stra te ji ma-
hiy yə ti ni bi lir di ki, Bor ça lı ta raz lıq nöq tə si dir. Bor ça lı nın ol ma ma sı 
bur ada, de mək olar ki, din lə ra ra sı sa vaş mey da nı na çev ri lə bi lər. 
Azər bay can döv lət çi li yi Ab şe ro na sı xı lıb məhv ola bi lər. O, Bor ça-
lı türk dün ya sı na mə də niy yət ix rac edən, də də qor qud çu lu ğu ix rac 
edən, is teh sal edən və ötü rən bir ocaq dır. O ocaq uğ run da da va 
ge dir. Da va nın fəl sə fə si odur. Bi zim Azər bay canət ra fı coğ ra fi  ya la-
rın il ha qı nın kö kün də Azər bay can türk lə ri nin var ol ma ğı bü tün lük 
fəl sə fə si ni da ğıt maq du rur.
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Düz 10 il dir ki, El xan mü əl limə ona gö rə bö yük qar daş ki mi 
eh ti ra mı mı bil di ri rəm, ay dın lı ğı qar şı sın da da, eli nə bağ lı lı ğı qar-
şı sın da da baş əyi rəm. Çox lə ya qət li bir ki şi ol du ğu na gö rə qü rur 
du yu ram ki, 10 il sə ra sər tə rəd düd eləmə dən qı lın cı nı sı yı ran vax tı 
da ol du, qə lə mi ni çı xar dan vax tı da ol du, sa zı kök ləyən vax tı da 
ol du. “Ru ha ni ”yə la zım dır, “Ru ha ni ”yə kök lə di, ”Mis ri ”yə la zım-
dır, ”Mis ri” yə kök lə di və heç  kim dən çə kin mə di ki, onun ka rye ra sı, 
bu nun nü fu zu hə qi qə tin ya nın da ol du. O da, ye nə də de yi rəm, o 
ki şi nin, o ailə nin, o bö yük lə ri mi zin, o ana nın xid mət lə ri dir, ver di yi 
süd dür, ver di yi ma ya dır. Ona gö rə də ru hu şad ol sun. Sey fəd din 
bə yin bu çı xı şı, mən bi lən, gö zəl bir sis tem də ol du, el di lin də da-
nış dı. 

Hü seyn qu lu mü əl li min ma hiy yə ti Azər bay can cə miy yə ti nə çat-
dı rıl ma lı dır. Həm də bor ça lı la ra da çat dı rıl ma lı dır və mən El xan 
mü əl li mə bu gün kü gü nün tə şəb büs ka rı ol du ğu na gö rə tə şək kür 
edi rəm, oca ğı seç di, yə ni ocaq dan baş la yan bir şey ol du. El xan mü-
əl lim bir söz de yib, onu mən al dım, elə göy də tut mu şam ki, Fax-
ra lı da öy ti kə cək. O da o ki şi nin ru hu nu şad edən bir şey ola caq. 
Elə bu ra da ca olub, qə rar bu ra da ca ve ri lib. İn di biz qə ra rın üs tü nə 
ge di rik ki, El xan mü əl lim, bu nu elə. Al lah xe yir li elə sin. Ru hu şad 
olsun.
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MƏN ONU X SİNİFDƏ OXUDUĞUM
VAXTLARDAN TANIYIRAM

Hör mət li mə ra sim üzv lə ri, bu gün kü məc lis, əl bətt  ə, Al lah rəh-
mət elə sin, Hü seyn qu lu mü əl li min anım gü nü dür, onun anım ili-
dir, ona gö rə yığıl mı şıq. Ona gö rə mən də Hü seyn qu lu mü əl li mi 
ya xın dan ta nı yan adam ki mi, ta nı şı ki mi bir ne çə kəl mə söz de mək 
is tə yi rəm. Mən Hü seyn qu lu mü əl li mi 10-cu si nif də oxu yan da ta-
nı dım. O vaxt lar 1947-48-ci il lər də be lə idi ki, bü tün ra yon da olan 
im ta han bir mək təb də ve ri lir di. 1947-ci il də bü tün kənd lə rin şa-
gird lə ri bi zim kən də gəl di lər. Hü seyn qu lu mü əl lim de yib-gü lən 
ca van bir mü əl lim idi. Mən ora da onu ta nı dım. Son ra tə sa dü fən 
Ba kı da, şə hə rin mər kə zin də rast laş dıq. Mən onu ta nı dım, o isə 
mə ni ta nı ma dı. Qa ba ğı nı kəs dim, “Hü seyn qu lu mü əl lim, xoş gəl-
mi sən”, – de   dim. Mən elə bil dim ye nə nə yə sə gə lib. Son ra söh-
bət vax tı de di: “Mən gəl mi şəm, da ha bura da ya şa yı ram”. Özü də 
na zir lik də iş lə yir di. Mən də o vaxt ilin axı rın da bir ay na zir lik də 
otu rur dum. De mək olar ki, hər  gün gö rü şür dük. Bi zim na zir lik lə 
on la rın na zir li yi də bir mərtəbədə idi. O vax tdan mən Hü seyn qu lu 
mü əl lim lə ya xın ol dum, ta son gü nü nə qə dər. İca zə ve rin onun ru-
hu nu şad et mək üçün bir az Qu ran oxu yum. Al lah rəh mət elə sin! 

İSA MEHDİYEV
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MAA RİF PƏR VƏR İN SAN

Mən rəh mət lik Hü sey nqu lu mü əl li mi bir maa rif pər vər in san ki-
mi ta nı yır dım. Fax ra lı or ta mək tə bi nin püx tə ləş mə sin də, in ki şa fın-
da çox bö yük əmə yi olub. Biz elm ada mı yıq. Hə mi şə mən de mi şəm, 
ye nə də de yi rəm ki, hə ya tın in ki şa fı an caq elm də dir. O ki şi o vaxt 
bu nu gö rür müş. Mə sə lən, Tür ki yə də tə lə bə lər de yir dilər ki, ho cam, 
azan oxu nur. De dim çıx çö lə. Yüz kəs Al la ha dua et sən be lə, el min 
qar şı sın da aciz sən. Al lah rəh mət elə sin, o, Fax ra lı or ta mək tə bin də 
iz qoy ub get di. Mən uşaq idim, 10 ya şım var idi. Mək təb bi zim ev lə 
ya na şı idi. Mək təb ye ni ti kil miş di. Gi riş pil lə kən lə ri nin sa ğın da bir 
daş var dı.

Sə hər gəl dim, mək tə bin hə yə tin də əli mə şü şə keç di. Baş la dım 
da şı qa zı ma ğa. Yu mur ta bo yu qə dər qaz mış dım da şı. Bir də gör-
düm qu la ğı mı tu tub. Ba şı mı qal dır dım ki, Hü seyn qu lu mü əl lim-
dir. Ya dım da de yil, nə sə de di. “Bax bu nu dü zəlt mə li sən”, – de di. 
Get dim ev də de dim be lə bir şey elə mi şəm. Rəh mət lik atam gəl di 
nə sə bir su vaq vur du ora. Ye nə hə min yer də ağ lə kə du rur. Onun 
əli nin qu la ğı ma dəy mə si nin mə nim bir alim ki mi ye tiş mə yim də 
mü əy yən rolu ol muş dur. Mən hə mi şə de yi rəm ki, az-çox bu sə viy-
yə yə çat ma ğı ma gö rə Fax ra lı or ta mək tə bi nə borc lu yam. Mə nə or ta 
mək təb təh sil ve rib. Ali mək təb heç  nə ver mə yib. Sa də cə, mə nə yol 

ETİ MAD BAY RA M OĞ LU 
EY VAZ LI

Prof.Dr., Tür ki yə Cüm hu riy yə ti 
Ka ra bük Uni ver si te ti 
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gös tə rib, ix ti sas ve rib. Am ma mə nim tə mə li mi or ta mək təb qo yub. 
Hə yat da Hü seyn qu lu mü əl lim maa rif pər vər in san ki mi iz qo yub. 
Hə qi qi mə na da iz qo yub. Ru sun bir yax şı sö zü var. Biz ha mı ya mü-
əl lim de yi rik. Ali mək təb mü əl li mi nə də, or ta mək təb mü əl li mi nə 
də mü əl lim de yi rik. Am ma rus de yir “uçi tel”, bir də “pre po da va-
tel”. Uçi tel öy rə dən dir, prepo da va tel isə sə nə ve ri rəm, de yi rəm sən 
qə bul et. Türk lər də də fərq li dir. Türk de yir ki, öy rət mən, bir də öy-
rə tim gö rəv çisi. Ali mək təb mü əl li mi nə de yir lər öy rə tim gö rəv çi si. 
Yə ni öy rə də nin işi nin ba şın da du ran. Bir də var öy rət mən. Sə ninki 
öy rət mək dir, sə nin işin bu dur. Am ma biz də o yox dur. Hü seyn qu lu 
mü əl lim pe da qoq idi. Çün ki o həm el mi gö rür dü, həm təh si li gö-
rür dü. 

Al lah ona qə ni-qə ni rəh mət elə sin! Biz onun bor cu nu qay ta ra 
bil mə rik, in ş al lah, hə yat da vam eləyir. Gənc lər də ta ri xi ni, keç mi şi-
ni öy rən mək lə mü əy yən qə dər qa ba ğa ge də bi lə r. Ha mı nı za tə şək-
kür edi rəm, çox sa ğ o lun. 
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ONUN ÇÖH RƏ Sİ Nİ GÖ RƏN DƏ ATA MIN 
BƏN ZƏ Rİ Nİ GÖ RÜR DÜM

Mən heç göz lə məz dim ki, siz mə nə söz ve rə cək si niz. Hü seyn-
qu lu mü əl li mi mən gör mü şəm bir 1-ci, 2-ci si nif də oxu yan dövr də, 
bir də Maa rif Na zir li yin də iş lə di yi dövr də. Am ma mən Hü seyn qu-
lu mü əl li mi gör mə dən də elə bi lir dim mə nim çox söh bət lə rim olub, 
dərd lə şir dim. Atam la söh bət edən də elə bi lir dim Hü seyn qu lu mü-
əl lim lə söh bət edir əm. İn di bil mi rəm de yə cə yi mi ne cə qə bul edər-
si niz. Bu nu mə nə us ta dım Əli Sən gər li de miş di, 1941, ya da 1942-ci 
il də Hü seyn qu lu mü əl lim bir də nə şeir ya zıb. Oğ lun dan mək tub 
gəl mə yən ana nın ke çir di yi hə yəcan lar la bağ lı be lə bir şeir ya zıb. 
Bu nu mə nim ata ma həsr eləyib. Nə nə min ke çir di yi hə yə can lar ora-
da öz ək si ni ta pıb. İn di mən bu id di a nı irə li sür səm, de yə cək lər, ay 
və tən daş, Sü ley man Rüs tə min o şei ri nə idi?!

Mən heç bi ri ni bir-bi riy nən qar şı laş dır maq is tə mi rəm. Hü seyn-
qu lu mü əl lim şa ir idi. Ne cə şa ir ola bil mə yəy di ki, göz açıb Məm-
məd ki şi nin, Ye tər nə nə nin söh bət lə ri ni eşit miş di. İn di mən ola bi-
lər düz gün de yə bil mə rəm, El xan mü əl lim mə nim səhv lə ri mi dü-
zəl dər. Bir də fə El xan mü əl lim dos tuy la bə ra bər gə lir evə. Nə nə si 
Ye tər nə nə elə bi lir bu da Fax ra lı dan dır. De yir, a ba la, ha ra lı sa n? 
De yir şə ki li yəm. De yir dər din alım, ney nə yək, on lar da adam dır. 
Be lə bir mü hit də bö yü müş dür. 

RƏ ŞİD FAX RA LI

Azər bay can Res pub li ka sı nın
Əmək dar jur na lis ti, şa ir-pub li sist
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Yə ni o dövr də şa gird-mü əl lim mü na si bət lə ri ni mən ata mın tim-
sa lın da Hü seyn qu lu mü əl lim dən gör düm. Mən si zə bö yük min nət-
dar lı ğı mı bil di ri rəm ki, siz onu qor qud şü nas ki mi təq dim elə diniz. 
Am ma mən Hü seyn qu lu mü əl li min ən bö yük xid mət lə ri nin bi ri ni 
də məhz bi zim kənd də Fax ra lı or ta mək tə bin də, Fax ra lı or ta mək-
tə bi nin tim sa lın da Bor ça lı da, ümu mən Azər bay can mək təb lə rin də 
mü əl lim li yin xa rak te ri ni ya şat dı ğı na gö rə, təl qin elə di yi ni ba car-
dı ğı na gö rə, o ki şi qar şı sın da məhz bu na gö rə baş əyi rəm. Ka mil 
mü əl lim xal qın qor qud şü na sı adı nı ver di, am ma Ka mil mü əl lim in-
ci mə sin, mən də de yim ki, Hü seyn qu lu mü əl lim həm də mü əl lim-
li yin mü əl li mi idi. 

Mən Hü seyn qu lu mü əl li min özü nü gö rən də də, çöh rə si ni gö-
rən də də is tər-is tə məz tək cə əmi ki mi yox, həm də ata mın bən zə ri ni 
gö rü rəm. Mən baş əyi rəm o ki şi nin ru hu qar şı sın da. 

Bu, Hü seyn qu lu mü əl li min şər ti ya şı dır. Də də Qor qud de miş-
kən, bu nun öm rü əbə diy yət lə bağ lı ki şi dir. 

Al lah rəh mət elə sin. 
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HƏ Mİ ŞƏ Bİ ZİM EV DƏ SÖH BƏ Tİ OLAN İN SAN

Çox ge niş da nı şıl dı. Mə nim gü cüm çat ma ya caq. Am ma bir şey 
var ki, mən uşaq lıq dan Hü seyn qu lu mü əl li mi ta nı mı şam. Ona gö-
rə ki Kə pə nək çi də or ta mək təb ol ma yıb, tam or ta mək təb Fax ra lı 
kən din də ol du ğu na gö rə atam o mək tə bi ta mam la yır və ali təh sil 
al dıq dan son ra Fax ra lı mək tə bi nə qa yı dır və ora da dərs de yir. Hü-
seyn qu lu mü əl lim lə bir yer də iş lə yir lər. Son ra elə ol du ki, mən də 
Fax ra lı da bö yü düm. Ora dan ata mın xa ti rə si, da yı mın xa ti rə si. Hə-
mi şə Hü seyn qu lu mü əl li min söh bə ti bi zim ev də olub. Anam de di 
ha ra ge dir sə n? De yi rəm Hü seyn qu lu mü əl li min təd bi ri var, ora ya 
ge də cəyəm. De yir bir  də fə bi zə gəl miş di. De di: “Ay ba cı, qu ru tu 
Fax ra lı dan xən gəl bi şir, ye yək”. 

Yə ni Hü seyn qu lu mü əl li mi maa rif xa di mi, elm xa di mi, zi ya lı, 
ya ra dı cı zi ya lı, zəh mət keş zi ya lı, bir ne çə ki ta bın mü əl li fi  (Fax ra lı 
haq qın da kı ki ta bı çox çə tin ha zır la nan en sik lo pe dik bir ki tab dır) 
bax bu şə kil də mə nim xa ti rim də var, ya şa yır. Həm də çox ya xın 
in san, tez mü na si bət qu ran bir adam idi. Adam çə kin mir di. Yaş-
lı idi, am ma çə kin mir di. Tez mü na si bət qu rur du, söh bət elə yir di, 
hal-əh val tu tur du və tək rar baş qa yer də rast gə lən də o yaş da, o ha-
fi  zəy nən ye nə də olan söh bət lə ri miz ... tez hal-əh val tu tub mə lu mat 
al maq is tə yən bir in san idi. Bu ki şi də bu şə kil də mə nim xa ti rəm də 

AKİF ACA LOV
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qa lıb. Elə olub ki, bir ne çə də fə də ev lə rin də ol mu şuq bö yük alim-
lər nən, ins ti tu tun di rek to ru Əziz Mi rəh mə dov la bir yer də. Mə nim 
üçün şə rəf di yə ni on lar la otur maq, o məc lis də ol maq. Aşıq Əm ra hı 
də vət edib söh bət et mək üçün. O biz də olub hə min vax tı. Də vət elə-
yib, ax şam lar bi zə gə lir di lər. Ge niş bir məc lis qu rur duq ev də. Yə ni 
mə nim yad da şım da be lə xa ti rə lər qa lıb.

Hü seyn qu lu mü əl li min adı gə lən də qar şı sın da bir bö yük sö zü 
ya zıl ma lı dır. Elm xa di mi ki mi də, alim ki mi də, ya ra dı cı in san ki mi 
də, qo hum ki mi də, eloğ lu ki mi də, el ağ saq qa lı ki mi də. Hə mi şə  də 
bö yük ki mi mə nim xa ti rim də var, ya şa yır. Al lah ona rəh mət elə sin!
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ÖMRÜNÜ “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”A HƏSR 
EDƏN İNSAN

Hü seyn qu lu mü əl lim in öm rü nün bir his sə si Ki ta bi-Də də Qor-
qud En sik lo pe di ya sı nın ha zır lan ma ğı na həsr olu nub. Şəx sən ta nış-
lı ğı mız da hə min o en sik lo pe di yay la bağ lı olub. Düz dür, en sik lo-
pe di yay la bağ lı olan gö rüş dən əv vəl Hü seyn qu lu mü əl lim bi zim 
evə, Nax çı va na zəng vu rub mə nə tap şı rıq ve rən dən əv vəl onun ya-
zı la rı nı oxu muş dum. Mən onun qar da şı Əli Sən gər li nin mil li ruh lu 
“Bax ça sa ray” şei ri ni əz bər lə miş dim. Mən onun oğ lu El xa nı yax şı 
ta nı yır dım və bun la rın han sı bir mil li ruh da ol duq la rı nı bi lir dim. 
Azər bay ca na, türk çü lü yə, mil li ru ha bağ lı lı ğı mən də o hiss ya rat-
mış dı ki, Hü seyn qu lu mü əl lim nə de sə, ona baş üs tə, edə cə yəm sö-
zün dən baş qa bir söz de yə bil məz dim. Hü seyn qu lu mü əl lim də Ba-
kı da bu qə dər alim ola-ola, bu qə dər ta nı dı ğı adam lar ola-ola Nax-
çı va na zəng vur muş du mə nə ki, Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe-
di ya sı üçün bir ne çə mə lu ma tı ha zır la yım. De di ki, Azər bay can da 
Də də Qor qu du ilk araş dı ran Əmin Abid dir. Əmin Abid haq qın da 
siz ya zı yaz mı sı nız, ora da Əmin Abid haq qın da mə qa lə ve rə cə yik. 
Xa hi şim bu dur ki, o möv zu da və bir ne çə möv zu da ya zı ha zır la-
yasınız. Bir də mə nə tap şır dı ki, siz müt ləq İran da ya şa yan və Də də 
Qor qud la bağ lı ki ta bı çap olu nan, Də də Qor qud haq qın da ya zan 

ƏLİ ŞAMİL

Folklorşünas
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adam lar haq qın da bil gi lə ri ha zır la yın, gə ti rin ve rin. Ki çik ol sa da, 
bö yük ol sa da. Bu o dövr idi ki, hə lə sər həd lər tə zə açıl mış dı, rəs mi 
ge diş-gə liş bi r az çə tin idi, sər həd bo yu ya şa yan adam lar İra na ge-
dib-gə lir dilər və be lə lik lə, Hü seyn qu lu mü əl li min ar zu və is tə yi ni, 
Al la ha şükür edi rəm ki, ye ri nə ye tir dim. 

Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe di ya sı ha zır lan dı. An caq Ki ta-
bi-Də də Qor qud En sik lo pe di ya sı ha zır la nan dan son ra Də də Qor-
qu dun ta le yi ki mi, en sik lo pe di ya nın da ta le yi ağır ol du. O en sik-
lo pe di ya nın ba şın da du ran Ka mil mü əl lim idi və en sik lo pe di ya nı 
ha zır la yan Hü seyn qu lu mü əl lim idi, Fü zu li mü əl lim idi və s. Elə 
ol du ki, bu işi dur dur du lar. Ke çən əs rin 90-cı il lə ri nin so nu na ya xın 
İs ra fi l Ab ba so vu, rəh mət lik Bəh lul mü əl lim Ab dul la ye vi və en sik-
lo pe di ya dan da mə ni ça ğır dı lar və de di lər ki, Ki ta bi-Də də Qor qud 
En sik lo pe di ya sı ha zır lan ma lı dır. Halbuki bu en sik lo pe di ya çoxdan 
ha zır la nıb. Ora da mə lum ol du ki, bu adam lar Ki ta bi-Də də Qor qud 
En sik lo pe di ya sı nın üzə rin də ye ni dən iş lə yə cək lər və nəş rə ha zır-
la ya caq lar. En  sik  lo  pe  di  ya nın re dak si ya he yə tin də isə bir ne  çə ada -
mın da adı ol  ma  ya  caq. Xü  su  sən en sik lo pe di ya nın baş re dak to ru 
Ka  mil Nə  ri  ma  noğ  lu  nun adı olma  ma  lı  dır. 

Hə  min dövr də bi zim o işə rəh bər lik edən Fat ma xa nım idi. O 
da mənimlə ey ni il lər də tə lə bə ol muş du. Tə lə bə El mi Cə miy yə ti-
nin səd ri o, müa vi ni isə mən idim. 1937-ci il haq qın da onu nla çox-
lu söh bə ti miz ol muş du. Bi zim 3-4 nə fə rin ya nın da bərk mü ba hi sə-
miz düş dü. On lar da göz lə mir di lər ki, mən Fat ma xa nım la be lə sərt 
mü ba hi sə edə bi lə rəm. Mən de dim  ki, nə olub, bir za man 1937-ci 
il lər də adam la rı gül lə lə di lər, əsər lə ri ni baş qa la rı nın adı na çap elə-
di lər, biz tə lə bə vax tın da on la rı sö yür dük. De dim belə olmaz, si zi 
mən məh kə mə yə ve rə cəm və bu nu mət bu at da ic ti mai ləş di rə cəm. 
Bu adam la rın ha mı sı nın adı qal ma lı dır və mən ora dan əsə bi şə kil-
də çıx dım. Gəl dim ev də Pre zi dent Apa ra tı na və bu xa nı mın öz adı-
na rəs mi mək tub yaz dım. Rəs mi mək tub, yə qin  ki, in di Pre zi dent 
Apa ra tın da qa lır. Mən mək tu bu be lə baş la dım ki, “Siz qa dın ol ma-
say dı nız, mən bu nu ic ti mai ləş di rər dim. Qa dın və tə ləbə yol da şım 
ol du ğu nu za gö rə bu nu mət bua ta çı xar tmı ram, an caq siz bi lin ki, 
Ka mil mü əl lim də bu nu is tə mə sə, mən si zi məh kə mə yə ve rə cəm. 
Bu adam la rın zəh mə ti çox olub”. Mən bun la rı ni yə be lə təf si la tıy-
nan de yi rəm, çün ki Hü seyn qu lu mü əl lim həd dən ar tıq vic dan lı, tə-
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miz, düz, mil lət çi, və tən pər vər bir adam idi. Onu de mək ki fa yət dir 
ki, bu ailə dən əgər bir nə fər Hü seyn qu lu mü əl lim qal say dı və ya-
şa say dı, o, ədə biy yat da, qor qud şü nas lıq da bu nə s lin mil lə ti mi zin, 
və tə ni mi zin şə rəf ki ta bı na ya zı la bi lər di. Yə ni bir Hü seyn qu lu mü-
əl li mə gö rə o nə sil dən olan adam la rın ha mı sı na mən baş əyər dim 
ki, bu adam lar türk çü, mil lət çi dir və on la rın üs tü nə bir də Əli Sən-
gər li ni gəl. Mən is tər Tür ki yə də, is tər Krım da nəşr olu nan ya zı la-
rım da yaz mı şam ki, Azər bay can da şa ir lə ri miz çox olub. Biz on la rı 
çox tə rifl  ə mi şik. An caq, nə ya zıq ki, Əli Sən gər li ki mi mil lət çi və 
və tən pər vər şai ri biz ta nı da bil mə mi şik. Çün ki bi zim ən mə şhur şa-
ir lə ri mi zin ço xu nun 1970-80-ci il lər də yaz dıqları şeir lə r Əli Sən gər-
li nin yaz dı ğı şeir lər ki mi türk çü de yil, və tən pər vər və mil lət çi de yil. 
Gə lin bunu eti raf edək. Bu gün də Əli Sən gər li öz haq qı nı al ma mış 
şa ir lər dən bi ri dir və ikin ci, bu ailə nin, bu nə s lin şə rəf ki ta bı ya zı la-
sı ol sa, Əli Sən gər li də bi zim türk çü lər üçün, mil lət çi lər üçün ön də 
du ran, adı ya zıl ma lı adam dır. 

Bir də mən 1990-cı il lər də İra na ge dən də bir şe yin şa hi di ol dum. 
Hə mi şə mən bu ra da ra dio nun, te le vi zi ya nın ve ri liş lə ri ni iz lə mi-
şəm. El xan bə yi də yax şı ta nı yı ram. Gənc li yim də gə lir dim Folk lor 
İns ti tutuna , gö rüşürdük. An caq El xan mü əl li mi ta nı maq üçün mən 
de yər dim ki, Azər bay can da onu nla nə ye yib-iç mək, nə yol daş lıq 
elə mək, nə qo hum ol maq ki fa yət de yil. El xan mü əl li mi kim ta nı-
maq is tə yir sə, mən de yər dim get sin İra na. Nə yə görə?! Tə əc cü bü-
nü zə gə lə cək. Mə sə lən, mən bu ra da El xan mü əl li min ra diove ri liş lə-
ri nə qu laq as mı şam, an caq ora da El xan mü əl li min ra diove ri liş lə ri ni 
len tə ya zır lar, ev də sax la yır lar, bi ri o bi ri si nə ötü rür. Mə nə de yən də 
ki El xan mü əl li min ve ri li şi nə qu laq as  mı  san  mı  , açı ğı nı de yim, xə ca-
lət çək dim ki, o ve ri liş lə rin bi ri nə qu laq as mı şam, bi ri nə yox. Yə ni 
Hü seyn qu lu mü əl li min ailə si nin, oğ lu nun, qar da şı nın türk çü lü yə, 
və tə ni mi zə ver di yi xid mət lər bu dur. Ona gö rə onun ölən lə ri nin ha-
mı sı na rəh mət di lə yi rəm, sağ qa lan la ra da uzun ömür ar zu la yı ram.

Otu rub hər dən El xan la söh bət edi rik. Gi ley lə ni rəm ki, nə olar dı, 
ay El xan, sən bu ra dio da de dik lə ri nin heç ol ma sa ya rı sı nı yaz mış 
olay dın. Biz bir mə qa lə ya zan da on dan mən bə ki mi is ti fa də edər-
dik.
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ƏN AZ DA NI ŞAN ADAM

Mən Hü seyn qu lu mü əl li mi 1982-ci il də ta nı dım. O da nəy lə bağ-
lı idi. Al lah rəh mət elə sin, Aşıq Ka man dar Ba kı ya gə lən də bir ne çə 
adam la, təx mi nən 10-12 nə fərlə: Knyaz Nə zir li, Ca mal Mus ta fa yev, 
Sə məd Gür zə li yev, Mə həb bət Bay ra moğ lu, Cüm şüd mü əl lim və s. 
hə mi şə gö rü şər di. On la rın için də ən yaş lı sı, ağ saq qa lı Hü seyn qu lu 
mü əl lim idi. Am ma ən az da nı şa nı da o idi. Yə qin ki, bi lir siz Aşıq 
Ka man da ra kim oxu de yərdisə, o, çox hirs lə nir di. Am ma Hü seyn-
qu lu mü əl lim söh bə ti elə ye rə gə ti rir di ki, Ka man dar de yir di müt-
ləq bur ada du rub oxu maq la zım dır. Al lah Hü seyn qu lu mü əl li mə 
rəh mət elə sin. Mən Po li tex nik İns ti tutun da iş lə mi şəm. Adil Hü sey-
nov, rəh mət lik Və li mü əl lim, İsa, rəh mət lik Ş.Qur ba nov və s., yə ni 
on la rın ha mı sı Hü seyn qu lu mü əl li min şa gird lə ri ol muş dur. Tək cə 
Po li tex nik İns ti tutun da 7 nə fər şa gir di iş lə yir di. Am ma mən Hü-
seyn qu lu mü əl li min qor qud şü nas ol du ğu nu bil mir dim. Gö rü nür, 
onun aşı ğa ma ra ğı da, Ka man dar Ba kı ya gə lən də də müt ləq onun la 
gö rüş mə yi, onun la nə sə mü za ki rə elə mə yi, yə qin ki, bu nun la bağ lı 
imiş. 

Al lah Hü seyn qu lu mü əl li mə rəh mət elə sin!

DÜNYAMALI İBRAHİMOV

Riyaziyyatçı
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SON RA LAR HƏ Mİ ŞƏ EŞİT Mİ ŞƏM VƏ OXU MU ŞAM

Tə şək kür edi rəm ha mı ya və özü mü çox xoş bəxt sa yı ram ki, bu-
gün kü təd bir də iş ti rak edə bil dim. Al lah Sey fəd din mü əl li min ca nı-
nı sağ elə sin. Çox si nə do lu su, ürək lə da nış dı. Do ğru dan da, ada ma 
ruh ve rən bir çı xış elə di niz. Hü seyn qu lu mü əl li mi mən gör mə mi-
şəm, ta nı ma mı şam. Am ma son ra lar hə mi şə eşit mi şəm, oxu mu şam. 
Onun bö yük oğ lu El xan Məm məd liylə təx mi nən 40 il di ta nı şam, 
dos tam. Hə mi şə El xan mü əl li mə Bor ça lı nın gö zəl oğ lu ki mi, bö yük 
oğ lu ki mi bax mı şam, hör mət elə mi şəm, gö rüş mü şük. Son ra dan bil-
mi şəm ki, Bor ça lı nın bö yük oğul la rın dan bi ri El xan mü əl lim həm 
də Bor ça lı nın bö yük ki şi lər indən bi ri nin, Hü seyn qu lu mü əl li min 
ailə sin də bö yü yüb, tər biy ə alıb dır və son ra lar El da rı da ta nı yan da 
gör düm ki, bu ailə, do ğru dan da, zi ya lı bir ailə olub dur. El da rın 
iq ti sad çı ol ma ğı na bax ma ya raq, ədə biy yat dan, dil dən, qra mma ti-
ka dan, har adan, nə dən de sən, si nə si do lu dur. Al lah can la rı nı sağ 
elə sin. Al lah uşaq la rı nın, nə və lə ri nin can la rı nı sağ elə sin. Hü seyn-
qu lu mü əl li min də ru hu şad ol sun. Qəb ri nur la dol sun. Al lah rəh-
mət elə sin!

MAH MUD HÜM BƏ TOV

Bio lo gi ya elm ləri na mi zə di
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ƏMİR XAN BA BA ŞOV

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universitetinin müəllimi, i.e.n., dos.

YE KUN SÖZ

Hör mət li dost lar, əv və la, bi rin ci Sey fəd din mü əl li mə tə şək kür 
edi rəm. O, çox ət rafl  ı Hü seyn qu lu mü əl li min el mi araş dır ma la rı nı 
bi zim nə zə ri mi zə çat dır dı. Mən ədə biy yat çı de yi ləm, iq ti sad çı yam. 
Bun la rı bi lir dim, eşit miş dim, am ma si zin di li niz dən bir qor qud şü-
nas ki mi din lə mə yi miz bi zim üçün bö yük fəxr dir. Rəh mət lik Hü-
seyn qu lu mü əl lim ilə Fat ma ba cı nın evi bü tün fax ra lı la rın da ya-
na caq ye ri idi. Bu nu in di mən dən yax şı öz uşaq la rı da de yə bi lər. 
Am ma mən eşit di yi mə, gör dü yü mə, bil di yi mə gö rə, bü tün fax ra lı-
lar, hətt  a bi zim elm lər dok tor la rı, elm lər na mi zəd lə ri Hü seyn qu lu 
mü əl lim hə yat dan kö çə nə ki mi hə mi şə onun la məs lə hət lə şər di lər. 
Qeyd edim ki, Hü sey nqu lu mü əl lim mə nim yol da şım tə rəf dən ya-
xın qo hum dur . Ge dir dik, hətt  a xəs tə lə nən də də bir ne çə də fə ol-
mu şuq on lar da. Ye nə də ba xır dım Hü seyn qu lu mü əl lim hə min o 
kənd də eşit di yim Hü seyn qu lu mü əl lim dir, bi zə məs lə hət ve rir di 
bax be lə edin, elə edin. El dar la mən bir-bi ri mi zə çox ya xın ol mu-
şuq. Mən də iq ti sad çı yam. Elə ey ni vaxt da ins ti tu ta gir mi şik, ey ni 
vaxt da mü da fi ə elə mi şik...

Siz bu nu öl kə üçün de di niz, qor qud şü nas lar üçün de di niz. Am-
ma mən de yi rəm fax ra lı lar üçün, in di bil mi rəm, bəl kə, baş qa adam-
lar da gə lir di, on lar la işim yox dur. Bax El xan mü əl lim, tə sa dü fi  
de yil ki, aşıq ya ra dı cı lı ğı nı öy rə nir, o da Hü seyn qu lu mü əl lim dən 
ke çən ide ya dır. Ona gö rə ki Bor ça lı aşıq la rı, o cüm lə dən bi zim Fax-
ra lı aşıq la rı Hü seyn qu lu mü əl li min evin də, hə yə tin də ça lıb-ça ğı rıb 
öy rə nib lər, bu mü hit axır da El xa na da tə sir et di və o da bu gün ta-
nın mış folk lor şü nas dır. 

Çox sa ğ o lun, mən si zə bir da ha tə şək kür elə yi rəm. Onun 
haq qın da nə qə dər de sən, az dır. Ba yaq siz yax şı de diz ki, bax-
ma ya raq ki, o, elm lər dok to ru de yil di, an caq onun gör dü yü 
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iş lər bir ne çə dok tor luq işi nə bə ra bər dir.
Am ma ona dok tor yox, bəl kə də, aka de mik adı ver mək olar dı. 

İkin ci si, onu da de yim ki, Hü seyn qu lu mü əl lim uzun müd dət or ta 
mək təb də di rek tor olub. Siz inan ın ki, 1959-cu il də 90 nə fər mək-
tə bi bi tir di. Onun 76-sı ali mək tə bə da xil ol du. O vax tı or ta mək tə-
bi bi ti rən tex ni ku ma gi rən də təh qir sa yı lır dı. Yə ni ora da ide ya elə 
yük lən miş di bey ni mi zə ki, sən tex ni ku ma yox, an caq ins ti tu ta gir-
mə li sən. Nə mü əl lim ya nı na ge di r dik, nə də də miz pul ve rir di bi zi 
mü əl lim ha zır la sın. An caq mək təb, ev, mək təb.

Bir şey in di ya dı ma düş dü, Al lah rəh mət elə sin Sə məd Vur ğu na. 
1953 və 1955-ci il lər də Fax ra lı da Ha cı mü əl li min qo na ğı olub. Ha-
cı mü əl li min evin də kən din zi ya lı la rı nın iş ti ra kı ilə qo naq lıq olur.
Məc lis də kən di mi zin aşı ğı Ha cı Nə sib  də iş ti rak et miş dir.

Rəh mət lik qay ına tam da nı şır dı ki, Ha cı Nə sib kən di miz dən olan 
şa ir Nə bi nin “Dün ya” şei ri ni oxu yan da Sə məd Vur ğun ya rım sa at  
əli çə nə sin də da yan dı və heç dil lən mə di. Son ra qa yı dıb Hü seynqu-
lu mü əl li mə (on da mək təb di rek to ru idi) de yir ki, mü əl lim, bu şai-
rin şeir lə ri ni yığ, çap elə. Os man Sa rı vəl li yə tap şı rır ki, hə yat dı, bil-
mək ol maz, ömür və fa elə məzsə, sən kö mək elə, bu şai rin ki ta bı çap 
olun sun. Hü seyn qu lu mü əl lim də şa ir Nə bi nin şeir lə ri ni aşıq lar dan 
və ca ma at dan top la yıb 1991-ci il də çap elət dir di. O ki tab dan mən 
50 də nə al dım, ha ra da bir aşıq var idi, nə  bi lim Tür ki yə yə, İra qa, 
ha ra im ka nım ça tır dı, pay la yır dım. Rəh mət lik şa ir Nə bi nin qı zı mə-
nim bi bim dir. Ki ta bın bi ri ni apa rıb ver dim kənd də ona. Uşaq la ra 
oxut dur du. Hər ax şam ya tan da ki ta bı ba şı nın al tı na qo yub ya tır dı. 
Al lah Hü seyn qu lu mü əl li mə rəh mət elə sin, bəl kə də, o vaxt bu ki-
tab çap olun ma say dı, şa ir Nə bi nin şeir lə ri itib ge də cək di.

Mə nə elə gə lir ki, Hü sey nqu lu mü əl li min öv lad la rı nı din lə dik-
dən son ra bugün kü təd bi ri mi zi ye kun laş dı ra bi lə rik. 

Bir da ha ha mı nı za öz adım dan və Hü sey nqu lu mü əl li min ailə 
üzv lə ri adın dan tə şək kür edi rəm. Al lah siz dən ra zı ol sun! Al lah 
rəh mət elə sin Hü seyn qu lu mü əl li mə, mə ka nı cən nət ol sun!



Hüseynqulu Məmmədli-100

38

AİLƏ ÜZVLƏRİ ADIN DAN TƏDBİRDƏ İŞTİRAK 
EDƏNLƏRƏ MİN NƏT DAR LIQ

Mən də ilk növ bə də Sey fəd din mü əl li mə həm mə qa lə yə, həm 
də bu gün kü mə ru zə yə gö rə min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. Ba cım mə-
ni qa baq la dı. Ba yaq bu ra da de di lər ki, ha mı elm ada mı dır. Bə li, 
bu ra da iş ti rak edən lə rin ək sə riy yə ti elm lə məş ğul olan in san lar dır. 
Mən iq ti sad çı ol sam da, si zin o mə qa lə nin məz mu nu nu çox ət rafl  ı 
dərk elə dim. Mən he sab edi rəm ki, ata mın ya ra dı cı lı ğı na çox bö yük 
qiy mət ver mi si niz. Ona gö rə mən si zə bir da ha öz tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm.
Əla və ola raq onu qeyd elə mək is tə yi rəm ki, tə va zö kar lıq dan 

uzaq ol sa da, bu nu mən de mə li de yil dim. Am ma ürə yim dən ke-
çir, de yi rəm. Mə nim rəh mət lik atam hə lə Fax ra lı or ta mək tə bin də 
iş lə di yi dövr dən ya ra dı cı lıq la məş ğul olub. Gür cüs ta nın döv ri mət-
bua tın da mü əy yən mə qa lə lər lə çı xış edir di. Ba kı ya gə lən dən son ra 
da “Azər bay can mü əl li mi”, “So vet kən di” və “Ədə biy yat və in cə sə-
nət” qə zet lə rin də mə qa lə lər çap et di rir di. Bu ra da so vet döv rün də 
ya şa yan adam lar çox dur, mən ki tab çap et dir mək ba xı mın dan bir 
nü mu nə de mək is tə yi rəm. Atamın ora da bi rin ci ki ta bı var, biz 1962-
ci il də Ba kı ya gəl mi şik. Atam 1963-cü ilin axı rın da Azər bay can SSR 
Maa rif Na zir li yi nə işə də vət olun du. 3 il dən son ra Ba kı da bi rin ci 
ki ta bı ‒ “Gü nü uza dıl mış mək tə bin iş təc rü bə sin dən” nəşr olun-

EL DAR 
HÜ SEY NQU LUOĞ LU

i.e.n., dos., dövlət qulluğu müşaviri
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du. Yə ni bu qı sa müd dət ər zin də, heç ins ti tut da da iş lə mir di, an-
caq Maa rif Na zir li yi nin baş ins pek to ru idi, özü nün zəh mət keş liyi 
nəticəsində, tez bir za man da hə min ki ta bı ha zır la dı və çap et dir di. 
Yə ni öm rü bo yu o, zəh mət keş olub. Sey fəd din mü əl lim, siz az öncə 
de di niz ki, o öz təd qi qat la rın da çox bö yük el mi apa rat əha tə edib . 
O, hə mi şə mü ta li ə ilə məş ğul olub. Kənd də bə dii ədə biy yat a, ta ri xi 
ədə biy yat a, Ba kı ya gə lən dən son ra da ye nə ta ri xi ədə biy yata, el mi 
ədə biy yata ma ra ğı olub.

Onun tə lə bə yol daş la rı, dost la rı ha mı sı aka de mik, pro fes sor 
olub lar. On la rın əsər lə ri nin ha mı sı nı süz gəc dən ke çirib və bü tün 
siz de yən mən bə lə ri bir-bir nə zər dən ke çir ib, siz de di yi niz o qə-
naə tə gə lib. La kin mən de yər dim ki, “Görüm Fax ra lı nın bi ri ol sun 
beş...” ki ta bı mə nim üçün o “Də də Qor qud” boy la rı na həsr edi lən-
lər dən da ha da qiy mət li dir. Çün ki o ki tab da həm ta rix var, həm də 
et noq ra fi  ya, et noq ra fi k təs vir lər də çox güc lü dür. Vax tı nı zı al maq 
is tə mi rəm, çox sağ olun,  bu təd bi ri təş kil edən lə rə və bu ra da iş ti rak 
edən lə rin ha mı sı na min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 

Hüseynqulu müəllim, oğlu Eldar və gəlini Mirvari xanım
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AİLƏ ÜZVLƏRİ ADIN DAN TƏDBİRDƏ İŞTİRAK 
EDƏNLƏRƏ MİN NƏT DAR LIQ

Əv və la, mən min nət da ram Bor ça lı İc ti mai Cə miy yə ti nə və onun 
baş ka nı na. Çox tə əs süfl  ər ol sun ki, sə nin Gür cüs ta na get mə yin hə lə 
də ya sak dır. Biz ayın 23-də Tifl  is də Azər bay can Mə də niy yə ti Mər-
kə zin də də də min 100 ya şı nı qeyd edə cə yik. De dik əv vəl cə bu ra-
da, Bor ça lı İc ti mai Cə miy yə tin də qeyd edək, son ra isə Tifl  is də. Mən 
çox min nət da ram, Sey fəd din, sə nə, dö nə-dö nə. Bi lir sən niyə? Yə ni 
heç kim heç ki mi heç nə yə məc bur edə bil məz. Bu, iç dən gə lən şey-
dir. Mü na si bət dən gə lən şey dir. Hansı mü na si bət də n? Ob yek tiv və 
sub yek tiv mü na si bət lər var. Ara da tə mən na lı mü na si bət də olur. 
Lakin bu ra da sev gi var, mə həb bət var və olan şe yə düz gün qiy-
mət var. Eşq ol sun sə nə. Sən elə hə mi şə də be lə ol mu san. Bu tək cə 
mə nim atam la bağ lı de yil, nə gör mü sən, onu da yaz mı san. Al lah 
qə lə mi nə də qüv vət ver sin sə nin. Sə nə can sağ lı ğı və Əmir xan bəy, 
si zə min nət da ram. Uşaq lıq dos tu yuq, qar da şıq. Eşq ol sun sə nə! Gə-
lən lə rin ha mı sı na min nət da ram. Əli mü əl lim tək cə mə nim yox, ata-
mın, əmi min yox, Fax ra lı nın vur ğu nu dur. Göy çəy nən də Bor ça lı 
qo şa qa nad dır . Bun la rın qa na dı qı rı lıb, bi zim ki də ası lı qa lıb. Al lah 
elə sin, o da dü zəl sin, bi zim də qa na dı mız sağ get sin. Qo şa ol sun lar 
ki, hə rə kə tə gə lək. Mən ina nı ram ki, nə vaxt sa ta ri xin tə kə ri dön mə-
li dir. O, hök mən ola caq. Biz ol ma saq da, ola caq. 

EL XAN MƏM MƏD Lİ

AMEA-nın Folklor İnstitutunun Aşıq 
yaradıcılığı şöbəsinin müdiri, f.ü.f.d., 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
mədəniyyət işçisi
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Ata mın da ru hu şad ol sun. Onun bir sö zü hə mi şə qu la ğım da dır. 
Öl mə miş dən 5-6 gün qa baq de di: “Oğul, mən si zə mülk qoy ma-
dım, var-döv lət qoy ma dım, si zə bir-bi ri ni zin ara sında xoş mü na-
si bət qoy dum. Qar daş-ba cı ara sın da. Se vin dim ki, ha mı nı zın yax şı 
dost la rı  var”. Bu, bö yük söz dür. Bi zim ailə miz də atam dan gə lən o 
meh ri ban çı lıq bi zim ara mız da qar daş lı-ba cı lı bu  gün da vam eləyir 
və biz dən son ra gə lə nlər də o yol da dır. Ona gö rə də də də min də, 
ana mın da ru hu şad dır ki, on la rın o töv siy ə si, on la rın o tər biy ə si 
biz də qa lır və qa la caq əbə di. Sağ olun, can sağ lı ğı.

Soldan: Hüseynqulu müəllimin övladları Elxan, 
Eldar və Firəngiz xanım
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Azər bay can SSR-in Qa baq cıl maa rif xa di mi,
fo lk lor şü nas alim Hü seyn qu lu Məm mə do vun 

2019-cu il 23 no yabr ta ri xin də T bi li si şə hə rin də 
M.F.Axun dov adı na Azər bay can Mə də niy yət 

Mu ze yin də ana dan ol ma sı nın 100 il lik yub ile yi ilə 
əla qə dar ke çi ri lən təd bi rin materialları

Azər bay can SSR-in Qa baq cıl maa rif xa di mi,
fo lk lor şü nas alim Hü seyn qu lu Məm mə do vun 

2019-cu il 23 no yabr ta ri xin də T bi li si şə hə rin də 
M.F.Axun dov adı na Azər bay can Mə də niy yət 

Mu ze yin də ana dan ol ma sı nın 100 il lik yub ile yi ilə 
əla qə dar ke çi ri lən təd bi rin materialları
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Ley la Əli ye va nın Azər bay can SSR-in Qa baq cıl maa rif xa di mi,
fo lk lor şü nas alim Hü seyn qu lu Məm mə do vun 2019-cu il 

23 no yabr ta ri xin də T bi li si şə hə rin də M.F.Axun dov adı na 
Azər bay can Mə də niy yət Mu ze yin də ana dan ol ma sı nın 

100 il lik yubi le yi ilə əla qə dar ke çi ri lən təd bi rin aç ılı şın da 
çıxışı

Hör mət li qo naq lar, hör mət li eloğ lu lar, ha mı nız xoş gəl mi si niz. 
Bi zim də və ti mi zi qə bul et di yi ni zə gö rə si zə öz tə şək kü rü mü bil-
di ri rəm. Nə zə ri ni zə çat dı rım ki, bugün kü təd bi ri miz bi zim eloğ-
lu muz, öm rü nün qırx ilin dən ço xu nu Gür cüs tan və Azər bay can da 
xalq maa ri fi  nin in ki şa fı na sərf et miş Azər bay can SSR-in Qa baq cıl 
maa rif xa di mi, pe da qoq-folk lor şü nas alim Hü seyn qu lu Məm mə-
do vun ana dan ol ma sı nın 100 il lik yubi le yi nə hə sr olun muş dur. 
Hü seyn qu lu mü əl lim 1919-cu ilin Nov ruz bay ra mı gün lə rin də 
Bol ni si ra yo nu nun Fax ra lı kən din də ana dan olub, or ta təh si li ni öz 
doğ ma kən din də alıb və mək tə bi bi tir dik dən son ra Ba kı şə hə ri nə 
ge də rək Azər bay can Peda qo ji İn sti tu tu nun Fi lo lo gi ya fa kül tə si nə 
qə bul olub. O, uzun müd dət Fax ra lı or ta mək tə bi nin di rek to ru iş lə-
yib və 1962-ci il də Ba kı şə hə ri nə köç dük dən son ra tə qaü də çı xa na 
ki mi Azər bay can SSR Maa rif Na zir li yin də mə sul və zi fə də iş lə yib. 
Na zir lik də iş lə di yi müd dət də el mi araş dır ma lar la, xalq ədə biy ya-
tı nın top lan ma sı və tə qaü də çıx dıq dan son ra öm rü nün ax ırı na ki-
mi “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun araş dı rıl ma sı ilə məş ğul olub, 

LEYLA ƏLİYEVA

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
mədəniyyət işçisi, M.F.Axun dov 
adı na Azər bay can Mə də niy yət 

Mu ze yin in direktoru



Hüseynqulu Məmmədli-100

45

epos haq qın da çox lu say da mə qa lə lər və iki mo noq ra fi  ya, doğ ma 
kən di Fax ra lı haq qın da “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş...” ta ri xi-
et noq ra fi k əsə ri ni və. s. ki tab lar nəşr et dir miş dir.

Hü seyn qu lu mü əl li min is tər Gür cüs tan, is tər sə də Azər bay can 
maa ri fi n də özü nəməx sus ye ri var dır. El mi fəa liy yə ti haq qın da isə 
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Fol k lor İn sti tu tu nun nü-
ma yən də lə ri, yə qin ki, si zə ət rafl  ı mə lu mat ve rə cək lər.

Mən si zin vax tı nı zı çox al maq is tə mi rəm. Bor ça lı Aşıq lar Bir li yi-
nin səd ri, şa ir Os man Əh mədoğ lu dan xa hiş edi rəm ki, təd bi ri mi zin 
ge di şa tı na rəh bər li yi öz üzə ri nə gö tü rüb işi mi zi da vam et dir sin.
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İLK SÖZ

Ley la xa nım, tə şək kür edi rəm bu mə sul və zi fə ni mə nə hə va lə 
et di yi ni zə gö rə, ça lı şa ram ki, bu və zi fə nin öh də sin dən la yi qin cə gə-
lim.

Hör mət li eloğ lu lar və qo naq lar, işı ğı na yı ğıl dı ğı mız bu nu ra-
ni in sa nın Tbi lisi də, bu Mə də niy yət Mu ze yin də yubi le yi nin qeyd 
olun ma sı na mə nə vi haq qı var və o özü nün şə rəfl  i əmək fəa liy yə ti-
nin ya rı sın dan ço xu nu Gür cüs tan da, Bol ni si ra yo nu nun kənd lə rin-
də sa vad sız lı ğın ləğv edil mə si nə və gənc nə s lin təh sil alıb for ma-
laş ma sı na, maa ri fi n in ki şa fı na sərf et mək lə res pub li ka nın ic ti mai 
hə ya tın da da fə al işti rak et miş, Ba kı şə hə ri nə köç dük dən son ra tə-
qaü də çı xa na ki mi Azər bay can SSR Maa rif Na zir li yin də iş lə mək lə 
el mi ax ta rış lar la da məş ğul ol muş, tə qaü də çıx dıq dan son ra isə öm-
rü nün ax ırı na ki mi “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo sunun araş dı rıl ma-
sı və bir mə sul ka tib ki mi Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe di ya sı nın 
ha zır lan ma sı ilə məş ğul ol muş dur. Bir va cib mə qa mı  da qeyd et-
mək is tə yi rəm ki, Hü seyn qu lu mü əl limin ha ra da iş lə mə sin dən ası lı 
ol ma ya raq, onun qəl bi, ürə yi da im doğ ma Bor ça lı və onun in san la rı 
ilə bağ lı ol muş dur. Bu haq da, yə qin, çı xış edən yol daş lar qeyd edə-
cək lər.

Hü seyn qu lu mü əl li min is tər Bor ça lı da, is tər sə də Azər bay ca nın 

OS MAN ƏH MƏ DOĞ LU

Gür cüs tan Res pub li ka sı nın 
Aşıq lar Bir li yi nin səd ri

Şa ir-pub li sist
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el mi ict ima iyyə ti ara sı nda hör mət və nü fu za sa hib ol ma sı nı bu təd-
bir də iş ti rak edən lə rin sa yı və on la rın müx tə lif ra yon lar dan ol ma sı 
sü but edir de səm, mən cə, səhv et mə rəm. Be lə ki, bu nu ra ni el ağ-
saq qa lı nın bugün kü təd bi rin də Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın Folk lor İn sti tu tu nun iki şö bə mü di ri, Gür cüs tan Res pub li-
ka sı nın sa biq de pu tat la rı, Tür ki yə və Azər bay ca nın Gür cüs tan da kı 
sə fi r lik lə ri nin rəs mi nü ma yən də lə ri, Bol ni si, Mar neu li, D ma ni si, 
Qar da ba ni və Msxe ta ra yon la rı nın zi ya lı la rı, Fax ra lı kən di nin zi ya-
lı la rı və or ta mək tə bi nin mü əl lim lə ri, şa gird lə ri, ba sım nü ma yən-
də lə ri iş ti rak edir lər.

Gör dü yü nüz ki mi, zal tam do lu dur, hətt  a bə zi yol daş lar ayaq 
üs tündədi rlər. Ona gö rə də öz çı xı şım la si zin vax tı nı zı çox al maq 
is tə mi rəm. Yə qin  ki, proq ram la ta nış sınız, bi zim üç nə fər əsas mə-
ru zə çi miz var: Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Fol k lor 
İn sti tu tu nun Də də Qor qud şö bə si nin mü di ri, fi  lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru, prof. Ra ma zan Qa far lı, hə min insti tu tun Mi fo lo gi ya şö-
bə si nin mü di ri, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, prof. Sey fəd din Rza soy 
və Fax ra lı 1 say lı or ta mək tə bi nin dil-ədə biy yat mü əl li mi Fat ma As-
lanqı zı. Bu yol daş lar Hü seyn qu lu mü əl li min el mi-pe da qo ji və bə dii 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da bi zə mə lu mat ver dik dən son ra Hü seyn qu lu 
mü əl lim haq qın da öz xa ti rə və fi  kir lə ri ni bö lüş mək üçün hər kə sə 
söz ve ri lə cək.
İn di isə ke çək proq ra mı mı za. Qeyd edim ki, proq ra mı mız da çı-

xış lar la ya na şı, ədə bi-bə dii və qey ri-rəs mi his sə lər  də nə zər də tu-
tu lub. Bə dii his sə də Fax ra lı 1 say lı or ta mək tə bi nin şa gird lə ri, Aşıq 
Nar gi lə və Ra miz mü əl li min nə və si, ba la ca aşı ğı mız Ra fi z Hü seyn-
qu lu mü əl li min bə dii ya ra dı cı lı ğın dan nü mu nə lə ri bi zə təq dim 
edə cək lər. 
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XALQ ALİ Mİ NİN BİR ÖMÜR LÜK 
DƏ DƏ QOR QUD SEV Gİ Sİ

İs tər pe da qoq, hə kim, alim, mü hən dis ol sun, hər bir in san dün-
ya ya gə lən də ulu Tan rı nın onun qar şı sın da alın ya zı sı ki mi qoy-
du ğu mü qəd dəs mis si ya nı ye ri nə ye tir mə yə can atır. Bu və zi fə yə 
ürək dən bağ la nan lar dü şü nüb-da şı nıb ya rat dıq la rı ilə ye ni cı ğır lar 
açır lar, ya şa dıq la rı ömür pa yın da elə də rin iz lər bu ra xır lar ki, son ra 
gə lən nə sil lə rə hə mi şə ör nək ol sun lar və Yer üzün də poe tik bə dii 
ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri içə ri sin də tür kün bir “ata ki ta bı” (Bəx ti yar 
Va hab za də) var: “Ki ta bi-Də də Qor qud”. İyir min ci yü zil li yin ikin ci 
onil li yin də dün ya ya göz açan bir in san ta nı yı ram ki, bü tün şü ur-
lu hə ya tı nı bu “Ki ta bi-Dədə Qorqud”un araş dı rıl ma sı na həsr edib. 
Bə li, ta nın mış maa rif iş çi si Hü seyn qu lu Məm mə do vun bir el das ta-
nı na bir ömür lük sev gi si nin əsas sə bə bi ulu bir xal qın min il lər əv-
vəl şi fa hi şə kil də ya rat dı ğı bə dii tə fək kür ma te ria lı nın mü kəm məl-
li yi, möh tə şəm li yi və qə dim türk lə rin – oğuz el lə ri nin məi şə ti nin 
hər tə rəf li təs vi ri, ta ri xi mi zin çox də rin qat la rı haq qın da en sik lo pe-
dik mə lu mat la rı özün də əks et dir mə si idi. Azər bay can türk lə ri nin 
dün ya mə də niy yə ti xə zi nə si nə bəxş et di yi ən möh tə şəm abi də lər-
dən bi ri olan “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su heç bir xalq da ana lo qu 
ta pıl ma yan elə bir ədə bi əsər nü mu nə si dir ki, ora da əc dad la rı mı zın 

RA MA ZAN  QA FAR LI

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun 
Də də Qor qud şö bə si nin mü di ri, 
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor
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il kin dün ya gö rü şün dən baş la mış or ta çağ la rın ta ri xi ha di sə lə ri nə 
qə dər ək sər so si al ins ti tut la rın iz lə ri əks olu nur, da ha də qiq de sək, 
Qaf qaz tür kü nün mil li xa rak te ri, psi xo lo gi ya sı, adət-ənə nə lə ri, di-
ni, fəl sə fi ba xış la rı, əx la qı, döv lət qu ru cu lu ğu, qəh rə man lıq sal na-
mə si, ailə mü na si bət lə ri (ər-ar vad, ata-oğul), Və tə nə, tor pa ğa bağ-
lı lı ğı, qon şu lar la qar şı lıq lı əla qə lə ri, mə ra sim lə ri, məi şə ti, ya şa yış 
tər zi nin ək sər at ri but la rı, da xi li və xa ri ci düş mən lər lə mü ba ri zə si, 
müx tə lif tə bə qə lə rə və yaş dövr lə ri nə məx sus in san la rın dav ra nı şı, 
şi fa hi və ya zı lı di li nin ta ri xi özü nə yer ta pır. Hü seyn qu lu Məm mə-
dov epo su dö nə-dö nə oxu duq ca an la yır dı ki, elə bir sir li dün ya ya 
dü şüb ki, ora nın tə biə ti nin və in sa nı nın əs ra rən giz gö zəl lik lə ri nə 
hey ran ol ma maq müm kün de yil. Baş qa epos gös tər mək ol maz ki, 
içə ri sin də “Ki ta bi-Də də Qor qud”da ol du ğu qə dər bir-bi rin dən se-
çi lən xa rak ter lər iş ti rak et sin, can lı dia loq lar, təs vir lər və rən ga rəng 
poe tik fi qur lar dan qu rul sun. Ki tab da kı oğuz na mə lə rin (boy la rın) 
hər bi rin də hiss, hə yə can və duy ğu lar sö zün seh ri ilə tə rən nüm edi-
lib. Cə miy yət tə bi ət lə, mad di var lıq lar mə nə vi aləm lə qar şı lıq lı ün-
siy yət də ve ri lib. Ha di sə lər də xal qın müx tə lif tə bə qə si nin məi şə ti nə 
güz gü tu tu lub. Çox say lı et nik xü su siy yət lər ümum bə şə ri də yər lər 
sə viy yə si nə qal dı rı lıb. Za man-mə kan də yiş mə lə ri nin ni za mı, ar dı-
cıl lı ğı, vəh də ti, bə zi hal lar da uy ğun suz lu ğu bir elin ba xış bu ca ğın-
dan gö rün sə də, di nin dən, əqi də sin dən, ir qin dən, cin sin dən, mil-
liy yə tin dən ası lı ol ma ya raq, Yer üzün də ya şa yan bü tün in san la rın 
ru hu nu ox şa yır. Əsas mo tiv lər il kin tə səv vür lər dən yoğ ru lur, la kin 
ger çək lik lə, hət ta ta rix də baş ve rən əh va lat lar la əla qə lən di ri lir, hə-
mi şə an la şıq lı gö rü nür. Baş qa söz lə, epos da mi fo lo ji qat la rın çox lu-
ğu na bax ma ya raq, əh va lat lar re al lı ğı nı itir mir. Hü seyn qu lu Məm-
mə dov “Də də Qor qud dün ya sı”na sə ya hət et dik cə yax şı an la yır dı 
ki, türk əv vəl qo pu zu, son ra də mi ri: qı lın cı, ni zə ni, qal xa nı, oxu, ya-
yı kəşf edib. At be li nə qalx ma mış dan, ara ba nı, tə kə ri dü zəlt mə miş-
dən qa baq ağac dan mu si qi alə ti dü zəl dib, diz lə ri ni bü küb otu ra raq 
ozan nəğ mə lə ri ni, nə si hət lə ri ni din lə yib. Si lah oy na dan ərən lər dən 
əv vəl söz us tad la rı do ğu lub. Ona gö rə də oğuz na mə lər də Qor qud-
dan, Uluq Tü rük dən müd ri ki və yaş lı sı nə zə rə çarp mır dı.

Bu gün bir ömür lük Də də Qor qud sev gi si ilə ya şa yan in sa nın 
hə ya tı da ta ri xə çev ri lib. O, Və tə ni mi zin mü rək kəb ol du ğu qə dər 
şan lı bir ça ğın da – Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin hökm sür dü yü qı-
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sa vaxt da, 1919-cu il də Bor ça lı ma ha lı nın Fax ra lı kən din də ana dan 
olub. Hü seyn qu lu mü əl lim Şər qin ilk de mok ra tik döv lə ti nin şans lı 
öv lad la rın dan bi ri idi. Onun ömür yo lu na qı sa nə zər sal saq, gö rə rik 
ki, 1947-ci il də AD Pİ-nin Filologiya fa kül tə si ni bi ti rib. 1941-1962-ci 
il lər də Gür cüs tan da or ta mək təb də mü əl lim, təd ris iş lə ri üz rə di-
rek tor müa vi ni, mək təb di rek to ru iş lə yib. 1963-1980-ci il lər də Azər-
bay can SSR Maa rif Na zir li yin də mək təb ins pek to ru və zi fə sin də 
ça lı şıb. Mü əl lim-pe da qoq, təş ki lat çı, ic ti mai xa dim, xey riy yə çi, 
pub li sist-jur na list və araş dı rı cı-alim... Bun la rın hər bi ri ay rı lıq da 
bir in san öm rü nün bar lı bu daq la rı dır. Bu elə bu daq la rıdır ki, bəh-
rə si ni iki döv lət də, qə dim di yar da, Gür cüs tan və Azər bay can da ya-
şa yan in san lar hə mi şə gö rə cək lər. 

Və tə ni üçün da im ürə yi dö yü nən, yo rul ma dan ça lı şan zi ya lı nın 
hə ya tı nın hər sə hi fə si, fəa liy yə ti nin hər çe şi di ol duq ca ma raq lı dır. 
La kin mən Hü seyn qu lu mü əl li min 30 il lik alim öm rü nün əvəz siz 
ər məğan la rın dan da nı şa ca ğam. Pro fes sor Ka mil Və li Nə ri ma noğ-
lu Hü seyn qu lu mü əl lim dən söh bət sa lan da onun fəa liy yə ti nin bu 
sa hə si ba rə də “xalq ali mi” ifa də si iş lət miş di. Bu o mə na da gö zəl 
ifa də dir ki, hə qi qə tən də, Hü seyn qu lu Məm mə dov ulu bir xal qın 
hə qi qi mə na da öz sö zü, öz fik ri olan alim-bi li ci si dir. La kin mən 
priz ma nın baş qa tə rəf lə rin dən ba xan da “xalq ali mi” ifa də si ilə Hü-
seyn qu lu Məm mə do vun zən gin el mi fəa liy yə ti ni ümu mi el mi döv-
ri yyə dən ayır maq la məh dud laş dır maq is tə məz dim. Ona gö rə ki 
onun tək cə Də də Qor qud və Sə məd Vur ğun haq qın da yaz dıq la rı 
il lər keç mə si nə bax ma ya raq, öz ak tu al lı ğı nı, el mi də yə ri ni qo ru yub 
sax la mış və Azər bay can da “Ki ta bi-Də də Qor qud”u araş dı ran Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın Folk lor İns ti tu tu nun xü su si şö bə si nə rəh-
bər lik edən bir şəxs ki mi bə yan edi rəm ki, epo sun təd qi qat ta ri xi ni 
Hü seyn qu lu Məm mə dov qə dər ge niş, ət raf lı və sis tem li araş dı ran 
təd qi qat çı ya rast gəl mə mi şəm. Hü seyn qu lu mü əl li m bu el mi əsər-
lə ri ni ki tab ha lın da be lə el mi ad al maq üçün mü da fiə yə təq dim et-
səy di, həm so vet ça ğın da SSRİ Ali At tes ta si ya Ko mis si ya sı nın üz vü 
və bu gün isə mü da fiə şu ra sı nın üz vü olan bir şəxs ki mi de yi rəm ki, 
ona folk lor şü nas lıq in dek si üz rə elm lər dok to ru, ən azın dan elm lər 
na mi zə di adı ve ri lə cək di. O, sö zün hə qi qi mə na sın da, türk dün ya-
sı nın bö yük qor qud şü nas la rı ilə ayaq la şa bi lə cək ana li tik tə fək kü rə 
ma lik şəxs idi. 
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Be lə lik lə, bir alim-bi li ci ki mi Hü seyn qu lu mü əl li mi n ya ra dı cı-
lığın da nə lə ri asan lıq la mü şa hi də et mək müm kün dür sor ğu su na 
ca vab ver mək is tə yər kən hey rə tə gəl mi şəm və gəl di yim qə na ət lə ri 
diq qə ti ni zə çat dır maq la bö lüş mək is tə yi rəm:

1. İlk növ bə də Hü seyn qu lu Məm mə dov ”Ki ta bi-Də də Qor-
qud” epo su nun dün ya da nəş ri və təd qi qi ta ri xi ni diq qət lə araş dı rıb 
ol duq ca ma raq lı nə ti cə lər əl də et miş dir.

2. Döv rün ən ak tu al mə sə lə lə rin dən bi ri ki mi gün dəm də olan
”Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun coğ ra fi  ya sı nın düz gün üzə çı xa-
rıl ma sın da bö yük töh fə lər ver miş dir. Ali min ”Də dəm Qor qud ke-
çən yer di bu yer lər” mo noq ra fi  ya sı əvəz siz təd qi qat əsə ri dir.

3. Azər bay can da və Gür cüs tan da ”Ki ta bi-Də də Qor qud” epo-
su ilə bağ lı yer, yurd ad la rı nın – to po nim lə rin ta pıl ma sı və şər hi 
bö yük el mi nai liy yət dir. İlk də fə das ta nın to po nim lər sis te mi ni for-
ma laş dı ra raq aşa ğı da kı qrup la ra ayır mış dır: 

a) Sırf to po nim lər və hid ro nim lər;
b) Abi də nin qəh rə man la rı nın ad la rı ilə səs lə şən to po nim lər;
c) Tay fa və şəxs ad la rı.
Elə cə də to po nim lə rə aid ədə biy yat la rın şər hi ni ver miş dir.
4. Ali min təd qi qat is ti qa mət lə rin dən bi ri də xal qı mı zın mə ra-

sim və adət-ənə nə lə rin də abi də nin iz lə ri ni ara yıb üzə çı xar ma sı dır.
5. ”Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun aşıq ya ra dı cı lı ğı na, folk lo-

run epik ənən əsi nə və ya zı lı ədə biy ya ta tə si ri ni araş dı ra raq elə ma-
raq lı nə ti cə lər irə li sür müş dür ki, on la rın üzə rin də bir el mi təd qi qat 
ins ti tu tu nun çox say lı əmək daş la rı il lər lə baş sın dır ma lı idilər. 

6. Ali min “Də dəm Qor qud axar lı inam və si tua si ya lar”ın öy rə-
nil mə si də ye ni idi.

7. Də dəm Qor qud so raq lı söz lər, de yim lər və dü yüm lə rin təh-
li li ni də yad dan çı xar ma yıb.

8. Bu gün də mü ba hi sə lə rə sə bəb olan prob le mə – “Ki ta bi-Də-
də Qor qud” epo su nun ta ri xi za ma nı haq qın da fər zi yyə lə rə mü na-
si bə ti nə ti cə sin də el mi hə qi qət lə rin aş kar lan ma sı is ti qa mət lə ri ni 
düz gün mü əy yən ləş dir miş dir.

9. ”Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun ya zı ya alın ma sı nın za ma-
nı nın mü əy yən ləş di ril mə si is ti qa mə tin də ki araş dır ma la rın da möv-
cud əl yaz ma nüs xə lə ri nin baş qa da ha qə dim əl yaz ma ki ta bın dan 
kö çü rül mə si eh ti ma lı na el mi mü na si bət bil dir miş dir.
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Ada ma elə gə lir ki, qə dim türk epo su nun gö rü nən və gö rün-
mə yən bü tün mə sə lə lə ri haq qın da öz fi  kir lə ri ni irə li sür mək lə Hü-
seyn qu lu Məm mə dov bir el mi-təd qi qat ins ti tu tu nun işi ni ye ri nə 
ye tir miş və gə lə cək araş dı rı cı la ra düz gün yol gös tər miş dir. Onun 
araş dır dı ğı mə sə lə lə rin hər bi ri ba rə də ay rı ca da ha ge niş araş dır ma 
apar ma ğa eh ti yac du yu lur. Ali min to xun du ğu əsas mə sə lə lə ri nə-
zə ri ni zə çat dır maq is tə yi rəm:

1. Də də Qor qu dun şəx siy yə ti və soy kö kü mə sə lə si nin təd qi qi;
2. Dün ya qor qud şü nas lı ğı nın mey da na gəl mə si ni əsas lan dı ran 

amil lə rin fəa liy yə ti ni nə zər dən ke çir mək;
3. ”Ki ta bi-Də də Qor qud” epo sun da kı bə zi mi fo lo ji və dün yə-

vi ob raz la rın təh li li. Ali min “Tə pə göz mi fo lo ji tə fək kü rün məh su lu 
ol sa da, in san la soy daş dı” te zi si ni ya da sa laq.

4. Epo sun türk xalq la rı nın das tan ya ra dı cı lı ğı na tə si ri: Bam sı
Bey rə yin Al pa mı şın va ri si ki mi irə li sü rül mə si;

5. Qo puz-saz, ozan-aşıq bağ lı lı ğı, bir xalq sə nə ti sta tu su nun di-
gər sə nət sta tu su na ke çi di ni əsas lan dı ran şərt lə rin üzə çı xa rıl ma sı;

6. Sa zın qay naq lar da iz lə ri nin, özü və sö zü haq qın da mə lu-
mat la rın möv cud lu ğu nun sü bu ta ye ti ril mə si;

7. ”Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun aşı la dı ğı əsas ide ya nı gös-
tər mə si: xal qın qəh rə man lıq ta ri xi nin bə dii ək si:

8. ”Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun ilk el mi bib li oq ra fi  ya sı nın
tər tib edil mə si: Av ro pa xalq la rı nın dil lə rin də, rus, türk, türk mən 
dil lə rin də mən bə lə rin sis tem ləş di ril mə si və “Də də Qor qud”un 
İran da və İraq da kı təd qi qat çı la rı nın da əsər lə ri nin gös tə ril mə si; 

9. ”Ki ta bi-Də də Qor qud” epo sun da Azər bay can türk lə ri nin 
soy kö kü nü təs diq lə yən fakt la rın üzə çı xa rıl ma sı;

10. Qor qud şü nas lıq da xü su si xid mət lə ri olan araş dı rı cı lar haq-
qın da el mi oçerk lər yaz maq: V.V.Bar told, V.M.Jir muns ki, O.Ş.Gök-
yay, M.Er gin, F.M.Kır zı oğ lu, B.Ögəl, F.Su mər, Ə.Abid, H.M.Aras-
lı, Ə.M.Də mir çi za də, Ə.Sul tan lı, M.H.Təh ma sib, E.M.Əli bəy za də, 
R.Anar və b.

11. Nə ha yət, bir elin – Fax ra lı nın tim sa lın da Qaf qaz türk lə ri nin 
et noq ra fi  ya sı nı, məi şə ti nin əsas at ri but la rı nı, adət-ənə nə lə ri ni, saz-
söz dün ya sı nı, müd rik, zəh mət keş, bi li ci in san la rı nı, qəh rə man la rı-
nı “Ki ta bi-Də də Qor qud”un işı ğın da ya zı yad da şı na kö çü rüb ta ri-
xi ləş dir mək.
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Alim bu sa da la nan la rın hər bi ri ni elə tam və sis tem li hal da təd-
qi qa ta cəlb et miş dir ki, hə min fi  kir lər əsa sın da araş dır dı ğı prob le-
min ay rı lıq da təs ni fa tı nı apar maq, irə li sür dü yü mə sə lə lə ri qrup-
laş dır maq müm kün dür. Mə sə lən, elə gö tü rək ”Ki ta bi-Də də Qor-
qud”un dün ya da nəş ri və təd qi qi ta ri xi prob le mi ni araş dır ma sı nı. 
Bu prob le mi alim epo sun və tə nin dən – Azər bay can dan baş la yıb 
Or ta Asi ya, Ru si ya, Tür ki yə və Av ro pa ya qə dər is ti qa mət lən dir miş 
və aşa ğı da kı mər hə lə lə rə ayı ra raq ge niş təh li li ni ver miş dir. 

I. “Ki ta bi-Də də Qor qud” abi də si nin Azər bay can da nəş ri və 
araş dı rıl ma sı ta ri xi ni sis tem ləş di rib 1926-cı il də Əmin Abid dən 
baş la nan və 90-cı il lə rə qə dər da vam edən mər hə lə nin təh li li ni 
apar mış, is ti qa mət lə ri ni mü əy yən ləş dir miş dir. Əmin Abid, Hə nə-
fi  Zey nal lı, A.Şa iq, A.Mu sa xan lı, S.Əfən di ye vin “Ədə biy yat dan iş 
ki ta bı”, M.Ələk bər li nin ya zı çı la rın Bi rin ci Ümu mitt  i faq qu rul ta-
yın da kı çı xı şı, H.Aras lı nın nəş ri və mə qa lə si, M.Rə fi  li nin “Ni za-
mi yə qə dər ki Azər bay can kul tu ra sı” və b. mə qa lə lə ri, Məm məd 
Arif, Hey dər Hü sey nov, Ə.Də mir çi za də və abi də yə Kir sa nov ki mi 
şəxs lə rin hü cum la rı, epo sun rep re ssi ya olun ma sı, Sə məd Vur ğu-
nun, Mir zə İb ra hi mo vun, Əli Sul tan lı nın, Mi ka yıl Rə fi  li nin, Hə mid 
Aras lı nın tən qid edil mə si.

Hü seyn qu lu mü əl li min dövr haq qın da heç vaxt el mi əhə miy-
yə ti ni itir mə yə cək qə na ət lə rin də ki ümu mi ləş mə yə diq qət ye ti rək. 
Alim ya zır dı: “Araş dır ma lar gös tə rir ki, 1926-cı il dən 1950-51-ci il-
lə rə qə dər “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun təd qi qi və təb li ği, əsa-
sən, bir ne çə is ti qa mət də apa rıl mış dır: 

o döv ri mət bu at da mə qa lə lər nəşr edi lir;
o el mi yı ğın caq lar da, ali və or ta mək təb lər də mə ru zə lər və

mü ha zi rə lər oxu nur;
o ədə biy yat ta ri xi üz rə proq ram və dərs lik lər də öz ək si ni ta pır;
o 1939-cu il də epos bü tün lük də nəşr edi lir;
o onun boy la rı nın sü je ti əsa sın da dram, li brett  o və he ka yə lər

ya zı lır;
o epos kom mu nist ideo loq la rı tə rə fi n dən rep re ssi ya ya mə ruz 

qa lır;
o 1960-cı il lər də epo sun bə ra ət qa zan ma sı və ye ni dən nəşr edi lib

əha tə li təd qi qi nə baş la nıl ma sı. Alim Azər bay can qor qud şü nas lı ğı nın 
in ki şaf mər hə lə lə ri ni (1926-1951) də ma raq lı şə kil də təq dim edir:
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a) 1926-1938
Əmin Abid dən Hə mid Aras lı ya dək.
b) 1939-1950
Hə mid Aras lı nəş rin dən rep re ssi ya olu na na dək.
c) 1951-1956
Qa da ğa döv rü.
d) 1957-1988
Epo sun bə ra ət alan dan son ra kı araş dır ma la rı.
II. Alim həm çi nin epo sun türk mən folk lor şü nas lı ğın da təd qi qi

mə sə lə lə ri nə ay dın lıq gə tir miş dir. Əh məd Axun dov, Mə ti Ko sa yev, 
Bəy mə həm məd Kar rı yev, Abi dov və Ata Rəh ma nov ki mi alim lə rin 
Mi ka yıl yan, Mir zo yan, Çu bi nin, Korça gin, Za ruts ki ki mi şə rəf siz-
lər tə rə fi n dən şər lə nib həbs xa na la ra sa lın ma sı nı diq qət mər kə zin də 
sax la yır. Hər bir xalq da öz bal ta sap la rı nın ol ma sı nı vur ğu la yır və 
gös tə rir ki, 1974-cü il də B.Ker ba ba ye vin ana dan ol ma sı mü na si bə ti 
ilə nəşr et di yi “Tu ran ağ saq qa lı” mə qa lə si nə gö rə Kosa ye vin iş dən 
çı xa rıl ma sı əda lət siz lik idi.

III. Da ha son ra alim ”Ki ta bi-Də də Qor qud”un İran da nəş ri və
araş dı rıl ma sı na, Av ro pa da təd qi qi nə ay rı ca mə qa lə lər həsr edir. 
Ru si ya təd qi qat çı la rın dan Bar tol dun “Türk epo su və Qaf qaz” əsə-
ri ni, V.Jir muns ki nin, X.Ko roğ lu nun mo noq ra fi  ya la rı nı təh li lə cəlb 
edir.

IV. H.Məm mə do vun bu is ti qa mət də araş dır ma la rı nın bir qis-
mi də ”Ki ta bi-Də də Qor qud”un türk folk lor şü nas lı ğın da tədq i qi-
nə həsr olu nur. 1916-cı il də Ki lis li mü əl lim Bil gə Ri fət dən baş la-
nan fəa liy yə tin Fu ad Kö prü lü za də nin “Qo puz”, “Ozan” an lam la rı 
haq qın da kı mə qa lə lə ri, Or xan Şa iq Gök ya yın və Mə hər rəm Er gi nin 
məş hur nəşr lə ri və təd qi qat la rın da da vam et di ril mə si, epos la bağ lı 
bir çox sir li mə qam la ra aydın lıq gə ti ril mə si ba rə də düz gün qə na-
ət lər irə li sü rür. Elə cə də F.Kır zı oğ lu, Fa rux Sü mər, Sə lim Tez can, 
Os man Nu ri Ekiz, Ad nan Bin ya zar, Ab dul la Bir kan, İb ra him Ta ta ri, 
Ni cat Sə bət çi oğ lu və b. təd qi qat la rı nın təh li li ni apa rır.

Gö rün dü yü ki mi, Hü seyn qu lu Məm mə do vun “Də də Qor qud” 
sev gi si tü kən məz dir. Əs lin də, yaz dı ğı el mi əsər lə rin möv zu dai rə si 
o qə dər ge niş dir ki, on la rın bir in san öm rü nə ne cə yer ləş di yi ada-
mı hey rə tə gə ti rir. Axı onun həm də baş qa və zi fə si var dı, ta nın mış 
maa rif iş çi si idi. Bö yük və əvəz siz xid mət lə ri nə gö rə heç vaxt unu-
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dul ma ya caq Hü seyn qu lu Məm mə dov la bu gün 100 ya şı nın ta ma-
mın da tək cə Fax ra lı ca maa tı fəxr et mir, o, iki öl kə nin: Azər bay can 
və Gür cüs ta nın əsl zi ya lı eta lo nu na çev ril miş dir. Qar daş Tür ki yə də 
də ona həd siz mə həb bət var. Biz us tad alim-pe da qo qun işı ğın da ye-
ti şən nə sil lə rin el mə və təh si lə bö yük töh fə lər ver di yi nin şa hi di yik.
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ŞƏXSİYYƏTİN QAYƏSİ VƏ MİQYASI

Qə li bə sığ ma yan, şəx siy yə ti nin mə nə vi öl çü lə ri stan dart la-
rı aşan in san lar var. Bu adam la rın şəx siy yə ti ni ucal dan, bö yü dən, 
“nor ma la r”ın föv qü nə qal dı ran gö zə gö rün məz də yər lər dir. Hə min 
də yər lər in san mə nə viy ya tı nın altqa yə si ni təş kil edir; da im onun la 
olur, in sa nın bü tün dav ra nış la rı nı giz lin bir nöq tə dən ida rə edir. 
100 ya şı nı qeyd et di yi miz Hü seyn qu lu Məm məd li nin mə nə vi var-
lı ğı nın bu altqa yə si, “giz li nöq tə si” Və tə nə, yur da, bü töv Azər bay-
ca na Bor ça lı ad la nan “kai nat” dan baş la nan öl məz sev gi idi. 

Sev gi lər cür bə cür olur: Yer üzün də nə qə dər in san var sa, o qə-
dər də sev gi var. Bə zi in san la rı sev gi siz, his siz, duy ğu suz he sab 
edir lər. La kin be lə in san la rın bi zə “an ti sev gi” ki mi gö rü nən his sə-
lə ri nin özü də tərs pro yek si ya da elə sev gi ni ifa də edir: çün ki sev gi 
ol ma sa idi, an ti sev gi də ol maz dı. 

H.Məm məd li nin və tən sev gi si nin ne cə bir qa yə ol du ğu nu Bor-
ça lı ad lı dün ya ilə ilk həs rə ti min “vü sa lı” na qo vu şar kən an la dım. 
Bu tor paq mən də hə mi şə an la ma ğa çə tin lik çək di yim bir ca zi bə do-
ğu rub və in di Gür cüs tan ad la nan bir döv lət də qal mış bu Və tən tor-
paq la rı nın ha mı sı nı mən elə Bor ça lı adı ilə qə bul et mi şəm. Bu ad 
mə nim üçün Qa ra çö pün də, Qa ra ya zı nın da, Bo lu sun da... sim vo-
lu olub. Və tə nin bu in san la rı nın sa zı, aşı ğı gö rən də “axıb özün dən 
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get mə lə ri” bir et nop si xo lo ji dav ra nış for mu lu ki mi mən də hə mi şə 
hey rət do ğu rub. Özüm Bi lə su var da çadır toy la rın da Şir van aşıq üs-
lu bu nun klas sik nəğ mə kar la rın dan olan Aşıq Əli fa ğa nın ifa la rı nı 
gö rə-gö rə bö yü səm də, Bor ça lı in san la rı nın sa za, aşı ğa bu də rə cə də 
aşiq li yi hə mi şə hey rə ti mə sə bəb olub. Son ra lar AMEA-nın Folk lor 
İns ti tu tu nun Aşıq ya ra dı cı lı ğı şö bə sin də aşıq şü nas El xan Bor ça lı-
nı (Məm məd li) söh bə tə tu tub da nış dır dıq ca onun xə bə ri ol ma dan 
Bor ça lı həs rə ti mi gi lə-gi lə ovut mu şam. Da ha son ra Qa ra ya zı eli-
nin (gür cü ləş di ril miş adı: Qar da ba ni) Sərt ça la-Mu ğan lı kən din də 
3-4 gün lük Nov ruz bay ra mı eks pe di si ya sın da olar kən mən san ki 
sehr dün ya sı na düş düm. Azər bay can ad la nan xal qın bö yük lü yü-
nü, zən gin li yi ni və ən baş lı ca sı mil li-mə nə vi tü kən məz li yi ni az da 
ol sa, an la dım. Gür cüs tan türk lə ri (in di ki adı ilə azər bay can lı la rı) 
di lin, sa zın, şei rin, adət-ənə nə nin tə cəs sü mü olan in san lar dır. Də-
də Qor qu dun di lin də da nı şan bu in san lar üçün və tən, mil lət, yurd, 
döv lət, bay raq... ana di li və ana saz de mək dir. An la dım ki, ana di li 
və ana saz bu in san la rın psi xo lo gi ya sın da mil li ol ma ğın, mil lət ol-
ma ğın və ümu mən mil li ləş mə nin kris tal laş mış for mu lu dur. Bu ra da 
özü nü Azər bay can tür kü ki mi dərk edən hər bir in san üçün ana di li 
və ana saz mü qəd dəs dir. Bu də yər lər Gür cüs tan türk lə ri nin dü şün-
cə sin də haq qı təm sil edən də yər lər də rə cə si nə qalx maq la on la rın 
tan rı çı lıq dan gə lən və İs lam la süs lə nən ila hi də yər lər dün ya sı nın 
si lin məz və əbə di ya şar sim vol la rı na çev ri lib. 

Sərt ça la-Mu ğan lı da kar na val şək lin də ke çi ri lən ke çə pa paq 
Nov ruz bay ra mın da qey ri-ix ti ya ri H.Məm məd li ni də xa tır la dım. 
Qor qud şü nas lıq araş dır ma la rı haq qın da rəy yaz dı ğım bu in sa nın 
za hi rən son də rə cə təm kin li tə sir ba ğış la yan ob ra zı nın də rin qat la-
rın da vul kan ki mi qay na yan yurd sev gi si nin ha ra dan gəl di yi, ne-
cə bir sev gi ol du ğu kar na va lın o “vur ha vur” ab-ha va sın da dü şün-
cəm dən il ğım ki mi keç di.

H.Məm məd li bir mü əl lim, pe da qoq, təh sil iş çi si, dost, yol daş, el 
tə əs süb ke şi... və nə ha yət, bir ata ki mi tü kən məz bir ki tab dır. La kin 
mən bu in sa nı “Qor qud şü nas lıq kar va nı nın cə fa keş yol çu su” ki mi 
ta nı dım. 

Onu ilk də fə “Oğuz eli” qə ze ti nin re dak si ya sın da gör düm. Cə lal 
Bəy di li dən (Məm mə dov) bu nu ra ni ki şi nin kim ol duğu nu so ruş dum. 
“Hü seyn qu lu mü əl lim dir, – de di, – bi zim El xan Məm məd li nin ata sı”.
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Son ra onu qor qud şü nas lıq mə qa lə lə rin dən ta nı ma ğa baş la dım. 
Əv vəl cə bu ya zı la rın da ha çox in for ma tiv sə ciy yə da şı ma sı mə nə 
sa də üs lub tə si ri ba ğış la dı. Da ha son ra onların Ki ta bi-Də də Qor qud 
En sik lo pe di ya sı ilə bağ lı ol du ğu nu öy rən dim: en sik lo pe di ya lar da 
el mi bi lik lə rin stan dart təq di mat mo de li olur. 

Bir gün El xan mü əl lim H.Məm məd li nin qor qud şü nas lıq mə-
qa lə lə rin dən iba rət iki ki ta bı nı mə nə ver di. Hə min ki tab lar mə ni 
H.Məm məd li nin qor qud şü nas dün ya sı na da xil et di.   

H.Məm məd li nin qor qud şü nas lıq dün ya sı iki cə hə ti ilə əla mət-
dar dır: zən gin li yi və özü nə məx sus lu ğu ilə. Bəl kə də, in di apa ra ca-
ğım mü qa yi sə folk lor şü nas həm kar la rım dan ki min sə xət ri nə də də-
yə bi lər. An caq bu na bax ma ya raq, de mə li yəm ki, H.Məm məd li nin 
qor qud şü nas lıq sa hə sin də ki mü ta liə si hey rə ta miz də rə cə də zən gin 
idi. O, əs lin də, öm rü nün bü tün “qa lan his sə si ”ni son nə fə si nə dək 
an caq “Də də Qor qud”a həsr et miş di. Bu sa hə ilə bağ lı oxu ma dı ğı 
ədə biy yat, ta nış ol ma dı ğı mü əl lif qal ma mış dı. O, qor qud şü nas lıq-
la ya x ın dan və uzaq dan nə var dı sa – ha mı sı nı iri li-xır da lığı na bax-
ma ya raq, ta pıb oxu muş du. Ona gö rə də əsər lə ri el mi mə lu mat lar-
la zən gin ol maq la ya na şı, is tə ni lən prob le mi möv cud ədə biy yat lar 
ba xı mın dan “mak si mum” həd də əha tə edir. Elə H.Məm məd li nin 
qor qud şü nas kim li yi nin özü nə məx sus lu ğu nun əsa sın da da bu mü-
ta liə zən gin li yi du rur. O, qor qud şü na slıq la pro fes sio nal şə kil də 
er kən gənc li yin dən məş ğul ol ma sa da, bü tün öm rü bo yu zən gin 
mü ta liə ona son ra lar elm də “özü nə məx sus” prob lem lər qoy ma ğa 
im kan ver di.

Ali min yaradıcı ax ta rış la rı bir ne çə əsas is ti qa mə ti əha tə edir. 
Bun lar dan ilk növ bə də diq qə ti çəkən “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo-
su nun Və tən lə, yurd la ta ri xi-mə də ni bağ lı lı ğı nın öy rə nil mə si ilə 
bağlı araşdırmalardır. Tə sa dü fi  de yil dir ki, ali min 1999-cu il də çap 
olun muş ki ta bı “Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər...” ad la nır. 
H.Məm məd li epo sun müa sir Gür cüs tan coğ ra fi  ya sın da kı iz lə ri ni 
ax tar maq la, əs lin də, bu yur dun tür kə məx sus ta ri xi ni bər pa et miş-
dir. An caq mə sə lə nin baş qa tə rəfl  ə ri də var.

H.Məm məd li nin bu is ti qa mət də apa rıl mış təd qi qat la rın da ay-
dın ifa də olu nan “et nos və land şaft” mə na xətt  i var. Söh bət tək cə 
“Də də Qor qud” et no coğ ra fi  ya sı nın möv cud ta ri xi coğ ra fi  ya da kı 
iz lə ri ni el mi təs diqet mə dən get mir. Mə sə lə “et nos-land şaft-şü ur” 
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mü na si bət lər mo de li ilə bağ lı dır. H.Məm məd li nin təd qi qat la rı gös-
tə rir ki, et nik ta ri xin land şaft üzə rin də ki to po ni mik iz lə ri hətt  a fakt 
ola raq si li nib ge də də bi lər. An caq bu iz lər mil li yad daş dan, mil li 
şü ur dan heç vaxt si lin mir: ar xe ti pik funk sio nal for mul lar şək lin də 
ya şa maq da da vam edir. Çin giz Ayt ma to vun man qur tu nun yad da-
şı nı nə qə dər poz sa lar da, bu nu edən lər onun yad da şı nın təh təl-
şü ur la mü əy yən lə şən zo na sı na nü fuz edə bil mə miş di lər. Ona gö rə 
də ana nın öz man qurt laş mış oğ lu na oxu du ğu lay la lar ak tu al yad-
da şı nı itir miş man qur tun il kin doğ ma lıq ins tinkt lə ri ni oya dır dı. 
H.Məm məd li də “Də də Qor qud” das ta nı nın Gür cüs tan to po ni mi-
ya sın da kı iz lə ri ni məhz gö rü nən sə viy yə lər də de yil, gö rün mə yən 
sə viy yə lər də ax ta rır dı. O sə viy yə lər ki, Gür cüs tan türk lə ri nin yur-
da, elə, oba ya bağ lı lı ğı nın öz lə ri tə rə fi n dən ida rə olun ma yan, süd-
lə, qan la, gen lə gə lən tə rəfl  ə ri dir. Alim mil li şüu run bu sə viy yə si ni 
“xal qın ru hu” ad lan dı rır dı. 

H.Məm məd li nin “Də də Qor qud” araş dır ma la rın da xalq ru hu-
nun, mil li ru hun vur ğu lan ma sı bu gün öz təs di qi ni əya ni şə kil də 
tap maq da dır. O bir alim ki mi mil li ol ma yan, bir ba şa mil lə tə xid mət 
et mə yən araş dır ma la rı ümu mən qə bul et mir, da ha doğ ru su, be lə 
araş dır ma la rın “sə mi miy yə ti ”nə eti bar et mir di. H.Məm məd li yə 
gö rə, mil li si ma sı ol ma yan elm yox dur. Hətt  a bi la va si tə mil li elm-
lər ol ma yan fi  zi ka, kim ya, ri ya ziy yat... ki mi elm lər də on la rın mü-
əl lifl  ə ri nin si ma sın da han sı sa mil li ma raq la ra xid mət edir. Qlo ba-
lizm adı al tın da va hid di lin, di nin və mil li kim li yin ma raq la rı ifa də 
olu nur. Bu ba xım dan, H.Məm məd li yə gö rə, müa sir dün ya da mil li 
ba xım dan özü ola raq qal ma ğın ye ga nə yo lu mil lə ti, xal qı, et no su 
min il lər bo yun ca ayaq da sax la yan, onu mil lət ola raq öl mə yə qoy-
ma yan də yər lə rin qo run ma sın dan və ak tu al laş dı rıl ma sın dan ke çir. 
Bu cə hət dən ali min “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su na olan coş qun və 
sön məz ma ra ğı nın, sev gi si nin, el mi eh ti ra sı nın əsa sın da bu ide ya, 
bu qa yə du rur du. 

H.Mə mməd li nin qor qud şü nas lıq araş dır ma la rı na bir küll ola-
raq nə zər sal dı ğı mız da gö rü rük ki, “Də də Qor qud” alim üçün bü-
tün Azər bay can mə də niy yə ti nin, mil li var lı ğı nın əsa sı ol muş dur. 
O, ta ri xi mi zə, mə də niy yə ti mi zə, mil li-si ya si kim li yi mi zə “Də də 
Qor qud” pən cə rə sin dən ba xır, bu abi də nin mil li özü nü təş kil mo-
de li ol du ğu nu çox gö zəl an la yır dı. H.Məm məd li epo sun döv lət-
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çi lik lə bağ lı ol ma sı na xü su si əhə miy yət ve rir və bu nu bir tə sa düf 
he sab et mir di. Doğ ru dan da, dün ya epos mə də niy yə tin də bir çox 
məş hur das tan lar var ki, döv lət çi lik möv zu sun dan uzaq olub, baş 
qəh rə ma nın ma cə ra la rın dan bəhs edir.

 An caq “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı ta ma mi lə döv lət çi lik fəl-
sə fə si ni əks et di rən epos dur. Alim bu cə hət dən Də də Qor qud ob ra-
zı nın özü nü xü su si mə na da şı yan ümu mi epik an la yış he sab edir-
di. H.Məm məd li nin təd qi qat la rın da Də də Qor qud epo sun, sa də cə, 
əsas ob raz la rın dan bi ri ki mi de yil, oğuz-türk et nik dü şün cə si nin 
bü tün fəl sə fə si ni özün də əks et di rən ide ya nü və si, mil li də yər lə rin 
tə mər küz ləş mə si mər kə zi ki mi nə zər dən ke çi ri lir. Ali mə gö rə, das-
tan da Sa lur Qa zan, Alp Aruz, Bam sı Bey rək, Uruz, Bu ğac və s. ki mi 
möh tə şəm qı lınc qəh rə man la rı ol sa da, epo sun əsas “qəh rə ma nı” 
elə Də də Qor qu dun özü dür. Çün ki igi din əlin də ki qı lın cı hə rə kə tə 
gə ti rən, onu ida rə edən ba şın da kı ağ lı ol du ğu ki mi, xal qın da bü-
tün fi  zi ki gü cü onun mil li şüu ru na ta be dir. H.Məm məd li yə gö rə, 
Də də Qor qu dun bü tün di gər ob raz lar dan föv qə la də fər qi onda dır 
ki, o, oğuz et no su nun mil li dü şün cə si ni, et nik şüu ru nu özün də tə-
cəs süm et di rir. Ali min Qo rqud ob ra zı haq qın da kı fi  kir lə ri nə bir az 
da də rin dən nə zər sal dıq da gö rü rük ki, H.Məm məd li öz ar xe ti pi 
eti ba ri lə şa man komp lek si nə ge dib çı xan bu ob ra zı ümu mən mil li 
dü şün cə nin özü, mil li ide ya nın abst rak si ya sı he sab edir di.

Ali min bu fi  kir lə ri dün ya nı bü tün üzü ilə təc rü bə dən ke çir-
miş bir müd ri kin dü şün cə lə ri ki mi elm də öz təs di qi ni tap mış dır. 
Bu yer də H.Məm məd li nin şəx siy yə ti ni və el mi ni çox sev di yi Ya-
şar Qa ra ye vin bir fi k ri ni xa tır la ma ya bil mi rəm: “Min üç yüz il dir 
ki, Qor qud xal qın qan və gen yad da şı ki mi ya  şa  yır və özün dən 
əv vəl ki min üç yüz ilin də bə dii və ge ne tik ar  xe  ti pi ni hər sət rin-
də, hər sö zün də ya şa dır. Üs tə lik növ bə ti min üç yüz il üçün də 
ən sa bit, eti bar lı, mə nə vi-əx la qi kod lar və gen lər ye nə bu “ana 
ki ta b”ın bət  nin  də və ru hun da qo ru nub sax  la nır. Müs tə qil lik də 
mi nil lik və əbə di lik üçün əsas lar, xalq  lar la kül tür lər, yer və göy, 
tor paq və mil lət, tə bi ət və eko  lo  gi ya ara sın da dav ra nış və rəf tar 
ko dek si, qa nun və ana ya  sa... ha mı sı, ha mı sı öz ək si ni bu ki tab da 
ta pır. Və müs tə qil lik döv  rün də də Qor qud ye ni dən mə nə vi in-
ti ba hın sim vo lu, mil li hey  siy yə tin və özü nü dər kin sə nə di olur” 
(Qa ra yev Y. Bü tün xalq la rın və dövr lə rin ki ta bı / Azər bay can şi fa hi 
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xalq ədə  biy ya tı na da ir təd qiq lər. X ki tab. Ba kı: Sə da, 2001, s. 4). 
H.Məm məd li nin Də də Qor qud ob ra zı haq qın da kı fi  kir lə ri nin 

akad. Ya şar Qa ra ye vin fi  kir lə ri ilə qlo bal mil li miq yas lar ba xı mın-
dan üst-üs tə düş mə si tə sa dü fi  ol ma yıb, bu iki müd ri kin mil li ta ri xə 
ey ni ra kurs dan bax ma la rı nın tə za hü rü dür. Bu ba xım dan sö zü mün 
so nun da H.Məm məd li ilə bə ra bər, müa sir Azər bay can fi  lo lo ji fi k ri-
nin pat ri ar xı Y.Qa ra ye vi də xa tır la yır və bu iki müd ri kin si ma sın da 
bü tün dün ya sı nı də yiş miş qor qud şü nas la ra Al lah dan (c.c.ə.ş.) rəh-
mət di lə yi rəm.
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CƏNNƏTİ BU DÜNYADA QAZANMIŞ İNSAN

Ümum mil li li de ri miz möh tə rəm Hey dər Əli yev mü əl lim lik sə-
nə ti nə, xal qı mı zın gə lə cə yi olan gənc nəs li ye tiş di rən, təh sil ve rən 
mü əl lim lə rə yük sək də yər ver miş, “Mü əl lim lik çox şöh rət li sə nət-
dir, mü əl lim adı dün ya da ən yük sək ad dır. Mə sə lən, mən Yer üzün-
də mü əl lim dən yük sək ad ta nı mı ram. Çün ki hər bi ri mi zə təh sil 
ve rən, qar şı mız da ge niş üfüq lər açan mək təb dir, mək təb də təh sil 
ve rən də mü əl lim dir. Hə qi qi mü əl lim ol maq cə miy yət üçün, doğ-
ru dan da, çox qiy mət li dir”, – söy lə miş dir.

Ümum mil li li de ri mi zin fi k ri nin da va mı ola raq fi  lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor, keç miş mil lət və ki li mər hum Şa mil Qur ba nov 
“Mü əl lim lər” el mi mo noq ra fi  ya sın da ya zır: “Mü əl lim lər bə şə riy-
yə tin gə lə cə yi olan uşaq la rı tər bi yə edib ye tiş di rən adam dır. Son 
də rə cə çə tin və şə rəfl  i sə nət sa hi bi dir lər. Mü əl li mi heç kəs lə mü-
qayi sə et mək ol maz. Mü əl lim içə ri gi rən də şa gird lə rin ham ısı aya-
ğa du rur, mü əl lim “otu run” de mə miş əy ləş mir lər. Bu o de mək dir  
ki, xal qın gə lə cə yi nin tə mi nat çı sı olan uşaq la rın sağ lam və güm-
rah bö yü mə si, sa vad lı ol ma sı üçün hər bir əziy yə tə, zəh mə tə dö zən 
mü əl lim lər dün ya da hər cür tə zi mə, sə cdə yə la yiq dir. Mil lə tin gö zü 
maa rif çi li yi ilə işıq la na caq. Mü əl li min əsas və zi fə si gənc li yin mü-
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kəm məl təh sil al ma sın dan, hə ya tı də rin dən öy rən mə sin dən, dün-
ya da ge dən pro ses lə ri  də rin dən bil mə sin dən iba rət dir. Bu na gö rə 
də mü əl lim lər dən yaz maq hə mi şə la zım dır, va cib dir”.

Bə li, mü əl lim haq qın da yaz maq çox şə rəfl  i  və bir o qə dər də mə-
su liy yət li dir. Əgər bu mü əl lim bü tün mə na lı öm rü nü Azər bay can 
və Gür cüs tan maa ri fi  nin in ki şa fı na, gənc nəs lin tə lim-tər biyə si nə 
həsr et miş maa rif fə dai si, tək cə özü üçün ya şa ma yan, xal qı mı zın ta-
rix sal na mə si olan “Ki ta bi-Də də Qor qud” das tan la rı nın yo rul maz 
təd qi qat çı sı, qor qud şü nas alim Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm-
mə dov dur sa, bu da ha şə rəfl  i, da ha mə su liy yət li dir.

Hü seyn qu lu mü əl li min hə yat yo lu el min bü tün sa hə lə rin də sö-
zü nü de miş də yər li zi ya lı la rı, ağ saq qa lla rı, ağ bir çək lə ri, şe ir-sə nət 
xi ri dar la rı, qa çaq la rı-qo çaq la rı ilə Bor ça lı da mə şhur olan ağır el li 
Fax ra lı dan baş la nır. O, 1919-cu il də folk lo ru mu zun, da ha çox  da 
aşıq ya ra dı cı lı ğı nın, xalq das tan la rı nın də rin bi li ci si Məm məd ba-
ba nın və si nə si ba ya tı çeş mə si Ye tər nə nə nin ailə sin də dün ya ya göz 
aç mış dır. 1927-ci il də Fax ra lı or ta mək tə bin də ilk təh si lə baş la mış, 
1937-ci il də mək tə bin ilk bu ra xı lı şı nın mə zun la rın dan bi ri ol muş-
dur. Həm çi nin Bor ça lı dan təh sil da lın ca Ba kı ya ilk gə lən lər dən bi ri 
idi. Xalq ədə biy ya tı na, folk lo ra bağ lı lıq, Azər bay can və dün ya ədə-
biy ya tı na bö yük ma raq və sev gi onu V.İ.Le nin adı na Azər bay can 
Pe da qo ji İns ti tu tunun Fi lo lo gi ya fa kül tə si nin tə lə bə si  et di. Onun 
tə lə bə lik il lə ri Azər bay can xal qı nın ta le yi nə qa ra  ya zı lar ya zan keş-
mə keş li, rep res si ya nın tüğ yan et di yi ağır il lər idi. Bö yük Və tən mü-
ha ri bə si nin baş lan ma sı isə bu ağır lı ğı da ha da ar tır dı. Hü seyn qu-
lu mü əl lim təh si li ni ya rım çıq qo yub və tə nə – Bor ça lı ya qa yıt maq 
məc bu riy yə tin də qal dı. Ar xa cəb hə də – qon şu Arıx lı kən din də gənc 
mü əl lim ki mi əmək fəa liy yə ti nə baş la dı.

Mü ha ri bə ba şa çat dıq dan son ra ye ni dən Ba kı ya qa yı dıb təh si li-
ni ta mam la dı. İns ti tu tun rəh bər li yi ona as pi ran tu ra da qa lıb, təh si-
li ni da vam et dir mə yi tək lif et sə də, o ra zı laş ma dı. Çün ki or ta mək-
təb də iş lə di yi az bir za man da an la mış dı ki, ona öz və tə nin də, öz 
mək tə bin də da ha çox eh ti yac var. Bu, alim ol maq dan da ha önəm-
li dir. Hü seyn qu lu mü əl lim maa rif cəb hə si ni seç di. Doğ ma yur du 
Fax ra lı da – kənd or ta mək tə bin də Azər bay can  di li və ədə biy ya tı 
mü əl li mi, təd ris his sə mü di ri, son ra isə hə min mək tə bin di rek to-
ru və zi fə si nə irə li çə kil miş di. Onun mək tə bə rəh bər lik et di yi il lər-
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də Fax ra lı or ta mək tə bi bü tün re gi on da se çi lən, fərq lə nən bir təh sil 
oca ğı na çev ril di. 

1950-ci il lər də Fax ra lı or ta mək tə bin də kim ya-bio lo gi ya mü əl-
li mi iş lə miş Azər bay can Res pub li ka sı Təh sil Prob lem lə ri İns ti tu tu-
nun apa rı cı el mi iş çi si, kim ya elm lə ri na mi zə di, do sent Sal man Əli-
yev o il lə ri xa tır la ya raq ya zır: “Mən Fax ra lı or ta mək tə bin də iş lə di-
yim il lə ri ikin ci ali mək təb he sab edi rəm. Be lə ki, o il lər də Fax ra lı 
or ta mək tə bi təd ris də qa zan dı ğı  na iliy yət lə ri nə gö rə Gür cüs tan da 
o lan Azər bay can mək təb lə rin dən fərq lə nir di. Çox güc lü el mi pe-
da qo ji po ten si al lı kol lek ti vi ilə se çi lir di. Bu mək təb də Hü seyn qu lu 
Məm mə dov, Nə bi Gül məm mə dov, Şə mis tan Mi ka yı lov, Ha cı Hə-
sə nov və s. ki mi mü əl lim lər iş lə yir di. Be lə kol lek tivdə iş lə mək heç 
də asan de yil di. On lar ki mi mü əl lim ol maq üçün tək cə ali təh sil 
al maq ki fa yət de yil di. El mi-nə zə ri bi lik lər lə ya na şı, mə nə hə min 
mü əl lim lə rin təc rü bə lə ri ni və pe da qo ji us ta lıq la rı nı mə nim sə mək  
də la zım idi... be lə prak ti ki mə sə lə lə rə mən Fax ra lı or ta mək tə bin də 
yi yə lən mi şəm. Ona gö rə hə min kol lek ti vi hə mi şə bö yük min nət-
dar lıq his si ilə xa tır la yı ram və ora da qa zan dı ğım təc rü bə ni son ra kı 
pe daqo ji fəa liy yə ti min tə mə li he sab edi rəm.

Mək tə bin di rek to ru Hü seyn qu lu Məm mə dov də rin el mi-me-
to di ki bi li yə, yük sək təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti nə ma lik, maa rif işi ni 
yax şı bi lən bir mü əl lim idi. O özü nün iş gü zar lı ğı, xe yir xah lı ğı, sə-
mi mi li yi, gənc mü əl lim lə rə qar şı qay ğı keş li yi, on la ra el mi-me to-
di ki kö mək li yi, həm çi nin şa gird kol lek ti vi nə, kən d ə ha li si nə qar şı 
meh ri ban və sə mi mi mü na si bə ti və s. key fi y yət lə ri ilə fərq lə nir di, o, 
dai ma pe da qo ji kol lek ti vin yük sək el mi-pe da qo ji po ten sia la ma lik 
ol ma sı üçün ça lı şır dı”.

Sal man mü əl li min bu söz lə ri Fax ra lı or ta mək tə bi nin o il lər də ki  
el mi-pe da qo ji tə lim-təh sil sə viy yə si ni  çox gö zəl ifa də edir. Bu uğu-
ru mək təb də rin el mi-me to di ki bi li yə, təc rü bə yə, təş ki lat çı lıq qa bi-
liy yə ti nə ma lik Hü seyn qu lu mü əl li min sa yə sin də qa zan mış dır.

O il lər də Fax ra lı or ta mək tə bin də iş lə yən mü əl lim lə rin ək sə-
riy yə ti kə nar dan gə lən lər dən iba rət idi. Hü seyn qu lu mü əl li min ən 
bö yük xid mət lə rin dən bi ri də mək tə bi yer li kadr lar la tə min et mək 
ol du.

Hü seyn qu lu mü əl limin di rek to r iş lə di yi il lər mü ha ri bə dən son-
ra kı  ən çə tin za man lar idi. Mək təb də heç  bir şey öz ye rin də, qay da-
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sın da de yil di. Mü ha ri bə nin nə fə si mək təb də, ata sız qal mış şa gird-
lə rin, ac lıq, sə fa lət çə kən ailə lə rin üzə rin də da ha ay dın hiss olu nur-
du. Fənn ka bi net lə ri, la bo ra to ri ya lar, ki tab xa na yox idi. Mək təb də 
ava dan lıq ça tış  maz lı ğı göz önün də idi. Mü əl lim lərə, şa gird lərə 
otur ma ğa stul çat mır dı. Hü seyn qu lu mü əl lim  be lə bir ağır  za man-
da mək tə bə rəh bər lik et di, üzə ri nə ağır mə su liy yət gö tür dü. Am ma 
 bu gö zəl in san, fə da kar mü əl lim bü tün çə tin lik lə rin öh də sin dən lə-
ya qət lə gəl di.

1961-ci il də köh nə mək təb bi na sı ye ni si ilə əvəz olun muş du. Bu 
va cib və önəm li iş də Hü seyn qu lu mü əl li min əmə yi da nıl maz dır. 
Onun, Fax ra lı “Qə ləbə” kol xo zu nun səd ri Əli Əli ye vin və kənd so-
ve ti səd ri Bin nət Mah mu do vun adı ya zıl mış ka ğız şü şə qabda mək-
tə bin tə mə li nə qo yul du. Bu gün də ora da dır.

Hü seyn qu lu mü əl li min Fax ra lı mək tə bin də ən bö yük xid mət-
lə rin dən biri də qız la rın ümu mor ta və ali təh si lə cəlb olun ma sı dır. 
Kən di mi zin ilk ali təh sil li qız la rı Ana xa nım Şah nə zə ro va və Ro za 
Nu ri ye va nın ali təh sil al ma sın da Hü seyn qu lu mü əl li min xü su si 
əmə yi ol muş dur. İn di Fax ra lı nın ali təh sil al mış qız la rı yüz lər lə dir. 
Ha mı mız biz lər üçün ilk cığı rın açıl ma sın da zəh mə ti ol muş bu lə-
ya qət li in sa nı bö yük min nət duy ğu su ilə anı rıq. Hü se yn qu lu mü əl-
li min 1962-ci il dən son ra kı ta le yi Ba kı şə hə ri ilə bağ lı dır. Bu ra da  da 
o öz ə qi də si nə, hə yat idea lı na sa diq qa la raq maa rif cəb hə si ni seç di 
və bu cəb hə də kim ol du ğu nu gös tər di. İyir mi ilə ya xın Azər bay can 
SSR Maa rif Na zir li yin də or ta mək təb lər üz rə ins pek tor və zi fə sin də 
ça lış dı. Təf tiş üçün tez-tez ra yon  mək təb lə ri nə get di. Ha ra get di-
sə, özü nə xalq ara sın da bö yük sev gi, eh ti ram qa zan dı. Hər za man 
haq lı nın ya nın da, haq sı zın qar şı sın da ol du. Haq qı na haqa qur ban 
ver mə di.

O, işi nə mə su liy yə ti, cid di li yi, tə ləb kar lı ğı, mə nə vi tə miz li yi ilə 
baş qa la rın dan se çi lir di. Hü se yn qu lu mü əl lim bu mə nə vi uca lı ğı 
ilə xalq ara sın da özü nə rəğ bət, hör mət qa zan mış dı. El dar mü əl lim 
ata sı haq qın da xa ti rə lə rin də ya zır: “Mən işim lə əla qə dar ola raq, 
tez-tez ra yon lar da olur dum. Atam haq qın da sa də in san lar dan çox 
gö zəl söz lər eşi dir dim. Bu söz lə ri de yən şəxs lər mə nim onun oğ lu 
ol du ğu mu bil mir di lər. Mən be lə bir ata nı n oğ lu ol du ğum üçün qü-
rur du yur dum”. Ata nın oğul, oğ ulun ata ilə fəxr et mə yin dən da ha 
gö zəl nə ola bi lə r?
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Hü se yn qu lu mü əl li min fəa liy yə ti tək cə mü əl lim lik, maa rif fə-
dai si ol maq la ki fa yət lən mir. O həm də folk lo ru mu zun də rin bi li ci si, 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı nın yo rul maz təd qi qat çı sı idi. Bor ça-
lı nın az man sə nət ka rı şa ir Nə bi Mis ki nin şe ir lə ri nin top lan ma sın da 
və nəş rin də gər gin əmək sərf et miş dir. 2002-ci il də “Ağ rı dağ” nəş-
riy ya tın da nəşr olun muş “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş...” ki ta-
bı onun tək cə fax ra lı la ra de yil, bor ça lı la ra bəxş et di yi bö yük ta ri xi 
sər vət dir. Bu ki tab bö yük ta rix çi əmə yi nin nə ti cə si, Bor ça lı ta ri xi ni 
öy rən mək is tə yən lər üçün önəm li ta ri xi mən bə dir. Əsər də Fax ra lı-
da ya şa yan tay fa lar, tay fa la ra ra sı mü na si bət, qış da qış laq da, yay da 
yay laq da olan aran lı-dağ lı Fax ra lı nın hə ya tı, məi şə ti, adət-ənə nə lə-
ri, 1937-ci il rep ressiya sı və 1941-45-ci il lər Bö yük Və tən mü ha ri bə si 
il lə ri nin çə tin lik lə ri, Fax ra lı da maa rif oca ğı nı yan dı ran lar, on la rın 
hə ya tı öz ək si ni tap mış dır.

Hü se yn qu lu mü əl lim Azər bay can qor qud şü nas lı ğı na da bö yük 
töh fə lər ver miş gör kəm li şəx siy yət dir. “Ki ta bi-Də də Qor qud” das-
tan la rı nın tədqi qi nə, təd qi qi ta ri xi nə iki əsər həsr et miş dir: “Də dəm 
Qor qud gə zən yer di bu yer lər” və “Dün ya nı dü şün dü rən Də də 
Qor qud”.

Bü tün türk xalq la rı nın ümum bə şə ri abi də si olan bu möh tə şəm 
əsər onun qa lan öm rü nün yol yol da şı, ürək dos tu ol muş dur. Mən-
sub ol du ğu xal qa, mil lə tə, tor pa ğa bü tün ru hu, var lı ğı ilə bağ lı olan 
bu də yər li in sa nı das ta nın mil li li yi, mil li-mə nə vi də yər lə ri ay dın şə-
kil də özün də əks et dir mə si özü nə bağ la mış dır. Das ta nı sə tir-sə tir, 
il mə-il mə in cə lə miş, rus, Av ro pa, türk, fars, Azər bay can qor qud-
şü nas la rı nın təd qi qat əsər lə ri ni diq qət lə nə zər dən ke çir miş, on la rı 
sis tem ləş dir miş və özü nün də yər li əla və lə ri ni et miş dir.

O bü tün mü əl lifl  ə rə, on la rın fi  kir və mü la hi zə lə ri nə hör mət lə 
ya naş mış, qa ran lıq qa lan mət ləb lə rə işıq tut ma ğa ça lış mış dır.

“Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər” əsə ri mü əl li fi n çoxil lik 
gər gin araş dır ma çı əmə yi nin məh su lu idi.

330 sə hi fə lik bu əsər Hü seyn qu lu mü əl li min müx tə lif il lər də 
epos la bağ lı nəşr et dir di yi mə qa lə lə rin top lu su dur. Ki tab da epo sun 
müx tə lif boy la rın da adı çə ki lən to po nim lər – yer ad la rı, das tan qəh-
rə man la rı nın ad la rı, dağ, də rə, yay laq, tay fa ad la rı haq qın da mə lu-
mat lar öz ək si ni tap mış dır.

Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin do sen ti İba dət Möv lə li Hü-
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seyn qu lu mü əl li mə həsr et di yi şe irin də ya zır:

Qə lə min də çə ki var,
Ki min bu na şək ki var?
Hü seyn qu lu xo ca mın
Də dəm Qor qud yü kü var.

Əl də qə ləm ça lı şıb,
Şöh rət i el lər aşıb,
Qor qud dan ya za-ya za 
Xo cam da qor qud la şıb.

Bə li, Qor qu ddan ya za-ya za qor qud laş dı, də də ləş di, bir elin ağ-
saq qa lı adı nı şə rəfl  ə da şı dı.

Elə dü şü nü rəm ki, Hü seyn qu lu mü əl li min kö nül dün ya sı nın 
ifa də si olan şe ir lə rin dən söz aç ma maq heç də əda lət li ol maz. Çün ki 
o, adı nı “şa ir” qo yub, “mə nəm-mə nəm” de yə dö şü nə dö yən lər dən 
çox-çox gö zəl ya zıb. Tə əs süfl  ər ki, yaz dı ğı bu əs ra rən giz poe zi ya 
nü mu nə lə ri ni dərc et dir mək fi k ri nə heç düş mə yib. Be lə lik lə də, bu 
lə tif şe ir in ci lə rin dən oxu cu la rı mə hrum edib.

 Mə həb bət poe zi ya mı zın əzə li və əbə di möv zu su dur. Hü seyn-
qu lu mü əl li min ilk gənc lik çağ la rın da bu möv zu da yaz dı ğı şe ir lə ri 
oxu yub hey ran ol ma maq müm kün de yil. Onun “Bə növ şə”, “Cey-
ra nım”, “Xa ti rə”, “De qəl bi nin sir ri ni”, “Ya ra şır”, “Sə ni”, “Bir gö-
zə lə aşiq ol sam”, “Olay dım”, “Söy lə, mən nə dən ya zı m?” və s. bu 
qə bil şe ir lə rin dən dir.

İlk mə həb bət xə ya lın
Ge niş qu ca ğın da dır,
İlk mə həb bət kör pə nin
Gü lən do da ğın da dır.

İlk mə həb bət ba la nın
İlk sə sin dən dik si nən
O is mət li ana nın
La lə ya na ğın da dır.
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İca zə ver, əzi zim,
Ye nə sev gi dən ya zım.
Bəs sev gi dən yaz ma yım,
Söy lə, mən nə dən ya zı m?!

Ba ha rın ilk müj də çi si boy nubü kük bə növ şə yə çox şe ir lər həsr 
olu nub. Qur ba ni nin “Bə növ şə”si dil lər əz bə ri dir. Hü seyn qu lu mü-
əl li min “Bə növ şə”si isə bu bə növ şə lər çə mən za rın da öz ət ri, tə ra və-
ti, özü nə məx sus lu ğu ilə se çil ir:

İca zə ver hüs nü nə söz qo şum mən də,
Ət rin nə gül də var, nə ya sə mən də.
Eş qi mi ca na na elan edən də
Ola san or ta da mə zə, bə növ şə.

Bu in cə li rik duy ğu la rı bun dan da ha par laq ne cə tə rən nüm et-
mək olar!

Hü seyn qu lu mü əl li min şe ir ya ra dı cı lı ğı öz təd qi qat çı la rı nı göz-
lə yir. Son ra sı nı ona bu ra xaq.

O, do ğul du ğu el-oba nın, ana tə biə tin, züm rüd me şə lə rin, 
zümzü mə li bu laq la rın vur ğu nu idi. Tə bi ət lə dərd ləş mə yi, ov ov la-
ma ğı, quş quş la ma ğı çox se vər di.

Şa ir Dün ya ma lı Kə rəm ya zır:

Kön lün də yurd, oba, əl lə rin haq da,
“Ay Fax ra lım!” de yə qal dın so raq da.
“Əz gil li ta la”da, “Qo şa bu laq”da
Qa çan cey ran la rın səy ya dı idin.

Hü seyn qu lu mü əl lim ha lal əl li, doğ ru dil li, xe yir xah, qə rər siz, 
sə li qə-sah man lı, cid di gör kəm li bir in san dı. La kin o cid di gör kə min 
ar xa sın da çox hə lim tə bi ət li, qı zıl ki mi ürə yi var dı. Onun haq qın da 
bir neçə kəl mə söz yaz maq səa də ti mə nə də nə sib ol du ğu üçün özü-
mü xoş bəxt sa yı ram.

Dün ya dan kö çən xe yir xah in san la ra “mə ka nı cən nət ol sun” de-
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yir lər. Hü seyn qu lu mü əl lim öz cən nətmə ka nı nı bu fa ni dün ya da 
qa zan dı. Bu gə lim li-ge dim li, son ucu ölüm lü dün ya dan kö çüb get-
di. Özün dən son ra onu əbə di ya şa dan iz lər qoy du.
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HÖRMƏTLİ YUBİLEY İŞTİRAKÇILARI,
HÖRMƏTLİ QONAQLAR!

Bu gün biz türk dün ya sı nın bö yük zi ya lı sı nın, əsl xalq mü əl li mi-
nin şəx siy yə ti nin işı ğı na top laş mı şıq. Mən Hü seyn qu lu mü əl li min 
müa si ri ol sam da, onu gör mə mi şəm, an caq o mə nim yad da şım da 
əsl xal q zi ya lı sı ki mi, xal qın mü əl li mi ki mi qa lıb. Mən Hü seyn qu-
lu mü əl li mi özü mün mə nə vi mü əl li mim he sab edi rəm. Yad da şım da 
qa lan lar odur ki, mən özü mü az-çox dərk edən dən öz nəs li min ağ-
saq qal la rın dan hə mi şə Hü seyn qu lu mü əl li min adı nın, şəx siy yə ti nin 
hör mət lə və eh ti ram la çə kil di yi ni xa tır la yı ram. Hü seyn qu lu mü əl lim 
mə nim əmi lə ri min mü əl li mi olub. Bə ki rov İb ra him, Bə ki rov Mus ta-
fa, Bə ki rov Yol çu əmi lə rim Hü seyn qu lu mü əl li min tə lim-tər bi yə sin-
dən çıx mış dır lar. Ey ni za man da mə nim ya xın qo hu mum, mü əl li mim 
Vey sə lov Mi ka yıl mü əl lim və onun qar da şı Vey sə lov Hüm mət (uzun 
müd dət kən di mi zin baş bay tar hə ki mi iş lə miş dir) Hü seyn qu lu mü-
əl li min şa gird lə ri ol muş dur lar. O za man  Bö yük Və tən mü ha ri bə sin-
dən son ra bi zim kən di miz də or ta mək təb ol ma dı ğın dan kən di mi zin 
bir çox ye tir mə lə ri Fax ra lı or ta mək tə bin də təh sil lə ri ni da vam et dir-
miş və Hü seyn qu lu mü əl li min tə lim-tər biy ə sin dən çıx mış lar. Son ra-
lar mə nim hər üç əmi m: İb ra him, Mus ta fa, Yol çu və Vey sə lov Mi ka-
yıl mü əl lim Kə pə nək çi kən din də maa ri fi n in ki şa fın da bö yük əmək 
sərf et miş lər, bu sa hə də fəa liy yət gös tər miş lər. İb ra him əmim uzun 
il lər mək tə bin di rek to ru ol muş dur. Mus ta fa əmim və Vey sə lov Mi-
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ka yıl mü əl lim dərs his sə mü di ri iş lə miş lər. Kən di miz də gənc nəs lin 
tə lim-tər biy ə si sa hə sin də ça lış mış dı lar.

Mən yax şı xa tır la yı ram, Hü seyn qu lu mü əl li min adı heç vaxt on-
la rın di lin dən düş mür dü və öz mü əl lim lə ri ni bö yük mə həb bət və 
sev gi ilə ya da sa lır dı lar. Mü ha ri bə dən son ra kı dövr ağır il lər idi, 
in san lar ac lıq və eh ti yac içə ri sin də idi lər. Əmi lə rim da nı şır dı lar ki, 
Hü seyn qu lu mü əl lim baş qa kənd lər dən oxu ma ğa gə lən uşaq la ra 
xü su si diq qət və qay ğı ilə ya na şır dı, bi zim ha ra da qal mağı mızla, 
ya şa yış şə rai ti miz lə qay ğı ilə ma raq la nır dı, əlin dən gə lən im ka nı 
bi zim üçün əsir gə məz di, ye ri gə lən də bi zim üst-ba şı mı za ba xar, öz 
mad di yar dı mı nı da əsir gə məz di. Əmi lə rim de yər di lər ki, o həm bi-
zim mü əl li mi miz, həm də ya xın dos tu muz idi. Elə hal lar olur du ki, 
bə zən yol uzaq ol du ğun dan biz dər sə də ge ci kir dik və ya xud da pis 
ha va şə rai tin də dər sə gəl mir dik. O bi zə çox nə va ziş lə ya na şır, bi zə 
ruh ve rir, ba şı mı zı tu mar la yır və gə lə cə yə ruh lan dı rır dı.

Yax şı ya dım da dır, mən mək təb də oxu du ğum il lər də həm İb ra-
him əmim, həm Mus ta fa əmim, həm də Yol çu əmim bi zim lə əy-
lən mə yi, uşaq la rı da nış dır ma ğı çox se vir di lər. Biz on lar dan ədəb-
ər kan dər si alır dıq, süf rə mə də niy yə ti ni bi zə aşı la yır dı lar, şe ir lər, 
nəğ mə lər oxu da raq bi zi se vib ox şa yır dı lar. Bun la rın ha mı sı Hü-
seyn qu lu mü əl lim dən gə lən ənə nə lər idi və mə nə Hü seyn qu lu mü-
əl li mə mə nə vi mü əl li mim de mə yə haqq ve rir.

Eti raf edim ki, mən Hü seyn qu lu mü əl li mi bir xalq mü əl li mi ki-
mi ta nı yır dım, bugünkü yu bi ley gü nün də mən Hü seyn qu lu mü-
əl li mi bö yük maa rif təş ki lat çı sı və bö yük alim ki mi, qor qud şü nas 
ki mi ta nı dım. Mən bu gün yu bi ley də iş ti rak edən hör mət li alim-
lə ri mi zə, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Folk lor İns ti tu-
tunun Də də Qor qud şö bə si nin mü di ri, prof. Ra ma zan Qa far lı ya və 
hə min ins ti tutun Mi fo lo gi ya şö bə si nin mü di ri, prof. Sey fəd din Rza-
so ya də rin min nət dar lı ğı mı və tə şək kü rü mü bil di ri rəm ki, Hü seyn-
qu lu mü əl li min el mi fəa liy yə ti haq qın da, onun qor qud şü nas lıq da 
el mi araş dır ma la rı haq qın da ge niş və mü fəs səl mə lu mat ver di lər.

Mil lə ti nə, və tə ni nə başuca lı ğı və şə rəf gə ti rən in san lar heç vaxt 
unu dul mur lar, on lar yad daş lar da öz lə ri nə əbə di lik qa za nır, nə sil-
lə rə nü mu nə olur lar – işıq ki mi, nur ki mi. Hü seyn qu lu Məm məd li 
be lə şəx siy yət lər dən dir.

Mə ka nı cən nət ol sun, ru hu şad ol sun!!!
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EL YADDAŞINDA QALAN İNSAN

Müx tə lif vaxt lar da el-oba mı zın zi ya lı la rı və ağ saq qal la rı ha qqın-
da çox ya zıl mış dır, la kin doğ ma Fax ra lı nı qü rur la ya da sa lan, onun 
keç mi şi ni, ta nın mış şəxsiy yət lə ri ni, elm-sə nət adam la rı nı, zi ya lı la-
rı nı, ağ saq qal la rı nı ol du ğu ki mi öz ki ta bın da gös tə rən Hü seyn qu lu 
mü əl lim ki mi ikin ci bir ya zar ta nı mı ram. 

Hə lə sağ lı ğın da ikən Hü seyn qu lu mü əl lim öz el-oba sı nın sev gi-
si ni qa za nan, ürək lər də özü nə hey kəl qu ran bö yük şəx siy yət ki mi 
onun sö zü, izi, əməl lə ri və bir də dost la rı nın qəl bin də şi rin xa ti rə-
lə ri qa lır.

Hü seyn qu lu mü əl lim ömrü nün axı rı na ki mi özü nə ya xın dost 
bil di yi adam la ra hə mi şə sə da qət li olub, xalq la bir yer də otu rub-du-
rub, ona gö rə də xal qın adət-ənə nə si ni, keç mi şi ni, bu gü nü nü çox 
gö zəl bi lir di. O, Fax ra lı nın hə yat tər zi, so si al qay ğı la rı, ya şa yı şı, təh-
si li, in san lıq key fi y yət lə ri ilə bağ lı ya zı la rın gör kəm li mü əl li fi  dir.

Bə zən gö zəl mət ləb lə rə to xu na raq, ay dın, sə lis və is te dad la öz 
fi  kir lə ri ni ifa də edən Hü seyn qu lu mü əl lim yo lu nu az mış müəy yən 
adam la ra öz məs lə hə ti ni ve rib, on la rı düz gün yo la qay tar mış dır. 
Ona gö rə də el-oba içə ri sin də onun var lı ğı na hə mi şə çox eh ti yac 
var dır. Çün ki eli miz də ağ saq qal lar və zi ya lı lar ara sın da olan boş lu-
ğu dol du ra bi lən Hü seyn qu lu mü əl lim ki mi ikin ci bir in san yox idi.

Fax ra lı da əha li nin sa vad sız lı ğı nı ara dan qal dır maq üçün 1937-ci 
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il də açıl mış kurs lar da 18 ya şın da mü əl lim lik edən Hü seyn qu lu mü-
əl li min bö yük zəh mə ti ol muş dur. O vaxt lar hə min kurs la rın rəh bə-
ri mə nim ata mın ya xın dos tu olan Əh məd Na ğı yev se çil miş dir.

Hü seyn qu lu mü əl li min zi ya lı ki mi ən yük sək bir zir və yə qalx-
ma sı onun uni kal dü şün cə, tə fək kür tər zi nə ma lik ol ma sı ilə bağ lı 
idi. Hə ya tı nın mə na sı nı baş qa la rın dan fərq li ola raq, öz el-oba sı na 
və xal qı na xid mə tin də gö rür dü. O, yük sək ama lı və mə nə viy ya tı 
olan müd rik bir in san idi.

Mən bir ne çə də fə ali mək tə bə da xil olub, mad di tə mi nat ucun-
dan oxu ma ğı da vam et di rə bil mə miş dim. Ruh dan dü şə rək oxu-
maq la vi da la şıb, Neft daş la rı nda işə dü zəl miş dim. Bir gün Hü seyn-
qu lu mü əl lim lə rast laş dım. O mə ni bərk dan la yıb məs lə hət et di ki, 
nə yin ba ha sı na olur sa ol sun, ali təh sil al ma lı san və dedi: “Mən ina-
nı ram ki, sən özü nə gö zəl hə yat qu ra bi lə cək sən”. 

Bir müd dət dən son ra onun məs lə hə ti ilə ali təh sil alıb, özü mə 
nor mal hə yat qu ra bil dim.

Al lah ona rəh mət elə sin, ye ri cən nətmə kan ol sun!    
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QORQUDA BƏNZƏYƏN KİŞİ

İn san öm rü di gər var lıq lar la mü qa yi sə də çox gö dək dir. La kin 
bu öm rü uzat maq onun öz əlin də dir – xe yir xah, sa vab əməl lər lə və 
el mi təd qi qat lar la. Atam, el şai ri Əli Fax ra lı ilə əmi za də olan Hü-
seyn qu lu Məm məd li haq qın da çox eşi dib, çox oxu mu şam. O, elm 
alə mi nə gör kəm li qor qud şü nas alim ki mi da xil olub, onun təd qi-
qat la rı öz ak tu al lı ğı nı heç vaxt itir mir. Çün ki “Də də Qor qud” das-
ta nı nı heç kim onun qə dər ət rafl  ı və ka mil şə kil də təd qiq et mə yib. 
Hü seyn qu lu əmim epo sun təd qi qat mər hə lə lə ri ni və coğ ra fi  ya sı nı 
el mi prin sip lər lə də qiq ləş di rib. Onun ən bö yük xid mət lə rin dən bi ri 
isə “Ki ta bi-Də də Qor qu d”un bib li oq ra fi  ya sı nın ya ra dıl ma sı yö nün-
də öl çü yə gəl məz töh fə lə ri dir.

Bu gün (gün lər də) ana dan ol ma sı nın 100 il li yi ni el lik lə bay ram 
et di yi miz H.Məm məd li ni adı bəl li Fax ra lı nın can lı sal na mə si də he-
sab edir lər. O həm də əvəz siz mü əl lim-pe da qoq, ic ti maiy yət çi alim, 
xey riy yə çi-maa rif çi, araş dır ma çı-ye ni lik çi ki mi məş hur dur.

Da hi Çin fi  lo so fu, era mız dan əv vəl VI əsr də ya şa mış Lao-Tszı 
de miş dir: “Kim adam la rı ta nı yır sa, arif dir. Özü nü ta nı yır sa, aqil-
dir. Adam la ra qa lib gə lir sə, güc lü dür. Özü nə qa lib gə lir sə, qüd rət-
li dir. Bi li yi çox dur sa, döv lət li dir. İnad kar dır sa, ira də si var. Tə biə ti-
ni də yi şir sə, uzu nö mür lü dür. Ölən dən son ra unu dul mur sa, de mə-
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li, öl məz dir”. Hü seyn qu lu Məm məd li nin boy nu na bi çi lib san ki bu 
müd rik kə lam lar.

Bu pi ra ni-nu ra ni in san hə yat kre do su nu yax şı dərk edə rək, cə-
miy yə tə la yiq li öv lad lar da bəxş et miş dir. O.Bal zak “Qo rio ata” ro-
ma nın da ya zır: “Ata lar hə mi şə öz ata lıq səa dət lə rin dən feyz ol ma-
lı dır lar. Ata nın və zi fə si hə mi şə ver mək dir, al maq de yil. Ata lar ayaq 
alt da tap da lan sa, və tən məhv olar. Mən Al la hı ata olan dan son ra 
ta nı dım. Bü tün var lıq on dan əmə lə gəl miş dir, o, hər yer də dir, o, 
hər an möv cud dur”.

El mi təd qi qat la rı, maa rif çi lik fəa liy yət lə ri ilə ic ti maiy yə tə yax şı 
ta nış olan El dar mü əl lim və El xan mü əl lim ata adı na şə rəf gə ti rən 
öv lad lar dır.

Ya dı ma bir el mə sə li düş dü: “Ya şat ma ğı ba car maq elə ya şa maq 
de mək dir”. Hə ya tın mə na sı da elə bun da de  yil  mi  ?

Son da isə is tə yi rəm rəh mət lik atam Əli Fax ra lı nın Hü seyn qu lu 
mü əl li mə həsr et di yi şe iri si zin nə zə ri ni zə çat dı rım. 

ƏMOĞLU

(Faxralıda əmim oğlu Hüseynqulu müəllimə)

Elin Faxralıdı, Söyünqulu adın,
Bir ziyalı ixdiyarsan, əmoğlu.
Həsrətini çəkir qohumun, yadın,
Mən deyəni sən duyarsan, əmoğlu.

Gəzsən mahalları sən diyar-diyar,
Vəsfini söylərəm eldə aşikar,
Arxanda yenilməz ağır elin var,
Dünya təki sən yaşarsan, əmoğlu.

Şairə, şeirə çoxdu hörmətin,
Aləmə aşkardı – safdı niyyətin,
Bu dünyada nəsib olub cənnətin, 
Mərkəzində sən də varsan, əmoğlu.
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Ürəklər yaxındı, yollar uzaxdı, 
Ayrılıx cismimi yandırıb-yaxdı,
Borçalıya yolun düşsə nə vaxdı,
Mən Əliyi axtararsan, əmoğlu.

Kökümüz dərindi, el bilir, hamı,
Yanan çıraxları, sönməyən şamı,
Əli Faxralıyam, soy adım Tamı,
Əjdadımnan yadigarsan, əmoğlu!   
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TƏHSİL FƏDAİSİ

Xal qı mı zın se vim li şai ri S.Vur ğun uşaq olan da nə nə si onu Qa-
zax Mü əl lim lər Se mi na ri ya sın da oxu maq üçün Fi ru din bəy Kö çər-
li nin ya nı na gə ti rir. Ba la ca Sə məd arıq, cı lız ol du ğu na gö rə Fi ru din 
bəy onu se mi na ri ya ya qə bul et mək is tə mir. Nə nə ilə onun ara sın-
da mü ba hi sə qı zı şır. Özü nü sax la ya bil mə yən Sə məd Fi ru din bə yə 
mü ra ci ət edə rək de yir:

– Ay Fi ru din bəy, siz nə bi lir si niz bu cı lız bə dən də ne cə bö yük
ürək dö yü nür.

Haq qın da da nı şa ca ğım mər hum Hü seyn qu lu mü əl lim də arıq, 
bəs tə boy adam idi. An caq onun da kök sün də təh sil, elm yo lun da 
çır pı nan ge niş bir ürək dö yü nür dü.

Hü seyn qu lu mü əl lim əzə mət li dağ lar qoy nun da yer lə şən Fax ra lı 
kən din də dün ya ya göz açıb. O, şa ir Nə bi çeş mə sin dən su içib, Məm-
məd ba ba nın hik mət li söz lə ri, Ye tər nə nə nin ba ya tı la rı ilə qi da la nıb. 
Be lə müd rik lər mü hi tin də bö yü yən Hü seyn qu lu mü əl lim va li deyn-
lə ri üçün xe yir li öv lad, xalq üçün gör kəm li pe da qoq, alim ol du.

Hü seyn qu lu mü əl lim mək tə bi mi zin di rek to ru iş lə di yi za man 
mən yu xa rı si nifl  ər də oxu yur dum. O özü nün ali cə nab lı ğı, məğ rur-
lu ğu və təm kin li hə rə kət lə ri ilə həm mü əl lim lə rə, həm də şa gird lə-
rə ör nək idi. Onun mək tə bə rəh bər lik et di yi müd dət də mək tə bi miz 

SƏYYAD 
ALLAHVERDİYEV

Faxralı orta məktəbinin 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi
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Bor ça lı nın ən se çi lən təh sil oca ğı idi. Bu sə bəb dən də qon şu kənd lər-
dən oxu maq hə və sin də olan gənc lər bi zim mək tə bə axı şır dı lar.

  Hü seyn qu lu mü əl lim həm də çox xe yir xah in san, sə da qət li 
dost idi. Elə mə nim də onun özü və ailə si ilə ya xın lı ğı mın əsas sə-
bə bi on da kı bu xoş xa siy yət lər idi. Mə nim da yım Nu ri yev Hə mid 
Nu ru oğ lu Hü seyn qu lu mü əl li min uşaq lıq və gənc lik dos tu olub. O 
da o döv rün zi ya lı la rın dan olub. Kə pə nək çi kən din də mü əl lim iş-
lə yib. Mü ha ri bə yə ge dib, qa yıt ma yıb. Sə da qət li dost olan Hü seyn-
qu lu mü əl lim mü ha ri bə ge dən il lər də də, on dan son ra da nə nə mə 
oğul suz lu ğu hiss et dir mə yib, hə mi şə ona doğ ma oğul qay ğı sı gös-
tə rib. Bu na gö rə də Hü seyn qu lu mü əl li min həm özü, həm də ailə si 
bi zim ailə miz üçün ən əziz, ən hör mət li in san lar olub, ol maq da da 
da vam edir lər. Bu ailə ilə mə nim ya xın lı ğı mın bir sə bə bi də oğ lu El-
xan la (folk lor şü nas alim El xan Məm məd li) bir si nif də oxu ma ğım, 
uşaq lıq və gənc lik dos tu ol ma ğım dır. Bu gün də El xan və El dar la 
sə mi mi dost lu ğum və qo hum lu ğum da vam edir.

Hü seyn qu lu mü əl lim ya şa yış ye ri ni də yi şib Ba kı ya get dik dən 
son ra da pe da qo ji, el mi, bə dii ya ra dı cı lı ğı nı da vam et dir miş, xal qı-
na yük sək xid mət et miş dir. Azər bay can SSR Maa rif Na zir li yin də 
mə sul və zi fə də ça lı şan Hü seyn qu lu mü əl li min pe daqo ji ba ca rı ğı 
gənc lər üçün ör nək ol muş dur.

O ey ni za man da təd qi qat çı alim idi. “Ki ta bi-Də də Qor qud” das-
ta nı ki mi də rin bir dər ya ya baş vur muş, ora dan qiy mət li in ci lər top-
la mış dır. Onun təd qi qat iş lə ri son ra dan gə lən qor qud şü nas lar üçün 
san bal lı mən bə ro lu nu oy na yır. Hü seyn qu lu mü əl li min ən bö yük 
əsə ri onun öv lad la rı dır. O, mər hum Fat ma xa la (Al lah ona rəh mət 
ey lə sin) ilə bir lik də al tı öv lad bö yü düb, təh sil və tər biyə ver miş dir. 
Hə min öv lad lar bu gün cə miy yə ti mi zin müx tə lif sa hə lə rin də yük-
sək və zi fə lər də ça lı şır, xal qı na xid mət edir və yük sək mə də niy yət-
lə ri ilə Hü seyn qu lu mü əl li min adı nı əbə di ləş di rir lər.

Se vim li Hü seyn qu lu mü əl li min əziz xa ti rə si onu se vən lə rin xa-
ti rə sin də əbə di ya şa ya caq dır.

Al lah rəh mət ey lə sin.



Hüseynqulu Məmmədli-100

79

BU CÜR TƏDBİRLƏR GƏNCLƏR ÜÇÜN FAYDALIDIR

Os man bəy, tə şək kür edi rəm. Mən bu gün bu ra da ol ma ğım-
dan çox qü rur du yu ram və çox mut lu yam. Mə ni bu təd bi rə də vət 
et dik lə ri üçün mu ze yin di rek to ru Ley la xa nı ma və qar da şım Os-
man bə yə tə şək kür edi rəm. Mən he sab edi rəm ki, bu cür təd bir lə-
rin keçi ril mə si keç mi şə hör mət dir və doğ ma yurd la rın da bo ya-ba şa 
ça tıb, son ra dan kə nar da ya şa yan, həm də, sa də cə, ya şa yan yox, öz 
öm rü nü xal qı nı n, öv lad la rı nın təh si li nə, el mə həsr et miş in san la rın 
yad edil mə si, bir da ha el o ğul la rı na ye ni dən ta nı dıl ma sı ol duq ca 
va cib dir. Bu ba xım dan tür kün ana ki ta bı olan “Ki ta bi-Də də Qor-
qud” das tan la rı nın araş dırıl ma sın da xü su si xid mət lə ri ol muş Hü-
seyn qu lu mü əl li min hə ya tı, ya ra dı cı lı ğı və xeyir xah iş lə ri ilə ta nış-
lıq Bor ça lı və bor ça lı lar haq qın da, adət-ənə nə si haq qın da bir da ha 
gö zəl təəs sü rat lar ya rat dı.

Mən he sab edi rəm ki, bu cür təd bir lər çox ke çi ri lmə li dir. Bu təd-
bir lər Bor ça lı nın ün lü in san la rı nın is tər Bor ça lı da, is tər sə də Bor ça lı-
dan kə nar da ya şa ma sın dan ası lı ol ma ya raq, gənc lə rin for ma laş ma-
sın da və özü nü, yə ni kö kü nü dərk et mə sin də önəm li rol oy na yır.

Mən Hü seyn qu lu mü əl li mə Al lah rəh mət et sin de yi rəm və onun 
öv lad la rı na uzun ömür və cansağ lı ğı di lə yi rəm.

CEZMİ YALINKILIÇ 

Türkiyə Respublikasının 
Gürcüstanda hərbi att aşesi



Hüseynqulu Məmmədli-100

80

ƏBƏDİYAŞAR İNSAN

Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm mə do vun ana dan ol ma sı nın 
100 il lik yu bi ley təd bi ri nə də vət olu nan da, sö zün dü zü, mən Hü-
seyn qu lu mü əl li mi ta nı mır dım və haq qın da mə lu ma tım yox idi. Bir 
nə fər zi ya lı mız de di: “Hi da yət, Hü seyn qu lu Bor ça lı mı zın qey rət li 
ki şi lə rin dən olub”. Bu mə ni qü rur lan dır dı. Mə lu mat almağa ça lış-
dım . 

 Aşıq şən lik, Vur ğun olub meh ma nı,
 Bol süf rə li, ge niş olub mey da nı,
 Sıx or man lı ta ma şa dır hər ya nı,

Göz doy du ran xan mə kan dı Fax ra lı. 
(Səa dət Buta)

Di li di ba ya tı, min das tan, na ğıl,
 Haq qın gön dər di yi mi ras mas ma ğıl.
 Öy rən sin bir ömür hər qız, hər oğul,

Fax ra lı adın da cən nətmə kan dı.
(Dər viş Os man)

Öy rən dim ki, Hü seyn qu lu Məm mə dov 1919-cu il də, Nov-
ruz bay ra mın da, “cə nnət mə kan lı” Fax ra lı kən din də do ğul muş-

HİDAYƏT  HÜSEYNOV   

Gürcüstan Parlamentinin sabiq 
deputatı
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dur. Hə min il də Fax ra lı kən din də ib ti dai mək tə bin əsa sı qo yu lur, 
1938-ci il də Fax ra lı or ta mək tə bi nin ilk bu ra xı lı şı olur. Hü seyn qu lu 
Məm mə do vun mü əl lim lik fəa liy yə ti mü ha ri bə nin qan lı-qa da lı il-
lə ri nə tə sa düf edir. Arıx lı, Ko la gir və İmir hə sən kənd lə rin də uzun 
müd dət pe da qo ji fəa liy yət lə məş ğul olub. Düz iyir mi ilə ya xın isə 
doğ ma Fax ra lı da, do ğul du ğu ulu tor paq da uşaq la rı mı zın gə lə cə-
yi ni işıq lan dır maq üçün çı raq olub. O, 1947-ci il də APİ-ni bi ti rib. 
1941-ci il dən 1967-ci ilə dək, yu xa rı da qeyd et di yim ki mi, Arıx lı da, 
Ko la gir də, İmir hə sən də və Fax ra lı da dil-ədə biy yat mü əl li mi, di rek-
tor müa vi ni və di rek tor və zi fə sin də iş lə yib.

Xalq şai ri Zə lim xan Ya qub Fax ra lı nı “Bor ça lı nın mə də niy yət 
mər kə zi” ad lan dır mış dır. Fi kir lə şən də şai ri haq lı say maq olar. 
Çün ki Fax ra lı on lar la ali min, şa ir və ya zıçı nın, ic ti mai və si ya si xa-
di min və tə ni dir. Bu kən din za man-za man ye tir di yi, nə in ki yur du-
mu za, ümu mən dün ya ya başuca lı ğı gə ti rən dü ha la rı, zi ya lı la rı say-
maq la qur ta ran de yil. Mət bu at dan aldı ğım mə lu ma ta  gö rə, vax tilə  
Fax ra lı or ta mək tə bi ni bi tir miş yü zə ya xın elm lər dok to ru, elm lər 
na mi zəd lə ri dün ya nın bir çox in ki şaf et miş öl kə lə rinin ali mək təb-
lə rin də ça lı şır lar.

El mi də rə cə si ol ma sa da, Al la hın biz bor ça lı la ra bəxş et di yi be lə  
in san lar dan bi ri də haq qın da da nış dı ğı mız Hü seyn qu lu Məm mə-
dov du. O, 86 il lik öm rü nün 60 ilin dən ço xu nu xal qı na, eli nə-oba sı-
na həsr et miş dir və mil lə tin yad da şı na əbə di həkk olun du. 

Hü seyn qu lu Məm mə dov 1962-ci il də Ba kı ya köç dü. Ta nın mış 
təd qi qat çı-mü əl lim ki mi Azər bay can SSR Maa rif Na zir li yin də mə-
sul işə gö tür dü lər. O, iyir mi ilə ya xın bu ra da lə ya qət lə iş lə di. Da ğı-
dan, yı xan yox, ti kən, qu ran ol du. Əy ri yol la get mə di. Məs lə hət ve-
rən ol du. Oğ lu El xan Məm məd li ata sı haq qın da xa ti rə lə rin də ya zır: 
“Ata mız şə rəfl  i bir ömür ya şa dı, mərd ya şa dı. Heç vaxt nə əli nin, 
nə də sö zü nün ar xa sı nı ye rə vur madı. Bil di yi işə gi riş di. Bil mə di-
yi iş dən ya pış ma dı. Ob yek tiv ol du, hə mi şə haq qın tə rə fi n də ol du. 
Haqqı qo ru du, haqq da onu qo ru du”. Ona gö rə də mək təb lər də 
onun yo lu nu sə bir siz lik lə göz lə yir di lər. Çün ki o, haq qın tə rə fi n də 
idi, qey rət li Bor ça lı ki şi si idi. Bu yer də Şər qin bö yük fi  lo so fu pro-
fes sor Ca mal Mus ta fa ye vin söz lə ri ya dı ma dü şür. Onun bir sor ğu-
ya ver di yi ca va bı ol du ğu ki mi ya zı ram: “Mə nim keç di yim bü tün 
sı naq lar dan adı mı tə miz sax la ma ğı mın və vü qa rı mı sax la ma ğı mın 
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bir sə bə bi var, o da Bor ça lı dır. Gö zü mün qa ba ğı na gə lir ki, mə nim 
bir hə rə kə ti mə Bor ça lı ağ saq qal la rı ne cə ba xar. Bor ça lı nın özü nə 
xas bö yük bir əx laq ko dek si, hə yat fəl sə fə si və sə nə ti var. Mən Bor-
ça lı ya min nət da ram, çün ki özü mü Bor ça lı ilə tə miz lə mi şəm. Mən 
o mü qəd dəs əx la qa xə ya nət et səy dim, Ca mal Mus ta fa yev ol maz-
dım”. Bu söz lər Hü seyn qu lu mü əl li mə  də aiddir. Ona gö rə də biz 
onun la fəxr edir, qü rur du yu ruq. 

Hü seyn qu lu mü əl li min ya ra dı cı lı ğı çox zən gin dir. Hə lə gənc li-
yin dən xalq ya ra dı cı lı ğı nı, folk lo ru top la maq la məş ğul olub. Fax ra-
lı ya gözəl bir ki tab həsr edib. Am ma o, qor qud şü nas ki mi da ha çox 
məş hur dur. Mən ədə biy ya ta ya xın ada mam. Bil di yi mə gö rə, “Ki-
ta bi-Də də Qor qud” das ta nı haq qın da çox ya zı lıb. Am ma Hü seyn-
qu lu mü əl li min yaz dıq la rı nın ay rı ye ri var. Bir ins ti tu tun işlə ri ni o, 
tək gö rüb. Də də Qor qud haq qın da lü ğət, söz lük tər tib edib. Ki tab-
la ra ön söz ya zıb, re dak to ru olub. Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe-
di ya sın da kı fəa liy yə ti da ha təq di rəla yiq dir. Onun “Də dəm Qor qud 
gə zən yer di bu yer lər” və “Dün ya nı dü şün dü rən Də də Qor qud” 
mo noq ra fi  ya la rı isə əvəz siz in ci lər dir. Düz dür, o ki tab lar mən də ol-
ma sa da, ye tər li mə lu ma tı top la mı şam.

Mü əl li min 100 il lik yu bi ley təd bi rin də AMEA-nın Folk lor İns-
ti tu tu nun şö bə mü di ri, prof. Sey fəd din Rza soy çı xı şın da qeyd et-
di ki, Hü seyn qu lu mü əl li min “Ki ta bi-Də də Qor qud” haq qın da iki 
mo noq ra fi  ya sına bir ba şa elm lər dok to ru el mi də rə cə si ve ril mə li idi. 
Am ma ve ril mə di. Hü seyn qu lu mü əl lim heç bir el mi də rə cə, ti tul 
gəz mə dən yaz dı, ya rat dı xal qı mız üçün, gə lə cə yi miz üçün.

Hü sey nqu lu mü əl lim haq qın da bö yük alim lər söz de yib lər. 
On lar dan bir nə fə rin fi k ri ni çat dır maq is tə yi rəm. Aka de mik Bə kir 
Nə bi yev ya zır ki, “... ona Bor ça lı da ya şa yan azər bay can lı lar han sı 
ra yon dan ol ma sın dan ası lı ol ma ya raq, hər yer də hey kəl qoy ma lı-
dır lar”.

Bu, eloğ lu mu za çox bö yük qiy mət dir. Bu həm də iş adam la rı na, 
im kan lı adam la ra bir is ma rış dır. İna nı ram ki, qey rət li oğul la rı mız 
Hü seyn qu lu mü əl li min Fax ra lı da heç ol ma sa büs tü nü qoy ma ğa 
yar dım çı ola caq lar.

Bir ma raq lı fak tı da qeyd edim. Aşıq sə nə ti nin bi li ci si, folk lor şü-
nas alim El xan Məm məd li ilə uzun müd dət ya xın ol mu şuq. Am ma 
Hü seyn qu lu mü əl li min oğ lu ol du ğu nu bil mə mi şəm. Bu da kök dən 
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gə lir. Hü sey nqu lu mü əl lim ki mi qey rət li ki şi dən El xan ki mi, El dar 
ki mi öv lad lar ol ma lı idi.

Be lə lik lə, fi  kir lə ri mi ye kun laş dı ra raq de mək is tə yi rəm ki, Hü-
sey nqu lu mü əl li min ana dan ol ma sı nın 100 il lik yu bi ley təd bi ri mə-
ni baş qa bir alə mə apar dı. Mə ni qey rət li bir eloğ lum la gö rüş dür-
dü, ta nış et di. Dün yagö rü şü mü ge niş lən dir di. Mən be lə qiy mət li 
Bor ça lı ki şi si ilə fəxr edir, qü rur du yu ram. Ru hun şad ol sun, Hü-
seynqu lu mü əl lim!

Bu iş də mə nə yar dım çı olan fi  lo loq Za hid Nə si bo va da tə şək kü-
rü mü bil di ri rəm. 

Soldan: Eldar Hüseynquluoğlu, Firəngiz Hüseynqulu qızı, 
Ramiz Bəkirov və Hidayət Hüseynov
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Osman müəllim, çox sağ olun. Bağışlayın, mən Hüseynqulu 
babanın sözlərini bilmirəm, lakin sizin üçün sevimli şairimiz 
Zəlimxan Yaqubun “İtirərsən, tapammazsan” şeirini “Sarıtel” ha-
vası üstə oxuyacam.

İTİRƏRSƏN, TAPAMMAZSAN

Kövrəyəm, dəymə qəlbimə,
Sındırarsan, yapammazsan.
Mənsiz eşqin Qıratını
Heç bir yana çapammazsan.

Haya gəlməz nə haqq, nə din,
Çətin olar işin, çətin.
Ömrün boyu xəcalətin
Əllərindən qopammazsan.

Hədər vermə bircə anı,
Səninkidir ruhu, canı.
Ucuz tutma Zəlimxanı,
İtirərsən, tapammazsan!

RAFİZ BƏKİROV

Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi 
kəndi
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AŞIQ NARGİLƏ

Osman müəllim, məni buraya dəvət etdiyinizə görə sizə min-
nətdaram. Bilirsiz ki, məni Azərbaycan və Borçalı saz və söz se-
vər lərinə ilk tanıtdıran və bu sənətdə mənə yol göstərən Elxan 
müəllimdir. Bu gün Elxan müəllimin atası Hüseynqulu müəllimin 
yubileyində iştirak edib, onun şeirlərini oxumaq mənə şərəfdir və 
mənəvi borcumdur.
İndi isə “Dastanı” havası üstə Hüseynqulu müəllimin “Cey-

ranım” şeirini sizə təqdim edirəm.

CEYRANIM

Aydın gecələrdə, yaşıl çəməndə
İncə bir sevgi ilə gəzən ceyranım.
Əzəldən aşiqəm hüsnünə mən də,
Al-yaşıl güllərə bəzən, ceyranım.
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Qurdum kəməndimi mən də bu dağda,
Gəzib-dolandıqca aranda, bağda.
Yadlara göz burub, gülən bir çağda
Sən oldun bağrımı əzən, ceyranım.

Eşqin sevdasına düşmüşəm mən də,
Bir ovsun ovçunu saldı kəməndə.
Ağlımı başımdan alırsan sən də
Ötəndə qarşımdan bəzən, ceyranım.

Mənim sənətimdir yara söz qoşmaq,
Gəzib çəmənliyi, gülə dolaşmaq,
Rəhimtək əynində olmaram başmaq,
İncə bir sevgi ilə gəzən ceyranım,
Gülləri dəstinə düzən ceyranım.
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MƏN HÜ SEYN QU LU MÜ ƏL Lİ Mİ ONUN 
Kİ TAB LA RIN DAN TA NI YI RAM

Hör mət li Os man mü əl lim, mö tə bər təd bir də mə nə söz ver di yi-
niz üçün si zə min nət da ram.

Bu gün bu ra da çı xış edən lər gör kəm li alim Hü se yn qu lu Məm-
məd li nin hə yat yo lun dan, və tən üçün, mil lət üçün, el-oba üçün yo-
rul ma dan gör dü yü bö yük iş lər dən söz aç dı lar.

Bu çı xış lar dan son ra mən Hü seyn qu lu mü əl li mi bir da ha özüm 
üçün ye ni dən kəşf et dim. Çün ki mən Hü seyn qu lu mü əl li mi onun 
ki tab la rın dan ta nı yır dım. Be lə ki, onun mən də iki ki ta bı: “Özü üçün 
ya şa ma yan in san” və “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş...” ki tab la rı 
var. Mən bu ki tab la rı dö nə-dö nə oxu mu şam, bi rin ci Hü seyn qu lu 
mü əl lim haq qın da Azər bay can alim lə ri nin və mü tə xəs sis lə ri nin xa-
ti rə lə rin dən iba rət dir və bu ki tab da da Azər bay ca nın aka de mik və 
pro fes sor la rı Hü seyn qu lu mü əl li mi yük sək qiy mət lən di rir lər. 

Doğ ma kən di Fax ra lı ya həsr et di yi ki tab da təs vir olu nan adət-
ənə nə lə ri,  hə yat tər zi ni, o dövr də baş ver miş ha di sə lə ri bü tün Bor-
ça lı ya aid et mək olar. İn di ki gənc lə rin keç mi şi ni öy rən mək üçün 
mən de yər dim ki, bu ki ta bın qiy mə ti yox dur. 

Mə ni təd bi rə də vət et di yi üçün Hüse yn qu lu mü əl li min oğ lu, in-
san lı ğı na, şəx siy yə ti nə və mə nəviy ya tına bö yük də yər ver di yim El-

GÜL MA LI HƏ SƏ NOĞ LU

Gür cüs tan Res pub li ka sı, 
Msxeta ra yo nu, şa ir
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dar Məm mə do va öz min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm.
Bu ki tab lar mə nə fax ra lı la rı və Hü seyn qu lu mü əl li mi sev dir di.  
Vax tı nı zı çox al maq is tə mi rəm. İca zə niz lə bir şei ri mi oxu yar dım.

YA ŞA, EL LƏR, VAR OL SƏ Nİ

Dü nə nim sən, sa ba hım san,
Ya şa, el lər, var ol sə ni.
Se vin cim sən, həm ahım san,
Ya şa, el lər, var ol sə ni.

Dağ vü qar lı, çi narboy lu,
İgid kök lü, ərən soy lu,
Səs-sə da lı, ni şan-toy lu,
Ya şa, el lər,var ol sə ni.

Gur alı şır odun, kö zün,
Ay dın gö rür nur lu gö zün.
Su san de yil sa zın, sö zün,
Ya şa, el lər, var ol sə ni.

Gül ma lı nın can di ya rı,
Da ma rı nın qan di ya rı,
Də də lə rin ya di ga rı,
Ya şa, el lər, var ol sə ni.
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HÜSEYNQULU MÜƏLLİMİN ŞEİRLƏRİNİN FAXRALI 
ORTA MƏKTƏBİNİN ŞAGİRDLƏRİ TƏRƏFİNDƏN İFA 

EDİLMƏSİ

SÖZ YARASIDIR 
İfa etdi: Fax ra lı or ta mək tə bi nin 
şa gir di Se vinc Əli ye va

Soruşdum təbibdən, de dərdim nədir?
Dedi, sinədədir, göz yarasıdır.
Dedim sağalarmı, əlac nədədir?
Dedi güman yoxdur, söz yarasıdır.

Dedim ki, oluram gündə min təhər,
Çıxdıqca yollara hər axşam-səhər.
Dedi ki, götürdün nə xeyir-bəhər.
Çəkdiyin min işvə-naz yarasıdır.

Dedim ki, çıxmaram artıq şikara,
Dedi köhnədəndir, qövr edib yara.
Dedim rast olmuşam mən bir şahmara,
Dedi ki, bir ala göz yarasıdır.
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Dedim Hüseynəm, əlimdə sazım,
Eşqin naləsidir min bir avazım.
Dedi, xoşbəxt oğlan, budur murazın, 
Sevdiyin cananın söz yarasıdır.

SÖYLƏ, MƏN NƏDƏN YAZIM? 

İfa etdi: Fax ra lı or ta mək tə bi nin 
şa gir di Gül xa nım Bə də lo va

Sevgilim, inciyirsən
Məhəbbətdən yazanda.
Şeir özü məhəbbət,
Şeir sevgi deməkdir.

Bəzən də məndən küsüb,
Qəmli-qəmli dinirsən.
Şeir həyat nəğməsi,
Şeir həyat deməkdir.

Məhəbbətdi dünyada
Yerin, göyün hakimi,
Məhəbbətdi həyatın
Ən qüdrətli hakimi.

Məhəbbət olmasaydı,
Durub beşik başında
Dayanmazdı analar
Gecələr sübhə kimi.

İlk məhəbbət həyatın
Geniş qucağındadır,
İlk məhəbbət körpənin
Gülən dodağındadır.
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İlk məhəbbət balanın
İlk səsindən diksinən
O ismətli ananın
Lalə yanağındadır.

İlk məhəbbət körpənin
Dil açıb yeriyərkən,
Məsum-məsum boylanıb
“Ana” deməyindədir.

İlk məhəbbət ananın
Durub beşik başında,
Həzin layla deyərkən
Titrəyən səsindədir.

İlk məhəbbət atanın
Övlada ilk sözüdür.
İlk məhəbbət həyatın
Ocağıdır, közüdür.

İlk məhəbbət ömürün
Baharıdır, yazıdır.
İlk məhəbbət Qəribin
Yas saxlayan sazıdır.

İlk məhəbbət yaşayır
Leylinin baxışında,
İlk məhəbbət yaşayır
Məcnunun göz yaşında.

İlk məhəbbət gül açıb,
İndi bahara dönmüş
Bu sevimli vətənin
Torpağında, daşında.
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İlk məhəbbət oduna
Keçən alışdı-yandı,
Atəş tutub yanarkən
Pərvanəni də andı.

İlk məhəbbət yolunda
Əzab çəkən aşiqlər
Özlərini dünyada
Yalnız bəxtiyar sandı.

Sevgilim, inciyirsən
Məhəbbətdən yazanda.
Şeir özü məhəbbət,
Şeir sevgi deməkdir.

Şeirsiz həyat olmaz,
Şeir hər an gərəkdir.
Şeiri duymaq üçün
Nəcib insan gərəkdir.

Şeirdə hiss gərəkdir, 
Şeirdə vuran ürək,
Şeirdə can gərəkdir,
Şeirdə qan gərəkdir.

İcazə ver, əzizim,
Yenə sevgidən yazım.
Bəs sevgidən yazmayım,
Söylə, mən nədən yazım?!
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BƏNÖVŞƏ

İfa etdi: Fax ra lı or ta mək tə bi nin 
şa gir di Ay tən Qa sı mo va

Tə zə gün açılıb bahar gələndə,
Yalnız sən dəyirsən gözə, bənövşə.
Ömrün az olsa da bəzəksən yenə
Bir zaman çəmənə, düzə, bənövşə.

Boynunu bükmüsən borandan, qardan,
Nakam məhəbbətli min intizardan.
Laləli, nərgizli, güllü bahardan
İlk müjdə yetirdin bizə, bənövşə.

Səni hey gəzdirər döşlərdə sancaq,
Səhər şeh içində təzə oyancaq.
İncə qız barmağı layiqdi ancaq
Səni saplağından üzə, bənövşə.

Bu məlul duruşun Leyliyə bənzər,
Dağıdar hüsnünü, edər bərabər.
Dolannam başına hər axşam-səhər,
Gəlməsin eşqimiz gözə, bənövşə.

İzin ver hüsnünə söz qoşum mən də,
Ətrin nə güldə var, nə yasəməndə.
Eşqimi canana elan edəndə
Olasan ortada məzə, bənövşə.
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MƏNİM QOCALARA YAZIĞIM GƏLİR

İfa etdilər: Fax  ra  lı or  ta mək  tə -
bi  nin şa  gir d lə ri Mi na yə Xu di ye-
va və Ay sun Məm mə do va

Gəlindən inciyir, oğuldan küsür,
Mənim qocalara yazığım gəlir.
Dizləri titrəyir, əlləri əsir,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Günbəgün qüvvəsi, gücü azalır,
Məntiqi korşalır, sözü azalır,
Gahdan huş aparır, taqətdən salır,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Sönür ürəyində gənclik həvəsi,
Görünmür yanında kimi-kimsəsi,
Dəymir qulağına dost-aşna səsi,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Tay-tuşdan ayırıb çərxin gərdişi,
Qalmayıb ağzında, tökülüb dişi.
Əsəbdən, qəzəbdən ağrıyır başı,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Keçən dövranları qayıtmaz geri,
Çoxdan unudubdu xeyiri-şəri.
Ağır məclislərdə boş qalıb yeri,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Yadına düşdükcə günü-dövranı
Əsir dodaqları, qaralır qanı.
Deyinir bəzən də “o günlər hanı?!”
Mənim qocalara yazığım gəlir.
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Vaxt olur kimsəsiz, tək-tənha qalır, 
Qəm-qüssə içində xəyala dalır. 
Ötən dövranları yadına salır...
Mənim qocalara yazığım gəlir.

İstər qoca olsun, istərsə qarı,
Gündən-günə artır dərdi-azarı.
Görünür gözünə bəzən məzarı,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Ey könül, bu da bir Tanrı işidi,
Xoş gələn əvvəlin bəd gedişidi.
Tufanlı-boranlı ömrün qışıdı,
Mənim qocalara yazığım gəlir.
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OSMAN ƏHMƏDOĞLU 
Gürcüstan Aşıqlar Birliyinin sədri, şair-publisist

YEKUN SÖZ

Hör mət li yol daş lar, biz əsas mə ru zə lə ri və çı xış la rı din lə dik. 
Mən hər üç mə ru zə çi yə, çı xış edən lə rə, Fax ra lı or ta mək tə bi nin şa-
gird lə ri nə, ba la ca aşı ğı mı za və Nar gi lə xa nı ma bir da ha öz min nət-
dar lı ğı mı bil di ri rəm. Bu mə ru zə və çı xış lar da Hü seyn qu lu mü əl li-
min hə ya tı, pe da qo ji-elmi fəa liy yə ti, bə dii ya ra dı cı lı ğı, pe şə kar lı ğı 
və in san la ra olan mü na si bə ti ət raf lı öz ək si ni tap mış dır. Mə nə elə 
gə lir ki, nəin ki mən, hət ta bu ra da iş ti rak edən lə rin ək sə riy yə ti Hü-
seyn qu lu mü əl li mi is tər pe da qoq, is tər alim, is tər sə  də bir zi ya lı və 
eloğ lu ki mi ye ni dən kəşf et di  de səm, ya nıl ma ram. Bu mə ru zə lər və 
çı xış lar əsas ve rir de yək ki, bugün kü təd bi ri miz də biz, yə ni mu ze-
yin rəh bər li yi bu təd bi ri təş kil et mək lə Hü seyn qu lu mü əl li mi ye-
ni dən doğ ma və tə ni nə, müa sir Bor ça lı ya qay tar maq da, əgər be lə 
de mək müm kün dür sə, ya nıl ma mış dır.

Nar gi lə xa nım, çox sağ olun, Hü seyn qu lu mü əl li mə də Al lah 
rəh mət et sin, çox gö zəl şe ir dir. Hör mət li qo naq lar, hör mət li eloğ-
lu lar, təd bi ri miz ar tıq üç sa at dır da vam edir və mən şəx sən bu təd-
bir dən xü su si zövq al dım, mə ru zə çi lə rə və çı xış edən lə rə də rin və 
ət raf lı çı xış la rı na gö rə bir da ha də rin min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 
Bu zal da in di yə ki mi çox təd bir lər ke çi ri lib, la kin şəx sən mən bu sə-
viy yə də, bu tərz də təd bir gör mə mi şəm və bu əsl zi ya lı təd bi ri ol du. 
Hü seyn qu lu mü əl li min adı na la yiq təd bir ol du.

Mən in di bir tək lif irə li sür mək is tə yi rəm. Bi lir siz, Bor ça lı da Hü-
seyn qu lu mü əl lim ki mi ki şi lər az de yil, an caq ümu mi küt lə on la rı 
ta nı mır. Tək lif edi rəm ki, 23 no yabr ta ri xi ni “Bor ça lı zi ya lı la rı gü-
nü” elan edək və hər il bu şəxs lər haq qın da bu mu zey də təd bir-
lər ke çi rib, on la rı yad edək və xal qı mı za, ca van nə s lə ta nı daq. Mən 
bu tək li fi sə sə qo yu ram, kim ra zı dır sa, əli ni qal dır sın. Ay ma şal lah, 
yek dil lik lə qə bul edil di.

Mən cə, Hü seyn qu lu mü əl li min öv lad la rı nın çı xış la rın dan son ra 
təd bi ri mi zi ye kun laş dı ra bi lə rik.



Hüseynqulu Məmmədli-100

97

ELDAR HÜSEYNQULUOĞLU

AİLƏ ÜZVLƏRİ ADINDAN TƏDBİRDƏ İŞTİRAK 
EDƏNLƏRƏ MİNNƏTDARLIQ

Hör mət li dost lar, eloğ lu lar və qo naq lar, mən də bir da ha öz 
adım dan və ailə miz adın dan ha mı nı za ümu mi lik də və ay rı-ay rı-
lıq da hər bi ri ni zə bu gün Ba kı dan və Gür cüs ta nın Qar da ba ni, Mar-
neu li, Bol ni si, D ma ni si və Msxe ta ra yon la rın dan gə lib 3 sa at dan ar-
tıq bu təd bir də iş ti rak et di yi ni zə, mə ru zə və çı xış lar et di yi ni zə, ata-
mın haq qın da öz xa ti rə lə ri ni zi bö lüş dü yü nü zə gö rə, onun pe da qo ji 
və el mi fəa liy yə ti nə yük sək qiy mət ver di yi ni zə gö rə min nət dar lı ğı-
mı bil di ri rəm. Mən bu təd bi rin təş ki lin də və onun baş tut ma sın da 
xü su si əmə yi olan şa ir dos tum Os man və bu mu ze yin di rek to ru 
Ley la xa nı ma xü su si min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. Çün ki bu təd bi rin 
T bi lis idə ke çi ril mə si nin tə şəb büs ka rı Os man ol muş və Ley la xa nım 
onu dəs tək lə miş dir. Bir də ay rı ca ola raq Tür ki yə nin Gür cüs tan da kı 
sə fir li yi nin rəs mi nü ma yən də si Cez mi Ya lın kı lı ça öz tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm ki, o həm çı xış et di, həm də təd bi rin so nu na ki mi iş ti rak 
et di.

Tə va zö kar lıq dan uzaq ol sa da, bir şe yi də qeyd edim ki, xid mə-
ti işim lə əla qə dar ola raq, mən çox təd bi rin apa rıl ma sı na rəh bər lik 
et mi şəm, inanın, ha mı nın diq qət kə sil di yi və be lə sa kit məc lis gör-
mə mi şəm.

Mən cə, bu, ilk növ bə də bor ça lı la rın zi ya lı lı ğın dan, bö yük lə rə 
hör mət dən, mə ru zə lə rin və çı xış la rın məz mu nun dan, ma raq lı ol-
ma sın dan irə li gə lir. Bir da ha ha mı nı zı sa lam la yır və çox sağ olun 
de yi rəm.
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ELXAN MƏMMƏDLİ

AİLƏ ÜZVLƏRİ ADINDAN TƏDBİRDƏ İŞTİRAK 
EDƏNLƏRƏ MİNNƏTDARLIQ

Mən bu gün ata mın 100 il lik yu bi le yin də iş ti rak edən hər kə sə 
ailə miz adın dan xü su si tə şək kür edi rəm. Gür cüs tan döv lə ti nə, mu-
ze yin di rek to ru Ley la xa nı ma xü su si tə şək kür lər. Dos tum Os man 
Bor ça lı mı zın ən çox mə nə vi cə hət dən zəh mət çə kən apa rı cı la rın dan 
və təş ki lat çı la rın dan bi rin ci si dir. O, duz-çö rək kəs di yi in san la ra hə-
mi şə də yər ve rir. Dost lu ğa la yiq in san dır.

Hər kəs de yər dost mə nə,
Ürək dö nər das ta na, 
Dost de yən lər çox olar,
Hər kəs çat maz Os ma na! 

Onun ailə si nin qa pı sı dost la rı nın üzü nə hə mi şə açıq dır.
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XATİRƏLƏR
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MÜ ƏL LİM LƏR MÜ ƏL Lİ Mİ

Mü əl lim lə rin şəx siy yə ti nə, əmə yi nə və cə miy yət də ki ro lu na 
dün ya ic ti mai, si ya si və döv lət xa dim lə ri ara sın da ilk də fə ən yük-
sək qiy mə ti Ulu ön dər H.Əli yev ver miş dir. O, mü əl lim lə rin cə-
miy yət də apa rı cı, is ti qa mət lən di ri ci və in sa nın for ma la şa raq ge niş 
dün yagö rü şü nə, el mi bi lik lə rə yi yə lə nib bir şəx siy yət ki mi fəa liy yət 
gös tər mə sin də əsas rol oy na ma sı nı qeyd et miş dir. Ey ni za man da 
qeyd et miş dir ki, mü əl lim cə miy yət də ən hör mət li, nü fuz lu və la-
yiq li bir şəx siy yət dir. Bi zim ha mı mı za elm və təh si li, dün yagö rüşü-
nü o ver miş dir. Biz ha mı mız öz mü əl lim lə ri mi zə borc lu yuq, on la-
rın qar şı sın da baş əyi rik.

H.Əli ye vin mü əl lim lər haq qın da ta ri xi kə la mı nın təs di qi ni qə-
dim za man lar dan bu gü nə qə dər bü tün dövr lər də gör mək olar. Qə-
dim fi  lo sofl  a rın mək təb lə ri on la rın öz ad la rı ilə ad la nırdı. Aris to te-
lin, Sok ra tın, İbn Si na nın və s. mək təb lə ri nin ye tir mə lə ri bu gün  də 
bir alim ki mi öz nü fuz la rı nı qo ru yub sax layır lar. Hə min mək tə bin 
tə ləbə lə ri 1-5 nə fər ol sa da, on la rın hər bi ri gör kəm li alim ki mi for-
ma la şa raq ix ti ra la rı el min müx tə lif sa hə lə rin də tət biq olu nur. Hə-
min ta ri xi ənə nə müa sir dövr də də da vam edir.

Gür cüs tan Res pub li ka sı Bol ni si ra yo nu nun Fax ra lı or ta mək tə-
bi, de mək olar ki, Bor ça lı ma ha lın da bu ta ri xi ənə nə ni çox şə rəfl  ə 
ye ri nə ye ti rən bir təh sil oca ğı dır. Mə nim yax şı  xa ti rim də dir, 1950-

VAHİD QURBANOV

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunun 
sabiq maarif şöbə müdiri
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ci il lə rin əv vəl lə rin dən 1980-ci il lə rin axır la rı na dək mək tə bin bu ra-
xı lış qrup la rı na nə zər sal saq, ali mək tə bə qə bul fai zi hə mi şə yük sək  
gös tə ri ci lər dən bi ri olub. Tə lim gös tə ri ci lə ri və qə bul fai zi o vaxt 
Par ti ya nın MK-da, Təh sil Na zir li yi nin Kol le gi ya sın da dərs ili nin 
ye kun la rı ilə əla qə dar mü za ki rə də hə mi şə qa baq cıl mək təb lər sı-
ra sın da qeyd olu nub, mək təb nü mu nə vi bir mək təb ki mi yer tu tur-
du. Bu nai liy yət lər heç də öz ba şı na əl də edil mir di. Bu nun üçün sa-
va dlı, me to dik cə hət dən zən gin təc rü bə yə ma lik olan, təd ris et di yi 
möv zu nu şa gird lə rin qav ra ya bi lə cə yi sə viy yə də izah edib on la ra 
çat dı ran mü əl lim lər la zım idi. Zə if şa gird lər lə dərs dən son ra təş kil 
olu nan əla və məş ğə lə lə rin və cid di ni zam-in ti za mın təş kil olun ma-
sı nai liy yət lə rin əsas şərt lə rin dən bi ri idi.

Gös tə ri lən yük sək tə ləb kar lı ğı, təh si lin sə viy yə si ni, ni zam-in ti-
za mı təş kil et mək üçün, sö zün əsl mə na sın da, təc rü bə li pe da qoq, 
cid di tə ləb kar lı ğı olan, bü tün təd ris pro se si nə nə za rət et mə yi ba ca-
ran, ira də li, tə miz vic dan lı və təh si lin cə miy yət də ro lu nu qiy mət-
lən di rən, təh si li hər şey dən üs tün tu tan, kol lek tiv psi xo lo gi ya ya 
bə ləd olan ağıl lı, təm kin li bir ağ saq qal rəh bər la zım idi. Be lə bir 
rəh bər şəxs 1947-1962-ci il lər ər zin də bö yük bir kənd də təh sil oca-
ğı na rəh bər lik edən məhz Hü seyn qu lu mü əl lim idi. Onun rəh bər lik 
et di yi dövr də Fax ra lı or ta mək tə bin də çox ad lı-san lı, sa vad lı, yük-
sək in tel lek tu al sə viy yə li, ge niş me to di ki təc rü bə yə ma lik olan və 
əsl zi ya lı mü əl lim lər or du su for ma laş mış dır. Hə min mək təb məhz 
Hü seyn qu lu mü əl li min rəh bər li yi ilə cə miy yə ti mi zə Şə mis tan Mi-
ka yı lov, Şa mil Qur ba nov, Hü seyn Sə mə dov, Əli Hü sey nov, Oruc 
Pi ri yev, Sa bir Xə li lov, Qur ban Qa sı mov, El dar Məm mə dov, El xan 
Məm mə dli, Adil Hüseynov, Po lad Po la dov, Ta hir Pə na hov, Şa mil 
Oru cov, İd ris Kə ri mov, Şa mil Əli za də, Hüm bət Na ğı yev, Sa bir Bu-
da qov, Oruc Əli za də, Ta hir Mu sa yev, Əmir xan Ba ba şov, Sə məd 
Məm mə dov və s. ki mi alim lər, zi ya lı lar ye tiş dir miş dir. Sö züge dən 
kol lek ti vin üzv lə ri ni bö yük if ti xar his si ilə ya da sal ma ğı özü mə 
mə nə vi borc he sab edi rəm. Nə bi Gül məm mə dov, İl yas Na ma zov, 
Əli Məm mə dov (Sən gər li), Rə him Mah mu dov, Ələd din Qa sı mov, 
Səy yad Al lah ver di yev, İm dad Mi ka yı lov, Hə mid Kə ri mov, Hü seyn 
Qa sı mov, Ziy yə ddin Os ma nov, Ya sin Xə li lov, Nə sib Yu si fov, Nə-
sib İs ma yı lov, Ana xa nım Hü sey no va, Mö hü bət Hü sey nov, Nə sib 
Xə li lov, Ro za Əli za də, Ələs kər Nu ru yev, Dün ya ma lı İma nov, Ab-



Hüseynqulu Məmmədli-100

102

bas Nu ru yev, Və li Mu sa yev, Əh məd Əh mə dov, Ey vaz Qa sı mov, 
Əhməd Bayramov ki mi gör kəm li pe da qoq lar öz rəh bər lə ri Hü-
seyn qu lu mü əl lim baş da ol maq la uzun müd dət şa gird lə ri nin xa ti-
rə sin də əbə di, sön məz bir mə şəl ki mi təh sil alə mi nə nur sa ça caqlar.

Hü seyn qu lu mü əl lim gö zəl bir rəh bər ol du ğu ki mi, ey ni za-
man da təm kin li bir ağ saq qal idi. Fax ra lı in zi ba ti cə hət dən kənd sta-
tu su na aid ol du ğu na gö rə kənd ənə nə si nə uy ğun ola raq, xalq öz 
zi ya lı la rı na bö yük hör mət lə ya na şır dı. Hü seyn qu lu mü əl lim həm 
di rek tor ki mi, həm də bir ağ saq qal ki mi bö yük nü fuz sa hi bi idi.

Hü seyn qu lu mü əl lim ey ni za man da gö zəl ailə baş çı sı idi. O, 
ailə də çox meh ri ban və sə mi mi idi. Hə yat yol da şı Fat ma xa la xa-
nım-xa tın bir in san ki mi kənd əha li si nin hör mət və eh ti ra mı nı qa-
zan mış dır. O ha mı üçün ana-ba cı idi. Bü tün xe yir iş lər də bir ağ bir-
çək xa nım ki mi öz məs lə hət lə ri ni və xey ir-dua sı nı ve rər di. Onun 
xe yir-dua sın dan son ra qo hum-əq rə ba öz iş lə ri ni gö rər di . Hü seyn-
qu lu mü əl limin ailə sin də hər bi ri şəx siy yət ki mi bö yü yüb bo ya-ba-
şa çat mış 6 öv la dı təh sil alıb, ailə qu rub oğul-qız sa hi bi olub lar. On-
lar res pub li ka nın müx tə lif sa hə lə rin də gö zəl mü tə xəs sis, na mus lu 
və tən daş və Hü seyn qu lu mü əl li min adı na la yiq fəa liy yət gös tə rir, 
xal qı mı za xid mət edir lər. 

El xan Məm məd li AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun Aşıq ya ra dı-
cı lı ğı şö bə si nə rəh bər lik edir, Azər bay can xalq ya ra dı cı lı ğı nı, şi fa hi 
xalq ədə biy ya tı nı, aşıq sə nə ti ni təb liğ edə rək bu sa hə də çox lu say-
da el mi araş dır ma lar apa rıb cə miy yət imi zə təq dim et miş dir. Fi lo lo-
giya elm ləri na mi zə di dir.

El dar Məm mə dov uzun müd dət Əmək və Əha li nin So si al Mü-
da fi ə si Na zir li yin də ida rə rəi si, şö bə mü di ri ki mi fəa liy yət gös tə rib. 
Hal-ha zır da hə min na zir li yin El mi-Təd qi qat İns ti tu tun da baş el mi 
iş çi ki mi əmək fəa liy yə ti ni da vam et di rir. İq ti sad elm lə ri na mi zə-
di dir. Əha li nin so si al mü da fi ə si və ə mək mü na si bət lə ri sa hə sin də 
çox say lı el mi əsər lə rin mü əl li fi  dir.

Hü seyn qu lu mü əl lim 1963-cü il də Azər bay can SSR Maa rif Na-
zir li yi nin də və ti ilə təc rü bə li bir pe da qoq ki mi na zir lik də baş mü-
fətt  iş və zi fə si nə tə yin olu nur. Sa biq na zir Meh di Meh di za də Azər-
bay ca nın təh sil ta ri xin də qı zıl hə rfl  ər lə ta ri xə düş müş bir rəh bər 
ki mi təh si lin ida rə çi li yi nə sa vad lı və təc rü bə li mü tə xəs sis lə ri na zir-
lik də müx tə lif və zi fə lə rə cəlb et mək də ma raq lı idi. Bu ma raq an caq 
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təh si lin in ki şa fı na xi dmət edir di. Hü seyn qu lu mü əl lim də hə min 
məq səd lə ya ra dı cı bir maa rif şü nas mü tə xəs sis ki mi əmək fəa liy-
yə ti ni Maa rif Na zir li yin də da vam et di rir. Mən təh sil sis te min də 
iş lə di yi mə gö rə Maa rif Na zir li yi ilə sıx əla qəm olur du. O vaxt lar 
na zir lik də kadr lar şö bə si nin rəi si iş lə miş Nə cəf Nə cə fov la tez-tez 
gö rü şür dük. (Nə cəf mü əl lim Ba kı xa nov qə sə bə sin də bi zim lə qon-
şu luq da ya şa yır dı). O, Hü seyn qu lu mü əl lim haq qın da çox yük sək 
fi  kir də idi. Na zir lik də sa vad lı, təc rü bə li və ob yek tiv bir kadr ki mi 
bö yük hör mət qa zan mış Hü seyn qu lu mü əl li min iş me to dun dan və 
təc rü bə sin dən hə mi şə is ti fa də olu nur du de yə Nə cəf mü əl lim qeyd 
edir di. O vaxt lar iş lə miş mək təb di rek tor la rı Hü seyn qu lu mü əl lim 
haq qın da öz xoş xa ti rə lə ri ni ifa də edir lər. Ən çə tin mə qam lar da 
Hü seyn qu lu mü əl li mə mü ra ci ət edib, on dan düz gün məs lə hət al-
dıq la rı nı qeyd edir di lər.

Hü seyn qu lu mü əl lim 1981-ci il dən öm rü nün axı rına dək Kitabi-
Də də Qor qud En sik lo pe di ya sın da mə sul ka tib iş lə yib, bu sa hə də 
mo noq ra fi  ya la rın mü əl li fi  olub. Ey ni za man da öz doğ ma eli, oba sı 
haq qın da “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş...” ad lı ta ri xi et noq ra fi k 
əsə rin də mü əl li fi  dir.

Hü seyn qu lu mü əl li min məh sul dar əmək fəa liy yə ti  yüksək qiy-
mət lən di rilə rək “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində 
rəşadətli əməyə görə”, “Le ni nin anadan olmasının 100 il li yi 
şərəfi nə”, “Əmək veteranı” medalları ilə təltif olunmuş, Azərbaycan 
SSR-in Qa baq cıl maa rif xa di mi ad ına la yiq gör ülmüş dür və bir ne-
çə də fə ra yon so ve ti nin de pu ta tı, ra yon da yol daş lıq məh kə mə si nin 
səd ri seçilmişdir.

Hü seyn qu lu mü əl lim 21 sent yabr 2005-ci il də dün ya sı nı də yiş-
miş dir. Al lah rəh mət elə sin, qəb ri nur la dol sun.
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BÖYÜK MAARİFÇİ VƏ İSTEDADLI TƏDQİQATÇI

Hü seyn qu lu mü əl lim boy ca uca ol ma sa da, düzqa mət li, əzə-
mət li və cid di gör kə mə ma lik və qü rur lu in san idi, as ta dan da nı-
şar dı, hə mi şə sə li qə-sah man la ge yi nər di. Kənd də be lə bir de yim 
var dı, kim sə li qə li pal tar ge yi nir di sə, ona mü əl lim pal ta rı ge yi nib 
de yər di lər. Hü seyn qu lu mü əl lim baş qa la rın dan nü mu nə vi sə li qə li 
mü əl lim pal ta rı ge yin mə si ilə fərq lə nir di. Mək təb də mü əl lim lər və 
kənd ca maa tı ara sın da bö yük hör mə tə ma lik idi. Hü seyn qu lu mü-
əl lim yal nız Fax ra lı kən din də de yil, həm də bü töv Bor ça lı da bö yük 
hör mət və nü fuz sahi bi idi.   

Biz şa gird lər Hü seyn qu lu mü əl li min cid di gör kə mi nə gö rə on-
dan çox çə ki nir dik, ça lı şır dıq ki, Hü seyn qu lu mü əl lim lə qar şı laş-
ma yaq. La kin bir ha di sə dən son ra biz  Hü seyn qu lu mü əl li min hu-
ma nist və şa gird lə rə bö yük qay ğı gös tə rən bir pe da qoq ol du ğu nu 
ba şa düş dük. Ha di sə be lə ol muş du: biz 7-ci si nif də köh nə mək təb-
də oxu yur duq. Tə zə mək təb bi na sı hə lə ti kil mə miş di. Si nif otaq la rı 
ça tış ma dı ğı na gö rə si nif rəh bə ri bi zi tax ta dö şə mə si ol ma yan, bir 
müd dət əv vəl içə ri sin də to yuq sax la nıl mış bir si nif ota ğı na gə tir di 
və de di ki, bu ra si zin si nif ota ğı nız ola caq. Bü tün uşaq lar hə min 
otaq da dərs keç mə yə eti raz et dilər, heç kim ota ğa gir mə di. Ha mı-
mız hə yət də göz lə dik ki, bi zə baş qa si nif ota ğı ver sin lər. Bu za man 
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məkt əbi mi zin di rek to ru Hü seyn qu lu mü əl lim gəl di, bi zə ya xın laş-
dı və si n fə gir mə mə yi mi zin sə bə bi ni so ruş du. Biz tək lif olu nan si nif 
ota ğın da tax ta dö şə mə nin ol ma ma sı nı və ota ğın rü tu bət li ol ma sı nı 
Hü seyn qu lu mü əl li mə söy lə dik. Adə tən, be lə hal lar da mək təb di-
rek tor la rı şa gird lə ri bu cür hə rə kət lə ri nə gö rə cid di cə za lan dı rır lar. 
La kin cid di və sərt gör kə mə ma lik olan Hü seyn qu lu mü əl lim heç 
bir söz de mə di, bi zə qay ğı ilə ya na şa raq si nif rəh bə ri nə gös tə riş 
ver di ki, 2-ci mər tə bə də ki içə ri sin də ya rar sız stol, stul və s. ava dan-
lıq lar olan ota ğı bo şalt sın lar və bi zi hə min ota ğa ke çir sin lər. Elə də 
ol du, 2-ci mər tə bə də bi zə si nif ota ğı ver di lər, on dan son ra biz dərs-
lə ri ora da keç dik. 

Hü seyn qu lu mü əl lim yük sək təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti nə ma lik 
olan pe da qoq idi. O, di rek tor ki mi mək təb də cid di ni zam-in ti zam 
ya rat mış dı, dərs lər yük sək sə viy yə də təd ris olu nur du. Təd ri sin 
yük sək key fi y yə ti nin nə ti cə si ola raq Fax ra lı or ta mək tə bi ni bi ti rən 
mə zun la rın bö yük ək sə riy yə ti ali mək təb lə rə qə bul olu nur du.

Hü seyn qu lu mü əl lim 1962-ci il də Fax ra lı dan Ba kı ya kö çən də 
mən fi  kir lə şir dim ki, gö rə sən, nə üçün kənd də və bü tün ra yon da 
bö yük hör mət və nü fu za ma lik olan  Hü seyn qu lu mü əl lim öz doğ-
ma el-oba sı nı qo yub Ba kı ya ge dir. Son ra lar Hü seyn qu lu mü əl lim 
Ba kı da Maa rif Na zir li yin də ça lı şar kən onun gör dü yü iş lə rin miq-
ya sı və əhə miy yə ti gös tər di ki, kənd də mək təb di rek to ru və zi fə si 
Hü seyn qu lu mü əl lim üçün çox ki çik bir iş dir. Tan rı Hü seyn qu lu 
mü əl li mi da ha bö yükmiq yas lı iş lər gör mək üçün ya rat mış dı.  

Hü seyn qu lu mü əl lim Azər bay can SSR Maa rif Na zir liyi Baş 
Mək təb lər İda rə sin də ba ca rıq lı mək təb ins pek to ru ki mi fəa liy yət 
gös tər miş dir. Onu ta nı yan lar hə mi şə onun haq qın da ürə ka çan xoş  
söz lər de yir lər. 1985-ci il də Ağ dam ra yo nu nda or ta mək təb şa gird-
lə ri ara sın da bir qrup mü əl lim lə bir lik də kim ya fən nin dən olim-
pia da ke çi rir dik. Ağ dam Ra yon Təh sil Şö bə si nin bir nə fər iş çi si də 
bu təd bi rə qa tıl mış dı. Çay süf rə si ar xa sın da tə sa dü fən söh bət Hü-
seyn qu lu mü əl lim dən düş dü. Mən Hü seyn qu lu mü əl li min vax ti lə 
di rek to rum ol du ğu nu söy lə dim. Hə min təh sil iş çi si Hü seyn qu lu 
mü əl li mlə Ağ dam da ins pek tor ki mi yox la ma apa rar kən ya xın dan 
ta nış ol du ğu nu, Hü seyn qu lu mü əl li min tə mən na sız bir in san ol-
ma sını, təd ris işi nin təş ki li ni çox mü kəm məl bil mə sini, də rin sa va-
da ma lik ol ma sı ba rə də və Hü seyn qu lu mü əl lim dən təd ris lə bağ lı 
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çox şey lər öy rən di yi ni söy lə di. O, Hü seyn qu lu mü əl lim haq qın da 
xoş söz lər de dik cə mə nim ürə yim da ğa dö nür dü.  Hü seyn qu lu mü-
əl lim təh si lin və təd ri sin gör kəm li təş ki lat çı sı idi, Azər bay can təh si-
li nin in ki şa fın da onun xid mət lə ri da nıl maz dır. 

Hü seyn qu lu mü əl lim yal nız gö zəl bir pe da qoq ki mi fəa liy yət 
gös tər mə miş dir. O həm də “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun gör-
kəm li təd qi qat çı la rın dan bi ri idi. Onun bu sa hə də təd qi qat iş lə ri 
irihəcm li  “Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər” və “Dün ya nı dü-
şün dü rən Də də Qor qud”  ki tab la rın da öz ək si ni tap mış dır. 

Mən hə ya tım da öz sa hə lə ri nin də rin bi li ci lə ri olan, en sik lo pe dik 
bi li yə ma lik olan iki nə fər ta nı yı ram ki, on lar, bax ma ya raq ki, bö-
yük həcm də təd qi qat iş lə ri apa rıb lar, çox lu say da ki tab la rı və el mi 
mə qa ləl əri nəşr olu nub, la kin dis ser ta si ya mü da fi ə et mə yib və el-
mi də rə cə al ma yıb lar. On lar dan bi ri Sə mə dov Hü seyn Sə məd oğ lu, 
di gə ri isə Məm məd li Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu dur. Hü seyn qu lu 
mü əl li min elm lər na mi zə di el mi də rə cə si al ma sı üçün onun yaz dı ğı 
ki ta bın biri ye tə rin cə idi. Hü seynqulu mü əl li min təd qi qat iş lə ri nin 
nə ti cə si nə gö rə ən azı iki dis ser ta si ya mü da fi ə et mək olar dı. La kin 
on la rın hər iki si öz lə ri nə və təd qi qat iş lə ri nə qar şı o qə dər tə ləb kar 
olub ki, mü da fi ə et mə yib lər. El mi də rə cə al ma sa lar da, təd qi qat iş-
lə ri on la rın bö yük alim ol duq la rı nın gös tə ri ci si dir. 

Fəxr edi rəm ki, şəx siy yə ti nə hör mət et di yim Hü seyn qu lu mü-
əl lim ki mi də rin bi li yə ma lik gör kəm li maa rif çi zi ya lı nın şa gir di 
ol mu şam. Hü seyn qu lu mü əl li mə uca Tan rı dan rəh mət di lə yi rəm, 
onun ru hu qar şı sın da hör mət və eh ti ram la baş əyi rəm. 

Hü seyn qu lu mü əl li min şa gir di ola raq onun haq qın da xa ti rə 
yaz maq üçün mə nə  im kan ya rat dı ğına görə eli mi zin də yər li zi ya lı-
sı, or ta mək təb yol da şım və qar da şım El dar Məm mə do va tə şək kü-
rü mü bil di ri rəm!
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ETİMAD BAYRAM OĞLU EYVAZLI
Prof. Dr., Türkiyə Cümhuriyyəti Karabük Universiteti 
Mühəndislik fakültəsi, Makina mühəndisliyi bölümü

ELM AŞİQİ VƏ MAARİF FƏDAİSİ

Nəinki Gürcüstan Respublikasının Borçalı mahalının və Azər-
bay can Respublikasının, elə cə  də türk dün ya sı nın maa rif və elm fə-
dai si ki mi də rin dü şün cə yə sa hib bir in san ki mi Hü se yn qu lu Məm-
məd oğ lu Məm mə do vu də yər lən dir mə yim lə qü rur duyuram. 

Mən uşaq ikən evi mi zin ya nın da Fax ra lı gənc lə ri üçün kol xo-
zun və sai ti he sa bı na ti ki lən təd ris bi na sı nın in şa sı za ma nı bu fə da-
kar ay dı nın bi na nın ti ki li şi nə gös tər di yi səy mənim göz lə rim qar şı-
sın da baş ver miş dir. 

Elm aşi qi və maa rif fə dai si Hü seyn qu lu mü əl li min, hə qi qə tən, 
Fax ra lı gənc lə ri nin təh sil al ma sın da əmə yi da nıl maz dır. Onun təd-
ris də qoy du ğu ni zam-in ti zam, mü əl lim lə rin ça lış ma sı üçün ya rat-
dı ğı şə ra it sa yə sin də Fax ra lı or ta mək təb mə zun la rı ali mək təb lər-
də yük sək nə ti cə lər gös tə rir di. Bu na gö rə qon şu k ənd lər dən bi zim 
mək tə bə gə lib təh si li ni da vam et di rən çox say da şa gird lər bu nun 
əya ni gös tə ri ci si dir.

Hü se yn qu lu mü əl lim son ra lar mü əy yən sə bəb lər üzün dən doğ-
ma kən din dən ay rı la raq Azər bay ca nın başkən di nə ailə siy lə bə ra-
bər köç mək məc bu riy yə tin də qal dı. O, bu ra da maarif sa hə sin də 
ça lış maq la ya na şı, bo yük bir təd qi qat işi ni ələ ala raq “Ki ta bi-Də də 
Qor qud” das ta nı nın təd qi qa tı üzə rin də ça lı şa raq bu sa hə də uğur lu 
nə ti cə lər əl də et di və das tan la bağ lı iki mo noq ra fi  ya nəşr et dir di. İlk 
də fə ola raq do ğulub bo ya-ba şa çat dı ğı eli və eli nin in san la rı haq-
qın da el mi araş dır ma apar dı və ki tab ya za raq gənc lə rin öz ta rix lə-
ri ni unut ma ma sı üçün də yər li əsər lə ri ni or ta ya qoy muş dur.

Bu gün Azər bay can alim lə ri sı ra sın da özü nə məx sus əvə ze dil-
məz bir yer tut muş dur.

Bu gün Hü seyn qu lu mü əl lim lə mə nim də fəxr et mə yə haq-
qım var. Çün ki müəllimlərim ol ma say dı, mən də bu gün bu sə viy-
yəyə gə lib çı xa bil məz dim. Mü əl li mim ol maq la ya na şı, mən on dan 
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düzgün dav ra nış ı, də qiqliyi, ça lış qanlığı, iş saa tı nı sə mə rə li qur ma-
ğı öyrəndim. O bi zim qü rur mən bə yi miz ol maq la ya na şı, eli və türk 
dün ya sı üçün qo yub get di yi ir si onu il lər bo yu ya şa da caq dır.
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DƏDƏ QORQUD ÜNVANLI ÖMÜR YOLU

Qə dim-qa yım Bor ça lı nın dün ya ya bəxş et di yi ün lü si ma la rın sa-
yı-he sa bı yox dur. Be lə gör kəm li in san lar dan, də yər li şəx siy yət lər-
dən bi ri də ötən ilin son la rın da 100 il lik yu bi le yi ni qeyd et di yi miz 
Hü seyn qu lu Məm məd li dir. 

Hü seyn qu lu mü əl li mi hə yat da gör mə səm də, ün siy yət də ol ma-
sam da, onun haq qın da də yər li zi ya lı lar dan, gör kəm li alim lər dən 
eşit di yim xoş söz lər, xa ti rə lər bu qü rur lu in san, müd rik el ağ saq qa-
lı, ta nın mış maa rif xa di mi, yo rul maz tə dqi qat çı alim ba rə də mən də 
xoş tə əs sü rat ya rat dı. Azər bay can el mi nə say sız alim lər bəxş et miş 
Fax ra lı nın qü rur ye ri olan şəx siy yət lər dən söz dü şən də elin hər za-
man ar xa lan dı ğı, xe yir xah lı ğı, təd bir li li yi, uzaq gö rən li yi, sa də li yi, 
sə mi mi li yi ilə se çi lən, vax ti lə elə özü nün də oxu du ğu Fax ra lı kənd 
or ta mək tə bi nin di rek to ru ki mi el için də xü su si hör mət qa zan mış 
Hü seyn qu lu mü əl li min də adı eh ti ram la xa tır la nır. Çün ki bu in sa-
nın en sik lo pe dik bi li yi, uni kal tə fək kü rü və yük sək təş ki lat çı lıq qa-
bi liy yə ti onu ta nı yan la rın qəl bin də si lin məz iz bu rax mış dır. Tə bii 
ki, də rin sa va da, yük sək nə zə ri və təc rü bi ha zır lı ğa ma lik ol ma dan 
se vi lən pe da qoq və rəh bər iş çi ki mi fəa liy yət gös tər mək müm kün 
de yil. Hü seyn qu lu mü əl lim də, tə bii ki, həm ta ri xi mi zi, həm ədə-
biy ya tı mı zı, həm folk lo ru mu zu, həm də adət-ənə nə lə ri mi zi də rin-
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dən bi lir və bü tün fəa liy yə ti döv rün də bu zən gin bi lik dən ba ca rıq la 
is ti fa də edir di. Ey ni za man da o, həm yer li lə ri nin “di li ”ni yax şı bi lir, 
hər in san la onun öz di lin də da nış ma ğa üs tün lük ve rir di ki, bu da 
onun el ara sın da son suz hör mət və eh ti ram qa zan ma sı na gə ti rib 
çı xar mış dı. Hü seyn qu lu mü əl li min çox şa xə li fəa liy yə ti, me to di ki 
us ta lı ğı iş yol daş la rı və bü tün di gər təh sil iş çi lə ri ara sın da ge niş ya-
yı lır və təb liğ olu nur du. “Əsl mü əl lim, əsl pe da qoq ne cə ol ma lı dır” 
sua lı or ta ya çı xar dı sa, çə kin mə dən Hü seyn qu lu mü əl lim nü mu nə, 
ör nək gös tə ri lər di. 

Ge niş eru di si ya ya ma lik ol ma sı onu nə ha yət də elm sa hə si nə 
gə ti rib çı xar dı. Axı Hü seyn qu lu Məm məd li təd qi qat çı lıq sa hə si nin 
bü tün də rin qat la rı na baş vur ma ğa qa dir və qa bil bir araş dır ma-
çı idi. Odur ki, Ba kı ya gə lə rək, müx tə lif və zi fə lər də ça lış dı. Maa rif 
Na zir li yin də mə sul və zi fə də ça lış dı ğı il lər də də, Azər bay can En sik-
lo pe di ya sın da Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe di ya sının mə sul ka ti-
bi iş lə di yi za man da da o, ba ca rıq lı mü tə xəs sis ki mi ad qa zan dı. Hər 
yer də və hər za man bö yük şə rəf və lə ya qət nü mu nə si nü ma yiş et-
di rə rək, hər kə sin se vim li si ol ma ğı ba car mış dı. Onun elm və təh sil 
sa hə sin də ça lı şan zi ya lı lar ara sın da “Xalq ali mi”, “Maa rif fə dai si” 
ki mi ad çı xar ma sı bu bö yük şəx siy yə tin qa zan dı ğı say sız uğur və 
nai liy yət lə rin, elə cə də ona bəs lə ni lən bö yük say ğı nın ba riz tə cəs-
sü mü idi.  

Ar tıq qeyd olun du ğu ki mi, Hü seyn qu lu Məm məd li Azər bay can 
el mi nin in ki şa fın da və təd qi qat çı lıq sa hə sin də müs təs na xid mət lə-
ri olan alim ki mi ta nın mış dır. AMEA Folk lor İns ti tu tu Də də Qor-
qud şö bə si nin mü di ri, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Ra ma zan Qa far lı-
nın H.Məm məd li haq qın da söy lə di yi fi  kir lə rə qa tı lı ram: “Bu bö yük 
in san tək cə ic ti mai xa dim de yil, həm də xey riy yə çi, pub li sist, şa ir, 
jur na list və təd qi qat çı olub. Onu haq lı ola raq “Xalq ali mi” ad lan dı-
rıb lar. H.Məm məd li “Də də Qor qud” das ta nı nı ən ge niş, ət rafl  ı və 
sis tem li təd qiq edən alim lər dən bi ri olub. O, epo su Türk mə nis tan, 
Tür ki yə və Ru si ya da da araş dı rıb...”

Gö rün dü yü ki mi, Hü seyn qu lu mü əl lim Azər bay can el mi nə, 
ədə biy yat şü nas lı ğı na, folk lor şü nas lıq ta ri xi nə, Bor ça lı nın ta ri xi keç-
mi şi nə və bu  gü nü nə hər za man və tən daş lıq yan ğı sı ilə və zi ya lı lıq 
möv qe yin dən ya na şa raq, əhə miy yət li töh fə lər ver miş dir. Onun bu 
sa hə də ki araş dır ma la rı, ya zıb çap et dir di yi ki tab lar və el mi-pub li-
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sis tik mə qa lə lər hə min sa hə lə rin mü tə xəs sis lə ri üçün ol duq ca qiy-
mət li mən bə lər dir. 

1919-cu il də Bor ça lı nın adıbəl li Fax ra lı kən din də dün ya ya göz 
aç mış bu də yər li şəx siy yət öm rü nün 20 ili ni pe da qo ji fəa liy yət lə, 
son ra kı 50 ili ni isə el mi fəa liy yət lə məş ğul ol muş dur. Pro fes sor Sey-
fəd din Rza so yun da Hü seyn qu lu mü əl lim lə bağ lı fi  kir lə ri ma raq 
do ğu rur: “Hü seyn qu lu Məm məd li nin zən gin el mi ya ra dı cı lı ğı nın 
bö yük bir his sə si Də də Qor qud la bağ lı olub. “Ki ta bi-Də də Qor-
qud” das ta nı ilə bağ lı araş dır ma la rı Azər bay can da və Tür ki yə də 
bu epo sun təd qi qin də xü su si bir mər hə lə açıb”. Bü tün bu xoş söz-
lə rə qo şu la raq ar zu edi rik ki, Azər bay can, Tür ki yə və Gür cüs tan da 
fəa liy yət gös tə rən gənc təd qi qat çı alim lər Hü seyn qu lu Məm məd li-
nin ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı da ha ge niş araş dır ma lar apar sın lar. Çün-
ki “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su ilə əla qə dar ali min apar dı ğı ge niş 
təd qi qat iş lə ri bu sa hə nin alim lə ri və araş dır ma çı lar üçün əsl el mi 
mən bə ro lu oy na ya caq dır.

Qeyd olun du ğu ki mi, Hü seyn qu lu Məm məd li şa ir ki mi də gö-
zəl bə dii nü mu nə lər ya rat mış dır. Ha zır da şai rin şe ir lə ri poe zi ya se-
vər lə rin di lin də-ağ zın da do la şır, aşıq lar onun şe ir lə ri ni aşıq ha va la-
rı üs tün də se və-se və oxu yur lar.

Tə bii ki, xalq öz qə dir şü nas öv la dı nı hər da im qə dir dan lıq la da 
yad edir. Hü seyn qu lu mü əl li min xa ti rə si hər za man əziz tu tu lur 
və tu tu la caq dır. Çün ki o, Azər bay can ic ti mai mü hi ti nə və el mi mi zə 
ol duq ca də yər li şəx siy yət lər: El xan Məm məd li ki mi gör kəm li folk-
lor şü nas alim, şa ir və El dar Məm məd li ki mi iq ti sad çı alim, ey ni za-
man da yük sək nü fu za ma lik iki zi ya lı qız öv la dı da bəxş et miş dir. 
El min və təh si lin müx tə lif sa hə lə rin də uğur la ça lı şan bu öv lad lar 
ata la rı Hü seyn qu lu mü əl li min cə miy yə ti miz də qa zan dı ğı bö yük 
hör mət və nü fu zu öz sə viy yə lə ri ilə da ha da yük səlt mə yə xid mət 
edə rək, say sız uğur la rı ilə ye ni töh fə lər ver mək də dir lər.  
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BU YU Bİ LEY DƏ...

23 no yabr 2019-cu il də Tbi li si də ki M.F.Axun dov adı na Azər bay-
can Mə də niy yə ti Mu ze yin də ta nın mış maa rif çi, Azər bay ca nın Qa-
baq cıl maa rif xa di mi, fi  lo loq-qor qud şü nas, Fax ra lı kən di nin də yər li 
zi ya lı sı Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm məd li nin 100 il lik yu bi le-
yin də iş ti rak et dim.

Ön cə bu yu bi le yi təş kil edən lə rə xü su si tə şək kür edi rəm. Yu bi-
ley dən bir ay əv vəl Bor ça lı mı zın də yər li zi ya lı sı, yük sək sə viy yə li 
təd bir lə rin təş ki lat çı sı və apa rı cı sı Dər viş Os man mə nə de di:

– Hü seyn qu lu mü əl li min oğ lu El dar Məm məd li ilə Tbi li si də gö-
rü şə get mə li yik, gö rüş M.F.Axun do vun ev-mu ze yin də ol du.

Yu bi ley Dər viş Os ma nın tə şəb bü sü, Hü seyn qu lu mü əl li min oğ-
lu El dar mü əl li min məs lə hə ti və mu ze yin di rek to ru, ana lar ana sı 
Ley la xa nı mın tək li fi  ilə 23 no yabr 2019-cu il ta ri xi nə tə yin olun du.

Kən də qa yı dar kən yol da gör düm D.Os man çox fi  kir lə şir. So ruş-
dum, Os man mü əl lim, nə dir fi k rin də do laş dır dı ğı n.

O de di:
– Hü seyn qu lu mü əl li min adı na, soykö kü nə, zi ya lı lı ğı na 

la yiq elə yu bi ley təş kil olun ma lı dır ki, in san la rın yad da şın da 
hə mi şə xa tır lan sın. O ki şi öz ca nın da, qa nın da köh nə ki şi lə-
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rin əməl lə ri ni, ruh la rı nı ya şat mış dır.
Axı ona Də də Qor qu dun ru hu xe yir-dua ver miş dir. Onun da-

mar la rın da axan qa nın gen lə ri nin ava zı mil li kök üs tə kök lən miş-
dir, kök lən dik cə in san la rın sa vad lan ma sı na var qüv və si ilə ça lış-
mış dır, bu onun ən bö yük əməl lə rin dən bi ri idi.

Təd bir də iş ti rak edən lə rin sa yı çox ol du ğu üçün ayaq üs tə da-
ya nan lar  da var dı, bu, Hü seyn qu lu mü əl li min ru hu na hör mət idi.

Təd bi ri mu ze yin di rek to ru aça raq, təd bi rin da vam et dir ilmə si-
ni şa ir-pub li sist Dər viş Os ma na hə va lə et di. Apa rı cı təd bir də iş ti-
rak edən lə rə xü su si tə şək kü rü nü bil dir di və sözü Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın Folk lor İns ti tu tunun Də də Qor qud şö bə si-
nin mü di ri, “Də də Qor qud” jur na lı nın baş re dak to ru pro fes sor Ra-
ma zan Qa far lı ya ver di. Pro fes sor R.Qa far lı Hü seyn qu lu mü əl li mi 
pe da qoq, təd qi qat çı, xey riy yə çi və gö zəl ailə baş çı sı ki mi təq dim 
edə rək, onun el mi fəa liy yə tin dən və qor qud şü nas lı ğa ver di yi töh-
fə lər dən ət rafl  ı da nı şa raq, onun el mi fəa liy yə ti ni yük sək qiy mət-
lən dir di.

Son ra Fax ra lı 1 say lı or ta mək tə bi nin dil-ədə biy yat mü əl li mə-
si Fat ma As la nqızına söz ve ril di. Fat ma mü əl li mə ol duq ca sə lis və 
mən tiq li çı xı şı ilə hər kə sin qəl bin də bir çı raq yan dır dı. Bu çı raq 
Hü seyn qu lu mü əl li min ya ra dı cı lı ğı na bir işıq se li sal dı.

Bu ay dın lı qda Hü seyn qu lu mü əl li min hə yat və ya ra dı cı lı ğı in-
san la rın yad da şın da əbə di ya şa ya caq dır. Fax ra lı 1 say lı or ta mək tə-
bi nin şa gird lə ri Hü seyn qu lu mü əl li min və ona həsr edil miş şeir lə ri 
akt yor ki mi təd bir iş ti rak çı la rı na təq dim et di lər. Bu an da Aşıq Nar-
gi lə se hr li sə si ilə ”Çır pı nır dı Qa ra də niz”i o qə dər tə bii oxu du ki, 
Tür ki yə və Azər bay can sə fi r li yin dən gə lən yol daş lar Aşıq Nar gi lə-
yə dö nə-dö nə tə şək kür et di lər. Bu, Hü seyn qu lu mü əl li min ru hu na 
ən gö zəl hə diy yə ol du. Hə lə lap ba la ca aşıq Ra fi z Bə ki ro vun ifa sı 
təd bi rə ay rı gö zəl lik ver di. Bu an da Fat ma mü əl li mə nin bir bənd 
şe iri ye ri nə dü şər:

Əzə mət da ğın dı, bə rə kət ba ğın,
Ru zi Al la hın dı, qis mət qo na ğın, 
Sev gi ürə yin dir, nəğ mə do da ğın,
Nəğ mə lər do daq da do nub qal ma sın.
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Də yər li çı xış lar, nəğ mə lər Hü seyn qu lu mü əl li min ru hu ilə hə-
min gün qo şa laş mış dı.

Apa rı cı D.Os man ki mə söz ve rir dir sə, Hü seyn qu lu mü əl li min 
haq qın da olan xa ti rə lər dən təd bi rə xoş ov qat qa tır dı. Bu xoş ov qat 
çı xış edə nin ru hu nu tə zə lə yir di.

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Folk lor İns ti tu tunun 
Mi fo lo gi ya şö bə si nin mü di ri, pro fes sor Sey fəd din Rza soy bu təd-
bi rin H.Məm məd li adı na bir bay ram ol du ğu nu nə zə rə çat dı ra raq, 
onun öm rü nün hər anı nın Də də Qor qu dun öy rə nil mə si nə həsr 
olun du ğu nu xü su si qeyd et di.

Ya zı çı-pub li sist Emin El se vər Hü seyn qu lu mü əl li min bu yu bi le-
yi ni çox yük sək sə viy yə də qiy mət lən dir di.

– Bu zal da hə lə bu za ma na ki mi be lə təm tə raq lı təd bir ol ma yıb,
bu təd bir Hü seyn qu lu mü əl li min ya ra dı cı lı ğı na olan ən bö yük hör-
mət dir.

Son ra şa ir-pub li sist El bə yi Cə la loğ lu öz çı xı şın da ön cə Bor ça lı 
İc ti mai Bir li yinin səd ri Zə lim xan Məm məd li nin təb ri ki ni çat dır dı 
və bu cür təd bir lə rin gənc lə ri miz üçün bir ör nək ol du ğu nu qeyd 
et di.

El bə yi Cə la loğ lun dan son ra Gür cüs tan Par la men ti nin de pu tat-
la rı Hi day ət Hü seyn li və Ra miz Bə ki rov çı xış et di lər. Hər iki de pu-
tat Hü seyn qu lu mü əl lim haq qın da xa ti rə lə ri ni da nış dı .

Mən isə Hü seyn qu lu mü əl li min öz xa ti rə lə rin dən ma raq lı an la rı 
qeyd et dim.

Hü seyn qu lu mü əl li min di lin dən:
“Dos tum, keç miş ali mək təb yol da şım Əziz Mi rəh mə do vun 

kö mə yi ilə Maa rif Na zir li yi nə işə dü zəl dim 1963-cü il də. Maa rif 
Na zir li yin də ins pek tor və zi fə sin də 17 il fa si lə siz iş lə dim. Le rik və 
Yar dım lı ra yon la rın dan baş qa bü tün ra yon lar da 100-ə qə dər yox la-
ma apar dım. Çox hör mət li maa rif na zi ri Meh di Meh di za də iş qabi-
liy yə ti mə yük sək də yər ve rir di. Ona gö rə ki uzun müd dət mək təb 
di rek to ru iş lə di yim dən mək təb sis te mi ni çox yax şı bi lir dim. Bu 
ba ca rı ğı ma gö rə han sı ra yo na ge dir dim sə, bü tün prob lem lə ri həll 
edir dim.

Meh di Meh di za də və zi fə dən azad edil dik dən son ra ye ri nə bir 
gün də ol sun əli nə jur nal alıb, si nif ota ğı na da xil ol ma yan El mi ra 
Qa fa ro va tə yin olun du. İşi ni yax şı bil mə yən ba ca rıq sız in san lar mə-
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nim haq qım da tə zə na zi rə...
Mə ni ya nı na ça ğı rıb de di:
– 60 ya şınız ta mam olub, mən is tə yi rəm öz əri zə niz lə iş dən azad

ola sı nız. 
Elə də et dim.
Bir gün tə sa dü fən Meh di Meh di za də yol daş la gö rüş düm. Hal-

əh val tutduq. M.Meh di za də H.Əli ye vin E.Qa fa ro va nı maa rif na zi ri 
tə yin et mə si ni təəs süfl  ə qeyd et di. Onu  da əla və et di ki, adam lar-
dan tə sa dü fi  hə rə kət göz lə mək də təə ccüb lü de yil. An caq son nə ti-
cə də E.Qa fa ro va Hey dər Əli ye və qar şı da dö nük lük et di, üzü nə ağ 
ol du”. 

Təd bi rin so nun da H.Məm məd li nin ailə üzv lə rin dən folk lor şü-
nas alim El xan Məm məd li, iq ti sad çı alim El dar mü əl lim, yu bil ya rın 
nə və si El nur Məm məd li çı xış et di lər.

Oğ lu El xan Məm məd li:
– Mən bu gün ata mın 100 il lik yu bi le yin də iş ti rak edən hər kə sə

ailə miz adın dan xü su si tə şək kür edi rəm. Gür cüs tan döv lə ti nə, mu-
ze yin di rek to ru Ley la xa nı ma xü su si tə şək kür lər. Dos tum Os man 
Bor ça lı mı zın ən çox mə nə vi cə hət dən zəh mət çə kən apa rı cı la rın dan 
və təş ki lat çı la rın dan bi rin ci si dir. O, duz-çö rək kəs di yi in san la ra hə-
mi şə də yər ve rir. Dost lu ğa la yiq in san dır.

Hər kəs de yər dost mə nə,
Ürək dö nər das ta na, 
Dost de yən lər çox olar,
Hər kəs çat maz Os ma na! 

El xan Məm məd li

Onun ailə si nin qa pı sı dost la rı nın üzü nə hə mi şə açıq dır.
Oğ lu El dar Məm məd li:
– Hör mət li eloğ lu lar, mən də ailə miz və qo hum la rı mız adın dan 

ha mı nı za tə şək kür edi rəm. Tə şək kür edi rəm ki, ilin bu vax tın da 
ata mın adı nı əziz tu tub, Ba kı şə hə rin dən və Gür cüs ta nın Qa ra ya zı, 
Mar neu li, Bol ni si, Dmani si və Msxe ta ra yon la rın dan gəl mi siz və 3 
sa at dan ar tıq bu təd bir də iş ti rak et mək lə, atam haq qın da öz xa ti-
rə lə ri ni zi bö lü şə rək onun el mi ya ra dı cı lı ğı na qiy mət ve rir siz. Mən 
xü su si ola raq Tür ki yə nin Gür cüs tan da kı sə fi r li yi nin əmək daş la rı-
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na:  Cez mi Ya lın kı lı ça və onun iş yol daş la rı na, Fax ra lı or ta mək tə bi-
nin dil-ədə biy yat mü əl li mə si Fat ma As la nqızına və onun şa gird lə-
ri nə, ba la ca aşı ğı mız Ra fi  zə xü su si min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 

Bir şey qeyd et mək is tə yi rəm ki, bu təd bi rin ide ya mü əl li fi  Dər-
viş Os man dır və onu dəs tək lə yən də mu ze yin di rek to ru Ley la xa-
nım dır. Bu təd bir də hər iki si nin bö yük əmə yi keç miş dir. Hər iki si-
nə də çox sağ ol de yi rəm və əziy yət lə ri ni ha lal et sin lər, on la ra uzun 
ömür və cansağ lı ğı ar zu la yı ram.

Rəh mət lik prof. Ca mal Mus ta fa yev Bor ça lı Cə miy yə tinin təd-
bir lə rin də hə mi şə de yər di: “Bor ça lı da ha mı mı za mə nə vi cə hət dən 
“yi yə lik” edən bir in san var. O da bi zim Dər viş Os man dır”. Bax bu 
gün biz ha mı mız bu nu təs diq lə yi rik. Var ol, Os man!

Son da apa rı cı Dər viş Os man bir da ha təd bir iş ti rak çı la rı na tə-
şək kür et di və be lə bir tə şəb büs irə li sür dü, hər il no yabr ayı nın 
23-ü “Zi ya lı lar gü nü” ki mi qeyd olun sun. Ha mı bu tə şəb bü sü ürək-
dən al qış la dı və dəs tək lə di.
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QORQUDŞÜNAS HÜSEYNQULU MƏMMƏDLİNİN
PAK MƏQSƏDLƏRİ BARƏDƏ BİR NEÇƏ SÖZ

Çox ya xın keç miş də Bor ça lı Cə miy yə tinin ofi  sin də və bu nun 
da va mı ola raq Tifl  is də, M.F.Axun do vun ev-mu ze yin də Bor ça lı zi-
ya lı la rı nın iş ti ra kı ilə Hü seyn qu lu Məm məd li nin 100 illi yi nə həsr 
olun muş təd bir ke çi ril di. Zi ya lı tə bə qə nin Hü seyn qu lu mü əl li mi 
xa tır la ma sı, onun han sı əla mət lə ri  əha tə et di yi ba rə də bir ne çə kəl-
mə yaz maq qə ra rı na gəl dim. Əv vəl cə qeyd edim ki, Hü seyn qu lu 
mü əl li min bö yük oğ lu, folk lor şü nas alim, aşıq sə nə ti nin təd qi qin də 
ki fa yət qə dər əmə yi olan El xan Məm məd li ilə ta nış lı ğım 40 il əv-
və lə, təx mi nən 15-16 ya şın da ol du ğum vaxt la ra tə sa düf edib. Bu 
ya xın laş ma mı zın kö kün də ye nə də aşıq sə nə ti, saz da ya nır. El xan 
mü əl li min el mi fi  kir lə ri, folk lor sə nə ti miz lə bağ lı söh bət lə ri elə o 
vaxt dan diq qə ti mi çə kib. Son ra lar onun qar da şı El dar mü əl lim lə 
də ya xın mü na si bət lə ri miz ya ran dı. Be lə lik lə, an la dım ki, bu zi ya-
lı ailə nin su iç di yi bir mö tə bər bu la ğın, isin di yi pak oca ğın ol ma sı 
müt ləq dir. Bir ağac nə həng dir sə, de mək, ilk növ bə də onun kö kü 
sağ lam və nə həng dir, elə bu oca ğın bö yü yü Hü seyn qu lu mü əl lim 
ki mi.

1919-cu il də Bor ça lı nın Fax ra lı kən din də do ğul muş, 1947-ci il-
də APİ-nin Fi lo lo gi ya fa kül tə si ni bi tir miş Hü seyn qu lu Məm məd li 
öm rü nün 30 ili ni “Ki ta bi-Də də Qor qud” abi də si nin araş dı rıl ma sı na 
həsr et miş dir. “Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər...”, “Dün ya nı 

ELBƏYİ CƏLALOĞLU

Şair-publisist
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dü şün dü rən Də də Qor qud”, “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş...”, 
““Kitabi-Dədə Qorqud”un biblioqrafi yası” və di gər ki tab la rın mü-
əl li fi  dir. Bü tün bun lar de mə yə əsas ve rir ki, bəhs et di yi miz oca ğın 
dü şün cə tə mə li nin mil li kö kü müz olan “Də də Qor qud”a da yan ma-
sı gö zü müz önün də onun ba rə sin də ay dın mən zə rə ya ra dır.

Hü seyn qu lu mü əl lim araş dır ma la rı nı bu is ti qa mə tə yö nəlt mək-
lə han sı məq səd lə ri gü  dür  dü  ? Əl bətt  ə ki, bu, dü şü nül mə miş ola bil-
məz di. On dan baş la yaq ki, məh dud in san la rı çox gör mü şük, say la-
rı çox dur, on lar ona gö rə məh dud dur lar ki, məq səd lə ri mə də lə ri ni 
ge nəlt mək və var-döv lət hə ri si ol maq dan o tə rə fə keç mir. Ona gö rə 
möv qe lə ri də yox dur, möv qe və məq səd ol ma yan yer də isə, tə bii ki, 
mən tiq də ol maz.
Əgər üsu lun dan ası lı ol ma ya raq, hər han sı ida rə sis te mi var sa, 

de mək, yö nəl dən lər və yön lən di rən lər var. Yö nəl dən lər ara sın da 
elə adam lar var ki, on lar da mil lət və mə nə vi də yər lər dən əsər-əla-
mət yox dur. On la rın ümi di nə qal sa, bə şə ri ca hil li yə, vəh şi hə yat tər-
zi nə və be lə lik lə də, dün ya nı baş lan ğıc nöq tə si nə qay ta rar lar. Hü-
seyn qu lu Məm məd li ki mi na dir şəx siy yət lər isə öm rü nü hə ya tın, 
bə şə rin, dün ya nın in ki şa fı na yö nəl dir lər, mil lə ti, ya xud da öl məz li-
yin, əbə di li yin hə ya ta ke çi ril mə si nin əsas qüv və si ni öz çi yin lə rin də 
da şı yır, mə nə viy ya tı və mad di də yər lə ri öz lə rin də bir ləş di rir lər. Bu 
cür in san lar hər nə yi var sa, dün ya ya, bə şə riy yə tə ve rir lər, öz lə ri nə 
isə yal nız ya şa maq üçün zə ru ri olan qə dər alır lar. On lar çox gö zəl 
bi lir lər ki, in ki şaf yal nız əx laq la müm kün dür. Əx la qı for ma laş dı ran 
isə ta ri xi keç miş, mil li lik, öz mə də niy yə ti ni sev mək, öz gə mil lət və 
mə də niy yət lə rə hör mət bəs lə mək dir. He sab edi rəm ki, elə bu sə-
bəb lə “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı nı araş dı ran Hü seyn qu lu mü-
əl lim öz ta ri xi keç mi şi mi zi, mil li və mə nə vi möv cud lu ğu mu zun və 
ya et nik or qa niz mi mi zin mü qəd dəs baş lan ğı cı nı, mil li əx la qı mı zı, 
mil li mə də niy yə ti mi zi araş dır maq da haq lı dır. O, təd qi qat əsər lə ri 
va si tə si lə biz lə rə mil li kö kü mü zün sağ lam ol du ğu nu, ta ri xi keç-
mi şi mi zin saf dü şün cə üzə rin də qu rul du ğu nu, qəh rə man lıq ta ri-
xi mi zin ağıl, güc və əda lət üzə rin də cə rə yan et di yi ni is bat et miş dir. 
Bü tün bun la rı araş dır maq la Hü seyn qu lu mü əl lim özün dən son ra kı 
nə s lə ilk növ bə də əx laq lı, ədəb li ol ma ğı, son ra isə bu mə nə vi də yər-
lə rə da ya na raq bə şə ri dü şün mə lə ri ni təl qin et miş dir.
Əla və et mək is tə yi rəm ki, bü tün za man lar da ən çox oxu nan və 
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ya in di ki ter min lə de sək, “best sel ler” de di yi miz ki tab la rın ha mı sı 
ideo lo ji əsas la ra və fəl sə fi  fi  kir lə rə da ya nır. Əsər lər bu de dik lə ri mi 
özün də eh ti va et dik də oxu cu lar onu ax ta rıb ta pır lar. Bu gün po pul-
yar he sab et di yi miz əsər lər, əsa sən, hə min bu qə bil dən dir. İna nı-
ram ki, Hü seyn qu lu mü əl li min alim lər tə rə fi n dən se vi lən, iz lə nən, 
ba rə sin də bəhs et di yi miz araş dır ma la rı da bir za man sa də oxu cu 
diq qə ti ni ge niş şə kil də çə kə cək dir. Yu var laq ola raq de mək is tə yi-
rəm ki, Hü seyn qu lu Məm məd li ki mi şəx siy yət lər öz ya ra dı cı lı ğı ilə 
həm də Azər bay can və ümu mi lik də türk var lı ğı nı, on la rın əzə mə ti-
ni dün ya ya ya yır lar.

Hü seyn qu lu mü əl li mə 100 il li yi ni ke çir di yi miz bu gün lər də 
Al lah dan rəh mət di lə yir, ru hu şad ol sun de yir və da vam çı la rı na 
cansağ lı ğı, ze hin açıq lı ğı ar zu la yı ram.

Bakı, 03 aprel 2020-ci il



Hüseynqulu Məmmədli-100

120

“GÖ RÜM FAX RA LI NIN Bİ Rİ OL SUN BEŞ...”

Biz is tə sək də, is tə mə sək də, Al lah-taa la nın ri za sı ilə dün ya ya 
gə li rik. Am ma nə üçün dün ya ya gəl di yi mi zi bil mi rik. Za man keç-
dik cə, ya şa dol duq ca, hə yat təc rü bə si qa zan dıq ca, yax şı nı-ya ma nı 
bir-bi rin dən seç dik cə, öm rün keş mə keş li, eniş li-yo xuş lu yol la rın da 
hə ya tın acı sı nı, şi ri ni ni dad dıq ca hə ya ta gə li şi mi zin mə na sı nı an-
la yı rıq. Əl bətt  ə, ya şa ma ğa, in sa ni key fi y yət lə rə, əx la qi də yər lə rə 
ma lik olan, el mi araş dır ma la rı ilə elm alə mi nin sev gi si ni qa za nan, 
ailə üzv lə ri nin ye tir mə lə ri nə ali təh sil ve rən və önə çıx ma sı na şə ra it 
ya ra dan, doğ ma el-oba sın da hör mət lə yad edi lən alim dən, qə ləm 
əh lin dən, qey rət li ki şi dən, sə da qət li dost dan, gö zəl və qay ğı keş ata-
dan, də lil-nə si hə ti ilə də də lə şən in san dan söh bət ge dir. O in san dan 
ki, ha ra da, han sı və zi fə də və şə rait də ça lış ma sın dan as ılı ol ma ya-
raq, xal qı na, mil lə ti nə şə rəfl  i əmə yi və zəh mə ti lə fay da ver mə yə 
borc lu ol du ğu nu dərk et sin. Bu yol da bü tün çə tin lik lə rə si nə gər-
ən, haq sız lıq la ra qar şı çı xan, “mə nəm-mənəm” de yən lə rin pa yı nı 
ve rən in san ta nı yı ram. Bu, qə dim Bor ça lı nın “Ağır otu rub, bat man 
gə lən”, bö yük Fax ra lı elin də dün ya ya gə lən, bo ya-ba şa ça tan, elin 
maa rifl  ən mə sin də, zi ya lı la ra ya naş ma sın da əlin dən gə lə ni əsir gə-
mə yən Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm mə dov dur.

ƏLİXAN YƏHYAOĞLU

Şair-publisist, 
Gürcüstan Respublikası

Bolnisi rayonunun Dəllər kənd
orta məktəbinin ədəbiyyat 

müəllimi
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Gör kəm li maa rif xa di mi, is te dad lı qor qud şü nas alim, si nə dəf tər 
şa ir, gö zəl in san, qay ğı keş ata, sə da qət li dost, qey rət li eloğ lu, ka mil 
ağ saq qal, mil li-mə nə vi key fi y yət lə ri, əx la qi də yər lə ri ilə ta nı nan, 
se çi lən və se vi lən Hü seyn qu lu mü əl li mi gör mə səm də, haq qın da 
ki fa yət qə dər eşit di yim, tər cü me yi-hal məz mun lu “Gö rüm Fax ra-
lı nın bi ri ol sun beş...” ki ta bın dan ta nı mı şam ki, bu fə da kar in san 
dost la rım El xan-El dar Məm məd li qar daş la rı nın atası dır. Bu ta nış-
lıq dan və doğ ma lıq dan çox məm nun ol mu şam.

Hü sey nqu lu mü əl lim hə lə doğ ma kən din də pe da qo ji fəa liy yət 
gös tər di yi il lər dən Fax ra lı gənc lə ri nin təh si li, mə də niy yə ti, dün ya-
gö rüş lə ri ilə bağ lı çox iş lər hə ya ta ke çi rib. Köh nə ya şa yış bi na və 
ev lər də yer lə şən, o döv rün tə ləb lə ri nə ca vab ver mə yən mək təb bi-
na la rı nın əvə zin də ye ni mək təb bi na sı in şa et dir mək üçün Fax ra lı 
kol xoz ida rə he yə ti nin ra zı lı ğı nı al dıq dan son ra oza man kı Bol ni si 
Ra yon İc ra iy yə Ko mi tə si nin səd ri, rəh mət lik Əmir Məm mə do vun 
(Ayor ta kən di) qə bu lun da olub mə sə lə ni ona da nı şır və Əmir mü-
əl lim öz növ bə sin də Hü seyn qu lu mü əl li min ya nın da ra yon ti kin ti 
ida rə si nə zəng edib işə tez lik lə baş la ma la rı nı və so na çat dı r ma la rı-
nı tap şı rır. Onu da əla və edim ki, Hü seyn qu lu mü əl lim də ki şi xa-
rak te ri, yax şı mə na da ki şi inad kar lı ğı, ki şi tə ləb kar lı ğı, ki şi sö zü nə 
sa hib ol ma ğı var dı. Hü seyn qu lu mü əl lim də olan bu ki şi lik xü su siy-
yə ti hər ba şıpa paq lı ya xas olan xü su siy yət de yil di.

Hü seyn qu lu mü əl lim o gün lər də ol muş la rı, “Gö rüm Fax ra lı nın 
bi ri ol sun beş...” ki ta bın da xa ti rə lə ri ni be lə qə lə mə al mış dır: “Fax-
ra lı kənd mək tə bi nin ti kin ti si nin tə şəb büs ka rı olan kol xoz səd ri 
(Əli Əli yev), kənd so ve ti səd ri (Bin nət Mah mu dov) və mək tə bin di-
rek to ru mən (Hü seyn qu lu Məm mə dov) ad ımı zı qa ra tuş la ka ğı za 
ya zıb bu tul ka ya sal dıq və ağ zı nı sur ğuc la yıb ti kin ti nin özə li nə (bü-
növ rə si nə) qoy duq”. Da ha son ra ya zır: “Açı lış da Gür cüs tan Maa rif 
na zi ri nin müa vi ni Uşan qi Qo ba lad ze, Ra yon Par ti ya Ko mi tə si nin 
ye ni ka ti bi Sa ni kid ze, Ra yon Maa rif Şö bə si nin mü di ri Erad ze, qon-
şu Azər bay can mək təb lə ri nin di rek tor la rı və di rek tor müa vin lə ri 
iş ti rak edir dilər... 

...Mək tə bin açı lı şı nın ba şa çat ma sın dan son ra iş ti rak çı la rı ban-
ke tə də vət et dik. La kin bi rin ci ka tib işi nin çox ol ma sı nı bə ha nə edə-
rək ban ket də otur ma dı... Bir ne çə il bun dan əv vəl onun Bor ça lı da 
bi rin ci ka tib iş lə yər kən bü ro ic la sın da mil lət çi lik zə mi nin də tö rət-
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di yi ha di sə bu gün  də ya dım dan çıx mır. Hə min ic las da o, ra yon da 
pro ku ror iş lə yən gənc azər bay can lı Cə fər li ni təh qir və hə də nə ti cə-
sin də elə və ziy yə tə çat dır mış dır ki, axır da Cə fər li döz mə miş, bü ro-
nun ge di şin də özü nü ta pan çay la vur muş, hə lak ol muş dur”. 

Hü seyn qu lu Məm məd li mü əl lim lik sə nə ti nə qəl bin də baş qal-
dı ran, ürə yin də kök atan is tək-ar zu su ilə yi yə lə nib. Bu pe şə ni var lı-
ğı qə dər se vib, Azər bay can di li və ədə biy ya tı nın in cə lik lə ri ni də rin-
dən öy rən dik lə ri ni şa gird lə rə mə nim sət mək is te da dı na ma lik, son 
də rə cə həs sas, duy ğu sal, qay ğı keş, tə va zö kar, qə dir bi lən, ix ti sa sı nı 
də rin dən və mü kəm məl bi lən sa vad lı, ob yek tiv və tə ləb kar mü əl-
lim idi. 

O, dərs pro se sin də bə dii əsər lə ri özü nə məx sus elə izah, ana-
liz edər di ki, san ki bu əsər lər onun öz qə lə min dən çı xıb. Di li mi zin 
qram ma tik qay da-qa nun la rı nı in cə lik lə ri nə qə dər izah edər, ba şa 
sa lar dı. İs tər ədə biy ya tı, is tər sə də qram ma ti ka nı ey ni ener ji, ey ni 
is tək lə, hə vəs və ma raq la şa gird lə rə ay dın laş dı rıb sev di rər di.

Hü seyn qu lu mü əl lim pe da qo ji, el mi və pub li sis tik fəa liy yə-
ti, is tər hə yat təc rü bə si, in sa ni key fi y yət lə ri, əx la qi də yər lə ri, is tər 
nü mu nə vi ailə baş çı sı, ata-ba ba ol ma sı, is tər sə də və tən pər vər li yi, 
yur da, el-oba ya bağ lı lı ğı ilə gə lə cək nə sil lə rə nü mu nə ol muş dur. 

Onun hə yat və fəa liy yə ti nə nə zər sa lan da be lə qə naə tə gəl mək 
olar ki, o, ya şın dan qa baq müd rik ləş miş, ka mil ləş miş və ağ saq qal-
laş mış dır. Xalq ara sın da bö yük nü fuz sa hi bi ol maq hər in sa na, zi-
ya lı ya qis mət ol mur. O is tər kol lek tiv də, is tər cə miy yət də ha mı nı 
özü ki mi saf, mə nən tə miz, ha lal, tə va zö kar, qay ğı keş, qə dir bi lən 
sa də in san ki mi qə bul edir di. Ümu miy yət lə, əlin dən gə lən sə xa və-
ti, ba car dı ğı yax şı lıq la rı edər, in san lar dan əsir gə məz di, hör mət və 
rəğ bət gös tə rər, eh ti ram bəs lə yər di. Tə əs süfl  ər ol sun ki, onun bu 
yük sək in sa ni key fi y yət lə ri nin  mü qa bi lin də o, hə mi şə pis lik, ya-
man lıq, xə ya nət gör müş dür. 

Ya zı mın əv vəl ində qeyd et dim ki, mək təb bi na sı nın açı lışı za ma-
nı Bol ni si Ra yon Par ti ya Ko mi tə si nin I ka ti bi Sa ni kid ze nin ban ket-
də əy ləş mə mə si xa in və pa xıl la rın, “qəl bi” kin-kü du rət və əda vət lə 
do lan la rın, pa xıl və “baş la rı nı öz gə lə rin qol tu ğu nun al tı na ve rən lə-
r”in, gö zü gö tür mə yən zidd qüv və lə rin əl-ayaq aç ma sı na tə kan ve-
rib “ruh lan dır dı”. Vax ti lə müx tə lif il lər də dərs de di yi “şa gird lər”, 
hər bi ri nə bu və ya di gər şə kil də hör mət və yax şı lı ğı keç miş dir. Hü-
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seyn qu lu mü əl lim lə bə ra bər iş lə yən gənc “mü əl lim” “eloğ lu la rı”  
əsas sız xə ya nə tə əl ata raq Hü sey nqu lu mü əl lim haq qın da şər-böh-
tan do lu şi ka yət əri zə lə ri ni, “mə lu mat” və donos la rı na mərd cə si nə 
Ra yon Par ti ya Ko mi tə si nin ün va nı na gön də rir di lər.

Abır-hə ya sı nı, lə ya qət və mən li yi ni uca tu tan, şə rəf və şəx siy yə-
ti ni, na mus və vic da nı nı lə kə lən mək dən qo ru yan Hü sey nqu lu mü-
əl lim əda lət ol ma yan, haq sız lıq hökm sü rən, elm-sa vad və ba ca rıq 
keç mə yən şə ra it də, yax şı lıq və ha lal zəh mət qiy mət lən di ril mə yən 
yer də iş lə mə yi özü nə rə va gör mə yib əri zə si ni ya zır və iş dən azad 
olur. Hü seyn qu lu mü əl lim şər-böh tan do lu, əsas sız şi ka yət ya zan  
na mərd “eloğ lu la rı”n dan in ci mə di, umu-kü sü et mə di. Əs lin də,  
“hər kəs” öz dün ya gö rü şü, öz əqi də si, mə nə vi “əx la qi tər bi yə si” nə 
gö rə hə rə kət et miş di.

Hü seyn qu lu mü əl li min hə yat və fəa liy yə ti ilə ta nış olan dan son-
ra be lə qə naə tə gəl dim ki, bu fə da kar sa də kənd mü əl li mi nə, maa-
rif iş çi si nə, zi ya lı və elm araş dı rı cı sı na qar şı nə qə dər haq sız lıq lar 
edi lib, əda lət siz ya na şı lıb, gər gin zəh mə ti qiy mət ləndiril mə yib: nə 
fəx ri ad la, nə el mi də rə cə ilə, nə də adi cə tə şək kür söz ü ilə (?). İn-
san lı ğı qə dir bil məz li yə, eti na sız lı ğa, bi ga nə li yə “qur ban” ver sə lər 
də, Hü seyn qu lu mü əl lim yal taq, rüş vət xor, şə rəf siz və bi qey rət mə-
mur la rın qar şı sın da qü ru ru nu sın dır ma dı, vü qa rı nı əy mə di, mən-
lik və lə ya qə ti ni al çalt ma dı. 

Hü seyn qu lu mü əl lim ahıl il lə ri ni “Də də Qor qud”a həsr edə-
edə özü də DƏ DƏ LƏŞ Dİ, QOR QUD LAŞ DI. İş lə di yi kol lek tiv lə rin 
hüsn-rəğ bə ti ni, sev gi si ni qa za na-qa za na məğ rur laş dı, “Gö zəl da ğı” 
ki mi vü qar lı, əzə mət li Al lah bən də si ol du. O, hər yer də haqq-əda-
lə tin car çı sı olub sö zü nü Kİ Şİ ki mi de yir di. Hər kə sə doğ ma öv lad 
qay ğı sı gös tə rər, doğ ma – əziz ba la mü na si bə ti bəs lə yər di. Vic da nı 
tə miz, saf, ha lal idi. Köh nə ki şi lər, köh nə mü əl lim lər ki mi tə mən-
na sız iş lə yər, iş tə ləb edər di. Hü seyn qu lu Məm məd li nin də yə ri ni 
və qəd ri ni bi lən, in san lıq qiy mə ti ni ve rən məhz köh nə Kİ Şİ LƏR: 
Meh di Me hdi za də ki mi təc rü bə li maa rif na zi ri, Nə ri man Ab dul la-
yev və Yəh ya Əs gə rov ki mi xe yir xah maa rif xa dim lə ri, elm adam-
la rı bi lir di.  

Sə mi mi və eti bar lı dost la rım, də yər li və qey rət li eloğ lu la rım El-
xan və El dar Məm məd li qar daş la rı nın şəx sin də ailə nin di gər üzv-
lə ri Hü sey nqu lu mü əl li min əvəz siz, can lı və əbə di ya şar ƏSƏR-



Hüseynqulu Məmmədli-100

124

LƏ Rİ DİR. Hü sey nqu lu mü əl lim ailə nin zi ya lı or du su nun pe şə kar 
SƏR KƏR DƏ Sİ ol maq la ya na şı, həm də öz sağ lı ğın da Bor ça lı nın, 
Fax ra lı nın qey rət li ki şi si, nu ra ni ağ saq qa lı ki mi öz və zi fə si nin öh-
də sin dən şə rəfl  ə, lə ya qət lə gə lib dir.

Öm rü nü-gü nü nü el mə, maa ri fə həsr et miş gö zəl, qay ğı keş, qə-
dir bi lən, is te dad lı zi ya lı ki mi Hü sey nqu lu mü əl lim min lər lə in sa-
nın, tə lə bə və gənc lə rin, qor qud şü nas la rın, elm adam la rı nın qəl bin-
də əbə di ya şa ya caq.

Für  sət  dən is  ti  fa  də edib də  yər  li dost  la  rım, qey  rət  li eloğ  lu  la  rım 
El  xan-El  dar Məm  məd  li qar  daş  la  rı  na ata  la  rı Hü  sey  nqu  lu Məm -
məd  li  nin dün  ya  sı  nı də  yiş  mə  sin  dən il  lər keç  sə də, kə  dər  lən  di  yi  mi 
bil  di  rir və mər  hu  mun ailə üzv  lə  ri  nə, doğ  malarına, əziz  lə  ri  nə bir 
da  ha də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı ve  ri  rəm. Al  lah rəh  mət elə  sin, mə  ka  nı 
cən  nət, ru  hu şad ol  sun. Hü  seyn  qu  lu mü  əl  li  min tor  pa  ğı sa  nı öv  lad -
la  rı  na, nə  və-nə  ti  cə  lə  ri  nə, doğ  malarına, əziz  lə  ri  nə Al  lah-ta a  la ömür, 
uğur və na i  liy  yət  lər ver  sin. Amin!
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DÜNYAMALI İBRAHİMOV 
Riyaziyyatçı

OZAN-AŞIQ SƏ NƏ Tİ NƏ HÖR MƏT LƏ 
YA NA ŞA N İN SAN

Haq qın da xa ti rə lə ri ni pay laş maq is tə di yim  Hü seyn qu lu  mü əl-
lim lə ta nış lı ğı mız 1982-ci ilin ya yın da “Köh nə İn tu rist”də, Tan rı-
nın türk dün ya sı na bəxş et di yi  az man sə nət ka r A şıq Ka man dar la 
gö rüş dü yü müz za man ya ran dı. Aşıq Ka man dar “Aşıq Qə rib” das-
ta nı nı Azər bay can  Te le vi zi ya sın da yaz dır dıq dan son ra (1981-ci il) 
Ba kı ya tez-tez gə lir di. Onun gö rü şü nə çox lu zi ya lı lar gə lir di: prof. 
Ca mal Mus ta fa yev, Məm məd Bay ra moğ lu, Knyaz Nə zir li, Zə lim-
xan Ya qub, El xan Məm məd li, Cüm şüd  Ha cı yev və o cüm lə dən Hü-
seyn qu lu mü əl lim.

Hü seyn qu lu  mü əl lim təm kin li, tə va zö kar bir in san idi. O, uzun 
müd dət  Fax ra lı kən din də or ta mək təb di rek to ru iş lə miş dir. Məhz 
onun di rek tor iş lə di yi il lər də mək təb mə zun la rın dan ali mək tə bə  
da xil olan la rın fa iz nis bə ti ən yük sək ol muş dur, bu, Hü seyn qu lu 
mü əl li min ba ca rıq lı pe da qoq və təş ki lat çı ol ma sı nın sü bu tu dur.

Hü seyn qu lu mü əl lim 1962-ci il də ailə si ilə Ba kı şə hə ri nə köç-
müş və tə qaü də çıx ana ki mi Azər bay can SSR Maa rif Na zir li yin də 
iş lə miş dir. Na zir lik də iş lə di yi il lər də ə sas və zi fə si ilə ya na şı, xalq 
ya ra dı cı lı ğı nın top lan ma sı və araş dı rı lma sı ilə də məş ğul ol muş-
dur. Tə qaü də çıx dıq dan son ra isə öm rü nün ax ırı na ki mi “Kitabi-
Də də Qor qud” das ta nı nın araş dı rıl ma sı ilə məş ğu l ol muş, bu abi-
də yə aid çoxsay lı mə qa lə lər və iki mo noq ra fi  ya nəşr et dir miş dir.

O, əmin idi ki, türk xalq la rı nın di li nin, ta ri xi nin və mu si qi mə-
də niy yə ti nin  da şı yı cı la rı ki mi ozan-aşıq la rın əvəz siz xid mə ti var, 
yə qin, ona gö rə aşıq pə rəst idi.

Bir şe yi xü su silə qeyd et mək is tə yi rəm: Aşıq  Ka man da ra kim sə 
bir şe y o xu de dik də xo şu gəl məz di, nə za man oxu maq la zım ol du-
ğu nu o özü hiss edir di və bi lir di ki, Tan rı onu oxu maq üçün ya rat-
mış dır.

Bu gö rüş lər də Hü seyn qu lu mü əl lim  söh bə ti elə məc ra ya gə ti-
rir di ki, Aşıq Ka man dar müt ləq oxu yur du. Yax şı ya dım da dır, bir 



Hüseynqulu Məmmədli-100

126

də fə bu gö rüş lə rin bi rin də Hü seyn qu lu mü əl lim dur na lar haq qın-
da ya zı lan şe ir lər dən (M.P.Va qi fi n və Mol la Və li Vi da di nin) söh bət 
sal dı. Bu  za man Aşıq Ka man dar sa zı gö tü rüb: “Mən də “Aşıq Qə-
rib” das ta nın dan “Göv hə ri” ha va sı üs tün də dur na la ra aid bir şe ir 
ifa edə cə yəm, gö rüm xo şu nu za gə  lə  cək  mi  ?” – de di.

Ne ra dan gə li bən, ne ra ge dir si z?
Siz ge dir siz bəs ha ra ya, dur na la r?
Elə ğəm gün, elə qə rib ötür süz,
Dön dər diz bağ rı mı qa na, dur na lar.

Şei ri ni oxu du (əf sus lar ol sun ki, bu şe ir Azər bay can Te le vi zi ya-
sı nın Qı zıl Fon dun da olan “Aşıq Qə rib” das ta nı na düş mə yib).

Son ola raq qeyd et mək is tə yi rəm ki, Azər bay can və Gür cüs tan-
da xalq maa ri fi  nin in ki şa fın da, folk lo ru mu zun təd qi qində və Fax-
ra lı elin dən çı xan zi ya lı lar or du su nun for ma laş ma sın da Hü seyn qu-
lu mü əl li min bö yük xid mət lə ri var dır. Al lah ona rəh mət et sin, ru hu 
şad ol sun.
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AZƏRBAY CAN TƏH Sİ Lİ NƏ, EL Mİ NƏ, 
ƏDƏ BİY YA TI NA YE Nİ DƏ YƏR LƏR BƏXŞ EDƏN Zİ YA LI

Ulu la rı mı zın ru hu do la şan, bö yük si ma la rı mı zın, ta ri xi şəx siy-
yət lə rin adı ilə öyü nən, fəxr edən, məc lis lə ri, ağır mə rə kə lə ri, saz-
lı-söz lü yı ğın caq la rı, zən gin fl o ra sı, fau na sı ilə ta nı nan, hər ad dı mı, 
hər qa rı şı ər lə rin-ərən lə rin gü cü, qüd rə ti, əzə mət li du ru şu, pəh lə-
van cüs sə si ilə ta nı nan qə dim oğuz yur du Bor ça lı ma ha lın dan söz 
dü şən də is tər-is tə məz Və tə nin, el-oba nın, ulu sun adı nı ucal dan, 
də yər çev rə si ni ge niş lən di rən, tor pa ğın mil li-mə nə vi də yər lə ri nə 
ye ni nə fəs ve rən ta ri xi şəx siy yət lər, elm fə dai lə ri, maa rif pər vər zi-
ya lı la r, mə də niy yət xa dim lə ri, döv lət mə mur la rı ya da dü şür. 

Bor ça lı dan da nı şan da Nə ri man Nə ri ma nov, Ab dul la Şa iq, Əli-
yar Qa ra bağ lı, Hə sən Hə sə nov, Xın dı Məm mə dov, Aşıq Ka man dar, 
Hü seyn Sa rac lı, Zə lim xan Ya qub, Ka mal Ta lıb za də və ne çə-ne çə ad-
la rı nı çək mə di yim si ma lar və on la rın Azər bay can xal qı nın oya nı-
şın da, in ki şa fın da, maa rifl  ən mə sin də ki müs təs na ro lu göz önünə 
gəlir.

Be lə də yər li zi ya lı lar dan bi ri də 1919-cu il də Bor ça lı ma ha lı nın 
Bol ni si ra yo nu nun Fax ra lı kən din də göz açan, elə hə min kən din 
ab-ha va sın da zi ya lı lıq ru hun da bö yü yüb bo ya-ba şa ça tan, ədə biy-
yat mü əl li mi ki mi for ma la şan, mək təb di rek to ru və zi fə sin də ça lı-
şa raq kənd ağ saq qa lı na çev ri lən, son ra lar Azər bay can SSR Maa rif 

BAHƏDDİN XƏLİLOV

Keç miş SSRİ Me mar lar İtt  i fa qı nın 
və Azər bay can Me mar lar İtt  i fa qı nın 
üz vü, Şərq Öl kə lə ri Bey nəl xalq Me-

mar lar Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü, 
pro fes sor
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Na zir li yin də iş lə yən mil li ədə biy ya tı mı zın ye ni-ye ni qay naq la rı na, 
folk lo ru mu zun tari xi li yi nə sə ya hət edən, əsl maa rif çi imi ci nə yi yə-
lə nən, zi ya lı lı ğı, pe şə kar lı ğı, və tən pər vər li yi, el mi, bə dii mə qa lə lə ri 
ilə məş hur la şan Hü seyn qu lu Məm mə dov idi.

Hü seyn qu lu mü əl lim özün dən əv vəl ki maa rif pər vər zi ya lı la rın: 
N.Nə ri ma no vun, Mir zə Ka zım bə yin, Ömər Fa iq Ne man za də nin, 
A.Ba kı xa no vun, A.Şai qin, Y.V.Çə mən zə min li nin, H.Zər da bi nin 
maa rif çi lik ide ya la rı nı da ha da zən gin ləş dir miş, in ki şaf et di r miş, 
sis te mə sal mışdı r. Hü seyn qu lu Məm mə do vun bi tib-tü kən mə yən 
ener ji si folk lo ru mu zun qə dim qay naq la rı na da güz gü tut muş dur. 
Be lə ki, o, “Ki ta bi-Də də Qor qud” das tan la rı haq qın da mo noq ra fi  ya 
da yaz araq dərc et miş dir.

Həm kənd lim, həm yer lim olan Hü seyn qu lu mü əl li min şəx siy-
yə ti, bö yük adı, zən gin ya ra dı cı lı ğı bö yü mək də olan gənc nə s lə ör-
nək dir.

Hü seyn qu lu mü əl li min in san la ra qar şı xoş rəf ta rın dan da nı şır-
lar, mən tə lə bə olar kən hə mi şə Hü seyn qu lu mü əl li min ya nı na ge-
dər dim. Maa rif Na zir li yin də iş lə yən də o mə ni yük sək sə viy yə də 
qar şı la yır dı. O ha mı üçün xe yir xah, qay ğı keş, sə mi mi bir in san idi. 
Ha mı ya de yir di ki, mən lik nə işin ol sa, ye ri nə ye ti rə rəm.

Fəxr edi rəm ki, onun la bir kənd də do ğul mu şam. Onu hər tə rəfl  i 
ta nı mı şam. Al lah rəh mət elə sin!
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BİZƏ ÖRNƏK OLAN ATA

Çox qəribədir, mən bu günə kimi valideynlərimi heç zaman 
xatirə kimi qəbul edə bilmədim, onlar sanki hər zaman mənimlə 
yaşayır, mənimlə addımlayırlar.

Hər ağır anım da, hər xoş gü nüm də on la rı ya nım da hiss edi rəm, 
öv lad la rı mın uğur la rı nı on lar la bö lü şü rəm. Bəl kə də, ailə qur duq-
dan son ra on lar dan ay rı ya şa dı ğım dan dır, mə nə elə gə lir ki, on lar 
çox da uzaq da de yil. Əh məd li də ki evi miz də dir lər.

Bizim atamız kimi ata, məncə, hər övlada nəsib olmur. 
Övladlarını canından çox sevən, daim qayğısına qalan, hər kiçik bir 
çətinlikdə əl uzadan bir ata idi. Bizi hər zaman doğru-düzgün yola 
çəkər, namuslu, vicdanlı olmağı tövsiyə edər, özü də bu yolda bizə 
örnək olardı.

Atam dərs lə rin də yax şı oxu yan, elm də, hə yat da uğur qa za nan 
hər kə si çox se vər di, tək cə öz doğ ma la rı na de yil, yad la ra da belə 
mü na si bət bəs lə yər di. O, Fax ra lı or ta mək tə bi nə mü əl lim gəl di yi 
gün dən, is tər sə də mək təb di rek to ru olan vaxt da va li deyn lə ri ni itir-
miş şa gird lə rə xü su si qay ğı gös tə rər di, təh si lə yö nəl dər di. Ba kı ya 
köç dük dən son ra da san ki bü tün Bor ça lı gənc lə ri nin ümid ye ri, sı-
ğı na ca ğı idi. Ata mın bu qay ğı keş li yi, on la ra da yaq ol ma sı 40-50 il 
əv vəl gənc olan tə lə bə lə ri tə rə fi n dən unu dul ma dı və on lar ağ saq qal 
yaş la rın da ata ma baş çək mə yə gə lər di lər. Bir mü əl li min ən bö yük 

FİRUZƏ HÜSEYNQULU QIZI
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xə zi nə si, va rı-döv lə ti an caq be lə ola bi lər di. 
 Mən hər za man atam la qü rur duy dum, nə za man ki min ya nın-

da de dim ki, mən Hü seyn qu lu mü əl li min qı zı yam, bö yük eh ti ram 
və hör mət gör düm. Bu gün  də bu be lə dir.

Allah rəhmət etsin, məkanı cənnət olsun. Amin!
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ÜRƏYİMİN SARI  SİMİ, 
DƏDƏ QORQUD SEVDALISI ATAMIZ

Əs lin də, ata mız haqqın da de yi lə cək sö zü müz, ya zı la sı ya zı mız 
çox dur. O qə dər çox dur ki, biz o söz lə rin, fi kir lə rin için də do la şıb 
qa lı rıq. Hə mi şə be lə olur, in san əzi zi haq qın da nə qə dər is tə sə də, 
ürə yin dən ke çən lə ri ka ğız üzə ri nə kö çü rə bil mir. Har adan baş la-
maq, ne cə baş la maq çox çə tin olur. His siz, hə yə can sız, köv rəl mə-
dən nə in ki yaz maq, heç dü şün mək be lə ol mur.

O bi zi  biz də onu qey ri-adi mə həb bət lə se vir dik, elə in di də elə 
se vi rik.

Onun yox lu ğun dan 15 il öt sə də, bu il lər heç nə yi də yiş mə yib.
Onun yox lu ğu öv lad la rı ola raq bi zim üçün çox çə tin dir. O tək cə 
“Də də Qor qud” sev da lı sı de yil di (öm rü nün çox his sə si ni “Ki ta bi-
Də də Qor qud” epo su nun araş dı rıl ma sı na həsr et miş di). O həm də 
ailə si nin sev da lı sı idi. Am ma nə et mək olar, ölüm haq dır, ha mı ki-
mi, biz də bu nun la ba rış mı şıq.

Be lə bir de yim var: “Ürə yi min sa rı si mi nə to xun ma”, bə li, ata-
mız, ana mız bi zim ürə yi mi zin sa rı si mi dir. O sa rı sim ay rı lıq dı, nis-
gil di.

Atam la bi zim ara mız da qey ri-adi bir bağ lı lıq var idi. O bi zə qar-
şı o qə dər həs sas, köv rək, söz lə ifa də edi lə bil mə yə cək qə dər qay-

FİRƏNGİZ HÜSEYNQULU QIZI  

Azərbaycan  Respublikasının 
Əməkdar mədəniyyət  işçisi, 

Aviasiya Muzeyinin direktoru
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ğı keş idi ki, şəx sən mən elə dü şü nü rəm ki, heç ki min be lə ata sı ola 
bil məz. Biz on dan özü mü zə qar şı heç bir irad eşit mə mi şik, bi zi elə 
əziz lə yir di ki, öv lad la rı ola raq hər bi ri miz ay rı-ay rı lıq da elə dü şü-
nür dük ki, ata mız, mə sə lən, mə ni ha mı dan çox is tə yir, bi zim  hər 
bi ri miz özü mü zə qar şı bu fi kir də idik. Çün ki onun hər bi ri mi zə 
olan mü na si bə ti bi zə bu qə naə tə gəl mə yə əsas ve rir di.

Evi miz hə mi şə saz lı-söz lü olar dı və müx tə lif us tad aşıq la rın, 
elm adam la rı nın, şa ir lə rin iş ti ra kı ilə məc lis lər ke çi ri lər di. Bi zim 
mil li ruh da bö yü mə yimiz də bu məc lis lə rin bö yük ro lu ol sa da, eli-
mi zi, oba mı zı, mə də niy yə ti mi zi, ta ri xi mi zi, sa zı mı zı-sö zü mü zü, 
hət ta gül lə ri, çi çək lə ri və tə biə ti sev mək bi zə ata mız dan ke çib. O, 
hə yat aşi qi idi. Bi zi də o ruh da bö yüt müş dür. O, gö zəl ata ol maq la 
ya na şı, həm də maa rif fə dai si, müd rik zi ya lı, poe zi ya vur ğu nu, tə-
mən na sız, nəf si tox, xeyir xah bir el ağ saq qa lı idi.

Nə qə dər ki biz onun öv lad la rı ola raq va rıq, onu se və rək, xa-
tır la ya raq onun adı na la yiq ol ma ğa ça lı şa ca ğıq və onu ürə yi miz də 
ya şa da ca ğıq.

Al lah rəh mət et sin, ru hu şad ol sun. Amin!
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ƏZİZ ATAM MƏNİM

Əzizim atam mənim,
Qəlbimdə yatan mənim.
Ruhun mənim canımda,
Qanın axan qanımda.
Fələk heç sevinməsin,
Özümsən öz canımda.

Adə tən, öv lad lar va li deyn ol duq dan son ra va li deyn lə ri nin qəd-
ri ni bi lir lər. Biz isə al tı öv lad ola raq hə mi şə ata və ana mı zın də yə ri-
ni bil mi şik. Mən ailə nin sonbe şi yi ol du ğu ma gö rə ata və anam dün-
ya la rı nı də yi şə nə qə dər bir lik də ya şa mı şıq. Atam 2005-ci ildə dün-
ya sı nı də yi şib. An caq onun su rə ti hər gün gö züm önün də dir. Ne cə 
ki hər gün sə hər otaq la rı mı zın qar şı sın da qu caq la şır dıq və mən ona 
“sa ba hın xe yir, ata” de yir dim. İn diki gün də hər sə hər onun ota ğı-
nın qar şı sın dan ke çən də ürə yim də “sa ba hın xe yir, ata” de yi rəm. 
Ata mız səbir li, tə va zö kar, təm kin li və məğ rur in san idi. O, heç vaxt 
heç nə dən şi ka yət et məz di. Ey ni za man da qay ğı keş ata, se vim li ba-
ba idi. Mən bu sə tir lə ri ya zan da san ki ata mın ru hu ba şım üzə rin də 
du rub bu söz lə ri de yir:

RAMİZ HÜSEYNQULU OĞLU



Hüseynqulu Məmmədli-100

134

Ömür dən kam aldım,
Yazdım-yaratdım.
Övladlar böyütdüm,
Murada çatdım.
Həyat davam edər,
Gələnlər gedər.
Əziz övladlarım
Çəkməsin kədər.

Soldan: Hüseynqulu müəllimin oğlu Ramiz, nəvəsi Elnur, 
qızları Firəngiz xanım və Ulduz xanım
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MƏNİM BABAM

İn san öm rü qı samüd dət li dir, do ğu la rıq, ya şa ya rıq və Haq qın 
rəh mə ti nə qo vu şa rıq. Bir in san ta nı dım, tək cə doğ ma la rı nın de yil, 
bü tün bə şə riy yə tin hə ya tın da iz bu ra xıb get di... Bir in san to xun du 
qəl bi mə, bu  gün keç mi şə ba xar kən kim li yim lə qü rur duy ma ğı ma 
sə bəb, gə lə cə yi mi dü şü nər kən bən zə mə li ol du ğum ən par laq si ma 
ol du... Və in san lar əbə di ya şar mı de yə su al olu nar sa, ta ri xi mi zə, bu 
gü nü mü zə və gə lə cə yi mi zə heç sön mə yən bir gü nəştək par la yan, 
qəlb lə ri mi zə türk çü lük şüa rı nı həkk edən, mə nə viy ya tı mı za doğ-
ru luq və dü rüst lü yün ta pa bi lə cə yi miz ən uca hə qi qət ol du ğu nu 
mö hür lə yən bir ba ba nın nə və si ola raq “Ya şar” de yə rəm!.. Mə nim 
ba bam iz lə di yim hər cı ğı rın mən bəyin də, var dı ğım hər hə də fi n son 
nöq tə sin də, oxu du ğum hər əsə rin kəl mə sin də, din lə di yim hər mu-
ğa mın bəs tə sin də ya şar!.. 

Mən ba ba mı gü nü müz də ki müa sir lik dən çox uzaq, hər şe yin 
asan əl də edi lə bil mə di yi za man lar dan, ger çək lə rin əl  çat ma ya caq 
qə dər uzaq pər də ar xa sın da giz lə dil di yi dövr lər dən, “hə qi qə tin 
bər pa sı” ama lı uğ run da, kom mu niz min kim li yi mi zi, türk lü yü mü-
zü, so yu mu zu si lib ye ni bir biz ya rat ma ğa ça lış dı ğı il lər dən, “türk-
çü lü yü mü zün gün üzü nə çı xa rıl ma sı uğ run da” ge cə-gün düz de-
mə dən, yo rul maq nə dir bil mə dən, ayaq bas dı ğı hər cı ğır da, tap dı ğı 

ELNUR MƏMMƏDLİ
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hər ki tab da, Də də Qor qud kə lmə si nin keç di yi hər əsər də təd qi qat 
apa ra raq ta nı dım! Qor qud şü nas ali mi ya şa dan amal işi nə olan sev-
gi si, heç sön mə yə cə yi nə inan dı ğı türk çü lük mə şə li idi. Məhz bu 
sə bəb dən dir ki, ba ba mın səh hə ti nin ça lış maq üçün uy ğun ol ma dı-
ğı aş kar edil di yi an dan atə şi sön müş mum ki mi hə yat eş qi ni itir-
miş dir. Bə li, hə yat ı mız dan 15 il dir nə fə si ni əsir gə mə si nə rəğ mən 
Hü seyn qu lu Məm məd li     – bu  gün sa hib ol du ğu muz bö yük alim, 
nəs li nin ye tiş mə sin də da nıl maz bir rol oy na yan pe da qoq, sö zün əsl 
mə na sın da, ya rat dı, ya şat dı və bu  gün də aç dı ğı cı ğır la tək cə öv-
lad la rı nın, nə və lə ri nin, nə ti cə lə ri nin de yil, öy rən mək dən heç doy-
ma yan hər bir azər bay can lı gən ci nin sti mu lu dur, yox lu ğuy la heç 
əskil mə yən ba bam!
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ЧЕЛОВЕК НЕЗАУРЯДНОЙ СКРОМНОСТИ, 
БЕСКОРЫСТНОСТИ И СДЕРЖАННОСТИ

В память о Гусейнгулу баба 
Так уж сложилось, что в последние годы жизни моего 

дедушки мы общались достаточно редко. Я уехал из 
Азербайджана в 2000-м году и с тех пор видел его, кажется, всего 
2-3 раза в год. По этой причине мои самые яркие воспоминания 
о нем относятся все же к моим школьным и студенческим годам 
(1983-1999).
В начальных классах очень часто после школы я приходил в 

дом к дедушке и бабушке. Мои родители были еще на работе, 
так что за мной часто при сматривали именно они. Больше, 
конечно, ба бушка (готовила обед, расспрашивала про школу 
и расс казывала разные истории). Несмотря на то, что де душка 
был уже на пенсии, он часто был занят какой-то научной 
работой. Он постоянно что-то печатал на своей печатной 
машинке, ходил по квартире в раз думьях, читал газеты. 
Некоторые работы зачастую бы  ли записаны от руки.
Он всегда был очень спокойный. А еще дедушка любил много 

ходить пешком. Его часто можно было видеть совершающим 

ЭМИЛЬ БАЙРАМЛЫ



Hüseynqulu Məmmədli-100

138

пешие прогулки во дворе и в ближайших окрестностях. При 
этом зачастую в руках была свернутая в трубочку газета, а руки, 
как пра вило, за спиной. В этом плане в моих воспоминаниях 
он остался в образе интеллигентного вида мужчины в шляпе, 
всегда одетый в плащ, под которым непре менно был костюм 
и обязательно галстук. То ли это была профессиональная 
привычка, оставшаяся со времен работы в системе образования, 
то ли просто врожденное чувство эстетики.
У него был достаточно необычный голос, который трудно 

описать, но и трудно спутать с чьим-либо голосом. Мягкий, 
добрый и располагающий к об ще нию голос. По телефону мы 
(я и мой брат) часто пута ли голоса звонящих нам людей, но его 
голос спутать было просто невозможно.
Несмотря на расстояние, разделяющее наши квар тиры, а 

также ужасно некачественную дорогу, дедуш ка периодически 
наведывался к нам в гости. Как правило, без предупреждения, 
как это было принято в те времена. Он приходил пообщаться 
с нашей мамой, с нами, иногда без особого повода. Возможно, 
в этих походах к нам проявлялась его любовь как к пешим 
прогулкам, так и к нам. 
У дедушки были достаточно высокие ожидания об 

успеваемости своих внуков в школе. Я помню, как-то он 
отказывался сводить меня в цирк, потому что у меня было 
“несколько четвёрок” по успеваемости. В его понимании это 
было неприемлемым. Правда, в цирк он меня всё же сводил. 
Это запомнилось. Од нако, именно это его замечание осталось 
со мной по жизни. Возможно, по этой причине я закончил 
уни верситет круглым отличником. 
В моих воспоминаниях, когда дедушка, будучи дома, не 

работал и не был занят чтением газет, он всегда был в кругу 
семьи. В те годы на той квартире проживали дружно еще двое 
его сыновей (мои дяди) и его дочь (моя тетя). Плюс невестки и, 
соответ ственно, внуки. Очень часто собирались дружной ком-
панией на балконе или в гостиной и долго о чем-то беседовали. 
Дедушка всегда принимал участие в этих беседах. Помимо 
этого, в том доме часто бывали гости, которые приходили 
просто проведать его, и часто за советом или обсудить что-то 
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по его научной работе.
Наверное, только сейчас я понимаю какого плана был это 

человек. Порядочный, умный, интелли гент ный, любивший 
жизнь, семью и работу. Всегда ува жа емый гость на любых 
мероприятиях и в то же время человек незаурядной скромности, 
беско рыст ности и сдержанности.

Soldan: Ə.Yəhyaoğlu, Eldar Hüseynquluoğlu
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MƏNİM BABALI GÜNLƏRİM

Ba bam haq qın da çox da nı şa bi lə rəm. Bəl kə də, di gər nə və lər-
dən fərq li ola raq, ən çox mən ba bam la fər di vaxt ke çir mi şəm. De-
mək olar ki, va li deyn lə rim iş də olan da ev tər bi yə si ni ba bam dan 
al mı şam. Çün ki mə ni həm uşaq bağça sı na apa rıb-gə ti rib, həm or-
ta mək tə bə, bun dan baş qa, mu si qi mək tə bi nə də mə ni ba bam apa-
rıb. Hətt  a ilk get di yim 86 say lı or ta mək təb təh sil-tər bi yə ba xı mın-
dan ev də ki lə ri qa ne et mir di, bax ma ya raq ki, mək təb düz evi mi zin 
önün də idi. Bu sə bəb lə ba bam mə ni baş qa mək tə bə apar dı, mə sa fə 
ola raq ev dən bir az uzaq idi və 4-cü si n fə qə dər çox vaxt ba bam 
mə ni apa rıb-gə ti rər di. Mək tə bin mü di ri Sa leh mü əl lim ba ba mı çox 
yax şı ta nı yır dı və ona hör mət edir di.
Əs lin də, Hü seyn qu lu ba ba mə nə yal nız ev tər bi yə si ver mir di, 

hətt  a ən ki çik yaş la rım dan mə ni özü ilə tez-tez müx tə lif yer lə rə 
apa rar dı, ma ğa za la ra, qə zet al ma ğa, qon şu bi na da me bel ma ğa za sı  
var dı, onun mü di ri Əh məd ki şi ba bam la dost luq edər di, onun ma-
ğa za sı na da tez-tez ge dər dik. Yax şı xa tır la yı ram, mə nim təq ri bən 4 
və ya 5 ya şım var dı. Əh məd ki şi nin me bel ma ğa za sı na get dik. Son-
ra ora dan Əh məd ki şi nin ma şı nıy la (sa lat rəng li “Ji qu li 03” mar ka-
lı) baş qa bir ye rə ge də rək Aşıq Ka man da rı gö tür dük və də ni zə get-
dik. Ma şı nı isə ba bam ida rə edir di. Hətt  a də niz də ne cə çim di yi mi zi 
də yax şı xa tır la yı ram.

GÜNDÜZ MƏMMƏDLİ
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Son ra bö yü dük cə ba bam mə ni özü ilə tez-tez şə hə rə apa rar-
dı. Be lə ki, hətt  a özü mü zə aid bir ənə nə for ma laş mış dı, 1988-ci və 
1989-cu il lər də ki no ya get mə yi xoş la yır dıq. Afi  şa da olan və ki no te-
atr lar da nü ma yiş olu nan ki no la rı se çir dik və ay da bir də fə ki no ya 
ge dir dik. Çox vaxt “Araz” ki no te at rı na ge dər dik. Ya zı çı lar İtt  i fa qın-
da iş lə di yi vaxt larda mə ni bə zən öz iş ye ri nə apa rar dı.

XX əsrin 90-cı il lə rinin əv vəl lə rin də isə ba bam mə nə ərəb qra-
fi  ka sı nın hərfl  ə ri ni öy rət mə yə baş la dı. Düz dür, ba bam la ərəb qra-
fi  ka sıy la Azər bay can hərfl  ə ri ni is tə ni lən qə dər mü kəm məl öy rə nə 
bil mə miş dim, da ha il lər son ra ərəb əlifb  a sı nı öy rən dim və ərəb 
qra fi  ka sıy la Azər bay can-türk mən ya zı la rı nı ra hat oxu ma ğı ba car-
dım, la kin ilk hərfl  ə ri ba bam öy rət di. Bu nun la ya na şı, ba bam mə nə 
mətn lər də gə ti rir di ki, təc rü bəm art sın. O vaxtlar Ya zı çı lar İtt  i fa qı-
na İraq sə fi r li yin dən Azər bay can-türk mən di lin də ərəb qra fi  ka sıy-
la çap olu nan qə zet lər təq dim olu nur du. Son ra Hü seyn qu lu ba ba 
on la rı evə, mə nə gə ti rir di ki, on la rı oxu ma ğa ça lı şım. Çün ki ba bam 
de yər di ki, məşhur Azər bay can ədə bi yya tı nın ək sə ri yyə ti və xü su-
si lə “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su əs ki əlifb  ay la ya zı lıb və özü on la rı 
ori ji nal dan oxu yur du. Bu cür məndə ba bam va si tə silə əs ki əlifb  a ya 
və ərəb hərfl  ə ri nə bö yük ma raq oyan mış dır. Mə lum dur ki, ba bam 
Də də Qor qud araşdı rı cı sı idi. Ev də də “Kitabi-Dədə Qorqud”un 
Drez den nüsxə si nin bir nümunəsi var dı. Mü əy yən hərfl  ə ri öy rən-
dik dən son ra bir gün ba bam de di ki, ça lış üzü nü oxu. Tə bii ki, ilk 
oxu maq cəh dim uzun və çə tin ol du, la kin çox fay da lı ol du. Ki ta bın 
üzə rin də “Ki ta bi-Də də Qor qud alə li sa ni ta yi fei oğu zan” ya zıl mış-
dı. Oxu duq dan son ra ba bam mə na sı nı açıq la dı: “Oğuz tay fa sı nın 
di lin də Də də Qor qud ki ta bı”. Mən də ma raq la so ruş dum ki, oğuz 
tay fa sı kim di r? Be lə lik lə, “Ki ta bi-Də də Qor qud” va si tə si lə bi zim ir-
qi mi zin oğuz ol du ğu nu ba bam dan öy rən dim. Hal bu ki o vaxt lar bu 
ba rə də heç yer də ge niş de yil mir di və in san la rın ço xu, sa də cə, azər-
bay can lı ol du ğu nu bi lir di.

Ümu mi yyət lə, ba bam la Də də Qor qud haq qın da çox da nı şar dıq. 
Qor qud sö zü nün mə na sı haq qın da, nüs xə lə rin ni yə bi rinin Va ti-
kan da, o bi ri sinin isə Drez den də ol ma ğı haq qın da, han sı böl gə də 
ya şa yıb və han sı oğuz bo yu na mən sub ol du ğu haq da, di gər ma-
raq lı araş dır ma lar və ver si ya lar haq qın da. Hətt  a bir gün nə nə mə 
mü ra ci ət edə rək de miş di ki, a Fat ma, de yə sən, mə nim işi min da-
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vam çı sı Gün düz ola caq, bü tün mə nim əlya zı la rı mı ona ve rər sən.
Son ra ba ba mın Də də Qor qud la bağ lı iki ki ta bı işıq üzü gör dü. 

2002-ci il də mən Elm lər Aka de mi ya sın da ça lı şan ərəb şü nas Əmir-
şah Ba ba şah oğ lu nun ya nı na ərəb di li dərs lə ri nə ge dən də bir gün 
ona ba ba mın ki tab la rı nı hə diy yə ola raq apar dım. Mü əy yən vaxt 
ke çən dən son ra ki tab lar la ta nış olan Əmir şah mü əl lim mə nə de di 
ki, bu ki ta bın bi ri bəs dir ki, o ki şi yə ən azı dok tor adı ve ril sin, am-
ma, tə əs süf ki, be lə bir za man da ya şa yı rıq ki, elm adam la rı na qiy-
mət ver mir lər.

Elm, ta rix, fol klor, ədə biy yat hər mil lə tin for ma la şıb güc lən mə-
sin də, özü nü dərk edib özü nə məx sus xa siy yət, prin sip lər və mis si-
ya ya, bir söz lə, özəl li yə sa hib ol ma sın da ol duq ca önəm li dir. Əmin-
lik lə de yə bi lə rəm ki, bun la ra olan hə və si və sev gi ni mə nə ba bam 
ve rib dir.

Al lah bu mə nə viy yat his si ni la yiq li is ti fa də edib, özüm dən son-
ra kı nə sil lə rə ötür mə yi nə sib et sin, ba ba ma isə rəh mət və onun xe-
yir li əməl lə ri nin qə bul ol ma sı nı di lə yi rəm. 
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QƏLBİMDƏ BAŞQA YERİ OLAN BABAM

Ba bam haq qın da xa ti rə lə ri min hə mi şə özü nəməx sus ye ri olub. 
Hər dən on la rı ya dı ma sa lıb, ba bam la ne cə fəxr et di yi mi xa tır la yı-
ram. Hə yat da hər nə və yə ba ba, nə nə gör mək, bu duy ğu nun ne cə 
bir hiss ol du ğu nu duy maq nə sib ol mur. An caq mən iki ba ba, iki 
nə nə si olan o bəx tə vər nə və lər sı ra sın da ol mu şam. Ha mı sı nı çox is-
tə səm də, an caq Hü seyn qu lu ba ba mın qəl bim də ye ri hə mi şə baş qa 
olub. Hü seyn qu lu ba bam gü lə rüz, mü la yim in san olub. Ona ba ba 
de di yim gün dən bə ri, ağ lım kəs di yi vaxt dan bir də fə onun nə qış-
qır dı ğı nı, nə han sı sa nə və si nə əsə bi ləş di yi ni gör mə mi şəm. Ək si nə, 
hə mi şə de yər di: “Uşaq lar la işi niz ol ma sın”. Ba ba mın o qə dər mə-
na lı ma vi göz lə ri var idi ki, on la ra ba xan da sa kit lik, hü zur çö kür dü 
in sa nın qəl bi nə. Mən ba ba mı ta nı yan dan hə mi şə onu ya zı ma sa sı 
ar xa sın da ki tab oxu yan, ya zan-po zan gör mü şəm. Heç ya dım dan 
çıx maz, mək təb də oxu du ğum vaxt lar da yaz dı ğı mə qa lə lə ri ya zı 
ma ki na sın da yığma ğa ba ba ma kö mək edir dim. O de yir di, mən isə 
ya zır dım. Mək təb dən evə tez gəl mə yə ça lı şır dım ki, bu gün ye nə 
ya za ca ğıq. Hə mi şə ba ba ma hə səd apa rır dım. Araş dır ma la rı za ma-
nı o qə dər alu də olur du ki, nə nəm onu işin dən ayı ra bil mir di. Ya-
dım da dır, hər həf tə son la rı ba ba mın dost la rı bi zə qo naq gə lər di lər. 
On lar gah elm dən söh bət edər, gah da ca van lıq vaxt la rı nı yad la rı na 

GÜNEL MƏMMƏDLİ 
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sa lar dı lar. Nə nəm on la rın gə li şi nə xü su si ha zır la şar dı, ən dad lı ye-
mək lə ri ha zır la yır dı. Biz ba bamgi lin ya nın da otur ma ğa uta nır dıq, 
ona gö rə hə mi şə öz ota ğı mı zın qa pı sın dan qu laq asır dıq. Ba ba mın 
ota ğın da bö yük ki tab xa na sı var idi. Hər ota ğı na gi rən də ya nə sə ya-
zır dı, ya da oxu yur du. Uşaq vax tı ba ba mı mə ni qo ru ya bi lə cək ye-
ga nə in san sa nar dım. Uşaq vax tı anam bi zi dan la yan da hə mi şə ba-
ba mın kres lo su nun ar xa sın da giz lə nir dim. Ba ba mın ota ğı mə nim 
üçün alın maz qa la idi. Çün ki əgər ora gir din sə, heç kim sə nə heç nə 
de yə bil məz. Anam mə ni dan la maq is tə yən də gör səy di ki, ba ba mın 
ya nın da yam, özü mə da ya ğı onun ya nın da ax ta rı ram, ba ba ma hör-
mə tin dən sa kit cə ge dər di.
İn san uşaq vax tı nə nə-ba ba nın hə mi şə ya nın da ola ca ğı nı, ona 

dəs tək ola ca ğı nı sa nır. An caq hə yat dan köç dük dən son ra on la rın 
hə ya tı mız da  ne cə əvəzolun maz bir iz qoy du ğu nu an la yır. Həm 
xoş gü nün də, həm pis gü nün də, se vi nən də, kə dər lə nən də, mə yus 
olan da on la rı ya da sa lır. Ba bam hə yat da ol ma sa da, onun mə nə vi 
var lı ğı, ma vi göz lə rin də bul du ğum hü zur hə mi şə mə nim qəl bim-
də dir. Mən onun ki mi bir in sa nın nə və si ol ma ğım la fəxr edi rəm.
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HÜSEYNQULU 
MƏMMƏDLİYƏ

HƏSR OLUNAN ŞEİRLƏR

HÜSEYNQULU 
MƏMMƏDLİYƏ

HƏSR OLUNAN ŞEİRLƏR
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Əli Faxralı

ƏMOĞLU1

(Faxralıda əmim oğlu Hüseynqulu müəllimə)

Elin Faxralıdı, Söyünqulu adın,
Bir ziyalı ixdiyarsan, əmoğlu.
Həsrətini çəkir qohumun, yadın,
Mən deyəni sən duyarsan, əmoğlu.

Gəzsən mahalları sən diyar-diyar,
Vəsfi ni söylərəm eldə aşikar,
Arxanda yenilməz ağır elin var,
Dünya təki sən yaşarsan, əmoğlu.

Şairə, şeirə çoxdu hörmətin,
Aləmə aşkardı – safdı niyyətin,
Bu dünyada nəsib olub cənnətin, 
Mərkəzində sən də varsan, əmoğlu.

Ürəklər yaxındı, yollar uzaxdı, 
Ayrılıx cismimi yandırıb-yaxdı,
Borçalıya yolun düşsə nə vaxdı,
Mən Əliyi axtararsan, əmoğlu.

Kökümüz dərindi, el bilir, hamı,
Yanan çıraxları, sönməyən şamı,
Əli Faxralıyam, soy adım Tamı,
Əjdadımnan yadigarsan, əmoğlu!   

    1  Əli Faxralı. Ellər var olsun. Şeirlər. Tbilisi. 2000, səh. 32-33
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Əli Səngərli 

YAZIQLAMA

Qardaşım Hüseynqulunun 
“Mə nim qo  ca  lara yazığım 
gəlir” adlı şeirinə cavab

Yazıqlama qocaları,
Yaşamasaq, qocalmazdıq.
Çatıb ömrün zirvəsinə,
Qaya kimi ucalmazdıq.

Dünyaya hər gələn kəsə
Uzun ömür çatmır nəsə.
Tale daşı bizə dəysə,
Gəc illərdən bac almazdıq.

İşlədik doluya, boşa,
İşlədik kəsəyə, daşa.
Bəd işlərdən çəkdik haşa,
Sevilməsək, güc almazdıq.
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QARDAŞ
Yeganə qardaşım Hüseynquluya

Sən səksəni keçdin, mən də yetmişə,
Nəvə-nəticəli qocayıq, qardaş.
Kimin gözündə kiçik bir təpə,
Kiməsə dağlardan ucayıq, qardaş.

Şöhrətpərəstliyə baxdıq nifrətlə,
Bizi aşıq çəkdi, bizi saz çəkdi.
Başımız qarışdı şeirə-sənətə,
Bizi eldən gələn xoş avaz çəkdi.

Mənəvi sərvətlər qaş-daş olsaydı,
Pulgirlər üstündə baş yarardılar.
Nağıllar, dastanlar tez satılsaydı,
Dünya bazarına aparardılar.

Bir atalar sözü, bir xalq nəğməsi
Qızıldan qiymətli göründü bizə.
Varlılar büllur qab aldı həmişə,
Biz də kitab yığdıq öz evmizə.

Aşıqlar, şairlər, saz-söz sevənlər
Bizim qonağımız az olmayıbdır.
İtib-batanları axtarıb tapıb,
Demişik “Bir güllə yaz olmayıbdı”.

Bu həvəs, bu maraq, bu el qayğısı
Ruhdur, qanımıza dolubdur, qardaş.
Bu saza vurğunluq, sözə vurğunluq 
Bizə atamızdan qalıbdır, qardaş.

30.12.2000
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İSTƏYİRƏM Kİ
Qardaşım Hüseynquluya

İstəyirəm ki, sənə bir məktub yazım,
Atamın kölgəsi aranı kəsir...
Laylası yuxumuz, südü qanımız,
Anamın nəfəsi boranı kəsir!!!

Səvərib çarpayım üstünə onda,
Küt bir xəncər kimi qalıram qında.
Həsrətdən saralıb-solduğum anda
Doğmalıq aranı vuranı kəsir.

Məlikməmməd kimi quyu dibində
Qaranlıq dünyada azdığım gündə
Təsəllim şığıyıb Simruq şəklində
Nur saçıb zülmətə qaranı kəsir!!!

Həmişə sığındım adına, qardaş,
Dar gündə yetişdin dadıma, qardaş!!!
Səni hər salanda yadıma, qardaş,
Varlığın şaxtanı, boranı kəsir!!!
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QARDAŞ

Gec olsa da, zəfər çaldın,
Düz, doğru yol tutdun, qardaş.
Dədə Qorqud ömrünə sən
Təzə ömür qatdın, qardaş.

O zaman ki boran əsdi,
Qovğa saldı Hitler qəsdi,
Müharibə asdı, kəsdi,
İlk arzunu atdın, qardaş.

Yoxsulluq gələrkən hədə,
Vuruşdun arxa cəbhədə.
Yetimlər gəzdikcə dədə
Sən də yasa batdın, qardaş.

Sənəm qarı,Tamam qarı
Bu gün sağ olsaydı barı.
Neçə düşkün ixtiyarın 
Köməyinə çatdın, qardaş.

Oğulsuza oğul oldun,
Atasıza noğul oldun.
Qocalara sən qul oldun,
Əllərindən tutdun, qardaş.

Bu il səksən yaşın oldu,
Alimlər qardaşın oldu.
Sevincin bir qoşun oldu,
Gecə şirin yatdın, qardaş.

 14.01.2000
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***

Kaş o günlər olaydı, kaş o günlər, a qardaş,
Yenə tez-tez sazının telini sındıraydım.
Sənin əvəzinə anam qəzəblənəydi,
Mən öz yaradanımı yandıraydım-yaxaydım.

Kaş o günlər olaydı, kaş o günlər, a qardaş,
Bircə dəfə sən mənim xətrimə dəyəydin.
Noolardı anamtək hirslənəydin onda sən,
Balaca qardaşını lap yaxşıca döyəydin!!!
Heç məni döyməzdin sən,
Könlümə dəyməzdin sən...
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Məhsəti Şeyda

DARIXMIŞIQ, AY BABA

Hərdən qonaq gəlib-gedəndə sizə
Nə qədər axtarsam, dəymirsən gözə.
Hal sorub, xoşgəldin demirsən bizə,
Sənin üçün darıxmışıq, ay baba.

Boş qalıbdır o yatdığın çarpayı,
Çox darıxır, xiff ət edir yar payın.
Belə yatıb, bizi etmə arxayın,
Sənin üçün darıxmışıq, ay baba.

İndi son məkanın məzarlıq olub,
Görüşə gələrkən gözlərim dolur.
Əmini itirmək ağırmış, ağır,
Sənin üçün darıxmışıq, ay baba.
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AYRILIQ QƏMİ

Bir yanı Borçalı, bir yanı Bakı,
Ah-nalə eyləyib, göz yaşı tökür.
Yığılıb qohumlar kədər içində,
Bu son ayrılığın xiff ətin çəkir.

Gəlir görüşünə el-oba sənin,
Gəlirlər səninlə vidalaşmağa.
Bu fani dünyada necə öyrənək
Doğmasız, əzizsiz biz yaşamağa.

Yat hüzur içində, cənnət içində,
Yerin behişt olsun, nur olsun sənin.
Əzəldən dünyanın qanunu budur,
Bizə yaraşdırır ayrılıq qəmi.
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Nizami Saraçlı
Hüseynqulu müəllim haqqında ürək sözlərim

O, bəstəboy, ər kişiydi, xasiyyətdə məsum uşaq,
Həm də ciddi bir kişiydi, yerişi şux, duruşu şux.

Oruc tutdum kölgəsində, namaz qıldım ətəyində,
Bəzən uddum çox sözümü ələndikcə ətəyində.

Əgər yüz il yaşasaydı, yenə azdı deyərdik,
Meydanda bel qurşasaydı, qüdrətinə baş əyərdik.

Bal kimi saf və duruydu, duruca suya qoyub iç,
Qartal kimi qanadlıydı, dinclik nədi bilməzdi.

O, altı atlı ərlərdən papaq altda qalan idi,
Bir ləhzəyə “hu!” deyibsə, min bir zəfər çalan idi.

Gəlib keçdi bu dünyadan işıqlı bir ulduz kimi,
Hər sözü bir dağ oynadan oğuz oğlu oğuz kimi.
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Səməndər Məmmədov

NUR TÖKƏ-TÖKƏ
Təhsildə saç-saqqal ağartmış

Hüseynqulu müəllimə ithaf olunur

Ağardı saçların elin yolunda,
İçində dərd-qəmi sən çəkə-çəkə.
Çoxaldı yurdumda barın, bəhərin,
Çalışdın hər zaman tər tökə-tökə.

Keçdin şərəfl i bir ömür yolu,
Sınmadın, şax durdun, xalqımın oğlu.
Elmdi, bilikdi arxanız dedin,
Vətən balaların sən öpə-öpə.

Gördüyün hər bir iş savabdır, savab,
Verdin hamımıza tərbiyə, savad,
Müəllimdən böyük ad yoxdur, ustad,
Qazandın gözündən nur tökə-tökə.
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Dünyamalı Kərəm

FƏRHADI İDİN

(Sa diq dos tum, Bor ça lı təəs süb ke şi, maa rif fə dai si, 
gö zəl in san Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm mə do vun 

əziz xa ti rə si nə ithaf edi rəm)

Qoy ruhun şad olsun, ay Hüseynqulu,
Neçə alimlərin ustadı idin.
Borçalı naminə, vətən naminə
Səməndər quşunun fəryadı idin.

Dostluqda Hürr idin, Nofəl idin sən,
İncilər qopardı zər qələmindən,
İrfan aləmindən, elm aləmindən
Agah olanların irşadı idin.

Ləlvəri, Səngəri gəzdin piyada,
Kef məclisi qurdun Qızılqayada.
Namusda, qeyrətdə, arda, həyada
Nurlu ərənlərin Fərhadı idin.

Könlündə yurd-oba, əllərin haqda,
“Ay Faxralım!” deyə qaldın soraqda.
“Əzgilli tala”da, ”Qoşabulaq”da
Qaçan ceyranların səyyahı idin.

Düz qəddi əyildi “Gözdağı”nın,
Gözləri yaşardı “Gurbulağı”nın,
Nazlı novbaharın, gülşən çağının
Göylərdən süzülən gurşadı idin.
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Böyük ehtiramla saxlandı yasın,
Müqəddəs ruhuna oxundu Yasin.
Qədirbilən bizim doğma ulusun
Şöhrəti, şərəfi , həm adı idin.

Vurğunu sən oldun “Dədə Qorqud”un,
Hey yazdın, sönmədi atəşin, odun.
Unudulmaz, qardaş, şöhrətin, adın,
Elə dövrümüzün Qorqudu oldun.

Yoldaşım, sirdaşım, dostum sən oldun,
Elinlə, gününlə sevinən oldun.
“Ağır el”in toylarında şən oldun,
San ki, nəğmələrin akkordu oldun.
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Ələddin Borçalı

“GÖRÜM FAXRALININ BİRİ OLSUN BEŞ...”  KİTABININ 
MÜƏLLİFİ, AĞSAQQAL ZİYALIMIZ HÜSEYNQULU 

MÜƏLLİMƏ

Faxralı elindən yazan eloğlum,
Yaz, yarat hər vədə, demə yoruldum.
Bu böyük zəhmətə, böyük hünərə
Ürəkdən sevindim, qəlbdən vuruldum.

Baş vurub tarixin dərinliyinə,
Fikir dünyasını aradın bir-bir.
Uydum söhbətinin şirinliyinə,
Duydum yazdıqların mayadan gəlir.

Hər bir kəlamında, hər bir sözündə
Böyük bir mahalın izi görünür.
Ömür yollarının pillələrində
Yanar ürəyinin közü görünür.

Gecəli-gündüzlü yuxu yatmayıb
Açmısan dolaşıq çox düyünləri.
Mənasız sözlərə baş aldatmayıb
Nura qərq etmisən sən könülləri.

Ey pirani qoca, ey müdrik insan,
Dillərdə dolaşır bu qüdrət, bu ad.
Dövran dəyişsə də, keçsə də zaman,
Səni anacaqdır hər gələn övlad.

Dedin “Faxralının biri olsun beş”,
Birdən min törədək – deyək mübarək.
Gedən torpaqları geri almağa
Namuslu, qeyrətli saysız ər gərək.
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 Elminlə, zəkanla yazdığın kitab
 Ulu Borçalının böyük varıdır.
 Tarixin keşməkeş dolaylarında
 Yaşanmış bir ömrün akkordlarıdır.

 Əziz borçalılar, can sirdaşlarım,
 Düşünək nə deyir bu baş, bu ürək.
 Bu nur dəryasına, el müəlliminə
 Bir daha baş əyək, çox sağ ol deyək.

10 iyul 2002
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Oruc Əlizadə

UNUTMARIQ ONU HEÇ BİR ZAMAN

Xətt  içində xətt im ki var,
Hüseynqulu müəllimdəndi.
Elimim varsa, helimim də var,
Hüseynqulu müəllimdəndi.

Kitab açdı qalaq-qalaq,
Dastanlardan verdi soraq.
İstədi ki, ozan olaq,
Hüseynqulu müəllimdəndi.

Faxralıdı fəxri ustad,
Külüng çaldı sanki Fərhad.
Nadanlığa etdik cihad,
Hüseynqulu müəllimdəndi.

Qoy sağ olsun övladları,
Oğulları, həm qızları.
Elə bəlli ərkanları,
Hüseynqulu müəllimdəndi.

Təhsildə olub köməyim,
Rəhmətdi ancaq diləyim.
Şeir yazıb, söz deməyim
Hüseynqulu müəllimdəndi.

Oruc ondan alıb dərsi,
Səbr edəndi, tutsa hirsi.
Düz olubdu, sevməz tərsi,
Hüseynqulu müəllimdəndi.
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İbadət Mövləli

XOCAM

Yurdu “lələli” xocam,
Belədir, bəli, xocam.
Kəlamda aman verməz
Qorqud şələli xocam.

Borçalıdır yuvası,
Faxralıdır obası.
Xocama xeyir-dua
Verib Qorqud babası.

Dəmirdir xocam tabı,
Dolubdur sinə qabı.
Zəngin var-dövləti var,
Övladıdı kitabı.

Xocam qələmli gəzər,
Sözlü, kəlamlı gəzər.
Ədalətsizlik görüb
Dərdli, ələmli gəzər.

And etdi, emin etdi,
Obanın cəmin etdi.
Doğma Faxralısının
Bircəsini min etdi.

Başı alim başıdır,
İşi haqqın işidir.
Var-dövlət əvəzinə
Kağız, qələm daşıdı.
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Kitabxana sarayı,
Tədqiqatlar harayı,
Hər nemətdən şirindir
Xocamın kitab payı.

Qələmində çəki var,
Kimin buna şəkki var?
Hüseynqulu xocanın
Dədəm Qorqud yükü var.

Qələm çalıb, od edir,
Dədəsini yad edir.
Əlli il külük vuran
Xocam cavan dədədir.

Əldə qələm çalışıb,
Şöhrəti ellər aşıb.
Qorquddan yaza-yaza
Xocam da qorqudlaşıb.

Kitab səndən, iz səndən,
Razı qaldıq biz səndən.
Gəlsən Qorquddan deyək,
Qopuz məndən, söz səndən.

Ahıl xocadır xocam,
Başı ucadır xocam.
Səksən üstünə gəldi,
Barmaq qıcadı xocam.

Yazısı daşdan keçər,
Ağıldan, huşdan keçər.
Qorqud adı gələndə
Xocam başdan keçər.
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Alimlər ucasıdır,
Tədqiqatçı xasıdır.
Məmmədli Hüseynqulu
Borçalı xocasıdır.
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Rəşid Faxralı

BEŞ KİŞİDƏN BİRİYDİ O...

Hü seyn qu lu mü əl li min unu dul-
maz xa ti rə si nə ba ğış la yı ram

Elimizə qurban olum,
Kişi deməz hər kişiyə.
Canını qurban eləyər
Mərd kişiyə, ər kişiyə...

El-obanın harayına 
Gələr beş kişidən biri.
El qədrini, yurd qədrini
Bilər beş kişidən biri.

Yormaz yolları boş yerə,
Toxum səpərmi daş yerə?..
Tumurcuq dərdi beş yerə
Bölər beş kişidən biri.

Sinə gərər söz daşına,
Dərdi qoymaz özbaşına...
Ağlar gözlərin yaşını
Silər beş kişidən biri.

Mizrab çəkər sim üstünə,
Dəm gətirər dəm üstünə...
Məqamında qəm üstünə
Gülər beş kişidən biri.
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Kiritməsə dərdi-qəmi,
Od tutar Səməndər kimi...
Öləndə də kişi kimi
Ölər beş kişidən biri.

Məmməd oğlu Hüseynqulu...
Əməlisaleh adama
Ocağıydı, piriydi o.
Gəldi...
Gördü...
Getdi...
Amma beş kişidən biriydi o!..
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YUBİLEY TƏDBİRLƏRİ
MƏTBUAT VƏ SOSİAL 

ŞƏBƏKƏDƏ

YUBİLEY TƏDBİRLƏRİ
MƏTBUAT VƏ SOSİAL 

ŞƏBƏKƏDƏ
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ALİM TANIYIRAM, QOCA QAFQAZIN
ÇEŞMƏTƏK DURULUB DİBİNDƏN ÇIXIR

Düz bir əsr əv vəl, ya zın ilk gün lə rin dən bi rin də Bor ça lı ma ha-
lı nın Fax ra lı kən din də dün ya ya göz açan Hü seyn qu lu Məm məd 
oğ lu gənc lik ça ğın dan maa rif çi lik yo lu nu tut muş, öm rü nün so-
nu na dək ama lı na sa diq qal mış dır. Bor ça lı nın Ko la gir, İmir hə sən, 
Arıx lı, son ra isə doğ ma kənd lə rin də sı ra vi mü əl lim lik dən baş la yıb, 
dərs his sə mü di ri, mək təb di rek to ru və zi fə si nə irə li çə ki lib. Ha zır-
da Azər bay can da ad-san, şan-şöh rət qa zan mış, öl kə nin tə rəq qi si nə 
əhə miy yət li töh fə lər ver miş çox lu say da Bor ça lı əsil li zi ya lı la ra dərs 
de yib, ka mil hə ya ta və si qə ve rib.

1962-ci il dən tu tar lı sə bəb dən “Və tə nin qı raq da qa lan ye ri” Bor-
ça lı dan Azər bay ca nın pay tax tı Ba kı ya kö çən Hü seyn qu lu Məm-
məd li bu ra da da öz maa rif çi lik mis si ya sı nı da vam et dir miş, uzun 
müd dət Azər bay can Maa rif Na zir li yin də baş ins pek tor və zi fə sin də 
ça lış mış dır.

Qor qud ki mi də də lə şən...

İşıq lı şəx siy yət olan Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu təd qi qat çı alim 
ki mi məh sul dar fəa liy yət gös tər miş, “Də də Qor qud” möv zu sun-
da iki mo noq ra fi k təd qi qat əsə ri ni: “Də dəm Qor qud gə zən yer di 

SƏMƏNDƏR 
MƏMMƏDOV

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
üzvü, Prezident təqaüdçüsü, 
Cümhuriyyət medalı laureatı 
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bu yer lər...”, “Dün ya nı dü şün dü rən Də də Qor qud” ki tab la rı nı ər-
sə yə gə tir miş dir. Hə min əsər lər mü tə xəs sis lər tə rə fi n dən yük sək 
qiy mət lən di ril miş, elə bu sə bəb dən də Azər bay can Ya zı çı lar Bir li-
yi ona öm rü nün son il lə rin də mü əl lifl  ə rin dən bi ri ol du ğu ikicild lik 
“Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe di ya sı” re dak si ya sı nın mə sul ka ti-
bi, baş re dak to ru nun müa vi ni ki mi mü hüm və zi fə eti bar et miş dir. 
Qə lə mə al dı ğı el mi mə qa lə lər, pub li sis ti ka sı, poe zi ya sı “Azər bay-
can mü əl li mi”, “Xalq qə ze ti”, “Ana Və tən”, “So vet Gür cüs ta nı”, 
“Ədə biy yat və in cə sə nət”, “So vet kən di”, “Oğuz eli” qə zet lə rin də, 
“Azər bay can”, “Ul duz”, “Də də Qor qud” ki mi nü fuz lu ədə bi dər-
gi lər də, “Qo bus tan” in cə sə nət top lu sun da nəşr olun muş dur. Də də 
Qor qud boy la rın da kı to po nim lə rin iza hı nı, təsvi ri ni ve rən Hü seyn-
qu lu Məm mə dov qey rət, na mus mü cəs sə mə si olan Qor qud qəh rə-
man la rı nın ül vi key fi y yət lə ri ni ye ni nəs lə aşı la mış dır.

Hü seyn qu lu mü əl li min şa gir di ol muş, onun ədə biy yat dərs lə-
ri nə vu rul muş Fax ra lı nın bö yük zi ya lı sı, gör kəm li alim, iki ça ğı rış 
Mil li Məc li sin de pu ta tı, də yər li ta ri xi araş dır ma la rı və cə sa rət li çı-
xış la rı ilə Azər bay ca nın düş mən lə ri nə mey dan oxu yan unu dul maz 
mil lət və ki li Şa mil Qur ba nov ya zır dı ki, Hü seyn qu lu Məm mə dov-
da bi zim ən qə dim folk lor abi də si olan “Də də Qor qud”a bu qə dər 
ma raq və bi li yin ilk əla mə ti məhz uşaq lıq dan gə lir di. Şa mil Qur ba-
nov hər iki si nin sağ lığın da Hü seyn qu lu mü əl lim haq qın da qə lə mə 
al dı ğı “Mə nim ilk ədə biy yat mü əl li mim” ad lı oçer kin də onun qor-
qud şü nas lı ğa ma ra ğı nı ar tı ran bir mə sə lə ni də ya da sa lıb: “...Hü-
seyn qu lu mü əl lim həm se vi nir, həm kə dər lə nir. Se vi nir ona gö rə 
ki, təd qi qi nin 100 il lik ta ri xi olan bu mi sil siz abi də nin ge niş şöh rət 
qa zan dı ğı bir dövr də dün ya nın diq qə ti ni cəlb et miş bö yük alim-
lə rin mi sil siz əsər lə ri oxu cu la rın ix ti ya rı na ve ril miş dir, kə dər lə nir 
ona gö rə ki, cə mi 15-20 il keç mə miş V.Bar tol dun Ba kı tər cü mə sin-
dən son ra bu əsə rə haq sız hü cum lar baş la dı. 1951-ci il  ma yın 24-
də Azər ba ycan K(b)P-nın XVI II qu rul ta yın da M.S.Ba ğı rov de yir di:  
“Bə zi ədə bi yyat şü nas lar və ya zı çı lar si ya si sa yıq lı ğı nı iti rə rək uzun 
il lər ər zin də bu zə rər li, xal qa zidd ki ta bı Azər bay can epo su adı ilə 
təb liğ et miş lər”. Bun dan son ra bi zim əsas elm adam la rı, ya zı çı lar 
tən qid hə də fi  nə çev ril di lər”.

Hə min vaxt Hü seyn qu lu Məm mə do vun 32 ya şı var dı, həm pe-
da qo ji fəa liy yə ti nin ən məh sul dar, həm də ədə bi ya ra dı cı lı ğı nın 
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çi çək lən di yi döv rün də idi. Tə bii ki, Azər bay can ədə bi pro se sin də 
ge dən ha di sə lə ri də rin dən iz lə yir di. Ba rış ma dı ğı bu qa da ğa onun 
Də də Qor qud ir si nə olan ma ra ğı nı bi rə-beş ar tı rır dı.

Am  ma, xoş  bəxt  lik  dən, “Də  də Qor  qud” epo  su  na bu mü  na  si  bət, 
ay  rı-ay  rı alim  lə  ri  mi  zin sı  xış  dı  rıl  ma  sı, tən  qid olun  ma  sı, göz  dən, nə -
zər  dən sa  lın  ma  sı uzun sür  mə  yib; Sta  li  nin ölü  mü, Ba  ğı  ro  vun məh -
kə  mə  si hər şe  yi əv  vəl  ki axa  rı  na qay  ta  rıb. 1951-ci il  də qı  zı  şan tən  qid 
və if  şa 1956-cı il  də so  yu  yub və ye  ni  dən “Də  də Qor  qud” öz xal  qı  na 
qay  ta  rı  lıb. Xal  qın Hü  seyn  qu  lu Məm  mə  dov ki  mi ay  dın  la  rı da bu 
epo  sa yi  yə du  rub  lar, da  ha doğ  ru  su, sa  hib  lik haq  la  rı  nı sü  bu  ta ye -
ti  rib  lər.

Hü  seyn  qu  lu Məm mə dov “Də də Qor qud” möv zu sun da yaz-
dıq la rı nı top lu lar ha lın da 1999-cu il də təq dim et sə də, hə lə hə min 
mo noq ra fi  ya la rın çap olun ma sın dan dörd il qa baq pro fes sor Na-
maz Bə də lov “Sa rı tel” ve ri li şi nə yaz dı ğı mək tub da qeyd edir di ki, 
Hü seyn qu lu mü əl lim “Də də Qor qud”un təd qi qi ilə 40-cı il lər dən 
məş ğul dur, hə min il lər də o, şa gird lə ri nə onu təd ris edir di, “Də də 
Qor qud” das ta nı nı təd qiq və təb liğ edə-edə özü də də lə şir di.  

Ya zı lan la rı ba şa gə ti rən...

Hü seyn qu lu Məm mə do vun “Də də Qor qud”la bağ lı təd qi qa tın-
da di gər qor qud şü nas alim lə ri mi zin əsər lə ri ilə mü qa yi sə də fərq 
nə dən iba rət di r? Bu sua la Xalq şai ri Zə lim xan Ya qub be lə ca vab ver-
miş dir: “Alim lə rin xət ri nə dəy mə sin, on la rın ço xu Qor qud la bağ lı 
ki tab la rı, mə qa lə lə ri oxu yub gə lib folk lor şü nas olub”. Hü seyn qu lu 
mü əl lim sa za-sö zə, et noq ra fi k not la ra, keç mi şə, də də-ba ba la rı mı-
za, qa la la rı mı za, yurd la rı mı za, aran, yay laq yer lə ri mi zə də rin dən 
bə ləd ol du ğu na gö rə onun qor qud şü nas lı ğı hə yat dan gə lir di. Ona 
gö rə də onun mə qa lə lə ri da ha can lı, da ha tə ra vət li, da ha gö zəl dir. 
Çün ki hə yat ilə əla qə dar dır. Konk ret ola raq sə nət ilə, sə nət kar ilə, 
gün də lik ya şa dı ğı məc lis lər ilə, mə sə lən, tu taq ki, Aşıq Hü seyn Sa-
rac lı ya qu laq asan da, Xın dı Məm mə də qu laq asan da, Ka man da ra 
qu laq asan da, Əm ra ha qu laq asan da on la rın – can lı klas sik lə rin hər 
bi ri nin səh nə mə də niy yə tin dən, saz mə də niy yə tin dən Qor qud ilə 
bağ lı bir şey kəşf edib; “Bax Qor qud be lə ça lar dı, be lə de yər di, be lə 
da nı şar dı, be lə fi  kir lə şər di”.



Hüseynqulu Məmmədli-100

171

Bax elə bu ra da ca Hü seyn qu lu Məm mə do vun ar dı cıl məş ğul ol-
du ğu el mi təd qi qat la rı sı ra sın da əhə miy yət li yer tu tan el şa ir lə ri-
nin və aşıq la rı nın ədə bi ir si nin top lan ma sı, araş dı rıl ma sı və nəşr 
olun ma sın dan söz aç ma ğa də yər. Hə lə ki çik yaş la rın dan aşıq ədə-
biy ya tı nı çox se vib. Özü bu ba rə də ya zır dı: “Uşaq lıq dan şi fa hi xalq 
ədə biy ya tı nın vur ğu nu idim. Gö rü nür, bu tə sir mə nə ata dan, ana-
dan keç miş di. Anam çox müd rik, ha zır ca vab qa dın idi. Si nə si xalq 
hik mə ti ilə do lu idi. Hər sö zü nü-söh bə ti ni ba ya tı ilə bi ti rər di. Atam 
folk lo ra yax şı bə ləd idi. De mək olar ki, das tan la rı ta mam-ka mal bi-
lir di”.  
İlk ki tab la rın dan bi ri, aşıq ədə biy ya tı mı za töh fə sa yı lan, Bor-

ça lı aşıq sə nə ti haq qın da gö zəl tə səv vür ya ra dan “Ya zı lan lar gəl di 
ba şa” ad lı ki ta bı Bor ça lı nın Ələs gə ri şa ir Nə bi nin nə si hət na mə si, 
qoş ma la rı, qı fıl bənd lə ri, di va ni lə ri, mü xəm məs lə ri və de yiş mə lə ri 
ol du. Ki ta bın uğur lu alın ma sı nın, can lı alın ma sı nın ba ğış la dı ğı tə-
sir dən di ki, Zə lim xan Ya qub ya zır dı: “Hər də fə onu (Hü seyn qu lu 
Məm məd li ni – mü əl lif) gö rən də elə bi lir dim şa ir Nə bi ni gö rü rəm. 
Çün ki şa ir Nə bi yə ba xan göz lə rə ba xır dım, şa ir Nə bi nin əli ni sı xan 
əl lə ri ni sı xır dım, şa ir Nə bi dən al dı ğı ət ri on dan alır dım”.

Hü seyn qu lu mü əl lim lə tə mas dan ey ni tə əs sü ra tı pro fes sor İs-
ma yıl Və li yev də al mış dır. Hiss et dik lə ri ni be lə qə lə mə al mış dır: 
“İn di onu (Hü seyn qu lu Məm məd li ni – mü əl lif) ya da sa lan da xə ya-
lım da bir qə dər aşıq ki mi, el şai ri ki mi, bir az Də də Kə rəm ki mi, bir 
az Də də Ab bas Tu far qan lı ki mi, bir az Aşıq Ələs gər ki mi can la nır. 
Da ha çox da Də də Qor qud ki mi ağ çu xa lı, ağ saq qal lı nu ra ni bir 
qo ca nın ya nın da, ocaq ba şın da otu rub qo pu za qu laq asan bir ob raz 
ki mi can la nır. Çün ki o özü bu ulu in san lar dan, bu uca mə qam lar-
dan da nı şa-da nı şa o müd rik lə rin öz dün ya sı na və söz dün ya sı na 
qo vu şub. Hü seyn qu lu mü əl lim aşıq la rın sa zın da, sö zün də, sim lə-
rin ha ra yın da, Ko roğ lu nun nə rə sin də, Kə rə min yan ğı sın da, Də də 
Qor qu dun öyü dün də əbə di lə şib”.

Hü seyn qu lu Məm mə dov şa ir Nə bi Mis kin ir si nin öy rə nil mə-
si işi nə çox dan baş la mış dı, şe ir lə ri nin ça pı na da hə lə so vet lər dö-
nə min də na il ola caq dı. Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor, şa ir, 
tər cü mə çi Əfl  a tun Sa rac lı xa tır la yır ki, bu işin Azər bay ca nın ikin ci 
də fə müs tə qil lik əl də et di yi 1991-ci ilə dək yu ban ma sı nın sə bə bi şa-
ir Nə bi ir si nin təd qi qi işi nin əsas dəs tək lə yi ci si ol muş bö yük Xalq 
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şai ri Sə məd Vur ğu nun ölü mü ilə əla qə dar uzun müd dət tə xi rə düş-
mə si ol muş dur.   

Doğ ma elin bi ri ni beş elə yən...

Pe da qo ji elm lər na mi zə di, do sent Asif Ha cı yev “Qor qud nə fə-
si dəy miş in san” ad lı mə qa lə sin də çox gö zəl ya zıb ki, Hü seyn qu lu 
mü əl lim öz əmə yi nin bəh rə si ni – müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin 
tim sa lın da Oğuz döv lə ti nin qu rul du ğu nu gör dü yü nə gö rə xoş bəxt 
in san dır.

Bə li, hə lə so vet lər dö nə min də Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni, za-
man-za man iş ğa la mə ruz qal mış Və tən tor paq la rı nı bü töv gör mək 
ar zu su Hü seyn qu lu mü əl li min var lı ğı na ha kim ol muş dur. Rəh mət-
lik pro fes sor Ca mal Mus ta fa yev – Də də Ca mal ya zır dı ki, Hü seyn-
qu lu mü əl li min ötən əs rin 60-cı il lə ri nin əv vəl lə rin də Ba kı ya köç-
mə si nə sə bəb maa ri fi  mi zə mü na si bət də gür cü mil lət çi li yi nin tə za-
hür lə ri  ilə ba rış ma dı ğı üçün sı xış dı rıl ma sı ol muş dur.
İq ti sad çı alim Hə təm Hə sə nov da Hü seyn qu lu mü əl li min mü-

əl li fi  ol du ğu, adı nı irə li lə yən sə tir lər də açıq la ya ca ğım ki ta bı na mü-
na si bə ti ni ifa də edən fi  kir lə ri ni qə lə mə al dı ğı ya zı da onun mil lət pə-
rəst li yi nin al tı nı cız mış dır: “Bor ça lı ma ha lın da bö yük nü fu zu olan 
H.Məm mə do vun açıqfi  kir li li yi Gür cüs tan maa ri fi n də çox na ra hat-
lıq do ğu rur. Odur ki, bu is te dad lı in sa nın haq qın da böh tan və if-
ti ra la ra rə vac ve rir lər. Bu böh tan lar, əsa sən, Fax ra lı kən din də Hü-
seyn qu lu mü əl li min şəx si tə şəb bü sü sa yə sin də ti ki lən ye ni mək təb 
bi na sı nın is ti fa də yə ve ril mə si ilə baş la yır. Bu mək təb onun Fax ra lı 
kən di nə əbə di hə diy yə si dir. Bu mək təb ona və ailə si nə il lər lə əziy-
yət ver sə də, bu əzm kar in san kənd li lə ri qar şı sın da da ha çox əziy-
yət çək mə yi özü nə şə rəf bi lir. Ecaz kar el mi gü cə ma lik qə lə mi ilə 
kənd lə ri ni bü tün dün ya da ta nıt ma ğa ça lı şır. Onun so nun cu ki ta bı 
bu na əya ni sü but dur”.

Söh bət çox la rı nın haq lı ola raq “Fax ra lıtək ağır elin san bal lı ta ri-
xi” ad lan dır dıq la rı, hər bir Fax ra lı ba la sı nın sto lüs tü ki ta bı sa yı lan 
“Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş...” ki ta bın dan ge dir. Ma naf Sü-
ley ma no vun “Gör dük lə rim, eşit dik lə rim, bil dik lə rim” əsə ri ilə mü-
qa yi sə olu nan bu ki tab Fax ra lı nın və ümu miy yət lə, Borça lı ma ha lı-
nın dü nə ni nə, bu gü nü nə işıq tu tur, özü nün ta ri xi-xro no lo ji, el mi-
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pub li sis tik də yə ri ilə ge niş oxu cu küt lə si qa zan mış dır. Hü seyn qu lu 
mü əl lim mü əl li fi  ol du ğu bu ki ta bın adın da eh ti va olun du ğu ki mi, 
Fax ra lı nın “bi ri nin beş ol ma sı nı” tək cə ar zu la maq la ki fa yət lən mə-
miş, həm də əməl lə ri ilə bu ağır elin ağır lı ğı nı, də yər lə ri ni bi rə-beş 
ar tır mış dır. Aç dı ğı mək təb lə, de di yi dərs lər lə, ver di yi tə lim-tər bi yə 
ilə, onun aç dı ğı eti bar lı cı ğır la irə li lə yən Fax ra lı zi ya lı la rı nın, alim-
lə ri nin sa yı nı bi rə-beş ar tır maq la ya na şı, hətt  a bir müd dət, oğ lu El-
da rın de di yi ki mi, Fax ra lı gənc lə ri nin ailə qur ma sı üçün el çi lik mis-
si ya sı nı da ye ri nə ye tir miş dir.

Ye ri gəl miş kən, Hü seyn qu lu mü əl li min öv lad la rı nın da ha mı sı 
ali təh sil li işıq öm rü ya şa yan işıq lı zi ya lı lar dır. El dar Hü seyn qu lu 
oğ lu Məm mə dov iq ti sad çı alim, gö zəl zi ya lı, döv lət qul luq çu su dur.

El xan Hü seyn qu lu oğ lu Məm mə dov isə ata sı nın yo lu nu da vam 
et di rir – res pub li ka mız da ta nın mış folk lor şü nas alim, Folk lor İns-
ti tutun da Aşıq ya ra dı cı lı ğı şö bə si nin mü di ri, Azər bay ca nın Əmək-
dar mə də niy yət iş çi sidir. Ra dio din lə yi ci lə ri tə rə fi n dən çox  se vi-
lən  “Sa rı tel” ve ri liş i nin apa rı cı sı dır. Ul duz xa nım uzun  müd dət  
tər biyə çi iş lə miş dir. Ha zır da ev dar qa dın dır. Fi ru zə xa nım Xa ri ci  
Dil lər İn sti tu tun da uzun müd dət Fran sız di li ka fed ra sı nın mü di-
ri və zi fə sin də iş lə miş dir. Fran sız di li mü tə xəs si si dir. Fi rən giz uzun  
müd dət  Xal ça Mu ze yi nin el mi iş lər üz rə di rek tor müa vi ni ol muş 
və ha zır da Avia si ya Aka de mi ya sın da Avia si ya Mu ze yi nin di rek to-
ru dur. Azər bay can Res pub li ka sı Əmək dar mə də niy yət iş çi si dir. Və 
bil dir mək is tə yi rəm ki, o qız la rın ce hiz lə ri nin ən mü hüm kom po-
nen ti, ata oca ğın dan gə lin köç dük lə ri ər evi nə apar dıq la rı qiy mət li  
əş ya lar məhz çox say lı ki tab lar idi. Ra miz Hü seyn qu lu oğ lu Məm-
mə dov isə ha zır da iş ada mı dır.

Gö rün dü yü ki mi, Hü seyn qu lu mü əl lim həm də bir ata ola raq 
doğ ma kən din şə rə fi  nə şə rəf qa tan, elin üzü nü ağ edən öv lad lar bö-
yüt mək lə də Fax ra lı nın bi ri ni beş elə miş dir.

Qışa da ba ha rın gö zü ilə ba xan...

Hü seyn qu lu Məm məd li nin poe zi ya sı da gənc li yin də ədə biy ya-
tı mı za da ha bir “Bə növ şə” şei ri bəxş edə cək, or ta ya şın da isə Qur-
ba ni yə nə zi rə ya za caq sə viy yə də ol muş dur.
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...Boy nu nu bük mü sən bo ran dan, qar dan,
Na kam mə həb bət li min in ti zar dan.
La lə li, nər giz li, gül lü ba har dan
İlk müj də gə tir din bi zə, bə növ şə.

Bu mə lul du ru şun Ley li yə bən zər,
Da ğı dar hüs nü nü, edər bə ra bər.
Do lan nam ba şı na hər ax şam-sə hər,
Gəl mə sin eş qi miz gö zə, bə növ şə...

Qar da şı, mər hum şa ir Əli Sən gər li məhz bu “Bə növ şə”ni əz bər-
lə yə rək, şei rin əlifb  a sı nı öy rən di yi ni de yər di. Elə ona gö rə dir ki, 
Əli Sən gər li nin de di yi ki mi, “kö nül dün ya sı ge niş və işıq lı, gö zəl lik 
vur ğu nu, qəl bi in sa na və tə biə tə mə həb bət lə qa nad la nan, dün ya-
nın fa ni li yi ni qə bul et mə yən, qı şa da ba ha rın gö zü ilə ba xan” Hü-
seyn qu lu Məm məd li xal qı mı zın və dün ya nın bö yük şa ir lə ri Sə məd 
Vur ğun la, Hü seyn Arifl  ə, Zə lim xan Ya qub la və baş qa la rıy la ya xın 
mü na si bət də ol muş dur.  

Çə kil mə dim otaq la rın kün cü nə,
Düz lər ke çib dağ lar aşan şai rəm.
Mən nə de yim, gö rür sü nüz özü nüz,
Qo cal dıq ca ca van la şan şai rəm.

Bu şei rin mü əl li fi , otaq la rın kün cü nə çə kil mə yən, düz lər ke çib 
dağ lar aşan, Və tə nin hər qa rı şı na bə ləd olan, hər yer də hə ra rət lə 
qar şı la nan bö yük şa ir, Hü seyn qu lu Məm məd li nin hə mi şə hör mət lə 
ya naş dı ğı rəh mət lik Hü seyn Arif ya zır dı:

Alim ta nı yı ram, qo ca Qaf qa zın
Çeş mətək du ru lub, di bin dən çı xıb.
Alim ta nı yı ram, sağ əli Sal man Müm ta zın,
Sol əli Hüm mə tin ci bin dən çı xır.

Əmin lik lə söy lə yə bi lə rəm ki, bu bən din bi rin ci bey ti ni əmim 
Hü seyn qu lu mü əl li mə də şa mil et mək olar. Doğ ru dan da, bə zi sağ 
əli Sal man Müm ta zın, sol əli Hüm mə tin ci bin dən çı xan alim lə rin 
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el mi miz də ki el mi çə ki si Hü seyn qu lu Məm məd li nin tək cə qor qud-
şü nas lı ğa ver di yi töh fə lə rin beş də bi ri qə dər yox du.

Al lah dan Hü seyn qu lu mü əl li min ru hu na rəh mət, öv lad la rı na, 
gö zəl gə lin lə ri Şə fi y yə xa nı ma, Mir va ri xa nı ma, Tün za lə xa nı ma  
nə və lə ri nə, nə ti cə lə ri nə uzun ömür, cansağ lı ğı, Azər bay ca nın, Bor-
ça lı nın, Fax ra lı nın bi ri ni beş elə yən fəa liy yət lə rin də uğur lar ar zu la-
yı ram.

“Müəllim sözü” qəzeti, 
yanvar, 2020-ci il, № 01 (84) 
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BİNNƏT ƏLİOĞLU
Gürcüstan Respublikasının Əməkdar jurnalisti

QORQUDŞÜNASLIQ KARVANININ CƏFAKEŞ YOLÇUSU

Bu gün lər də Tbi li si də ki M.F.Axun dov adı na Azər bay can Mə-
də niy yət Mu ze yin də ta nın mış maa rif xa di mi, fi  lo loq-qor qud şü nas, 
Bol ni si ra yo nun da kı adı bəl li Fax ra lı eli nin ye tir mə si Hü seyn qu lu 
Məm məd oğ lu Məm məd li nin 100 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş də-
yir mi ma sa ke çi ril di.

Təd bi ri mu ze yin di rek to ru Ley la Əli ye va aça raq be lə bir şəx sin 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si ni zi ya lı lar üçün ta ri xi ha di sə ki mi qiy mət-
lən di rə rək, təd bi ri apar maq üçün sö zü şa ir-pub li sist Os man Əh mə-
doğ lu na ver di. O.Əh mə doğ lu top la şan la ra iş ti rak et dik lə ri nə gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil dir di və Tifl  is ədə bi mü hi ti ba rə də müəy yən mə-
lu ma tı çat dır dıq dan son ra sö zü Azər bay can MEA-nın Folk lor İns-
ti tu tunun Də də Qor qud şö bə si nin mü di ri, “Də də Qor qud” jur na-
lı nın baş re dak to ru, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ra ma zan 
Qa far lı ya ver di. R.Qa far lı də yir mi ma sa nın M.F.Axun dov adı na 
mu zey də ke çi ril mə si nin rəm zi mə na da şı dı ğı nı bil di rib, H.Məm-
məd li ni top la şan la ra mü əl lim-pe da qoq, ic ti ma iy yət çi alim, xey-
riy yə çi, təd qi qat çı, maa rif çi bir şəxs ki mi təq dim et di. “Mən tam 
sə la hiy yət lə bə yan edi rəm ki, onun təd qi qat la rı uzun müd dət dir 
ki, öz ak tu al lı ğı nı itir mə yib. Də də Qor qu du hə lə heç kim onun qə-
dər ət rafl  ı və hərtə rəfl  i təd qiq et mə yib. Gör kəm li təd qi qat çı Əmin 
Abid lə baş la yan araş dır ma la rı H.Məm məd li şə rəfl  ə və la yi qin cə 
da vam et di rib. O, epo sun təd qi qat mər hə lə lə ri ni və coğ ra fi  ya sı nı 
el mi prin sip lər lə də qiq ləş di rib. “Ki ta bi-Də də Qor qud”un bib li oq-
ra fi  ya sı nın ya ra dıl ma sı sa hə sin də xid mət lə ri isə öl çü yə gəl məz dir”, 
– de yə R.Qa far lı vur ğu la dı.

H.Məm məd li ni Fax ra lı nın can lı sal na mə si ad lan dı ran mü əl lim-
şai rə Fat ma As lanqızı isə onun Nə bi mü əl lim dən və Bin nət mü əl-
lim dən son ra elin üçün cü şəx si ki mi ali təh sil da lın ca get di yi ni, ev-
lə ri nin isə saz, söz məs kə ni ol du ğu nu, onun ata sı Məm məd ki şi nin 
ya nın da hər ada mın söz da nı şa bil mə di yi ni, elin fəx ri ol du ğu nu 
bil dir di və ic ti mai fəa liy yə ti ilə bağ lı top la şan la ra ət rafl  ı mə lu mat 
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ver di. Fax ra lı 1 say lı ümu mi mək tə bi nin şa gird lə ri Hü seyn qu lu 
mü əl li mə həsr olun muş və onun özü nün şeir lə ri ni top la şan la rın 
diq qə ti nə təq dim et di lər. 

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Folk lor İns ti tu tunun 
Mi fo lo gi ya şö bə si nin mü di ri, fi  lo lo gi ya elm lər dok to ru, pro fes sor 
Sey fəd din Rza soy bu təd bi rin H.Məm məd li adı na bir bay ram ol du-
ğu nu nə zə rə çat dı ra raq, onun öm rü nün hər anı nın Də də Qor qu dun 
öy rə nil mə si nə həsr olun du ğu nu xü su si qeyd et di.

Də yir mi ma sa da Gür cüs tan Par la men ti nin sa biq de pu tat la rı Hi-
da yət Hü seyn li və Ra miz Bə ki rov, ta nın mış ya zı çı-pub li sist Emin 
El se vər, ya zı çı El bə yi Cə la loğ lu, hü quq şü nas lar Sa biq Bu da qov və 
Fər had Mu sa yev, mü əl lim lər Sud dar xan Ka zı mov və Səy yad Al-
lah ver di yev, şa ir Gül ma lı Hə sə nov, jur na list lər Mir zə Ma şov və 
Bin nət Əli oğ lu çı xış edə rək H.Məm məd li nin hə yat və fəa liy yə ti nin, 
o cüm lə dən ya ra dı cı lı ğı nın ay rı-ay rı mə qam la rı na güz gü tut du lar.

Təd bi rin so nun da H.Məm məd li nin ailə üzv lə rin dən folk lor şü-
nas alim El xan Məm məd li, iq ti sad çı alim El dar Məm məd li, yu bil-
ya rın nə və si El nur Məm məd li çı xış edə rək də yir mi ma sa iş ti rak çı-
la rı na və onun təş ki lat çı la rı na sə mi mi söz lə rə və diq qə tə la yiq mü-
za ki rə lə rə gö rə min nət dar lıq la rı nı bil dir di lər. 

Aşıq Nar gi lə və ba la ca Ra fi z Bə ki rov öz ifa la rı ilə təd bi rə xü su si 
ov qat bəxş et di lər.

Də yir mi ma sa da Azər bay can və Tür ki yə Res pub li ka la rı nın Gür-
cüs tan da kı sə fi r lik lə ri nin nü ma yən də lə ri də iş ti rak et di lər. 

“Gürcüstan” qəzeti, 29 noyabr 2019-cu il 
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TBİLİSİDƏ QORQUDŞÜNAS ALİM HÜSEYNQULU 
MƏMMƏDLİNİN 100 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB

No yab rın 23-də Tbi li si də ki M.F.Axun dov adı na Azər bay can 
Mə də niy yə ti Mu ze yin də Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li nü-
ma yən də lə rin dən bi ri, ta nın mış maa rif xa di mi, “Ki ta bi-Də də Qor-
qud” epo su nun araş dı rı cı sı, folk lor şü nas alim Hü seyn qu lu Məm-
məd li nin (Məm mə do vun) ana dan ol ma sı nın 100 il lik yu bi le yi qeyd 
olu nub.

Zim.Az xə bər ve rir ki, bö yük ali min yu bi le yi ilə əla qə dar təş kil 
olun muş də yir mi ma sa da Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı-
nın (AMEA) nü ma yən də lə ri, Azər bay ca n və Tür ki yə nin Gür cüs-
tan da kı sə fi r li yi nin əmək daş la rı, H.Məm məd li nin öv lad la rı, ya xın-
la rı, zi ya lı lar iş ti rak edib lər.

Təd bir də əv vəl cə H.Məm məd li nin xa ti rə si bir də qiqə lik sü kut la 
yad olu nub.

Son ra mu ze yin di rek to ru, Azər bay ca nın Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Ley la Əli ye va çı xış edə rək H.Məm məd li nin ya ra dı cı lı ğın dan 
söz açıb, 1919-cu ilin no yab rın da Bor ça lı ma ha lın da, Bol ni si ra yo-
nu nun Fax ra lı kən din də ana dan ol muş ali min el mi fəa liy yə ti nin 20 
il dən ço xu nun Gür cüs tan la bağ lı ol du ğu nu bil di rib.
Şa ir Os man Dər viş çı xı şın da ali min ya ra dı cı lı ğı nı bir ne çə mər-

hə lə yə bö lüb. Bil di rib ki, ta nın mış zi ya lı öm rü nün 50 ili ni el mi fəa-
liy yə tə həsr edib.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun Də də Qor qud şö bə si nin mü-
di ri, pro fes sor Ra ma zan Qa far lı bil di rib ki, 1919-cu il də Bor ça lı 
ma ha lın da ana dan olan H.Məm məd li 20 il Gür cüs tan da pe da qo-
ji fəa liy yət lə məş ğul olub. Son ra dan Ba kı ya kö çən alim oza man kı 
Maa rif Na zir li yin də el mi-pe da qo ji fəa liy yət lə məş ğul olub. Onun 
söz lə ri nə gö rə, Hü seyn qu lu Məm məd li tək cə ic ti mai xa dim de yil, 
həm də xey riy yə çi, pub li sist, şa ir, jur na list və təd qi qat çı olub. Onu 
haq lı ola raq “Xalq ali mi” ad lan dı rıb lar. “H.Məm məd li “Də də Qor-
qud” das ta nı nı ən ge niş, ət rafl  ı və sis tem li təd qiq edən alim lər dən 
bi ri olub. O, epo su Türk mə nis tan, Tür ki yə və Ru si ya da da araş dı-
rıb”, – de yə R.Qa far lı vur ğu la yıb. Şö bə mü di ri Azər bay can da və 
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Gür cüs tan da gənc alim lə rin H.Məm məd li nin ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı 
araş dır ma lar apar ma la rı nın əhə miy yə ti ni qeyd edib. 

“H.Məm məd li müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin qu rul du ğu 
dövr də ana dan olub. Onun “Də də Qor qud” das ta nı ilə bağ lı təd qi-
qat la rı müa sir alim lər və araş dır ma çı lar üçün əsl elm mən bə yi dir”, 
– de yə R.Qa far lı vur ğu la yıb.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun şö bə mü di ri Ra ma zan Qa far-
lı diq qə tə çat dı rıb ki, gör kəm li pe da qoq H.Məm məd li Gür cüs tan-
da və Azər bay can da pe da qo ji sa hə də çox bö yük uğur lar qa za nıb. 
Onun fəa liy yə ti di gər alim lər üçün nü mu nə dir.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun şö bə mü di ri Sey fəd din Rza-
soy de yib: “H.Məm məd li Azər bay can mə də niy yə ti nin, folk lor şü-
nas lı ğı nın in ki şa fın da, “Də də Qor qud” epo su nun təd qi qa tın da çox 
bö yük rol oy na yıb. Onun zən gin el mi ya ra dı cı lı ğı nın bö yük bir his-
sə si Də də Qor qud la bağ lı olub. “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı ilə 
bağ lı araş dır ma la rı Azər bay can da və Tür ki yə də bu epo sun təd qi-
qin də xü su si bir mər hə lə açıb”. 

Da ha son ra çı xış edən Fax ra lı 1 nöm rə li ic ti mai mək tə bi nin ədə-
biy yat mü əl li mi Fat ma As lan qı zı H.Məm məd li nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğın dan da nı şıb, maa rif fə dai si ad lan dı rı lan ali min Gür cüs tan da 
və Azər bay can da maa rif çi li yin in ki şa fı na bö yük töh fə lər ver di yi ni 
bil di rib.

Tür ki yə nin Gür cüs tan da kı sə fi r li yi nin əmək da şı Ya lınkı lıç və 
baş qa la rı çı xış edə rək H.Məm məd li nin zən gin ya ra dı cı lı ğı na nə zər 
sa lıb, ta nın mış elm xa dim lə ri və ədib lə rin onun haq qın da söy lə dik-
lə ri fi  kir lə ri və xa ti rə lə ri bö lü şüb lər.

Son da mək təb li lər H.Məm məd li nin şe ir lə rin dən par ça lar söy lə-
yib, Aşıq Nar gi lə Meh ti ye va onun şe ir lə ri nə bəs tə lə nən aşıq mah-
nı la rı nı ifa edib.

H.Məm məd li nin öv lad la rı folk lor şü nas alim El xan Məm məd li, 
iq ti sad çı alim El dar Məm məd li, Ra miz və Fi rən giz qar daş-ba cı ları 
elm fə dai si nin ya ra dı cı lı ğı na ve ri lən yük sək qiy mə tə gö rə na tiq lə rə 
və təd bi rin iş ti rak çı la rı na min nət dar lıq edib lər.

Xa tır la dım ki, gör kəm li ic ti mai xa dim, ta nın mış təd qi qat çı, qor-
qud şü nas alim H.Məm məd li vax tilə Azər bay can Maa rif Na zir li-
yin də 20 ilə ya xın mək təb lər üz rə ins pek tor iş lə miş, “De yi lən lər 
gəl di ba şa”, “Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər” ki tab la rı nın, 



Hüseynqulu Məmmədli-100

182

“Dün ya nı dü şün dü rən Də də Qor qud” mo noq ra fi  ya sı nın mü əl li fi  
və  ““Ki ta bi-Də də Qor qu d”un bib lioq ra fi  ya sı” və Ki ta bi-Də də Qor-
qud En sik lo pe di ya sı ki ta bı nın mü əl lifl  ə rin dən bi ri dir.

ZİM.Az. 

“Şərqin səsi” qəzeti, 30 dekabr 2019-cu il
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FOLKLORŞÜNAS ALİM HÜSEYNQULU MƏMMƏDLİNİN 
100 İLLİK YUBİLEYİ TBİLİSİDƏ QEYD OLUNUB

23.11.2019 [17:09]
A+A–

Tbilisi, 23 noyabr, AZƏRTAC
No yab rın 23-də Tbi li si də ki M.F.Axun dov adı na Azər bay can 

Mə də niy yə ti Mu ze yin də Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li nü-
ma yən də lə rin dən bi ri, maa rif xa di mi, “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo-
su nun araş dır ma çı sı, folk lor şü nas alim Hü seyn qu lu Məm məd li nin 
(Məm mə dov) ana dan ol ma sı nın 100 il lik yu bi le yi qeyd olu nub.

  AZƏRTAC xə bər ve rir ki, bö yük ali min yu bi le yi ilə əla qə dar 
təş kil olun muş də yir mi ma sa da Azər bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı nın (AMEA) nü ma yən də lə ri, Azər bay ca nın və Tür ki yə nin 
Gür cüs tan da kı sə fi r li yi nin əmək daş la rı, H.Məm məd li nin öv lad la-
rı, ya xın la rı, zi ya lı lar iş ti rak edib lər.

Təd bir də əv vəl cə H.Məm məd li nin xa ti rə si bir də qiqə lik sü kut la 
yad olu nub.

Son ra mu ze yin di rek to ru, Azər bay ca nın Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Ley la Əli ye va çı xış edə rək H.Məm məd li nin ya ra dı cı lı ğın dan 
söz açıb, 1919-cu ilin no yab rın da Bor ça lı ma ha lın da, Bol ni si ra yo-
nu nun Fax ra lı kən din də ana dan ol muş ali min el mi fəa liy yə ti nin 20 
il dən ço xu nun Gür cüs tan la bağ lı ol du ğu nu bil di rib.
Şa ir Os man Dər viş çı xı şın da ali min ya ra dı cı lı ğı nı bir ne çə mər-

hə lə yə bö lüb. Bil di rib ki, ta nın mış zi ya lı öm rü nün 50 ili ni el mi fəa-
liy yə tə həsr edib.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun Də də Qor qud şö bə si nin mü di-
ri, pro fes sor Ra ma zan Qa far lı bil di rib ki, 1919-cu il də Bor ça lı ma-
ha lın da ana dan olan H.Məm məd li 20 il Gür cüs tan da pe da qo ji fəa-
liy yət lə məş ğul olub. Son ra dan Ba kı ya kö çən alim oza man kı Maa rif 
Na zir li yin də el mi-pe da qo ji fəa liy yət lə məş ğul olub.

Onun söz lə ri nə gö rə, Hü seyn qu lu Məm məd li tək cə ic ti mai xa-
dim de yil, həm də xey riy yə çi, pub li sist, şa ir, jur na list və təd qi qat çı 
olub. Onu haq lı ola raq “Xalq ali mi” ad lan dı rıb lar. “H.Məm məd li 
“Də də Qor qud” das ta nı nı ən ge niş, ət rafl  ı və sis tem li təd qiq edən 
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alim lər dən bi ri olub. O, epo su Türk mə nis tan, Tür ki yə və Ru si ya da 
da araş dı rıb”, – de yə R.Qa far lı vur ğu la yıb. Şö bə mü di ri Azər bay-
can da və Gür cüs tan da gənc alim lə rin H.Məm məd li nin ya ra dı cı lı ğı 
ilə bağ lı araş dır ma lar apar ma la rı nın əhə miy yə ti ni qeyd edib.

Da ha son ra çı xış edən Fax ra lı 1 nöm rə li ic ti mai mək tə bi nin ədə-
biy yat mü əl li mi Fat ma As lan qı zı H.Məm məd li nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğın dan da nı şıb, maa rif fə dai si ad lan dı rı lan ali min Gür cüs tan da 
və Azər bay can da maa rif çi li yin in ki şa fı na bö yük töh fə lər ver di yi ni 
bil di rib.

Tür ki yə nin Gür cüs tan da kı sə fi r li yi nin əmək da şı Ya lınkı lıç və 
baş qa la rı çı xış edə rək H.Məm məd li nin zən gin ya ra dı cı lı ğı na nə zər 
sa lıb, ta nın mış elm xa dim lə ri və ədib lə rin onun haq qın da söy lə dik-
lə ri fi  kir lə ri və xa ti rə lə ri bö lü şüb lər.

Son da mək təb li lər H.Məm məd li nin şe ir lə rin dən par ça lar söy lə-
yib, Aşıq Nar gi lə Meh ti ye va onun şe ir lə ri nə bəs tə lə nən aşıq mah-
nı la rı nı ifa edib.

H.Məm məd li nin öv lad la rı elm fə dai si nin ya ra dı cı lı ğı na ve ri lən 
yük sək qiy mə tə gö rə na tiq lə rə və təd bi rin təş ki lat çı la rı na min nət-
dar lıq edib lər.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun şö bə mü di ri Ra ma zan Qa far-
lı    AZƏRTAC-a mü sa hi bə sin də de yib ki, gör kəm li pe da qoq H.Məm-
məd li Gür cüs tan da və Azər bay can da pe da qo ji sa hə də çox bö yük 
uğur lar qa za nıb. Onun fəa liy yə ti di gər alim lər üçün nü mu nə dir.

“H.Məm məd li müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin qu rul du ğu 
dövr də ana dan olub. Onun “Də də Qor qud” das ta nı ilə bağ lı təd qi-
qat la rı müa sir alim lər və araş dır ma çı lar üçün əsl el m mən bə yi dir”, 
– de yə R.Qa far lı vur ğu la yıb.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun şö bə mü di ri Sey fəd din Rza-
soy    AZƏRTAC-a mü sa hi bə sin də de yib: “H.Məm məd li Azər bay can 
mə də niy yə ti nin, folk lor şü nas lı ğı nın in ki şa fın da, “Də də Qor qud“ 
epo su nun təd qi qa tın da çox bö yük rol oy na yıb. Onun zən gin el mi 
ya ra dı cı lı ğı nın bö yük bir his sə si Də də Qor qud la bağ lı olub. “Ki ta-
bi-Də də Qor qud” das ta nı ilə bağ lı araş dır ma la rı Azər bay can da və 
Tür ki yə də bu epo sun təd qi qin də xü su si bir mər hə lə açıb”.

Xə ta yi Əzizov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tbilisi
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Bu gün ana şə hə ri miz Tifl  is də gör kəm li pe da qoq, maa rif xa di-
mi, “Də də Qor qud” epo su nun yo rul maz təd qi qat çı sı Hü seyn qu-
lu Məm məd li nin 100 İL LİK YU Bİ LE Yİ TƏN TƏ NƏ Lİ ŞƏ KİL DƏ 
QEYD OLUN DU. Təd bir də Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı Folk-
lor İns ti tu tunun Də də Qor qud şö bə si nin mü di ri, “Də də Qor qud” 
jur na lı nın baş re dak to ru, pro fes sor Ra ma zan Qa far lı, hə min İns-
ti tutun Mi fo lo gi ya şö bə si nin mü di ri, pro fes sor Sey fəd din Rza soy, 
Fax ra lı 1 say lı or ta mək tə binin dil-ədə biy yat mü əl li mi Fat ma As-
lanqı zı, Dər viş Os man və baş qa la rı gör kəm li maa rif xa di mi nin çox-
say lı fəa liy yə tin dən ürəkdo lu su da nış dı lar. Təd bir də Fax ra lı or ta 
mək tə bi nin şa gird lə ri tə rə fi n dən gör kəm li pe da qo qun şeir lə ri səs-
lən di. Aşıq Nar gi lə nin ifa sı təd bi rə xü su si ov qat bəxş et di. Təd bir də 
Azər bay can və Tür ki yə sə fi r li yi nin nü ma yən də lə ri, təd qi qat çı lar, 
ya zar lar, ic ti maiy yə tin nü ma yən də lə ri, mil lət və kil lə ri iş ti rak et di-
lər. Təd bir də Axun dov adı na mu ze yin di rek to ru Ley la Əli ye va nın 
ün va nı na xoş söz lər səs lən di. Gör kəm li pe da qo qun oğul la rı pro-
fes sor El xan Məm məd li və El dar Məm məd li təd bir iş ti rak çı la rı na 
min nət dar lı ğı nı bil dir di lər. 
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Alixan Yahyaoğlu
23 ноя. 2019 г. в 21:43

QORQUDŞÜNAS ALİM HÜSEYNQULU MƏMMƏDLİNİN 
100 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNDU

Gör kəm li ic ti mai xa dim, vax tilə Azər bay can Maa rif Na zir li yin-
də 20 ilə ya xın mək təb lər üz rə ins pek tor iş lə miş, “De yi lən lər gəl di 
ba şa”,  “Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər” ki tab la rı nın, “Dün-
ya nı dü şün dü rən Də də Qor qud” mo noq ra fi  ya sı nın mü əl li fi  və  
““Ki ta bi-Də də Qor qu d”un bib lioq ra fi  ya sı” və Ki ta bi-Də də Qor qud 
En sik lo pe di ya sı ki ta bı nın mü əl lifl  ə rin dən bi ri, qor qud şü nas lı ğın 
gör kəm li təd qi qat çı sı alim Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm məd li-
nin (Fax ra lı kən di) ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə bu gün 
Tifl  is də M.F.Axun do vun ev-mu ze yin də Bor ça lı zi ya lı la rı nın və ic ti-
ma iyyə ti nin iş ti ra kı ilə təd bir ke çi ril di.

Təd bir də AMEA-nın Folk lor İns ti tu tunun pro fes sor la rı, Azər-
bay ca nın Gür cüs tan da kı sə fi r li yi nin nü ma yən də lə ri, Bor ça lı nın ta-
nın mış zi ya lı la rı və ic ti mai xa dim lə ri, şa ir və jur na list lə ri, elə cə də 
mək təb li lə ri, aşıq sə nə ti nin us tad və ba la ca aşıq la rı iş ti rak et di lər.

Təd bir də təd qi qat çı ali min öv lad la rı folk lor şü nas alim El xan 
Məm məd li, iq ti sad çı alim El dar Məm məd li, Ra miz və Fi rən giz qar-
daş-ba cı la rı iş ti rak et di lər və yu bi ley təş ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la-
rı na öz tə şək kür lə ri ni bil dir di lər. 
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Müşfi q Borçalı
ZİM.Az – “ZİYA” İnformasiya Mərkəzi
28 ноя. 2019 г. в 17:12

TBİLİSİDƏ QORQUDŞÜNAS ALİM HÜSEYNQULU 
MƏMMƏDLİNİN 100 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB

2019-cu il no yab rın 23-də Tbi li si də ki M.F.Axun dov adı na Azər-
bay can Mə də niy yə ti Mu ze yin də Azər bay can ədə biy ya tı nın gör-
kəm li nü ma yən də lə rin dən bi ri, ta nın mış maa rif xa di mi, “Ki ta bi-
Də də Qor qud” epo su nun araş dı rı cı sı, folk lor şü nas alim Hü seyn-
qu lu Məm məd li nin (Məm mə do vun) ana dan ol ma sı nın 100 il lik 
yu bi le yi qeyd olu nub.

Zim. Az  xə bər ve rir ki, bö yük ali min yu bi le yi ilə əla qə dar təş kil 
olun muş də yir mi ma sa da Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı-
nın (AMEA) nü ma yən də lə ri, Azər bay ca nın və Tür ki yə nin Gür cüs-
tan da kı sə fi r li yi nin əmək daş la rı, H.Məm məd li nin öv lad la rı, ya xın-
la rı, zi ya lı lar iş ti rak edib lər.

Təd bir də əv vəl cə H.Məm məd li nin xa ti rə si bir də qiq əlik sü kut la 
yad olu nub.

Son ra mu ze yin di rek to ru, Azər bay ca nın Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Ley la Əli ye va çı xış edə rək H.Məm məd li nin ya ra dı cı lı ğın dan 
söz açıb, 1919-cu ilin no yab rın da Bor ça lı ma ha lın da, Bol ni si ra yo-
nu nun Fax ra lı kən din də ana dan ol muş ali min el mi fəa liy yə ti nin 20 
il dən ço xu nun Gür cüs tan la bağ lı ol du ğu nu bil di rib.
Şa ir Os man Dər viş çı xı şın da ali min ya ra dı cı lı ğı nı bir ne çə mər-

hə lə yə bö lüb. Bil di rib ki, ta nın mış zi ya lı öm rü nün 50 ili ni el mi fəa-
liy yə tə həsr edib.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun Də də Qor qud şö bə si nin mü-
di ri, pro fes sor Ra ma zan Qa far lı bil di rib ki, 1919-cu il də Bor ça lı 
ma ha lın da ana dan olan H.Məm məd li 20 il Gür cüs tan da pe da qo-
ji fəa liy yət lə məş ğul olub. Son ra dan Ba kı ya kö çən alim oza man kı 
Maa rif Na zir li yin də el mi-pe da qo ji fəa liy yət lə məş ğul olub. Onun 
söz lə ri nə gö rə, Hü seyn qu lu Məm məd li tək cə ic ti mai xa dim de yil, 
həm də xey riy yə çi, pub li sist, şa ir, jur na list və təd qi qat çı olub. Onu 
haq lı ola raq “Xalq ali mi” ad lan dı rıb lar. “H.Məm məd li “Də də Qor-
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qud” das ta nı nı ən ge niş, ət rafl  ı və sis tem li təd qiq edən alim lər dən 
bi ri olub. O, epo su Türk mə nis tan, Tür ki yə və Ru si ya da da araş dı-
rıb”, – de yə R.Qa far lı vur ğu la yıb. Şö bə mü di ri Azər bay can da və 
Gür cüs tan da gənc alim lə rin H.Məm məd li nin ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı 
araş dır ma lar apar ma la rı nın əhə miy yə ti ni qeyd edib. 

“H.Məm məd li müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin qu rul du ğu 
dövr də ana dan olub. Onun “Də də Qor qud” das ta nı ilə bağ lı təd qi-
qat la rı müa sir alim lər və araş dır ma çı lar üçün əsl elm mən bə yi dir”, 
– de yə R.Qa far lı vur ğu la yıb.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun şö bə mü di ri Ra ma zan Qa far-
lı    AZƏRTAC-a mü sa hi bə sin də de yib ki, gör kəm li pe da qoq H.Məm-
məd li Gür cüs tan da və Azər bay can da pe da qo ji sa hə də çox bö yük 
uğur lar qa za nıb. Onun fəa liy yə ti di gər alim lər üçün nü mu nə dir.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun şö bə mü di ri Sey fəd din Rza-
soy    AZƏRTAC-a mü sa hi bə sin də de yib: “H.Məm məd li Azər bay can 
mə də niy yə ti nin, folk lor şü nas lı ğı nın in ki şa fın da, “Də də Qor qud” 
epo su nun təd qi qa tın da çox bö yük rol oy na yıb. Onun zən gin el mi 
ya ra dı cı lı ğı nın bö yük bir his sə si “Də də Qor qud” la bağ lı olub. “Ki-
ta bi-Də də Qor qud” das ta nı ilə bağ lı araş dır ma la rı Azər bay can da 
və Tür ki yə də bu epo sun təd qi qin də xü su si bir mər hə lə açıb”. 

Da ha son ra çı xış edən Fax ra lı 1 nöm rə li ic ti mai mək tə bi nin ədə-
biy yat mü əl li mi Fat ma As lan qı zı H.Məm məd li nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğın dan da nı şıb, maa rif fə dai si ad lan dı rı lan ali min Gür cüs tan da 
və Azər bay can da maa rif çi li yin in ki şa fı na bö yük töh fə lər ver di yi ni 
bil di rib.

Tür ki yə nin Gür cüs tan da kı sə fi r li yi nin əmək da şı Ya lınkı lıç və 
baş qa la rı çı xış edə rək H.Məm məd li nin zən gin ya ra dı cı lı ğı na nə zər 
sa lıb, ta nın mış elm xa dim lə ri və ədib lə rin onun haq qın da söy lə dik-
lə ri fi  kir lə ri və xa ti rə lə ri bö lü şüb lər.

Son da mək təb li lər H.Məm məd li nin şe ir lə rin dən par ça lar söy lə-
yib, Aşıq Nar gi lə Meh ti ye va onun şe ir lə ri nə bəs tə lə nən aşıq mah-
nı la rı nı ifa edib.

H.Məm məd li nin öv lad la rı folk lor şü nas alim El xan Məm məd li, 
iq ti sad çı alim El dar Məm məd li, Ra miz və Fi rən giz qar daş-ba cı ları 
elm fə dai si nin ya ra dı cı lı ğı na ve ri lən yük sək qiy mə tə gö rə na tiq lə rə 
və təd bi rin iş ti rak çı la rı na min nət dar lıq edib lər.

Xa tır la dım ki, gör kəm li ic ti mai xa dim, ta nın mış təd qi qat çı, qor-
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qud şü nas alim H.Məm məd li vax tilə Azər bay can Maa rif Na zir li-
yin də 20 ilə ya xın mək təb lər üz rə ins pek tor iş lə miş, “De yi lən lər 
gəl di ba şa”,  “Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər” ki tab la rı nın, 
“Dün ya nı dü şün dü rən Də də Qor qud” mo noq ra fi  ya sı nın mü əl li fi  
və  ““Ki ta bi-Də də Qor qu d”un bib lioq ra fi  ya sı” və Ki ta bi-Də də Qor-
qud En sik lo pe di ya sı ki ta bı nın mü əl lifl  ə rin dən bi ri dir.

ZİM.Az.
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10. Ba msı Bey rək Al pa mı şın va  ri  si  dir  mi  ? (II mə qa lə), “Oğuz
eli” qə ze ti, 6 av qust 1992-ci il.

11. M.F.Kö prü lü za də araş dır ma la rın da “Oğuz” və “Ozan” an-
lam la rı. (I mə qa lə), “Oğuz eli” qə ze ti, 24 de kabr 1992-ci il.

12. Əli Rza. “Oğuz eli” qə ze ti, 24 de kabr 1992-ci il.
13. M.F.Kö prü lü za də araş dır ma la rın da “Oğuz” və “Ozan” an-

lam ları. (II mə qa lə), “Oğuz eli” qə ze ti, 14 yan var 1993-cü il.
14. Də də Qor qu dun şəx siy yə ti və soy kö kü haq qın da. “Də də

Qor qud” jur na lı, № 1, 1993.
15. Qay naq lar da sa zın sö zü və özü. “Yol” qə ze ti, 5 mart 1993-cü

il.
16. Qo puz dan sa za, ozan dan aşı ğa. “Oğuz eli” qə ze ti, 11 mart 

1993-cü il.
17. Bir da ha saz haq qın da. “Oğuz eli” qə ze ti, 5 av qust 1993-cü il.
18. “Ki ta bi-Də də Qor qud” Əli Sul tan lı nın gö zü ilə. “Oğuz eli”

qə ze ti, 16 sent yabr 1993-cü il.
19. İs ma yıl Gül lər (Hü sey noğ lu). “Oğuz eli” qə ze ti, 30 sent yabr 

1993-cü il.
20. Öy rət mək və öy rən mək la zım dır. “Oğuz eli” qə ze ti, 14 okt-

yabr 1993-cü il.
21. Də də Qor qu dun şəx siy yə ti haq qın da. “Oğuz eli” qə ze ti, 25 

no yabr 1993-cü il.
22. Dün  ya qor  qud  şü  nas  lı  ğı  nın ilk bə  ləd  çi  lə  rin  dən. “Oğuz eli”

qə  ze  ti, 25 no  yabr 1993-cü il.
23. “Ki ta bi-Də də Qor qud”da yer ad la rı. “Oğuz eli” qə ze ti, 25 

no yabr 1993-cü il.
24. Hə mid Aras lı. “Oğuz eli” qə ze ti, 23 de kabr 1993-cü il.
25. “Də də Qor qu d”da ata lar söz lə ri. “Oğuz eli” qə ze ti, 23 de-

kabr 1993-cü il.
26. ”Ki ta bi-Də də Qor qud ”da yer ad la rı. “Oğuz eli” qə ze ti, 23 

de kabr 1993-cü il.
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27. Oğuz lar. “Oğuz eli” qə ze ti, 23 de kabr 1993-cü il.
28. İlk araş dı rı cı. “Oğuz eli” qə ze ti, 13 yan var 1994-cü il.
29. “Də də Qor qud”da ata lar söz lə ri. “Oğuz eli” qə ze ti, 13 yan-

var 1994-cü il.
30. Uğur lu ax ta rış. “Oğuz eli” qə ze ti, 1 fev ral 1994-cü il.
31. “Ki ta bi-Də də Qor qud” onun ya ra dı cı lı ğı na işıq sa lan mə şəl

idi. “Oğuz eli” qə ze ti, 18 fev ral 1994-cü il.
32. “Ki ta bi-Də də Qor qud”da yer ad la rı. “Oğuz eli” qə ze ti, 18 

fev ral 1995-ci il.
33. ”Ki ta bi-Də də Qor qud” onun ya ra dı cı lı ğı na işıq sa lan mə şəl

idi. “Oğuz eli” qə ze ti, 22 fev ral 1995-ci il.
34. “Də də Qor qud”da al qış və xe yir-dua la r. “Oğuz eli” qə ze ti, 

22 fev ral 1995-ci il.
35. “Fax ra lıtək ağır elim var mə nim” – “Fax ra lıtək ağır elim var

mə nim” ad lı ki tab da mə qa lə (tər tib edə ni Sə mən dər Məm mə dov). 
Ba kı, Ba kı Uni ver si te ti nəş riy ya tı, 1997, səh. 3-28.

36. “Ki ta bi-Də də Qor qud” türk mən folk lor şü nas lı ğın da (F.Əli-
yev lə bir lik də). “Qo bus tan (gö zəl sə nəd lər top lu su)”. № 1-2, 1997-
ci il.

37. Xal qı mı zın qəh rə man lıq ta ri xi. “Xalq qə ze ti”, 18 fev ral 1998-
ci il.

38. Xal qı mı zın qəh rə man lıq ta ri xi. “Gür cüs tan” qə ze ti, 10 ap rel 
1998-ci il.

39. Tə pə göz mi fo lo ji tə fək kü rün məh su lu ol sa  da, in san la soy-
daş dır. “Azər bay can” jur na lı, № 5, 1998-ci il, səh. 159-166.

40. Ana rın “Də də Qor qud” dün ya sı. ”Ana və tən” qə ze ti, 3 no-
yabr 1998-ci il.

41. Al pa mış. Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe di ya sı. İki cild də, II
cild.Ba kı, “Ye ni Na şir lər Evi”, 2000, səh. 21-23.

42. Rüs təm xan. Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe di ya sı. İki cild-
də. II cild. Ba kı, “Ye ni Na şir lər Evi”, 2000, səh. 260-261.

43. Türk mən ədə biy yat şü nas lı ğın da. (həm mü əl lif). Ki ta bi-Də-
də Qor qud En sik lo pe di ya sı. İki cild də. II cild. Ba kı, “Ye ni Na şir lər 
Evi”, 2000, səh. 315-316.

44. “Fax ra lıtək ağır elim var mə nim. Sə mən dər Məm mə do vun 
ey niadlı ki ta bın da mə qa lə. Ba kı, “Nur lan”, 2000, səh. 5-26

45. Ta ri xi və ədə bi qay naq lar da “Ki ta bi-Də də Qor qud” mo tiv-
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lə ri. Azər bay can şi fa hi ə də biy ya tı na da ir təd qiq lər. X ki tab, Ba kı, 
“Sə da” nəş riy ya tı, 2001, səh. 182-198.

b) Mək təb şü nas lı ğa aid mə qa lə lər
1. Pe da qo ji şu ra nın işi nə diq qə ti ar tır ma lı. “Azər bay can mü əl-

li mi” qə ze ti, 27 fev ral 1964-cü il.
2. Ye ni hə yat kənd mək tə bin də. “Azər bay can mü əl li mi” qə ze ti, 

11 iyun 1964-cü il.
3. Kür də mir li lə rə nə cib iş də kö mək et mə li. “Azər bay can mü əl-

li mi” qə ze ti, 28 iyun 1964-cü il.
4. Al nıaçıq, üzüağ. “Azər bay can mü əl li mi” qə ze ti, 28 iyun 

1964-cü il.
5. İşə vic dan la ya na şan da. “Azər bay can  mü əl li mi” qə ze ti, 23 

iyul 1964-cü il.
6. Att  es tat mü hüm təh sil sə nə di dir. “Azər bay can mü əl li mi” 

qə ze ti, 11 iyun 1964-cü il.
7. İlk ad dım. “Azər bay can mü əl li mi” qə ze ti. 3 sent yabr 1964-cü 

il.
8. Xaç maz lı la ra iş gü zar yar dım gös tər mə li. “Azər bay can mü əl-

li mi” qə ze ti, 20 mart 1966-cı il.
9. Za ma nın çağ ırı şı və tə lə bi. “Azər bay can mü əl li mi” qə ze ti, 28 

av qust 1968-ci il.

III Oçek lər

1. “Qə lə bə” kol xo zun da. “Şər qin şə fə qi” qə ze ti, 2 fev ral 1958-ci
il.

2. Na mus lu əmək və fə rəh li nə ti cə. “Al bay raq” qə ze ti, 11 okt-
yabr 1959-cu il.

3. Qa baq cıl bri qa dir. “Al bay raq” qə ze ti, 13 de kabr 1959-cu il.
4. Ki tab xa na çı qız. “Al bay raq” qə ze ti, 1959-cu il.
5. Na ra hat tə bi ət li aq ro nom. Tbi li si ra dio su. 1959-cu il.
6. İs te dad lı mü əl lim, tə va zö kar in san. “Al bay raq”qə ze ti, 31 

yan var 1968-ci il.
7. Ürək ay rıl mır. “Azər bay can mü əl li mi” qə ze ti, 31 yan var 

1968-ci il.
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IV Şe ir lər

1. Hə ya sız. “So vet Gür cüs ta nı” qə ze ti, 25 mart 1961-ci il.
2. Ka man dar. “Ye ni Mar neu li” qə ze ti, 29 no yabr 1980-ci il.
3. Bu kə da. “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze ti, 25 fev ral 1983-cü 

il.
4. Mə nim qo ca la ra ya zı ğım  gə lir. “Fax ra lıtək ağır elim var mə-

nim” ki ta bı (tər tib edə ni  Sə mən dər Məm mə dov). Ba kı, Ba kı Uni-
ver si te ti nəş riy ya tı, 1997, səh. 74-75.

5. Vəs fi -hal. Ye nə ora da, səh. 75-76.
6. Bu dün ya nın eti ba rı. Ye nə ora da, səh. 76.
7. Də li Dom rul Əz ra yıl la gü ləş sə. Ye nə ora da, səh. 76.
8. Dərd əlin dən da ğa çıx dım. Ye nə ora da, səh. 76
9. Duz-çö rək kəs di yim və fa sız dos tum. Ye nə ora da, səh. 76.
10. Ka man dar. Ye nə ora da, səh. 76-78.
11. Mə  nim qo ca la ra ya zı ğım gə lir. “Fax ra lıtək ağır elim var mə-

nim” ki ta bı (tər tib edə ni  Sə mən dər Məm mə dov). Ba kı, “Nur lan”, 
2000, səh. 78-79.

12. Vəs fi -hal. Ye nə ora da, səh. 79-80.
13. Bu dün ya nın eti ba rı. Ye nə ora da, səh. 80-81.
14. Də li Dom rul Əz ra yıl la gü ləş sə. Ye nə ora da, səh. 81.
15. Dərd əlin dən da ğa çıx dım. Ye nə ora da, səh. 81.
16. Duz-çö rək kəs di yim və fa sız dos tum. Ye nə ora da, səh 81.
17. Ka man dar. Ye nə ora da, səh. 81-82.
18. Bə  növ  şə. Bə  növ  şə çə  lən  gi. Al  ma  nax (tər  tib  çi T.Ab  bas  lı). Ba -

kı, “Adi  loğ  lu” nəş  riy  ya  tı, 2007, səh. 66.
19. De yil. “Xal qın ina mı” qə ze ti, 12-20 no yabr 2008-ci il.
20. Mə nim qo ca la ra ya zı ğım gə lir. Ye nə ora da.
21. Ka man dar. Xan Ka man dar. Ba kı, “Elm və təh sil” nəş riy ya tı,

2012, səh. 309.

V Xa ti rə lər

1. Xalq şai ri Fax ra lı da. “Azər bay can mü əl li mi” qə ze ti, 28 ap rel 
1976-cı il.

2. Xalq şai ri Fax ra lı da. “Mən el lər oğ lu yam”. Ba kı, “Gənc-
lik”nəş riy ya tı, 1984, səh. 263-269.
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3. Ötən gü nə gün çat maz. Pro fes sor  Şə mis tan Mi ka yı lo vun 
ömür ki ta bın dan sə hi fə lər. Azər bay can El mi-Təd qiqat  Pe da qo ji 
Elm lər İns ti tu tunun nəş ri. Ba kı, 1999, səh. 197-199.

4. İlk ta nış lıq, son gö rüş... Rek vi yem. (Tər tib edə ni Di la rə Əzi-
za ğa qı zı Mi rəh mə do va-Əli za də). Ba kı, “Azər bay can” nəş riy ya tı, 
2003, səh. 198-201.

5. O, qo hum can lı in san idi. L.Ço ba nov. Əli yev Əli Bay ram oğ-
lu. Ba kı, “Nur lar” Nəş riy yat-Po liq ra fi  ya Mər kə zi, 2006, səh. 49-50.

VI H.Məm məd li nin özü və əsər lə ri haq qın da

a) ki tab
1. Özü üçün ya şa ma yan in san. Top la yan və tər tib edə ni El dar 

Hü seyn qu lu oğ lu. Ba kı, “Nur lan”, 2008, 387 səh.
b) mə qa lə lər
1. Məm məd Məm mə dov. Maa rif fə dai si. “So vet Gür cüs ta nı”

qə ze ti, 21 av qust 1990-cı il.
2. Na fi z Ələk bər li, Fa riz Və li yev. Öm rün uzun ol sun, ağ saq qal. 

“Maa rif çi” qə ze ti, 16 iyun 1995-ci il.
3. S.Məm mə dov. “Fax ra lıtək ağır elim var mə nim”. Ba kı, Ba kı

Uni ver si te ti nəş riy ya tı, 1997, səh. 73.
4. Ya sə mən Nə bi ye va. Də dəm Qor qud ke çən yer di bu yer lər.

“Də də Qor qud” boy la rı nın təd qi qat çı ları möv zu sun da tə lə bə el mi 
konf ran sı nın ma te ri al la rı. Ali Pe da qo ji Qız lar  Se mi na ri ya sı, Ba kı, 
1999.

5. İba dət Rüs tə mov. Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər.
“Bor ça lı” qə ze ti, 31 de kabr 1999-cu il.

6. Ki ta bi-Də də Qor qud En sik lo pe di ya sı. İki cild də, II cild, Ba kı,
“Ye ni Na şir lər Evi”, 2000, səh. 210.

7. Əli Fax ra lı. El lər var ol sun. Tbi li si, 2000, səh. 32-33.
8. Şam xə lil  Məm mə dov. Qor qud dün ya sı na mə həb bət lə yana-

şan da. “Azər bay can mü əl li mi” qə ze ti, 14-20 de kabr 2000-ci il.
9. Sə mən dər Məm mə dov. Fax ra lı tək ağır elim var mə nim. Ba-

kı, “Nur lan”, 2000, səh. 78.
10. Məm məd Sar van. Bor ça lı alim lə ri. Ba kı, Azər bay can Mil li 

Elm lər Aka de mi ya sı nəş riy ya tı, 2001, səh. 463.
11. Va hid Qur ba nov, Sə mən dər Məm mə dov. Adı bəl li, şöh rət- 
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şan lı Fax ra lı. “Əda lət” qə ze ti, 29 iyun 2002-ci il.
12. Rəşid Fax ra lı. Oğuz eli Fax ra lı. Ba kı, “Əbi lov, Zey na lov və

qar daş la rı”, 2002, səh. 400.
13. Müş fi q Ço ban lı. “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun  beş..”, “Şər qin 

sə si” qə ze ti, № 10 (100), mart 2003-cü il.
14. Sü ley man Ço ba nov. “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş...” ki-

ta bı və dü şün cə lə rim. “Dün ya nın sə si” qə ze ti, 4 mart 2003-cü il.
15. Şam xə lil Hə tə moğ lu (Məm mə dov). “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri

ol sun beş...”, “Azər bay can mü əl li mi” qə ze ti, 4-10 ap rel 2003-cü il.
16. Şa mil Qur ba nov. Mə nim ilk ədə biy yat mü əl li mim. “Azər-

bay can” qə ze ti, 25 iyun 2003-cü il.
17. Şa mil Qur ba nov. Mü əl lim lər. Ba kı, “Ça şı oğ lu” nəş riy ya tı.

2003, səh. 248-257.
18. M.M.Ab ba sov Sis qa la lı. Sis qa la dan Ba kı ya dək. Ba kı, “Ça şı-

oğ lu”, 2004, səh. 144.
19. Tey mur Əh mə dov. XX əsr Azər bay can ya zı çı la rı. En sik lo pe-

dik mə lu mat ki ta bı. Ba kı, “Nur lar” Nəş riy yat-Po liq ra fi  ya Mər kə zi, 
2004, səh. 396.

20. Mu sa Nə bi oğ lu. El dən ge dən ki şi. “Ulu kör pü” qə ze ti, 30 
sent yabr 2005-ci il.

21. Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm məd li. “Bor ça lı” qə ze ti, 6 
okt yabr 2005-ci il.

22. Hü seyn qu lu Məm məd li. “Ədə biy yat” qə ze ti, 14 okt yabr 
2005-ci il.

23. Sə mən dər Məm mə dov. El ada mı. “Mər hə mət” qə ze ti, 28 
okt yabr – 3 no yabr 2005-ci il.

24. Hü seyn qu lu Məm məd li. “Də də Qor qud” jur na lı, Ba kı,
2005/4, səh. 194-195.

25. Şam xə lil Məm məd li. Gö zəl maa rif iş çi si, el ağ saq qa lı. “Azər-
bay can mü əl li mi” qə ze ti, 10 fev ral 2006-cı il.

26. Dün ya ma lı Kə rəm. Fər ha dı idin. “Gür cüs tan” qə ze ti, 17 
mart 2006-cı il.

27. Ka mil Və li Nə ri ma noğ lu. Ağ saq qal qor qud şü nas. “525-ci 
qə zet”, 7 ap rel 2006-cı il.

28. Sey fəd din Rza soy. Qor qud şü nas kar va nı nın cə fa keş yol çu-
su. “Də də Qor qud”, el mi-bə dii top lu. Ba kı, 2006, № 1, səh. 186-191.

29. Ələd din Bor ça lı. Bor ça lı dır elim mə nim. Ba kı. “El” Nəş riy-
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yat-Po liq ra fi  ya Şir kə ti MMC. 2008, səh. 179.
30. Mu sa Nə bi oğ lu. Öm rü müz dən ke çən qa tar. Ba kı, “Nur lan”

2008, səh. 223-224.
31. Sə mən dər Məm mə dov. İkin ci “Də də Qor qud” das ta nı. “Xal-

qın in a mı” qə ze ti, 12-20 no yabr 2008-ci il.
32. Sə mən dər Məm mə dov. Ağır el sən, Bor ça lı da adın var. Ba kı,

“Elm və təh sil”, 2009, səh. 28-38.
33. Sə mən dər Məm mə dov. Özü üçün ya şa ma yan in san. “Təh sil 

prob lem lə ri” qə ze ti, 11-20 yan var 2009-cu il.
34. Sə mən dər Məm mə dov. Özü üçün ya şa ma yan in san. “Nax çı-

van” qə ze ti, 31 yan var 2009-cu il.
35. Ömər Qo çu lu. Göz dən sö zə. Ba kı, “İn cə” nəş riy ya tı, 2010,

səh. 234-238.
36. El dar Tə bib. “Ki ta bi-Də də Qor qud” ba rə də bə zi dü şün cə lər.

Unu dul maz qor qud şü nas ali mi miz, rəh mət lik Hü seyn qu lu Məm-
məd li nin əziz xa ti rə si nə həsr olu nur. “Ozan dün ya sı” jur na lı, № 1, 
2011-ci il.

37. Safl ıq örnəyi. (Toplayıb tərtib edənlər: İsa Babaşov, Əmirxan
Babaşov, Məmmədəli Babaşlı), Bakı, “İDEAL-PRİNT”, 2012, səh. 
15.

38. Sü ley man Ço ba nov. Özü üçün ya şa ma yan in san. “Zi ya” qə-
ze ti, N09 (09)okt yabr 2015.

39. Sə mən dər Məm mə dov. Fax ra lı lar. (I ki tab), Ba kı, “Elm və
təh sil”, 2017, səh. 76-83.

40. M.Kə ri mov. Fax ra lı kən di nin ta ri xi haq qın da yad daş ki ta bı.
Ba kı, 2015, səh. 53.

41. Bin nət Əli oğ lu. Qor qud şü nas lıq kar va nı nın cə fa keş yol çu su. 
“Gür cüs tan” qə ze ti, 29 no yabr 2019-cu il.

42. Tbi li si də qor qud şü nas alim Hü seyn qu lu Məm məd li nin 100 
il lik yu bi le yi  qeyd olu nub. “Şər qin sə si” qə ze ti, 30 de kabr 2019-cu 
il.

43. Sə mən dər Məm mə dov. Alim ta nı yı ram, qo ca Qaf qa zın çeş-
mətək du ru lub di bin dən çı xır. “Mü əl lim sö zü” qə ze ti, № 1 (84), 
yan var 2020-ci il.

44. Sə mən dər Məm mə dov. Öm rüm bo yu ya nıl ma dım. Ba kı, “3
say lı Ba kı Mət bəə si” ASC. Ba kı, 2020, səh. 14-21.
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SƏMƏNDƏR MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 

“Qızıl qələm”, “Vətən” fəxri media 
və “Araz” ali ədəbi mükafatları laureatı

İKİNCİ “DƏDƏ QORQUD” DASTANI

(Bö yük folk lor şü nas, gör kəm li pe da qoq, hü nər vər və tən-
pər vər, gö zəl in san, mər hum Hü seyn qu lu Məm məd li haq-
qın da nəşr olun muş “Özü üçün ya şa ma yan in san” xa ti rə lər 
ki ta bı ba rə də qeyd lər)

Hər bir fər din sırf özü   nə məx sus ömür pa yı var. İn  san hə min 
ömür yo  lu nu elə keç mə li dir ki, ba xan lar ora  da qo yu lan iz lə rin xe-
yir  xah lıq və qüd siy yət çə ki si ni gö rə bil sin lər. Gö rüb qiy  mət    lən  dir-
sin lər. Qiy mət lən  di  rib onu gə lə cək nə sil lə rə ər  mə ğan ver  sin  lər. Bu 
ya  zı da elə bir in san haq  qın da söz açı ram ki, özü  nə  məx  sus ömür 
pa yı nı tək cə özü üçün ya şa ma yıb. Hə min şəxs ömür yo lu nu elə ke-
çib ki, onun iz lə ri nin xe yir xah  lıq çə ki  si nin ağır lı ğı heç bir tə rə zi yə 
sı ğan de yil dir. Onu qiy  mət  lən  dir mə yə cəhd edib  lər və gə lə cək nə-
sil lə rə ər mə ğan qo  yub lar. Bu ər mə ğan “Özü üçün ya şa ma yan in-
san” ad lı ki tab dır. O in sa nın adı isə Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu 
Məm məd li dir.

Bu il Ba kı da “Nur lan” nəş riy ya tın da nəşr olu nan hə min ki tab 
öm rü nün ya rı sın dan ço xu nu Gür cüs tan və Azər bay can res  pub  li  ka -
la rın da xal qın maa rif lən mə si nə, xalq təh si li nin in ki şa fı na və ke çən 
əs rin 80-ci il lə rin dən hə ya tı nın so nu na ki mi “Də də Qor  qud” boy  la -
rı  nın araş dı rıl ma sı na həsr et miş Hü seyn qu lu Məm  mə dov haq  qın-
da Azər bay ca nın gör kəm li alim lə ri nin, iş yol  daş   la rı nın, tə lə  bə  lə ri-
nin və onu ya xın dan ta nı yan in san la rın xa  ti  rə lə rin dən iba rət dir. Ki-
ta ba həm də H.Məm məd li nin ya ra dı  cı  lı  ğın dan nü  mu  nə  lər və onun 
ki tab la rı haq qın da mət bu at da dərc olun muş mə qa lə lər və s. da xil 
edil miş dir.

Fəxr edi rəm ki, bu ki tab da mə nim də “El ada mı” sər löv hə li xa ti-
rə mə qa ləm yer al mış dır. Qü rur du yu ram ki, Hü seyn qu lu mü əl lim 
mü əl li fi ol du ğum “Fax ra lı tək ağır elim var mə nim” ad lı ki ta bı ma 
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ya zıl mış ön sö zün mü əl li fi dir. Se vi ni rəm ki, onun haq qın da söz de-
miş müq tə dir zi ya lı la rın ara sın da mə nim də adım var dır.

Hü seyn qu lu Məm məd li 1919-cu ilin ba har bay ra mın da Gür      cüs  -
ta nın Bor ça lı ma ha lı nın (in di ki Bol ni si ra yo nu nun) Fax ra lı kən din-
də ana dan olub. 1941-1962-ci il lər də Gür cüs ta nın tə lim Azər bay can 
di lin də olan or ta mək təb lə rin də di rek tor müa vi ni, di rek tor və zi fə -
lə  rin  də ça lı şıb. 1962-ci il də Ba kı ya kö çüb. 1963-1980-ci il lər də Azər -
bay can SSR Maa rif Na zir li yin də mək təb ins pek to ru və zi  fə  sin də 
ça lı şıb. Qa lan öm rü nü “Də də Qor qud” boy la rı nın təd qi  qi  nə həsr 
edib. Fax ra lı or ta mək tə bi nin mə zun la rı ara sın dan çıx  mış yüz dən 
çox ali min ye tiş mə sin də onun müs təs na xid mət lə ri ol  muş dur. Pro-
fes sor, Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Məc li  si  nin bi rin ci və ikin ci 
ça ğı rış de pu ta tı se çil miş Şa mil Qur ba nov, ipək çi lik üz rə res pub li-
ka da ilk elm lər dok to ru ol muş Na maz Bə də lov, fi zi ka-ri ya ziy yat 
elm lə ri dok to ru Ta hir Pə na hov, şa ir Ab bas Ab dul la və baş qa la rı 
məhz Hü seyn qu lu Məm məd li nin ye tir mə lə ri dir.

Zə ma nə mi zin Də də Qor qu du

Fran sız bəs tə ka rı və di ri jo ru Şarl Qu no (1818-1893) ya zıb: “Bi-
zi özü müz də sax la dı ğı mız dan da ha çox baş qa sı na ver  di  yi  miz zən-
gin ləş di rir”. Hü seyn qu lu mü əl li min xa rak te ri nin bü töv  lü  yü nü və 
zən gin li yi ni ümu mi ləş dir mək üçün onun gör dü yü əzə mət li iş lər sı-
ra sın dan yal nız qor qud şü nas lı ğa ver di yi töh  fə  lə ri sa da la maq ye tər: 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su nun 1300 il lik yu bi le yi ərə fə sin də işıq 
üzü gör müş Də də Qor qud En  sik  lo  pe di ya sı nın ər sə yə gəl mə sin də 
Hü seyn qu lu mü əl li min mə   sul ka  tib ki mi bö yük zəh mə ti ol muş dur. 
H.Məm məd li müx  tə lif vaxt  lar da epos la bağ lı nəşr et dir di yi mə-
qa lə lə ri bir ye rə top la ya raq “Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer-
lər…” ki ta bı nı ara  ya gə tir miş dir. O, “Dün ya nı dü şün dü rən Də də 
Qor qud” ad lı təd  qi qat əsə ri ni ça pa ha zır la mış dı. “Ki ta bi-Də də Qor-
qud”un təd  qiq ta ri xi, coğ ra fi ya sı, “Ki ta bi-Də də Qor qud”un qə dim 
yu  nan mi fo lo gi ya sı ilə, həm çi nin türk xalq la rı nın di gər epos la rı ilə 
sü jet bağ lı lı ğı və di gər prob lem lər onun əsas təd qi qat möv  zu  la rı 
ol muş dur.

Aka de mik Bə kir Nə bi yev Hü seyn qu lu mü əl li min “Də dəm Qor-
qud gə zən yer di bu yer lər” mo noq ra fi ya sı na mü na si bət bil di rər kən 
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bu əsə rə bü töv lük də rəh mət li yin ver di yi ad üs tün də da yan mış dır: 
“Də dəm Qor qud gə zən yer di bu yer lər”. Bu nun özü elə, əs lin də, 
çox gö zəl bir es te tik folk lor nü mu nə si dir. Mən ina  nı ram ki, bu mə-
qa lə nin baş lı ğın dan gö tü rü lüb dö nə-dö nə şe  ir lər ya zı la caq, mət ləb-
lər iz har olu na caq, aş kar edi lə cək. On  da ha mı Hü seyn qu lu mü əl li-
mi məm nun-məm nun xa tır la  ya  caq  dır”.

Gür cüs tan Res pub li ka sı nın Əmək dar jur na lis ti, Azər bay can Ya-
zı çı lar Bir li yi nin üz vü Dün ya ma lı Kə rəm (Əli yev) isə Hü seyn qu lu 
Məm məd li ni “Zə ma nə mi zin Də də Qor qu du” ad lan dı rır.

Döv rü nü 50 il qa baq la yan mü əl lim

Bio lo gi ya elm lə ri na mi zə di Na dir Qur ba nov Hü seyn qu lu mü-
əl lim haq qın da xa ti rə mə qa lə sin də ya zır: “Ya dım da dır, o bi zə dərs 
de yən də möv zu ya aid su al lar ve ri lər di və hər bir şa  gird ona pay-
lan mış və rəq də ba şa düş dü yü ki mi sua lı ca vab  lan  dı rar dı. Son ra 
şa gird lə rin dü şün mə qa bi liy yə ti ni yox la maq məq sə di lə, fi kir ləş mə 
sər bəst li yi ni mü əy yən et mək üçün şi fa hi su al lar ve ri lər di. Hal-ha-
zır da bu me tod “in te rak tiv me tod – be yin həm lə si” ad la nır. Hü-
seyn qu lu mü əl lim be lə dərs me to  dun  dan hə lə 50-60 il bun dan əv vəl 
is ti fa də et miş dir və mü əl  lim  lər dən də bu nu tə ləb et miş dir. Odur ki, 
Fax ra lı or ta mək  tə  bi nin mü əl lim lə ri öz mə zun la rı ilə fəxr edir lər”.

Mər hum fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şa mil Qur  ba  nov 
“Mə nim ilk ədə biy yat mü əl li mim” xa ti rə mə qa  lə  sin  də ya  zır: “…
Şah buz lu ib ti dai mək tə bin də oxu yur dum. Hə min mək  tə bi bi ti rib 
or ta mək tə bə ke çən də Hü seyn qu lu mü əl lim yu xa rı si nif lər də dərs 
de mə yə baş la dı. Çox ay dın və şi rin dik si ya sı var  dı, ədə biy ya tı da 
çox gö zəl bi lir di. Konk ret əsər lə rin təh li li gə  lən də hər şe yi unu-
durduq, bü tün fik ri miz-zik ri miz ob raz lar da olur du. Mən on da Hü-
seyn qu lu mü əl li mə və onun dərs lə ri nə vu rul  dum”.

Ste reo tip lə rə qar şı çı xan zi ya lı

“Mə nə viy ya tın əsa sı lə ya qət lə dü şün mək dir”. Bu fəl sə fi qə  na  ət 
fran sız ri ya ziy yat çı sı və fi lo so fu Blez Pas ka lın (1623-1662) müd rik 
fi kir lə rin dən bi ri dir. Hü seyn qu lu mü əl lim mil  lə  tin işıq lı sa ba hı na-
mi nə lə ya qət lə dü şün mə yi ba ca rır dı. Ba  car  dı  ğı nı inam və qə tiy yət-
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lə re al laş dı rır dı. O hət ta mil li men  ta  li  te  ti  miz də ki köh nə ste reo tip-
lə rə də cə sa rət lə qar şı çı xır dı. H.Məm    məd li nin cə sur lu ğu tə fək kür 
də rin li yi nə, cə sa rə ti hü  nər  vər zi rək li yə söy kə nir. Bu hü nər vər li yə 
mi sal ola raq Azər  bay  can Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin iq ti sa di qa-
nun ve ri ci lik şö  bə  si nin baş məs lə hət çi si, döv lət qul lu ğu nun baş mü-
şa vi ri, iq ti sad elm lə ri na mi zə di, baş el mi iş çi Əmir xan Ba ba şo vun 
xa ti rə ya zı sın dan bə zi sə tir lə rin al tı nı cız maq is tə yi rəm: “XX əs rin 
əv vəl lə rin də azər bay can lı qız la rın tez ni şan la nıb ərə get mə si bir 
ənə nə ha lı nı al mış dı. Bu bi zim Fax ra lı kən din də də özü nü gös tə rir-
di. Mək təb li qız lar mək təb dən ya yı nır dı lar. Hü seyn qu lu mü əl lim 
mək təb di rek to ru iş lə di yi vaxt lar bu mey lə son qo yul  du. O il lər də 
bir nə fər də ol sa, mək təbyaş lı qız mək təb dən ya  yın   mır dı. Elə bu sə-
bəb dən də or ta mək tə bi qur ta ran qız lar ali təh sil al maq üçün Ba kı ya 
və di gər şə hər lə rə oxu ma ğa ge dib, ali mək təb lə rə da xil olur du lar.

Bu gün Fax ra lı or ta mək tə bi ni bi ti rən qız lar ara sın da on  lar  ca 
elm lər na mi zə di və müx tə lif sa hə lər üz rə ye tə rin cə kadr lar var dır”. 
Hü seyn qu lu mü əl lim hət ta bu ste reo ti pi tən qid edən “Ki tab xa na çı 
qız” mə qa lə si ni də ya zıb Bol ni si ra yo nu nun “Al bay raq” qə ze ti nin 
1961-ci il mart bu ra xı lı şın da dərc et dir miş di.

Yur du nun də yə ri ni bi rə-beş ar tı ran in san

Hü seyn qu lu Məm məd li haq qın da xa ti rə lər top lu su nun adı ora-
da yer alan mə qa lə lər dən bi ri nin adı na uy ğun dur: “Tək cə özü üçün 
ya şa ma yan in san”. Hə min mə qa lə nin mü əl li fi gör  kəm li pe da qoq, 
şa ir Əli Sən gər li dir. Ə.Sən gər li mə qa lə də əsas vur ğu nu Hü seyn-
qu lu Məm məd li nin mü əl li fi ol du ğu “Gö  rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun 
beş…” ad lı ki ta bı nın üs tü nə sa lır. “Ki ta bın adı bir kən də aid ol sa 
da, bəh rə si bir mil lət üçün fay da lı dı”. Qeyd edim ki, H.Məm məd-
li hə min ki tab da Fax ra lı kən din dən, or ada olan tay fa lar dan, xal qı-
nın məi şə tin dən, o cüm lə dən də dağ  lı, aran lı, bi nə li keç miş hə yat 
tər zin dən və onun ma raq lı mə   qam   la rın dan söh bət açır. Ca hil və 
sa vad sız kom so mol  çu  la  rın və fir qə çi lə rin kol xoz qu ru cu lu ğu nun 
ilk il lə rin də yol ver  dik  lə ri zo ra kı lı ğı, öz ba şı na lı ğı, xal qın ba şı na gə-
ti ri lən mü si  bət  lə ri xa tır la yır, 1937-ci il rep res si ya la rı nın gü nah sız 
qur ban la rı nı ya da sa lır. “Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş…” ki ta-
bın da həm çi nin XX əs rin so nun da keç miş SSRİ əra zi sin də ya şa yan 
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türksoy lu xalq la ra qar şı mil lət çi lik ru hu nu qı zış dı ran xo şa  gəl  məz 
hal lar da qeyd olun muş dur. Ki ta bın məz mu nu tək cə Fax  ra  lı nı de-
yil, bü töv lük də Bor ça lı ma ha lı nı, Tif lis şə hə ri nin Sa bur ta la mə həl-
lə sin dən baş la mış Sar van, Bol nisi, Baş ke çid ra yo nun dan tut muş Er-
mə nis tan əra zi si nə da xil olan Ama si ya ya qə dər bö yük bir coğ ra fi 
əra zi ni əha tə edir.

Ke çən əs rin əv vəl lə rin də bu yer lər də baş ve rən qan lı-qa da lı ha-
di sə lər ki tab da öz ək si ni tap mış dır. Ka mil ta rix çi zəh mə ti nin məh-
su lu olan bu ki tab ba rə də ki ta bın sər löv hə si nə çı xa rıl mış söz lər də 
Aşıq Şen li yin Fax ra lı ya həsr et di yi məş hur şe i  rin  dən  dir. “Gö rüm 
Fax ra lı nın bi ri ol sun beş…” ki ta bı Hü seyn qu lu Məm məd li nin el-
oba qar şı sın da mə nə vi bor cu nu ye ri nə ye tir  mə  si nin ta ri xi təs di qi-
dir. Gö rün aka de mik Bə kir Nə bi yev Hü seyn qu lu Məm məd li nin 
“Gö rüm Fax ra lı nın bi ri ol sun beş…” ki ta bı haq da nə ya zır: “Bu 
(ki ta bın adı nə zər də tu tu lur), tür ki yə li Aşıq Şen li yin bir mis ra sı-
dır. Be lə mis ra lar Bor ça lı da da, Azər bay ca nın bütün folk lo run da da 
min lər lə dir. Am ma Hü  seyn  qu lu mü əl li min həm bi rin ci, həm də bu 
ki ta bın da mis ra nı mo noq ra fi ya, fun da men tal ki ta bın baş lı ğı na çı-
xar ma sı ona əbə diy yət ver di”.
Əbə diy yə t qa zan mış Hü seyn qu lu Məm məd li nin əsər lə ri haq-

qın da mət bu at da çox say lı mə qa lə lər dərc olun muş dur. Hə min 
mə qa lə lə rin, rəy lə rin sə hih ün va nı “Özü üçün ya şa  ma  yan in san” 
xa ti rə lər ki ta bın da gös tə ril miş dir. Hə min ki ta ba ön sö zü fi lo lo gi ya 
elm lə ri na mi zə di Şə rəf Cə lil li yaz mış dır. Ön söz mü əl li fi Hü seyn-
qu lu mü əl li min mə mur ki mi tə mən na sız  lı  ğı  nın, heç za man şöh rət 
da lın ca qaç ma ma sı nın al tı nı cı zır: “Ma  a rif Na zir li yin də tut du ğu 
və zi fə nin adı müfət tiş ol sa da, elə mü əl lim ola raq qal dı! Öy rə də nin, 
öy rə nə nin haqq sə si nə dön dü. Qu ba dan ağ al ma nı, Göy çay dan na-
rı, Gən cə dən xur  ma nı, Lən kə ran dan li mo nu, Sal yan dan, Ağ daş dan 
hey va nı, Şu  şa  dan xa rı bül bü lü, Gə də bəy dən tər bə növ şə ni onun 
eş qi nə də  rib xon ça tut du lar. Aya ğı nın al tın da qoç kəs di lər. Çı ra ğa 
çı raq ki mi bax dı lar. Sə bəb bir idi: bu mü fət tiş o bi ri lər dən de yil-
di. Elin, di lin, öy rə də nin və öy rə nə nin ada mı idi! Haq qın tə rə zi si nə 
pər səng vur maz dı. Dü zü əy ri, əy ri ni düz yaz maz dı…”
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Vətəndən nigaran gedən dahi

Ş.Cə lil li ya zır ki, bü tün da hi lər, is te dad lı in san lar ki mi, Hü seyn-
qu lu mü əl lim də Və tən dən, Qa ra bağ dan ni ga ran get di: “Təb ri zi, 
Dər bən di, Bor ça lı nı, İrə va nı, Göy çə ni, Zən gə zu ru, Də rə lə yə zi, Də-
rə çi çə yini ga vur qa ba ğın da qo lu bağ lı gör mək onun on suz da yu xa 
kön lün dən qəm li ba ya tı lar cü cərt di…”

An caq onu da qeyd et mək ye ri nə dü şər ki, Hü seyn qu lu Məm-
məd li yə adi bir in san ki mi hə yat dan ni ga ran köç dü de mək ol maz. 
Ye nə də Ş.Cə lil li nin tə bi rin cə de sək, bü tün ol muş la ra, olan la ra bax-
ma ya raq, Tan rı ona hər şey nə sib et miş di. Oğul-qız, nə və-nə ti cə 
pa yı ver miş di. Oğ lu ev li, qı zı göy lü ol muş du. El çi ge dib gə lin gə-
tir miş di. Qız kö çü rüb “tax tı nı mən ver dim, bax tı nı Tan rı ver sin” 
söy lə miş di. Xalq şai ri Zə lim xan Ya qub ya zır ki, Hü seyn qu lu mü-
əl li min ya şı 80-i ke çib, 90-ı haq la sa da, hə mi şə sər rast qal mış dır: 
“Adə tən, hə mi şə gör mü şük ki, in san yaş lan dıq ca da nı şı ğı nı iti rir, 
Hü seyn qu lu muüəl lim də isə Al la hın ver gi si ilə bir yer də o mək təb-
dən, mü əl lim dən gə lən ni zam-in ti zam, sə li qə-sah man var idi…

El ağ saq qa lı

Zə lim xan Ya qub Hü seyn qu lu Məm məd li nin bir ağ saq qal ki mi 
ör nək ol du ğu nu vur ğu la yır: “Bi zim an la mı mız da, mən Zə lim  xan 
Ya qu bun şəx sin də, Bor ça lı da ye ti şən zi ya lı la rın an la mın da ağ saq-
qal sö zü nün çə ki si çox bö yük dü, çox şə rəf li di. Elə bu gün bi zi bu 
mər tə bə lə rə gə ti rib çat dı ran, bəl kə də, ağıl kəs məz mər tə bə lə rə gə-
ti rib çat dı ran bax hə min o ağ saq qal la ra eh ti ra mı  mız idi ki, biz on-
lar dan öy rə nə-öy rə nə özü müz ca van ya şın da ağ saq qal ol duq. Yə ni 
Hü seyn qu lu müəl li min bir xid mə ti də on  dan iba rət dir ki, özü nün 
rəf ta rı  ilə,  ün siy yət mə də niy yə ti ilə, in  sa ni də yər lə ri ilə, əx la qi key-
fiy yət lə ri ilə bir ağ saq qal ki mi bi zə ör nək ol du. Və biz hə mi şə fi kir-
lə şir dik ki, bax ağ saq qal be lə olar, alim be lə olar, zi ya lı be lə olar. 
Adam öz eli ni-oba sı nı be lə se vər, mü əl li mi ni be lə se vər, tə lə bə si ilə 
be lə fəxr elə yər. Bax bu mə na da biz şa dıq, xoş bəx tik ki, Hü seyn qu-
lu mü əl li min şəx sin də Bor ça lı ma ha lı nın Azər bay ca na, türk dün ya-
sı na bəxş et di yi bö yük şəx siy yət lər, bö yük zi ya lı lar var və on lar tü-
kən  mir, da vam elə yir, get dik cə də da vam elə yə cək. Mən çox bö  yük 



Hüseynqulu Məmmədli-100

210

eh ti ram his si ilə hör mət li ağ saq qa lı mı zın, bi zim üçün adı da, ya ra-
dı cı lı ğı da, öv lad la rı da, ye tir mə lə ri də, tor pa ğı da, kən di də hə mi şə 
əziz olan, unu dul maz olan Hü seyn qu lu mü əl li min ru hu qar şı sın da 
bir şa ir ola raq baş əyi rəm və fəxr edi rəm ki, bi zim tor pa ğın be lə ağ-
saq qa lı olub”.

Qay ğı keş ata

Hü seyn qu lu mü əl lim bö yük və gö zəl bir ailə yə baş çı lıq edib. 
Üç qı zı və üç oğ lu var. Öv lad la rı nın ha mı sı ali təh sil alıb. Bö yük 
oğ lu, ta nın mış folk lor şü nas alim El xan Məm məd li Ni za mi adı na 
Ədə biy yat İns titu tu nun baş el mi iş çi si dir. El dar iq ti sad elm lə ri na-
mi zə  di  dir, İc ti mai Tə mi nat Na zir li yin də iş lə yir. Ra miz “Ozon” za-
vo du nun iş çi si dir. Ul duz bağ ça da tər bi yə çi mü  əl lim, Fi ru zə fran sız 
di li mü əl li mə si, Fi rən giz isə sə nət şü  nas  dır. Hə min ailə nin özəl lik lə-
ri ba rə də iq ti sad elm lə ri na  mi  zə  di Hə təm Hə sə nov 2002-ci il də be lə 
ya zır dı: “Ma raq lı fakt dır ki, nə və lə ri nin kör pə vax tı ha mı sı nın tər-
bi yə si ilə özü və xa  nı  mı məş ğul olur lar. Odur ki, nə və lə ri nin ək sə-
riy yə ti ba ba la rı na ox  şa ma ğa ça lı şır . Ailə də hər kə sin öz ki tab xa na sı 
var. 5 otaq  lı mən zi lin 3-ü ki tab xa na dır. Uşaq lar ailə qu rub get  dik  cə 
ata pa yı ki mi on la ra bö yük bir ki tab xa na ba ğış la nır. Göz gör  dü yü-
nü gö tü rər de yib lər. Öv lad lar ata la rı nı dai ma oxu yan, ya zan gör-
müş lər. Odur ki, ailə ta ma mi lə zi ya lı lar ailə si dir”.
İn gi lis lər də be lə bir müd rik de yim var: “Bir ca van ya xın la şıb aqil 

qo ca dan so ru şur ki, ka mil in san ol maq üçün nə et mək la  zım  dır. Pi-
ra ni qo ca ca vab ve rir ki, üç kol lec qur tar maq la zım  dır. Gənc tə əc cüb-
lə nir və su al ve rir: “Nə üçün məhz üç?” Mü  tə  fək  kir gü lüm sə yib de-
yir: “Kol le cin bi ri ni ba ban, bi ri ni atan, bi ri ni də sən qur tar ma lı san”.

Bu nöq te yi-nə zər dən Hü seyn qu lu mü əl li min nə və lə ri də ba  ba -
la rın dan, ata-ana la rın dan əxz et dik lə ri zi ya işı ğı ilə ka mil li yə ye ti-
şib lər. On lar bu bor cun əvə zi ni qis mən də ol sa, çıx ma ğa ça  lı  şıb lar. 
Be lə ki, “Özü üçün ya şa ma yan in san” ki ta bı Hü seyn  qu lu mü əl li-
min nə və si Toğ rul Bay ram lı nın və sai ti ilə nəşr olu  nub. Top la ya nı 
və tər tib edə ni isə El dar Hü seyn qu lu oğ lu dur. Be lə lik lə, Hü seyn qu-
lu mü əl li min öv lad la rı nın, nə və lə ri nin ki tab xa na la rı na bir qiy mət li 
ki tab da əla və olun muş dur.
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Əla və ştrix lər

Hü seyn qu lu Məm məd li nin şəx siy yə ti ni sə ciy yə lən di rən üs tün 
mə ziy yət lər ba rə də söy lə ni lən gö zəl fi kir lər ki tab da yer alan xa ti rə 
mə qa lə lə rin sər löv hə lə rin də öz ək si ni tap mış dır. On la rın sı ra sın dan 
bə zi lə ri nə bir yer də göz ataq: “Əmə li ilə özü nə hey kəl qo yan ki şi” 
(B.Nə bi yev), “Cə fa keş, tə mən na sız və unu dul maz in san” (H.İs ma-
yı lov), “Fax ra lı eli nə ila hi tə rə  fin dən gön də ri lən in san” (V.İs ma yı-
lov), “Də də Qor qud ki mi bir ki şi” (K.Əli yev), “Hü seyn qu lu mü əl-
lim həm də hə yat mü əl  li  mi idi” (G.Yo loğ lu), “Abi də in san” (H.Hə-
sə nov), “Onu Də də Qor qud ru hu ya şa dır dı” (İ.Kə ri mov), “Qəm lə rə 
Sar van” (Ş.Cə  lil  li), “El üçün ya şa yan lar öl məz olur” (G.Əli ye va), 
“Şa  gird   lə  ri  ni doğ ma ba la la rı ki mi se vir di” (K.Nu ri yev), “Qor qud -
şü  nas  lıq kar va nın cə fa keş yol çu su”.

Top lu da Hü seyn qu lu Məm məd li yə ba ğış la nan ki tab la rın av  toq-
raf la rı da yer al mış dır. Hə mi şə av toq raf la rın mü əl lif lə ri Hü  seyn qu-
lu Məm məd li yə bəs lə dik lə ri də rin hör mə ti “əzi zim”, “köh nə dos-
tum”, “hör mət li mü əl li mim”, “bö yük qar da şım”, “ata əvə zi Hü-
seyn qu lu mü əl lim”, “eli mi zin, oba mı zın ağ saq  qal zi ya lı sı”, “əziz 
ağ saq qa lı mız”, “us ta dı mız” de yə rək iz har edir  lər. Av toq raf lar ara-
sın da ori ji nal lı ğı ilə se çi lən lə ri də var  dır. Mə sə lən, “Mə nim Həz rət 
Adəm lə həm ya şıd olan, am ma in di özü nü “ca van gös tə rən dos tum 
Hü seyn qu lu ba ba ya ya di gar”, “Hə ya tı mın ən şi rin gün lə ri nin iş ti-
rak çı sı...”, ”Tə bi ət za man la ve rib qol-qo la, ya şat sın qoy nun da yüz 
il lər si zi...” və s.  

Əbə diy yə tə qo vu şan in san

Bu sə tir lə rin mü əl li fi də Hü seyn qu lu mü əl li min yüz il lər ya   şa-
ma sı nı, ya rat ma sı nı is tə miş di. An caq Ab dul la Bə də lov de  miş  kən, 
ney lə yə sən, çox tə əs süf lər ol sun ki, öm rün ya şan ma mey da nı məh-
dud, ar zu la rın at oy nat dı ğı mey dan isə hü dud  suz  dur. El mi təd-
qi qat lar apa rıb on lar dan özün dən son ra gə lən lə rin bəh rə lən mə si 
üçün var gü cü ilə ça lı şan Hü seyn qu lu mü əl lim öm rü nün son gü-
nü nə dək, yə ni 2005-ci il sent yabr ayı nın 21-də hə ya ta əbə di göz yu-
ma na dək xoş ar zu la rı yo lu na par laq işıq sa çan şam tək yan maq dan 
nə in ki qorx mur, ək si nə, tü kən məz ar zu la rın ger çək ləş mə si – hə ya ti 
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ifa də si ni tap ma sı na mi nə ulu Tan rı dan möh lət di lə yir di.
Hü seyn qu lu mü əl li min oğ lu El xan Məm məd li “Son söz və ya 

ata ma son suz mə həb bə tim” ad lı xa ti rə mə qa lə sin də ya zır: “Ata mız 
şə rəf li bir ömür ya şa dı, mərd ya şa dı. Heç vaxt nə əli  nin, nə də sö-
zü nün ar xa sı nı ye rə vur madı. Bil di yi işə gi riş di. Bil  mə di yi iş dən 
ya pış ma dı. Ob yek tiv ol du, hə mi şə haq qın tə rə  fin də dur du. Haq qı 
qo ru du, haqq da onu qo ru du”.

Hə min xa ti rə lər dən mə lum olur ki, H.Məm məd li həm də çox 
haq sız lıq lar gör müş dü. Onun “Də də Qor qud ”da kı fəa liy yə ti vax-
tın da la yi qin cə qiy mət lən di ril mə miş dir.

An caq Hü seyn qu lu mü əl li min əsl qiy mə ti ni tər bi yə üsu lu, da-
nən də li yi, ali cə nab lı ğı, qay ğı keş li yi, yük sək mə də niy yə ti və sa va dı 
ilə nü mu nə gös tər di yi ar dı cıl la rı ver di lər. Ər sə yə gə tir  dik  lə ri “Özü 
üçün ya şa ma yan in san” ki ta bı ilə. Bu ki ta bın ər  sə yə gəl mə sin də 
zəh mə ti olan, işıq üzü gör mə sin də xid mə ti olan hər bir kə sə də rin 
min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. Əsl qə dir  şü  nas  lıq nü mu nə si ki mi də-
yər lən di ril mə yə la yiq olan bu ki tab oxu cu la ra həm də Hü seyn qu-
lu mü əl li min mü əl li fi ol du ğu ki  tab  la rın, el mi və mək təb şü nas lı ğa 
aid mə qa lə lə ri nin, oçerk  lə  ri  nin, xa ti rə lə ri nin və şe ir lə ri nin də adı nı 
və ün va nı nı gös tə rə  cək  dir. Fik rim cə, “Özü üçün ya şa ma yan in san” 
haq qın da ki tab tək  cə Hü seyn qu lu Məm məd li nin öv lad la rın dan, 
qo hum la rın dan, dost la rın dan, el li lə rin dən, həm kar la rın dan iba rət 
dar çər çi və də de yil, bü tün Azər bay can və türk dün ya sın da ma raq la 
qar şı  la  na  caq dır.

Hü seyn qu lu Məmmədlinin 
poeziyasından nümunələr

DEYİL

Bu dünyanın etibarı 
Heç kimsəyə qalan deyil.
Gələn gedər, gedən gəlməz,
Bu bir haqdı, yalan deyil.
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Başı qarlı uca dağlar,
Göy çəmənlər, barlı bağlar
Nə yas saxlar, nə qan ağlar,
Bizi yada salan deyil.

Çox yalvarma sən namərdə,
O, nəşədə, sən kədərdə.
Namus, qeyrət itən yerdə
Haqq söyləsən, qanan deyil.

Uzaq dolan yekə başdan,
Şöhrətpərəst, qəlbi daşdan.
Hər fitnəsi yekə dastan,
Mərifət, hörmət qanan deyil.

MƏNİM QOCALARA YAZIĞIM GƏLİR

Gəlindən inciyir, oğuldan küsür,
Mənim qocalara yazığım gəlir.
Dizləri titrəyir, əlləri əsir,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Günbəgün qüvvəsi, gücü azalır,
Məntiqi korşalır, sözü azalır,
Gahdan huş aparır, taqətdən salır,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Sönür ürəyində gənclik həvəsi,
Görünmür yanında kimi-kimsəsi,
Dəymir qulağına dost-aşna səsi,
Mənim qocalara yazığım gəlir.
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Tay-tuşdan ayırıb çərxin gərdişi,
Qalmayıb ağzında, tökülüb dişi.
Əsəbdən, qəzəbdən ağrıyır başı,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Keçən dövranları qayıtmaz geri,
Çoxdan unudubdu xeyiri-şəri.
Ağır məclislərdə boş qalıb yeri,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Yadına düşdükcə günü-dövranı,
Əsir dodaqları, qaralır qanı.
Deyinir bəzən də “o günlər hanı?!”
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Vaxt olur kimsəsiz, tək-tənha qalır, 
Qəm-qüssə içində xəyala dalır. 
Ötən dövranları yadına salır...
Mənim qocalara yazığım gəlir.

İstər qoca olsun, istərsə qarı,
Gündən-günə artır dərdi-azarı.
Görünür gözünə bəzən məzarı,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

Ey könül, bu da bir Tanrı işidi,
Xoş gələn əvvəlin bəd gedişidi.
Tufanlı-boranlı ömrün qışıdı,
Mənim qocalara yazığım gəlir.

“Xalqın inamı” qəzeti, 
12-20 noyabr 2008-ci il 
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SÜLEYMAN ÇOBANOV 
Saraçlı kəndi

ÖZÜ ÜÇÜN YA ŞA MA YAN İN SAN

Av qus tun 21-i sa at 15:00 ra də lə rin də te le fo nu ma zəng gəl di. Gö-
tür düm:

– Alo, sa lam, ay Sü ley man, nə var, nə yox? Ba lam, sə ni ne çə vaxtdı
ax ta rı ram, ta pa bil mi rəm ki, bil mi rəm. Axır ki, tap dım.

– Sa lam, siz də nə var, nə yox? Ne cə si ni z? – de yib mən də onun la
hal-əh val tut dum. Am ma, dü zü nü de yim ki, ta nı ma dım.

– Ayə, ol maya, mə ni ta nı ma dı n? Mə nəm, El dar mü əl lim. Hü-
seyn qu lu mü əl li min oğ lu.

– Sən Al lah, ba ğış la, El dar mü əl lim, ta nı ma dım.
– Atam haq qın da ki tab yaz mı şam, sə nin o gö zəl mə qa lə ni də ki-

ta ba sal mı şam. Fax ra lı da yam, gəl gö tür.
– Müt ləq gə lə cə yəm, – de dim.
Hü seyn qu lu Məm mə do vu çox dan ta nı yı ram. Oğ lan la rı: aşıq sə-

nə ti nin bi li ci si El xan Məm məd li, gö zəl alim El dar Məm mə dov la lap 
çox dan əla qəm var. Aşıq Hü seyn Sa raç lı nın yu bi le yin də, hər dən də 
Ba kı şə hə rin də El xan mü əl lim lə çox gö rüş lə rim olub. Hət ta onun oğ-
lu El nur la da ya xın dan ta nış lı ğım var. Dü zü, ki tab haq qın da eşi dən-
də çox se vin dim.

Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm mə dov Al la hın biz bor ça lı la-
ra bəxş et di yi ila hi in san lar dan dır. Müəl lim li yə mü ha ri bə nin qan-
lı-qa da lı il lə rin də baş la yıb. Arıx lı kən din də, Ko la gir də, İmir hə sən 
kən din də uzun müd dət fəa liy yət gös tə rib. Düz iyir mi ilə ya xın isə 
Fax ra lı da, do ğul du ğu bu ulu tor paq da uşaq la rı mı zın gə lə cə yi ni işıq-
lan dır maq üçün çı raq olub ya nıb. Ya nıb ki, ba la la rı mız işıq lı ğa çıx sın, 
ay dın lı ğa qo vuş sun.

Hü seyn qu lu mü əl lim Al la hın ona ver di yi 86 il ya şam döv rü nün 
60 ilin dən ço xu nu xal qı na, eli nə-oba sı na həsr et di. Və mil lə tin yad-
da şı na hop du.

Hü seyn qu lu mü əl lim son ra lar ob yek tiv zə ru rət lə Ba kı şə hə ri nə 
köç dü. Ta nın mış təd qi qat çı mü əl lim ki mi onu dər hal Maa rif Na zir li-
yin də işə gö tür dü lər. 20 ilə ya xın na zir lik də iş lə yən Hü seyn qu lu mü-



Hüseynqulu Məmmədli-100

216

əl lim nə in ki na zir li yin, ümu mi təh sil ic ti ma iy yə ti nin hör mət-iz zə ti ni 
qa zan mış və maa rif yo lun da bir çox təd qi qat əsər lə ri yaz mış dır.

“Özü üçün ya şa ma yan in san” ki ta bı nı və rəq lə dim. Sə hi fə lə ri çe-
vir dik cə onun haq qın da rəy ve rən, söz de yən in san la rın adı-so ya-
dı mə ni göy lə rə qal dır dı. Hü seyn qu lu mü əl li min ne cə qiy mət li alim 
ol du ğu, təd qi qat çı ol du ğu mə ni va leh edir di. Gö rün kim lər “Də də 
Qor qud” təd qi qat çı sı Hü seyn qu lu Məm məd oğ lu Məm mə dov haq-
qın da ürək söz lə ri ni de yir lər, ya zır lar.

Aka de mik Bə kir Nə bi yev, aka de mik Tey mur Bün ya dov, fi lo sof-
pro fes sor Ca mal Mus ta fa yev, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Şa mil Qur ba nov, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şə mis tan Mi-
ka yı lov, xalq şai ri Zə lim xan Ya qub, xalq ya zı çı sı Möv lud Sü ley man lı, 
AMEA-nın Folk lor İns ti tutu nun di rek to ru Hü seyn İs ma yı lov, keç-
miş şa gird lə ri, iş yol daş la rı, duz-çö rək kəs di yi in san lar, şa ir lər  və 
ya zı çı lar, sa də in san lar.

Bu ki ta bın ər sə yə gəl mə sin də, top la nıb üzə çı xar ılma sın da bö-
yük, əvə zo lun maz əmə yi olan El dar Hü seyn qu lu oğ lu Məm mə do va 
“Ata-ana nın çö rə yi ha la lın ol sun” de yi rəm. Ki ta bın re dak to ru Mu-
sa Nə bi oğ lu na “Sağ ol, eloğ lu” de yi rəm. Ki ta bın nəşr olun ma sın da 
və sa it xərc lə yən Hü seyn qu lu mü əl li min nə və si Toğ rul Bay ram lı ya 
“Əh sən sə nə” de yi rəm.

Ruhuna dərin hörmətlə ,
“Zəka” qəzeti, №09 (09), 

oktyabr, 2015-ci il
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ELDAR HÜSEYNQULUOĞLU 
i.e.n., dos., dövlət qulluğu müşaviri

BORÇALIDA SÖZÜ TUTULAN KİŞİ

Haq qın da söz aç maq is tə di yim in san la mə ni ilk də fə bö yük qar-
da şım El xan Məm məd li Ba kı şə hə rin də ta nış edib və onu tə lə bə yol-
da şı, dos tu ki mi mə nə təq dim edib. Səhv et mi rəm sə, bu ta nış lıq ke-
çən əs rin 70-ci il lə ri nin so nun da ol muş dur. Son ra lar onun la ara bir 
Ba kı şə hə rin də meh ri ban ca sı na gö rü şər dik, mən öz lü yüm də ona bir 
“bığ” lə qə bi də ver miş dim, çün ki onun iri, lo pa bığ la rı var idi. Za-
man keç dik cə, özü ya şa dol duq ca bığ la rı sey rə lib for ma sı nı də yiş di 
və mən ona qar şı bu epi tet dən im ti na et dim.

Onun la ən sıx və is ti mü na si bət lə ri miz 2009-cu il dən, Bor ça lı Cə-
miy yə ti nə get di yim za man olan gö rüş lə ri miz dən son ra baş la dı və 
onu yurd, və tən se vən, türk se vən in san ki mi da ha ya xın dan ta nı-
dım. İn di isə mü na si bət lə ri miz ol duq ca is ti, ərk ya na, qar şı lıq lı “mə-
zəm mət li” qar daş mü na si bə ti dir. Onun kim li yi nə gəl dik də isə, o öz 
kim li yi ni be lə mü əy yən ləş di rib:

Bu bo yu-bu xu nu o Tan rı ve rib,
Özün dən gə lib di mən də ki gör kəm.
Yov şan lı çöl lə ri yo lu ma sa lıb,
Dün ya nın lən gə ri o ulu tür kəm.

Onun ya ra dı cı lı ğı na az-çox bə ləd olan lar, yə qin ki, söh bə tin ədə-
biy ya ta bir vaxt lar Os man Əh mə dov, Os man Əh mə doğ lu, Dər viş 
Os man Əh mə doğ lu im za sı ilə gə lən və nə ha yət, mən cə, son ola raq 
Dər viş Os man ki mi ta nı nan, yur du, mil lə ti, ana di li yo lun da od püs-
kü rə-püs kü rə da nı şan və Bö yük Tu ran sev da lı sı bir Bor ça lı ki şi sin-
dən get di yi ni duy du lar.

Os man haq qın da bu qə na ət də ol ma ğı mın əsas sə bə bi onun ya-
ra dı cı lı ğı və Bor ça lı Cə miy yə ti nin təd bir lə rin də mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lə rə mü na si bət bil di rə rək öz fi kir lə ri ni çə kin mə dən açıq-ay-
dın can yan ğı sı ilə bil dir mə si, xal qı na, yur du na və ümu mi lik də türk 
dün ya sı na olan mü na si bə ti dir.

Hər dən mə nə elə gə lir ki, onun qə dər yur du nu, tür kü se vən yox-
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dur. Xal qı na, və tə ni nə sev gi ilə ya na şı, on da xal qı nın ağ saq qal la rı na 
və ay dın la rı na xü su si mə həb bət var dır. O, eli nin-oba sı nın sə nət kar-
la rı nı, zi ya lı la rı nı, ya zar la rı nı qiy mət lən dir mə yi ba ca ran və on la rı 
təb liğ et mək dən yo rul ma yan adam dır.

Mən Gür cüs ta nın Mil li Par la ment Ki tab xa na sın da “So vet Gür-
cüs ta nı” qə ze ti nin keç miş nöm rə lə rini araş dı rar kən Bor ça lı zi ya lı la-
rın dan ən çox pub li sis tik ya zı la rı na və şeir lə ri nə rast gəl di yim Os-
man Əh mə dov, Os man Əh mə doğ lu, yə ni Dər viş Os man idi. Mü ba-
li ğə siz de mək olar ki, o ya zı lar əsa sın da iki-üç ki tab ha zır la maq olar. 
Hət ta bir də fə za ra fat la ona de dim: “Qar daş, bu qə dər qo no rar la rı 
ney lə di n?” O, qo no rar la bağ lı bir əh va lat da nış dı və ca vab ver di ki, 
son ra lar elə o qo no rar mə sə lə si mə ni qə zet dən uzaq laş dır dı.

Os ma nın Bor ça lı da ol du ğu ki mi, Ba kı şə hə rin də ya şa yan bor ça-
lı lar ara sın da da xü su si hör mə ti var. San ki onun Ba kı şə hə ri nə gə li şi 
onu ta nı yan lar üçün bir toy-bay ram dır və onun gör dü yü iş lə ri eloğ-
lu la rı yük sək qiy mət lən di rir lər.

Tə sa dü fi de yil ki, rəh mət lik, prof. Ca mal Mus ta fa yev Bor ça lı Cə-
miy yə ti nin təd bir lə rin də hə mi şə de yər di: “Bor ça lı da ha mı mı za mə-
nə vi cə hət dən “yi yə lik” edən bir in san var. O da bi zim Dər viş Os-
man dır. Os man şa ir, pub li sist ol maq la ya na şı, Gür cüs ta nın, xü su si lə 
Bor ça lı nın ic ti mai hə ya tın da ən fə al in san lar dan bi ri dir. Onun bu sa-
hə də ki fəa liy yə ti ni Gür cüs tan hö ku mə ti yük sək qiy mət lən di rə rək, 
onu Gür cüs tan Res pub li ka sı nın “Şə rəf” or de ni ilə təl tif et miş dir. 
He sab edi rəm ki, bu tək cə Os ma na yox, bü tün bor ça lı la ra ve ri lən 
qiy mət dir və bu na gö rə Dər viş Os ma na çox sağ ol de yi rəm”.

Os ma nı di gər lə rin dən fərq lən di rən cə hət lər dən bi ri onun T bi li-
si də yer lə şən Tür ki yə sə fir li yi, Tür ki yə nin Tİ KA ad la nan təş ki lat və 
Yu nis Əm rə ins ti tu tu ilə sıx əmək daş lıq edə rək bor ça lı la rın mü əy yən 
so si al mə sə lə lə ri nin həl li nə və bor ça lı lar la bağ lı ke çi ri lən təd bir lə rə 
on la rı cəlb et mə si dir. Onu da qeyd et mək is tə yi rəm ki, Os man T bi-
li si də ki M.F.Axun dov adı na Azər bay can Mə də niy yət Muzeyində 
Azər bay ca nın mə də niy yə ti, ədə biy ya tı və də yər li in san la rı haq qın-
da təş kil edi lən təd bir lə rin fə al iş ti rak çı sı və təş ki lat çı la rın dan bi ri-
dir. Bu ya zı nın baş lı ğı nı da tə sa dü fi seç mə mi şəm. Os ma nın bu ada 
la yiq ol ma sı nın əya ni şa hi di ol mu şam. Be lə ki, 2019-cu ilin no yabr 
ayı nın 23-də adıçə ki lən Mə də niy yət Muzeyində Dər viş Os ma nın 
tə şəb bü sü və bi la va si tə təş ki lat çı lı ğı ilə rəh mət lik atam Hü seyn qu-
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lu Məm məd oğ lu Məm məd li nin 100 il lik yu bi le yi tən tə nə li şə kil də 
qeyd edil di. Yu bi le yin təş ki li, yu bi ley də iş ti rak edən şəxs lə rin və me-
di a nın də vəti və s. iş lər şəx sən Dər viş Os man tə rə fin dən edil miş dir. 
Də vət olu nan la rın əha tə dai rə si ol duq ca ge niş və müx tə lif idi. Yə ni 
Dər viş Os ma nın sö zü nü tu tan lar kim lər idi: Tür ki yə Cüm hu riy yə-
ti nin və Azər bay can Res pub li ka sı nın Gür cüs tan Res pub li ka sın da kı 
sə fir lik lə ri, Gür cüs tan Res pub li ka sı nın Par la ment üzv lə ri, Dma ni si, 
Bol ni si, Mar neu li, Qar da ba ni, Kas pi, Sa qa re co ra yon la rı nın və Rus-
ta vi şə hə rin zi ya lı la rı, mü əl lim lə ri, jur na list lə ri və xə bər agent lik lə-
ri. Baş qa söz lə, təd bi rə gə lən lər Os ma nın bir te le fon zən gi ilə ora ya 
yı ğıl mış dı lar. Bu bir hə qi qət idi və mən he sab edi rəm ki, bor ça lı lar 
və Dər viş Os manın özü nün bir gü vənc ye ri ol ma sı ilə fəxr et mə yə 
haq qı var dır və bu haqq ona ha lal dır...

Os man ic ti mai hə yat da tut du ğu möv qe və gör dü yü iş lər lə ya-
na şı, həm də qə dirbi lən və dost lu ğa eti bar lı dır. Bu nu onun “219-cu 
audi to ri ya” ki ta bın da mü əl lim lə ri nə olan mü na si bə tin də, mü əl li mə 
ver di yi qiy mət də ay dın gör mək olar. Düz dür, ki tab B.Va hab za də yə 
həsr olun sa da, ümu mi lik də mü əl lim adı nı mü qəd dəs və uca tu tan 
mü əl lim lə rə it haf ki mi qə bul et mək olar.

Os ma nın bə dii ya ra dı cı lı ğı na nə zər sal saq, onun çoxşa xə li ol du-
ğu nun şa hi di ola rıq. Onun ya ra dı cı lı ğın da pub li sis ti ka ya da, şei rə 
də, bə dii mək tub la ra da, nəs rə də, sa ti ra ya da, bə dii port ret lə rə də 
rast gəl mək olar. La kin bor ça lı la rın de di yi ki mi, o, şa ir Os man dır. 
Mən ədə biy yat şü nas ol ma sam da, bir oxu cu ki mi de yə bi lə rəm ki, 
Os ma nın ya ra dı cı lı ğın da elə, oba ya, xal qa mə həb bət dən tut muş ic-
ti mai və ta ri xi ha di sə lərə mü na si bə tin, xal qı nın və türk dün ya sı nın 
ba şı na gə lən fa ciə vi ha di sə lə rin, zə ma nə miz də baş ve rən lə rin və s. 
bə dii ini ka sı na rast gəl mək olar. Onun yaradıcılığında sev gi də var, 
mə həb bət də var, dərd də var, nif rət də (“Hit le rin ana sı na” şe iri ki-
mi). Müa sir dövr də öz doğ ma kən di nin tim sa lın da cə miy yət də baş 
ve rən ha di sə lər ə qiy mət ver sə də, onun bu fi kir lə ri ni bü tün dün ya ya 
şa mil et mək müm kün dür. Mə sə lən, Os man de yir:

Mas ma ğıl su la rı axar dı be lə,
Mas ma ğıl gü nə şi çı xar dı be lə.
Mas ma ğıl va rıy dı üzü nün su yu,
Elə bir boy day dı ha mı nın bo yu,
Bi zim kənd əzəl dən be lə dö yül dü...
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və ya

Bu kən din ya şı lı, alı va rıy dı, 
Bu kən din qa na dı-qo lu va rıy dı, 
Bu kən din özü nün yo lu va rıy dı,
Bi zim kənd əzəl dən be lə dö yül dü...

Yə ni, şai rin qə naə tin cə, müa sir dün ya da ol du ğu ki mi kənd lə ri-
miz ar tıq əv vəl ki gör kəm lə ri ni, özü nəməx sus xü su siy yət lə ri ni və 
ənə nə lə ri ni itir miş və bir növ, əgər be lə de mək müm kün sə, av ro pa-
laş mış dır və ya Qa ra bağ da xa ra ba lıq la ra çe vi ril miş dir.

“Gur şad das ta nı” poe ma sın da isə o, türk xaqan la rı nın XI əsr də 
baş la rı na gə lən ha di sə lər dən bəhs edir və ümu mən poe ma nın məz-
mu nu türk xa qan la rı nın o dövr də Uzaq Şərq də tut duq la rı möv qe lə-
rin dən və çin li lə ri öz tə bəə lə ri nə çe vir məsin dən və çin li lə rin mə kr li 
niy yət lə rin dən bəhs edir. Şəx sən bu poe ma nı oxu duq da mən də be lə 
bir fi kir ya ran dı ki, san ki şa ir “ta ri xin tə kə ri ”ni ge ri dön dər mək və 
tür kün ta ri xən əl də et di yi qə lə bə lə rin tək rar lan ma sı nı türk xalq la rı-
na is mar la yır. Bu poe ma nın on üç il bun dan əv vəl, yə ni 2007-ci il də 
nəşr edil mə si nə bax ma ya raq, bu gün Çin də soy daş la rı mız olan uy-
ğur la rın ba şı na gə ti ri lən ha di sə lər lə səs lə şir və bu möv zu ya şairin 
mü ra ciə ti tə sa dü fi de yil dir.

Nə isə... Os ma nın ədə bi ya ra dı cı lı ğı na qiy mət ver mək, əl bət tə ki, 
ədə biy yat şü nas la rın və tən qid çi lə rin sə la hiy yə tin də dir, mən, sa də cə 
ola raq, für sət dən is ti fa də edib, öz sub yek tiv oxu cu fi kir lə ri mi qeyd 
edi rəm.

Son ola raq qeyd et mək is tə yi rəm ki, Os man dost lu ğa sə da qət li, 
elo ğlu lu ğa qiy mət ve rən ki şi dir. Nə fə si el-oba ilə ge dib-gə lən ki şi di.

Qar da şım El xan Məm məd li de miş: 

Hər kəs de yər dost mə nə,
Ürək dö nər das ta na.
Dost de yən lər çox olar,
Hər kəs çat maz Os ma na!

Əziz qar da şım, sə nə və ailə nə, nə və lə ri nə sağ lam və uzun ömür 
ar zu la yı ram. Bor ça lı və türk dün ya sı uğ run da ça ba la rın da uğur lar, 
yo lun açıq ol sun de yi rəm, Tan rı Bor ça lı mı zı sən siz et mə sin!

R.S. Yazı 2020-ci ilin yanvar ayında yazılıb
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