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Ö
l kə miz də ke çi ri lə cək 
“Ba kı-2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı za ma nı Azər-
bay ca na gə lən tu rist lə rin 

üz tu ta ca ğı mə kan lar dan bi ri də 
qə dim İçə ri şə hər ola caq. Bu za-
man qə dim şə hə ri gəz mə yə gə lən 
əc nə bi tu rist lər mə lu mat sız qal-
ma ya caq lar. Be lə ki, İçə ri şə hər də 
onun ta ri xi ilə ta nış ol maq üçün 
20-yə ya xın mə lu mat mən tə qə-
si ya ra dı lıb. Bu mən tə qə lər də 
tu rist lə rə bir çox xid mət lər tək-
lif olu nur. Ilk növ bə də bu ra dan 
audiobə ləd çi lər əl də et mək müm-
kün dür. Audiogid lə rə Azər bay-
can, rus, in gi lis, fran sız və is pan 
dil lə rin də mə lu mat da xil edi lib.

AZƏR TAC xə bər ve rir ki, əc-
nə bi qo naq la rın asu də vax tı nın 
sə mə rə li təş ki li üçün İçə ri şə hər də 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər dən bi ri 
də elekt ro mo bil lər va si tə si lə tur la-
rın təş ki li dir. Elekt ro mo bil lər dən 
is ti fa də et mək lə qə dim şə hə ri çox 
asan lıq la gə zə və mə lu mat əl də 
edə bi lər lər.

Xa ri ci qo naq la ra yar dım çı ol-
maq üçün bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
za ma nı İçə ri şə hər də kö nül lü tər-
cü mə çi lər də fəaliy yət gös tə rə cək. 
Bun dan baş qa qo ruq əra zi sin də 
müx tə lif təd bir lər ke çi ri lə cək. Bun-
lar dan bi ri də ənə nə vi Qız qa la sı 
Bey nəl xalq in cə sə nət fes ti va lı dır. 
Bu il fes ti val 6-cı də fə təş kil olu-
na caq. Qeyd edək ki, ötən il lər ər-
zin dən bu fes ti val da 60-dan çox öl-
kə dən yüz dən ar tıq rəs sam iş ti rak 
edib. Bu il fes ti va lın ta ri xi Av ro pa 
Oyun la rı na gö rə də yiş di ri lə rək 
iyu nun 11-dən 14-dək ke çi ri lə cək.

Qo ruq əra zi sin də tu rist lər üçün 
müx tə lif tur lar da tək lif olu na caq. 
Bun lar va si tə si lə qo naq lar qə dim 
şə hər də Qız qa la sı və Şir van şah-
lar Sa ra yı mu zey komp leks lə ri, 
AMEA-nın Ar xeolo gi ya və Et noq-
ra fi  ya İns ti tu tu nun İçə ri şə hər də 

yer lə şən mu zey sər gi za lı, Mi-
niatür Ki tab Mu ze yi, Va qif Mus-
ta fa za də, Ta hir Sa la hov və Ka mil 
Əli ye vin ev mu zey lə ri ilə ta nış ola 
bi lə cək lər. Bi rin ci Av ro pa Oyun la-
rı za ma nı bu mə də niy yət ocaq la-
rı nın fəaliy yət saatı nın ar tı rıl ma sı 
da göz lə ni lir.

Mu zey lər dən əla və İçə ri şə hər də 
müx tə lif qa le re ya lar və sər gi zal-
la rı fəaliy yət gös tə rir ki, tu rist lər 
bur da rəs sam la rın, hey kəl tə raş la-
rın, tət bi qi in cə sə nət us ta la rı nın 
əsər lə ri ilə ta nış ol maq dan əla və 
bə yən dik lə ri əsər lə ri əl də edə bi-
lə cək lər.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı za-
ma nı İçə ri şə hə rin əra zi sin də 
yer lə şən beş, dörd və üçul duz-
lu otel lər, ka fe və res to ran lar da 
güc lən di ril miş re jim də ça lı şa-
caq lar. Tu rist lər bu res to ran lar da 
Azər bay can mət bə xi nin çe şid li 
və ləz zət li xö rək lə ri ni dad maq-
la ya na şı, mil li mu si qi miz dən də 
zövq ala bi lə cək lər. Qə dim şə hə-
rin özü nə məx sus çay ənə nə lə ri də 
var. Bur da tu rist lə rə 60 növ çay 
tək lif olu nur. Bü tün bun lar la ya-
na şı, kü çə lər bo yun ca əl işi olan 
məh sul la rın sa tı şı na da diq qət ar-
tı rı lıb.

İçərişəhərdə ilk 
Avropa Oyunlarına 
hazırlıq gedir
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Ba kı Konq res Mər-
kə zi nin açı lı şı 
olub. Pre zi dent İl-
ham Əli yev, xa nı-

mı Meh ri ban Əli ye va və qı zı 
Ar zu Əli ye va açı lış da iş ti rak 
edib lər.

Ma liy yə na zi ri Sa mir Şə ri fov 
Mər kəz də gö rü lən iş lər ba rə də 
döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat 
ver di.

Hey dər Əli yev Mər kə zi nin ya-
xın lı ğın da yük sək zövq lə in şa 
olu nan bu Mər kə zin ti kin ti si nə 
2014-cü ilin fev ra lın da baş la nıb. 
Mər kə zin ümu mi sa hə si 6,2 hek tar, 
ti kin tial tı sa hə si isə 46,6 min kvad-
rat metr dir. Ət raf da ge niş abad lıq-
qu ru cu luq iş lə ri apa rı lıb, ya şıl lıq 
zo laq la rı sa lı nıb. Bi na bü tün zə ru ri 
inf rast ruk tur la tə min olu nub.

Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı 
Konq res Mər kə zi nin rəm zi açı lı şı-
nı bil di rən len ti kəs di.

Bi na nın fo ye sin də 405 kvad rat-
metr lik mo ni tor qu raş dı rı lıb. Bu, 
dün ya da qa pa lı mə kan da qu raş-
dı rı lan ən bö yük və ən çox pik sel li 
mo ni tor dur. Ümu mi lik də isə bi-
na da müx tə lif öl çü lü 50-dən ar tıq 
mo ni tor qu raş dı rı lıb. Mər kəz də 
17 konf rans za lı ya ra dı lıb. On la-
rın ümu mi tu tu mu 2500 nə fər dən 
çox dur. Konf rans zal la rın da ya-
ra dı lan şə rait on la rın tu tu mu nu 
təd bi rə qa tı lan qo naq la rın sa yı na 
uy ğun ola raq də yiş dir mə yə im-
kan ve rir. Mə sə lən, konf rans zal-
la rı nın ta ma şa çı tu tu mu nu təş ki-
lat çı nın is tə yi nə uy ğun ola raq 50 
nə fər dən 250 nə fə rə dək də yiş mək 

müm kün dür. Bi na bü tün zə ru ri 
kom mu ni ka si ya, o cüm lə dən ha-
va lan dır ma sis tem lə ri ilə təc hiz 
olu nub. Bu ra da res to ran, in zi ba ti 
və di gər otaq lar da var. Mər kəz-
də can lı ya yım apar maq üçün də 
müasir şə rait ya ra dı lıb. Bu ra da 
qo naq la ra es ka la tor lar və 16 lift 
xid mət gös tə rə cək.

Ba kı Konq res Mər kə zi nin audi-
to ri ya za lı da ən müasir sə viy yə də 
ya ra dı lıb. Zal 3500 yer lik dir. Bu ra da 
müasir tex no lo gi ya nın ən son ye ni-
lik lə ri nin tət biq olun du ğu ava dan lıq 
qu raş dı rı lıb. Za lın akus ti ka sis te mi 
dün ya nın apa rı cı şir kət lə ri nin məh-
su lu dur. Bu ra nın işıq lan dı rıl ma sın da 
müasir tex no lo gi ya dan is ti fa də edi lib.

Öl kə miz də hökm sü rən si ya-
si-iq ti sa di sa bit lik, bü tün sa hə lə-
rin da vam lı in ki şa fı və ya ra dı lan 
şə rait ar tıq Azər bay ca nı mü hüm 
bey nəl xalq təd bir lə rin ke çi ril di yi 
mə ka na çe vi rib. Bu gün öl kə miz-
də si ya sət, iq ti sa diy yat, mə də niy-
yət, id man, ümu mi lik də bü tün 
sa hə lə rə aid re gion, qi tə və dün ya 

əhə miy yət li mö tə bər təd bir lər təş-
kil olu nur. Be lə bir Mər kə zin is ti-
fa də yə ve ril mə si öl kə mi zin bey-
nəl xalq təd bir lə ri da ha da yük sək 
sə viy yə də ke çir mə si üçün ge niş 
im kan lar ya ra dır.

Bil di ril di ki, bu Mər kəz də ilk 
bey nəl xalq təd bir ma yın 2-dən 
5-dək Asi ya İn ki şaf Ban kı nın 
Rəh bər lər Şu ra sı nın 48-ci İl lik 
Top lan tı sı ola caq. Bu mö tə bər 
təd bir Cə nu bi Qaf qaz re gionun-
da ilk də fə məhz Azər bay can da 
ke çi ri lə cək. Top lan tı da 3 mi nə ya-
xın iş ti rak çı nın, o cüm lə dən üzv 
öl kə lə rin ma liy yə na zir lə ri və di-
gər hö ku mət rəs mi lə ri nin, ha be lə 
mər kə zi bank rəh bər lə ri ilə ya na-
şı, özəl sek tor, bey nəl xalq ma liy-
yə ins ti tut la rı və və tən daş cə miy-
yə ti nü ma yən də lə ri nin, elə cə də 
ta nın mış alim lə rin və eks pert lə-
rin iş ti ra kı nə zər də tu tu lur. Be lə 
bir mü hüm təd bi rin öl kə miz də 
baş tut ma sı Azər bay ca nın bu sa-
hə də ki təc rü bə si, Ba kı da ya ra dıl-
mış yük sək stan dart la ra uy ğun 
inf rast ruk tur, tran zit və lo gis ti ka 
sa hə sin də öl kə mi zin əl ve riş li im-
kan la rı ilə ya na şı, Ba kı Konq res 
Mər kə zi ki mi me mar lıq nü mu-
nə lə ri nin in şa olun ma sı ilə də sıx 
bağ lı dır.

Bu möh tə şəm bi na in şa olun du-
ğu əra zi yə də gö zəl lik ve rir, Hey-
dər Əli yev Mər kə zi nin yer ləş di yi 
mə ka nın fü sun kar lı ğı nı da ha da 
ar tı rır. Ori ji nal üs lub da ti ki lən 
Mər kəz ümu mi lik də, pay taxt da 
apa rı lan abad lıq-qu ru cu luq iş lə-
ri nin da vam lı ol du ğu nu bir da ha 
təs diq lə yir.

İlham Əliyev Bakı Konqres 
Mərkəzinin açılışında iştirak edib

Qəmər Almaszadəyə həsr 
edilən kitab təqdim olundu

Aprelin 30-da Azərbaycan Teatr Xadimləri İtt ifaqında 
(ATXİ) ilk qadın balerinamız, milli balet məktəbinin 
yaradıcılarından biri, xalq artisti Qəmər Almaszadənin 
anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Ömrün 

səhifələri” kitabının təqdimatı olub.
AzərTAc xəbər verir ki, tədbirdə balerinanın həyat və yaradıcılığını 

əks etdirən fotosərgi və Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr 
Muzeyinin əməkdaşları tərəfi ndən Qəmər Almaszadənin fotolarından 
ibarət slayd nümayiş etdirilib.

Tədbirdə çıxış edən ATXİ-nin sədri, xalq artisti Azərpaşa Nemətov 
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya, xüsusilə yaxın Şərqə böyük 
töhfələr verdiyini vurğulayıb. Şərqdə ilk baletin Azərbaycanda 
yarandığını qeyd edən A.Nemətov ilk balerinanın da Qəmər Almasza-
də olduğunu söyləyib.

Xalq artistləri Fərhad Bədəlbəyli, Ağakişi Kazımov, Rəfi qə Axundova, 
əməkdar incəsənət xadimi Zemfi ra Qafarova, əməkdar jurnalist Qalina 
Mikeladze və digərləri çıxış edərək Azərbaycanda balet sənətinin əsasını 
qoymuş Qəmər Almaszadə sənətindən, onun xidmətlərindən söhbət 
açıblar.

Bildirilib ki, görkəmli sənətkar səhnədə saysız-hesabsız rəngarəng 
obrazlar yaradıb. Bir çox əsərlərə uğurlu quruluş verən Qəmər Almasza-
də ölkəmizin hüdudlarından kənarda da Azərbaycan mədəniyyətini 
layiqincə təmsil edib, ölkəmizdə və xaricdə professional rəqs ansam-
blları təşkil edib, şöhrəti dünyanı dolaşan məşhur tələbələr yetişdirib.

Qeyd olunub ki, görkəmli balet ustası klassik xoreoqrafi ya ənənələri 
ilə Azərbaycan xalq rəqs yaradıcılığı nailiyyətlərinin ahəngdar vəhdə-
tini yaradıb. Diqqətə çatdırılıb ki, o, səhnə fəaliyyətini başa vurduqdan 
sonra teatrda baş baletmeyster, balet truppasının bədii rəhbəri, quru-
luşçu baletmeyster vəzifələrində işləyib. İlk peşəkar Azərbaycan bale-
rinası olan Qəmər Almaszadə milli balet məktəbinin yaranmasında və 
inkişafında müstəsna rol oynayıb.



Ap re lin 28-də Azər bay can Dil lər Uni ver si te tin də (ADU) Xalq şai-
ri, dra ma turq, ədə biy yat şü nas və ic ti mai xa dim, Döv lət mü ka-
fat la rı laureatı, aka de mik Bəx ti yar Va hab za də nin ana dan ol ma-
sı nın 90 il lik yu bi le yi nə həsr edil miş təd bir ke çi ri lib.

ADU-dan AZƏR TAC-a bil di ri-
lib ki, təd bir Bəx ti yar Va hab za də-
nin 90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si 
haq qın da Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin 2015-ci il 14 yan var ta rix li Sə-
rən ca mı na əsa sən təş kil olu nub.

Yu bi ley mə ra si min də uni ver-
si te tin rek to ru, Mil li Məc li sin de-
pu ta tı, pro fes sor Sə məd Se yi dov 
B.Va hab za də nin hə yat və ya ra dı cı-
lı ğın dan, onun XX əsr Azər bay can 

ədə biy ya tı na ver di yi töh fə lər dən 
da nı şıb. Xalq şairi haq qın da fi  kir 
söy lə mə yin şə rəfl  i ol du ğu nu de-
yən S.Se yi dov Azər bay can poezi-
ya sı nın zir və sin də da ya nan da hi 
in san la rın hər bir ali təh sil oca ğın-
da anıl dı ğı nı qeyd edib.

Azər bay can Mil li Elm lər Aka-
de mi ya sı nın müx bir üz vü Ni za mi 
Cə fə rov, pro fes sor Şir məm məd 
Hü sey nov, əmək dar in cə sə nət 

xa di mi, pro fes sor İl ham Rə him-
li, ADU-nun Azər bay can di li və 
ədə biy ya tı ka fed ra sı nın mü di ri, 
pro fes sor Fə ri də Sə fi  ye va B.Va hab-
za də ilə bağ lı xa ti rə lə ri ni bö lü şüb, 
şairin ya rat dı ğı ob raz lar dan, şeir-
lə rin dən, Azər bay can dra ma tur gi-
ya sı na gə tir di yi ye ni lik lər dən bəhs 
edib lər.

Son ra Azər bay can in cə sə nə ti nin 
nü ma yən də lə ri xalq şairi nin söz lə ri-
nə bəs tə lən miş mah nı lar ifa edib lər.

Tə lə bə lər B.Va hab za də nin “Bir 
sa la ma dəy mə di”, “Ana mın ölü-
mü nə”, “Ana di li” şeir lə ri ni səs-
lən di rib lər.

ADU-nun in gi lis di li nin üs lu-
biy ya tı ka fed ra sı nın do sen ti Va hid 
Ərə bov, in gi lis di li nin tər cü mə si 
ka fed ra sı nın do sen ti Sa bir Mus ta fa 
və al man di li nin tər cü mə si ka fed-
ra sı nın do sen ti Yu sif Sa va lan xalq 
şairi nin ya ra dı cı lı ğın da yer alan 
şeir lə rin dən tər cü mə lə ri ni söy lə-
yib lər.

Son da xalq şairi Bəx ti yar Va hab-
za də nin hə yat yol da şı Di la rə Va-
hab za də təd bi rin təş ki lat çı la rı na 
və iş ti rak çı la rı na min nət dar lı ğı nı 
bil di rib.
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Səttar 
Bəhlulzadənin 
yeni portreti 
aşkarlanıb

Xalq rəs sa mı Sətt  ar Bəh-
lul za də nin ob ra zı, Sət-
tar şəx siy yə ti bir çox rəs-
sam və hey kəl tə raş la rı, 

şair lə ri cəlb edib. Fuad Əb dür-
rəh ma nov, Ömər El da rov, El mi-
ra Şah tax tins ka ya, Ta ğı Ta ğı yev, 
Toğ rul Nə ri man bə yov, Va si li 
Ne ci tay lo və di gər gör kəm li sə-
nət kar lar bö yük rəs sa mın şəx siy-
yə ti nə və sə nə ti nə olan sev gi və 
eh ti ra mın nü mu nə si ki mi onun 
port ret lə ri ni ya ra dıb lar.

Sətt  ar Bəh lul za də nin ev-mu-
ze yi nin baş mü ha fi  zi, sə nət-
şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
rəs sa mın ailə üz vü Pər zad Ab-
di no va nın apar dı ğı araş dır ma-
lar nə ti cə sin də Öz bə kis tan da 
S.Bəh lul za də nin da ha bir port re-
ti aş kar la nıb. Rəs sa mın çox say lı 
port ret lə rin dən bi ri nin müəl li fi  
Öz bə kis tan və Ta ta rıs ta nın xalq 
rəs sa mı, SS Rİ Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Çin giz Əh mə rov dur.

Sətt  ar Bəh lul za də nin ev-mu-
ze yin dən Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, 1979-cu il də ya ra dıl mış 
“Azər bay ca nın xalq rəs sa mı Sət-
tar Bəh lul za də nin port re ti” ad lı 
rəsm əsə ri (75 x 85 sm) ha zır da 
Öz bə kis tan Bə dii Aka de mi ya-
sın da sax la nı lır.

Ç.Əh mə ro vun S.Bəh lul za də 
ilə ta nış lı ğı V.İ.Su ri kov adı na 
Mosk va Döv lət Rəs sam lıq İns ti-
tu tun da təh sil al dı ğı il lə rə tə sa-
düf edir.

Aş kar edi lən rəsm əsə ri Çin-
giz Əh mə ro vun çək di yi Sətt  ar 
Bəh lul za də nin ikin ci port re ti-
dir. Be lə ki, əv vəl lər mə lum olan 
“Sətt  ar Bəh lul za də” port re tin də 
Ç.Əh mə rov azər bay can lı rəs sa-
mın pro fi  li ni təs vir edib, bu za-
man rəs sa mın əl lə ri və bar maq-
la rı nı önə çə kib.

Ma vi ton lar da iş lən miş “Azər-
bay ca nın xalq rəs sa mı Sətt  ar 
Bəh lul za də nin port re ti” fərq-
li tərz də ic ra olu nub. Bu ra da 
S.Bəh lul za də gənc lik il lə rin də 
təs vir edi lib. Port ret də diq qə ti 
ilk cəlb edən Sətt  a rın ifa də li iri 
göz lə ri dir. Xə ya la dal mış nə zər-
lə ri, otu ru şu gənc rəs sa mın ro-
man tik li yin dən, ba şı nın dik li yi, 
do daq la rı isə xa rak te ri nin mə-
tin li yin dən xə bər ve rir.

Qeyd edək ki, Sətt  ar Bəh lul-
za də nin ev-mu ze yi tə rə fi n dən 
“Azər bay ca nın xalq rəs sa mı Sət-
tar Bəh lul za də nin port re ti” ad-
lı rəsm əsə ri nin kə tan üzə rin də 
olan ey ni öl çü lü su rə ti ha zır la nıb.

İyu nun 1-dən 7-dək Ru si ya 
fe de ra si ya sı nın Ka zan şə-
hə rin də türk dil li xalq la rın 
“Nauruz” XII bey nəl xalq te-

atr fes ti va lı ke çi ri lə cək.
Azər TAc “Ta tar-in form” İn-

for ma si ya Agent li yi nin say tı na 
is ti nad la xə bər ve rir ki, buil ki 
təd bir də dün ya nın 6 öl kə sin-
dən təx mi nən 400 nə fə rin iş ti ra-
kı göz lə ni lir.

Fes ti val çər çi və sin də şə hə rin 
dörd teatr mey da nın da türk dün-
ya sı nın, o cüm lə dən Azər bay can, 
Öz bə kis tan, Al tay, Qa za xıs tan, 
Krım, Ta ta rıs tan, Tu va, Xa ka si ya 

və Ya ku ti ya teatr la rı nın ən yax-
şı ta ma şa la rı nü ma yiş olu na caq. 
Fes ti val çər çi və sin də həm çi nin 
“Teat rın in ki şaf vek to ru: Av ro pa-
Asi ya” möv zu sun da bey nəl xalq 
konf rans ke çi ri lə cək.

Fes ti va lın bə dii rəh bə ri Fa rid 
Bik çan ta yev mə lu mat ve rib ki, 
buil ki fes ti val Qa za xıs tan mə-
də niy yə ti nə həsr olu na caq. O 
de yib: “Biz is tə yi rik ki, Qa za-

xıs tan öz teat rı nın nə ilə məş ğul 
ol du ğu nu, mə də niy yə ti nin, ənə-
nə lə ri nin, ayin lə ri nin teatr da ne cə 
ifa də ol du ğu nu gös tər sin. Biz bu 
ənə nə ni da vam et di rə cə yik”.

“Sözün 
Aydını” 
kitabı 
nəşr 
olunub

  “Tər cü mə Mər kə zi nin ki tab-
la rı” se ri ya sın dan “Sö zün 
Ay dı nı” ki ta bı işıq üzü gö-
rüb.  Ki tab da gör kəm li alim, 
ic ti mai-si ya si xa dim, tən qid-
çi, ədə biy yat şü nas Ay dın 
Məm mə do vun əsər lə ri – el-
mi mə qa lə lə ri, es se lə ri, mü-
sa hi bə lə ri, müx tə lif dövr lər-
də çı xış la rı və alim haq qın da 
ta nın mış sə nət, söz adam la-
rı nın ya zı la rı yer alıb. 

Ki tab, ya zı çı Afaq Mə su dun 
“Bu dün ya nın Ay dın ha di sə si” 
ad lı ön sö zü ilə açı lır. 

Nəş rin tər ti bat çı sı Nə ri man 
Əb dül rəh man lı, re dak tor la rı Za-
hid Sa rı tor paq və Ta mil la Rüs tə-
mo va dır.  

Azərbaycan “Nauruz” XII beynəlxalq 
teatr festivalında təmsil olunacaq

Azərbaycan Dillər Universitetində 
Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik 
yubileyi qeyd olunub

Elnur Hüseynovun 
klipi ən çox 
baxılanlar 
sırasındadır

Azər bay ca nı “Euro vi-
sion-2015” mah nı mü-
sa bi qə sin də təm sil edə-
cək El nur Hü sey no vun 

oxu ya ca ğı “Hour of the Wolf” 
mah nı sı ye ni uğu ra im za atıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, sö zü ge-
dən mah nı “Euro vi sion TV”nin 
rəs mi “YouTu be” ka na lın da 
1,434,914 də fə iz lə ni lib. “Hour of 
the Wolf” bu gös tə ri ci ilə “Euro-
vi sion-2015” mü sa bi qə sin də səs-
lə nə cək mah nı lar ara sın da ən çox 
ba xı lan klip lər dən dir.

Xa tır la daq ki, E.Hü sey nov 
ma yın 21-də “Euro vi sion-2015” 
mah nı mü sa bi qə si nin ikin ci ya-
rım fi  na lın da 11 nöm rə li ifa çı ki-
mi səh nə yə çı xa caq.

Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik 

yu nun 1-dən 7-dək Ru si ya 
fe de ra si ya sı nın Ka zan şə-
hə rin də türk dil li xalq la rın 
“Nauruz” XII bey nəl xalq te-

Azər TAc “Ta tar-in form” İn-

Fes ti val çər çi və sin də şə hə rin 
dörd teatr mey da nın da türk dün-
ya sı nın, o cüm lə dən Azər bay can, 
Öz bə kis tan, Al tay, Qa za xıs tan, 
Krım, Ta ta rıs tan, Tu va, Xa ka si ya 

və Ya ku ti ya teatr la rı nın ən yax-
şı ta ma şa la rı nü ma yiş olu na caq. 
Fes ti val çər çi və sin də həm çi nin 
“Teat rın in ki şaf vek to ru: Av ro pa-
Asi ya” möv zu sun da bey nəl xalq 
konf rans ke çi ri lə cək.

xıs tan öz teat rı nın nə ilə məş ğul 
ol du ğu nu, mə də niy yə ti nin, ənə-
nə lə ri nin, ayin lə ri nin teatr da ne cə 
ifa də ol du ğu nu gös tər sin. Biz bu 
ənə nə ni da vam et di rə cə yik”.

Halit Ərgənçin “Əli və Nino”dakı 
yeni obrazı diqqət çəkdi
Azər bay can ya zı çı sı Qur ban Səidin ey niad lı ro ma nı əsa-

sın da ek ran laş dı rı lan “Əli və Ni no” fi l mi nin İs tan bul da 
çə ki liş lə ri da vam edir. Azər TAc xə bər ve rir ki, Tür ki yə-
nin ta nın mış akt yor la rı Ha lit Ər gənç və Er kin Ko çun da 

rol al dı ğı fi l min İs tan bul çə ki liş lə ri iki həf tə da vam edə cək. Akt yor 
Ha lit Ər gənç “Möh tə şəm yüz il” fi l min dən son ra ilk də fə ka me ra 
qar şı sı na ke çib.

Bun dan əv vəl çə ki liş lər Ba kı da 8 həf tə ər zin də apa rıl mış dı. Film də 
baş rol la rı Adam Bak ri (Əli) və Ma ria Val ver de (Ni no) ifa edir lər. Ek ran 
əsə ri nin ic ra çı pro dü se ri Ley la Əli ye va, qu ru luş çu re jis so ru Kris Tik yer, 
sse na ri müəl li fi  Kris to fer Hemp ton dur.
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Ma ca rıs tan Res pub-
li ka sın da ke çi ri lən 
XXII Bey nəl xalq Bu-
da peşt Ki tab Sər gi-

si nə Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi də qa tıl dı. Sər gi, Bu-
da peş tin Mər kə zi sər gi sa lo nun da 
ke çi ri lir di. Bu il sər gi də öl kə mi zi 
Tər cü mə Mər kə zi və Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin nü ma yən-
də he yə ti təm sil edir di.
Ap re lin 23-də  Mər kə zin nü ma-
yən də he yə ti ni Azər bay ca nın Ma-
ca rıs tan da kı föv qə la də və sə la hiy-
yət li sə fi  ri Vi la yət Qu li yev qə bul 
et di. Gö rüş za ma nı cə nab sə fi r 
sər gi də gö rü lə cək iş lər dən, öl kə-
mi zin təb li ği is ti qa mə tin də nü-
ma yən də he yə ti nin üzə ri nə dü şən 
və zi fə lər dən da nış dı. V.Qu li yev 
öl kə mi zin si ya sət, ədə biy yat və 
mə də niy yə ti nə dair Azər bay ca nın 
Ma ca rıs tan da kı sə fi r li yi nin ma car 
di lin də nəşr et dir di yi 50-yə qə dər 
müx tə lif ki ta bın sər gi də pul suz 
pay la nıl ma sı üçün gös tə riş ver di. 
Qeyd edək ki, sər gi müd də tin də 
ma car di lin də çap dan çıx mış nəşr-
lə rin çox lu ğu Azər bay can sten di-
nə olan ma ra ğı da ha da ar tır dı.

Açı lış mə ra si mi
23 ap rel də sər gi nin rəs mi açı lış 

mə ra si mi ol du. Hə min gün sə hər 
07:00-dan 09:00-dək Azər bay can 
sten di ni qur duq: bay ra ğı mı zı və 
xə ri tə mi zi asıb, ki tab la rı mı zı düz-
dük. Baş qa sər gi lər dən fərq li ola-
raq Bu da peşt Ki tab Sər gi si nin rəs mi 
açı lı şı 15:00-da baş tut du. Sər gi nin 
ilk gü nü ədə biy yat və mə də niy yət 
təd bir lə ri ilə zən gin idi. Ey ni za-
man da, qar şı lıq lı əmək daş lıq üçün 
də əl ve riş li gün ol du. Be lə ki, Şi ma li 
Av ro pa Öl kə lə ri nin Ədə biy yat Təb-
li ği Mər kə zi nin (Nor dic Li te ra tu re 
Pro mo tion and Pub lis hing House) 
nü ma yən də lə ri ilə gö rüş ke çir dik. 
Hə min qu rum, Da ni mar ka, İs lan di-
ya, Fin lan di ya, Nor veç və İs veç ədə-
biy ya tı nın dün ya dil lə ri nə, elə cə də 
dün ya ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin bu 
öl kə lə rin dil lə ri nə çev ril mə si və təb-
li ği üz rə fəaliy yət gös tə rir. 

Gö rüş də Mər kə zin tər tib et di yi 
“Müasir Azər bay can ədə biy ya tı 
an to lo gi ya sı”nın bu dil lə rə tər cü-
mə si və adı çə ki lən  öl kə lər də nəş ri 
mə sə lə lə ri mü za ki rə edil di. Təş-
ki la tın nəş riy yat mə sə lə lə ri üz rə 
rəh bə ri, cə nab Ba la siz Bıt fan da öz 
növ bə sin də qar şı lıq lı əmək daş lıq-
la bağ lı fi  kir lə ri ni bi zim lə bö lüş dü: 
“Təm sil et di yi miz qu rum Şərq və 
Azər bay can ədə biy ya tı nü mu nə-
lə ri nin bu xalq la rın di li nə tər cü mə 
olun ma sın da ma raq lı dır. Öl kə niz-
də bu sa həy lə məş ğul olan Tər-
cü mə Mər kə zi ki mi döv lət qu ru-
mu nun möv cud lu ğu təq di re di ci 
hal dır. İs tər dik ki, Mər kəz lə əmək-
daş lı ğı mız daimi ol sun”. 

Adı çə ki lən təş ki lat bir ne çə öl kə-
dən ya zar la rı da qo naq qis min də 
də vət et miş di. Be lə ya zar la dan bi ri 
də İs veç ya zı çı sı, “Story Si de” nəşr 
şir kə ti nin rəh bə ri Ka mil la Qre be idi. 
Onun la ədə biy yat la rın in teq ra si ya sı 
möv zu su nu mü za ki rə et dik. K.Qre-
be də önəm li mə qam la ra diq qət çək-
di: “Mən bu sər gi də öl kə mi ya zar 
qis min də təm sil edi rəm. Azər bay can, 
dün ya nın ma ra ğın da olan öl kə dir. 
Dü şü nü rəm ki, öl kə lə ri mi zin ədə biy-
yat la rı nın qar şı lıq lı tər cü mə si və ta-
nı dıl ma sı xalq la rı mız və öl kə lə ri miz 
ara sın da əla qə lə rin ge niş lən mə si nə 
öz töh fə si ni ve rə cək. Mər kəz lə sıx 
əla qə lə rin qu rul ma sı nı, bu is ti qa mət-
də atı lan va cib ad dım he sab edi rəm”.

24 ap rel
Sə hər saat 11:00-da Mər kə zin nü-

ma yən də he yə ti nin Eöt vös Lo rand 
adı na Ma ca rıs tan Döv lət El mi Uni-
ver si te tin də “Hu ma ni tar elm lər” 
fa kül tə si nin Tür ko lo gi ya bö lü mü-
nün tə lə bə lə ri ilə gö rü şü ke çi ril di. 
Gö rü şü fa kül tə nin de ka nı pro fes sor 
Ru dolf Sar di aç dı. O, Azər bay can 
nü ma yən də he yə ti ni sa lam la ya raq, 
tər cü mə işi nin önə min dən və çə tin-
lik lə rin dən söz aç dı: “Ba kı, Qaf qaz 
re gionu nun mə də ni qov şa ğı dır. Biz 
is tər dik ki, Azər bay can və Ma ca rıs-
tan res pub li ka la rı ara sın da mə də ni 
və ədə bi əla qə lər möh kəm lən sin. 
Biz bu əla qə lə rin qu rul ma sın da 
Tər cü mə Mər kə zi nin əhə miy yət li 
iş lər gö rə cə yi nə ümid edi rik”.

Azər bay ca nın Ma ca rıs tan Res-
pub li ka sın da kı föv qə la də və sə-
la hiy yət li sə fi  ri cə nab Vi la yət 
Qu li yev hər iki öl kə ara sın da kı 
mə də ni və ədə bi əla qə lər dən da-
nış dı: “Bu zal da Azər bay can ədə-
biy ya tı ilə ma raq la nan tə lə bə lər 
top la şıb. Azər bay can ədə biy ya-
tı na aid 50-dən çox ki tab ma car 
di lin də çap olu nub. Hə min ki-
tab la rın ək sə ri Azər bay can mə-
də niy yə ti təb li ğa tı haq qın da dır.

Hə min nəşr lə rə “Azər bay can na ğıl la-
rı”nı, Azər bay can klas sik lə ri nin əsər-
lə ri ni mi sal gös tə rə bi lə rik. Üç il əv vəl 
“Biz Azər bay can haq qın da nə bi li rik” 
adı atın da mü sa bi qə elan et miş dik. 
Hə min mü sa bi qə yə mətn gön də-
rən tə lə bə lə rin es se lə ri ki tab ha lın da 
çap olun du və qa lib olan 6 müəl lif 
bir həf tə lik Azər bay ca na gön də ril-
di. Bu ilin so nu na ya xın ye nə be lə 
bir təd bir ke çir mə yi plan laş dı rı rıq”.

Da ha son ra Mər kə zin “Tər cü mə lə-
rin key fi y yə ti nə nə za rət şö bə si”nin dil 
mü tə xəs si si Ca vid Ağa yev Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin fəaliy-
yə ti ba rə də ge niş mə ru zə ilə çı xış et di.

Gö rüş dən son ra sər gi sa lo nu na 
qa yıt dıq. Hə min gün gü nor ta saat-
la rın da sə fi r Azər bay can sten di ni 
zi ya rət et di, nəşr lər lə ma raq lan-
dı. Mə lu mat üçün de yim ki, ezam 
müd də tin də cə nab sə fi r, sə fi r li yin 
iş çi si Mə həm məd Məm mə dov və 
di gər əmək daş lar nü ma yən də he-
yə ti mi zə bü tün gə rək li mə sə lə lər də 
öz kö mək lik lə ri ni əsir gə mə di lər. 

Ümu mi mən zə rə
Bu da peşt Ki tab Sər gi si nin əra-

zi si çox da bö yük de yil di. Bu mö-
tə bər ki tab bay ra mı Kis Ro kus 
kü çə sin də yer lə şən “Mil le na ris” 
sər gi komp lek sin də ke çi ri lir di. 
Qeyd edək ki, sər gi da ha çox ma-
car nəş riy yat la rı nın ta nı tı mı na, da-
xi li ki tab ba za rı nın im kan la rı nın 
öy rə nil mə si nə, on lar la qar şı lıq lı 
əla qə lər qur ma ğa ma raq gös tə rən 
öl kə lə rin nəş riy yat la rı üçün sə mə-
rə li sa yı la bi lər. Baş qa sər gi lər lə 
mü qa yi sə də bu sər gi nin bey nəl-
xalq gü cü nis bə tən zəif idi. Fran-
sa, İta li ya, Çin, Tür ki yə, Slo va ki ya, 
Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri ki mi 
öl kə lə rin stend lə ri bö yük əra zi lə ri 
əha tə edir di. Əsasən öz öl kə lə ri ni 
müx tə lif döv lət lə rin Ma ca rıs tan-
da fəaliy yət gös tə rən sə fi r lik lə ri, 
ki tab xa na la rı, ədə biy yat və mə də-
niy yət qu rum la rı təm sil edir di. 

Sər gi də in gi lis di lin də nəşr lə rin 
az ol ma sı xa ri ci öl kə lər dən gə lən 
zi ya rət çi lə rin sər gi yə olan ma ra ğı-
nı azal dır dı. Ki tab la rın de mək olar 
ki, bö yük ək sə riy yə ti ma car di lin-
də idi. Bun dan baş qa stend lər də 
öl kə və nəş riy yat ad la rı nın da ma-
car di lin də ya zıl ma sı bey nəl xalq 
qu rum la rın bir-bi ri ilə ün siy yə ti ni 
çə tin ləş di rir di. Mə sə lən, biz qar daş 
Tür ki yə nin sten di ni bir gün son ra 
ta nı ya, on lar la əla qə ya ra da bil dik. 

Bü tün bun la ra rəğ mən, oxu cu-
la rın ki ta ba olan ma ra ğı doğ ru dan 
da hey rə ta miz idi. Hər gün min-
lər lə oxu cu sər gi ni zi ya rət edir, 
çan ta-çan ta ki tab alır dı. Sər gi də 
uşaq ədə biy ya tı bö lü mü əsas zal la 
bir ba şa ke çi di olan xü su si əra zi də 
nü ma yiş et di ri lir di. Bir mə qa mı 
xü su si vur ğu la maq is tər dim ki, 
Ma ca rıs tan da uşaq ədə biy ya tı nın 
ça pı yük sək sə viy yə də hə ya ta ke-
çi ri lir. Bu nəşr lə rin ər sə yə gəl mə-
sin də pe şə kar nəş riy yat la rın çap 
pa lit ra sı nın rən ga rəng li yi, nə fi s 
po liq ra fi k ic ra, yük sək zövq hər 
mə na da öz sö zü nü de yir. Uşaq lar 
üçün elə ağ la gəl məz, ma raq lı, əy-
lən cə li oxu və sait lə ri ha zır la yır lar 
ki, baş qa öl kə lər dən gə lən və tən-
daş lar dil lə ri ni bil mə sə lər də, sa-
də cə po liq ra fi k həl li nə gö rə hə min 
nəşr lə rə ma raq gös tə rir di lər. 

Ma ca rıs ta nın müx tə lif po liq ra fi -
ya bir lik lə ri nin çap et di yi bir sı ra 
dün ya ədə biy ya tı nü mu nə lə ri, xü-
su sən də se rial nəşr lər, mə nə Tür-
ki yə də çap edi lən məş hur “Can”, 
“Ya pı Kre di ya yın la rı”nın di zayn 
üs lu bu nu xa tır lat dı. Sər gi bo yun-
ca müx tə lif pa nel lər də təd bir lər 
ke çi ri lir di. Sər gi nin açı lış gü nü isə 
ol duq ca ma raq lı və ge niş proq ra-
mı olan açı lış kon ser ti dü zən lən di. 
Sər gi sa lo nu nun ikin ci mər tə bə sin-
də isə rəsm əsər lə ri sər gi lə nir di. 

Hər gün ne çə-ne çə zi ya rət çi 
Azər bay can sten di nə ya xın la şıb, 
rəs sam lıq la, in cə sə nət lə, mu si qi və 
dil çi lik lə bağ lı ki tab lar la ma raq la-
nır dı lar. Azər bay ca nın sten di sər-
gi nin əsas gi riş qa pı sı na ya xın, 12 
m2 əra zi də yer lə şir di. Sten di miz də 
Hey dər Əli yev Fon du nun, Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi nin, Azər bay ca nın Ma ca-
rıs tan da kı Sə fi r li yi nin, elə cə də di-
gər öl kə nəş riy yat la rı nın çap et dir-
di yi 500-dən çox ki tab sər gi lə nir di. 
Mər kəz sə təd bi rə “Tər cü mə Mər-
kə zi nin ki tab la rı” se ri ya sın dan 
işıq üzü gö rən nəşr lə ri, “Xə zər” 
dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın son 
nöm rə lə ri, in gi lis di lin də nəşr edi-
lən “Cand les” (“Şam lar” – Müasir 
Azər bay can şeir an to lo gi ya sı) ki ta-
bı ilə qa tıl mış dı.

Mə lum ol du ğu ki mi, 24 ap rel də 
bəd nam qon şu la rı mız er mə ni lə-
rin dün ya ya car çək di yi qon dar ma 
er mə ni soy qı rı mı gü nü idi. Dün-
ya nın dörd bir ya nı na öz sax ta-
kar lıq la rı nı atan er mə ni lər şək siz 
ki, ki tab sər gi sin də də han sı sa xo-
şa gəl məz hə rə kət lər edə bi lər di lər 
de yə, biz gün ər zin də da ha təd bir li 
dav ran ma ğa üs tün lük ver dik. Qə-
ri bə idi ki, hə min gün sten di miz də 
müx tə lif dil lər də nü ma yiş et di ri-
lən Qa ra bağ hə qi qət lə ri ilə bağ lı 
ki tab lar la ma raq la nan la rın sa yı 
da ha çox ol du.

Öl kə mi zin mə də niy yət və ədə-
biy ya tı nın təb li ği üçün gə rək li olan 
bu ki tab sər gi si  həm də Azər bay-
ca nın ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də də 
uğur lu ol du.

Fə rid HÜ SEYN

Tərcümə Mərkəzi 
Budapeşt

Kitab Sərgisində
(reportaj)



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Qeyd et di yi miz ki mi, Qəv va-

müs-səl tə nə nin də Mö tə mə dül 
Mül kə xü su si eh ti ra mı var dı. 
Köh nə və tə zə si ya sət çi lə rə eti na-
sız ya na şan bu adam çox vaxt Mö-
tə mə dül Mül kün (Pir ni ya) mən zi-
li nə ge dər, məm lə kət mə sə lə lə ri ni 
onun la mü za ki rə edər di. 

Qəv va mın baş na zir li yi döv rün-
də Mə həm mədr za hə mi şə dər di-
ni bö lüş mək üçün ya Mö tə mə dül 
Mül kün ya nı na ge dər, ya da onun 
ra zı lı ğı nı alıb, şah sa ra yı na də vət 
edər, na har və şam vax tı nı ona 
sərf edər di. 

Qəv vam da hə mi şə ya Mə həm-
mədr za, ya sa ray, ya da or du tə rə-
fi n dən təh lü kə du yar dı. Bu za man 
dər hal özü nü Mö tə mə dül Mül kün 
ya nı na çat dı rar, on dan öz nü fu zu 
he sa bı na iki tə rəf ara sın da kı ni faq 
alo vu nu sön dür mə yi xa hiş edər di.

Hə sən Pir ni ya (Mö tə mə dül 
Mülk) və fat edən də Mə həm mədr-
za üçün ağ la mış dı. Pir ni ya dün-
ya sı nı də yi şən dən son ra məc lis də 
mad də lə rin bi ri nə tə ci li bir qeyd 
ar tı rı lıb yek dil lik lə təs diq lən di və 
Mö tə mə dül Mül kün xid mət sə nə di 
adı ilə mər hu mun ailə si nə hə diy yə 
edil di. O za ma na qə dər be lə bir iş 
heç kəs üçün gö rül mə miş di, heç 
son ra dan nə vaxt sa ol ma sı ya dı ma 
gəl mir. Mil li Şu ra Məc li si nin bu 
ye ga nə mad də sin də Hə sən Pir ni ya 
öl kə yə, məş ru tə yə, qa nun ve ri ci li yə 
bö yük xid mət lər gös tər miş şəxs ki-
mi təq dim olu nur, onun sə da qət li, 
də yər li xid mət lə ri vur ğu la nır dı. 

Adə ti üz rə məc lis də təs diq lən-
miş mad də im za lan maq üçün 
sa ra ya, Mə həm mədr za ya gön-
də ri lir di. Mə həm mədr za məc li-
sin qə rar la rı nı hə mi şə yu xa rı dan 
im za et sə də, bu də fə is tis na hal 
ki mi, Hə sən Pir ni ya ya eh ti ram 
əla mə ti ola raq onu aşa ğı tə rəf dən 
im za la dı. Ət ra fı mız da xe yir dən və 
öl kə nin əmin-aman lı ğınn dan baş-
qa heç bir niy yət güd mə yən saf, 
sə da qət li, dü rüst in san lar var dı. 
Am ma bö yük ək sə riy yət ikiüz lü, 
fı rıl daq çı, hoq qa baz idi. 

Axır da əf sa nə olur san, ey ağıl lı 
(in san)
(Eləy sə) yax şı əf sa nə ol, pis yox. 
Ha şi yə. Bir jur na list Ta cül mü lü-

kün tez-tez şeirə mü ra ciə et di yi ni xa-
tır la dıb ona be lə bir sual la mü ra ciət 
edir: 

- Söy lə di yi niz bu beyt mə ni bir 
mə sə lə ni so ruş ma ğa va dar edir: 
Siz şeir ya zır sı nız mı? Ya xın la rı-
nız dan eşit mi şəm ki, si zin “Ta cül-
di van” ad lı çap olun ma mış di va-
nı nız var. Ha zır da hə min di va nı 
qız la rı nız dan bi ri nin ya nın da sax-
la yır sı nız...

Kra li ça (Ta cül mü lük) ca vab ve-
rir:

- Bə li, mən bə zi vaxt lar öz tə bi-
mi sı naq dan ke çi rib, şeir de yi rəm. 
On la rın key fi y yə ti ni zövq sa hib lə-
rin dən so ruş maq gə rək dir. Özü də 
«çap olun ma yıb» ifa də si düz gün 
de yil. Çün ki on la rın bə zi lə ri mə nim 
ad-so ya dım gös tə ril mə dən öl kə 
nəş riy yat la rı tə rə fi n dən nəşr edi lib. 

İn sa nın ömür il lə ri nə ye ni möh-
lət əla və olu nan da ya şın art ma-
sı ilə onun ma raq dairə si nə da xil 
olan əy lən cə lər, is tək lər və di gər 
şey lər də də yi şir. Rza nı iti rən dən 
son ra mən bir müd dət düş gün-
lü yə qa pıl dım. Zən nim cə, əri ni 
iti rən hər bir qa dın bu və ziy yə tə 
dü şür. Uzun müd dət ay rı hiss lər 
ya şa yır: ya rı bö lün müş ki mi olur, 
san ki bə də ni nin bir his sə si ni iti rib. 
Hiss lə ri mi si zə dü rüst an la da bil-
mi rəm. 

Rza dan son ra ailə miz də elə bir 
və ziy yət ya ran mış dı ki, daim qor-
xu və hə yə can ke çi rir dik. Bu hiss-
lə ri mü ha ri bə il lə rin də, 28 mor dad 
ha di sə lə ri vax tı, Mə həm mədr za ya 
gül lə atı lar kən və di gər ha di sə lər 
baş ve rər kən ya şa dıq. 

Adi ca maat şah ailə si haq qın da 
nə fi  kir lə şir?! 

Adi in san la rın dü şün dük lə ri-
nin ək si nə ola raq, ana bü tün öm rü 
bo yu iz ti rab və ni ga ran çı lıq içn-
də ya şa yır. Ya dı ma gə lir, dok tor 
Mü səd di qin hö ku mə ti döv rün də 
sa ra yın ət ra fın da ke şik çə kən lə rin 
sa yı xey li azal dıl mış dı. Nə ti cə də 
adam lar di va ra dır ma şa raq sa ra-
yın hə yə ti nə da xil olur du lar. Mən 
hə mi şə Mə həm mədr za, di gər öv-
lad la rım və nə və lə rim üçün ni ga-
ran idim. Bir gün Mə həm mədr za 
gə lib de di: 

- Baş na zi rin gös tə ri şi ilə tank lar 
sa ra yın qa pı sın da top la şıb, əgər 
xalq sa ra ya həm lə et sə, heç kim 
on la rın qar şı sı nı ala bil məz. 

Tam sə mi miy yət lə bil di ri-
rəm, ərim Rza şah la ya şa-

dı ğım iyir mi il dən baş qa 
öm rü mün qa lan his sə si ni 
qor xu, əzab və na ra hat-
lıq için də ke çir mi şəm. 
Məm lə kət də dinc lik 
bər qə rar olan dan son-

ra na ra hat lı ğım bir qə dər 
azal dı. Əl bətt  ə, 

bi lir si niz ki, hə-
min dövr də də 
Mə həm mədr za-
ya iki də fə gül lə 
atıl mış dı. 

Ge ne ral Za hi di nin baş na zir-
li yin dən son ra da iz ti rab və ni-
ga ran çı lı ğım da vam et di, hətt  a 
Za hi di dən də qor xur dum. La kin 
Za hi di dən son ra və ziy yət dü zəl-
di, na ra hat lı ğım nis bə tən azal dı. 
Öz xob bi lə rim lə - üz gü çü lük, mu-
si qi və şeir lə məş ğul ol ma ğa für-
sət tap dım. Su ya, üz gü çü lü yə hə-
və sim uşaq lıq dan var dı. Vax tı mın 
ço xu nu ho vuz da ke çi ri dim, hətt  a 
şam, na har, mu si qi, dost luq məc-
lis lə ri ni də ho vuz kə na rın da təş kil 
edir dim. Hə mi şə də No şəh rə və 
Ram se rə get mə yə im ka nım olur-
du. Bi lir si niz ki, Ram ser də dün-
ya da ta yı-bə ra bə ri ol ma yan müs-
təs na tə bii is ti su bu laq la rı var dı. 
Rza nın şah lı ğı döv rün də fran sız-
lar Ram ser ho te li ni tik mə yə baş-
la dı lar. O za man Ram ser sıx me-
şə lik lə ör tül müş dağ lıq əra zi idi. 
Me şə dağ dan baş la yıb də ni zə qə-
dər uza nır dı. Ağac və daş lar la elə 
sıx ör tül müş dü ki, hətt  a qa tır da 
ke çə bil mir di. Ma zan da ran əha li-
si bu ra nı “ke çil məz” ad lan dı rır dı.

Fran sız lar ho te li in şa edən də bu-
ra da kı kü kürd lü su yun tə ki bi ni 
yox la maq üçün nü mu nə gö tü rüb 
Av ro pa ya apar dı lar və be lə mə-
lum ol du ki, bu su dün ya da mis li-
bə ra bə ri ol ma yan dər man dır. Rza 
mə nim üz gü çü lü yə xey li hə və sim 
ol du ğu nu, hətt  a ma ne ol ma sa lar 24 
saatı su da ke çir mə yə ha zır ol du ğu-
mu bil di yin dən, gös tə riş ver di ki, 
hə min mən tə qə də mə nim çün xü su-
si ho vuz dü zəlt sin lər. Nə qə dər ki, 
İran da idim, qış vax tı ora ge dər, su-
dan bö yük zövq alar dım. Bun dan 
əla və, mu si qi yə xü su si mə həb bə-
tim var dı. Dost la rım – gü nün ək sər 
vax tı nı bi zim lə – şah la və mə nim lə 
ke çi rən öl kə nin bir ne çə xa nən də 
xa nım la rın dan iba rət idi. On lar-
dan bi ri Rza nın Ali Baş Ko man-
dan ol du ğu vaxt lar da, 1929-cu il də 
dost laş dı ğı mız Mü lük Zə ra bi idi.

İkin ci si, xoş avaz lı xa nım Mər zi yə 
idi, onun oxu ma sın dan əsl ləz zət 
alır dım. 

(Qeyd: Mər zi yə Teh ra nın şi ma-
li-qər bin də yer lə şən Lə va san dan idi, 
özü də qa ra də ri liy di. O, hə min qıt lıq-
qə hət lik il lə rin də ad-san qa zan mış dı. 
Qı zı Rə hi mə li Xür rə min gə li ni idi. 
Öm rü nün yaş lı çağ la rın da mü na fi q-
lə rə qo şu lan Mər zi yə Pa ris də ya şa yır 
və on lar üçün mah nı oxu yur du). 

Ki şi xa nən də lər dən Ku rəs Sər-
həng za də ni, çal ğı çı lar dan isə Bə-
diini, Ya həq qi ni və Xür rə mi ni xoş-
la yır dım. 

Əl bət tə, ya nı ma gə lib, şəx-
sən mə nim çün oxu yan ca van 
xa nən də lər də var dı. Özüm də 
sen tur, tar ça lır dım, tə rif ol ma-
sın, həm də or ta səs temb ri nə 
ma lik idim. Əl bət tə, in di ney 
çal maq niy yə tin də de yi ləm. Di-
gər ma ra ğım şeir idi. Şeiri tək cə 
qə zet də, ki tab da, di van da de-
yil, şairin öz di lin dən eşit mə yi 
xoş la yır dım. Bu na gö rə də ya şa-
dı ğım iqa mət gah da qi raət məc-
lis lə ri ke çi ri lir di: məm lə kə tin 
bir nöm rə li şair lə ri yı ğı şıb öz 
şeir lə ri ni oxu yur du lar. Bə zən 
də Əbül hə sən xan Sə ba gə lir və 
öz sa zı ilə ru hu mu zu ox şa yır dı. 
Çox ma raq lan dı ğım şair lər dən 
bi ri Rə hi Müəy yə ri idi: o, mə nə 
həm tə lim ke çir, həm də şeir lə-
ri mi dü zəl dir di. Bə da hə tən şeir 
söy lə mə yin us ta sı isə İb ra him 
Sə hə ba idi.

Qəv va müs-səl tə nə dən son ra bu 
sualı ver di yi ni zə gö rə, onu da de-
mə li yəm ki, Qəv vam hey rə ta miz 
şair idi. Am ma bil mi rəm onun di-
va nı çap olu nub, ya yox.

(Qeyd: Qəv va müs-səl tə nə dən köh-
nə si ya sət çi lər də bir pa ra şeir lər şeir-
lər qa lıb. Aşa ğı da kı şeiri o, İs gən dər 
Dil də mə təq dim et miş di. Baş na zi rin 
yaz dı ğı bu şeir “Eş qin gü lü şü” ad la-
nır:)

Ağıl de di ki, ürək mə nim 
mənzilim və məs kə nim dir. 
Eşq gül dü və de di: o, ya sə nin, 
ya da mə nim məs kə nim dir. 
Sən siz, ey se vinc gül za rı nın ye ni 
gü lü, ba şın hər tü kü 
Ti kan neş tə ri dir ki, mə nim 
əzala rıma ba tıb. 
Mə nim qəd rim sə nin təş ri fi  nə 
la yiq de yil.
Sə nin zül mü nün li ba sı mə nim 
əy ni mə ya ra şır. 

Dost xa ti ri nə öz qə mi min 
izharın dan fər yad et mi rəm. 
Möh nət çək miş ürə yi min sü bu tu 
– mə nim üzüm dür. 
Ba də ni əl dən ver mə mək 
mərifətdən xa li ol maq de yil 
Bir ru zi gar dır ki, qan ol muş 
ürəyim mə nim şə ra bım dır. 
Ba şı mı və ca nı mı ve ri rəm vəs lin 
ta ma şa sı üçün 
O kəs ki, zövq ba ğın da məq səd 
gü lü nü dər mə di 
O nə bi lər mə nim ayağ ma ti kan 
bat dı ğı nı. 

Mə nim şeir lə ri min ço xu türk cə-
dir. Şəh ri yar Teh ran da ya şa yan da 
onu bir ne çə də fə də vət et miş dim. 
O, sa ra ya gə lib, mə nim şeir lə ri mi 
din lə di, məs lə hət lər ver di, elə söz-
lər de di ki, da ha da ruh lan dım. 
Mən Şəh ri yar şeiri ni, xü su si lə də, 
onun tə ləff  ü zü nü çox se vir dim. 
Özü də o, şeir de yən də Əbül hə sən 
xa nın saz çal ma sı nın ay rı ləz zə ti 
var dı. Saz sə da la rı al tın da Şəh ri-
ya rın şeir de mə si ürək lə ri yan-
dı rır dı. İn san öl kə şa hı nın ana sı 
olan da müəy yən məh du diy yət-
lər lə üz-üzə qa lır. Mə həm mədr-
za ica zə ver mir di ki, mə nim şeir 
di va nım çap olun sun, de yir di ki, 
xal qın mə nim haq qım da kı fi  kir lə ri 
də yi şər, ana kra li ça nın şeir de mə si 
yax şı ol maz və s. 

Əl bətt  ə, xal qın o vaxt kı mə də-
niy yət və id rak sə viy yə si ilə in di ki 
ara sın da yer lə-göy qə dər fərq var. 
Ca maatın sə nə tə mü na si bə ti yax şı 
de yil di, bu mə na da, ola bil sin ki, 
Mə həm mədr za haq lı idi. 

Mən bü tün vəzn lər də və üs lub-
lar da qə lə mi mi sı na mış dım. Şeir lə-
ri min məz mu nu da ha çox nə si hə-
ta miz, və tən daş lıq və mil li hiss lər lə 
bağ lı idi. Əgər Şəm sə mü ra ciət et-
sə niz, köh nə şeir lə rim dən bir ne çə 
nü mu nə ni si zə ve rə bi lər. Mən Rza 
ilə iz di va ca gir di yim za man dan 
şeir ya zır dım. Əl bətt  ə, şeir lə rim də 
sə nət kar lıq ba xı mın dan qü sur lar 
var dı, am ma son ra dan hər şey yo-
lu na dü şü dü. Bu yu run, bu dü bey-
ti ni dü nən ge cə yaz mı şam:

Bax ma ya raq ki, ha mı mız alim 
və sa hib nə zə rik,
Bu na gö rə də təf sir çi və 
təhlilçiyik.
Biz sək kiz min, beş yüz il lik 
mil lət 
Öz öm rü müz dən son ra kı saat-
dan xə bər da rıq. 

Ar  dı 6-cı sə  hi  fə  də
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

İ
ran şa hı Rza Pəh lə vi nin və oğ lu Mə həm məd Rza Pəh lə-
vi nin həm şəx si, həm də si ya si hə ya tın da azər bay can-
lı lar, xü su sən də azər bay can lı qa dın lar mü hüm rol 
oy na yıb lar. Mə həm məd Rza nın hə yat yol da şı Fə rəh 

Pəh lə vi öz ad-sa nı na və fəaliy yə ti nə gö rə həm öl kə için-
də, həm də xa ric də bö yük nü fuz sa hi bi idi. Rza şa hın 
hə yat yol da şı, Mə həm məd Rza nın ana sı Ba nu Ta cül-
mü lük Bad ku be yi isə pəh lə vi lə rin ha ki miy yə ti nin 
möh kəm lən mə sin də son də rə cə 
əhə miy yət li rol oy na mış dı. Fə rəh 
Pəh lə vi bi zim oxu cu la ra təq dim 
edil sə də, Ta cül mü lü kün hə ya tı 
və fəaliy yə ti bu gü nə dək mə lum 
de yil. Bu nu nə zə rə ala raq onun 
1980-ci il də Nyu-York da və elə 
hə min il də Teh ran da çap edil-
miş “Pəh lə vi kra li ça sı” ad lı me-
muarın dan bə zi his sə lə ri ori ji nal-
dan - fars ca dan çe vi rib, oxu cu la ra 
təq dim et mə yi qə ra ra al dıq.

Qeyd et di yi miz ki mi, Qəv va-
müs-səl tə nə nin də Mö tə mə dül 
Mül kə xü su si eh ti ra mı var dı. 
Köh nə və tə zə si ya sət çi lə rə eti na-
sız ya na şan bu adam çox vaxt Mö-
tə mə dül Mül kün (Pir ni ya) mən zi-
li nə ge dər, məm lə kət mə sə lə lə ri ni 

Tam sə mi miy yət lə bil di ri-
rəm, ərim Rza şah la ya şa-

dı ğım iyir mi il dən baş qa 
öm rü mün qa lan his sə si ni 
qor xu, əzab və na ra hat-
lıq için də ke çir mi şəm. 
Məm lə kət də dinc lik 
bər qə rar olan dan son-

ra na ra hat lı ğım bir qə dər 
azal dı. Əl bətt  ə, 

bi lir si niz ki, hə-
min dövr də də 
Mə həm mədr za-
ya iki də fə gül lə 
atıl mış dı. 

İkin ci si, xoş avaz lı xa nım Mər zi yə 
idi, onun oxu ma sın dan əsl ləz zət 
alır dım. 

li-qər bin də yer lə şən Lə va san dan idi, 
özü də qa ra də ri liy di. O, hə min qıt lıq-
qə hət lik il lə rin də ad-san qa zan mış dı. 
Qı zı Rə hi mə li Xür rə min gə li ni idi. 
Öm rü nün yaş lı çağ la rın da mü na fi q-
lə rə qo şu lan Mər zi yə Pa ris də ya şa yır 
və on lar üçün mah nı oxu yur du). 

həng za də ni, çal ğı çı lar dan isə Bə-
diini, Ya həq qi ni və Xür rə mi ni xoş-
la yır dım. 

ran şa hı Rza Pəh lə vi nin və oğ lu Mə həm məd Rza Pəh lə-
vi nin həm şəx si, həm də si ya si hə ya tın da azər bay can-
lı lar, xü su sən də azər bay can lı qa dın lar mü hüm rol 
oy na yıb lar. Mə həm məd Rza nın hə yat yol da şı Fə rəh 

Pəh lə vi öz ad-sa nı na və fəaliy yə ti nə gö rə həm öl kə için-
də, həm də xa ric də bö yük nü fuz sa hi bi idi. Rza şa hın 
hə yat yol da şı, Mə həm məd Rza nın ana sı Ba nu Ta cül-
mü lük Bad ku be yi isə pəh lə vi lə rin ha ki miy yə ti nin 
möh kəm lən mə sin də son də rə cə 
əhə miy yət li rol oy na mış dı. Fə rəh 
Pəh lə vi bi zim oxu cu la ra təq dim 

hə min il də Teh ran da çap edil-
miş “Pəh lə vi kra li ça sı” ad lı me-
muarın dan bə zi his sə lə ri ori ji nal-
dan - fars ca dan çe vi rib, oxu cu la ra 

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Sonuncu İran
şahının sarayında

saraydaxili intriqalar
Məhəmməd Rza Pəhləvinin anası Bakılı Tacülmülükün xatirələri



Əv və li 5-ci sə hi fə də
(Qeyd: Gör dü yü nüz ki mi, Ta cül-

mü lük (kra li ça) la zım olan da məm lə-
kə tin ta ri xi ni də oyun ca ğa çe vi rir və 
onu sək kiz min beş yüz il əv və lə qay-
ta rır. Bax ma ya raq ki, onun ağa za də si 
(Mə həm mədr za) iki min beş yüz il lik 
ta rix dən da nı şır.) 

Bir də fə jur na list lər dən bi ri Ta-
cül mü lük dən mü sa hi bə gö tü rər-
kən ona de yir: 

- Əgər Siz şeir və sə nət lə bağ lı-
sı nız sa, on da Eş qi ni ta nı ma lı sı nız.

Öz xa ti rə lə rin də bu ha di sə ni xa-
tır la dan Ta cül mü lük son ra dan Eş-
qin ba rə də ət rafl  ı söh bət aç mış dı).

Əl bətt  ə, mən Eş qi ni ta nı yır dım, 
Ari fi  də ta nı yır dım. Arif cüm huriy-
yət mə sə lə sin də Rza nın ya xın tə rəf-
dar la rın dan ol muş du. Rza haq qın-
da gö zəl və bit kin şeir lər yaz mış dı. 
Mən çox lu şair lər ta nı yır dım ki, 
in di ad la rı nı unut mu şam. Mir za də 
Eş qi nin qətl ma cə ra sı təs süfl  ən di ri-
ci bir ha di sə idi. Rza de yir di:

- Bu ca va nı ona gö rə öl dür dü lər 
ki, onun qət li ni cüm hu riy yət tə rəf-
dar la rı nın üzə ri nə yıx sın lar. 

(Qeyd: Rza xan döv rü nün gu rul tu lu 
qətl lə rin dən bi ri Mir za də Eş qi nin qət lə 
ye ti ril mə siy di. O, şə hər po lis ida rə si nin 
rəisi pol kov nik Ağa Ça ğu adı ilə məş hur 
olan Mə həm məd Dər ga hi nin pla nı və 
işa rə si ilə öl dü rül müş dü. Hə min vaxt or-
du ko man da nı ha ki miy yə ti ələ ke çir mək 
üçün ma neələ ri ara dan qal dı rır dı. Eş qi-
ni ara dan gö tür dü lər ki, di gər lə ri nə dərs 
ol sun. Mər hum Mir za də Eş qin Se yid 
Əbül qa sim Hə mə da ni nin oğ lu və Əh məd 
şah Qa ca rın qar da şı və liəhd Mə həm məd-
hə sən Mir zə nin ya xın la rın dan idi. O, 
Rza xa na qar şı mü xa li fət çi lik edir di və qə-
zet də (“XX əs rin ka ri ka tu ra sı”) Rza xan 
əley hi nə kəs kin mə qa lə lər ya zır dı. Əv vəl 
Rza xan ça lı şır dı ki, Eş qi ni öz tə rəf dar la rı 
cər gə si nə gə tir sin, la kin onu ələ ala bil-
mə dik də gül lə lə yib, qət lə ye tir di. Bu ra da 
kra li ça öz əri nin adın dan lə kə ni gö tür mək 
üçün ta ri xi təh rif et mə yə ça lı şır). 

Eş qi ni şeirə və si ya sə tə Mə li küş-
şüəra gə tir miş di, o, bir müd dət Əli 
Dəş ti ilə yol daş lıq et miş, onun ya nı na 
ge dib-gəl miş di. Si zə de yim ki, əv və l-
də Rza ya mü xa li fət də olan lar çox idi. 
Çün ki ca maat onu çox da yax şı ta nı-
mır dı. O vax ta qə dər İran xal qı ni zam-
in ti zam gör mə miş di, in di gö rür dü ki, 
or du bö yü yü adı al tın da ad lı-san lı, 
ira də li bir adam or ta ya çı xa raq öl kə-
də qay da-qa nun ya rat maq is tə yir; 
bu na gö rə də bə zi lə ri nin on dan xö şu 
gəl mir di, çün ki ni zam-in ti za ma ta be 
ol maq is tə mir di lər. Ay rı-ay rı adam-
lar, döv lət lər, ha ki miy yət lər, qu rum-
lar, Qa car sa ra yı na ya xın olan lar da 
mü xa li fə tə dəs tək ve rir di. Bö yük şair 
Mə li küş-şüəra Ba har da cüm hu riy yə-
tə mü xa lifl  ər dən idi. 

(Qeyd: Mə li küş-şüəra Ba har Rza xa-
nın mü xa lifl  ə rin dən idi. O, “Cüm hur-
gi na mə” ad lı məş hur şeirin də ya zır dı:

Rza xan – köh nə ağıl dan kəm 
qə lən dər
Cüm hu riy yət nö hə si ni ey lə yib 
əz bər,
Əcəb cins dir bu, Al la hu-ək bər
Er kək eş şək ki mi an qı rar bə zi 
gün lər.
Bə zən qu duz it ki mi pa ça dan 
ya pış sa da,
An caq xal ta dan və ci lov dan 
xə bər siz dir.
Təəs süf ki, yol uzaq və zülm 
çox dur.)

O, is te dad lı bir gənc olan Eş qi ni də 
cüm hu riy yət əley hi nə yaz ma ğa təh-
rik edir di. Əl bətt  ə, Mir za də Eş qi nin 
şeir lə ri cüm hu riy yət çi lik hə rə ka tı-
nın əley hi nə idi və Rza ya heç bir 
aidiy yə ti yox idi. Cüm hu riy yət çi-
lik hə rə ka tı nın xey li tə rəf da rı nın 
mey da na çıx dı ğı 1303-cü il də 
(1924-ci il) Eş qi bö yük qə tiy yət-
lə qə ze ti ni Os man lı mət buatı-
nın üs lu bu na sal dı və ora da 
cüm hu riy yət lə cid di mü xa-
li fət çi li yə baş la dı. O, bir ba şa 
cüm hu riy yə tə və cüm hu riy-
yət çi li yə hü cum et di. 

Elə həmin il iki nə fər Eş-
qi nin mən zi li nə gi rib, ona 
ta pan ça dan atəş aç dı. Bi ri 
qa ça bil di, am ma ikin ci si, 
Əbül qa sım ad lı şəxs ələ 
keç di. Po li sə təh vil ve ri-
lən bu şəxs Zi yaüs-sul ta-
nın oğ lu idi. 

P.S. Yazıdakı ha şi-
yə və qeydlər “Pəh lə vi 
kra li ça sı” me muarının 
redaktoru Dok tor Əmir 
Xa təm Fər fər maiaya 
məxsusdur.
Ardı gələn sayımızda

Fars ca dan
tər cü mə et di:
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Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

O, is te dad lı bir gənc olan Eş qi ni də 
cüm hu riy yət əley hi nə yaz ma ğa təh-
rik edir di. Əl bətt  ə, Mir za də Eş qi nin 
şeir lə ri cüm hu riy yət çi lik hə rə ka tı-
nın əley hi nə idi və Rza ya heç bir 
aidiy yə ti yox idi. Cüm hu riy yət çi-
lik hə rə ka tı nın xey li tə rəf da rı nın 
mey da na çıx dı ğı 1303-cü il də 
(1924-ci il) Eş qi bö yük qə tiy yət-
lə qə ze ti ni Os man lı mət buatı-
nın üs lu bu na sal dı və ora da 
cüm hu riy yət lə cid di mü xa-
li fət çi li yə baş la dı. O, bir ba şa 
cüm hu riy yə tə və cüm hu riy-

Elə həmin il iki nə fər Eş-
qi nin mən zi li nə gi rib, ona 
ta pan ça dan atəş aç dı. Bi ri 
qa ça bil di, am ma ikin ci si, 
Əbül qa sım ad lı şəxs ələ 

kra li ça sı” me muarının 
redaktoru Dok tor Əmir 

Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün 

  “Azər bay can mul ti kul tu ra liz mi nə dir? 
Azər bay can təc rü bə si nə gös tə rir? Qər-
bin mul ti kul tu ra liz mə skep tik ya naş-
dı ğı bir za man da Azər bay ca nın mul ti-
kul tu ral təh lü kə siz lik kon sep si ya sı na 
üs tün lük ver mə si nə ilə şərt lə nir?”

Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər-
kə zi nin (BBMM) Lon don da, BBC-də ke-
çir di yi “də yir mi ma sa”da səs lə nən sual lar 
müx tə lif ol sa da, on la rın ha mı sı nı bir cə hət 
bir ləş di rir di - Azər bay can mul ti kul tu ra-
liz mi ni an la maq, dün ya mul ti kul tu ra lizm 
təc rü bə sin də onun ye ri ni müəy yən et mək.

BBMM-dən Azər TAc-a ve ri lən mə lu ma ta gö-
rə, “BBC World Ac tion” Xid mə ti nin Ya xın Şərq 
və Av ro pa üz rə re gional di rek to ru Si mon Der ri 
“də yir mi ma sa”nın, apa rı lan fi  kir mü ba di lə si-
nin fay da lı ola ca ğı na ümid et di yi ni bil di rib.

BBMM-in ic ra çı di rek to ru pro fes sor 
Azad Məm mə do vun ət rafl  ı təq di ma tı mə-
sə lə yə ay dın lıq gə tir mək lə ya na şı, dün ya-
nın ən mul ti kul tu ral şir kət lə rin dən bi ri sa-
yı lan BBC-nin əmək daş la rın da ye ni sual lar 
do ğu rub. “Azər bay can da kı mil lət lər və 
din lər ara sın da kı har mo ni ya ta ri xən han sı 
kök lər dən qi da la nır və bu gün onun in ki-
şa fı üçün əl ve riş li mü hit ya ra dı lıb mı?”

Bu sualın ikin ci his sə si nə ca vab qo naq-
lar dan de yil, “də yir mi ma sa”nın təş ki lat-
çı sı “BBC World Ac tion” Xid mə ti nin la yi-
hə lər üz rə me ne ce ri xa nım El li Ha vortz  dan 
gə lib. Al tı il dən çox dur ki, Azər bay can da 
Av ro pa Şu ra sı nın jur na lis ti ka təd ri si ilə 
bağ lı ən bö yük la yi hə lə rin dən bi ri ni hə-

ya ta ke çi rən xa nım Ha vortz  həm kar la rı ilə 
özü nün Azər bay can təc rü bə si ni bö lü şüb. 
O, 2012-2013-cü il lər də Ba kı Bey nəl xalq 
Hu ma ni tar Fo ru mu nun iş ti rak çı sı ki mi 
Qu ba ya və Nax çı va na sə fər lə ri ni, şa hi di 
ol du ğu mül ti kul tu ral mü hi ti məm nun luq-
la xa tır la yıb.

Azər bay can me diasın da mul ti kul tu ra-
liz min işıq lan dı rıl ma sı ilə bağ lı sualı ca-
vab lan dı ran BBMM-in mü şa vi ri Ay nur 
Bə şir li bu möv zu nun çox həs sas ol du ğu-
nu, jur na list lər dən mə sə lə yə bə ləd çi lik və 
yük sək pe şə kar lıq tə ləb et di yi ni vur ğu la-
yıb. O bil di rib ki, Mər kəz jur na list lər üçün 
mul ti kul tu ral möv zu lar da ne cə yaz ma ğı 
öy rə dən tə lim lər təş kil et mə yi plan laş dı rır. 
Bil di ri lib ki, Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin 
jur na lis ti ka fa kül tə sin də seç mə fənn ki mi 
“Mul ti kul tu ral jur na lis ti ka” fən ni nin təd-
ri si nə zər də tu tu lur.

E. Ha vortz  Av ro pa Şu ra sı nın la yi hə si 
çər çi və sin də də bu ide ya nın dəs tək lən di-
yi ni, onun tez lik lə ger çək lə şə cə yi nə əmin 
ol du ğu nu bil di rib. A. Bə şir li bu ya xın lar da 
Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də Azər bay can 
mul ti kul tu ra liz mi ka fed ra sı nın ya ra dıl-
ma sı nı diq qə tə çat dı ra raq, bu ka fed ra nın 
Azər bay can və dün ya mul ti kul tu ra liz mi-
nin aka de mik müs tə vi də öy rə nil mə si və 
mul ti kul tu ra liz min bir fənn ki mi təd ri si-
nin təş ki lin də ol duq ca önəm li qu rum ol-
du ğu nu qeyd edib.

Azad Məm mə dov “Azər bay can mul ti-
kul tu ra liz mi” fən ni nin tək cə öl kə də de-
yil, həm çi nin yed di xa ri ci uni ver si tet də 
təd ris olun du ğu nu, sent yabr dan eti ba rən 
isə bu uni ver si tet lə rin sa yı nın ar ta ca ğı nı 
qeyd edib. İc ra çı di rek tor Mər kə zin mü-
tə ma di ola raq “vir tual ma sa”lar ke çir di-
yi ni söy lə yib. Onun BBC-nin “də yir mi 
ma sa”sı nın iş ti rak çı la rı nı növ bə ti vir tual 
“də yir mi ma sa lar”dan bi ri nə iş ti ra ka 
də vət tək li fi ma raq la qar şı la nıb. Bi rin ci 
“vir tual ma sa”nın Azər bay can, rus, in gi-
lis dil lə rin də çap edil miş bro şü rü iş ti rak-
çı la ra pay la nı lıb və BBC-nin ki tab xa na sı-
na ve ri lib.

Azərbaycan multikulturalizmi 
BBC-nin “dəyirmi masası”nda



Əl bətt  ə, “ta ri xi yad daş”ın güc lən mə sin də mə-
də niy yə tin gü cü və tə si ri da ha bö yük dür. Ame ri-
ka lı ant ro po loq lar mə də niy yə ti əsa sən, al tı nö və 
ayı rır lar: təs vi ri, ta ri xi, nor ma tiv, psi xo lo ji, st ruk-
tur, ge ne tik. Bu me yar lar haq qın da ge niş da nış-
maq olar. La kin in cə sə nət sa hə si nə to xun saq, da ha 
yax şı olar, çün ki onun tə sir gü cü da ha ge niş dir. 
Bə zən elə fi lm lər is teh sal olu nur ki, bu ra da yük sək 
gə lir əl də et mək lə ya na şı ta ri xi, di ni möv zu lar təh-
rif edi lir, müəl lifl  ər ta ma şa çı lar ara sın da hə yə can, 
emo sional hiss lər oya da raq, fi l mə olan ma ra ğı güc-
lən di rə bi lir lər. Film ta rix çi lər, din nü ma yən də lə ri 
tə rə fi n dən kəs kin tən qid edil dik cə, hə min fi l mə 
ta ma şa çı ma ra ğı da ha da ar tır, onun rey tin qi yük-
sə lir. Bu nun la əla qə dar qeyd et mək la zım dır ki, 
ədə biy ya ta heç bir aidiy ya tı ol ma yan ye ni jar qon- 
“fan fi k” mey da na gə lib. Hə vəs kar ya zar lar məş-
hur bə dii əsər lər əsa sın da da ki tab lar ha zır la yır lar. 
Fan fi k əsl ədə biy ya ta qar şı al ter na tiv ədə biy yat 
ki mi cə miy yət də əx laq sız, mə nə viy yat sız, ne qa tiv 
mü na si bət lə ri da ha çox təb liğ edir. Bu səp gi də ya-
zı lan, ek ran laş dı rı lan ye ni fi lm lər dən bi ri də “Bo-
zun 50 ça la rı”dır. Əv vəl cə Eri ka Leonard Ceym sin 
“Bo zun 50 ça la rı” ad lı ero tik ki ta bı nəşr edi lir və ki-
ta bın 15 mil yon nüs xə si 3 ay da sa tı lır. Bu fi lm haq-
qın da mət buat da tən qi di ya zı lar ço xal dıq ca, gənc-
lə rin o fi l mə ma ra ğı azal mır. Bu na bən zər fi lm lə rin 
si ya hı sı nı ar tır maq olar. “Bo zun 50 ça la rı” isə nə 
əv və lin ci, nə də so nun cu fi lm de yil. Vik tor Hü qo-
nun fi k ri dir: “Ya oxu ma ğa də yən şey lər ya zın, ya 
da ya zıl ma ğa la yiq hiss lər ya şa yın.” Fan fi k lə bağ lı 
fi  kir lər mə nə XX əs rin əv vəl lə rin də cə miy yət də cə-
sa rət li, çox vaxt ik rah do ğu ran əsər lər ya ra dan da-
daist lə ri, ni hi list lə ri, ku bist lə ri, sür realist lə ri- And re 
Bre ton, Mi lo rad Pa viç, Ro lan To por, Ro bert İr vin, 
Sal va dor Da li, Lyuis de Bun yuel, Jan Kok to, Bo ris 
Vian ki mi müəl lifl  ə ri xa tır lat dı.

Eri ka Leonard Ceyms “Boz rən gin 50 ça la rı”n-
da şəh vət hiss lə ri ni çıl paq lıq la ve rir sə, mə nə viy-
ya tın bir ça la rı na da ora da yer ola bil məz. Frey-
diz min psi xoana li tik fi  kir lə ri sür realist əsər lə rə 
çev ri lir. Be lə da vam et sə, Mu sa pey ğəm bə rin 
döv rün də əha li nin əv vəl lər səc də et di yi “Qı zıl 
bu zov” XXI əs rin to te mi ola caq. Hətt  a “Qı zıl 
bu zov” se ri ya sın dan ye ni ki tab lar, fi lm lər də öz 
oxu cu və ta ma şa çı sı nı qa za na caq. Çün ki on la-
rın təb li ğat gü cü, mə ka nı sər həd bil mir... Ni ko lo 
Pus se nin “Qı zıl bu zo va si ta yiş” rəs min də ta ri xi 
ha di sə bü tün ko lo ri ti ilə can lan dı rı lıb...

Yu xa rı da “Bo zun 50 ça la rı” fi l mi haq qın da qeyd 
et dik. Qı sa ca da ol sa, is pan re jis so ru sür realist, 
ateist, mark sist, Luis Bun yueli xa tır la maq ye ri nə 
dü şər di. Mə sə lən, onun Sal va dor Da li ilə bir gə çək-
dik lə ri “Ən də luz kö pə yi” fi l mi özü nün de di yi ki mi, 
küt lə vi qətl lə rə ça ğı rış dır. 1928-ci il də çə kil miş 16 
də qi qə lik səs siz fi lm dəh şət li yu xu lar dan iba rət dir. 
L.Bun yuel eti raf edir di ki, fi l min ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən ne cə qar şı la na ca ğı nı bil mir dim, eti raz edən lər 
ta pıl say dı, on la rı sus dur maq üçün cib lə ri mə ba la ca 
daş lar yığ mış dım. Yax şı ki, eh ti yac ol ma dı.

Təəs süf ki, müx tə lif va si tə lər lə cə miy yə tə diq-
tə edi lən ne qa tiv ide ya lar la azad lı ğın sər həd lə-
ri ni aşan, də rin li yin də ba tan, zə rər li vər diş lə ri-
nə alu də olan gənc lə rin ço xu öz lə ri nə xoş bəxt, 
sağ lam hə yat qur maq əvə zi nə hə yat tər zi ni kö-
kün dən də yi şir. Təəs süf ki, in san lar pis nü mu-
nə lə rə da ha tez alı şıb mü qəd dəs me yar la rı itir-
dik cə “Qı zıl bu zov”a səc də edir, Lu tun qız la rı və 
əha li si nin bir çox ki şi lə ri ki mi əx laq dan ax sa yır, 
Yu si fi  qu yu ya sa lan na mərd qar daş la ra bən zə-
yir, Fo ma ki mi heç nə yə inan mır, Əb rə hə ki mi 
mü qəd dəs Mək kə yə hü cum et mək is tə yir, Əbu 
Süf yan, Əbu Cəhl, Əbu Lə həb ki mi Mə həm məd 
pey ğəm bə rin (s.s.) qa nı na su sa yır, az ğın qa dın-
lar ki mi is lam di ni uğ run da şə hid ge dən lə rin 
bur nun dan, qu la ğın dan mun cuq ta xır lar...

Ber nard Şou haq lı ola raq de yib: “Göy də quş 
ki mi uç ma ğı, su da ba lıq ki mi üz mə yi öy rən-
dik, qal dı yer də in san ki mi ya şa ma ğı öy rən-
mək”.

Al la hın sə ma vi ki tab la rı nı göz dən sal maq 
heç ki mə baş uca lı ğı gə tir mir, çün ki on lar tək 
bir xal qın de yil, ümum bə şə ri də yər lə ri miz, nə-
sil lər ara sın da mə nə viy yat kör pü lə ri miz dir. 
Sə ma vi ki tab lar haq qın da müx tə lif tə zad lı fi -
kir lər söy lə yən müəl lifl  ər çox dur, on la rın haq lı, 
ya xud haq sız ol du ğu nu dərk et mək üçün mə-
nə vi ha zır lıq va cib dir. Ən bö yük si lah, hə qi qə tə 
doğ ru yol gös tə rən ki tab lar la sıx ün siy yət-mü-
ta liədir! Əbu Tur xan de yir: “Dün ya nın hə qi-
qət lə ri elm di lin də, in sa nın hə qi qə ti isə fəl sə fə 
di lin də ya zı lıb.” 

Ame ri ka ya zı çı sı Nil Do nald Uol şun “Al lah la 
söh bət” ki ta bın dan nü mu nə gə tir mək ye ri nə dü-
şər di: Ki tab da Al lah san ki öz bən də lə ri nə de yir: 
“Mən siz is tə yən lə ri is tə yi rəm. Siz hə qi qə tən də o 
gün ki, is tə yə cək si niz ac lıq ol ma sın, ac lıq heç vaxt 
ol ma ya caq. Mən si zə bu iş lə ri hə ya ta ke çir mək 
üçün bü tün va cib olan hər bir im ka nı ver mi şəm. 

Öz se çi mi ni zi et mək üçün va cib nə var sa hər 
şey si zin ix ti ya rı nız da dır. La kin siz bu vax ta qə-

dər onu et mə mi si niz. Ona gö rə 
yox ki, bu nu ba car mır-

sı nız. Dün ya da 
ac  l ı  ğa 

Ye r 
k ü  r ə  s i 
miq ya sın da 
son qo yu la bi lər, sa bah 
isə bu se çim ol ma ya da bi lər...
Həm çi nin sa bah siz be lə cə bü tün mü-
ha ri bə lə rə son qo ya bi lər si niz”. Ki tab da ən çox 
iş lə nən söz lər - mə həb bət və işıq dır. İn san la ra, 
bə şə riy yə tə mə həb bət lə ya naş maq, onu da-
ha ya xın dan ta nı ma ğa, sev mə yə, se vil mə yə 
can at maq Uol şun ya ra dı cı lı ğın da qır-
mı zı xətt  ki mi ke çir: 

“Unut ma yın ki, siz 
heç bir vaxt tən ha de yil si niz. Si zin 

ət ra fı nız mə həb bət dir. Siz mə həb bət dən ya-
ran mı sı nız və bu tor paq sev mək im kan la rı ilə 
zən gin dir.” 

La kin Dar vi nin fi  kir lə ri nə gö rə, bə şə riy yət 
iki qüt bə ay rı lıb. Ya şa ma ğa haq qı olan və ol-
ma yan lar: “Bəl kə də heç yüz il keç mə yə cək, 
ya xın za man lar da mə də ni in san irq lə ri vəh şi 
irq lə ri ta ma mi lə yer üzün dən si lə cək və on la-
rın ye ri nə ke çə cək lər. Di gər tə rəf dən in sa na-
bən zər mey mun lar da, şüb hə siz ələ nə cək lər. 
Bu min val la in san la ən ya xın qo hum la rı ara-
sın da kı boş luq da ha da ge niş lə nə cək.” Dar-
vin bu fi  kir lə bə zi irq lə ri qo ril la lar la bir tut-
muş du. Bu fər ziy yə gə lə cək də soy qı rım la ra, 
ir qi qət liam la ra ge niş yol aç dı. Öz ailə si nə, 
öv lad la rı na də rin mə həb bət bəs lə yən Dar vin 
alim Dar vin lə bir-bi rin dən nə qə dər se çi lir?

Təəs süf ki, dün ya nı bü rü yən mü ha ri bə lər 
xü su si lə uşaq la ra qar şı da ha aman sız dır. On-
lar tə biəti, in san la rı saf mə həb bət lə se vir, si la hı 
da uşaq oyun ca ğı bi lir lər. Düş mən əlin də si-
lah isə uşaq la ra vaxt sız “ölüm” ve rir, oyun caq 
yox. Su ri ya mü ha ri bə sin də ya ra la nan uşa ğın 
son nə fə sin də de di yi söz lər əs rin fa ciəsi dir: 
“Mən siz dən Al lah ba ba ya şi ka yət edə cə yəm.” 

Ya dı mı za sa laq ki, mək təb il lə rin də din lə bağ lı 
ge niş mə lu ma tı mız ol ma dı ğı üçün bir tə rəfl  i su rət-
də in gi lis ali mi Çarlz Dar vi nin tə li mi bi zə ne cə təq-
dim olu nub sa onu da elə ta nı mı şıq. Qə ri bə odur ki, 
ulu ba ba la rı mı zın bir ço xu nun adı nı xa tır la ma saq 
da, Dar vi ni heç vaxt unut ma mı şıq. Xalq ara sın da 
be lə bir de yim var ki, za də gan lar Adəm pey ğəm-
bər dən, ple bey lər isə Dar vin dən əmə lə gə lib. La-
kin elə za də gan lar var ki, ək si nə Dar vin tə li mi nə 
da ha çox üs tün lük ve rir lər, çün ki or da mü qəd dəs 
qa nun lar iş lə mir. Mə sə lən, teozoolo gi ya da be lə tə-
lim lər dən bi ri dir. Yorq Lans fon Li bel fens 1904-cü 
il də çap et dir di yi “Teozoolo gi ya” ki ta bın da sü but 
et mək is tə yir ki, aşa ğı ir qə məx sus in san lar cə miy-
yət dən təc rid edil mə li dir lər. Li bel fens öz əsə rin də 
tez-tez “çan da lizm” ter mi ni ni iş lə dir di. Yə ni, ali 
ir qin mey mu na bən zər irq lə qa rış ma sı na ”çan da-
lizm” de yi lir di. Qeyd et mək la zım dır ki, Y.P.Bla-
vats ka ya nın irq lər lə bağ lı fi  kir lə ri Qvi do fon List 
və Yorq Lans fon Li bel fen sin ideolo gi ya sı nın for-
ma laş ma sın da özü nə məx sus rol oy na mış dı. La kin 
çan da lizm ne çə mil yon il əv vəl Le mu ri ya da ge dən 
mü rək kəb pro ses lə ri xa tır la dır... 

Teozoolo gi ya tə-
li min dən əv vəl 1883-cü 

il də Çarlz Dar vi nin qo hu-
mu F.Qal ton da gu ya cə miy yə tin 

in ki şa fı na ma ne olan sə bəb lə ri xəs tə, 
qo ca, şi kəst adam la rın say ca çox ol ma-

sın da ax ta rır dı. Hətt  a öz nə zə riy yə si ni “yev-
ge ni” ter mi ni ilə əsas lan dır mış dı. F.Qal ton 

Ç.Dar vi nin tə ka mül nə zə riy yə sin dən və To mas 
Mal tu sun fi  kir lə rin dən çox bəh rə lən miş di. Bəs, 
“yev ge ni” nə de mək dir? Yu nan di lin də o “yax şı 

do ğuş” mə na sı nı ve rir, an caq bu, hə yat da do-
ğul ma ğı de yil, məhv ol-

ma ğı öy rə dir. 

Yüz min lər lə gə rək siz he sab et dik lə ri in san la rı 
döv lə tə ağır yük ki mi qiy mət lən di rə rək, on la-

rı qaz otaq la rın da öl dür müş, ac lıq la, zə hər li 
dər man lar la məhv et miş di lər. Ç.Dar-

vi nin oğ lu Leonard Dar vin 
də “yev ge ni” tə li mi nin 

mü da fiəçi lə rin-
dən bi ri idi.

Qu ra ni-Kə ri min “Bə-
ləd” su rə sin də de yi lir: “Və 
sən nə bi lir sən ki, sərt ke çid nə dir? 
Qu lu azad et mək dir. Ya da qıt lıq gü nün də ye-
mək ver mək dir. Xü su si lə, qo hum olan bir ye ti-
mə. Və ya tor paq üzə rin də otur muş bir yox su la. 
Ki, iman gə ti rən lər dən və bir-bi ri ni dö zü mə və 
ba ğış lan ma ğa ça ğı ran lar dan olar.”(12-18)

Mü qəd dəs lər Al la ha ha mı dan ya xın dır, on-
la rın di ni ay rı ol sa da, Al la hı bir dir. Al lah on-
la rın di lin də on lar la da nı şır. Təəs süf ki, is lam 
di ni nə köl gə sal maq is tə yən qa ra qüv və lər öz 
təb li ğat si la hı nı heç vaxt ye rə qoy mur lar. Mə-
həm məd pey ğəm bə rin (s.s.) şək li ni gör mə yə-
gör mə yə onun ka ri ka tu ra sı nı ya rat ma ğa ça-
lı şır lar. O ka ri ka tu ra ki mə de sən ox şa ya bi lər. 
Di nə si ya sət rən gi qa tan da əl bətt  ə, ha di sə lər 
də, in san lar da özü nə ox şa ma ya caq, am ma hər 
bir in san öz dü şün cə sin də ki hə qi qə ti nə ox şa yır. 

Ka ri ka tu ra hə vəs kar la rı da yə qin güz gü yə ba xıb 
öz lə ri ni çə kib, təh qir edir lər. Dün ya ya nü ma yiş 
et dir mək is tə yir lər ki, ba xın, mən nə qə dər mə-
də niy yət dən, eti ka dan uzaq bir var lı ğam. Söz 
azad lı ğı təh qir lə baş la yıb ölüm lə bi tir sə, kim dir 
gü nah kar? Azad lıq bu dur sa, onun oyun ca ğı ol-
maq is tə məz dik...

Ka ri ka tu ra ilə bağ lı ha di sə lər fi  kir lə ri mi 
XX əs rin or ta la rı na apar dı. 1923-1945-ci il lər-
də Nürn berq də nəşr edi lən “Der Ştur mer” 
(Qı rı cı) jur na lı nın baş re dak to ru an ti se mit, 
qaumey ter Yu lius Şt ray xe rin aqi bə ti ni xa tır-
la dım. Ka to lik lə rə, yə hu di lə rə, ka pi ta list lə rə, 
kom mu nist lə rə qar şı Y.Şt ray xe rin çap et di-
yi ka ri ka tu ra lar, mə qa lə lər, şüar lar A.Hit ler, 
H.Him ler tə rə fi n dən mü da fi ə olu nur du. 
Y.Ştray xer “Mə nim və siy yə tim” ki ta bın da 
al man la rın irq çi si ya sə ti ni, na siz mi təb liğ et-
miş dir. O, ikin ci dün ya mü ha ri bə sin də yə hu-
di lə rin qət lə ye ti ril mə sin də iş ti rak et mə sə də, 
yüz min lər lə oxu cu su nu on la ra qar şı mü ba-
ri zə yə səs lə miş, kəs kin ka ri ka tu ra la rın da bu 
ça ğı rış la rı ifa də et miş di. 

Mü ha ri bə bit dik dən son ra Nürn berq də Bey-
nəl xalq hər bi tri bu nal tə rə fi n dən Yu lius Ştray-
xer tö rət di yi ci na yət lə rə, yə hu di lə rin tə qib 
edil mə si nə, ka ri ka tu ra və ya zı la rın da kı təh qir-
lə rə gö rə edam edi lib. Si la hı ka ri ka tu ra olan 
irq çi mə gər mə nə vi ter ror çu de yil mi? 

Qeyd edək ki, Dar vi nin ma te rializ mi nə ilk 
də fə ən bö yük qiy mət ve rən Karl Marks ol ub. 
En gels bu haq da qeyd edib ki, Dar vin or qa nik 
tə biət də ki tə ka mül qa nu nu kəşf edib sə, Marks 
da in san ta ri xin də ki tə ka mül qa nu nu nu kəşf 
edib”. Va ti kan Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ma-
ra çi Mar tin Marks la Dar vin ara sın da ox şar əla-
qə ni be lə izah edir: “Çarlz Dar vi nin nə zə riy-
yə si çap olu nan da Marks bur da nə zə riy yə dən 
də ar tıq şey lər gö rür dü. Ruh suz ma te ri ya nın 
var lı ğı haq da tə lim ma te rializ min əsas kvin-
tes sen si ya sı idi. 

1880-ci il də Ç.Dar vin K.Mark sa mək tu bun da 
ya zır: “Mən hə mi şə şüur lu su rət də din haq qın-
da yaz maq dan çə kin mi şəm, ona gö rə elm lə ki fa-
yət lən mi şəm.” Karl Marks Dar vi nin pə rəs tiş ka rı 
ki mi hətt  a “Ka pi tal” ki ta bı nı ona həsr et mək is-
tə yir di. Am ma Dar vi ni so sial prob lem lər ma raq-
lan dır mır dı. Mark sın ona gön dər di yi “Ka pi tal” 
əsə ri nə gö rə min nət dar lıq et sə də, onu sə hi fə lə-
yib oxu ma mış dı. Ç.Dar vin de yi lə nə gö rə, deist 
idi, o, Al la hı dün ya nın qa nun la rı nın ya ra dı cı sı 
ki mi qə bul edir, la kin tə biətin son ra kı in ki şa fın-
da Onun iş ti ra kı nı in kar edir di. XX əsr də ge ne-
ti ka nın kəşf edil mə si Dar vi nin tə ka mül nə zə riy-
yə si ni el mi cə hət dən köl gə də qo yur. 

Dar vi nin tə li min də ki bə zi fi  kir lər in qi la bi 
hə rə kat la rın in ki şa fın da bö yük rol oy na mış dı: 
“İc ti mai hey van lar da qar şı lıq lı mü ba ri zə tə biət 
və ümu mi düş mə nə qar şı mü ba ri zə də qar şı lıq-
lı yar dım la əvəz olu nur. İn san cə miy yə tin də 
mü ba hi sə lər azal dıq ca o da ha mü tə şək kil və 
da vam lı olur.” Bu fi  kir lə rə o dövr də ka pi ta-
liz min nü ma yən də lə ri o qə dər də əhə miy yət 
ver mə miş di lər. Bir söz lə, dün ya da ye ni si ya si 
cə miy yə tin ya ran ma sın da mark sizm-le ni nizm 
tə lim lə ri ilə ya na şı Ç.Dar vi nin də alim ki mi 
özü nə məx sus əmə yi var. On la rın ic ti mai-si ya-
si bir qüv və ki mi cə miy yət də ki ro lun dan bəl kə 
də min lər lə ta ri xi ki tab lar ya zı lıb. Ya zı lır, ya zı-
la caq...

Zöh rə ƏS GƏ RO VA,
ya zı çı-pub li sist

Əl bətt  ə, “ta ri xi yad daş”ın güc lən mə sin də mə-

Son il lər xa ri ci ədə biy yat-
da “ta ri xi yad daş” an-
la yı şın dan da ha tez-
tez is ti fa də olu nur, 

bu, “so si al yad daş” və “kol lek tiv yad daş”la 
sıx bağ lı dır. İn gi lis fi  lo so fu, so siolo qu En to ni 
Smit bu nu be lə izah edir: “Yad daş yox dur sa, 
şəx siy yət yox dur. Şəx siy yət yox dur sa, mil lət 
yox dur.” Şa gird lə rin “ta ri xi yad daş”ı təh sil 
ocaq la rın da for ma la şır. “Məhz mək təb lər 
əsa sən so sial ins ti tut ola raq, keç miş haq qın-
da mil li tə fək kü rün önəm li cə hət lə ri ni gənc-
lə rə aşı la yır...Hər bir və tən da şın öz və tə ni ilə 
əla qə si ni da ha da möh kəm lən dir mək üçün 
mil li ta ri xin öy rə nil mə si nə bö yük diq qət ye-
ti ri lir.” (Yan Jen)
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Ta ri xi yad daş və
qon dar ma əh va lat lar
Öz se çi mi ni zi et mək üçün va cib nə var sa hər 
şey si zin ix ti ya rı nız da dır. şey si zin ix ti ya rı nız da dır. şey si zin ix ti ya La kin siz bu vax ta qə-

dər onu et mə mi si niz. Ona gö rə 
yox ki, bu nu ba car mır-

sı nız. Dün ya da 
ac  l ı  ğa 

Ye r 
k ü  r ə  s i 
miq ya sın da 
son qo yu la bi lər, sa bah 
isə bu se çim ol ma ya da bi lər...
Həm çi nin sa bah siz be lə cə bü tün mü-
ha ri bə lə rə son qo ya bi lər si niz”. Ki tab da ən çox 
iş lə nən söz lər - mə həb bət və işıq dır. İn san la ra, 
bə şə riy yə tə mə həb bət lə ya naş maq, onu da-
ha ya xın dan ta nı ma ğa, sev mə yə, se vil mə yə 
can at maq Uol şun ya ra dı cı lı ğın da qır-
mı zı xətt  ki mi ke çir:

“Unut ma yın ki, siz 
heç bir vaxt tən ha de yil si niz. Si zin 

ət ra fı nız mə həb bət dir. Siz mə həb bət dən ya-
ran mı sı nız və bu tor paq sev mək im kan la rı ilə 
zən gin dir.” 

La kin Dar vi nin fi  kir lə ri nə gö rə, bə şə riy yət 
iki qüt bə ay rı lıb. Ya şa ma ğa haq qı olan və ol-
ma yan lar: “Bəl kə də heç yüz il keç mə yə cək, 
ya xın za man lar da mə də ni in san irq lə ri vəh şi 
irq lə ri ta ma mi lə yer üzün dən si lə cək və on la-
rın ye ri nə ke çə cək lər. Di gər tə rəf dən in sa na-
bən zər mey mun lar da, şüb hə siz ələ nə cək lər. 
Bu min val la in san la ən ya xın qo hum la rı ara-
sın da kı boş luq da ha da ge niş lə nə cək.” Dar-
vin bu fi  kir lə bə zi irq lə ri qo ril la lar la bir tut-
muş du. Bu fər ziy yə gə lə cək də soy qı rım la ra, 
ir qi qət liam la ra ge niş yol aç dı. Öz ailə si nə, 
öv lad la rı na də rin mə həb bət bəs lə yən Dar vin 
alim Dar vin lə bir-bi rin dən nə qə dər se çi lir?

Təəs süf ki, dün ya nı bü rü yən mü ha ri bə lər 
xü su si lə uşaq la ra qar şı da ha aman sız dır. On-
lar tə biəti, in san la rı saf mə həb bət lə se vir, si la hı 
da uşaq oyun ca ğı bi lir lər. Düş mən əlin də si-
lah isə uşaq la ra vaxt sız “ölüm” ve rir, oyun caq 
yox. Su ri ya mü ha ri bə sin də ya ra la nan uşa ğın 
son nə fə sin də de di yi söz lər əs rin fa ciəsi dir: 
“Mən siz dən Al lah ba ba ya şi ka yət edə cə yəm.” 

Teozoolo gi ya tə-
li min dən əv vəl 1883-cü 

il də Çarlz Dar vi nin qo hu-
mu F.Qal ton da gu ya cə miy yə tin 

in ki şa fı na ma ne olan sə bəb lə ri xəs tə, 
qo ca, şi kəst adam la rın say ca çox ol ma-

sın da ax ta rır dı. Hətt  a öz nə zə riy yə si ni “yev-
ge ni” ter mi ni ilə əsas lan dır mış dı. F.Qal ton 

Ç.Dar vi nin tə ka mül nə zə riy yə sin dən və To mas 
Mal tu sun fi  kir lə rin dən çox bəh rə lən miş di. Bəs, 
“yev ge ni” nə de mək dir? Yu nan di lin də o “yax şı 

do ğuş” mə na sı nı ve rir, an caq bu, hə yat da do-
ğul ma ğı de yil, məhv ol-

ma ğı öy rə dir. 

Yüz min lər lə gə rək siz he sab et dik lə ri in san la rı 
döv lə tə ağır yük ki mi qiy mət lən di rə rək, on la-

rı qaz otaq la rın da öl dür müş, ac lıq la, zə hər li 
dər man lar la məhv et miş di lər. Ç.Dar-

vi nin oğ lu Leonard Dar vin 
də “yev ge ni” tə li mi nin 

mü da fiəçi lə rin-
dən bi ri idi.

Qu ra ni-Kə ri min “Bə-
ləd” su rə sin də de yi lir: “Və 
sən nə bi lir sən ki, sərt ke çid nə dir? 
Qu lu azad et mək dir. Ya da qıt lıq gü nün də ye-
mək ver mək dir. Xü su si lə, qo hum olan bir ye ti-
mə. Və ya tor paq üzə rin də otur muş bir yox su la. 
Ki, iman gə ti rən lər dən və bir-bi ri ni dö zü mə və 
ba ğış lan ma ğa ça ğı ran lar dan olar.”(12-18)

Mü qəd dəs lər Al la ha ha mı dan ya xın dır, on-
la rın di ni ay rı ol sa da, Al la hı bir dir. Al lah on-
la rın di lin də on lar la da nı şır. Təəs süf ki, is lam 
di ni nə köl gə sal maq is tə yən qa ra qüv və lər öz 
təb li ğat si la hı nı heç vaxt ye rə qoy mur lar. Mə-
həm məd pey ğəm bə rin (s.s.) şək li ni gör mə yə-
gör mə yə onun ka ri ka tu ra sı nı ya rat ma ğa ça-
lı şır lar. O ka ri ka tu ra ki mə de sən ox şa ya bi lər. 
Di nə si ya sət rən gi qa tan da əl bətt  ə, ha di sə lər 
də, in san lar da özü nə ox şa ma ya caq, am ma hər 
bir in san öz dü şün cə sin də ki hə qi qə ti nə ox şa yır. 

Öz se çi mi ni zi et mək üçün va cib nə var sa hər 
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“Hər bi xaç”ı Əh mə diy yə Cəb-
ra yılova yal nız və tə nə dö nən dən 
son ra ver di lər. Fran sa nın bu ən 
ali or de ni uzun il lər Mosk va-
nın Dö yüş Şöh rə ti mu ze yin də 
sax la nı lıb. Fran sa Mü qa vi mə ti-
nin qəh rə ma nı olan Əh mə diy yə 
Cəb ra yı lov haq qın da hə min öl-
kə də ki tab lar ya zı lıb, iki se ri ya lı 
fi lm çə ki lib. Azər bay can da isə 
onun hə ya tın dan bəhs edən sə-
nəd li fi lm lər ek ran üzü gö rüb. O, 
dö yüş də gös tər di yi şü caətə gö rə 
beş mü ka fat alıb. “Hər bi xaç” 
hə min mü ka fat la rın ara sın da ən 
yük sə yi dir. 1945-ci il də bu or-
de ni alan dan son ra dos tu Mo ris 
To rez Əh mə diy yə yə de yir ki, sə-
nin Fran sa da ke çi ri lən pa rad lar-
da ge ne ral la rın önün də get mə yə 
hü qu qun var. Am ma Əh mə diy-
yə Cəb ra yı lov bu hü quq dan bir 
də fə də is ti fa də elə mə di.

...1942-ci il də 4167 say lı əsir 
Mar sel ya xın lı ğın da kı dü şər-
gə dən qa ça raq Mü qa vi mət Hə-
rə ka tı na qo şu lur. Ma vi göz lü, 
sa rı şın gənc fran sız və al man 
dil lə ri ni tez bir za man da öy rə-
nir. Sən de mə, o, həm də is te-
dad lı və bəxt li kəş fi y yat çı imiş. 
Əh mə diy yə Cəb ra yı lo vun adı 
əf sa nə yə çev ri lir; o, al man ka pi-
ta nı for ma sı ge yi nə rək, Mü qa-
vi mət Hə rə ka tı iş ti rak çı la rı nın 
uşaq la rı nı fa şist lər dən xi las et-
mək əmə liy ya tı nı ye ri nə ye ti rir. 
Uşaq lar xi las edil sə də, özü əmə-
liy yat dan bir gün son ra ya ra lı 
hal da al man hərb çi lə ri tə rə fi n-
dən sax la nı lır. Onu al man hər bi 
for ma sı və za bit sə nəd lə ri xi las 
edir. Əh mə diy yə ni al man hər bi 
hos pi ta lın da ya tı rır lar. Hos pi-
tal dan tər xis olu nan dan son ra 
par ti zan la rın qa ta ra hü cu mu 
za ma nı gös tər di yi şü caətə gö rə, 
o, Tu lu za ya xın lı ğın da kı Al bi 
şə hər ci yin də al man qar ni zo nu-
nun ko men dan tı tə yin edi lir. 

Əh mə diy yə sək kiz ay Fran-
sa şə hə ri nin al man ko men dan-
tı olur. O, rəh bər lik və ta be li-
yin də olan lar ara sın da bö yük 
nü fuz qa za nır. Bu ərə fə də o, 
ge ne ral de Qol lun rəh bər li yi al-
tın da ge dən Fran sa Mü qa vi mət 
Hə rə ka tı pro se si ni diq qət lə iz-
lə yir di. Əsir dü şər gə lə ri onun 
nə za rə tin də idi. Al bi şə hə ri  ko-
men dan tı nın əm ri lə həbs dü-
şər gə sin də ki əsir lə rin bö yük 
ək sə riy yə ti şə hər yol la rı nın tə-
mi ri nə cəlb olu nur. Bu za man 
əsir lə rin bir ço xu qa çıb me şə lər-
də  giz lə nir. Ko men dant səh lən-
kar mü ha fi  zə çi lə ri cə za lan dı rır 
və növ bə ti qrup əsi ri gə tir mək 
üçün yo la  dü zə lir. Əh mə diy yə-
nin Al bi dü şər gə sin də ki gös tər-
di yi xid mət lər de Qol lun ma ra-
ğı na sə bəb olur. An caq al man 
iş ğal çı la rı na uzun müd dət döz-
mək müm kün de yil di, be lə lik lə 
də, Əh mə diy yə növ bə ti so vet 
əs gər lə ri ni əsir lik dən bu ra xa-
raq par ti zan lar tə rə fə ke çir.

Mü ha ri bə ba şa ça tır. Ar med 
Mi şel lə qəb li Əh mə diy yə Fran-
sa pre zi den ti de Qol lun dəf tər-
xa na sın da iş lə yir. Ailə qur du ğu 
fran sız qa dın və iki oğ lu ilə Pa-
ris də gö zəl bir mən zil də ya şa yır. 

Əh mə diy yə Mü qa vi mət Ve-
te ran lar Bir li yi nin ən hör mət li 
üzv lə rin dən olub. Hə min  xü su-
si qvar di ya pre zi den tin da ya ğı 
idi. Ar med ki mi, onun dö yüş çü 
yol daş la rı da Fran sa iq ti da rın-
da yük sək nü fuz sa hi bi idi lər. 

...Ar med üçün hə yat əs ra rən-
giz dir, onun cə mi iyir mi yed di 
ya şı var, hə rə ka tın əf sa nə si dir 
və ge ne ra lın qay ğı sı və diq qə ti 
ilə əha tə olu nub.
O, Fran sa eli ta sı na da xil dir.  
Di jon da onun adı nı da şı yan 
döv lət av to mo bil za vo du 
var. Qə fil dən,  1951-ci il də 
Ar med Mi şel ye ni dən Əh mə-
diy yə Cəb ra yı lov ol maq və 
Şə ki dən beş ki lo metr uzaq da 
yer lə şən doğ ma Oxud kən-
di nə dön mək qə ra rı na gə lir.

Dost la rı və rəs mi 
şəxs lər onu fi k-
rin dən da şın dı ra 
bil mir lər. 
A m e  r i  k a  l ı  l a r 
ana dan kəş fiy-
yat çı do ğul muş 
bu ada ma iş, Bir-
ləş miş Ştat lar da 
və tən daş lıq tək lif 

edir lər. Fran sa hö-
ku mə ti ona Di jon 
za vo du nun sa hi bi 
ol maq tək li fi ve rir, 
an caq bü tün bun la-
rın fay da sı ol mur. 

Vi da za ma nı ge ne ral de Qoll 
dö yüş çü həm ka rı na Fran sa 
əra zi sin də bü tün nəq liy yat 
va si tə lə rin dən pul suz is ti fa-
də hü qu qu ve rən xü su si bi let 
təq dim edir. Bu, öl kə də yal nız 
bir nə fə rə-öl kə baş çı sı na mən-
sub olan im ti yaz idi.  Ge ne ral 
onun is tə yi nə qar şı çıx ma dı, 
- biz azad öl kə də ya şa yı rıq, - 
de di. Am ma onu göz lə nil məz 
hə diy yə ilə mü ka fat lan dır dı: 
is tə di yin vaxt ge ri dö nə bi lər-
sən.

 Ar med Mi şel doğ ma kən di nə 
gə lə rək aq ro nom olur, ye ni dən 
ev lə nir və onu əv vəl lər ol du ğu 
ki mi, Əh mə diy yə ça ğı rı rı lar. 
Onun hə ya tı nın elə bir döv rü 
baş la yır ki, bu haq da heç kim 
heç vaxt yaz ma yıb. Əh mə diy yə 
özü də bu haq da da nış ma ğı o 
qə dər də sev məz di. 

...Yox, o mü qa vi mət hə rə ka tı-
na qo şul ma mış və so vet əs gə ri 
ki mi al man əsir li yi nə düş mə-
miş di. 

Be ri ya döv rü nün mi lis rəi si, 
ma yor Zay dov Əh mə diy yə nin 
üs tü nə ba ğı rır: “Mo ris To rez, 
Jak Dük lo kim di? Sən ni yə fo-
to da al man za bi ti li ba sın da-
san? Özü də Hit ler qar ni zo nu-
nun ko men dan tı ol mu san...”

 Əh mə diy yə dən bü tün sə nəd-
lə ri, me dal la rı alır lar. Sə nəd lər 
“yu xa rı” gön də ri lir. Ra yon Par ti-
ya Ko mi tə sin də keç miş aq ro nom 
Cəb ra yı lo vun əla və iş lər də iş lə dil-
mə si üçün əmr ve ri lir. Bax ma ya-
raq ki, ümu mi ra yon da pe şə kar 
aq ro nom la rın sa yı on dan ar tıq 
de yil di. Be lə lik lə, Fran sa nın Mil li 
Qəh rə ma nı Oxud kən din də ço ban 
olur. Hər hal da, bu qə rar Əh mə-
diy yə nin Si bir dü şər gə lə rin də çü-

rü mə yi nin qar şı sı nı alır. Ola 
bil sin ki, al man ko man-
dan lı ğı nın onun ba şı na 
on min mar ka  məb lə-
ğin də mü ka fat qoy-
ma sı tək li fi  ilə bağ lı 
sə nə din bu ra da ro lu 
bö yük olub. Bəl kə 
də bu mə sə lə də 
ara sın da “Hər bi 
xaç” or de ni də 
da xil ol maq-
la ona ve ri lən 
mü ka fat la rın 
tə si ri var dı.

So vet ge ne ral la rı və mar şal la rı 
ara sın da Ju kov dan baş qa heç 
kim, Fran sa nın bu ali də rə cə li 
mü ka fa tı na la yiq gö rül mə yib. 
Ən va ci bi isə odur ki, o, azad-
lıq da dır. Məq səd yal nız sa də cə 
ya şa maq dır, həbs dü şər gə sin də 
ol du ğu ki mi. 

Bu ra Fran sa de yil di. Nə Qas-
kon ad lı ko man di rin rəh bər lik 
et di yi par ti zan dəs tə si, nə Al-
bi də sər xoş əs gər lə rin cən gin-
dən qur tu lan fran sız qız la rı, 
nə də əsir lik dən xi las edil miş 
uşaq lar var dı.  O, sa də cə ço-
ban, eti bar edil miş kol xoz qo-
yun la rı nı ca na var lar dan qo ru-
maq ki mi id diasız işi olan sa də 
kənd ada mı idi. O, heç yer də 
ol ma mış dı, Mosk va ya gəl mə-
miş di. Yol daş Sta li nin gəz di yi 
Qı zıl Mey da nın sə ki lə ri ni öp-
mək ar zu su ən şi rin xə yal la rı  
idi. O qo yun-qu zu nun mə ləş-
mə sə si nin mü şa yiəti ilə bu rö-
ya ya da lır dı.

(Ar dı gə lən sa yı mız da)

Şirin MANAFOV

Pa ris də sa ti rik jur na lın əmək daş la rı nın gül lə lən mə si 
ha di sə sin dən son ra Fran sa ha kim eli ta sı nın nü ma-
yən də lə ri Av ro pa da mul ti kul tu ra liz min uğur suz lu-
ğu ilə bağ lı Al ma ni ya kans le ri An ge la Mer ke lin de-

dik lə ri ni təs diq lə di lər.
Ya dı mı za 2014-ci il də ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı ya zı çı Pat rik Mo diano dü şür. Book mey ker lər ədə-
biy yat üz rə mü ka fa tın ya pon na si ri Ha ru ki Mu ra ka mi yə ve ri-
lə cə yi ni proq noz laş dı rır dı lar. Am ma, ne cə de yər lər, sən say dı-
ğı nı say, gör fə lək nə sa yır: laureat alt mış doq quz yaş lı na sir, 
sse na rist, “Üfüq”, “İti ril miş gənc li yin ka fe si” ro man la rı nın və di-
gər əsər lə rin müəl li fi olur. Mo diano mü sa hi bə lə ri nin bi rin də de yir 
ki,  nə qə dər qa rı şıq və utanc ve ri ci iş ğal döv rü ol sa da, o, ta ri xi keç-
mi şi nə bağ lı adam dır. Bu nun la be lə, Mo diano ge ne ral Şarl de Qol lun 
Av ro pa Mü qa vi mət hə rə ka tın da kı ro lu nu in kar et mək lə ya na şı, fran sız 
mü qa vi mət hə rə ka tın da iş ti rak et miş əc nə bi lə rin fəaliy yə ti nə də ol duq-
ca bi ga nə ya na şır. Hər hal da bö yük xid mət lə ri nə gö rə Fran sa nın ən şə-
rəf li or de ni olan “Hər bi xaç” mü ka fa tı na la yiq gö rül müş le gioner lər dən 
bi ri ni xa tır la ma ğa də yər.
Fran sa ta ri xi nin ən ağır döv rün də mü ha cir lər Fran sa nın şə rəf və lə-
ya qə ti nin mü da fiəsin də bö yük rol oy na yıb. Hə min qəh rə man-
lar dan bi ri də Əh mə diy yə Cəb ra yı lov idi. 1945-ci il də 
Fran sa da heç kəs ona, “Sən ar tıq və zi fə ni ye ri nə 
ye tir mi sən, in di evi nə qa yı da bi lər sən,” – de-
mə di. 
Fran sa ta ri xin də mul ti kul tu ra liz min xü su si 
ro lu var idi. Çün ki Fran sa Mü qa vi mə ti Hə-
rə ka tın da on sək kiz öl kə nin nü ma yən-
də lə ri iş ti rak et miş di lər. 
Ge ne ral de Qoll fa şiz mə qar şı mü ha ri bə-
dən son ra öl kə lər üçün açıq qa pı si ya sə-
ti nin tə mə li ni qoy du. Hə min qə ra rın ve-
ril mə sin də həm yer li mi zin ge ne ral la şəx si 
dost lu ğu nun xü su si ro lu ol du.
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sse na rist, “Üfüq”, “İti ril miş gənc li yin ka fe si” ro man la rı nın və di-
gər əsər lə rin müəl li fi olur. Mo diano mü sa hi bə lə ri nin bi rin də de yir 
ki,  nə qə dər qa rı şıq və utanc ve ri ci iş ğal döv rü ol sa da, o, ta ri xi keç-
mi şi nə bağ lı adam dır. Bu nun la be lə, Mo diano ge ne ral Şarl de Qol lun 
Av ro pa Mü qa vi mət hə rə ka tın da kı ro lu nu in kar et mək lə ya na şı, fran sız 
mü qa vi mət hə rə ka tın da iş ti rak et miş əc nə bi lə rin fəaliy yə ti nə də ol duq-
ca bi ga nə ya na şır. Hər hal da bö yük xid mət lə ri nə gö rə Fran sa nın ən şə-
rəf li or de ni olan “Hər bi xaç” mü ka fa tı na la yiq gö rül müş le gioner lər dən 

Fran sa ta ri xi nin ən ağır döv rün də mü ha cir lər Fran sa nın şə rəf və lə-
ya qə ti nin mü da fiəsin də bö yük rol oy na yıb. Hə min qəh rə man-
lar dan bi ri də Əh mə diy yə Cəb ra yı lov idi. 1945-ci il də 
Fran sa da heç kəs ona, “Sən ar tıq və zi fə ni ye ri nə 
ye tir mi sən, in di evi nə qa yı da bi lər sən,” – de-

Fran sa ta ri xin də mul ti kul tu ra liz min xü su si 
ro lu var idi. Çün ki Fran sa Mü qa vi mə ti Hə-
rə ka tın da on sək kiz öl kə nin nü ma yən-

Ge ne ral de Qoll fa şiz mə qar şı mü ha ri bə-
dən son ra öl kə lər üçün açıq qa pı si ya sə-
ti nin tə mə li ni qoy du. Hə min qə ra rın ve-
ril mə sin də həm yer li mi zin ge ne ral la şəx si 

Əh mə diy yə sək kiz ay Fran- Mü ha ri bə ba şa ça tır. Ar med Vi da za ma nı ge ne ral de Qoll 

tə si ri var dı.

So vet ge ne ral la rı və mar şal la rı 
ara sın da Ju kov dan baş qa heç 

tə si ri var dı.

Fransa Müqaviməti 
Hərəkatının 
azərbaycanlı əfsanəsi



Kə nan HA CI

Mü ba ri zə
“Sə fil lər”i oxu yan da on al tı 

ya şım var dı. Hə lə or ta mək tə bi 
bi tir mə miş dim. Mü ta liə edə-
edə qeyd lər apa rır dım, oxu cu 
ki mi qa ra la dı ğım sub yek tiv 
qeyd lər dən iba rət o dəf tə ri nə 
qə dər ax tar dım sa, ta pa bil mə-
dim, çox gü man ki, kənd də ki 
evi miz də qa lıb. Vik tor Hü qo-
nu o za man oxu ma say dım, 
bəl kə də hə ya tım ta mam baş qa 
is ti qa mə tə yö nə lər di. “Sə fil-
lər”i oxu duq dan son ra mə nim 
hə ya ta ba xı şım ta mam də yiş-
di. Bu ki tab içim də bir çev ri liş 
elə di.

Vik tor Hü qo 1848-ci ilin fev ral 
ha di sə lə rin də 8-ci Pa ris dairə si-
nin me ri ki mi nit qin də Lui Bo-
na part əley hi nə çı xış edən dən 
son ra Pa ri si tərk et di və ge dər-
kən “Mən bir də Pa ri sə azad lıq 
gə lən də qa yı da ca ğam!” - de yə 
bə yan et di.

Bo na part re ji mi Pa ris də tüğ-
yan edən də Hü qo nun ba şı na 
25 min frank qiy mət qo yul-
muş du.

Onun ya ra dı cı lı ğı üç mər hə lə-
yə bö lü nür:

  Sür gün dən əv vəl (il kin 
ya ra dı cı lı ğın dan 1850-ci 
ilə qə dər olan dövr).
  Sür gün döv rü (1850-1870-
ci il lər).
  Sür gün dən son ra kı dövr 
(1870-1885-ci il lər).

O, “Sə fi l lər”i sür gün döv rün-
də qə lə mə alıb. L. Tols toy bu 
əsə ri “fran sız ədə biy ya tı nın ən 
yax şı ro ma nı” ad lan dır mış dı.

“Dün ya ədə biy ya tı” ki tab xa-
na sı” se ri ya sın dan nəşr edi lən 
ki tab lar sı ra sın da V. Hü qo nun 
üç cild li yi də yer alır. Am ma hə-
min üç cild li yin ön sö zün də bir-
cə də fə də Hü qo nun Bo na part 
re ji mi nə qar şı apar dı ğı mü ba ri-
zə dən bəhs edil mir.

Hü qo nu xal qa sev di rən də 
onun bu möh tə şəm mü ba ri zə-
siy di. Onun ya şa dı ğı ev və tən-
dən qo vu lan emiq rant la rın üzü-
nə hə mi şə açıq idi. O, gə li ri nin 
üç də bi ri ni di dər gin lə rə və ka-
sıb la ra pay la yır dı.

Hü qo nun əsər lə ri ni qa da ğan 
et mə yə Na po leonun cə sa rə ti 
çat mır dı. Xalq üs yan edə bi lər-
di. Qi yam çı la rı onun əsər lə ri 
ye tiş di rir di, gə lə cək üs yan la ra 
ha zır la yır dı.

Əl bətt  ə, ya zı çı ideoloq ol maz-
dan əv vəl hu ma nist ol ma lı dır. 
İs tər sür gün dən çox-çox əv vəl 
qə lə mə al dı ğı “Pa ris Notr-Dam 
kil sə si”, is tər sə də sür gün döv-
rün də yaz dı ğı “Sə fi l lər”də ya-
zı çı mi li ta rizm möv qe yin dən 
çı xış et mir, ək si nə, in san lı ğı 
haq qa-əda lə tə səs lə yir, azad lıq 
uğ run da sa va şa səs lə yir.

Bo na part re ji mi nə qar şı sa va-
şan fran sız xal qı nə yin ba ha sı na 
olur sa-ol sun, bu sa vaş da qa lib 
gəl mə liy di. Hü qo özü və tən dən 
kə nar da ol sa da onun ide ya la rıy-
la si lah lan mış yüz min lər lə pa-
ris li mü ba ri zə mey da nın day dı.

İki oğul da ğı
Kral XI Lü do vi kin və Bur bon 

kar di na lı nın ob raz la rı nı təs vir 
edər kən Hü qo sa ray da xi lin də ki 
qey ri-sağ lam at mos fe ri sə nət kar-
lıq la təs vir edir. Mis kin mə mur-
la rın kra la yal taq lan ma ğı, şair-
dra ma turq Qren quarın (son ra 
bu mə lun Es me ral da nı ye ni dən 
baş ke şi şin əli nə ve rə rək ara dan 
çıx dı) Lü do vi kin ayaq qa bı sı nı 
ya la ya raq on dan aman di lə mə si 
realist bo ya lar la təs vir edi lib.

Qren quarın bəx ti on da gə tir di 
ki, XI Lü do vik hə lə xal qın ona 
qar şı üs yan qal dır ma sın dan xə-
bər siz di və ov qa tı yax şıy dı. Sə-
fi l şairin sər səm lə mə si nə dö zə 
bil mə yə rək onu ba şın dan elə-
yir: “Çox zəh lə tö kən, boş bo ğaz-
dır. Bu ra xın get sin!”

Əyan lar dan bi ri: - Bəl kə bir az 
qə fəs də sax la yaq? - de yir. 

Kral əsə bi lə şir: Sən nə da nı şır-
san? Biz üç yüz alt mış yed di livr 
sək kiz su ya rım qiy mə tin də olan 
qə fəs lə ri bu cür sar saq lar üçün ti-
ki rik? Bu sər sə ri ni bu saat bu ra-
xın və da lı na da bir tə pik vu run!

V. Hü qo nun şəx si hə ya tı fa-
ciələr lə zən gin olub. Ya zı çı nın 
bö yük qı zı də niz də bo ğu lub öl-
dü, ki çik qı zı isə heç ərə get mə-
miş ha va lan dı.

Ta le onun si nə si nə iki oğul da ğı 
da çək di. O, ar va dı nın da, mə şu-
qə si nin də ölüm lə ri ni gör dü. Bu 
qə dər it ki lər mü qa bi lin də onun 
ya ra dı cı ener ji si tü kən mək bil mir-
di, gər gin iş re ji min də ça lı şan ya zı-
çı gün ər zin də cə mi 4 saat ya tır dı.

O, ağıl lı və gö zəl qa dın la rı 
çox se vir di. Hü qo üçün sübh 
tez dən bir gənc fa hi şə, gü nor ta 
han sı sa akt ri sa, ax şam kur ti-
zan ka ilə yat maq gün də lik hə-
yat tər zi idi.

83 yaş lı Hü qo nun gün də lik-
lə rin də ölü mün dən dörd ay əv-
və lə qə dər müx tə lif vaxt lar da 
8 qa dın la gö rüş lə rin dən in tim 
səh nə lər əks olu nub.

Daş sim fo ni ya
Bü tün bun la ra bax ma ya raq, 

ya ra dı cı dü ha sı onu hər an ya zı 
ma sa sı na doğ ru çə kir di. “Pa ris 
Notr-Dam kil sə si”ndə kil sə nin 
təs vi ri in san hiss lə ri ni tə la tü mə 
gə ti rir:

“...me mar lıq ta ri xin də bu bi-
na nın fa sa dın dan gö zəl ar xi tek-
tu ra nü mu nə si tap maq çə tin dir; 
bu fa sa dın üzə rin də in sa nın 
göz lə ri qar şı sın da təd ri cən və 
bir dən-bi rə, cid di bir ni zam-
la üç bö yük şiş bu caq lı qa pı lar 
uca lır, iyir mi sək kiz ədəd kral 
hüc rə si nin zə rif kru je va sı, iba-
dət əs na sın da baş ke şi şin yan-
la rın da ke şiş lər da yan dı ğı ki mi, 
yan la rın da iki uzun sov pən cə-
rə lə ri olan bö yük və yu var laq 
baş pən cə rə, öz in cə sü tun la rı 
üzə rin də ağır sə ki ni sax la yan və 
yon ca yar pa ğı şək lin də ti kil miş 
yük sək zə rif qa le re ya, nə ha yət, 
bu iki qa ran lıq və ağır qül lə, 
yon ma daş dan qay rıl mış tax-
ta puş lar, bir söz lə, beş ya rus da 
say sız-he sab sız hey kəl ta raş lıq 
əsər lə ri və na xış la rıy la yük sə lən 
möh tə şəm bir bi na nın bu ahəng-
dar his sə lə ri, komp leks ha lın da 
əzə mət lə bir lə şib. O, daş lar dan 
hö rül müş hə qi qi bir sim fo ni ya-
dır; in sa nın və xal qın ya rat dı ğı 
bö yük bir abi də dir; İliada və is-
pan ro man se ro la rı ki mi va hid, 
ey ni za man da mü rək kəb dir; 
nə həng bir döv rün bü tün qüv-
və lə ri nin bir ləş mə sin dən əmə lə 
gə lən bu qə ri bə ti ki li nin hər bir 
da şı na həkk olun muş yüz lər lə 
şək lə sə nət kar dü ha sı ilə ni za ma 
sa lın mış fəh lə fan ta zi ya sı əla və 
olu nub; bu, bir söz lə, ila hi ya-
ra dı lış ki mi qüd rət li və zən gin 
in san ya ra dı cı lı ğı dır və san ki 
tan rı dan iki şe yi əxz edib: rən-
ga rəng li yi və əbə di li yi”.

Ro man da ol duq ca ma raq-
lı və bü tün za man lar da  
ak tual lı ğı nı itir mə yən 
sər rast fi  kir lə rə rast 
gə lir sən:

“Hər bir mə də niy yət teok ra ti-
ya dan baş la yıb, de mok ra ti ya da 
ba şa ça tır.”

“Mü qəd dəs sim vol azad fik-
rin tə si ri lə si li nir, yox olur, 
in san ka hin lə rin də yə nə yi-
nin al tın dan qur tu lur, fəl sə fi 
sis tem lə rin in ki şa fı di ni if şa 
edir.”

“...hər bir xalq hə rə ka tı sə-
bəb və məq səd lə rin dən ası lı 
ol ma ya raq, hər za man öz ar-
xa sın ca bir iz, azad lıq ru hu 
bu ra xır. Hö kü mət lər tit rə mə-
yə, müt lə qiy yət lər da ğıl ma ğa 
baş la yır”.

Ya zı çı çap çı lı ğın kəşf olun ma-
sı haq qın da ma raq lı mü la hi zə-
lər yü rü dür:

“Çap çı lı ğın kəşf olun ma sı- 
bü tün ta ri xi ha di sə lər ara sın-
da ən bö yük ha di sə dir. Çap çı-
lıq- bü tün in qi lab la rın ana sı dır. 
Çap çı lıq kəşf olu nan dan fi  kir 
mət bu söz sa yə sin də əbə di ləş-
di”.

“İn di yə ki mi bir qə dər na ta-
mam və is tər-is tə məz qı rıq şə-
kil də söy lə di yi miz fi  kir lə rə ye-
kun vu rar kən, onu de yə bi lə rik 
ki, bə şə riy yə tin iki növ ki ta bı, 
iki növ əl yaz ma sı, iki növ tə-
fək kür tər zi var: bi ri me mar lıq, 
o bi ri isə ki tab dır. Bi ri daş ki-
tab, o bi ri isə ka ğız dan ha zır-
lan mış ki tab”.

V. Hü qo haq lı ola raq ki ta bın 
ya rat dı ğı bi na nın, əzə mə ti nə 
gö rə, heç də me mar lı ğın 
yon du ğu daş ki tab lar dan 
ge ri qal ma dı ğı nı qeyd edir 
və aşa ğı da kı cüm ləy lə fi -
kir lə ri nə ye kun vu rur:

“Bu bi na- in san nəs li nin 
ikin ci Ba bil qül-
lə si dir.” 

Sus ma yan kil sə 
zəng lə ri

“Pa ris Notr-Dam kil sə si” ro ma-
nı nı oxu duq ca bir da ha fran sız xal-
qı nın nə həng li yi nə, ye nil məz li yi nə 
hey ran ol dum. Bu əsər də ki ob raz-
la rın hər bi ri nin hə yat da pro to tip-
lə ri var dı. Müəl lif fan ta zi ya sın dan 
isə bir şey tə ləb olu nur du- döv rün 
ru hu nu qo ru yub sax la maq. Hü qo 
bu na nail ola bil miş di. 

O, XV əs rə da ha çox is ti nad et-
mək lə bu döv rü ye ni si vi li za si ya-
nın baş lan ğı cı sa yan ta rix çi lə rin fi -
kir lə ri ni bö lü şür dü. Məhz hə min 
yü zil də ilk də fə di ni inan ca qar şı 
şüb hə lər ya ran ma ğa, daş laş mış 
eh kam lar yum şal ma ğa baş la dı.

Klod Frol lo məhz bu skep tiz min 
əsi ri olub qal mış dı. O, azad dü şün-
cə nin sim vo lu olan ki tab la kil sə ara-
sın da heç bir bağ lı lıq ta pa bil mir di.

Klod Frol lo di nin ya saq et di yi 
əl kim ya ilə məş ğul olur du və onu 
elm lə rin şa hı sa yır dı. Kva zi mo do 
Frol lo nun da xi li alə mi nin za hi rə 
çıx mış ifa də si yi di. Am ma güc lü 
sar sın tı lar onun in sa ni duy ğu la rı nı 
oyat dı və o, ke şi şin mas ka sı nı yırt dı.

Mo nar xizm dən üz dön də rib 
ro man tiz min ya ra dı cı sı ki mi ta-
ri xə düş müş Hü qo bir cə də fə də 
öz prin sip lə ri nə xə ya nət et mə-
di. 20 il lik mü ha ci rət hə ya tı da 
onun ira də si ni qı ra bil mə di.

Na po leon re ji mi nin sü qu tun-
dan son ra öl kə yə qa yı dan ya zı çı 

ar tıq res pub li ka nın can lı 
sim vo lu na çev ril miş di. 

Fran sız xal qı onu “Var 
ol sun Fran sa!”, “Ya şa-
sın Hü qo!” ça ğı rış la rı 
al tın da qar şı la yır dı.

K va  z i  m o  d o  n u n 
səs  lən  dir  d i  y i 

kil sə zəng lə ri 
sus ma yan 

v i c  d a -
nın sə-

siy di.
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qə si nin də ölüm lə ri ni gör dü. Bu 
qə dər it ki lər mü qa bi lin də onun 
ya ra dı cı ener ji si tü kən mək bil mir-
di, gər gin iş re ji min də ça lı şan ya zı-

O, ağıl lı və gö zəl qa dın la rı 
çox se vir di. Hü qo üçün sübh 
tez dən bir gənc fa hi şə, gü nor ta 
han sı sa akt ri sa, ax şam kur ti-
zan ka ilə yat maq gün də lik hə-

83 yaş lı Hü qo nun gün də lik-
lə rin də ölü mün dən dörd ay əv-
və lə qə dər müx tə lif vaxt lar da 
8 qa dın la gö rüş lə rin dən in tim 

ey ni za man da mü rək kəb dir; 
nə həng bir döv rün bü tün qüv-
və lə ri nin bir ləş mə sin dən əmə lə 
gə lən bu qə ri bə ti ki li nin hər bir 
da şı na həkk olun muş yüz lər lə 
şək lə sə nət kar dü ha sı ilə ni za ma 
sa lın mış fəh lə fan ta zi ya sı əla və 
olu nub; bu, bir söz lə, ila hi ya-
ra dı lış ki mi qüd rət li və zən gin 
in san ya ra dı cı lı ğı dır və san ki 
tan rı dan iki şe yi əxz edib: rən-
ga rəng li yi və əbə di li yi”.

Ro man da ol duq ca ma raq-
lı və bü tün za man lar da  
ak tual lı ğı nı itir mə yən 
sər rast fi  kir lə rə rast 
gə lir sən:

V. Hü qo haq lı ola raq ki ta bın 
ya rat dı ğı bi na nın, əzə mə ti nə 
gö rə, heç də me mar lı ğın 
yon du ğu daş ki tab lar dan 
ge ri qal ma dı ğı nı qeyd edir 
və aşa ğı da kı cüm ləy lə fi -
kir lə ri nə ye kun vu rur:

“Bu bi na- in san nəs li nin 
ikin ci Ba bil qül-
lə si dir.” 

ar tıq res pub li ka nın can lı 
sim vo lu na çev ril miş di. 

Fran sız xal qı onu “Var 
ol sun Fran sa!”, “Ya şa-
sın Hü qo!” ça ğı rış la rı 
al tın da qar şı la yır dı.

K va  z i  m o  d o  n u n 
səs  lən  dir  d i  y i 

kil sə zəng lə ri 
sus ma yan 

v i c  d a -
nın sə-

siy di.

gə lir sən:

Sürgün 
dövrünün 
rom



  “Mol la Nəs rəd din” məc muəsi 1906-cı il ap rel ayı nın 
yed di sin də nəş rə baş la yan da biz Sa bi ri ta nı maz dıq və 
Sa bir ad lı şairin var lı ğı nı eşit mə miş dik. Əgər bi zim 
şi və mi zə ya ra şan be lə bir ləz zət li şairin dün ya da ol-
du ğu nu zənn et sə idik, bi rin ci nöm rə mi zi onun qə lə-
mi ilə bə zə mə miş mey da na qə dəm qoy maz dıq.

Sa bi rin bi rin ci şeiri ida rə mi-
zə hə min vaxt gə lib çat mış dı ki, 
yed din ci nöm rə ni pay la yıb sək-
ki zin ci ni ha zır la maq day dıq.

Be lə mə lum ol du ki, qiy mət-
li şairi miz yed din ci nöm rə də 
“Ni yə mən dərs dən qaç dım” 
sər löv hə li mə qa lə ni oxu yub, bu 
ba rə də uşa ğın ata sı na hə min 
ki na yə li ca vab ya zır ki, biz onu 
sək ki zin ci nöm rə də çap et mi şik:

Ol gün ki, sə nə xa liq edər lütf 
bir öv lad,

Ol sun ürə yin şad!..
Bun dan be lə mə lum olur ki, 

əziz yol da şı mı zın məc muəmi zə 
gə lib ça tan bi rin ci əsə ri hə min 
in di qeyd et di yi miz mən zu mə-
dir və ye ri dü şüb kən la zım bi-
li rəm Sa bir lə ma raq la nan la ra 
iq rar edəm ki, məc muəmi zin 
dör dün cü nöm rə sin də dərc olu-
nan və “Hop hop na mə”yə da xil 
olan “Mil lət ne cə ta rac olur ol-
sun, nə işim var?” ad lı mən zu-
mə ni ki, bu saat ca maatı mız onu 
Sa bi rə is nad ve rir, Sa bi rin ol du-
ğu nu mən in kar edi rəm; əv və la 
o sə bə bə ki, hə min mən zu mə nin 
əl ya zı sı Sa bi rin xətt  i ilə ya zıl ma-
mış dır; ikin ci də li lim bu dur ki, 
şeir özü – ne cə ki, şeir us tad la rı 
mü la hi zə edə bi lər – bir qə dər 
zəif dir və bə hər su rət, Sa bi rə ya-
raş mır. Bu ra da Sa bir şi və si və 
Sa bir ru hu gö rük mür. Mə nim 
hə min nə zə riy yə min ək si ni bir-
cə şairin dəs ti-xətt  i təs diq edə bi-
lər. Əgər bir kəs də var sa, zü hu ra 
çıx ma ğı ar zu olu nur.

Ne cə ki, yu xa rı da ərz olun-
du, Sa bi ri biz qa baq lar da ta nı-
maz dıq və hə min söy lə di yi miz 
bi rin ci əsə ri Tifl  is də mət bəəmi-
zə gə ti rən bir na mə lum ca van 
oğ lan ol du. Bu adam pa ket 
için də mək tu bu ve rir yol da şı-
mız Ömər Faiqə və qa çıb ge dir. 
Faiq bir tə rəf dən təəc cüb edir 
və bəl kə o, mək tu bu bəd xah lar 
tə rə fi n dən bi zə təh did və sö yüş 
zənn edir. De mə o, sö yüş əvə-
zin də - hə min də yər li mən zu-
mə imiş:

Ol gün ki, sə nə xa liq edər lütf 
bir öv lad,

Ol sun ürə yin şad!..
Bə li, çap elə dik.
An caq bəs bu nu ya zan kim-

dir? Ay yol daş Faiq, ni yə qaç dı 
o za lım oğ lu, kim dir onu gön-
də rən? (çün ki əsər im za sız idi, 
“Hop-hop” im za sı nı ida rə miz 
qoy du).

Aha! Bir-iki həf tə keç mə-
miş di, hə min na mə lum oğ lan 
ye nə mət bəəmi zə bir pa ket gə-
ti rir və Faiqə ve rir. Ye nə qa çır 
ge dir. Bu də fə də pa ke tin için-
də ki sov qat ata nın dərs oxu-
yan oğ lun dan gi le yi dir: “Bil-
məm nə gö rüb dür bi zim oğ lan 
oxu maq dan” ki, məc muəmi-
zin 11-ci nöm rə sin də dərc olu-
nub dur.

“Aman gü nü dür, Faiq yol-
daş, tap o za lım oğ lu nu”. 
“Ta pa ram, ta pa ram, səbr et, 
yol da şım, bir də gəl sə bu rax-
ma ram”.

Elə ki, bir həf tə də 
on dan son ra hə min 
oğ lan ye nə o min val 
ilə əlin də pa ket gə lir 
mət bəəyə və pa ke ti 
qo yur, is tə yir qa yı da, 
yol da şım Faiq bu də-
fə dü şür onun da lın-
ca və apa rır çı xar dır 

er mə ni ba za rın da şa-
ma xı lı Şey xov la rın xal-

ça ma ğa za sı na.
Şey xov lar əv vəl cə mət-

lə bi aç maq is tə mir miş lər, 
an caq Ömər Faiqin tə ki di ilə 
mə sə lə ni açır lar, an caq bu 
şərt ilə ki, söh bət bu ra da qal-

sın.
De mək bi ça rə Sa bir 

mü hi tin şə raiti ni 

mü la hi zə et mək ba bə tin dən 
“Mol la Nəs rəd din”də öz iş ti-
ra kı nı nə ha yət də rə cə də giz li 
tut maq is tə yir di. Və xey li bir 
za man elə də ol du və bu sə-
bəb dən də biz ona ver di yi miz 
“Hop-hop” tə xəl lü sü nü son ra-
lar özü də yi şib, müx tə lif im za-
lar qa yır dı.

Hə min müx tə sər mə qa lə mi-
zə bu bir ne çə cüm lə ni də ar tır-
maq is tər dik.

Sa bir – bu tə xəl lüs al tın da bi-
zim şairi miz de yil; Sa bir ey ni 
sə bir və tə həm mül sa hi bi, din-
dar bir şairin tə xəl lü sü dür ki, 
dün ya nın cövr və cə fa sı na, in-
san la rın gü nah və mə siy yə ti nə 
mü tə həm mil olub, yax şı dün-
ya nın in ti za rın da qa lır ki, bu 
da iman və eti qad əh li nin qis-
mə ti dir. Biz, ne cə ki, ərz olu-
nub Mir zə Ələk bər Sa bir tə xəl-
lüs lü şair ol du ğu nu bil mir dik. 
Onun üçün də “Hop hop na mə” 
ki ta bın da Sa bi rin “Sa bir” tə-
xəl lü sü al tın da ya zı la rı nın dər-
ci ni gö rən də ona əf sus et dik ki, 
“Daş qəlb li in san la rı ney lər-
din, ila hi” ki mi bir mən zu mə-
yə Ha cı Mə cid Əfən di za də nin 
və fa tı mü na si bə ti lə Sa bi rin çox 
ya nıq lı və mü təəs sir qə si də si 
dərc olu nub.

Onun üçün mən hə mə vəqt 
“Sa bir” ləf zi ni bir yan da gö rən-
də və eşi dən də be lə bir xə ya la-
ta cu mu ram: nə üçün dün ya 
be lə qu ru lub dur ki, gün lə kə-
siz ol mur və qı zıl gül ti kan sız 
bit mir? Və bəl kə hə min dün ya 
qa nu nu nun tə si rin dən dir ki, 
“Hop-hop” ki mi ən qiy mət li və 
na dir bir şairi mi zin gül kar lı ğı-
nın içi nə din dar lıq sar ma şıq la-
rı da gə lib qa rı şay dı gə rək.
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İki al ma
(he ka yə)

Ax şam vaxt la rı gəzməyə 
çı xan da, hərdən bir ba la ca 
oğ lu mu da ya nım ca apa rı-
ram. Bu dəfə də apar dım. 

Və ha man ba la ca oğ lum ilə gəzməyə 
gedəndə, hərdən bir itt  i faq dü şür ki, 
ona yemə li şey də alı ram ki, məndən 
ra zı qal sın. Bu dəfə də ba la ca oğ-
lum dü kan lar da dü zül müş 
na zü-nemə ti görəndə 
məndən yemə li bir 
şey istə di. 

Mən o əqidədə de yiləm ki, hər 
dəfə uşaq la ba za ra gedəndə ona bir şey al maq 
la zım dır və la kin bu nu da de yirəm ki, heç bir vaxt al maq 
la zım de yil. An caq bu dəfə heç bir zad al maq istə mir dim; 
o səbəbə ki, ci bimdə pu lum yox idi. Və bir də istəmə dim ki, 
uşa ğım hər dəfə ba za ra çı xan da da da mal öyrən sin.

***
Bir qədər do lan dıq, son ra yo lu muz dər ya kə na rı na düş dü. Am ma 

oğ lu mu da bi da mağ gö rür düm. Çün tər biyə öz qay da sın ca, uşa ğın 
öz tə biə ti-bu da öz qay da sın ca. Və onun çun da çox da inad etməmək 
babə tindən dər ya kə na rın da ta ba ğa dü zül müş meyvələrdən iki şa-
hı ya iki dənə yax şı qır mı zı al ma al dım və iki si ni də ver dim oğ lu ma. 
Hərçənd oğ lum al ma la rı məndən al dı. Am ma gör düm ki, kö nül-
süz al dı. Mən on dan bi da mağ lı ğı nın səbə bi ni so ruş ma dım; çün ki 
səbə bi aş kar idi. Ba zar da bir az bun dan qa baq o məndən iki şey 
istə di, heç bi ri ni al ma dım; bir Car co qo vu nu istə di-al ma dım, son ra 
da nemsə qən na dı dü ka nı nın qa ba ğın dan keçəndə şüşə nin da lı na 
dü zül müş rən garəng kon fet və şir niy yat dan istə di-al ma dım.

Oğ lum o dərəcədə məndən na ra zı imiş ki, mən al ma la rı ona 
verəndən son ra da genə bir söz da nış maq istəmə di və mən ona 
ver di yim sual la ra da çox me yil siz ca vab ve rir di.

Də xi onu belə qaş qa baq lı görəndə mən özüm də bi da mağ ol dum 
və Azər neft idarə si nin qa ba ğın da du ran tram vay va qon la rı nın bi-
rinə oğ lu mu qal xız dım və özüm də min dim ki, gələk evi mizə.

Va qon da hələ bi zim iki mizdən baş qa heç kəs yox idi. Oğ lum boy-
da bir ye tim rus uşa ğı cır-cın dır içində, üz-gö zü qapqa ra, çirk li və 
iyrənc, gəl di dur du qa ba ğı mız da və məndən bir qə pik pul istə di.

Ci bimdə an caq bir ab ba sı gü müş pul var idi. Mən uşa ğa bir söz 
demə dim ki, ke çib get sin. Bir neçə mi nik ar vad və ki şi va qo na gir-
dilər və sa ğı mız da-so lu muz da yer tut du lar. Bu ra da mə nim fi k rim 
get di ye timə pul verməmə yimə və dilən çiyə pul vermək la zım dı, 
ya la zım de yil mi məsələ si mə ni baş la dı məş ğul etməyə; hər kəs nə 
de yir de sin, an caq dilən çi uşa ğa heç bir şey verməmək mə nim xo-
şu ma gəlmə di. Bu ra dan ona işarə et mirəm ki, mən heç bir dilən çiyə 
yox demərəm; çün ki ola bilər ki, bir pa ra fi  lo sofl  a rın dilən çiyə pul 
vermək, onu bədbəxt etmək sifə ti bəlkə mənə də si rayət edib dir. 
An caq sö zün hə qiqə ti bu dur ki, bu gün kü dilən çi uşa ğa bir qə pik 
verməmə yim mə ni bu ra da xa rab et di; o səbəbə xa rab et di ki, ha man 
dilən çi uşaq yaş da mə nim ata lı və ana lı ol du ğum, əy ni-ba şı təzə, 
qar nı tox, bu saat bu ra ya mə nim sağ tərə fi mdə məndən in ci miş 
otur muş du ki, niyə mən ona kon fet al ma dım, an caq iki al ma al dım.

Va qo nu muz hərəkət edib gedəndə akoş ka nın şüşə si nin da lın-
dan gör düm ki, ha man dilən çi uşaq yerdə du rub, bir qır mı zı al-
ma nı ağ zı na ba sıb gə mirtlə yir. Qa baq ca bir şey duy ma dım, am-
ma ha man də qiqə ya nım da kı oğ lu mun al ma la rı ya dı ma düş dü və 
çön düm uşa ğa tərəf. Oğ lum gülə-gülə mənə ya vaş ca bu nu de di: 
“Dədə, al ma nın bi ri ni ver dim dilən çi uşa ğa.”

Bir dənə qır mı zı al ma öz-öz lü yündə bir şey de yil; onun qiymə-
ti iki qə pik dir və ye yib qur ta ran dan son ra heç bir şey dir. Am ma 
mənə vi işlərdə bir al ma nın dəyə ri ola bilər çox bö yük ol sun. O 
qədər yün gül lük və kö nül xoş lu ğu ki, bu ra da iki qə pik lik al ma dan 
mənə gə lib çat dı, nə hayət dərəcədə idi.

Fi lo so fi  ya alə minə gəl dikdə, qey rilə ri dilən çiyə küçədə ianə 
vermə yi nə cür ba şa dü şürlər-düş sünlər və in sa niyyət mütəxəs-
sislə ri bu məsələ ni nə tövr həll edirlər et sinlər, an caq mə nim bir 
ba la ca oğ lum iki al ma sı nın bi ri si ni bir ye tim uşa ğa ver di.

Və ola bilər ki, oğ lum da yekələndən son ra, bir pa ra alimlə rin 
“küçədə dilən çiyə ianə vermə yi niz” nə sihə ti ni eşidəndən son ra, 
on la rı küçədə görəndə mə nim ki mi üz çöndərəcək dir. An caq hələ 
ki, in di oğ lum bu işlə ri ba şa düş mür və onun çun da iki al ma nın 
bi ri ni ye tim uşa ğa ve rir.
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A
gedəndə, hərdən bir itt  i faq dü şür ki, 
ona yemə li şey də alı ram ki, məndən 
ra zı qal sın. Bu dəfə də ba la ca oğ-
lum dü kan lar da dü zül müş 
na zü-nemə ti görəndə 
məndən yemə li bir 
şey istə di. 

la zım dır və la kin bu nu da de yirəm ki, heç bir vaxt al maq 
la zım de yil. An caq bu dəfə heç bir zad al maq istə mir dim; 
o səbəbə ki, ci bimdə pu lum yox idi. Və bir də istəmə dim ki, 

Elə ki, bir həf tə də 
on dan son ra hə min 
oğ lan ye nə o min val 
ilə əlin də pa ket gə lir 
mət bəəyə və pa ke ti 
qo yur, is tə yir qa yı da, 
yol da şım Faiq bu də-
fə dü şür onun da lın-
ca və apa rır çı xar dır 

er mə ni ba za rın da şa-
ma xı lı Şey xov la rın xal-

ça ma ğa za sı na.
Şey xov lar əv vəl cə mət-

lə bi aç maq is tə mir miş lər, 
an caq Ömər Faiqin tə ki di ilə 
mə sə lə ni açır lar, an caq bu 
şərt ilə ki, söh bət bu ra da qal-

sın.
De mək bi ça rə Sa bir 

mü hi tin şə raiti ni 

10N 16(25) 1.05.2015

İki al ma
(he ka yə)

Ax şam vaxt la rı gəzməyə 
çı xan da, hərdən bir ba la ca 
oğ lu mu da ya nım ca apa rı-
ram. Bu dəfə də apar dım. 

Və ha man ba la ca oğ lum ilə gəzməyə 
gedəndə, hərdən bir itt  i faq dü şür ki, 
ona yemə li şey də alı ram ki, məndən 
ra zı qal sın. Bu dəfə də ba la ca oğ-
lum dü kan lar da dü zül müş 
na zü-nemə ti görəndə 
məndən yemə li bir 
şey istə di. 

Mən o əqidədə de yiləm ki, hər 
dəfə uşaq la ba za ra gedəndə ona bir şey al maq 
la zım dır və la kin bu nu da de yirəm ki, heç bir vaxt al maq 
la zım de yil. An caq bu dəfə heç bir zad al maq istə mir dim; 

 “Mol la Nəs rəd din” məc muəsi 1906-cı il ap rel ayı nın mü la hi zə et mək ba bə tin dən 

mü hi tin şə raiti ni 

Mirzə Cəlil 
Sabir haqqında



Azər bay can Ədə biy ya tı na və ta ri xi-
nə Bö yük Bri ta ni ya da müx tə lif il lər də 
xü su si ma raq ol du ğu üçün bu öl kə-
də Azər bay ca nın ta ri xi, iq ti sa diy ya tı 
ba rə də mə qa lə və ki tab lar nəşr olu-
nub. İn gi lis Ədə biy ya tın dan Azər-
bay can di li nə tər cü mə işi nə isə XIX 
əs rin son la rın dan baş la nıb. H.Və zi rov 
Şeks pi rin “Otel lo” fa ciəsi ni 1892-ci il-
də Azər bay can di li nə tər cü mə et miş, 
1904-cü il də Şu şa da ta ma şa ya qoy-
muş dur. Bu, Şeks pir ya ra dı cı lı ğın dan, 
elə cə də in gi lis Ədə biy ya tın dan ilk 
tər cü mə əsə ri ki mi diq qə ti cəlb edir. 
İn gi lis Ədə biy ya tı nın di gər klas sik lə-
ri nin əsər lə ri də ay rı-ay rı il lər də Azər-
bay can di li nə çev ri lib. La kin bu tər-
cü mə lə rin ək sə riy yə ti əsa sən rus di li 
va si tə si lə edi lib. 

Ötən əs rin 70-80-ci il lə rin də isə bi-
la va si tə ori ji nal dan tər cü mə işi nə diq-
qət ar tı rıl mış, Azər bay can müs tə qil lik 
qa zan dıq dan son ra isə bü tün tər cü-
mə lər de mək olar ki, bi la va si tə in gi lis 
di lin dən edi lib. Azər bay can oxu cu la rı 
fran sız ədə biy ya tı ilə çox dan ta nış-
dı lar. Hə lə 1885-ci il də da hi fran sız 
ya zı çı sı Vik tor Hü qo və fat edər kən 
“Kəş kül” qə ze ti 24-cü nöm rə sin də 
bu mü na si bət lə nek ro loq ver miş, 
ədi bin şeir lə rin dən tər cü mə lər dərc 
et di rib. Ha cı F.Ağa za də 1912-ci il də 
Ba kı da nəşr olun muş, “Ədə biy yat” 
məc muəsin də Hü qo haq qın da mə-
qa lə yaz mış və şairin “Ni ya ziazi ra nə” 
şeiri ni nəşr et di rib. XX əs rin əv vəl lə-
rin də Hü qo ya ra dı cı lı ğı na mü ra ciət 
edən lər dən bi ri də gör kəm li şair və 
tər cü mə çi Ab bas Səh hət dir. Azər-
bay can oxu cu la rı Bal zak ya ra dı cı lı ğı 
ilə çox dan ta nış dır. Hə lə 1939-cu il də 
Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da 
ədi bin “Ögey ana” pye si ta ma şa ya 
qo yu lub. Gör kəm li ədə biy yat şü nas 
alim tər cü mə çi Mi ka yıl Rə fi  li Bal za-
kın no vel la-la rı nı 1942-ci il də di li mi zə 
çe vi rə rək nəşr et di rib. 

Müx tə lif dil lər də da nı şan xalq lar 
ara sın da kı ədə bi-mə də ni əla qə lə rin 
də qiq ta ri xi ni, kök lə ri ni müəy yən ləş-
dir mək çə tin dir. Biz uzaq ba şı üz də, 
əl də olan ma te rial lar əsa sın da nə-
yin sə nə vaxt sa ki mə sə mə lum ol du-
ğu haq da fi  kir yü rü də bi lə rik. La kin 
ədə bi-mə də ni əla qə lə rin ya ran ma 
ta ri xin də bə zən elə mə qam la ra, elə 
pa ra lel lə rə rast gəl mək olur ki, on-
lar heç vaxt üz də ol mur, on la rın heç 
ta ri xi də, qar şı lıq lı tə si ri də konk ret 
ol mur. Bu ba xım dan Al man-Azər-
bay can ədə bi-mə də ni əla qə lə ri nin 
kök lə ri ni, ta ri xi ni də müəy yən ləş dir-
mək çə tin dir, la kin bü tün bun lar la 
bə ra bər de mək olar ki, bu kök lər çox 
də rin dir, bi zə mə lum olan mən bə lər-
dən çox-çox əv vəl dir. 

Al man-Azər bay can ədə bi əla qə-
lə ri ni təd qiq edən alim lə ri mi zin bu 
sa hə də ki bil gi lə ri nə əsa sən de mək 
olar ki, al man oxu cu su Azər bay-
can haq qın da ilk mə lu ma tı Adam 
Ole rainin bu yer lə rə XVII əs rin 
əv vəl lə rin də et di yi sə ya hət dən 
son ra alıb. Ye ri gəl miş kən, Al-
man-Azər bay can ədə bi-mə də ni 
əla qə lə ri haq qın da gör kəm li ədə-
biy yat şü nas la rı mız dan Ə. Sul tan lı, 
Ə. Ağa yev, M. Rə fi  li, C. Cə fə rov, N. 
Ağa za də, Ə. İs ma yı lov çox qiy mət li 
fi  kir lər söy lə sə lər də, hə min əla qə-
lə ri müx tə lif as pekt lər də Aqil Ağa-
yev ( “Ni za mi al man di lin də” Ba kı, 
Gənc lik, 1992) H. Ar zu lu (“Al man 
klas sik poezi ya sı nın Azər bay can di-
li nə tər cü mə si nin nə zə ri və prak tik 
prin sip lə ri” Ba kı, Elm, 2003), Flo ra 
Əli mir zə ye va-Mus ta fa ye va (“Ki ta-
bi Də də- Qor qud das ta nı nın al man 
di li nə tər cü mə sə nət kar lı-
ğı” Ba kı, “Ozan”, 1999), 
Akif Bay ra mov (“Mir zə 
Şə fi  Va ze hin ədə bi ir-
si “Ba kı, Ya zı-
çı, 1980) ge niş 
araş dır mış lar. 
Azər bay can 
ə d ə  b i y  y a -
tı nın, ey ni 
z a  m a n  d a 
Azər bay ca-
nın mə nə vi-
ru ha ni dün-
ya sı nın in ci si 
he sab olu nan 
“Ki ta bi- Də də 
Qor qud” das ta nı-
nın, elə cə də şi fa hi 
ədə biy ya tı mı zın, 
folk lo ru mu zun di gər 
nü mu nə lə ri nin al man 
di li nə çev ril mə si XIX əs rə tə-
sa düf edir. 

Al man ədə biy ya tı nın Azər-
bay can di li nə tər cü mə si isə mə-
lum mən bə lə rə əsa sən XIX əs rin 
son la rın dan baş la yır və Azər-
bay can oxu cu su na təq dim olu-
nan ilk al man müəl li fi Frid rix 
Şil ler olub. 

Tər cü mə mil lət lə ra ra sı ün-
siy yət va si tə si ki mi ona tə lə bat 
olan da mey da na çı xır. De yi lən-
lər tər cü mə olu nan ədə biy ya tı 
qey ri-ənə nə vi ədə bi məh sul la 
zən gin ləş di rən və müəy yən boş-
luq la rı dol du ran bə dii tər cü mə yə 
də aid dir. Tər cü mə sə nə ti bu işə 
ta ri xi mün bit şə rait ya ran dıq da 
mey da na gə lir və in ten siv in ki şaf 
edir. Azər bay can da be lə mün bit 
şə rait XIX əs rin 30-cu il lə rin də 
ya ra nıb. Rus di lin dən Azər bay-
can, Azər bay can di lin dən rus di-
li nə ilk poetik tər cü mə lər məhz 
bu döv rə aid dir. Rus di lin dən 

Azər bay can di li nə tər cü mə nin 
əsa sı nı Ab bas qu lu Ağa Ba kı xa-
nov, Azər bay can di lin dən rus di-
li nə tər cü mə nin əsa sı nı isə Mir-
zə Fə tə li Axun dov qo yub de sək, 
ya nıl ma rıq. Mə lum ol du ğu ki mi, 
1834-cü il də A.Ba kı xa nov hər bi 
qul luq dan uzaq la şa raq, Azər-
bay ca na qa yı dır və ədə bi ya ra-
dı cı lıq la məş ğul ol ma ğa baş la yır. 
O, 30-cu il lə rin ikin ci ya rı sın da 
İ.A.Krı lo vun təm si li ni tər cü mə 
edir və bu nun la da rus di lin dən 
Azər bay can di li nə tər cü mə nin 
əsa sı nı qo yur.

Bun dan bir qə dər son ra rus di-
lin dən tər cü mə işi ilə Mir zə Şə fi  
Va zeh məş ğul ol ma ğa baş la yır. 
Onun tər cü mə lə rin dən yal nız 
A.Velt man ya ra dı cı lı ğın dan et di-
yi bir şer tər cü mə si qa lıb. Azər-
bay can di lin dən rus di li nə tər cü-
mə nin ta ri xi isə da ha də qiq dir. 

1837-ci il də M.F.Axun dov 
«Puş ki nin ölü mü nə» 

ele gi ya-poema yaz mış 
və dər hal onu rus di-
li nə çe vi rib. Hə min 
ilin ma yın da bu tər-
cü mə «Московский 
наблюдатель» jur na-

lın da dərc olu nub. Bu-
nun la da M.F.Axun dov 

nəin ki Azər bay can di lin-
dən rus di li nə tər cü mə nin, 

həm də müəl lif tər cü mə si nin 
əsa sı nı qoy muş dur. XIX əs rin 

ikin ci ya rı sın da Za qaf qa zi ya nın 
mə də ni mər kə zi olan Tifl  is də 
mət buat or qan la rı nın sa yı ar-
tır, Ba kı da da əv vəl rus di lin də, 
70-ci il lə rin ikin ci ya rı sın da isə 
Azər bay can di lin də mət buat or-

qan la rı ya ra nır və bü tün 
bun lar həm yer li 

dil lər dən (o 
c ü m  l ə  d ə n 
Azər bay can 
d i  l i n  d ə n ) 
rus di li-
nə, həm də 

Azər-
b a y -

c a n 
d i  l i  n ə 
t ə r  c ü -
mə lə rə 
t ə  l ə -

bat ar-
tıb. Mə sə-

lən, «Kəş kül» 
(1883-cü il dən 

çıx ma ğa baş la yıb) 
qə ze tin də A.S.Puş kin, 

M.Y.Ler mon tov, İ.S.Tur-
ge nev, M.E.Sal tı kov-Şed rin 

və baş qa la rı nın ya ra dı cı lı ğın dan 
tər cü mə lər dərc olu nub. 

Azər bay can ədə biy ya tın dan rus 
di li nə və rus ədə biy ya tın dan Azər-
bay can di li nə tər cü mə pro se si so vet 
ha ki miy yə ti il lə rin də xü su si lə in ten-
siv lə şir. XX əs rin 20-ci il lə rin də və 
30-cu il lə rin bi rin ci ya rı sın da ək sər 
tər cü mə lər ay rı-ay rı tər cü mə çi lə rin 
öz tə şəb bü sü ilə edi lir di. 30-cu il lə-
rin ikin ci ya rı sın dan isə bu iş plan lı 
xa rak ter alır: müəy yən yu bi ley ta-
rix lə ri ilə əla qə dar rus ədə biy ya tı nın 
da ha çox ta nın mış nü ma yən də lə-
ri nin əsər lə ri nin Azər bay can di li nə 
tər cü mə lə ri ha zır la nır. Azər bay can 
Res pub li ka sı pre zi den ti nin uğur lu 
si ya sə ti nə ti cə sin də ha zır da əv vəl ki 
il lər də bu ra xıl mış tər cü mə əsər lə ri-
nin, o cüm lə dən rus di lin dən edil-
miş tər cü mə lə rin la tın qra fi  ka sı ilə 
ye ni dən nəş ri işi ba şa ça tır.

Azər bay can ədə biy yat şü nas lı ğı 
ta ri xin də dün ya xalq la rı ədə biy ya-
tı nın öy rə nil mə si mə sə lə lə ri daim 
diq qət mər kə zin də da ya nan və 
təd qi qi nə eh ti yac du yu lan sa hə lər-
dən olub. Söz süz ki, müasir el mi-
ədə bi fi k rin mü hüm nə zə ri-es te tik 
kon sep si ya la rın dan bi ri də dün-
ya ədə biy ya tı ilə bağ lı dır. Dün ya 
xalq la rı ədə biy ya tı nın öy rə nil mə si 
pro se si iki əsas is ti qa mə ti ilə se-
çi lir: mil li ədə bi ir sin təd qi qi və 
xa ri ci öl kə xalq la rı nın ədə biy yat-
la rı nın, ədə bi-nə zə ri kon sep si ya la-
rı nın araş dı rıl ma sı. Hər iki as pekt 
isə bir lik də ümum dün ya ədə biy-
ya tı nın in ki şaf di na mi ka sı nı şərt-
lən di rir, ye ni pers pek tiv lə ri or ta ya 
qo yur. XX əsr də Azər bay can-ərəb 
ədə bi əla qə lə ri da ha çox üç is ti qa-
mət də da vam edir di: tər cü mə lər, 
təd qi qat lar və ədə bi möv zu lar. 
Ərəb bə dii ədə biy ya tın dan tər cü-
mə lər müx tə lif for ma lar da özü nü 
gös tə rir: bir ba şa və va si tə li, yə ni 
rus di li va si tə si lə edi lən tər cü mə-
lər. Bu tər cü mə lər ay rı-ay rı ki tab-
lar şək lin də və müx tə lif döv ri mət-
buat or qan la rın da nəşr olu nub.

Hə lə əs rin əv vəl lə rin də «Ə rəb 
ədə biy ya tın da ta ri xi ro man jan rı nın 
ba ni si Cor ci Zey da nın (1861-1914) 
üç ro ma nı 1908-1914-cü il lər ara-
sın da Axund Mir mə həm məd Kə-
rim Ha cı Mir Cə fər za də tə rə fi n dən 
azər bay can ca ya tər cü mə edi lib» (1, 
158). Ərəb şi fa hi xalq ədə biy ya tı-
nın bir çox nü mu nə lə ri Azər bay can 
di li nə tər cü mə olu nub. «Ə ləd din 
və se hir li çı ra ğı» (1939), «Dost lar. 
Ərəb na ğı lı» (1940), «Ə li ba ba və 
qırx qul dur» (1949), «O xu yan pi-
ya lə» (1958), «Də niz səy ya hı Sin-
di bad» (1959) və «Min bir ge cə» bu 
sa hə də tər cü mə olun muş əsər lər-
dən dir. Son il lə rin tər cü mə əsər lə ri 
ara sın da Mi sir ya zı çı sı, ədə biy yat 
üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö-
rül müş ye ga nə ərəb ya zı çı sı Nə cib 
Məh fu zun «Güz gü lər» ro ma nı da 
ma raq lı əsər lər dən dir (Nə cib Məh-
fuz «Güz gü lər». Ba kı, 2006). Məş-
hur ərəb ya zı çı sı nın əsər lə ri bun-
dan əv vəl ki bir sı ra nəşr lər də də öz 
ək si ni tap mış dır. 

XX əsr Mi sir hə ya tı nın bö yük 
bir döv rü nü can lan dı ran ro ma-
nın tər cü mə si mü tə rəq qi hal ki mi 
diq qə tə la yiq dir. Azər bay can bə dii 
ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin ərəb di-
li nə tər cü mə pro se sin də ey ni in-
ten siv li yi mü şa hi də et mə sək də, 
bə zi fakt la rı gös tər mək müm kün-
dür. Söz süz ki, qar şı lıq lı tər cü mə 
sa hə sin də ədə bi fəaliy yət bu gün 
də da vam edir. Ədə bi tər cü mə isə 
mə də niy yət lə ri ya xın laş dır maq, 
bə dii dü şün cə nin in teq ra si ya sı ki-
mi mü tə rəq qi ro lu na sa diq dir.

Mi ra nə RZA YE VA

11N 16(25) 1.05.2015

1837-ci il də M.F.Axun dov 

Tərcümə tarixi 
və praktikası

Al man-Azər bay can ədə bi əla qə-
lə ri ni təd qiq edən alim lə ri mi zin bu 
sa hə də ki bil gi lə ri nə əsa sən de mək 
olar ki, al man oxu cu su Azər bay-
can haq qın da ilk mə lu ma tı Adam 
Ole rainin bu yer lə rə XVII əs rin 
əv vəl lə rin də et di yi sə ya hət dən 
son ra alıb. Ye ri gəl miş kən, Al-
man-Azər bay can ədə bi-mə də ni 
əla qə lə ri haq qın da gör kəm li ədə-
biy yat şü nas la rı mız dan Ə. Sul tan lı, 
Ə. Ağa yev, M. Rə fi  li, C. Cə fə rov, N. 
Ağa za də, Ə. İs ma yı lov çox qiy mət li 
fi  kir lər söy lə sə lər də, hə min əla qə-
lə ri müx tə lif as pekt lər də Aqil Ağa-
yev ( “Ni za mi al man di lin də” Ba kı, 
Gənc lik, 1992) H. Ar zu lu (“Al man 
klas sik poezi ya sı nın Azər bay can di-
li nə tər cü mə si nin nə zə ri və prak tik 
prin sip lə ri” Ba kı, Elm, 2003), Flo ra 
Əli mir zə ye va-Mus ta fa ye va (“Ki ta-
bi Də də- Qor qud das ta nı nın al man 
di li nə tər cü mə sə nət kar lı-
ğı” Ba kı, “Ozan”, 1999), 
Akif Bay ra mov (“Mir zə 
Şə fi  Va ze hin ədə bi ir-
si “Ba kı, Ya zı-
çı, 1980) ge niş 
araş dır mış lar. 
Azər bay can 
ə d ə  b i y  y a -
tı nın, ey ni 
z a  m a n  d a 
Azər bay ca-
nın mə nə vi-
ru ha ni dün-
ya sı nın in ci si 
he sab olu nan 
“Ki ta bi- Də də 
Qor qud” das ta nı-
nın, elə cə də şi fa hi 
ədə biy ya tı mı zın, 
folk lo ru mu zun di gər 
nü mu nə lə ri nin al man 
di li nə çev ril mə si XIX əs rə tə-
sa düf edir. 

«Puş ki nin ölü mü nə» 
ele gi ya-poema yaz mış 
və dər hal onu rus di-
li nə çe vi rib. Hə min 
ilin ma yın da bu tər-
cü mə «Московский 
наблюдатель» jur na-

lın da dərc olu nub. Bu-
nun la da M.F.Axun dov 

nəin ki Azər bay can di lin-
dən rus di li nə tər cü mə nin, 

həm də müəl lif tər cü mə si nin 
əsa sı nı qoy muş dur. XIX əs rin 

ikin ci ya rı sın da Za qaf qa zi ya nın 
mə də ni mər kə zi olan Tifl  is də 
mət buat or qan la rı nın sa yı ar-
tır, Ba kı da da əv vəl rus di lin də, 
70-ci il lə rin ikin ci ya rı sın da isə 
Azər bay can di lin də mət buat or-

qan la rı ya ra nır və bü tün 
bun lar həm yer li 

dil lər dən (o 
c ü m  l ə  d ə n 
Azər bay can 
d i  l i n  d ə n ) 
rus di li-
nə, həm də 

Azər-
b a y -

c a n 
d i  l i  n ə 
t ə r  c ü -
mə lə rə 
t ə  l ə -

bat ar-
tıb. Mə sə-

lən, «Kəş kül» 
(1883-cü il dən 

çıx ma ğa baş la yıb) 
qə ze tin də A.S.Puş kin, 

M.Y.Ler mon tov, İ.S.Tur-
ge nev, M.E.Sal tı kov-Şed rin 

və baş qa la rı nın ya ra dı cı lı ğın dan 
tər cü mə lər dərc olu nub. 

Al man-Azər bay can ədə bi əla qə- 1837-ci il də M.F.Axun dov 

və praktikasıvə praktikası

Azər bay can Ədə biy ya tı na və ta ri xi-

Tərcümə tarixi Tərcümə tarixi Tərcümə tarixi 

Hər han sı bir xal qın mə də niy yə tin də və ədə biy ya-
tın da bə şə ri duy ğu la rı, ide ya la rı özün də tə cəs-
süm et di rən nə ki mi möh tə şəm, gö zəl sə nət 
əsə ri var sa, o ma te rik lər ki mi kəşf olu nur - tər-

cü mə edi lib di gər xalq la rın mə nə viy ya tın da özü nə müəy yən yer qa za-
nır. Ay rı-ay rı öl kə xalq la rı nın ədə biy yat la rı nın, bu ədə biy yat la rın ya ra-
dı cı la rı nın bi ri-bi ri nə tə si ri, əla qə si ədə bi əla qə lə ri şərt lən di rən baş lı ca 
amil lər dən sa yı lır. Hər bir xal qın di li, mə də niy yə ti və ədə biy ya tı on da 
güc lü, qüd rət li olur ki, o xal qın bö yük tər cü mə ədə biy ya tı var. O xalq 
ona gö rə güc lü mə də niy yət və ədə biy yat sa hi bi dir ki, baş qa xalq la rın 
mə nə vi, mə də ni nailiy yət lə ri ni öz doğ ma di li nə çe vi rir, on lar dan bəh rə-
lə nir. Dün ya mə də niy yə ti nin və ədə biy ya tı nın tər cü mə olun du ğu dil və 
bu tər cü mə lər lə zən gin lə şən ədə biy yat dün ya di li və dün ya ədə biy ya tı-
na qo vu şur. Da ha doğ ru su, dün ya ədə biy ya tı nı tər cü mə edən hər han sı 
dil bö yük lü yün dən-ki çik li yin dən ası lı ol ma ya raq ədə bi əla qə lə rin mə-
nə vi kör pü sü nü ya ra dır və zən gin lə şir. Bu cə hət dən Azər bay can di li də 
is tis na de yil. Klas sik Azər bay can ədə biy ya tı nın Qər bi Av ro pa dil lə ri nə, 
o cüm lə dən in gi lis di li nə əha tə li tər cü mə si nin XVII əsr dən eti ba rən baş-
lan dı ğı nı, XVIII əsr dən isə da ha in ten siv şə kil al dı ğı nı söy lə mək olar. 
Bu vaxt dan eti ba rən Xa qa ni, Ni za mi, Nə si mi, Fü zu li ki mi klas sik lə rin 
əsər lə ri Av ro pa da öy rə nil mək lə bə ra bər, ey ni za man da əc nə bi xalq la rın 
dil lə ri nə də tər cü mə edil mə yə baş la nıb.



– Ap re lin 28-də rus or du su nun 
Azər bay ca nı iş ğal et mə si nin və 
Şər qin ilk de mok ra tik cüm hu riy-
yə ti nin var lı ğı na son qoy ma sı nın 
95 ili ta mam ol du. Azər bay can ta ri-
xi nin 70 il lik sə hi fə si ni əha tə edən 
So vet ha ki miy yə ti nin öl kə miz və 
xal qı mı zın ta le yin də oy na dı ğı rol-
la bağ lı fi  kir lər bir mə na lı de yil. 
Siz cə, bu 70 il ər zin də Azər bay ca-
nın itir dik lə ri nə lər ol du?
– 28 ap rel ba rə də da nı şan za man bu 

iş ğa lın, fa ciənin ta ri xi nə nə zər sal maq 
is tər dim. Bir çox təd qi qat lar da, el mi iş-
lər də 11-ci Qı zıl Or du nun Azər bay ca nı 
iş ğa lı nı sa də cə öl kə da xi lin də, Cüm hu-
riy yət da xi lin də ge dən toq quş ma lar la 
əla qə lən di rən mə qam lar var. 23 ay lıq 
ta ri xi olan Azər bay can Cüm hu riy yə-
ti nin ba şı üzə rin də qa ra bu lud lar da-
yan mış dı. Bu lud lar dan bi ri Av ro pa, 
di gə ri isə Ru si ya tə rə fi n dən idi. Hər 
iki si Azər bay ca na göz dik miş di, Ba-
kı nef ti ni əl dən bu rax maq is tə mir di. 
Dün ya nın si ya si xə ri tə si ni bö lən Ame-
ri ka pre zi den ti Vil so nun 14 sülh prin si-
pi var idi. 1918-ci il də Pa ris də müəy yən 
edi lən bu sülh prin si pi nə əsa sən, 14 
mad də də öz ək si ni ta pan döv lət lə rin 
müs tə qil li yi mü da fi ə edil mə li idi. Qa-
lan la rı nın ta le yi isə qey ri-müəy yən idi. 
On la ra nə to xu nur du lar, nə də on lar 
haq da xü su si dü şün cə lə ri var idi. Pol-
şa nın, Fin lan di ya nın müs tə qil lik ta le-
yi məhz o za man həll olun du. An caq 
bu üç Qaf qaz res pub li ka sı nı dün ya ya 
qey ri-qa nu ni gəl miş uşaq ki mi ta le yin 
ix ti ya rı na bu rax dı lar. 1920-ci ilin yan-
va rın da Pa ris də bu öl kə lə rin müs tə qil-
li yi ni ta nı sa lar da ar tıq gec idi. Cüm hu-
riy yə tin sü qu tu ilə bağ lı iki xətt  var idi. 
On lar dan bi ri Av ro pa döv lət lə ri nin irə-
li sür dü yü xətt  idi. On lar məğ lub Ru-
si ya nı par ça la maq yox, öz lə rin dən ası lı 
və ziy yə tə sal maq is tə yir di lər. Ru si ya nı 
çar üsu li-ida rə sin dən de mok ra tik prin-
sip lər lə ida rə olu nan bir döv lə tə çe vir-
mə yə ça lı şır dı lar.

Azər bay can da ye ni pro ses lə rin 
baş lan ğı cı çox ağ rı lı keç di. Əgər Gür-
cüs tan da ge dən pro ses lə ri gür cü lər, 
Er mə nis tan da ge dən pro ses lə ri er mə-
ni lər ida rə edir di sə, Azər bay ca nı ida rə 
edən qey ri-azər bay can lı lar, tə pə dən 
dır na ğa an tiazər bay can qüv və lər idi. 
Mart soy qı rı mı nı tö rə dən, hə lə xal qın 
göz ya şı qu ru ma mış daş nak li ba sı nı 
bol şe vik li ba sı na də yi şən er mə ni lər 
ha ki miy yət də fəal  təm sil olu nur du lar. 
Ba kı ko mi tə sin də Sar kis, Azər bay can 
Kom mu nist Par ti ya sın da kı Mir zə yan 
və baş qa la rı nı nı yü rüt dü yü si ya sət 
Azər bay ca na qar şı qi sas çı, soy qı rı mı, 
təz yiq xa rak te ri da şı yır dı. Düz dür, 
hö ku mə tin ba şın da Nə ri man Nə ri-
ma nov da ya nır dı, üzv lə rin ək sə riy yə ti 
də azər bay can lı lar idi. An caq üzv lər 
za hi rən azər bay can lı ol sa lar da on la-
rın için də mil li hiss, mil li ruh yox idi. 
Mə sə lən, Ru hul la Axun dov Sar kis lə 
ba ca naq idi, hər iki si nin hə yat yol da şı 
yə hu di qız la rı idi. On lar ge cə lər ye yib-
içir, sə hər Nə ri man Nə ri ma no vu ne cə 
təh qir et mək ba rə də dü şü nür dü lər. 
Mi ko ya nın de di yi ki mi, Nə ri ma no vu 
elə əha tə yə al mış dı lar ki, əli-qo lu bağ-
lan mış dı. Hal bu ki ma yın 17-də dok to-
ru vağ zal da qar şı la yıb, göz ya şı tö kən 
xalq on dan im dad di lə yir di. İn qi lab 
ko mi tə si nin səd ri olan Nə ri ma nov da 
mə sə lə qoy muş du ki, hö ku mə tin ica-
zə si ol ma dan gül lə lən mə əmə liy ya tı 
hə ya ta ke çir mək ol maz. Səs ver mə ke-
çi ril di, ko man da sı üs tün lük qa za na 
bil mə di və mə sə lə 11-ci Qı zıl Or du nun 
ix ti ya rın da qal dı. Bu na gö rə də 1920-ci 
il ap re lin 27-dən av qust ayı na qə dər 48 
min azər bay can lı gül lə lən di. 

Nə ri man Nə ri ma nov “Uc qar lar da 
in qi la bı mı zın ta ri xi nə dair” əsə rin də 
ya zır ki, “Gün lə rin bir gü nü zi ya lı bir 
qa dın ya nı ma gəl di, ağ la ya-ağ la ya de-
di ki, dok tor, qo ru mə nim na mu su mu.

Föv qə la də ko mis si ya nın səd-
ri Mir zə Da vud Hü sey nov mə nim 
qı zı mı özü nə ar vad et mək üçün 
vax ti lə dost luq et di yi kü rə kə ni mi 
həbs et mək is tə yir. Hər gün qa dı-
nın evin də ax ta rış apa rır ki, oğ la nı 
həbs edib qı za sa hib ol sun. Mir zə 
Da vu du ya nı ma ça ğır dım, ba şı nı 
aşa ğı sal dı, san ki olan la rı təs diq lə-
di. Xə bər dar lıq et dim ki, bu hal bir 
də tək rar lan sa, sə ni hər bi tri bu na la 
ve rə cə yəm. Qa dı na da şəx si nöm rə-
mi ver dim, tap şır dım ki, bir də on-
la rı na ra hat et sə mə nə xə bər ver sin. 
On lar ge dən dən son ra fi  kir ləş dim 
ki, Tan rım, mən bun lar la mil lə ti mi 
xoş bəxt et mə yə gəl mi şəm?”

İs tis na lar hə mi şə olub. Əli hey dər 
Qa ra yev isə ya zır ki, tor paq böl gü sü-
nə get miş dik, bir bə yin tor pa ğın dan 
kə sib nö kə ri nə ver dik. Nö kər be li 
əli nə alıb özü nü öl dür mək is tə yən də 
ona ma ne ol duq. Nö kər ağ la ya-ağ la-
ya de di ki, mə ni bö yü dən, ye tim sax-
la yan, ev lən di rən, ev-eşik sa hi bi edən 
ağa mın tor pa ğın dan ne cə is ti fa də 
edim. Bu tor paq dan ye yib ya şa maq-
dan sa ölüm yax şı dır. Yə ni be lə əqi də-
li, vic dan lı in san lar da olub.

Qa ra bağ mə sə lə sin də də Nə ri ma-
nov ki fa yət qə dər sərt möv qe nü ma-
yiş et dir di. Le ni nə te leq ram vur du ki, 
ya mə nim mə sə lə ilə bağ lı mə ru zə mi 
din lə yin, ya da is te fa mı qə bul edin. 
Nə ri ma no vun bu si ya sə tə ma ne ol du-
ğu nu gö rən ki mi, 1922-ci il də Mər kə zi 
İc raiy yə Ko mi tə si ya rat dı lar, dörd nə-
fər seç di lər, bi ri də Nə ri ma nov ol du. 
Nə ri man Nə ri ma no vu port fel siz na zir 
ki mi Mosk va da oturt du lar, 1925-ci il-
də də öl dür dü lər.

– Fə zail müəl lim, bu 70 ili ümu-
mi lik də qa ra ta rix ad lan dır-
maq nə də rə cə də doğ ru dur. Bu 
döv rün təd qi qat çı sı ki mi So vet 
ha ki miy yə ti il lə rin də Azər bay-
ca nın itir dik lə ri ilə ya na şı, qa-
zan dıq la rı ba rə də də da nış maq 
is tər dik... 

– Bi lir si niz bü tün bu de yi lən lə ri sis-
tem ləş dir sək, 70 il lik ta ri xi mi zi qa ra 
ta rix ad lan dı ra bil mə rik. Çün ki ve ri-
lən bü tün qur ban la ra, it ki lə rə, ya şa nan 
mü si bət lə rə rəğ mən bu 70 il ər zin də 
Azər bay can si vil bir öl kə yə çev ril di. 
Bu hə qi qə ti dərk et mə yən lər, eti raf edə 
bil mə yən lər sa də cə ola raq ya nı lır lar. 
Dok tor luq işim lə bağ lı 10 il ar xiv lər də 
iş lə dik dən son ra gəl di yim qə naət be-
lə dir ki, o dövr də ge dən ic ti mai-si ya si 
pro ses lə ri ob yek tiv, fakt la ra söy kə nə-
rək təh lil edə sən, nə var onu de yə sən. 
Ümu mi lik də 70 il də xal qı mız bö yük 
ta ri xi yol ke çib. O bö yük bir im pe ri ya-
nın tər ki bin də olub. O im pe ri ya nın ki, 
dün ya ya diq tə et mə yi ba ca rıb, İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə sin dən qa lib çı xıb, Yer 
kü rə si nin ya rı sı nı özü nə ta be et di rib, 
ideolo gi ya sı nı bü tün dün ya ya ya yıb. 
Bu im pe ri ya nın tər ki bin də sü kut, dur-
ğun luq ola bil məz di. İm pe ri ya in ki şaf 
et dik cə onun tər ki bin də olan döv lət lər 
də in ki şaf et mə yə baş la dı. Azər bay can 
da mün bit el mi, si ya si şə rait ya ra nan 
ki mi für sət dən ya rar lan ma ğa baş la dı.

Azər bay ca nın əzə mə ti, bö yük lü yü 
on da dır ki, iş ğal olu nan, yu xa rı dan 
aşa ğı ba xı lan bu xal qın qar şı sı nı al-
maq müm kün ol ma dı. Bu xalq in ki-
şaf et di, onun için dən bir ümum mil li 
li der çıx dı. İş ğal olu nan, ida rə olu nan 
xal qın nü ma yən də si Hey dər Əli yev 
im pe ri ya nı ida rə et mə yə baş la dı. SS-
Rİ Na zir lər So ve ti səd ri nin I müavi ni 
ki mi ilk beş li yə da xil ol du, im pe ri ya-
nın ida rə çi li yin də iş ti rak et di. Tək cə 
Azər bay can de yil, im pe ri ya ya da xil 
olan xalq la rın ha mı sı im pe ri ya nın 
in ki şaf sə viy yə sin də, boy sı ra sın da 
bə ra bər ge dir di. Sa də cə bə zi res pub-
li ka lar si ya si li der lə ri nin zəifl  i yi uc-
ba tın dan ge ri qa lır dı lar. 60-cı il lə rə 
qə dər Azər bay can da prob lem li res-
pub li ka idi, öl kə mi zin adı İtt  i faq 
miq ya sın da, boy sı ra sın da gö rün-
mür dü. Hey dər Əli ye vin ha ki miy-
yə tə gəl mə sin dən, öl kə ida rə çi li yi nə 
rəh bər lik et mə sin dən son ra Azər bay-
can da boy sı ra sın da uca gö rün dü.

Dün ya Azər bay ca nı ta nı ma ğa 
baş la dı. Biz uğur la rı mı zı və qü-

sur la rı mı zı pa ra lel 
gör mə li yik. 1991-
ci il də müs tə qil lik 
qa zan dıq dan son ra 
keç di yi miz uğur lu 
yol isə göz qa ba ğın-
da dır. 

Mə həm məd Ha di 
“yox mil lə ti min im-
za sı im za lar için də” 
de yib, fər yad edib 
dün ya sı nı də yiş di. 
Bu gün dün ya nın ən 
uca bay ra ğı nın dal-
ğa lan dı ğı Azər bay can 
məm lə kə ti nin hər bir 
və tən da şı gur səs lə 
de yə bi lər “var mil lə-
ti min im za sı im za lar 
için də”.

– Ötən həf tə qon dar ma er mə ni 
soy qı rı mı nın 100 il li yi qeyd olun-
du. Sizcə erməni təbliğqtı qarşıya 
qoyduğu məqsədə ça ta bil di mi?
– Bi lir si niz, bu xal qın dü çar ol du ğu 

xəs tə lik bö yük bəd bəxt lik dir. Bu er-
mə ni çi lik xəs tə li yi dir. Bu nu bir me tod 
ki mi seç di lər və ideolo gi ya ki mi qə bul 
et di lər. 1915-ci il dən bu gü nə ki mi ma-
təm, ahu-zar  içə ri sin də ya şa ya-ya şa ya 
nə yə sə nail ol ma ğa ça lı şır lar. Gənc lə rin 
şüur la rı nı mən fi  ener ji ilə yük lə mək 
bax, bu er mə ni psi xo lo gi ya sı dır. 1965-
ci il də İrə van da qon dar ma soy qı rı mı 
abi də si ucal dı lıb. Ye ni dil açan, ağ lı 
kə sən uşaq la rı bu ra gə zin ti yə gə ti rir, 
de yir lər ki, türk lər bi zim ba ba la rı mı zı 
qı rıb, bi zə zülm edib lər. Hətt  a mə sum 
kör pə lə rin də dü şün cə si ni, di li ni zə-
hər lə yir lər. Dün ya da bun dan bö yük 
bəd bəxt lik yox dur. On lar za hi rən be lə 
mü tə şək kil gö rü nür lər, da xil də bir-bir-
lə ri ni qə tiy yən sev mir lər. Çün ki xəs tə 
ruh lu, aq res siv bö yü yən in san lar da 
sev gi ola bil məz. An caq bu ma təm 
ha va sı ilə dün ya nın diq qə ti ni hə mi şə 
öz lə ri nə cəlb et mə yi ba ca rıb lar. Av ro-
pa döv lət lə ri nin əlin də isə Tür ki yə yə 
qar şı təz yiq me xa niz mi, alə ti ki mi is ti-
fa də olu nub lar. Tür ki yə yə təz yiq gös-
tər mək la zım gə lən də, bu qon dar ma 
soy qı rı mı mə sə lə si gün də mə atı lıb.

– 2006-cı il dən Av ro pa Şu ra sı 
Par la ment As samb le ya sın da kı 
Azər bay can nü ma yən də he yə-
ti nin üz vü sü nüz və de di yi niz 
iki li stan dart la rın can lı şa hi di-
si niz. Ne cə dü şü nür sü nüz, Av-
ro pa Azər bay can hə qi qət lə ri ni 
gör mür, yox sa gör mək is tə mir?
– Av ro pa hər şe yi yax şı gö rür. 1915-

ci il də ol ma yan ha di sə lər ba rə də fi  kir 
yü rü dür lər, am ma Xo ca lı soy qı rı mı 
Av ro pa döv lət lə ri nin Azər bay can da 
olan dip lo mat la rı nın gö zü qar şı sın-
da baş ver di yi hal da su sur lar. Ya xud 
Qu ba Soy qı rı mı Me mo rial Komp-
lek sin də ki in san sü mük lə ri on la rın 

göz lə ri nə gi rir. Bu nu ne cə gör mə mək 
olar? Gö rür lər, sa də cə gör mə məz li yə 
vu rur lar. On la ra ne cə sərf edir sə elə 
də dü şü nür lər. Bi rin ci si, elə öl kə lər var 
ki, ora da er mə ni lob bi si si ya si pro ses-
lə rə tə sir edə bi lir. İkin ci si or ta da bir 
xris tian təəs süb keş li yi var. Nə ha yət, 
Azər bay ca nın uğur lu in ki şa fı, Tür ki-
yə nin dün ya sə viy yə sin də bir döv lət 
ol ma sı nı is tə mə yən qüv və lər əda lə tə 
göz yu mur la r. 

– İyu nun 12-dən 28-dək dün ya nın 
bü tün diq qə ti Azər bay can pay-
taxtın da ke çi ri lə cək bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı na yö nə lə cək. Azər bay can 
qi tə üçün çox ma raq lı, cəl be di ci, 
heç vaxt gö rün mə miş ilk Av ro pa 
Oyun la rı na ev sa hib li yi edə cək.  İd-
man bay ra mı ərə fə sin də Azər bay-
ca na qar şı növ bə ti qa ra la ma kam-
pa ni ya sı na start ve ri lib. 
– Bi rin ci Av ro pa oyun la rı nın öl kə-

miz də ke çi ril mə si Azər bay ca nın ta ri-
xi dir. Mə sə lən, bə zən test sual la rı na 
sa lır lar ki, ilk Olim pi ya oyun la rı ha ra-
da ke çi ri lib. Vaxt gə lə cək, za man ke-
çə cək bu bir ta ri xə çev ri lə cək, bü tün 
mə qam la rı bil gi lə mək üçün bu sual-
lar dan is ti fa də olu na caq. Azər bay can 
ta ri xi bir ha di sə nin ün va nı na çev ri lə-
cək. Bu mö tə bər ya rış da iş ti rak edən 
id man çı la rın hər bi ri nin ailə si, dost-
la rı, öl kə si nin diq qə ti Azər bay can da 
ola caq. Bu ra gə lən qo naq la qın hər 
bi ri Ba kı nı gör dük dən son ra öl kə də 
apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri nə, in ki şa fa 
hey ran qa la caq. On lar müs tə qil Azər-
bay ca nı ye ni li bas da gö rə cək lər. İlk 
Olim pi ya oyun la rı Azər bay can haq-
da ic ti mai rə yin də yiş mə si nə tə kan 
ve rən bir pro ses ola caq. Ça lış ma lı yıq 
ki, bu ta ri xi iş də hər bir azər bay can lı 
öz mə su liy yə ti ni dərk et sin, qo naq la-
ra Azər bay can haq da yal nız müs bət 
təəs sü rat ya ra da caq ad dım lar at sın.

Bu gün ilk Av ro pa Oyun la rı na qar-
şı qa ra yax ma kam pa ni ya sı apa ran lar 
Azər bay ca nın güc lü, re gion da apa rı-
cı döv lət ol ma sın dan qıs qanc lıq ke-
çi rən qüv və lə dir. Bu qüv və lər daim 
Azər bay ca na qar şı kam pa ni ya apa rır, 
öl kə ni dün ya ic ti maiy yə ti nin gö zün-
dən sal maq məq sə di lə qa ra ya xır lar. 
İlk Av ro pa Oyun la rı na qar şı apa rı lan 
kam pa ni ya da növ bə ti bu xa rak ter-
li ad dım lar dan bi ri dir. “Euro vi sion” 
mah nı mü sa bi qə si ərə fə sin də də be-
lə bir qa ra təb li ğat apa rıl mış dı, am-
ma Azər bay can sü but et di ki, qo naq 
qə bul et mə yə, dün ya nın ən mö tə bər 
təd bir lə ri nə ev sa hib li yi et mə yə qa-
dir dir və la yiq dir.

Əgər bu id man oyun la rı nın əhə-
miy yə ti bu qə dər az və sa də ol say-
dı, ina nın, bu qüv və lər be lə na ra hat 
ol maz dı. On lar ha di sə nin bö yük lü-
yü nü, əzə mə ti ni gö rür, yax şı dərk 
edir lər. Bu qüv və lər is tə mir ki, xa ri ci 
qo naq lar gə lib o sa da la dı ğım əla mət-
lə ri, in ki şa fı gör sün lər. Çün ki on lar 
Azər bay can haq da hə mi şə na haq, 
böh tan, şər da nı şıb lar. Xa ri ci qo naq-
lar gə lib, on la rın da nış dı ğı nın ək si ni 
gö rən də qeyd et di yim qüv və lər çox 
hör mət siz və pis və ziy yət də qa la caq-
lar. Bu qüv və lər Azər bay ca nı şər lə-
mək dən çox, öz lə rin dən na ra hat dır.

Çox təəs süf ki, bi zim içi miz də bu 
xa ri ci qüv və lə rə dəs tək ve rən in san lar 
var. Am ma on la rın ar zu la rı ürək lə rin-
də qa la caq. İlk Av ro pa Oyun la rı Azər-
bay ca nı dün ya ya ta nıt dır maq üçün ən 
gö zəl va si tə lər dən bi ri dir. Bu mə na da 
bü tün Av ro pa nın, dün ya ic ti maiy yə ti-
nin diq qə ti Azər bay can da ola caq.

Leyla ƏLİYEVA
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Dün ya Azər bay ca nı ta nı ma ğa 
baş la dı. Biz uğur la rı mı zı və qü-

sur la rı mı zı pa ra lel 

“yox mil lə ti min im-
za sı im za lar için də” 
de yib, fər yad edib 
dün ya sı nı də yiş di. 
Bu gün dün ya nın ən 
uca bay ra ğı nın dal-
ğa lan dı ğı Azər bay can 
məm lə kə ti nin hər bir 
və tən da şı gur səs lə 
de yə bi lər “var mil lə-
ti min im za sı im za lar 
için də”. – Bi rin ci Av ro pa oyun la rı nın öl kə-

miz də ke çi ril mə si Azər bay ca nın ta ri-
xi dir. Mə sə lən, bə zən test sual la rı na 
sa lır lar ki, ilk Olim pi ya oyun la rı ha ra-
da ke çi ri lib. Vaxt gə lə cək, za man ke-
çə cək bu bir ta ri xə çev ri lə cək, bü tün 
mə qam la rı bil gi lə mək üçün bu sual-
lar dan is ti fa də olu na caq. Azər bay can 
ta ri xi bir ha di sə nin ün va nı na çev ri lə-
cək. Bu mö tə bər ya rış da iş ti rak edən 
id man çı la rın hər bi ri nin ailə si, dost-
la rı, öl kə si nin diq qə ti Azər bay can da 

“Var millətimin imzası 
imzalar içində”
“Aydın yol” qəzetinin suallarını millət 
vəkili Fəzail İbrahimli cavablandırır



M.Qi yas bəy li 1889-cu ilin ap rel ayın-
da Qa zax qə za sı nın Sa lah lı kən din-
də Və ki lov lar nəs li nin nü ma yən də si 
Meh di ağa nın ailə sin də dün ya ya göz 
açıb. Ata sı el mə, maari fə və mə də niy-
yə tə önəm ve rən bir in san idi. Ana sı 
Gül zar xa nım isə Tifl  is də Nə cib Qız lar 
Se mi na ri ya sın da təh sil al mış dı. Bə zi 
mən bə lər də Mə di nə nin ailə nin ye ga nə 
öv la dı ol du ğu qeyd edi lir. Bə zi lə rin-
də isə onun qar daş la rı nın da ol du ğu, 
la kin hə lə ye ni yet mə ikən dün ya dan 
köç dük lə ri gös tə ri lir. Mə di nə xa nım 
əmi si uşaq la rı si ya si xa dim, Azər bay-
can Cüm hu riy yə ti par la men ti nin üz vü 
Rə him bəy Və ki lov (Mü sa vat çı ki mi 
fəaliy yət gös tər di yi nə gö rə sür gün edi-
lib. So lo vetsk ada sın dan sür gün dən 
qa yıt dıq dan son ra Tifl  is də ya şa yıb. 
1934-cü il də DTK tə rə fi n dən ye ni dən 
həbs edi lə cə yi ni hiss edib və ələ keç mə-
mək üçün Kür ça yı nın üzə rin də ki kör-
pü də özü nü gül lə ilə vu rub), İs fən di yar 
bəy Və ki lov (maarif çi olub, Qa zax se-
mi na ri ya sın da müəl lim iş lə yib. 10 il So-
lo vets dü şər gə sin də həbs cə za sı çə kib. 
1936-cı il də sür gün dən qa yı dıb), Ba ha-
dır bəy (Azər bay can Mil li Or du su nun 
za bi ti və ko man di ri olub. 1920-ci il də 
gül lə lə nib), Zə kə riy yə bəy lə (uzun il lər 
müəl lim lik edib. 10 il So lo vetsk dü şər-
gə sin də sür gün də olub) meh ri ban qo-
hum luq əla qə lə ri sax la yıb.

Mə di nə ilk təh si li ni ev də ata-ana-
sın dan alıb. Onun oxu ma ğa da vam 
et mə si həm özü nün, həm də va li-
deyn lə ri nin ar zu su olub. Bu məq səd-
lə də Meh di ağa qı zı nı Tifl  i sə apa rır 
və onu “Mü qəd dəs Ni na” qız mək tə-
bi nə qo yur. 1904-cü il də hə min mək-
tə bi bi ti rən Mə di nə xa nım təh si li ni 
üs tə lik bi ril lik kurs da da da vam et di-
rir. Ata qı zı nın bü tün bu qə rar la rı na 
bö yük ra zı lıq la dəs tək ve rir. 

Mü tə rəq qi fi  kir li ailə də bö yü mə-
si, Tifl  is də ki təh sil il lə ri gənc qı zın 
dün ya gö rü şü nün for ma laş ma sın-
da mü hüm rol oy na yır. 1905-ci il də 
bi ril lik kurs la rı da əla qiy mət lər lə 
bi ti rən Mə di nə nin ar tıq müəy yən 
ar zu la rı, plan la rı var dı.

Be lə ki, Tifl  is dən kən də qa yıt dıq-
dan son ra o, bu ra da qız lar üçün mək-
təb aç maq qə ra rı na gə lir. Tə bii ki, ata sı 
ye nə də onun la həm fi  kir olur. Am ma 
bu da hə qi qət idi ki, mol la la rın, cə ha lət 
tə rəf dar la rı nın əha li si ni “mən gə nə”də 
sax la dı ğı uc qar bir kənd də be lə ye ni-
li yi hə ya ta ke çir mək o qə dər də asan 
de yil di. Va li deyn lər qız la rı nı Mə di nə 
xa nı mın mək tə bi nə gə tir mə yə cə sa rət 
et mir di lər. Gənc müəl li mə çı xış yo-
lu nu əv vəl cə mək tə bə özü nün ya xın 
qo hum la rı nın ailə sin də bö yü yən qız-
la rı cəlb et mək də ta pır. 30 şa gird top la-
ya raq mək təb təş kil et mə yə mü vəff  əq 
olur. 1906-cı il də maarif ida rə si mək tə-
bin fəaliy yə ti ni rəs mi ləş di rir. Mə di nə 
xa nım təh sil oca ğı nın mü di ri və müəl-
li mi tə yin edi lir. Bu ra da türk və rus dil-
lə ri, he sab, tə biət şü nas lıq, hətt  a mu si qi 
dərs lə ri də ke çi lir di. Tə biət şü nas lı ğı 
Mə di nə nin ata sı Meh di ağa Və ki lov, 
türk di li ni Əh məd ağa Gül məm mə-
dov təd ris edir di. Qa lan fənn lər dən 
dərs lə ri Mə di nə xa nım özü de yir di. 

Ar tıq Meh di ağa nın qa pı sı na el-
çi lər də ayaq aç mış dı. La kin ata qı-
zı nın öz se çi mi nə azad lıq ver di yi ni 
bə yan et miş di. Mə di nə isə hə lə su-
sur du. Nə ha yət, o, Şəh ri yar bəy lə 
ailə hə ya tı qur ma ğa qə rar ve rir.

Şəh ri yar bəy ta nı nan, sa yı lıb-se-
çi lən Qi yas bə yov lar nəs lin dən idi. 
Qo ri se mi na ri ya sı nı bi tir miş və bir 
müd dət müəl lim iş lə miş di. Son ra 
onu Qa zax qə za sı nın rəisi ştabs-ka-
pi tan Reutt  in dəf tər xa na sı na dil-
manc (tər cü mə çi) gö tür müş dü lər. 
Çox mə də ni, zi ya lı bir ca van idi. 
Am ma onun xəs tə (və rəm) ol du ğu 
da sirr de yil di.

Meh di ağa hə yat yol da şı seç mək-
də əv vəl lər qı zı na azad lıq ver sə də, 
onun Şəh ri yar bə yi üs tün tut ma sın-
dan çox na ra hat ol du. Gən cin xəs-
tə li yi ni qı zı na xa tır lat dı. La kin Mə-
di nə ta le yi ni məhz Şəh ri yar bəy lə 
bir ləş dir mək də is rar lı ol du ğu üçün 
ata bu iz di va ca xe yir-dua ver di. Be-
lə lik lə, 20-21 yaş lı müəl li mə Dağ 
Kə sə mən kən di nə gə lin köç dü.

Mə di nə xa nım bu dağ 
kən din də də qız mək-

tə bi aç ma ğa mü-
vəff  əq olur. 1911-ci 
il də onun ilk öv la-
dı - ana sı Gül zar 
xa nı mın adı nı 
ver di yi qı zı dün-
ya ya gə lir.

1914-cü il-
də ikin ci də fə 
ana lıq səadə ti-
ni du yur. Tə-

zə dün ya ya 
gəl miş bu 
qı zı na isə 
q a  y ı  n a -
na sı Gü-

lən dam xa-
nı mın adı nı 

ve rir. Şəh ri yar 
bə yin işi ilə 
əla qə dar ailə 

bir müd dət 
Gə də bəy də ya şa-

ma lı olur. Bu böl gə də 
də Mə di nə xa nım qız-

la rın sa vad lan ma-
sı is ti qa mə tin də 

fəaliy yə ti ni da-
vam et di rir.

Ata sı Meh di ağa nın iş lə di yi Əs ki-
pa ra kən din də qət lə ye ti ril mə si Mə-
di nə yə ağır zər bə olur. Bu vaxt onun 
ana sı da ar tıq hə yat da yox idi, çox-
dan dün ya sı nı də yiş miş di. Ata sı nın 
ölü mü ba rə də dəh şət li xə bə ri eşi-
dən də Mə di nə üçün cü öv la dı nı göz-
lə yir di. Az son ra oğ lu nu dün ya ya 
gə ti rir və ata sı nın şə rə fi  nə onu Meh-
di ad lan dı rıb bir qə dər tə səl li ta pır. 

La kin bir-bi ri nin ar dın ca gə lən 
bəd bəxt lik lər Mə di nə ni göz aç ma-
ğa qoy mur du. Bu ərə fə də hə yat 
yol da şı Şəh ri yar bə yin də səh hə ti 
pis lə şir və o, və rəm xəs tə li yin dən 
və fat edir. Be lə cə, öm rü nün ən xoş-
bəxt çağ la rın da bir-bi ri nin ar dın ca 
gə lən fa ciələr gənc qa dı nı bö yük 
sı na ğa çə kir. An caq Mə di nə ira də li 
qa dın idi. O, özü nü ələ al ma ğı ba-
ca rır. Ki çik öv la dı - oğ lu ar tıq ayaq 
açıb ye ri yən də ana Tifl  i sə köç mə yi 
qə ra ra alır. 

Tifl  is də Mə di nə xa nım Za qaf qa-
zi ya Ko mis sar lı ğın da ça lı şır. La kin 
az son ra Za qaf qa zi ya 3 his sə yə par-
ça la nır. Azər bay can hö ku mə ti Gən-
cə yə kö çür və o, öz ata-ba ba yur du 
Qa za xa qa yı dır. Qa zağ da Mə di nə 
xa nım Qi yas bəy li ni Xalq mək təb lə-
ri ins pek to ru tə yin edir lər. Hə mi şə 
ol du ğu ki mi, ye nə də maari fi n in ki-
şa fı yo lun da var qüv və si ilə ça lı şır. 

Mə di nə xa nı mın si ya sət lə ma raq-
lan ma sı məhz bu dövr dən baş la nır. 
O, Azər bay ca nın is tiq la lı nın tə rəf dar-
la rın dan bi ri nə çev ri lir. 1919-cu il də 
uşaq la rı nı da gö tü rüb Ba kı ya gə lir. 
Bu, hə min dövr idi ki, öl kə nin zi ya lı 
tə bə qə si Ba kı şə hə rin də cəm lə şir di.

Ba kı da Mə di nə xa nım ge ne ral İb-
ra him bəy Usu bo vun hə yat yol da şı 
Göv hər xa nı ma pə nah gə ti rir və bir 
müd dət onun la ça lı şır. Göv hər xa-
nı mın öz mən zi lin də türk lər üçün 
təş kil et di yi sa vad kurs la rı nın st-
ruk tu ru Mə di nə nin çox xo şu na gə-
lir. 1920-ci ilin mart ayın da o da öz 
evin də təx mi nən be lə bir ax şam kur-
su aça bi lir. Kurs rəs mi ləş di ri lir və 
bu ra qı sa müd dət də 20 nə fə rə qə dər 
sa vad al maq is tə yən qa dın cəlb olu-
nur. On la ra Üze yir bəy Ha cı bəy li, 
Xə di cə Ağa ye va, Şə fi  qə Əfən di za də 
və baş qa la rı dərs ke çir di lər.

Azər bay can da so vet ha ki miy yə ti-
nin qu rul du ğu 1920-ci ilin de kab rın-
da Mə di nə xa nım Qi yas bəy li da rül-
müəl li ma tın mü di rə si tə yin olu nur. 
Göv hər xa nım Usu bo va nı ona 
müavin tə yin edir lər. Qeyd edək ki, o 
za man ge ne ral Usu bo vu ye ni hö ku-
mət Nar gin ada sın da gül lə lə miş di.

Mə di nə xa nı ma əs lin də, mə su liy-
yət li bir və zi fə hə va lə olun muş du. 
Be lə ki, onun mü dir ol du ğu təh sil 
müəs si sə si Azər bay ca nın müx tə lif 
yer lə rin də açıl ma sı nə zər də tu tu-
lan qız mək təb lə ri üçün müəl lim-
lər ha zır la ma lı idi. Dərs lə ri ana 
di lin də keç mək im ka nı ya ra nır dı.

Mə di nə xa nım bu ra döv rü nün gör-
kəm li pe da qoq la rı olan bir qrup 
müəl li mi cəlb edə bil miş di. Gə lə-
cək müəl lim lə rə Şə fi  qə Əfən di za də, 
Xə di cə Ağa ye va, Sa ra Ta lı şins ka ya, 
Ba du sə ba Kö çər li, Fat ma Top çu ba-
şo va ki mi zi ya lı xa nım lar dərs de-
yir di.

Da rül müəl li ma tın so ra ğı hər ya-
na ya yıl mış dı. Bu ra tək cə Azər bay-
ca nın ay rı-ay rı yer lə rin dən de yil, 
di gər türk-mü səl man öl kə lə rin dən 
də oxu ma ğa gə lir di lər. Da ğıs tan-
da, Öz bə kis tan da, Türk mə nis tan da 
be lə mək təb lər ya ra dar kən Mə di-
nə xa nı mın təc rü bə sin dən is ti fa də 
edir di lər. Bu ara da M.Qi yas bəy li ni 
Tifl  is də açı lan Türk Pe da qo ji Tex ni-
ku mu na iş lə mə yə də vət edir lər. La-
kin o, bu na ra zı ol mur.

1928-ci il də Mə di nə xa nım mü-
dir lik dən azad edi lir. Əl bətt  ə ki, 
əsil-nə ca bə ti nə, bəy nəs lin dən, 
“köh nə” zi ya lı lar dan ol du ğu üçün. 
O, ar tıq qız la rın və oğ lan la rın bir gə 
oxu du ğu (bir ləş di ril miş) və pe da-
qo ji tex ni kum ad lan dı rıl mış təh sil 
müəs si sə sin də sı ra vi müəl lim iş lə-
yir di. De mə, onun giz li iz lən mə si 
hə lə iki-üç il də bun dan qa baq baş-
la nıb mış...

Və tə qib lər müx tə lif şə kil lər də 
da vam edir di. Tex ni ku mun bi na-
sın da yer lə şən otaq lar da ya şa yan 
Mə di nə xa nı mı bu ra dan çı xa rır-
lar. Ona köh nə Pro le tar kü çə sin də 
pən cə rə lə ri ol ma yan, ya rı qa ran lıq, 
nim daş iki otaq dan iba rət mən zil 
ve rir lər. Mə di nə xa nım ça rə siz ora 
kö çür.

Di gər tə rəf dən bu xa nı mı şəx si hə-
ya tın da da bəd bəxt lik lər iz lə yir di. 
1932-ci il də tram vay dan dü şər kən 
yı xı lıb ağır zə də alır. Hə ya ta Mus ta-
fa bəy Top çu ba şo vun şə fa lı əl lə ri və 
cər rah bı ça ğı sa yə sin də qa yı dır. La kin 
onur ğa sü tu nun da edil miş cər ra hiy-
yə əmə liy ya tın dan son ra da fəaliy yə ti 
tam bər pa olun mur. Yə ni o, çə tin lik lə 
hə rə kət edir, çox ye ri yə bil mir. Nə ti-
cə də fəaliy yət nö vü nü də də yiş mə li 
olur. Tər cü mə çi li yə baş la yır. Onun 
həm də gö zəl jur na list qə lə mi var dı. 

Tə sa dü fi  de yil ki, Mə di nə xa nım 
Qi yas bəy li “Şərq qa dı nı” jur na lı nın 
ya ra dı cı la rın dan bi ri ol muş du. Qo-
hu mu olan xalq şairi Sə məd Vur ğun 
rus şairi Puş ki nin “Yev ge ni One gin” 
poema sı nı Azər bay can di li nə tər cü-
mə edər kən Mə di nə on dan öz kö-
mə yi ni əsir gə mir. Rus ca mü kəm məl 
bi lən bu xa nım, di lin in cə lik lə ri nə 
aid bir sı ra məs lə hət lə ri ilə şairə kö-
mək edir. O, elə cə də öz şair lə ri miz-
dən Sə məd Vur ğu nun, Sü ley man 
Rüs tə min, Ni gar Rə fi  bəy li nin, Rə-
sul Rza nın bir çox şeir lə ri ni tər cü mə 
edə rək rus dil li oxu cu la ra çat dır mış-
dı. M.S.Or du ba di nin “Du man lı Təb-
riz”, Əbül hə sə nin “Yox sul lar” ro-
man la rı nı da rus di li nə çe vir miş di.

Mə di nə Qi yas bəy li xal qı nı, mil lə ti-
ni, və tə ni ni se vən bir in san idi. Sta lin 
re ji mi onun mən sub ol du ğu Və ki lov-
lar nəs li nin bir dəs tə nü ma yən də si ni 
“xalq düş mə ni” elan et miş di... 1936-cı 
il də 13506 say lı is tin taq işi Əliab bas 
Qə di mov la Mə di nə Qi yas bəy li nin or-
taq “ci na yət”i üz rə açı lır.

Mə di nə Qi yas bəy li dən kim lə rin 
haq qın da xə bər al mır lar?! Ona Bə kir 
Ço ban za də, Qu bay dul lin, Əziz Şə-
ri fov, Ab dul la Şaiq, İs ma yıl Hik mət, 
Hə nə fi  Zey nal lı və baş qa la rı haq qın-
da sual lar ve rir lər. So nun cu, on ikin ci 
din di ril mə si 1937-ci il sent yab rın 8-də 
olur. Elə hə min gün is tin ta qın ba şa 
çat ma sı haq qın da pro to kol tər tib olu-
nur. 1937-ci il sent yab rın 23-də ona 
qar şı ya lan və böh tan lar la, baş dan-ba-
şa şər lə do lu itt  i ham na mə ya zır lar. 

1937-ci il sent yab rın 26-da 45 yaş-
lı Mə di nə xa nı ma aman sız hökm 
oxu nur. Sent yab rın 28-də saat 1.25-
də onun keş mə keş li hə ya tı bö yük 
fa ciə ilə bi tir. Zi ya lı, və tən pər vər, 
in san se vər bir Azər bay can qı zı nın 
gül lə lən mə si ak tı nı Su xa nov və Ko-
qan so yad lı za bit lər im za la yır lar.

Mə di nə Qi yas bəy li yə atı lan gül lə 
Azər bay can qa dın la rı nın, ana la rı nın 
ürə yi nə tuş la nan gül lə idi. Bu gül lə 
həm də on la rın zi ya sı na, tə rəq qi si nə, 
ye ni fi  kir və dün ya ba xı şı na atıl mış dı. 

İl lər, onil lik lər son ra di gər rep res si ya 
qur ban la rı ki mi bu lə ya qət li Azər bay-
can qa dı nı nın gü nah sız lı ğı dö nə-dö nə 
sü but edil sə və o, bə raət al sa da, ailə si-
nin, doğ ma la rı nın ürə yin də ki göy nər-
ti ni yox et mək müm kün ol ma yıb.

İra də ƏLİ YE VA
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XX əs rin 30-cu il lə-
rin də qa ra bir 
ka bus Azər-
b a y  c a  n ı 

oba-oba, oy maq-oy maq do-
la şır dı. Elə bir böl gə, elə 
bir kənd yox idi ki, rep-
res si ya ma şı nı ora nı hə-
də fə gö tür mə miş ol sun. 
Bə zən ey ni ailə nin bir 
ne çə üz vü it ti ham olu-
nur, bə zən ey ni nəs lin 
bir qrup nü ma yən də si 
“qa ra la nır dı”. Hə min il-
lə rin aman sız olay la rı 
Qa zax ma ha lı nın sa yı-
lıb-se çi lən nə sil lə rin dən 
olan Və ki lov la rın da ne-
çə-ne çə öv la dı nı hə də fə 
al mış dı. On la rın ara sın-
da bir xa nım da var idi. 
Mə di nə Meh di ağa qı zı 
(Və ki lo va) Qi yas bəy li.
...M.Qi yas bəy li Azər bay-
ca nın ilk maarif pər-
vər qa dın la rın dan 
bi ri, gör kəm li 
pe da qoq və ic-
ti mai xa dim 
olub. O, jur-
na list və tər-
cü mə çi ki mi 
də fəaliy yət gös-
tə rib. Mə di nə xa nım 
“Qi yas bəy li” so ya dı nı ailə hə ya tı 
qu rar kən qə bul edib. Onun qız fa mi-
li ya sı Və ki lo va olub.
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Mə di nə xa nım bu dağ 
kən din də də qız mək-

tə bi aç ma ğa mü-
vəff  əq olur. 1911-ci 
il də onun ilk öv la-
dı - ana sı Gül zar 
xa nı mın adı nı 
ver di yi qı zı dün-

1914-cü il-
də ikin ci də fə 
ana lıq səadə ti-
ni du yur. Tə-

zə dün ya ya 
gəl miş bu 
qı zı na isə 
q a  y ı  n a -
na sı Gü-

lən dam xa-
nı mın adı nı 

ve rir. Şəh ri yar 
bə yin işi ilə 
əla qə dar ailə 

bir müd dət 
Gə də bəy də ya şa-

ma lı olur. Bu böl gə də 
də Mə di nə xa nım qız-

la rın sa vad lan ma-
sı is ti qa mə tin də 

fəaliy yə ti ni da-
vam et di rir.

Mə di nə xa nım bu dağ XX əs rin 30-cu il lə-XX əs rin 30-cu il lə-XX 
oba-oba, oy maq-oy maq do-
la şır dı. Elə bir böl gə, elə 
bir kənd yox idi ki, rep-
res si ya ma şı nı ora nı hə-
də fə gö tür mə miş ol sun. 
Bə zən ey ni ailə nin bir 
ne çə üz vü it ti ham olu-
nur, bə zən ey ni nəs lin 
bir qrup nü ma yən də si 
“qa ra la nır dı”. Hə min il-
lə rin aman sız olay la rı 
Qa zax ma ha lı nın sa yı-
lıb-se çi lən nə sil lə rin dən 
olan Və ki lov la rın da ne-
çə-ne çə öv la dı nı hə də fə 
al mış dı. On la rın ara sın-
da bir xa nım da var idi. 
Mə di nə Meh di ağa qı zı 
(Və ki lo va) Qi yas bəy li.
...M.Qi yas bəy li Azər bay-
ca nın ilk maarif pər-
vər qa dın la rın dan 
bi ri, gör kəm li 
pe da qoq və ic-
ti mai xa dim 
olub. O, jur-
na list və tər-
cü mə çi ki mi 
də fəaliy yət gös-
tə rib. Mə di nə xa nım 
“Qi yas bəy li” so ya dı nı ailə hə ya tı 
qu rar kən qə bul edib. Onun qız fa mi-
li ya sı Və ki lo va olub.

Mə di nə xa nım bu dağ 
kən din də də qız mək-

tə bi aç ma ğa mü-
vəff  əq olur. 1911-ci 
il də onun ilk öv la-
dı - ana sı Gül zar 
xa nı mın adı nı 
ver di yi qı zı dün-
ya ya gə lir.

1914-cü il-
də ikin ci də fə 
ana lıq səadə ti-
ni du yur. Tə-

zə dün ya ya 
gəl miş bu 
qı zı na isə 
q a  y ı  n a -
na sı Gü-

lən dam xa-
nı mın adı nı 

ve rir. Şəh ri yar 
bə yin işi ilə 
əla qə dar ailə 

bir müd dət 
Gə də bəy də ya şa-

ma lı olur. Bu böl gə də 
də Mə di nə xa nım qız-

la rın sa vad lan ma-
sı is ti qa mə tin də 

fəaliy yə ti ni da-
vam et di rir.

XX əs rin 30-cu il lə-XX əs rin 30-cu il lə-XX rin də qa ra bir XX rin də qa ra bir XX ka bus Azər-XX ka bus Azər-XX b a y  c a  n ı XX b a y  c a  n ı XX 
oba-oba, oy maq-oy maq do-
la şır dı. Elə bir böl gə, elə 
bir kənd yox idi ki, rep-
res si ya ma şı nı ora nı hə-
də fə gö tür mə miş ol sun. 
Bə zən ey ni ailə nin bir 
ne çə üz vü it ti ham olu-
nur, bə zən ey ni nəs lin 
bir qrup nü ma yən də si 
“qa ra la nır dı”. Hə min il-
lə rin aman sız olay la rı 
Qa zax ma ha lı nın sa yı-
lıb-se çi lən nə sil lə rin dən 
olan Və ki lov la rın da ne-
çə-ne çə öv la dı nı hə də fə 
al mış dı. On la rın ara sın-
da bir xa nım da var idi. 
Mə di nə Meh di ağa qı zı 
(Və ki lo va) Qi yas bəy li.
...M.Qi yas bəy li Azər bay-
ca nın ilk maarif pər-
vər qa dın la rın dan 
bi ri, gör kəm li 
pe da qoq və ic-
ti mai xa dim 
olub. O, jur-
na list və tər-
cü mə çi ki mi 
də fəaliy yət gös-
tə rib. Mə di nə xa nım 
“Qi yas bəy li” so ya dı nı ailə hə ya tı 
qu rar kən qə bul edib. Onun qız fa mi-
li ya sı Və ki lo va olub.

Be lə ki, Tifl  is dən kən də qa yıt dıq-
dan son ra o, bu ra da qız lar üçün mək-
təb aç maq qə ra rı na gə lir. Tə bii ki, ata sı 
ye nə də onun la həm fi  kir olur. Am ma 
bu da hə qi qət idi ki, mol la la rın, cə ha lət 
tə rəf dar la rı nın əha li si ni “mən gə nə”də 
sax la dı ğı uc qar bir kənd də be lə ye ni-
li yi hə ya ta ke çir mək o qə dər də asan 
de yil di. Va li deyn lər qız la rı nı Mə di nə 
xa nı mın mək tə bi nə gə tir mə yə cə sa rət 
et mir di lər. Gənc müəl li mə çı xış yo-
lu nu əv vəl cə mək tə bə özü nün ya xın Ata sı Meh di ağa nın iş lə di yi Əs ki- Mə di nə xa nım bu ra döv rü nün gör- Mə di nə Qi yas bəy li xal qı nı, mil lə ti-

Be lə ki, Tifl  is dən kən də qa yıt dıq-

Güllələnmiş ömrün  
qəmli hekayəti
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Zeynəddin Əl-Qor qa ni
(Əv və li ötən sa yı mız da)

Qa nın ən bö yük üs tün lü yü on dan 
iba rət dir ki, bö yük da mar qa ra ci yər ilə 
ürə yi bir ləş di rə rək, bü tün mad də lə ri 
qan dan ürə yə çat dı rır. Bu qan ürək də 
can lı qüv və ni təş kil edir və da mar lar 
va si tə si lə bü tün bə də nə ya yı lır.

Bu sə bəb dən, qan da mar dan ax-
ma dıq da can lı qüv və ba til olur və 
in san ölür.

Bun dan baş qa, qa nın də ri yə də 
xey ri var, onu can lan dı rır, tə ra vət-
lən di rir və ona par laq lıq ve rir.

Yal nız eh ti yac ya ran dıq da qa nal-
ma üsu lu xe yir ve rir.

Bə dən də qan ço xa lar sa və in sa nın 
mə za cı na uy ğun gəl məz sə, qan al-
maq olar.

De yi lə nə gö rə, əgər qus ma va si-
tə si lə bə də ni tə miz lə mə nə ti cə sin də 
həm qa nın miq da rı, həm də mə zac 
qay da sı na dü şər sə, bu za man qa-
nal ma ya eh ti yac ya ran maz.

Məs lə hət be lə dir ki, bu üsul xe-
yir li dir, la kin təd bir vax tın da gö-
rül mə li dir. Əks hal da, xe yir dən çox, 
zə rər gə ti rə bi lər. Da ha son ra eh ti-
yac ya ra nar sa, az miq dar da qan al-
maq olar. Bu nun la da hər üç tə miz-
lən mə təd bi ri ye ri nə ye ti ril miş olar.

Az miq dar da xe yir li qi da ye mək 
pis qa nın miq da rı nı azal dır.

Qa nal ma za ma nı nəb zi yox la maq-
la ürə yin qüv və ti ni nə za rət də sax la-
maq la zım dır. Bu nun üçün tə bib əli-
ni nəb zin üzə ri nə qoy ma lı dır ki, hər 
han sı bir də yi şik li yi və zəifl  i yi hiss et-
sin və dər hal qa nal ma nı da yan dır sın.

Qa nal ma za ma nı qa nın rən gi və 
tər ki bi də yiş məz sə, qa nal ma ya da-
vam et mək  olar. Zəifl  ik əla mət lə ri 
aş kar olun duq da və şiş əmə lə gəl-
dik də, qa nın rən gi də yiş mə sə be lə, 
qa nal ma nı da yan dır maq la zım dır.

Zəifl  ik əla mət lə ri aş kar olun maz-
sa, çi yin da ma rı nın or ta sın dan qan 
al maq olar.

Qa nal ma nı da yan dır ma ğa əsas 
ve rən ikin ci sə bəb bərk şi şin əmə lə 
gəl mə si dir. Çün ki mey da na çı xan 
is ti və bərk şiş qa nın rən gi ni də yi şir 
və onun ax ma sı na ma ne çi lik tö rə dir.

Mə də ağ rı la rı bərk olan tünd mə-
zac və arıq adam lar da ürək get mə 
hal la rı baş ve rə bi lər. Bu nun qar şı sı-
nı al maq üçün qa nal ma za ma nı tə-
bib əli ni nəb zin üzə rin də sax la ma lı 
və hər han sı bir də yi şik lik əla mət lə-
ri aş kar edən ki mi dər hal qa nal ma nı 
da yan dır ma lı dır.

Qa nal ma dan ön cə hər kəs, xü su sən 
də mə də si səf ra lı və mə də ağ zı zəif 
olan in san lar  sif raq et mə li dir lər ki, 
ürək get mə hal la rı nın qar şı sı alın sın. 
Nar şər bə ti, turş al ma şər bə ti, qo ra 
şər bə ti və  bu ki mi iç ki lə ri qa nal ma-
dan əv vəl qə bul et mək də ürək get-
mə nin qar şı sı nı alan va si tə lər dən dir. 

Qa nal ma dan əv vəl so yu du cu iç-
ki lər iç mək məs lə hət de yil.

Qa nal ma za ma nı xəs tə ar xa sı üs-
tə uzan ma lı dır. Çər ti lən yer dən qan 
gə lə nə dək xəs tə bu və ziy yət də qal-
ma lı dır.

Qa nal ma dan son ra xəs tə ət su yu 
içib, müşk (er kək ka bar qa ma ra lı nın 
müşk və zi lə rin dən alı nan ətir li ma-
ye) və quş lə lə yi va si tə siy lə özü nü 
qus dur ma lı dır. Bun dan son ra müşk 
qo xu la ma lı, müşk  dər ma nı nı gü lab 
və ya nar su yun da həll edib bo ğa zı-
na da mız dır ma lı dır.

Qız dır ma lı ada mın da ma rın dan 
qan al maz lar. Kəs kin ağ rı sı olan 
adam lar dan da qan al maq ol maz. 
Be lə ki, əv vəl cə ağ rı sı nı sa kit ləş dir-
mək, son ra isə qan al maq məs lə hət 
gö rü lür.

Çün ki ağ rı sı zə rər li xılt la rın ya-
ran ma sı na sə bəb olur və qan alan 
za man da mar lar dan xılt axa bi lər.

Həm qız dır ma sı, həm də ağ rı sı 
olan adam lar da qa nal ma za ma nı sı-
xın tı, zəifl  ik, hə yə can və əh val poz-
ğun lu ğu ya ra nır.

Yay da mü la yim ha va da və sə hər 
saat la rın da qan al maq la zım dır. 
Be lə gün lər də xü su si lə  tünd mə-
zac adam lar iş lət mə dər man la rı 
va si tə si lə bə dən lə ri ni tə miz lə mə-
li dir lər.

Qız mar ha va da iş lət mə dər ma nı 
qə bul et mək və qan al dır maq məs-
lə hət gö rül mür.

Qa nal ma nın er tə si gü nü az, lə tif 
və su lu təam lar qə bul et mək la zım-
dır.

Ümu miy yət lə, ka bab, qəl yə, qı-
zar mış ət və  bu ki mi ağır ye mək-
lər dən çə kin mək la zım dır, çün ki 
bun lar bə də nə qüv vət ver mək lə qa-
nal ma nın xey ri ni ba til edir.

Di gər tə rəf dən, hə min qi da lar 
zəifl  ə miş mə də tə rə fi n dən çə tin 
həzm olu nur, nə ti cə də, zə rər li xılt-
lar əmə lə gə lir.

İs hal dan, ci ma dan son ra, ya tıb 
dur duq dan və ağır iş gör dük dən 
son ra, ye ni cə qi da qə bu lun dan, 
elə cə də yu mur ta ye dik dən son ra 
və bə dən də süst lük və  ağır lıq ya-
ran sa, da mar dan qan al maq ol maz. 
Be lə ki, bü tün bu hal lar da qan da 
həl lol ma sü rət lə nir və mə sa mə lər 
dar tı lır.

Bü tün bu hal lar la ya na şı, xəs tə dən 
qan al maq zə ru rə ti mey da na çı xar sa, 
iki-üç gün göz lə mək la zım dır ki, hə-
min mən fi  hal lar ke çib get sin.

Qa nal ma dan əv vəl və son ra is ti-
ra hət et mək la zım dır. La kin yat maq 
ol maz, be lə ki, yu xu süst lük və zəif-
lik gə ti rir. Ki şi lər də yu xu za ma nı 
bə zən şey ta ni hal (poll yu si ya)  baş 
ve rir ki, bu da zəifl  i yə sə bəb olur.

Qa nal ma dan son ra da ma ra ətir lə-
yi ci va si tə lər  sürt mək və onu sa rı-
maq məs lə hət gö rül mür.

Əgər da mar da is ti lik əmə lə gə lər-
sə, hər saat dan bir par ça nı  so yuq 
gü lab da is la dıb da ma rın üzə ri nə  
qo ya raq sa rı maq la zım dır ki, rü tu-
bət və hə ra rət mö tə dil ləş sin.

Qan ən çox baş da mar, əlin or ta-
sın dan ke çən or ta bar maq la çe çə-
lə bar maq ara sın da kı da mar, çi yin 
da ma rı, ba zuönü da ma rı, çe çə lə və 
ad sız bar maq ara sın da kı da mar, 
qol tu qal tı da mar, to puq da ma rı, 
otu raq his sə dən ke çən da mar və di-
gər mü na sib da mar lar dan alı nır.

Baş da mar ın dan qan al maq baş, 
göz, bu run, ağız, dil və diş ağ rı sı na 
xe yir dir. 

Çi yin da ma rın dan qan al maq 
qa ra ci yər, ağ ci yər pər də si nin il ti-
ha bı, da laq, bə dən də ki irin li sı za-
naq lar, ça naq sü mü yü nün üst his-
sə si, diz, bal dır və ayaq ağ rı la rı na 
xe yir dir.

Əlin or ta sın dan ke çən or ta bar-
maq və çe çə lə bar maq ara sın da kı 
da mar dan qan al maq bü tün bə də nə 
fay da lı dır. Çe çə lə və ad sız  bar maq 
ara sın da kı da mar çi yin da ma rı ilə 
ey ni və zi fə ni da şı yır.

Sağ əl dən qan al maq qa ra ci yə rə, sol 
əlin da ma rın dan qan al maq  isə da laq 
və qa şın ma xəs tə lik lə ri nə xe yir dir.

Ba zuönü da ma rı bə zi hal lar da çi-
yin da ma rı nı, bə zən isə or ta bar maq 
və çe çə lə bar maq ara sın da kı da ma rı 
əvəz  edir.

To puq da ma rın dan qan al maq 
bə dən də ki qa nı aşa ğı sal maq üçün 
ol duq ca tə sir li dir, ay ba şı nı  açır, 
ya ra la ra, qa şın ma ya və ki şi cin siy-
yət or qan la rı nın xəs tə lik lə ri nə qar şı 
fay da lı dır.

Diz al tın da yer lə şən da mar “di-
zal tı da mar” ad la nır.

Bə zi tə bib lər de yir lər ki, di zal tı da-
mar şa xə lə nir və ora dan qan al maq 
ba ğır saq və bel ağ rı sı na xe yir dir.

Otu raq his sə də yer lə şən da mar-
dan qan al maq da mar ge niş lən mə-
si nə  və otu raq si ni rin so yuq la ma sı-
na xe yir dir.

Or ta bar maq la çe çe lə bar maq ara-
sın da kı da ma rın al tın da si nir yer lə-
şir və bu sə bəb dən, da ma rı çər tər-
kən eh ti yat lı ol maq la zım dır.

Çi yin da ma rı nın al tın dan ar te ri ya 
keç di yi üçün qan alar kən, da ma rı 
bir yer dən deş mək və çə pi nə çərt-
mək la zım dır.Eni nə və uzu nu na 
çərt mək ol maz.

Da ma rı uzu nu na çər tən za man 
yad da sax la maq la zım dır ki, hər iki 
tə rəf dən ar te ri ya ke çir  və bu na gö-
rə də, əl lə bu da ma rı sax la yıb, di gər 
da ma rı ax tar maq töv si yə olu nur.

Çi yin da ma rın dan qan alan za-
man ək sər hal lar da hə min na hi yə də 
mər ci və ya no xud boy da şiş əmə lə 
gə lir. Bu nun qar şı sı nı al maq üçün 
şi şi ovuş du rub, möh kəm sa rı maq 
la zım dır.

Şiş çə kil məz sə, qa nal ma nı da yan-
dı rıb qol tu qal tı da mar dan qan al-
maq məs lə hət dir.

Han sı sa da mar da şiş kin lik aş kar 
olu nar sa, hə min da mar dan qan al-
maq ol maz.

Çi yin və qol tu qal tı da mar lar dan 
qan alar kən, hə min na yi hə lə ri da ha 
çox ovuş dur maq la zım dır. Ovuş-
dur duq dan  son ra da ma rın üzə ri-
nə is ti su tö küb, iri tən zifl  ə sa rı maq 
məs lə hət dir.

Qol tu qal tı da mar dan qan al maq 
üçün bar maq la da ma rı ta pıb, düz 
çərt mək la zım dır.

Çe çə lə və ad sız bar maq ara sın da-
kı da mar dan qan alar kən, ba zuönü 
na hi yə si nə sı xa raq  sa rı maq, da ma rı 
çə pi nə və ya uzu nu na çərt mək la-
zım dır. Bu da ma rın qa nı qa tı ol du-
ğu na  gö rə,  qa nal ma  za ma nı əli is ti 
su ya sal maq  məs lə hət gö rü lür ki, 
qan la zı mi qə dər ax sın.

To puq da ma rın dan qan al maq 
üçün xəs tə ni yer də oturt maq la zım-
dır. Onun  ayaq la rı nı uza dıb, al tı na  
mü tək kə qoy maq və da mar üzə çı-
xa na dək  aya ğın üzə rin dən bas maq 
la zım dır. Qan iki yə ay rıl mış da ma-
rın kö kün dən alı nır.

Otu raq his sə də ki da mar dan 
qan alar kən, aya ğı to pu ğa qə dər 
möh kəm  sa rı maq la zım dır. Bu 
və ziy yət də bir ne çə də fə otu rub-
dur maq məs lə hət dir. Son ra aya ğı 
kər pi cin üs tü nə qo yub, aya ğın ar-
xa tə rə fin dən ad sız və çe çə lə bar-
maq ara sın dan ke çən da mar dan 
qan alı nır.

Be lə üsul la qan alın dıq da, sağ-
lam lı ğa xə tər gəl məz.

Otu raq his sə dən ke çən da mar dan 
qan alan za man  yad da sax la maq 
la zım dır ki, hə min yer də bir ne çə 
oy naq möv cud dur və bu ra dan si nir 
ke çir. Bu na gö rə də, da ma rı uzu nu-
na  çərt mək la zım dır ki, alə tin ucu 
si ni rə to xun ma sın. 

To puq da ma rın dan qan al maq  
otu raq his sə də ki da mar dan qan al-
maq qə dər fay da lı dır.

Əl və ayaq da mar la rın dan qan 
alan za man alə tin ucu si nir qi şa sı na 
to xu nar sa, qı col ma və şiş kin lik baş 
ve rər.

Bu za man bü tün bə də ni bə növ-
şə ya ğı ilə  yağ la maq, şi şin üzə ri nə 
ba dam ya ğı, keş niş su yu, qır mı zı və 
ağ  sən dəl və buy nuz la lə şa mın dan 
ha zır lan mış tə pit mə qoy maq la zım-
dır.

Əgər xəs tə şiş kin lik və qı col ma 
sə bə bin dən ta qət dən çox düş məz-
sə, əl və ya to puq da ma rın dan qan 
al maq olar.

Bu hal lar sol ayaq da baş ve rər sə, 
sol əlin, sağ ayaq da baş ve rər sə, sağ 
əlin da mar la rın dan qan al maq la-
zım dır.

Əgər qan alı nan na yi hə də irin-
li ya ra əmə lə gə lər sə, ya ra nı çər tib, 
məl həm qo ya raq sa rı maq la zım dır 
ki, irin dəf olun sun.

Qan alar kən da mar qa çar sa, qan 
də ri nin al tın da yum ru la nar və gö-
yə rər.

Süd dən kə sil mə yən uşaq la ra hə-
cə mət et məz lər, zəifl  ə yər.

Alt mış yaş dan son ra də ri çox qu-
ru du ğu üçün hə cə mət məs lə hət gö-
rül mür.

Qa nal ma və hə cə mət üçün ən 
yax şı vaxt ayın 16 və 17-ci  gün lə ri-
dir. Bu za man saf qan da ha çox gə-
lər. Ayın  14 və 15-ci gün lə ri isə bu 
təd bir lə ri hə ya ta ke çir mək ol maz. 
Çün ki hə min gün lər ay bü töv lə şir 
və bə dən də ki xılt lar hə rə kə tə  gə lir, 
ayın 16 və 17-ci gün lə ri isə qa tı xılt-
lar da ya nır.

Al lah hər şe yi bi lən dir.
(Ardı gələn sayımızda)

Tər cü mə edən:
Zem fi  ra MƏM MƏ DO VA

fay da lı dır.

Xəfi-Əlayi
(Xəs tə lik lər və on la rın müali cə si nin müx tə sər şər hi)

Zeynəddin Əl-Qor qa ni

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

Qə dim vaxt lar dan in san lar ay rı-ay rı bit ki lə rin xü su siy yət lə ri nə bə ləd ol muş, on la rın kö mə yi ilə tu-
tul duq la rı azar lar dan xi las ol ma ğa ça lış mış lar.
İl lər, əsr lər öt dük cə, xalq tə ba bə ti ilə məş ğul olan mü tə xəs sis lər ye tiş di və ya zı mə də niy yə ti or ta ya 
çıx dıq dan son ra tə ba bə tin təc rü bə lə ri qə lə mə alın dı.

Müx tə lif müali cə üsul la rı na həsr edil miş əsər lər yü zil lik lər bo yun ca ka tib və xətt  at lar tə rə fi n dən kö çü rü lür 
və ki tab xa na lar da sax la nı lır dı.
Tə ba bət sa hə sin də ya zıl mış ri sa lə lər di gər xalq la rın dil lə ri nə tər cü mə edi lir və be lə lik lə, tə ba bət ba rə də ki 
bi lik lər zən gin lə şir di.
Or ta əsr lər də tə ba bə tə aid çox say lı də yər li əsər lər ya zı lıb.
On lar ay rı-ay rı xəs tə lik lər, on la rın əla mət lə ri və müali cə üsul la rı, in san bə də ni nin xü su siy yət lə ri, dər man lar, 
əd viy yə lər, sürt mə məl həm lə ri, ot lar, mey və lər, tə bib lə rə ve ri lən məs lə hət lər dən iba rət idi.
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tun da el min müx tə lif sa hə-
lə ri ni əha tə edən əl yaz ma lar ara sın da tə ba bə tə həsr edil miş çox lu say da abi də lər qo ru nub sax la nı lır.
On la rın ara sın da Zey nəd din bin Əbu İb ra him İs mail ibn Hə sən ibn Əh məd ibn Mə həm məd Əl-Hü sey ni Əl-
Qor qa ni nin “Xə fi -əla yi” (“Xəs tə lik lər və on la rın müali cə si nin müx tə sər şər hi”) əsə ri xü su si yer tu tur.
Qeyd et mək la zım dır ki, Qor qa ni öz vax tı nın ta nın mış və müd rik şəx siy yət lə rin dən ol ub. Mən bə lə rin ver-
di yi çox say lı mə lu mat la ra gö rə, ol duq ca sa vad lı və də rin el mi bi li yə ma lik olan Zey nəd din Əl-Qor qa ni ərəb 
və fars dil lə ri ni mü kəm məl bi lib, dün ya nın bir çox alim  və tə bib lə ri nin əsər lə ri ilə ya xın dan ta nış ol ub.
Tib bi də rin dən bi lən Qor qa ni dər man lar ha zır la yır, xəs tə lə ri müali cə edir di.
Müasir tibb el mi nin yük sək sə viy yə də in ki şaf et di yi bir za man da xəs tə lik lə rin tə bii bit ki lər lə müali cə si nə 
xü su si diq qət ye ti ri lir.
Be lə bir za man da “Xə fi -əla yi” ki mi əl yaz ma la rın əsas lı öy rə nil mə si nə eh ti yac ar tır.
Odur ki, qə dim və zən gin keç mi şi olan tibb ta ri xi ni öy rə nib, gə lə cək nəs lə çat dır maq bi zim mü qəd dəs bor-
cu muz dur.



Məmməd Rahimin 
tərcüməsi

 (1948)
Mavi dumanlıqda, tutqun sularda
Ağarır dənizdə tənha bir yelkən,-
Nə arar o qərib, uzaq diyarda?
Neçin ayrılmışdır öz vətənindən?
 
Dalğalar oynaşır, vıyıldayır yel,
Dor da cırıldayır, az qalır sına…
Heyhat! - aradığı səadət deyil,
Nə də səadətdən qaçır bir yana!
 
Altında şəfəqli  sular oyanıq,
Üstündə günəşdən zərli şüalar:-
Fırtına axtarır üsyankar qayıq,
Sanki fırtınada asudəlik var.

Hüseyn Arifi n
tərcüməsi

(1977)
Mavi dənizdəki dumanlıqlarda
Bir yelkən ağarır, bir qərib yelkən…
Nədir aradığı, uzaq diyarda?
Niyə didərgindir öz ölkəsindən?
 
Ləpələr oynayır, külək açıb dil,
Əyilir dor ağacı, yaman kökdədir.
Əfsus o, səadət eşqində deyil,
Nə də səadətdən qaçıb yan gedir.
 
Altında şəfəqdən işıqlı zolaq,
Üstündə günəşdən qızıl naxışlar.
Fırtına axtarır, fırtına ancaq
Guya fırtınada bir rahatlıq var.

Eyvaz Borçalının
tərcüməsi

(1988)
Ağarır bir tənha yelkən
Dənizin mavi çənində!..
Nə axtarır uzaq eldə?
Nə itirib Vətənində?
 
Dalğa qopub, yel əsdimi
Dor əyilir - himə bənddir.
Əfsus, onun nə gəzdiyi,
Nə qaçdığı səadətdir!
 
Altda mavi şırnaq üzür,
Üstdə - qızıl, zər şüalar.
Havalanıb tufan gəzir,
Guya onda rahatlıq var!

Mahir Qarayevin 
tərcüməsi

(1991)
Göy dənizin dumanında
Tənha bir yelkən ağarır!..
Yad eldən o nə ummada,
Nədən atmış öz diyarın?..

Dor gərilib zağ-zağ əsir,
Yel də ötür sızlayaraq…
Nə yazıq ki, nə baxt gəzir,
Nə də qaçır baxtdan uzaq!

Mavi sular nur boyanıq,
Günəş səpir öz zərini…
Tufan gəzir coşqun qayıq,
Tufanda dinclik var kimi!
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Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ
Парус

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что он ищет в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
 
Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит…
Увы? Он счастья не ищет
И не от счастья бежит?
 
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой?

1832

Mixail Lermontovun “Yelkən”
şeirinin Azərbaycan dilinə dörd tərcüməsi



Geor gi Ka ra va yev
(ÖZ BƏ KİS TAN)

Daş kənd də, Alay ba za rı nın ön 
tə rə fi n də ki məş hur or to pe-
di ya ins ti tu tu yü zil lik pa lıd 
ağac la rı nın döv rə sin də nə-

həng bir göy də lən ki mi gö rü nür. Bə li, 
bu əsl göy də lən dir! Mən bu göy də lə nin 
pa la ta la rın da də fə lər lə yat ma lı ol muş-
dum. An caq hə min yer ən çox on al tı 
ya şı mın ta ma mın da qar da şım ilk də fə 
ya nı ma gəl mə siy lə ya dım da qa lıb. 

O, ar va dıy la gəl miş di. Qə ri bə idi: lap 
elə bil göy dən zən bil lə düş müş dü! İşə 
bax ki, qar da şım ol du ğu nu ömür-bil lah 
ağ lı ma gə tir mə miş dim, in di isə bu yur, 
– dur du ğum yer də qə fi l dən doğ ma-
ca qar daş pey da ol muş du; ar va dı nı da 
qol tu ğu na vu rub ya nı ma gəl miş di. Hə-
lə si qa ret də gə tir miş di. Dü zü, bərk se-
vin dim: həm onun gə li şi nə, həm ar va-
dı na, həm si qa re tə gö rə. Am ma çə kən 
de yil dim...

O, sa rı ya nız və daz idi, bo yu da bəs tə. 
Nə yə gö rə sə özü nü qar şım da mü qəs sir 
sa yır dı. Onun hə qi qə tən gü nah kar ol-
du ğu nu mən son ra dan bil dim. 

Bəs xəs tə xa na ya han sı məq səd lə gəl-
miş di? Bax, mə sə lə nin qa ran lıq ye ri də 
elə bu idi. Əvə zin də öy rən dim ki, adım 
Bo ris dir və ad gü nüm baş qa ayın baş-
qa gü nün də dir; bir də onu öy rən dim ki, 
anam dan əv vəl anam olan bir qa dın da 
var bu dün ya da və hə min qa dın qar da-
şı mın da ana sı dır. 

Xəs tə xa na da elə hey ağ xa lat lı tibb ba-
cı la rı na vu ru lur dum. Qol la rı tük lü uca-
boy hə kim lər də ya man xo şu ma gə lir di: 
on lar mə nə yad olan ta mam baş qa dün-
ya nın adam la rıy dı lar; baş qa dil də da nı-
şır, baş qa cür dav ra nır dı lar. 

Əmə liy yat dan və mə nə çar pa yı dan 
qalx ma ğa, gəz mə yə ica zə ve ri lən dən 
son ra qol tuq ağac la rı na söy kə nə rək 
gün uzu nu ha sa rın ya nı nı kəs di rib bar-
maq lıq dan Alay ba za rı na tə rəf ba xır, 
va li deyn lə ri min yo lu nu göz lə yir dim. 
On lar dan hə mi şə sa bun iyi gə lir di. İş-
dən son ra çox yor ğun olur du lar, mən 
ya ra maz sa on la rı sor ğu ya çə kir dim 
ki, de sin lər gö rüm: mən ha ra dan əmə-
lə gəl mi şəm; ha ra dan alıb lar, ha ra dan 
ta pıb lar mə ni; ni yə in di yə cən mə nə 
anam və qar da şım ol du ğu nu bil dir mə-
yib lər? 

Ba şa sal dı lar ki, bəs mə ni kör pə vax tı 
bax ça da qo yub lar və da lım ca gəl mə yib-
lər. An caq qə tiy yən inan dı rı cı gö rün-
mür dü: axı ada mı, can lı in sa nı nə tə hər 
atıb get mək olar? Nə isə. De mə li, bəx-
tim gə ti rib, mə ni gö tü rüb lər, bö yü düb-
lər, tər bi yə ve rib lər, bo ya-ba şa ça tan-
dan son ra in di mə nim qar da şım, anam, 
bir sü rü qo hum-əq rə bam pey da olub. 
Qə ri bə dir ki, on lar ha mı sı mə nim lə bir 
şə hər də cə ya şa yıb lar, haq qım da hər 
şe yi bi lib lər, ola bil sin, mə ni gö rüb lər. 
Mən sə, on la rı gör mə mi şəm! Heç gə rək 
də de yil di ki, on lar du rub-du rub qə fi l-
dən be lə cə pey da ol sun lar, am ma pey-
da olub lar sa, da ha ney lə mə li?

Bə li, mə ni düp pə düz on al tı ya şı mın 
ta ma mın da xəs tə xa na da ta pan qar da-
şım, ne cə iş di sə, gö rən ki mi ta nı dı da və 
ar va dı na üz tu tub bərk dən de di:

- Bax, bu, mə nim qar da şım dır!
Mə nim çaş dı ğı mı gö rüb izah elə di:
- Bi lir sən, bax ça ya biz sə ni qı sa müd-

də tə qoy muş duq, am ma son ra gec ol du. 
- Ni yə gec? İn di gəl mi sən ki...
- Sə ni ver məz di lər...
- Yox la mış dı nız?
- Ba ğış la, qar daş!..

Xəs tə xa na dan evə tək ba şı ma gəl dim. 
Aya ğım hə lə gips də idi, am ma öz xa-
hi şim lə çıx mış dım. Son ra nif rət do lu 
ağır gün lər baş la dı. Özü də ki mə nif rət? 
Mə ni gö tü rüb sax la yan adam la ra! De-
yə sən, çox dö zül məz ol muş dum, kin li-
lə ri se və bil mə yən atam da ya vaş-ya vaş 
mən dən so yu yur du. Anam isə hə lə də 
ümi di ni itir mir, mə ni sev mək də da vam 
edir di.

- O adam kim idi? Kim?
- Bil mi rəm. Bir cə onu bi li rəm ki, na-

xoş la yıb öl dü. 
Mə nim bu nu bil mə yim, yə ni sir rin 

açıl ma sı onun üçün əsl bəd bəxt lik idi. 
Ye ri gəl miş kən de yim ki, o vaxt bəd-
bəxt lik lə çox tez-tez üz lə şir dik. Hətt  a 
bir də fə evi mi zi qa rət də elə di lər. Mən  
təh qir olun muş ata mı xa tır la yı ram: dü-
də mə nin bı ça ğın dan öpür dü ki, onu 
öl dür mə sin. Bu ar tıq mü ha ri bə dən son-
ra kı vaxt lar idi; adam öl dür mək əda lət-
siz lik sa yı lır dı. Nif rət da va dan son ra 
da qal mış dı; da va onu məhv et mə miş-
di; onun la ye nə də mü ba ri zə apar maq 
la zım  gə lir di və de mə li, mü ha ri bə da-
vam  edir di. Son ra hə lə onu da hiss et-
dim ki, mü ha ri bə elə bit di yi ni zənn et-
di yi miz gün dən cə da vam et mək də dir; 
bu gün də da vam edir və adam lar şə rin 
ax dı ğı də li yin ağ zı nı qa pa yan gü nə cən 
da vam edə cək. 

Əgər ya şa ma ğın nə qə dər çə tin ol du ğu-
nu, öm rüm bo yu ne çə də fə ölüm cül ya ra-
la na ca ğı mı, əcə lin buz nə fə siy lə ne çə yol 
üz-üzə qa la ca ğı mı – bü tün bu şey lə ri mən 
qa baq ca dan bil səy dim, on da anam hə ya ta 
ma ra ğı nı itir məz, atam da mə nə bu qə dər 
yad laş maz dı. An caq mən o za man ba car-
dı ğım ki mi rədd edir dim. Hiss edir dim ki, 
on lar öz lə ri ni suç lu bi lir, mə ni gö tü rüb bö-
yüt dük lə ri üçün əzab çə kir lər. Qor xur du-
lar ki, on la rı atıb ge dəm. Və on lar nə qə dər 
çox qor xur du sa, mən də bir o qə dər çox 
uzaq la şır dım. Ümid lə ri nin doğ rul ma dı-
ğı nı an la dıq la rı gün dən hə min kin, hə min 
nif rət on lar dan ad la yıb mə nə keç di. Mən 
nif rə ti özüm dən uzaq laş dır dıq ca o, da ha 
da sərt lə şir di. Har da sa anam ya şa yır dı, 
üzü nü gör mə səm də, ürə yim də ona nif rət 
edir dim. Ba ğış la ma ğa ça lış dı ğım qar da-
şım ba rə də isə anam be lə de miş di:

- Özü nü qar da şın dan qo ru, oğ lum! 
Onun xu li qan lar la əla qə si var dı, pis iş-
lər lə məş ğul olub. 

Bir ne çə il dən son ra qar da şım gi lə 
get dim. Qa pı nı ar va dı aç dı: qa ra ya nız, 
bəs tə boy bu qa dı nın qə şəng əl lə ri var dı. 
Mə ni ta nı ma yıb so ruş du: 

- Ki mi is tə yir siz?
De dim ki, qar da şı mı. Gü lüm sə yib yol 

ver di, ey va na keç dim. İs ti idi. Daş kənd 
elə hə mi şə is ti olur. Qar da şım uza nıb 
Sta nis lav Le mi oxu yur du. 

- Yax şı ya zır, - de di. 
- Nə dən ya zır?
Mən ki ta bı gö tü rüb və rəq lə mə yə baş-

la dım.
- Ba ğış la dım sə nə! - de di. 
- Elə bi lir dim anam la ya şa yır san, heç 

de mə ar va dın la olur san mış.
- Anam köh nə mən zil də qal dı.
- Və ziy yə ti ne cə dir?
- Be lə də. Bəs sən özün ne cə sən? Am-

ma mən xəs tə yəm. Ma şa, get!
Ma şa qa pı dan çıx dı. 
- Mən mü hən di səm. Ar vad var, uşaq 

isə ol mur ki ol mur. 
- Olar da. 
- Ol ma ya caq...
- On da gö tü rün. Mə ni ki gö tü rüb lər...
Onun qır mı zı, qəm gin göz lə ri var dı. 

Özü nü güc lə ələ al dı.
- Sən in di nə çi sən?
- Hə lə ki, tə lə bə. Son ra sı nı Al lah bi lir.
Ma şa kol ba sa və bir şü şə ça xır la qa-

yı dıb gəl di.
- Sən mə ni ba ğış la, bil mi rəm nə yə gö-

rə, am ma hər hal da ba ğış la. Ana mı zı da 
ba ğış la...

- Mən ki gəl mi şəm! 
- Bi lir sən, ar vad əl dən-dil dən dü şüb, 

sə ni unut sa da, əzab çə kir. Am ma özü-
nün ca van lı ğı ya dın da dır. 

Söh bə ti miz tut mur du. Aya ğa qalx dım. 
- Bəl kə içə sən? 
- İs ti di...
Qa pı nın zən gi səs lən di, qar da şı mın 

dos tu gəl di. 
- Ta nış ol, qar da şım dı...
Dos tu təəc cüb lən di. Mən sə bir az 

otur dum, bir az iç dim və son ra çı xıb 
get dim. Söz ver dim ki, ye nə gə lə rəm, 
am ma bu na əmin de yil dim. 

Mən on da heç nə yə tam əmin de-
yil dim. Yal nız ins ti tu tu bi ti rən də qə ti 
əmin ol dum ki, na haq ye rə zəh mət çə-
kib oxu mu şam. Qə ra ra al dım ki, öl mə-
yib ya şa maq dan öt rü  müt ləq ha ra sa 
get mək la zım dır: ya Mosk va ya, ya on-
dan da o ya na. 

Vi da laş maq üçün qar da şım gi lə gəl-
dim.  Di lə tut du ki, get mə yim. De di ki, 
özü nü çox pis hiss edir və tez lik lə ölə 
bi lər. Söz ver di ki, mə ni qə şəng bir qız-
la ta nış edə cək və mən tək qal ma ya cam. 

- Qız sa rı dan tək de yi ləm, - de dim. - 
Özüm dən qaç dı ğı mı da dü şün mə. Ək-
si nə, özü mə sa rı ge di rəm.

Mosk va da ya şa yan xa la mı zın ün va nı-
nı ta pıb ver mək çün ki tab la rı tö küş dü rüb 
ax ta ran da ona əməl li-baş lı ya zı ğım gəl di. 
O, mə nim tə səv vür et di yim dən bir qə dər 
fərq liy di. Ana mın söz lə ri ni xa tır la dım: ya 
onun ba rə sin də dü zü nü de mə yib, ya da 
özü nə sərf edə ni söy lə yib. Nə isə. 

Mosk va da pu lum əlüs tü xərc lə nib qur-
tar dı. Qar da şı mı xa tır la yıb zəng elə dim. 

- Hə-ə, ne cə sən or da? - so ruş du.
- So yuq dur, - de dim. 
- Bu ra lar is ti di, qa yıt gəl!
- Pul gön dər!
- Bu ay gön də rə bil mə rəm. Yax şı sı bu-

dur, qa yıt gəl! Hə, gə lən də mə nə “Zo lo-
to ye ru no” gə tir, Mosk va da var!

Mən ar tıq si qa ret çə kir dim və o de-
yən si qa ret lə rin Mosk va da ol du ğun-
dan xə bə rim var dı. Am ma bu bi zim son 
söh bə ti miz ol du. Bir müd dət dən son ra 
Mosk va da iş lə rim qay da sı na düş dü. 
Le min ki ta bı nı isə xa laoğ lu mun ya nın-
da unut dum. He yif, yax şı ki tab idi. 

Hər dən dü şü nü rəm ki, Daş kənd də 
mə nim heç bir qar da şım-fi  la nım yox-
dur: ya ölüb, ya da heç yer li-dib li ol ma-
yıb. Hə yat isə da vam edir – özü də hə-
mi şə irə li, elə hey irə li yə doğ ru...

Çe vi rə ni Ma hir N. QA RA YEV
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Qardaş
(he ka yə)

bi lər. Söz ver di ki, mə ni qə şəng bir qız-
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Qab riel Qar sia MAR KES 

Tan rı bir an lıq bə lə yə bü rün müş kör pə ol du ğu mu unu-
dub, can ve rə-ve rə mə ni mü ka fat lan dır sa, ağ lım dan 
ke çən hər şe yi di lə gə ti rə bil məz dim, am ma ən azı di-
lə gə tir dik lə ri mi tə fər rüatıy la ağ lım dan ke çi rər və dü-

şü nər dim. Əş ya la rın mad di yön lə ri nə de yil, mə na la rı na də yər 
ve rər dim. Az ya tar, çox lu yu xu gö rər, gö zü mü yum du ğum hər 
də qi qə də 60 sa ni yə ər zin də işıq dan məh rum ol du ğu mu dü şü nər-
dim. İn san eşq dən əl çək sə, qo ca lar. Baş qa la rı da ya nan da ye ri mə-
yə da vam edər dim. Baş qa la rı ya tan da oyaq qal ma ğa ça lı şar dım. 
Baş qa la rı da nı şan da qu laq asar dım. Şo ko lad lı don dur ma nın 
da dın dan zövq alar dım. Əgər Tan rı mə nə az ca ömür ver sə, sa də 
ge yi nər, üzü mü Gü nə şə çe vi rər, yal nız vü cu du mu yox, ru hu mu 
da bü tün çıl paq lı ğıy la açar dım. Tan rım, əgər bir qəl bim ol say dı, 
nif rə ti mi bu zun üs tü nə qa zı yar, Gü nə şin çıx ma sı nı göz lə yər dim. 
Göy üzün də ki Aya, ul duz la ra Van Qoq rəsm lə ri çə kər, Be ne dett  i 
şe ir lə ri söy lə yər, se re na da lar oxu yar dım. Göz yaş la rım la gül lə ri 
su la yar, vü cu du ma ba tan ti kan la rı n acı sı nı hiss elə yə-elə yə do-
daq qır mı zı sı na ox şa yan tac yar paq la rın dan öp mək is tər dim. 

Tan rım, bir qur tum luq hə ya-
tım ol say dı… Elə gün ol maz dı 
ki, qar şı laş dı ğım bü tün in san-
la ra on la rı sev di yi mi de mə-
yəm. Bü tün qa dın və ki şi lə ri 
ən sev di yim in san lar ol duq-
la rı na bir-bir inan dı rar dım. 
Həm də sev gi için də ya şa yar-
dım. Ki şi lə rə qo ca lan da sev gi-

dən əl çək mə lə ri nin nə qə dər 
səhv ol du ğu nu ba şa sa lar dım. 
Çün ki  in san eşq dən əl çə kən 
za man qo ca lır. Uşaq la ra qa nad 
ve rər dim. Am ma uç ma ğı öz lə-
ri nin öy rən mə lə ri nə şə rait ya-
ra dar dım. Ahıl la ra isə ölü mün 
qo cal maq la yox,  unut qan lıq la 
gəl di yi ni öy rə dər dim. 

Ey in san lar! Siz dən çox 
şey lər öy rən mi şəm. Ye ni do-
ğu lan kör pə nin ata sı nın bar-
ma ğı nı sı xan da, əs lin də, onu 
əbə di qan dal la yıb, özü nə 
məh kum elə di yi ni öy rən dim. 

Siz dən çox şey öy rən dim. 
Am ma bu öy rən dik lə rim o 
qə dər də işə ya ra ma ya caq. 
Çün ki ha mı sı nı bir çan ta ya 
qo yub  qı fıl la dım.

Ar tıq ölə bi lə rəm?
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Te re za Ana (tam adı Kəl kütt  ə li Te re za Ana, 
əsl adı Aq nes Qon ca Bo ya çı; al ban ca Ag-
ne ze Gonx he Bo jax hiu) - ka to lik ra hi bə, 
ra hi bə lər konq re qa si ya sı olan və ka sıb la-

ra, xəs tə lə rə xid mət edən Şəf qət Or de ni nin ya ra dı-
cı sı, No bel Sülh Mü ka fa tı laureatı dır. Te re za Ana 
Ka to lik Kil sə si tə rə fi n dən mü qəd dəs lər sı ra sı na 
da xil edi lib. O, 1997-ci il də ABŞ-ın ali mü ka fa tı 
olan Konq re sin qı zıl me da lı ilə təl tif edi lib.
Mən Allahdan güc istədim, amma O, sınaq döndərdi.
Mən İlahidən qürurumu əlimdən almaq üçün 
yalvardım.
Allahsa mənə “Yox” dedi.
Dedi ki, qüruru əldən almaq olmaz.
Ondan imtina etmək olar.

Mən Allahdan səbir istədim.
Allahsa mənə “Yox” dedi.
Dedi ki, səbir sınaqların nəticəsidir.
Səbri vermək olmaz, onu qazanmaq olar.

Mən Allahdan Xoşbəxtlik istədim.
Allahsa mənə “Yox” dedi.
Dedi ki, mənə Xeyir-dua verir.
Xoşbəxt olub-olmamağımsa özümdən asılıdı.
Allaha yalvardım ki, məni ağrıdan qurtarsın
Allahsa mənə “Yox” dedi.
Dedi ki, ağrı-acı insanı
Dünya qayğılarından uzaqlaşdırır,
O-na yaxınlaşdırır.

Allahdan dilədim ki, məni mənən böyütsün,
Allahsa mənə “Yox” dedi.
Dedi ki, ruhun özü böyüməlidi.

Allaha yalvardım ki, O-nun məni Sevdiyi kimi,
Başqalarını Sevməkdə mənə kömək eləsin,
Dedi: “Axır ki, nəyi istəməli olduğunu dərk elədin...”

Allahdan güc istədim, O isə sınaq göndərdi ki,
Məni dözümlü eləsin.
Mən müdriklik istədim, Allahsa qayğılar göndərdi ki,
Onların üzərində baş sındırım.

Mən dözüm istədim, Allahsa təhlükə göndərdi.
Mən Sevgi istədim, Allahsa köməyimə ehtiyacı 
olanları göndərdi.
Mən rifah istədim, Allahsa mənə imkanlar verdi.
Mən istədiklərimin heç birini ala bilmədim
Mən özümə lazım olan hər şeyi aldım.

Hazırladı: N.ƏBDÜLRƏHMANLI
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(Fransa)

Sür realizm ma ni fes ti
Real lıq – hər han sı bö yük sə nə tin əsa sı-

dır. On suz hə yat yox dur, ma hiy yət yox-
dur. Real lıq – aya ğı mız al tın da kı tor paq-
dır, ba şı mız üs tün də ki göy dür.

Tə biət – hər cür bə dii ya ra dı cı lı ğın mən-
bə yi dir.

Ku bist lər öz tə şəb büs lə rin də çox sa də, 
əhə miy yət siz pred met lə rə səc də elə yir di lər, 
hətt  a qə tiy yən də yi şib-elə mə dən kə ta na bo-
yan mış ka ğız par ça la rı, oyun kart la rı, ya xud 
kib rit qu tu la rı nın yar lıq la rı nı ya pış dır ma ğa-
can ge dib çı xır dı lar. Be lə cə, hə qi qə ti da ha 
yük sək bə dii sə viy yə də kö çür mək eh ti rasın-
dan sür realizm mey da na gəl di.

Sür realizm – Gi yom Apol li ne rin hə yat ver-
di yi kon sep si ya dır. Əgər onun ya ra dı cı lı ğı na 
mü ra ciət elə sək, ilk ku bist lə rin əsər lə rin də ki 
ele ment lə ri ta pa rıq. Gün də lik hə ya tın söz lə ri 
özün də qə ri bə bir sehr eh ti va elə yir – o, on-
lar la, di lin il kin ma te ri ya sıy la iş lə yir di.

Maks Ca kob da nı şır ki, bir də fə Apol li ner 
kü çə də eşit di yi han sı sa cüm lə lə ri, söz lə ri ka-
ğı za kö çür dü, on lar dan şe ir ya rat dı.

Am ma bu sa də ma te rial la o, poetik ob raz-
lar ya ra dır dı. Bu gün ob raz – poezi ya nın mə-
hək da şı dır. İlk təəs sü rat la onun son ifa də si 
ara sın da kı müd dət də as so siasi ya la rın tez li yi 
ob ra zın key fi y yə ti ni müəy yən ləş di rir.

Yer üzü nün bi rin ci şairi müəy yən ləş di-
rib: «Sə ma – ma vi dir». Son ra lar baş qa sı 
kəşf elə yib: «Sə nin göz lə rin göy lər ki mi 
ma vi dir». Çox-çox son ra lar, il lər ke çən-
dən son ra «Göy lər sə nin göz lə rin də dir» 
– de mə yə cə sa rət elə yib lər. Çağ daş şair 
ya zar dı: «Sə nin göz lə rin göy(sə ma)dür!» 

Ən gö zəl ob raz lar – bir-bi rin dən çox uzaq-
da da yan mış hə qi qət ele ment lə ri ni kə sə 
yol la bir ləş di rən lər dir.

Be lə cə, ob raz çağ daş poezi ya nın ən se-
vim li at ri bu tu ol du. XX yü zil li yin baş-
lan ğı cı na qə dər səs şe i rin key fi y yə ti ni 
müəy yən ləş dir di: ritm, in to na si ya, öl çü 
– ha mı sı səs üçü n idi. 1920-ci il lər dən gö-
rün tü zə fər ça lır. Biz ki no əs rin də ya şa-
yı rıq. Bir-bi ri mi zi vi zual işa rə lər lə da ha 
çox ba şa sa lı rıq. Bu gün key fi y yə ti sü rət 
müəy yən ləş di rir.

Sə nət hə ya tı, in san tə biəti ni özü nün-
kü ləş di rir. Sür realiz mə döv rü mü zün 

ifa də çi si ki mi, onu xa rak te ri zə edən 
əla mət lər lə zən gin dir. O özü nü bi la-
va si tə, ifa də elə yir, ikin ci əl dən abst-

rakt an la yış la ra: mən ti qə, es te ti ka ya, 
qram ma tik eff  ekt lə rə, söz oyu nu na da-

yaq la nan va si tə lə ri rədd elə yir. 
Sür realizm müəy yən bir öl kə də, müəy-

yən bir qru pun ifa də va si tə si ol maq la ki-
fa yət lən mir: o bey nəl mi ləl dir. Av ro pa nı 
di dib-da ğı dan bü tün “izm”lə ri o özü nə 
çə kir, hər bi rin dən hə ya ti va cib ele ment-
lə ri gö tü rür.

Sür realizm – döv rü mü zün uza q la ra he-
sab la nan hə rə ka tı dı.

Əy lən cə li sə nət: əsəb lə ri qı cıq lan dı-
ran yün gül ba let və mü zikl, tab lo sə nə ti, 

eqoist, ədəb siz, de ka dent sə nət tez lik lə 
mü ha ri bə dən son ra hər şe yi unut maq 

is tə yən nəs li əy lən dir mə yə cək.
Bir pa ra eks da daist lə rin meş şan la rı 

dü şün dür mək üçün uy dur duq la rı sax-
ta əsər lər sə, üfüq lər də yox ola caq. Sür-
realizm  yu xu nun «müt ləq ha ki miy yə ti-
ni» elan elə yir, Frey di ye ni il ham pə ri si 
ad lan dı rır. Gu ya Frey din tə li mi ni poezi-
ya ya kö çür mək olar! Bu psi xat ri ya nı sə-
nət lə qa rış dır ma ğa bən zə mir mi?

Onun yu xu la ra, eti na sız fi  kir oyu nu-
na söy kə nən psi xi me xa niz mi heç za man 
psi xi or qa niz mi mi zi da ğı da bil məz. Psi-
xi ka bi zi öy rə dir ki, real lıq hə mi şə haq lı-
dır, hə yat fi  kir dən ger çək dir.

Bi zim sür realizm ye ni dən tə biəti, in sa nın 
il kin du yum la rı nı kəşf elə yir, ye ni bə dii ma-
te rialın yar dı mıy la ya rat ma ğa can atır.
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Ən gö zəl ob raz lar – bir-bi rin dən çox uzaq-
da da yan mış hə qi qət ele ment lə ri ni kə sə 
yol la bir ləş di rən lər dir.

vim li at ri bu tu ol du. XX yü zil li yin baş-
lan ğı cı na qə dər səs şe i rin key fi y yə ti ni 
müəy yən ləş dir di: ritm, in to na si ya, öl çü 

Ədə biy yat ta ri xi cür bə cür cə rə yan lar la zən gin dir: ro man tizm, re a-
lizm, ekspr i sionizm, sür realizm, da daizm, fu tu rizm, mo der nizm, 
post-mo der nizm… Həm də on lar ya ran dıq la rı çağ lar da kəs kin 
mü ba hi sə lə rə sə bəb olub lar. Hər hal da, ya şa rı lı ğın dan ası lı ol-

ma ya raq, hə min cə rə yan lar öl gün ədə bi mü hi ti tər pət mək, can lan dır maq, 
sə nə tə ye ni lik gə tir mək məq sə di gü düb lər. O yö nüm lə rin bir ço xu in di 
ədə biy yat ta ri xi nin fak tı na çev ri lib lər, bə zi lə ri sə, hə lə də 
ya şa maq da, ədə bi mü hi tə tə sir gös tər mək də-
dir . Ötən yü zil li yin əv vəl lə rin də ya ran mış cə-
rə yan la rın irə li sür dük lə ri ma ni fest lər bu 
ba xım dan ye tə rin cə ma raq lı dır.

Real lıq – hər han sı bö yük sə nə tin əsa sı-
dır. On suz hə yat yox dur, ma hiy yət yox-
dur. Real lıq – aya ğı mız al tın da kı tor paq-

Tə biət – hər cür bə dii ya ra dı cı lı ğın mən-

Ku bist lər öz tə şəb büs lə rin də çox sa də, 
əhə miy yət siz pred met lə rə səc də elə yir di lər, 
hətt  a qə tiy yən də yi şib-elə mə dən kə ta na bo-
yan mış ka ğız par ça la rı, oyun kart la rı, ya xud 
kib rit qu tu la rı nın yar lıq la rı nı ya pış dır ma ğa-
can ge dib çı xır dı lar. Be lə cə, hə qi qə ti da ha 
yük sək bə dii sə viy yə də kö çür mək eh ti rasın-

Sür realizm – Gi yom Apol li ne rin hə yat ver-
di yi kon sep si ya dır. Əgər onun ya ra dı cı lı ğı na 
mü ra ciət elə sək, ilk ku bist lə rin əsər lə rin də ki 
ele ment lə ri ta pa rıq. Gün də lik hə ya tın söz lə ri 

kü çə də eşit di yi han sı sa cüm lə lə ri, söz lə ri ka-

Am ma bu sa də ma te rial la o, poetik ob raz-

müəy yən ləş dir di: ritm, in to na si ya, öl çü 
– ha mı sı səs üçü n idi. 1920-ci il lər dən gö-
rün tü zə fər ça lır. Biz ki no əs rin də ya şa-
yı rıq. Bir-bi ri mi zi vi zual işa rə lər lə da ha 
çox ba şa sa lı rıq. Bu gün key fi y yə ti sü rət 
müəy yən ləş di rir.

Sə nət hə ya tı, in san tə biəti ni özü nün-
kü ləş di rir. Sür realiz mə döv rü mü zün 

ifa də çi si ki mi, onu xa rak te ri zə edən 
əla mət lər lə zən gin dir. O özü nü bi la-
va si tə, ifa də elə yir, ikin ci əl dən abst-

rakt an la yış la ra: mən ti qə, es te ti ka ya, 
qram ma tik eff  ekt lə rə, söz oyu nu na da-

yaq la nan va si tə lə ri rədd elə yir. 
Sür realizm müəy yən bir öl kə də, müəy-

yən bir qru pun ifa də va si tə si ol maq la ki-
fa yət lən mir: o bey nəl mi ləl dir. Av ro pa nı 
di dib-da ğı dan bü tün “izm”lə ri o özü nə 
çə kir, hər bi rin dən hə ya ti va cib ele ment-
lə ri gö tü rür.

Sür realizm – döv rü mü zün uza q la ra he-
sab la nan hə rə ka tı dı.

Əy lən cə li sə nət: əsəb lə ri qı cıq lan dı-
ran yün gül ba let və mü zikl, tab lo sə nə ti, 

eqoist, ədəb siz, de ka dent sə nət tez lik lə 
mü ha ri bə dən son ra hər şe yi unut maq 

is tə yən nəs li əy lən dir mə yə cək.
Bir pa ra eks da daist lə rin meş şan la rı 

dü şün dür mək üçün uy dur duq la rı sax-
ta əsər lər sə, üfüq lər də yox ola caq. Sür-
realizm  yu xu nun «müt ləq ha ki miy yə ti-
ni» elan elə yir, Frey di ye ni il ham pə ri si 
ad lan dı rır. Gu ya Frey din tə li mi ni poezi-
ya ya kö çür mək olar! Bu psi xat ri ya nı sə-

müəy yən ləş dir di: ritm, in to na si ya, öl çü 
– ha mı sı səs üçü n idi. 1920-ci il lər dən gö-
rün tü zə fər ça lır. Biz ki no əs rin də ya şa-
yı rıq. Bir-bi ri mi zi vi zual işa rə lər lə da ha 
çox ba şa sa lı rıq. Bu gün key fi y yə ti sü rət 

ya şa maq da, ədə bi mü hi tə tə sir gös tər mək də-
dir . Ötən yü zil li yin əv vəl lə rin də ya ran mış cə-
rə yan la rın irə li sür dük lə ri ma ni fest lər bu 

ƏDƏ Bİ 
mani fest lər
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Çin çı xan yu xu
Os man Qa zi nin ata sı Ər toğ rul 

Qa zi Qər bi Ana do lu da Oğuz türk-
lə ri nin Qa yı bo yun dan olan bir 
oba ya baş çı lıq edir di. Os man Qa zi 
onun ki çik oğ lu idi. Ta ri xi mən bə-
lər də Ər toğ rul Bə yin Ana do lu ya 
gə lən də ar tıq iki oğ lu ol du ğu, bur-
da kö çə ri hə ya tı ya şa ma ğa baş la-
yan dan son ra – 1254-cü il də “as lan 
bə dən li, ay üz lü” ki çik oğ lu Os-
ma nın do ğul du ğu ya zı lır. Xalq rə-
va yət lə ri nə gö rə, Os man Qa zi nin 
ana sı Xay ma Ana ad lı xa tun olub.

Ta rix çi İb n Ka mal yaş ca ən ki çik 
olan Os ma nın qı lınc oy nat maq da, 
gü ləş mək də, at çap maq da bö yük 
qar daş la rı nı ge ri də qoy du ğu nu ya-
zır. Os man Qa zi yet kin lik ya şı na 
ça tan da us ta dı, su fi  tək yə baş çı sı 
Şeyx Ədə ba lı nın qı zı Mal hun Xa-
tun la ev lə nir. Bu ev li lik dən Əlaəd-
din Bəy dün ya ya gə lir. De yi lə nə gö-
rə, Os man Qa zi qu ra ca ğı döv lə tin 
müj də si ni də qa yı na ta sı və us ta dı 
Şeyx Ədə ba lı dan alıb. Be lə rə va yət 
edir lər ki, Os man Qa zi şey xi nin dər-
ga hın da ke çir di yi ge cə lə rin 
bi rin də yu xu sun da gö rür ki, 
Şeyx Ədə ba lı nın 
kök sün dən bir ay 
çıx dı, gə lib onun 
qoy nu na gir di. Son-
ra si nə sin də bö-
yük bir ağac bit-
di, bu daq la rı hər 
tə rə fə köl gə sal dı. 
Adam lar bu ağa-
cın al tın dan axan 
çay lar dan keç mə yə 
baş la dı lar. Sə hə ri 
gün Os man Qa zi 
yu xu su nu us ta-
dı na da nı şır. Şeyx 
Ədə ba lı yu xu nu 
be lə yo zur: “Sən 
atan dan son ra bəy 
olub, qı zım Mal hun 
Xa tun la ev lə nə cək-
sən. Mən dən çı xıb 
sə nə gə lən nur odur. 
Si zin so yu nuz dan 
pad şah lar gə lə cək, 
çox lu döv lət lə ri bir 
bay raq al tın da bir ləş-
di rə cək lər. Al lah ne-
çə-ne çə in sa nın is la ma 
qo vuş ma sın da sə nin so-
yu nu və si lə bu yu rub”.

1281-ci il də Os man Qa zi nin ata sı Ər-
toğ rul Bəy 90 ya şın da və fat edir. Bəy li-
yin Os man bə yə keç mə si heç də asan 
ol mur. Os man Qa zi bəy li yi ələ ke çir-
mək dən öt rü qo hum la rı ilə mü ba ri zə 
apa ra sı olur. Bə zi ta rix çi lə rə gö rə, Os-
man Qa zi əmi si Dün dar Qa zi ilə bəy-
lik uğ run da mü na qi şə yə gi rib. Qa yı 
bo yu nun ağ saq qal la rı Dün dar Bə yin, 
ca van la rı isə Os man Qa zi nin tə rə fi  ni 
sax la yır mış. Mü na qi şə nin so nun da 
Os man Bəy Dün dar Bə yi məğ lub edib, 
qa yı la rın baş çı sı se çi lir. Bu nun la da, 
Şeyx Ədə ba lı nın yu xu su çin olur: gə lə-
cək də dün ya nın ya rı sı na hökm edə cək 
bö yük bir im pe ri ya nın əsa sı qo yu lur.

Bö yük yo lun baş lan ğı cı
Os man Qa zi 1280-ci il lər dən 1300-

cü ilə qə dər Bi ta ni ya böl gə sin də 
(Bur sa-Bi lə cik-İz nik ət ra fı) Bi zans 
qüv və lə ri ilə toq quş ma la ra gi rir. Bu 
toq quş ma lar da onun si lah daş la rı 
Sam sa Ça vuş, Qo nur Alp, Ağ ca Qo-
ca, Ay güt Alp, Qa zi Əb dür rəh man 
və baş qa alp bəy lə ri olur. O döv rün 
bö yük su fi  şeyx lə ri, öv li ya lar da Os-
man Qa zi yə dəs tək olur lar.

Os man Qa zi ilk də fə 1283-cü il də 
İnə göl ha ki mi Ni ko la ilə ara sın da 
baş ve rən Er mə ni be li dö yü şün də 
məğ lub olur. Bu dö yüş də qar da şı 
Sa ru ha nın oğ lu Bay Xo ca şə hid olur. 
1284-cü il də Os man bəy 300 nə fər-
lik qüv və ilə İnə göl ya xın lı ğın da kı 
Əmir da ğı nın ətək lə rin də Ku lu ca 
qa la sı na ge cə ani dən hü cum edə rək 
qa la nı tu tur. Bu Os man lı la rın ta ri xə 
keç miş ilk qa la fət hi he sab olu nur.

1286-ci il də Os man bəy ilə İnə göl və 
Qa ra ca hi sar ha kim lə ri nin bir ləş miş 
qüv və lə ri ara sın da Əkiz cə ya xın lı ğın-
da dö yüş baş ve rir. Os man bəy bu dö-
yüş də qa lib gə lir, am ma qar da şı Sa ru-
han şə hid olur. Bu qə lə bə nə ti cə sin də 
Qa ra ca hi sar Os man bə yin əli nə ke çir. 
Bun dan son ra Os man Qa zi mütt  ə fi q-
lə riy lə bir lik də hü cum si ya sə ti ye ri dir. 
Mu dur nu ya xın lı ğın da olan Sam sa 
Ça vuş öz əs gər lə riy lə Sa kar ya ça yı 
bo yun ca yer lə şən Sor kun, Tar ka lı Ye-
ni cə si və Göy nü kə hü cum lar edir. 

1298-1299-cu il lər də Os man Qa-
zi nin güc lən mə sin dən na ra hat olan 
və təh lü kə ni hiss edən Bi lə cik ha ki-
mi Yar hi sar ha ki mi nin qı zı ilə ev lən-
di rə cə yi oğ lu nun toy mə ra si mi nə 
Os man Qa zi ni də də vət edə rək ora-
da pus qu qu rub onu öl dür mə yi dü-
şü nür. An caq Os man Qa zi nin dos tu 
olan Har man qa ya ha ki mi bu pus qu 
haq qın da ona xə bər ve rib tə lə nin 
qa ba ğı nı alır. Os man Qa zi “oyun 
için də oyun” ad lan dır dı ğı si ya sət lə 
bu şə hə ri ələ ke çi rir. O, 40 si lah da-
şı na qa dın pal ta rı ge yin di rib, giz li cə 
Bi lə cik qa la sı na ke çi rir və qa la nı içə-
ri dən fəth edə bi lir. Os man bəy, ey ni 
za man da, Yar hi sar dan to ya gə lən lə-
ri qo ru yan qüv və lə ri məğ lub edir. 
To ya gə lən lər ara sın da olan Yar hi-
sar ha ki mi nin qı zı Ho lo fi  ra (son ra-
dan Ni lu fər xa tun) ələ ke çi ri lə rək 
Os man bə yin oğ lu Or xan Qa zi ilə 
ev lən di ri lir. Bu toq quş ma la rın nə-
ti cə sin də Bi lə cik ha ki mi öl dü rü lür, 
Bi lə cik və Yar hi sar qa la la rı Os man 
bəy tə rə fi n dən ələ ke çi ri lir. 

Bur sa nın fət hi
Ta rix çi Xə lil İnal cı ğın 2009-cu 

il də ver di yi mü sa hi bə yə gö rə, 
Os man lı bəy li yi nin döv lət ki-
mi əsa sı nın qo yul ma sı 1302-ci 
il də Ya lo va ya xın lı ğın da baş 
ve rən Ba feus (Ço ban qa la) dö-
yü şün də qa za nı lan qə lə bə dən 
son ra baş la yıb. Ba feus dö yü şü 
Bi zan sın ni za mi or du su ilə Os-
man lı lar ara sın da baş ve rən ilk 
dö yüş dür.

Bu dö yüş dən son ra Mər mə-
rə də ni zi nin cə nub sa hil lə ri Os-
man bə yin hü cum la rı qar şı sın da 
mü da fi əsiz qa lır. Hə min il Ki te 
qa la sı, Or xa ne li və Ulu bat gö lü-
nün için də yer lə şən Al yos ada sı 
türk lə rin əli nə ke çir. Mü qa vi mət 
gös tə rən Ki te qa la sı nın ko man-
da nı qa la ələ ke çi ri lən dən son ra 
öl dü rü lür.

Os man bə yin Egey də ni zin dən 
Ed re mi tə qə dər yo lu nun açıl dı-
ğı nı Bi zans im pe ra to ru da ba şa 
dü şür. Os man lı qüv və lə ri bu ra-
da əsas yer lə ri tut maq la ya na şı, 
ət raf da kı kənd lə rə də hü cum-
lar təş kil edir lər. Bu hü cum lar 
Mər mə rə də ni zi nin cə nu bun-
da kı əkin sa hə lə rin də ya şa yan 
kənd li əha li ara sın da təş vi şə sə-
bəb olur və on lar təd ri cən kö çə 
baş la yır lar.

1308-ci il də hü cum ye ni dən baş la-
yır. İlk ola raq İz nik-İz mit yo lu üzə-
rin də yer lə şən önəm li mən tə qə olan 
Tri ko ki ya (Qa ra hi sar) ələ ke çi ri lir. 

1313-cü il də Os man bə yə çox kö-
mə yi də yən Bi zan sın Har man-
qa ya ha ki mi Mi xail Kö şes İs la-
mı qə bul edir və Kö se Mi ka yıl 
adı nı ala raq hü cum la ra qo şu lur. 
1313-1315-ci il lər də Sa kar ya ça yı 
bo yun ca yer lə şən Lefk  e, Me ke-
ce, Ağ hi sar, Gey ve, Göl ba za rı və 
Ləb lə bi çi qa la la rı ələ ke çi ri lir. 

Bu fəth lər dən son ra bəy li yin 
əra zi si nin da ha da bö yü mə si 
üçün Bur sa şə hə ri nin tu tul ma-
sı tə ləb olu nur du. Os man bə yin 
döv rün də onun əs gər lə ri Bur sa-
nın bö yük qa la sı nı ələ ke çi rə bi-
lə cək güc də de yil di. Bu sə bəb dən 
Os man bəy Bur sa nı uzun müd dət 
mü ha si rə al tın da sax la maq la təs-
lim ol ma ğa va dar et mə yə ça lı şır. 
O, şə hə rin da ha yax şı mü ha si rə də 
sax lan ma ğı üçün ət raf da iki qa la 
in şa et di rir. Bu qa la la rın ida rə si ni 
qar da şı oğ lu Ağ tey mur la, kö lə si 
Ba lan cı ğa ve rir.

Os man lı qo şun la rı 1314-cü il də 
Bur sa nı mü ha si rə yə alır lar. Os-
ma nın oğ lu Or xan Qa zi nin baş çı-
lıq et di yi or du güc lü mü ha si rə ni 
uğur la da vam et di rir. Qa la on iki 
il lik mü qa vi mət dən son ra 1326-
cı il də təs lim olur. Bur sa nın fət hi 
Os man lı ta ri xin də bö yük dö nüş 
nöq tə si nə çev ri lir. Şə hər 1329-cu 
il də gənc döv lə tin pay tax tı olur. 
Be lə lik lə, türk lər hə mi şə lik Mər-
mə rə də ni zi nin Ana do lu his sə si-
nə yi yə lə nir lər.

Su fi  tək yə sin dən 
başlanan yo lun so nu
Os man Qa zi son il lə rin də qo-

ca lı ğı və tu tul du ğu dam la xəs-
tə li yi (po daq ra) sə bə bin dən 
bəy li yin ida rə olun ma sı nı oğ lu 
Or xa na tap şı rır. Os man bə yin nə 
vaxt ölüb, bəy li yin tam şə kil də 
Or xan bə yin ix ti ya rı na keç mə si 
ta ri xi isə mü ba hi sə li dir. 1320-ci 
il dən son ra baş ve rən ha di sə lər də 
ar tıq Os man bə yin adı keç mir. XV 
əs rin son la rın da ya şa mış Os man-
lı ta rix çi lə rin dən olan Ru hi Çə lə-
bi nin yaz dı ğı na gö rə, Os man bəy 
1320-ci il də və fat edib. II Meh met 
və II Bə ya zi din dövr lə rin də ya şa-
yan və 1502-ci il ha di sə lə ri nə qə-
dər olan ta ri xi qə lə mə alan Oruc 
bəy isə Os man bə yin 1327-ci il də 
öl dü yü nü ya zır. Di gər ta rix çi lər 
də Os man bə yin ölüm ta ri xi ni bu 

iki ta rix ara sın da gös tə rir. 
Çağ daş ta rix çi lər dən Nec-
det Sa kaoğ lu qeyd edir ki, 
1320-ci il dən son ra kı ha di-

sə lər də Os man bə yin 
adı keç mir və 
1324-cü il də Or-

xan bə yin ha ki miy-
yə tə gəl mə si haq-
qın da mən bə lər də 
mə lu mat lar var. 
O, bu nə ti cə yə gə-
lir ki, Os man bəy 
1324-cü il də ölüb.
Os man bə yin 

qur du ğu döv lət onun 
və fa tın dan son ra da 
ya şa dı, güc lən di, üç 
qi tə yə hökm edə cək 

bö yük bir im pe ri ya-
ya çev ril di 
və sü qut 
edə nə qə-

dər ba ni si nin adı nı 
da şı dı. Bü gün kü 
Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti də özü nü 
Os man lı İm pe ri-
ya sı nın va ri si he-

sab edir.

MÖV LUD

din Bəy dün ya ya gə lir. De yi lə nə gö-
rə, Os man Qa zi qu ra ca ğı döv lə tin 
müj də si ni də qa yı na ta sı və us ta dı 
Şeyx Ədə ba lı dan alıb. Be lə rə va yət 
edir lər ki, Os man Qa zi şey xi nin dər-
ga hın da ke çir di yi ge cə lə rin 
bi rin də yu xu sun da gö rür ki, 
Şeyx Ədə ba lı nın 
kök sün dən bir ay 
çıx dı, gə lib onun 
qoy nu na gir di. Son-

di, bu daq la rı hər 
tə rə fə köl gə sal dı. 
Adam lar bu ağa-
cın al tın dan axan 
çay lar dan keç mə yə 
baş la dı lar. Sə hə ri 
gün Os man Qa zi 
yu xu su nu us ta-
dı na da nı şır. Şeyx 
Ədə ba lı yu xu nu 
be lə yo zur: “Sən 
atan dan son ra bəy 
olub, qı zım Mal hun 
Xa tun la ev lə nə cək-
sən. Mən dən çı xıb 
sə nə gə lən nur odur. 
Si zin so yu nuz dan 
pad şah lar gə lə cək, 
çox lu döv lət lə ri bir 
bay raq al tın da bir ləş-
di rə cək lər. Al lah ne-
çə-ne çə in sa nın is la ma 
qo vuş ma sın da sə nin so-
yu nu və si lə bu yu rub”.

yan və 1502-ci il ha di sə lə ri nə qə-
dər olan ta ri xi qə lə mə alan Oruc 
bəy isə Os man bə yin 1327-ci il də 
öl dü yü nü ya zır. Di gər ta rix çi lər 
də Os man bə yin ölüm ta ri xi ni bu 

iki ta rix ara sın da gös tə rir. 
Çağ daş ta rix çi lər dən Nec-
det Sa kaoğ lu qeyd edir ki, 
1320-ci il dən son ra kı ha di-

sə lər də Os man bə yin 
adı keç mir və 
1324-cü il də Or-

xan bə yin ha ki miy-
yə tə gəl mə si haq-
qın da mən bə lər də 
mə lu mat lar var. 
O, bu nə ti cə yə gə-
lir ki, Os man bəy 
1324-cü il də ölüb.
Os man bə yin 

qur du ğu döv lət onun 
və fa tın dan son ra da 
ya şa dı, güc lən di, üç 
qi tə yə hökm edə cək 

bö yük bir im pe ri ya-

dər ba ni si nin adı nı 
da şı dı. Bü gün kü 
Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti də özü nü 
Os man lı İm pe ri-
ya sı nın va ri si he-

sab edir.

Osmanlı 
İmperiyası

Osman Qazinin 600 illik röyası

Çin çı xan yu xu

Os man lı İm pe ri ya sı. 
Bu çox mil lət li və 
çox din li türk döv lə ti 
ta ri xin ən bö yük im-

pe ri ya la rın dan bi ri və bü tün 
dün ya da ya şa yan türk lə rin 
qü rur mən bə yi dir. Döv lə tin 
əsa sı 1299-cu il də oğuz la rın 
Qa yı bo yun dan olan Os man 
bəy tə rə fin dən qo yu lub. Ba-
ni si nin Os ma no ğul la rı Bəy li yi 
ad lan dır dı ğı döv lət son ra lar 
nə həng im pe ri ya ya çev ri lib 
– dün ya ta ri xi nə, si ya sə ti nə 
bö yük tə sir gös tə rib. Üç qi tə-
yə ya yıl dı ğı il lər də ən qüd rət-
li döv rü nü ya şa yan Os man lı 
İm pe ri ya sı ma hiy yət cə əsa sı 
Səl cuq lar tə rə fin dən qo yu lan 
Tür ki yə döv lə ti nin ikin ci mər-
hə lə si he sab olu nur. 
“Ay dın yol”un bu sa yın dan 
baş la ya raq Os man lı sul tan-
la rı nın hə ya tı na nə zər sa-
la ca ğıq. Sul tan la rın ömür 
ki ta bı nı və rəq lə mək də məq-
sə di miz bir türk im pe ri ya sı-
nın ya ra nı şı, möv cud lu ğu, 
dün ya gü cü nə çev ril mə si ki-
mi ta ri xi mə qam la rı bir da ha 
göz önü nə gə tir mək dir.



(Əvvəli ötən sayımızda)
Ame ri ka Er mə nis tan döv lə ti nin 

müs tə qil li yi ni tam şə kil də rəs miy-
yət də ta nı dı ğı hal da, Azər bay ca nı 
ta nı maq üçün 5 şərt irə li sür dü. Bu 
şərt lər in san hü quq la rı na və et nik 
az lıq la rın hü quq la rı na riayət et mək-
lə bağ lı idi. Di gər tə rəf dən Ame ri ka 
xa ri ci iş lər na zi ri bu ya xın lar da böl-
gə yə sə fə ri za ma nı Er mə nis tan da 
bir ge cə qal dı və Er mə nis tan üzə rin-
də böh ra nın tə sir lə ri ni də yər lən dir-
di. Hal bu ki Ba kı da yal nız bir ne çə 
saat ol du ki, o da ba zar iq ti sa diy ya-
tı və MDB öl kə lə ri ilə əmək daş lı ğı 
Azər bay ca na töv si yə et mək məq-
sə di da şı yır dı. Əl bətt  ə,Er mə nis tan 
so vet or du su nun yar dım la rın dan 
bəh rə lən miş di. On lar Er mə nis ta na 
çox sə xa vət lə yar dım et miş di lər. Or-
du baş çı la rı öz lə ri bu mə sə lə ni eti raf 
et miş di lər. Bu yar dım lar 26 fev ral 
qır ğı nı ərə fə sin də öz zir və si nə çat dı. 
Bu qır ğın lar da Azər bay can xey li it ki 
ver di. 

Bun dan baş qa Er mə nis tan Qərb 
öl kə lə rin də ya şa yan er mə ni lər dən 
və bir qrup pe şə kar er mə ni muz dur-
la rın xid mət lə rin dən is ti fa də edir di. 
Azər bay can pre zi den ti nin mət buat 
mü şa vi ri Ra sim Ağa ye vin söz lə ri nə 
gö rə, cəb hə də ra diodan ərəb di lin də 
da nı şıq lar eşi di l ib. On la rın ha mı sı 
Qər bin təb li ğat hü cu mu nun üzə-
rin də real la şır. Qərb hə lə də Azər-
bay can or du su nun Qa ra ba ğa vəh-
şi cə si nə hü cu mun dan da nı şır, gu ya 
bu hü cum da məq səd ək sə riy yə ti 
er mə ni olan Qa ra ba ğa nü fuz et mək 
və onun 70 min nə fər lik mər kə zi ni 
vi ran et mək dir. İn for ma si ya agent-
lik lə ri bu is ti qa mət də be lə bir id dia 
ilə çı xış edir lər ki, Azər bay ca nın hü-
cu mu er mə ni - Azər bay can mü na qi-
şə si ni da xi li və tən daş mü ha ri bə si nə 
çe vi rə cək. Bu na gö rə dir ki, Ru si ya 
Xa ri ci İş lər Na zir li yi fev ra lın 1-də ki 
ela nın da Azər bay ca nı tən qid edir. 
Gu ya Azər bay can in san hü quq la rı 
və mil li az lıq la rın hü quq la rı sa hə-
sin də bey nəl xalq mü qa vi lə lə ri po-
zur. Bun la rın ha mı sın dan pi si ərəb 
(is lam dün ya sı) mət buatı dır ki, öz-
lə ri mən tə qə yə jur na list gön də rib 
və ya xın dan real lıq lar la ta nış ol-
maq dan sa, qərb in for ma si ya or qan-
la rı nın ya lan la rı nı elə hə min tərz də 
tək rar la yır lar”.

Bu za man İran İs lam Res pub-
li ka sı nın rəs mi döv lət agent li yi 
Ba kı dan be lə bir xə bər ver di: “Er-
mə nis ta nın 30 mi nə ya xın si lah lı 
qüv və si Qa ra bağ mən tə qə sin də 
yer lə şir. Bu qüv və lər Qa ra bağ 
er mə ni lə ri nin özü nün 8 min lik 
özü nü mü da fi ə or du su və Er mə-
nis ta nın “Daş naks yu tun” mil lət çi 
par ti ya sı nın si lah lı dəs tə lə rin dən 
iba rət dir. Bu agent lik əla və edir di 
ki, son dövr lər də xa ri ci öl kə lər-
dən ye ni muzd lu lar Er mə nis tan 
or du su na əla və olub lar. On la rın 
gün də lik maaş la rı 400 dol lar dan 
yu xa rı dır. Si lah lı lar Azər bay can 
Res pub li ka sı əra zi si nə hü cum 
əmə liy ya tın da iş ti rak ed ib lər. Er-
mə nis tan or du su nun Azər bay can 
res pub li ka sı nın cə nub qər bin də 
yer lə şən mən tə qə si nə hü cu mun da 
Su ri ya dan gəl miş iki hər bi muzd-
lu böl mə lə ri də iş ti rak ed ib lər”. 

İra nın “Ri sa lət” qə ze tin də tək cə 
Su ri ya dan gə lən qa nun suz si lah lı 
şəxs lər dən de yil, si lah lı zən ci lər-
dən və Er mə nis tan rəh bər li yi tə rə-
fi n dən bu mü ha ri bə yə cəlb edil miş 
di gər mil lət lə rin nü ma yən də lə rin-
dən də da nı şı lır dı. 

Xa ri ci muzd lu lar dan əla və, Ru-
si ya or du su da iş ğal çı er mə ni lə rin 
ön cəb hə sin də azər bay can lı la ra 
qar şı dö yü şür və Azər bay ca nın 
ta ri xi tor paq la rı nın iş ğa lın da əsas 
ro lu ifa edir di lər. Ru si ya si lah lı 
qüv və lə ri daş nak lar la bir gə Azər-
bay ca na hü cum edə rək Dağ lıq 
Qa ra bağ dan baş qa di gər bir çox 
mən tə qə lə ri də iş ğal edə rək, er-
mə ni lə rə ər mə ğan ed ib lər. On lar 
bu gü nə qə dər hə min tor paq la rı 
er mə ni lər üçün qo ru maq da dır lar. 

Bu ha di sə lər içə ri sin də Xo ca-
lı fa ciəsi nin əzab la rı xü su si qeyd 
olun ma lı dır. Ümu miy yət lə, Xo-
ca lı elə bir dəh şət li ci na yət dir ki, 
miq ya sı na gö rə, yal nız sionist lə rin 
Səb ra, Şa ti la dü şər gə lə rin də, həm-
çi nin Deyr ya sin və Kə fər qa sim 
kənd lə rin də ki əməl lər lə mü qa yi sə 
olu na bi lər. Bu ci na yət ba rə də Ba-
kı da o za man çap edi lən “Sir daş” 
be lə ya zır dı: “O ge cə, yə ni 1992-ci 
il fev ra lın 25-dən - 26-a ke çən gün 
Qa ra bağ mən tə qə sin də yer-göy 
qan ağ la yır dı. O ge cə iyir min ci əs-
rin ən bö yük fa ciəsi baş ver miş di. 
O ge cə də er mə ni hər bi qüv və lə ri 
rus or du su nun 366-cı ala yı ilə bir-
gə Azər bay ca nın mü səl man şə hə ri 
olan Xo ca lı nı yer lə yek san et di lər. 
Şə hər sa kin lə ri tank la rın tır tıl la rı 
al tın da əzil di lər. Qo ca la ra və uşaq-
la ra aman ve ril mə di, si lah sız dinc 
əha li gül lə ba ran edil di. Əsir lə rin 
dır naq la rı nı çə kib çı xa rır dı lar, me-
yit lə ri ni qu laq la rı nı kə sib, göz lə ri-
ni oyur du lar. Bu in san la rın gü na hı 
nə idi? On la rın yal nız bir gü na hı 
var idi, on lar azər bay can lı idi lər.

Xo ca lı Ağ dam, Şu şa, Xan kən di və 
Əs kə ran yo lun da olan Xo ca lı st ra te ji 
əhə miy yə tə ma lik dir. Bir ne çə il əv-
vəl onun əha li si 7 min nə fər təx min 
edi lib. La kin son il lər də onun əha li si 
ar tıb və sə na ye müəs si sə lə rin ya ran-
ma sı nə ti cə sin də şə hər sta tu su alıb. 
Qa ra ba ğın aero por tu bu mən tə qə də 
yer lə şir di. O ge cə dün ya nın ya dın da 
qa lan vəh şi lik lər rus lar və er mə ni lə-
rin əli ilə hə ya ta keç di, min lər lə in-
san gül lə lən di və min lər lə in san əsir 
alın dı. O əsir lə rin ta le yin dən in di yə 
qə dər bir xə bər yox dur”.

1992-ci il ma yın 6-da Teh ran da Er-
mə nis tan pre zi den ti Le von Ter-Pet-
ros yan və Azər bay can pre zi den ti-
nin sə la hiy yət lə ri ni ic ra edən Ya qub 
Məm mə dov tə rə fi n dən 8 mad də li 
bir mü qa vi lə im za la nan dan bir ne-
çə saat son ra er mə ni qüv və lə ri Şu şa 
şə hə ri nə hü cum et mək lə mə sə lə nin 
dinc yol la həl li im ka nı nı sual al tın-
da qoy du lar. Daş nak lar bu na mərd 
əməl lə ri ilə heç bir in sa ni-əx la qi prin-
si pə əhə miy yət ver mə dik lə ri ni sü but 
et di lər. Azər bay ca nın bü tün Dağ lıq 
Qa ra bağ mən tə qə sin də ən mü hüm 
nü fuz ba za sı və dü şər gə si sü qut et di. 

Bu ci na yət kar lar sü but et di lər ki, heç 
bir söz və qə rar la rın da möh kəm və sa-
bit de yil lər və tə ca vüz kar hü cum lar la 
vəh şi və qey ri - in sa ni əməl dən im ti-
na et mir lər. On lar öz tə ca vüz lə rin də 
Azər bay can mil lə ti nə qar şı küt lə vi 
məh ve di ci si lah lar dan is ti fa də et di lər. 
“Sir daş” qə ze ti ya zır: ”Er mə ni ya raq-
lı la rı Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nə 
tə ca vüz et di, Ağ dam, Şu şa və Fi zu li 
şə hər lə ri nin gül lə ba ran za ma nı tət bi qi 
qa da ğan edil miş kim yə vi si lah lar dan 
və zə hər li mad də lər dən is ti fa də edib-
lər. Er mə ni si lah lı böl mə lə ri 1992-ci ilin 
ap rel ayın dan bə ri 28 də fə zə hər li ra ket 
atıb lar. İyun ayın da ön cəb hə də dö yü-
şən qüv və lə rə, hər bi za bit lə rə və ko-
man dan lı ğa töv-
si yə edil di ki, 
zə hər li qaz lar-
dan qo run maq 
üçün mas ka lar 
əl də et sin lər, 
çün ki rus or du-
su nun 7-ci ala yı 
kim yə vi si lah-
la rı Er mə nis tan 
or du su nun ix ti-
ya rı na bu ra xıb”.

“As sa-ira da” agent li yi nin mə lu-
ma tın da de yi lir di: “Er mə ni si lah lı 
qüv və lə ri iyun ayı nın axır la rın da 
Azər bay ca nın Cəb ra yıl mən tə qə-
si nə hü cum za ma nı qa da ğan olun-
muş kim yə vi si lah lar dan is ti fa də 
edib. Qeyd et mək la zım dır ki, Cəb-
ra yıl ra yo nu nun Dağ lıq Qa ra bağ 
əra zi si nə heç bir aidiy yə ti yox dur.

BMT-nin mü tə xəs sis lə ri Ba kı ya 
gəl di lər. On lar Fi zu li və Kəl bə cər -
də gö rüş lər ke çi rib, er mə ni lər tə rə-
fi n dən iş lə di lən kim yə vi si lah la rın 
qa lıq la rı ilə ya xın dan ta nış ol du-
lar. Mü tə xəs sis lə rə bu gül lə lər dən 
nü mu nə ve ril di. On lar həm çi nin 
bit ki, tor paq və su dan nü mu nə-
lər gö tür dü lər. BMT mü tə xəs sis-
lə ri Kəl bə cər də kim yə vi si lah lar-
dan ya ra la nan bir ne çə nə fər yer li 
əha li ni müayi nə edə rək, ha di sə lər 
haq qın da on lar la söh bət et di lər. 
On lar həm çi nin hər bi hos pi tal lar-
da er mə ni lər tə rə fi n dən Azər bay-
can mən tə qə lə ri nin gül lə ba ra nı 
nə ti cə sin də ya ra la nan şəxs lər lə və 
kim yə vi mad də lər lə zə hər lə nən 
şəxs lər lə gö rüş ke çi rib mə sə lə ət-
ra fın da Sə hiy yə Na zir li yi nin qu-
rum la rı ilə dialoq apar dı lar”.

Agent lik təx ri bat ba rə də be lə ya-
zır: “Rus rəs sa mı Ni ko lay Vol kov 
uzun il lər İrə van da ya şa yıb. İn di 
Er mə nis tan mil li əmə liy yat ida rə si 
onu ta pıb və ca sus luq üçün Azər-
bay ca na gön də rib. Vol kov Mosk va-
Ba kı qa ta rı ilə res pub li ka mı za gə-
lib və öz ba şı na gə lən lə ri bi zə nəql 
edib. Mə lum ol ub ki, Er mə nis ta nın 
ca sus luq ida rə si 1989-cu il dən Ni-
ko lay Vol ko vu bu iy rənc əmə lə cəlb 
et mə yə səy gös tə rib. Ona gö rə ki, bu 
rəs sa mın Azər bay can da çox lu dost-
la rı olub. Onun bu işə ra zı ol ma dı ğı-
nı gö rən də, ona təz yiq gös tər mə yə 

b a ş  l a  y ı b  l a r .

Əsər lə ri nin nü ma yi şi nə ica zə 
ve ril mə yib və onun hə yat yol da şı 
ali təh sil li ol du ğu hal da, mək təb-
də xa di mə ki mi iş lə mə yə məc bur 
olub. Vol kov özü də də fə lər lə fi  zi-
ki ba xım dan əziy yət lə rə mə ruz qa-
lıb. Nə ha yət, Er mə nis tan ca sus luq 
ida rə si tə rə fi n dən aşa ğı da kı və zi-
fə lə ri öh də li yi nə gö tü rüb:

Hər bi, si ya si və iq ti sa di mə lu mat 
əl də et mək üçün müx tə lif quv və lər-
lə əla qə yə gir sin və Azər bay can or-
du sun da xid mət edən rus za bit lə ri 
ara sın da düş mən çi lik ya rat sın”.

SS Rİ-nin sü qu tu və Ru si ya Fe de-
ral Res pub li ka sı nın müs tə qil li yin-
dən son ra bu res pub li ka nın baş çı-
la rı ör tü lü si ya sə ti kə na ra qo ya raq, 
açıq-aş kar Er mə nis ta nın vəh şi tə-
ca vüz lə ri ni dəs tək lə yir. Ka və Bə-
yat bu ba rə də be lə ya zır: ”1993-cü 
il yan va rın 11-də Mosk va da Ter-
Pet ros yan la Yelt si nin gö rü şün dən 
son ra adə tən mü na qi şə yə gö rə 
hər iki tə rə fi  qı na yan rus rəs mi-
lə ri atəş kəs tə rəf da rı ol duq la rı nı 
bil dir di lər. An caq on lar in di Azər-
bay ca nı Qa ra bağ da “qey ri-hər bi 
və si vil hə dəfl  ə rə hü cum” et di yi 
üçün tən qid et mə yə baş la yıb lar. 
Hal bu ki bu hü cum lar Er mə nis tan 
tə rə fi n dən edi lir. 

Ru si ya nın baş na zi ri Vik tor Çer-
no mır di nın də hə min gün lər də 
er mə ni lə rə ya zı ğı gəl mə yə baş la-
yıb, o, bir çı xı şı za ma nı de yib: “Bu 
gün lər Er mə nis tan çə tin və ziy yət-
də dir və Ru si ya öz öh də lik lə ri ni 
ye ri nə ye tir mək və bu çə tin döv rü 
ke çir mək üçün Er mə nis ta na əlin-
dən gə lən yar dı mı edə cək”. 

Rus la rın məkr li si ya sət lə ri 1995-
ci il av qust ayın da “Dün ya yi So-
xən” jur na lın da tən qid olu nub: 
“Rus dip lo ma ti ya sı açıq ca sı na ça-
rın və son ra lar kom mu nist lə rin si-
ya sə ti ni davam et di rir”.

Bir iran lı si ya si şərh çi haq lı ola-
raq ya zıb: “Gün ki mi ay dın dır ki, 
in di ki dövr də Ru si ya da si ya si eli-
ta və döv lət adam la rı, mil lət çi, 
kom mu nist və ya xud de mok rat 
və han sı si ya si tə fək kü rə ma lik ol-
ma sın dan ası lı ol ma ya raq, hər kəs 
qu ru sər həd lə ri ni, ən azı keç miş 
SS Rİ sər həd lə ri nə qə dər ge niş lən-
dir mək də is rar lı dır.

Ru si ya nın xa ri ci iş lər na zi ri 
And rey Ka zi mi rov MDB öl kə lə-
rin də az lıq da olan rus la rı qo ru-
maq bə ha nə si ilə hər bi mü da xi lə-
dən çə kin mə mə yə ça ğı rır”. 

So vet lər bir li yi nin sü qu tun dan 
son ra kı il lər bu si ya sə tin əya ni 
mi sal la rı o qə dər ço xa lır ki, on-
la ra sa da la maq uzun çə kər. Ta ci-
kis ta na bir ba şa hər bi mü da xi lə, 
Azər bay can res pub li ka sı nın cə-
nub sər həd lə rin də or du nun yer-
ləş mə si üçün re gional böh ran lar 
və mü na qi şə lə rin ya ran ma sı və 
ge niş lən mə si, o cüm lə dən Ab xa-
zi ya ya, Qa ra ba ğa rus la rın öz sülh-
mə ram lı lə rı nı zor la ye rit mə lə ri bu 
nü mu nə lər dən dir”.

Rus lar hətt  a da xi li böh ran nə-
ti cə sin də zəifl  ə yən möv qe lə rin də 
be lə cə nub sər həd lə ri ilə bağ lı öz 
he ge mon məq səd lə ri ni giz lə də 
bil mir lər. Şüb hə siz, on lar böh ran-
dan ke çib və çə tin lik lə rə qa lib gə-
lən dən son ra bu məq səd lə ri da ha 
inad kar lıq la real laş dır maq is tə yə-
cək lər”.

Bun la ra bax ma ya raq, rus la rın 
ənə nə vi mütt  ə fi q lə ri ye nə də bu 
ağ ayı ya tə ca vüz kar si ya sət lə rin də 
yar dım çı olur lar və on la rın tə ca-
vüz lə ri ni dəs tək lə yir lər.

(Ar dı gə lən sa yı mız da)
Farscadan tər  cü  mə edən:  

İb  ra  him QU  Lİ  YEV

(Əvvəli ötən sayımızda) İra nın “Ri sa lət” qə ze tin də tək cə 

Sə məd SƏR DA Rİ Nİ YA
Ta rix çi-alim, İran

Əsəd Ta ha nın yaz dı ğı na gö rə: “Er mə nis tan za ma nı öz xey ri nə 
gö rən də tama mi lə Azər bay ca na aid olan Qa ra bağ əra zi si ni 
ələ ke çir mə yə baş la dı. O, Azər bay ca nın təx mi nən 10 şə hə-
rin dən ke çən yo lu ələ ke çir mək lə, Qa ra ba ğı Azər bay can əra-

zi si va si tə si ilə Er mə nis ta na bir ləş di rib,bu əra zi ni iş ğal et di.Er mə nis tan 
bu tə ca vüz də Qərb və Ame ri ka nın dəs tə yi nə ar xa la nır dı və zəl zə lə ərə-
fə sin də əl də et di yi hu ma ni tar yar dım lar dan əla şə kil də fay da lan dı.
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O ge cə də er mə ni hər bi qüv və lə ri 
rus or du su nun 366-cı ala yı ilə bir-
gə Azər bay ca nın mü səl man şə hə ri 
olan Xo ca lı nı yer lə yek san et di lər. 
Şə hər sa kin lə ri tank la rın tır tıl la rı 
al tın da əzil di lər. Qo ca la ra və uşaq-
la ra aman ve ril mə di, si lah sız dinc 
əha li gül lə ba ran edil di. Əsir lə rin 
dır naq la rı nı çə kib çı xa rır dı lar, me-
yit lə ri ni qu laq la rı nı kə sib, göz lə ri-
ni oyur du lar. Bu in san la rın gü na hı 
nə idi? On la rın yal nız bir gü na hı 
var idi, on lar azər bay can lı idi lər.

man dan lı ğa töv-
si yə edil di ki, 
zə hər li qaz lar-
dan qo run maq 
üçün mas ka lar 
əl də et sin lər, 
çün ki rus or du-
su nun 7-ci ala yı 
kim yə vi si lah-
la rı Er mə nis tan 
or du su nun ix ti-
ya rı na bu ra xıb”.



Qolfst rim nə dir?
 Qolfst rim okean su la rın da kı ən 

məş hur axın dır. La kin bu axın o 
qə dər əzə mət li dir ki, həcm eti ba-
riy lə, yer üzün də ki bü tün çay la rın 
da şı dı ğı su dan da ha çox su axı dır!

Qolfst rim şi mal is ti qa mə tin də, Bir-
ləş miş Ştat lar sa hil lə ri bo yu hə rə kət 
edə rək, At lan tik okeanın şi mal his sə-
sin dən keç mək lə, Av ro pa nın şi mal-
qərb sa hil lə ri nə ye ti şir. Qolfst ri min 
rən gi par laq-göy dür və için dən öt-
dü yü okeanın ya şı lım tıl və boz su la-
rın dan çox cid di fərq lə nir.

O, öz sə fə ri nə At lan tik okean-
dan, ek va tor ya xın lı ğın dan baş la-
yır. Su yun sət hin də onun hə rə kə ti, 
ya xud “drey fi ” qərb is ti qa mə tin də 
olur. Ona gö rə də Qolfst rim əv vəl 
Cə nu bi Ame ri ka dan Qə ra ib də ni-
zi nə yö nə lir. Və yal nız or da, şi ma-
la bu ru lub Bir ləş miş Ştat la rın şərq 
sa hil lə ri bo yun ca axan da, ar tıq 
Qolfst rim olur.

Qolfst rim dün ya nın is ti his sə-
sin də ya ran dı ğı na gö rə onun su-
la rı nis bə tən is ti dir. Nə həng is ti su 
küt lə si nin gə li şi bir çox re gion la-
rın iq li mi nə əhə miy yət li də rə cə də 
tə sir gös tə rir.

Si zə bir ne çə qə ri bə nü mu nə gə-
ti rək: Qolfst rim üzə rin dən Şi ma li 
Av ro pa ya əsən kü lək lər (Av ro pa-
da ona Şi mal-At lan tik cə rə ya nı de-
yir lər) Nor veç, İs veç, Da ni mar ka, 
Hol lan di ya və Bel çi ka ya is ti ha va 
gə ti rir. Nə ti cə də, bu yer lə rin qı şı 
on lar la ey ni en dairə sin də yer lə-
şən baş qa yer lə rə nis bə tən da ha 
is ti ke çir. Elə bu sə bəb dən də Nor-
ve çin də niz li man la rı bü tün il bo-
yu don mur.

Qolfst rim cə rə ya nı na gö rə Pa-
ri sin və Lon do nun qı şı, on lar dan 
da ha cə nub da yer lə şən Lab ra do-
run cə nub qis mi nin qı şın dan da-
ha is ti dir. Kü lək lər Qolfs trim üzə-
rin dən ke çər kən ilıq və rü tu bət li 
olur. Be lə kü lək lər, mə sə lən, Nyu-
faund lən də ya xın la şar kən sıx du-
man ya ra dır. Bax, Nyu faund lənd 
ra yo nun da kı Bö yük Ban ka ad la-
nan na hi yə də ki məş hur du man lıq 
da elə bu na gö rə əmə lə gə lir.

Qolfst rim Şi ma li Ame ri ka qı şı na 
Av ro pa da kı qə dər tə sir gös tər mir, 
çün ki bur da kı kü lək lər Av ro pa is-
ti qa mə tin dən əsir.

Ni yə bu laq dan su axır?
Bu laq lar dan axan su, bir za man-

lar ya ğış şək lin də ye rə tö kü lən 
su dur. Ya ğış su yu tor pa ğa ho pur 
və çat lar la qa ya su xur la rı na ke çir. 
Tə bii ki, su yun müəy yən his sə si 
ye rin sət hin də qa la raq bu xar la nır, 
bit ki lə rin kök sis te mi va si tə siy lə 
sü mü rü lür.

Su yun qa lan his sə si isə öz ağır-
lıq qüv və si nin tə si rin dən, enə 
bil di yi qə dər ye rin tə ki nə iş lə yir. 
Ye rin müx tə lif də rin lik lə rin də elə 
sa hə lər var ki, qa ya su xur la rı nın 
bü tün boş luq la rı su ilə do lu dur. 
Be lə sa hə lə rə “ye ral tı su lar zo na-
sı” de yir lər. Bu su la rın ən yu xa-
rı nöq tə si (yə ni su la yı nın yu xa rı 
sər hə di) “su yun sə viy yə si” ad la-
nır.

Bu laq on da əmə lə gə lir ki, yer-
də su yun çıx ma sı üçün onun sə-
viy yə sin dən da ha aşa ğı da tə bii 
də lik ol sun. Bax, bu na gö rə də 
bu laq la rın ək sə riy yə ti nə ya çö-
kək lik də, ya da də rə lər də rast 
gəl mək olur. Ye ral tı su lar bu laq-
lar va si tə siy lə qa ya sü xur la rı nın 
boş luq la rın dan be lə də rə lə rin di-
bi nə axır. Bu laq da ağır lıq qüv və-
si nə ta be dir: su hər yer də yu xa rı-
dan aşa ğı axır.

Bə zi bu laq lar ye ral tı su lay la rın-
dan qi da la nır lar. İl bo yu su axan 
bu bu laq la ra “daimi bu laq lar” 
de yi lir. Baş qa bu laq la rın isə yer 
sət hi ni su la yı ilə bir ləş di rən ka na-
lı la yın üst qa tı na çox ya xın olur. 
Be lə bu laq lar yal nız ya ğış möv sü-
mün də,  su yun sə viy yə si qal xan da 
su lu olur. On la ra “möv sü mi bu-
laq lar” de yir lər.

Bu laq su yu tor pa ğın al tın da-
kı qa ya sü xur la rın dan ke çir de yə, 
onun tər ki bin də kü kürd, əhəng 
ki mi mi ne ral lar olur. Su yun da mi-
ne ral duz lar əhə miy yət li də rə cə də 
olan bu laq la rı mi ne ral bu laq lar 
ad lan dı rır lar.

Bə zi na hi yə lər də, xü su si lə də 
bir za man lar vul ka nik ak tiv lik 
olan yer lər də su ye rin al tın da kı 
is ti qa ya sü xur la rı ilə tə ma sa gi rə-
rək isi nir. Be lə bu laq la ra “ter mal 
bu laq lar” de yir lər. Azər bay ca nın 
Kəl bə cər na hi yə sin də ki “İs ti su” 
bu la ğı da be lə bu laq lar dan dır.

Ar te zian qu yu la rı isə bu laq lar-
dan çox fərq lə nir. Be lə qu yu da ya-
ğış su yu iki mo no lit lay ara sın da kı 
mə sa mə li sü xur la ra ye ti şə nə ki mi 
aşa ğı sü zü lür. Or da su hər tə rəf-
dən bö yük təz yiq al tın da sı xıl mış 
və ziy yət də olur və hə min yer də 
qu yu qa zan ki mi su təz yiq lə ye rin 
al tın dan qal xır. Be lə qu yu la rı elə 
yer də qaz maq la zım dır ki, onun 
sə viy yə si su yun tor pa ğa hop du ğu 
ye rin sə viy yə sin dən da ha aşa ğı da 
ol sun.

Ni yə buz laq lar bi zim 
dövr də də var?

Şi ma li Ame ri ka da buz laq döv-
rü nün baş lan ma sı nı şərt lən di rən 
nə həng buz küt lə si nə “kon ti nen-
tal buz laq” adı ver di lər: onun tən 
or ta sın da buz qa tı nın qa lın lı ğı 4,5 
ki lo met rə ça tır dı. Bəl kə də hə min 
bu kon ti nen tal buz laq bü tün buz 
döv rü ər zin də dörd də fə əri miş, 
son ra ye nə əmə lə gə lı miş di.

Buz laq lar dün ya nın baş qa yer-
lə ri ni də ya vaş-ya vaş ör tür dü. 
Əri mə pro se si baş la yan da isə, bə-
zi yer lər də ki buz lar heç əri mə di. 
Mə sə lən, dar sa hil zo la ğı nı çıx-
maq şər tiy lə, nə həng Qren lan di ya 
ada sı hə lə də kon ti nen tal buz laq la 
ör tü lü dür. Onun or ta his sə sin də 
buz la rın qa lın lı ğı üç ki lo metr dən 
ar tıq dır. An tark ti da da qa lın lı ğı 
bə zi yer lər də dörd ki lo met rə ça-
tan kon ti nen tal buz laq qa tı nın al-
tın da dır. 

Odur ki, in di Yer kü rə si nin bə zi 
yer lə rin də buz laq la rın ol ma sı on la-

rın buz laq döv rün dən bə ri əri-
mə mə si ilə əla qə dar-
dır. La kin in di rast 
gəl di yi miz buz laq-
la rın əsas his sə si o 
za man lar dan qa lan 
yox, son ra dan əmə-
lə gə lən lər dir. Be lə 

buz laq  lar , 
ə sa  sən , 

dağ lar-
da yer-

lə şir.

On lar öz baş lan ğı cı nı en li, əy dəm-
li, for ma ca am fi  teat rı xa tır la dan də-
rə lər dən gö tü rür. Qar bu yer lə rə sü-
rüş mə nə ti cə sin də ya mac lar dan enir. 

Bə zi də rə lər də ki buz laq lar heç 
yay da da əri mir, on la rın qa lın lı ğı il-
dən-ilə ar tır. Üst qat la rın təz yi qi, təd-
ri ci sı xıl ma, müəy yən qə dər əri mə və 
son ra dan ye nə don ma nə ti cə sin də 
qar küt lə si nin alt qat la rın dan ha va 
çı xır, sərt buz qa tı for ma la şır. Zir və-
lər də ki buz qa tı nın ağır lı ğı da bü tün 
küt lə ni sı xır və onu də rə yə tə rəf hə-
rə kə tə gə ti rir. Bax, be lə hə rə kət edən 
“buz di li nə” dağ buz laq la rı de yir lər.

Av ro pa da, Alp dağ la rın da 1200-
dən ar tıq be lə buz laq var! On la ra 
Pi re ney də, Kar pat da, Qaf qaz da, 
cə nu bi Asi ya nın dağ la rın da da 
rast gəl mək müm kün dür. Al yas-
ka nın cə nu bun da on min lər lə be-
lə buz laq var ki, on la rın bə zi si nin 
uzun lu ğu 50-100 ki lo met rə ça tır!

Ni yə vul kan lar müəy yən 
na hi yə lər də olur?

Nyu-York, Lon don, ya xud Pa ris 
ki mi şə hər lər də vul kan lar yox dur 
və çə tin ki, gə lə cək də də əmə lə 
gə lə. La kin yer kü rə si nin bə zi ra-
yon la rın da bir yox, ey ni za man da 
hətt  a bir ne çə vul kan olur.

Mər kə zi Ame ri ka nın Sa kit 
okean sa hil lə ri yer üzün də vul-
ka nik fəaliy yə tin ən ak tiv ol du ğu 
yer lər dən dir. Hə qi qə tən də ak-
tiv vul kan la rın üç də iki si nə bur-
da rast gə li rik. Bun dan sa va yı, öz 
fəaliy yə ti ni nis bə tən ya xın za man-
lar da da yan dır mış vul kan la rın da 
ək sə riy yə ti məhz bur da yer lə şir.

Bu nun bəl li sə bə bi var: bu ra yon lar-
da yer qa bı ğı pla ne ti mi zin baş qa na-
hi yə lə riy lə mü qa yi sə də da ha zəif dir. 
Har da bu qat zəif dir sə, vul kan da bir 
qay da ola raq, ora da əmə lə gə lir.

Bəs vul kan ne cə ya ra nır? Ar tıq bi li-
rik ki, Ye rin nü və si çox is ti dir. Də rin-
lik art dıq ca, tem pe ra tur da yük sə lir. 
25 ki lo metr də rin lik də bu tem pe ra-
tur o qə dər yük sək dir ki, bü tün sü-
xur lar (bur da is ti lik 1000 – 1100 də-
rə cə yə ça tır) ərin miş və ziy yət də olur.

Dağ su xu ru əri yən də onun həc mi 
art dı ğın dan da ha çox ye rə eh ti yac ya-
ra nır. Yer kü rə si nin bə zi ra yon la rın-
da dağ sis tem lə ri o qə dər də qə dim 
de yil (yə ni cə mi bir ne çə min il qa baq 
ya ra nıb). Bu dağ la rın al tın da təz yiq 

baş qa ra yon lar-
da kı na nis bə tən 

da ha aşa ğı dır. 
Bax, yer qa-
tın da kı zəif 
na hi yə lər də 
məhz be lə 

ya ra nır. 

“Maq ma” ad lan dı rı lan əri miş 
küt lə bu yer lə rə yol ta pır, ye rin 
al tın da ərin miş sü xur küt lə lə riy-
lə do lu re zer vuar lar əmə lə gə ti rir. 
Maq ma yer qa tı nın qa bar ma sın-
dan ya ra nan çat lar va si tə siy lə yu-
xa rı qal xır.

Be lə re zer vuar lar da kı təz yiq 
maq ma nı ye rin al tın da sax la yan 
gü cə üs tün gə lən ki mi, ərin miş 
küt lə azad olur və vul kan püs kür-
mə yə baş la yır. Püs kür mə ərin miş 
su xur la bir gə çı xan qaz lar bi tən ki-
mi da ya nır.

Püs kür mə za ma nı əsa sən, qaz-
şə kil li mad də lər lə ya na şı, “la va” 
ad la nan ərin miş küt lə, kül şək lin-
də sərt his sə cik lər də yer üzü nə 
çı xır. Püs kür mə qaz part la yı şı dır, 
am ma la va nın bir his sə si to za çev-
ril di yin dən biz qa ra tüs tü nün də 
şa hi di olu ruq. 

Zəl zə lə lə rin ək sə riy yə ti 
ha ra da baş ve rir?

Əgər biz ye rin da ha tez-tez zəl-
zə lə baş ve rən na hi yə lə ri ni gös-
tə rən xə ri tə yə bax saq, bü tün yer 
üzü nü əha tə edən, gah şi ma la, gah 
cə nu ba sa rı me yil lə nən en li bir zo-
laq gö rə rik. Pla ne ti mi zin bə zi ra-
yon la rın da zəl zə lə heç ol mur, bə-
zi lə rin də isə bu tə biət ha di sə si nə 
tez-tez rast gəl mək müm kün dür.

Ya po ni ya Yer kü rə si nin tez-tez 
zəl zə lə baş ve rən na hi yə lə rin dən-
dir. Ya po ni ya da zəl zə lə az qa la hər 
gün olur! Əl bətt  ə, on la rın ək sə-
riy yə ti zəif dir de yə, in san la ra heç 
bir zi yan gə tir mir. Bu na bən zər 
zəl zə lə si bol olan baş qa bir ra yon 
da Ara lıq də ni zi əra zi si dir. Am ma 
Bir ləş miş Ştat la rın Ye ni İn gil tə rə 
na hi yə sin də buz laş ma döv rün dən 
bə ri, ar tıq ne çə-ne çə mi nil lik lər dir 
ki, zəl zə lə baş ver mir!

20N 16(25) 1.05.2015

Qolfst rim nə dir? Qolfst rim Şi ma li Ame ri ka qı şı na 

Odur ki, in di Yer kü rə si nin bə zi 
yer lə rin də buz laq la rın ol ma sı on la-

rın buz laq döv rün dən bə ri əri-
mə mə si ilə əla qə dar-
dır. La kin in di rast 
gəl di yi miz buz laq-
la rın əsas his sə si o 
za man lar dan qa lan 
yox, son ra dan əmə-
lə gə lən lər dir. Be lə 

buz laq  lar , 
ə sa  sən , 

dağ lar-
da yer-

lə şir.

Bəs vul kan ne cə ya ra nır? Ar tıq bi li-
rik ki, Ye rin nü və si çox is ti dir. Də rin-
lik art dıq ca, tem pe ra tur da yük sə lir. 
25 ki lo metr də rin lik də bu tem pe ra-
tur o qə dər yük sək dir ki, bü tün sü-
xur lar (bur da is ti lik 1000 – 1100 də-
rə cə yə ça tır) ərin miş və ziy yət də olur.

Dağ su xu ru əri yən də onun həc mi 
art dı ğın dan da ha çox ye rə eh ti yac ya-
ra nır. Yer kü rə si nin bə zi ra yon la rın-
da dağ sis tem lə ri o qə dər də qə dim 
de yil (yə ni cə mi bir ne çə min il qa baq 
ya ra nıb). Bu dağ la rın al tın da təz yiq 

baş qa ra yon lar-
da kı na nis bə tən 

da ha aşa ğı dır. 
Bax, yer qa-
tın da kı zəif 
na hi yə lər də 
məhz be lə 

ya ra nır. 
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Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la mı-
şıq. Am ma bu heç də o an la ma gəl məz ki, sə-
hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. 
Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, sa vad 

al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət 
za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la-
ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət 
ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va cib dir, 
çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa-
lan çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, 
bil dik lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza-
lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil di yi miz dən 
qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə-
niz min lər lə mü rək kəb sualın 
sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. 
Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə 
or ta mək təb də rast laş mı şıq, 
am ma təəs süf ki, dərs lik lə ri-
mi zin nə dən sə hə mi şə qə liz 
olan el mi di li uc ba tın dan çox 
şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, 
“Hər suala bir ca vab” rib ri ka-
mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na-
caq, alim ola caq sı nız. Məq səd 
uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
ge niş lən dir mək, on la rı hə mi-
şə diq qət mər kə zin də olan 
ma raq lı həm söh bə tə çe vir-
mək dir.

İl qar ƏLFİ “Hər suala
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Bu nun iza hı yer qa bı ğı nın hər 
tə rəf də ey ni ol ma ma sın da dır. Bə zi 
na hi yə lər də o, elə möh kəm de yil və 
ora lar da ye rin qa bı ğı çat ve rir. Bu 
çat lar qa bı ğı təş kil edən qa ya sü xur-
la rı nın qı rıl ma sın dan əmə lə gə lir. 
Hə min çat la rın qə rar tut du ğu na hi-
yə lər də yer qa bı ğı nın müx tə lif par-
ça la rı bir-bi ri nə dəh şət li təz yiq edir. 
Bu ener ji dən də qa ya lar tit rə yir.

Be lə tit rə mə min ki lo metr lər lə ya-
yı la bi lər. Bu hal da zəl zə lə xü su si lə, 
yer qa bı ğı nın qalx ma sın dan ya ra nan 
çat la rın bo yun ca çox güc lü olur. Qı-
rıl ma baş ve rən yer lər həm qal xıb-
enir, həm də bu par ça lar bə zən lap 
üfü qi is ti qa mət də hə rə kət edir. 

Zəl zə lə dən son ra yer üzün də hə-
min o çat lar bo yu müəy yən də yi şik-
lik lə rin şa hi di ol maq müm kün dür. 
Vib ra si ya nın da ha çox hiss olun-
du ğu yer lə rə zəl zə lə nin “epi sent ri” 
de yir lər. Əgər ya xın lıq da şə hər var-
sa, or da kı da ğın tı lar əhə miy yət li ola 
bi lər. Da ğı lan bi na lar, qaz kə mər lə-
ri nin part la ma sın dan ya ra nan yan-
ğın lar in san tə lə fa tı na sə bəb olur.

Həm zəl zə lə, həm də vul kan la rın 
da ha ge niş ya yıl dı ğı ra yon lar təx-
mi nən ey ni dir. Bu onun la əla qə dar-
dır ki, hə min əra zi lər də Yer qa bı ğı 
heç də dinc, sa kit və ziy yət də de yil. 

Me teoro loq lar ha va nı
qa baq ca dan ne cə de yir lər?

“Ha va” an la yı şı özün də at-
mos fe rin bü tün hal la rı nı və də-
yi şik lik lə ri ni eh ti va edir. “Ha va” 
at mos fe rin so yuq, is ti, qu ru, rü tu-
bət li, gü nəş li, bu lud lu, kü lək li, sa-
kit hal la rı nə ti cə sin də for ma la şır. 
Ha va hər gün də yi şə bi lər, il ər-
zin də baş ve rən be lə də yi şik lik lə ri 
isə “iq lim” ad lan dı rır lar.

Ha va nın ne cə li yi nə müx tə lif 
fak tor la rın tə si ri var, am ma on-
la rın ən baş lı ca sı Gü nəş dir. Gü-
nün is ti si su yu bu xar lan dı rır, 
ha va nı qız dı rır ki, bun da da is ti 
ha va küt lə si yer dən çı xan su bu-
xar la rı nı gö yə qal dı rır. Or da hə-
min ha va küt lə si so yu yur və bu-
xar kon den sa ta çev ri lə rək ya ğış 
şək lin də ye rə tö kü lür. Bu həm 
sü rət lə, həm də ləng baş ve-
rə bi lər. Ha va kəs kin də-
yi şən də yer üzün də 
tu fan lar, qa-
s ı r  ğ a  l a r 
olur.

İn gil tə rə də ha va nın və ziy yə ti ni 
qey də alan 200-ə ya xın mən tə qə 
var, təx mi nən bir o qə dər mən tə-
qə də Av ro pa nın qa lan his sə sin də 
möv cud dur. Bun dan baş qa, At lan-
tik okean da yer lə şən xü su si “ha va 
gə mi lə ri”, fə za da növ bə çə kən təy-
ya rə lər ha va nın də yiş mə si ni diq-
qət lə iz lə yir lər. Ha va proq no zu nu 
da bu və di gər me teoro lo ji mə lu-
mat lar əsa sın da tər tib edir lər.

Ha va mü tə xəs sis lə ri nin təd qiq 
et di yi xə ri tə lər on la ra müx tə lif 
mə lu mat lar ve rir: təz yi qin ey ni ol-
du ğu ra yon lar, tem pe ra tu ru sa bit 
olan yer lər, kü lə yin is ti qa mə ti, ha-
va nın bu lud lu, ya xud açıq ol ma sı, 
ya ğış-qar, dü şən ya ğın tı nın miq-
da rı, təz yi qin yu xa rı, ya xud aşa ğı 
ol du ğu yer lər...

Bu xə ri tə lə ri araş dı ran me te-
o ro loq lar at mos fe rin müəy yən 
və ziy yə tin də han sı də yi şik lik lər 
göz lə mə yin müm kün ol du ğu nu 
qa baq ca dan söy lə yə bi lir lər. On lar 
bi lir ki, so yuq ha va küt lə si nin yu-
xa rı ya qal xan rü tu bət li, is ti ha va nı 
əvəz et mə si nə ti cə sin də aşa ğı təz-
yiq ya ra nır ki, bu da güc lü kü lək-
lə rin əmə lə gəl mə si nə sə bəb olur. 
Yük sək təz yiq isə ək si nə, yax şı ha-
va de mək dir.  

Şi mal ya rım kü rə si nin 
yük sək təz yiq li na hi yə lə rin də 
kü lək lər saat əq rə bi is ti qa mə tin-
də əsir. Təz yiq aşa ğı dü şən də isə 
ək si nə. Yə ni kü lə yin is ti qa mə ti ni 
be lə qa baq ca dan söy lə mək müm-
kün dür. Me te o ro loq lar həm də 
müx tə lif təz yiq li sa hə lə rin yer-
də yiş mə si nin sü rə ti ni bi lir lər.

Bü tün bu de tal lar dan xə-
bər dar olan da, dün ya nın ən 
müx tə lif yer lə rin də ki ha va-
nın və ziy yə ti haq da də-
qiq mə lu mat lar alan da, 
öz ra yo nun da ha va-
nın ne cə ola ca ğı nı 
tə səv vür et mək 
m ü m  k ü n -
dür.

İlin fə sil lə ri ni yə var?
Qə dim za man lar dan in san fə-

sil lə rin də yiş mə si nə hey ran qa-
lır dı. Ni yə yay da is ti olur, qış da 
so yuq? Ni yə qış da ge cə lər yay-
da kın dan da ha uzun dur?

Biz bi li rik ki, Yer həm Gü nəş 
ət ra fın da, həm də öz oxu ət ra-
fın da fır la nır. Gü nəş ət ra fın da 
döv rə vu rar kən o həm də fır-
fı ra ki mi öz oxu ət ra fın da hər-
lə nir. Əgər Yer oxu (Şi mal və 
Cə nub qütb lə ri ara sın da kı xə-
ya li xətt) Ye rin Gü nəş ət ra fın da 
do lan ma or bi ti nə nis bət də düz 
bu caq al tın da ol say dı, biz də 
ilin fə sil lə ri ol ma ya caq dı, gün-
lə ri miz isə bir-bi ri ni tam tək rar 
edə cək di.

La kin Yer oxu maili dir. Mə-
sə lə bun da dır ki, Ye rə müx tə-
lif qüv və lər tə sir edir. Əv və la, 
bu, Gü nə şin ca zi bə si dir; ikin-
ci si Ayın ca zi bə si dir; üçün cü sü 
isə Ye rin özü nün fır lan ma sı dır. 
Nə ti cə də Yer Gü nəş ət ra fın da 
maili və ziy yət də döv rə vu rur. 
Bu və ziy yət bü tün il bo yu də-
yiş məz qal dı ğın dan Yer oxu hə-
mi şə bir nöq tə yə ba xır – Qütb 
ul du zu na. 

Bu o de mək dir ki, ilin müəy yən 
bir his sə sin də Şi mal qüt bü Gü nə-
şə ba xır, qa lan his sə sin də isə onu 
gör mür. Hə min bu maili və ziy-
yət uc ba tın dan Gü nə şin bir ba şa 
şüala rı hər dən Yer kü rə si nin ek va-
tor xətt  in dən şi mal da kı his sə si nə, 
hər dən ek va tor na hi yə si nə, hər-
dən də ek va tor dan cə nu ba işıq sa-
lır. Düz bu caq al tın da enən Gü nəş 
şüala rı nın müx tə lif möv süm lər də 
Ye rin müx tə lif gu şə lə ri nə düş mə si 
sə bə bin dən pla ne ti mi zin müx tə lif 
yer lə rin də ilin fə sil lə ri də yi şir. 

Şi mal ya rım kü rə si Gü nə şə sa rı 
çev ri lən də ek va tor dan şi mal da yer-
lə şən öl kə lər də yay, cə nub da kı lar-
da isə qış olur. Düz şüalar Cə nub 
ya rım kü rə si nə dü şən də isə ora da 
yay, Şi mal ya rım kü rə sin də isə qış 
olur. İlin ən uzun və ən qı sa gün lə ri 
qış və yay “gün dö nü mü” ad la nır. 

Bü tün yer üzün də il də ge cə ilə 
gün dü zün bə ra bər ol du ğu cə mi 
iki gün var. Ge cə ilə gün dü zün 
bə ra bər li yi pa yız da sent yab rın 
23-də, yaz da isə mart ayı nın təx-
mi nən 21-də olur. 

Reak tiv axın lar nə dir?
Bu gün biz “reak tiv” sö zü nü çox 

tez-tez eşi di rik və ço xu muz elə 
bi li rik ki, “reak tiv axın” an la yı şı 
müt ləq reak tiv təy ya rə lər lə əla qə-
dar dır. Am ma bu heç də belə de yil!

Reak tiv axın lar Yer ət ra fın da kı 
kü lək lər sis te mi nin tər kib his sə-
si dir. Odur ki, bu məfh  u mu an-
la maq üçün əv vəl elə “kü lək”dən 
baş la ma lı yıq. Kü lək yer sət hi nə 
ya xın və pa ra lel hə rə kət edən ha-
va axın la rı na de yi lir. 

Kü lək lə rin hə rə kə ti əsa sən, müx-
tə lif təz yiq li ra yon la rın ol ma sıy la 
əla qə dar dır və ona gö rə də kü lək 
çox vaxt yük sək təz yiq li ra yon lar-
dan aşa ğı təz yiq li ra yon la ra əsir.

Mə həl li yox, qlo bal miq yas-
da isə de mək olar ki, so yuq ha va 
qütb lər dən ek va to ra, ilıq ha va isə 
ek va tor dan qütb lə rə tə rəf axır. Bu, 
mün tə zəm axın lar de yil, tur bu lent 
ha va küt lə lə ri dir. Yer kü rə si nin 
hər ra yo nun da ha va ya müx tə lif 
amil lər tə sir edir. Təz yi qin gös tə-
ri ci si nə yer li is ti lik mən bə lə ri də 
tə sir edə bi lər. Kü lə yin səm ti nə isə 
konk ret na hi yə də qu ru nun rel ye-
fi , su yun sət hi, dağ la rın tə si ri var.

Və nə ha yət, bə zi yer lər də elə sa hə-
lər var ki, ha va nın təz yi qi de mək 

olar daim yük sək dir. Be lə sa hə-
lə rə “an ti sik lon lar” de yi lir 

və on lar hə min re gion-
da kü lə yin səm ti ni 

m ü ə y  y ə n 
edir.

Be lə lik lə, siz in di tə səv vür edə bi-
lər si niz ki, kü lək ni yə əsir və ona tə sir 
edən fak tor lar han sı lar dır. La kin bü tün 
bun lar at mos fe rin aşa ğı qat la rın da əsən 
kü lək lə rə aid dir. Bəl li ol du ğu ki mi, Yer 
ət ra fın da at mos fer qa tı var ki, 2800 ki-
lo metr yük sək li yə dək uza nır. At mos fe-
rin üst qat la rın da kü lə yi əmə lə gə ti rən 
şə rait ta mam fərq li dir. Bur da kü lək lər 
yer üzün də kin dən çox sü rət li dir. Təx-
mi nən 9 ki lo metr yük sək lik də kü lə yin 
gü cü elə sə viy yə yə ça tır ki, ona “reak tiv 
axın” de yir lər. Be lə kü lə yin sü rə ti saat-
da 200-400 ki lo metr ara sın da olur.

Külək necə yaranır?
Kü lə yin ya ran ma sə bəb lə ri ni 

müx tə lif ba xış bu ca ğın dan nə zər-
dən ke çir mək olar - əv və la, ya şa dı-
ğın ra yo na nis bət də, ikin ci si bü tün 
yer üzü nə nis bət də.

İs tə ni lən yer də təz yiq fər qi var de-
yə, hə min ra yon da kü lək əsir. Əgər 
sən də niz sa hi lin də ya şa yır san sa, hər 
gün kü lə yin şa hi di olur san. Gün ər-
zin də ye rin sət hi qı zır, yer üzü nə ya-
xın, qız mış ha va küt lə si yu xa rı qal xır, 
də niz dən əsən so yuq kü lək isə onun 
ye ri ni tu tur. Ge cə tor paq so yu yur, 
su isə is ti qa lır. Su yun üs tün də ki ilıq 
ha va yu xa rı qal xır və meh ar tıq sa hil-
dən də ni zə əsir, çün ki yu xa rı qal xan 
ilıq ha va nın ye ri ni tut ma ğa ça lı şır.

Bi zim ra yon da kü lə yin ba şı na gə-
lən lər bö yük miq yas da bü tün yer kü-
rə sin də də olur. Pla ne ti mi zin ən is ti ye-
ri ek va tor xətt  i dir. Odur ki, bu zo laq da 
ilıq ha va daim yu xa rı qal xır, son ra isə 
qütb lə rə sa rı – Şi mal və Cə nub qütb lə-
ri nə axır. Bu nun da lın ca “at en dairə-
lə ri” ad lan dı rı lan müəy yən en dairə lə-
rin də (30-35 də rə cə Cə nub və Şi mal en 
dairə lə ri ara sın da kı əra zi) bu ha va aşa-
ğı enir və öz hə rə kə ti ni da vam et di rir, 
am ma bu də fə hə rə kət iki is ti qa mət də 
olur – qütb lə rə və ek va to ra tə rəf.

Bir ha şi yə yə çı xıb hə min əra zi yə 
nə dən “at en dairə lə ri” de yil di yi ni 
söy lə mək də də fay da var. 16—19-cu 
əsr lər də Av ro pa dan Ame ri ka ya üzən 
yel kən li gə mi lər hə min na hi yə də kü-
lək lə rin az ol ma sı ilə əla qə dar okean-
da gün lər lə lən gi yir və su eh ti yat la rı nı 
öz lə riy lə apar dıq la rı at la ra sərf et mə-
mək üçün on la rı okeana at ma lı olur-
du lar. “At en dairə lə ri” ki mi qə ri bə ifa-
də də elə o za man lar ya ra nıb... 

Əgər pla ne ti miz fır lan ma say dı, yer-
də yal nız şi mal və cə nub kü lək lə ri olar-
dı. La kin Ye rin hər lən mə si uc ba tın dan 
Şi mal ya rım kü rə si nin bü tün kü lək lə ri 
sa ğa me yil lə nir, Cə nub ya rım kü rə sin-
də ki lər isə so la. “At en dairə lə ri”ndən 
ek va to ra əsən kü lək lə rə “pas sat kü-
lək lə ri”, qütb lə rə sa rı əsən lə rə isə “vest 
kü lək lə ri” de yir lər. Bir ləş miş Ştat lar 
əra zi si əsa sən, “vest kü lək lə ri” əsən 
na hi yə də yer lə şir.

Yer kü rə si nin baş qa his sə lə ri nin də 
özü nün “do mi nant kü lək lə ri” var. 

İn di ar tıq bi zə bəl li ol du ki, 
kü lək lər heç nə dən əmə lə gəl-

mir. On la rın ya ran ma sə bə-
bi Yer sət hi nin müx tə lif 

na hi yə lə ri nin müx tə-
lif də rə cə də qız-

ma sı dır.

“Hər suala    bir ca vab”
Me teoro loq lar ha va nı

qa baq ca dan ne cə de yir lər?
“Ha va” an la yı şı özün də at-

mos fe rin bü tün hal la rı nı və də-
yi şik lik lə ri ni eh ti va edir. “Ha va” 
at mos fe rin so yuq, is ti, qu ru, rü tu-
bət li, gü nəş li, bu lud lu, kü lək li, sa-
kit hal la rı nə ti cə sin də for ma la şır. 
Ha va hər gün də yi şə bi lər, il ər-
zin də baş ve rən be lə də yi şik lik lə ri 
isə “iq lim” ad lan dı rır lar.

Ha va nın ne cə li yi nə müx tə lif 
fak tor la rın tə si ri var, am ma on-
la rın ən baş lı ca sı Gü nəş dir. Gü-
nün is ti si su yu bu xar lan dı rır, 
ha va nı qız dı rır ki, bun da da is ti 
ha va küt lə si yer dən çı xan su bu-
xar la rı nı gö yə qal dı rır. Or da hə-
min ha va küt lə si so yu yur və bu-
xar kon den sa ta çev ri lə rək ya ğış 
şək lin də ye rə tö kü lür. Bu həm 
sü rət lə, həm də ləng baş ve-
rə bi lər. Ha va kəs kin də-
yi şən də yer üzün də 
tu fan lar, qa-
s ı r  ğ a  l a r 
olur.

Şi mal ya rım kü rə si nin 
yük sək təz yiq li na hi yə lə rin də 
kü lək lər saat əq rə bi is ti qa mə tin-
də əsir. Təz yiq aşa ğı dü şən də isə 
ək si nə. Yə ni kü lə yin is ti qa mə ti ni 
be lə qa baq ca dan söy lə mək müm-
kün dür. Me te o ro loq lar həm də 
müx tə lif təz yiq li sa hə lə rin yer-
də yiş mə si nin sü rə ti ni bi lir lər.

Bü tün bu de tal lar dan xə-
bər dar olan da, dün ya nın ən 
müx tə lif yer lə rin də ki ha va-
nın və ziy yə ti haq da də-
qiq mə lu mat lar alan da, 
öz ra yo nun da ha va-
nın ne cə ola ca ğı nı 
tə səv vür et mək 
m ü m  k ü n -
dür.

va axın la rı na de yi lir. 
Kü lək lə rin hə rə kə ti əsa sən, müx-

tə lif təz yiq li ra yon la rın ol ma sıy la 
əla qə dar dır və ona gö rə də kü lək 
çox vaxt yük sək təz yiq li ra yon lar-
dan aşa ğı təz yiq li ra yon la ra əsir.

Mə həl li yox, qlo bal miq yas-
da isə de mək olar ki, so yuq ha va 
qütb lər dən ek va to ra, ilıq ha va isə 
ek va tor dan qütb lə rə tə rəf axır. Bu, 
mün tə zəm axın lar de yil, tur bu lent 
ha va küt lə lə ri dir. Yer kü rə si nin 
hər ra yo nun da ha va ya müx tə lif 
amil lər tə sir edir. Təz yi qin gös tə-
ri ci si nə yer li is ti lik mən bə lə ri də 
tə sir edə bi lər. Kü lə yin səm ti nə isə 
konk ret na hi yə də qu ru nun rel ye-
fi , su yun sət hi, dağ la rın tə si ri var.

Və nə ha yət, bə zi yer lər də elə sa hə-
lər var ki, ha va nın təz yi qi de mək 

olar daim yük sək dir. Be lə sa hə-
lə rə “an ti sik lon lar” de yi lir 

və on lar hə min re gion-
da kü lə yin səm ti ni 

m ü ə y  y ə n 
edir.

dairə lə ri ara sın da kı əra zi) bu ha va aşa-
ğı enir və öz hə rə kə ti ni da vam et di rir, 
am ma bu də fə hə rə kət iki is ti qa mət də 
olur – qütb lə rə və ek va to ra tə rəf.

Bir ha şi yə yə çı xıb hə min əra zi yə 
nə dən “at en dairə lə ri” de yil di yi ni 
söy lə mək də də fay da var. 16—19-cu 
əsr lər də Av ro pa dan Ame ri ka ya üzən 
yel kən li gə mi lər hə min na hi yə də kü-
lək lə rin az ol ma sı ilə əla qə dar okean-
da gün lər lə lən gi yir və su eh ti yat la rı nı 
öz lə riy lə apar dıq la rı at la ra sərf et mə-
mək üçün on la rı okeana at ma lı olur-
du lar. “At en dairə lə ri” ki mi qə ri bə ifa-
də də elə o za man lar ya ra nıb... 

Əgər pla ne ti miz fır lan ma say dı, yer-
də yal nız şi mal və cə nub kü lək lə ri olar-
dı. La kin Ye rin hər lən mə si uc ba tın dan 
Şi mal ya rım kü rə si nin bü tün kü lək lə ri 
sa ğa me yil lə nir, Cə nub ya rım kü rə sin-
də ki lər isə so la. “At en dairə lə ri”ndən 
ek va to ra əsən kü lək lə rə “pas sat kü-
lək lə ri”, qütb lə rə sa rı əsən lə rə isə “vest 
kü lək lə ri” de yir lər. Bir ləş miş Ştat lar 
əra zi si əsa sən, “vest kü lək lə ri” əsən 
na hi yə də yer lə şir.

Yer kü rə si nin baş qa his sə lə ri nin də 
özü nün “do mi nant kü lək lə ri” var. 

İn di ar tıq bi zə bəl li ol du ki, 
kü lək lər heç nə dən əmə lə gəl-

mir. On la rın ya ran ma sə bə-
bi Yer sət hi nin müx tə lif 

na hi yə lə ri nin müx tə-
lif də rə cə də qız-

ma sı dır.

bir ca vab”bir ca vab”
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Ö
zü nü dal ğa la rın qoy nu na atıl mış tı xac la mü qa yi sə edir di; üzür, bu-
rul ğa na dü şür, su la ra da lır, ye ni dən üzə çı xır, yo sun la ra ili şir, qa rı-
şır, ümid siz cəhd lər edir və ye ni dən dal ğa la rın qoy nun da göz dən 
itir di... Hər də fə işə baş la yan da ey ni hiss lə ri ke çi rir di. Am ma əsər-

lə ri tə laş sız, nik bin ov qat da do ğu lur du, bu tab lo lar  ta ma şa çı nın fi kir lə ri ni 
da ra çək mir di, ək si nə, seyr edən lə ri se vinc çul ğa yır dı. Onun fik rin cə, sə-
nət əsə ri işıq lı,  xo şa gə lən və gö zəl ol ma lı idi. “On suz da hə yat da can sı xı cı 
şey lər çox dur, ye ni lə ri ni “is teh sal et mə yə” nə lü zum var”,-de yir di. Rəs sam 
əmin idi ki, “ağ rı ke çir, gö zəl lik isə əbə di qa lır”.

...Da hi fran sız rəs sa mı Pyer-Ogüst Re nuar 
1841-ci ilin fev ra lın da Li moj şə hə rin də do ğu-
lub. O, ailə nin dör dün cü öv la dıy dı. Be lə şa yiə 
gə zir di ki, gu ya Re nuar əs lin də, za də gan nəs-
lin dən dir və lap kör pə ikən han sı sa sə bəb dən 
onu dər zi Leonar Re nuara öv lad lı ğa ve rib lər... 
1844-cü il də ailə Pa ri sə kö çüb. Ka sıb ya şa sa lar 
da, xoş bəxt idi lər. Leonar sa kit tə biət li adam 
idi, ye ga nə is tə yi öv lad la rı nı təh sil li gör mək 
idi. Hə yat se vər və nik bin olan Ogüst mək təb də 
cid di li yi ilə se çi lir di. Oğ la nın ba ri ton sə si və əla 
mu si qi du yu mu var dı, mu si qi müəl li mi əmin 
idi ki, o müt ləq mü ğən ni ola caq.  Re nuar özü 
də dü şü nür dü ki, hə yat da hər kəs öz nəğ mə si ni 
oxu ma lı dır. Onun nəğ mə si - rəs sam lıq idi.

Re nuar 13 ya şın dan Sevr fab ri kin də rəs-
sam ki mi işə baş la yır. O, qab-qa ca ğa çi çək 
təs vir lə ri çə kir di. Bir müd dət dən son ra gənc 
rəs sam özün də cə sa rət ta pıb çi çək təs vir lə ri-
ni fi  qur lar la əvəz edr. Ogüs tün iş lə ri us ta la ra 
xoş gə lir, onu “Ru bens” lə qə biy lə mü ka fat-
lan dı rır lar. Re nuar ema lat xa na da 4 il iş lə yir. 
Am ma o, ki çik uğur lar la ki fa yət lən mir, fa-
si lə lər də Luv ra qa çıb an tik əsər lə rə ta ma şa 
edir, us tad la rın tex ni ka sı nı öy rə nir di.

17 ya şın da Re nuar işin dən məh rum olur. 
Be lə ki, o dövr də ar tıq xü su si mö hür alət lə ri  
or ta ya çı xır, on lar isə əl işin dən tez və ucuz 
ba şa gə lir di. Re nuar  be lə bir çı xış yo lu ta pır; 
yel pik lə rin üs tü nə təs vir çək mə yə baş la yır. 
Son ra isə pər də is teh sal edən fab rik də ça lı şır. 

1862-ci il də Re nuar Qley rin atel ye sin də 
Sis ley, Ba zil, Pis sar ro və Se zann ki mi gənc  
rəs sam lar la ta nış olur. On lar təs vi ri sə nət-
də eks pe ri ment lər edir di lər. Hal bu ki öz lə ri 
də bi lir di ki, pub li ka nın alış dı ğı ma ne ra dan 
im ti na et mək hə mi şə an la şıl maz lıq do ğu rur. 
Ye ni lik çi gənc lər açıq ha va da iş lə yir və tə biət 
də yiş mə sin dən ası lı ola raq, öz təəs sü rat la rı-
nı an baan tab lo ya kö çü rür dü lər. Ta ma şa çı ya 
qa rı şıq rəng lər pa lit ra sı qey ri-adi gö rü nür dü; 
nor mal rəng lər dən is ti fa də im ka nı var ikən, 
be lə “qat ma qa rı şıq  rəng lər xaosu” nə yə gə-
rək? Hətt  a on la ra ağıl dan kəm ki mi ba xan lar 
be lə var dı. Am ma Re nuarın iş lə ri di gər im-
pres sionist lə rə nis bə tən da ha xoş qar şı la nır dı. 

“Əs lin də, heç nə yə əmin de yi lik”
Təəs sü rat çı gənc lə rin sər gi sin də Re nuarın 

əsə ri tən qid çi lə rin diq qə ti ni cəlb edir. Ye ga nə 
nöq san tab lo nun göz dən uzaq bir yer dən asıl-
ma sı idi. İmp res sionist lə rin hi ma yə da rı Pol 
Dyu rant ya zır dı: “Doğ ru dan mı siz elə dü şü-
nür sü nüz ki, Re nuar bu təh qi ri si zə ba ğış la ya-
caq? O, cə sa rət li ad dım atıb, eks pe ri ment edib. 
Əl bətt  ə, tab lo mü kəm məl ol ma sa da, hər hal da 
ma raq do ğu rur. O, be lə bir ye rə la yiq de yil di”. 

60-cı il lə rin son la rın da Re nuar Klod Mo ne 
ilə iş lə mə yə baş la yır. “Mən də dö yüş çü ru hu 
yox dur” de yən Re nuar dan fərq li ola raq, Mo ne 
güc lü xa rak te rə ma lik idi, Re nuar də fə lər lə ruh 
düş kün lü yü nə qa pı lıb əli nə fır ça ala bil mə di yi 
gün lər də Mo ne ona mə nə vi da yaq olur, 
ye ni əsər lər ya rat ma ğa ruh lan dı rır dı.

1870-ci il də Re nuarın da ha bir ne çə 
tab lo su Pa ris Sa lo nun da sər gi yə qo yu-
lur və tən qid çi lər tə rə fi n dən heç də pis 
qar şı lan mır.

Di gər imp res sionist lər dən fərq li ola raq, Re-
nuar köh nə lə ri in kar et mir di:“Köh nə us ta la rın 
iş lə ri nə ba xan da, özü mü zü da hi ki mi gös tər mə-
yə gə rək yox dur. Rəs sam lıq xül ya de yil, sə nət-
dir. Sən bu sə nət də hər şey dən əv vəl vic dan lı iş çi 
ol ma lı san. Bə zi rəs sam lar isə öz iş lə ri nin us ta sı 
ol maq əvə zi nə, hər şe yi alt-üst edib lər; öz lə ri ni 
dağ ba şı na qo yub lar və elə bi lir lər ki, əgər göy 
rən gin ye ri nə qa ra rən gi qoy sa lar dün ya nın si-
ma sı nı də yi şə cək lər. Hə qi qət də isə biz heç nə yə 
tam əmin de yi lik, əs lin də, biz heç nə bil mi rik. 
Hər bir us tad dan nə yi sə əxz et mək olar”.

Re nuar id dialı de yil di, sə nət də ki möv qe yi 
ilə lov ğa lan mır dı, ey ni za man da öz əsər lə ri-
nin qiy mə ti ni də bi lir di.

“Mə nim et dik lə ri mi köh nə
rəs sam lar da ha yax şı edib lər”

Re nuar bir ne çə əsə ri nin uğur lu sa tı şın-
dan son ra özü nə Pa ris də bö yük bir ema lat-
xa na açır. 1873-cü il də “Rədd edi lən əsər-
lə rin sər gi sin də” bö yük uğur la çı xış edir. 
(1860-70-ci il lər də Pa ris Sa lo nu nun jü ri si tə-
rə fi n dən bə yə nil mə yən əsər lər “Rədd edi-
lən əsər lə rin  sər gi sin də” nü ma yiş edi lir di).

Növ bə ti il də isə o, imp res sionist lə rin bi-
rin ci sər gi si ni təş kil edir. Bu sər gi də onun beş 
tab lo su nü ma yiş olu nur du. “Rəq qa sə”, “Pa ris li 
qa dın”, “Qa dın ba şı” və s. Re nuar di gər lə ri nə nis-
bə tən da ha az tən qid olu nur du. Hətt  a ona “Lo ja” 
əsə ri ni 425 fran ka sat maq be lə mü yəs sər olur.

“Lo ja”dan son ra Re nuar öz ma ne ra sı nı də-
yi şir və ki çik yax ma lar la iş lə mə yə baş la yır. 
Bu üs lub ye ni təəs sü rat ya ra dır dı. Ta ma şa çı 
bu iş lə ri qav ra ma ğa hə lə ha zır de yil di, elə 
Re nuar da öz “qa nun la rı nı” in cə-
sə nə tə aşı la maq fi k rin dən 
uzaq idi,  am ma bə-
yə nil mək is tə yi-
ni də giz lə-
mir di. O, 

özü nü 
is la hat çı he sab et-
mir di. “Mən sa-
də cə ola raq, o 
iş lə məş ğu lam 
ki, mə nə qə-
dər də onu 
edib lər və 
m ə n  d ə n 
də yax şı 
edib lər”.

70-ci il lər də o, özü nün ən yax şı əsər lə ri ni 
ya ra dır. “Avar çə kən lə rin sə hər ye mə yi” əsə-
rin də onun mo de li gənc və gö zəl Ali sa Şa ri qa 
idi. Tez lik lə Ali sa rəs sa mın hə yat yol da şı na 
çev ri lir. On la rın üç oğ lu dün ya ya gə lir.

1879-cu il də “Ma dam Şar pant ye və öv lad la rı” 
port re ti Pa ris Sa lo nun da nü ma yiş olu nur. Re nuar 
bö yük uğur qa za nır. Kas tan ya ri ya zır dı: “Ma dam 
Şar pant ye” əsə ri ən ma raq lı iş lər dən bi ri dir. Pa-
lit ra qey ri-adi də rə cə də rən ga rəng dir. Re nuar əla 
mü şa hi də çi dir, fü sun kar gö zəl li yi us ta lıq la vəsf 
edib. Rəng lər in sa nın üzü nə gü lür. Rəs sa mın gə-
lə cək iş lə ri ni bö yük ümid lər lə göz lə yi rik...” 

“Hər 
kəs öz 

nəğməsni 
oxu yur”

 Re nuar  bu 
fi  kir də idi ki, 

rəng kar lı ğı mu-
zey lər də öy rən mək 
la zım dır, am ma 

kor-ko ra nə yox. 
“Bu o de mək de-

yil ki, tab lo la-
rın üst qa tı nı 

t ə  m i z  l ə -
yib və al tın da kı 

“tryuk la ra” ba xıb  
Ra faelin əsər lə ri-
nin ox şa rı nı çək-
mək la zım dır. 
Hər kəs öz nəğ-
mə si ni oxu yur. 
Hər bir rəs sam 
öz döv rü nün 
təs vi ri sə nə ti ni 
ya rat ma lı dır”.

Re nuar əmin idi ki, yal nız mu zey lər tə-
biətin ve rə bil mə di yi ni ve rə bi lər. “Biz axı gö-
zəl  bir əsər önün də öz-özü mü zə de yi rik: Mən 
müt ləq rəs sam ola cam!”

Re nuar dra ma tiz mi, fa ciəvi sü jet lə ri sev-
mir di, axı on suz da ger çək hə yat da bun lar 
ki fa yət qə dər idi. Han sı sa bir sə nət şü nas de-
miş di ki, Re nuar ye ga nə rəs sam dır ki, onun 
bir cə də nə də ol sun kə dər li əsə ri yox dur! Am-
ma Re nuarın fi k rin cə, nik bin ov qa ta kök lə nən 
rəs sa mın özü nü təs diq et mə si çox çə tin idi. 
“İn san lar elə dü şü nür ki, cid di əsər də müt-
ləq dra ma tizm ol ma lı dır və əgər be lə sü jet lər 
yox dur sa, de mə li o tab lo nu cid di qə bul et mə-
yə dəy məz. “Sur tuk lu” in cə sə nət, is tər mu si-
qi ol sun, is tər rəs sam lıq, is tər sə də ədə biy yat, 
in san la rı hə mi şə hey ran edə cək” - o, təəs süfl  ə 
de yir di.

O, rəs sam lıq da elə “ma nevr lər” edir di 
ki, sə bə bi ni açıq la maq da özü də aciz idi. 
“Mən dən so ruş ma yın, rəng kar lıq sub yek-
tiv, ya ob yek tiv ol ma lı dır. Mə nə bu sual 
çox gül mə li gə lir”. Gənc rəs sam la rın sual-
la rı qar şı sın da isə əməl li-baş lı özü nü iti rir-
di: “Cə nab Re nuar, təs vi ri sə nə tin mis si ya sı 
siz cə nə dir?”  Və ya xud “Tab lo nun mər kəz 
his sə sin də ni yə göy de yil, qır mı zı bo ya dan 
is ti fa də et mi siz?” Re nuar he sab edir di ki,  
əs lin də, çox da də ri nə get mək la zım de yil. 
Sə nət sa də, hətt  a da ha çox “sa də lövh” ol-
ma lı dır. “İn cə sə nə tin mis si ya sı nə dir?” sualı 
qar şı sın da “aciz qa lan” bö yük rəs sam be lə 
dü şü nür dü. 

Re nuar la di gər imp res sionist lər ara sın da 
olan fərq lər dən bi ri də bu idi ki, o, in san fi -
qur la rı na da ha çox yer ve rir di, am ma sa də cə 
si luet ya rat mır dı. O, qəh rə man la rı nın əh val-
ru hiy yə si ni ən in cə şt rix lə ri nə ki mi qeyd edir-
di. Ta ma şa çı nın gö zü önün də in san la tə biətin 
möh tə şəm har mo ni ya sı ya ra nır, san ki in san 
bir mə qam da tə biətə çev ri lir, ov qa tı nın ya zı-
nı, ya yı nı ya şa yır dı.  Rəng lər isə mə sa fə dən 
bir-bi ri lə qay na yıb-qa rı şır, bir-bi ri nə ho pur, 
elə bil rəqs edir di... 

“Çox dan dır ki, Neopo li tan ya şı lı de yi lən 
rəng dən is ti fa də edi rəm. O, ki fa yət qə dər 
sö nük dür, am ma tə səv vür edir si niz mi, mən 
par laq lı ğı məhz bu rəng lə əl də edi rəm. Va si tə 
ey ni dir. Hər şey on dan ası lı dır ki, mən o rən-
gin ya nı na han sı rən gi qo ya cam”.

Re nuar dü şü nür dü ki, tab lo ilə mən zə rə 
ara sın da sər həd lə ri də qiq müəy yən et mək 
la zım dır. Yə qin ən çə tin olan da bu dur. Axı 
tab lo tə biəti  tam ola raq təq lid et mə mə li dir. 
Am ma müt ləq va cib dir ki, ta ma şa çı bu əsə rə 
ba xan da tə biətin qo xu su nu hiss et sin... 

Ən xoş bəxt gün
1883-cü il də Re nuarın hə ya tın da dö nüş baş 

ve rir. O, imp res sioniz min son həd di nə gə lib 
çat dı ğı nı hiss edir. Və bu iş get-ge də mü rək-
kəb ləş mə yə baş la yır. Açıq ha va da işıq lan ma 
tə biətin hök mün dən ası lı dır. Bir də çox vaxt 
açıq ha va da rəs sam nə çək di yi ni özü tam ola-
raq gö rə bil mir. Bir də fə kə tan da ağ di var çək-
mə li olan Re nuar bir-bi rin dən işıq lı rəng lə ri 
se çib, tab lo ya kö çü rür dü, am ma ema lat xa na ya 
gə lən də etü dün zil qa ra rəng də ol du ğu nu gör-
dü. Be lə çı xır ki, rəs sam sax ta kar lıq et mə li, tə-
biətə özü dü zə liş et mə li dir - de yə dü şü nür dü.

Re nuar ahıl çağ la rın da xəs tə li yə dü çar olur 
və öm rü nün son il lə ri əlil ara ba sın da ke çir. 
“An caq mol ber tin ar xa sı na ke çən ki mi o, ağ-
rı la rı nı və xəs tə li yi unu dur du” - de yə rəs sa-
mın oğ lu  Jak xa tır la yır dı. İş pro se si be lə baş 
ve rir di; mo del qa dın çə mən lik də, çi çək lə rin 
ara sın da öz ye ri ni alıb, rəs sa mın işə baş la ma-
sı nı göz lə yir di. Biz ata mın əlil ara ba sın da kı 
ye ri ni ra hat la yır, onun gös tə riş lə ri ni ye ri nə 
ye ti rir dik. Gü nəş şüala rı zey tun ağac la rı nın 
yar paq la rı ara sın dan sü zü lüb qa dı nın köy-
nə yi nə na xış lar sa lır dı... Atam zəif səs lə tap şı-
rıq la rı nı ve rir di. Biz pa lit ra nı ha zır la yar kən o, 
hə rə kət siz bə də ni ni bir tə hər kres lo da dik tut-
ma ğa, ağ rı la rı na üs tün gəl mə yə ça lı şır dı. Bir 
ne çə də qi qə dən son ra ona fır ça uza dan əlim 
ha va dan ası lı qa lır dı; Re nuar pey za jı seyr 
edir, vəc də gə lə rək “bu ki, ila hi bir mən zə rə-
dir”,- de yir di. Son ra bi zə göz vu rub gü lüm-
sə yir, san ki bi zi tə biət lə onun ara sın da olan 
hiss lə rin şa hi di se çir di... Bir ne çə də qi qə dən 
son ra isə o, han sı sa nəğ mə ni züm zü mə edə-
edə növ bə ti şe dev ri ni ya ra dır dı...“

Və Re nuar üçün xoş bəxt bir gün baş la yır dı...
Günel NATİQ

lə cək iş lə ri ni bö yük ümid lər lə göz lə yi rik...” ləq dra ma tizm ol ma lı dır və əgər be lə sü jet lər 
yox dur sa, de mə li o tab lo nu cid di qə bul et mə-
yə dəy məz. “Sur tuk lu” in cə sə nət, is tər mu si-
qi ol sun, is tər rəs sam lıq, is tər sə də ədə biy yat, 
in san la rı hə mi şə hey ran edə cək” - o, təəs süfl  ə 
de yir di.

ki, sə bə bi ni açıq la maq da özü də aciz idi. 
“Mən dən so ruş ma yın, rəng kar lıq sub yek-
tiv, ya ob yek tiv ol ma lı dır. Mə nə bu sual 
çox gül mə li gə lir”. Gənc rəs sam la rın sual-
la rı qar şı sın da isə əməl li-baş lı özü nü iti rir-
di: “Cə nab Re nuar, təs vi ri sə nə tin mis si ya sı 
siz cə nə dir?”  Və ya xud “Tab lo nun mər kəz 
his sə sin də ni yə göy de yil, qır mı zı bo ya dan 
is ti fa də et mi siz?” Re nuar he sab edir di ki,  
əs lin də, çox da də ri nə get mək la zım de yil. 
Sə nət sa də, hətt  a da ha çox “sa də lövh” ol-
ma lı dır. “İn cə sə nə tin mis si ya sı nə dir?” sualı 
qar şı sın da “aciz qa lan” bö yük rəs sam be lə 
dü şü nür dü. 

olan fərq lər dən bi ri də bu idi ki, o, in san fi -
qur la rı na da ha çox yer ve rir di, am ma sa də cə 
si luet ya rat mır dı. O, qəh rə man la rı nın əh val-
ru hiy yə si ni ən in cə şt rix lə ri nə ki mi qeyd edir-
di. Ta ma şa çı nın gö zü önün də in san la tə biətin 
möh tə şəm har mo ni ya sı ya ra nır, san ki in san 
bir mə qam da tə biətə çev ri lir, ov qa tı nın ya zı-
nı, ya yı nı ya şa yır dı.  Rəng lər isə mə sa fə dən 
bir-bi ri lə qay na yıb-qa rı şır, bir-bi ri nə ho pur, 

Dahi Renuar -

Rənglərin 
nəğməkarı17 ya şın da Re nuar işin dən məh rum olur. 

Be lə ki, o dövr də ar tıq xü su si mö hür alət lə ri  
or ta ya çı xır, on lar isə əl işin dən tez və ucuz 
ba şa gə lir di. Re nuar  be lə bir çı xış yo lu ta pır; 
yel pik lə rin üs tü nə təs vir çək mə yə baş la yır. 
Son ra isə pər də is teh sal edən fab rik də ça lı şır. 

1862-ci il də Re nuar Qley rin atel ye sin də 
Sis ley, Ba zil, Pis sar ro və Se zann ki mi gənc  
rəs sam lar la ta nış olur. On lar təs vi ri sə nət-
də eks pe ri ment lər edir di lər. Hal bu ki öz lə ri 
də bi lir di ki, pub li ka nın alış dı ğı ma ne ra dan 
im ti na et mək hə mi şə an la şıl maz lıq do ğu rur. 
Ye ni lik çi gənc lər açıq ha va da iş lə yir və tə biət 
də yiş mə sin dən ası lı ola raq, öz təəs sü rat la rı-
nı an baan tab lo ya kö çü rür dü lər. Ta ma şa çı ya 
qa rı şıq rəng lər pa lit ra sı qey ri-adi gö rü nür dü; 
nor mal rəng lər dən is ti fa də im ka nı var ikən, 
be lə “qat ma qa rı şıq  rəng lər xaosu” nə yə gə-
rək? Hətt  a on la ra ağıl dan kəm ki mi ba xan lar 
be lə var dı. Am ma Re nuarın iş lə ri di gər im-
pres sionist lə rə nis bə tən da ha xoş qar şı la nır dı. 

“Əs lin də, heç nə yə əmin de yi lik”
Təəs sü rat çı gənc lə rin sər gi sin də Re nuarın 

əsə ri tən qid çi lə rin diq qə ti ni cəlb edir. Ye ga nə 
nöq san tab lo nun göz dən uzaq bir yer dən asıl-
ma sı idi. İmp res sionist lə rin hi ma yə da rı Pol 
Dyu rant ya zır dı: “Doğ ru dan mı siz elə dü şü-
nür sü nüz ki, Re nuar bu təh qi ri si zə ba ğış la ya-
caq? O, cə sa rət li ad dım atıb, eks pe ri ment edib. 
Əl bətt  ə, tab lo mü kəm məl ol ma sa da, hər hal da 
ma raq do ğu rur. O, be lə bir ye rə la yiq de yil di”. 

60-cı il lə rin son la rın da Re nuar Klod Mo ne 
ilə iş lə mə yə baş la yır. “Mən də dö yüş çü ru hu 
yox dur” de yən Re nuar dan fərq li ola raq, Mo ne 
güc lü xa rak te rə ma lik idi, Re nuar də fə lər lə ruh 
düş kün lü yü nə qa pı lıb əli nə fır ça ala bil mə di yi 
gün lər də Mo ne ona mə nə vi da yaq olur, 

lur və tən qid çi lər tə rə fi n dən heç də pis 

Di gər imp res sionist lər dən fərq li ola raq, Re-
nuar köh nə lə ri in kar et mir di:“Köh nə us ta la rın 
iş lə ri nə ba xan da, özü mü zü da hi ki mi gös tər mə-
yə gə rək yox dur. Rəs sam lıq xül ya de yil, sə nət-
dir. Sən bu sə nət də hər şey dən əv vəl vic dan lı iş çi 
ol ma lı san. Bə zi rəs sam lar isə öz iş lə ri nin us ta sı 
ol maq əvə zi nə, hər şe yi alt-üst edib lər; öz lə ri ni 
dağ ba şı na qo yub lar və elə bi lir lər ki, əgər göy 
rən gin ye ri nə qa ra rən gi qoy sa lar dün ya nın si-
ma sı nı də yi şə cək lər. Hə qi qət də isə biz heç nə yə 
tam əmin de yi lik, əs lin də, biz heç nə bil mi rik. 

Re nuar id dialı de yil di, sə nət də ki möv qe yi 
ilə lov ğa lan mır dı, ey ni za man da öz əsər lə ri-

rəs sam lar da ha yax şı edib lər”
Re nuar bir ne çə əsə ri nin uğur lu sa tı şın-

dan son ra özü nə Pa ris də bö yük bir ema lat-
xa na açır. 1873-cü il də “Rədd edi lən əsər-
lə rin sər gi sin də” bö yük uğur la çı xış edir. 
(1860-70-ci il lər də Pa ris Sa lo nu nun jü ri si tə-
rə fi n dən bə yə nil mə yən əsər lər “Rədd edi-
lən əsər lə rin  sər gi sin də” nü ma yiş edi lir di).

Növ bə ti il də isə o, imp res sionist lə rin bi-
rin ci sər gi si ni təş kil edir. Bu sər gi də onun beş 
tab lo su nü ma yiş olu nur du. “Rəq qa sə”, “Pa ris li 
qa dın”, “Qa dın ba şı” və s. Re nuar di gər lə ri nə nis-
bə tən da ha az tən qid olu nur du. Hətt  a ona “Lo ja” 
əsə ri ni 425 fran ka sat maq be lə mü yəs sər olur.

“Lo ja”dan son ra Re nuar öz ma ne ra sı nı də-
yi şir və ki çik yax ma lar la iş lə mə yə baş la yır. 
Bu üs lub ye ni təəs sü rat ya ra dır dı. Ta ma şa çı 
bu iş lə ri qav ra ma ğa hə lə ha zır de yil di, elə 
Re nuar da öz “qa nun la rı nı” in cə-
sə nə tə aşı la maq fi k rin dən 
uzaq idi,  am ma bə-
yə nil mək is tə yi-
ni də giz lə-
mir di. O, 

özü nü 
is la hat çı he sab et-
mir di. “Mən sa-
də cə ola raq, o 
iş lə məş ğu lam 
ki, mə nə qə-
dər də onu 
edib lər və 
m ə n  d ə n 
də yax şı 
edib lər”.

kəs öz 
nəğməsni 
oxu yur”

 Re nuar  bu 
fi  kir də idi ki, 

rəng kar lı ğı mu-
zey lər də öy rən mək 
la zım dır, am ma 

kor-ko ra nə yox. 
“Bu o de mək de-

yil ki, tab lo la-
rın üst qa tı nı 

t ə  m i z  l ə -
yib və al tın da kı 

“tryuk la ra” ba xıb  
Ra faelin əsər lə ri-
nin ox şa rı nı çək-
mək la zım dır. 
Hər kəs öz nəğ-
mə si ni oxu yur. 
Hər bir rəs sam 
öz döv rü nün 
təs vi ri sə nə ti ni 
ya rat ma lı dır”.

“Mə nim et dik lə ri mi köh nə “Hər 
kəs öz 

nəğməkarı
“Hər 

nəğməkarı
“Hər 

nəğməkarınəğməkarı



Hə də fə doğ ru
Cey lan 1959-cu il yan va rın 

26-da İs tan bul da dün ya ya gə-
lib. Ata sı Meh met Emin Cey lan 
aq rar sə na ye mü hən di si, ana sı 
Fat ma Cey lan isə ev dar qa dın 
olub. Mü hən dis ix ti sa sı na yi yə-
lə nən ata Cey lan böl gə nin ye ga-
nə təh sil li gən ci ki mi tə yi na tı nı 
Ça naq qa la nın Ye ni cə qə sə bə si nə 
alıb. Cey lan ailə si bu qə sə bə də 
çox ka sıb və çə tin gün lər ya şa yıb. 
Uşaq lı ğı nı ata yur du Ye ni cə də 
ke çi rən Nu ri Bil ge mək tə bi bi tir-
dik dən son ra Bo ğa zi çi Uni ver si-
te ti nin Elekt rik – elekt ro ni ka mü-
hən dis li yi fa kül tə si nə da xil olub. 
Ata sı qə sə bə də qal ma ğa məc bur 
ol sa da, ailə İs tan bu la kö çüb. 
Sək kiz il lik tə lə bə lik döv rü xey li 
proq res siv ke çib. Nu ri Bil ge bu 
dövr lər də fo toq rafl  ıq la məş ğul 
olub, çək di yi qey ri-adi kadr la rı 
ilə di gər lə rin dən fərq lə nib. Onun 
fo to la rı hə min döv rün bir çox ta-
nın mış in cə sə nət jur nal la rın da 
dərc olu nub. Bo ğa zi çi Uni ver si-
te ti ni bi tir dik dən son ra isə gənc 
Cey lan Me mar Si nan Uni ver si-
te tin də iki il lik ki no təh si li alıb. 
Cey lan hə dəfl  ə ri nə doğ ru 
inam la ad dım-
la ma ğı se vib. 

Hə lə uşaq yaş la rın da re jis sor “r” 
hər fi  ni de mək də çə tin lik çə kib. 
Ona gö rə də adı nı so ru şan da Nu-
ri yox, Bil ge de yər miş. Bil ge də 
qız adı ol du ğu üçün bir də fə ədə-
biy yat müəl li mi bü tün sin fi n qar-
şı sın da onu ələ sa lıb. “Hə yat da ən 
nif rət et di yim şey aşa ğı lan maq-
dır” de yən Cey lan elə hə min ge cə 
yat ma yıb, “r” de mə yi öy rə nib.

Hi ma la ya sə fər,
mar ket dən oğur luq
İs tan bul da Bo ğa zi çi Uni ver si-

te tin də təh sil al dı ğı il lər hə ya ta 
ba xı şı nı ta ma mi lə də yi şib. Re jis-
so run Av ro pa sev gi si və ma ra ğı 
da bu il lər də ar tıb. Uni ver si te ti 
bi tir dik dən son ra Av ro pa ya kö-
çə cə yi ni, ora da ya şa ya ca ğı nı dü-
şü nən Cey lan hə lə 17 ya şın da 
Lon do na yol la nıb. Ci bin də ki qə-
pik-qu ruş la İn gil tə rə pay tax tı na 
gə lən re jis sor res to ran la rın bi rin-
də qab yu yan ki mi iş lə yib. Pu lu 
qur ta rıb, ça rə siz qa lan da isə mar-

ket dən oğur luq edib. İkin ci də fə 
oğur lu ğa cəhd edən də iş ba şın da 
ya xa la nıb: “On beş ya şın da bir 
oğ lan qo lum dan tu tub kü çə yə çı-
xar dı. Aya ğım büd rə di, yı xıl dım. 
İlk də fə özü mü bu qə dər aşa ğı-
lan mış və təh qir olun muş hiss 
et dim. Saat lar la pi ya da ye ri dim, 
bir dən kü çə də ki güz gü də özü-
mü, yə ni, hə qi qət lə ri gör düm. 
Av ro pa də yər lə ri nin, in san la-
rı nın mə nə nə qə dər yad ol du-
ğu nu an la dım”. 

Av ro pa ilə vi da la şan 
re jis sor elə ilk 
für sət də Ne pa-
la uçub. 400 km 
pi ya da yol qət 
et dik dən son ra 
Hi ma lay da ğı nın 
ətək lə ri nə ça tıb. 
Am ma ax tar dı ğı 
sü ku tu bu ra da 
da ta pa bil mə yib. 
İlk də fə sə ya hət 
və ma cə ra la rın da 
için də ki boş lu ğu 
dol dur ma ğa qa-
dir ol ma dı ğı nı an-
la yıb. Tür ki yə üçün 
da rıx dı ğı nı hiss edib 
və qa yı dıb. Bu qa yı dış onu 
ki no ya da ha da ya xın laş dı rıb.

Cey la nın 
qəh rə man la rı

İs tan bu la qa yıt dıq dan son-
ra hər bi xid mə tə yol la nan re-
jis sor ni zam-in ti zam an la yı şı 
ilə ta nış olub. An ka ra da ke çən 
əs gər lik il lə ri za ma nı Cey lan 
öl kə sin də ki zən gin in san mo-
zaika sı ilə ta nış olub. Tür ki-
yə yə və türk lə rə ye ni dən aşiq 
olan re jis sor məhz hər bi xid-
mət za ma nı ki no çək mək qə-
ra rı na gə lib. Pay taxt da kı ki tab 
ev lə ri nin bi rin də ki ne ma toq-
ra fi ya möv zu sun da olan bü-
tün ki tab la rı oxu yub, ki no nu 
və özü nü kəşf edib.

Nu ri Bil ge çək di yi fi lm lə rin 
bü tün iş lə ri ni özü gö rüb. Sse-
na ri üzə rin də də qiq lik lə iş lə yib, 
re jis sor luq edib, pro dü ser li yi 
də öz üzə ri nə gö tü rüb. Ki no ya 
ilk ad dı mı nı “Ko za” ad lı qı sa 
fi l mi ilə atan re jis sor bu fi lm-
lə Kann ki no fes ti va lı na qa tı lıb.

1997-ci il də ilk tam met raj lı “Qə-
sə bə” fi l mi ni çə kib. Re jis so-
ra bö yük şöh rət gə ti rən ek ran 
əsə ri isə 2002-ci il də çək di yi 
“Uzaq” fi l mi olub. Film Kann da 
“Bö yük jü ri” mü ka fa tı nı qa za-
nıb. Baş ro lun ifa çı la rı Mu zaff  er 
Öz de mir və Meh met Emin Top-
rak isə ən yax şı akt yor mü ka fa-
tı nı bö lü şüb lər. Cey la nın ya xın 
qo hu mu Meh met Emin Top rak 
mü ka fat lan dır ma mə ra si mi nə 
bir ne çə gün qal mış av to mo bil 
qə za sın da hə lak olub. Ən yax şı 
akt yor mü ka fa tı nı ailə adın dan 
səh nə yə çı xan Eb ru Cey lan alıb. 
2006-cı il də çək di yi “İq lim lər” 
fi l min də Nu ri Bil ge Cey lan xa-
nı mı Eb ru Cey lan ilə ka me ra nın 
qar şı sı na ke çib. Bu fi lm də Cey-
lan ailə si baş rol la rı ifa edib lər. 

2008-ci il də baş tu tan növ bə-
ti Kann fes ti va lın da Nu ri Bil gə 
“Üç mey mun” fi l mi ilə ən yax şı 
re jis sor no mi na si ya sı üz rə mü-
ka fa ta la yiq gö rü lüb.

“İn san lar hə yat da tən ha dı lar. 
Bu da ha çox ki şi-qa dın mü na si-
bət lə rin də hiss olu nur. Bu kə dər 
hə ya tın ən fa ciəli tə rə fi  dir. Bu nu 
ki no ya gə tir mək qə dər gö zəl heç 

nə ola bil məz” - de yən re jis sor 
“Üç mey mun”da məhz bu 

kə də ri ek ran laş dı rıb.
Cey la nın ilk fi lm lə rin-

də ailə üzv lə ri və ya xın 
dost la rı çə ki lib. Mad di 
çə tin lik lər lə üz lə şən re-
jis so run ya xın la rı na üz 
tut ma sı nın sə bə bi həm 
də kas tinq lə ri sev mə-
mə si və ye ni in san lar la 
ta nış ol maq dan çə kin-
mə si olub. Məhz “Üç 
mey mun”dan son ra 
re jis sor dost-ta nış la 
sa ğol la şıb və pe şə kar 
akt yor lar la iş lə mə-
yə baş la yıb. Film də 

Ha ti cə As lan, Ah-
met Rı fat Şun qar, 
Ya vuz Bin göl ki-
mi məş hur si ma-
lar çə ki lib.

Re jis so run ən 
uğur lu fi lm lə rin-
dən bi ri he sab olu-
nan “Bir za man lar 

Ana do lu da” da 64-cü Kann 
ki nofes ti va lı nın “Bö yük jü ri” 
mü ka fa tı nı qa za nıb. Bu fi lm də 
də re jis sor rus ədə biy ya tın-
dan, xü su si lə də Çe xov dan tə-

sir lən di yi ni giz lət mə yib.

Nu ri Bil ge de mək olar ki, hər fi l-
min də An ton Çe xo vu “sa lam la yır”. 
Ya ra dı cı lı ğı nın ilk il lə rin də çək di yi 
“Qə sə bə” fi l mi bö yük rus ya zı çı sı-
na it haf olu nub. O, mü sa hi bə lə rin-
də rus ədə biy ya tı na və Çe xo va hey-
ran ol du ğu nu heç vaxt giz lət mə yib. 

Cey la nın il ham 
mən bə yi

Keç miş də pe şə kar fo toq raf olan 
Cey lan sa bit-uzun kadr la ra üs tün-
lük ve rir. Bə dii plan da o, tə biətin 
tən ha in sa nın da xi li alə mi ni nü-
ma yiş et di rən ro man tik pey zaj-
la rı na önəm ve rir. Cey lan mü-
sa hi bə lə ri nin bi rin də eti raf edib: 
“Rəs sam lıq mə nim üçün il ham 
mən bə yi dir. Mən “İq lim lər” fi l mi-
ni çə kən də Kas par Da vid Frid ri xin 
“Du man də ni zi üzə rin də” tab lo su 
haq da çox dü şü nür düm. Şə kil də 
pey za ja ta ma şa edən ki şi ar xa dan 
təs vir olu nub”. Frid ri xin ro man-
tik pey zaj la rı Cey la nın qa ran-
lıq sti lis ti ka sı nı tə cəs süm et di rir.

“Uzaq” fi l min də öz şə hə ri-
ni tərk edən qəh rə man lar dan 
bi ri ayaq sax la ya raq ka me ra 
qar şı sın da da ya nır və kü rə yi-
ni ta ma şa çı la ra çe vi rə rək uzun 
müd dət doğ ma şə hə rə ta ma-
şa edir. Bu, “İq lim lər” fi l min-
də də tək rar olu nur. Cey la nın 
qəh rə ma nı qar la ör tül müş çay 
və tut qun sə ma al tın da kı kör-
pü nün üzə rin də da ya na raq öz 
hə ya tı haq da dü şü nür. “Tar-
kovs ki il ham al dı ğım re jis sor-
lar dan dır. Ni yə onu seç mi şəm? 
Çün ki uzun səh nə lə rə üs tün-
lük ve ri rəm və Tar kovs ki də də 
be lə uzun kadr lar var. Düz dür, 
sev gim üçün baş qa re jis sor lar 
da var, la kin ən düz gün se çim 
Tar kovs ki dir”.

İn gi lis jur na lis ti Met Bo şen-
ski yə ver di yi mü sa hi bə sin də 
Cey lan eti raf edib: “So la ris”ə ilk 
də fə ba xan da Tar kovs ki ni ta nı-
mır dım. Uni ver si te ti miz də nü-
ma yiş olu nan da iz lə dim və fi l mi 
ba şa düş mə yib ya rım çıq çıx dım. 
Am ma Lon don da ya şa dı ğım və 
gün də 2-3 fi lm iz lə di yim vaxt-
lar da “So la ris”ə ye ni dən bax-
dım, çox tə sir lən dim və gün lər lə 
ya dım dan çıx ma dı”.

Səs siz və sis tem li təs vir lə ri 
Cey la nı klas sik in cə sə nə tə yön-
lən di rir. Səs siz təs vir lə ri nə gö rə 
re jis so ru mü ha ki mə et mək ol-
maz. Hər hal da, onun fi lm lə ri ilə 
siz art-te ra pi ya ke çə bi lər si niz.

Leyla ƏLİYEVA
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Ö
tən ay Tür ki yə nin 
Sİ YAD (Si ne ma 
Ya zar la rı Dər nə-
yi) təş ki la tı “100 

ilin ən yax şı 10 türk fil-
mi”ni se çib. Si ya hı da 56 
yaş lı re jis sor Nu ri Bil ge 
Cey la nın “Bir za man lar 
Ana do lu da” fil mi də var. 
“Ən çə tin şey özü nü ba şa 
düş mək dir” de yən Cey lan 
bü tün film lə rin də şəx si 
hə ya tı nı, özü nü, ver di yi 
qə rar la rı, ar zu la rı nı an-
la ma ğa, ta ma şa çı ya çat-
dır ma ğa ça lı şır. Cey lan öz 
işiy lə məş ğul olan re jis-
sor dur, onun üçün əsas 
şərt şüural tı sı nı “if şa et-
mək” və şəx si hə ya tıy la 
bağ lı pər də lə ri aç maq dır. 
Ma raq lı dır ki, bü tün film-
lə rin də ya xın qo hum la rı 
çə ki lir. O, həm va li deyn-
lə ri, həm də ar va dı ilə 
ara sın da kı mü na si bət lə ri 
ek ran laş dır maq la, ha di-
sə lə rə kə nar dan bax maq 
və nə ti cə çı xar maq, için-
də ki bü tün qa ran lıq la ra 
işıq tut maq is tə yir. Onun 
üçün özü nü kəşf yo lu 
bur dan ke çir...
Ötən ilin ma yın da Cey-
la nın so nun cu fil mi “Qış 
yu xu su” 67-ci Kann ki-
no fes ti va lı nın baş mü ka-
fa tı nı – “Qı zıl Pal ma” bu-
da ğı nı qa za nıb. O, Yıl maz 
Gü ney dən son ra bu uğu-
ra im za atan ikin ci türk 
re jis so ru dur.

Nuri Bilge Ceylan 
Kannı fəth edən türk

Hə də fə doğ ru
Cey lan 1959-cu il yan va rın 

26-da İs tan bul da dün ya ya gə-
lib. Ata sı Meh met Emin Cey lan 
aq rar sə na ye mü hən di si, ana sı 
Fat ma Cey lan isə ev dar qa dın 
olub. Mü hən dis ix ti sa sı na yi yə-
lə nən ata Cey lan böl gə nin ye ga-
nə təh sil li gən ci ki mi tə yi na tı nı 
Ça naq qa la nın Ye ni cə qə sə bə si nə 
alıb. Cey lan ailə si bu qə sə bə də 
çox ka sıb və çə tin gün lər ya şa yıb. 
Uşaq lı ğı nı ata yur du Ye ni cə də 
ke çi rən Nu ri Bil ge mək tə bi bi tir-
dik dən son ra Bo ğa zi çi Uni ver si-
te ti nin Elekt rik – elekt ro ni ka mü-
hən dis li yi fa kül tə si nə da xil olub. 
Ata sı qə sə bə də qal ma ğa məc bur 
ol sa da, ailə İs tan bu la kö çüb. 
Sək kiz il lik tə lə bə lik döv rü xey li 
proq res siv ke çib. Nu ri Bil ge bu 
dövr lər də fo toq rafl  ıq la məş ğul 
olub, çək di yi qey ri-adi kadr la rı 
ilə di gər lə rin dən fərq lə nib. Onun 
fo to la rı hə min döv rün bir çox ta-
nın mış in cə sə nət jur nal la rın da 
dərc olu nub. Bo ğa zi çi Uni ver si-
te ti ni bi tir dik dən son ra isə gənc 
Cey lan Me mar Si nan Uni ver si-
te tin də iki il lik ki no təh si li alıb. 
Cey lan hə dəfl  ə ri nə doğ ru 
inam la ad dım-
la ma ğı se vib. 

ket dən oğur luq edib. İkin ci də fə 
oğur lu ğa cəhd edən də iş ba şın da 
ya xa la nıb: “On beş ya şın da bir 
oğ lan qo lum dan tu tub kü çə yə çı-
xar dı. Aya ğım büd rə di, yı xıl dım. 
İlk də fə özü mü bu qə dər aşa ğı-
lan mış və təh qir olun muş hiss 
et dim. Saat lar la pi ya da ye ri dim, 
bir dən kü çə də ki güz gü də özü-
mü, yə ni, hə qi qət lə ri gör düm. 
Av ro pa də yər lə ri nin, in san la-
rı nın mə nə nə qə dər yad ol du-
ğu nu an la dım”. 

Av ro pa ilə vi da la şan 
re jis sor elə ilk 
für sət də Ne pa-
la uçub. 400 km 
pi ya da yol qət 
et dik dən son ra 
Hi ma lay da ğı nın 
ətək lə ri nə ça tıb. 
Am ma ax tar dı ğı 
sü ku tu bu ra da 
da ta pa bil mə yib. 
İlk də fə sə ya hət 
və ma cə ra la rın da 
için də ki boş lu ğu 
dol dur ma ğa qa-
dir ol ma dı ğı nı an-
la yıb. Tür ki yə üçün 
da rıx dı ğı nı hiss edib 
və qa yı dıb. Bu qa yı dış onu 
ki no ya da ha da ya xın laş dı rıb.

“İn san lar hə yat da tən ha dı lar. 
Bu da ha çox ki şi-qa dın mü na si-
bət lə rin də hiss olu nur. Bu kə dər 
hə ya tın ən fa ciəli tə rə fi  dir. Bu nu 
ki no ya gə tir mək qə dər gö zəl heç 

nə ola bil məz” - de yən re jis sor 
“Üç mey mun”da məhz bu 

kə də ri ek ran laş dı rıb.
Cey la nın ilk fi lm lə rin-

də ailə üzv lə ri və ya xın 
dost la rı çə ki lib. Mad di 
çə tin lik lər lə üz lə şən re-
jis so run ya xın la rı na üz 
tut ma sı nın sə bə bi həm 
də kas tinq lə ri sev mə-
mə si və ye ni in san lar la 
ta nış ol maq dan çə kin-
mə si olub. Məhz “Üç 
mey mun”dan son ra 
re jis sor dost-ta nış la 
sa ğol la şıb və pe şə kar 
akt yor lar la iş lə mə-
yə baş la yıb. Film də 

Ha ti cə As lan, Ah-
met Rı fat Şun qar, 
Ya vuz Bin göl ki-
mi məş hur si ma-
lar çə ki lib.

Re jis so run ən 
uğur lu fi lm lə rin-
dən bi ri he sab olu-
nan “Bir za man lar 

Ana do lu da” da 64-cü Kann 
ki nofes ti va lı nın “Bö yük jü ri” 
mü ka fa tı nı qa za nıb. Bu fi lm də 
də re jis sor rus ədə biy ya tın-
dan, xü su si lə də Çe xov dan tə-

sir lən di yi ni giz lət mə yib.

“Uzaq” fi l min də öz şə hə ri-
ni tərk edən qəh rə man lar dan 
bi ri ayaq sax la ya raq ka me ra 
qar şı sın da da ya nır və kü rə yi-
ni ta ma şa çı la ra çe vi rə rək uzun 
müd dət doğ ma şə hə rə ta ma-
şa edir. Bu, “İq lim lər” fi l min-
də də tək rar olu nur. Cey la nın 
qəh rə ma nı qar la ör tül müş çay 
və tut qun sə ma al tın da kı kör-
pü nün üzə rin də da ya na raq öz 
hə ya tı haq da dü şü nür. “Tar-
kovs ki il ham al dı ğım re jis sor-
lar dan dır. Ni yə onu seç mi şəm? 
Çün ki uzun səh nə lə rə üs tün-
lük ve ri rəm və Tar kovs ki də də 
be lə uzun kadr lar var. Düz dür, 
sev gim üçün baş qa re jis sor lar 
da var, la kin ən düz gün se çim 
Tar kovs ki dir”.

İn gi lis jur na lis ti Met Bo şen-
ski yə ver di yi mü sa hi bə sin də 
Cey lan eti raf edib: “So la ris”ə ilk 
də fə ba xan da Tar kovs ki ni ta nı-
mır dım. Uni ver si te ti miz də nü-
ma yiş olu nan da iz lə dim və fi l mi 
ba şa düş mə yib ya rım çıq çıx dım. 
Am ma Lon don da ya şa dı ğım və 
gün də 2-3 fi lm iz lə di yim vaxt-
lar da “So la ris”ə ye ni dən bax-
dım, çox tə sir lən dim və gün lər lə 
ya dım dan çıx ma dı”.

Səs siz və sis tem li təs vir lə ri 
Cey la nı klas sik in cə sə nə tə yön-
lən di rir. Səs siz təs vir lə ri nə gö rə 
re jis so ru mü ha ki mə et mək ol-
maz. Hər hal da, onun fi lm lə ri ilə 
siz art-te ra pi ya ke çə bi lər si niz.

Leyla ƏLİYEVA

Hə də fə doğ ru

ra im za atan ikin ci türk 
re jis so ru dur. Kannı fəth edən türkKannı fəth edən türk
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Ki noul duz, “Giz li ma te rial-
lar” se rialı nın qəh rə ma-
nı Cil lian An der so nun 
qa dın la ra həsr et di yi 

növ bə ti ki ta bı işıq üzü gö rə cək.
Cil lian An der son 2014-cü il-
də fan tas tik janr da ədə bi əsər lər 

yaz ma ğa baş la yıb. La kin ədə bi tən-
qid çi lə rin fi k rin cə, hə min əsər lər 

best sel le rə çev ri lə bil mə di. An-
caq bu uğur suz luq akt ri sa nı 

ruh dan sal ma dı, akt ri sa 
ədə bi ya ra dı cı lı ğı nı da-
vam et dir mək də is rar lı 

ol du ğu nu bil dir di. Ar dın ca 
An der son özü nün ikin ci ki ta bı-

nı yaz ma ğa baş la dı. “Biz” ad la nan 
ki tab ya zı çı Cen ni fer Neydl lə bir gə 

ya zı lıb. “Biz, “Biz” ki ta bı nı qa dın la ra 
həsr edi rik və bu nun la de mək 

is tə dik ki, zəif cin sin nü ma-
yən də lə ri bir-bi ri nə dəs tək 
ol ma lı dır”. Onun söz lə ri nə 

gö rə, yal nız bir lik də bü tün 
çə tin lik və təz yiq lər dən qo run maq olar.

Gün ter Qras sın çap olunmayan 
gündəlikləri tapıldı

Al ma ni ya ya zı çı sı, No bel mü ka fat çı sı Gün ter Qras sın çap 
olun ma mış gün də lik lə ri ta pı lıb. Bu ba rə də mət buata 
müəl li fi n ev-mu ze yi nin di rek to ru Yorq-Fi lipp Tom sa 
mə lu mat ve rib. 

Gün də lik lər də ki ilk qeyd 1955-ci ilə aid dir. Qrass do ğul du ğu Lü bek şə-
hə rin dən Ber li nə hə min il gə lib. Qeyd lə ri ya zı çı öz ka ti bə si nə diq tə edib. 
Tom sa nın söz lə ri nə gö rə, Qrass bun la rı çap et dir mə yi dü şü nür müş.

Bu ilin pa yı zın da Lü bek də ya zı çı nın əv vəl lər mə lum ol ma yan mək-
tub la rı sər gi yə çı xa rı la caq. Hə min mək tub lar 1950-ci il lər də ya zı lıb və 
on lar Qras sın Düs sel dorf da vax ti lə ya şa dı ğı ev dən ta pı lıb. 

Qeyd edək ki, XX əsr al man ədə biy-
ya tı nın ən bö yük nü ma yən də lə rin dən 
olan Gün ter Qrass ap re lin 13-də 87 
ya şın da və fat edib. 1999-cu il də No bel 

mü ka fa tı alan ya zı çı özü-
nün “Tə nə kə tə bil” ro ma nı 
ilə şöh rət qa za nıb. Ap re lin 23-də Mad ri din Alak li-de-Ena res 

Uni ver si te tin də nü fuz lu is pan mü ka fa-
tı nın – “Ser van tes” ədə bi mü ka fa tı nın 
təq di met mə mə ra si mi ke çi ri lib. Bu mü-

ka fat is pan ədə biy ya tı nın No be li kimi qə bul olu nur 
və hər il Mi gel de Ser van te sin ölü mü nün il dö nü-
mün də təq dim edi lir. Bu il hə min mü ka fa ta ta nın mış 
ya zı çı və jur na list Xuan Qoy ti so lo la yiq gö rü lüb.

İs pa ni ya nın Mə də niy yət Na zir li yi 125 
min av ro luq mü ka fa tı 84 yaş lı ya zı çı və 
jur na list Xuan Qoy ti so lo ya ve rib. Mü ka-
fa tı kral VI Fi lip və onun hə yat yol da şı 
Le ti si ya şəx sən təq dim edib lər. 

Xuan Qoy ti so lo hə lə 1960-cı il lər-
dən şöh rət qa za nıb. Hə min dövr-
dən in di yə qə dər o, və tə nin də 
ən çox oxu nan ya zı çı dır. Mə ra-
ke şin Tan jer şə hə rin də ki Ser van-
tes İn sti tu tu nun el mi ki tab xa na sı 
X.Qoy ti so lo nun adı nı da şı yır. 

Ya zı çı əsər lə rin də kor rup si ya, iş-
siz lik, imiq ra si ya prob lem lə ri və uşaq 
yox sul lu ğu mə sə lə lə ri nə to xu nur. O, 
özü nün qey ri-ənə nə vi ori yen ta si ya sı nı 
giz lət mir və bu nu tən qid edən si ya sət-
çi lə ri qı na yır. Qoy ti so lo öm rü nün çox 
his sə si ni İs pa ni ya dan kə nar da ke çi rib. 1990-cı il lər də o, Bos ni ya və Çe çe-
nis tan da müx bir iş lə yib, ABŞ-ın müx tə lif uni ver si tet lə rin də dərs de yib.

“Platonov” mükafatı 
Andrey Bitova verildi
Vo ro nej də ke çi ri lən Pla to nov fes ti va lı çər çi və sin də And rey 

Pla to nov adı na mü ka fa tın təq di met mə mə ra si mi ke çi ri lib. 
2015-ci ilin mü ka fa tı na rus ya zı çı sı And rey Bi tov la yiq gö-
rü lüb. Onu da qeyd et mək la zım dır ki, bu il fi  nal da hə mi şə-

kin dən xey li az, cə mi al tı müəl lif olub.
Mü ka fa tın büd cə si 1 mil yon rubl təş kil edir. Bu il dən 

eti ba rən hə min mü ka fa tı alan la ra döş ni şan la rı da 
təq dim edi lə cək.

Ya zı çı And rey Pla to no va həsr olun muş fes ti val 
isə Ru si ya da 2011-ci il dən hər il ke çi ri lir. Bu il iyun 
ayı nın 3-dən 14-ə qə dər ke çi ri lə cək fes ti val da 19 
öl kə nin nü ma yən də lə ri – ya zı çı lar, şair lər, mu si-

qi çi lər, re jis sor lar, rəs sam və hey kəl tə raş-
lar iş ti rak edə cək lər.

Müx tə lif il lər də ya zı çı lar dan Bo-
ris Ye ki mov, Mi xail Plet nev, Alek-

sandr Pet rov “Pla to nov” mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb lər.

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo 
– “Pedro Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo 

Nerudayla yaşanan ömür”, “Latın Amerikası 
romanı”, “Xilas yolunun yolçuları”, 

“Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 
“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – 

“Tanrıların istehzası”, Jasmina Mixayloviç 
– “Xəzər dənizinin sahillərində”, “Serbcə-

Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” 
şeir antologiyası) kitabları şəhərin aşağıdakı 

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.
 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tab.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Hol li vu dun ul duz ak-
tri sa sı An ce li na Co li 
BMT tri bu na sın dan 
Su ri ya  və ora da ya-

şa yan qaç qın la rın və ziy yə ti ilə 
bağ lı kəs kin tən qi di fi  kir lər lə çı-
xış edib.

BMT-nin xoş mə ram lı sə fi  ri bil-
di rib ki, təm sil olun du ğu təş ki la tın 
əsas məq sə di hər bi mü na qi şə yə 
son qoy maq dan və gü nah sız in san-
la rın hə ya tı nı xi las et mək dən iba rət 
ol ma lı dır. Am ma bu və ziy yət 2011-
ci il dən bu gü nə qə dər də yiş məz 
ola raq qa lır.

Xa tır la daq ki, Su ri ya da konfl  ikt 
ya ra nan gün dən Co li 11 də fə hə-
min əra zi lə rə baş çə kə rək dü şər gə-
lər də ya şa yan qaç qın lar la gö rü şüb. 
Hə min əra zi də ya şa yan min lər lə 
in sa nın ya şa yı şı nı öz göz lə ri ilə gö-
rüb.

BMT tri bu na sın dan çı xış edən 
akt ri sa mə sə lə nin həl lin də rol oy-
na ya bi lən hər bir in sa nın şəx sən 
hə min əra zi lə rə get mə si ni və mə-
sə lə nin nə qə dər cid di ol du ğu nu öz 
göz lə ri lə gör mə si ni tək lif edib.

Hazırladı: NARINGÜL

i noul duz, “Giz li ma te rial-
lar” se rialı nın qəh rə ma-
nı Cil lian An der so nun 

də fan tas tik janr da ədə bi əsər lər 
yaz ma ğa baş la yıb. La kin ədə bi tən-

qid çi lə rin fi k rin cə, hə min əsər lər 
best sel le rə çev ri lə bil mə di. An-

caq bu uğur suz luq akt ri sa nı 
ruh dan sal ma dı, akt ri sa 
ədə bi ya ra dı cı lı ğı nı da-
vam et dir mək də is rar lı 

ol du ğu nu bil dir di. Ar dın ca 
An der son özü nün ikin ci ki ta bı-

nı yaz ma ğa baş la dı. “Biz” ad la nan 
ki tab ya zı çı Cen ni fer Neydl lə bir gə 

ya zı lıb. “Biz, “Biz” ki ta bı nı qa dın la ra 
həsr edi rik və bu nun la de mək 

is tə dik ki, zəif cin sin nü ma-
yən də lə ri bir-bi ri nə dəs tək 
ol ma lı dır”. Onun söz lə ri nə 

gö rə, yal nız bir lik də bü tün 
çə tin lik və təz yiq lər dən qo run maq olar.

Cil lian An der so n qadınlara
kitab həsr edəcək

İspan ədəbiyyatının Nobelini 
Xuan Qoytisolo aldı

p re lin 23-də Mad ri din Alak li-de-Ena res 
Uni ver si te tin də nü fuz lu is pan mü ka fa-
tı nın – “Ser van tes” ədə bi mü ka fa tı nın 
təq di met mə mə ra si mi ke çi ri lib. Bu mü-

ka fat is pan ədə biy ya tı nın No be li kimi qə bul olu nur 
və hər il Mi gel de Ser van te sin ölü mü nün il dö nü-
mün də təq dim edi lir. Bu il hə min mü ka fa ta ta nın mış 
ya zı çı və jur na list Xuan Qoy ti so lo la yiq gö rü lüb.

İs pa ni ya nın Mə də niy yət Na zir li yi 125 
min av ro luq mü ka fa tı 84 yaş lı ya zı çı və 
jur na list Xuan Qoy ti so lo ya ve rib. Mü ka-
fa tı kral VI Fi lip və onun hə yat yol da şı 

Xuan Qoy ti so lo hə lə 1960-cı il lər-
dən şöh rət qa za nıb. Hə min dövr-

ke şin Tan jer şə hə rin də ki Ser van-
tes İn sti tu tu nun el mi ki tab xa na sı 

Ya zı çı əsər lə rin də kor rup si ya, iş-
siz lik, imiq ra si ya prob lem lə ri və uşaq 
yox sul lu ğu mə sə lə lə ri nə to xu nur. O, 
özü nün qey ri-ənə nə vi ori yen ta si ya sı nı 
giz lət mir və bu nu tən qid edən si ya sət-
çi lə ri qı na yır. Qoy ti so lo öm rü nün çox 

Xuan Qoytisolo aldı

Hol li vu dun ul duz ak-

Ancelina 
Coli

BMT-də 
tənqidi 

çıxış etdi

eti ba rən hə min mü ka fa tı alan la ra döş ni şan la rı da 
təq dim edi lə cək.

Ya zı çı And rey Pla to no va həsr olun muş fes ti val 
isə Ru si ya da 2011-ci il dən hər il ke çi ri lir. Bu il iyun 
ayı nın 3-dən 14-ə qə dər ke çi ri lə cək fes ti val da 19 
öl kə nin nü ma yən də lə ri – ya zı çı lar, şair lər, mu si-

qi çi lər, re jis sor lar, rəs sam və hey kəl tə raş-
lar iş ti rak edə cək lər.

Müx tə lif il lər də ya zı çı lar dan Bo-
ris Ye ki mov, Mi xail Plet nev, Alek-

sandr Pet rov “Pla to nov” mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb lər.

on lar Qras sın Düs sel dorf da vax ti lə ya şa dı ğı ev dən ta pı lıb. 
Qeyd edək ki, XX əsr al man ədə biy-

ya tı nın ən bö yük nü ma yən də lə rin dən 
olan Gün ter Qrass ap re lin 13-də 87 
ya şın da və fat edib. 1999-cu il də No bel 

mü ka fa tı alan ya zı çı özü-
nün “Tə nə kə tə bil” ro ma nı 
ilə şöh rət qa za nıb.

N 16(25) 1.05.2015

Ki noul duz, “Giz li ma te rial-
lar” se rialı nın qəh rə ma-
nı Cil lian An der so nun 
qa dın la ra həsr et di yi 

növ bə ti ki ta bı işıq üzü gö rə cək.
Cil lian An der son 2014-cü il-
də fan tas tik janr da ədə bi əsər lər 

yaz ma ğa baş la yıb. La kin ədə bi tən-
qid çi lə rin fi k rin cə, hə min əsər lər 

best sel le rə çev ri lə bil mə di. An-
caq bu uğur suz luq akt ri sa nı 

vam et dir mək də is rar lı 
ol du ğu nu bil dir di. Ar dın ca 

An der son özü nün ikin ci ki ta bı-
nı yaz ma ğa baş la dı. “Biz” ad la nan 
ki tab ya zı çı Cen ni fer Neydl lə bir gə 

ya zı lıb. “Biz, “Biz” ki ta bı nı qa dın la ra 
həsr edi rik və bu nun la de mək 

kitab həsr edəcək

Oxu cu la rın nə zə ri nə
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