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ON SOZ

Bu keçməkeşli dünyamızda hər bir insan öz ömür 
payını yaşayır. Allah-təala tərəfindən bəxş edilən bu ömür 
payı bəzən alın yazısı da adlandırılır. Kiminə çox düşür bu 
paydan, kiminə az. Əsas məsələ onu necə yaşamaq, ömür 
yolunu necə addımlamaqdır.

Bu dünyada ləyaqətlə yaşayanlar, el üçün, xalq 
üçün, təmsil etdiyi millət üçün ömrünü şam kimi əridib 
ərmağan edənlərə haqq dünyasına qovuşanda hamı 
«eldən getdi» deyir. Evdən yox, məhz eldən gedənlər elin 
qəlbində yaşayır, hələ sağlığında özünə əbədi heykəl ucal
dır. Yaxşı tanıdığım, daim hörmət hissi ilə yad edəcəyim 
Yaqub Hacıyevdə məhz belə insanlardan idi.

Əslində mənim bu qeydlərim ön söz yox bəlkədə 
son sözdür. Yaqub Hacıyev haqqında son söz! Amma bu 
«son»luğun özündə də bir əbədilik, sonsuzluq vardır. Çünki 
elə düşünürəm ki, Yaqub Hacıyev haqqında yaxşı mənada 
söz-söhbətlər heç vaxt qurtaran, bitib-tükənən deyil.

30 illik jurnalistlik fəaliyyətimdə çox-çox müxtəlif 
əqidəli, müxtəlif xasiyyətli, müxtəlif dünya görüşlü və müx
təlif yaşlı insanlarla görüşmüş, təmasda olmuşam. Onların 
ömür yoluna nəzər salmışam. İnsan ürəyi özü bir kitabdır, 
bağlı bir kitab. Yalnız jurnalistlər belə bağlı kitabları ma
neəsiz açmağı, vərəqləməyi, ən gizli məqamları belə üzə 
çıxarmağı bacarırlar. Ancaq çox qəribə də olsa Yaqub 
Hacıyevin ürəyi hamı üçün açıq idi -desəm inanın. Çünki 
onun ürəyi təmiz idi. Heç kimə qarşı kin-küdurət yox idi bu 
ürəkdə. Uşaqla-uşaq idi, böyüklə-böyük. Deyirlər ki, hər bir 
insanın ürəyi öz yumruğu boyda olur. Amma Yaqub 
Hacıyevin ürəyi dağ boyda idi.

Yaqub Hacıyev vəzifənin böyüyünü də görmüşdü, 
kiçiyini də. Hətta sovet rejiminin ən kəsakəs vaxtında idarə 
müdiri işləmişdi. O dövrdə idarə müdiri işləmək, həm də 
içtimaiyyətin xüsusilədə tabeliyində olanların və özündən 
yuxarıdakıların hörmətini, etimadını qazanmaq çox çətin idi. 
Amma Yaqub Hacıyev bunu bacarmışdı. Oz işi, əməli, 
insanlara qayğıkeş münasibətiylə.
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Yaxşı yadımdadır elə ilk tanışlığımızda diqqətlə üzü
mə baxıb, qayğılı bir görkəm aldı: - «Ayə, a qibləsiz, dey- 
nən ki, Şəmil müəllimin oğluyam dana» deyə şirin Göyçə 
ləhcəsi ilə danışmağa başladı. Bir vaxtlar ona dərs demiş 
atam barədə ürək dolusu danışdı. Sonralar hər dəfə 
görüşəndə atam barədə xoş xatirələr söyləyərdi. Amma bu 
gün mən özüm Yaqub Hacıyev barədə xatirə söyləmək və 
ona həsr olunmuş kitaba ön söz yazmaq məcburiyyə
tindəyəm. Onun haqqında keçmiş zamanda danışmaq 
mənim üçün çox ağırdır və çətindir. Nə etmək olar, həyatın 
qanunu belədir. Səməd Vurğun demiş, bir yandan boşalır, 
bir yandan dolur bu dünyamız. Amma nə yaxşı ki, Yaqub 
Hacıyevin dünyası boş qalmadı. Bu dünyada o çoxlu gözəl 
xatirələr, xeyirxah əməllər ... və bir də layiqli övladlar 
qoyub getdi. İnsanı yaşadan ona əbədilik qazandıran da 
elə bu amillərdir.

Araz Yaquboğlunun «Elin yaddaşında yaşayan 
ömür» kitabında qisməndə olsa Yaqub Hacıyevin keçdiyi 
ömür yolu, həyat və fəaliyyəti işıqlandırılıb. Bu kitabda ona 
həsr olunmuş şerlər, toplanmış acılı-şirinli xatirələr Yaqub 
Hacıyevin əbədiyaşar insan kimi ölməzliyinin bariz nümu
nəsidir. Yaqub Hacıyev ağır bir elin, sanballı bir tayfanın 
yetişdirməsidir. Araz Yaquboğlunun illərlə topladığı «Rəsul- 
lu» tayfasının şəcərəsi deyərdim ki, böyük bir tarixi əsərdir.

«Ömürdən ötən illər» poeamasında da Yaqub Hacı
yevin doğulduğu ulu Göyçə mahalından, indi əsirlikdə 
qalan Daşkənd kəndinin mərd mübariz oğullarından şair 
ürək ağrısı ilə danışır. Yaqubun atası Nəsib Hacıyevin 
Böyük Vətən Müharibəsinə gedib gəlməməsi, başı min 
bəlalar çəkən, zəhmətkeş Pürüzə ananın bir oğul yolunda 
bütün varlığı ilə ömrünü ona bağışlaması poemanın əsas 
süjet xəttini təşkil edir.

Yaqub Hacıyevin Bərdə torpağında bir mühəndis 
kimi göstərdiyi əmək fəaliyyətinə, iş bacarığına onlarla belə 
əsər layiqdir.

Elbrus Məmmədov 
«Bərdə» qəzetinin redaktoru.
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QƏRBİ AZƏRBAYCANIN GÖYÇƏ MAHALI VƏ 
BASARKEÇƏR RAYONU

Göyçə mahalı Göyçə gölünün sahilləri boyu geniş 
bir ərazini əhatə edir. Bu yerlər Rusiyaya birləşdirilənə 
qədər İrəvan xanlığının, sonralar isə İrəvan quberniyasının 
təkbində olub. Sovet hakimiyyəti illərində «Ermənistan»da 
rayonlaşdırma aparılarkən Göyçə mahalı 5 rayon arasında 
bölünüb. Çəmbərək (697 km2), Basarkeçər (1151 km2), 
Aşağı Qaranlıq (1185 km2), Kəvər və Yelenovka (388 km2).

Geniş otlaqlara malik olan Göyçə mahalında 
yaşayan əhali daha çox əkinçilik, maldarlıq, bağçılıq, 
xalçaçılıq və balıqçılıqla məşğul olmuşdur.

Göyçə həmçinin Azərbaycan aşıq sənətinin, aşıq 
şerimizin beşiklərindən biri olub. Ədəbiyyat və mədəniyyət 
tariximizə Miskin Abdal (XV-XVI), Məmmədhüseyn (1800- 
1880), Aşıq Alı (1801-1911), Aşıq Ələsgər (1821-1926), 
Aşıq Əsəd (1874-1951), Aşıq Nəcəf (1876-1918), Həsən 
Xəyallı (1903-1966), Qəmgin Fəzi (1912-2000) kimi neçə- 
neçə ustad saz və söz sənətkarları bəxş etmişdir.

1918-1919-cu illərdə Göyçə ərazisində erməni 
daşnaklarının hücumlarına qarşı xalqı səfərbər edən igid 
oğullardan Məşədi Qasım Hacı Kərəm oğlu və Hacı Rəhim 
Şəfi oğlu Göyçə mahalının Basarkeçər rayonu Daşkənd 
kəndindən olublar.

Basarkeçər rayonu rəsmi olaraq 9 sentyabr 1930-cu 
ildə yaradılıb. 11 iyun 1969-cu ildən adı dəyişdirilərək 
Vardenis rayonu adlanıb. Rayonun ərazisi 1151 km2 -dir.

1970-ci il məlumatına görə rayon ərazisi 1 şəhər tipli 
qəsəbə, 14 kənd soveti və 39 yaşayış məntəqəsindən 
ibarət olub. Şəhər əhalisi-8300 nəfər, kənd əhalisi isə - 
40400 nəfər olub. Kənd sovetlərindən biri də Daşkənd 
kəndi olub.
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Basarkeçər rayonunun ərazisində irili-xırdalı çoxlu 
dağ zirvələri və axıb Göyçə gölünə tökülən çaylar var. Bu 
çaylardan ən böyüyü Məzrə çayıdır. Çaxırlı yaylası da 
rayonun ərazisində yerləşir.

1831 -ci ilin məlumatlarına görə, Basarkeçər rayonu 
ərazisindəki o vaxtkı, 4376 nəfər əhalidən 4367 nəfəri 
azərbaycanlı, cəmi 9 nəfəri isə erməni olmuşdur. Bu vaxt 
Basarkeçərdə 44 kənd varmış.

Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra çar 
hökumətinin apardığı erməniləşdirmə siyasəti nəticəsində 
1873-cü ildə Basarkeçərdə artıq 3145 nəfər erməni vardı.

1931 -ci ildə artıq rayonda olan 30351 nəfər əhalinin 
17306 nəfəri azərbaycanlı, 12662 nəfəri erməni və 383 
nəfəri isə kürd olub.

Onuda qeyd edək ki, 1828-ci il Türkmənçay müqa
viləsindən sonra müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan torpaqları 
alınaraq ermənilərə «sovqat» edilmişdir. Statistik rəqəm
lərə nəzər saldıqda aydınca görmək olar ki, indiki «Ermə- 
nistan» ərazisinin 82 faizi qədim Azərbaycan torpaqlarıdır.

Bu siyasət əsrin əvvəllərində yəni, 1923-cü ildə 
yenidən davam etdirildi, və Azərbaycanın qərb ərazilərinin 
ədalətsiz olaraq ermənilərə verilməsi, və orada olan 
azərbaycanlıların sıxışdırılması, ermənilərin «Böyük Ermə- 
nistan» yaratmaq xülyası əsrlərdən bəridir ki, davam edir.

1948-1953-cü illərdə rayonun əhalisinin bir qismi 
Azərbaycana «könüllü köçürülmə» siyasəti ilə əslində isə 
deportasiya olunublar. Bu zaman Basarkeçərin 37 kəndin
dən 30-u azərbaycanlı, 5-i erməni, 2-si isə qarışıq kənd idi.

Nəhayət ermənilər 1988-ci ildə «Dağlıq Qarabağ» 
məsələsini qaldırıb minlərlə azərbaycanlını öz ata-baba 
yurdlarından didərgin saldılar. O cümlədən Göyçə maha
lının Daşkənd kəndi öz ata-baba yurdunu tərk etməli oldu.

Əziz Ə ləkbərlinin «Qədim türk-oğuz yurdu  -  

«Ermənistan»» kitabından
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DAŞKƏND KƏNDİ

Qəhrəmanlıq dastanlarında, o cümlədən «Dədə 
Qorqud» dastanında adı dönə-dönə çəkilən neçə-neçə 
qəhrəman oğullara analıq etmiş, müdriklər beşiyi olan 
Göyçə mahalının ən qədim kəndlərindən biri də Daşkənd 
kəndidir.

Daşkənd kəndi Basarkeçər (Vardenis, 1969-cu 
ildən) rayonunun 8-ci km-nin cənub şərqində, dəniz səviyə- 
sindən 2600 metr yüksəklikdə yerləşirdi. Kəndin ərazisi 
ona məxsus olan «Tərsə», «Abbas bəy» və «Hacı Qur- 
ban» yaylaqları daxil olmadan 3500 hektar idi. Kəndin özü 
şərqdən-qərbə 2200 metr, şimaldan-cənuba isə 1735 metr 
ərazidə yerləşirdi.

Tarixən bu kənd azərbaycanlılara məxsus olub və 
müsəlmanlar yaşayıb. Bunu Daşkənd kəndində arxeoloji 
qazıntılar aparılan zaman tapılan türkçülüyə, müsəlman
çılığa mənsub olan silahlar, nizə ucluğu, müxtəlif saxsı 
qablar, toppuz, sikkə pullar, saxsı çıraq, qadın bəzək əşya
ları da təsdiq edir. Hətta həmin sikkə pulların Bərdə və 
Gəncə şəhərində kəsilməsi məlum olub. O, pullar və əşya
lar müxtəlif dövrlərə məxsusdu. Həmin pullardan əski əlifba 
ilə Şah İsmayıl Xətainin adı həkk olunmuş pullar da məlum 
olmuşdu.

Daşkənd kəndinin adı ilə bağlı müxtəlif versiyalar 
var. Əsasən, bu kəndin Daşkənd adlanmasına səbəb kən
din ərazisinin şimal hissəsində olan otlaq və əkin sahə
lərinin bir qisminin daşlı olması və kəndin 2 km-ə yaxın 
şərqdən-qərbə doğru məsafədə yalçın qayalıqlar üzərin
dəki düzənliklərdə yerləşməsi olmuşdur.

Daşkənd kəndi bir neçə məhəllələrdən ibarət olub. 
Bunlardan kəndin şərqində «Qəfərli», «Qayanın altı» cənub 
tərəfdə «Təpə başı», qərbdə «Dəmyə», «Keçid» və şi
malda isə «Düz» məhəllələrini göstərmək olar.
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Kəndin əhalisi həm də müxtəlif tayfa və nəsillərdən 
ibarət olmuşdur. Bunlardan «Qızıl Hacılılar», «Rəsullular», 
«İmanovlar», «Dumanlılar», «Babakişilər», «Gözdülər», 
«Pirnazarlılar», «Hacı Məhəmməddilər», «Zeynallılar», 
«Qocamanlılar», «Namazlılar», «Pirilər», «Qara Hüseyn
lilə r və başqalarını qeyd etmək olar.

Daşkənd kəndinin 1941-45-ci illərdə Böyük Vətən 
Müharibəsində 206 nəfərsakinini iştirak etmişdir. Onlardan 
121 nəfəri həlak olmuş, 64 nəfəri yaralanaraq şikəst olub, 
doğma kəndlərinə qayıdıblar. Qalan 21 nəfər haqqında isə 
heç bir məlumat məlum olmamışdır.

Daşkənddə ilk müasir məktəb 1924-cü ildə fəaliy
yətə başlamışdır. XX əsrdə 4 dəfə qaçqınlıq, köçkünlük 
görən Göyçə mahalı və eləcə də Daşkənd kəndi dəfələrlə 
mənfur erməni qonşularımız tərəfindən təziqlərə məruz 
qalmışdır.

El arasında böyük hörmətə malik Daşkəndli Aşıq 
Nəcəf erməni daşnakları tərəfindən əsir alınıb, belinə 
qaynar samovar bağlanaraq ağır işgəncə ilə öldürül
müşdür.

Onu da qeyd edək ki, 1918-ci ildə bu basqınlara 
qarşı Göyçənin digər kəndlərinin igid oğulları ilə yanaşı 
Daşkəndin də igid oğullarından Məşədi Qasım, Hacı Rə
him, Mədət Qocamanoğlu, Ziyad, Nağı bəy, Pənah, İdris 
Süleymanov, Əliş Sevdalı Hüseynoğlu, Əli, Tağının oğlu 
Məhərrəm və başqaları igidliklə vuruşmuşdular. Hətta er
məni daşnak ordusunun generalı Selikovun başını da 
Göyçənin Zod kəndində Daşkəndli Hacı Rəhim kəsmişdir.

1905,1915, 1918-20-ci illərdə olduğu kimi növbəti 
siyasət 1947-1953-cü illərdə də yenidən təkrar olunmağa 
başladı. Stalinin, Mikayanın «könüllü köçürülmə» (əslində 
sürgünlük) siyasəti altında 1953-cü ildə Daşkənd kən
dindən 130 ailə Bərdə rayonuna departasiya olunmuşdu. 
Kənd ağsaqqalları Xıdır Əli oğlunun, Həsən Hacıyevin, Tat 
Süleymanın, Abbasəli Hacıyevin, Fəzi Kərimovun, Hüseyn
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Kərimovun və başqalarının təşəbbüskarlığı ilə Bərdə ray
onunun 8-ci km-də yerləşən çinar ağaclarının altında koma 
qurublar. Yeni Daşkənd kəndinin tarixi də elə 1953-cü ildən 
başlayır. Göyçənin Daşkəndində sərin dağ havasına öyrəş
miş adamlar isti Bərdə havasına tab gətirə bilməyib və bir 
neçələri dünyasını dəyişmişlər. Daşkənd kəndində rəsmi 
olaraq 1931-ci ildə Basarkeçər rayonunun başqa kənd
lərində olduğu kimi kolxoz quruculuğu illərində «Daşkənd 
kolxozu» təşkil olunur. Kənd caamatının yüksək əzmkarlığı 
sayəsində «Daşkənd kolxozu» öndə gedən kolxozlardan 
olmuşdur və elə buna görə də 1935-ci ildə kolxozun adı 
dəyişdirilərək «Qırmızı rəncbər» kolxozu adlanmışdır.

Göyçə mahalında Basarkeçər rayonunun 35 kən
dindən 6-nın adı dəyişdirilməmişdir, o cümlədən də Daş
kənd kəndinin adı.

Lakin o zamankı ermənipərəst qüvvələrin yenidən 
kəndlərin, şəhərlərin adının dəyişdirilməsi ideyası irəli 
sürülmüş və 1970-ci ildə Daşkəndin adının dəyişdirilib «Ka- 
raşen» qoyulması müzakirə edilmişdir. Kənd sakinləri 
etirazlarını qaldıraraq adın dəyişdirildməsinə imkan vermə
yiblər. Kəndin adı 1988-ci il hadisələrinə qədər qorunub 
saxlanılmışdı. Kəndin əhalisi ermənilər tərəfindən tam 
şəkildə köçürüldükdən sonra 1991 -ci ildə kəndin adı 
dəyişdirilərək «Hayrik» qoyulub.

1988-ci ilin noyabr ayı Daşkəndin eləcə də Göyçə 
mahalının tarixinə qara hərflərlə yazıldı. Daşkəndin statistik 
rəqəmlərlə əhalisi 1831 -ci ildə 357, 1897-ci ildə 816, 1914- 
cü ildə 1839, 1931-ci ildə 1230 və 1987-ci ildə isə 2343 
(458 ailə, təsərrüfat) nəfər olmuşdur.

Xasay Zeynalovun 
«Göyçəsiz günlərim » kitabından
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YAQUB NƏSİB OĞLU HACIYEVİN 
HƏYATI HAQQINDA 

QISA ARAYIŞ

1938-ci ildə qədim Göyçə mahalının Basarkeçər rayonu
nun Daşkənd kəndində anadan olub.

1946-1953-cü illərdə Daşkənddə yeddinci sinifi bitirib.
1954-1966-cı ildə Komsomolun üzvü olub.
1953-1957-ci ildə Bərdədə Yeni Daşkənd kənd orta 

məktəbini bitirib. AT 141427
1958-1960-cı ildə Gədəbəydə ilk əmək fəaliyyətinə baş

layıb, əvvəl fəhlə kimi sonra isə usta işləyib.
1960-1963-cü illərdə Rusiyanın Çita şəhərində hərbi xid

mətdə olub. H\h 35422,
1960- 1961-də əsgərlikdə rütbəsi kursant,
1961- 1963-də təyyarədə foto qurğular üzrə mexanik olub. 
1963-cü ildə SİKP-na namizədliyi verilib.(KPSS)
1963-cü ildən Həmkarlar İttifaqının üzvü olub.N° 01312316 
1963-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olub.
1966-1990-cı ildə Sovet İttifaqı Komunist Partiyasının üzvü 

olub. Nq 07639487
1968-ci ildə İnşaat Mühəndisi İxtisası üzrə İnstitutu bitirib, 

diplom Ş 462580
1968- ci ildə Zaqatalada 51 saylı Tikinti Quraşdırma İda

rəsində (SMU-51) iş icraçısı işləyib
1969- 1971-ci ildə Bərdə kolxoz-tikiti idarəsində (Kolxoz- 

stroy) mühəndis və istehsalat texniki şöbəsinin 
(PTO) rəisi işləyib.

1970- ci ildə Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar
«Fədakar əməyə» görə dövlət mükafatı ilə müka
fatlandırılıb.

1970-ci ildən hərbi rütbəsi Leytenant,
1971 -ci ildən DOSAAF-ın üzvü olub.
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1971- 1972-ci ildə «Kəndtikinti-4» trestində istehsalat tex
niki şöbənin (PTO) rəis müavini işləyib.

1972- 1974-cü ildə 54 saylı İstehsalat Mexanikləşdirilmiş 
Dəstədə (PMK-54) baş mühəndis işləyib.

1974-1978-ci ildə Bərdə kolxoztikinti idarəsində əvvəl baş 
mühəndis, sonra iş icraçısı işləyib.

1977-ci ildən baş leytenant idi. AM Nq 096827
1979- 1980-cı ildə 1 saylı Tikinti İdarəsində (SU-1) mühən

dis işləyib.
1980- 1982-ci illərdə 2 saylı İstehsalat Mexanikləşdirilmiş 

Dəstədə (PMK-2) mühəndis, baş mühəndis və 
İstehsalat plan şöbəsinin (PPO) rəisi işləyib.

1982-1987-ci ildə Bərdə 11 saylı DBMZ-də Əmək Haqqı və 
Kadrlar Şöbəsinin (OTZiK) rəisi olub.

1987-1995-ci ildə isə Bərdə 9 saylı DBMZ-da əvvəl 
istehsalat şöbəsinin (PTO,PPO) rəisi, sonra isə 
zavodun baş mühəndisi işləyib.

1990-1993-cü ildə Bərdədə İqtisadi Cinayətkarlığa qarşı 
şöbənin tikinti sahələrinin yoxlanılması üzrə əmək
daşı olub.

1996-1998-ci ildə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə 
Dövlət Komitəsinin Bərdə rayon şöbəsində aparıcı 
məsləhətçi işləyib. (DƏİEDK)

2000-ci ildən «Bərdə-Xidmət» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
sədri işləyirdi.

2005-ci il 30 iyunda cümə axşamı Bərdə rayon Yeni 
Daşkənd kəndində 67 yaşında vəfat edib.

Yaqub Hacıyev 1967-ci ildə 29 yaşında evlənib. O,
anası Pürüzənin əmisi qızı -  Rəqiyyənin qızı Hümbətova
Əsmətel Abdulla qızı ilə ailə qurub.

1969-cu ildə qızı Rəfiqə anadan olub. Rəfiqə Yaqub
Hacıyevin böyük qız övladıdır. O, Gəncədə H.Zərdabi adına
Azərbaycan Pedeqoji İnstitutunun Ümumi texniki fənlər
(ÜTF) və əmək ixtisasını bitirib. Ailəlidir, yoldaşı Lətif
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nənəsi Pürüzənin qardaşı nəvəsidir. Bir oğlu və bir qızı var. 
Vüqar (1989) və Aytən (1999). Bakı şəhərində yaşayır.

1971-ci ildə anadan olan oğlu Şəmsi iki yaşı olanda
1973-cü ildə xəstələnib ölüb.

1973-cü ildə oğlu Araz anadan olub. 1990-cı ildə o, 
Yeni Daşkənd kənd orta məktəbini, 1996-cı ildə Bakıda 
Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetini bitirib. 1994- 
cü ildə öz Rəsullular nəslindən olan Kərimova Gülbəniz 
Vərqa qızı ilə ailə qurub. Bir oğlu və bir qızı var. Təhmasib 
(1995) və Firuzə (1997). Bakı şəhərində yaşayır.

Eldəniz 1975-ci ildə anadan olub. O, 1998-ci ildə 
Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin Tikintinin 
İqtisadiyyatı ixtisasını bitirib. Subaydır, 2000-ci ildən hal- 
hazıra qədər Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət 
Komitəsinin (DƏİEDK) Bərdə rayon şöbəsində aparıcı 
məsləhətçi və Yaqub Hacıyevin ölümündən sonra «Bərdə- 
Xidmət» ASC-nin sədri işləyir.

1978-ci ildə oğlu Hacıbaba anadan olub (ailədə hamı 
Hacıbabaya Baba deyir). O, natamam ali təhsillidir, 
sürücülük ixtisası üzrə təhsil alıb. 2000-ci ildə ailə qurub, 
yoldaşı Leyla Yaqubun əmisi qızının nəvəsidir. İki oğlu var, 
Səbahəddin (2001) və Afiyəddin (2003). Yeni Daşkənd 
kəndində yaşayır və şəxsi torpaq sahəsində təsərrüfatla 
məşğuldur.

Yaqub Hacıyevin son beşiyi 1982-ci ildə anadan 
olan Elməddindi. O, 1998-ci ildə Yeni Daşkənd kənd orta 
məktəbini və 2002-ci ildə isə Azərbaycan Texnologiya Uni
versitetinin Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma ixtisasını 
bitirib. Subaydır, hal-hazırda Bərdədə yaşayır və işləyir.
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Nəsib Hacıyev və Xanlar Kərimov. Göyçə 1935

Həsən Xəyallı 1953 Məhərrəm Ocaqverdi oğlu. 1960



Nəsib Hacıyev Pürüzə Hacıyevə

Həyat yoldaşı Əsmətel xanım və Yaqub Hacıyev. Bərdə 1985



Yaqub Hacıyev əsgər yoldaşları ilə (Sağdan 1-ci). Çita 1962

Ayaq üstə 2-ci Şahmar Qocamanov, 3-cü Yaqub Hacıyev. 1966



Sağdan R. Xalid, K. Zakir, H.Yaqub, K.Sabir, K.Safalan, 
K.Qəzənfər və 7-ci H.Eyvaz . 1965

Soldan Araz Hacıyev, Abdulla, Əsmətel,Nərgiz, 
Zaman, Fatma və Rəqiyə Hümbətovlar. Bərdə 1975



Aiääuä
Yaqub Hacıyev. 1963 Yaqub Hacıyev. 1966

Yaqub Hacıyev. 1968 Yaqub Hacıyev. 1996





I

Soldan Rəfail Ağayev, Minə Quliyeva və Yaqub Hacıyev 
9 saylı DBMZ Bərdə 1993

Əsmətel,Elməddin, Rəfiqə və Yaqub Hacıyevlər. 1985



Soldan 2-ci Yaqub Hacıyev, Hamlet İsmayılov, 
Dağbəyi Məmmədov, Qələndər Hüseynov. 1984

Soldan İman Hacıyev, Qələndər Hüseynov, Müzəffər Abbasəliyev, 
Yaqub Hacıyev və Sabit Hacıyev. Bərdə 1986







Yaqub yoldaşı Əsmətel,qızı Rəfiqə və nəvələri Aytən və Vüqarla
Bakı 2000

Yaqub Hacıyev nəvələri Təhmasib və Firuzə ilə. Bərdə 2001



Seyid Yusif ağanın ocağında Gülbəniz, Xumar, Əsmətel, Yaqub, 
Təhmasib, Vüqar, Firuzə, Seyid Yusif ağa və Lətif. 2003

Yaqub Hacıyev dostu Vəli Qurbanov və onun nəvələri 
Murad, İlahə və Mariflə. Bərdə 1998



Yaqub Hacıyev nəvələri Təhmasib, Səbahəddin və Firuzə ilə 
Yeni Daşkənd 2003

Yaqub Hacıyevin oğlu Hacıbaba Hacıyev,nəvələri 
Afiyəddin, Səbahəddin və həyat yoldaşı Əsmətel. 2006



Yaqub Hacıyevin subay oğlanları Eldəniz və Elməddin. Bakı 2004

Soldan Qurban Namazov, Qoşunalı Şamoyev və 
Yaqub Hacıyev. Gəncə 2002



Soldan Yaqub Hacıyev, Talış Ağayev, Aydın və Tahir Əliyev. 2003

Soldan Yaqub Hacıyev, Eldar Həsənli, Araz Hacıyev, 
Zülfiqar Əsədov və Lətif Əsədov. Yeni Daşkənd 2003



Soldan H.Yaqub, M.Lətif, Q.Həsən, F.Vəli, Ş.İlyas, Ə.Telman, 
Q.Zahid, A.Oruc, Ə.Xosrov və A. Əlişir. Bərdə 04.06.2005

Bayram Hüseynov və Yaqub Hacıyev. Bərdə 04.06.2005
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Yaqub Hacıyevin məzarı. 2006

Soldan 2-ci Yaqub Hacıyev və oğlu Hacıbaba Hacıyev. 
Hamayıl Abuzər qızının məzarı önündə. 2001



Yaqub Hacıyev. 2005 Əsmətel Hacıyeva. 2005

Leyla və Afiyəddin. 2006 Yaqub Hacıyev 2004
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Pürüzə Əsəd qızı Hacıyevanın Sovet pasportu. 1981
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Pürüzə Əsəd qızı Hacıyevanın “Əmək Veteram” vəsiqəsi . 1980
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Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və 
onun aparatı

YAQUB HACIYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun 
ailə üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Bərdə rayon şöbəsinin 
kollektivi

YAQUB HACIYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun 
ailə üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir.
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Ağacanov Cümşüd 
Azərbaycan Dövlət Qaçqmkomun 

Bərdə rayon üzrə şöbə m üdiri

ZƏHMƏTKEŞ İNSAN

Yaqubla ilk tanışlığım sentyabrın 23-də 1971-ci ildə, 
Bərdə şəhərində Azərkənd Tikinti Nazirliyi 4 saylı trestinin 
açılış günü olmuşdur. Bərdə rayonunun müxtəlif idarə və 
müəssisələrində işləyən gənc mütəxəsislər 4 saylı trestin 
açılmasını eşidib, işə düzəlmək üçün gəlirdilər. Mən o vaxt 
4 saylı trestdə kadrlar şöbəsinin baş inspektoru vəzifəsində 
işləyirdim. Yaqub Hacıyev isə mühəndis işləyirdi. Biz eyni 
yaşıdlar Eyyubov Şahmar, İqoşkin Viktor, Vahid Şərifov, 
Çola Torqamadze, Kamil Hacıyev, Əkbər Ağayev və baş
qaları internas millətlərdən ibarət gənclər birgə işləyirdik. 
Sonradan 1973-cü ildə məni Yevlax rayonuna işləməyə 
göndərdilər. Mən 1976-cü ildə yenidən rayona qayıdıb Bər
də Kolxozlararası Tikinti Quraşdırma İdarəsində müdir 
müavini təyin edildim. İşə başlayanda mənim təqdim olun
ma günü Yaqubu yenidən iş yerində gördüm, o baş mü
həndis idi. İclas qurtarandan sonra biz birlikdə mənim ota
ğımda oturub söhbət etdik. Biz işdə ciddi olurduq, işdən 
sonra vaxt ayırıb söhbət edirdik. Yaqubun həyatı, onun 
keçdiyi çətin yollar, ata həsrəti mənimki kimi idi. Böyük 
Vətən Müharibəsi hər ikimizi atasız qoymuşdu. Yaqubun 
rəhmətlik anası mənim anam kimi cəfakeş ailə başçısı 
olmuşdur. Biz hər ikimiz zəhmətlə böyümüşük. Yaqub ana
sını çox istəyirdi, boş vaxtında anasına, həyat yoldaşına
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kömək etmək üçün evə gedir, qapı bacada, məhlədə 
torpaq işi görürdü. Biz iş yerində evdən gətirdiyimiz nə 
varsa onu iş otağımızda bir yeyirdik. Bir gün bizim yaxın 
dostumuz Qurbanov Vəli gəlib dedi ki, bir istirahət günü sizi 
aparacam Göy-Gölə, bir az təbiətin saf havasını udaq. 
Yaqub dedi ki, bazar günü gedə bilərik. Belə də oldu. 
Bazar günü səhər tezdən Vəli, gəlib məni sonrada Yaqubu 
evdən götürüb getdik. Həmin vaxtı mən bu gün də 
xatırlayıram. Biz Göy-Gölə, Maral gölə oradan da Hacı- 
kəndə getdik. Orada şəkil çəkdirdik. Yaqub danışığında «j» 
hərfindən çox istifadə edirdi. Mən haçan Yaqubla görüşür
düm birinci olaraq ona zarafatla deyirdim, - Yaqub! Bu gün 
sizə domino oynamağa gələjəm. O bilirdi ki, mən zarafat 
edirəm, cavab verirdi ki, gələjəm. Biz çox mehriban dost 
olmuşuq, ailəmizdə bir-biri ilə tanışıydılar. Eşidəndə ki, 
Yaqub vəfat edib, bir allah bilir ki, hansı hisləri keçirmişəm. 
Allah rəhmət eləsin, övladları sağ olsun.

Bərdə, 10.02.2006
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İcra Hakim iyyətinin başçısı

Ağayev İlham  
Bərdə rayon

ƏSL KİŞİ KİMİ YAŞAYAN İNSAN

Həyat dediyimiz bu sehirli aləm bir qəhrəmanlıq
dastanıdı. O, dastanda əsl qəhrəman obrazında özünü əks 
etdirmək hər adamın işi deyil. Birinci gərək səni əhatə edən 
cəmiyyətin, xalqın tarixinə yazılasan. O, uğurlu nailiyyəti 
yaşamaq üçün amalınla əqidən yaxşı mənada bir-birini 
tamamlamalı və bərabər olmalıdı. Həyatın gözəlliyi onu for
malaşdıran insanların əlindədi. O insanların ki, bu həyatda 
özündən sonra nəyisə nişanə qoyub.

Bu gün Bərdəni baş-ayaq gəzsək o ucalan binalarda 
Yaqub Hacıyevin alın tərini, zəhmətini görərik. Bərdənin 
abadlaşmasında Yaqub müəllimin xidmətləri az deyil. Bö
yükdən kiçiyə kimi bunu Bərdə camaatı yaxşı bilir. İnsanlar 
bəzən talehindən razı və narazı olur. Mən talehimdən ona 
görə razıyam ki, həyatda yaxşı insanlarla dostluq etmişəm, 
o cümlədən Yaqub Hacıyevlə.

İlk dəfə onunla məni 1996-cı ildə qardaşım Rəfayıl 
Ağayev tanış edib. O vaxt mənim rəhbərlik etdiyim Özəlləş
dirmə İdarəsinə yaxşı mütəxəssis lazım idi, qardaşım 
Rəfayılın məsləhəti ilə Yaqub müəllimi mən bizim idarəyə 
işləməyə dəvət etdim və bizimlə işləməli oldu. Onun iş 
bacarığı, qabiliyyəti, insanlığı məni tez bir zamanda özünə 
cəlb etdi. Elə o vaxtdan bizim dostluğumuz başladı. Bəzən 
insanın özündən çox, onun ətrafındakı insanlar onu daha 
yaxşı tanıyır. Yaqub müəllimin bütün xarakteri mənə gün 
kimi aydındı. O qədər abırlı, həyalı adamıydı ki, içindəki
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dərdi, çəkdiyi ağrını heç kimə deməzdi. Bir dəfə yenə iş 
yerində görüşdük, dedim Hacıyev ağrıyırsan?, deyəsən 
səhətin yaxşı deyil. Dedi: hə bir az ağrıyıram. Mən onu 
məcbur edib həkimə apardım. Həkim ona deyəndə ki, siz 
infarkt keçirmisiniz? O dedi bəli mən 1978-ci ildə infarkt 
keçirmişəm, mən təəccübləndim. O infarkt Yaqub Hacıye
vin çox çətin bir rejimdə işlədiyi illərin nəticəsi idi. Nə qədər 
sıxıntılar içərisində yaşasadä buna baxmayaraq özünü 
qoruya bilmişdi. Çünki dəfələrlə olmuşdu ki, sovet hökumə
tinin dövründə onu istəməyənlər çalışmışlar ki, onu tutdur
sunlar, öz işindən uzaqlaşdırsınlar buna nail ola bilməmiş
dilər. Çünki o öz işini zərgər dəqiqliyi ilə bilirdi. Onu aldat
maq, nöqsan tapmaq hər adamın işi deyildi. Yaqub müəlli
min həyata baxışıda tamamilə fərqliydi'. Həyat onun üçün 
bir mübarizə meydanı, döyüş səngəriydi. Hər xoşbəxtliyi, 
şərəfi zəhmətdə görərdi. Çünki onun mayası zəhmətdən 
yoğrulmuşdu, mənalı bir ömür yaşamışdı. Elə bu səviyyəyə 
hörmətə o zəhmətlə çatmışdı. Yaxşı insan olmaq üçün 
gərək birinci özünü görə biləsən. Yaqub müəllimdə o gör
mə qabiliyyəti vardı. Özünün nəyə qadir olduğunu dərk 
eləyirdi. Heç vaxt bacarmadığı işin qulpundan yapışmazdı, 
bacardığı işin dalınca gedərdi. Yaqub Hacıyevin böyüklüyü 
də elə bundaydı. Çox səbrli, təmkinli, həm də sərbəst həyat 
sürən adam idi. Çünki heç kəsə pislik etməmişdi, yaxşılıq
dan özgə. Belə bir atalar misalı var «Qorxusuz yaşamaq 
istəyirsənsə başqalarına pislik etmə». Sınaqdan keçmiş əsl 
həyat devizidi bu misal.

Bir gün Makedoniyalı İsgəndərdən soruşurlar «az 
müddətdə bu qədər böyük bir dövləti hansı xasiyyətinlə ələ 
ala bildin». Deyir: «Düşmənlərə lütf etmək, dostlara kəra
mət göstərməklə».

Mənim ən sadiq dostlarımdanıydı Yaqub Hacıyev. 
Onun ölüm xəbəri bir dost kimi məni çox kədərləndirdi. 
Həyatla çarpışa-çarpışa ömrünün 67-cı baharında əcəl onu 
bizdən ayırdı. O mənim qəlbimdə əsl dost kimi daima 
yaşayacaq.

Bərdə, 05.04.2006
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BÖYÜK EL AĞSAQQALI

Mənim xatirimdə hamıya örnək olacaq bir insan kimi 
qalıb, -  Yaqub Hacıyev. Çünki o, böyük el ağsaqqalı, həm- 
də əsl ziyalı idi. Onu əvvələr tanısam da yaxından tanış
lığım 1989-cu ildə mən 9 saylı zavoda müdir təyin olunanda 
olub. Biz 1994-cü ilə qədər 5 il bir yerdə işləmişik. İşlədiyi
miz müddətdə səmimi yoldaş, həm də dost olmuşuq. 
Kollektiv arasında çox böyük nüfuz sahibi idi,- Yaqub 
Hacıyev. Bunu öz yüksək savadı, insanlığı ilə qazanmışdı. 
Böyükdən kiçiyə hamı ona Yaqub dayı deyə müraciət 
edərdi. Yaqub Hacıyev hər bir sahədə gərəkli adam idi. 
İxtisasının, peşəsinin mən deyərdim ki, alimi idi.

Mənimlə işlədiyi vaxtlar zavodun ən əsas işləri onun 
tabeliyində idi. Onun ağıllı tədbiri, düzgün iş rejimi döv
ründə zavod bir dəfədə olsun çətinliklə üzləşmədi. Üzərinə 
düşən vəzifəni məsuliyyətlə icra edər, layiqincə yerinə 
yetirərdi. Ona görə əsl ziyalı kimi, mühəndis kimi mən 
Hacıyevi həmişə qiymətləndirmişəm. Mən Bərdə rayon İcra 
Başçısı olduğum müddətdə də həmişə onunla əlaqə sax
layardım. Bir iş olanda gedin Yaqub Hacıyevlə məsləhət
ləşin deyərdim.O, DƏİEDK-nın Bərdə rayon şöbəsində 
işləyəndə Yaqubu yaxından tanımayan müdiriyyətə, işçilərə 
məsləhətim o olardı ki, ondan bərk yapışın. Mən onunla

21



işlədiyim vaxtlar ondan böyük bir mənbə kimi səmərəli isti
fadə edə bildim. Sözün həqiqi mənasında Yaqub Hacıyev 
canlı bir xəzinə idi. Öz təmiz adını hər şeydən əziz tutardı. 
Şöhrət pərəst deyildi, təmənna üçün kiməsə yaxşılıq edib 
var-dövlət dalınca qaçmazdı. Belə mərdliyə, comərdliyə 
sahib idi. Onun ölüm xəbəri bir çoxları kimi məni də 
kədərləndirdi, həmişə sağlam, gümrah gördüyüm Yaqub 
Hacıyevin qəfləti ölüm xəbərinə hələ də inana bilmirəm.

Bərdə, 05.04.2006
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Babayev Məhəmməd 
Qarabağ S utikin ti törəmə m üəssisəsinin 

Bərdə nəqliyyat filia lının rə is i

NÜMUNƏVİ ZİYALI, GÜCLÜ MÜHƏNDİS

Əziz dostum, qardaşım Hacıyev Yaqubla uşaqlığı
mız Göyçə mahalının Daşkənd kəndində keçib. 1953-cü ilin 
may ayında Azərbaycanın Bərdə rayonunun Yeni Daşkən
dinə ailəlikcə köçmüşük. Yeni Daşkənd kənd orta məktə
bində Yaqubun məndən iki sinif yuxarı oxumasına baxma
yaraq, həmişə hər sahədə bir yerdə olmuşuq. Yoldaşlığa 
aid nə qədər yüksək xüsusiyyətləri onda görmüşəm. Riyazi 
elmlərin öyrənilməsində həmişə bir yerdə çalışmışıq. Orta 
məktəbi bir-birimizdən fərqli qurtarsaqda, ali məktəbə 
qəbul olmaq üçün bir yerdə hazırlaşardıq. Yaşca məndən 
böyük olduğu üçün həqiqi əsgəri xidmətə çağırılmışdı. Ta
leh elə gətirdi ki, Yaqub müəllim həqiqi əsgəri xidməti başa 
vurduqdan sonra 1963-cü ilin avqust ayında Azərbaycan 
Politexnik İnstitutunun İnşaat fakültəsinə əla qiymətlərlə 
qəbul oldu. Mən isə həmin ildə M.Əzizbəyov adına Neft 
Kimya İnstitutuna qəbul oldum. Beş ili institut illəri vaxtı bir 
birimizə arxa, dayaq, qardaş olduq. İnstitutda oxuyan dövr
də iqtisadi çətinliklər olmasına baxmayaraq, dərslərin öyrə
nilməsinə sinə gərdik. O, həmişə bir qardaş, dost kimi çətin 
anlarda mənə arxa olub. İnstitutu hər ikimiz müvəffəqiyyət
lə qurtardıqdan sonra işlə əlaqədar hər birimiz ayrı-ayrı 
sahələrdə işlədik.

Ayrı-ayrı sahələrdə işləməyimizə baxmayaraq ba
cardıqca bir-birimizdən hal-əhval tutardıq.
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Yaqub müəllim kəndimizin nümunəvi ziyalısı olmuş
dur. Mədəniyyətli və hörmətli adam idi. Mən əminliklə 
deyərəm ki, 70-ci illərdə Bərdə rayonunda inşaat işlərini 
onun kimi güclü bilən ikinci güclü mühəndis tanımıram. 
Uzun müddət Bərdə rayonunun kolxozlararası tikinti idarə
sinin plan şöbəsinin baş mühəndisi işləmişdir. Bərdə rayo
nunun müəyyən sayılıb-seçilən tikinti obyektləri Yaqub 
müəllimin adıyla bağlıdır. Yüksək insani xüsusiyyətlərə la
yiq olan Hacıyev Yaqub Nəsib oğluna Allah rəhmət eləsin.

Yeni Daşkənd, 20.04.2006
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Balıyev Ələddin 
Bərdə rayonu Y. Kərim ov adına 

Yeni Daşkənd kənd 
orta m əktəbinin ta rix m üəllim i

DAĞDAN AĞIR KİŞİ

Yaqub Hacıyev bizim Rəsullu tayfasının ən saylıb- 
seçilən kişilərindən idi. Yüksək dərəcəli təmkinliyi ilə ağıllı, 
düşünülmüş fikirləri ilə hamıdan fərqlənirdi. Necə deyərlər 
«dağdan ağır kişi» idi. Onunla bağlı mənim çoxlu xatirə
lərim var. Aramızda yaş fərqi çox olsa da o mənimlə tay-tuş 
kimi söhbət edərdi. Mənimlə görüşmək istəyəndə həmişə 
belə deyərdi: «müəllim səninlə konuşmaq istəyirəm vaxtın 
olsa bir bizə gəl».

Bir dəfə də 1991 -ci ilin iyul ayında atam mərhum 
Balıyev Qurban, Yaqub əmim və mən İsmayıllı rayonundan 
gələndə Yevlax şəhərində Kür çayı üzərindəki körpüdə yol 
polisləri bizi saxlatdılar. Maşın yüklü idi, bizə dağ payı 
qoymuşdular. Yol polisi maşının hər yerini axtardı, sənədlə
rə baxdı, heç bir nöqsan tapa bilmədi və maşında olan əvə
liyi göstərib soruşdu ki, -dayı bu nədi? Yaqub əmim bığına 
tumar çəkib özünə məxsus zarafatla dedi: «A bala bu 
yekəlikdə körpünü sənə nə ağılla ümid olublar, bir adam ki, 
əvəliyi tanımaya, o nə körpü gözləyəcək». Polis özü də 
güldü, biz də düz evə qədər güldük.

Təbiətcə çox ciddi olan Yaqub Hacıyevin arada bir 
belə şirin zarafatlarıda olurdu. Mən əmim kimi həmişə 
onunla fəxr etmişəm. Çox təəssüf ki, bu gün Yaqub əmim 
aramızda yoxdu. Onun ölümü nəslimiz üçün, kəndimiz 
üçün çox böyük itki oldu.

25
Yeni Daşkənd, 07.03.2006



Balıyev N iftalı, 
təqaüdçü ' • '

TƏK DOĞULDUN, DÜZ YAŞADIN, PAK ÖLDÜN

Rəhmətlik Yaqubun atası Nəsiblə mənim atam Elləz 
əmioğludu. Yaqubun atası müharibəyə gedib gəlməmişdi. 
Yaqub 3 yaşından atasız qalmışdı. Ona görə də bizim ailə 
xüsusi ilə atam Elləz Balıyev Yaqubu daha çox istəyirdi. 
Yaqubun anası rəhmətlik Pürüzə xala da biz tərəfi çox istə
yirdi.

Yaqub instituta qəbul olanda atamın sevincinin həd
di-hüdudu yoxuydu. Onun qəbul olması münasibəti ilə qur
ban kəsib, böyük ziyafət təşkil etmişdi. Yaqubun tələbəlik 
illərində qardaşım Vaqiflə çox yaxın əlaqələri varıydı. Hər 
dəfə onunla kəndə gələndə, bizim ailəyə atam Elləz kişiyə 
baş çəkməmiş, hal-əhval tutmamış Bakıya qayıtmazdı. 
Yaqubun ailəsinin Göyçədən köçürülüb Bərdəyə gətirilmə
sidə atam Elləzin və əmioğlu Xasay müəllimin təşəbbüsü 
ilə olmuşdur.

Yaqub məndən böyük olsa da aramızda çox güclü 
qarşılıqlı hörmət olub. Yaqubun qazandığı bütün uğurlar 
məni həddən artıq sevindirirdi. Yaqub, mən deyərdim; bi
zim nəsilin vuran ürəyi idi. Yaqub çox sadə, qohumcanlı, 
təəssübkeş adamıydı.

Yaqubun rayonda da çox böyük hörməti varıydı. 
Onun ağlına, savadına görə ona qaşın üstə qara var deyən 
olmamışdı.
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Bacardığı qədər əl tutar, köməklik edərdi. Rayonda 
materialın qıt vaxtı Yaqubun üstünə kim gedərdisə boş qay
tarmazdı. Yaqubun öz çəkisi, öz sambalı varıydı. Öz səmi
miliyinə görə də həmişə nümunə kimi fərqlənərdi.

Yaqubla mən həm dost, həm qardaş, həm də 
əmioğlu olmuşuq. Dar günümdə də, gen günümdə də 
mənimlə birgə olub. Oğlum Rəsul, qızım Könül, həyat 
yoldaşım Bəsti xanım dünyasını dəyişəndə Yaqub bir anda 
məndən uzaqlaşmadı, mənə mənəvi dayaq oldu. Arzu 
edirəm ki, övladları onun layiqli davamçısı olsunlar.

Yeni Daşkənd25.01.2006
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Bəkirov Rəsul 
«Bərdə -İn şa a t Sənaye» 
ASC-nin direktoru

MÜDRİK KİŞİLƏR VARİSİ

Böyük şairimiz Səməd Vurğun bu şeri yazanda 
sanki Yaqub Hacıyevi nəzərdə tutubmuş.

Ölüm sevinm əsin qoy, ömrünü verm ir bada,
E / qədrin i canından daha əziz bilənlər.
Ş irin b ir xatirə tək qalacaqdır dünyada,
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.

Həqiqətən Yaqub Hacıyev ömrünü bada verməmiş
di. Hamıya örnək olacaq bir ömür yaşamışdı. Yaşadığı ra
yon, doğulduğu el-oba, qazandığı dostlar üçün ömrünü sərf 
etmişdi.

Mən həmişə onu görəndə müdrik kişiləri xatırlayır
dım. Çünki o əməli öz şəxsiyyətində cəmləşdirib, o missi
yanı davam etdirə bilirdi.

Həyatın sınaqlarından üzü ağ çıxmış adam kimi, 
həmişə ondan nəyisə yaxşı mənada oğurlamağa çalışmı
şam. Hər bir insanın ömrünün bir yaşam tərzi olur. Əsl 
ömür odur ki, həyatı, gerçəkliyi dərk edib yaşayasan. Ya
qub Hacıyev də bu həyatı dərk edib öz ömrünü yaşadı. Hə
rə xoşbəxtliyi bir cürə başa düşür. Əsl xoşbəxtlik odur ki, 
səni əhatə edən cəmiyyətin, elin, yaddaşına yazılasan. Öz
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xeyirxah əməiləriylə Yaqub müəllim də öz adını yaddaşlara 
yazdı. Kişi adı çox möhtəşəm və vüqarlıdı. Bu adı da doğ
rultmaq hər adamın işi deyil. Çünki, bu adın yükü çox bö
yükdü, ona görə ki, gərək əməlinlə dilin düz gələ. Yaqub 
Hacıyev bu adı çox böyük şərəflə öz şəxsiyyətində cəm
ləşdirmişdi.

Mənim yaddaşımda Yaqub müəllim çox böyük, Silin
məz izlər buraxmışdı. İstər bir ağsaqqal kimi, istərsədə bir 
dost kimi. Hansı yaxşı sözü Yaqub Hacıyev haqqında 
yazsam yenə də azdı.

Mən onu zirvədə dayanan bir qartala bənzədirəm. 
Çünki bu hörmət hələm-hələm adama qismət olmur.

Bərdə, 10.02.2006
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Ə liyev Elxan
DƏİEDK-nin Bərdə rayon 
şöbəsinin m üdiri

XOŞ XATİRƏLƏRLƏ ANILAN İNSAN

Qarabağın parlayan ulduzu olan Bərdə neçə-neçə 
müdrik insanlar böyütmüşdü. Saysan saya gəlməz, bir de
yil beş deyil. Rayonda adlı-sanlı adamlardan biri də Yaqub 
Hacıyevdir. Özünü qiyabi tanısamda bir yerdə işləyənə 
qədər şəxsi tanışlığım yox idi. 1998-ci ildə Dövlət Əmlak 
Komitəsinin Bərdə rayon şöbəsinin müdiri təyin olunanda 
Yaqub Hacıyevlə məni rayonun icra başçısı Elman Allah
verdiyev tanış elədi. Mənə məsləhəti və tövsiyyəsi o, oldu 
ki, Yaqub müəllimdən bərk yapış, onu əldən buraxma. 
Çünki Yaqub Hacıyev idarəçilik işini yaxşı bilir. Onun işinə 
ciddi yanaşmasına görə idarənin bütün sənədləri Nazirliyə 
göndəriləndə geri qayıtmazdı. İdarənin qazandığı uğurların 
çoxusu Yaqub Hacıyevin adı ilə bağlıydı. Yaqub Hacıyev 
yaxşı mütəxəssis, ziyalı olmaqla bərabər həm də gözəl 
insanıydı. Dahilər deyir ki, insanın böyüklüyü onun sadə- 
liyindədi. Yaqub müəllimdə sadələrin sadəsi idi. Elə özü 
kimi də sadə bir ömür yaşadı. Düzlük, halallıq onun ən mü
qəddəs amalıydı. Yaqub Hacıyevdən danışanda bir qədər 
könlüm qübarlanır. Mərhum şairimiz Məmməd Arazın 
«Yaxşı adamlar» şeri yadıma düşür. Sanki bu şeri Yaqub 
Hacıyevin ölümünü görəndən sonra yazıb.
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Gələnlər-gedənlər sığmayır saya,
Dünya bu minvalla dolur, boşalır.
Nə qədər yaxşılar gəl ir dünyaya,
Yenə yaxşıların yeri boş qa lir.

Doğrudanda o boşluğu mən dostlar arasında, iş 
yerimizdə Yaqub Hacıyevsiz görürəm. Çünki hər sahədə 
gərəkli adam idi. Bizim bir müşkül işimiz olanda ondan 
məsləhət alardıq. Bir ziyalı kimi, ağsaqqal kimi həmişə Ya
qub müəllimə hörmətim olub, daima da bu hörmət qarşı- 
dıqlı səviyyədə qiymətlədirilib. Yaxşılıqdan başqa Yaqub 
Hacıyevə başqa sözlər yad görünür. Yaxşılıq etməyi özünə 
həmişə borc hesab edirdi. Bəzən işə təzə gələn kadrlara 
kömək edər, onların bilmədiklərini onlara öyrədərdi. Kimin
sə çörəyini əlindən almazdı, əksinə çörək verərdi. İşinə 
qarşı nə qədər tələbkar olsaydı da, hamını özü kimi görmək 
istəsəydi də ürəyi çox yumşaq idi. Hansısa gənc bir işçinin 
səhfi olan kimi tez ona kömək edərdi. O işçi haqqında 
tədbir görüləndə deyərdi: «Gəncdi qoy dolansın, işləyə- 
işləyə öz səhfini düzəldər».

Yaqub Hacıyev öz axirət dünyasını xeyirxah əməlləri 
ilə bu dünyada qazanmışdı. Həmişə yaxşı adamlardan, 
ziyalı adamlardan söhbət düşəndə Yaqub Hacıyevin də adı 
çəkilir və gördüyü işlər xoş xatirələrlə anılır.

Bərdə, 25.03.2006
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Fətəliyev Baxış, 
təqaüdçü.

HALAL VƏ TƏMİZ İNSAN

1975-ci ilin isti yay günlərindən biri idi. O, vaxt mən 
Bərdədə 4 saylı Mexanikləşdirmə İdarəsinin rəisi vəzifə
sində işləyirdim. İdarənin həyətində idarənin işçilərinə iş 
haqqında tapşırıqlar verirdim. Bu vaxt mənə bir cavan, orta 
boylu, qaraşın oğlan yaxınlaşıb dedi: - Siz Fətəliyev Baxış
sınız, sizinlə mənim idarə işi haqqında işim var, xahiş edi
rəm məni qəbul edəsiniz, deyərək çox nəzakətlə və mehri
banlıqla dilləndi. Bəli deyib, mən ona cavab verdim. Bu 
söhbətimizdən sonra mən bu oğlanın hələ ki, kim olduğunu 
bilmirdim. Olduqca sadə , etikalı bu oğlan özünü mənə cəlb 
etdi. Mən ondan soruşdum ki, siz kimsiniz? -  bu qarayanız 
sadə baxışlı oğlan mülayim və sakit-sakit danışaraq dedi,- 
Hacıyev Yaqub Nəsib oğluyam, Kolxozstroyda mühəndis 
işləyirəm. O ilk baxışda özünü mənə elə sevdirdi ki, hələ 
mənim yanıma nəyə gəlməsini bilmədən onunla söhbət 
etməyə can atırdım. İdarə işi ilə bağlı söhbətimiz qurtardıq
dan sonra onu idarənin çayxanasında çay içməyə dəvət 
etdim və süfrə arxasında söhbətimizi davam etdirdik. O, 
gündən etibarən rəhmətlik Yaqubla bizim tanışlığımız və 
dostluğumuzun təməli qoyuldu. Sonra mütəmadi olaraq 
iclaslarda, müşavirələrdə görüşərək dostluğumuzu davam 
etdirdik. Yaqubla bizi bağlayan əsas amillərdən biri də 
ondan ibarət idi ki, bir torpaqda yəni, Göyçə mahalında
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doğulub, böyümüşdük. Bu ellilik bizi daha da möhkəm və 
səmimilik telləri ilə bir-birimizə bağladı. Dostluq münasibət
lərimiz ayların, illərin sovuşmasının nəticəsində daha da 
möhkəmləndi.

İllər ötdükcə bizim həyat tərzimizdə dəyişdi, iş yerlə
rimizi dəyişdik, tale elə gətirdi ki, mən də Yaqubun işlədiyi 
11 saylı Dəmir Beton Məmulatları Zavodunda işləməli ol
dum. Bundan sonra daha da yaxından bir-birimizlə təmas
da olduq. Atalar sözü var, deyirlər ki, qardaşını tanıyrsanmı, 
deyir ki, «yoldaş olmamışam». Bu atalar sözü nə qədər də 
düzgün və dəqiq imiş. Yaqubla yoldaş olduqdan sonra 
onun əlavə keyfiyyətlərini də gördüm. Yüksək mədəniyyətli, 
savadlı, öz sənətini dərindən bilən, təmənnasız hörmət et
mə qabiliyyəti olan, imkansız adamlara dayaq duran, ya
lançılığı sevməyən, şit zarafatla, çox danışmaqla arası ola
mayan, gözəl tərbiyəyə malik olan sədaqətli dost kimi xati
rəmdə qalıbdır. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun.

Yaqubla dostluğumuz ailəvi dostluğa çevrilmişdi. 
Bizim ikimizində rəngimiz qara olmasına baxmayaraq o 
mənə həmişə «Qara kişi» deyərdi. Mən də onun sözündən 
xoşhal olurdum.

Günlərin birində rəhmətlik Yaqubun evində oturub 
söhbətləşərkən cənnətlik anası Pürüzə xalaya zarafatla 
sual verdim ki, ay Pürüzə xala bu nədir bir uşaq dünyaya 
gətirmisən onunlada qurtarmısan. Rəhmətlik zarafatçıl ar- 
vadıydı, dedi: - qadan alım ay oğul Böyük Vətən Mühari
bəsi başladı kişi müharibəyə getdi bircə Yaqub oldu mənim 
günahım olmadı, ona görə də Yaqub yetim qaldı. Nə bilim 
ay bala bu günə də şükür edirəm ki, nə yaxşı ki, Yaqub 
varmış, yoxsa mən neyləyərdim.

Rəhmətlik Pürüzə xalanın söhbətindən sonra mən 
zarafatla həmişə rəhmətlik Yaqubu «Yetim» deyə çağırar
dım və o mənim sözümdən xoşhal olardı. Yaqubun xoş xa
siyyətindən başqa Bərdə rayonunda onun ziyalı və peşə
sini dərindən bilən bir mühəndis kimi rayonun bütün texniki
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işçiləri onu yaxından tanımaqla ona hörmət bəsləyirdilər. 
Yaqub həmişə papiros çəkərdi, nə qədər təbliğat etdimsə o 
papirosu atmadı. Papirosu yandırandan sonra danışmağa 
başlayardı. Bir gün papiros çəkəndən sonra mənə dedi ki, 
ay «Qara kişi» rayonda yeni 9 saylı Dəmir Beton Məmu
latları Zavodu istifadəyə verilib. Direktor da Musayev Məci
di təyin ediblər. Bu gün Məcid müəllim məni zavoda dəvət 
edib, məsləhət etdi ki, onun zavodunda iqtisadçı mühəndis 
kimi işləyim. Mən Yaquba dedim ki, əgər məsləhət bilirsə 
get işlə. Ondan sonra iş yerimiz ayrıldı. Buna baxmayaraq 
hər gün naharı bir yerdə edirdik, təsadüf hallarda gündəlik 
görüşmürdük. Musayev Məcid bizim köhnə zavoddan 
direktor getmişdi. Ona görə də tanıyırdıq. Məcid müəllim 
çox ciddi, tələbkar, işini və rəhbərliyi bacaran mütəxəssis 
idi, onun hamının işindən xoşu gəlməzdi, savadsız adamla 
bir gündə işləməzdi. Siz bir anlığa təsəvvür edin görün Mə
cid müəllim özü rəhmətlik Yaqubdan xahiş etmişdi ki, ona 
bu yeni işdə köməklik etsin.

Son zamanlar Sovet hökuməti yıxıldıqdan sonra 
bütün müəssisə və təşkilatlar ləğv ediləndən sonra da rəh
mətlik Yaquba ehtiyac oldu. Rayon Əmlak Şöbəsinə dəvət 
edildi. Fəaliyyətə başlayandan sonra öz bacarığı, yüksək 
iqtisadçı və yenilikçilik qabiliyyətinə görə, orada işləməyə 
başladı. Hansı idarə və müəssisədə işləməsinə baxma
yaraq heç bir vaxt bizim əlaqələrimiz kəsilməyib, daimi 
təmasda olmaqla bərabər bütün xeyir və şərlərdə bir yerdə 
olmuşuq. Bu iş yeri əfsuslar olsun ki, rəhmətliyin sonuncu 
iş yeri oldu. Yaqubun ölüm xəbəri məni çox sarsıtdı, kədər
ləndim ölümünə inanmadım, lakin neyləmək olar, allahın 
işinə heç kim qarışa bilməz. Həyatdan vaxtsız getsədə 5 
övladı var. Övladları da Yaqub kimi xoş xasiyyətli, özlərinə 
hörmət qazanan övladlardı. Yaqubun yas mərasimində 
oğlanlarının atasına olan məhəbbət və ehtiramlarının şahidi 
olmaqla yanaşı onlardan çox razı qaldım və ümid etdim ki, 
atalarının davamçıları olacaqlar.
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Vaxtsız ölüm onu oğlanlarının barını təzə-təzə əmələ 
gəldiyi zaman aramızdan apardı. Bu qarşısı alınmaz ayrılıq 
bir ailə üzvü kimi məni də sarsıtdı.

Şair Ömər Xəyyam dünyanın vəfasız olmasını öz 
rübaisində belə demişdi:

Səadət axtarma həyat bir andır 
Torpaq Cəmşid Şahdan Keydən nişandır 
Ömrün mahiyyəti dünyanın halı 
Röyadır, xəyaldır, ahdır amandır.

Həyatının son vaxtlarına qədər yaşadığı, qədim 
tarixə malik Bərdə torpağı nəcib insanları ilə tanınır. Yaqub 
da övladlarına Bərdədə kifayət qədər təhsil və tərbiyə 
verib, bütün bunları öz halal zəhməti ilə etmişdir. Deməli 
halal və təmiz yolla ömür sürmək olar. Övladlarına da son 
sözüm bu halal yolla getməyi arzulamaqdır. Beləcə Yaqub 
“Hacıyev haqqında nə qədər istəsəm xoş xatirələr danışıb, 
yaza bilərəm.

Yəni bir gün gələn, bir gün də getməlidir. Bəlkə elə 
buna görə də «Dünya səndə nəyim qaldı?» sualı məntiqli, 
ağıllı adamları həmişə düşündürüb. Ona görə də mən 
Allaha ibadət etməklə Ulu tanrıya sığınaraq rəhmətlik Ya
qubun Allah taladan bağışlanmasını diləyirəm. Ey Ulu 
Tanrı! Məni yoxluqdan varlığa sən gətirmisən, həyatda ya
şamaq üçün ruzi vermisən, nə etmisənsə təmənnasız etmi
sən. Bunun əvəzində Əşrəfi məxluq olduğum üçün qarşım
da insanlıq borcu qoymusan. İnsan ədalətli, səxavətli, iba- 
dətli, təmkinli, tədbirli olmalıdır. Yaqub bu yuxarıda sada- 
ladıqlarıma layiq idi. Əgər günahı olubsa onu öz izzəti cə
lalın xatirinə bağışla. Amin!

Bundan sonra imam övladı Seyidin şerindəki çağırış
la ona rəhmət diləyib Allahdan bağışlanmasını diləyirəm.
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Bir günah əhliyəm, iltimasım var,
Heydəri Kərrara bağışla onu.
Ərəsət məhşərdə, haqq divanında,
Qo/suz Ələmdara bağışla onu.

Bağışla kəiami ismi Əzəmə,
Hər zaman köməkdir qəhərə, qəmə.
Ərşidə yazılan iövhi qələmə,
Yazan qəiəmdara bağışla onu.

Əba Əbdül/aha, Nəbi Allaha,
Cümlə müsəlmana, o qibləgaha.
Ədalət sahibi hökmüdar şaha,
Kü Hi ixtiyara bağışla onu.

Alimi, təkbiri Sübhənallaha,
Hər zikrə, duaya Əlhəmdullaha.
İxlas surəsinə, qüifüaiiaha,
İnam etiqada bağışla onu.

Bağışla Adəmi Səf iyulla ha,
İik dəfə sığınan odur Allaha,
Gecəyə, gündüzə, günəşə maha 
Gərdişi dövrana bağışla onu.

Seyida vaxt çatsa, yetsə əcəlin,
Olmasın zərrəcə qəmin, kədərin.
Yazılıb göylərdə əməl dəftərin,
Cəddim Mustafaya bağışla onu.

Allah sənə rəhmət eləsin əziz qardaşım, qəbrin 
nurla dolsun
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Gülməmmədov Səməd, 
Gəncə tikiş fabrikinin m üdiri

SƏDAQƏTLİ VƏ SƏXAVƏTLİ DOST!

Yaqub mənim uşaqlıq dostum və sinif yoldaşım 
olub. I və II sinifdə oxuyan zaman biz bir partada oturmu
şuq. III sinifdən sonra bizi ayırıb bir oğlan bir qız oturtdular. 
Yadımdadı biz xahiş etdik ki, biz bir oturaq, sinif rəhbəri 
icazə vermədi. Nəhayət mən Abdullanın qızı Suyatellə 
oturdum, Yaqub isə Hüseynin qızı Afsaya ilə oturdu. Biz 
həmişə bir yerdə olurduq, hətta dərsdən sonra da bir yerdə 
olardıq.

Taleh elə gətirdi ki, 1953-cü ildə Yaqubgil Göyçədən 
Bərdəyə köçdü biz ayrıldıq.

Bir dəfə 1981 -ci ildə mən Gəncədə tikiş fabrikində 
baş direktor, eyni zamanda Azərbaycan Texnologiya 
İnstitutunda buraxılış imtahan komisiyyasının sədri olan 
vaxtı Bərdə rayonunda bir nəfər Yaqub müəllimə müraciət 
etmiş və demişdir ki, sizin kəndçi Səməd müəllim imtahan 
komisiyyasının sədridir onu tanıyırsanmı və qızıma kömək
lik edə bilərmi. Yaqub deyib ki, Səməd mənim orta məktəb, 
tələbə yoldaşım və yaxın dostumdur. Bunlar qərara gəlib 
Gəncəyə gəlirlər və səhər saat 9-da fabrikin qabağında 
olan vaxtı mən işə gələndə Yaqubu gördüm, çox səmimi 
öpüşdük, görüşdük. Elə həmin gün cədvəl tarixindən qa
baq Yaqubla gələn adamın qızını imtahan müdafiəsinə 
buraxıb, təmənnasız müdafiə etdirdim. Sonra getdik
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Daşkəsən yolunun kənarında «Bayan» restoranında nahar 
etdik. Yaqub zarafatla o adama restoranda dedi ki, «Mən 
sənə dedimmi ki, bizim dostluğumuz Göyçəli dostluğudur, 
Qarabağlı dostluğu deyil və təmannasızdır». Onları bir gün 
qonaq saxladım, səhərisi yola saldım.

Bərdəyə gələndə mən həmişə Yaqubgildə qalırdım. 
Mən Gəncədə həyət evi tikdirən vaxtı Yaqubu dəvət etdim 
və evin planını Yaqub çəkib verdi. Evin tikintisində də mənə 
çox köməklik etdi. Mən indi bu həyətə girəndə Yaqub 
yadıma düşür və gözümün önünə gəlir. Yaqub dostluğa 
çox sədaqətli və etibarlı, təmiz qəlbli, qonaqpərvər bir insan 
idi. Yaqub mənim ömrüm boyu yaddaşımda yaşayır və 
yaşayacaq.

Gəncə şəhəri25.03.2006
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Hacıyev H idayət 
Ehtiyatda olan m ayor

DAR GÜNÜN DAYAĞI SANIRDIM ONU

İnsan ömrünü gündəlik çözsək dönüb arxaya 
baxsaq onda görərik ki, bir insan ömrü nə qədər acılı-şirinli 
xatirələrlə doludur. O xatirələr ömrün yaşantıları kimi gah 
insanı kədərləndirir, gah da sevindirir. Məni sevindirib kə
dərləndirən xatirələrimin çoxusu Yaqub Hacıyevlə bağlıdı. 
İlk öncə bildirim ki, Yaqub Hacıyev anamın əmisi oğludu. 
Bu qohumluqdan əlavə də, rəhmətlik atam Bəhrəmlə çox 
yaxın dost olublar. Elə ilk dəfə mən onu atamın dostu kimi 
tanımışam. Aramızda olan dayı bacıoğlu münasibəti axırda 
dostluğa çevrilmişdi. Bu qarşılıqlı hörmət bizi bir-birimizə 
qırılmaz tellərlə bağlamışdı.

Aramızda yaş fərqinə baxmayaraq həmişə mənə 
«qadası» deyərdi. Bu odlu-alovlu həyatda insan var yana- 
yana, insan var tüstüləyə-tüstüləyə yaşayır. Yaqub Hacıyev 
yana-yana yaşayan insanlardan olub. Həmişə lazımı anlar
da dost-qohum üçün köməklik etməyə hazır olub. Böyük
lərdən eşitmişəm, bəlkədə bu onun özünün keçməkeşli 
həyat yolu keçməsinin nəticəsi olub.

Mənim çətin günələrimdə Yaqub Hacıyev mənə 
həmişə dəstək olub. Bir ziyalı kimi, ağsaqqal kimi öz tövsiy- 
yələrini verib. Bəzən bədbinliyə qapılan hallarda öz həya
tından misallar gətirər, bir təsəlli verərdi. Mən Tərtər 
cəbhəsində döyüşəndə həmişə gəlib məni yoxlayar, hal- 
əhval tutardı. Həyatda mühəndisin tikdiyi binalar qalır. 
Yaqub Hacıyevin tikdiyi binalardan başqa elədiyi yaxşılıqlar 
da qalıb. Bu isə ən böyük mirasdır.

Bərdə, 20.03.2006 
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S ərraf Şiruyə,
Azərbaycan Yazıçılar və 
Jurnalistlər B irliyin in üzvü,
«Q ızıi qələm», «Məmməd Araz», 
«H.B.Zərdabi» m ükafatları laureatı, 
şair-publisist :

YAQUB!

Demirəm qardaş oldum, sənə qardaşlıq etdim, 
Ancaq qardaşdan artıq sənə bağlıyam, Yaqub! 
Qəfəslərə salınmış yaralı bülbül kimi 
Sən köçəndən ürəyi, qəlbi dağlıyam Yaqub!

Qəm qoşunu nə vaxtdır şırım açıb üzümdə, 
Mən biçarə, yazıqda qalmayıbdı dözümdə.
Sən Nəbiyə, İmana, bərabərdin gözümdə, 
Çətinki səndən sonra coşam, çağlıyam Yaqub!

İndi sən behiştdəsən, mənim yolum haradı? 
Bunu bir Allah bilir, atəşdi, sırsıradı,
Ötən ayım, hər günüm indi tamam qaradı, 
Gözlərimə güc verəm, gərək ağlıyam Yaqub!

Şiruyəyəm keçmişi birər-birər anardım, 
Özümün özgəsinin günahını qanardım.
Hər xoş sədan gələndə Vallah elə sanardım, 
El-obada, mahalda pir budaqlıyam, Yaqub!
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Aqşin Hacızadə, 
şa ir

AY ƏMİ

Mənim nəzərimdə, mənim gözümdə, 
Bir müqəddəs ocağıydın ay əmi.
O sıldırım qayalardan süzülən,
Gur şəlalə, bulağıydın ay əmi.

Deyənməzlər yük gəlmişdin dünyaya, 
Gözləri tox, pak gəlmişdin dünyaya. 
Allahından tək gəlmişdin dünyaya,
Bol bəhrəli budağıydın ay əmi.

Qolumuzda güc bilirdim səni mən, 
Haqsızlığa öc bilirdim səni mən, 
Nəslimizə tac bilirdim səni mən,
Dar gün üçün yarağıydın ay əmi.

Mənəmlik etmədin vəzifən ilə, 
Qondun ürəklərə min dildən-dilə.
Uca kürsülərdə bu doğma elə, 
Obamıza dayağıydın ay əmi.

Günəş idin, sübhü tezdən durardın, 
Axtarardın, bir yenilik arardın.
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Xarüqələr yaradardın, qurardın,
Cəfakeşdin, qoçağıydın ay əmi.

Danışardın, lazım gəlsə sən haqdan, 
Danışmazdın bir kəlmə də nahaqdan. 
Şər-böhtandan, kin-küdrətdən, günahdan, 
Qaçağıydın, uzağıydın ay əmi.

Çəkdin karvanını bir qatar kimi,
Döndün xəyallara, arzular kimi.
Eldə deyir, dağ başında qar kimi,
Hər bir işdə üz ağıydın ay əmi.

Yeni Daşkənd, 02.02.2006

42



Zülfiyyə Ş i ru  yə qızı, 
şairə

DÖNDÜ

Əmim Yaqub Hacıyevin ömründə bir dəfə 
yazdığı «Ağlaram»rədifli şerini oxuyarkən

Arzun Qu quşunun arzusu kimi 
Ömrün Qu quşunun ömrünə döndü 
Ömründə bircə yol nəğmə oxudun 
O nəğmə ömrünün qəbrinə döndü.

Döndün keçmişinə, baxdın uluna,
Cavab tapılmadı bir sualına.
Gözlərin tikildi ata yoluna,
Səbrin bir ilahi səbrinə döndü.

Yaşadın bir ləkə salmadın ada,
Qoşuldun elinlə aha, fəryada.
Yandın Səməndər tək qohuma-yada,
Mehrin doğma ata mehrinə döndü.

Sən artıq danışıb, artıq gülmədin,
Bir kəsə toxunub, qəlbə dəymədin.
Canında heç ağrı, acı bilmədin,
Bir ağrın əzrayıl əmrinə döndü.

15.04.2006
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E ldar HƏSƏNLİ,
Azərbaycan Yazıçılar və Azərbaycan 
Jurnalistlər B irliyin in üzvü, 
şair-publisist

DOSTLUQ KÖRPÜSÜNÜN TAĞIYDI

YAQUB HACIYEV - Göyçəmizin dağlar qoynunda yerləşən 
Daşkənd kəndində dünyaya göz açan b ir körpə Azərbay
canda pa lıd  k im i kök atdı, pöhrəiəndi, bəhrələndi...

İnsanın dünyaya gəlişi ilə gedişi arasında bir zirvə 
var. Nə yazıqlar ki, hamı həmin zirvəyə qalxa bilmir. Bu 
zirvə ömrün, yaşın ucalığında deyil, əməllərinin kəhkəşa
nında olur.

Göyçəmizin belə zirvələrə ucalan oğulları az olmayıb 
və mənim onların adlarını sadalamaq fikrim yoxdur. Yalnız 
bu dəfə birinin ömür, həyat və əməl kitabını səhifələmək, 
insani xarakterindən söz açmaq istəyirəm ki, o da təkcə 
Göyçə deyil, bütövlükdə Azərbaycanımızda iz qoymuş 
ziyalılarımızdan biri kimi tanınan, 1938-ci ildə Göyçə 
mahalının Basarkeçər rayonunun Daşkənd kəndində ana
dan olmuş, 1946-53-cü illərdə kənddə yeddinci sinifi, 1957- 
ci ildə Bərdənin Yeni Daşkənd kənd orta məktəbini, 1968-ci 
ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu bitirərək, Bərdə 
«Kolxozstroy»unda mühəndis kimi işə başlamış, təxminən 
30 il bu sahədə fədakarcasına çalışmış, sonra bir sıra 
müxtəlif idarə və müəssisələrdə fəaliyyət göstərmiş Ha
cıyev Yaqub Nəsib oğludur.

Bəşəriyyətin bərqərar olduğu dövrlərdən bu günə 
kimi ictimai həyatda silinməz izlər qoyub və sonrakı nəsillər
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üçün ömrü, fəaliyyəti örnək olan şəxsiyyətlərin amalları 
gələcəyə yol göstərir. Dərin zəkalılar insanları birliyə, 
bütövlüyə, vəhdətə, millətə və xalqa xidmətə səsləyirlər. 
İnsanların ağıl gücü ilə Vətən basılmaz olur.

Əvvəla deyim ki, mən bir sıra ziyalılarımız, saz-söz 
adamlarımız barəsində silsilə yazılar yazsam da, bu yazını 
qələmə almağa nədənsə çətinlik çəkirəm. Bu, mənə elə 
gəlir ki, təkcə Yaqub Hacıyevin mənim əmim oğlu olması 
ilə bağlı deyil, o, ümumiyyətlə bütün müsbət insani keyfiy
yətləri özündə formalaşdırmış bir şəxsiyyət olduğundan, 
ehtiyat edirəm ki, kiçicik bir yanlışlığa yol verərəm ki, bu da 
bağışlanmaz!

Göyçəmizin qaysaq tutmayan yaralarından biri də 
odur ki, məkrli düşmən bizim mənəvi sərvətimiz olan ziyalı 
potensialımızı daha çox məhv etməyə çalışıb və bu da 
nəticədə doğma yurd-yuvamızın talanması, yağıya qalma
sına səbəb oldu.

Yaqub Hacıyevin xarakterik keyfiyyətlərini sıralasaq, 
belə bir ardıcıllıq alınar:

- Onun böyüklüyü sadəliyindəydi. Olduqca sadəydi. 
Hədsiz dərəcədə zəhmətə qatlaşmağı sevərdi;

- Kifayət qədər dostları var idi, o, bunları elə-belə, tə
sadüfən seçməzdi. Hər birinin çağrışına, imdadına, köməyi
nə çatmaqdan sanki zövq alar və bunu özünə borc bilərdi;

- Olduqca dünyagörüşlü insan idi. Adi bir tikinti ida
rəsində çalışmasına baxmayaraq, hamı onu yaxşı və yaxın
dan tanıyır, xətir-hörmətini saxlayırdı. Fikri-zikri əliqabarlı 
zəhmət adamlarına hörmət etmək, köməklik göstərmək 
olub.

- Xoşbəxtliyin biri də odur ki, istər qohum, istərsə də 
yadlar səninlə kin-küdurət saxlamasın. O, bunu da qazan
mışdı: hamıya doğma olmağa çalışmış və buna nail olmuş
du.

45



- Təəssübkeş idi: öz doğma kəndinin, elinin, maha
lının, nəhayət, Vətəninin təəssübünü heç nə ilə əvəz et
məzdi.

- Təmiz əqidəli, saf amallı olub: əyriləri, saxtaları 
sevməyib.

- Təkrarçılığı, cılızlığı sevməyib: yeri gələndə, tini dü
şəndə sözü bircə dəfə deyib. . <

- İnsanları bir-biri ilə dost etmək onun yaxşı mənada 
şakərinə çevrilmişdi: istəyirdi ki, hamı bir-birinə sədaqətli 
dost olsun, sirdaş olsun.

Mən də bir neçə dost qazanmaqda ondan öyrən
mişəm. Daha doğrusu, o, Bərdədə yaşayan Baxış Fətə- 
liyevin, onun dost-doğma qardaşı Qiyas Fətəliyevin, əmisi 
oğlu Azər Kərimovun... mənimlə dost olmasında mənəvi 
körpüyə çevrilib.

-Ailəcanlı idi: sözün əsl mənasında ailəsinə, balala
rına bağlı, nümunəvi Ata idi. 1967-ci ildə ailə qurduğu Əs- 
mətel xanım Abdulla qızı ilə birlikdə bir qız, beş oğul bö
yüdüb ərsəyə çatdırmışdı. Sonradan bir oğul itirsə də, qəd
dini əymir, əsl kişi simasını qoruyub saxlayırdı.

Yaqub Hacıyevə məxsus insani keyfiyyətləri sada
lamaqla qurtarmaq olmaz. Necə deyərlər, nağıl dili yüyrək , 
şair dili şerli olar. Mən də istəyirəm ki, el-obamızın ziyalı 
ağsaqqalı, ömrünün müdriklik çağına qədəm qoyan vaxt
ları, 67 yaşında, 2005-ci il iyun ayının 30-da, cümə axşamı 
dünyasını dəyişən Yaqub Hacıyevin şəxsiyyətinə ünvan
ladığım bir şeri onun övladları -  Rəfiqə xanıma, Araza, 
Eldənizə, Hacıbabaya, Elməddinə, nəvələri Vüqara, Təh
masibə, Firuzəyə, Aytənə, Səbahəddinə və Afiyəddinə, 
eləcə də onu qəlbində saxlayan, daim yad edəcək dost
larına oxuyum:
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GETDİ

Dünyaya gələndən Yaqub Hacıyev 
Elin söykəndiyi dağıydı, getdi.
Vətənin əbədi gələcəyinə 
Fikri, düşüncəsi sağıydı, getdi.

Müntəzəm baş əydi haqqın əmrinə,
El əhsən söylədi onun səbrinə. 
Dəyib-toxunmadı insan ömrünə,
Üzü el içində ağıydı, getdi.

Gəz-dolan qəbrini, Araz, doyunca,
Yanan qəlbin ürəyində soyunca.
Bakıdan Təbrizə, Araz boyunca 
Dostluq körpüsündə tağıydı, getdi.

O, ilham alardı doğan səhərdən,
Dinib danışardı, gülərdi hərdən.
Üzündə nur vardı, saçlarında dən,
Ömrün ən müdrik çağıydı, getdi.

Dondu təbəssümü, yanaqda qaldı,
Neçə söz-söhbəti dodaqda qaldı.
Həsənli, meyvəsi budaqda qaldı,
Yetkin bostanıydı, bağıydı, getdi.

Bakı şəhəri 14.05.2006
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Qılman İmanlı, 
şair-jurnalist * ^

AY MƏZAR DAŞI

Bilmirəm axtarıb kimi haraylar,
Bu necə görkəmdi, necə baxışdı.
Tikdiyin göydələn, zərli saraylar,
Səndən bu dünyaya qalan naxışdı.

Demə təkcə oldum, tənha yarandım,
Sən elin-obanın dostu-sirdaşı.
Oduna alışdım, közünə yandım,
Ay mənim atamın doğma qardaşı.

Yox-yox ömür yolun keçmədi hədər, 
Taleyin nə qədər olsada acı.
Bir deyil, beş deyil dur gör nə qədər,
Sənə qardaş deyib ağlayan bacı.

Seyr edib dünyanı, baxmadın gendən, 
Çarpışdın həyatla,qartal vuruşdu. 
Dostluqdan söz saldım, dostların məndən 
Hamısı Yaqub deyib səni soruşdu.

Səfərin tələsik, yol uzun yoldu,
Çəkdin karvanını haqqın evinə.
Sənin ömür yolun bir mövzu oldu, 
Şerimin, sözümün bu beş bəndinə.
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YAQUB ƏMİM

Bir nəğməydi dodaqlarda,
Dildən getdi Yaqub əmim.
Yaşayaraq bülbül ömrü,
Güldən getdi Yaqub əmim,

Dar günümdə dayaq kimi,
Yollarıma mayaq kimi,
Tumar verən daraq kimi,
Teldən getdi Yaqub əmim.

Dinən tara, ötən neyə,
Dərdlərini, deyə-deyə,
Qaranquş tək uçub göyə,
Əldən getdi Yaqub əmim.

Haray idi, həm hay idi,
Aşıb daşan gur çay idi,
Xan Araza bir tay idi,
Seldən getdi Yaqub əmim.

Saçlarıma düşən bu dən,
Ələnibdi qüssə- qəmdən.
Ay İmanlı demə- məndən,
Eldən getdi Yaqub əmim.

B akı şəhəri, 27 .02 .2006-cı /7
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Hüseynov A k if
Bərdə Yeni-Daşkənd Am bulatoriyası 
baş həkim inin m üavini

KƏNDİMİZİN BAYRAĞIYDI

Öz ürək sözlərimi, könlümdən keçənləri Yaqub 
Hacıyev haqqında demək istəyəndə bir qədər çətinlik çəki
rəm, qəhər məni boğur. Bu da onun bənzərsizliyinin yaxşı 
mənada təcəssümüdür. Tarixən böyük şəxsiyyətlərin beşiyi 
olan Göyçə mahalı nə qədər müdrik insanlar yetişdirmişdi. 
Tapdıq Əmiraslanov, Yunis Rzayev, Qəşəm Aslanov, Mi
kayıl Bayramov, Məhərrəm Musayev adını çəkdiyim və 
çəkmədiyim öncülləri. Onların sırasında mən Yaqub Hacı
yevidə görürürəm. Qarabağ torpağında qazandığı nailiyyət
lər buna əyani misaldlır. Mən birinci sinfə daxil olanda Ya
qub Hacıyev orta məktəbi qurtarmışdı. Mən onun əlaçı tələ
bə kimi şərəf lövhəsində şəklini gördükcə bu mənim dayım- 
dı deyə öyünərdim. Sonralar onun ali məktəbi qurtardıqdan 
sonra qazandığı uğurlar məni daha da sevindirirdi. Ali 
təhsilli bir mühəndis kimi «İnjiner Hacıyev» adıyla böyük ad 
san qazandı. Mənim öz şəxsi həyatımda, bir həkim kimi 
formalaşmağımda xüsusi xidməti olmuşdur. Verdiyi hikmətli 
məsləhətləri bu gündə qulağımda bir sırğadır. İstər yaşadı
ğım ərazidə istərsədə rayondan uzaqlarda onun adını eşi
dəndə onu elimiz-obamız üçün dalğalanan bir bayraq he
sab edirəm. Nə qədər yüksək vəzifədə olsada olmasada 
həminki, o mülayimliyi, sadəliyi özündə saxlayırdı. Yersiz 
danışmaqdan kin-küdurətdən çox uzağıydı. Heç vaxt xati
rimdən çıxmayan bir gözəl adəti vardı, həmişə bığına tumar 
çəkərdi. O paklığına, saflığına görədə gəldiyi kimidə köçdü. 
Onun ölümü bu dəqiqədə gözümün qabağındadı. Bir həkim 
kimi bu hadisələrlə tez-tez rastlaşıram. Amma onun ölümü 
hələ də məni təəcübləndirir.
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Hüseynov İm am verdi 
Dövlət Əmlak Kom itəsinin 

Bərdə rayon şöbəsində baş m əsləhətçi

YADDAŞLARDA QALAN İNSAN

İnsan dünyasını dəyişəndə özüylə axirət dünyasına 
heç nə aparmır. Nəyi varsa elə bu dünyada qalır. Ancaq 
onun bu dünyada qalan ən böyük mülkü qazandığı hörmət, 
aldığı rəhmətdi. O, varın, dövlətin, rəhmətin sahiblərindən 
biri də mübaliğəsiz demək olar ki, Yaqub Hacıyevdi.

Mən onu 1996-cı ildən tanıyıram, Dövlət Əmlak 
Komitəsində işləyəndən. Yaqub Hacıyev yüksək əxlaqi 
keyfiyyətlərə malik, çox nəcib bir insanıydı. Hara getsə, ha
rada işləsə hamının diqqətini özünə cəlb edərdi. Yüksək 
intellektə, savada malik ziyalı təxəyyülü varıydı. Təkcə öz 
peşəsində yox bütün sahəni yaxşı bilirdi. Zəngin biliyə 
malik universal adamıydı.

İlk görüşdən hamıya ciddi adam kimi təsir bağış
layan Yaqub Hacıyev daxilən çox sakit, mülayim, həm də 
özünə məxsus bir tərzdə zarafat edən adamıydı. Onunla bir 
yerdə olanda bilməzdin ki, gün necə gəldi getdi. Birdən elə 
şux zarafat edər,elə söz danışardı ki, bütün ağrın acın 
yadından çıxardı. Bununda bir səbəbi var idi ki, o hər saat 
danışıb, gülməzdi. Yaqubun ən gözəl xüsussiyyətlərindən 
biri də o idiki, çox dostpərəst adamıydı. Birdə baxırdın budu 
kabinetindən dostlarıynan çıxdı. Ona görə də Yaqub Ha
cıyevi dünyanın ən çox yadda qalan adamı hesab edirəm.

Bərdə, 15.04.2006
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Kərim ov Sərdar 
Şotlandiyanın «O ii eiektro» 
kompaniyasının 
texnikaların icarəsi və təm ir 
şöbəsinin rə is i

BÖYÜK BİR ELİN İFTİXARI

Təxminən 1986-cı ilin 18-19 yanvar tarixi olardı. Hə
min vaxt mən təzə işə başlayan 9 saylı DBMZ-də işə düzəl
mək istəyirdim. Zavodun o vaxtkı direktoru Məcid Musa
yevin Hacıyev Yaqubla çox yaxın münasibətləri olduğunu 
eşidən kimi onunla məsləhətləşməyə getdim. O məni öz 
dəyərli məsləhətləri ilə təlimatlandırdıqdan sonra əlüstü bir 
məktub yazaraq zərfə qoydu və M.Musayevə verməyi 
tapşırdı. M.Musayev çox tələbkar, qaraqabaq və eyni za
manda çox qayğıkeş bir insan idi. O vaxtdan mən həmin 
zavodda müxtəlif vəzifələrdə işləməli oldum. M.Musayev 
Yaqubu zavodun baş mühəndisi vəzifəsinə dəvət etdi. 
Həmin vaxtdan etibarən biz 1994-cü ilə kimi bir kollektivdə 
işləməli olduq. Zavod təzə işə başladığından kollektivin 
əksər üzvləri təcrübəsiz gənclərdən ibarət idi. Həm mühən- 
dis-texnik işçilərin, həm də fəhlələrin əksəriyyətinin təc
rübəli mütəxəssislərin məsləhət və köməyinə böyük ehtiya
cı var idi. Məhz həmin missiyanı Yaqub Hacıyev öz üzərinə 
götürmüşdü. Mən əvvəllərdə Yaqub Hacıyevin rayonda 
sayılıb seçilən, ən nüfuzlu mühəndislərdən biri kimi tanın
dığını bilirdim. Lakin bir yerdə işlədiyimiz müddətdə onun 
qazanmış olduğu nüfuzun, xətir-hörmətin nədən qaynaq
landığını öz-özlüyümdə bir daha dərindən dərk etmiş ol
dum. Onu başqalarından fərqləndirən müsbət keyfiyyətlər 
həddən çox idi. Onun ən çox nəzərə çarpan yüksək key
fiyyətlərindən biri də heç kimdən öz təmənnasız köməyini, 
məsləhətlərini əsirgəməməsi idi. Zavodun bütün işlərinin

52



ağırlığı məhz onun üzərinə düşməsinə baxmayaraq, o 
bütün işləri çox böyük səbrlə, səliqə ilə və öz vaxtında 
görülməsini təmin edirdi. Onun icra etdiyi işlərin miqyası öz 
vəzifə funksiyasına daxil olan işlərin həcmindən qat-qat çox 
idi. Baş mühasibdən tutmuş anbar müdirinədək, şöbə rəi
sindən tutmuş sıravi mühəndis-texnik işçilərədək hər bir 
sahənin hesabat-uçot sənədləri (aylıq, rüblük, illik) məhz 
Yaqub Hacıyevin ekspertizasından keçdikdən sonra yük
sək səviyyədə tərtib olunurdu. Mən dəfələrlə baş idarədə 
və nazirlikdə iclaslarda iştirak edərkən (Həmkarlar komi
təsinin sədri kimi) ayrı-ayrı şöbə rəhbərlərinin öz məruzə
lərində Yaqub Hacıyevin tərtib etdiyi sənədlərin yüksək 
keyfiyyətlə hazırlanmasını başqalarına nümunə kimi göstə
rildiyinin şahidi olmuşam və onunla bir əmioğlu kimi qürur 
duymuşam. Onun çox böyük qəlbli insan olduğunu göstə
rən bir gözəl xasiyyətini də qeyd etməyi vacib bilirəm. 
Bəzən görərdim ki, zavodda təzəcə işə başlayan bir fəhlə 
və yaxud da operatora yaxınlaşar özünə məxsus tərzdə 
duzlu zarafat və ya replika ilə elə söhbətə başlayardı ki, hə
min gənc fəhlə həmin andaca gərginliyi unudur, Yaqubun 
timsalında nə qədər səmimi və böyük qəlbli insanlarla 
əhatə olunduğunu anlayırdı. Bu da təbii olaraq kollektivdə 
çox gözəl münasibətlərin formalaşmasına səbəb olurdu.

Mən tam mənası ilə deyərdim ki, Yaqub Hacıyevin 
böyüklüyünün sirri, həm ağla sığmaz dərcədə zəhmətse- 
vərliyində və həm də son dərəcə sadə insan olmasında idi. 
Yaşından asılı olmayaraq o hər kəsə böyük hörmət və 
ehtiramla yanaşardı. Onu hamıya sevdirən cəhətlərdən biri 
isə qayğıkeş insan olması idi. Demək olar ki, hamı onu Ya
qub dayı deyə çağırar və bütün problemlərini (istər iş olsun, 
istər şəxsi) məhz onun məsləhətləri ilə görməyə 
çalışardılar.

Təbiidir ki, Yaqubun rayonda xeyli dost tanışları var 
idi. Onların hamısı Yaquba çox böyük hörmət və ehtiram 
göstərər, onun yanına məsləhət üçün gələrdilər. Çox vaxt 
işdən çıxarkən məndən soruşardı:- Sərdar tələsmirsən ki?. 
Mən də Yaqub kimi zəngin təcrübəli, müdrik bir insandan
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ayrılmağa nə üçün tələsməliydim ki?. (Gənc vaxtlarımda 
onun zəngin təcrübəsindən bəhrələnmək imkanlarını heç 
vaxt əidən verməzdim. İngilislərin çox gözəi bir məsə/i var: 
Deyir bəzən 10 /7 oxumaqdansa bir müdrik, dünya görmüş 
insanın 10 dəqiqəlik söhbətini dinləmək daha faydalı oia 
bilər). Deyirdim sür getdik, yəqin hansısa dost-tanış təzə 
tikmək istədiyi mənzilin özülünü metr tutub ölçüb-biçəcəyik. 
Ya da bu və ya digər tikiləcək şeylərin dəyərini hesablayıb 
dəyərli məsləhətlər verəcək, Yaqub əmioğlu. Allah bu 
böyük qəlbli insana başqalarına təmənnasız yaxşılıqlar et
mək üçün tükənməz enerji, zəhmətsevərlik vermişdir.

Hər bir insanın böyüklüyü onun başqalarına etdiyi 
yaxşılıqların miqyası ilə ölçüldüyündən mən Yaqub Hacı
yevi dünyanın ən xoşbəxt insanlarından sayıram.

Mən kənddən kənarda (Bakıda) yaşadığım 11 il 
ərzində dəfələrlə bu və ya digər mövzularda məhz onunla 
məsləhətləşməyə böyük ehtiyac duymuşam. Arabir kəndə 
gedərkən mütləq görüşüb, söhbətlərinə qulaq asmaq 
istədiyim ən səmimi insan məhz o olubdur.

Təəssüf, çox təəssüf ki, onu çox tez itirdik. O, hələ 
çox yaşamalıydı. Hələ öz müdrikliyi ilə, zəngin həyat təc
rübəsi ilə uzun illər bizə və gələcək nəsillərə ağsaqqallıq 
etməliydi axı. Bütün həyatı halal zəhmət simvoluna çev
rilmiş, ehtiyacı olan hər bir kəsin yoluna öz nuru ilə işıq 
saçan belə bir böyük qəlbli insanı kimsə əvəz edə bilərmi?.

Lakin Yaqubun timsalında itkimiz çox böyük olsada 
təsəllimizdə yox deyil. O öz tarixə çevrilmiş bənzərsiz 
həyatını bizlərə və gələcək nəsillərə böyük bir irs kimi 
ərməğan olaraq qoyub getdi. İnsanın özündən sonrakı 
nəsillərə qoyub gedəcəyi ən qiymətli şey yaşadığı şərəfli 
həyatıdır. O həyat ki, yüz-yüz illər gəlib keçsədə, nəsillər- 
nəsilləri əvəz etsədə öz günəş yüksəkliyində qalaraq nu
runu ətrafa səpələyəcəkdir. Nə xoşbəxtdir o nəsil ki, onun 
tarixində daima nur saçan Yaqub Hacıyev yüksəkliyi var.

Bakı 18.04.2006
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Quliyev Fərman 
Bərdə rayonu Yeni Daşkənd kəndinin

bələdiyyə sədri

4!

BELƏ UCALASAN UCALANDA DA

İnsanın dünyaya gəlməsi bir göz qırpımında olduğu 
kimi gedişi də bir göz qırpımında olur. Bilmirəm həyatmı 
vəfasızdı yoxsa insan ömrü. Həmişə ziyalı, uzaqgörən, 
comərd insanlara qibtə etmişəm. Kəndimizə, elimizə-oba
mıza şöhrət gətirən insanlara xüsusi hörmətim olub. On
ların yaxşı sədası gələndə qürurlanmışam, fəxr eləmişəm. 
O hörmət etdiyim, qürurlandığım insanlardan biri də rəh
mətlik Yaqub Hacıyev idi. Eşidəndə ki, onun haqqında kitab 
yazılır, həm çox sevindim həm də çox qəhərləndim. 
Sevinirdim ona görə ki, Yaqub Hacıyev kimi peşəsini dərin
dən bilən, rayonda uca göydələnlərin tikilməsində böyük 
əməyi olan bu möhtərəm mühəndisin ömür yoluna, həyat 
fəaliyyətinə qisməndə olsa nəzər salınacaq. Qəhərləndim 
ona görə ki, o bu gün bizim aramızda yoxdur, özü bu 
sevinci bizimlə bölüşə bilmir. Öz abrına qısılıb, isməti ilə 
yaşayan bir insan idi. Gözəl mühəndis kimi böyük şöhrət 
qazanmışdı. Tikinti obyektləri işə başlayanda mütəxəssis 
kimi ondan rəy alınardı. Eşitdiklərimdən onu deyə bilərəm 
ki, rayonun birinci katibi işləmiş Bərdənin quruculuğunda 
xüsusi xidmətləri olan rəhmətlik Rüstəm Səfərəliyev 
tikintiyə başlamamışdan qabaq birinci Yaqub Hacıyevi 
çağırarmış və onun fikrini öyrənərmiş. Sonra obyektin
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tikilməsi üçün icazə verərmiş. Bizim kəndimizdə qardaşım 
Hacı Rövşənin şəxsi vəsaiti ilə tikilmiş məscidin layihə- 
sinidə elə Yaqub Hacıyev vermişdi. O, məscidin tikilmə
sində kəndin bir oğlu kimi öz maddi və mənəvi köməkliyini 
əsirgəmədi. Rayonda hansı tərəfə baxırsan. onun tikdiyi 
binalar könül oxşayır. Rayon polis idarəsidə onun adı ilə 
bağlıdır. İndinin özündə də çoxları ora “Hacıyevin padvalı” 
deyirlər. Adi həyatda nə qədər sadə, həlim, kövrək bir insa- 
nidisə, iş vaxtı çox tələbkar və ciddi bir adam idi. Ona görə 
də onun işlərində qüsur tapılmazdı. Elə boş vaxtlarında da 
papirosa elə dəm verərdi ki, sanki yeni bir layihə üzərində 
fikirləşir. Çünki o mühəndis peşəsinə canı-qanı ilə bağlı idi. 
Ona görə də hər bir işə ciddi və can yanğısıyla yanaşardı. 
Ölüm haqdı, hamı üçündü yaranan getməlidi. Amma onun 
ölümü çoxları üçün gözlənilməz oldu. Yaxşı xatırlayıram 
onunla son görüşümü. Ölümündən 5-6 saat qabaq həmi
şəki adəti ilə yenə işdən gəlirdi, axşam çağı idi, məscidin 
yanında məni görüb maşını saxladı. Əvvəlki kimi yenə 
mənimlə səmimi, mehriban görüşdü. Bir az söhbət etdik. 
O, məni mən onu evə getməyə dəvət etdik. Heç birimiz 
razılaşmadıq, sağollaşıb bir-birimizdən ayrıldıq. Heç bir 
ağrı-acıda hiss olunmurdu. Gecə yarısı eşidəndə ki, Yaqub 
müəllim dünyasını dəyişib, dəhşət məni götürdü, 
qulaqlarıma inanmadım. Simruq quşu kimi bir anlığa itdi. 
Şair Zəlimxan Yaqub demişkən:

Ya Qoşqar olasan, ya da Şahdağı,
Belə ucalasan ucalanda da.

Bu gün Yaqub Hacıyev aramızda cismən olmasada, 
ruhən bizimlədi. Onu yaxından tanıyanların qəlbində daima 
yaşayır və xoş xatirələrdə anılır.

Yeni Daşkənd, 25.01.2006
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MƏN ONUN ŞƏXSİNDƏ BİR DAĞ İTİRDİM

Hər kəsin könlünü oxşayan, sirr verdiyi bir adam 
olur. O adamla bütün dərdini, sərini bölüşürsən. Çünki o 
həmişə sənə dar günündə dayaq olur. Mənim də bir dost 
kimi sığındığım adam vardı, o da rəhmətlik Yaqub Hacıyev 
idi.

1974-cü ildə rayon partiya komitəsinin təkidi ilə mən 
birləşmiş kolxoz tikinti idarəsinin mərkəzi tikinti bazasının 
müdiri təyin edildim. Mənim ixtisasım maşınqayırma 
olduğuna görə tikinti işlərindən xəbərim yox idi. Rəhmətlik 
Yaqub Hacıyev də həmin «kolxozstroy»un baş mühəndisi 
işləyirdi. Bu bazada da təhfil-təslim işlərinə Yaqub müəllim 
baxırdı. İxtisasımla işim düz gəlmədiyinə görə bu sahədə 
bir az çətinliyim olurdu. Belə hallarda Yaqub Hacıyev mənə 
dəstək olardı. Həmdə biz bir yerli idik. Bu yerliliyə görə də 
biz bir-birimizə qırılmaz tellərlə bağlanmışdıq. Bir dəfə o, 
dedi ki, mən Göyçəliyəm, məndə dedim ki, atam Vedilidi, 
anam isə Göyçənin Sarıyaqub kəndindəndi. Beləcə get
dikcə əlaqələrimiz möhkəmləndi. Bu yerlilik bizi yoldaş, 
dost, axırda isə kirvə elədi. Hansı işdə, harada olmağımız
dan asılı olmayaraq mütəmadi əlaqə saxlayırdıq.

Yaqub çox uzaqgörən və alicənab insan idi. Polad 
kimi əyilməz, qaya kimi möhkəmiydi. 30 ildən çox mən Ya
qubla dostluq elədim, bir dəfədə olsun mən onda riyakarlıq,
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böhtan görmədim. Yaqubun keçmiş ailə vəziyyətidə mənə 
yaxşı məlum idi. O bu səviyyəyə öz zəhməti, dərin zəkası 
ilə gəlib çatmışdı. Hər adamla da Yaqub yodaşlıq etməzdi. 
Zahirən çox ciddi adam olsada, gözəl yodaşlığı vardı. Öm
rümüzün gözəl günlərində, həftə sonu yəni, şənbə-bazar 
günləri Göy-gölə, Kəlbəcərə, Göyçəyə yeyib-içməyə, aşıq 
oxutdurmağa gedərdik. Hər dəfə o bulaqların suyundan 
içdikcə, dağlara qalxdıqca Yaqub dağ kimi qürurlanardı. 
Yaqubla tez-tez onun doğulduğu Göyçəyə Daşkənd kən
dinə gedərdik. Əmisi oğlu Molla Əmirxanın qonağı olardıq. 
Heç vaxt xatirimdən çıxmaz bir dəfə yenə Yaqubla Göy
çəyə Daşkəndə toya getmişdik. Gecə Molla Əmirxangildə 
qalası olduq. Səhər tez gedəcəyimizə görə o başdan qalx
mışdıq. O səhərin alatoran vaxtında biz Molla Əmirxangildə 
əsil göyçəlilərə məxsus çolpalı xəngəl yedik. Molla 
Əmirxanın evində çox gözəl bir yerdə qayaya bitişik idi. 
Yaqubun bu alicənablığına görə hara getsə onu hörmətlə 
qarşılayırdılar.

Yaqubun ölümüdə möcüzə oldu, necə yaranmışdısa 
bir göz qırpımında elə də köçdü. Yaqubun ölümü mənə çox 
pis təsir göstərdi. Mən onun şəxsində bir dağ itirdim.

Bərdə, 21.01.2006

58



Məmmədov İlham  
Bərdə şəhər icra nümayəndəsi

GƏNCLƏRİN PƏNAH YERİ

Gəlimli-gedimli, ölümlü-itimli dünyanın ağrılı-acılı 
günlərini yaşayan insan nə qədər dözümlü və bacarıqlı 
olur. Hərdən öz-özümə gileylənəndə Yaqub Hacıyevin hə
yatı gözümün qabağında durur, necə deyərlər karıma çatır 
məni nikbinliyə çağırır. Axı Yaqub Hacıyevində əvvəlki, hə
yatı çox bədbin olub, amma sonradan yaxşı güzəran ke
çirib. Öz ağlının savadının sayəsində bu mərtəbəyə çatıb.

1990-cı il idi institutu təzə qurtarıb Bərdə 9 saylı Də
mir Beton Məmulatları Zavodunda işə başlamışdım. Həmin 
vaxt Yaqub müəllim zavodun əmək haqqı və kadrlar şö
bəsinin müdiri işləyirdi. Yeni işə başlamış bir gənc kimi çox 
utancaq həmdə bir az qorxaq idim. Həmişə mənə köməklik 
edər, yol göstərərdi. Bax beləcə bir-birimizə bağlandıq. 
Vaxt zaman elə gəldi ki, biz iş yerimizdən ayrıldıq, müəy
yən vaxt ərzində Yaqub müəllim də işsiz qaldı. Sonradan iş 
yerimiz ayrı olsada, amma iş yerimiz eyni binada yerləşirdi. 
Demək olar ki, hər gün görüşər, bir-birimizdən hal-əhval 
tutardıq. Təbiətcə çox sakit, az danışan olsada, arada bir 
ləzzət verən şux zarafatlar edərdi. Yaşca bizdən çox böyük 
olsada bu şirin zarafatlarına görə biz ona «dolaşıq ağsaq- 
qal» deyərdik. Keyfimizin o durulan vaxtı hərdən yaxşı at
macalar atardı. Amma təbiətcə çox mülayim olsada, həm
də ciddi adam idi. Öz ixtisasını, idarəçilik işini çox güclü 
bilirdi. Onunla işləyən gənc kadrlar üçün Yaqub Hacıyev bir 
pənah yeriydi. Bir işimiz bir az dolaşıq düşəndə onun ya
nına qaçardıq. Onun etdiyi o yaxşılıqlar bu gündə mənim 
xatirimdədi.

22.03.2006
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Məmmədov Q abil
Bərdə Olimpiya Kom itəsinin sədri

MÖCÜZƏLİ ÖLÜM

1978-ci ildən Yaqub Hacıyevlə tanışlıq, əlaqəm var. 
Tale elə gətirdi ki, 1983-cü ildə Bərdə 11 saylı Dəmir Beton 
Məmulatları Zavodunda işləməli oldum. Onun bir təcrübəli 
mühəndis kimi qayğısını görmüşəm. Onunla işlədiyim 
müddətdə qarşılıqlı münasibətimiz olub.

O son dərəcə mehriban, qayğıkeş həmdə tələbkar 
adam idi. Onun apardığı işələrə baxıb bir nümunə kimi 
ondan ibrət götürərdik. Bir xeyli mənim onunla yoldaşlığım 
olub, bir dəfə də olsun Hacıyevin ucadan danışdığını 
görmədim. Bax belə abırlı, həyalı insanıydı Yaqub Hacıyev. 
Onunla bağlı xatirələrimi saysam və danışsam qurtarmaz. 
Onunla son dəfə ölümündən bir gün qabaq bacanığımın 
atası Piriyev Məhəmmədəlinin hüzr yerində görüşmüşdük. 
Həmişəki adəti ilə yenə xoşhal idi. Səhərisi günü onun 
ölümünü eşidəndə dəhşətə gəldim. Onun ölümü bir 
möcüzə idi. Hacıyevin vaxtsız dünyasını dəyişməsi məni 
son dərəcə sarsıtdı. Mən onun şəxsində elə hesab edirəm 
ki, ən əziz adamımı itirmişəm. Onun xatirəsi həmişə mənim 
qəlbimdə yaşayacaq.

Allah ona rəhmət eləsin.

Bərdə, 15.02.2006
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HAMIMIZIN SEVİMLİSİYDİ

Yaqubun bütün həyatı mənim gözümün qabağında 
olub. Məndən kiçik olsada biz bir yerdə böyümüşük. Biz 
ailəlikcə Yaqubu o qədər çox istəyirdik ki, özümüzlə yatır- 
dardıq. Rəhmətlik qardaşım Nəbiylə, Yaqubla yatmaqdan 
ötrü dalaşardıq. Yaqub həmdə çox küsəyən uşağıydı ona 
görə də onun xətrinə dəymirdik. Rəhmətlik atam Həsən 
Xəyallıda Yaqubu çox istəyirdi. Hara getsək Yaqubu 
özümüzlə aparardıq. Qojam (nənəm) Başxanım qarı hər 
Yaqubu görəndə üzündən öpüb ağlayırdı. Çünki rəhmətlik 
Nəsib əmim müharibəyə gedib gəlməmişdi, onunda 
yadigarı təkcə Yaqubuydu. Yaqub uşaqlıqdan qoçaq həm 
də dərs oxumağa meyilliydi. Nəbiynən mən dinlə məşğul 
olardıq Yaqub amma eləcə dərs oxuyardı. Yaqub sonradan 
instituta girdi. Oranı qurtardıqdan sonra da Bərdəyə köçdü 
və orada işləməyə başladı, vəziyyətidə yaxşılaşdı. Böyük 
hörmət qazandı, ad-san sahibi oldu. Bu da həmişə məni 
sevindirirdi. Yaqubun yaxşı dostları varıydı. Həmişə başının 
dəstəsiylə Göyçəyə bizə gələrdi. Yaqub gələndə bizim 
evdə toy bayram olardı. Dostlarıda gələndə deyərdilər ki, 
sizdə Göyçə xəngəli yeməyə gəlmişik. Yaqub bizim əmimiz 
oğlu olsada biz onu qardaşdan da artıq istəyirdik. Çünki,
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Yaqub təkiydi. Bir işimiz də olanda Yaqubla məsləhətləşər
dik. Atam Həsənə hansısa bir şairdən, aşıqdan məktub 
gələrdisə Yaqubu çağırtdırıb ona oxutdurardı. Məktub yaz
maq istəyəndə də Yaquba yazdırardı. Yaqubun ağlı, zə
kası, savadı çox böyüyüydü. Yaqubdan nə qədər danış
sam, yazsam da ürəyim doludu. Yaqub məndən kiçik olsa- 
da mən onu həmişə ağsaqqal gözündə görmüşəm. Yaqu
bun ölümü mənim bütün dərdlərimi təzələdi. Allah onun 
yerini behişt eləsin.

Yeni D a şkənd21.01 .2006
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M əhərrəm ov Ə li 
Ə m irxan oğ lu

EY MÜDRİK İNSAN

Fikri, düşüncəsi, sözü bir oldun,
Astarı, sifəti, üzü bir oldun.
Tək gəldin dünyaya, düzü bir oldun,
Tək getdin dünyadan gəldiyin kimi.

Gilələndin gözlərimdə yaş kimi,
Sanıram dünyanı sənsiz boş kimi.
Bir göz qırpımında köçdün quş kimi,
Ölüm görməmişdim öldüyün kimi.

Nəfsi bütöv oldun, gözü tox oldun,
Bu ömrü sən başa vurmadın asan.
Dünyamı dağıldı, sənmi yox oldun?
Yox hələ sən varsan, sən yaşayırsan.
Ey aqil, ey müdrik, ey gözəl insan.

Y eni D aşkənd, 16.04.2006.
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M usayev M əcid, 
təqaüdçü

HƏMİŞƏ YAXŞI İNSANLARA 
EHTİYACIMIZ VAR

Yaxşı rəhbər özünə həmişə yaxşı mütəxəsis və işçi 
axtarar ki, ona çətin anlarda kömək olsun, gördüyü işlərdə 
üz ağartsın. Mən Yaqub Hacıyevi 1971-ci ildən tanıyıram. 
O vaxtlar Yaqub Hacıyev çox cavan eləcədə az müddət 
içərisində böyük şöhrət qazanmışdı. Mənim də işlərimə 
kömək etmək üçün yaxşı mütəxəssis lazım idi. O vaxtlar 
mən «Kolxozstoryda» müdir işləyirdim. Bir mühəndis kimi 
öz peşəsini yaxşı bilən Yaqub Hacıyevi axtarıb tapdım. O 
başqa yerdə işləsədə mənim dəvətimi qəbul edib, birgə 
işləməyimizə razılıq verdi. İlk iş yerimiz «Kolxozstroy» dan 
başlasada, bir yerdə çox işlədik. Bir-birimizə olan qarşılıqlı 
hörmətimizin nəticəsi idi ki, biz onbeş ildən artıq bir yerdə 
işlədik. Mənim də ən hörmət etdiyim insanlardan idi Yaqub 
müəllim. Bizim bir-birimizə bağlanmağımıza bir səbəb də 
var idi ikimizdə Qərbi Azərbaycandan idik.

Bizim iş yerimizdə yəni «Kolxozstroy»da 1200-ə 
qədər adam işləyirdi. Bütün rayonlarda da işimiz olurdu. 
Yoxlamaya onu göndərərdim, getdiyi yerdə də üz ağar- 
daraq düzgün cavab gətirərdi. Bütün işləri ancaq ona etibar 
edərdim. Sənədləridə o özü işləyərdi. Tale elə gətirdi ki 
mən 11 saylı zavoddan sonra 9 saylı zavodda işləməli ol
dum. Yenə mən Hacıyevdən xahiş elədim ki, mənimlə bir
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yerdə işləsin. O mənimlə işləməyə razılıq verdi. Onun kimi 
mütəxəssisi əldən buraxmaq olmazdı. O, burada xeyli 
müddət istehsalat şöbəsinin müdiri (PTO, PPO) işlədi. 
Ümumiyyətlə işinə qarşı çox tələbkar adam idi. Bir təcrübəli 
adam kimi deyə bilərəm ki, Yaqub kimi mütəxəssislər az-az 
yaranır. O vaxt 9 saylı zavod təzə işə başlayırdı, təzə işə 
başlayan yerdə də həmişə çətinliklər çox olur. Mən məhz 
Hacıyevi zavoda işləməyə dəvət etdim. Elə bir mütəxəssis 
yox idi ki, belə bir zavodu işə salsın. Zavod çox böyük idi, 
respublikada 4-cü böyük zavod idiki, istehsalat gücü 100 
min ton idi. Ancaq onun səyi nəticəsində zavodu 2 ay 
ərzində işə sala bildik. Yaqub mənim çətin anlarımda mənə 
dayaq olub. Yaxşı xatırlayıram bir dəfə bir bədbəxt hadisə 
baş verdi. Böyük qülləli sement qurğusu uçdu. O vaxt heç 
kim bu qurğunun tikintisini öz üzərinə götürüb, vaxtında 
təhvil verməyə cürəti çatmırdı. Mən bu işi görmək üçün 
cəsarəti ancaq Hacıyevdə görürdüm. O, bu işi üzərinə 
götürdü vaxtından əvvəl və keyfiyyətlə işi yerinə yetirdi. 6 
aylıq işi 5 aya onun rəhbərliyi altında tikib qurtardıq. 1988-ci 
ilə qədər də bir yerdə işlədik, sonra mən təqaüdə çıxdım.

Yaqub həddən artıq alicənab insanıydı. Tabeliyində 
olan insanları özü kimi tərbiyə edərdi. Yaqub Hacıyev özü 
boyda sözün həqiqi mənasında bir xəzinə idi. Mən onun 
ölüm xəbərini eşidəndə sarsıldım. Onun kimi insanlara 
həmişə ehtiyacımız var!

Tər- Tər rayonu  S e y id im li kənd i, 21 .01 .2006
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Ä uJ S ə fə rli H eybət
m ä  y j | f  j  Bərc/ə rayon şəhə r B ə ləd iyyəsin in  üzvü

DAR GÜNÜN DOSTU

Ən çox istədiyin adam haqqında ürək sözlərini, 
xatirələrini yazmaq çox çətindi. Çünki qəlbində ona olan 
məhəbbət, istək həmişə dilini düyünləyir, əllərini də bağ
layır. Nə danışa bilirsən, nə də yaza bilirsən.

Yaqub Hacıyev haqqında da mən nə danışa, nə də 
yaza bilirəm. Nə qədər yaddaşımı silkələyib, özümü cəmlə- 
səmdə, məqsədin üstünə gələndə sıxılıram. Yaqubun yaşı 
dünyanın yaşına bərabəriydi. Ona görə ki, o dünyanın özü 
boyda dərd, ələm, məşəqqət çəkmişdi. Mərtəbə-mərtəbə 
qalxıb dünyanı ən uca yerindən seyr eləmişdi.

1982-ci ildən Yaqub ölən gününə qədər dostluq 
eləmişəm, özü də necə? Darda, gendə həmişə bir-birimizə 
dəstək, həmrəy olmuşuq. Dostluq, insanlıq haqqında ən 
gözəl sözləri Yaqub Hacıyevin şəninə nə qədər yazsanda, 
deşəndə yenə də azdı. Yaqubun özünə məxsus bir bən
zərsizliyini bu gün dostlar arasında heç kimdə görmürəm. 
Yaqub tufanlı bir ömrün burulğanından, dağa-daşa dəyə- 
dəyə, yuyulub saflaşıb çıxmışdı. Paklığı, saflığı gündəlik 
tələbat kimi işələdərdi. Yaqubun mühəndis kimi fəaliyyəti 
də hər adamda olmaz. Böyük əzmkarlıqla, ruh yüksəkliyi ilə 
peşəsini sevən və dərindən bilən adamıydı. Onun ziyalı 
təfəkkürü, mühəndis düşüncəsi, insanlıq mədəniyyəti Ya
qub Hacıyev kimi özünü təsdiq edib, bu elə-obaya sev
dirmişdi. Yaqubdan həmişə asta danışmaq, sadəlik, xoş 
xasiyyət gözləmək olardı. Yaqubda olan alicənablığı, təva- 
zökrlığı, mən bütün insanlara arzulayıram. Əcəl Yaqub Ha
cıyevi özündən xəbərsiz aramızdan tez apardı. Nə ağrısı nə 
də acısı bilindi. Əcəl ona qıfıl verdi amma açar vermədi.
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S üleym anov R əşid  
D Ə İEDK-nm  B ərdə rayon  

şöbəsin in  m əsləhətçisi.

YERİ GÖRÜNƏN İNSAN

Hər bir nəslin ta qədim, ulu soy-kökündən gələn işıq
lı bir yolu var. Bu nəsil yolunun estafeti babalardan-atalara, 
atalardan-oğullara, onlardan isə nəvələrə-nəticələrə keçir. 
Bu işıqlı yolun nə əzəli görünür, nə də sonu. Kimlər gəlib 
getmir bu yoldan. Hamısı da bir soy-köklə tanınır. Söz-sözü 
gətirəndə «filankəsin nəsli» deyirlər. Amma elə insanlar da 
var ki, nəinki öz soy-kökü, nəsil-nəcabəti ilə tanınır, əksinə 
öz nəslini-nəcabətini, elini-obasını tanıdır. Ondan sonra 
nəsil yolundan gəlib keçənlər məhz onunla tanınır. Yaqub 
Hacıyev də belə insanlardan idi.

Mənim üçün Yaqub Hacıyev haqqında söz demək, 
xatirə söyləmək həm çətindir, həm də asan. Çətindir ona 
görə ki, Yaqub kişi kimi insanlar haqqında keçmiş zamanda 
danışmaq çox ağırdır. Asandır ona görə ki, onunla bir 
kənddə yaşamışam, bir kollektivdə işləmişəm, həm də 
qohumluğumuz-yoldaşlığımız olub. Dediyim odur ki, Yaqub 
Hacıyevi həm bir elli, həm bir iş yoldaşı, həm də bir qohum 
kimi çox yaxşı tanıyırdım. O, qohumluqda-qonşuluqda 
əvəzsiz insan olduğu kimi, iş yoldaşı kimi də çox mehriban, 
qayğıkeş idi. Bəzən iş vaxtı yorğunluğumuzu hiss edəndə, 
özünə məxsus şirin ləhçə ilə «ayə, a qibləsiz, gedib bir çay 
içmiyəyinmi?» deyərdi. İş vaxtı çox ciddi olan bu insan 
kabinetindən çıxan kimi dönüb olurdu səninlə tay-tuş.

67



Aramızda təqribən 20 il yaş fərqi olsa da, bu fərq qətiyən 
hiss olunmazdı. İlk baxışdan qaraqabaq görünsə də, onun
la bircə saat oturub söhbət edən elə bilərdi ki, neçə illərin 
dostu-sirdaşıdır. Çox qəribə zarafatları, dadlı-duzlu atma
caları var idi. Heç vaxt inciməzdin onun bu atmacalarından.

Bəli, bu gün mənim üçün belə bir gözəl insan 
haqqında keçmiş zamanda danışmaq çox çətindir. İnana 
bilmirəm onun həyatda yoxluğuna. Amma nə yaxşı ki, 
həyatda yaxşı övladlar qoyub gedib. Atalar yaxşı deyib: «Ot 
kökü üstə bitər». Tale elə gətirdi ki, bir zamanlar Yaqub kişi 
ilə bir yerdə işlədiyimiz kollektivdə idi onu oğlu Eldəniz 
əvəz edir. Eldəniz bir sıra gözəl insani keyfiyyətləri ilə 
atasına çəksə də, amma gözümüz yenə də həmişə Yaqub 
kişini axtarır. Nəsə bir çətinliyə düşəndə, onun yeri görü
nür. Qayğılı-qüssəli vaxtlarımızda onun dadlı-duzlu, məzəli 
söhbətlərinə mənəvi ehtiyac duyuruq. Bu zaman qəlbi
mizdən qeyri-ixtiyari bir nida keçir:

- Allah sənə rəhmət eləsin, Yaqub kişi!

15.04.2006
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Ş ə rifo v  İlyas, 
təqaüdçü

DAĞ VÜQARLI DAĞLAR OĞLU

Ömrümüzün gözəl çağları idi. Politexnik İnstitutunda 
təhsil alırdıq əslən Göyçəli olan, indi Bərdə rayon Yeni- 
Daşkənd kəndində yaşayan Əzimov Kamranla bir qrupda 
oxuyurdum. Yaqubla Kamranda həmkəndli idilər. Kamranın 
vastəsilə biz Yaqubla tələbə vaxtı tanış olmuşduq. Yaqub 
Politexnikdə bizdən bir kurs aşağı oxuyurdu. Yaqubun əlaçı 
tələbə kimi, tələbə müəllim heyəti arasında çox böyük 
hörməti vardı. Tələbə vaxtları biz Yaqubla daim görüşər, 
bir-birimizlə əlaqə saxlayardıq. Sonradan tale elə gətirdi ki, 
mən ali məktəbi qurtarandan sonra Bərdədə işləməli ol
dum. Yaqub da sonradan Zaqataladan gəlib Bərdədə işlə
məli oldu. Bizim eyni rayonda işəlməyimiz əlaqələrimizin 
daha da genişlənməsinə səbəb oldu. Ayrı-ayrı yerlərdə 
işləsəkdə rayon təşkilati yığıncaqlarında daim görüşər, bir- 
birmizlə dərdləşərdik. Yaqub o vaxtlar rayonda çox böyük 
nüfuza malik mühəndislərdən idi. Barmaq ilə göstərərdilər 
ki, bu Hacıyev Yaqubdu. Bir dost kimi mən Yaqubun hər 
uğuruna sevinmişəm. Çünki bu səviyyəyə o, öz zəhməti 
hesabına nail olmuşdur.Vaxt zaman elə gətirdi ki, Yaqubun 
əmisi oğlu rəhmətlik Hacıyev İman (o əvvəl Yevlax qaz 
idarəsində işləyirdi) mənim rəhbərlik etdiyim Kənd Təsərrü
fatı Nazirliyinin Bərdə Beton Məmulatları Zavodunda işlə
məli oldu. İman cavan kadr olduğu üçün onun işləri ilə
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Yaqub şəxsən maraqlanar, tez-tez bizim zavoda gələrdi. 
Hərdən bir bizidə xəngəl qonaqlığına dəvət edərdi. Əsl 
Göyçəlilərə məxsus adət ilə xəngəl böyük məcməkdə 
gələrdi. Xəngəli yeyib qurtardıqdan sonra İman bizə çoxlu 
şer söyləyərdi. İmanın yaxşı şairliyi, həm də yaxşı natiqliyi 
vardı. Yaqub dağda doğulduğuna görə təbiət gözəlliyini, 
dağı-dərəni çox sevirdi. Bir dəfə Yaqub Gürcüstana mənim 
doğulduğum Marnauli rayonunun Sadaxlı kəndinə bizə 
gəlmişdi. Dedi ki, ay İlyas deyirəm necə də bu yerlər bizim 
tərəflərə oxşayır. Bir az da zarafatımız var idi. Dedi ki, ağlın 
yoxdu ey... - bu cür gözəl yeri qoyub, gedib Bərdənin isti
sində bişirsən. Mən sənin yerinə olsam bir gün də bu kənd
dən getmərəm, vallah elə nə varsa burda var. Elə Yaqubun 
özü də dağ vüqarlı adam idi. Amma Yaqub nə qədər 
mübariz, mətin oldusa da zalım əcələ qalib gələ bilmədi. 
Ölümündən 25 gün qabaq oğlumun böyük toy məclisinə 
dəvət etmişdim. Mənim köhnə dostlarım hamısı bir yerdə 
əyləşmişdi, Yaqubun da keyfi açılmışdı, çox şad xürrəmiy- 
di, hətta şəkildə çəkdirdik. Bu sevincdən sonra onun ölüm 
xəbəri mənim üçün çox böyük faciə oldu. Onun hüzür 
yerində də çox üzüntülü iştirak etdim. Nə qədər mən va
ram, Yaqub Hacıyevi yaxından tanıyanlar var, onun bu hə
yatda qoyduğu işlər var, Yaqub Hacıyev adı həmişə yaşa
yacaq.

Bərdə, 21 .03 .2006
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Ş ə rifo v  Q iyas, 
sah ibka r

HAMININ DAYISI

1989-cu il idi, Bərdə rayon 9 saylı DBMZ-yə Elman 
Allahverdiyev müdir təyin olunandan sonra məni də özünə 
sürücü götürdü. Həmin ildən 1994-cü ilə qədər orada 
işlədim. Yaqub Hacıyevlə də tanışlığım oradan başladı.

Qiyabi də olsa mən onu çox-çox əvvəllər tanıyırdım. 
Həmin vaxtı Yaqub dayı zavodun baş mühəndisi işləyirdi, 
ilk görüşdən çox ciddi adam kimi təsir bağışlayan Yaqub 
dayı daxilən çox sakit və mehriban adam idi. Zavodda 
işləyən işçilərin hamısı ona dayı deyə müraciət edərdi. Elə 
daylığa yaraşan kişilərdəniydi Yaqub dayı.

Tale elə gətirdi ki, o da mən də zavoddan çıxdıq 
başqa-başqa iş yerlərinə yönəldik. Bir yerdə işləməsək də 
rayonda görüşər, hal-əhval tutardıq. Yaqub dayı bir elin, 
obanın ağsaqqalıydı. Həmişə Yeni Daşkəndin adı gələndə 
Yaqub dayını xatırlayıram. Çünki, mən ona görə o kəndi 
tanımışam. Şükürlər olsun ki, həmin dostluğum o ailə ilə 
hələ də davam edir. Yaqub dayı bu gün aramızda olmasa 
da övladları Eldəniz, Hacıbaba bu dostluğu yaşadırlar. Nə 
qədər mən sağam, onlar var bizim bu dostluğumuz davam 
edəcək.

Bərdə, 02.02.2006
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Ş irin o v  G ündüz, 
«B ərdə-X idm ət» A S C  
sə d r m üavin i

MƏNALI ÖMÜR YOLUNUN SARVANI

Yaqub Hacıyev haqqında söz demək istəyəndə bir 
az fikirləşirsən. Nə deyəsən, necə yazasan ki, onun bütün 
xarakterini olduğu kimi təhlil və təsvir edəsən. Çünki, onun 
gözəl xasiyyətləri çox idi. Yaqub Hacıyev hər şeyə özünə 
məxsus tərzdə yanaşardı. Hər şeyi «yüz ölçüb, bir biçərdi». 
Yaqub Hacıyev ümumiyyətlə hər hansı bir məclisdə ya da 
hansı işdə olursa-olsun az danışardı. Dediyi sözün qədir, 
qiymətini bilərdi. Yaqub Hacıyev var-dövlət, şan-şöhrət 
düşgünü deyildi. Bunu mən elə belə demirəm, onunla yol
daşlıq etdiyim, bir yerdə işlədiyim müddətdə onun bu xü
susiyyətinin şahidi olmuşam. Ona görə də el-oba arasında 
dost-tanış yanında, kollektiv içində böyük hörmət qazan
mışdı. Çünki, o nəfsinə qul olmadı, təmənnalı işlərə rəvac 
vermədi. Yaqub Hacıyev onu tanıyanların bir güman yeriy- 
di. Təkcə maddi köməkliyə görə yox, həm də mənəvi kö
məkliyinə görə. Həmişə düzgün yol göstərər, ağıllı məslə
hət verərdi. Onun ağzından çıxan hər kəlmə keçmə-keşli 
bir ömrün süzgəcindən süzülüb gəlirdi. Yaqub Hacıyev 
haqqında çox danışmaq olar. Çünki o insana xoş olan bü
tün xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirmişdi. Belə nəcib in
sanlar həmişə həyatda az yaşayırlar. Yaqub Hacıyev az 
yaşadı, amma mənalı bir ömür sürdü. Allahın xoşbəxt bən
dəsi olduğu üçün ölümü də çox asan ağrısız, acısız oldu.
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Z eyn a lo v İftixa r, 
cərrah

DOSTLAR ARASINDA YERİN GÖRÜNÜR

Mənə ilk görüşdən xoş təsir bağışlayan, könlümü 
oxşayan insanlar həmişə yaddaşıma yazılır.İllərin sərt tu
fanı ömrümdən əssə də o, insanların cizgilərini yaddaşım
dan qopara bilməz. O, yaddaşıma ömürlük hakim kəsilən 
insanlardan biri də sevimli dostum Yaqub Hacıyev idi. Ya
qub müəllimlə ilk tanışlığım 1987-ci ildə olmuşdur.Dağlıq 
Qarabağda işlədikdən sonra Bərdə MKX-da işə başlamış
dım. İşdən sonra 11 saylı Dəmir Beton Məmulatları Zavo
dunda işləyən qohumum və dostum Məmmədov Qabili 
yoxlamağa gedirdim. Yaqub müəllimlə də tanışlığım o 
vaxtlardan başlamışdı.

İlk zamanlardan mənə ciddi və sərt görünən Yaqub 
müəllim, münasibətlər dərinləşdikcə daha səmimi və yum
şaq görünməyə başlandı,daha maraqlı oldu.Bax beləcə 
bizim dostluğumuz başlandı.Hər dəfə onunla söhbət edər
kən bu insanda yeni-yeni kəşflər edirdim və ona daha ya
xınlaşırdım.Müəyyən müddətdən sonra bizim hər bir gö
rüşümüz hər ikimizə böyük zövq verən səmimi görüşə 
çevrilərdi.

Hətta Yaqub müəllim mənim pasientim olarkən, mən 
onun üzərində cərrahiyə əməliyyatı apararkən onun əsl kişi 
xarakterinə malik olduğunun şahidi olmuşam.
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Yaqub Hacıyev gözəl ağsaqqal, ağıllı ziyalı, əsl 
vətənpərvər və sədaqətli dost idi. Yaqub Hacıyev kimi 
şəxsiyyətlər həmişə cəmiyyətdə sevilib və örnək olublar.

Onun aramızda olmaması onu sevənləri daima 
yandıracaq. Çünki, Yaqub müəllimin yeri həmişə görünür.

Bərdə, 05 .03 .2006
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A ra z  Yaquboğlu

MƏN NİYƏ VARAM?

Hələ duymamışam dərk etməmişəm 
Bu eldə elatda mən niyə varam? 
Şübhələr yaradan möcüzəsiylə 
Sirli kainatda mən niyə varam?

Ömrüm keşməkeşli, talehim acı 
Varmı belə dərdin görən əlacı 
Yenilməz vüqarım başımın tacı 
Atasız həyatda mən niyə varam?

Qəmlərdi ziynəti vuran həyata 
Arazam ünümə çətin ün çata 
Gərək torpağına dönəydim ata 
Bu anda, saatda mən niyə varam?

75



KEÇİR

Sən torpaq altında, mən torpaq üstdə, 
Görüşümüz sakit keçir, lal keçir.
Baxıram əksinə, şux sifətinə,
Dolanır könlümdən, yüz xəyal keçir.

Görürəm dünyanı bir ulu kimi,
İnsanı, dünyanın bir qulu kimi.
Durmuşuq üz-üzə, küsülü kimi,
Nə bir cavab gəlir, nə sual keçir.

Hanı şirin dilin, dinmirsən necə?
Niyə vaxtsız oldu, gündüzün gecə?
Ay Araz anlakı bir gündə neçə- 
Əcəl körpüsündən əhli-hal keçir.

Y eni D aşkənd, 07.03 .2006

KÖVRƏK BAYATILAR

Mən Arazam ağlaram 
Hey coşaram, çağlaram 
Ata deyin köksümü 
Çalın-çarpaz dağlaram

Əzizim anam ağlama 
Vəfalı sonam ağlama 
Qorxuram ah çəkəsən 
Od tutub yanam ağlama
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Əzizinəm qan ağlar 
Səhər doğan dan ağlar 
Bu gün bir igid ölüb 
Ürək yanıb can ağlar

Əzizim ağla nənə 
Sinəni dağla nənə 
Bir oğul var əmanət 
Get onu yoxla nənə.

Mən aşiq əmi qızlar 
Batıbdı gəmi qızlar 
Mən ölsəm ağlayarsız 
Deyin kim, kimi qızlar

Aşıq ağıllı anam 
Dili nağıllı anam 
Ay boxçası şirinli 
Şəkər noğullu anam

Əzizim ellər ağlar 
Çiçəklər güllər ağlar 
Nakam bir ömür üçün 
Ağaran tellər ağlar

Əzizim atam haray 
Bir sevgi butam haray 
Alasan qollarına 
Qucağında yatam haray

Bakı, 25 .07 .2005
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EVİMİN YARAŞIĞI

Mənim qızım Firuzə 
Birdənəsən birdənə. 
Anasının adını 
Baban qoyubdu sənə. 
Ay gözümün işığı 
Evimin yaraşığı. 
Göyərçin jurnalında 
Rəsmlərin çıxanda. 
Dünya sənin ki, oldu 
Sevincindən bir anda. 
Mənim qızım Firuzə 
Əlaçıdı məktəbdə. 
Günü-gündən ucalır, 
Anası Gülbənizdə 
Ona baxıb güc alır. 
Təhmasibin bacısı 
Həm şirini acısı.
Xalan sənə nə qədər 
Hədiyyələr alıbdı.
Bu ad sənə ay qızım 
Nənəmizdən qalıbdı.

Bakı, 14.07.2004
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PROLOQ -  MÜQƏDDİMƏ

Ey sirli asiman, ey sirli göylər,
Onsuzda bir quluq biz sirlərinə.
Biz üçün yaratdın min bir nemətlər, 
Mərhəmət eylədin nökərlərinə.

Yeddi qat yer, yeddi qat göy yaratdın, 
Sütunsuz, dirəksiz kainat qurdun.
Göy qatını neçə rəngə boyatdın, 
Buludlar düzəltdin, naxışlar vurdun.

Hansı bir qüdrətin gücü çatar ki,
Əbədi sönməyən günəş yaratsın.
Hansı bir qüdrətin gücü çatar ki,
Günəş qürub etcək ayı oyatsın.

Bu gecə, bu gündüz, bu axşam, səhər, 
Sənin qüdrətinin möcüzəsidir.
Sonsuz illərdir ki, dayanan göylər.
O böyük elminin nişanəsidir.

Torpağın qatına verdin sərvətlər,
Dedin ki, dolansın qoy bəndələrim. 
Torpaq qovrulanda su tökdü göylər, 
Açılıb şükrünə möhtac əllərim.

Xudaya hər şey ki, sənə agahdı, 
Səndən günahımı dana bilmirəm 
Rəhimin, Kərimin bizə pənahdı 
Sirli hikmətini qana bilmirəm

Mənə də bu təbi sən vermisən, sən, 
Hər an ürəyimdə səni anmışam.
Aşkarı, xəlvəti sən ki, bilirsən,
Savabı, günahı özüm qanmışam.
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İlahi etdiyim o günahlarım 
Çoxu zəmanənin hökmüləriydi 
Axı mən quluydum çox bədxahların, 
Onlar zəmanənin hakimləriydi.

Onlar hikmətini qeyri yozurdu,
Xəlvəti deyirdim Allah sözünü 
Onlar haqq deyənə qəbir qazırdı 
Onlar bəyənirdi ancaq özünü.

Onlar Nəsimini kafir etdilər,
Təpədən dırnağa soydular onu. 
Məzlumlar zülümə dözüm etdilər 
Qəbul eylədilər hər bir oyunu.

O, zalım getsə də bu zalım gəldi, 
Bunun kəsəri də daha sərt oldu. 
Beləcə bax mənim zavalım gəldi, 
Dərdim bir-birindən betər dərd oldu.

Peyğəmbərin sözü, daha nə danmaq 
Deyildi xaçpərəst Lenin adına 
«Oxumaq, oxumaq yenə oxumaq» 
Ata təlim verdi öz övladına.

Zəkalar, duyğular yönəldi tərsə 
Elm sahibləri susdu, dinmədi.
Məni də qoşdular bu bəhsə-bəhsə, 
Susdu günahlarım heç deyinmədi.

Zəmanə yamana yaxşı deyirsə 
Yaxşılar meydandan uzaşmalıdır. 
Arxalı qorxaqlar özün öyürsə, 
Cəsarət zülmlə yol açmalıdır.
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Qoyxa-qaldan keçir bu zülüm yolu, 
Bax bu da məhşərin bir bucağıdı. 
Olsa da sinəsi hikmətlə dolu 
O hikmətli ürək qəm ocağıdı.

Ey elmin sahibi, hikmət sahibi 
Hamıya elmi də sən öyrətmisən 
Elmin yollarını açmaqdan ötrü, 
Onun helmini də sən öyrətmisən.

O elmi öyrətdin Nuh peyğəmbərə, 
Dəryada üzəcək gəmi yaratdı. 
Qarğıda, güc verdi hər nəğmələrə 
Davud ürəklərdə duyğu oyatdı.

O elmin gücüylə ol Xəlillullah, 
Kəbənin evini tikdi, ucaltdı 
O elmin gücüylə ol Rəsulullah, 
Kəbədə min cürə bəzək yaratdı.

O elmin gücüylə Həzrəti Əli 
Neçə möcüzələr aşkar eylədi 
Yaratdığın bəşər axır-əzəli, 
Müşküllərə əncam, səndən dilədi.

Ey elmin, ey helmin ustadı Xuda 
Yaranmış nə varsa hamsı səndədi. 
İndi söhbət açacağım Yaqub da, 
Sən verən elmlə dinən bəndədi.

Sevimli bəndənmiş, elmini haqdan 
Alaraq, ürəkdən bağlanıb ona. 
Oxucum danışaq indi Yaqubdan 
Daha müqəddimə yetişdi sona.
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Ağac çarpayının naxışlarını,
Hər gündə əliylə yoxlardı ata. 
Yonulmuş naxışa əli dəydikcə, 
Könlünü oğluna bağlardı ata.

Gözləri kor olmuş Məhərrəm kişi, 
Təsəlli tapırdı bu yoxlamadan.
Təkrar eylədikcə hər gün bu işi. 
Arxayın düşürdü Zülfiqarından.

Zülfiqar yonmuşdu bu naxışları,
Neçə çarpayılar düzəltmişdi o.
Neçə kəndiləri, yükaltıları,
Minbir həvəs ilə bəzətmişdi o.

Həmi dülgər idi, həmi də bənna,
O, bu sənətlərin mahiri idi.
Haqdan bu istedad çatmışdı ona, 
Sanki Əcəminin bir şagirdiydi.

Ata evindəki çöl otağını,
Qardaşı Həsənin evlərinin də, 
Yonmaynan qurmuşdu hər bir tağını. 
Yonmaynan vurmuşdu güllərini də.

O vaxt otaqlı ev az idi kənddə, 
Saysan beş-on otaq olardı ancaq 
Öydamılar vardı hündür dirəkdə 
Bir də buxarılı içəri otaq.

İndisə Zülfiqar gözdən uzaşmış 
Atanın qəlbinə bir dərd olmuşdu 
Ananın gözündən yuxusu qaçmış 
Qardaşlar qəlbinə həsrət dolmuşdu.
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Zülfiqar həbsdən Fin döyüşünə,
Ağır vuruşmaya göndərilmişdi.
Kəvər türməsindən ata üstünə 
Xəbərdarlıq bir kağız da gəlmişdi.

Üç il ötüşsədə o vaxtdan bəri 
Zülfiqardan bir səs-səda yox idi 
Ananın yaş ilə dolu gözləri 
Atanın çəkdiyi aman, ax idi.

Dərdi ürəyində çəkirdi Həsən 
Təsəlli verirdi ata anaya 
Evlər ayrılandan o, da deyəsən 
Uyuşa bilmirdi təzə binaya.

Ata ocağında olardı çox vaxt,
Qardaşı Nəsiblə hey dərdləşərdi
Nəsib danışdıqca təsəlli tapıb
Bir az dərddən, qəmdən yüngülləşərdi.

Bəzən yığılıradı qohum, əqrəbə 
Xanlar da gələrdi, Sayad, Fəzi də.
Güc, qüvvət gəlirdi elə bir təbə, 
Deyilirdi qoşma, təcnis, qəsidə.

Tayfa ağsaqqalı Hüseyn kişi 
Dastan söylədərdi bəzən Həsənə 
Hökmü zaman kəsdi bu get-gəlişi 
Dünyanı bəd xəbər bürüdü yenə.

Hitlerin hökmüylə Alman ordusu 
Sovet torpağına keçib gəlmişdi. 
Çoxdan düşünülmüş Hitler arzusu, 
Özünə qol-qanad açıb gəlmişdi.
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Təzə başlamışdı cəbhəyə çağrış, 
Çağrışa Nəsib də ilkin gedirdi. 
Analar, atalar Hitlerə qarğış 
Yüz dəfə, min dəfə lənət deyirdi.

Pürüzənin əmisi Məhərrəm kişi, 
Nəsib getməmişdən bir mətləb açdı. 
Dedi bilmək olmaz bu müşkil işi.
İndi xaçpərəstlər dünyada başdı.

Bütün ermənilər yaxşı bilir ki, 
Selikovun başın kim kəsib burda. 
Mənə elə gəlir, elə gəlir ki,
Kəc baxa bilərlər onlar bu yurda.

Onlar Hacı Rəhimi öldürsələr də, 
Yenə əl çəkmirlər tökülən qandan. 
Neçə ocaqları söndürsələr də,
Təqib eyləyirlər yenə hər yandan.

Yaxşı bilirlər ki, Hacı Rəhimin, 
Daşkənddə yaşayır cəm qohumları. 
Onlar Hacı Balı, Hacı Kərimin, 
Bilirlər uzanır hara qolları.

Başxanım bacısı Hacı Rəhimin, 
Pürüzə ocağın cavan gəlnidi.
Siz mənim fikrimin üstünə gəlin,
Bir yaxşı dərk edin mən düşünəni.

Bu evdə ucqardı, gözdən uzaqdı, 
Evdə bir kor kişi, bir qoca arvad. 
Mən qoya bilmərəm gəlini burda, 
Mənə ləkə olar bu qeyrət, bu ad.
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Həsənin külfəti yığılsın bura,
Hələlik evdədi Həsən özü də. 
Gəlmişəm ancaq ki, mən bu qərara 
Bizə getsin gəlin, oğlu, qızı da.

Dursaydı Pürüzənin atası Əsəd,
O da qərarını belə verərdi.
Cəmi ölənlərə olsun rəhmət,
Əsəd Pürüzəni çox istəyərdi.

II
Yığıldı el-oba, qohum, qonşular, 
Nəsibi cəbhəyə yola saldılar.
Elə həmin günü Məhərrəm kişi, 
Axşamdan yönünə saldığı işi.
Dediyi kimi də başa yetirdi. 
Pürüzəni öz evinə gətirdi.
Üç yaşı var idi Yaqubun onda 
Altı aylıq idi qız,- Mülayim da 
Oxucum, dediyim mən neçə kərəm 
Çağrılırdı Ocaq oğlu Məhərrəm 
O, Pürüzə gəlinin əmisi idi 
O, idi Pürzənin ümid, kilidi 
Kor olan Məhərrəm qaynatasıydı 
İndi bu ocağın ağır yasıydı 
Daha nə Nəsib var, nə gəlin, uşaq 
Dönüb qəm evinə bu ev bu ocaq 
Bu həsrət, hicrana dözmək hünərdi 
Daha unudulub Zülfiqar dərdi 
Oğul, oğul deyir bu ata,ana,
Ancaq harayları çatmır heç yana 
Məhərrəm ay oğul, ay gəlin deyir 
Nə oldu axırım, əzəlim deyir
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Eləmi gəl in haray 
Qız haray, gəl in haray 
Gözüm görmür sürünəm 
Hayıma gəl in haray

Başxanım nənənin səsi dikəlir 
Ahı, amanları göyə yüksəlir

Eləmi gəlin gedib,
Qız gedib, gə!in gedib,
Bu evdən oğul, uşaq, 
Ocaqdan gəiin gedib.

Səslərə səs verir yaxşıki, Həsən 
Qəmlərə qərq olub o da deyəsən 
Bu evə yığıbdı o, külfətini 
Ataya bağlayıb məhəbbətini 
Oğul, qızlarıyla gəlini Reyvə 
Təsəlli gətirib bir az bu evə 
Yarpızlıdan haya Gülgəz də gəlib 
Ata, ana səbri bir az dincəlib 
Gülgəz bu ocağın son uşağıdı 
Onun da təzəcə gəlin çağıdı 
Yarpızlı kəndinə gəlin gedibdi 
Bu gün bu həsrətə o da yetibdi 
Artıq neçə günlər ötüşdü, getdi 
Həsrətlər, hicranlar, xəyalda bitdi 
Bir az ata, ana olubdu rahat 
Ev eşik süpürür Quşayıl, Nahat 
Buyruğa yarayır Nəbi, Əmirxan 
Göyərçin nənnidə yatır bu zaman 
Söz açaq indi də biz Pürüzədən 
Ayrılıb bu evdən, ayrılıb bizdən 
Qonaqtək yaşayır əmi evində
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Yaqubla, Mülayim öz aləmində 
Hər axşam, hər səhər kövrək Pürüzə 
Gözünün yaşını tökərək üzə 
Hələlik Nəsibi düşünür ancaq 
Deyir ki, görəsən necə olacaq 
Nə vaxt qurtaracaq bu döyüş, dava 
Nə vaxt gedəcəkdi bu cövrü-cəfa 
Cavab tapa bilmir o bu suala 
Yazıq gəlin düşüb tamam bəd hala

III
Belə bir zamanda, belə bir vaxtda 
Belə bir əyyamda, belə bir çağda 
Göyçə göyçəlikdən tamam düşmüşdü 
Ehtiyac odunda yanıb, bişmişdi 
Döyüşə getmişdi bütün cavanlar 
Qoca-cocuq idi evdə qalanlar 
Səksən yaşlı kişi əkin əkirdi 
Qadınlar, qarılar dəryaz çəkirdi 
Yeniyetmə qızlar hodaq olmuşdu 
Öküz ayaqlayıb çolaq olmuşdu 
İşə qoşulmuşdu hər körpə uşaq 
Ürəyi gedirdi aclıqdan ancaq 
Qadınlar bel ilə torpaq əkirdi 
Dirgan qaldırırdı, dırmıx çəkirdi 
Çoxu da əl ilə tütün dərirdi 
Onu sapa düzüb, günə sərirdi 
Bəzisi baxırdı qoyuna, mala 
İl boyu nə qədər çalış-çavala 
Kolxozdan bircə put arpa çatmırdı 
Aclıqdan bələkdə körpə yatmırdı 
Payız, qış, yazdan da bir ay ötüncə 
Unnuca, yol otu tam göyərincə 
Heç yana Göyçənin yolu olmazdı
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Şaxtadan quşlarda qanad çalmazdı 
Elə ki, yetişdi yazın son ayı 
Elə ki, başlandı dağların yayı 
Qızıldağa qədər elat düşərdi 
Qoyunlar mələşər, at ülküşərdi 
Həm də Sarınərdən yol açılardı 
Arvad, uşaq aran səmtə qaçardı 
Fəhləlik edərdi hərə bir yanda 
Arpa biçilərdi bu vaxt aranda 
Hərə bir-iki put arpa alardı 
Ulaqla Göyçəyə yola salardı 
Kimi şəlləyərdi öz kürəyinə 
Bu cürə çatardı o, çörəyinə 
Budur Pürüzə də gəlib Şəmkirə 
Gah cəhrə fırladır, gah da kirkirə 
Yaqub yanındadır, körpə Mülayim 
Həkimsiz, dərmansız,- daha nə sayım 
Keçili kəndində torpağa getdi 
O, südəmər körpə behiştə yetdi 
İki il Pürüzə qaldı aranda 
Arandan Göyçəyə o qayıdanda 
Nəsibin gəlmişdi qara kağızı 
Yanmışdı ananın dili, ağızı 
Cəbhəyə getmişdi artıq Həsən də 
Ah, aman edirdi Başxanım gündə 
Tək Reyvə gəlin, beş də uşağı 
Qaynatanın, qaynənənin bu çağı 
Böyük dərd olmuşdu yazıq gəlinə 
Gah yava, gah dırmıx alıb əlinə 
Evdə də çöldə də o çalışırdı 
Yazığın qayğısı başdan aşırdı 
İşə yarayırdı Nahat, Quşayıl 
Nəbi də zəhmətə olmuşdu qail 
Quzu otarırdı artıq Əmirxan 
Dörd yaşa keçmişdi Göyərçin bu an
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İki yaşındaydı onda Şiruyə 
Sözləri yarımçıq o deyə-deyə 
Meylini salmışdı o nənəsinə 
Bəzən güc verirdi öz hikkəsinə 
Hirsindən başının tükün yolardı 
Ağlaya-ağlaya yuxulayardı 
Atası gedəndə doğulmamışdı 
Ata nəfəsini o duymamışdı

IV
Oxucum nəql edim Yaqubdan sizə 
Arandan gələntək Yaqub, Pürüzə 
Qonaqtək gəldilər bu doğma evə 
Yaqubun boyunu hey sevə-sevə 
Bir ağlaşma qurdu Başxanım arvad 
Yeri də göyü də götürdü fəryad

Hələ bəd zamanım var 
Hələ ağlar anım var 
Sizə qurban deməyə 
Bircə quru camm var

Əziziyəm tək gəiib 
Bazar ötüb tək gəiib 
Gəiin öz ocağına 
Allah qonaqtək gəiib

Qaynata həzin bir bayatı çəkdi 
Yerlərə, göylərə qəm, kədər əkdi

Ya dərdimə yaxı ver 
Ya içməyə ağı ver 
Ay nəvəm, ay gəlinim 
Nəsibimdən qoxu ver
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Boynum kəməndə getdi 
Dumanda, çəndə getdi 
Getdi Züifiqar, Nəsib 
Getdi, Həsən də getdi

Yaqubun könlünü hamı oxşadı 
Babası belinə kəmər qurşadı 
Təzə köynək verdi Başxanım nənə 
Öpdü nəvəsini o dönə-dönə 
Tutdu əllərindən Nəbi, Əmirxan 
Ona doğma idi burada hər yan 
Yaqubun ürəyi bir az şadlandı 
Qəlbində ocağa istək oyandı 
Geri qayıtmadı anası ilə 
Dünyanın işini duymurdu hələ 
Sevilən qucağa gedirdi uşaq 
Uşaqlıq aləmi belədir ancaq 
Ana, babasının evində körpə 
Qısqanc yaşayırdı qəm çəkə-çəkə 
Anası qoymurdu oynaya, gülə 
Könlü istəyəntək yata, dincələ 
Yaqub burda qaldı bir ili tamam 
Anası dalınca gəlirdi müdam 
Yaqub anasıyla getmirdi ancaq 
Mehrini buraya salmışdı uşaq 
Burda Əmirxanla at otarırdı 
Hərdən kəhər atı minib, çapırdı 
Kotana gedirdi Nəbi bu zaman 
Yaqubla qalmağa olmurdu imkan 
Tayfa uşaqları, əmizadələr 
Yaquba ehtiram çox edirdilər 
Yaqubun xatiri xoş olsun deyə 
Hamı dindirirdi can deyə-deyə 
Yaqub tez küsəyən, ağlayan idi
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Ancaq ki, hamıya mehriban idi 
Yox idi hər işdə heç şuluxluğu 
Əsla duyulmazdı onun şuxluğu 
Qaraqabaq, qaradinməz durardı 
Hamının qəlbinə yara vurardı 
Ağlardı döyəndə, döyüləndə də 
Kim isə ucadan söz deyəndə də 
Bir gün Əcəf ana, bir də Əbülfət 
Yaqubun dalınca gəldi nəhayət 
Əcəf Məhərrəmin arvadı idi 
Yaqub ona Əcəf ana deyirdi 
Kiçik oğlu idi onun Əbülfət 
Yaquba çox etdi dəlil-nəsihət 
Anan sənin üçün yaman darıxır 
Gecə də, gündüz də qəm onu yıxır 
Atan yox, bacın yox, sən də ki, belə... 
Gözünün yaşını o silə-silə 
Hər axşam, hər səhər gedir sağına 
Qayıdır yenədə qəm qucağına 
On gündən sonra da açılır məktəb 
Hamı da yaranıb bir həvəs, bir təb 
Dəftər kitabını anan alıbdı 
Bircə əskik-gərək çantan qalıbdı 
Birinci sinifə getməlisən sən 
Böyük arzulara yetməlisən sən 
Yaqubu apardı Əcəf, Əbülfət 
Oxucum başlayım mən özgə söhbət

V
Artıq müharibə sona yetmişdi. 
Alman məğlub olub, Hitler qaçmışdı 
Daha Gestaponun işi bitmişdi 
Sovet hökuməti zəfər çalmışdı
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Çexlər, Ruminlər, Polyaklar belə... 
Faşist zülmündən xilas olmuşdu 
Alova qərq olmuş Almaniya hələ 
İndi ölkələrə miras olmuşdu

Berlində sovetin qalib bayrağı 
Məğrur sərkərdə tək silkələnirdi 
Bayrağın üstündə çəkic, orağı 
Gücünü göstərib hikkələnirdi

Hitleri heyrətə salan Leviton 
Çıxış eyləyirdi o radioda 
Onun səsindəki o təsir, o ton 
Heyrətamiz idi bütün dünyada

Belə oxuyuruq xatirələrdə 
Hitler eşitdikcə onun səsini 
Hətta öz çaldığı qələbələrdə 
Çox çətin alırmış hər nəfəsini

Dünyaya car çəkir həmən Leviton 
Sovet dövlətinin qələbəsini 
Sevinclə danışır bu gün Leviton 
Millət alqışlayır hər kəlməsini

Asılmış dirəkdən böyük radio 
Başına toplaşmış bütün camaat 
Böyük qələbədən danışdıqca o, 
Hamı haqq öyünə verir salavat

Pürüzə, Yaqub da, millət burdadı 
Sevincdən ağlayır bütün el-hamı 
Yaqubun könülü intizardadı, 
Düşünür görəcəm nə vaxt atamı
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Elə Pürüzə də düşünür belə 
Görən neçə günə Nəsib gələcək 
Gözünün yaşını o silə-silə 
Əmisi evinə gəlir sevincək.

Onlar bilmirlər ki, iki il qabaq 
Gəlibdi Nəsibin qara kağızı 
İki il idi ki, həmən bu soraq 
Tamam yandırmışdı dili, ağızı

İki il idiki Başxanım ana 
Oğul, oğul deyə hey ağlayırdı 
Onun ah-fəqanı yetmirdi sona 
Hamıdan oğlunu soraqlayırdı

Həsən, Zülfiqar da çıxmışdı yaddan 
Elə Nəsib idi bitən dilində 
Qonşular bezsə də bu ah-fəryaddan 
Başxanım olardı öz aləmində

O qara kağızı gündə neçə yol 
Açıb düşmən kimi baxırdı ona 
Saçlarını yolub, üzünü cırıb 
Üzünün qanını yaxırdı ona

Bəlkə ana üçün bu qara kağız 
Nəsibini yıxan avtomat idi 
Bəlkə ana üçün bu qara kağız 
Nəsibini qovan çapar at idi

Bu əl boyda kağız, bu ana üçün 
Dünyanı dağıdan o Hitler idi 
Bu əl boyda kağız, bu ana üçün 
Qan tökən, qan udan o, Fürer idi
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Bəs nədən kağızı saxlayır ana 
Qoruyur kağızı göz bəbəyitək 
Baxıb o kağıza ağlayır ana 
Gizlədir kağızı öz ürəyitək

Taleyin əmritək sanır kağızı 
Ona görə onu saxlayır ana 
Nəsibin qəbritək sanır kağızı 
Ona baxa-baxa ağlayır ana

VI
Yollara göz dikdi oğulnan ana 
Gümana bağlandı Yaqubla, Pürüzə 
Bu həsrət, bu güman yetmədi sona 
Nə taleh, nə iqbal gülmədi üzə

Sağ qalan döyüşçü qayıtdı, geri 
Yaqubun əmisi Həsən də gəldi 
Yaqubun, Pürüzənin hələ nəzəri 
Gecəli, gündüzlü yola dikildi

Yaqub ürəyində fikirləşirdi 
Əmisi Həsəntək bir gün atası - 
Görəcək qapıdan içəri girdi 
Boynuna sarıldı qalxıb anası

Yaqubun qəlbində bir özgə təşviş 
Bir özgə təlaş da, bir sir də vardı 
Bura olmayacaq axı bu gəliş 
Atamın öz evi, öz yurdu vardı

Qonaqtək getsək də indi o evə, 
Daimi sakini olacağıq biz 
Sonra qonaq kimi gəlib bu evə 
Atamla orada qalacağıq biz
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Yenə töküləcək bütün el,mahal 
Atamla görüşə gələcək onlar 
Yenə ötəcəkdi saz, zurna, qaval 
Aşıq oxuduqca güləcək onlar

Mən də ki, atamın dizinin üstə 
Sevilə-sevilə oturacağam 
Atamla, anama baxıb ahəstə 
Daha ömrü boyu şad olacağam

Oxucum, Pürüzə bədbinləşmişdi, 
Daha üzülmüşdü əli görüşdən 
Cəbhədən qaydış daha kəsmişdi 
Şübhəli qalmışdı bir də bu işdən -

Onun qaynanası Başxanım arvad 
Gecəli-gündüzlü qoparır fəryad 
Həsən gələndə də o, ağlayırdı 
Nəsib deyə onu qucaqlayırdı 
Niyə sevinmirdi, gülmürdü o da 
Elə hey Nəsibi salırdı yada 
Gahdan da ağlayıb Zülfiqar deyir 
Dustaqdır, verilmir ixtiyar deyir 
Qalaya qayıdıb yəqin döyüşdən 
Kim xəbər tutacaq bu müşkül işdən 
Bunları düşünüb yazıq Pürüzə 
Qoşa əllərini çəkərək üzə 
Bir olan Allahdan nicat diləyir 
Gözünün yaşını o da ələyir.
İndi də söz açaq Yaqubdan yenə 
Mehrini salmışdı o əmisinə 
Bəzən aylar ilə burda qalardı 
Əmisi Həsəndən xəbər alardı 
Atam hansı gecə gələcək görən
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Bizə kim olacaq bəs müjdə verən 
Axı ilkin atam bura gələcək 
Babamın evində məni görəcək 
Anamdan muştuluq mən də alacam 
Sonra həmişəlik burda qalacam

VII.
Məhərrəm kişinin yası ötmüşdü 
Artıq qohum, qonşu hamı getmişdi 
Yaqubla üz-üzə oturub Həsən 
Dedi ki, ay oğul evə sakinsən 
Bu ev atanındı, bu ev sənindir 
Tənha qalan nənən öz həmdəmindir 
Çağır ananıda olun burada 
Tanrı kərəm eylər qalmazsız darda 
Nə vaxtsa atan da qayıdıb gələr 
Həsrət ürəyiniz onda dincələr 
Bəlkə əsir düşüb, bəlkə xəstədir 
Bəlkə də əl çatmaz bir qəfəsdədir. 
Tanrı bir gün ora işıq saçacaq 
Atan o darlıqdan yəqin çıxacaq 
Kənddən neçələri gör gəlməyiblər 
Çoxuna get əmri heç verməyiblər 
Di get sən ananla məsləhət eylə 
Dediyim sözləri anana söylə 
Yad kimi baxmasın qoy anan bizə 
Biz də gedəcəyik öz evimizə 
Qayğını çəkəcəm yenə əmitək 
Hər işdə, hər sözdə bir olaq gərək 
Yaqub çox sevincək ayrılıb getdi 
Taki anasının yanına yetdi 
Danışdı nə varsa olan xəbəri 
Anası dedi ki, dönmərəm geri 
Nəsiblə çıxmışam o evdən birgə
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Nəsiblə qayıdam o evə bəlkə 
Yaqub çox ağladı, ana dinmədi 
Geri qayıtmağa könül vermədi 
Beləcə ayrılıq düşdü araya 
Yaqub qayıtmadı bir də oraya 
Həmişəlik qaldı əmisigildə 
Salmadı anaya zərrə meyldə 
Köçə-köç başlandı Azərbaycana 
Həsən Pürüzənin getdi yanına 
Dedi ki, ay gəlin bu gün sabaha 
Əbədi buradan köçür bu tayfa 
Nəsildən, tayfadan əlini üzmə 
Yeganə oğlunu kənardan süzmə 
Böyük hörməti var sənə tayfanın 
Yapış ətəyindən sən gəl Allahın 
Fikir, xəyal edir Yaqub da sənsiz 
Böyük ailəyə başçısan mənsiz 
Pürüzə sözünü çox qəti dedi 
Yaşmaqda çox sakit, xəlvəti dedi 
«Əmim hər nə desə onu edəcəm, 
Əmim getməyirsə mən getməyəcəm» 
Geriyə qayıtdı Həsən çox peşman 
O da öz fikrində verdi bir fərman 
Bir də o tərəfə üz tutmayacam 
Onun dediyini unutmayacam 
Beləcə yadlaşdı anayla bala 
Tutdu öz səmtini hərə bir yola 
Anayla balanın bu firqətinə 
Anayla balanın bu həsrətinə 
Əmilər səbəbkar oldular ancaq 
Şöngüdü bir ocaq, söndü bir ocaq 
Ana ayrılmadı öz əmisindən 
Bala möhkəm tutdu əmi əlindən 
Yaqub əmisiylə gəldi Bərdəyə 
İki ağır dərdi saldı ürəyə

99



Pürüzənin dərdi daha ağırdı 
Hər an gözlərindən leysan yağırdı 
Oxucum, Pürüzə qalsın Göyçədə 
Yaqub təhsilini alsın Bərdədə 
Biz isə yeni bir söhbət eyləyək 
Olandan, olmuşdan sizə söyləyək

VIII
Oxucum yəqin ki, sualdı sənə 
Hələlik naməlum bir haldı sənə 
Xətai dövründən bir az qabağa 
Bəlkə o vaxtanda bir az uzağa 
Burda yurd salmışdı Göyçə mahalı 
Dillərə düşmüşdü cahı-cəlalı 
Zirvəli dağlan, gen dərələri 
Könüllər oxşayan mənzərələri 
Suyu dərman misal buzlu bulaqlar 
Yaylamalı olan geniş yaylaqlar 
Yaylağa dönərdi yayda bu yerlər 
Qoynuna axışıb gələrdi ellər 
Şeyx Heydər, Xətai bu yurdu sevmiş 
Misgin ocağını dost, həmdəm seçmiş 
Möhürlü kağızı durur bu gün də 
Misgin ocağında Abdal öyündə 
Qədim «Göyçə gölü» bu bölgədədi 
Bu günkü fərmanlar ona hədədi 
Keçmişə pəncərə açaq bir anlıq 
Bu günki Martuni, keçmiş Qaranlıq 
Bu günki Kamodu, Bayazed, Kəvər 
Bilsin bizdən sonra gələn nəvələr 
Şərqdən Basarkeçər, yeni Vardenis 
Adlar dəyişdikcə dinməmişik biz 
Bir də «Qırmızı kənd» keçmiş Çəmbərək 
Unutmayaq bu dəhşəti biz gərək
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Beləcə üz aldı erməni bizdən 
Axır qaçqın saldı öz evimizdən 
Təsirlər, təzyiqlər günbə-gün artdı 
Neçə yol dığalar aranı qatdı 
Göyçə iki dəfə yurdundan oldu 
Müsəlman evinə kafirlər doldu 
Bu da ki, üçüncü departasiya 
Zaman qiymət versin bu haqqı-saya 
Göyçə bax beləcə kəndbə-kənd köçdü 
Ellər arasına ayrılıq düşdü 
Neçə sənətkarlar söz götürdülər 
Göyçə həsrətinə şer dedilər

Sinən üstə yay tamışam,
Yaylaq halallıq vermənə,
Səndə coşub, çağlamışam,
Oylaq halallıq ver mənə.

Yarpızınla sevişmişəm,
Lilparınla öpüşmüşəm,
Şərbət suyundan içmişəm,
Bulaq halallıq ver mənə.

Qüdrətinə güvənmişəm,
Ülfətinə küsənmişəm,
Alovunda isinmişəm,
Ocaq halallıq ver mənə.

Şölən Hə oyanmışam,
Nur selinə boyanmışam,
Sən yan m isan, mən yanmışam, 
Çıraq halallıq vermənə.

Şir uy əy əm, oldun binəm,
Sönən günəş, ötən günəm,
Sən qalansan, mən gedənəm,
Ey dağ halallıq ver mənə.
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Beləcə halallaşdı,
Həsrətlə qucaqlaşdı 
Bir el köçdü Göyçədən 
Çox kənd köçdü Göyçədən 
O kəndlər ilə birgə 
Daşkənd köçdü Göyçədən 
Mikoyanın fitvası ■
Stalinin əmriydi 
Bu da təmizləmənin 
Siyasətdə biriydi 
Ev-ev yüklənən köçə 
Qalan baxdı ağladı 
Gedən köç gözlərini 
Sıxdı, sıxdı ağladı 
Pürüzə balasının 
Arxasınca su səpdi 
Öz həyat yollarına 
Qüssə əkdi, qəm əkdi 
Gecə-gündüz fikirdə 
Gecə-gündüz xəyalda 
İlləri başa vurdu 
Elə bu üzgün halda

IX
Həftələr ötüşdü, aylar ötüşdü 
İllər bir-birini əvəz eylədi 
Orta məktəb günü sona yetişdi 
Məktəb məzunlara uğur dilədi

Kamal atestatı alsa da Yaqub, 
Heç kimə fikrini o,bildirmədi. 
Hamıdan bilikli olsa da Yaqub, 
O ali məktəbə sənəd vermədi.
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Yaqub üz çevirdi istehsalata,
Əvvəl fəhləlikdən başladı Yaqub. 
Həvəslə uyuşdu o, bu həyata,
Hər bir ağır işə alışdı Yaqub.

Bənnalığa keçdi üç aydan sonra, 
Neçə uca-uca binalar hördü.
Əli dəymişdisə hansı divara,
Hamı onu mahir bir xərrat gördü.

İsbiylə, Nəbiylə o, Gədəbəydə, 
Şəmkirdə, Gəncədə bənna işlədi. 
İki il ötüşdü, yetişdi vədə,
Vətən keşiyinə onu səslədi.

Xidmətini etdi uzaq Çitada, 
Xidmətinə görə təltiflər aldı.
Hansı iş dalınca getdisə orda, 
Yaqub öz işində qələbə çaldı.

Bütün komandirlər yekdil bir səslə, 
Onu partiyaya namizəd verdi. 
Namizəd bileti aldı həvəslə,
Yaqub zəhmətinin barını gördü.

Istrər fəhləlikdə, istər xidmətdə, 
Yaqub dərsliklərdən heç ayrılmadı. 
Keçirdi boş vaxtın mütaliədə,
Özgə heç nə işə maraq salmadı.

Bütün komandirlər, bütün ofserlər, 
Rəğbət bəslədilər Yaquba hər an. 
O zaman var idi belə əmrlər,
Ali məktəblərin qəbulu zaman.-
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İki il xidməti keçmiş əsgəri, 
Göndərmək olardı ali məktəbə. 
Qəbuldan keçməsə dönürdü geri, 
Qəbuldan keçsəydi olub tələbə.-

Geri qayıtmırdı bir də xidmətə, 
Güzəşt olunurdu qalan müddəti. 
Yaqub layiq oldu bax bu hörmətə, 
Tapdı zəhmətiyə bu səadəti.

Toplandı nəki var bütün sənədlər, 
Verildi mühəndis institutuna. 
Çağrışla Yaqubu gətirtdirdilər, 
Müəyyən güzəştlər etdilər ona.

İki il fəhləlik, üç illik xidmət, 
Yaqubun beş illik stajı vardı.
Elə buna görə etdilər güzəşt, 
Yaqub tələbəlik bileti aldı.

X
Oxucum, çatdırım mən nəzərinə, 
Pürüzə Yaqubun sənədlərinə 
Özü can yandırdı, özü düzəltdi 
Xərclikdə göndərdi, köməklik etdi 
Əlaqə saxladı o, Vərqa ilə 
Yaqub Vərqa ilə qalırdı hələ 
Vərqanın eviydi bu Sumqayıtda 
Yayın isti günü, belə bir vaxtda 
Qayğıkeşlik etdi Vərqa əmioğlu 
Mərhəmət eylədi Yaquba çoxlu 
Vərqanın özü də tələbə idi 
Həm dərsə, həm də ki, işə gedirdi 
Yaqub qayıtmadı hərbi hissəyə
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Üzünü çevirdi bir baş Bərdəyə 
İki gün ləngidi Bərdədə Yaqub 
Yaman darıxmışdı bu vədə Yaqub 
Dünyadan getmişdi Başxanım arvad 
Son anda Yaqubu eyləmişdi yad 
Göyçəyə çatandək bir başa Yaqub 
Döydü bir sinəyə, bir başa Yaqub 
Nənəsinin qəbrin ziyarət etdi 
Sonra əmisinin yanına getdi 
Bütün olmuşları unutdu Həsən 
Dedi ki, ay Yaqub anan deyəsən 
Çox əziyyət çəkir səndən ötəri 
Biz gərək unudaq o keçmişləri 
Ananın onsuzda sınıqdır könlü 
Deyirlər qurumur gözünün seli 
Onun hüzuruna biz getməliyik 
Onun harayına biz yetməliyik 
Xəbər yayılmışdı tayfaya, kəndə 
Göyçəyə təzəcə Yaqub yetəndə 
Şükürlər oxumuş hamı Allaha 
Ayrılmaz anayla bala bir daha 
Neçə ocaqlarda qurban kəsildi 
Neçə gecə-gündüz şənlik edildi 
Ocaqverdi oğlu Məhərrəm kişi 
Haqqa şükür etdi yüz kərəm kişi 
Məclisin başında oturdu Həsən 
Bir azda qızışdı məclis deyəsən 
Meydan açdı Aşıq Hacı həm İslam 
Ələsgərdən hikmət dedilər müdam 
Gözün aydın dedi hamı anaya 
Ana əllərini açdı səmaya 
Haqqın dərgahına şükürlər etdi 
Dedi, ey Xudaya qəm, hicran bitdi 
Beləcə qovuşdu anayla bala 
Ayrılığın sonu çatdı vüsala
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Açıldı məktəblər, başladı dərslər 
Doldu siniflərə ilk tələbələr 
Yaqubu ilk günlər sıxsa da şəhər 
Öyrəndi mühitə axır bir təhər 
Cibinə girmişdi hətta cibgirlər 
Pulu, partbileti bütün sənədlər 
Cibindən xəbərsiz çıxarılmışdı 
Yaqub yad şəhərdə pulsuz qalmışdı 
Təhsildən on beş gün hələ keçməmiş 
Yaqub anasına xəbər göndərmiş 
Təzədən Yaquba xərclik gəlmişdi 
Şəhər mühitini Yaqub bilmişdi

Birinci imtahan sesiyasında,
Yaqub biliyini aşkar eylədi.
Müəllimlər, dekanlar hər iclasında, 
Yaqubdan danışdı, ondan söylədi.

Az müddət içində tanındı Yaqub, 
Nümunələr oldu onun çertyoju.
Ali tələbətək anıldı Yaqub,
Mükafatlar aldı onun çertyoju.

Çalışqan, əlaçı bir tələbətək,
Artıq üzvü oldu o, partiyaya.
Nizam intizamdan hər tələbətək, 
Yaqub timsal oldu bütün hamıya.

Xərclik istəmədi daha anadan,
Özgə çertyojları çəkib pul aldı.
Bütün tələbələr dərs aldı ondan, 
Yaqub zəhmətiylə belə ucaldı.

XI
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Altmış altıncı il yeddisi aprel,
Şiruyə Yaqubun gəldi yanına.
Onun yaş axırdı gözündən sel-sel, 
Danışdı dərdini can-ciyarına.

Dedi zəng vurmuşdu Səlimov Şahbaz, 
Züleyxa bibimin böyük nəvəsi.
Dedi ki, bacarın tez gəlin bir az, 
Qağanın yetişir sona nəfəsi.

Şiruyə ataya qağa deyərdi,
Belə çağırırdı Yaqub özü də.
Həmin axşam bilet alıb Gəncəyə, 
Səhər kəndə çatdı hər ikisi də.

Əcəl yatağında yatsa da Həsən, 
Yaqubu köksünə sıxdı əmisi.
Son mənzil başına çatsa da Həsən, 
Dedi, bax belədir insan zəmisi.

Bir yandan boşalır, bir yandan bitir.
Bir yandan görünür, bir yandan itir, 
Bax bu da son görüş, bu da son vida, 
Oğul, qız əlvida, həyat əlvida.

Bir az uşaqları danladı da o,
Dərs buraxmaq üstdə qınadı da o. 
Sonra Şiruyəyə bir şer verdi,
Şerdə fikrini belə deyirdi.

Bir azca geciksən ay əziz balam, 
Evdə yox, məzarda gəi axtar məni. 
Ötsə son nəfəsim, çatmasan əgər, 
Bu qara torpağı dəl, axtar məni
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Qəlbim paralanıb hər diyardadı,
Biri intizarda, biri dardadı.
Uşaqlar soruşsa qağam hardadı 
Axıt gözlərindən set, axtar məni.

Nə qədər çalışdım yaşayam bir az, 
Həsrətlər yükünü daşıyam bir az. 
İndi görürəm ki, naşıyam bir az, 
Yığılıb üstümə ei, axtar məni.

Səni yandırmasın söhbətim, sözüm, 
Bu ağır dərdimdən halıyam özüm. 
Tez gəi yollarına dikilib gözüm, 
Mənəm xəstə yatan, bi i  axtar məni.

Həsən Xəyallıyam, ötüb zamanım, 
Kəsilib ei üstdən şirin zəbamm. 
Daha sağalmağa yoxdur gümanım, 
Gətir qəbrim üstə gül, axtar məni.

Aprelin doqquzu, axşam düşəndə 
Yumdu gözlərini bu mömin bəndə 
Oxucum,- bu zaman Məhərrəm kişi,
O,da tərk etmişdi fani gərdişi 
Ana da, bala da əmisiz idi 
Qohum çox olsa da kimsəsiz idi 
Məsləhətə gəldi anayla bala 
Qovuşaq Bərdədə elə, mahala 
Orda yurd salıbdı bütün qohumlar 
Bizə dayaq olar dar gündə onlar 
Bu məsləhət çatdı Xasay müəllimə 
Söhbət açmadılar daha heç kimə 
Xasay Yaqub ilə Əmizadaydı 
Yaquba ehtiram bu birqaydaydı 
Qaytdı təhsilə Yaqub yenə də
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Yüz həsrət gəzdirdi o, bir sinədə 
Pürüzə Göyçəyə əlvida etdi 
Bərdədə qohuma, tayfaya yetdi 
Kimsəsiz, yad evdə qaldı bir müddət 
Düyünlər açıldı axır nəhayət 
Xasay Pürüzəyə torpaq da aldı 
Torpaqda üç gözlü bina da saldı 
Təcrübə keçirdi Yaqub bu zaman 
Talehi üzünə açmışdı imkan 
Kəndlisi Şikarla Zaqatalada 
Onun hər ikisi bir briqadada 
Əyyub Xəlilovun tikintisində 
Qanuni mühəndis vəzifəsində 
Aylıq aklad ilə işləyirdilər 
Hər işi yerində eyləyirdilər 
Əyyubu Yaqubun dərin zəkası 
Mühəndis biliyi, dözüm, cəfası 
Doğrudan-doğruya etmişdi heyran 
Qərarı bu idi heç vaxt, heç zaman 
Onu öz yanımdan buraxmayacam 
O, varsa hər işdə qalib olacam 
Diplomunu alıb, Yaqub yenə də 
Mühəndis işlədi bu idarədə 
Yaqub Xəlilovun sağ əli idi 
Yaqubu sevdirən əməli idi 
Mühəndis savadı, təmiz vicdanı 
Özünə çəkirdi hər bir insanı

XII
Bir gün Zamaxanın qara zurnası, 
Pürüzə ananın evində ötdü. 
Yığıldı başına eli-obası,
Ana qaynanalıq vaxtına yetdi.

109



Məclisin başında oturdu Nəbi,
Xasay qarşıladı gələn qonağı.
Coşdu Şiruyənin ilhamı, təbi,
Açıldı könlünün bir-bir varağı.

Məclisə yaraşan toslar söylədi, 
Dostlar sağlığına badələr qalxdı.
Hər gələn Yaquba alqış eylədi,
Aşığın dilindən hikmətlər axdı.

Bir yanda telli saz, bir yanda zurna, 
Oyunlar, mahnılar iki gün ötdü.
Qızlar əldə xonça girdi oyuna,
Ana bax beləcə arzuya yetdi.

İntizarda qalma əziz oxucum,
Gəlin Pürüzənin öz qohumuydu. 
Əwəl söyləmədim bu mənim suçum, 
Qız tərəf ananın nəsil qoluydu.

Abdulla, Pürüzə bir də Rəqiyyə,
Bir nəslin, bir kökün adamlarıydı 
Geniş söz açmıram dönüb geriyə 
Abdulla Yaqubun qaynatasıydı,

Rəqiyyə ananın, Əsmətel qızı, 
Gözəllikdə parlaq o dan ulduzu 
Pürüzə ananın oldu gəlini 
Yaqubun əlinə verdi əlini 
Yenə Şiruyənin ilhamı coşdu 
Bu bəylə gəlinə mahnılar qoşdu

Ay gəlin əvvəlcə bismillah söylə, 
Ayağ m bu evə sayalı olsun.
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Bütün qızlarımız kaş sənin kimi, 
Abırlı, həyalı, ismətii olsun.

Qızım ağlın olsun, kamalın olsun, 
Qızılın, daş-qaşın olmur, olmasın:
Bir təmiz, bir ülvi əməlin olsun, 
Üzüyünün zər qaşı olmur, olmasın.

A bəy, günəş doğub bu gün bəxtinə, 
Üstündə yar olsun bir olan Allah. 
Vətənə xalqına gərəkli olsan,
Əbədi xoşbəxtlik taparsan Vallah.

Sazı zilə çəkdi bu dəmdə Hacı,
Getdi ürəklərdən hər ağrı, acı.
Nə dedi qoy görək bu ulu ozan,
Şükür qərarına ey yazı yazan.

Dünən yad baxışlar bu gün doğmadı, 
Məhəbbətin gücünə bax, gücü nə.
İki könül bir amalda döyünür, 
Sədaqətin gücünə bax, gücünə.

Qulağından qız sırğalar asıbd/,
Bəy gülünü sinəsinə s/x/bdı.
Hər ikisi el önündə susu bdu,
Ləyaqətin gücünə bax, gücünə.

Yerdən səslər gəldi ay aşıq İslam,
De gəlsin özündən bir neçə kəlam.

Gəlin köçür elimizin gözəli.
Tamaşaya, alqışa bax ay AH ah.
Bu şadlıqdan, bu sevincdən məst olan, 
Qohuma bax, sirdaşa bax ay Allah.
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Məqam gözləyirmiş yəqin Zamaxan, 
Bir «Çoban bayatı» səsləndi bu an. 
Sanki səsləyirdi Nəsib atanı.
Gəzirdi bu səslə bütün hər yanı.

Yaşarmış gözünü Pürüzə sildi, 
Özünü gəlinlikvaxtında bildi.
Nəsibli günləri yadına düşdü, 
Yox-yox bu xəyallar tez də ötüşdü.

Öpdü gəlinin üzündən ana,
Bu şənlik beləcə yetişdi sona. 
Yetişdi vüsala Yaqub, Əsmətel, 
Alqışlar söylədi bir oba, bir el.

XIII
Əyyub rəhmətə gedəndən sonra, 
Yaqub mühəndis tək gəldi Bərdəyə. 
Gediş, gəliş üçün yaxşıydı bura, 
Evdə dözmürdülər hər an təkliyə.

Yaqubun işgüzar mühəndis kimi, 
Sədası düşmüşdü bütün hər yana. 
O zaman Bərdənin hökmü-hakimi, 
Cəmil çağırtdırdı onu yanına.

Nüfuz sahibiydi Əliyev Cəmil,
Nəh ola bilməzdi onun bir sözü. 
Ad-san qazanmışdı Cəmil ilbə-il,
Elə məlum idi onun sərt üzü.

Bu kəndlər arası tikinti idi,
Cəmil müdir idi bu idarədə.
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Mühəndis cəhətdən işlər geriydi, 
Bunu dərk edirdi Cəmil hər vədə.

Axır gəzdiyini tapmışdı Cəmil, 
Vermək olmaz idi Yaqubu əldən. 
Yaqubun könlünü almışdı Cəmil, 
Gəzdiyi bu imiş sanki əzəldən.

Yaqubun qohumu hamsı nə varsa, 
Razı deyildi düzü bu işə.
Çünki Cəmilin qəzəbi tutsa,
Tənəni, təhqiri edəcək peşə.

Ancaq inadından Yaqub dönmədi, 
Cəmillə işlədi o neçə illər.
Heç zaman Yaquba Cəmil dinmədi, 
Yaqubun xeyrinə susmadı dillər.

Şöhrət zirvəsini Yaqub bəlkə də, 
Tamamən fəth etdi bu idarədə. 
Hörmət zirvəsini Yaqub bəlkə də 
Əbədi fəth etdi bu idarədə

Mühəndis savadı, təmiz vicdanı, 
Zəhmətsevərliyi, işgüzarlığı.
Özünə bağladı bütün hamını,
Ülvi əqidəsi, əxlaq saflığı.

XIV
Zəmanə dəyişdi höküm dəyişdi, 
Təzə katib gəldi,- Səfərəliyev. 
Müdirlər, sədrlər lərzəyə düşdü, 
Düşdü öz taxtından Cəmil Əliyev
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Katib ilk zərbəni vurdu Cəmilə,
Onu vəzifədən, nüfuzdan saldı. 
Sədası yetişdi bütün hər elə,
Eşidib, bilənlər ibrətlər aldı.

Yaquba minnətə gəldi müdirlər,
Peto rəisi, müdir müavini.
Müdirlikdən başqa hər vəzifələr, 
Yaqub öz-özünə layiq biləni.

Kolxozlar arası tikintidə o,
Baş mühəndis oldu əvvəlcə Yaqub. 
«Fədakar əməyə», zəhmətə görə, 
Fəxri medal aldı əvvəlcə Yaqub.

Sonra Petoda rəis işlədi,
Sonradan «PMK-2»-yə gəldi. 
«PMK-54», «Su-1» də oldu,
Fəxri fərmanlarla ünvanı doldu. 
Onbir, doqquz saylı De Be eM Ze-lər 
Yüksəliş naminə etmədi nələr 
Peto rəisi bunlardan qabaq 
Haraya getdisə yandırdı çıraq.

XV
Saxlayaq oxucum bu söhbətləri,
Bir azca mövzudan kənara çıxaq. 
Haqdı ilahinin göstərdikləri,
Dönək bir anlığa keçmişə baxaq.

Gəlimli-gedimli fani dünyada, 
Xaqanlar qalmayıb, şahlar qalmayıb. 
Ölkələr fəth edib,- axır nə fayda,
Əcəl deyilənə qalib olmayıb.
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Nə altun, nə sərvət, nə də xəzinə, 
Sənə verə bilməz əbədi ömür.
Axır getməlisən haqqın evinə,
Haqq olan Allahdan belədi əmr.

Xasayı, Nəbini itirən Yaqub,
Bir gündə itirdi doğma ananı. 
Dünyaya beş övlad gətirən Yaqub, 
Göylərə yüksəltdi aman, ahını.

Rəfiqə nəvənin toyunu görüb, 
Qəlbincə sevinib, oynayan nənə. 
İndidə növbəni Araza verib, 
Oynamaq istərdi doyunca yenə.

Ancaq nə Arazın, nə Eldənizin,
Nə Hacıbabanın, nə Elməddinin 
Toyunu görməmiş nənə köç etdi, 
Axirət evinə niskilli getdi.
Bu ağır aylarda, ağır günlərdə 
Evdə də, işdə də, bütün hər yerdə 
Dostları Yaquba oldular həmdəm. 
Korşaldı, soyudu yavaş-yavaş qəm 
Vəli Qurbanovla, İnqilab kirvə 
Doğmadan doğmaydi həmən bu evə 
Sonradan Vəliylə kirvələşmişdi 
Bir-birinə doğma qardaş demişdi 
Elman Fərmanoğlu, Məcid Musayev 
Baxış Fətəliyev, İlyas Şərifov 
Cümşüd Ağacanov, Babayev Əli 
Ona dayaq olub verdi təsəlli 
Yaqubu qüssədən çox qorudular 
Darda da, gendə də birgə oldular 
Öz can-ciyarından Molla Əmirxan
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Qayğıkeşlik etdi ona hər zaman 
Bütün qayğıkeşlik, bütün təsəlli 
Yaqubun qəlbinə yazıldı,- bəli 
Heç vaxt unutmadı Yaqub bunları 
Doğma qardaş bildi hər vaxt onları

XVI ,
Yetdi özgə zarrian, özgə ixtityar 
Verdi yeni höküm, yeni bir qərar 
Qanlar bahasına qurulan dövlət 
Sarsılmaz, əyilməz, yıxılmaz qüvvət 
Hitleri taxtından yıxan bir ölkə 
Böyük bir fitnəyə düşmüşdü bəlkə 
Dünyada qüdrətli, sayılan dövlət 
Qarbaçov feylinə düşdü nəhayət 
ABŞ bilirdi ki, özgə bir yolla 
Mümkün deyildir ki, o qalib ola 
Dənizin altında, suyun altında 
Reyqan Qarbaçov danışığında 
Sovetlər ölkəsi tamam yıxıldı 
Döyüşsüz, gülləsiz ölkə dağıldı 
Qarbaçov gözlərə çəkərək pərdə 
«Yenidən qurma»yla bütün hər yerdə 
Dağıtdı Soveti, yıxdı dövləti 
Bir daha düzəlməz o dövlət qəti 
Bu zaman bağlandı zavod, fabriklər 
Bütün idarələr, bütün obyektlər 
Bütün tikintilər qaldı yarımçıq 
Qarbaçovdan qaldı bax bu satqınlıq 
Erməni-müsəlman davasını da 
Gürcüstanda Abxaz havasını da 
Bütün qırğınları o törətdi o,
Gülərək ABŞ-a axır getdi o.
Getdi o əvvəlki yüksəliş, dinclik 
Götürdü ölkəni tamam işsizlik
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Dünənki mühəndis işsiz dayandı 
Özü-öz içində alışdı, yandı 
Dünən gərək olan hər idarəyə 
Gəzdi şəhərlərdə iş deyə-deyə 
Belə bir zamanda zəhmətkeş Yaqub 
Əməkdən yapışıb, zəhmətdən tutub 
Torpağa bağlandı, tərəvəz əkdi 
Ləkləri o başa, bu başa çəkdi 
Əlləri qabardan naxış bağladı 
Ürəyi qəm yedi, dərd qucaqladı 
Yaxşı ki, gün doğdu Azərbaycana 
Azadlıq şüası düşdü hər yana 
Heydər Əliyevin cəsarətiylə 
Onun nüfuzuyla, həm qüdrətiylə 
Fabriklər zavodlar başladı işə 
Hər kəs iş başında girdi döyüşə 
İşə dəvət aldı Yaqub yenə də - 
Rayonunun Əmlak Komitəsində 
Yaqub nüfuzunu qazandı yenə 
Baş əydi vicdanla qanun deyənə 
Sonrasa Səhmdar Cəmiyyətində 
Cəmiyyətə sədr vəzifəsində 
Yaqub öz işini davam etdirdi 
Ülvi əməlini yenə bildirdi 
Cəmiyyət baş əydi insanlığına 
Alqış paklığına, üzağlığına 
İndi ailədən salaq söhbəti 
Danışaq qısaca bir hekayəti

XVII
Araz ali təhsil alıb, gəlmişdi 
Eldəniz təhsilə təzə girmişdi 
Orta təhsildəydi hələ Elməddin 
Çalındı «Vağzalı» qapıda bir gün

117



Yaqub toy edirdi oğlu Araza 
El-oba gəlirdi bu xoş avaza 
Aqil İmanıydı toyda tamata 
Məclisə olmuşdu layiqli ata 
Gövhər, dür tökürdü ağzından İman 
Yaddaşda qalacaq zaman və zaman 
Arazla Gülbəniz əmizadələr 
Bir müqəddəs köklü əsilzadələr 
Elin alqışı ilə vüsala yetdi 
Toydan bir il sonra Bakıya getdi 
Təhmasib, Firuzə gül balaları 
Xatırlayıb sevdi nur babaları 
Aradan iki il gəlib ötüşdü 
Baba Eldənizdən qabağa düşdü 
Onunda sevdiyi qohumu oldu 
Bu qohum ocaqlar sevinclə doldu 
Qohumu Hamletin qızıydı Leyla 
Hacıbaba ilə yetdi vüsala 
Ötdü qara zurna, ötdü kaman tar 
Yaqubun başına yığıldı dostlar 
Bacısı Rəfiqə həna gəzdirdi 
Xonça əllərində oyuna girdi 
Böyük övlad idi Rəfiqə evdə 
İlk övlad toyunu Yaqub o vədə 
Beləcə etmişdi dost qohum ilə 
Sədası yaddaşda qalıbdı hələ 
Yaqub pozmamışdı öz adətini 
Rəfiqə qızının məhəbətini 
Qohumu Lətiflə bağlamışdı o 
Böyük sevinclərlə çağlamışdı o 
Orta təhsil alır Vüqar nəvəsi 
Atası Lətiftək onun da səsi 
Yəqin ki, gələcək uca yerlərdən 
Bizi də yadına salacaq hərdən
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XVIII
İyunun otuzu iki min beşdə,
Yaqub iş gününü daha bitirdi. 
Həmişəki kimi qalmadı işdə,
Özünü tələsik evə yetirdi.

Həmişə təmkinli, səbrli olan,
Bu gün nədəndirsə səbirsiz idi. 
Gördüyü hər işə tələsdi yaman, 
Hamı əhvalından xəbərsiz idi.

Tələsik başladı öz vərdişinə, 
Əvvəlcə üzünü təmizlədi o.
Sanki səfərinə, ya gedişinə,
Hər bir hazırlığı tez eylədi o.

Sonra hamamlandı, yenə yarımçıq, 
Tələsik oturdu şam naharına.
Səfər üstündəydi açıqdan açıq, 
Keçmişdi əcəlin ixtiyarına.

Bir az ağrıyıram dedi ötəri,
Hətta darta verdi kürəyini də.
Hər işə tələsib axşamdan bəri, 
Açmadı bir kəsə ürəyini də.

Bir az məşğui oldu televizorla, 
Yəqinki başım qatırmış Yaqub, 
özüdə bilmədən axır mənzilə, 
Daha yaxınlaşıb, çatırmış Yaqub.

Yatağa uzanıb ürəyni tutdu, 
Əsmətel həkimin dalınca qaçdı. 
Həkim çatanadək ürəkdə susdu, 
Əsmətel də çaşdı, Akif də çaşdı.
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Əzizim minalandı, 
Yollarım minalandı, 
Uduzmaz qanlı fələk, 
Yüz verib, min alandı.

Eləmi haray ellər, 
Haray el, haray ellər, 
Tərlanım əldən gedib, 
Hay verin, haray ellər.

Görən bu nə səsiydi 
Hər deyimi nəsiydi 
Gecənin bu çağında 
Nə qəmli nəfəsiydi

Bəlkə zülmət gecənin 
Seh idi bir axıydı 
Bəlkə də yerlə, göyün 
Birlikdə axvayıydı

Görən onlar kim üçün, 
Belə axvay çəkirdi 
Yox, yox düşən ulduza 
Yerlər boyun bükürdü 
Kimin ulduzuydu bu 
Sürətlə endi belə?
Bu parlaq ulduz nədən 
Qəfildən söndü belə 
Yaqubun ulduzuydu 
Qəfildən düşdü yerə 
Əlacsız qalan həkim 
Döydü başa yüz kərə 
Gecə saat ikidə 
Ellər gəldi haraya
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Bir yanıqlı ah çəkib 
Hay verdilər haraya

Əziziyəm e i  yandı
Eiə yandı, e i  yandı
Eiə yanan kimsəyə
E i ağladı, e i  yandı

Qohum gəldi, dost gəldi 
Cəm oldu bir saatda 
Hamı var Yaqub yoxdu 
Bu fanidə həyatda 
Qohum sükut içində 
Dostlar sükut içində 
O dostlarla bağlanan 
İlqar sükut içində 
Bu gün gözlər işləyir 
Yaş axıdır dəmadəm 
Bir evin yox, bir elin 
Hamınındı bu matəm 
Bax bu da cənazəsi 
Çıxdı həyətdən Yaqub 
Xoş amal, saf əməllə 
Getdi həyatdan Yaqub 
Məzarının başında 
Neçə ellər ağladı 
Mehriban yoldaşları 
Dostları, sirdaşları 
Naxışlayıb gətirən 
Qərənfillər ağladı 
Neçə dostlar, tanışlar 
Neçə qohum, qardaşlar 
Gözündən yaş ələdi 
Xatirələr söylədi 
Yaqublu günlərindən
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Dostları Ağayevlər 
İmamverdi və kimlər... 
Söylədi xatirələr 
Yaqublu günlərindən

Əmoğlu Niftalının 
Odlu xatirələri '*
Oddadı ürəkləri 
Dağladı sinələri

Dizi əyilməz Vəli,
Dizini əydi burda.
Qəddi də, qaməti də, 
Qəbirə dəydi burda.

Min bir belə yas görən 
Min qəmli avaz görən 
Heç zaman kövrəlməyən 
Adicə of deməyən 
Molla Əmirxanın da 
Qocanın, cavanın da 
Qəlbi göynədi burda

Buymuş fani vəfası 
Bax bu da son vidası 
Bax bu da son duası 
Məzarın nurla dolsun!

Qəbri üstə gələrik 
Salavat xətm edərik 
Yaqub ünvanlı daşı 
Öpə, öpə deyərik, 
Məzarın nurla dolsun!

122



EPİLOQ SONLUQ

Rəhmət Vurğuna,, nə gözəl deyib, 
«Dünən dövran sürən bu gün can verir». 
Bir ömür anında nə qədər qəza,
Tanrı min dərd verib, bircə can verib.

Taleh yazısıdır olan, olacaq,
Buda ki, Allahın hökmüdür ancaq.
Sən ey axirəti sayan oyuncaq,
İnsan axirətdə imtahan verir.

Bu fani, bu dünya bir imtahandı,
Sevincdi, kədərdi, döyüşdü, qandı.
Ağlı, qaralıdı, yaxşı, yamandı,
Əməllərə görə haqq fərman verir.

Özünə xəzinə, var yığan insan,
Bilki, qəflətdəsən, qəflətdən oyan.
Şah olsan, xan olsan sən zaman-zaman, 
Bir gün deyəcəklər odur can verir.

Qəbir hazırlama, qəbrə hazırlaş,
Qalsa ünvan verər sənə cansız daş. 
Apara bilməzsən gözlərində yaş,
Əcəl nə pay verir, nə imkan verir.

Tamah düşmənindi, bunu dərk elə,
Demə ki, uzağam ölümdən hələ.
Hər bəd nəfəsinlə toxunma gülə,
O da haray çəkib, ah, aman verir.

Unutma tanrını ibadət eylə,
Çalış ki, bəd yoldan özünü əylə.
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Ya Allah, Məhəmməd, ya Əli söylə, 
Onlar düz insana xoş güman verir.

Taleh yazısından küsməsin heç kəs, 
Allahsız bir işə cəhd etmə əbəs. 
Haqqın haqq işini duymursanmı bəs, 
Xaliq hər insana bir məkan verir.

Əlbətdə kamillik insan üçündür, 
Kamil olmalıdır insan həyatda. 
Əlbətdə aqillik insan üçündür,
Aqil olmalıdır insan həyatda.

Zəhmətə bağlanıb, zəhməti sevmək, 
İnsanı ucaldıb, uca dağ edər.
Əlini, dilini düzə öyrətmək,
Hər iki dünyada üzü ağ edər.

Yaqub o zəhmətlə uca dağ oldu, 
Göydələn qəsrlər, yadigarıdı.
Elmiylə hər yerdə üzü ağ oldu,
Bu gələn nəsilin iftixarıdır.

Belə amal idi Yaqub amalı,
Örnək olmalıdı bu gün bizlərə. 
Paklığa bağlanan onun əməli, 
Rəhmət verəcək ona yüz kərə.

— SON —
07.03.2006
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Yaqub Hacıyevin ata tərəf şəcərəsi

R əsullu



Temir - İranın Mərənd mahalından Qazaxa gəlib 
Yavıx ~ Qazaxın Dəmirçilər kəndindən Göyçəyə gəlib 
Hacı Balı- Daşkəsəndə Xaşbulaqda ölüb

Pənah - Subay ölüb
Əsvənd - Subay, Yellicə dərəsində tara düşüb ölüb 
Şəkər - Sanyerdə ölüb

Qəşəmin üç aylığında anası Sehran, 
iki yaşında isə atası Salah ölüb



Əli - (ailəli) övladı olmayıb, yoldaşı Narınc xanım







Namaz - Leninqradda döyüşdə ölüb 
İbrahim -Subay ölüb

Əflatun
19 58

Ərəstun
1961

Məlahət
1962

Saleh
1 9 64

Pərvanə
1 9 66

Vüsal
1 9 70

Hökümə
1 9 7 0 -1 9 7 9

Əmrah
1981



Kimyə - Aşıq Ələsgərin nəslindəndir. Abbas - 1992-ci ildə şəhid olub

Qiyas, Səməndər, Yuzasif - subay ölüb 
Yasif - nişanlı olub, Ağdərədə şəhid olub

Müzəffər - 1941 -45-ci ildə müharibədə ölüb



Knyaz
1952

Aybəniz
1957

Sürəddin
1959

Nəsibə
1963



Afrasiyab -11 yaşında ölüb Nəsib - Yaqub Hacıyevin atası, müharibədən gəlməyib 
Zülfuqar - subay, Fin müharibəsində həlak olub



Mehdi - Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşüb

İman - 38 yaşında ürək dayanmasından ölüb



Mülayim - Şəmkirin Keçili kəndində ölüb 
Yaqub - Hacıyev Yaqub Nəsib oğlu

Ş əm si - ik i y a ş ın d a  x ə s tə lə n ib  ö lü b



Məhəmməd - nişanlı olub, müharibədə ölüb

Oruc -30 yaşında ürək dayanmasından həlak olub



Yaşar - uşaqkən ölüb 
Rövşən - uşaqkən ölüb

Səhraf - subay, vaqon vurub öldürüb



Ziyafət- Subay,Ağdərədə şəhid olub,
“hərbi xidmətlərə görə” medalla təltif olunub

Usuf - xəstələnib ölüb
Elləz - 1943-cü ildə müharibədə sol qolunu itirib



Rəsul - subay, metroda erməni terroru zamanı şəhid olub



Fərrux- Gədəbəyin Qumlu kəndində ölüb Röyzə- Kəlbəcərli Aşıq Salmanın anasıdır

Şövkət - Mayılm anasıdır Xuraman və Tamam çiçək xəstəliyindən ölüb 
Pürüzə - Yaqub Hacıyevin anasıdır



Lətif
1959

Abutel
1965

ilqar
1966

Zülfİiqar
1979

Sənəm - Kəlbəcərli Aşıq Salmanın bibisidir 
Mirzə - Pərcahanın qardaşıdır

Nübar

Zəhra
1926

Məhəmməd
1928

Əfət
1931-1993

Əbülfət
1935-2005

Rəfiqə
1937

Rəfiqə - Yaqub Hacıyevin qızıdır Rəfiqə - Xatun adıyla tanınır



Rəqiyə - Yaqub Hacıyevin qaynanasıdır 
Əkbər - 7 yaşında çiçək xəstəliyindən ölüb
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Çərxi fələk neyləmişdim mən sənə, 
Saldın məni ahuzara, ağlaram 
Həsrəti, hicranı bol verdin mənə 
Gecə gündüz mən füqara ağlaram.

Qardaşım olmadı qəlbimi açam, 
Şadlanam, sevinəm, bir işıq saçam, 
Bacım olmadı ki, üstünə qaçam, 
Qəlbim oldu parça-para,ağlaram.

Ata adı yazdım, əlim göynədi,
Ata adı çəkdim, dilim göynədi.
Ata həsrətiylə könlüm göynədi 
Çəkildi varlığım dara, ağlaram.

Müqəddəs bilirdim ana qəlbini,
Xoş həvəs bilirdim ana qəlbini. 
Ürəkdən sevirdim ana qəlbini,

Yaqub deyər kam almadım dünyadan, 
Qohumum, əqrabam salmasın yaddan. 
Axır şəfadarım olsun yaradan,
Orda yetəm doğmalara, ağlaram.

Düşdüm yenə intizara, ağlaram

Yaqub Hacıyev 1960-cı il


