




QARADAŞ KƏNDİNİN SORAĞINDA

Prof. Dr. Elman Hazar 
(İğdır Universiteti Riyaziyyat Bölümü Başqanı, Türkiyə)

Molla Zəlimxan Vəli 
(Qaradaş Kənd Sakini, Gürcüstan)

Redaktor: Dosent İlkin Qulusoy
(Kafkas Universiteti, Çağdaş Türk Ləhcələri və 

Ədəbiyyatları bölüm başqanı, Türkiyə) 



EY Yayınları: 7

QARADAŞ KƏNDİNİN SORAĞINDA  
Prof. Dr. Elman Hazar 
Molla Zəlimxan Vəli 

1. Baskı Ekim 2019 
ISBN: 978-605-2108-06-2

Kapak Tasarımı: Mehtap Yürümez 
Sayfa Düzeni: Tarkan Kara

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sertifika No: 31696

Bu kitabın tüm yayın hakları EY yayınlarına aittir. 
Tanıtım için yapılacak alıntılar dışında tüm alıntılar ve görseller 
Kültür Bakanlığı Telif Hakları Sözleşmesi gereği yayınevinin iznini gerektirir.

Baskı ve Cilt 
Hazar Matbaacılık Kazım Karabekir Cad. 7/56 İskitler/Ankara

EY Yayınları 

Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No: 74/4, Kızılay/Ankara  
Tel: 0312 418 20 10 



Əziz Anam Məleykənin xatirəsinə həsr edilmişdir!





Qafqaz xəritəsi (2002, Türkiyə)





ix

Qaradaşım

Aşiqəm sənin qara daşına,
Ellər heyrandır Qaradaşıma!
Min dəfə dönsəm də sənin başına,
Doymayır ürəyim, de qardaşıma!
Qaradaşım, Qaraçöpüm,
Həsrətinə necə dözüm!
⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛

Bir yanında “Dana dağı”, Sənə qurban babalarımız,
Düz yanında “Duz dağı” var. Analarmız, atalarımız. 
Hər obada, hər məkanda, Sənsiz necə nəfəs alar,
Üz ağı var, gözdağı var! Oğullarmız, qızlarımız?
Qaradaşım, Qaraçöpüm, Qaradaşım, Qaraçöpüm,
Həsrətinə necə dözüm! Həsrətinə necə dözüm!
 ⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛ ⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛ 
                                                  
Önündə var Xram çayı, Neçə-neçə qəhrəmanın,
Yan tərəfi “Şiş təpəsi”. Mərd oğulun, qızların var.
“Almalı” var arxasında, Qonaqpərvər insanın var,
Düşməni var, davası var! Elmanın var, Seyyidən var!
Qaradaşım, Qaraçöpüm, Qaradaşım, Qaraçöpüm,
Həsrətinə necə dözüm! Həsrətinə necə dözüm!
 ⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛ ⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛⸛

⸙  Elman Hazar  ⸙
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Ön söz

Uzun illər həsrətiylə yanıb qovrulduğum, gecələr yuxumu ərşə cəkən və hər 
qarış torpağını gəzdiyim kəndimiz haqqında bir kitab yazmak istəmişdim. 
2018-ci il noyabr ayının 8-ində çox sevdiyim əziz anamı itirdim, o zaman 
bu fikir bir daha ağlıma gəldi. Anamın cənazə mərasimində kəndin bir 
neçə yaşlı sakini ilə keçmişdən, gələcəkdən söhbət ettik və düşüncələrim 
məni keçmişə, uşaqlıq illərinə apardı. O gün kəndimizin tarixi haqqında 
bir kitab yazmağın çox önəmli bir iş və borcum olduğunu bir daha 
anladım. Eyni zamanda bu kitabda uşaqlıqdan yadımda qalmış bir neçə 
əhvalata da yer vermək niyyətindəydim.  

Kəndimizdə olduğum bu qısa zaman müddətində kəndin mollası Zəlimxan 
Hümbət oğluna və Arakel kəndindən Molla Məhəmməd Əli oğluna 
kəndimizin tarixi barədə kitab yazmaq istədiyimi söylədim. Onlar məni 
ruhlandırdılar və mən kitabda nə yazacağımı özlüyümdə qərarlaşdırdım. 

Nəhayət, mən Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra bu fikri həyata keçirmək üçün ilk 
növbədə Zəlimxana zəng etdim. O da mənə, telefonla, vatsap proqramının 
köməyi ilə bəzi məlumatlar, şəkillər göndərdi. Bu həvəs məndə o qədər 
böyük idi ki, mən saatlarca oturub, qısa zamanda kitabı yazıb bitirmək 
istəyirdim. Bəzən zaman azlığından elə olurdu ki, öz-özümə “artıq bəsdir 
yorma özünü, burax bu kitab yazmağı” – deyə düşünürdüm. Lakin kitab 
yazmaq qərarını anam Məleykənin ölüm günündə verdiyimi düşündükcə 
elə bil yenidən mənə böyük bir güc gəlirdi və mən daha da sevinclə, var 
gücümlə kitabı yazmağa həvəslənirdim. Axır ki, mən bütün şəkilləri və 
əsas məlumatları topladım və kitabı yazmağa başladım. Bu kitabın ərsəyə 
gəlməsində mənə mənəvi dəstək verən çox sevdiyim bacım Tərlana və 
yardımını əsirgəməyən kəndimizin sakinlərinə, İsmayıla(Mosu), Əliyə, 
Əlixana, əmim Həmidə, Eyvaza, Xatirəyə, Raidəyə, Fərmana, Füzuliyə, 
Rəfaelə, Tacirə, Familə və kəndimizin digər sakinlərinə təşəkkür etməyi 
özümə borc bilirəm.

Professor Elman Hazar 
Türkiyə, Iğdır, 2019
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Giriş

Qaradaş kəndi Gürcüstanın qədim Borçalı mahalının cənub qərbində, 
qünbatan səmtində, Xram cayının sağ tərəfində və Gədi çayının sol 
sahilində yerləşir. Qaradaş kəndinə el içində Qaraçöp deyirlər. Rayon 
mərkəzi Bolnisidən 15 km qərbdə, dəniz səviyyəsindən 750 metr 
yüksəklikdədir. Bolnis rayonuna 1818-ci ildə rus çarı Nikolayın istəyi 
ilə 15 min alman vətəndaşı yerləşdirildi. Bu münasibətlə rayonun adı da 
gızı Yekatirinanın adına uyğun olaraq Katharinenfeld olarak adlandırıldı. 
1921-ci il fevralın 25-də Gürcüstanda Sovet hökuməti qurulduqdan sonra, 
rayonun adı yeniden değişdirilib Alman ingilabcısı Roza Lüksemburqun 
adı goyuldu. İkinci Dunya müharibəsi ərəfəsində İosif Stalin tərəfindən 
almanlar Sibir və Qazağıstana sürgün edildilər və rayon yenidən Bolnisi 
olaraq adlandırıldı. 

Kəndin təməlinin təxminən 1700-1800-ci illər arasında qoyulduğu 
söylənilir.

Qaradaş kəndinin əhalisi 1886-cı ildə 20 ailədə 162, 1918-ci ildə 70, 1926-
cı ildə 11 ailədə 68, 2002-ci ildə 61 ailədə 249 (131 kişi, 118 qadın), 2006-
cı ildə 55 ailədə 245 nəfərdən ibarət olmuşdur. Əhalinin 1886-ci ildə 162 
nəfərdən 70 nəfərə azalmasının səbəbi, Qaradaş kəndinin bəzi sakinlərinin 
gonşu Dəllər kəndinə köcməsidir. O devirdə köc edənlər əsasən Vəliöğnü 
tayfasından olmuşdur. Bunlar Hasanöyü, Mehdiöyü və onların nəvələri, 
Hüseyin başda olmaqla Şəmil, Qara, Hasan, Vəli və Astan Vəliyevlərdir. 

Kənddə ilk məktəb 1932-ci ildə açılmışdır, indi o, ibtidai məktəb şəklində 
(2005-ci ildə 18 şagird) fəaliyyət göstərir.

Qaraçöp kəndinin əsasını Saqareco rayonunun Qaraçöp və Zolgüəc 
kəndindən köçmüş bir-birinə yaxın qohum olan tayfalar təşkil edirlər. 
Bundan başqa, sonradan kəndə köçən digər tayfalar da olmuşdur. 
Bütövlükdə, Qaraçöp kəndinin əhalisini Vəliöğnü Yerməzlər, Qaramətlilər, 
İsmayıllılar, Səfərlər, Keçəllər, Mehralı oğulları, Əzizovlar, Gəlmələr, 
Yetim İman və Emin, Məhəmmədəli (Sudya) tayfaları təşkil edir. 
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I FƏSİL 

Vəliöğnü

Deyilənlərə görə, təxminən 1850-ci illərdə Qaradaş kəndində Vəli 
və Səfər adında iki qardaş yaşamışdır. Bu qardaşlardan Vəli 
İsmayil kişinin bacısı Pəri xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu 

nikahdan üç oğlan (Hacı Məmməd  (el içində Hacı kişi), Məşədi Mahmud 
və Əlləz) və iki qız (Gülgəz və Aleytər) dünyaya gəlmişdir. Barəsində 
danışmaq istədiyimiz bu tayfanın adının Vəliöğnü olmasının səbəbi də cox 
güman ki, atalarının və ulu babalarının adının Vəli olması ilə əlaqədardır. 

Böyük qardaş Hacı Məmməd (Hacı kişi) dövrünün savadlı və qabaq-
cıl adamlarından biri olmuşdur. O, Borçalı qəzasının Şüləvər bölgəsinin 
polis rəisi vəzifəsində işləmişdir. İlk evliliyindən uşağı olmayan Hacı 
Məmməd ikinci evliliyini Azərbaycanın Qazax mahalının Qaymaqlı 
kəndindən Aişə adlı bir qadınla qurmuşdur. Bu evlilikdən iki övladı (Alı 
və Sona) olmuşdur.  

Bunlardan Alı qonşu Ayorta kəndindən Güləsər isimli bir qadın-
la ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd oğlan (Dursun, Şahvələd, 
Əjdər və İmran) və iki qız (Şaxı və Aişə) dünyaya gəlmişdir. Övladları 
qonşu Senəf kəndində yaşamışdır. Bu kəndə yaşamalarının səbəbinin 
Senəf kəndinin bunların və əmiləri Məşədi Mahmudun qışlaq yeri olması 
ilə əlaqəli olduğu deyilir. Bu uşaqlardan hal-hazırda Şahvələdin Rustavi 
şəhərində yaşadığı və həyatda olduğu bilinir. 

Sona isə Kolayır kəndində Molla evindən bir kişi ilə evlənmişdir. 
Bu evlilikdən altı oğlan (Hüseyn, İslam, Rəfi, Həşim, Balaca və Musa) və 
Məməli adlı bir qız dünyaya gəlmişdir. 
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Hacı Məmməd kişi 1946-ci ildə vəfat etmişdir və gəbri Senəf 
kəndinin gəbirstanlığındadır. 

Vəli kişinin ikinci oğlu Məşədi Mahmud (el içində Məşədi kişi) 
1870-ci ildə anadan olmuşdur və 1964-ci ildə vəfat etmişdir. Məşədi 
Mahmud, deyilənlərə görə, çox rəhmli və insanpərvər bir adam olmuşdur. 
İnqilabdan sonra kəndliləri (Hasan və qardaşı Vəli, Qara Məhəmməd, 
Mehralı, Cəlil, Bayram)  başına yığaraq Şura hökümətini ilk tanıyan 
və dəstək verənlərdən biri olmuşdur. Sovet hökümətinin ilk günlərində 
Kveşdə (el içində Göyəc) yaşayan bir gürcü, saf, təmizqəlbli olmasın-
dan yararlanaraq onu aldatmış və Məşədi Mahmudun bütün qızıllarını 
əlindən alaraq əvəzində ona rus pulları vermişdir. O, kifayət qədər savadlı 
olmamasına baxmayaraq, 1935-1936-cı ildə Qaradaş kəndində qurulan 
ilk kolxozun sədri olmuşdur. Sovet sisteminin ilk illərində savadsızlığın 
aradan qaldırılması üçün kəndlərdə məktəblər qurulmuşdur. Qaradaş 
kəndində qurulan belə məktəblərdən birində də onun qızı Seyidənin ilk 
maarifçilərdən biri olduğu deyilir.   

Vəli kişinin ikinci oğlu Məşədi Mahmud (el içində Məşədi kişi) 1870-ci ildə 

anadan olmuşdur və 1965-ci ildə vəfat etmişdir. Məşədi Mahmud, deyilənlərə görə, 

çox rəhmli və insanpərvər bir adam olmuşdur. İnqilabdan sonra kəndliləri (Hasan 

və qardaşı Vəli, Qara Məhəmməd, Mehralı, Cəlil, Bayram)  başına yığaraq Şura 

hökümətini ilk tanıyan və dəstək verənlərdən biri olmuşdur. Sovet hökümətinin ilk 

günlərində Kveşdə (el içində Göyəc) yaşayan bir gürcü, saf, təmizqəlbli 

olmasından yararlanaraq onu aldatmış və Məşədi Mahmudun bütün qızıllarını 

əlindən alaraq əvəzində ona rus pulları vermişdir. O, kifayət qədər savadlı 

olmamasına baxmayaraq, 1935-1936-cı ildə Qaradaş kəndində qurulan ilk 

kolxozun sədri olmuşdur. Sovet sisteminin ilk illərində savadsızlığın aradan 

qaldırılması üçün kəndlərdə məktəblər qurulmuşdur. Qaradaş kəndində qurulan 

belə məktəblərdən birində də onun qızı Seyidənin ilk maarifçilərdən biri olduğu 

deyilir.    

                    
         Məşədi Mahmud                                              Yahya bəy 

     

Məşədi kişi üç dəfə ailə həyatı qurmuşdur, birinci xanımı qonşu Asağı Güləver 

kəndindən Sənəm xanım olmuşdur və bu evlilikdən iki oğlan (Məmməd, Ramazan) 

Vəli kişinin ikinci oğlu Məşədi Mahmud (el içində Məşədi kişi) 1870-ci ildə 

anadan olmuşdur və 1964-ci ildə vəfat etmişdir. Məşədi Mahmud, deyilənlərə görə, 

çox rəhmli və insanpərvər bir adam olmuşdur. İnqilabdan sonra kəndliləri (Hasan 

və qardaşı Vəli, Qara Məhəmməd, Mehralı, Cəlil, Bayram)  başına yığaraq Şura 

hökümətini ilk tanıyan və dəstək verənlərdən biri olmuşdur. Sovet hökümətinin ilk 

günlərində Kveşdə (el içində Göyəc) yaşayan bir gürcü, saf, təmizqəlbli 

olmasından yararlanaraq onu aldatmış və Məşədi Mahmudun bütün qızıllarını 

əlindən alaraq əvəzində ona rus pulları vermişdir. O, kifayət qədər savadlı 

olmamasına baxmayaraq, 1935-1936-cı ildə Qaradaş kəndində qurulan ilk 

kolxozun sədri olmuşdur. Sovet sisteminin ilk illərində savadsızlığın aradan 

qaldırılması üçün kəndlərdə məktəblər qurulmuşdur. Qaradaş kəndində qurulan 

belə məktəblərdən birində də onun qızı Seyidənin ilk maarifçilərdən biri olduğu 

deyilir.    

                    
         Məşədi Mahmud                                              Yahya bəy 

     

Məşədi kişi üç dəfə ailə həyatı qurmuşdur, birinci xanımı qonşu Asağı Güləver 

kəndindən Sənəm xanım olmuşdur və bu evlilikdən iki oğlan (Məmməd, Ramazan) 

      Məşədi Mahmud                                  Yahya bəy

Məşədi kişi üç dəfə ailə həyatı qurmuşdur, birinci xanımı qonşu 
Asağı Güləvər kəndindən Sənəm xanım olmuşdur və bu evlilikdən iki 
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oğlan (Məmməd, Ramazan) və iki qız (Xanım, Bəsti) anadan olmuşdur. 
Deyilənlərə görə, böyük qardaşı Hacı Məmməd birinci xanımından uşağı 
olmadığı üçün Məşədi Mahmuda oğlu olduğu təqdirdə adını Məmməd 
qoymasını tövsiyə etmişdir. 

və iki qız (Xanım, Bəsti) anadan olmuşdur. Deyilənlərə görə, böyük qardaşı Hacı 

Məmməd birinci xanımından uşağı olmadığı üçün Məşədi Mahmuda oğlu olduğu 

təqdirdə adını Məmməd qoymasını tövsiyə etmişdir.  

                                                            
 

İlk övlad olan Məmməd 1901-ci ildə anadan olmuşdur. Məmməd kişi qonşu 

Babakişilər kəndindən 1910-cu il təvəllüdlü Güləbatın (el içində Gülavatın) 

xanımla ailə həyatı qurmuşdur.  

                                                  
                                                                 Məmməd                                                                             

  

və iki qız (Xanım, Bəsti) anadan olmuşdur. Deyilənlərə görə, böyük qardaşı Hacı 

Məmməd birinci xanımından uşağı olmadığı üçün Məşədi Mahmuda oğlu olduğu 

təqdirdə adını Məmməd qoymasını tövsiyə etmişdir.  

                                                            
 

İlk övlad olan Məmməd 1901-ci ildə anadan olmuşdur. Məmməd kişi qonşu 

Babakişilər kəndindən 1910-cu il təvəllüdlü Güləbatın (el içində Gülavatın) 

xanımla ailə həyatı qurmuşdur.  

                                                  
                                                                 Məmməd                                                                             

İlk övlad olan Məmməd 1901-ci ildə anadan olmuşdur. Məmməd 
kişi qonşu Babakişilər kəndindən 1910-cu il təvəllüdlü Güləbatın (el 
içində Gülavatın) xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

və iki qız (Xanım, Bəsti) anadan olmuşdur. Deyilənlərə görə, böyük qardaşı Hacı 

Məmməd birinci xanımından uşağı olmadığı üçün Məşədi Mahmuda oğlu olduğu 

təqdirdə adını Məmməd qoymasını tövsiyə etmişdir.  

                                                            
 

İlk övlad olan Məmməd 1901-ci ildə anadan olmuşdur. Məmməd kişi qonşu 

Babakişilər kəndindən 1910-cu il təvəllüdlü Güləbatın (el içində Gülavatın) 

xanımla ailə həyatı qurmuşdur.  

                                                  
                                                                 Məmməd                                                                             

Məmməd
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Bu evlilikdən iki oğlu (Camal, Həsənəli) və bir qız (Dilanar) anadan olmuşdur. 

Gülabatın xanım 1986-ci ildə, Məmməd kişi 1988-ci ildə vəfat etmişdir.  

Məmməd kişinin böyük oğlu Camal 1934-ci ildə anadan olmuşdur və kənddən, 

Yerməzlərdən Hasan kişinin qızı, 1934-ci il təvəllüdlü Mürvət xanımla 

evlənmişdir. Bu evlilikdən oğlanları Elbrus, Haley, Hamlet və qızları Xumaya, 

Tamilə və Mələk dünyaya gəlmişdir. Camal kişi 2005-ci ildə, Mürvət xanım isə 

2014-ci ildə dünyasını dəyişmişdir.  
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Camal kişinin böyük oğlu Elbrus 1952-ci il martın 5-də doğulmuşdur 
və 1975-ci ildə Azərbaycan Pedoqoji İnstitutunun Ümumi texniki fənlər 
(ÜTF) fakültəsini bitirmişdir. Elbrus 1982-ci ildə Bolnisi şəhərindən olan 
Nərgiz ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən Eldəniz, Rauf və Aynur isimli 
iki oğlan və bir qız anadan olmuşdur. Elbrus ailəsi ilə birlikdə hal-hazırda 
Gəncə şəhərində məskunlaşmışdır. O, dədə-baba yurdu Qaraçöp kəndində 
yeni ev tikdirmişdir və yay aylarında orada ailəsi ilə birlikdə istirahət edir. 

Xumaya 1957-ci ildə anadan olmuşdur və Bolnisi rayonunun Aran 
Arıxlısı kəndindən Yusif ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən bir oğlan 
(Asif), üç qız (Könül, Səfurə, Samirə) dünyaya gəlmişdir. Asif anasının 
dayısı Yerməzlərdən Alı müəllimin nəvəsi Vüsalə ilə ailə həyatı qurmuş-
dur və bu evlilikdən oğlu Fuad və qızı Zeynəb dünyaya gəlmişdir. Qızları 
Könül Goranboyun Qaradağlı kəndindən Namiqlə ailə həyatı qurmuşdur. 
Səfurə Məşədi Mahmudun nəticəsi Aftandil ilə evlidir. Digər qızı Samirə 
Ağstafanın Qoçuəsgərli kəndindən Seymur Tağı oğlu ilə ailə qurmuşdur. 
Xumaya hazırda ailəsi ilə birlikdə Gəncə şəhərində yaşayır. 

Haley 1961-ci ildə anadan olmuşdur. O, Bakı Dövlət Universitetinin 
Tətbiqi-riyaziyyat fakultəsini bitirib və hal-hazırda Rusiyanın Saratov 
şəhərində iş adamıdır. Haley kənddən Qaramətli tayfasından İmdadın qızı 
Nailə ilə evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu, bir qızı olmuşdur. Oğlu Vasif 
Sadıq kişinin nəvəsi (oğlu Rəşidin qızı) Dürdanə ilə ailə həyatı qurmuş-
dur. Bu evlilikdən oğlu Davud, qızı Fatimə dünyaya gəlmişdir və Bakı 
şəhərinin Buzovna qəsəbəsində yaşayırlar. 

Camal kişinin üçüncü oğlu Hamlet 1976-ci ildə anadan olmuşdur. 
Hamlet qonşu Yuxarı Güləvər kəndindən Sədaqətlə evlidir. Bu evlilikdən 
oğlu Cavid və qızı Aygün anadan olmuşdur. Hamlet ailəsi ilə birlikdə 
Bakının Məhəmmədi kəndində yaşayır. 

Məmməd kişinin ikinci oğlu Həsənəli 1938-ci ildə anadan olmuşdur. 
Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun zootexniya və baytarlıq fakültəsini 
bitirmişdir və uzun müddət Azərbaycanda quşçuluk təsərüffatında mühim 
vəzifələrdə çalışmışdır.Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır və təqaüdçüdür. 
Qonşu Zol-göyəc kəndindən Sevginaz xanımla ailə həyatı qurmuşdur və 
bu evlilikdən iki qızı və bir oğlu olmuşdur. Oğlu Fuat gənc yaşlarında 
Moskva şəhərində faciəvi şəkildə dünyasını dəyişmişdir. Qızları Təranə 
və Vüsalə ailəlidirlər, Bakı və Moskva şəhərində yaşayırlar. 
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Məmməd kişinin qızı Dilanar 1947-ci ildə anadan olmuşdur.

Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan oğlu Ramazan 10.02.1912-ci 
il tarixində anadan olmuşdur. Ramazan kişi qonşu Beytəkər kəndindən 
adaşı Ramazanın qızı, 1913-cü il təvəllüdlü Tükəzban xanımla ailə həyatı 
qurmuşdur. Bu evlilikdən üç oğlan və iki qız dünyaya gəlmişdir. Ramazan 
kişi 21.12.2009-cu il tarixində, Tükazban xanım isə 19.11.1998-ci il 
tarixində vəfat etmişdir.

Məmməd kişinin ikinci oğlu Həsənəli 1938-ci ildə anadan olmuşdur. Gəncə Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq fakültəsini bitirmişdir və uzun müddət 

Azərbaycanda quşçuluk təsərüffatında mühim vəzifələrdə çalışmışdır. Hal-hazırda 

Bakı şəhərində yaşayır və təqaüdçüdür. Qonşu Zolgöyəc kəndindən Sevginaz 

xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki qızı və bir oğlu olmuşdur. Oğlu 

Fuat gənc yaşlarında Moskva şəhərində faciəvi şəkildə dünyasını dəyişmişdir. 

Qızları Təranə və Vüsalə ailəlidirlər, Bakı və Moskva şəhərində yaşayırlar.    
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Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan oğlu Ramazan 10.02.1912-ci il tarixində 

anadan olmuşdur. Ramazan kişi qonşu Beytəkər kəndindən adaşı Ramazanın qızı, 

1913-cü il təvəllüdlü Tükəzban xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç 

oğlan və iki qız dünyaya gəlmişdir. Ramazan kişi 21.12.2009-cu il tarixində, 

Tükazban xanım isə 19.11.1998-ci il tarixində vəfat etmişdir. 
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Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan oğlu Ramazan 10.02.1912-ci il tarixində 

anadan olmuşdur. Ramazan kişi qonşu Beytəkər kəndindən adaşı Ramazanın qızı, 
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Tükazban xanım isə 19.11.1998-ci il tarixində vəfat etmişdir. 

 

                
 

               

Oğlu Məhərrəm (el içində Məhər) Usuf kişinin oğlu Nədirin qızı 
Qıymat ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən üç oğlan Vidoş, Ərəbxan 
və Firdovsi anadan olmuşdur. Oğlanları Vidoş və Ərəbxan bir neçə il ara 
ilə gənc yaşlarında rəhmətə getmişlər. Oğlu Vidoşun qızı Türkən Aşağı 
Qullar kəndindən Elçinlə evlidir və bir oğlu vardır. Vidoşun oğlu Tural 
babası Məhərin yanında yaşayır. Digər oğlu Ərəbxan Zilfinin qızı Xalidə 
ilə evlidir. Bu evlilikdən oğlu Ruslan anadan olmuşdur. Qızı Sevda isə 
Qardabani rayonunun Qiqant kəndində Namiqlə evlidir. İkinci oğlu 
Teymur (el içində Qaraca Teymur) Başkeçid rayonunun Kirov (Valqem) 
kəndindən Qiyas (çoban) kişinin qızı Gülbaharla ailə həyatı qurmuş və bu 
evlilikdən oğlu Elşad və qızı Esmira dünyaya gəlmişdir. Esmira öz dayısı 
oğlu Bəxtiyar ilə evlidir. 
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Bu evlilikdən əkiz oğlu, bir qız dünyaya gəlmişdir. Elşad öz dayısı qızı Vidadinin 
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Nəbi müəllimin qızı Kifayətlə evlidir və bu evlilikdən qızı Rəqsanə və 
oğlu Tofiq anadan olmuşdur. Böyük qızı Şahsənəm Yuxarı Güləvər 
kəndindən Muxtar kişinin oğlu Səmədlə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlu 
– Sabit və Nazim doğulmuşdur, hər ikisi evlidir və Saratovda yaşayırlar. 
Qızı Səidənin bir oğlu var və adı Ruslandır. 
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                       Teymur                                                    Gülbahar 

 

Hal-hazırda Sarotov şəhərində babasının yanında yaşayır. Şahsənəm Rusiyanın 

Saratov vilayəti Atkarskiy rayonunun Xaçitovka qəsəbəsində yaşayır. İkinci qızı 

Güllü (Məleykə) əmisi oğlu Hümbət kişinin oğlu və bu kitabın yazarlarından biri 

olan Zəlimxanla evlidir. 

Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan qızı Xanım Şorşevet kəndindən 

Məmmədqulu kişi ilə evlənmişdir. Ailə daha sonra Kirovisi kəndinə köçmüşdür. 

Bu evlilikdən dörd oğlan (Şəmistan, Ziyadxan, Səlimxan, İsimxan), dörd qız 

(Laləzar, Səlminaz, Tovuz (Leyla) və Gülnarə) anadan olmuşdur. 
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Hal-hazırda Sarotov şəhərində babasının yanında yaşayır. Şahsənəm 
Rusiyanın Saratov vilayəti Atkarskiy rayonunun Xaçitovka qəsəbəsində 
yaşayır. İkinci qızı Güllü (Məleykə) əmisi oğlu Hümbət kişinin oğlu və 
bu kitabın yazarlarından biri olan Zəlimxanla evlidir.

Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan qızı Xanım Şorşalet kəndindən 
Məmmədqulu kişi ilə evlənmişdir. Ailə daha sonra Kirovisi kəndinə köç-
müşdür. Bu evlilikdən dörd oğlan (Şəmistan, Ziyadxan, Səlimxan, İsimxan), 
dörd qız (Laləzar, Səlminaz, Tovuz (Leyla) və Gülnarə) anadan olmuşdur.

Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan ikinci qızı Bəstinin həyat yoldaşı 
İlyaz , Senəf kəndindən Şeşbər oğlu Əlinin oğludur. Bu evlilikdən bir oğlan 
və beş qız anadan olmuşdur. Oğlu Sabir Ayorta kəndindən Nuray xanımla 
evlidir, qızı Mahizər isə Senəf kəndindən Namaz kişinin oğlu Nəriman 
ilə ailə həyatı qurmuşdur. İkinci qızı Məleykə Ayorta kəndindən Aydınla 
(vəfat etmişdir) evlidir və hal-hazırda Ayorta kəndində yaşayır. Ücüncü qızı 
Zöhrə Ayorta kəndindən Qara kişi ilə evli olmuşdur və hər ikisi dünyalarını 
dəyişmişdir. Dördüncü qızı Roza Beytəkər kəndindən Haşxalıl kişinin oğlu 
Sabirlə evlidir və hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır. Beşinci qızı Güllüzar 
Azərbaycanın Qazax rayonunun Kəmərli kəndindən Teymuraz kişi ilə evli-
dir, hazırda Qazax rayonunun Kəmərli kəndində yaşayır.

Məşədi kişi ikinci evliliyini Fatma (el içində Sarvan qızı) xanım-
la qurmuşdur. Bu evlilikdən də bir oğlan (Hümbət), iki qız (Hava və 
Nasxanım) dünyaya gəlmişdir.  

Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan ikinci qızı Bəstinin həyat yoldaşı İlyaz , 

Senəf kəndindən Şeşbər oğlu Əlinin oğludur. Bu evlilikdən bir oğlan və beş qız 

anadan olmuşdur. Oğlu Sabir Ayorta kəndindən Nuray xanımla evlidir, qızı 

Mahizər isə Senəf kəndindən Namaz kişinin oğlu Nəriman ilə ailə həyatı 

qurmuşdur. İkinci qızı Məleykə Ayorta kəndindən Aydınla (vəfat etmişdir) evlidir 

və hal-hazırda Ayorta kəndində yaşayır. Ücüncü qızı Zöhrə Ayorta kəndindən Qara 

kişi ilə evli olmuşdur və hər ikisi dünyalarını dəyişmişdir. Dördüncü qızı Roza 

Beytəkər kəndindən Haşxalıl kişinin oğlu Sabirlə evlidir və hazırda Sumqayıt 

şəhərində yaşayır. Beşinci qızı Güllüzar Azərbaycanın Qazax rayonunun Kəmərli 

kəndindən Teymuraz kişi ilə evlidir, hazırda Qazax rayonunun Kəmərli kəndində 

yaşayır. 

Məşədi kişi ikinci evliliyini Fatma (el içində Sarvan qızı) xanımla qurmuşdur. Bu 

evlilikdən də bir oğlan (Hümbət), iki qız (Hava və Nasxanım) dünyaya gəlmişdir.  

 

 
                                                 Nasxanım və Xanım  Nazxanım və Xanım
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Məşədi kişinin Sarvan adlı qızından olan oğlu Hümbət 1907-ci ildə 
doğulmuşdur və Sarallar kəndindən 1919-cu il təvəllüdlü Banu xanım-
la ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd oğlan (Xozeyin (1935), 
Məhəmməd (1941), Əhməd (1948), Zəlimxan (1952)) və iki qız (Sədət 
(1943), Zülfü (1945)) anadan olmuşdur. 

Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan ikinci qızı Bəstinin həyat yoldaşı, Senəf 

kəndindən Şeşbər oğlu Əlinin oğludur. Bu evlilikdən bir oğlan və beş qız anadan 

olmuşdur. Oğlu Sabir Ayorta kəndindən Nuray xanımla evlidir, qızı Mahizər isə 

Senəf kəndindən Namaz kişinin oğlu Nəriman ilə ailə həyatı qurmuşdur. İkinci qızı 

Məleykə Ayorta kəndindən Aydınla (vəfat etmişdir) evlidir və hal-hazırda Ayorta 

kəndində yaşayır. Ücüncü qızı Zöhrə Ayorta kəndindən Qara kişi ilə evli olmuşdur 

və hər ikisi dünyalarını dəyişmişdir. Dördüncü qızı Roza Beytəkər kəndindən 

Haşxalıl kişinin oğlu Sabirlə evlidir və hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır. Beşinci 

qızı Güllüzar Azərbaycanın Qazax rayonunun Kəmərli kəndindən Teymuraz kişi ilə 

evlidir, hazırda Qazax rayonunun Kəmərli kəndində yaşayır. 

Məşədi kişi ikinci evliliyini Fatma (el içində Sarvan qızı) xanımla qurmuşdur. Bu 

evlilikdən də bir oğlan (Hümbət), iki qız (Hava və Nasxanım) dünyaya gəlmişdir.    

Məşədi kişinin Sarvan adlı qızından olan oğlu Hümbət 1907-ci ildə doğulmuşdur 

və Sarallar kəndindən 1919-cu il təvəllüdlü Banu xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən dörd oğlan (Xozeyin (1935), Məhəmməd (1941), Əhməd (1948), 

Zəlimxan (1952)) və iki qız (Sədət (1943), Zülfü (1945)) anadan olmuşdur.  

                             
 

  

Məşədi kişinin Sənəm xanımdan olan ikinci qızı Bəstinin həyat yoldaşı, Senəf 

kəndindən Şeşbər oğlu Əlinin oğludur. Bu evlilikdən bir oğlan və beş qız anadan 

olmuşdur. Oğlu Sabir Ayorta kəndindən Nuray xanımla evlidir, qızı Mahizər isə 

Senəf kəndindən Namaz kişinin oğlu Nəriman ilə ailə həyatı qurmuşdur. İkinci qızı 

Məleykə Ayorta kəndindən Aydınla (vəfat etmişdir) evlidir və hal-hazırda Ayorta 

kəndində yaşayır. Ücüncü qızı Zöhrə Ayorta kəndindən Qara kişi ilə evli olmuşdur 

və hər ikisi dünyalarını dəyişmişdir. Dördüncü qızı Roza Beytəkər kəndindən 

Haşxalıl kişinin oğlu Sabirlə evlidir və hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır. Beşinci 

qızı Güllüzar Azərbaycanın Qazax rayonunun Kəmərli kəndindən Teymuraz kişi ilə 

evlidir, hazırda Qazax rayonunun Kəmərli kəndində yaşayır. 

Məşədi kişi ikinci evliliyini Fatma (el içində Sarvan qızı) xanımla qurmuşdur. Bu 

evlilikdən də bir oğlan (Hümbət), iki qız (Hava və Nasxanım) dünyaya gəlmişdir.    

Məşədi kişinin Sarvan adlı qızından olan oğlu Hümbət 1907-ci ildə doğulmuşdur 

və Sarallar kəndindən 1919-cu il təvəllüdlü Banu xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən dörd oğlan (Xozeyin (1935), Məhəmməd (1941), Əhməd (1948), 

Zəlimxan (1952)) və iki qız (Sədət (1943), Zülfü (1945)) anadan olmuşdur.  

                             
 

Məşədi kişinin Sarvan adlı qızından olan oğlu Hümbət 1907-ci ildə doğulmuşdur 

və Sarallar kəndindən 1919-cu il təvəllüdlü Banu xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən dörd oğlan (Xozeyin (1935), Məhəmməd (1941), Əhməd (1948), 

Zəlimxan (1952)) və iki qız (Sədət (1943), Zülfü (1945)) anadan olmuşdur.  

                             
 

 

 

 

       
                               Məhəmməd və Lidanın qəbri 

 

  

Məşədi kişinin Sarvan adlı qızından olan oğlu Hümbət 1907-ci ildə doğulmuşdur 

və Sarallar kəndindən 1919-cu il təvəllüdlü Banu xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən dörd oğlan (Xozeyin (1935), Məhəmməd (1941), Əhməd (1948), 

Zəlimxan (1952)) və iki qız (Sədət (1943), Zülfü (1945)) anadan olmuşdur.  

                             
 

 

 

 

       
                               Məhəmməd və Lidanın qəbri 

 

Məhəmməd və Lidanın qəbri
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                                          Ziyəddin və eylinin qəbri 

 

Bunlardan Xozeyin Zolgöyəcdən xalası qızı Gülşənlə ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki oğlan (Ədil, Qədir) və iki qız (Laləzar, Zemfira) dünyaya gəlmişdir.  

                        

  

 

 

                  
                                          Ziyəddin və eylinin qəbri 

 

Bunlardan Xozeyin Zolgöyəcdən xalası qızı Gülşənlə ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki oğlan (Ədil, Qədir) və iki qız (Laləzar, Zemfira) dünyaya gəlmişdir.  

                        

Ziyəddin və Leylinin qəbri

Bunlardan Xozeyin Zol-göyəcdən xalası qızı Gülşənlə ailə həyatı 
qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlan (Ədil, Qədir) və iki qız (Laləzar, 
Zemfira) dünyaya gəlmişdir. 

Məşədi kişinin Sarvan adlı qızından olan oğlu Hümbət 1907-ci ildə doğulmuşdur 

və Sarallar kəndindən 1919-cu il təvəllüdlü Banu xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən dörd oğlan (Xozeyin (1935), Məhəmməd (1941), Əhməd (1948), 

Zəlimxan (1952)) və iki qız (Sədət (1943), Zülfü (1945)) anadan olmuşdur.  

                             
 

Bunlardan Xozeyin Zolgöyəcdən xalası qızı Gülşənlə ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki oğlan (Ədil, Qədir) və iki qız (Laləzar, Zemfira) dünyaya gəlmişdir.  

                        
Məhəmməd                                                                        Lida 

  

Məşədi kişinin Sarvan adlı qızından olan oğlu Hümbət 1907-ci ildə doğulmuşdur 

və Sarallar kəndindən 1919-cu il təvəllüdlü Banu xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən dörd oğlan (Xozeyin (1935), Məhəmməd (1941), Əhməd (1948), 

Zəlimxan (1952)) və iki qız (Sədət (1943), Zülfü (1945)) anadan olmuşdur.  

                             
 

Bunlardan Xozeyin Zolgöyəcdən xalası qızı Gülşənlə ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki oğlan (Ədil, Qədir) və iki qız (Laləzar, Zemfira) dünyaya gəlmişdir.  

                        
Məhəmməd                                                                        Lida                          Məhəmməd                                         Lida
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                     Ziyəddin                                                      Ziyəddin və Leyli  

Böyük qızı Laləzar kənddən Musanın oğlu Kamal ilə evlidir. 

 Məhəmməd Daştəpə kəndindən Lida (Lidanın anası rusdur, atasının adı 

Beytulladur) ilə ailə həyatı qurmuşdur. Məhəmmədin oğlanlarından Ziyəddin 

rəhmətə getmişdir, digər oğlu Ələddin sağdır və Daştəpə kəndində  yaşayır. Əhməd 

kənddən Məhərrəmin qızı Gülsəfa ilə evlidir və bu evlilikdən üç oğlan – Hidayət, 

Vilayət və Ədalət dünyaya gəlmişdir.  Zəlimxan əmisi Ramazanın qızı Güllü ilə 

evlidir. Bu evlilikdən iki oğlu və üç qızı dünyaya gəlmişdir. 

     
                                                                  Selimxan Məmmədqulu oğlu 

           
                     Ziyəddin                                                      Ziyəddin və Leyli  

Böyük qızı Laləzar kənddən Musanın oğlu Kamal ilə evlidir. 

 Məhəmməd Daştəpə kəndindən Lida (Lidanın anası rusdur, atasının adı 

Beytulladur) ilə ailə həyatı qurmuşdur. Məhəmmədin oğlanlarından Ziyəddin 

rəhmətə getmişdir, digər oğlu Ələddin sağdır və Daştəpə kəndində  yaşayır. Əhməd 

kənddən Məhərrəmin qızı Gülsəfa ilə evlidir və bu evlilikdən üç oğlan – Hidayət, 

Vilayət və Ədalət dünyaya gəlmişdir.  Zəlimxan əmisi Ramazanın qızı Güllü ilə 

evlidir. Bu evlilikdən iki oğlu və üç qızı dünyaya gəlmişdir. 

     
                                                                  Selimxan Məmmədqulu oğlu 

             Ziyəddin                                    Ziyəddin və Leyli

Böyük qızı Laləzar kənddən Musanın oğlu Kamal ilə evlidir. 

Məhəmməd Daştəpə kəndindən Lida (Lidanın anası rusdur, atasının 
adı Beytulladur) ilə ailə həyatı qurmuşdur. Məhəmmədin oğlanların-
dan Ziyəddin rəhmətə getmişdir, digər oğlu Ələddin sağdır və Daştəpə 
kəndində yaşayır. Əhməd kənddən Məhərrəmin qızı Gülsəfa ilə evlidir və 
bu evlilikdən üç oğlan – Hidayət, Vilayət və Ədalət dünyaya gəlmişdir. 
Zəlimxan əmisi Ramazanın qızı Güllü ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlu 
və üç qızı dünyaya gəlmişdir.

                                                          

           
 

  

         
                     Ziyəddin                                                      Ziyəddin və Leyli  

Böyük qızı Laləzar kənddən Musanın oğlu Kamal ilə evlidir. 

 Məhəmməd Daştəpə kəndindən Lida (Lidanın anası rusdur, atasının adı 

Beytulladur) ilə ailə həyatı qurmuşdur. Məhəmmədin oğlanlarından Ziyəddin 

rəhmətə getmişdir, digər oğlu Ələddin sağdır və Daştəpə kəndində  yaşayır. Əhməd 

kənddən Məhərrəmin qızı Gülsəfa ilə evlidir və bu evlilikdən üç oğlan – Hidayət, 

Vilayət və Ədalət dünyaya gəlmişdir.  Zəlimxan əmisi Ramazanın qızı Güllü ilə 

evlidir. Bu evlilikdən iki oğlu və üç qızı dünyaya gəlmişdir. 

     
                                                                  Selimxan Məmmədqulu oğlu                                                    Zəlimxan Məmmədqulu oğlu
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Məşədi kişinin Fatma (Sarvan qızından) xanımdan olan qızı 1908-ci il təvəllüdlü 

Hava xanım Nəsif kişinin oğlu, 10.05.1906-ci il təvəllüdlü Nədir kişi ilə ailə həyatı 

qurmuşdur.  

  

              
Bu evlilikdən üç qız, bir oğlan dünyaya gəlmişdir. Nədir kişi 06.04.2001-ci il 

tarixində, Hava xanım işə 13.08.1999-cu il tarixində vəfat etmişdir. 

Böyük qızı Gülxanım Borçalıdan İsmayıl (el içində İsmeyil) ilə ailə həyatı 

qurmuşdur, bu evlilikdən iki oğlan – Suleyman və Vilayət (Viliko) və bir qız –  

                             
                             

Məşədi kişinin Fatma (Sarvan qızından) xanımdan olan qızı 1908-ci il təvəllüdlü 

Hava xanım Nəsif kişinin oğlu, 10.05.1906-ci il təvəllüdlü Nədir kişi ilə ailə həyatı 

qurmuşdur.  

  

              
Bu evlilikdən üç qız, bir oğlan dünyaya gəlmişdir. Nədir kişi 06.04.2001-ci il 

tarixində, Hava xanım işə 13.08.1999-cu il tarixində vəfat etmişdir. 

Böyük qızı Gülxanım Borçalıdan İsmayıl (el içində İsmeyil) ilə ailə həyatı 

qurmuşdur, bu evlilikdən iki oğlan – Suleyman və Vilayət (Viliko) və bir qız –  

Məşədi kişinin Fatma (Sarvan qızından) xanımdan olan qızı 1908-
ci il təvəllüdlü Hava xanım Nəsif kişinin oğlu, 10.05.1906-ci il təvəllüdlü 
Nədir kişi ilə ailə həyatı qurmuşdur. 
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Məşədi kişinin Fatma (Sarvan qızından) xanımdan olan qızı 1908-ci il təvəllüdlü 

Hava xanım Nəsif kişinin oğlu, 10.05.1906-ci il təvəllüdlü Nədir kişi ilə ailə həyatı 

qurmuşdur.  

  

              
Bu evlilikdən üç qız, bir oğlan dünyaya gəlmişdir. Nədir kişi 06.04.2001-ci il 

tarixində, Hava xanım işə 13.08.1999-cu il tarixində vəfat etmişdir. 

Böyük qızı Gülxanım Borçalıdan İsmayıl (el içində İsmeyil) ilə ailə həyatı 

qurmuşdur, bu evlilikdən iki oğlan – Suleyman və Vilayət (Viliko) və bir qız –  

  

                           
                             

Məşədi kişinin Fatma (Sarvan qızından) xanımdan olan qızı 1908-ci il təvəllüdlü 

Hava xanım Nəsif kişinin oğlu, 10.05.1906-ci il təvəllüdlü Nədir kişi ilə ailə həyatı 

qurmuşdur.  

  

              
Bu evlilikdən üç qız, bir oğlan dünyaya gəlmişdir. Nədir kişi 06.04.2001-ci il 

tarixində, Hava xanım işə 13.08.1999-cu il tarixində vəfat etmişdir. 

Böyük qızı Gülxanım Borçalıdan İsmayıl (el içində İsmeyil) ilə ailə həyatı 

qurmuşdur, bu evlilikdən iki oğlan – Suleyman və Vilayət (Viliko) və bir qız –  

Bu evlilikdən üç qız, bir oğlan dünyaya gəlmişdir. Nədir kişi 
06.04.2001-ci il tarixində, Hava xanım işə 13.08.1999-cu il tarixində vəfat 
etmişdir.

Böyük qızı Gülxanım Borçalıdan İsmayıl (el içində İsmeyil) ilə ailə 
həyatı qurmuşdur, bu evlilikdən iki oğlan – Suleyman və Vilayət (Viliko) 
və bir qız – Abayat dünyaya gəlmişdir. Qızı Abayat Nədir müəllimlə 
evlidir və bu evlilikdən iki qız, iki oğlan (Hasan və Kamran) dünyaya 
gəlmişdir. 

İkinci qızı Sünbül Yuxarı Güləvər kəndindən Ramizə ərə getmişdir 
və bu evlilikdən üç oğlan (Baba, Talıb, Şahin), bir qız (Nəzakət) anadan 
olmuşdur.
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Abayat dünyaya gəlmişdir. Qızı Abayat Nədir müəllimlə evlidir və bu evlilikdən 

iki qız, iki oğlan (Hasan və Kamran) dünyaya gəlmişdir.  

İkinci qızı Sünbül Yuxarı Güləvər kəndindən Ramizə ərə getmişdir və bu evlilikdən 

üç oğlan (Baba, Talıb, Şahin), bir qız (Nəzakət) anadan olmuşdur. 

  

              
 

Üçüncü qızı Qıymat Ramazan kişinin oğlu Məhərrəmlə ailə həyatı qurmuşdur.  

20.05.1954 təvəllüdlü oğlu Teymuraz isə iki dəfə ailə həyatı qurmuşdur. 

 Onun birinci həyat yoldaşı Darvaz kəndindən olan Surayə xanım idi. Bu evlilikdən 

iki oğlu (Ramin, Nazim) və bir qızı (Səbinə) anadan olmuşdur.  

                            
                Sünbül                                                        Gülxanım və  İsmayıl     

  

Abayat dünyaya gəlmişdir. Qızı Abayat Nədir müəllimlə evlidir və bu evlilikdən 

iki qız, iki oğlan (Hasan və Kamran) dünyaya gəlmişdir.  

İkinci qızı Sünbül Yuxarı Güləvər kəndindən Ramizə ərə getmişdir və bu evlilikdən 

üç oğlan (Baba, Talıb, Şahin), bir qız (Nəzakət) anadan olmuşdur. 

  

              
 

Üçüncü qızı Qıymat Ramazan kişinin oğlu Məhərrəmlə ailə həyatı qurmuşdur.  

20.05.1954 təvəllüdlü oğlu Teymuraz isə iki dəfə ailə həyatı qurmuşdur. 

 Onun birinci həyat yoldaşı Darvaz kəndindən olan Surayə xanım idi. Bu evlilikdən 

iki oğlu (Ramin, Nazim) və bir qızı (Səbinə) anadan olmuşdur.  

                            
                Sünbül                                                        Gülxanım və  İsmayıl     

Üçüncü qızı Qıymat Ramazan kişinin oğlu Məhərrəmlə ailə həyatı 
qurmuşdur. 

20.05.1954 təvəllüdlü oğlu Teymuraz isə iki dəfə ailə həyatı 
qurmuşdur.

 Onun birinci həyat yoldaşı Darvaz kəndindən olan Surayə xanım 
idi. Bu evlilikdən iki oğlu (Ramin, Nazim) və bir qızı (Səbinə) anadan 
olmuşdur. 

Abayat dünyaya gəlmişdir. Qızı Abayat Nədir müəllimlə evlidir və bu evlilikdən 

iki qız, iki oğlan (Hasan və Kamran) dünyaya gəlmişdir.  

İkinci qızı Sünbül Yuxarı Güləvər kəndindən Ramizə ərə getmişdir və bu evlilikdən 

üç oğlan (Baba, Talıb, Şahin), bir qız (Nəzakət) anadan olmuşdur. 

  

              
 

Üçüncü qızı Qıymat Ramazan kişinin oğlu Məhərrəmlə ailə həyatı qurmuşdur.  

20.05.1954 təvəllüdlü oğlu Teymuraz isə iki dəfə ailə həyatı qurmuşdur. 

 Onun birinci həyat yoldaşı Darvaz kəndindən olan Surayə xanım idi. Bu evlilikdən 

iki oğlu (Ramin, Nazim) və bir qızı (Səbinə) anadan olmuşdur.  

                            
                Sünbül                                                        Gülxanım və  İsmayıl     

  

Abayat dünyaya gəlmişdir. Qızı Abayat Nədir müəllimlə evlidir və bu evlilikdən 

iki qız, iki oğlan (Hasan və Kamran) dünyaya gəlmişdir.  

İkinci qızı Sünbül Yuxarı Güləvər kəndindən Ramizə ərə getmişdir və bu evlilikdən 

üç oğlan (Baba, Talıb, Şahin), bir qız (Nəzakət) anadan olmuşdur. 

  

              
 

Üçüncü qızı Qıymat Ramazan kişinin oğlu Məhərrəmlə ailə həyatı qurmuşdur.  

20.05.1954 təvəllüdlü oğlu Teymuraz isə iki dəfə ailə həyatı qurmuşdur. 

 Onun birinci həyat yoldaşı Darvaz kəndindən olan Surayə xanım idi. Bu evlilikdən 

iki oğlu (Ramin, Nazim) və bir qızı (Səbinə) anadan olmuşdur.  

                            
                Sünbül                                                        Gülxanım və  İsmayıl           Sünbül                                      Gülxanım və  İsmayıl    
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                     Abayat və ailəsi                               Səmayə və Abayat 

 

Qızı Səbinə evlidir və hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır. Teymuraz uzun illər 

Tiflis şəhərində polis təşkilatında işləmişdir. O, ikinci evliliyini isə Babakişilər 

kəndindən Qıymat xanımla qurmuşdur və bu evlilikdən iki qız – Mətanət və Marina 

anadan olmuşdur. Teymuraz 02.01.2010-ci il tarixində vəfat etmişdir. 

 Məşədi kişinin Fatma (Sarvan qızından) xanımdan olan qızı Nasxanım isə 

Tiflisdən Kamal adında biri ilə evlənmişdir və bu evlilikdən üç oğlan (İlyas, Qiyas 

və Niyas), bir qız anadan olmuşdur. İlyas Zolgöyəc kəndindən Hüseynalı (Polis) 

kişinin qızı Eteri ilə evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu, iki qızı olmuşdur. Qiyas 

Kirovdan Məmmədqulu kişinin kiçik qızı Leyla (Toyuz) ilə evlidir. Bu evlilikdən 

üç qızı vardır. Niyaz Dmanisi rayonu Ənqiravan kəndindən Sara xanımla evlidir. 

Bu evlilikdən bir oğlan və bir qız dünyaya gəlmişdir. Qızı Çiçək Telmanla ailə 

həyatı qurmuşdur və hazırda Saratovda yaşayırlar.  

Məşədi Mahmud üçüncü evliliyini qonşu Babakişilər kəndindən Əhməd kişinin 

qızı, 1890 təvəllüdlü Anağız xanımla qurmuşdur. Bu, Anaqız xanımın (Anağız 

arvad) da ikinci evliliyi idi. Onun Nəsib kişiylə birinci evliliyindən Nədir adında bir 

oğlu olmuşdur. Sonralar bu evliliyin daha da möhkəm olması için Anaqız xanım 

                                          
                     Abayat və ailəsi                               Səmayə və Abayat 

 

Qızı Səbinə evlidir və hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır. Teymuraz uzun illər 

Tiflis şəhərində polis təşkilatında işləmişdir. O, ikinci evliliyini isə Babakişilər 

kəndindən Qıymat xanımla qurmuşdur və bu evlilikdən iki qız – Mətanət və Marina 

anadan olmuşdur. Teymuraz 02.01.2010-ci il tarixində vəfat etmişdir. 

 Məşədi kişinin Fatma (Sarvan qızından) xanımdan olan qızı Nasxanım isə 

Tiflisdən Kamal adında biri ilə evlənmişdir və bu evlilikdən üç oğlan (İlyas, Qiyas 

və Niyas), bir qız anadan olmuşdur. İlyas Zolgöyəc kəndindən Hüseynalı (Polis) 

kişinin qızı Eteri ilə evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu, iki qızı olmuşdur. Qiyas 

Kirovdan Məmmədqulu kişinin kiçik qızı Leyla (Toyuz) ilə evlidir. Bu evlilikdən 

üç qızı vardır. Niyaz Dmanisi rayonu Ənqiravan kəndindən Sara xanımla evlidir. 

Bu evlilikdən bir oğlan və bir qız dünyaya gəlmişdir. Qızı Çiçək Telmanla ailə 

həyatı qurmuşdur və hazırda Saratovda yaşayırlar.  

Məşədi Mahmud üçüncü evliliyini qonşu Babakişilər kəndindən Əhməd kişinin 

qızı, 1890 təvəllüdlü Anağız xanımla qurmuşdur. Bu, Anaqız xanımın (Anağız 

arvad) da ikinci evliliyi idi. Onun Nəsib kişiylə birinci evliliyindən Nədir adında bir 

oğlu olmuşdur. Sonralar bu evliliyin daha da möhkəm olması için Anaqız xanım 

       Abayat və ailəsi                                   Səmayə və Abayat

Qızı Səbinə evlidir və hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır. Teymuraz 
uzun illər Tiflis şəhərində polis təşkilatında işləmişdir. O, ikinci evliliyini 
isə Babakişilər kəndindən Qıymat xanımla qurmuşdur və bu evlilikdən 
iki qız – Mətanət və Marina anadan olmuşdur. Teymuraz 02.01.2010-ci il 
tarixində vəfat etmişdir.

Məşədi kişinin Fatma (Sarvan qızından) xanımdan olan qızı 
Nasxanım isə Tiflisdən Kamal adında biri ilə evlənmişdir və bu evlilikdən 
üç oğlan (İlyas, Qiyas və Niyas), bir qız anadan olmuşdur. İlyas Zolgöyəc 
kəndindən Hüseynalı (Polis) kişinin qızı Eteri ilə evlidir. Bu evlilikdən 
bir oğlu, iki qızı olmuşdur. Qiyas Kirovdan Məmmədqulu kişinin kiçik 
qızı Leyla (Toyuz) ilə evlidir. Bu evlilikdən üç qızı vardır. Niyaz Dmanisi 
rayonu Ənqiravan kəndindən Sara xanımla evlidir. Bu evlilikdən bir oğlan 
və bir qız dünyaya gəlmişdir. Qızı Çiçək Telmanla ailə həyatı qurmuşdur 
və hazırda Saratovda yaşayırlar. 

Məşədi Mahmud üçüncü evliliyini qonşu Babakişilər kəndindən 
Əhməd kişinin qızı, 1890 təvəllüdlü Anağız xanımla qurmuşdur. Bu, 
Anaqız xanımın (Anağız arvad) da ikinci evliliyi idi. Onun Nəsib kişiylə 
birinci evliliyindən Nədir adında bir oğlu olmuşdur. Sonralar bu evlili-
yin daha da möhkəm olması için Anaqız xanım oğlu Nədirin Məşədinin 
Fatma xanımdan olan qızı Hava xanımla evlənməsini məsləhət görmüş-
dür. Anaqız xanım 1985-ci ildə vəfat etmişdir. 
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oğlu Nədirin Məşədinin Fatma xanımdan olan qızı Hava xanımla evlənməsini 

məsləhət görmüşdür. Anaqız xanım 1985-ci ildə vəfat etmişdir.  

 

   
                                                                                          Anağız 

  

oğlu Nədirin Məşədinin Fatma xanımdan olan qızı Hava xanımla evlənməsini 

məsləhət görmüşdür. Anaqız xanım 1985-ci ildə vəfat etmişdir.  

 

   
                                                                                          Anağız 

  
                                                                    Anaqız 

                                               
 

Məşədi kişinin bu evliliyindən iki oğlan – İsaxan və Yəhya (həyat yoldaşı Fatma) 

və üç qız – Səkinə, Seydəxanım və Micavat anadan olmuşdur. Məşədi Mahmud 

1965-ci ildə, 95 yaşında ikən haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.  

Məşədi kişinin Anaqız xanımdan olan oğlu İsaxan 1930-cu ildə anadan olmuşdur 

və qoyunçuluqla məşğul olmuşdur. İsaxan yağmurlu bir gündə Başkeçid rayonunda 

yerləşən, 1976-ci ildə Sam Düğə dağının ətəklərində qoyun otararkən ildırım 

vurması nəticəsində faciəvi bir şəkildə həlak olmuşdur. İsaxan kişi Babakişilər 

kəndindən Yetər xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Yetər 2012-ci ildə allah rəhmətinə 

govuşmuşdur. 

Bu evlilikdən dörd oğlan – Mahal (Camal), Həmzə, Vəli, Tahir və üç qız – Bahalı, 

Safalı və Nuraya anadan olmuşdur. Bunlardan Mahal Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun 

Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmiş və ömrünün sonuna qədər maliyyə sistemində 

müxtəlif vəzifələrdə işləmişdır. Mahal Darvaz kəndindən Sürayə xanımla evlənmiş 

və bu evlilikdən bir oğlan, üç qız (Tünzalə, Kəmalə və Ruhiyyə) anadan olmuşdur. 

                                                 
 

Məşədi kişinin bu evliliyindən iki oğlan – İsaxan və Yəhya (həyat yoldaşı Fatma) 

və üç qız – Səkinə, Seydəxanım və Micavat anadan olmuşdur. Məşədi Mahmud 

1965-ci ildə, 95 yaşında ikən haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.  

Məşədi kişinin Anaqız xanımdan olan oğlu İsaxan 1930-cu ildə anadan olmuşdur 

və qoyunçuluqla məşğul olmuşdur. İsaxan yağmurlu bir gündə Başkeçid rayonunda 

yerləşən, 1976-ci ildə Sam Düğə dağının ətəklərində qoyun otararkən ildırım 

vurması nəticəsində faciəvi bir şəkildə həlak olmuşdur. İsaxan kişi Babakişilər 

kəndindən Yetər xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Yetər 2012-ci ildə allah rəhmətinə 

govuşmuşdur. 

Bu evlilikdən dörd oğlan – Mahal (Camal), Həmzə, Vəli, Tahir və üç qız – Bahalı, 

Safalı və Nuraya anadan olmuşdur. Bunlardan Mahal Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun 

Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmiş və ömrünün sonuna qədər maliyyə sistemində 

müxtəlif vəzifələrdə işləmişdır. Mahal Darvaz kəndindən Sürayə xanımla evlənmiş 

və bu evlilikdən bir oğlan, üç qız (Tünzalə, Kəmalə və Ruhiyyə) anadan olmuşdur. 
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Məşədi kişinin bu evliliyindən iki oğlan – İsaxan və Yəhya (həyat 
yoldaşı Fatma) və üç qız – Səkinə, Seydəxanım və Micavat anadan 
olmuşdur. 

Məşədi kişinin Anaqız xanımdan olan oğlu İsaxan 1930-cu ildə 
anadan olmuşdur və qoyunçuluqla məşğul olmuşdur. İsaxan yağmurlu 
bir gündə Başkeçid rayonunda yerləşən, 1976-ci ildə Sam Düğə dağı-
nın ətəklərində qoyun otararkən ildırım vurması nəticəsində faciəvi 
bir şəkildə həlak olmuşdur. İsaxan kişi Babakişilər kəndindən Yetər 
xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Yetər 2012-ci ildə allah rəhmətinə 
govuşmuşdur.

Bu evlilikdən dörd oğlan – Mahal (Camal), Həmzə, Vəli, Tahir və 
üç qız – Bahalı, Safalı və Nuraya anadan olmuşdur. Bunlardan Mahal Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibat uçotu fakültəsini bitirmiş və ömrünün 
sonuna qədər maliyyə sistemində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdır. Mahal 
Darvaz kəndindən Sürayə xanımla evlənmiş və bu evlilikdən bir oğlan, üç 
qız (Tünzalə, Kəmalə və Ruhiyyə) anadan olmuşdur. Hal-hazırda ailəsi ilə 
birlikdə Sumqayıt şəhərində yaşayır. Oğlu Vuqar əmisi Vəlinin qızı Arzu 
ilə evlidir. 

İsaxanın ikinci oğlu Həmzə Keçəllərdən Allahverənin qızı Şərqiyə 
xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç oğlan (İntiqam, Dilqəm 
və Aftandil) anadan olmuşdur. Bunlardan İntiqam gənc yaşında avto-
mobil qəzasında həlak olmuşdur və evliliyindən Fidan isimli qız övladı 
qalmışdir. Ailəsi hal-hazırda Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində 
yaşayır. 

Üçüncü oğlu Vəli Rustavidən Nərimanın qızı Zemfira ilə ailə həyatı 
qurmuşdur və bu evlilikdən üç qız – Xatirə, Yetər və Arzu dünyaya 
gəlmişdir. Vəlinin ailəsi Sumqayıt şəhərində yaşayır. 

İsaxanın dördüncü oğlu Tahir Arakel kəndindən Ziyafətlə evlidir. 
Bu evlilikdən iki oğlan (Ariz, Amil) və bir qız (Aytən) dünyaya gəlmişdir. 
Tahirin ailəsi Sumqayıtın Corat qəsəbəsində yaşayır.Tahir 2011-ci ildə 
aftomobil gəzasında rəhmətə getmişdir.
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                            İsaxan                                                         Yetər 

Məşədi Mahmudun ikinci oğlu Yəhya Fatma xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən Səmayə adlı qızları dünyaya gəlmişdir. Yəhya bəy çox yaxşı bir insan 

imiş və cavan yaşlarında rəhmətə getmişdir. Bundan başqa, Yəhya bəy aşıq 

havalarını sazda gözəl ifa edərmiş. Səmayə Borçalının Yuxarı Sadaxlı kəndindən 

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Mustafa bəylə ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki qız, bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Mustafa bəy uzun illər Azərbaycanda 

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat fakültəsində dekan vəzifəsində 

işləmişdir. Səmayə və qızı Rəna Bakı şəhərində metro qəzasında faciəvi şəkildə 

həlak olmuşdur. Oğlu Azad və qızı Sevda hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

 Böyük qızı Seydəxanım 1923-ci ildə anadan olmuş və 1977-ci ildə vəfat etmişdir.  

           
                            İsaxan                                                         Yetər 

Məşədi Mahmudun ikinci oğlu Yəhya Fatma xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən Səmayə adlı qızları dünyaya gəlmişdir. Yəhya bəy çox yaxşı bir insan 

imiş və cavan yaşlarında rəhmətə getmişdir. Bundan başqa, Yəhya bəy aşıq 

havalarını sazda gözəl ifa edərmiş. Səmayə Borçalının Yuxarı Sadaxlı kəndindən 

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Mustafa bəylə ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki qız, bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Mustafa bəy uzun illər Azərbaycanda 

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat fakültəsində dekan vəzifəsində 

işləmişdir. Səmayə və qızı Rəna Bakı şəhərində metro qəzasında faciəvi şəkildə 

həlak olmuşdur. Oğlu Azad və qızı Sevda hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

 Böyük qızı Seydəxanım 1923-ci ildə anadan olmuş və 1977-ci ildə vəfat etmişdir.  

           İsaxan                                                    Yetər

Məşədi Mahmudun ikinci oğlu Yəhya Fatma xanımla ailə həyatı 
qurmuşdur və bu evlilikdən Səmayə adlı qızları dünyaya gəlmişdir. 
Yəhya bəy çox yaxşı bir insan imiş və cavan yaşlarında rəhmətə getmiş-
dir. Bundan başqa, Yəhya bəy aşıq havalarını sazda gözəl ifa edərmiş. 
Səmayə Borçalının Yuxarı Sadaxlı kəndindən fizika-riyaziyyat elmləri 
namizədi Mustafa bəylə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki qız, 
bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Mustafa bəy uzun illər Azərbaycanda Bakı 
Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat fakültəsində dekan vəzifəsində 
işləmişdir. Səmayə və qızı Rəna Bakı şəhərində metro qəzasında faciəvi 
şəkildə həlak olmuşdur. Oğlu Azad və qızı Sevda hazırda Bakı şəhərində 
yaşayırlar.

Böyük qızı Seydəxanım 1923-ci ildə anadan olmuş və 1977-ci ildə 
vəfat etmişdir. 
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İkinci qızı Səkinə xanım Babakişilər kəndindən Tamı kişi ilə ailə 
həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən dörd oğlan (Hacı, Şəmistan, Əmiraslan 
və Məhəmməd) və iki qız  (Şamama və Yasəmən) anadan olmuşdur. 
Məşədi kişinin ücüncü qızı Micavat Səfərlərdən Rustəm kişi ilə ailə həyatı 
qurmuşdur.

Vəli kişinin üçüncü oğlu Əlləz kişi çox zəhmətkeş adam olub, 
əsasən, heyvandarlıqla məşğul olmuşdur. Kifayət qədər var-dövləti və 
məhsuldar əkin sahələri olmuşdur. Əlləz kişi qonşu Bəytəkər kəndindən 
Banu adlı bir xanımla evlənib və bu evlilikdən Məhəmmədəli, Oruc, 
Sadıq və İlyas adlı dörd oğlu dünyaya gəlmişdir. O, Banu xanım öldükdən 
sonra qonşu Kəpənəkçi kəndindən Xanımla ailə həyatı qurub, lakin bu 
evlilikdən övladı olmamışdır. 

Böyük oğlu Məhəmmədəli qonşu Kəpənəkçi kəndindən Ayvazalı 
nəslindən, Güllü xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən Hüseynalı 
(el içində Söynalı) anadan olmuşdur. Kiçik Hüseynalının iki yaşı olduğu 
zaman atası Məhəmmədəli kişi İkinci Dünya müharibəsinə getmiş və 
müharibədən geri qayıtmamışdır.

İkinci qızı Səkinə xanım Babakişilər kəndindən Tamı kişi ilə ailə həyatı qurmuşdur 

və bu evlilikdən dörd oğlan (Hacı, Şəmistan, Əmiraslan və Məhəmməd) və iki qız  

(Şamama və Yasəmən) anadan olmuşdur. Məşədi kişinin ücüncü qızı Micavat 

Səfərlərdən Rustəm kişi ilə ailə həyatı qurmuşdur. 

Vəli kişinin üçüncü oğlu Əlləz kişi çox zəhmətkeş adam olub, əsasən, 

heyvandarlıqla məşğul olmuşdur. Kifayət qədər var-dövləti və məhsuldar əkin 

sahələri olmuşdur. Əlləz kişi qonşu Bəytəkər kəndindən Banu adlı bir xanımla 

evlənib və bu evlilikdən Məhəmmədəli, Oruc, Sadıq və İlyas adlı dörd oğlu 

dünyaya gəlmişdir. O, Banu xanım öldükdən sonra qonşu Kəpənəkçi kəndindən 

Xanımla ailə həyatı qurub, lakin bu evlilikdən övladı olmamışdır.  

Böyük oğlu Məhəmmədəli qonşu Kəpənəkçi kəndindən Ayvazalı nəslindən, Güllü 

xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən Hüseynalı (el içində Söynalı) anadan 

olmuşdur. Kiçik Hüseynalının iki yaşı olduğu zaman atası Məhəmmədəli kişi İkinci 

Dünya müharibəsinə getmiş və müharibədən geri qayıtmamışdır.                                                  

 

      
        Məhəmmədəli və Hüseynalı                        Hüseynalı                     
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heyvandarlıqla məşğul olmuşdur. Kifayət qədər var-dövləti və məhsuldar əkin 

sahələri olmuşdur. Əlləz kişi qonşu Bəytəkər kəndindən Banu adlı bir xanımla 

evlənib və bu evlilikdən Məhəmmədəli, Oruc, Sadıq və İlyas adlı dörd oğlu 

dünyaya gəlmişdir. O, Banu xanım öldükdən sonra qonşu Kəpənəkçi kəndindən 

Xanımla ailə həyatı qurub, lakin bu evlilikdən övladı olmamışdır.  

Böyük oğlu Məhəmmədəli qonşu Kəpənəkçi kəndindən Ayvazalı nəslindən, Güllü 

xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən Hüseynalı (el içində Söynalı) anadan 

olmuşdur. Kiçik Hüseynalının iki yaşı olduğu zaman atası Məhəmmədəli kişi İkinci 

Dünya müharibəsinə getmiş və müharibədən geri qayıtmamışdır.                                                  

 

      
        Məhəmmədəli və Hüseynalı                        Hüseynalı                      Məhəmmədəli və Hüseynalı                            Hüseynalı                    
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Güllu xanım bir qış gecəsi Əlləz kişinin tövlədəki bütün mal-
qarasını bir təsadüf nəticəsində yandırmışdır. Məşədi kişi və Qaradaş 
kəndinin sakinlərinin köməkliyi nəticəsində Əlləz kişi yenidən mala, 
qoyuna sahib olmuşdur.

Oğlu Hüseynalı orta məktəbi 1957-ci ildə Darvaz kəndində 
bitirdikdən sonra, gürcü kəndi olan Tanziyada rus dili müəllimi işləmişdir. 
Daha sonra isə Qaradaş kəndində muəllim işləməyə davam etmişdir. 
Hüseynalı 1970-ci ildə Gəncə Pedoqoji İnstitutu ibtidai kursunun məktəbə 
qədər dördillik kursunu bitirmişdir və 1968-ci ildən işlədiyi Qaradaş 
məktəbində müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. O, hal-hazırda 
Zolgüəc kəndində müəllim işləyir. 

1959-ci ildə qonşu Darvaz kəndindən Aşurlulardan Sarı evinin qızı, 
gözəl Nargül xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Nargül xanım gənc yaşların-
da Qaraçöp kəndində toylarda el havalarının mahir ifaçısı olmuşdur. Bu 
evlilikdən üç qız, iki oğlan anadan olmuşdur.

Böyük qızı Zəminə 1989-ci ilində əmisi oğlu Teymurla ailə həyatı 
qurmuşdur.

İkinci qızı İradə 1985-ci ilində Yerməzlərdən Alı kişinin oğlu 
Veyslə ailə həyatı qurmuşdur. Üçüncü qızı Nahidə Hüseynqulu kişinin 
nəvəsi İmdadın oğlu Qəhramanla ailə həyatı qurmuşdur. Oğlu Hüseyn 
1962-ci ildə anadan olmuşdur. Hüseyn 1977-ci ildə Bolnisi rayonunda 
Azərbaycan orta məktəbini bitirdikdən sonra Rusiyanın Petropovlovski 
şəhərində Kənd Təsərrüfatı Texnikomuna qəbul olmuşdur. Texnikomun 
mühəndislik fakültəsini bitirdikdən sonra, Azərbaycanda, Rabitə 
nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1984-cü ildə anası Nargül 
xanımın əmisi qızı Minayə ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən 
Sakit adlı bir oğlu olmuşdur. Sakit hal-hazırda Moskva şəhərində yaşa-
yır və evlidir, iki övladı var: oğlu Sənan və qızı Yelena. Hüseyn ikinci 
evliliyini Şamaxı şəhərindən Suğra xanımla qurmuşdur və bu evlilikdən 
də bir qızı (Aysel) və bir oğlu (Emil) dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda 
Bakı şəhərində yaşayırlar.     
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İkinci oğlu Maarif Darvaz kəndindən Dilanar xanımla evlənmişdir 
və bu evlilikdən üç oğlu (Asim, Fərid, İbrahim) və bir qızı (Güllü) vardır. 
Maarif uzun zaman Rabitə nazirliyində işləmişdir. Oğlu Asim hal-hazırda 
Fransada yaşayır. 

Oruc kişi Əlləz kişinin ikinci oğludur və Qaradaş kəndində kolxoz 
sədri işləmişdir. Oruc kişi Əzizovlardan İdris kişinin qızı Şəhrəbanı 
ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç oğlan və iki qız dünyaya 
gəlmişdir.

 Böyük oğlu Cahangir 1949-cu ildə anadan olmuşdur, gürcü 
məktəbində oxumuş və gənc yaşlarında 1968-ci ildə kor bağırsaq 
əməliyyatından vəfat etmişdir. 

İkinci oğlu Maarif Darvaz kəndindən Dilanar xanımla evlənmişdir və bu evlilikdən 

üç oğlu (Asim, Fərid, İbrahim) və bir qızı (Güllü) vardır. Maarif uzun zaman 

Rabitə nazirliyində işləmişdir. Oğlu Asim hal-hazırda Fransada yaşayır.  

Oruc kişi Ələz kişinin ikinci oğludur və Qaradaş kəndində kolxoz sədri işləmişdir. 

Oruc kişi Əzizovlardan İdris kişinin qızı Şəhrəbanı ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu 

evlilikdən üç oğlan və iki qız dünyaya gəlmişdir. 

 Böyük oğlu Cahangir 1949-cu ildə anadan olmuşdur, gürcü məktəbində oxumuş və 

gənc yaşlarında 1968-ci ildə kor bağırsaq əməliyyatından vəfat etmişdir.  

                        

 
                                        Oruc ve Şəhrəbanı 

                                     

Oruc ve Şəhrəbanı

İkinci oğlu Telman Bəytəkərdən Mötəbər xanımla ailə həyatı qur-
muşdur və bu evlilikdən iki oğlu və iki qızı dünyaya gəlmişdir. Oğulları 
Mübariz və Polad, qızları Mahirə və Sahibə hal-hazırda Bakı şəhərində 
yaşayırlar.
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İkinci oğlu Telman Bəytəkərdən Mötəbər xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki oğlu və iki qızı dünyaya gəlmişdir. Oğulları Mübariz və Polad, qızları 

Mahirə və Sahibə hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

                 
 

 

  
 

İkinci oğlu Telman Bəytəkərdən Mötəbər xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki oğlu və iki qızı dünyaya gəlmişdir. Oğulları Mübariz və Polad, qızları 

Mahirə və Sahibə hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

               
 

 

  
 

İkinci oğlu Telman Bəytəkərdən Mötəbər xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən iki oğlu və iki qızı dünyaya gəlmişdir. Oğulları Mübariz və Polad, qızları 

Mahirə və Sahibə hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

Üçüncü oğlu Nəriman 15 mart 1958-ci ildə anadan olmuşdur 
və Gəncə Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakultesini bitirmişdir. O, 
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Sarallar kəndindən Məsim müəllimin qızı Zərgələm xanımla ailə həyatı 
qurmuş və bir oğlu (Samir), iki qızı (İradə (İra) və Samirə) vardır. Samir 
Azərbaycan Texnik üniversitetini bitirmişdir. O, uzun müddətdirki 
ticarətlə məşğul olur. Onun Rusyanın Odessa, Azərbaycanın Bakı və 
Sumgayıt şəhərlərində ticarət mərkəzləri vardır. Ayilə hal-hazırda Bakı 
şəhərində yaşayır.  Qızı Gülmayə Bolnisi şəhərindən Hacıəli bəylə ailə 
həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən Mamed adlı bir oğlu və üç qızı anadan 
olmuşdur. Mamed uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. Qızları 
Roza, Lyana, Səriyyə hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

 

 
                    Nəriman                                                     Samir 

  

 

 
                    Nəriman                                                     Samir             Nəriman                                          Samir

   

 
                      Samir: Sumgayıt şəhərində Rimas dükanının açılış törəni 

 

İkinci qızı Sürayə Rustəm kişinin oğlu Novruzla evli idi və hal-hazırda ayrıdırlar. 

Bu evlilikdən iki oğlu vardır. Oğlu Namiq evlidir və hal-hazırda Rusiyanın Odessa 

şəhərində yaşayır. Küçük oğlu Natiq anası ilə bərabər Bakı şəhərində Məhəmmədi 

kəndində yaşayır. Natiq Mikayılın (Mikeyil) oğlu Arifin qızı ilə evlidir.  

  

   

 
                      Samir: Sumgayıt şəhərində Rimas dükanının açılış törəni 

 

İkinci qızı Sürayə Rustəm kişinin oğlu Novruzla evli idi və hal-hazırda ayrıdırlar. 

Bu evlilikdən iki oğlu vardır. Oğlu Namiq evlidir və hal-hazırda Rusiyanın Odessa 

şəhərində yaşayır. Küçük oğlu Natiq anası ilə bərabər Bakı şəhərində Məhəmmədi 

kəndində yaşayır. Natiq Mikayılın (Mikeyil) oğlu Arifin qızı ilə evlidir.  

Samir: Sumqayıt şəhərində Rimas dükanının açılış törəni
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İkinci qızı Sürayə Rustəm kişinin oğlu Novruzla evli idi və hal-
hazırda ayrıdırlar. Bu evlilikdən iki oğlu vardır. Oğlu Namiq evlidir və 
hal-hazırda Rusiyanın Odessa şəhərində yaşayır. Küçük oğlu Natiq anası 
ilə bərabər Bakı şəhərində Məhəmmədi kəndində yaşayır. Natiq Mikayılın 
(Mikeyil) oğlu Arifin qızı ilə evlidir. 

Əlləz kişinin üçüncü oğlu İlyas Bəytəkərdən İbrahim kişinin qızı 
Məsmə xanımla ailə həyatı qurmuşdur.

Üçüncü oğlu Nəriman, Sarallar kəndindən Məsim müəllimin qızı Zərgələm 

xanımla ailə həyatı qurmuş və bir oğlu (Samir), iki qızı (İradə (İra) və Samirə) 

vardır. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. Qızı Gülmayə Bolnisi şəhərindən 

Hacıəli bəylə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən Mamed adlı bir oğlu və üç qızı 

anadan olmuşdur. Mamed uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. Qızları 

Roza, Lyana, Səriyyə hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar.  

İkinci qızı Sürayə Rustəm kişinin oğlu Novruzla evli idi və hal-hazırda ayrıdırlar. 

Bu evlilikdən iki oğlu vardır. Oğlu Namiq evlidir və hal-hazırda Rusiyanın Odessa 

şəhərində yaşayır. Küçük oğlu Natiq anası ilə bərabər Bakı şəhərində Məhəmmədi 

kəndində yaşayır. Natiq Mikayılın (Mikeyil) oğlu Arifin qızı ilə evlidir.  

Ələz kişinin üçüncü oğlu İlyas Bəytəkərdən İbrahim kişinin qızı Məsmə xanımla 

ailə həyatı qurmuşdur. 

               
                                                   İlyaz və Məsmə 

 

 

                                                   
İlyaz və Məsmə

Bu evlilikdən dörd oğlan (Niyaz (Qosti), Teymur, Fərəməz, Fərman) 
və bir qız (Hamayıl) dünyaya gəlmişdir.   

Böyük oğlu Niyaz Bolnisidən Zəminə xanımla evlidir və bu 
evlilikdən oğlanları Faiq, Şaiq və qızı Sevinc dünyaya gəlmişdir. Hal-
hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. Digər oğlu Teymur əmisi nəvəsi 
Hüseynalının qızı Zəminə ilə evlidir, bu evlilikdən üç qız – Nazilə, 
Familə və Lamiyə dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Gəncə şəhərində 
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yaşayırlar. Üçüncü oğlu Fərəməz İmdadın qızı Zahidə ilə evlidir. 
Bu evlilikdən bir oğlu (Fariz) və iki qızı (Ofelya və Kəmalə) anadan 
olmuşdur. Bunlardan Kəmalə Səmədin oğlu ilə evlidir. Dördüncü oğlu 
Fərman isə Babakişilərdən Ayvaz kişinin qızı Qəndəflə evlidir. Bu 
evlilikdən uşaqları olmadığı üçün ailə qaynının qızı Sevinci övladlığa 
götürmüşdür. Sevinc xanım Azərbaycan Dillər Universitetində İngilis 
dili fakültəsində oxuyur. 

Əlləz kişinin dördüncü oğlu Sadıq Yerməzlərdən Hasan kişinin qızı 
Sona ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki qız və iki oğlan dün-
yaya gəlmişdir.

Bu evlilikdən dörd oğlan (Niyaz (Qosti), Teymur, Fərəməz, Fərman) və bir qız 

(Hamayıl) dünyaya gəlmişdir.    

Böyük oğlu Niyaz Bolnisidən Zəminə xanımla evlidir və bu evlilikdən oğlanları 

Faiq, Şaiq və qızı Sevinc dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

Digər oğlu Teymur əmisi nəvəsi Hüseynalının qızı Zəminə ilə evlidir, bu evlilikdən 

üç qız – Nazilə, Familə və Lamiyə dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Gəncə şəhərində 

yaşayırlar. Üçüncü oğlu Fərəməz İmdadın qızı Zahidə ilə evlidir. Bu evlilikdən bir 

oğlu (Fariz) və iki qızı (Ofelya və Kəmalə) anadan olmuşdur. Bunlardan Kəmalə 

Səmədin oğlu ilə evlidir. Dördüncü oğlu Fərman isə Babakişilərdən Ayvaz kişinin 

qızı Qəndəflə evlidir. Bu evlilikdən uşaqları olmadığı üçün ailə qaynının qızı 

Sevinci övladlığa götürmüşdür. Sevinc xanım Azərbaycan Dillər Universitetində 

İngilis dili fakültəsində oxuyur.  

Ələz kişinin dördüncü oğlu Sadıq Yerməzlərdən Hasan kişinin qızı Sona ilə ailə 

həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki qız və iki oğlan dünyaya gəlmişdir. 

 

                    
                    Sadıx                                                                   Sona 

 

  

Bu evlilikdən dörd oğlan (Niyaz (Qosti), Teymur, Fərəməz, Fərman) və bir qız 

(Hamayıl) dünyaya gəlmişdir.    

Böyük oğlu Niyaz Bolnisidən Zəminə xanımla evlidir və bu evlilikdən oğlanları 

Faiq, Şaiq və qızı Sevinc dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

Digər oğlu Teymur əmisi nəvəsi Hüseynalının qızı Zəminə ilə evlidir, bu evlilikdən 

üç qız – Nazilə, Familə və Lamiyə dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Gəncə şəhərində 

yaşayırlar. Üçüncü oğlu Fərəməz İmdadın qızı Zahidə ilə evlidir. Bu evlilikdən bir 

oğlu (Fariz) və iki qızı (Ofelya və Kəmalə) anadan olmuşdur. Bunlardan Kəmalə 

Səmədin oğlu ilə evlidir. Dördüncü oğlu Fərman isə Babakişilərdən Ayvaz kişinin 

qızı Qəndəflə evlidir. Bu evlilikdən uşaqları olmadığı üçün ailə qaynının qızı 

Sevinci övladlığa götürmüşdür. Sevinc xanım Azərbaycan Dillər Universitetində 

İngilis dili fakültəsində oxuyur.  

Ələz kişinin dördüncü oğlu Sadıq Yerməzlərdən Hasan kişinin qızı Sona ilə ailə 

həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki qız və iki oğlan dünyaya gəlmişdir. 

 

                    
                    Sadıx                                                                   Sona 

 

              Sadıx                                                  Sona

Böyük qızı Elmira qonşu Sarümmətli kəndindən Xıdırnəbi ilə 
evlənmişdir və bu evlilikdən bir qızı (Təranə) və iki oğlu (Artur, Zaur) 
anadan olmuşdur. Bunlardan Təranə qonşu Babakişilər kəndinə gəlin köç-
müşdür və hal-hazırda ailəsi ilə birlikdə Rusiyanın Tver şəhərində yaşayır. 
Zaur Dağıstan vətəndaşı ilə evlidir və Saratovda yaşayır. 

Artur isə subaydır, hal-hazırda atası Xıdırnəbi ilə birlikdə 
Rusiyanın Saratov şəhərində yaşayır. Elmira 2012-ci ildə gənc yaşında 
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rəhmətə getmişdir. İkinci qızı Zərifə, Dağ Arıxlısından Elmanla 
evlidir bu evlilikdən bir oğlu (Azər) və iki qızı (Azadə, İrina) dün-
yaya gəlmişdir. Hal-hazırda Tiflis şəhərində yaşayırlar. Oğlu Rəşid, 
Bolnisidən Zemfira xanımla evlidir və bir oğlu, bir qızı vardır. Hal-
hazırda Bakıda yaşayır. Digər oğlu Füzuli Babakişilərdən Dariqo 
ilə evlidir, bu evlilikdən iki oğlu – Asif və Asəf olmuşdur. Ailə hal-
hazırda Bakıda yaşayır.

Vəli kişinin son qızı olan Gülgəz Saralar kəndindən Gasım kişi 
ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilkdən Məhərrəm, Nəsib dünyaya 
gəlmişdir. Məhərrəm Zöhrabanı ilə ailə həyatı gurmuşdur. Bu evlilikdən 
iki oğlu (Əmirastan, Usuf (Yusif)) və beş gızı (Lala, Banı, Mesme, 
Şehrabanı və Zeynab) dünyaya gəlmişdir. Əmirastan Məşədi Mahmudun 
gızı Seyidəxanım ile nişanlı olmuş, ancak amansız müharibə bu evliliyə 
əngəl olmuşdur. Əmirastan Böyük Vətən muharibəsinə getmiş və geri 
gayıtmamış, beləliklə bu sevgi nakam galmışdır.

 

                        
                           Əmirastan                                              Seydəxanım 
                                                        
                                                                                                           
                          

 
                                               Yetər və Anağız 
 

  

 

                        
                           Əmirastan                                              Seydəxanım 
                                                        
                                                                                                           
                          

 
                                               Yetər və Anağız 
 

         Əmirastan                                           Seydəxanım
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                           Əmirastan                                              Seydəxanım 
                                                        
                                                                                                           
                          

 
                                               Yetər və Anağız 
 

Yetər və Anaqız

 
                            Yahya və Səfər      
 
                       

 
                                            Səmayə və Bahalı 

Yahya və Səfər 
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                            Yahya və Səfər      
 
                       

 
                                            Səmayə və Bahalı Səmayə və Bahalı

 

 
                                                    İsaxan və Yetər 

 
                                                         Vəli və Bahalı 
 
 

İsaxan və Yetər
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                                                    İsaxan və Yetər 

 
                                                         Vəli və Bahalı 
 
 

Vəli və Bahalı

 
    

 
                     Tahir 
 
 
 

                                          
Xumaya nəvəsi və gəlini ilə birlikdə                      Hamza (oxuyur Gədir Rüstəmov) 
(Ay gız hara gizdənmisiniz) 
 
 

Tahir
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                     Tahir 
 
 
 

                                          
Xumaya nəvəsi və gəlini ilə birlikdə                      Hamza (oxuyur Gədir Rüstəmov) 
(Ay gız hara gizdənmisiniz) 
 
 

Xumaya nəvəsi və gəlini ilə birlikdə 
(Ay gız hara gizdənmisiniz?!)

 
    

 
                     Tahir 
 
 
 

                                          
Xumaya nəvəsi və gəlini ilə birlikdə                      Hamza (oxuyur Gədir Rüstəmov) 
(Ay gız hara gizdənmisiniz) 
 
 

Hamza (oxuyur Qədir Rüstəmov)
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         Bilinməyən bir şəkil                                            Haley və qızı Fatimə 
 

              
 
                       
                                                                                      
 

 

                              

              Oruc                                                             Soldan sağa: Dürdanə,  
                                                                                             Nailə, Afet və Vasif 

 

                                 
         Bilinməyən bir şəkil                                            Haley və qızı Fatimə 
 

              
 
                       
                                                                                      
 

 

                              

              Oruc                                                             Soldan sağa: Dürdanə,  
                                                                                             Nailə, Afet və Vasif 

 

  Bilinməyən bir şəkil                                Haley və qızı Fatimə

                               
         Bilinməyən bir şəkil                                            Haley və qızı Fatimə 
 

              
 
                       
                                                                                      
 

 

                              

              Oruc                                                             Soldan sağa: Dürdanə,  
                                                                                             Nailə, Afet və Vasif 

 

  

                               
         Bilinməyən bir şəkil                                            Haley və qızı Fatimə 
 

              
 
                       
                                                                                      
 

 

                              

              Oruc                                                             Soldan sağa: Dürdanə,  
                                                                                             Nailə, Afet və Vasif 

 

          Oruc                                        Soldan sağa: Dürdanə, 
                                                          Nailə, Afət və Vasif
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    Elbrus  ( görəsən bu toydan o toya                                Asif və Vüsalə 

 hopana bilərəmi?)  

  

                         
      Rəşid və Məmmədqulu                           Fərman (yerin mərkəzi buradır!)  
 
 

                                 

    Elbrus  ( görəsən bu toydan o toya                                Asif və Vüsalə 

 hopana bilərəmi?)  

  

                         
      Rəşid və Məmmədqulu                           Fərman (yerin mərkəzi buradır!)  
 
 

    Elbrus  (görəsən bu taydan o taya                      Asif və Vüsalə
    hoppana bilərəmmi?) 

                               

    Elbrus  ( görəsən bu toydan o toya                                Asif və Vüsalə 

 hopana bilərəmi?)  

  

                         
      Rəşid və Məmmədqulu                           Fərman (yerin mərkəzi buradır!)  
 
 

  

                               

    Elbrus  ( görəsən bu toydan o toya                                Asif və Vüsalə 

 hopana bilərəmi?)  

  

                         
      Rəşid və Məmmədqulu                           Fərman (yerin mərkəzi buradır!)  
 
 

  Rəşid və Məmmədqulu                    Fərman (yerin mərkəzi buradır!) 
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             Elmirə və Xıdırnəvi                                      Sona və nəvəsi                                                
                                                                                                                                                          
                                                         
 

     
  Ekizlər : Fizulinin nəvələri                                    Rəşidin nəvələri 
           Aruz, Qurtay                                                                                                
                                                                                  
 
    

                      
             Elmirə və Xıdırnəvi                                      Sona və nəvəsi                                                
                                                                                                                                                          
                                                         
 

     
  Ekizlər : Fizulinin nəvələri                                    Rəşidin nəvələri 
           Aruz, Qurtay                                                                                                
                                                                                  
 
    

   Elmira və Xıdırnəvi                                   Sona və nəvəsi   

                    
             Elmirə və Xıdırnəvi                                      Sona və nəvəsi                                                
                                                                                                                                                          
                                                         
 

     
  Ekizlər : Fizulinin nəvələri                                    Rəşidin nəvələri 
           Aruz, Qurtay                                                                                                
                                                                                  
 
    

  

                    
             Elmirə və Xıdırnəvi                                      Sona və nəvəsi                                                
                                                                                                                                                          
                                                         
 

     
  Ekizlər : Fizulinin nəvələri                                    Rəşidin nəvələri 
           Aruz, Qurtay                                                                                                
                                                                                  
 
    

  Ekizlər: Füzulinin nəvələri                         Rəşidin nəvələri
        Aruz, Qurtay  
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      Fizulinin oğulları və gəlinləri                                 Zərifə və Fizuli                                           
                                                                                    
 
 
 
                          
 
 

                   
          Rəşid, Fizuli, Reşidin oğlu və ailəsi                Sona; Sağol a Fizuli gəlinə     
                                                                                               salam söylə                            
                                                                                                        
 
 

                                                 
 
      Fizulinin oğulları və gəlinləri                                 Zərifə və Fizuli                                           
                                                                                    
 
 
 
                          
 
 

                   
          Rəşid, Fizuli, Reşidin oğlu və ailəsi                Sona; Sağol a Fizuli gəlinə     
                                                                                               salam söylə                            
                                                                                                        
 
 

Füzulinin oğulları və gəlinləri                     Zərifə və Füzuli

                                               
 
      Fizulinin oğulları və gəlinləri                                 Zərifə və Fizuli                                           
                                                                                    
 
 
 
                          
 
 

                   
          Rəşid, Fizuli, Reşidin oğlu və ailəsi                Sona; Sağol a Fizuli gəlinə     
                                                                                               salam söylə                            
                                                                                                        
 
 

  

                                               
 
      Fizulinin oğulları və gəlinləri                                 Zərifə və Fizuli                                           
                                                                                    
 
 
 
                          
 
 

                   
          Rəşid, Fizuli, Reşidin oğlu və ailəsi                Sona; Sağol a Fizuli gəlinə     
                                                                                               salam söylə                            
                                                                                                        
 
 

       Rəşid, Füzuli, Reşidin oğlu                 Sona: Sağ ol, a Füzuli, gəlinə
                   və ailəsi                                             salam söylə!
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                Soldan sağa Sona, Zemfira,                                       Fizuli 
                 Xumaya, Zərifə                                                                                
                                                
                                               
  
            

                                    
                    Niyaz                                             Sona (xəstələndim bir dənədə       
                                                                             olsun gəlin yox baxsın mənə) 
 
 
                       

  

 

                        
 
                Soldan sağa Sona, Zemfira,                                       Fizuli 
                 Xumaya, Zərifə                                                                                
                                                
                                               
  
            

                                    
                    Niyaz                                             Sona (xəstələndim bir dənədə       
                                                                             olsun gəlin yox baxsın mənə) 
 
 
                       

Soldan sağa Sona, Zemfira,                                  Füzuli 
    Xumaya, Zərifə                                                                               

 

                        
 
                Soldan sağa Sona, Zemfira,                                       Fizuli 
                 Xumaya, Zərifə                                                                                
                                                
                                               
  
            

                                    
                    Niyaz                                             Sona (xəstələndim bir dənədə       
                                                                             olsun gəlin yox baxsın mənə) 
 
 
                       

  

 

                        
 
                Soldan sağa Sona, Zemfira,                                       Fizuli 
                 Xumaya, Zərifə                                                                                
                                                
                                               
  
            

                                    
                    Niyaz                                             Sona (xəstələndim bir dənədə       
                                                                             olsun gəlin yox baxsın mənə) 
 
 
                       

               Niyaz                                                    Sona



37

                                                                            
 
                                            
 
                                                          
 

                  
  Telman və Məmmədqulu                                            Mamed və Fizuli   
                                                    
                                                                                 
 

               
                    Nəriman və Fizuli                      Tanziya, Sultan-Saba orbelyani.    
 
 
 

  

                                                                            
 
                                            
 
                                                          
 

                  
  Telman və Məmmədqulu                                            Mamed və Fizuli   
                                                    
                                                                                 
 

               
                    Nəriman və Fizuli                      Tanziya, Sultan-Saba orbelyani.    
 
 
 

     Telman və Məmmədqulu                              Mamed və Füzuli  

                                                                            
 
                                            
 
                                                          
 

                  
  Telman və Məmmədqulu                                            Mamed və Fizuli   
                                                    
                                                                                 
 

               
                    Nəriman və Fizuli                      Tanziya, Sultan-Saba orbelyani.    
 
 
 

  

                                                                            
 
                                            
 
                                                          
 

                  
  Telman və Məmmədqulu                                            Mamed və Fizuli   
                                                    
                                                                                 
 

               
                    Nəriman və Fizuli                      Tanziya, Sultan-Saba orbelyani.    
 
 
 

  Nəriman və Füzuli                        Tanziya, Sultan Saba Orbelyani   
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       Fizuli polis dostları ilə birlikdə          Fərman (tüstülə xeyri var) 
               (Polis bizi goruyur) 
 
 
 
 
              
    
                        
 
 
    
 

       
                         Hüseyin                                          Maarif            

             
       Fizuli polis dostları ilə birlikdə          Fərman (tüstülə xeyri var) 
               (Polis bizi goruyur) 
 
 
 
 
              
    
                        
 
 
    
 

       
                         Hüseyin                                          Maarif            

 Füzuli polis dostları ilə birlikdə                    Fərman (tüstülə xeyri var)
    (Polis bizi qoruyur)

           
       Fizuli polis dostları ilə birlikdə          Fərman (tüstülə xeyri var) 
               (Polis bizi goruyur) 
 
 
 
 
              
    
                        
 
 
    
 

       
                         Hüseyin                                          Maarif            

  

           
       Fizuli polis dostları ilə birlikdə          Fərman (tüstülə xeyri var) 
               (Polis bizi goruyur) 
 
 
 
 
              
    
                        
 
 
    
 

       
                         Hüseyin                                          Maarif                              Hüseyin                                              Maarif           
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                       Samir                                 Elbrus, nəvəsi və Xumaya 

                                                                (A Xumaya dağlara gar yağıb) 

 

 

 

 

  
       Fizuli və oğlanları.                                     Süraya və nəvələri. 
                                                                    (allah atalı analı böyütsün amin!) 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                               

                       Samir                                 Elbrus, nəvəsi və Xumaya 

                                                                (A Xumaya dağlara gar yağıb) 

 

 

 

 

  
       Fizuli və oğlanları.                                     Süraya və nəvələri. 
                                                                    (allah atalı analı böyütsün amin!) 
 

              Samir                                    Elbrus, nəvəsi və Xumaya
                                                         (A Xumaya, dağlara gar yağıb)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                               

                       Samir                                 Elbrus, nəvəsi və Xumaya 

                                                                (A Xumaya dağlara gar yağıb) 

 

 

 

 

  
       Fizuli və oğlanları.                                     Süraya və nəvələri. 
                                                                    (allah atalı analı böyütsün amin!) 
 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                               

                       Samir                                 Elbrus, nəvəsi və Xumaya 

                                                                (A Xumaya dağlara gar yağıb) 

 

 

 

 

  
       Fizuli və oğlanları.                                     Süraya və nəvələri. 
                                                                    (allah atalı analı böyütsün amin!) 
 

    Füzuli və oğlanları.                                 Süraya və nəvələri.
                                                         (Allah atalı analı böyütsün amin!)
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                         Gülmayə                         Soldan sağa ; Ədil və Veyis                                  
 
 
 
 
                    

                                                
                                    Teymur və ailəsi 

  

 

    
                         Gülmayə                         Soldan sağa ; Ədil və Veyis                                  
 
 
 
 
                    

                                                
                                    Teymur və ailəsi 

                         
         Gülmayə                                Soldan sağa- Ədil və Veyis 

 

    
                         Gülmayə                         Soldan sağa ; Ədil və Veyis                                  
 
 
 
 
                    

                                                
                                    Teymur və ailəsi Teymur və ailəsi
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                                    Veyis və İradənin toyu 

 

 

 
Mürvət mama həmişə yemək içmək və şadlıg olsun 

Veyis və İradənin toyu

 
                                    Veyis və İradənin toyu 

 

 

 
Mürvət mama həmişə yemək içmək və şadlıg olsun Mürvət mama həmişə yemək içmək və şadlıq olsun
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                                        Hamayıl və evlatları 

 

 
                     Zinyət 

Hamayıl və evlatları
 

                                        Hamayıl və evlatları 

 

 
                     Zinyət Zinyət
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                             A Veyis toy olsun bayram olsun 

 

            
Selimxan və ömür gün yoldaşı Gülü                                    Selimxan  

A Veyis, toy olsun bayram olsun

 
                             A Veyis toy olsun bayram olsun 

 

            
Selimxan və ömür gün yoldaşı Gülü                                    Selimxan  

  

 
                             A Veyis toy olsun bayram olsun 

 

            
Selimxan və ömür gün yoldaşı Gülü                                    Selimxan  

     Zəlimxan və ömür gün yoldaşı Gülü                       Zəlimxan 



44

            
Selimxan və ömür gün yoldaşı Gülü                                    Selimxan  

 

 
                           Maarif və dükanı 

 

Maarif və dükanı
 

       
 Selimxan düşünür görəsən toyukmu                          Selimxan tarlada 

      əvvəl olup yoksa yumurtamı 

          
                 Əhməd                                                   Xozeyin 

  

 

       
 Selimxan düşünür görəsən toyukmu                          Selimxan tarlada 

      əvvəl olup yoksa yumurtamı 

          
                 Əhməd                                                   Xozeyin 

    Zəlimxan düşünür görəsən toyuqmu                     Zəlimxan tarlada
 əvvəl olup yoksa yumurtamı
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 Selimxan düşünür görəsən toyukmu                          Selimxan tarlada 

      əvvəl olup yoksa yumurtamı 

          
                 Əhməd                                                   Xozeyin 

  

 

       
 Selimxan düşünür görəsən toyukmu                          Selimxan tarlada 

      əvvəl olup yoksa yumurtamı 

          
                 Əhməd                                                   Xozeyin              Əhməd                                              Xozeyin 

                 

Iki əmioğlu Niyaz və Telman                                            Rahilə 

(artık gocalmışık kəndə dönək) 

        
                                                                    Fizuli və Elnur 

  

 

                 

Iki əmioğlu Niyaz və Telman                                            Rahilə 

(artık gocalmışık kəndə dönək) 

        
                                                                    Fizuli və Elnur 

Iki əmioğlu Niyaz və Telman                            Rahilə
  (artıq qocalmışıq kəndə dönək)
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Iki əmioğlu Niyaz və Telman                                            Rahilə 

(artık gocalmışık kəndə dönək) 

        
                                                                    Fizuli və Elnur 

  

 

                 

Iki əmioğlu Niyaz və Telman                                            Rahilə 

(artık gocalmışık kəndə dönək) 

        
                                                                    Fizuli və Elnur                                                         Füzuli və Elnur

                                                             

 

 

                  
                      Fizuli                                                                   Hümbət 

 
                                            Məhərrəm və Zöhrabanı 

  

                                                             

 

 

                  
                      Fizuli                                                                   Hümbət 

 
                                            Məhərrəm və Zöhrabanı 

           Füzuli                                                 Hümbət
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                      Fizuli                                                                   Hümbət 

 
                                            Məhərrəm və Zöhrabanı Məhərrəm və Zöhrabanı

 

 
                                            Banı və Hümbət 

 
                                           Məleykə ve Selimxan 

Banı və Hümbət
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                                            Banı və Hümbət 

 
                                           Məleykə ve Selimxan 

 
Məleykə ve Zəlimxan 

             

 
     Deyirlər a Fərman kəndin yerlərini təzədən böləcəklər (soldan sağa        

      Fərman, Elman, Məmmədgulu) 
Deyirlər a Fərman kəndin yerlərini təzədən böləcəklər  

(soldan sağa Fərman, Elman, Məmmədgulu)
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  Sona və Şadya( A Sona fəsəli əladır bacı, çayın isə soyuqdur daha içmirəm) 

    
             Məhərrəm və Giymat                           Süleyman, Nədir və Teymuraz 

Sona və Şadya( A Sona fəsəli əladır bacı,  
çayın isə soyuqdur daha içmirəm)

 
  Sona və Şadya( A Sona fəsəli əladır bacı, çayın isə soyuqdur daha içmirəm) 

    
             Məhərrəm və Giymat                           Süleyman, Nədir və Teymuraz Məhərrəm və Qiymat 
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  Sona və Şadya( A Sona fəsəli əladır bacı, çayın isə soyuqdur daha içmirəm) 

    
             Məhərrəm və Giymat                           Süleyman, Nədir və Teymuraz 

Süleyman, Nədir və Teymuraz

 

 

   
 Giymat və Teymuraz                                                  Giymat və Gülxanım 

 

 

        
                Şərgiyə                                                  Hamza və nəvələri 

 

 

 

Qiymat və Teymuraz 
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 Giymat və Teymuraz                                                  Giymat və Gülxanım 

 

 

        
                Şərgiyə                                                  Hamza və nəvələri 

 

 

 

  
Qiymat və Gülxanım

 

 

   
 Giymat və Teymuraz                                                  Giymat və Gülxanım 

 

 

        
                Şərgiyə                                                  Hamza və nəvələri 

 

 

 

  

 

 

   
 Giymat və Teymuraz                                                  Giymat və Gülxanım 

 

 

        
                Şərgiyə                                                  Hamza və nəvələri 

 

 

 

                     Şərqiyə                                       Hamza və nəvələri
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                   Teymuruz və Teymurlar                        İntigam və ailəsi                  

                                                

  

 

 

  
                   Teymuruz və Teymurlar                        İntigam və ailəsi                  

                                                

    Teymuraz və Teymurlar                          İntiqam və ailəsi                 

 

 

  
                   Teymuruz və Teymurlar                        İntigam və ailəsi                  
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Məşədi kişinin evi.1337-1919-ci         Məşədi kişinin taxtını kimler görmüş,                    

  ildə tikilmiş                                                              kimler yatmış      

  

 

Məşədi kişinin evi.1337(hicri tarixi)-1919-ci ildə tikilmiş

    
Məşədi kişinin evi.1337-1919-ci         Məşədi kişinin taxtını kimler görmüş,                    

  ildə tikilmiş                                                              kimler yatmış      

  

 

Məşədi kişinin taxtı
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Məşədi kişinin evi.1337-1919-ci         Məşədi kişinin taxtını kimler görmüş,                    

  ildə tikilmiş                                                              kimler yatmış      

  

  
                                               Zaur və Vüsal  

  

    
Məşədi kişinin evi.1337-1919-ci         Məşədi kişinin taxtını kimler görmüş,                    

  ildə tikilmiş                                                              kimler yatmış      

  

  
                                               Zaur və Vüsal  Zaur və Vüsal

       
                   Məleykə                                             Samir:Rimas 

 
                          Zöhrə Aliyeva və arkadaşı 

         
                   Məleykə                                             Samir:Rimas 

 
                          Zöhrə Aliyeva və arkadaşı 

           Məleykə                                         Samir:Rimas
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                   Məleykə                                             Samir:Rimas 

 
                          Zöhrə Aliyeva və arkadaşı Zöhrə Aliyeva və rəfiyqəsi

 
                                 Sumgayıt şəhərində Samir bəy açılış törenində Sumqayıt şəhərində Samir bəy maqazinin açılış mərasimində
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II FƏSİL 

Yerməzlər

Yerməzlər Qaradaş kəndinə qonşu Zol-göyəc kəndindən gəlmişlər. 
Yerməzlərin  nümayəndəsi Alı kişi Zol-göyəc kəndindəki 
düşmənlik münasibətlərindən dolayı ailəsi ilə birlikdə kəndlərindən 

3-4 km uzaqlıqdakı Qaradaş kəndinə gələrək burada məskunlaşmışlar. Alı 
kişinin üç oğlu olmuşdur: Vəli, Hasan və Hümbət.

Hasan kişinin böyük oğlu Vəli 1870-ci ilde anadan olmuşdur, o çok 
qoçaq, mərd bir adam olmuş və kəndin varlı adamlarından olan Məşədi 
kişi ilə birlikdə işləmişdir. Onunla əlaqəli çox rəvayətlər söylənilir, bu 
rəvayətlərdən biri qanlı-bıçaq olduqları Zol-göyəc kəndi ilə bağlıdır. 
Düşmənçiliyin səbəbi isə kiçik qardaşı Hümbətin kəndin üzüm bağlarında 
naməlum bir səbəbdən biriləri tərəfindən öldürülməsi olmuşdur. 

II FƏSİL 

Yerməzlər 
Yerməzlər Qaradaş kəndinə qonşu Zolgöyəc  kəndindən gəlmişlər. Yerməzlərin 

nümayəndəsi Alı kişi Zolgüəc kəndindəki düşmənlik münasibətlərindən dolayı 

ailəsi ilə birlikdə kəndlərindən 3-4 km uzaqlıqdakı Qaradaş kəndinə gələrək burada 

məskunlaşmışlar. Alı kişinin üç oğlu olmuşdur: Vəli, Hasan və Hümbət. 

Hasan kişinin böyük oğlu Vəli 1870-ci ilde anadan olmuşdur, o çok qoçaq, mərd 

bir adam olmuş və kəndin varlı adamlarından olan Məşədi kişi ilə birlikdə 

işləmişdir. Onunla əlaqəli çox rəvayətlər söylənilir, bu rəvayətlərdən biri qanlı-

bıçaq olduqları Zolgöyəc kəndi ilə bağlıdır. Düşmənçiliyin səbəbi isə kiçik qardaşı 

Hümbətin kəndin üzüm bağlarında naməlum bir səbəbdən biriləri tərəfindən 

öldürülməsi olmuşdur.  

 

     
 

Günlərin birində gecə vaxtı Vəli kişi Zolgöyəc  kəndində qanlı-bıçaq olduqları 

adamın inəyini oğurlamaq iştəmiş, lakin buna nail ola bilməmişdir, belə ki, ev 

  

II FƏSİL 

Yerməzlər 
Yerməzlər Qaradaş kəndinə qonşu Zolgöyəc  kəndindən gəlmişlər. Yerməzlərin 

nümayəndəsi Alı kişi Zolgüəc kəndindəki düşmənlik münasibətlərindən dolayı 

ailəsi ilə birlikdə kəndlərindən 3-4 km uzaqlıqdakı Qaradaş kəndinə gələrək burada 

məskunlaşmışlar. Alı kişinin üç oğlu olmuşdur: Vəli, Hasan və Hümbət. 

Hasan kişinin böyük oğlu Vəli 1870-ci ilde anadan olmuşdur, o çok qoçaq, mərd 

bir adam olmuş və kəndin varlı adamlarından olan Məşədi kişi ilə birlikdə 

işləmişdir. Onunla əlaqəli çox rəvayətlər söylənilir, bu rəvayətlərdən biri qanlı-

bıçaq olduqları Zolgöyəc kəndi ilə bağlıdır. Düşmənçiliyin səbəbi isə kiçik qardaşı 

Hümbətin kəndin üzüm bağlarında naməlum bir səbəbdən biriləri tərəfindən 

öldürülməsi olmuşdur.  

 

     
 

Günlərin birində gecə vaxtı Vəli kişi Zolgöyəc  kəndində qanlı-bıçaq olduqları 

adamın inəyini oğurlamaq iştəmiş, lakin buna nail ola bilməmişdir, belə ki, ev 
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Günlərin birində gecə vaxtı Vəli kişi Zol-göyəc kəndində qanlı-
bıçaq olduqları adamın inəyini oğurlamaq iştəmiş, lakin buna nail ola 
bilməmişdir, belə ki, ev sahibi duyuq düşmüş və oğrunun Vəli kişi ola 
biləcəyi qənaətinə gəlmişdir.Ev sahibi dərhal atına minərək Qaradaş 
kəndinə Məşədi kişinin evinə gəlmiş, “Ay Məşədi, ay Məşədi, Vəli kişi 
evdəmi?” - deyə yüksək səslə çağırmağa başlamışdir. O tövlədə atlara da 
baxmaq iştəmiş, lakin tövlədə tərli atların olmadığını görmüşdür. 

sahibi duyuq düşmüş və oğrunun Vəli kişi ola biləcəyi qənaətinə gəlmişdir.Ev 

sahibi dərhal atına minərək Qaradaş kəndinə Məşədi kişinin evinə gəlmiş, “Ay 

Məşədi, ay Məşədi, Vəli kişi evdəmi?” - deyə yüksək səslə çağırmağa başlamışdir. 

O tövlədə atlara da baxmaq iştəmiş, lakin tövlədə tərli atların olmadığını 

görmüşdür.  

 

 

 
                               Vəli və həyat gün yoldaşı Zöhrə 

 
Vəli və həyat gün yoldaşı Zöhrə

   
                Oruc                                                    Nazı və Oruc 

 

                    
                                                         Əli və Gıymat 

Bu zaman səsi eşidən Vəli kişi də gecə paltarında bayıra çıxaraq, “Nə var, ay kişi, 

mənimi çağırırsan?” – deyə səslənmişdir, ev sahibi gözlərinə inanmamış və sakitcə 

geri dönmüşdür. Vəli kişi qonşu Arakel kəndindən Kecələrin qızı Zöhrə xanımla 

ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd oğlan: Paşa, Oruc, Əli, İsa və iki qız: 

Xədicə, Ballı dünyaya gəlmişdir.  

     
                Oruc                                                    Nazı və Oruc 

 

                    
                                                         Əli və Gıymat 

Bu zaman səsi eşidən Vəli kişi də gecə paltarında bayıra çıxaraq, “Nə var, ay kişi, 

mənimi çağırırsan?” – deyə səslənmişdir, ev sahibi gözlərinə inanmamış və sakitcə 

geri dönmüşdür. Vəli kişi qonşu Arakel kəndindən Kecələrin qızı Zöhrə xanımla 

ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd oğlan: Paşa, Oruc, Əli, İsa və iki qız: 

Xədicə, Ballı dünyaya gəlmişdir.  

              Oruc                                               Nazı və Oruc
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                                                         Əli və Gıymat 

Bu zaman səsi eşidən Vəli kişi də gecə paltarında bayıra çıxaraq, “Nə var, ay kişi, 

mənimi çağırırsan?” – deyə səslənmişdir, ev sahibi gözlərinə inanmamış və sakitcə 

geri dönmüşdür. Vəli kişi qonşu Arakel kəndindən Kecələrin qızı Zöhrə xanımla 

ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd oğlan: Paşa, Oruc, Əli, İsa və iki qız: 

Xədicə, Ballı dünyaya gəlmişdir.  

 

                 
                        Əli                                                      Əli və Gıymat 

Əli və Qıymat

Bu zaman səsi eşidən Vəli kişi də gecə paltarında bayıra çıxaraq, “Nə 
var, ay kişi, mənimi çağırırsan?” – deyə səslənmişdir, ev sahibi gözlərinə 
inanmamış və sakitcə geri dönmüşdür. Vəli kişi qonşu Arakel kəndindən 
Kecələrin qızı Zöhrə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd 
oğlan: Paşa, Oruc, Əli, İsa və iki qız: Xədicə, Ballı dünyaya gəlmişdir. 

sahibi duyuq düşmüş və oğrunun Vəli kişi ola biləcəyi qənaətinə gəlmişdir.Ev 

sahibi dərhal atına minərək Qaradaş kəndinə Məşədi kişinin evinə gəlmiş, “Ay 

Məşədi, ay Məşədi, Vəli kişi evdəmi?” - deyə yüksək səslə çağırmağa başlamışdir. 

O tövlədə atlara da baxmaq iştəmiş, lakin tövlədə tərli atların olmadığını 

görmüşdür. Bu zaman səsi eşidən Vəli kişi də gecə paltarında bayıra çıxaraq, “Nə 

var, ay kişi, mənimi çağırırsan?” – deyə səslənmişdir, ev sahibi gözlərinə 

inanmamış və sakitcə geri dönmüşdür. Vəli kişi qonşu Arakel kəndindən Kecələrin 

qızı Zöhrə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd oğlan: Paşa, Oruc, 

Əli, İsa və iki qız: Xədicə, Ballı dünyaya gəlmişdir.  

 

                                             
                                                                 Əli 

Bunlardan Paşa 1920-ci ildə anadan olmuşdur və gənc yaşlarında rəhmətə 

getmişdir. Oruc 1923-cü ildə anadan olmuş, uzun müddət Daştəpə kəndinin Şüləvər 

stansiyasında Gürcüstanın ən böyük çaxır zavodlarından birində  müxtəlif 

vəzifələrdə çalışmışdır. Oruc kişi Ermənistan Respublikasının Ağbaba kəndindən 

Nazı xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən beş oğlu (Almaz, Təkməz, 

Nizami, Hamlet, Şakir) və üç qızı (Validə, Minayə, Telnaz) dünyaya gəlmişdir.  

Vəli kişinin oğlu İsa Darvaz kəndindən Şövkət xanımla ailə qurmuşdur və bu 

evlilikdən oğlu Abbasəli və qızı Tovuz dünyaya gəlmişdir. Abbasəli evlidir ve bir 

  

                    
                                                         Əli və Gıymat 

Bu zaman səsi eşidən Vəli kişi də gecə paltarında bayıra çıxaraq, “Nə var, ay kişi, 

mənimi çağırırsan?” – deyə səslənmişdir, ev sahibi gözlərinə inanmamış və sakitcə 

geri dönmüşdür. Vəli kişi qonşu Arakel kəndindən Kecələrin qızı Zöhrə xanımla 

ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd oğlan: Paşa, Oruc, Əli, İsa və iki qız: 

Xədicə, Ballı dünyaya gəlmişdir.  

 

                 
                        Əli                                                      Əli və Gıymat                              Əli                                         Əli və Qıymat 
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Bunlardan Paşa 1920-ci ildə anadan olmuşdur və gənc yaşlarında 
rəhmətə getmişdir. Oruc 1923-cü ildə anadan olmuş, uzun müddət Daştəpə 
kəndinin Şüləvər stansiyasında Gürcüstanın ən böyük çaxır zavodla-
rından birində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Oruc kişi Ermənistan 
Respublikasının Amasya rayonunun Ağbaba kəndindən Nazı xanımla ailə 
həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən beş oğlu (Almaz, Təkməz, Nizami, 
Hamlet, Şakir) və üç qızı (Validə, Minayə, Telnaz) dünyaya gəlmişdir. 

      
                         Almaz                                                      Təkməz                                                

     
                          Nizam                                               Şakir 

 

 

        
                         Almaz                                                      Təkməz                                                

     
                          Nizam                                               Şakir 

 

 

                         Almaz                                          Təkməz      
                         Almaz                                                      Təkməz                                                

     
                          Nizam                                               Şakir 

 

 

  

      
                         Almaz                                                      Təkməz                                                

     
                          Nizam                                               Şakir 

 

 

                           Nizam                                            Şakir



60

   
                  Hamlet                                             Afayat 

 

          
                  Minayə                                                  Fərhad 

 

     
                  Hamlet                                             Afayat 

 

          
                  Minayə                                                  Fərhad 

 

               Hamlet                                             Afayat

   
                  Hamlet                                             Afayat 

 

          
                  Minayə                                                  Fərhad 

 

  

   
                  Hamlet                                             Afayat 

 

          
                  Minayə                                                  Fərhad 

 

             Minayə                                                Fərhad
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                     Paşa                                                               Ramo 

 

  
                          Orucun ailəsi                                                   Famil 

 

           
                     Paşa                                                               Ramo 

 

  
                          Orucun ailəsi                                                   Famil 

 

                  Paşa                                                Ramo

         
                     Paşa                                                               Ramo 

 

  
                          Orucun ailəsi                                                   Famil 

 

Orucun ailəsi 



62

         
                     Paşa                                                               Ramo 

 

  
                          Orucun ailəsi                                                   Famil 

 

           
                     Kamil                                                  Hamlet və Minayə                                            

 

 

 

   
                        Emil                                   Ramo Xram çayında balık tutur 

  

                    Famil                                         Kamil

           
                     Kamil                                                  Hamlet və Minayə                                            

 

 

 

   
                        Emil                                   Ramo Xram çayında balık tutur 

  

Hamlet və Minayə
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                     Kamil                                                  Hamlet və Minayə                                            

 

 

 

   
                        Emil                                   Ramo Xram çayında balık tutur 

  

  

         
                     Kamil                                                  Hamlet və Minayə                                            

 

 

 

   
                        Emil                                   Ramo Xram çayında balık tutur 

  

              Emil                                Ramo Xram çayında balıq tutur

 
                                      Oruc ve ömür-gün yoldaşı Nazı 

 

Vəli kişinin oğlu İsa Darvaz kəndindən Şövkət xanımla ailə qurmuşdur və bu 

evlilikdən oğlu Abbasəli və qızı Tovuz dünyaya gəlmişdir. Abbasəli evlidir ve bir 

oğlu bir qızı vardır. Tovuz da evlidir və bir oğlu vardır. İsə bəy daha sonra Daştəpə 

kəndindən Rəfiqə ilə ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən İlqar adında bir oğlu 

olmuşdur.  

 

 

Oruc və ömür-gün yoldaşı Nazı
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Vəli kişinin oğlu İsa Darvaz kəndindən Şövkət xanımla ailə qur-
muşdur və bu evlilikdən oğlu Abbasəli və qızı Tovuz dünyaya gəlmişdir. 
Abbasəli evlidir ve bir oğlu bir qızı vardır. Tovuz da evlidir və bir oğlu 
vardır. İsə bəy daha sonra Daştəpə kəndindən Rəfiqə ilə ailə həyatı qur-
muş və bu evlilikdən İlqar adında bir oğlu olmuşdur. 

oğlu bir qızı vardır. Tovuz da evlidir və bir oğlu vardır. İsə bəy daha sonra Daştəpə 

kəndindən Rəfiqə ilə ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən İlqar adında bir oğlu 

olmuşdur.  

 

 

                   
 

Vəli kişinin qızı Xədicə isə Qardaban rayonundan İnsaf adlı bir bəylə ailə həyatı 

qurmuşdur. Hər ikisi, Xədicə və İnsaf haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.  

Hasan kişinin üçüncü oğlu Əli Başkeçid rayonunun, Kirovisi kəndindən  Qiymət 

xanımla evlənmişdir və bu evlilikdən dörd oğlan (Səlim, Elimxan, Tariyel, Vidadi) 

və bir qız (Tahirə) olmuşdur. Bunlardan Elimxan Kirovdan xalası qızı ılə evlidir və 

bu evlilikdən bir oğlan, bir qız dünyaya gəlmişdir. Ailə hal-hazırda Sumqayıt 

şəhərində yaşayır. Tariyel kənddən Astanın qızı Şəfiqə xanımla evlidir və bir oğlan, 

bir qız övladları vardır. Vidadi milliyətcə rus olan bir qadınla evlidir və Rusiyanın 

Sarotov şəhərində yaşayır. Tahirə Qulu kişinin oğlu Bəkirlə evlidir. 

 

  

oğlu bir qızı vardır. Tovuz da evlidir və bir oğlu vardır. İsə bəy daha sonra Daştəpə 

kəndindən Rəfiqə ilə ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən İlqar adında bir oğlu 

olmuşdur.  

 

 

                   
 

Vəli kişinin qızı Xədicə isə Qardaban rayonundan İnsaf adlı bir bəylə ailə həyatı 

qurmuşdur. Hər ikisi, Xədicə və İnsaf haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.  

Hasan kişinin üçüncü oğlu Əli Başkeçid rayonunun, Kirovisi kəndindən  Qiymət 

xanımla evlənmişdir və bu evlilikdən dörd oğlan (Səlim, Elimxan, Tariyel, Vidadi) 

və bir qız (Tahirə) olmuşdur. Bunlardan Elimxan Kirovdan xalası qızı ılə evlidir və 

bu evlilikdən bir oğlan, bir qız dünyaya gəlmişdir. Ailə hal-hazırda Sumqayıt 

şəhərində yaşayır. Tariyel kənddən Astanın qızı Şəfiqə xanımla evlidir və bir oğlan, 

bir qız övladları vardır. Vidadi milliyətcə rus olan bir qadınla evlidir və Rusiyanın 

Sarotov şəhərində yaşayır. Tahirə Qulu kişinin oğlu Bəkirlə evlidir. 

 

Vəli kişinin qızı Xədicə isə Qardaban rayonundan İnsaf adlı bir 
bəylə ailə həyatı qurmuşdur. Hər ikisi, Xədicə və İnsaf haqqın rəhmətinə 
qovuşmuşdur. 

Hasan kişinin üçüncü oğlu Əli Başkeçid rayonunun, Kirovisi 
kəndindən  Qiymət xanımla evlənmişdir və bu evlilikdən dörd oğlan 
(Səlim, Elimxan, Tariyel, Vidadi) və bir qız (Tahirə) olmuşdur. Bunlardan 
Elimxan Kirovdan xalası qızı ılə evlidir və bu evlilikdən bir oğlan, bir qız 
dünyaya gəlmişdir. Ailə hal-hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayır. Tariyel 
kənddən Astanın qızı Şəfiqə xanımla evlidir və bir oğlan, bir qız övladları 
vardır. Vidadi milliyətcə rus olan bir qadınla evlidir və Rusiyanın Sarotov 
şəhərində yaşayır. Tahirə Qulu kişinin oğlu Bəkirlə evlidir.

Alı kişinin ikinci oğlu Hasan 1892-ci ildə doğulmuş və əsasən mal-
darlıqla məşğul olmuşdur.. 
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Alı kişinin ikinci oğlu Hasan 1892-ci ildə doğulmuş və əsasən maldarlıqla məşğul 

olmuşdur..  

 

                         
Deyilənlərə görə, Hasan kişi xasiyyətcə mülayim və çox insanpərvər adam 

olmuşdur. O, Zolgöyəc kəndindən Əhmədoğlu tayfasından olan Məmmədhəsən 

kişinin və Sultan xanımın qızı Pəri xanımla ailə həyatı qurmuşdur  

           
                 Hasan kişi                                            Pəri xanım 

 

  

Alı kişinin ikinci oğlu Hasan 1892-ci ildə doğulmuş və əsasən maldarlıqla məşğul 

olmuşdur..  

 

                         
Deyilənlərə görə, Hasan kişi xasiyyətcə mülayim və çox insanpərvər adam 

olmuşdur. O, Zolgöyəc kəndindən Əhmədoğlu tayfasından olan Məmmədhəsən 

kişinin və Sultan xanımın qızı Pəri xanımla ailə həyatı qurmuşdur  

           
                 Hasan kişi                                            Pəri xanım 

 

Deyilənlərə görə, Hasan kişi xasiyyətcə mülayim və çox insanpərvər 
adam olmuşdur. O, Zol-göyəc kəndindən Əhmədoğlu tayfasından olan 
Məmmədhəsən kişinin və Sultan xanımın qızı Pəri xanımla ailə həyatı 
qurmuşdur 

           
                 Hasan kişi                                                   Pəri xanım 

 

Bu evlilikdən iki oğlan və beş qız dünyaya gəlmişdir. 

Böyük oğlu Alı 1925-ci ildə dünyaya göz açmış və babasının adını daşımaqla 

yanaşı, hərtərəfli və çox bacarıqlı, el təbiri ilə desək, əlindən hər iş gələn adam 

olmuşdur. Kəndin bütün xeyir-şər işləri, Alı müəllimsiz keçməzmiş. Alı Qazax 

Müəllimlər Seminariyasini bitirmişdir və uzun müddət Başkeçid rayonunun 

Valqem, Qızılkilsə, Söyünçay və başqa kəndlərində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 

Ömrünün sonunda isə qonşu Babakişilər və öz doğma Qaradaş kəndində 

müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. Alı kişi qonşu Arakel kəndindən Ağa 

İsrafil kişinin qızı Məleykə xanımla ailə həyatı qurmuşdur.  

 

 

  
           

                 Hasan kişi                                                   Pəri xanım 

 

Bu evlilikdən iki oğlan və beş qız dünyaya gəlmişdir. 

Böyük oğlu Alı 1925-ci ildə dünyaya göz açmış və babasının adını daşımaqla 

yanaşı, hərtərəfli və çox bacarıqlı, el təbiri ilə desək, əlindən hər iş gələn adam 

olmuşdur. Kəndin bütün xeyir-şər işləri, Alı müəllimsiz keçməzmiş. Alı Qazax 

Müəllimlər Seminariyasini bitirmişdir və uzun müddət Başkeçid rayonunun 

Valqem, Qızılkilsə, Söyünçay və başqa kəndlərində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 

Ömrünün sonunda isə qonşu Babakişilər və öz doğma Qaradaş kəndində 

müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. Alı kişi qonşu Arakel kəndindən Ağa 

İsrafil kişinin qızı Məleykə xanımla ailə həyatı qurmuşdur.  

 

 

          Hasan kişi                                           Pəri xanım

Bu evlilikdən iki oğlan və beş qız dünyaya gəlmişdir.
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Böyük oğlu Alı 1925-ci ildə dünyaya göz açmış və babasının adını 
daşımaqla yanaşı, hərtərəfli və çox bacarıqlı, el təbiri ilə desək, əlindən 
hər iş gələn adam olmuşdur. Kəndin bütün xeyir-şər işləri, Alı müəllimsiz 
keçməzmiş. Alı Qazax Müəllimlər Seminariyasini bitirmişdir və uzun 
müddət Başkeçid rayonunun Valqem, Qızılkilsə, Söyünçay və başqa 
kəndlərində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. Ömrünün sonunda isə qonşu 
Babakişilər və öz doğma Qaradaş kəndində müəllimlik fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Alı kişi qonşu Arakel kəndindən Ağa İsrafil kişinin qızı 
Məleykə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən iki oğlan və beş qız dünyaya gəlmişdir. 

Böyük oğlu Alı 1925-ci ildə dünyaya göz açmış və babasının adını daşımaqla 

yanaşı, hərtərəfli və çox bacarıqlı, el təbiri ilə desək, əlindən hər iş gələn adam 

olmuşdur. Kəndin bütün xeyir-şər işləri, Alı müəllimsiz keçməzmiş. Alı Qazax 

Müəllimlər Seminariyasini bitirmişdir və uzun müddət Başkeçid rayonunun 

Valqem, Qızılkilsə, Söyünçay və başqa kəndlərində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 

Ömrünün sonunda isə qonşu Babakişilər və öz doğma Qaradaş kəndində 

müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. Alı kişi qonşu Arakel kəndindən Ağa 

İsrafil kişinin qızı Məleykə xanımla ailə həyatı qurmuşdur.  

 

 

             
             Hasan baba                                                     Həmid 

  

Bu evlilikdən iki oğlan və beş qız dünyaya gəlmişdir. 

Böyük oğlu Alı 1925-ci ildə dünyaya göz açmış və babasının adını daşımaqla 

yanaşı, hərtərəfli və çox bacarıqlı, el təbiri ilə desək, əlindən hər iş gələn adam 

olmuşdur. Kəndin bütün xeyir-şər işləri, Alı müəllimsiz keçməzmiş. Alı Qazax 

Müəllimlər Seminariyasini bitirmişdir və uzun müddət Başkeçid rayonunun 

Valqem, Qızılkilsə, Söyünçay və başqa kəndlərində riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 

Ömrünün sonunda isə qonşu Babakişilər və öz doğma Qaradaş kəndində 

müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. Alı kişi qonşu Arakel kəndindən Ağa 

İsrafil kişinin qızı Məleykə xanımla ailə həyatı qurmuşdur.  

 

 

             
             Hasan baba                                                     Həmid            Hasan baba                                        Həmid

 
                         Alı müəllim və Məleykə xanım 

Bu evlilikdən altı oğlan və üç qız dünyaya gəlmişdir: Maniyə, Eldar, Elman, 

Tərlan, Veys, Veysəl, Müşkünaz, Akif və Şair. 

 
                                                   Elman. Konfrans- Şimalı Kipir adası. 2018        

 

  

 
                         Alı müəllim və Məleykə xanım 

Bu evlilikdən altı oğlan və üç qız dünyaya gəlmişdir: Maniyə, Eldar, Elman, 

Tərlan, Veys, Veysəl, Müşkünaz, Akif və Şair. 

 
                                                   Elman. Konfrans- Şimalı Kipir adası. 2018        

 

Alı müəllim və Məleykə xanım
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Kecmişi də xatırlamamak münkün deyildir, atam Alı müəllimin  
(1955-1960)-ci illərdə Valgem məktəbində işlədiyi zamanlar, yakından 
dostluk etdiyi müəllim yoldaşları Azərbaycanın çok tanınmış ziya-
lısı,  millət vəkili  Professor Zahid Qaralov, onun əmisi oğlu Bəkir 
Qaralov olmuşdur. Bu nəslin nümayəndələri, Bəkir Qaralovun oğlu indiki 
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralovdur və Zahid Qaralovun oğlu 
isə Bakı şəhəri Xəzər rayon məhkəməsinin sədri lqar Qaralovdur.

Kecmişi də xatırlamamak münkün deyildir, atam Alı müəllimin  (1955-1960)-ci illərdə 
Valgem məktəbində işlədiyi zamanlar, yakından dostluk etdiyi müəllim yoldaşları 
Azərbaycanın çok tanınmış ziyalısı,  millət vəkili  Professor Zahid Qaralov, onun əmisi 
oğlu Bəkir Qaralov olmuşdur. Bu nəslin nümayəndələri, Bəkir Qaralovun oğlu indiki 
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralovdur və Zahid Qaralovun oğlu isə Bakı şəhəri 
Xəzər rayon məhkəməsinin sədri lqar Qaralovdur. 

 
 

    
                      Bəkir Qaralov                                                    Zahid Qaralov 
 
 

 
 

                              Zakir Qaralov                                                        lqar Qaralov 

  

Kecmişi də xatırlamamak münkün deyildir, atam Alı müəllimin  (1955-1960)-ci illərdə 
Valgem məktəbində işlədiyi zamanlar, yakından dostluk etdiyi müəllim yoldaşları 
Azərbaycanın çok tanınmış ziyalısı,  millət vəkili  Professor Zahid Qaralov, onun əmisi 
oğlu Bəkir Qaralov olmuşdur. Bu nəslin nümayəndələri, Bəkir Qaralovun oğlu indiki 
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralovdur və Zahid Qaralovun oğlu isə Bakı şəhəri 
Xəzər rayon məhkəməsinin sədri lqar Qaralovdur. 

 
 

    
                      Bəkir Qaralov                                                    Zahid Qaralov 
 
 

 
 

                              Zakir Qaralov                                                        lqar Qaralov 

        Bəkir Qaralov                                     Zahid Qaralov

Kecmişi də xatırlamamak münkün deyildir, atam Alı müəllimin  (1955-1960)-ci illərdə 
Valgem məktəbində işlədiyi zamanlar, yakından dostluk etdiyi müəllim yoldaşları 
Azərbaycanın çok tanınmış ziyalısı,  millət vəkili  Professor Zahid Qaralov, onun əmisi 
oğlu Bəkir Qaralov olmuşdur. Bu nəslin nümayəndələri, Bəkir Qaralovun oğlu indiki 
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralovdur və Zahid Qaralovun oğlu isə Bakı şəhəri 
Xəzər rayon məhkəməsinin sədri lqar Qaralovdur. 

 
 

    
                      Bəkir Qaralov                                                    Zahid Qaralov 
 
 

 
 

                              Zakir Qaralov                                                        lqar Qaralov 

  

Kecmişi də xatırlamamak münkün deyildir, atam Alı müəllimin  (1955-1960)-ci illərdə 
Valgem məktəbində işlədiyi zamanlar, yakından dostluk etdiyi müəllim yoldaşları 
Azərbaycanın çok tanınmış ziyalısı,  millət vəkili  Professor Zahid Qaralov, onun əmisi 
oğlu Bəkir Qaralov olmuşdur. Bu nəslin nümayəndələri, Bəkir Qaralovun oğlu indiki 
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralovdur və Zahid Qaralovun oğlu isə Bakı şəhəri 
Xəzər rayon məhkəməsinin sədri lqar Qaralovdur. 

 
 

    
                      Bəkir Qaralov                                                    Zahid Qaralov 
 
 

 
 

                              Zakir Qaralov                                                        lqar Qaralov 

         Zakir Qaralov                                    lqar Qaralov
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Bu evlilikdən altı oğlan və üç qız dünyaya gəlmişdir: Maniyə, Eldar, 
Elman, Tərlan, Veys, Veysəl, Müşkünaz, Akif və Şair.

 
                         Alı müəllim və Məleykə xanım 

Bu evlilikdən altı oğlan və üç qız dünyaya gəlmişdir: Maniyə, Eldar, Elman, 

Tərlan, Veys, Veysəl, Müşkünaz, Akif və Şair. 

 
                                                   Elman. Konfrans- Şimalı Kipir adası. 2018        

 
Elman. Konfrans- Şimalı Kipir adası. 2018       

Bu evlilikdən altı oğlan və üç qız dünyaya gəlmişdir: Maniyə, Eldar, Elman, 

Tərlan, Veys, Veysəl, Müşkünaz, Akif və Şair. 

 
                                                   Elman.Konfrans Kipir adası.2018       
 
 

                     
                                                     Əli və Niyaz (bacanağı) 
  

 

Əli və Niyaz (bacanağı)
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Ali kişinin böyük qızı Maniyə Hüseynqulu kişinin oğlu Nəbi ilə evlidir. Böyük 

oğlu Eldar 1952-ci ildə anadan olmuşdur. Eldar Rusiya Fedarasiyasının Tatarıstan 

vilayətinin vətandaşı Nina xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlu, 

Aleksandr (Saşa) və Aleksey dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Leninqrad, indiki 

Sankt-Peterburq şəhərində yaşayırlar. Oğlanlarından Saşa evlidir, Paşa və Yura 

adında iki oğlu vardır. Aleksey də yaxın zamanlarda ailə həyatı qurmuşdur. Eldar 
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Ali kişinin böyük qızı Maniyə Hüseynqulu kişinin oğlu Nəbi ilə 
evlidir. Böyük oğlu Eldar 1952-ci ildə anadan olmuşdur. Eldar Rusiya 
Fedarasiyasının Tatarıstan vilayətinin vətandaşı Nina xanımla ailə həyatı 
qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlu, Aleksandr (Saşa) və Aleksey dün-
yaya gəlmişdir. Hal-hazırda Leninqrad, indiki Sankt-Peterburq şəhərində 
yaşayırlar. Oğlanlarından Saşa evlidir, Paşa və Yura adında iki oğlu 
vardır. Aleksey də yaxın zamanlarda ailə həyatı qurmuşdur. Eldar 2007-
ci ildə vəfat etmişdir və Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən Rus-tatar 
müsəlman qəbiristanlığında dəfn edilmişdir. 

2007-ci ildə vəfat etmişdir və Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən Rus-tatar 

müsəlman qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.  

 

 
Rus-Tatar qebristanlığı. 2008 ci il Eldar’ın məzarı Sankt-        

Peterburq (Leninqrad).      

Soldan sağa Veysal,Veyis, Nina, Elman, komşuları və Şair.     

 

İkinci oğlu və bu kitabın yazarlarından biri olan Elman 28 fevral 1955-ci ildə 

Qaradaş kəndində anadan olmuşdur.  

İlk təhsilini Qaradaş kənd ibtidai məktəbində, orta təhsilini isə qonşu Arakel kənd 

orta məktəbində tamamladıqdan sonra Bakı şəhərində yerləşən 1 nömrəli Fizika-

Riyaziyat təmayüllü internat məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. 

 

Rus-Tatar məzarlığı.2008-ci il Eldarın qəbri. St.Petersburq(Leninqrad).  
Soldan sağa Veysal,Veyis, Nina, Elman, qonşuları və Şair.    

İkinci oğlu və bu kitabın yazarlarından biri olan Elman 28 fevral 
1955-ci ildə Qaradaş kəndində anadan olmuşdur. 

İlk təhsilini Qaradaş kənd ibtidai məktəbində, orta təhsilini isə 
qonşu Arakel kənd orta məktəbində tamamladıqdan sonra Bakı şəhərində 
yerləşən 1 nömrəli Fizika-Riyaziyat təmayüllü internat məktəbində 
təhsilini davam etdirmişdir.
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                                            Elman 

 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyat fakültəsinə qəbul 

olmuşdur və 1976-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.  

O, Moskva şəhərində yerləşən Yer Fizikası İnstitutunda iki il təcrübə keçdikdən 

sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun əyani 

aspiranturasına qəbul olmuşdur. Elman 1985-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin 

Elmi Şurasının qərarı ilə fizika-riyaziyyat elmləri üzrə alimlik dərəcəsi almışdır. 

1996-ci ildə Türkiyə Respublikası Sakarya şəhərinin Adapazarı rayonunda yerləşən 

Elman

1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyat 
fakültəsinə qəbul olmuşdur və 1976-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitir-
mişdir. 
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O, Moskva şəhərində yerləşən Yer Fizikası İnstitutunda iki il 
təcrübə keçdikdən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya 
İnstitutunun əyani aspiranturasına qəbul olmuşdur. Elman 1985-ci ildə 
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə fizika-riyaziyyat 
elmləri üzrə alimlik dərəcəsi almışdır. 1996-ci ildə Türkiyə Respublikası 
Sakarya şəhərinin Adapazarı rayonunda yerləşən Sakarya Universitetində 
dosent vəzifəsində işə başlamışdır. 2013-2016-cı illər arasında Türkiyə 
Cumhuriyetinin gərarı ilə üç illiğinə Bişkek şəhərində yerleşən Qırğızıstan 
–Türkiyə Manas universitetinə göndərilmişdir. Burada üç il dosent ola-
rak işləmişdir. Daha sonra 2017-ci ildə İğdır Universitetində professor 
elmi adı almış və hal-hazırda bu universitetdə Fən-Ədəbiyyat (Dəqiq və 
Humanitar Elmlər) fakültəsi Riyaziyyat bölümünün rəhbəri olaraq elmi-
pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. 

İğdır şəhərində məskunlaşan Elman Hazar 1984-ci ildə Azərbaycan 
vətandaşı, Bakı şəhərində yaşayan Şirindil bəy və Adilə xanımın qızı 
Məlahət xanımla ailə həyatı qurmuşdur.

Sakarya Universitetində dosent vəzifəsində işə başlamışdır. 2013-2016-cı illər 

arasında Türkiyə Cumhuriyetinin gərarı ilə üç illiğinə Bişkek şəhərində yerleşən 

Qırğızıstan –Türkiyə Manas universitetinə göndərilmişdir. Burada üç il dosent 

olarak işləmişdir. Daha sonra 2017-ci ildə İğdır Universitetində professor elmi adı 

almış və hal-hazırda bu universitetdə Fən-Ədəbiyyat (Dəqiq və Humanitar Elmlər) 

fakültəsi Riyaziyyat bölümünün rəhbəri olaraq elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam 

etdirir.  

İğdır şəhərində məskunlaşan Elman Hazar 1984-ci ildə Azərbaycan vətandaşı, Bakı 

şəhərində yaşayan Şirindil bəy və Adilə xanımın qızı Məlahət xanımla ailə həyatı 

qurmuşdur. 

                                 
                                                           Məlahət xanım 

 (Qayınatası Şirindil bəy uzun müddət Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində 

müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Şirindil bəy və Adilə xanım Bakı şəhərində 

yaşamışlar və dünyalarını dəyişmişlər.) 

Məlahət xanım
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(Qayınatası Şirindil bəy uzun müddət Azərbaycanın Daxili İşlər 
Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Şirindil bəy və Adilə xanım 
Bakı şəhərində yaşamışlar və dünyalarını dəyişmişlər.)
 

 
 Elman Hazarın iki oğlu vardır. Həyat yoldaşı ixtisasca bioloq olub, 1984-cü ildə 

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsindən məzun olmuşdur. Məlahət 

xanım eyni zamanda Türkiyə Respublikasının uzman bioloq diplomuna da sahibdir. 
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 Elman Hazarın iki oğlu vardır. Həyat yoldaşı ixtisasca bioloq olub, 
1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsindən məzun 
olmuşdur. Məlahət xanım eyni zamanda Türkiyə Respublikasının uzman 
bioloq diplomuna da sahibdir.

                   
                                            Emil ve Elşad (sağdan sola) 

 

 Ailənin böyük oğlu Emil Anodolu Universitetində təhsil alır, özəl bir firmada 

çalışır və ailəlidir. Kiçik oğul Elşad isə Sakarya Universiteti Mühəndislik 

fakültəsinin Elektrik-elektronik bölümündən məzun olmuşdur və Kar Metal özel 

firmasının xarici ticarətdən məsul müdiri vəzifəsində işləyir, subaydır.  

 

Emil və Elşad (sağdan sola)
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 Ailənin böyük oğlu Emil Anodolu Universitetində təhsil alır, özəl 
bir firmada çalışır və ailəlidir. Kiçik oğul Elşad isə Sakarya Universiteti 
Mühəndislik fakültəsinin Elektrik-elektronik bölümündən məzun olmuş-
dur və Kar Metal özel firmasının xarici ticarətdən məsul müdiri vəzifəsində 
işləyir, subaydır. 

 
         Elman və Məlahət. Moskva mehmanxanası 1984-ci il 

 

Ailə hal-hazırda Sakarya şəhərinin Adapazarı rayonunda yaşayır.  

Alı kişinin üçüncü oğlu Veys 1959-ci ildə anadan olmuşdur. Azərbaycan Neft və 

Kimya İnstitutunun, indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Neft 

mexanikası fakültəsini bitirmişdir. Hal-hazırda Coca-Cola firmasının Bakı 

şəhərində yerləşən fabrikində məsul vəzifədə işləyir. 1983-cü ildə Ələz kişinin 

nəvəsi və Hüseynalı müəlimin qızı İradə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu 

Elman və Məlahət. Moskva mehmanxanası 1984-ci il
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Ailə hal-hazırda Sakarya şəhərinin Adapazarı rayonunda yaşayır. 

Alı kişinin üçüncü oğlu Veys 1959-ci ildə anadan olmuşdur. 
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun, indiki Azərbaycan Dövlət 
Neft və Sənaye Universitetinin Neft mexanikası fakültəsini bitirmişdir. 
Hal-hazırda Coca-Cola firmasının Bakı şəhərində yerləşən fabrikində 
məsul vəzifədə işləyir. 1983-cü ildə Ələz kişinin nəvəsi və Hüseynalı 
müəlimin qızı İradə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd 
qız dünyaya gəlmişdir. Böyük qızı Vüsalə Camal kişinin qızı Xumaya 
xanımın oğlu Asiflə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir oğlan 
(Fuat, 14 yaşında) bir qız (Zeynəb, 13 yaşında) dünyaya gəlmişdir. 
Vüsalə xanım və ailəsi hal-hazırda Gəncə şəhərində yaşayır. Ailənin 
ikinci qızı Səidə 2011-ci ildə Gəncə Texnologiya Universitetinin 
Turizm və mədəniyət fakültəsini bitirmişdir və hal-hazırda dini qurum-
lardan birində ingiliscə tərcüməçi olaraq işləyir. Digər qızlar, Könül 
və Kəmalə isə Bakı şəhərində yerləşən Mirzə Ələkbər Sabir adına 
Pedoqoji Kollecin tələbəsidirlər. Hal-hazırda Veys və ailəsi Sumqayıt 
şəhərində yaşayırlar. 

Alı kişinin ikinci qızı Tərlan Bəytəkər kəndindən Allahverənin oğlu 
Almaz müəllimlə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən üç qız (Arzu, 
Xatirə, Təranə) və bir oğlan (Asif) dünyaya gəlmişdir. 

evlilikdən dörd qız dünyaya gəlmişdir. Böyük qızı Vüsalə Camal kişinin qızı 

Xumaya xanımın oğlu Asiflə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir oğlan 

(Fuat, 14 yaşında) bir qız (Zeynəb, 13 yaşında) dünyaya gəlmişdir. Vüsalə xanım 

və ailəsi hal-hazırda Gəncə şəhərində yaşayır. Ailənin ikinci qızı Səidə 2011-ci ildə 

Gəncə Texnologiya Universitetinin Turizm və mədəniyət fakültəsini bitirmişdir və 

hal-hazırda dini qurumlardan birində ingiliscə tərcüməçi olaraq işləyir. Digər 

qızlar, Könül və Kəmalə isə Bakı şəhərində yerləşən Mirzə Ələkbər Sabir adına 

Pedoqoji Kollecin tələbəsidirlər. Hal-hazırda Veys və ailəsi Sumqayıt şəhərində 

yaşayırlar.  

Alı kişinin ikinci qızı Tərlan Bəytəkər kəndindən Allahverənin oğlu Almaz 

müəllimlə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən üç qız (Arzu, Xatirə, Təranə) və 

bir oğlan (Asif) dünyaya gəlmişdir.  

 

 
          Gözəl bacım Tərlan                                Şakir və Veyis 

Bunlardan Arzu qonşu Qaratikən kəndindən Mirzə kişinin oğlu Kərəmlə ailə həyatı 

qurmuşdur. Bu evlilikdən iki qız – Güllü, Çinarə və bir oğlan – Kamandar dünyaya 

gəlmişdir. Çinarə Dələr kəndində, Güllü isə Qaradaş kəndində ailəlidir. Almazin 

ikinci qızı Xatirə Bəytəkər kəndindən Səmərqurbanlı tayfasından Musa kişinin oğlu 

Mübariz ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç qız (Lalə, Əfsanə, Sənamə) və 

  

evlilikdən dörd qız dünyaya gəlmişdir. Böyük qızı Vüsalə Camal kişinin qızı 

Xumaya xanımın oğlu Asiflə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir oğlan 

(Fuat, 14 yaşında) bir qız (Zeynəb, 13 yaşında) dünyaya gəlmişdir. Vüsalə xanım 

və ailəsi hal-hazırda Gəncə şəhərində yaşayır. Ailənin ikinci qızı Səidə 2011-ci ildə 

Gəncə Texnologiya Universitetinin Turizm və mədəniyət fakültəsini bitirmişdir və 

hal-hazırda dini qurumlardan birində ingiliscə tərcüməçi olaraq işləyir. Digər 

qızlar, Könül və Kəmalə isə Bakı şəhərində yerləşən Mirzə Ələkbər Sabir adına 

Pedoqoji Kollecin tələbəsidirlər. Hal-hazırda Veys və ailəsi Sumqayıt şəhərində 

yaşayırlar.  

Alı kişinin ikinci qızı Tərlan Bəytəkər kəndindən Allahverənin oğlu Almaz 

müəllimlə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən üç qız (Arzu, Xatirə, Təranə) və 

bir oğlan (Asif) dünyaya gəlmişdir.  

 

 
          Gözəl bacım Tərlan                                Şakir və Veyis 

Bunlardan Arzu qonşu Qaratikən kəndindən Mirzə kişinin oğlu Kərəmlə ailə həyatı 

qurmuşdur. Bu evlilikdən iki qız – Güllü, Çinarə və bir oğlan – Kamandar dünyaya 

gəlmişdir. Çinarə Dələr kəndində, Güllü isə Qaradaş kəndində ailəlidir. Almazin 

ikinci qızı Xatirə Bəytəkər kəndindən Səmərqurbanlı tayfasından Musa kişinin oğlu 

Mübariz ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç qız (Lalə, Əfsanə, Sənamə) və 

  Gözəl bacım Tərlan                                    Şakir və Veyis
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Bunlardan Arzu qonşu Qaratikən kəndindən Mirzə kişinin oğlu 
Kərəmlə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən iki qız – Güllü, Çinarə və 
bir oğlan – Kamandar dünyaya gəlmişdir. Çinarə Dələr kəndində, Güllü isə 
Qaradaş kəndində ailəlidir. Almazin ikinci qızı Xatirə Bəytəkər kəndindən 
Səmərqurbanlı tayfasından Musa kişinin oğlu Mübariz ilə ailə həyatı qurmuş-
dur. Bu evlilikdən üç qız (Lalə, Əfsanə, Sənamə) və bir oğlan (Nurlan) dün-
yaya gəlmişdir. Bunlardan Lalə Bəytəkərdən Alyarın oğlu Elmanla, Əfsanə 
Aşağı Güləvər kəndindən Güllünün oğlu Mürsəllə, Təranə Şəmistanın oğlu 
Arazla evlidir. Təranənin Ramiz və Sevil adlı iki övladı vardır.  

Almaz bəyin oğlu Asif əmisi Ayvazın qızı Esmira ilə evlidir və bu 
evlilikdən iki oğlan – Romik və Salman dünyaya gəlmişdir.

Alı kişinin digər oğlu Veysəl iki dəfə evlənmiş, birinci evliliyindən 
bir oğlu – Azər və bir qızı – Nataşa dünyaya gəlmişdir. O, ikinci evliliyini 
kənddən Vahidin qızı Sərmayə xanımla qurmuşdur. Bu evlilikdən bir qızı 
(Nərmin) dünyaya gəlmişdir. Ailə hal-hazırda Bakıda yaşayır. 

Üçüncü qız Müşkünaz Daştəpə kəndindən atasının əmisi oğlu 
Almazla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir qızı – Aynurə və bir 
oğlu – Ramo dünyaya gəlmişdir. Aynurə Valqemdən Qiyasın oğlu ilə 
evlidir və hal-hazırda Bakının Lökbatan qəsəbəsində yaşayır.    

Akif Valqem kəndindən Kifayət xanımla ailə həyatı qurmuşdur və 
bu evlilikdən bir oğlan və iki qız dünyaya gəlmişdir. Böyük qızı Qönçə 
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunu bitirib və özəl bir Türk şirkətində 
çalışır, subaydır. Kiçik qızı Nuranə isə orta məktəbdə oxuyur.

 Tofiq Xalq Təsəruffatı İnstitutunun Mühasibat uçotu fakultəsindən 
məzun olmuşdur və hal-hazırda Bakıda özəl bir Türk şirkətində çalışır. 
Evlidir və Nigar adında bir qızı vardır. 

Sonbeşik oğul Şair isə kənddən Vahidin üçüncü qızı Rəsmiyyə ilə 
evlidir və bu evlilikdən bir oğlan və bir qız dünyaya gəlmişdir. Oğlu Əli 
babasının adını daşıyır, qızının adı isə Leyladır.

Hasan kişinin kiçik oğlu Həmid 1938-ci ildə anadan olmuşdur. 
İbtidai təhsilini Qaradaş kəndində, orta təhsilini Valqemdə gümüş medalla 
tamamladıqdan sonra Gəncə Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun mexa-
nizasiya fakültəsini bitirmişdir. 
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                       Həmid                                                       Manya 

Azərbaycanın Bərdə rayonu Mexanizasya idarəsində bir neçə il işlədikdən sonra, 

Bakı şəhərində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində uzun müddət müxtəlif vəzifələrdə 

işləmişdir. 1971-ci ildə Zolgüəc kəndindən Məmmədlilərdən Qədir kişinim qızı 

Manya xanımla ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç qız dünyaya gəlmişdir.  

Qızları Nüşabə Zolgüəc kəndindən Məmmədli tayfasından Əli kişinın oğlu 

Əmrahla evlənmişdir və bu evlilikdən iki qız – Günel, Güllü və bir oğlan – Elcan 

dünyaya gəlmişdir. Əmrah 1980-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun 

Sənayenin iqtisadiyatı fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur. 1981-ci ildə 

Moskva şəhərində hərbi xidmət keçmişdir. Hərbi xidmətini bitirib gəldikdən sonra 

təhsilini davam etdirmiş və 1987-ci ildə universitetdən məzun olduqdan sonra 

Azərbaycan və Gürcüstan Respublikasının müxtəlif idarələrində məsul vəzifələrdə 

çalışmışdır. Nüşabə xanım isə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Pedoqoji 

İnstitutunun filologiya fakültəsini bitirmişdir. Ortancıl qız Esmira, Gəncə şəhərində 

yaşayan, Zolgüəc kəndindən Ramazan kişinin oğlu Ramizlə  evlənmiş və bu 
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Azərbaycanın Bərdə rayonu Mexanizasya idarəsində bir neçə il işlədikdən sonra, 

Bakı şəhərində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində uzun müddət müxtəlif vəzifələrdə 

işləmişdir. 1971-ci ildə Zolgüəc kəndindən Məmmədlilərdən Qədir kişinim qızı 

Manya xanımla ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç qız dünyaya gəlmişdir.  

Qızları Nüşabə Zolgüəc kəndindən Məmmədli tayfasından Əli kişinın oğlu 

Əmrahla evlənmişdir və bu evlilikdən iki qız – Günel, Güllü və bir oğlan – Elcan 

dünyaya gəlmişdir. Əmrah 1980-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun 

Sənayenin iqtisadiyatı fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur. 1981-ci ildə 

Moskva şəhərində hərbi xidmət keçmişdir. Hərbi xidmətini bitirib gəldikdən sonra 

təhsilini davam etdirmiş və 1987-ci ildə universitetdən məzun olduqdan sonra 

Azərbaycan və Gürcüstan Respublikasının müxtəlif idarələrində məsul vəzifələrdə 

çalışmışdır. Nüşabə xanım isə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Pedoqoji 

İnstitutunun filologiya fakültəsini bitirmişdir. Ortancıl qız Esmira, Gəncə şəhərində 

yaşayan, Zolgüəc kəndindən Ramazan kişinin oğlu Ramizlə  evlənmiş və bu 

   
            Həmid                                            Manya

Azərbaycanın Bərdə rayonu Mexanizasya idarəsində bir neçə il 
işlədikdən sonra, Bakı şəhərində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində uzun 
müddət müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 1971-ci ildə Zolgüəc kəndindən 
Məmmədlilərdən Qədir kişinim qızı Manya xanımla ilə ailə həyatı qur-
muşdur. Bu evlilikdən üç qız dünyaya gəlmişdir. 

Qızları Nüşabə Zolgüəc kəndindən Məmmədli tayfasından Əli 
kişinın oğlu Əmrahla evlənmişdir və bu evlilikdən iki qız – Günel, Güllü 
və bir oğlan – Elcan dünyaya gəlmişdir. Əmrah 1980-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Sənayenin iqtisadiyatı fakültəsinin qiyabi 
şöbəsinə daxil olmuşdur. 1981-ci ildə Moskva şəhərində hərbi xidmət 
keçmişdir. Hərbi xidmətini bitirib gəldikdən sonra təhsilini davam etdir-
miş və 1987-ci ildə universitetdən məzun olduqdan sonra Azərbaycan 
və Gürcüstan Respublikasının müxtəlif idarələrində məsul vəzifələrdə 
çalışmışdır. Nüşabə xanım isə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Pedoqoji 
İnstitutunun filologiya fakültəsini bitirmişdir. Ortancıl qız Esmira, Gəncə 
şəhərində yaşayan, Zolgüəc kəndindən Ramazan kişinin oğlu Ramizlə  
evlənmiş və bu evlilikdən bir oğlan – Ramin və bir qız – Ramilə dünya-
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ya gəlmişdir. Kicik qızı Pəri isə Əzizovlar tayfasından İmamalı kişinin 
nəvəsi İlhamla ailə həyatı qurmuşdur.

Hasan kişinin böyük qızı Gülüstan gənc yaşlarında at arabası-
nın təkərinin altında qalaraq faciəvi şəkildə həlak olmuşdur. Gülüstan 
Keçələrdən olan Qasım ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən Leylan 
adlı bir qızı dünyaya gəlmişdir. Leylan Allahverənlə ailə həyatı qurmuşdur.

Hasan kişinin ikinci qızı Gülanaz 1923-cü ildə anadan olmuşdur. 
O, İmamalı kişi ilə ailə həyatı qurmuşdur. Üçüncü qızı Mürvət Məmməd 
kişinin oğlu Camal ilə, dördüncü qızı Sona Ələz kişinin oğlu Sadıqla, 
beşinci qızı Şadya isə Bolnisi rayonunun Qoçulu kəndindən Arıxlı saki-
ni Cəlal kişi ilə ailə həyatı qurmuşdur. Şadyanın evliliyindən iki oğlan 
(Sayat, İnsaf) və iki qız (Sevda, Lalə) dünyaya gəlmişdir. 

Hasan kişi 1956-cı ildə çöldə qoyun otararkən qonşu Bəytəkər 
kəndindən Xanım oğlu İsmayılın oğlu Əlinin namərd gülləsinə tuş 
gəlmişdir və 65 yaşında dünyasını dəyişmişdir. Heç boşuna deyil ki, Hasan 
kişinin qəbir daşının istündə “Mərdlə həmişə mehriban ol, namərddən 
intiqamını al” sözləri yazılmışdır. 

Alı kişinin üçüncü oğlu Hümbətin Xanım (Lal arvad) adında bir qızı 
olmuşdur.

evlilikdən bir oğlan – Ramin və bir qız – Ramilə dünyaya gəlmişdir. Kicik qızı Pəri 
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dəyişmişdir. Heç boşuna deyil ki, Hasan kişinin qəbir daşının istündə “Mərdlə 

həmişə mehriban ol, namərddən intiqamını al” sözləri yazılmışdır. 

 Alı kişinin üçüncü oğlu Hümbətin Xanım (Lal arvad) adında bir qızı olmuşdur. 

       
                         Xanım 
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rayonunun Qoçulu kəndindən Arıxlı sakini Cəlal kişi ilə ailə həyatı qurmuşdur. 

Şadyanın evliliyindən iki oğlan (Sayat, İnsaf) və iki qız (Sevda, Lalə) dünyaya 
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Hasan kişi 1956-cı ildə çöldə qoyun otararkən qonşu Bəytəkər kəndindən Xanım 

oğlu İsmayılın oğlu Əlinin namərd gülləsinə tuş gəlmişdir və 65 yaşında dünyasını 

dəyişmişdir. Heç boşuna deyil ki, Hasan kişinin qəbir daşının istündə “Mərdlə 
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Xanım Əmirqulu kişi ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən 
Ceyran, Maral, İbrahim və Xəlil dünyaya gəlmişdir.

Xanım Əmirqulu kişi ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən Ceyran, Maral, 

İbrahim və Xəlil dünyaya gəlmişdir. 

 

 
 

          Müslüm,Mahizar,Qəhraman,Bilqeyiz,İbrahim və Pakizar 

 

Veyisov Əmirqulu Veyis oğlu Cənubu Azərbaycanın Təbriz şəhəri yaxınlığında 

yerləşən Tikantəpə kəndində anadan olmuşdur.O, İrandan Gürcüstana ticarət için  

gəlmişdir.  

          Oğlu İbrahim 1967-ci ildə Garadaş kəndindən Marneuli rayonunun Daştəpə 

kəndinə köcmüşdür. İbrahim Daştəpə kəndindən Bilqeys xanımla ailə həyatı 

qurmuş və bu evlilikdən Müslüm, İslam, Qəhraman adlı dörd oğlu və Pakizar, 

Mahizar adlı iki qızı dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda İbrahimin ailəsi Daştəpə 

kəndində yaşayır. Əmirqulunun oğlu Xəlil gənc yaşında rəhmətə getmişdir. 

 

 

Müslüm, Mahizar, Qəhraman, Bilqeyiz, İbrahim və Pakizar

Veyisov Əmirqulu Veyis oğlu Cənubu Azərbaycanın Təbriz şəhəri 
yaxınlığında yerləşən Tikantəpə kəndində anadan olmuşdur.O, İrandan 
Gürcüstana ticarət için  gəlmişdir. 

Oğlu İbrahim 1967-ci ildə Garadaş kəndindən Marneuli rayonunun 
Daştəpə kəndinə köcmüşdür. İbrahim Daştəpə kəndindən Bilqeys xanımla 
ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən Müslüm, İslam, Qəhraman adlı dörd 
oğlu və Pakizar, Mahizar adlı iki qızı dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda 
İbrahimin ailəsi Daştəpə kəndində yaşayır. Əmirqulunun oğlu Xəlil gənc 
yaşında rəhmətə getmişdir.
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                  İslam                                                             Bilqeyiz  

  

              
 

      
                  İslam                                                             Bilqeyiz  

  

              
 

         İslam                                                  Bilqeyiz

              
 

Qızı Ceyran Daştəpə kəndində ailə həyatı qurmuş və orada yaşayır. Maral isə İşıqlı 

kəndindən Müzəffər kişinin oğlu Astanla evlənmiş və bu evlilkdən Dünyamalı, 

Qurbanalı adlı iki oğlu və Telli, Mehriban, Şəfiqə adlı iki qızı dünyaya 

gəlmişdir.Astan 1943-cu ildə anadan olmuş, 1990-cı ildv vəfat etmişdir. Mehriban 

xalası oğlu ilə evlənmiş, Daştəpəyə gəlin köçmüşdür və bu evlilikdən bir oğlu, bir 

qızı olmuşdur. Müzəffər kişinin ikinci oğlu Alpaşa olmuşdur. O, Dağ Arıxlıdan bir 

xanımla evli idi və bu evlilikdən Valeh ismli bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Alpaşa 

1948-ci ildə anadan olmuş, 2005 –ci ildə vefat etmişdir. Oğlu İbrahim Daştəpə 

kəndindən Bilqeys xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən Müslüm, Tehran, 

İslam və Pakizar adlı dörd övladı dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda İbrahimin ailəsi 

Daştəpə kəndində yaşayır. 

 

                
 

Qızı Ceyran Daştəpə kəndində ailə həyatı qurmuş və orada yaşayır. Maral isə İşıqlı 

kəndindən Müzəffər kişinin oğlu Astanla evlənmiş və bu evlilkdən Dünyamalı, 

Qurbanalı adlı iki oğlu və Telli, Mehriban, Şəfiqə adlı iki qızı dünyaya 

gəlmişdir.Astan 1943-cu ildə anadan olmuş, 1990-cı ildv vəfat etmişdir. Mehriban 

xalası oğlu ilə evlənmiş, Daştəpəyə gəlin köçmüşdür və bu evlilikdən bir oğlu, bir 

qızı olmuşdur. Müzəffər kişinin ikinci oğlu Alpaşa olmuşdur. O, Dağ Arıxlıdan bir 

xanımla evli idi və bu evlilikdən Valeh ismli bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Alpaşa 

1948-ci ildə anadan olmuş, 2005 –ci ildə vefat etmişdir. Oğlu İbrahim Daştəpə 

kəndindən Bilqeys xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən Müslüm, Tehran, 

İslam və Pakizar adlı dörd övladı dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda İbrahimin ailəsi 

Daştəpə kəndində yaşayır. 
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Alı kişinin üçüncü oğlu Hümbətin Xanım (Lal arvad) adında bir qızı 
olmuşdur. Xanım Əmirqulu ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən 
Ceyran, Maral, İbrahim və Xəlil dünyaya gəlmişdir. 

Əmirqulu kişi İrandan gəlmiş və İranda yaşayan  tatlardan  olmuşdur. 

Qızı Ceyran Daştəpə kəndindən Mahmud ilə ailə həyatı qurmuş-
dur. Bu evlilikdən dörd oğlan ( Rustam, Kamal, Cəlal və Hapo) və iki qız 
(Zənurə,Zərminə) dünyaya gəlmişdir. Maral isə Ağbulak rayonunun İşıqlı 
kəndindən, Məsimin qızı Nazlı və Müzəffərin oğlu Astanla evlənmiş və bu 
evlilkdən Dünyamalı, Qurbanalı adlı iki oğlu və Telli, Mehriban, Şəfiqə 
adlı iki qızı dünyaya gəlmişdir.Astan 1943-cu ildə anadan olmuş, 1990-cı 
ildv vəfat etmişdir. Mehriban xalası oğlu ilə evlənmiş, Daştəpəyə gəlin 
köçmüşdür və bu evlilikdən bir oğlu, bir qızı olmuşdur. Müzəffər kişinin 
ikinci oğlu Alpaşa olmuşdur. O, Dağ Arıxlıdan bir xanımla evli idi və bu 
evlilikdən Valeh ismli bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Alpaşa 1948-ci ildə ana-
dan olmuş, 2005 –ci ildə vefat etmişdir. Oğlu İbrahim Daştəpə kəndindən 
Bilqeys xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən Müslüm, Tehran, İslam 
və Pakizar adlı dörd övladı dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda İbrahimin ailəsi 
Daştəpə kəndində yaşayır.

 
İbrahim(Gafgaz əsiri filmindən fragment) 

 

 

             
                                                                                      Əli və nəvələri                                             

İbrahim (Qafqaz əsiri filmindən fragment)



83

 
İbrahim(Gafgaz əsiri filmindən fragment) 

 

 

             
                                                                                      Əli və nəvələri                                             

  

Qızı Ceyran Daştəpə kəndindən Mahmud ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən 

dörd oğlan ( Rustam, Kamal, Cəlal və Hapo) və iki qız (Zənurə,Zərminə) dünyaya 

gəlmişdir. Maral isə Ağbulak rayonunun İşıqlı kəndindən, Məsimin qızı Nazlı və 

Müzəffərin oğlu Astanla evlənmiş və bu evlilkdən Dünyamalı, Qurbanalı adlı iki 

oğlu və Telli, Mehriban, Şəfiqə adlı iki qızı dünyaya gəlmişdir.Astan 1943-cu ildə 

anadan olmuş, 1990-cı ildv vəfat etmişdir. Mehriban xalası oğlu ilə evlənmiş, 

Daştəpəyə gəlin köçmüşdür və bu evlilikdən bir oğlu, bir qızı olmuşdur. Müzəffər 

kişinin ikinci oğlu Alpaşa olmuşdur. O, Dağ Arıxlıdan bir xanımla evli idi və bu 

evlilikdən Valeh ismli bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Alpaşa 1948-ci ildə anadan 

olmuş, 2005 –ci ildə vefat etmişdir.          

 

 

              
                                                                                                                                       

                        

   Dünyamalının qəbri                                   Əli və nəvələri 
 

 

 

  
Dünyamalının qəbri
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                                                                        Əli və nəvələri 
 

 

 

Əli və nəvələri

BÖLÜM II 
 
Yerməzlər 
 
        
                                                                         

       
               Canım anam Məleykə                    Soldan sağa; İradə;Veyis; 
                                                                        Nasxanım və Elman 
 

       
       İlyaz dayının nəvəsi, Vagifin gızı                Həmidin qızı və həyat yoldaşı 
       Nayilə və həyat yoldaşı                                                                                                         
     

 
 Canım anam Məleykə                        Soldan sağa; İradə;Veyis;
                                                           Nasxanım və Elman
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BÖLÜM II 
 
Yerməzlər 
 
        
                                                                         

       
               Canım anam Məleykə                    Soldan sağa; İradə;Veyis; 
                                                                        Nasxanım və Elman 
 

       
       İlyaz dayının nəvəsi, Vagifin gızı                Həmidin qızı və həyat yoldaşı 
       Nayilə və həyat yoldaşı                                                                                                         
     

     İlyaz dayının nəvəsi, Vaqifin gızı                  Həmidin qızı və kürəkəni
          Nayilə və həyat yoldaşı  

 
İsmihan və Elman
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Bacanak Fikrət və mən

              
                   İsmihan və Elman                               Bacanak Fikrət və mən 
 
 
 

                    
                        Alı                                                                       Həmid  
 
                    

  
               Alı                                 Həmid 
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Elman əfəndi rast gətirsin
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           Emil və Elşad                            Elman və Məlahət Əfqanıstan                                        

                                                                       (1989) Məzari Şərif şəhəri

  

                                      
                  Emil və Elşad                             Elman və Məlahət Əfqanıstan (1989) 
                                                                               Məzari Şərif şəhəri                                        
                                                                                                                                                     
                                              
 
 
 

             
                Hasan baba                                              Veyis və ailəsi                            
 
 
           
 
 

      Hasan baba                                       Veyis və ailəsi 
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Həmid və Xədicə 

Məleykə oğulları və nəvələri
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Anam Məleykə və mən 

Bişkek. Elman dərs verərkən



91

  
            Elman                               Professorlar: Elman, Nazilə, Surxay   

  
  Ağrı dağı Elman göbələk toplayır.                       Eldar xəstəxanada
       (Aya zəhərlənərsən yemə)
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Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildönümünə həsr olunan konfrans. Gəncə

 
Iğdır Elman.2017
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Şimalı Kipr. Professorlar; Elman və Surxay
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Elşad, Emil və Elman (qürcü xəngəli)

Elman Şimali Kipr Türk Respubliqası
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Soldan sağa: Prof. Elman H., Erkut Y. Prof. Mehmet H. A., 

Prof. Hacəli N., Prof.Mikdat. Girnə Kipr

Iğdır Professorlar: Fariz M. Evqeni Ş. və Elman H
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 Soldan sağa: Sona, Leylan, Rəşid,                          Şair və Veysal 
Zemfira, Adilə və Manya 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

   
               Şair                                     Şair (sənə guzu kəsim) 

           

 
    Soldan sağa: Sona, Leylan, Rəşid,                        Şair və Veysal 
         Zemfira, Adilə və Manya

 
 
 
                                                                             

       
 Soldan sağa: Sona, Leylan, Rəşid,                          Şair və Veysal 
Zemfira, Adilə və Manya 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

   
               Şair                                     Şair (sənə guzu kəsim) 

           

  

 
 
 
                                                                             

       
 Soldan sağa: Sona, Leylan, Rəşid,                          Şair və Veysal 
Zemfira, Adilə və Manya 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

   
               Şair                                     Şair (sənə guzu kəsim) 

                       Şair                                          Şair (sənə guzu kəsim)
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Şair və ailəsi

 
 
 
 
       

  
                                                 Şair və ailəsi 
 
 
 
 
 

 
             Şair və Rəsmiyə                                                   Şair 

  
     Şair və Rəsmiyə                                             Şair
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                 Əli, Rəsmiyə və Leyla                                         Akif           
      
            
 
 

                      
         Akif, Əli, Leyla və Nərmin                              Əli,Tərlan və Məleykə 
                                                                                                    
 
 
 
                      
                                                                    
 
 

 Əli, Rəsmiyə və Leyla                                    Akif          

Akif, Əli, Leyla və Nərmin

Əli,Tərlan və Məleykə
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               Məleykə və Məcid                      Qurvanalı (yavaş get aya yorularsan) 
 
 
 
 
 
 

           
 
    Əli (oğlum əlindən xata cıxar)                                  Elman. İsak sarayı.   
                                                                                    Doğubəyazit.2017            

  
        Məleykə və Məcid                                    Qurvanalı  

                                                                      (yavaş get aya yorularsan)

              
               Məleykə və Məcid                      Qurvanalı (yavaş get aya yorularsan) 
 
 
 
 
 
 

           
 
    Əli (oğlum əlindən xata cıxar)                                  Elman. İsak sarayı.   
                                                                                    Doğubəyazit.2017            

  
    Əli (oğlum əlindən xata cıxar)                       Elman. İsak sarayı.  
                                                                        Doğubəyazit.2017
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Elman-Novosibir-2018
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           Əli və Fərman                               Nüşabə və Alı müəllim

 
                  Emrax                                            Yahya bəy
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              Arakel səkizillik məktəbi 8- ci sinif 1968-1969 buraxılışı   
         

                                  

                            
                                           Elman                                                         Elman 
            

Arakel səkizillik məktəbi 8- ci sinif 1968-1969 buraxılışı  

  
             Elman                                          Elman
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Elman- Konfrans Şimalı Kipir adası-2018

  
     Anamın cənazəsi                                Atam Alının qəbri  

                                                                     (Molla quran oxuyur)
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IĞDIR üniversiteti soldan sağa:Dok.Türkan Arık,  
Prof.Devlət Cıraqov, Prof.Elman Hazar,Prof.Qənbər Kərimli ve  

Dok.Polad Əliyev .2018
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Manya və Məleykə. Ana və bala
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       Iğdır universiteti -Elman Hazar                Veysal, Sultan Saba Orbelyani 
 

 
                                       Elman-Sakarya Həndək-Türkiyə- 2016 
 

       Iğdır universiteti -Elman Hazar             Veysal, Sultan Saba Orbelyani

Elman-Sakarya Həndək-Türkiyə- 2016
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  Məleykə və nəvələri Asif və Nuranə           Professorlar: Elman Hazar və   
                                                                          Telhat Özdoğan

  

 
 
 
 

             
Məleykə və nəvələri Asif və               Professorlar: Elman Hazar və Telhat       
            Nuranə                                                                   Özdoğan 
 

      
 Veysal, Manya, Nuranə və Məleykə               Elman(çal, çal sənə gurban) 
 
 
 
 
 
 
 

            Veysal, Manya,                             Elman(çal, çal sənə heyran) 
          Nuranə və Məleykə
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                                          Qırğızıstan-2016 
 

 
      Arakel kəndindən molla Məhəmməd (allahu Ekbər..) 
“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”  
 

Qırğızıstan-2016

Arakel kəndindən molla Məhəmməd (Allahu Ekbər) 
“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” 
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          Veysal və Eldar                            Veysal-(maral gezer dağ üstə   
                                                                     bülbül  uçar bağ üstə)                
                                                                                    

                 
           Aleksey və xanımı                                                Elman                                               

  

  
 
 
 
 
 
 

          
          Veysal və Eldar                            Veysal-(maral gezer dağ üstə   
                                                                     bülbül  uçar bağ üstə)                
                                                                                    

                 
           Aleksey və xanımı                                                Elman                                               

         Veysal və Eldar                          Veysal-(maral gəzər dağ üstə  
                                                                        bülbül  uçar bağ üstə) 

  
 
 
 
 
 
 

          
          Veysal və Eldar                            Veysal-(maral gezer dağ üstə   
                                                                     bülbül  uçar bağ üstə)                
                                                                                    

                 
           Aleksey və xanımı                                                Elman                                               

  

  
 
 
 
 
 
 

          
          Veysal və Eldar                            Veysal-(maral gezer dağ üstə   
                                                                     bülbül  uçar bağ üstə)                
                                                                                    

                 
           Aleksey və xanımı                                                Elman                                                    Aleksey və xanımı                                       Elman
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Prof. Elman H., Arif və Prof. Kamal S.

Elşad, Selami Şahin və Məlahət.
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                                      Elman, Bişkek.2016 

 
                                               Garadaş kəndinin gəbiristanlığı 

Elman, Bişkek.2016

Qaradaş kəndinin qəbristanlığı
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Novosibir hava alanı-2016

Anamın cənazəsi
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                                     Matematik konferansı-Elman Hazar-Bişkek-2016 

        
                     Nigar                                                   Azər 

Riyaziyyat konfransı-Elman Hazar-Bişkek-2016

 
                                     Matematik konferansı-Elman Hazar-Bişkek-2016 

        
                     Nigar                                                   Azər 

  

 
                                     Matematik konferansı-Elman Hazar-Bişkek-2016 

        
                     Nigar                                                   Azər            Nigar                                                 Azər
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Məltəm və Emil
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                Elman, Məlahət və Elşad. Emilin toyu Sakarya-2018. Elman, Məlahət və Elşad. Emilin toyu Sakarya-2018.
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Bakı Devlət universiteti 1 kurs,                     Elman, Fuad, Zeynəp və Vüsalə 
yatakxana həyatı. Elman-1971 
                                       
 

    
                  Elman                                                  Kəntdəki evimiz. 
 
                                                                       
 
 
 
 
 

  
     Bakı Dövlət üniversiteti 1 kurs,             Elman, Fuad, Zeynəb və Vüsalə 
     yataqxana həyatı. Elman-1971

   
       Elman                                       Kənddəki evimiz.
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Elman- Riqa -2008.

Elman-Sumqayıt-2018
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119

Bakı şəhəri 1 N-li Fizika-Riyaziyat təmayüllü internat məktəbi
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Elman Novosibir-2018



121

Elman 60 yaş



122

Professorlar: Həyati Bəşirli və Elman Hazar- Bişkek- 2016



123

Qırğızıstan sazan balığı- Elman-2016 (həmən sazan kimi atlama)



124

Elman- Novosibir, Lomonosov adına Devlət universiteti-2016
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                                                Isık-göl - Qırğızıstan- Elman- 2016 
 
 

           
                   Kəmalə                                     Ayla, Elman baba səndən mən gorxmuram   
 

 

Isık-göl - Qırğızıstan- Elman- 2016
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              Kəmalə                                Ayla, Elman baba səndən  

                                                                         mən qorxmuram  

Novosibir- Riyaziyyat institutu-2018
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Soldan sağa: Elman, Fikrət və İlham
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Professor Elman Hazar Novosibir şəhəri Botanika bağı- 2016

Molla Məhəmməd



129

  
       Kənddəki evimiz                     Novosibirski-Matematik konfransı  

                                                                    ödül törəni. Elman- 2018

  

 

   
                     Kəntəki evimiz                        Novosibirski-Matematik konfransı     
                                                                      ödül törəni. Elman- 2018                                        
                                                                          
 

         
Professorlar: Kamal Soltanov və                   Prof.Elman Hazar və Prof.Ali 
Elman  Hazar                                                 Farajzadeh Bişkek-2018                                        
                                                                                                                                                      
                                                                           
                                                                                        
 

    Professorlar: Kamal Soltanov                 Prof.Elman Hazar və Prof.Ali 
            və Elman  Hazar                                Farajzadeh Bişkek-2018
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Ata oğul: Emil və Elman

Ayla və Elman (gül bala çiçək bala)
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Novosibir Riyaziyyat institutu -2018- Elman
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Elman- Bişkek -2016



133

Elman- Ağrı dağı- 2018
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Elman Iğdır üniversiteti, 2018 şahmat çempiyonu. Elman
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                                                             Bişkek -2018 
 
 
 
 

         
Veysal, Manya, Elman və Məleykə                        Günel və qızı 
 

Bişkek -2018

  

 
 
                                                             Bişkek -2018 
 
 
 
 

         
Veysal, Manya, Elman və Məleykə                        Günel və qızı 
     Veysal, Manya, Elman və Məleykə                          Günel və qızı
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                             Məlahət və Elşad 
                         

Məlahət və Elşad
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Sakarya

Anamın Cənazəsi- Elman-2018



138

 
                                               Elman –Bişkek- 2016 
 
 

Elman –Bişkek- 2016
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                                                                Elman- Bişkek -2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elman- Bişkek -2018
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Məleykə (canım anam)
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 S                                                                                                                                        
                              İki əmi oğlu (Sayaf və İnsafın oğulları) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
                   Akif                                                     Erkut, Elman və Muxtar                               

                                                                     
 

  

 
 
    

 S                                                                                                                                        
                              İki əmi oğlu (Sayaf və İnsafın oğulları) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
                   Akif                                                     Erkut, Elman və Muxtar                               

                                                                     
 

İki əmi oğlu (Sayaf və  İnsafın oğlanları)

 
 
    

 S                                                                                                                                        
                              İki əmi oğlu (Sayaf və İnsafın oğulları) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
                   Akif                                                     Erkut, Elman və Muxtar                               

                                                                     
 

  

 
 
    

 S                                                                                                                                        
                              İki əmi oğlu (Sayaf və İnsafın oğulları) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
                   Akif                                                     Erkut, Elman və Muxtar                               

                                                                     
 

             Akif                                        Erkut, Elman və Muxtar 
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                 Vüsalə və Veysal                                         İnsaf 
 
 

   
              Esmiranın həyat yoldaşı                        Tofigin qızı Nigar 
                    

                 
                 Vüsalə və Veysal                                         İnsaf 
 
 

   
              Esmiranın həyat yoldaşı                        Tofigin qızı Nigar 
                    

    Vüsalə və Veysal                                 İnsaf               
                 Vüsalə və Veysal                                         İnsaf 
 
 

   
              Esmiranın həyat yoldaşı                        Tofigin qızı Nigar 
                    

  

               
                 Vüsalə və Veysal                                         İnsaf 
 
 

   
              Esmiranın həyat yoldaşı                        Tofigin qızı Nigar 
                             Esmiranın həyat yoldaşı                            Tofigin qızı Nigar
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            Otoydakı yerimiz                              Elman- Iğdırın Qaradaş kəndində 
 

    
   Məleykə və  Sona pecdə  cörək bişirir                         Sərmayə 
 

                 O taydakı yerimiz                      Elman- Iğdırın Qaradaş kəndində

  
         Məleykə və Sona peçdə                                    Rəsmayə 
              çörək bişirirlər  
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                       Sərmayə                                       Tərlanın oğlu və nəvəsi 
 
 
 
 
 

           
                      Şair və dostları                                          Asif və oğlu 
 
 
 
 

      
                       Sərmayə                                       Tərlanın oğlu və nəvəsi 
 
 
 
 
 

           
                      Şair və dostları                                          Asif və oğlu 
 
 
 
 

    
                       Sərmayə                                       Tərlanın oğlu və nəvəsi 
 
 
 
 
 

           
                      Şair və dostları                                          Asif və oğlu 
 
 
 
 

  

    
                       Sərmayə                                       Tərlanın oğlu və nəvəsi 
 
 
 
 
 

           
                      Şair və dostları                                          Asif və oğlu 
 
 
 
 

                Şair və dostları                                     Asif və oğlu

                    Rəsmayə                                       Tərlanın oğlu və nəvəsi
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                    Qasım                                            Şair və dostu 
 
 

  
       Paşa (Eldarın nəvəsi yavaş ə… )             Anam, nəvəsi və Akif 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
                    Qasım                                            Şair və dostu 
 
 

  
       Paşa (Eldarın nəvəsi yavaş ə… )             Anam, nəvəsi və Akif 
 
 

                Qasım                                             Şair və dostu

 
 
 
 
 
 

  
                    Qasım                                            Şair və dostu 
 
 

  
       Paşa (Eldarın nəvəsi yavaş ə… )             Anam, nəvəsi və Akif 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
                    Qasım                                            Şair və dostu 
 
 

  
       Paşa (Eldarın nəvəsi yavaş ə… )             Anam, nəvəsi və Akif 
 
 

   Paşa (Eldarın nəvəsi yavaş ə… )                   Anam, nəvəsi və Akif
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                                 Elmanın Türkiyədən gələn qonaxları Elmanın Türkiyədən gələn qonaqları 
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Eldarın oğlu Saşa və gəlini                         Veyis və nəvəsi (bu yol Gəncəyə   
                                                                                       gedir galiba)                         
 
 
 

             
            Eldarın oğlu və ailesi                                            Əmrax və oğlu 
  
 

    
Eldarın oğlu Saşa və gəlini                         Veyis və nəvəsi (bu yol Gəncəyə   
                                                                                       gedir galiba)                         
 
 
 

             
            Eldarın oğlu və ailesi                                            Əmrax və oğlu 
  
 

     Eldarın oğlu Saşa və gəlini                              Veyis və nəvəsi 
                                                                 (bu yol Gəncəyə gedir deyəsən)

  
Eldarın oğlu Saşa və gəlini                         Veyis və nəvəsi (bu yol Gəncəyə   
                                                                                       gedir galiba)                         
 
 
 

             
            Eldarın oğlu və ailesi                                            Əmrax və oğlu 
  
 

  

  
Eldarın oğlu Saşa və gəlini                         Veyis və nəvəsi (bu yol Gəncəyə   
                                                                                       gedir galiba)                         
 
 
 

             
            Eldarın oğlu və ailesi                                            Əmrax və oğlu 
  
 

             Eldarın oğlu və ailəsi                                 Əmrah və oğlu
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                     Almaz toyda (sındırır)                           Tofiqin toyu 
                          
 
 
 
 

       
                         Tofiq                                                     Elman 
 
 
 
 
 
 

     
                     Almaz toyda (sındırır)                           Tofiqin toyu 
                          
 
 
 
 

       
                         Tofiq                                                     Elman 
 
 
 
 
 
 

        Almaz toyda (sındırır)                         Tofiqin toyu

   
                     Almaz toyda (sındırır)                           Tofiqin toyu 
                          
 
 
 
 

       
                         Tofiq                                                     Elman 
 
 
 
 
 
 

  

   
                     Almaz toyda (sındırır)                           Tofiqin toyu 
                          
 
 
 
 

       
                         Tofiq                                                     Elman 
 
 
 
 
 
 

                    Tofiq                                            Elman
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         Elman və tələbələri, Bişkek                    Prof.Elman H. və Prof.Ömər A. 
 
 
 
 
 
 
 

   
       Elman- Bişkekdə dostlatı ilə                                 Bişkek- Elman  
 
 
 

       
         Elman və tələbələri, Bişkek                    Prof.Elman H. və Prof.Ömər A. 
 
 
 
 
 
 
 

   
       Elman- Bişkekdə dostlatı ilə                                 Bişkek- Elman  
 
 
 

           Elman və tələbələri, Bişkek                           Prof.Elman H. və  
                                                                                 Prof.Ömər A.

     
         Elman və tələbələri, Bişkek                    Prof.Elman H. və Prof.Ömər A. 
 
 
 
 
 
 
 

   
       Elman- Bişkekdə dostlatı ilə                                 Bişkek- Elman  
 
 
 

  

     
         Elman və tələbələri, Bişkek                    Prof.Elman H. və Prof.Ömər A. 
 
 
 
 
 
 
 

   
       Elman- Bişkekdə dostlatı ilə                                 Bişkek- Elman  
 
 
 

       Elman- Bişkekdə dostlatı ilə                            Bişkek- Elman 

    
              Elman- Bişkek                                      Elman -Bişkek    
 

     
              Elman- Qırğızıstan                                  Elman -Qırğızıstan 
 

   
                    Elman                            Fatih E. Namik Z. Elman H.və Sebahədin S. 

  
    

              Elman- Bişkek                                      Elman -Bişkek    
 

     
              Elman- Qırğızıstan                                  Elman -Qırğızıstan 
 

   
                    Elman                            Fatih E. Namik Z. Elman H.və Sebahədin S. 

               Elman- Bişkek                                 Elman -Bişkek   
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              Elman- Bişkek                                      Elman -Bişkek    
 

     
              Elman- Qırğızıstan                                  Elman -Qırğızıstan 
 

   
                    Elman                            Fatih E. Namik Z. Elman H.və Sebahədin S. 

          Elman- Qırğızıstan                                Elman -Qırğızıstan

  

    
              Elman- Bişkek                                      Elman -Bişkek    
 

     
              Elman- Qırğızıstan                                  Elman -Qırğızıstan 
 

   
                    Elman                            Fatih E. Namik Z. Elman H.və Sebahədin S. 

                  Elman                                 Fatih E. Namik Z. Elman H.və 
                                                              Sebahədin S. Elman Bişkek

 
 

Elman Bişkek 

    
                    Elman                                   Elman -Manas universiteti -2016 
 
 
 
                                  

   
    Elman Bişkek (aya sən nə bilirsən               Elman Hazar ve Hasan   
         axı ləvəngi bişirmək nədir?)                              Cəlal Gözəl 
 
         
                                                                                 
 
                              

  

 
 

Elman Bişkek 

    
                    Elman                                   Elman -Manas universiteti -2016 
 
 
 
                                  

   
    Elman Bişkek (aya sən nə bilirsən               Elman Hazar ve Hasan   
         axı ləvəngi bişirmək nədir?)                              Cəlal Gözəl 
 
         
                                                                                 
 
                              

                  Elman                               Elman -Manas universiteti -2016
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Elman Bişkek 

    
                    Elman                                   Elman -Manas universiteti -2016 
 
 
 
                                  

   
    Elman Bişkek (aya sən nə bilirsən               Elman Hazar ve Hasan   
         axı ləvəngi bişirmək nədir?)                              Cəlal Gözəl 
 
         
                                                                                 
 
                              

  

 
 

Elman Bişkek 

    
                    Elman                                   Elman -Manas universiteti -2016 
 
 
 
                                  

   
    Elman Bişkek (aya sən nə bilirsən               Elman Hazar ve Hasan   
         axı ləvəngi bişirmək nədir?)                              Cəlal Gözəl 
 
         
                                                                                 
 
                              

           Elman Bişkek                 Elman Hazar ve Hasan Cəlal Gözəl 
    (aya sən nə bilirsən axı  
    ləvəngi bişirmək nədir?)                              

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

   
     Akademik Mixayilov və Elman                    Elşən, Elman və Qəhrəman 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

   
     Akademik Mixayilov və Elman                    Elşən, Elman və Qəhrəman 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

   
     Akademik Mixayilov və Elman                    Elşən, Elman və Qəhrəman 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

   
     Akademik Mixayilov və Elman                    Elşən, Elman və Qəhrəman 

     Akademik Mixayilov və Elman                Elşən, Elman və Qəhrəman
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Elman ,Qırqızıstan böyük elçisi                 Elman, Cinqiz Aytmatovun oğlu və 
 ilə   Hidayət Orucov və  rektör Səbahəddin,           Ahməd 
 Fatih 
                                  
                          
                                                                                            

   
 
 
 
 

  
Elman ,Qırqızıstan böyük elçisi                 Elman, Cinqiz Aytmatovun oğlu və 
 ilə   Hidayət Orucov və  rektör Səbahəddin,           Ahməd 
 Fatih 
                                  
                          
                                                                                            

 
 
 
 
 

  
Elman ,Qırqızıstan böyük elçisi                 Elman, Cinqiz Aytmatovun oğlu və 
 ilə   Hidayət Orucov və  rektör Səbahəddin,           Ahməd 
 Fatih 
                                  
                          
                                                                                            

  

 
 
 
 
 

  
Elman ,Qırqızıstan böyük elçisi                 Elman, Cinqiz Aytmatovun oğlu və 
 ilə   Hidayət Orucov və  rektör Səbahəddin,           Ahməd 
 Fatih 
                                  
                          
                                                                                            

Sağdan sola -Dosent Elman Hazar,                 Elman, Cingiz Aytmatovun  
Qırğızıstan Böyük Elcisi Hidayət                                  oğlu və Əhməd  
Orucov, Manas üniversiteti rektoru   
Professor Səbahəddin Balcı və  
müzisyən Fatih Erən
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                                                  Elman -Bişkekdə 

 
    Elman Hazar və Fatih Eren 

  

                              
 
 

 
                                                  Elman -Bişkekdə 

 
    Elman Hazar və Fatih Eren 

Elman -Bişkekdə

                              
 
 

 
                                                  Elman -Bişkekdə 

 
    Elman Hazar və Fatih Eren Elman Hazar və Fatih Eren
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  Həmidin nəvəsi                                               Elman Ağrı dağı 
          
 

 
Əli və nəvələri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  Həmidin nəvəsi                                               Elman Ağrı dağı 
          
 

 
Əli və nəvələri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Həmidin nəvəsi                                   Elman Ağrı dağı

 
Əli və nəvələri
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  Elman -Arpa çayı sazan balığı 5 kg                                 Əmim Həmid 
  
                       

 
 

       
Əmrax və oğlu                         Əmrax və dostu aşıg Cahangir 

   
 
 
 
 

 
 

  
    Elman -Arpa çayı sazan balığı 5 kq                       Əmim Həmid

 
 
 
 

  
 
  Elman -Arpa çayı sazan balığı 5 kg                                 Əmim Həmid 
  
                       

 
 

       
Əmrax və oğlu                         Əmrax və dostu aşıg Cahangir 

   
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

  
 
  Elman -Arpa çayı sazan balığı 5 kg                                 Əmim Həmid 
  
                       

 
 

       
Əmrax və oğlu                         Əmrax və dostu aşıg Cahangir 

   
 
 
 
 

 
 

                Əmrax və oğlu                          Əmrax və dostu aşıg Cahangir
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             Şahinin gızı Ayla                       Bakı bulvarı- Prof. Elman Hazar- 2019 

        
Bacanağın xalası oğlu Dos. Boris B.                   Saraydakı yerimiz 
və Elman H. 

 

  
            Şahinin gızı Ayla                        Bakı bulvarı- Prof. Elman 
                                                                      Hazar- 2019

 
                            

      
             Şahinin gızı Ayla                       Bakı bulvarı- Prof. Elman Hazar- 2019 

        
Bacanağın xalası oğlu Dos. Boris B.                   Saraydakı yerimiz 
və Elman H. 

 

  
          Bacanağın xalası oğlu                           Saraydakı yerimiz 
       Dos. Boris B. və Elman H.
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Həmidin ailəsi və rəhmətlik Səlimin oğlunun toyu                         

                 Həmidin ailəsi və rəhmətlik Səlimin oğlunun toyu 
 

 
                                                   Şam Düyə 
 

Şam Düyə
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        Nüşabə və nəvəsi 
 
 

Nüşabə və nəvəsi
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                  Isık- göl-Bişkek                                  Ata nə deyirsən?

  

 

  
 

Isık göl-Bişkek                     Ata ne deyirsen? 
 
 

   
Elman Araz çayında gızıl balıq tutur                         Məlahət vəəhim 

   Elman -Araz çayında gızıl balıq tutur                  Məlahət və Rəhim
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Iğdır Universiteti şahmat çempiyonu-2018

Emil və Rəhim(eləbil iki əkiz qardaşdır)
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 Ailə dostlarımız; soldan sağa Zeynəb, Nurgül,Nəcəf, 
Tekin və Azəri doktor

   Moskvadan gələn qonaqlar-Professorlar:Fariz, Andrey,  
Şeyin və Elman
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     Aya Fariz hoca, qoyma balıq qacdı                Şayir, Almaz və Akif

  
  Fariz rast dva tri…..şaqom marş                        Emil-düşünür
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Elşad və Məlahət Moskvada -2019
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Moskva- 2019- Məlahət
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Qırmızı meydan -Moskva- 2019 -Məlahət
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Fariz bəy və həyat gün yoldaşı Sima xanım

Kamal, Yılmaz, Elman və Mustafa-Bakı filarmoniya bağı
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Bakı konfrans -2017-Rektor Professor Mehmet Hakı Alma

Oğluca kəndi -Iğdır
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Moskva- 2019 -Məlahət
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Evlin doxturu hava limanında garşılama mərasimi

Ayla və anası(ura…..)
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Elvin və Fikrət (Ata bala)

Elman
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Elman-70 yaşın mübarək Kamal  müəllim 
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Elman -Bişkek-2018(yekə kişisən ə adama bir salam ver da)

Novosibir-riyaziyyat konfransı
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Soldan sağa: Ramo, Emil, Elman,Veysal və Veyis  
(anamın cənazəsindən Türkiyə dönürük)

Şahin, Afət və Elman-Sapanca-2018
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Əli və anam (oğlum Əli səni kim küsdürüb?)
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Moskva-Məlahət

Anacığım və mən
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Şəlalə- Sabanca- Məlahət
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Elman afiyət olsun, Allah orucunu qəbul etsin!
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Fariz -Qırmızı bulaq - Başkeçid  
(su soyukdur içilmez, yar şirindir keçilməz)

Kəndin bulağını 1955-ci ildə, Ayorta kəndindən kənd sovetinin sədri    
Oruc Mustafayevin köməkliyi ilə usta Saba düzəldib



179

Poxlas (Toylalar)
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                                                   Poxlas (Toylalar) 
 
 

 
                Veyisin gızı və nəvələri 
 

Veyisin qızı və nəvələri
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                      Veysal                                                 Veyis

Elman-Balxaş gölü-Aya dərinə getmə batarsan
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Elman

Yavaş ə …., Şahin
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Seminar

Riyaziyyat bölümünün seminarı-Iğdır universiteti-2019
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Riyaziyyat kafedrasının müdürü Professor Elman Hazar
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Professor Elman Hazar (Əliyev)
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III FƏSİL  

Qarəmətlilər

Deyilənlərə görə, Qarəmətli İmirzalı kişinin iki oğlu (Muxtar, Qara 
Məhəmməd) və iki qızı (Təzəil, Gülxanım) olmuşdur. Bunlardan 
Gülxanım Bəytəkər Qaraca kişi ilə evl olmuşdur.

Muxtar kişi və Qızxanım xanımın evliliyindən iki oğlan 
(Hüseynqulu, Yaradanqulu) və bir gız (Zöhrə) dünyaya gəlmişdir. Böyük 
oğlu Hüseynqulu 1908-ci ildə anadan olmuşdur. Muxtar kişi vergi üstündə 
gürcü vergi rəisini öldürmüş və uzun müddət dövlətdən gizlənmişdir. 
Zöhrə körpə ikən rəhmətə getmişdir. Muxtarın ölüm tarixi bilinmir.

                                                        III FƏSİL   

Qarəmətlilər 
Deyilənlərə görə, Qarəmətli İmirzalı kişinin iki oğlu (Muxtar, Qara 

Məhəmməd) və iki qızı (Təzəil, Gülxanım) olmuşdur. Bunlardan Gülxanım 

Bəytəkər Qaraca kişi ilə evl olmuşdur. 

Muxtar kişi və Qızxanım xanımın evliliyindən iki oğlan (Hüseynqulu və 

Yaradanqulu) dünyaya gəlmişdir. Böyük oğlu Hüseynqulu 1908-ci ildə anadan 

olmuşdur. Muxtar kişi vergi üstündə gürcü vergi rəisini öldürmüş və uzun müddət 

dövlətdən gizlənmişdir. Ölüm tarixi bilinmir. 

Hüseynqulu Səfərlərdən olan Bayram kişinin qızı, 1908-ci il təvəllüdlü Pəri 

xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən Süleyman, İmdad, Nəbi, Əmirxan, 

Mamed, Qara və bacıları Bənövşə doğulmuşdur.  
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Hüseynqulu Səfərlərdən olan Bayram kişinin qızı, 1908-ci il 
təvəllüdlü Pəri xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən Süleyman, 
İmdad, Nəbi, Əmirxan, Mamed, Qara və bacıları Bənövşə doğulmuşdur. 

Hüseynqulu İkinci Dünya müharibəsində almanlara qarşı döyüşlərdə 
iştirak etmişdir, müharibə veteranıdır. Dövlət tərəfindən bir necə dəfə pul 
və Zaporoji maşını alaraq mükafatlandırılmışdır. Hüseynqulu 1992-ci 
ildə, Pəri xanım isə 13.06.2004-ci il tarixində vəfat etmişdir. 

Soldan sağa; İmamalı, Hüseynqulu və Namaz

Hüseynqulunun böyük oğlu Süleyman Bakı şəhərində yaşayan 
Fəridə xanımla evlənmişdir. 

Pəri və Hüseyngulu
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Bu evlilikdən oğlu İlham və qızı İlhamə dünyaya gəlmişdir. İlham 
və  İlhamə hal-hazırda evlidirlər və Bakı şəhərində yaşayırlar. Süleyman 
və Fəridə xanım dünyalarını dəyişmişlər. 

Hüseynqulu kişinin ikinci oğlu İmdad Mehdi kişinin qızı Eminə 
xanımla evli olmuşdur. Bu evlilikdən dörd oğlan və dörd qız dünyaya 
gəlmişdir. Ailənin böyük oğlu Qəhrəman Hüseynalı kişinin qızı Nahidə 
ilə evlidir və bu evlilikdən oğlu Roman və qızı Sevinc dünyaya gəlmişdir. 
Qəhrəman Rabitə və Texnologiya Nazirliyinə bağlı qurumlarda çalışmış-
dır və hal-hazırda ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərində yaşayır. İkinci oğul 
olan Valeh Borçalı mahalından bir xanımla evlidir. Bu evlilikdən üç oğlan 
dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. Üçüncü oğul 
Sərdar Namaz kişinin oğlu Sabirin qızı Səbinə ilə ailə həyatı qurmuşdur. 
Bu evlilikdən iki qız dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Bakı şəhərində 
yaşayırlar. İmdadın kiçik oğlu Valqo Nəbinin qızı Nəzakətlə evlidir və bu 
evlilikdən bir oğlu (Ruhi) və bir qızı (Ruhiyə) dünyaya gəlmişdir. Hal-
hazırda Bakının Məmmədli kəndində yaşayırlar. 

  
           Eminə və İmdad  

İmdad kişinin qızı Minayə, qonşu Bəytəkər kəndindən Sədi ilə evli 
idi. Bu evlilikdən bir oğlu – Hasan və üç qızı olmuşdur. Sədi rəhmətə get-
mişdir. İkinci qızı Xoşqədəm İmamalı kişinin oğlu Əlixanla, üçüncü qızı 
Zahidə İlyasın oğlu Fərəməzlə, dördüncü qızı Nailə isə Haley ilə evlidir.
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Hüseynqulu kişinin üçüncü oğlu Nəbi Əli kişinin qızı Manya ilə 
evlidir. Bu evlilikdən dörd qızı, bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Qızı Adilə 
Borçalıdan evli olub və bu evlilikdən Tacir adlı bir oğlu vardır. Nəbinin 
ikinci qızı Aidə Allahverənin oğlu Şakirlə evlidir və bu evlilikdən iki qız 
(Aysel, Leylan) və bir oğlu (Şükür) olmuşdur. Qızı Nazifə Yəhyanın oğlu 
Elxanla evlidir. Ən kiçik qızı Nəzakət İmdadın oğlu Valqo (rəhmətə get-
mişdir) ilə evlidir. 

  

Xoşqədəm İmamalı kişinin oğlu Əlixanla, üçüncü qızı Zahidə İlyasın oğlu 

Fərəməzlə, dördüncü qızı Nailə isə Haley ilə evlidir. 

Hüseynqulu kişinin üçüncü oğlu Nəbi Əli kişinin qızı Manya ilə evlidir. Bu 

evlilikdən dörd qızı, bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Qızı Adilə Borçalıdan evli olub və 

bu evlilikdən Tacir adlı bir oğlu vardır. Nəbinin ikinci qızı Aidə Allahverənin oğlu 

Şakirlə evlidir və bu evlilikdən iki qız (Aysel, Leylan) və bir oğlu (Şükür) 

olmuşdur. Qızı Nazifə Yəhyanın oğlu Elxanla evlidir. Ən kiçik qızı Nəzakət 

İmdadın oğlu Valqo (rəhmətə getmişdir) ilə evlidir.  

 

    
                  Valqo və Nəzakət                            Ruhi və əmisi Qəhrəman 

 

 Oğlu Qafqaz Babakişilər kəndindən Əmirxanın qızı Alidə ilə ailə həyatı 

qurmuşdur və bu evlilikdən qızı Nuray və oğlu Nəbi dünyaya gəlmişdir. 

 Hüseynqulu kişinin digər oğlu Əmirxan Bolnisidən Roza xanımla evlidir və 

bu evlilikdən bir oğlu (Alim) və bir qızı dinyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Bakı 

şəhərinin Qaracuxur qəsəbəsində yaşayırlar. Oğlu Mamed Musa kişinin qızı Maya 

ilə evli idi. 

 
     Valqo və Nəzakət                               Ruhi və əmisi Qəhrəman

 Oğlu Qafqaz Babakişilər kəndindən Əmirxanın qızı Alidə ilə ailə 
həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən qızı Nuray və oğlu Nəbi dünyaya 
gəlmişdir.

 Hüseynqulu kişinin digər oğlu Əmirxan Bolnisidən Roza xanımla 
evlidir və bu evlilikdən bir oğlu (Alim) və bir qızı dinyaya gəlmişdir. Hal-
hazırda Bakı şəhərinin Qaracuxur qəsəbəsində yaşayırlar. Oğlu Mamed 
Musa kişinin qızı Maya ilə evli idi.
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Bu evlilikdən iki oğlu dünyaya gəlmişdir. Mamed gənc yaşlarında 
rəhmətə getmişdir. Oğlu Qara Məhərrəm kişinin qızı Güldərənlə evlidir. 
Bu evlilikdən üç oğlu olmuşdur: Araz, Ayaz və Azər. Böyük oğlu Araz 
Əlixanın qızı Günayla evlidir. O biri oğulları Ayaz və Azər subaydırlar.

  
             Qara və Güldərən                                  Qara
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Hüseynqulu kişinin qızı Bənövşə xanım Səfərlərdən Məmmədqulu 
ilə evlidir. 

                                                        
                                                             

 Bu evlilikdən iki oğlu dünyaya gəlmişdir. Mamed gənc yaşlarında rəhmətə 

getmişdir. Oğlu Qara Məhərrəm kişinin qızı Güldərənlə evlidir. Bu evlilikdən üç 

oğlu olmuşdur: Araz, Ayaz və Azər. Böyük oğlu Araz Əlixanın qızı Günayla 

evlidir. O biri oğulları Ayaz və Azər subaydırlar. 

Hüseynqulu kişinin qızı Bənövşə xanım Səfərlərdən Məmmədqulu ilə 

evlidir.  

 

 
                        Validə və Muxtar Validə və Muxtar

Muxtar kişinin ikinci oğlu Yaradanqulu qonşu Dəmirli kəndindən 
Hüseyn müəllimin bibisi Xınalı xanımla evli olmuşdur. Bu evlilikdən iki 
oğlan, bir qız dünyaya gəlmişdir. Böyük oğlu İbad Dəmirli kəndindən 
xalası qızı Qüdrət xanımla evlənmişdir və bu evlilikdən iki oğlu (Lətif, 
Rövşən/Osman) və üç qızı (Qənirə, Şamama və Natella) olmusdur. Oğlu 
Lətif Babakişilər kəndindən evlidir. 
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Rövşən isə gənc yaşlarında epilepsi xəstəliyindən vəfat etmişdir. 
Böyük qızı Qənirə qonşu Bəytəkər kəndindən Haley kişinin oğlu Qiyasla 
evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu və bir qızı olmuşdur. İkinci qızı Şamama 
Hasanxocalı kəndindən İsa bəylə evlidir. Xəyyam adında bir oğlu vardır. 
İbadın kicik qızı Natella isə Aşağı Güləvər kəndində evlidir.

Yaradanqulu kişinin ikinci oğlu Muxtar gənc yaşlarında Qazaxıstanda 
bir iş qəzasında vəfat etmişdir. Qızı Zöhrə xanım isə Məhəmməd kişinin 
oğlu Yəhya bəylə evlənmişdir. 

Mirzalı kişinin ikinci oğlu Qara Məhəmməd bir xanımla ailə həyatı 
qurmuş və bu evlilikdən oğlu Qurvban və qızı Səməngül (Qara Gülü) 
olmuşdur. Qurban uzun zaman kənddə kolxoz sədri işləmişdir.
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Oğlu Qurban Babakişilər kəndindən 1920-ci il təvəllüdlü Gülüstan 
xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

  
                Qurban                                           Gülüstan

Gülüstan xanımın atasının adı İmam, anasının adı isə Sona imiş. 
Bu evlilikdən bir oğlan (Ziyadxan) və üç qız (Diləfruz/Qotan), Tamaşa /
Larisa və Dilarə) dünyaya gəlmişdir. Gülüstan xanım 2000-ci ildə vəfat 
etmişdir. Qurbanın oğlu Ziyadxan Yuxarı Güləvər kəndindən Lalə xanım-
la evlidir və bu evlilikdən iki oğlu (Elçin, Elşad) və iki qızı (Elmira, 
Elnurə) olmuşdur.
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 Ziyadxanın oğlu Elçin Arıxlı kəndindən evlidir və iki qızı vardır. 
Elşad isə Saratovda yaşayır və rus qadınla evlidir. Elmira Babakişlər 
kəndindən Raufla evlidir və bu evlilikden iki oğlu vardır. Elmira 
Bakıda stomotoloji klinikada tibb bacısı olaraq çalışır. Elnurə isə 
İlyasla evlidir.

Qurban kişinin qızı Diləfruz (Qotan) həyat yoldaşı öldükdən sonra 
bir daha evlənmədi və  hal-hazırda Tiflis şəhərində yaşayır.

  
              Lalə xanım                                          Ziyadxan

Digər qızı Tamaşa (Larisa) isə Dələr kəndində Əsəd müəllimlə  
evlidir və övladları yoxdur. Sonuncu qızı Dilarə isə Başkeçid rayonu-
nun Söyünçay kəndinin sakini Yunus ilə evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu 
və bir qızı (Fərqanə) dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Bakı şəhərində 
yaşayır.
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               Elmira                                        Ziyadxan 

Qara Məhəmmədin qızı Qara Gülü Darvaz kəndində Əbuzər ilə evli 
olub, daha sonra boşanıbdır və bu evlilikdən Tacir adında oğlu olmuşdur. 
Daha sonra Dmanisi rayonunun Saatlı kəndindən Sədi ilə evlənibdir və 
bu evlilikdən övladları olmamışdır. İkinci əri də öldükdən sonra ömrünün 
sonuna qədər Bakıda, oğlu Tacirin yanında yaşamışdır.

Mirzalı kişinin qızı Təzəil isə Borçalının Qızılhacılı kəndində Qərib 
adlı biri ilə ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən Həmid adlı bir oğlan 
dünyaya gəlmişdir. Həmid müəllim sonralar oxumuş və  riyaziyat üzrə 
elmlər namizədi olmuş və Politexnik İnstitutunun Ali riyaziyyat kafed-
rasında həyatının sonunadək müəllim işləmişdir. Həmid müəllim Qazax 
rayonun Daş Salahlı kəndindən evli olmuş və bu evlilikdən iki oğlu dün-
yaya gəlmişdir. Həmid müəllimin kiçik oğlu Kamran Əliyev hal-hazırda 
polkovnik rütbəli polis məmurudur, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi 
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi 
vəzifəsində işləyir.
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            İmdad və Qara                                               Nəvi

          
        İmdad və Qara                                              Nəvi 

 

  
                  Qafqaz                                            Elmiranın böyük oğlu 

 

 

   
                  Qafqaz                                    Elmiranın böyük oğlu
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 Elmiranın kiçik oğlu                                Gülsafa və Dilarə

 
                                     Gəhraman 

 

 
 

Qəhraman 
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IV FƏSİL 

İsmayıllılar

Qaradaş kəndinin köklü tayfalarından biri də İsmayıllılar olmuşdur. 
Bu tayfanın evlatları, İsmayıl və bacısı Pəri olmuşdur. İsmayıl 
kişi Zeynəb xanımla ailə həyatı gurmuşdur və bu evlilkdən Cəlil 

adında oğlu və Sənəm adında qızı olmuşdur. Pəri xanım isə Vəliöğnü 
tayfasından Vəli kişi ilə evlənmişdir. Zeynəb isə Vəli kişinin bacısıdır. 
Sənəm Arakel kəndindən tat oğlu molla Əlinin anasıdır.

Cəlil kişi 1890-ci ildə anadan olmuşdur və 1880-ci il təvəllüdlü 
Xudaverdiyeva Qızxanım Məmmədhəsən qızı ilə ailə həyatı qurmuş-
dur. Bu evlilikdən dörd oğlu (Namaz,İsmayıl/Mosu, Mikeyil və Əsəd) 
olmuşdur. Qızxanım xanım 1980-ci ildə vəfat etmişdir. Cəlil kişi ikinci 
dəfə Başkeçid rayonunun Ormeşən kəndində 1905-ci il təvəllüdlü Nigar 
İsmayıl qızı ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən övladı olmamış-
dır. Nigar xanım 1980-ci ildə vəfat etmişdir. Deyilənlərə görə, Cəlil kişi 
Şura höküməti gəldikdən sonra kolxozda Məşədi kişidən sonra ikinci 
kolxoz sədri vəzifəsində işləmişdir. Cəlil kişi 1989-cı ildə vəfat etmişdir. 
İsmayıllılar kəntdən Yerməzlərdən Hasan kişigillən kirvədilər, beləki, 
Hasan kişi Cəlil kişinin oğlanları Mikeyil və Əsədin kirvəsidir və bu 
kirvəlik bugünə qədər davam edir.
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IV FƏSİL 

 

İsmayıllılar 
 
      Qaradaş kəndinin köklü tayfalarından biri də İsmayıllılar olmuşdur.Bu 

tayfanın evlatları, İsmayıl və bacısı Pəri olmuşdur. İsmayıl kişi Zeynəb xanımla ailə 

həyatı gurmuşdur və bu evlilkdən Cəlil adında oğlu olmuşdur. Pəri xanım isə 

Vəliöğnü tayfasından Vəli kişi ilə evlənmişdir. Zeynəb isə Vəli kişinin bacısıdır. 

 Cəlil kişi 1890-ci ildə anadan olmuşdur və 1880-ci il təvəllüdlü 

Xudaverdiyeva Qızxanım Məmmədhəsən qızı ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu 

evlilikdən dörd oğlu (İsmayıl/Mosu, Namaz, Mikeyil və Əsəd) olmuşdur. Qızxanım 

xanım 1980-ci ildə vəfat etmişdir. Cəlil kişi ikinci dəfə Başkeçid rayonunun 

Ormeşən kəndində 1905-ci il təvəllüdlü Nigar İsmayıl qızı ilə ailə həyatı 

qurmuşdur və bu evlilikdən övladı olmamışdır. Nigar xanım 1980-ci ildə vəfat 

etmişdir. Deyilənlərə görə, Cəlil kişi Şura höküməti gəldikdən sonra kolxozda 

Məşədi kişidən sonra ikinci kolxoz sədri vəzifəsində işləmişdir. Cəlil kişi 1989-cı 

ildə vəfat etmişdir. 

                                 
                               Cəlil                                                   Qızxanım                        Cəlil                                          Qızxanım 

Qızxanım xanım 1980-ci ildə vəfat etmişdir. Cəlil kişi ikinci dəfə 
Başkeçid rayonunun Ormeşən kəndində 1905-ci il təvəllüdlü Nigar 
İsmayıl qızı ilə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən övladı olmamışdır. 
Nigar xanım 1980-ci ildə vəfat etmişdir. Deyilənlərə görə, Cəlil kişi Şura 
höküməti gəldikdən sonra kolxozda Məşədi kişidən sonra ikinci kolxoz 
sədri vəzifəsində işləmişdir. Cəlil kişi 1989-cı ildə vəfat etmişdir.

  
        Nigar və Cəlil                                     Əsəd və Qızxanım
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                Cəlil və Əsəd                                         Vera
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Cəlil kişinin oğlu Namaz 1923-ci ildə anadan olmuşdur və Qardabani 
rayonundan olan Validə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç 
oğlan (Səməd, Sabir, Nizami) və bir qız (Zeynəb) dünyaya gəlmişdir. 
Namaz uzun müddət Garadaş kəndi və gonşu kəntlərlə bərabər gurulan 
kolxoz və sovxozlarda sədr və mühasib vəzifələrində işləmişdir.

Namaz kişi 29.03.2012-ci il tarixində dünyasını dəyişmişdir. Validə 
xanım 1923-ci ildə anadan olmuş, 1997-ci ildə vəfat etmişdir. 
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Cəlil kişinin oğlu Namaz 1923-ci ildə anadan olmuşdur və Qardabani rayonundan 

olan Validə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç oğlan (Səməd, Sabir, 

Nizami) və bir qız (Zeynəb) dünyaya gəlmişdir. 

Namaz kişi 29.03.2012-ci il tarixində dünyasını dəyişmişdir. Validə xanım 

1923-ci ildə anadan olmuş, 1997-ci ildə vəfat etmişdir.  

 

          
 

Oğlu Səməd Politeknik Universitetini bitirmişdir və xalası Zərifə xanımın 

qızı Lili ilə evlidir. Bu evlilikdən Samir və Ramin adlı iki oğlu olmuşdur. İkinci 

oğlu Sabir də Politeknik Universitetindən məzun olmuşdur. O, Yəhya kişinin qızı 

Qəndab xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən bir oğlu (Anar) və bir qızı 

(Səbinə) dünyaya gəlmişdir. Bunlardan Anar huquq fakultəsini bitirmişdir və hal-

hazırda Azərbaycan Vəkillər Koleqiyasında vəkil olarak işləyir.  

Üçüncü oğlu Nizami Politexnik Universitetini bitirmişdir və xalası qızı 

Ramidə ilə evlənmişdir. Bu evlilikdən iki oğlu (Cəlil, Ruzi) dünyaya gəlmişdir. 

  

Cəlil kişinin oğlu Namaz 1923-ci ildə anadan olmuşdur və Qardabani rayonundan 

olan Validə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən üç oğlan (Səməd, Sabir, 

Nizami) və bir qız (Zeynəb) dünyaya gəlmişdir. 

Namaz kişi 29.03.2012-ci il tarixində dünyasını dəyişmişdir. Validə xanım 

1923-ci ildə anadan olmuş, 1997-ci ildə vəfat etmişdir.  

 

          
 

Oğlu Səməd Politeknik Universitetini bitirmişdir və xalası Zərifə xanımın 

qızı Lili ilə evlidir. Bu evlilikdən Samir və Ramin adlı iki oğlu olmuşdur. İkinci 

oğlu Sabir də Politeknik Universitetindən məzun olmuşdur. O, Yəhya kişinin qızı 

Qəndab xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən bir oğlu (Anar) və bir qızı 

(Səbinə) dünyaya gəlmişdir. Bunlardan Anar huquq fakultəsini bitirmişdir və hal-

hazırda Azərbaycan Vəkillər Koleqiyasında vəkil olarak işləyir.  

Üçüncü oğlu Nizami Politexnik Universitetini bitirmişdir və xalası qızı 

Ramidə ilə evlənmişdir. Bu evlilikdən iki oğlu (Cəlil, Ruzi) dünyaya gəlmişdir. 

Oğlu Səməd Politexnik Universitetini bitirmişdir və xalası Zərifə 
xanımın qızı Lili ilə evlidir. Bu evlilikdən Samir və Ramin adlı iki oğlu 
olmuşdur. İkinci oğlu Sabir də Politexnik Universitetindən məzun olmuş-
dur. Sabir Bakı şəhərində polis təşkilatında işləmişdir. O, Yəhya kişinin 
qızı Qəndab xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən bir oğlu (Anar) 
və bir qızı (Səbinə) dünyaya gəlmişdir.

       

                   Sabir                                                 Qəndab 

Bunlardan Anar huquq fakultəsini bitirmişdir. O, hal hazırda ”S.Prim MMC 

də direktördur və ”Avand Kapital” MMC də direktördür və şirkət  Lizing 

xidmətləri üzrə fəaliyət göstərir. 

         

                   Sabir                                                 Qəndab 

Bunlardan Anar huquq fakultəsini bitirmişdir. O, hal hazırda ”S.Prim MMC 

də direktördur və ”Avand Kapital” MMC də direktördür və şirkət  Lizing 

xidmətləri üzrə fəaliyət göstərir. 

                    Sabir                                     Qəndab
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Bunlardan Anar huquq fakultəsini bitirmişdir. O, hal hazırda 
”S.Prim MMC də direktördur və ”Avand Kapital” MMC də direktördür 
və onun şirkəti Lizing xidmətləri üzrə fəaliyət göstərir.

                  

 

                      Anar                                                            Samirə                                          

Üçüncü oğlu Nizami Politexnik Universitetini bitirmişdir və xalası qızı 

Ramidə ilə evlənmişdir. Bu evlilikdən iki oğlu (Cəlil, Ruzi) dünyaya gəlmişdir. 

Namaz kişinin qızı Zeynəb isə Qardabani rayonundan Nəriman bəylə ailə 

həyatı qurmuşdur.  

  

                  

 

                      Anar                                                            Samirə                                          

Üçüncü oğlu Nizami Politexnik Universitetini bitirmişdir və xalası qızı 

Ramidə ilə evlənmişdir. Bu evlilikdən iki oğlu (Cəlil, Ruzi) dünyaya gəlmişdir. 

Namaz kişinin qızı Zeynəb isə Qardabani rayonundan Nəriman bəylə ailə 

həyatı qurmuşdur.  

                       Anar                                Samirə

Üçüncü oğlu Nizami Politexnik Universitetini bitirmişdir və xalası 
qızı Ramidə ilə evlənmişdir. Bu evlilikdən iki oğlu (Cəlil, Ruzi) dünyaya 
gəlmişdir.

Namaz kişinin qızı Zeynəb isə Qardabani rayonundan Nəriman bəylə 
ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilkdən bir oğlan və iki qız (Sevinc, Ülviye) 
dünyaya gəlmişdir. Sevinc Azərbaycan Tip Universitetini bitirmişdir hal 
hazırda Bakıda tip doktoru olarak işləyir. Ülviyə isə Bakı Devlət univer-
sitetinin şərqşunaslık fakultesini bitirmişdir. Zeynəb Azərbaycan İqtisad 
Universitetindən məzun olmuşdur.

               
         Zeynəb                                                              Nəriman                                                

Bu evlilkdən bir oğlan və iki qız (Sevinc, Ülviyə) dünyaya gəlmişdir. Sevinc 

Azərbaycan Tip Universitetini bitirmişdir hal hazırda Bakıda tip doktoru olarak 

işləyir. Ülviyə isə Bakı Devlət universitetinin şərqşunaslık fakultesini bitirmişdir. 

Zeynəb Azərbaycan İqtisad Universitetindən məzun olmuşdur. 

   
            Sərdar və Səbinə                Nihad (baba böyüyəndə mütləg polis 

olacam) 

                 
         Zeynəb                                                              Nəriman                                                

Bu evlilkdən bir oğlan və iki qız (Sevinc, Ülviyə) dünyaya gəlmişdir. Sevinc 

Azərbaycan Tip Universitetini bitirmişdir hal hazırda Bakıda tip doktoru olarak 

işləyir. Ülviyə isə Bakı Devlət universitetinin şərqşunaslık fakultesini bitirmişdir. 

Zeynəb Azərbaycan İqtisad Universitetindən məzun olmuşdur. 

   
            Sərdar və Səbinə                Nihad (baba böyüyəndə mütləg polis 

olacam) 

                      Zeynəb                           Nəriman
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Bu evlilkdən bir oğlan və iki qız (Sevinc, Ülviyə) dünyaya gəlmişdir. 
Sevinc Azərbaycan Tip Universitetini bitirmişdir hal hazırda Bakıda tip 
doktoru olarak işləyir. Ülviyə isə Bakı Devlət universitetinin şərqşunaslık 
fakultesini bitirmişdir. Zeynəb Azərbaycan İqtisad Universitetindən 
məzun olmuşdur.

               
         Zeynəb                                                              Nəriman                                                

Bu evlilkdən bir oğlan və iki qız (Sevinc, Ülviyə) dünyaya gəlmişdir. Sevinc 

Azərbaycan Tip Universitetini bitirmişdir hal hazırda Bakıda tip doktoru olarak 

işləyir. Ülviyə isə Bakı Devlət universitetinin şərqşunaslık fakultesini bitirmişdir. 

Zeynəb Azərbaycan İqtisad Universitetindən məzun olmuşdur. 

   
            Sərdar və Səbinə                Nihad (baba böyüyəndə mütləg polis 

olacam) 

  

               
         Zeynəb                                                              Nəriman                                                

Bu evlilkdən bir oğlan və iki qız (Sevinc, Ülviyə) dünyaya gəlmişdir. Sevinc 

Azərbaycan Tip Universitetini bitirmişdir hal hazırda Bakıda tip doktoru olarak 

işləyir. Ülviyə isə Bakı Devlət universitetinin şərqşunaslık fakultesini bitirmişdir. 

Zeynəb Azərbaycan İqtisad Universitetindən məzun olmuşdur. 

   
            Sərdar və Səbinə                Nihad (baba böyüyəndə mütləg polis 

olacam) 

          Sərdar və Səbinə                        Nihad (baba böyüyəndə mütləq  
                                                                                polis olacam)

 
                   Nəriman                            Ceyhun (doktor  əllərin ağrımasın) 
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Oğlu cərrah fleboloq Ceyhun Hüseynov, Azərbaycan Tip 
Universitetini bitirmişdir və hal-hazırda Bakıda Avrasya Hospitalında 
varikoz damar xəstəlikləri üzrə uzman həkim (cərrah) olaraq işləyir. 
Nəriman bəy uzun zaman Azərbaycan prokurorluk sistemində işləmişdir. 
Son illərdə isə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin üzvü olaraq işləmiş və 
təqaüdə çıxmışdır.

  

                           Nəriman                                     Ceyhun (doktor  əllərin ağrımasın)                      

 Oğlu cərrah fleboloq Ceyhun Hüseynov, Azərbaycan Tip Universitetini 

bitirmişdir və hal-hazırda Bakıda Avrasya Hospitalında varikoz damar xəstəlikləri 

üzrə uzman həkim (cərrah) olaraq işləyir. Nəriman bəy uzun zaman Azərbaycan 

prokurorluk sistemində işləmişdir. Son illərdə isə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 

üzvü olaraq işləmiş və təqaüdə çıxmışdır.              

   
            Nəriman bəyin evlatları                          Kirvələr,Namaz və Həmid 

  

  

                           Nəriman                                     Ceyhun (doktor  əllərin ağrımasın)                      

 Oğlu cərrah fleboloq Ceyhun Hüseynov, Azərbaycan Tip Universitetini 

bitirmişdir və hal-hazırda Bakıda Avrasya Hospitalında varikoz damar xəstəlikləri 

üzrə uzman həkim (cərrah) olaraq işləyir. Nəriman bəy uzun zaman Azərbaycan 

prokurorluk sistemində işləmişdir. Son illərdə isə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 

üzvü olaraq işləmiş və təqaüdə çıxmışdır.              

   
            Nəriman bəyin evlatları                          Kirvələr,Namaz və Həmid Nəriman bəyin övladları                       Kirvələr,Namaz və Həmid

    
                     Sabir                         Səməd (hara baxırsan gardaş)
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Cəlil kişinin ikinci oğlu İsmayıl 1929-ci ildə anadan olmuşdur. 
Evliliyini 1948-ci ildə kənddən Mehralı kişinin qızı Tellərlə (1925) 
qurmuşdur və bu evlilikdən beş oğlan – Mədəd, Zaman(1954), Vaqif, 
Cümşüd, Sayad və iki qız – Gülnarə, Nazı (Solmaz) dünyaya gəlmişdir.

   
                   İsmayıl                                      Tellər

 Bunlardan Mədəd Zolgöyəc kəndindən İskəndər kişinin qızı 
Qüdrətlə evli olmuş, daha sonra boşanmışlar və bu evlilikdən iki oğlu 
(Rasim, Nazim) və bir qızı (Elnurə) dünyaya gəlmişdir. Zaman Arakel 
kəndindən xalası Gülminazın qızı Gülçiçek xanımla evlidir. Zaman 
Azərbaycan Politeknik Universitəsindən məzun olmuşdur. Onun Çiçək 
xanımla evliliyindən iki oğlu (Turab, Orxan) və bir qızı (Samirə) olmuş-
dur. Vaqif Azərbaycan Pedoqoji Universitetini bitirmişdir və Bolnisidən 
olan Gülnarə xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən iki oğlu 
(Gündüz, Vasif) və bir qızı (Turanə) olmuşdur. Cümşüd xalası Bəstinin 
qızı Sərmayə ilə evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu (Rəşad) və iki qızı (Rima, 
Sima) dünyaya gəlmişdir. Sonbeşik Sayad isə Bolnisi rayonunun Arıxlı 
kəndindən Məryəm xanımla evlidir. Bu evlilikdən Haldun və Qızxanım 
adlı iki övladı dünyaya gəlmişdir. Gülnarə Valqemdən Hasanla evlidir 
və bu evlilikdən iki oğlu (İlham, Bayram) və bir qızı (Esmira) dün-
yaya gəlmişdir. Solmaz (Nazı) Ayorta kəndindən Qədir müəllimin 
oğlu Rövşənlə evlidir və bu evlilikdən iki oğlu (Elşən, Elcan) dünyaya 
gəlmişdir.
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Cəlil kişinin üçüncü oğlu Mikeyil qonşu Beytəkər kəndindən 
Sənəmlə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən iki qız (Qotan, Sürayə) 
və iki oğlan (Rəşid, Arif) olmuşdur. Bunlardan Qotan gənc yaşlarında 
rəhmətə getmişdir. Qızı Sürayə Daştəpə kəndindən olan Salman bəylə 
evlidir və bu evlilikdən üç oğlu vardır. Hal-hazırda Rusiyanın Tula 
şəhərində yaşayırlar. Böyük oğlu Rəşid isə Zolgüəc kəndindən olan 
Ramazan kişinin qızı Dilarə ilə evlidir və bu evlilikdən oğlu Azər və qızı 
Sənəm dünyaya gəlmişdir. Digər oğlu Arif isə Gürcüstanın Ağbulaq rayo-
nunun Şıxlı kəndindən olan Mənsurə xanımla evlidir. Bu evlilikdən iki 
qızı (Güllər, Elmira) və bir oğlu (Elvin) dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda 
Gəncə şəhərində yaşayırlar.

Mikeyil ikinci dəfə Zolgöyəc  kəndindən oaln Omar kişinin qızı 
Güllər xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən bir oğlu (İmamhüseyn) 
və iki qızı (Kəmalə, Səkinə) dünyaya gəlmişdir. İmamhüseyin Vahidin 
qızı Sərmayə ilə evli olmuş və bu evlilikdən Yusif adında bir oğlu olmuş-
dur. İmamhüseyin ikinci evliliyini Arakel kəndindən olan Xozeynin 
qızı Hicran ilə qurmuşdur. Bu evlilikdən oğlu Əli dünyaya gəlmişdir. 
Hal-hazırda Bakının Biləcəri qəsəbəsində yaşayırlar. Qızı Kəmalə xalası 
oğlu İmranla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir oğlu (Kamran) 
və bir qızı olmuşdur. Digər qızı Səkinə isə Daştəpə kəndindən bir şəxslə 
ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki qızı (Zivər, Sima) və bir oğlu 
(Mamed) dünyaya gəlmişdir.

  

(Kəmalə, Səkinə) dünyaya gəlmişdir. İmamhüseyin Vahidin qızı Sərmayə ilə evli 

olmuş və bu evlilikdən Yusif adında bir oğlu olmuşdur. İmamhüseyin ikinci 

evliliyini Arakel kəndindən olan Xozeynin qızı Hicran ilə qurmuşdur. Bu evlilikdən 

oğlu Əli dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Bakının Biləcəri qəsəbəsində yaşayırlar. 

Qızı Kəmalə xalası oğlu İmranla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir oğlu 

(Kamran) və bir qızı olmuşdur. Digər qızı Səkinə isə Daştəpə kəndindən bir şəxslə 

ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki qızı (Zivər, Sima) və bir oğlu (Mamed) 

dünyaya gəlmişdir. 

 

                        
                Mikeyil                                                       

Cəlil kişinin dördüncü oğlu olan Əsəd birinci evliliyini Şimali Qazaxıstanın 

Boqolyubov rayonunundan olan Vera Timofeyevna ilə qurmuşdur. Bu evlilikdən 

üç qız (Lyuba, Lida, Svetlana) və iki oğlan (Şahin, Saşa)  olmuşdur.  

 

                Mikeyil                                                      
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Cəlil kişinin dördüncü oğlu olan Əsəd birinci evliliyini Şimali 
Qazaxıstanın Boqolyubov rayonunundan olan Vera Timofeyevna ilə qur-
muşdur. Bu evlilikdən üç qız (Lyuba, Lida, Svetlana) və iki oğlan (Şahin, 
Saşa)  olmuşdur. 

      
 

Bunlardan Lyuba Bolnisi rayonunun Qaratikan kəndindən Əmirxan kişinin 

oğlu Ələddin müəllim ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Elçin, Mamed), bir qız 

(Çiçək) dünyaya gəlmişdir. Lida yuxarı Güləvər kəndindən Hilal kişinin oğlu Valeh 

ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Fariz, Afis), bir qız (Xatuna) olmuşdur. 

Svetlana Qaradaş kəndindən Xozeyin kişinin oğlu Ədil ilə ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən Mitxon və Rəqayil adlı iki övladları dünyaya gəlmişdir.  

  

                          Əsəd və Vera 

        
 

Bunlardan Lyuba Bolnisi rayonunun Qaratikan kəndindən Əmirxan kişinin 

oğlu Ələddin müəllim ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Elçin, Mamed), bir qız 

(Çiçək) dünyaya gəlmişdir. Lida yuxarı Güləvər kəndindən Hilal kişinin oğlu Valeh 

ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Fariz, Afis), bir qız (Xatuna) olmuşdur. 

Svetlana Qaradaş kəndindən Xozeyin kişinin oğlu Ədil ilə ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən Mitxon və Rəqayil adlı iki övladları dünyaya gəlmişdir.  

  

                          Əsəd və Vera 

Bunlardan Lyuba Bolnisi rayonunun Qaratikan kəndindən Əmirxan 
kişinin oğlu Ələddin müəllim ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Elçin, 
Mamed), bir qız (Çiçək) dünyaya gəlmişdir. Lida yuxarı Güləvər 
kəndindən Hilal kişinin oğlu Valeh ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan 
(Fariz, Afis), bir qız (Xatuna) olmuşdur. Svetlana Qaradaş kəndindən 
Xozeyin kişinin oğlu Ədil ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən Mitxon 
və Rəqayil adlı iki övladları dünyaya gəlmişdir. 

 

      
 

Bunlardan Lyuba Bolnisi rayonunun Qaratikan kəndindən Əmirxan kişinin 

oğlu Ələddin müəllim ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Elçin, Mamed), bir qız 

(Çiçək) dünyaya gəlmişdir. Lida yuxarı Güləvər kəndindən Hilal kişinin oğlu Valeh 

ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Fariz, Afis), bir qız (Xatuna) olmuşdur. 

Svetlana Qaradaş kəndindən Xozeyin kişinin oğlu Ədil ilə ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən Mitxon və Rəqayil adlı iki övladları dünyaya gəlmişdir.  

  

                          Əsəd və Vera            Əsəd və Vera
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                     Əsəd                                            Zeynəb

Hal-hazırda Rusiyanın Krasnodar vilayətində yaşayırlar. Şahin 
kənddən Qulu kişinin qızı Reyhanla evlidir. Bu evlilikdən iki qız (Alidə, 
Aynurə) və bir oğlan (Yura) olmuşdur. Oğlu Yura subaydır, birinci qızı 
Alidə gənc yaşlarında vəfat etmiş, ikinci qızı Aynurə isə Arakel kəndindən 
Bilal kişinin oğlu Cingiz ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən iki qız 
(Elvira və Telli) dünyaya gəlmişdir. Saşa Dmanisi rayonunun Hamamlı 
kəndindən Nəriman kişinin qızı Güldərən ilə evlidir. Bu evlilikdən oğlu 
Yalçın və qızı Nazilə dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda Bakının Bakıxanov 
qəsəbəsində yaşayırlar.   

Əsəd kişi ikinci evliliyini Azərbaycanın Daşkəsən rayonunun 
Cavaxtəpə kəndindən Əmrah kişinin qızı Zeynəblə qurmuşdur. Bu 
evlilikdən oğlu (Elnur) dünyaya gəlmişdir.
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Namaz
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    Vagif İsmayıl oğlu                          Sabir və  Fərman (görəsən bu 

(tamadalığa namizədəm )                          nərtaxtanı bilən varmı?)

  
      Leytenant - Zaman                              Zaman və Gülçicək
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Zaman və ailəsi

  
    Zaman hərbi qulluqda                    Ayla Turab gızı (Zaman baba men   

                                                                       böyüyende doktor olacam)
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     Qadir Samirənin oğlu                                Turab Zaman oğlu

  
             Solmaz                                                 Samirə
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Zamanın oğlu Turabın toyu

Orxanın toyu
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Soldan saga: Saşa, Zaman və Çümşüd            Gülnarə, Zaman və Solmaz

  
  Zaman (mələmə quzum mələmə….)                   Zaman- İstanbulda
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       Orxan və həyat yoldaşı Aytəkin xanım                                  Gülnarə                                                                      

 

          

                                 Səyad                                               Zaman    

  

 
 

                                                                                                                                                         

                          

       Orxan və həyat yoldaşı Aytəkin xanım                                  Gülnarə                                                                      

 

          

                                 Səyad                                               Zaman    

 Orxan və həyat yoldaşı Aytəkin xanım                        Gülnarə

  

 
 

                                                                                                                                                         

                          

       Orxan və həyat yoldaşı Aytəkin xanım                                  Gülnarə                                                                      

 

          

                                 Səyad                                               Zaman    
 

                Səyad                                                     Zaman   
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       Kəndin ortalığı (şeş qoşa)                            Sağdan sola İsmayıl,Prof. Elman   
                                                                            Hazar, Hüseyinalı və molla Məhəmməd 
                                                                       

               
Soldan sağa; Professor Elman Hazar;              Tellər ve gəlini Gülçiçek 

 Kənd sakini İsmayıl və Arakel Məhəmməd        (qəlin və gaynənə) 

  
Kəndin ortalığı (şeş qoşa)                 Sağdan sola İsmayıl,Prof. Elman  

                                               Hazar, Hüseyinalı və molla Məhəmməd

  
Soldan sağa; Professor Elman Hazar;                 Tellər ve gəlini Gülçiçək 
Kənd sakini İsmayıl və Arakel Məhəmməd              (qəlin və gaynənə)
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         İbrahim və İsmail                                      Tellər

  
   Mikeyil və İsmail                                  Bilal və Gülmünaz
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Solmazın ailəsi

  
  Bizim əsgər - Turab                                    Fazilin yoldaşı  
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                 İlham                                                   Adil

  
       Qülnarə və ailəsi                            Qülnarə, İlham və Esmira  
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Fazil və Zaman “qudalar ay qudalar” 
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Lamiyə, Adil və İlham  

Mədətin oğlunun toyu
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Orxan və ailəsi

  
                  Ayla                                                    Uğur
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                                            Samirə və Elşən                                                      Samirə və Elşən
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Orxan və həyat yoldaşı Aytəkin 
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Turab və həyat yoldaşı Şəhla
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                                                   Anar və ailəsi     Anar və ailəsi
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                                           Anar , Samirə , Səməd Haldun və İmamhüseyin  

 
                               Ruzi , Ceyhun , Səməd ,Anar, Zeynəb və Samirə 

Anar, Samirə, Səməd Haldun və İmamhüseyin

     

                                           Anar , Samirə , Səməd Haldun və İmamhüseyin  

 
                               Ruzi , Ceyhun , Səməd ,Anar, Zeynəb və Samirə Ruzi, Ceyhun, Səməd,Anar, Zeynəb və Samirə
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                             Sərdarın gızı Aminənin toyu(mübarek olsun!) 

 

 

  
                Sərdarın və ailəsi                                  Səbinə və Sərdar 

Sərdarın gızı Aminənin toyu(mübarek olsun!)

 
                             Sərdarın gızı Aminənin toyu(mübarek olsun!) 

 

 

  
                Sərdarın və ailəsi                                  Səbinə və Sərdar 

 
                             Sərdarın gızı Aminənin toyu(mübarek olsun!) 

 

 

  
                Sərdarın və ailəsi                                  Səbinə və Sərdar                   Sərdar və ailəsi                                    Səbinə və Sərdar
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                                            Cəlil, Mübariz və Anar 

 
                           Vaqif 

Cəlil, Mübariz və Anar
 

                                            Cəlil, Mübariz və Anar 

 
                           Vaqif Vaqif
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                        Tri muşketyor(Atos, Portos və Aramis) 

 
                      Namaz və ailəsi 

 

 

Tri muşketyor(Atos, Portos və Aramis)

 

                        Tri muşketyor(Atos, Portos və Aramis) 

 
                      Namaz və ailəsi 

 

 

Namaz və ailəsi
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   Sayad,Tellər və nəvələri                                          Məryəm və Sayad                              

 

 
                                    Validə xanım, oğlu və gəlini  

 

Sayad,Tellər və nəvələri                           Məryəm və Sayad
    

   Sayad,Tellər və nəvələri                                          Məryəm və Sayad                              

 

 
                                    Validə xanım, oğlu və gəlini  

 

Validə xanım, oğlu və gəlini
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                                                      İsmayıl 

 

 

 

İsmayıl



234

V FƏSİL 

Səfərlər

Səfərlər tayfasının öndə gələni Vəli evindən Vəli kişinin qardaşı 
Səfər kişi olmüşdur. Səfər kişinin oğlu Məmmədqulunun isə iki 
oğlu (Bayram (el içində kömür yeyən Bayram və Səfər) olmuşdur. 

Bunlardan Bayram kişi Zolgüəc kəndindən olan Güllü xanımla ailə həyatı 
qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlu (Rüstəm, Məhərrəm) və  iki qızı (Pəri 
və Sənəm) dünyaya gəlmişdir. 

Rüstəm 22.01.1922-ci il tarixində anadan olmuşdur.

V FƏSİL 
Səfərlər 
Səfərlər tayfasının öndə gələni Vəli evindən Vəli kişinin qardaşı Səfər kişi 

olmüşdur. Səfər kişinin oğlu Məmmədqulunun isə iki oğlu (Bayram (el içində 

kömür yeyən Bayram) və Səfər olmuşdur. Bunlardan Bayram kişi Zolgüəc 

kəndindən olan Güllü xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlu 

(Rüstəm, Məhərrəm) və  iki qızı (Pəri və Sənəm) dünyaya gəlmişdir.  

Rüstəm 22.01.1922-ci il tarixində anadan olmuşdur. 

 

             
 

 Rüstəm, Vəli evindən Məşədi kişinin qızı, 01.07.1932-ci il təvəllüdlü 

Micavat xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən dörd oğlan (Bayram, 

Novruz, Musa və İsa) dünyaya gəlmişdir. Rüstəm kişi uzun müddət Qaradaş 

kəndində rus dili müəllimi işləmişdir. Bundan başqa, Qaradaş kəndində ilk dəfə, 

“Pobeda” markalı maşın onun olmuşdur, daha sonra Moskviç, Vilis və başqa 
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Rüstəm, Vəli evindən Məşədi kişinin qızı, 01.07.1932-ci il 
təvəllüdlü Micavat xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən dörd 
oğlan (Bayram, Novruz, Musa və İsa) dünyaya gəlmişdir. Rüstəm kişi 
uzun müddət Qaradaş kəndində rus dili müəllimi işləmişdir. Bundan 
başqa, Qaradaş kəndində ilk dəfə, “Pobeda” markalı maşın onun olmuş-
dur, daha sonra Moskviç, Vilis və başqa maşınları da olmuşdur. Rüstəm 
16.07.1990-ci il tarixində, Micavat xanım isə 14.09.2008-ci il tarixində 
vəfat etmişdir. 

Ailənin böyük oğlu Bayram, Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Mühasibət 
uçotu fakültəsini bitirmiş və Sumqayıt şəhərində çalışmışdir. Bayram 
Ayorta kəndindən Minayə xanımla ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən 
bir oğlu (Azər) və iki qızı (Vəfa, Könül) dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda 
Bakı şəhərində yaşayırlar. İkinci oğul Novruz Ələz kişinin oğlu Oruc kişi-
nin qızı Sürayya ilə ailə həyatı qurmuş və bu evlilikdən iki oğlu dünyaya 
gəlmişdir. Novruz daha sonra Sürayya xanımdan ayrılmış və Zülfü xanım-
la evlənmişdir. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. Rüstəm kişinin 
üçüncü oğlu Musa Darvaz kəndindən Qənirə xanımla evlənmişdir və bu 
evlilikdən iki qız (Ramilə, Vüsalə), bir oğlan (Sahil) dünyaya gəlmişdir. 
Bunlardan Ramilə Həmzə və Şərqiyə xanımın gəlinidir. Dördüncü oğlu 
İsa Niyazalının qızı Firəngizlə evlənmişdir və bu evlilikdən iki oğlan 
(Mahir və Rustəm) və bir qız (Rahilə) dünyaya gəlmişdir. 

Bayram kişinin ikinci oğlu Məhərrəm 1918-ci ildə anadan olmuş-
dur. Məhərrəm 01.07.1919-cu il təvəllüdlü Gülxanım Nəsib qızı ilə ailə 
həyatı qurmuşdur.

Bu evlilikdən dörd qız və üç oğlan olmuşdur. Məhərrəm 21.07.1995-
ci il tarixində, Gülxanım isə 24.10.2015-ci il tarixində vəfat etmişdir. 
Bunlardan ilk qız Bastafa Qardabani rayonu sakininə ərə getmiş, ikinci 
qız olan Gülsəfa Hümbət kişinin oğlu Əhmət bəylə, üçüncü qız Güldərən 
Hüseynqulu kişinin oğlu Qara ilə evlidir. 
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Məhərrəm və Gülxanım
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Dördüncü qız olan Gülmayə gənc yaşında 11.06.2009-ci ildə 
rəhmətə getmişdir.

  
                Micavat                                             Rustam

  

         
                      Micavat                                                 Rustam 

 

           
 

 Ailənin böyük oğlu Niyazalı, Arakel kəndindən Hüryət xanımla ailə həyatı 

qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlu (İlqar, Vüqar) və iki qızı dünyaya gəlmişdir. 

Ortancıl oğul olan Ağamalı Emin kişinin qızı Dilşad ilə ailə həyatı qurmuşdur və 
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 Ailənin böyük oğlu Niyazalı, Arakel kəndindən Hüryət xanımla ailə 
həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlu (İlqar, Vüqar) və iki qızı dün-
yaya gəlmişdir. Ortancıl oğul olan Ağamalı Emin kişinin qızı Dilşad ilə 
ailə həyatı qurmuşdur və gənc yaşında rəhmətə getmişdir. Oğlu Şəmistan 
isə Yəhya kişinin qızı Tamara ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən 
bir oğlan, bir qız dünyaya gəlmişdir. Oğlu Sarxan Melorasiya və Su 
Təsərrufatı Açıq Səhimdar Cəmiyyətində işləyir.Melorasiya və torpakla-
rın rekultivasiyası ixtisasında fəlsəfə elimləri doktorudur.

gənc yaşında rəhmətə getmişdir. Oğlu Şəmistan isə Yəhya kişinin qızı Tamara ilə 

ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən bir oğlan, bir qız dünyaya gəlmişdir.Oğlu 

Sarxan Melorasiya və Su Təsərrufatı Açıq Səhimdar Cəmiyyətində 

işləyir.Melorasiya və torpakların rekultivasiyası ixtisasında fəlsəfə elimləri 

namizədidir. 

 

 

 
Sarxan və anası Tamara 

Məmmədqulunun digər oğlu Səfər, 07.02.1910-cu il təvəllüdlü, Mehdiqulu 

və Sultan arvadın qızı Minavar xanımla ailə həyatı qurmuşdur.  

 

Sarxan və anası Tamara

  
                     Səfər                                        Minavar



239

Məmmədqulunun digər oğlu Səfər, 07.02.1910-cu il təvəllüdlü, 
Mehdiqulu və Sultan arvadın qızı Minavar xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilikdən bir oğlu (Məmmədqulu) və üç qızı (Müğeydə, 
Şəfiqə və Rəfiqə) dünyaya gəlmişdir. Müğeydə Arakel kəndində,  Şəfiqə 
Daştıqullar kəndində,  Rəfiqə isə Ayorta kəndində ərdədir. 

         
 

Onu da xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Sultan xanımın Hüsein kişidən Abbas 

adında bir oğlu da olmuşdur. Sultan xanım Söyün öldükdən sonra onun əmisi oğlu 

Mehdiqulu ilə ailə həyatı qurmuşdur. Minavar xanım 20.10.2007-ci ildə vəfat 

etmişdir.  

                                
                                                    Abbas və Minavar 

Onu da xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Sultan xanımın Hüsein kişidən 
Abbas adında bir oğlu da olmuşdur. Sultan xanım Söyün öldükdən sonra 
onun əmisi oğlu Mehdiqulu ilə ailə həyatı qurmuşdur. Minavar xanım 
20.10.2007-ci ildə vəfat etmişdir. 

Abbas və Minavar
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Məmmədqulu Hüseynqulu kişinin qızı Bənövşə xanımla ailə həyatı 
qurmuşdur. Məmmədqulu o zamankı  Gəncə Kənd təsərrufatı institunun 
zootexniya və baytarlıq fakültəsini bitirmişdir və uzun müddət rayonda 
kolxoz ,sovxozlarda zootexnik vəzifəsində işləmişdir.Onun Bənövşə 
xanımla evliliyindən üç oğlan (Oqtay, Çingiz, Kamran) və bir qız (Arzu) 
dünyaya gəlmişdir. 

Məmmədqulu Hüseynqulu kişinin qızı Bənövşə xanımla ailə həyatı 

qurmuşdur. Bu evlilikdən üç oğlan (Oqtay, Çingiz, Kamran) və bir qız (Arzu) 

dünyaya gəlmişdir.  

 

  
Məmmədqulu (gələn gedən yoxdur                    Bənövşə  (əldən  duşmüşəm a   

ay Elman)                                                 Məmmədqulu)         

                                                                                                          

 Bunlardan Oqtay Arakel kəndindən olan bibisi oğlu Tofiqin qızı Rəna ilə 

evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu, bir qızı var. Çingiz Əli kişinin oğlu Elimxanın qızı 

ilə evlidir. Kamran isə qonşu Babakişilər kəndəndən Kamranın qızı ilə evlidir və 

hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Kamranın bu evlilikdən Səfər adında bir oğlu vardır. 

Arzu Babakişilər kəndindən Qədirin oğlu ilə evlidir.  

 

 

 

  

Məmmədqulu Hüseynqulu kişinin qızı Bənövşə xanımla ailə həyatı 

qurmuşdur. Bu evlilikdən üç oğlan (Oqtay, Çingiz, Kamran) və bir qız (Arzu) 

dünyaya gəlmişdir.  

 

  
Məmmədqulu (gələn gedən yoxdur                    Bənövşə  (əldən  duşmüşəm a   

ay Elman)                                                 Məmmədqulu)         

                                                                                                          

 Bunlardan Oqtay Arakel kəndindən olan bibisi oğlu Tofiqin qızı Rəna ilə 

evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu, bir qızı var. Çingiz Əli kişinin oğlu Elimxanın qızı 

ilə evlidir. Kamran isə qonşu Babakişilər kəndəndən Kamranın qızı ilə evlidir və 

hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Kamranın bu evlilikdən Səfər adında bir oğlu vardır. 

Arzu Babakişilər kəndindən Qədirin oğlu ilə evlidir.  

 

 

 

             Məmmədqulu (gələn gedən         Bənövşə (əldən duşmüşəm   
              yoxdur ay Elman)                       a Məmmədqulu)

Bunlardan Oqtay Arakel kəndindən olan bibisi oğlu Tofiqin qızı 
Rəna ilə evlidir. Bu evlilikdən bir oğlu, bir qızı var. Çingiz Əli kişinin 
oğlu Elimxanın qızı ilə evlidir. Kamran isə qonşu Babakişilər kəndəndən 
Kamranın qızı ilə evlidir və hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Kamranın 
bu evlilikdən Səfər adında bir oğlu vardır. Arzu Babakişilər kəndindən 
Qədirin oğlu ilə evlidir. 
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                       Musa və Niyaz                                Şirxan 
                  Məsmənin bulağında

  
                      Bayram                                     Musa

  
           Şəmistan və dostları                                 Okday 
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Hüseynalının Türkiyədən dayısı və ailəsi gəlib

  
            Ağamalı                                        Dilşad və Əfqan   
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             Bastafa                                         Gülsafa və Gülmaya    

 
Gülşah və Gülsafa   
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VI FƏSİL 

Keçəllər 

Keçəllərin nümayəndəsi Məsim Məmməd oğlu  (Keçəl), qardaşı 
Qasım, Bayram və bacıları Hürü, Zveydə, Fatma və Gızbəs. 

  
             Məsim                                               Pəri
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Iki gardaş -Allahverən və Gulu

  
                  Gasım                                           Allahverən    
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Məsim kişi Baxcalardan Pəri xanımla evli idi və bu evlilikdən 
Allahverən, Qulu (Tanrıverdi) adlı iki oğlu və Nazlı, Eminə və Güdrət  
üç qızı dünyaya gəlmişdir. Bunlaran Allahverən əmisi qızı Leylan ilə 
evlənmişdir və bu evlilikdən üc qız (Şərqiyə, Xanım və Tamara) və iki 
oğlan (Zakir, Şakir) dünyaya gəlmişdir. Bayramın birinci arvadı  gonşu 
Arakel kəndindən olmuşdur bu evlilikdən üç gız Fatma, Balağız və Yetər 
dünyaya gəlmişdir. İkinçi evliliyi isə Garanzadenin gızı Lala il olmuşdur 
və bu evlilikden Nənəxanım,Qələmkar dünyaya gəlmişdir. Nazlı Ağbulak 
rayonunun Işıxlı kəndindən Müzəffər kişi ilə evli olmuşdur.

Məsim və gızı Eminə

  

 
                                               Məsim və gızı Eminə 
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 Bunlardan Zakir qonşu Bəytəkər kəndindən Mursaqlı kişinin qızı 
Dilşad xanımla evlənmişdir və bu evlilikdən üç oğlan (Ramiz, Valeh və 
Saleh) dünyaya gəlmişdir. İkinici oğul Şakir Alı müəllimin nəvəsi Nəbi 
və Manyanın qızı Aidə xanımla evlidir və bu evlilikdən iki qız (Aysel, 
Leylan) və bir oğlan (Şükür) dünyaya gəlmişdir. Şərqiyə Məşədi kişinin 
nəvəsi və İsaxan kişinin oğlu Həmzə ilə ailə həyatı qurmuşdur. Xanım 
Arakel kəndində yaşayan bibisi oğlu Kamalın oğlu Əmrahla evlidir. 
Tamara isə gənc yaşında vəfat etmişdir və bir oğlu (Samir) və iki qızı 
(Səbinə, Şaxı) qalmıştır. 

Məsim kişinin ikinci oğlu Qulu Bəhruzə xanımla evli idi, bu 
evlilikdən iki oğlan (Bəkir, Etibar) və bir qız dünyaya gəlmişdir.

Qulu

 Bunlardan Bəkir Əli kişinin qızı Tahirə xanımla evlidir və bu 
evlilikdən iki oğlan dünyaya gəlmişdir. Etibar da evlidir və Sumqayıt 
şəhərində yaşayır. Qızı Əminə Arakel kəndinə ərə getmişdir, diğər qızı 
Nənəxanım isə Bəytəkər kəndindən Şəmillə evlənmişdir. 

  Qasım kişi İkinçi Dünya müharibəsinə getmiş və geri dönməmişdir. 
Qasım Hasan kişinin qızı Gülüstanla evli olmuş və bu evlilikdən Leylan 
adlı bir qızları dünyaya gəlmişdir.

   Bacıları Hürü xanım isə Mehralı kişi ilə evli olmuşdur.



248

  Qasım kişi İkinçi Dünya müharibəsinə getmiş və geri dönməmişdir. Qasım 

Hasan kişinin qızı Gülüstanla evli olmuş və bu evlilikdən Leylan adlı bir qızları 

dünyaya gəlmişdir. 

   Bacıları Hürü xanım isə Mehralı kişi ilə evli olmuşdur. 
 

 

                Qaradaş iptidayi məktəbi Qaradaş iptidayi məktəbi
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Keçəllər ailəsi



250

VII FƏSİL 

Mehralı oğulları

Mehralı oğulları, deyilənlərə görə, Qaraçöpə qonşu Arakel 
kəndindən köçmüşlər. Mehralı kişi Qaradaş kəndindən Məsim 
kişinin bacısı Hürü xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 

Bu evlilik Mehralı kişinin ikinci evliliyi idi. Birinci evlilikdən 
1913-cü ildə İmamalı dünyaya gəlmişdir. Hürü xanımla evliliyindən isə 
qızları Tellər, Bəsti, Güllər, Nərgiz, oğulları Məcid və Salman dünyaya 
gəlmişdir.

 

 

 

 

        
Gülümnaz Arakel kəndində Bilal kişi ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlu 

(Pənah, İsfahan) və beş qızı (Gülbayaz, Gülçiçək, Gülaçar və Xanım) olmuşdur. 

İmamalı kişi ikinci evliliyini Yuxarı Güləver kəndindən 18.01.1918-ci il təvəllüdlü 

Mərzə Oruc qızı ilə qurmuşdur.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        
Gülümnaz Arakel kəndində Bilal kişi ilə evlidir. Bu evlilikdən iki oğlu 

(Pənah, İsfahan) və beş qızı (Gülbayaz, Gülçiçək, Gülaçar və Xanım) olmuşdur. 

İmamalı kişi ikinci evliliyini Yuxarı Güləver kəndindən 18.01.1918-ci il təvəllüdlü 

Mərzə Oruc qızı ilə qurmuşdur.  
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İmamalı kişi ilk evliliyini İdris kişinin qızı Şəhrabanu ilə qurmuşdur 
və bu evlilikdən Gülümnaz adlı bir qızı olmuşdur. 

Gülümnaz Arakel kəndində Bilal kişi ilə evlidir. Bu evlilikdən iki 
oğlu (Pənah, İsfahan) və beş qızı (Gülbayaz, Gülçiçək, Gülaçar və Xanım) 
olmuşdur. İmamalı kişi ikinci evliliyini Yuxarı Güləver kəndindən 
18.01.1918-ci il təvəllüdlü Mərzə Oruc qızı ilə qurmuşdur. 

                              
                                        Gülümnaz və gızı Gül-çiçək 

Bu evlilikdən oğulları Vəkil dünyaya gəlmişdir. Vəkil Məmməd kişinin qızı 

Dilanar xanımla evli idi. Bu evlilikdən dörd qız (Mətanət, Sədaqət, Yeganə, Sevil), 

bir oğlu (Cavanşir, el içində Alyoşa) dünyaya gəlmişdir. 

      
                       Vəkil                                                      Dilanar 

Gülümnaz və qızı Gülçiçək
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Bu evlilikdən oğulları Vəkil dünyaya gəlmişdir. Vəkil Məmməd 
kişinin qızı Dilanar xanımla evli idi. Bu evlilikdən dörd qız (Mətanət, 
Sədaqət, Yeganə, Sevil), bir oğlu (Cavanşir, el içində Alyoşa) dünyaya 
gəlmişdir.

                              
                                        Gülümnaz və gızı Gül-çiçək 

Bu evlilikdən oğulları Vəkil dünyaya gəlmişdir. Vəkil Məmməd kişinin qızı 

Dilanar xanımla evli idi. Bu evlilikdən dörd qız (Mətanət, Sədaqət, Yeganə, Sevil), 

bir oğlu (Cavanşir, el içində Alyoşa) dünyaya gəlmişdir. 

      
                       Vəkil                                                      Dilanar 

Vəkil 
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Dilanar

Yeznələri Yuxarı Güləver kəndindəndir: Pərviz (Mətanətin həyat 
yoldaşı), Xanlar (Sədaqətin həyat yoldaşı), Telman (Sevilin həyat yoldaşı) 
və Əhməd (Yeganənin həyat yoldaşı). Kicik qız Sevil ailəsi ilə birlikdə 
Bakı şəhərində məskunlaşmışdır. Ailəli olan digər qızlar hal-hazırda 
Rusiyanın müxtəlif bölgələrində yaşayırlar. Vəkil uzun sürən xəstəlikdən 
sonra gənc yaşlarında vəfat etmişdir. İmamaliyev İmamalı 2004-ci ildə, 
Mərzə Oruc qızı isə 29.07.2009-cu il tarixində vəfat etmişdir.

Mehralı kişinin qızı Tellər İsmayil ilə evlidir, digər qızı Nərgiz 
Yuxarı Güləver kəndində Daşdəmirilə evli idi. Bu evlilikdən  Ələddin 
və Ədil dünyaya gəlmişdir. Bəsti Zol-göyəcdə Hüseyinəli ilə evlidir. Bu 
evlilikdən üç oğlu Şükür, Bəkir, Tacir və gızları Gülaya, Zərifə, Zemfira 
(Sərmaya) olmuşdur. Güllər isə Cəfərli kəndində Salmanla ailə həyatı 
gurmuşdur. Bu evlilikdən beş oğlu Telman, Teymur, Gurban, Ebülfet, 
Şahin (hal hazırda Almanyada mühəndis işləyir) gızları Həmayıl, Minaya 
və Əsmaya. 
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Mehralı kişinin Hürü xanımdan olan oğlu Məcid Çatax kəndindən 
Oruc kişinin qızı Gülü xanımla evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Fazil, 
Habil), üç qız (Fəridə, Sevda və Cahan) dünyaya gəlmişdir. Bunlardan 
Fəridə Pünhan ilə evlidir və bu evlilikdən oğlu Elmar və qızı Elza dünyaya 
gəlmişdir. Sevda Almaz bəylə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən qızı 
Alidə, iki oğlu – Ruslan və Zabit dünyaya göz açmışdır.

Məcid yox belə olmaz
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Mehralı kişinin Hürü xanımdan olan oğlu Məcid Çatax kəndindən Oruc 

kişinin qızı Gülü xanımla evlidir. Bu evlilikdən iki oğlan (Fazil, Habil), üç qız 

(Fəridə, Sevda və Cahan) dünyaya gəlmişdir. Bunlardan Fəridə Pünhan ilə evlidir 

və bu evlilikdən oğlu Elmar və qızı Elza dünyaya gəlmişdir. Sevda Almaz bəylə 

ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən qızı Alidə, iki oğlu – Ruslan və Zabit 

dünyaya göz açmışdır. 

 

 

    
Məcid yox belə olmaz                                         Famil 

 

 

 Cahan Hidayət bəylə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir qız (İrina) 

dünyaya gəlmişdir. Fazil isə Arakel kəndindən olan Gülümnazın qızı Xanım ilə 

evlidir və bu evlilikdən qızları Sərcan, Aytəkin ve Aylin doğulmuşdur. Habilin ilk 

xanımı Darvaz kəndindən olmuşdur və bu evliliyindən Pinar adında bir  qızı vardır. 

Habil

 Cahan Hidayət bəylə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir qız 
(İrina) dünyaya gəlmişdir. Fazil isə Arakel kəndindən olan Gülümnazın 
qızı Xanım ilə evlidir və bu evlilikdən qızları Sərcan, Aytəkin ve Aylin 
doğulmuşdur. Habilin ilk xanımı Darvaz kəndindən olmuşdur və bu 
evliliyindən Pinar adında bir  qızı vardır. İkinci evliliyini isə Babakişilər 
kəndindən olan Omarın qızı Çimnaz ilə qurmuşdur və bu evlilikdən Elvin 
oğlan, bir Aytaç qız dünyaya gəlmişdir.

Mehralı kişinin ikinci oğlu Salman Bəytəkər kəndindən olan Səyyarə 
xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən üç oğlu(Soso,Tamazi ve 
Lyova) dünyaya gəlmişdir. Salman və ailəsi hal-hazırda Tiflis şəhərində 
yaşayır.
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Salman

Gülnarə,Hürü nənə və Salman
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Fazil və ailəsi



VIII FƏSİL 

Əzizovlar

Əzizovlar tayfasından olan İdris kişinin və Gözəl xanımın bir oğlu 
(İmamalı) və iki qızı (Şəhrəbanu və Fatmanisə) olmuşdur. Gözəl 
xanım Məşədi Mahmudun əmisi gızı Fatma xanımın qızı idi. 

Bilindiyi kimi Vəli kişinin gardaşı Səfər kişinin bir oğlu Məmmədqulu və 
bir qızı Fatma olmuşdur. Belə söylemek olarki Fatma xanım eyni zaman-
da kömür yiyən Bayramın mamasıidi. İdris kişinin isə Qardabani rayonun-
da yaşayan, Qaraca Məhəmməd adında qardaşı və Qızxanım xanım isimli 
bacısı vardır.

  
            İmamalı                                           Gülanaz xanım
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İmamalı(1918-15.08.1992) kişi Yerməzlərdən Hasan kişinin qızı 
Gülanaz (1928-26.11.2005) xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən 
üç oğlan (Aydın, Eyvaz, Əlixan) və dörd qız (Ayna, Gülara, Gülüzar və 
Şamama)  dünyaya gəlmişdir. 

Bunlardan Aydın 1947-ci ildə anadan olmuşdur, Valqem orta 
məktəbində və Marneuli rayonunda İnternat məktəbinin on birinci sini-
fini bitirdikdən sonra Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Avtomobil 
fakultəsinə daxil olmuşdur. Bu fakultəni bitirib, Azərbaycan Kənd 
Təsərüffatı Nazirliyində işləmişdir. Eyni nazirliyin Aqrolizinq cəmiyyəti 
sədrinin müavini olmuş və buradan təqaüdə çıxmışdır. O, qonşu Darvaz 
kəndindən meşəbəyi Rəhimin qızı Darican ilə ailə həyatı qurmuş və bu 
evlilikdən oğlu Vüqar və qızları Aygün və Aynur dünyaya gəlmişdir. 
Vuqar dayısı Almərdanın qızı ilə evlənmişdir və bu evlilikdən iki oğlu 
(İmamalı və Nihat) olmuşdur. Vuqar İqtisad Universitetinin Maliyyə 
uçotu fakultəsini bitirmişdir. Aydının qızı Aygün evli olub, Xural 
adında bir oğlu və Ailə adında bir qızı vardır. Aygün Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir və Bakıda 
həkim olarak işləyir. Aynur isə İqtisad Universitetini bitirmişdir və 
subaydır.

Bunlardan Aydın 1947-ci ildə anadan olmuşdur, Valqem orta məktəbində və 

Marneuli rayonunda İnternat məktəbinin on birinci sinifini bitirdikdən sonra 

Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Avtomobil fakultəsinə daxil olmuşdur. Bu 

fakultəni bitirib, Azərbaycan Kənd Təsərüffatı Nazirliyində işləmişdir. Eyni 

nazirliyin Aqrolizinq cəmiyyəti sədrinin müavini olmuş və buradan təqaüdə 

çıxmışdır. O, qonşu Darvaz kəndindən meşəbəyi Rəhimin qızı Darican ilə ailə 

həyatı qurmuş və bu evlilikdən oğlu Vüqar və qızları Aygün və Aynur dünyaya 

gəlmişdir. Vuqar dayısı Almərdanın qızı ilə evlənmişdir və bu evlilikdən iki oğlu 

(İmamalı və Nihat) olmuşdur. Vuqar İqtisad Universitetinin Maliyyə uçotu 

fakultəsini bitirmişdir. Aydının qızı Aygün evli olub, Xural adında bir oğlu və Ailə 

adında bir qızı vardır. Aygün Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktika 

fakültəsini bitirmişdir və Bakıda həkim olarak işləyir. Aynur isə İqtisad 

Universitetini bitirmişdir və subaydır. 

 

     
 

İmaməli kişinin ikinci oğlu Eyvaz 1951-ci ildə anadan olmuşdur. Orta 

məktəbi Şulaver kəndində bitirmişdir. 1975-ci ildə Azərbaycan Politeknik 

İnstitutunun Avtomobil fakultəsindən məzun olmuşdur. Daha sonra Daxili İşlər 

  

Bunlardan Aydın 1947-ci ildə anadan olmuşdur, Valqem orta məktəbində və 

Marneuli rayonunda İnternat məktəbinin on birinci sinifini bitirdikdən sonra 

Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Avtomobil fakultəsinə daxil olmuşdur. Bu 

fakultəni bitirib, Azərbaycan Kənd Təsərüffatı Nazirliyində işləmişdir. Eyni 

nazirliyin Aqrolizinq cəmiyyəti sədrinin müavini olmuş və buradan təqaüdə 

çıxmışdır. O, qonşu Darvaz kəndindən meşəbəyi Rəhimin qızı Darican ilə ailə 

həyatı qurmuş və bu evlilikdən oğlu Vüqar və qızları Aygün və Aynur dünyaya 

gəlmişdir. Vuqar dayısı Almərdanın qızı ilə evlənmişdir və bu evlilikdən iki oğlu 

(İmamalı və Nihat) olmuşdur. Vuqar İqtisad Universitetinin Maliyyə uçotu 

fakultəsini bitirmişdir. Aydının qızı Aygün evli olub, Xural adında bir oğlu və Ailə 

adında bir qızı vardır. Aygün Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktika 

fakültəsini bitirmişdir və Bakıda həkim olarak işləyir. Aynur isə İqtisad 

Universitetini bitirmişdir və subaydır. 

 

     
 

İmaməli kişinin ikinci oğlu Eyvaz 1951-ci ildə anadan olmuşdur. Orta 

məktəbi Şulaver kəndində bitirmişdir. 1975-ci ildə Azərbaycan Politeknik 

İnstitutunun Avtomobil fakultəsindən məzun olmuşdur. Daha sonra Daxili İşlər 
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İmaməli kişinin ikinci oğlu Eyvaz 1951-ci ildə anadan olmuşdur. 
Orta məktəbi Şulaver kəndində bitirmişdir. 1975-ci ildə Azərbaycan 
Politeknik İnstitutunun Avtomobil fakultəsindən məzun olmuşdur. Daha 
sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi idarəsində işləmişdir 
və polis polkovniki rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Eyvaz Kəpənəkçi 
kəndindən olan Vəlinin qızı Çiçək xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu 
evlilikdən üç oğlan (İlqar, İlham, Rövşən), bir qız (Aytən) olmuşdur. İlqar 
Azərbaycan Xalq Təsərüffatı Universitetinin Maliyyə uçotu fakültəsini 
bitirmişdir. 

  
        Çiçək xanım                                              Eyvaz

İlqar Marneulinin Mamey kəndindən polis polkovnik leytenantı 
Vahidin qızı Elnarə ilə evlidir. Bu evlilikdən İbrahim adında oğlu və 
Mədinə adında qızı olmuşdur. İlqar ITECH özəl şirkətində çalışır.
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İlqar Marneulinin Mamey kəndindən polis polkovnik leytenantı Vahidin qızı 

Elnarə ilə evlidir. Bu evlilikdən İbrahim adında oğlu və Mədinə adında qızı 

olmuşdur. İlqar ITECH özəl şirkətində çalışır. 

 

 

 

                       İmamalı                                                  Vagif, Əlixan və Zaman                              

 

İlham Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Universitetindən məzun olduqdan sonra 

Bakı Dövlət Universitetinin huquq fakultəsini bitirmişdir. Özəl bir şirkətin 

direktorudur. Atasının dayısı olan Həmidin qızı Pəri xanımla ailə həyatı qurmuşdur 

və bu evlilikdən iki oğlan (Rəhman, Aziz), bir qız (Fatimə) dünyaya gəlmişdir. 

İlham ITECH özəl şirkətinin direktorudur. O, Eyvazın qızı Aytən ilə evlidir və 

ailəsi ilə birlikdə Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşayır. Aytən Kooperativ 

İnstitutundan məzun olmuşdur. Rövşən subaydır və Azərbaycan Daxili İşlər 

Nazirliyində polis çavuşu rütbəsi ilə çalışır. Əlixan 1956-ci ildə anadan olmuşdur 

və orta məktəbi Zolgöyəc kəndində bitirdikdən sonra Azərbaycan Pedaqoji 

                    İmamalı                                      Vagif, Əlixan və Zaman

İlham Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Universitetindən məzun olduq-
dan sonra Bakı Dövlət Universitetinin huquq fakultəsini bitirmişdir. Özəl 
bir şirkətin direktorudur. Atasının dayısı olan Həmidin qızı Pəri xanımla 
ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlan (Rəhman, Aziz), bir qız 
(Fatimə) dünyaya gəlmişdir. İlham ITECH özəl şirkətinin direktorudur. 
O, Eyvazın qızı Aytən ilə evlidir və ailəsi ilə birlikdə Türkiyənin İstanbul 
şəhərində yaşayır. Aytən Kooperativ İnstitutundan məzun olmuşdur. 
Rövşən subaydır və Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində polis çavuşu 
rütbəsi ilə çalışır. Əlixan 1956-ci ildə anadan olmuşdur və orta məktəbi 
Zolgöyəc kəndində bitirdikdən sonra Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin 
Riyaziyyat fakültəsindən məzun olmuşdur. Əlixan İmdadın qızı Aynişan 
(Xoşqədəm) xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən oğlu Rəfael 
və iki qızı Günay və Xatirə olmuşdur. Əlixan Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun Riyaziyyat fakultəsindən məzun olduqdan sonra 
uzun müddət Bəytəkər kəndində müəllim işləmişdir. Hal-hazırda işləmir, 
təqaüdçüdür və Xaçmaz şəhərində  yaşayır. Oğlu Rəfael Azərbaycan 
Texniki Universitetinin Avtomatika və Hesaplama Texnikası fakültəsini 
bitirmişdir.
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                     Əlixan                                      Aynişan

Ailəlidir, iki oğlu var: Rəsul və Turan. Qızı Xatirə Azərbaycan 
Dillər Universitetini bitirmişdir və evlidir, Aylin adında bir qızı vardır. 
Digər qızı Günay Qaranın oğlu Arazla evlidir və üç oğlu (Elvin, Elcan və 
Emil) vardır. 

İmamalı kişinin qızı Ayna Bəytəkərdən olan Əmir kişinin oğlu 
Elbizər ilə ailə həyatı qurmuşdur. Elbizər gənc yaşlarında avtomobil 
qəzasında vəfat etmişdir. Bu evlilikdən bir oğlan (Polad) və iki qız 
(Ulduz və İradə) dünyaya gəlmişdir. Bunlar da evlidirlər, Bakıda yaşa-
yırlar. Ayna Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Ümümi Texniki Fənlər 
(ÜTF) fakültəsini bitirmiş, Qaradaş və Zolgüəc kəndlərində müəllim 
işləmişdir.

İmamalı kişinin ikinci qızı Gülarə Bolnisidən Nürəddin kişi-
nin oğlu Teymur ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən oğulları 
Renat və Rəşad dünyaya gəlmişdir. Gülarə xanım Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir və hal-hazırda 
Bakı şəhərindəki poliklinikalardan birində həkim olarak işləyir. Üçüncü 
qızı Gülüzar isə Bolnisi rayon sakini Veys müəllimin oğlu Elxanla evli-
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dir və bu evlilikdən bir qız, bir oğlan dünyaya gəlmişdir. Gülüzarın qızı 
Samirə və oğlu Rauf evlidir, hər ikisi Bakı şəhərində məskunlaşmışdır. 
Dördüncü qızı Şamama Babakişilər kəndindən Əbülfət bəy ilə evlidir. Bu 
evlilikdən iki qızı – Qönçə, Lalə və  oğlu Azər dünyaya gəlmişdir. Hal-
hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

İdris kişinin qızı Şəhrəbanu (el içində Şaravanı), Əlləz kişinin oğlu 
Orucla ailə həyatı qurmuşdur. İkinci qızı Fatmanisə isə ilk ailə həyatını 
Daştəpədən Məhəmməd bəylə qurmuşdur və bu evlilikdən Yəhya və 
Şövkət dünyaya gəlmişdir. 

Ümümi Texniki Fənlər (ÜTF) fakültəsini bitirmiş, Qaradaş və Zolgüəc kəndlərində 

müəllim işləmişdir. 

İmamalı kişinin ikinci qızı Gülarə Bolnisidən Nürəddin kişinin oğlu Teymur 

ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən oğulları Renat və Rəşad dünyaya 

gəlmişdir. Gülarə xanım Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktika 

fakültəsini bitirmişdir və hal-hazırda Bakı şəhərindəki poliklinikalardan birində 

həkim olarak işləyir. Üçüncü qızı Gülüzar isə Bolnisi rayon sakini Veys müəllimin 

oğlu Elxanla evlidir və bu evlilikdən bir qız, bir oğlan dünyaya gəlmişdir. 

Gülüzarın qızı Samirə və oğlu Rauf evlidir, hər ikisi Bakı şəhərində 

məskunlaşmışdır. Dördüncü qızı Şamama Babakişilər kəndindən Əbülfət bəy ilə 

evlidir. Bu evlilikdən iki qızı – Qönçə, Lalə  və  oğlu Azər dünyaya gəlmişdir. Hal-

hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

İdris kişinin qızı Şəhrəbanu (el içində Şaravanı), Əlləz kişinin oğlu Orucla 

ailə həyatı qurmuşdur. İkinci qızı Fatmanisə isə ilk ailə həyatını Daştəpədən bir 

bəylə qurmuşdur və bu evlilikdən Yəhya adında bir oğlu dünyaya gəlmişdir.  

 

 
 

  

Ümümi Texniki Fənlər (ÜTF) fakültəsini bitirmiş, Qaradaş və Zolgüəc kəndlərində 

müəllim işləmişdir. 

İmamalı kişinin ikinci qızı Gülarə Bolnisidən Nürəddin kişinin oğlu Teymur 

ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən oğulları Renat və Rəşad dünyaya 

gəlmişdir. Gülarə xanım Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktika 

fakültəsini bitirmişdir və hal-hazırda Bakı şəhərindəki poliklinikalardan birində 

həkim olarak işləyir. Üçüncü qızı Gülüzar isə Bolnisi rayon sakini Veys müəllimin 

oğlu Elxanla evlidir və bu evlilikdən bir qız, bir oğlan dünyaya gəlmişdir. 

Gülüzarın qızı Samirə və oğlu Rauf evlidir, hər ikisi Bakı şəhərində 

məskunlaşmışdır. Dördüncü qızı Şamama Babakişilər kəndindən Əbülfət bəy ilə 

evlidir. Bu evlilikdən iki qızı – Qönçə, Lalə  və  oğlu Azər dünyaya gəlmişdir. Hal-

hazırda Bakı şəhərində yaşayırlar. 

İdris kişinin qızı Şəhrəbanu (el içində Şaravanı), Əlləz kişinin oğlu Orucla 

ailə həyatı qurmuşdur. İkinci qızı Fatmanisə isə ilk ailə həyatını Daştəpədən bir 

bəylə qurmuşdur və bu evlilikdən Yəhya adında bir oğlu dünyaya gəlmişdir.  

 

 
 O, ikinci dəfə Mehdi ilə evlənmişdir və bu evlilikdən isə Niyazalı və 

Eminə dünyaya gəlmişdir.

Yəhya Yaradanqulu kişinin qızı Zöhrə xanımla ailə həyatı qurmuş-
dur və bu evlilikdən dörd oğlu və iki qızı olmuşdur. 

Onun böyük oğlu Əsədov Məhəmməd (Mehman) Dəmirli kəndindən 
Nəbi müəllimin qızı Sevinc ilə evlidir, bir qızı və bir oğlu vardır. 
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O, ikinci dəfə Mehdi ilə evlənmişdir və bu evlilikdən isə Niyazalı, Eminə və 

Şövkət dünyaya gəlmişdir. 

Yəhya Yaradanqulu kişinin qızı Zöhrə xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən dörd oğlu və iki qızı olmuşdur.  

Onun böyük oğlu Mehman Dəmirli kəndindən Nəbi müəllimin qızı Sevinc 

ilə evlidir, bir qızı və bir oğlu vardır.  

 

   
             Mehman                                         Sabirin nəvəsi Validə 

Mehman o zamankı Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Meliorasiya 

fakültəsindən məzun olmuş və daha sonra namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 

texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Hal-hazırda Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-də şöbə müdiri vəzifəsində çalışır və ailəsi ilə 

birlikdə Bakı şəhərində yaşayır. İkinci oğlu Loğman qonşu Zolgöyəc kəndindən 

Ramazan kişinin qızı Nazan xanımla evlidir və bu evlilikdən bir oğlan, bir qız 

olmuşdur. Loğman ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərində yaşayır. Üçüncü oğlu Elxan isə 

Nəbi kişinin qızı Nazəkətlə evlidir və bu evlilikdən qızı Qönçə və oğlu Orxan 

  

O, ikinci dəfə Mehdi ilə evlənmişdir və bu evlilikdən isə Niyazalı, Eminə və 

Şövkət dünyaya gəlmişdir. 

Yəhya Yaradanqulu kişinin qızı Zöhrə xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu 

evlilikdən dörd oğlu və iki qızı olmuşdur.  

Onun böyük oğlu Mehman Dəmirli kəndindən Nəbi müəllimin qızı Sevinc 

ilə evlidir, bir qızı və bir oğlu vardır.  

 

   
             Mehman                                         Sabirin nəvəsi Validə 

Mehman o zamankı Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Meliorasiya 

fakültəsindən məzun olmuş və daha sonra namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 

texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Hal-hazırda Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-də şöbə müdiri vəzifəsində çalışır və ailəsi ilə 

birlikdə Bakı şəhərində yaşayır. İkinci oğlu Loğman qonşu Zolgöyəc kəndindən 

Ramazan kişinin qızı Nazan xanımla evlidir və bu evlilikdən bir oğlan, bir qız 

olmuşdur. Loğman ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərində yaşayır. Üçüncü oğlu Elxan isə 

Nəbi kişinin qızı Nazəkətlə evlidir və bu evlilikdən qızı Qönçə və oğlu Orxan 

           Mehman                                      Sabirin nəvəsi Validə

Mehman o zamankı Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Meliorasiya 
fakültəsindən məzun olmuş və daha sonra namizədlik dissertasiyası 
müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.2014-
ci ildə Azərbaycan prezdenti İlham Əliyev tərəfindən su təsərrüfatı və 
meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyətinə görə 

’’Əməkdar mühəndis’’ fəxri adı alan işcilər arasında onunda adı 
vardır. Hal-hazırda Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-də 
’’Elm, layihə, tikinti və xarici əlagələr’’ şöbəsinin müdiri t.e.f.d. və ailəsi 
ilə birlikdə Bakı şəhərində yaşayır. İkinci oğlu Loğman qonşu Zolgöyəc 
kəndindən Ramazan kişinin qızı Nazan xanımla evlidir və bu evlilikdən 
bir oğlan, bir qız olmuşdur. Loğman ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərində 
yaşayır. Üçüncü oğlu Elxan isə Nəbi kişinin qızı Nazəkətlə evlidir və bu 
evlilikdən qızı Qönçə və oğlu Orxan dünyaya gəlmişdir. Sonuncu oğlu 
Azad isə gənc yaşlarında vəfat etmişdir. Qızı Qəndab xanım Namaz kişi-
nin oğlu Sabir ilə evlidir. İkinci qızı Tamara isə Məhərrəm kişinin oğlu 
Şəmistanla evlidir.
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Mehdi kişinin ikinci oğlu Niyazalı isə Babakişilər kəndindən Şaxı 
xanımla ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən dörd qız (Asya, Nərgiz, 
Firənqiz və Rima) və bir oğlan (Yaşar) dünyaya gəlmişdir. Eminə kəntdən 
Hüseynqulu kişinin oğlu İmdadla evlidir. İkinci qızı Şövkət isə Daştəpədə 
Rəşidlə ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən bir oğlu (Ağamalı) və bir 
qızı (Pompul) dünyaya gəlmişdir.

  
             Xırdalan qəbristanlığı                            İmamalı

İlqar, İlham və Rövşən (üç qardaş)
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Soldan sağa: Çiçək, Şamama,Gülarə və Eyvaz

Əzizovlar (qardaş və bacılar)
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Soldan sağa: Eyvaz; Mahal; Həmid; İlyaz.Sumqayıt

    

                   Aynişan və Ailə                                Əlixan Garadaş kəndində                 
 

 

  

 

                                                   Əzizovlar ailəsi 

 

 
Aynişan və Ailə
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                   Aynişan və Ailə                                Əlixan Garadaş kəndində                 
 

 

  

 

                                                   Əzizovlar ailəsi 

 

Əlixan Qaradaş kəndində
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                   Aynişan və Ailə                                Əlixan Garadaş kəndində                 
 

 

  

 

                                                   Əzizovlar ailəsi 

 

Əzizovlar ailəsi

Xatirə, Aylin və atası
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Günayın ailəsi

    
              Xatire, Aylin və atası                              Günayın ailəsi                

 

 

 

 
                                   Aynanın, Gülüzarın gızı və nəvələri Aynanın, Gülüzarın qızı və nəvələri
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Kəndimiz

Ayna, Elbizər, Eyvaz
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Əzizovlar ailəsi

  
            Rəfael və xanımı                                   Elxan
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                                                 Yahya və ailəsi 

 

 
        Üç qardaş(Mehman,Loğman və Elxan 

Yahya və ailəsi

 
                                                 Yahya və ailəsi 

 

 
        Üç qardaş(Mehman,Loğman və Elxan Üç qardaş (Mehman,Loğman və Elxan)
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Rəşid-Yahya dayı sonunda hər şey gözəl olacaq
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Yahya(artıq boynuma alıram qocalmışam)
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Aynişan və Əlixan
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Qurvanalı və Loğman(qurban kəsiblər, Allah qəbul etsin)
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                             Mehman və həyat gün yoldaşı 

 
Dört bacı 

Mehman və həyat gün yoldaşı

Dörd bacı
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                                          Mehman və ailəsi 

 

 
                                           Nəriman,Eyvaz və Sabir 

Mehman və ailəsi
 

                                          Mehman və ailəsi 

 

 
                                           Nəriman,Eyvaz və Sabir Nərmin, Eyvaz və Sabir
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IX FƏSİL  

Yetim İman və Emin

Alı kişi və Söygülü xanımın oğulları, Yahya, İman, və Emin 
Qaradaş kəndinə Başkeçid rayonunun Saja kəndindən Keçəl 
kişinin yardımı ilə gəlmişlər. İman 1926-ci ildə anadan olmuşdur.

  

IX FƏSİL  
Yetim İman və Emin 
Alı kişinin oğulları, Yetim İman və Emin Qaradaş kəndinə Başkeçid 

rayonunun Saja kəndindən Keçəl kişinin yardımı ilə gəlmişlər. Böyük qardaş İman 

1926-ci ildə anadan olmuşdur. 

   
 İman kişi Aran Arıxlısı kəndindən 1920-ci il təvəllüdlü Tükəzban Ramazan 

qızı ilə evli idi və bu evlilikdən iki oğlu olmuşdur.  

 

              Tükəzban və İman 

 İman kişi Aran Arıxlısı kəndindən 1920-ci il təvəllüdlü Tükəzban 
Ramazan qızı ilə evli idi və bu evlilikdən iki oğlu olmuşdur. 
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Tükəzban və İman

Böyük oğlu Zahid Aşağı Güləvər kəndindən Zülfü ilə evlidir, iki 
oğlu (Nazim, Rahid) və bir qızı (Əsmayə) vardır. Bunlardan Nazim Aşağı 
Güləvər kəndindən evlidir və bir oğlu, bir qızı vardır. Nazimin Qazel 
markalı maşını var, kənddən Bakıya sərnişin daşıyır. Rahid gənc yaşında 
rəhmətə getmişdir.

  
              İman                                                    
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 Əsmayə Zolgüəc kəndinə gəlin köçmüş və bu evlilikdən iki oğlu 
olmuşdur. 

İman 14.12.1999-cu il tarixində, Tükəzban isə 10.03.1996-ci il 
tarixində vəfat etmişdir. 

  
          Zahid və Zilfi                                   İman və Emin

Vahid isə Bəytəkər kəndindən Əli kişinin qızı Tamilla xanımla evli-
dir. Uzun müddət Bəytəkər kəndində kolxoz sədri işləyən Əli kişinin bu 
evlilikdən üç qızı (Sərmayə, Kifayət və Rəsmayə) olmuşdur. Bunlardan 
Sərmayə üç dəfə ailə həyatı qurmuşdur, onun birinci evliliyindən Yusif 
adlı oğlu vardır. İkinci evliliyini Marneulidən bir bəylə  qurmuşdur və bu 
evlilikdən Nahid isimli bir oğlan uşağı dünyaya gəlmişdir. 

Sonuncu evliliyini isə Alı kişinin oğlu Veysəl ilə qurmuşdur. 
Kifayət Marneulidən Ayazla evlidir. Onun bu evlilikdən oğlu Hasan və 
qızı Aysun dünyaya gəlmişdir. Rəsmayə isə Alı kişinin oğlu Şairlə evlidir. 

Alı kişinin ikinci oğlu Emin 1935-ci ildə anadan olmuşdur. O, 
Hümbət kişinin qızı Sədət xanımla evli idi və bu evlilikdən iki oğlan 
(Xəlit, Rafiq) və iki qız (Dilşad, Sevginaz) dünyaya gəlmişdir. 
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                                                                       Sədət  və  Emin 

Bunlardan Xəlit xalası Ziynətin qızı Seyran ilə evlidir və bu evlilikdən bir 

oğlan – Rasim və bir qız – Dyana dünyaya gəlmişdir. Rasim Azərbaycanın Masallı 

rayonundan evlidir və bu evlilikdən bir oğlu (Asim) və bir qızı (Emilya) vardır. 

Dyana Camal kişinin qızı Rahilənin oğlu Elnur ilə evlidir. Emin kişinin ikinci oğlu 

Rafiq isə Dələr kəndindən Zəkiyə xanımla evlidir və bu evlilikdən iki oğlu – Ramin 

və Emin olmuşdur. Ramin nənəsi Sədətin Zolgüəc kəndindəki xalası nəvəsi ilə 

evlidir, Emin isə subaydır. 

 

   
                                                                   Sədət  və  Emin

Bunlardan Xəlit xalası Ziynətin qızı Seyran ilə evlidir və bu evlilikdən 
bir oğlan – Rasim və bir qız – Dyana dünyaya gəlmişdir. Rasim Azərbaycanın 
Masallı rayonundan evlidir və bu evlilikdən bir oğlu (Asim) və bir qızı 
(Emilya) vardır. Dyana Camal kişinin qızı Rahilənin oğlu Elnur ilə evlidir. 
Emin kişinin ikinci oğlu Rafiq isə Dələr kəndindən Zəkiyə xanımla evlidir 
və bu evlilikdən iki oğlu – Ramin və Emin olmuşdur. Ramin nənəsi Sədətin 
Zolgüəc kəndindəki xalası nəvəsi ilə evlidir, Emin isə subaydır.

  
                   Xəlid                                            Rafiq
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Eminin böyük qızı Dilşad birinci evliliyini Səfərlərdən Məhərrəm 
kişinin oğlu Ağamalı ilə (dünyasını dəyişmişdir) qurmuşdur və bu 
evlilikdən Əfqan adlı bir oğlan olmuşdur. İkinci evliliyini isə Qazax 
rayonundan bir bəy ilə qurmuşdur və bu evlilikdən iki qızı vardır. İkinci 
qızı Sevginaz kənddən İsanın oğlu İlqar ilə evli olmuş, lakin bu evlilik 
uzun sürməmişdir. Sevginaz xanımın ikinci evliliyi də uzun sürməmişdir, 
belə ki, onun Dağ Arıxlısından olan həyat yoldaşı faciəvi şəkildə qatar 
qəzasında həlak olmuşdur. 

Emin 1990-ci ildə vəfat etmişdir.

      
 
                          Emin                                                  Nermin və babası Vahid 
 
 

       
Məleykə xanım gəlinləri və nəvələri.                          Rafig və Veyisin ailəsi 
 
 

  
                       Emin                 Nərmin və babası Vahid

      
 
                          Emin                                                  Nermin və babası Vahid 
 
 

       
Məleykə xanım gəlinləri və nəvələri.                          Rafig və Veyisin ailəsi 
 
 

  
Məleykə xanım gəlinləri və nəvələri.                Rafiq və Veyisin ailəsi
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                          Dilşad və oğlu Əfqan                              Şəmistan və Tamila 
 
 

                
             Sədət və Sevginaz                                           Vahid 
  

   
    Dilşad və oğlu Əfqan                         Şəmistan və Tamila

  
        Sədət və Sevginaz                                      Vahid
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X FƏSİL  

Gəlmələr

Kamal kişinin oğulları Mehralı, Vəli, Musa və bacıları Zalxa, Gözəl və 
Mələk olmuşdur. Onlar, Mehdiağalar kəndindən gonşu Babakişilər 

kəndinə oradanda  Qaradaş kəndinə gəlmişlər. 

Bunlardan Mehralı 1927-ci ildə anadan olmuşdur.

Mehralı və Güllər

 O, 10.08.1924-ci il təvəllüdlü Güllər Əskər qızı ilə ailə həyatı qur-
muşdur və bu evlilikdən əkiz oğlu (Cümşüd və Rəşid) və iki qızı (Zahidə, 
Validə) olmuşdur.
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Hal-hazırda Mehralı kişinin ailəsi Qaradaş kəndində yaşayır. 
Qızlarından Zahidə evlidir və Qaratikan kəndində, Validə isə Bakı 
şəhərində yaşayır. Əkizlərdən Rəşid Bəytəkər kəndindən evlidir və bu 
evlilikdən bir oğlu, bir qızı vardır. Cümşüd isə Rusiyada yaşayır. Mehralı 
kişi 05.07.1980-ci il tarixində, Güllər xanım isə 13.10.2000-ci il tarixində 
vəfat etmişdir.

Kiçik qardaş Musa 1935-ci ildə anadan olmuşdur və Sovet dövründə 
uzun meddət rayonun kolxoz və sovxozlarında aqronom vəzifəsində 
işləmişdir, ona görə də el arasında ona “aqronom Musa” da demişlər. 
Musa 24.04.2011-ci il tarixində vəfat etmişdir. Musa Bəsti xanımla ailə 
həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən dörd oğlan (Kamal, Kərəm, Rəhim, 
Sahib), iki qız (Maya, Nadya) dünyaya gəlmişdir.

Oğlu Kamal Hümbətin oğlu Xozeynin qızı Laləzar ilə ailə həyatı 
qurmuşdur və bu evlilikdən iki oğlan – Polad və Vesko dünyaya 
gəlmişdir.
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 Hal-hazırda Mehralı kişinin ailəsi Qaradaş kəndində yaşayır. Qızlarından 

Zahidə evlidir və Qaratikan kəndində, Validə isə Bakı şəhərində yaşayır. 

Əkizlərdən Rəşid Bəytəkər kəndindən evlidir və bu evlilikdən bir oğlu, bir qızı 

vardır. Cümşüd isə Rusiyada yaşayır. Mehralı kişi 05.07.1980-ci il tarixində, Güllər 

xanım isə 13.10.2000-ci il tarixində vəfat etmişdir. 

Kiçik qardaş Musa 1935-ci ildə anadan olmuşdur və Sovet dövründə uzun 

meddət rayonun kolxoz və sovxozlarında aqronom vəzifəsində işləmişdir, ona görə 

də el arasında ona “aqronom Musa” da demişlər. Musa 24.04.2011-ci il tarixində 

vəfat etmişdir. Musa Bəsti xanımla ailə həyatı qurmuşdur və bu evlilikdən dörd 

oğlan (Kamal, Kərəm, Rəhim, Sahib), iki qız (Maya, Nadya) dünyaya gəlmişdir. 

 

                    
 

Oğlu Kamal Hümbətin oğlu Xozeynin qızı Laləzar ilə ailə həyatı qurmuşdur 

və bu evlilikdən iki oğlan – Polad və Vesko dünyaya gəlmişdir. 

  
         Laləzar və Kamal                                       Musa
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     Sahib və Kamalə                                Kamal və Laləzar

  
         Laləzar və Maya                              Mədinə(Musanın anası)

Kərəm Marneuli rayonundan xalası qızı ilə ailə həyatı qurmuşdur və 
bu evlilikdən bir oğlu və bir qızı olmuşdur.

Rəhim Arakel kəndindən tatlardan Vəli müəllimin qızı ilə evlidir və 
hal-hazırda Almaniyada yaşayır.
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 Kiçik oğlu Sahib isə Arakel kəndində dükançı Ələhvərin oğlu 
Səlimxanın qızı ilə evlidir. Musanın qızı Maya Mamedlə ailə həyatı qur-
muşdur.

Rəhim

            
                     Rəhim 
 
 

                                           
           Rəhim, dostları və ailəsi 
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Rəhim, dostları və ailəsi
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XI FƏSİL   

Məhəmmədəli (Sudya)

Hacıyev Məhəmmədəli Heydər oğlu 1928-ci ildə anadan olmuş-
dur. Məhəmmədəli əvvəlcə Qızılhacılı kəndindən aşağı Güləver 
kəndinə, təxminən 1960-1970-ci illərdə isə Qaradaş kəndinə 

köçmüşdür. Ona, Güləver kəndində Hürü adında bir qadın köməklik 
göstərmişdir. Məhəmmədəli 05.01.1930-cu il tarixində anadan olmuş, 
Bayramova Xınalı Mamedalı qızı ilə ailə həyatı qurmuşdur.  

XI FƏSİL   
 

Məhəmmədəli (Sudya) 

Hacıyev Məhəmmədəli Heydər oğlu 1928-ci ildə anadan olmuşdur. 

Məhəmmədəli əvvəlcə Qızılhacılı kəndindən Darvaz kəndinə, təxminən 1960-

1970-ci illərdə isə Qaradaş kəndinə köçmüşdür. Məhəmmədəli 05.01.1930-cu il 

tarixində anadan olmuş, Bayramova Xınalı Mamedalı qızı ilə ailə həyatı 

qurmuşdur.  

    

             
 

 

 

 

 

  

XI FƏSİL   
 

Məhəmmədəli (Sudya) 

Hacıyev Məhəmmədəli Heydər oğlu 1928-ci ildə anadan olmuşdur. 

Məhəmmədəli əvvəlcə Qızılhacılı kəndindən Darvaz kəndinə, təxminən 1960-

1970-ci illərdə isə Qaradaş kəndinə köçmüşdür. Məhəmmədəli 05.01.1930-cu il 

tarixində anadan olmuş, Bayramova Xınalı Mamedalı qızı ilə ailə həyatı 

qurmuşdur.  

    

             
 

 

 

 

 

Bu evlilikdən iki oğlan – Murtuzəli, Niyazalı, bir qız – Pompul dün-
yaya gəlmişdir. Ailəsi hal-hazırda Qaradaş kəndində yaşayır. 
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Bu evlilikdən iki oğlan – Murtuzəli, Niyazalı, bir qız – Pompul dünyaya 

gəlmişdir. Ailəsi hal-hazırda Qaradaş kəndində yaşayır.  

 

       
                                Murtuzəli                                                  Xınalı                                              

  

Murtuzəli Darvazdan Qələmzər xanımla evlidir və bu evlilikdən iki oğlu 

(Zabit, Sakit) və bir qız vardır. Niyazalı Gülşah ilə evlidir və bu evlilikdən bir 

oğlan (Mahmud) və bir qız (Dürdanə) dünyaya gəlmişdir. Qızları Pompul isə 

Darvaz kəndində gəlindir. Məhəmmədəli 1989-cu ildə, Xınalı xanım isə 

18.09.2007-ci il tarixində vəfat etmişdir. 

 

 

  
Murtuzəli
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Xınalı

Murtuzəli Darvazdan Qələmzər xanımla evlidir və bu evlilikdən 
iki oğlu (Zabit, Sakit) və bir qız vardır. Niyazalı Gülşah ilə evlidir və bu 
evlilikdən bir oğlan (Mahmud) və bir qız (Dürdanə) dünyaya gəlmişdir. 
Qızları Pompul isə Darvaz kəndində gəlindir. Məhəmmədəli 1989-cu ildə, 
Xınalı xanım isə 18.09.2007-ci il tarixində vəfat etmişdir.
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               Niyazalı                                              Gülşah

Səməd(Babakişilər) və Niyazalı
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Sakin, Saidə və Sabit



297

Professor Elman Hazar (Əliyev)

Elman Əliyev 28 fevral 1955-ci ildə Qaradaş 
kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini 
Qaradaş kənd ibtidai məktəbində, orta təhsilini 
isə qonşu Arakel kənd orta məktəbində 
tamamladıqdan sonra Bakı şəhərində yerləşən 
1 nömrəli Fizika-Riyaziyat təmayüllü inter-
nat məktəbində təhsilini davam etdirmiş-
dir. 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin 

Mexanika-Riyaziyat fakültəsinə qəbul olmuşdur və 1976-cı ildə oranı 
müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Daha sonra Moskva şəhərində yerləşən Yer 
Fizikası İnstitutunda iki il elmi təcrübə keçdikdən sonra Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun əyani aspiranturasına 
qəbul olmuşdur. 1985-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 
qərarı ilə fizika- riyaziyyat elmləri üzrə alimlik dərəcəsi almışdır. 1996-ci 
ildə Türkiyə Respublikasının Sakarya Universitetində dosent vəzifəsində 
işləmişdir. 2013-2016-cı illər arasında Türkiyə Cumhuriyetinin gərarı 
ilə üç illiğinə Bişkek şəhərində yerleşən Qırğızıstan –Türkiyə Manas 
universitetinə göndərilmişdir.Burada üç il dosent olarak işləmişdir. Daha 
sonra 2017-ci ildə İğdır Universitetində professor elmi adı almış və hal-
hazırda həmin universitetdə elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. 
Professor Elman Hazar İğdır Universitetində Fən-Ədəbiyyat Fakültəsi 
Riyaziyyat Bölümü başqanıdır və İğdır şəhərində yaşayır. Evlidir, iki 
oğlu var.
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Molla Zəlimxan Vəliyev

Zəlimxan 1952-ci ildə Qaradaş kəndində ana-
dan olmuşdur. İlk və orta təhsilini Qaradaş 
kəndində bitirdikdən sonra Bakı şəhərindəki 8 
nömrəli texniki məktəbin Kənd telefon rabitəsi 
və telefon avtomatlaşdırma şöbəsindən məzun 
olmuşdur. 

Daha sonra Zaqafqaziya Layihə İdarəsində 
və Dağıstanın Qızıl Yurd rayonunun Dupgi qəsəbəsində, Sergey elektrik 
stansiyasında operator işləmişdir. Sonradan Türkmənistanın Nebit-Dağ 
şəhərində operator kimi əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. Uzun 
müddət Qazaxıstanda inşaat briqadiri işləmişdir. Daha sonra doğma 
kəndinə dönmüş və atası molla Hümbətdən aldığı ərəbcə dərslərindən 
sonra mollalıq etməyə başlamışdır. Evlidir, bir oğlu və bir qızı vardır. 


