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Pre zi dent İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli-
ye va pay tax tın Ya sa mal 
ra yo nun da Azər bay can 

Mil li Kon ser va to ri ya sı nın in zi-
ba ti-təd ris komp lek si nin ya xın-
lı ğın da sa lı nan ye ni park da ya ra-
dı lan şə rait lə ta nış olub lar.

Park 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, de ko ra tiv bə zək və gül 
kol la rı əki lib, otu ra caq lar qo yu-
lub, müasir fəv va rə qu raş dı rı lıb. 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri-
ya sı nın ye ni in zi ba ti-təd ris komp-
lek si nin ya xın lı ğın da yer lə şən bu 
müasir is ti ra hət mə ka nı nın özəl li-
yi ni ar tı ran mə qam lar dan bi ri də 
odur ki, bu ra da klas sik mu si qi lər 
səs lən di ri lə cək. Bu da par ka gə-
lən lər üçün əla və mə nə vi is ti ra hət 
im ka nı ya ra da caq. Bir söz lə, ye ni 
park da sa kin lə rin is ti ra hə ti ni mə-
na lı təş kil et mək üçün bü tün zə-
ru ri iş lər gö rü lüb.

Son dövr lər də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin tap şı rı ğı ilə Ba kı şə hə-
rin də park lar və xi ya ban lar əsas lı 
şə kil də ye ni dən qu ru lur, ye ni is-
ti ra hət gu şə lə ri ya ra dı lır. Bü tün 
bun lar sa kin lə rin və şə hə ri mi zə 
gə lən qo naq la rın ra hat lı ğı üçün 
real laş dı rı lan la yi hə lə rin bir his sə-
si dir. Bu park da Ba kı şə hə ri nin si-
ma sı nın da ha da gö zəl ləş mə si ba-
xı mın dan ol duq ca əhə miy yət li dir. 
Bu cür la yi hə lə rin ic ra sı bir da ha 
sü but edir ki, pay tax tı mı zın abad-
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də gö rü lən 
iş lər da vam lı dır, on lar yük sək key-
fi y yət lə və vax tın da ye ri nə ye ti ri lir.

Müasir üs lub da, ori ji nal di-
zayn da ya ra dı lan bu park ilə Ba-
kı nın gəz mə li yer lə ri nə da ha bir 
ün van əla və edi lib. Be lə lik lə, “Ba-
kı-2015” bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
ərə fə sin də açı lan bu park öl kə mi-
zə gə lən qo naq la ra pay tax tı mı zın 
da ha bir is ti ra hət mər kə zi nin gö-
zəl li yi ni nü ma yiş et di rə cək.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev və xa-

nı mı, “Ba kı-2015” bi rin ci Av ro-
pa Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi-
tə si nin səd ri Meh ri ban Əli ye va 
Av ro pa Oyun la rı çər çi və sin də 

ka man dan oxat ma ya rış la rı nın 
ke çi ri lə cə yi To fi q Bəh ra mov adı-
na Res pub li ka Sta dionun da ya-
ra dı lan şə rait lə ta nış olub lar.

Gənc lər və id man na zi ri Azad 
Rə hi mov gö rü lən iş lər lə bağ lı 

döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat 
ve rib. 

Qeyd edək ki, “Ba kı-2015” ilk 
Av ro pa Oyun la rı za ma nı bu sta-
dion da ke çi ri lə cək ka man dan 
oxat ma ya rış la rın da 39 öl kə dən 

64-ü qa dın və 64-ü ki şi ol maq la, 
128 id man çı iş ti rak edə cək. At-
let lər iyu nun 16-dan 22-dək me-
dal lar uğ run da mü ba ri zə apa ra-
caq lar. 

Pre zi dent İl ham Əli yev və 
ilk Av ro pa Oyun la rı nın Təş ki-
lat Ko mi tə si nin səd ri Meh ri ban 
Əli ye va sta dionun sxe mi ilə 
ta nış olub lar. Oyun lar za ma-
nı id man çı lar, me dia iş çi lə ri və 
av ro pa lı qo naq lar üçün ay rı ca 
is ti ra hət otaq la rı, mü sa hi bə-
lər üçün xü su si zo na ay rı lıb. 
Məşq mey da nın da id man çı lar 
üçün 22 hə dəf tə yin olu nub. Bir 
hə dəf mak si mum üç id man-
çı üçün nə zər də tu tu lub. Ya rış 
mey da nı üçün isə iki hə dəf tə-
yin edi lib. Hə dəfl  ə id man çı ara-
sın da mə sa fə 70 metr dir. Hə də-
fi n diamet ri 122 san ti metr təş kil 
edir. Ka man dan oxat ma ya rı şı 
Olim pi ya Oyun la rı ara sın da fi -
zi ki məh du diy yət li şəxs lər də 
da xil ol maq la hər kə sə ey ni 
im kan lar ve rən ye ga nə oyun-
dur. Ya rış la ra gə lən ta ma şa çı lar 
üçün bu ra da xü su si tibb mən-
tə qə si də fəaliy yət gös tə rə cək. 
Bu ra da ça lı şan lar üçün ra hat iş 
mü hi ti ya rat maq məq sə di lə xü-
su si fa si lə və is ti ra hət otaq la rı 
ay rı lıb. 

Av ro pa nın məş hur ox atan 
id man çı la rı 7 ya rış gü nü müd-
də tin də To fi q Bəh ra mov adı na 
Res pub li ka Sta dionun da qa li-
biy yət uğ run da mü ba ri zə apa ra-
caq lar. Av ro pa Oyun la rın da ya-
rış lar fər di və qrup ha lın da, ey ni 
za man da, qa rı şıq qrup şək lin də 
Olim pi ya Oyun la rı for ma tın da 
ke çi ri lə cək. Ümu mi lik də 5 me-
dal dəs ti təq dim olu na caq. Ka-
man dan oxat ma ya rış la rı, həm-
çi nin 2016-cı il Rio Yay Olim pi ya 
seç mə ya rış la rı üçün yük sək xal-
lar uğ run da mü ba ri zə yə im kan 
ya ra da caq. 

Azərbaycan Prezidenti 
stadionda və yeni parkda 

yaradılan şəraitlə tanış olub

Pa kis tan İs lam Res pub li-
ka sı Na zir lər Ka bi ne ti-
nin nəz din də fəaliy yət 
gös tə rən Al-Fə ra bi adı-

na Əlil Uşaq Mər kə zin də Hey-
dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə 
hu ma ni tar ak si ya ke çi ri lib.

 Təd bir də Pa kis tan Na zir lər 
Ka bi ne ti Xü su si Təh sil De par-
ta men ti nin baş di rek to ru Liaqat 
Mə həm məd Xan, mər kə zin di-
rek to ru Mə həm məd Şab bir, 
Azər bay can-Pa kis tan Gənc lər 
Fo ru mu nun pre zi den ti Mə həm-
məd Asif Nur, KİV nü ma yən də-
lə ri iş ti rak edib lər.

L.M.Xan fi  zi ki qü sur lu uşaq la-
ra gös tər di yi yar dı ma gö rə Azər-
bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va ya min nət-
dar lı ğı nı bil di rib. Fon dun Pa kis-
tan da kı fəaliy yə tin dən da nı şan 
L.M.Xan bu hu ma ni tar yar dı mı 
Pa kis tan ilə Azər bay can ara sın-
da qar daş lıq mü na si bət lə ri nin 
tə za hü rü ki mi qiy mət lən di rib. 
O, Meh ri ban Əli ye va nın Pa kis-
tan Pre zi den ti Məm nun Hü seyn 
tə rə fi n dən bu öl kə qar şı sın da-
kı xid mət lə ri nə gö rə ali döv lət 
mü ka fa tı – “Hi lal-e-Pa kis tan” 
or de ni ilə təl tif olun du ğu nu xa-
tır la dıb.

Azər bay ca nın Pa kis tan da kı 
sə fi  ri Daş qın Şi ka rov Azər bay-
can-Pa kis tan mü na si bət lə rin dən 

da nı şıb. Təd bir iş ti rak çı la rı na 
Hey dər Əli yev Fon du haq qın-
da mə lu mat ve rən sə fi r onun 
Azər bay can da və xa ri ci öl kə lər-
də elm, mə də niy yət, sə hiy yə və 
di gər sa hə lər də iri miq yas lı la yi-
hə lər hə ya ta ke çir di yi ni bil di rib. 
D.Şi ka rov Meh ri ban Əli ye va nın 
tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə Pa kis ta-
nın bü tün əya lət lə rin də sə hiy yə, 
təh sil və hu ma ni tar sa hə lər də 
proq ram la rın hə ya ta ke çi ril di yi-
ni vur ğu la yıb. O, Meh ri ban Əli-
ye va nın bu ilin fev ra lın da “Hi-
lal-e-Pa kis tan” or de ni ilə təl tif 

olun ma sı nı Azər bay ca nın bi rin-
ci xa nı mı nın Pa kis tan da hə ya ta 
ke çir di yi la yi hə lə rə yük sək qiy-
mə tin ve ril mə si ilə ya na şı, bü tün 
Azər bay can xal qı na hör mət əla-
mə ti ki mi də yər lən di rib.

200-dən ar tıq uşa ğın təh sil və 
müali cə al dı ğı Mər kə zə Hey dər 
Əli yev Fon du adın dan 50 əlil 
ara ba sı və uşaq la rın reabi li ta si-
ya sı üçün zə ru ri olan xü su si ava-
dan lıq lar təq dim olu nub.

Təd bi rin so nun da Mər kəz də 
təh sil alan uşaq lar kon sert proq-
ra mı ilə çı xış edib.

Meksikanın yeni təyin
olunmuş səfiri
etimadnaməsini təqdim edib
Pre zi dent İl ham Əli yev Mek si ka Bir ləş miş Ştat la rı nın öl-

kə miz də ye ni tə yin olun muş föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Xuan Rod ri go La bar di ni Flo re sin eti mad na mə si ni 
qə bul edib.

Sə fi r Xuan Rod ri go La bar di ni Flo res fəx ri qa ro vul dəs tə si nin qar-
şı sın dan ke çib.

Xuan Rod ri go La bar di ni Flo res eti mad na mə si ni Pre zi dent İl ham 
Əli ye və təq dim edib.

Son ra Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev sə fi r lə söh bət edib.
Gö rüş də Azər bay can-Mek si ka əla qə lə ri nin ha zır kı və ziy yə ti və gə-

lə cə yi ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Heydər Əliyev Fondunun 
növbəti humanist addımı



Ma yın 29-da Mə ra keş Kral lı ğı nın Azər bay can da kı föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab Hə sən Ha mi Tər cü mə Mər kə zin-
də olub. Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə sud qo na ğı sa lam la ya-
raq, qu ru mun fəaliy yə ti, qı sa müd dət ər zin də gör dü yü iş lər, 

bey nəl xalq aləm də qur du ğu əla qə lər ba rə də qı sa mə lu mat ve rə rək, ərəb 
ə də biy ya tın dan edil miş tər cü mə lər, ərəb dün ya sı na, ədə biy ya tı na və mə-
də niy yə ti nə olan bö yük ma raq dan da nı şıb: “Son ay lar Mər kə zin nü ma-
yən də he yə ti Lon don da, Bu da peşt də, Çe xi ya Mə də niy yət Na zir li yi nin rəs-
mi də və ti ilə Pra qa da, İta li ya nın Azər bay can da kı föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri cə nab Ciam paolo Ku til lo nun də və ti ilə Tu rin də ke çi ri lən Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi sin də iş ti rak et di. Bu öl kə lə rin hər bi rin də Mər kəz, Azər bay can 
hə qi qət lə ri nə, həm çi nin öl kə də ge dən sü rət li in ki şaf pro ses lə ri nə dair ki-
tab, buk let və məc muələ rin sər gi də iş ti rak edən xa ri ci nəş riy yat və mət bu 
qu rum la rı ara sın da ya yıl ma sı ilə ya na şı, qar şı lıq lı ədə biy yat la rın tər cü mə-
si və nəş ri, Azər bay can di li nin təd ri si nin bu öl kə lər də təş ki li, Azər bay ca-
nın qə dim əra zi lə ri, əlifb  a sı və mə də niy yə ti ilə bağ lı ki tab xa na lar da sax la-
nı lan sə nəd və ma te rial la rın, xə ri tə və at las la rın su rə ti nin əl də edil mə si ilə 
bağ lı da nı şıq lar apa rıl dı, mü qa vi lə lər bağ lan dı. 

Bu is ti qa mət də ərəb öl kə lə ri ilə də 
sıx əmək daş lıq ya rat maq niy yə tin-
də yik. Ərəb dün ya sı bi zim üçün, ilk 
növ bə də, mü qəd dəs Mə həm məd 
pey ğəm bə rin dün ya sı, ərəb di li Qu-
ran di li dir. Müasir ərəb ədib lə ri nin, 

ya zı çı və şair lə ri nin əsər lə ri niAzər-
bay can di li nə, həm çi nin Azər bay can 
ədə biy ya tı nı ərəb di li nə tər cü mə edib 
ərəb dün ya sı na ta nıt maq, Mər kə zin 
hə ya ta ke çir mə yi nə zər də tut du ğu 
əhə miy yət li la yi hə lər sı ra sın da dır.

Bu nun la bağ lı biz öl kə miz də 
fəaliy yət gös tə rən sə fi r lər lə gö rü-
şür, müx tə lif for mat lı la yi hə lə ri 
mü za ki rə edi rik. Si zin lə isə, həm 
də bir ya zı çı ki mi,xü su sən Azər-
bay can və azər bay can lı lar ba rə də 
ya zıb-ya ra dan ədib ki mi gö rüş mə-
yi va cib he sab et dik”.

Hə sən Ha mi: “Də və ti ni zə gö rə 
si zə də rin tə şək kü rü mü bil di ri rəm. 
Xalq la rı, öl kə lə ri bir-bi ri nə ta nı dıb 
ya xın laş dı ran, dost və qar daş lıq 
mü na si bət lə ri ni bər qə rar edən bü-
tün növ əla qə lər dən ən önəm li si 
ədə biy yat dır. Mən Azər bay ca nı və 
azər bay can lı la rı çox se vi rəm. Bu ra-
da iş lə di yim müd dət də dip lo ma-
tik fəaliy yə tim lə bə ra bər, həm də 
ya ra dı cı lıq la məş ğul olu ram. Mən 
dün ya nın dörd qi tə sin də iş lə mi-
şəm, la kin Azər bay can, ən çox əsər 
yaz dı ğım öl kə dir. Ba kı, İçə ri şə hər, 
Azər bay can qa dın la rı ba rə də in gi-
lis, fran sız və ərəb di lin də yaz dı-
ğım əsər lər dün ya nın bir çox öl kə-
lə rin də nəşr olu nub. Azər bay ca nın 
gö zəl ənə nə lə ri var və bu ənə nə lər 
xal qı də rin dən ta nı ma ğa im kan ya-
ra dır. Ədə biy yat da be lə dir. 

Xalq lar bir-bi ri ni yal nız ədə biy-
yat va si tə si ilə dərk edə və se və bi lər. 
Azər bay can ədə biy ya tı nın ərəb dün-
ya sı na ta nı dıl ma sı nı va cib ad dım he-
sab edi rəm və bu iş də, poezi ya nü mu-
nə lə ri nin ərəb di li nə tər cü mə si və ərəb 
dün ya sın da ta nı dıl ma sı ilə bağ lı si zə 
öz kö mə yi mi zi əsir gə mə yə cə yik”.

Gö rü şün so nun da sə fi r Mər kə zi, 
bu ilin okt yabr ayın da Mə ra keş də 
baş tu ta caq Bey nəl xalq Ki tab Sər-
gi sin də iş ti rak et mə yə də vət et di. 
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Afaq Məsud Rusiyanın nüfuzlu 
akademiyasına üzv seçilib

  Əmək dar İn cə sə nət xa di mi, ya zı çı Afaq Mə sud Ru si ya-Azər bay-
can ədə bi əla qə lə ri nin möh kəm lən mə si, ədə biy yat la rın qar şı lıq-
lı təb li ği və ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də gös tər di yi xid mət lə rə gö rə 
Ru si ya nın nü fuz lu aka de mi ya sı – PE SA-nın («Pet rovs ka ya aka-
de mi ya nauk i is kusst va») aka de mi ki se çi lib.

PE SA öz sı ra la rın da elm, mə də niy yət və ədə biy yat sa hə sin də bö-
yük nailiy yət lər qa zan mış bir çox ic ti mai və döv lət xa dim lə ri ni bir ləş-
di rir. Bun lar dan N.Qu mil yov, V.Ras pu tin, V.Be lov, T.Do ro ni na və bir 
çox baş qa la rı nı mi sal çək mək olar.

Qeyd edək ki, ya zı çı Afaq Mə sud Pyotr Aka de mi ya sı nın üz vü se çil-
miş ilk azər bay can lı dır.

Azərbaycan Praqa Beynəlxalq 
Kitab Sərgisinin ən fəal 
iştirakçılarından biri elan edilib

  Ötən ay öl kə mi zi XXI Bey nəl xalq 
Pra qa Ki tab Sər gi sin də təm sil edən 
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 Sər gi nin Ən Fəal İş ti rak çı la rın dan 
bi ri elan edi lib. 

Pra qa Ki tab Sər gi si rəh bər li yin dən 
Mər kə zin elekt ron poç tu na da xil olan 
mək tub da, sər gi də ilk də fə iş ti rak edən 
Azər bay ca nın ak tiv lik gös tə ri ci si nin 
ABŞ, Bö yük Bri ta ni ya, Ru si ya, Mi sir, 
Fran sa ki mi öl kə lə rin gös tə ri ci lə rin dən 
fərq lən mə di yi bil di ri lir.

Bəxtiyar Vahabzadəyə həsr 
olunmuş konfrans keçirilib

  Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yin də 
Xalq şairi Bəx ti yar Va hab za də nin ana dan ol ma sı nın 90 il lik yu-
bi le yi nə həsr olun muş “Mil li də yər lər və is tiq lal uğ run da mü ba-
ri zə lər” möv zu sun da res pub li ka konf ran sı ke çi ri lib.

APA-nın mə lu ma tı na gö rə, təd bir də mu ze yin di rek to ru, aka de mik 
Ra fael Hü sey nov bil di rib ki, B. Va hab za də Azər bay ca nın ədə bi-ic ti-
mai fi k ri nin zən gin ləş mə sin də bö yük rol oy na yıb. R. Hü sey no vun 
söz lə ri nə gö rə, konf ran sın ma te rial la rı ki tab şək lin də çap olu na raq 
şairin ya ra dı cı lı ğı nın təd qiq olun ma sı üçün el mi müəs si sə lə rə təq dim 
olu na caq.

AMEA-nın vit se-pre zi den ti, aka de mik İsa Hə bib bəy li Azər bay can 
ədə biy ya tı nın in ki şa fın da xalq şairi nin ro lun dan da nı şıb və qeyd edib 
ki, B. 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 Sə rən ca mı na əsa sən şairi nin yu bi le yi sil si lə təd-
bir lər lə da vam edə cək.

Konf rans da pro fes sor Ta hi rə Məm mə din “Azər bay can ədə biy ya tı 
və ədə biy yat şü na lı ğı nın Ata tür kə mü na si bə ti”, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə-
fə dok to ru Tə ra nə Rə him li nin “1960-70-ci il lər Azər bay can nəs rin də 
in san kon sep si ya sı və ədə bi tən qid”, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Nəz miy yə Yi gi toğ lu nun “Müasir dra ma tur ji mü hi tin janr tə ləb lə ri. 
Tra gi ko me di ya” möv zu sun da mə ru zə lə ri din lə ni lib.

“Bakı haqqında etüdlər”in 
üçüncü nəşri

  “Ba kı haq qın da etüd lər” fo toal bo mu-
nun “Ba kı-2015” bi rin ci Av ro pa Oyun-
la rı ərə fə sin də ye ni nəş ri işıq üzü 
gö rüb. Azər TAc xə bər ve rir ki, Azər-
bay can da Və tən daş Cə miy yə ti nin 
İn ki şa fı na Yar dım As so siasi ya sı nın 
(AV Cİ YA) Azər bay can və in gi lis dil lə-
rin də olan bu nəş ri “Şərq-Qərb” mət-
bəəsin də nə fi s tər ti bat la çap edi lib.

Fo toal bom Ba kı nın ta ri xi, bu gü nü və 
gə lə cə yi haq qın da də yər li nəşr dir. Bu-
ra da təq dim olu nan fo to lar mətn lər və 
in for ma si ya ilə mü şa yiət olu nur. Ki ta bın 
əsas qəh rə ma nı Ba kı, bu şə hə rin sa kin lə ri və qo naq la rı dır. Nəşr də Ba-
kı nın şan lı keç mi şi, me mar lıq abi də lə ri nin möh tə şəm li yi, park la rı nın 
şaira nə li yi, ha be lə pay tax tı mı zın id man inf rast ruk tu ru şə kil lə rin di li 
ilə ve ri lir.

Ki ta bın ide ya müəl li fi  Mil li Məc li sin de pu ta tı El xan Sü ley ma nov, 
ya ra dı cı he yə tin rəh bə ri Fuad Ba ba yev dir. Müəy yən əla və lər lə son 
dörd il də fo toal bo mun üçün cü də fə nəş ri onun ki tab hə vəs kar la rı ara-
sın da po pul yar lı ğın dan xə bər ve rir.

Qeyd edək ki, bu fo toal bo mun “Ba kı haq qın da 20 etüd” ad lı ilk nəş-
ri Azər bay can Na şir lər və Po liq raf çı lar İc ti mai Bir li yi nin I Ümum res-
pub li ka “Ki tab sə nə ti” mü sa bi qə si nin əsas mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Mərakeş Krallığının səfiri 
Tərcümə Mərkəzində

Bol qa rıs ta nın ən bö yük 
elm və mə də niy yət oca ğı 
olan Mü qəd dəs Ki ril və 
Me to diy adı na Mil li Ki-

tab xa na da Azər bay can haq qın da 
ki tab lar dan iba rət sər gi nin açı lı şı 
olub. Ki tab lar Mil li Ki tab xa na ya 
Azər bay ca nın bu öl kə də ki sə fi r li-
yi tə rə fi n dən hə diy yə edi lib.

Ki tab xa na nın mü di ri xa nım Bor-
ya na Xris to va sər gi nin açı lı şın da çı-
xış edə rək Azər bay can la Bol qa rıs tan 
ara sın da mə də niy yət və in for ma si ya 
mü ba di lə si sa hə sin də əla qə lə rin in-
ki şa fın dan da nı şıb. O, ap re lin 17-də 
So fi  ya şə hə rin də M.F.Axund za də 
adı na Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı 
ilə Mü qəd dəs Ki ril və Me to diy Mil li 
Ki tab xa na sı ara sın da qar şı lıq lı əmək-
daş lıq haq qın da An laş ma Me mo ran-
du mu nun im za lan dı ğı nı xa tır la dıb və 
bu sər gi nin hə min Me mo ran du mun 
prak ti ki nə ti cə lə rin dən bi ri ol du ğu nu 
de yib. B.Xris to va ki tab la rın hə diy yə 
edil mə si nə gö rə sə fi r Emil Kə ri mo va 
tə şək kü rü nü bil di rib və Bol qa rıs tan 
ic ti maiy yə ti nin bu ki tab lar va si tə si-
lə Azər bay can haq qın da da ha ət rafl  ı 
mə lu mat lar əl də edə cə yi nə əmin li yi ni 
ifa də edib. B.Xris to va M.F.Axund za-
də adı na Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sı na hə diy yə et di yi ki tab la rı sə fi r 
E.Kə ri mo va təq dim edib.

Emil Kə ri mov Azər bay can la Bol-
qa rıs tan ara sın da qar şı lıq lı mü na si-
bət lə rin əsa sı nın xal qı mı zın ümum-
mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 1995-ci 
il də Bol qa rıs ta na rəs mi sə fə ri za ma-
nı qo yul du ğu nu bil di rib. O, ca ri ilin 
mart ayın da Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin Bol qa rıs ta na rəs mi sə fə ri nin iki 
öl kə ara sın da əla qə lə rin in ki şa fı na 
tə kan ver di yi ni qeyd edib. Həm çi-
nin sə fər çər çi və sin də im za lan mış 
“Azər bay can Res pub li ka sı ilə Bol qa-
rıs tan Res pub li ka sı ara sın da st ra te ji 
tə rəf daş lıq haq qın da Bir gə Bə yan-
na mə”nin va cib li yi ni vur ğu la yıb. 

Dip lo mat Azər bay can la Bol qa-
rıs tan ara sın da ener ge ti ka sa hə si 
ilə ya na şı, tu rizm, kənd tə sər rü-
fa tı və mə də niy yət sa hə lə rin də də 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə si 
üçün bö yük po ten sialın ol du ğu-
nu diq qə tə çat dı rıb.

Dip lo mat Azər bay can haq qın-
da ki tab la rın bol qar xal qı üçün 
fay da lı ola ca ğı na əmin li yi ni ifa də 
edib.

Bir ay da vam edə cək sər gi nin 
açı lı şın da Bol qa rıs ta nın elm, mə-
də niy yət xa dim lə ri və təh sil üz rə 
mü tə xəs sis lər iş ti rak edib lər.

Bolqarıstanda Azərbaycan 
haqqında kitabların sərgisi açılıb



Fran sa nın St ras burq şə hə rin də ke çi ri lən Av ro pa Şu ra sı nın Mə də niy yət, 
irs və land şaft mə sə lə lə ri üz rə Rəh bər Ko mi tə si nin 4-cü ic la sı ba şa ça tıb. 
Mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni Sev da Məm mə də li ye va nın 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti ic las da fəal iş ti ra kı ilə yad da qa lıb.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, təd bir də Azər bay can nü ma yən-
də he yə ti Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin 2008-ci il də irə li sür dü yü “Ba kı 
pro se si” çər çi və sin də pay tax tı mız-
da bö yük uğur la təş kil olun muş III 
Ümum dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı 
Dialoq Fo ru mu nun nə ti cə lə ri haq-
qın da təq di mat ke çi rib. Təq di mat-
da Fo rum dan kadr la rı əha tə edən 
vi deoçarx gös tə ri lib, Şərq və Qər bin 
kə siş mə sin də yer lə şən və özün də bir 
çox mə də niy yət lə ri əks et di rən Azər-
bay ca nın mə də niy yət lə ra ra sı dialoq-
da ro lu, Fo ru mun iş ti rak çı la rı, konf-

rans və ses si ya la rı, Av ro pa Şu ra sı nın 
“Ba kı pro se si”ndə iş ti ra kı haq qın da 
in te rak tiv for mat da mə lu mat təq dim 
olu nub. Na zir müavi ni Sev da Məm-
mə də li ye va, həm çi nin Ba kı da ke çi-
ri lə cək ilk Av ro pa Oyun la rı haq qın-
da da nı şıb və ic las iş ti rak çı la rı nı bu 
möh tə şəm təd bi rə də vət edib.

Azər bay can nü ma yən də he yə-
ti nin təq di ma tı bö yük ma raq la 
qar şı la nıb və ar tıq bir ne çə öl kə tə-
rə fi n dən 2017-ci il də ke çi ril mə si 
plan laş dı rı lan IV Ümum dün ya Mə-
də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mun da 
əmək daş lıq tək lifl  ə ri irə li sü rü lüb.

Qeyd edək ki, ic las da Av ro pa Şu-
ra sı nın mü va fi q sa hə lər də kon ven-
si ya la rı nın ic ra sı, 2016-2017-ci il lə rə 
dair proq ram nə zər dən ke çi ri lib, ha-
be lə növ bə ti ic la sa dək Rəh bər Ko mi-
tə si nin səd ri və bü ro üzv lə ri se çi lib.

İc las za ma nı “Ki ne ma toq ra fi  ya is-
teh sa lı üz rə Kon ven si ya”ya edi lən 
də yi şik lik lə rin il kin ver si ya sı Av ro pa 
Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə si tə rə fi n dən 
təs diq lən mə si üçün mü za ki rə yə çı xa-
rı lıb və ra zı laş dı rı lıb, həm çi nin “Av-
ro pa Land şaft Kon ven si ya sı”na dair 
mart ayın da St ras burq da ke çi ril miş 
gö rü şün nə ti cə lə ri təq dim olu nub.

Müasir za man da ye ni tex no lo gi ya-
la rın mə də niy yə tə tə si ri möv zu su na 
dair mü za ki rə lə rə də ic las da mü hüm 
yer ay rı lıb. Xa tır la daq ki, “Mə də niy-
yət və rə qəm sal laş ma nın mü ba di lə si 

üz rə bi rin ci plat for ma konf ran sı” ke-
çən il Ba kı da ke çi ri lib. Bu nun la bağ lı 
Rəh bər Ko mi tə si Azər bay can hö ku-
mə ti nə tə şək kür edib və ikin ci plat for-
ma gö rü şü nün bu il sent yab rın 4-5-də 
ARS ELEKT RO NI CA təş ki la tı tə rə fi n-
dən Avst ri ya nın Linz şə hə rin də təş kil 
olu na ca ğı bil di ri lib. Həm çi nin Av ro pa 
Şu ra sı nın dəs tə yi ilə ya ra dı lan “Com-
pen dium” və “HE REİN” ad lı in ter net 
plat for ma la rı haq qın da mü va fi q eks-
pert lər tə rə fi n dən mə lu mat ve ri lib və 
son bir il ər zin də tət biq edi lən ye ni lik-
lər təq dim olu nub.

İc las çər çi və sin də, elə cə də Av ro pa 
İtt  i fa qı nın ma liy yə dəs tə yi və Av ro pa 
Şu ra sı nın koor di na tor lu ğu ilə hə ya ta 
ke çi ri lən “Ta ri xi şə hər lər də ic ma lar 
tə rə fi n dən ida rə edi lən şə hər st ra te gi-
ya sı”na (CO MUS) dair tə rəf daş öl kə-

lə rin gö rü şü ke çi ri lib. Həm çi nin ap rel 
ayın da Bel çi ka Kral lı ğı nın Na mür 
şə hə rin də ke çi ril miş Av ro pa Şu ra sı-
nın irs mə sə lə lə ri üz rə mə sul na zir lər 
konf ran sı nın nə ti cə lə ri iş ti rak çı la rın 
nə zə ri nə çat dı rı lıb.

Nü ma yən də he yə ti miz Ma ca rıs tan 
Baş na zi ri nin apa ra tın da irs şö bə si-
nin böl mə mü di ri Ka ta lin Csil lag, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Av ro pa 
Şu ra sı ya nın da daimi nü ma yən də si, 
sə fi r Emin Ey yu bov, Av ro pa Şu ra-
sın da de mok ra tik və tən daş lıq və iş-
ti rak şö bə si nin di rek to ru Jan-Kris tof 
Bas, de mok ra tik ida rəet mə şö bə si nin 
di rek to ru Klaudia Lu çiani və di gər-
lə ri ilə gö rüş lər ke çi rib. Gö rüş lər də 
III Ümum dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı 
Dialoq Fo ru mu nun nə ti cə lə ri və mə-
də niy yət sa hə sin də əmək daş lıq im-
kan la rı mü za ki rə edi lib.

İc la sı nın ye kun he sa ba tı qə bul olu-
nub və bu sə nə din ka tib lik tə rə fi n-
dən Av ro pa Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə-
si nin nə zə ri nə çat dı rı la ca ğı bil di ri lib.
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Nizami Kino 
Mərkəzində 

iki yeni filmin 
nümayişi 
başlanıb

Ni za mi Ki no Mər kə-
zin də “Ada lin əs ri” 
və “Azem 2: Cin Ga-
re zi” fi lm lə ri nin nü-

ma yi şi nə baş la nıb.
Mər kə zin mət buat xid mə tin-

dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, re-
jis sor Li To land Kri ge rin dram 
və me lod ram jan rın da çək di yi 
“Ada lin əs ri” fi l mi XX əs rin əv-
və lin də dün ya ya gəl miş, 100 il 
hə yat sür sə də qo cal ma yan Ada-
lin dən bəhs edir. Ada lin uzun 
hə yat yo lu keç di yi nə bax ma ya-
raq hə lə də se və cə yi in sa nı tap-
ma yıb. Nə ha yət o, be lə bi ri si ilə 
qar şı la şır və əbə di hə yat dan im-
ti na edə rək, onun la bir gə ömür 
sür mək və qo cal maq is tə yir.

Rol lar da Bleyk Layv li, Mi xil 
Hauş man, Ke ti Bey ker, Har ri son 
Ford, El len Bers tin, Aman da Kr yu, 
Lin da Boyd, Xyu Ross, Ri card Her-
mon və Ful vi yo Çe çe re oy na yıb lar.

Tür ki yə is teh sa lı olan “Azem 
2: Cin Ga re zi” fi l mi nin re jis so-
ru Er dinç Ka zı moğ lu dur. Film 
ata və qı zın tü kür pə dən he ka yə-
tin dən bəhs edir. Azem bu də fə 
Sa kar ya da kı bir qə sə bə də baş ve-
rən ha di sə lə rin için də dir.

Rol la ra Mu rat Bü lent Ata can, 
Ce ren Gün doğ du, İz zet Lü le ci, 
Se ra cett  in Gö zü kü çük, Eda Gök-
sun, Şe fi k Ön cü Yıl maz və baş-
qa la rı çə ki lib lər.

Muğam Klubunda “Əsrlərin yaddaşı” 
adlı promovideonun təqdimatı olub

İ
yu nun 4-də İçə ri şə hər də yer-
lə şən Mu ğam Klu bun da “Əsr-
lə rin yad da şı” ad lı pro mo vi-
deonun təq di ma tı ke çi ri lib. 

La yi hə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə “Dan” 
Bey nəl mi ləl çi Gənc lər İc ti mai 
Bir li yi tə rə fi n dən real laş dı rı lıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, təd bir də ic-
ti mai bir li yin səd ri Gü la rə Tey mu ro-
va “Ba kı-2015” bi rin ci Av ro pa Oyun-
la rı ərə fə sin də Azər bay can mil li 
ge yim lə ri nin təb li ği nə həsr olun muş 

“Əsr lə rin yad da şı” ad lı la yi hə nin ic-
ra sı nın ba şa çat ma sı nı bil di rib. Diq-
qə tə çat dı rıb ki, la yi hə nin məq sə di 
Oyun lar ərə fə sin də Azər bay can mil li 
ge yim lə ri ni, xalq sə nə ti nin növ lə rin-
dən olan xal ça çı lıq, zər gər lik, kə la ğa-
yı ki mi mil li, ta ri xi və mə də ni də yər-
lə rin real və vir tual aləm də təb li ği dir.

Na zir li yin in for ma si ya və ic ti-
maiy yət lə əla qə lər şö bə si nin mü di ri 
Vü qar Şı xəm mə dov qeyd edib ki, 
bu la yi hə nin və zi fə si Azər bay can 
və tən daş la rı nın ta ri xi, mə də ni və 
mə nə vi də yər lə ri mi zə həs sas lı ğı nın 
ar tı rıl ma sı, onun qo run ma sı və təb-
liğ olun ma sı nın əhə miy yə ti nin xa ri-
ci qo naq la ra çat dı rıl ma sı dır.

Son ra “Əsr lə rin yad da şı” ad lı pro-
mo vi deonun təq di ma tı olub. Pro mo-
vi deoda Azər bay ca nın mil li ge yim-
lə ri, xal ça, kə la ğa yı, zi nət əş ya la rı, 
su ve nir lər və şir niy yat ara sın da olan 
əla qə lər, on la rı bi ri-bi ri nə bağ la yan 
sə ciy yə vi cə hət lər təs vir olu nur.

Təd bir də in cə sə nət us ta la rı kon-
sert proq ra mı ilə çı xış edib lər.

“Bala Türkvizyon-2015”-in seçim 
mərhələsi başlanıb

Qa za xıs ta nın Al ma tı şə-
hə rin də türk dil li öl-
kə lə rin “Ba la Türk viz-
yon-2015” bi rin ci uşaq 

te le vi zi ya mah nı mü sa bi qə si nin 
se çim mər hə lə si baş la nıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, la yi hə-
nin baş əla qə lən di ri ci si İs lam Ba-
ğı rov ya rış ma nın Al ma tı dan baş-
lan ma sı nın tə sa dü fi  ol ma dı ğı nı 
bil di rib. Diq qə tə çat dı rıb ki, Qa za-
xıs tan türk dil li öl kə lə rin mə də ni 
bir li yi nə bö yük töh fə ve rən döv-
lət lər dən bi ri dir. Ali yə Na zar ba-
ye va nın rəh bər lik et di yi “Jan dau 
Ale mi” fon du nun mü sa bi qə yə xü-
su si dəs tək ver mə si Qa za xıs tan da 
bu təd bi rə ve ri lən önəm ki mi də-
yər lən di ril mə li dir.

TMB (Türk Mü zik Bir li yi) te-
le ka na lı nın bey nəl xalq la yi hə-
si olan “Ba la Türk viz yon-2015” 
mü sa bi qə sin də 20-dən çox öl kə-
dən, o cüm lə dən Azər bay can dan 
8-13 yaş lı uşaq lar iş ti rak edə cək-
lər.

Türk dil li xalq la rın bir li yi nin 
möh kəm lən di ril mə sin də xü su si 
ro lu olan Azər bay can da da ya rış-
ma nın se çim mər hə lə si nə ha zır lıq 
gö rü lür. Mü sa bi qə nin ke çi ril mə-
sin də əsas məq səd isə türk dün-
ya sı nın ye ni yet mə is te dad la rı nı 
üzə cı xar maq, on lar ara sın da sıx 
əla qə lər qur maq və or taq türk mə-
də niy yə ti ni gə lə cək nə sil lə rə aşı-
la maq, on la rın bir-bi ri ni da ha da 
ya xın dan ta nı ma sı na şə rait ya rat-
maq dır.

Avropa Şurasının Mədəniyyət, irs və landşaft məsələləri 
üzrə Rəhbər Komitəsinin 4-cü iclası başa çatıb

Misirin mətbuatı Bakıda keçirilən 
mədəniyyətlərarası forumdan yazdı

Ba kı da ke çi ril miş III Ümum-
dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı 
Dialoq Fo ru mun da iş ti rak 
et miş Mi si rin nü fuz lu “Əl-

Masr Əl-Yaum” qə ze ti nin mü şa vi ri 
May Az zam bu təd bir lə bağ lı mə-
qa lə dərc et di rib. Müəl lif Fo ru mun 
yüz döv lət dən mi nə dək nü ma yən-
də ni əha tə et di yi ni bil di rib, təd bi rin 
rəs mi açı lış mə ra si mi nin ke çi ril di yi 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin hər kə-
si hey ran qoy du ğu nu vur ğu la yıb. 
Fo ru mun ilk də fə 2008-ci il də ke çi-
ril di yi ni ya zan müəl lif “Ba kı pro se-
si”nin uğur qa zan dı ğı nı bil di rib.

Mə qa lə də Fo ru mun açı lış mə ra si-
min də Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin çı xış et di yi 
vur ğu la nıb.

M.Az zam Azər bay can tor paq la-
rı nın 20 faizi nin Er mə nis ta nın si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fi n dən iş ğal edil mə si nə, 
bir mil yon dan ar tıq in sa nın qaç qın 
və məc bu ri köç kün hə ya tı ya şa ma sı-
na bax ma ya raq, öl kə də təh lü kə siz lik 
və sa bit li yin tə min olun du ğu nu, res-
pub li ka nın bey nəl xalq aləm də nü fu-
zu nun art ma sı nı, ha be lə ilk Av ro pa 
Oyun la rı na ev sa hib li yi edə cə yi ni 
diq qə tə çat dı ra raq, öl kə mi zin təc rü bə-
si nin Mi sir tə rə fi n dən də öy rə nil mə si-
nin məq sə dəuy ğun ol du ğu na bil di rib.

Müəl lif Azər bay can haq qın da ilk 
təəs sü rat la rı nı bö lü şə rək, ha va li-
ma nın dan meh man xa na ya uza nan 
yol da şa hi di ol du ğu mən zə rə lə ri 
təs vir edib, yük sək zövq lə ti kil miş 
me mar lıq abi də lə ri nin, ge niş kü çə-
lə rin, hün dür bi na la rın və meh man-
xa na la rın Ba kı ya xü su si gö zəl lik ver-
di yi ni ya zıb. Azər bay ca nın döv lət 
müs tə qil li yi ni bər pa et dik dən son ra 
ötən qı sa dövr ər zin də sü rət lə in ki şaf 
et mə sin dən hey rət lən di yi ni bil di rən 
müəl lif xal qı mı zın müasir və mə də-
ni ol du ğu nu da diq qə tə çat dı rıb.

M.Az zam Azər bay ca na gə li şin-
dən məm nun ol du ğu nu, mi sir li lə rin 
be lə öl kə lə rə sə ya hət et mək əvə zi nə 
da ha çox Qərb öl kə lə ri nə seç mə lə-
rin dən təəs süfl  ən di yi ni bil di rib.

“Türk mədəniyyəti, incəsənəti 
və mədəni irsin mühafizəsi” 
mövzusunda beynəlxalq simpozium

Sent yab rın 7-dən 11-dək İta-
li ya nın Ve ro na şə hə rin də 
“Türk mə də niy yə ti, in cə sə-
nə ti və mə də ni ir sin mü ha-

fi  zə si” möv zu sun da növ bə ti, doq-
qu zun cu bey nəl xalq sim po zium və 
in cə sə nət sər gi si ke çi ri lə cək.

Təd bi ri Tür ki yə nin Səl cuq Uni ver-
si te ti Türk Əl Sə nət lə ri Araş dır ma və 
Tət bi qet mə Mər kə zi, “Mİ RAS” Mə-
də ni İr sin Öy rə nil mə si nə Kö mək İc ti-
mai Bir li yi (Azər bay can) və İta li ya nın 
Ve ro na Uni ver si te ti bir gə təş kil edib.

“Mİ RAS” İc ti mai Bir li yin dən Azər-
TAc-a bil di rib lər ki, əv vəl ki sim po-
zium lar Azər bay can, Tür ki yə İs pa ni ya 
və İta li ya da ke çi ri lib. Sim po ziumun 
təş ki li nin əsas məq sə di türk dün ya-
sın da mə də ni ir sin qo run ma sı, araş-
dı rıl ma sı, zən gin türk mə də niy yə ti, 
in cə sə nə ti, türk ta ri xi və ədə biy ya tı nın 
də yər lən di ril mə si, türk dil li öl kə lər də 
in cə sə nət, mə də niy yət və ar xeolo ji tu-
riz mə diq qə tin ar tı rıl ma sı dır.

Təd bir də türk in cə sə nə ti, mə də-
niy yə ti, ədə biy ya tı, folk lo ru, ta ri xi 
və mi fo lo gi ya sı, me mar lıq əsər lə ri-
nin qo run ma sı və bər pa mə sə lə lə ri, 
ar xeolo ji araş dır ma lar və qa zın tı iş-
lə ri ba rə də mü za ki rə lər apa rı la caq.

Ma raq la nan lar te zis lə ri iyu nun 
10-dək, mə qa lə lə ri isə sent yab rın 
10-dək gön dər mə li dir lər. Qə bul 
haq qın da mə lu mat iyu lun 14-də 
elan olu na caq. Mə qa lə lər Azər bay-
can, türk, in gi lis və ital yan dil lə rin-
də təq dim olu na bi lər. Bun dan əla-
və, in gi lis di lin də 250 söz dən iba rət 
xü la sə də da xil edil mə li dir.

Sim po zium çər çi və sin də “Türk 
in cə sə nət sər gi si” ke çi ri lə cək. Sər-
gi də bir sə nət əsə ri ilə iş ti rak et-
mək müm kün dür.

Ət rafl  ı mə lu ma tı “Mİ RAS” Mə-
də ni İr sin Öy rə nil mə si nə Kö mək 
İc ti mai Bir li yi nin www.mi ras.az 
Veb sə hi fə sin dən əl də et mək olar.



(Əv və li ötən sa yları mız da)
Rza şah 1320-ci il mehr ayı nın 

28-də (20 okt yabr 1941) baş ve rən 
ha di sə lər ba rə də ya zır: 

“Bu gün Al ma ni ya sə fi r li yi bi zi 
şə rəfl  ən dir di. Gə lən xey li rəğ bət 
bəs lə di yim ağa yi-Ma yer idi. O, 
möh kəm bə dən li bir hərb çi  idi. 
Da nı şı ğı xo şu ma gəl mə di, föv-
qə la də də rə cə də na ra hat ol dum. 
Morz əlifb  a sı ilə Ber lin dən bir 
ne çə te leq raf al mış dı. Xü la sə, sö-
zü nün ca nı bu idi ki, çox bö yük 
bəd bəxt lik lə rə dö zə-dö zə ər sə yə 
gə tir di yi miz də mir yo lu nu, kör-
pü lə ri, tu nel lə ri, di gər ti ki li lə ri öz 
əli miz lə part la daq və ya rar sız ha la 
sa laq ki, mütt  ə fi q qüv və lə rin əli nə 
düş mə sin. 

De dim:
- Han sı ağıl lı adam be lə bir işi 

gö rər?
Ma yer de di:
- Bu, qə lə bə yə çat maq üçün bir 

mü ha ri bə qa nu nu dur. 
O, de di ki, bu cür tə si sat la-

rın möv cud lu ğu İran tor pa ğı nın 
mütt  ə fi q lər tə rə fi n dən iş ğa lı na 
şə rait ya ra dır. Çox qor xur du lar, 
on la rın qor xu su mə ni də şüb hə-
yə sal dı. 

Hər hal da de dim:
- İran üçün bir qor xu yox dur, 

biz bi tə rə fi k, mütt  ə fi q lər bey nəl-
xalq bə yan na mə lə rin ək si nə ge dib 
bi zə hü cum edə bil məz lər. 

Ma yer Hit le rin mək tu bu nu mə-
nə ver di. Ora da mü hüm kör pü lə-
rin da ğı dıl ma sı və də mir yo lu nun 
uçur dul ma sı xa hiş olu nur du. Al-
man lar mütt  ə fi q güc lə rin İra na 
hü cum et mək niy yə ti nin ol ma sı 
ba rə də da nı şır dı lar. De dim:

- Be lə ol say dı, bi zim sər həd xid-
mət çi lə ri mi zin mə lu ma tı olar dı.

Al man lar de di lər:
- Si zin xid mət çi lər opiuma alu-

də dir lər, qəfl  ət yu xu su na ge dib-
lər. 

Bu söz lər dən na ra hat ol du ğu-
mu gös tər səm də, Al ma ni ya sə fi r-
li yi nin iş çi lə ri nin cə sa rə ti və dü-
rüst lü yü xo şu ma gəl di. Düz sö zə 
nə de yə sən? Düz iyir mi il dir ki, 
mən bu məm lə kə ti dü zəlt mək is-
tə yi rəm, la kin heç nə alın mır. Hə-
min bəd bəxt lik lər dən bi ri opium-
dur, o bi ri çay, tən bə ki... bir söz lə, 
bu üç əy lən cə İran ca maatı nın eşq 
və rəğ bət bəs lə di yi əsas şey lər-
dir... 

Al man sə fi  ri nə de dim:
- Mə nim sa la mı mı li de ri ni zə 

çat dı rın, ina nı ram ki, İran üçün bir 
qor xu yox dur, So vet İtt  i fa qı, İn gil-
tə rə və ABŞ sə fi r lə ri bi zim lə gö rü-
şüb lər, la kin on la rın heç bi ri İra na 
hü cum ba rə də bir söz de mə yib lər. 

Al ma ni ya nın sə fi  ri bu za man 
qə tiy yət lə de di:

- Ber lin də də qiq mə lu mat var ki, 
so vet lər Aş qa ba da bir ne çə təy ya-
rə gə ti rib. Ora dö yüş mey da nı ol-
ma dı ğın dan, hə min təy ya rə lər dən 
İra nın bom ba lan ma sın da is ti fa də 
edi lə cə yi tam ay dın dır. 

O, Ma zan da ran də ni zi nə hər bi 
gə mi lə rin gə ti ril mə si, rus or du su-
nun As ta ra da və Ma ku ya xın lı ğın-
da top laş ma sı ba rə də də da nış dı. 
Doğ ru su, söz lə ri ada mı na ra hat 
edir. Sa bah gə rək döv lət rəs mi lə-
ri ni top la yıb, bu mə sə lə ba rə sin də 
fi  kir mü ba di lə si apa raq”. 

... Əs lin də, İn gil tə rə nin İran da kı 
sə fi  ri Bu lar dın İra na qar şı ki ni və 
xü su si an ti  pa ti ya sı var dı, 1320-ci 
ilin (1941) əv vəl lə rin də Rza Xa ri ci 
İş lər Na zir li yi nə gös tə riş ver miş di 
ki, Lon do nun rəs mi qu rum la rı ilə 
da nı şıq lar apa rıb, Bu lar dın ye ri nə 
di gər dip lo mat gön də ril mə si ni is-
tə sin. 

İra nın Xa ri ci İş lər Na zir li yi də-
fə lər lə Lon do na təz yiq et di, la kin 
in gi lis lər de di lər ki, Bu lar dı Çör çil 
şəx sən özü tə yin et di yi üçün heç 
nə edə bil məz lər. Hə qi qət bun dan 
iba rət idi ki, Lon don sə fi  ri də yi şil-
mə mək üçün bə ha nə ax ta rır dı. İn-
gi lis döv lə ti, bir az da də qiq de sək, 
şəx sən Çör çil be lə dü şü nür dü ki, 
al man dö yüş çü lə ri va si tə si lə Qı zıl 
Or du nun dar ma da ğın və məhv 
edil mə si ilə mütt  ə fi q döv lət lə rin 
də mü ha ri bə də qə lə bə ümi di qı rı-
la caq, bu hal da Hit ler or du su di gər 
bir zər bə ilə in gi lis lə rin və onun 
mütt  ə fi q lə ri nin işi ni bi ti rə cək. 

... İra nın şi mal və cə nub sər həd lə-
ri nə mütt  ə fi q lə rin əs gər lə ri nin hü cu-

mun dan xə bər dar olan ərim Rza şah 
bir ne çə də qi qə dən son ra Ame ri-
ka nın, So vet İtt  i fa qı nın, İn gil tə rə-
nin sə fi r lə ri ni sa ra ya ça ğırt dır dı 
və hü cu mun sə bəb lə ri ba rə də on-
lar dan iza hat tə ləb et di. Bu za man 

Teh ran ra diosu da mütt  ə fi q 
qüv və lə rin mü da xi lə si 

ba rə də xə bər lə ri fa si lə siz 
bə yan et mək lə əha li nin 
qor xu ya sal mış dı.

Rza ra dionun rəh bər li yi nə gös-
tə riş ver di ki, hü cum ba rə də xə-
bər lə ri da yan dır sın. Bun dan son ra 
ra dio mü ha ri bə ba rə də xə bər lə rin 
ye ri nə ca maatı şə hər də qay da-
qa nu nu göz lə mə yə də vət edən 
proq ram lar ya yım la ma ğa baş la dı. 
La kin əha li ra dio proq ra mı nın əv-
vəl ki proq ram lar dan fərq lən di yi-
ni gö rüb, bir az da ar tıq dəh şə tə 
düş dü. Onu da qeyd edim ki, bu 
dövr də ra dio an caq əş rəf və əyan-
la rın evin də var dı. 

O za man kı Teh ra nın ək sər ev lə-
rin də nəin ki ra dio, heç elekt rik be-
lə yox idi. Ra diosu olan lar isə əsa-
sən Deh li ra diosu na və Bi-Bi- Si-yə 
qu laq asır dı. On lar İran üçün fars 
di lin də xü su si proq ram ya yım la-
yır dı lar. Yə qin inan maz sı nız, de-
səm ki, elə biz özü müz də sa ray da 
is tə di yi miz in for ma si ya nı Deh li, 
Lon don, Ber lin ra diola rın dan alır-
dıq. Bu üç ra dionun fars di lin də 
proq ram la rı var idi. 

Deh li və Lon don ra diola rı in-
gi lis və rus qüv və lə ri nin şi mal-
dan və cə nub dan İra na mü da xi lə 
et dik lə ri ni, irə li lə mək də ol duq-
la rı nı bə yan et di. On lar hətt  a 
Şah pur və Xür rəm şəhr li man la-
rı nın iş ğal olun du ğu nu, in gi lis 
or du la rı nın Xa nə qin dən (Əraq) 
ke çib, Qəs ri – Şi ri nə çat dıq la rı-
nı bil di rir di lər. O za man bü tün 
Hin dis tan (o cüm lə dən bu gün-
kü Pa kis tan), bü tün İraq, Su ri-
ya, Li van... ta Os man lı (Tür ki yə) 
sər həd lə ri nə qə dər İn gil tə rə nin 
bay ra ğı al tın da idi. Yal nız İran 
öz müs tə qil li yi ni qo ru yub sax la-
mış dı. İki gün son ra mə lum ol du 
ki, mü ha ri bə ba rə də in for ma si-
ya nın ve ril mə mə si xalq ara sın da 
qor xunc şa yiələ rin ya ran ma sı na 
sə bəb olur, bu na gö rə Rza ye ni-
dən hər bi mə lu mat la rın səs lən-
di ril mə si nə gös tə riş ver di. 

Teh ra na ça tan xə bər lər hə yə can lı 
idi. Şəh ri vər (sen tyabr) ayı nın dör-
dün cü gü nü İraq dan gə lən in gi lis 
qüv və lə ri və İn gil tə rə nin bay ra ğı 
al tın da olan hind or du su öl kə nin 
cə nu bun da kı Neft xiz mən tə qə lə-
ri ni iş ğal et di və in gi lis hər bi gə-
mi lə ri İra nın Fars kör fə zin də ki 
bü tün hər bi tex ni ka sı nı və Əra qı, 
də niz qüv və lə ri ni məhv et di. Çox 
və tən pər vər adam olan İra nın də-
niz qüv və lə ri nin ko man da nı pol-
kov nik Ba yən der ilk də qi qə lər də 

in gi lis lə rə mü qa vi mət gös tər miş 
və dər hal da şə hid ol muş du. Ərim 
Rza şah iyir mi il da vam edən ha-
ki miy yə ti müd də tin də ni zam lı və 
güc lü or du ya rat maq üçün çox ça-
lış dı, am ma təəs süf ki, onun qur-
du ğu or du mü ha ri bə nin elə ilk də-
qi qə lə rin də mütt  ə fi q lər tə rə fi n dən 
tar-mar edil di. Sər həd də ki or du 
ko man dan la rı mütt  ə fi q qüv və lər 
qar şı sın da mü qa vi mət güc lə ri nin 
ol ma dı ğı nı gö rə rək qa çır və əs-
gər lər də on la rın da lın ca qa çır dı. 
O gü nə qə dər Rza nın qar şı sın da 
zəif, aciz, zə lil gö rü nən və Rza nın 
ayaq qa bı la rı nı ya la yan or du ko-
man dan la rı bir dən-bi rə öz lə rin də 
cü rət, cə sa rət ta pıb, Rza ya qar şı 
mü xa li fə tə keç di lər.

Mütt  ə fi q lə rin bü tün İran bo yu 
hü cu ma keç di yi hə min gün Rza 
mü qa vi mət gös tər mək və mütt  ə-
fi q or du la rı na qar şı dö yü şə baş-
la maq la bağ lı Döv lət Şu ra sı nın 
və Ali Hər bi Şu ra nın ic las la rı nın 
təş kil edil mə si nə gös tə riş ver-
di. Rza hə min ic las ba rə də çox 
ümid siz lik lə da nış dı. Mə lum ol-
du ki, rəs mi si ya sət çi lər (döv lət 
na zir lə ri) hə min ic las da aya ğa 
qal xa raq “bi zim hərb və mü ha-
ri bə ba rə də sə hih in for ma si ya-
mız ol ma dı ğı na gö rə, heç bir söz 
de yə bil mə rik” ki mi bə ya nat ve-
rib lər. Be lə lik lə, on lar ya xa la rı nı 
mü ha ri bə mə sə lə sin dən ta ma-
mi lə kə na ra çə kib lər. O gü nə qə-
dər pul, ma liy yə, im ka nat, rüt bə 
və s. im ti yaz lar əl də et mək üçün 
İra nın or du su nun bü tün qon-
şu öl kə lə rin or du la rı nın önün də 
get mək iq ti da rın da ol du ğu nu 
de yən ko man dir lər in di utan ma-
dan və qı zar ma dan Rza nın özü-
nü gü nah lan dı rır, ona or du nun 
əlin dən bir iş gəl mə yə cə yi ni və 
təs lim ol ma ğın va cib li yi ni izah 
edir di lər.

Hərb çi və pol kov nik Ab dul lah 
Hi da yət xü su si eh ti ras və bə la ğət-
lə İran or du su nun bir cə saat da 
mü qa vi mət gös tə rə bil mə yə cə yi ni 
də lil lər lə sü but edir di. Rza bir xey-
li mü sa hi bə, təh qiq, sual-ca vab-
dan son ra ba şa düş dü ki, or du ko-
man dir lə ri bü tün bu il lər ər zin də 
si lah lar çü rü mə sin, kor lan ma sın, 
sur sa ta xərc çıx ma sın de yə, tü fəng 
əvə zi nə əs gər lə rə əl ağa cı ver miş, 
on la rı du bin ka və ya lan çı tü fəng-
lə məşq et mə yə məc bur et miş lər.

Xo ra san, Sər xəs və di gər sər həd 
böl gə lə rin də əs gər lə rin si lah la-
rı nı qo yub qaç dıq la rı və fə ra ra 
üs tün lük ver dik lə ri ba rə də xə-
bər lər gəl di yi hə min gün lər də 
ke çi ri lən ic las da əd liy yə na zi ri 
Ahi in gi lis lər tə rə fin dən Rza ya 
döv lə ti də yiş mə yin və Zə kaül-
mülk Fü ru ği yə ka bi ne ti təş kil 
et mə yin va cib li yi ni çat dır ma-
ğa mü vək kil ol du ğu nu bil dir di. 
Rza bu nun hə qi qə tən in gi lis lə-
rin tək li fi ol du ğu nu çox tez lik-
lə öy rən di. Rza yed di-sək kiz il 
idi ki, ümu miy yət lə Fo ru ği ni 
gör mür dü. Onun in gi lis si ya sə-
ti nə bağ lı ol ma sı ha mı ya bəl li 
idi, hət ta İn gil tə rə kra li ça sın dan 
me dal və mü ka fat al mış dı. Rza 
Şa hən şah sa ra yı nın dəf tər xa-
na mü di ri Nə si rul lah İn ti za ma 
Fo ru ği ni dər hal tap maq ba rə də 
gös tə riş ver di.

İn ti zam Fü ru ği ni ax tar ma ğa 
ge dən də onun xəs tə hal da çar pa-
yı da uzan dı ğı nı, an caq te le fon da 
ki min lə sə  in gi lis cə söh bət et di yi-
ni gö rür. O, da nı şıb qur ta ran dan 
son ra İn ti za ma de yir ki, in di cə in-
gi lis sə fi  ri ilə da nış dım, şa hın mə-
sə lə si bil mər rə bi tib: o, get mə li dir, 
müt ləq get mə li dir!

Fü ru ği möh kəm xəs tə ol ma sı-
na bax ma ya raq, İn ti zam la bir gə 
Rza ilə gö rüş mək üçün sa ra ya 
gəl di. Rza ağ zı nı açıb Fü ru ği-
yə bir söz de məz dən ön cə in gi-
lis lə rin bu eti bar lı ada mı So vet 
İtt  i fa qı və Ame ri ka nın İiran da 
cüm hu riy yət elan et mə yə, Pəh-
lə vi səl tə nə ti ni de vir mə yə qə rar 
ver di yi ni bil di rir. Son ra isə o, 
İn gil tə rə nin Pəh lə vi səl tə nə ti nin 
tə rə fi n də ol du ğu nu və şəx sən 
Çör çi lin İra nın cüm hu riy yə tə hə-
lə ha zır ol ma dı ğı id diası nı di lə 
gə tir di yi ni əla və edir:
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(Əv və li ötən sa yları 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.

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Rza şah 1320-ci il mehr ayı nın 

... İra nın şi mal və cə nub sər həd lə-
ri nə mütt  ə fi q lə rin əs gər lə ri nin hü cu-

mun dan xə bər dar olan ərim Rza şah 
bir ne çə də qi qə dən son ra Ame ri-
ka nın, So vet İtt  i fa qı nın, İn gil tə rə-
nin sə fi r lə ri ni sa ra ya ça ğırt dır dı 
və hü cu mun sə bəb lə ri ba rə də on-
lar dan iza hat tə ləb et di. Bu za man 

Teh ran ra diosu da mütt  ə fi q 
qüv və lə rin mü da xi lə si 

ba rə də xə bər lə ri fa si lə siz 
bə yan et mək lə əha li nin 
qor xu ya sal mış dı.
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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 
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elə hə min il də Teh ran da 
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stand-up nü ma yiş lə ri ni 
dün ya da ilk də fə tət biq 
edən adam idi. Ya zı çı lıq-
dan qa zan dı ğı pu lu müx-
tə lif sa hə lə rə qoy ma ğa 
ça lı şır dı, am ma xal qı al-
dat ma ğa he sab lan mış ix-
ti ra la ra pul ver di yi nə gö rə  
hə mi şə if la sa uğ ra yır dı. 
Evi nə te le fon çək di rən 
ilk adam lar dan ol ma sı-
na bax ma ya raq, te le fon 
şə bə kə si qu rul ma sı na 
sər ma yə qoy maq im ka nı 



Əv və li 5-ci sə hi fə də
- İn di lik də in gi lis lər əla həz rə tin öl-

kə dən xa ric edil mə si ni qə rar laş dı rıb lar. 
Bu na gö rə şah öz nü fu zu nu qo ru maq 
məq sə di lə tə ci li su rət də va ri sin xey ri nə 
ha ki miy yət dən im ti na et mə li dir. Əks 
hal da, in gi lis lər fəaliy yə tə ke çə cək lər. 

Rza ca va bın da ka bi ne tin ye ni-
dən təş kil edil mə si nə ra zı ol du ğu-
nu bil di rir. Fü ru ği bu ca va bı uzun 
il lər göz lə yir miş ki mi ye ni ka bi ne ti 
təş kil et mək işi nə dər hal baş la yır. 

(Qeyd: Kim dir Fü ru ği? Mə həm mə-
də li Fü ru ği 1254-cü (1875) il də ana-
dan olub. Ata sı nın ölü mün dən son ra 
Zə kaül mülk tə xəl lü sü nü gö tür müş dür. 
Onun ulu ba ba sı Bağ dad yə hu di si ol-
muş və ti ca rət lə məş ğul ol maq üçün İra-
na gəl miş di. Be lə lik lə, Fü ru ği İs fə han da 
məs kun laş mış dı. Onun yə hu di ol ma-
sı və xü su si lə də, 1320-ci ilin şəh ri vər 
(sen tyabr 1941) ayın da baş na zir se çil-
mə si kü çə və mey dan lar da dil lər əz bə ri 
ol muş aşa ğı da kı şeir par ça sı ilə yad daş-
la ra köç müş dü: 
Rza şa hın döv ra nı olan da na tə miz,
Sə mə rə siz Mən ti qül- mülk ol du əziz.
On dan son ra xal qın ba şı na la büd
Gəl di tu mar lan mış, bəs lən miş cu hud 
Ola bil məz di Fü ru ği yəuümud
Çün ki o, xə sis bir cu hud dur, cu hud!

Fü ru ği nin ata sı, yə ni Fü ru ği tə xəl-
lü sü nü qə bul et miş Mə həm məd hü seyn 
Zə kaül-mülk öz döv rü nün maarif və 
mə də niy yət xa dim lə rin dən sa yı lır dı. O, 
Mül küm xa nın rəh bər li yi al tın da ərəb və 
Fran sa mə də niy yə ti ni öy rən miş di. Mir zə 
Mə həm mə də li də be lə bir tər bi yə mək tə bi 
keç miş və öz növ bə sin də gör kəm li qərb pə-
rəst mü tə fək ki rə və İra nın bö yük ma so-
nu na çev ril miş di. Mər hum  Mə li küş şüar 
Ba ha rın da Fo ru ği nin yə hu di şöh rə ti ba-
rə sin də aşa ğı da kı mis ra la rı məş hur idi.
“Ey şah, Fü ru ği nin xə bis li yi ba rə də
 sə nə mə lu mat ve ri rəm
Bu na kəs cu hud sə nin qəl bi ni
 qa na dön də rə cək”.  

Be lə bir şə rait də Fü ru ği baş na zir 
ol du və Rza ali baş ko man dan lıq 
və zi fə si ni və Teh ra nın mü da fi ə ko-
man dan lı ğı nı öz və liəh di nə tap şır dı. 

Rza ilə Fü ru ği ara sın da bu mü za ki-
rə lər əs lin də for mal xa rak ter da şı yır dı. 
Çün ki xə fi y yə ida rə si nin əmək daş la-
rı nın ver di yi xə bə rə gö rə, So vet İtt  i fa-
qı nın İran da kı sə fi  ri Smir nov, İn gil tə-
rə nin sə fi  ri Rid Bu lard və Ame ri ka nın 
sə fi  ri Dri fus əv vəl dən Fü ru ği nin evi nə 
gə lə rək onun la mü fəs səl mü za ki rə lər 
apar mış, onun baş na zir li yi ni təs diq 
et miş, ka bi ne tin təş ki li nə kö mək gös-
tə rə cək lə ri ni bil dir miş di lər. 

... Yu xa rı da qeyd et di yi miz ki mi, 
Fü ru ği dər hal, yə ni sə hə ri gün öz işi-
nə baş la dı, am ma in gi lis lər onun baş 
na zir li yi ilə ra zı laş sa lar da, Rza ya təz-
yiq məq sə din dən hə lə əl çək mə miş di-
lər; xal qın ara sın da müx tə lif şaiyə lə-
rin ya yıl ma sı na rə vac ve rir, qor xunc 
əh va lat lar uy du rur du lar. Mə sə lən, 
de yir di lər ki, tez lik lə bü tün İra nı ac lıq, 

qıt lıq bü rü yə cək , şə hər lər bom ba la-
na caq, Ame ri ka, in gi lis əs gər lə ri pay-
tax ta da xil olan ki mi qa dın la rı, qız la-
rı zor la ya caq lar. On lar bu yol la həm 
Teh ra nı qor xu için də sax la yır, həm də 
Rza ya təz yi qi da vam et di rir di lər. 

Bir söz lə, on lar elə bir “pa ni ka” 
ya rat mış dı lar ki, ta rix də onun ta yı-
bə ra bə ri ol ma mış dı. 

Be lə bir şə rait də məc lis döv lət 
şu ra sı nı təs diq et di və Rza nın is te-
fa qə ra rı qüv və yə min di. İs te fa nın 
mət ni ni də Fü ru ği öz əliy lə yaz dı 
və Rza ya im za et dir di. Deh li və 
Lon don ra diola rı öz proq ram la rın-
da Rza nın İran dan get mə si nin va-
cib li yi ni əsas lan dır maq la məş ğul 
idi lər. Deh li ra diosu fa si lə siz ola-
raq bu şeiri oxu maq da idi:
“Da ha mey sa tan rind lə rin
 eh ti ya cı nı tə min edir,
İzəd gü na hı ba ğış la yır və
 eh ti ya cı ödə yir”. 

Zi ya lı lar bu şeir par ça sı nı Rza 
şa hın get di yi hal da hər bir işin 
qay da ya dü şə cə yi ki mi mə na lan-
dı rır dı lar. 

... Şəh ri vər (sen tyabr) ayı nın 
sək ki zi şən bə ge cə si 60 min in gi-
lis əs gə ri nin Teh ra na doğ ru hə rə-
kət et mə si ba rə də şaiyə lər ya yıl dı. 
Şaiyə nin məğ zi, irə li də qeyd et di-
yi miz ki mi, əha li də qor xu və dəh-
şət his si ya rat maq dan iba rət idi: 
gu ya, əs gər lər ha ra ça tır lar sa, ora-
da ol ma zın vəh şi lik lə ri ni, tə ca vüz-
lə ri ni tö rə dir lər. Hə min gün lər də 
Teh ra nın bü tün əha li si qor xu dan 
baş gö tü rüb qaç ma ğa ama da idi. 

Hətt  a şə hər po li si nin rəisi Mux ta ri bu 
mə sə lə ni ida rə rəh bər lər ilə mü za ki-
rə yə çı xar dı və şaiyə lə rin qar şı sı nı 
al maq üçün təd bir lə ri mü za ki rə et di. 
Am ma elə hə min vaxt da ha dəh şət li 
pa ni ka ya yıl dı. Təx mi nən ge cə ya rı sı 
bir dəs tə yol iş çi si əl lə rin də bel bir yük 
ma şı nın da əm niy yə pos tu nun ya nın-
dan ke çər kən əm niy yə iş çi lə ri on la-

rı qı zıl əs gə rə, əl lə rin də ki bel lə ri isə 
sün gü yə ox şa dıb, dər hal bu ba rə-
də mər kə zə mə lu mat ötür dü lər.

Bu nun ar dın ca Sar van Ma-
lik - 5-ci böl mə nin bö yü yü 
bil mək ol mur han sı ağıl la 
rus la rın də mir yol vağ za lı na 
gə lib çıx ma la rı ba rə də xə-
bər yay dı. Bu xə bər bü tün 
Teh ra nın əha li si ni İs fa han 
tə rə fə hə rə kət et mə si nə 
sə bəb ol du. Son ra dan bu 
xə bər lə rin ya lan ol ma sı 
mə lum ol sa da, şaiyə lə-
rin tə si ri al tın da dö yüş 
per so na lı qa çıb Qu ma 
ge dib çıx dı. Po lis rəisi 
və ge ne ral Əf xə mi isə 
Kir ma na gəl miş di-
lər. Yal nız 9-cu gün 
dö yüş per so na lı, on 
al tın cı gün isə Mux-
ta ri mər kə zə qa yı dıb 
gəl di.

Nə ha yət, şəh ri-
vər ayı nın 25-də 
(sen tyabr 1941) 
gü nor ta ça ğı Mil-
li Şu ra Məc li si-
nin de pu tat la rı 
Səəda bad sa ra-
yı na gə lib Rza 
ilə gö rüş dü lər. Hə min gün sübh ça-
ğı Rza göz lə nil mə dən şə hə rə yol lan-
dı və bir ba şa Fü ru ği nin evi nə gəl di. 
Xəs tə ol ma sı de yi lən Fü ru ği nin te le-
fon la xa ri ci bir nü ma yən də ilə da nı-
şıq apar dı ğı nı gör dü. Söh bə tin möv-
zu su Rza nın öl kə dən çı xa rıl ma si idi. 

Bu lar dın İran və iran lı ilə 
düş mən çi li yi 

İn gil tə rə nin İran da kı mux tar na zi ri 
Rid Bu lard İra nın iş ğa lın dan iki il əv-
vəl bö yük sə fi r və zi fə si nə yük səl miş-
di. Onun bir növ İran la və iran lı lar la 
xü su si düş mən çi li yi var idi və bil mək 
ol mur du ki, bu düş mən çi li yin kö kü 
ha ra dan və nə dən qay naq la nır.

İra nın iş ğa lın dan 
son ra Bu lar dın düş-

mən çi li yi da ha qa ba rıq şə kil də özü nü 
bi ru zə ver di. Ya dım da dır ki, Sü hey li 
döv lə tin də xa ri ci iş lər na zi ri və zi fə si 
Mə həm məd Said Ma ra ğa yi nin üzə-
ri nə qo yul muş du, hə min gün lər də 
Bu lard onun ya nı na get miş və onun 
rəh bər li yi al tın da ça lı şan 50 nə fər 

iran lı nın ad la rı nı ona ve rə rək, əm niy-
yət qüv və lə ri va si tə si lə on la rın həbs 
olun ma sı nı və öl kə dən çı xa rıl ma sı nı 
tə ləb et miş di. Xa ri ci iş lər na zi ri mə sə-
lə ba rə də Sü hey li yə mə lu mat ver miş 
və Sü hey li də bu xə bə ri şa ha çat dır-
mış dı. Hə min vaxt şah so ruş muş du:

- Sə bəb nə dir, ni yə öl kə nin si ya si 
fi  qur la rı həbs olun ma lı dır.

Sü hey li de miş di:
- Bu lard bu adam la rı al man la rın 

be şin ci ko lo nu nun üzv lə ri he sab 
edir və de yir ki, bu fərd lə rin al man-
la ra iş lə dik lə ri mə lum ol ub. 

Rza İran da olar kən in gi lis lər be lə 
tə ləb lər irə li sü rə bil mir di lər, am ma 
o, İran dan ge dən dən son ra 50 nə fə rin 

ye ri nə 180 nə fə ri həbs 
et di lər. Bu lar dın əziy-
yət və əzab la rın dan 
di gər bi ri isə, Qə va-
müs-səl tə nə za ma-
nın da əs ki nas la rın 
ça pı ol muş du. 
Bu na gö rə o, baş 
na zi ri cid di töh-
mət lən dir miş di. 
Bu töh mət göz-
lə nil məz və heç 
bir mən ti qə 
sığ ma yan bir 
cə za idi. Çün ki 

hər bi qüv və lə ri 
İran tor pa ğı nı 

iş ğal et sə də, han-
sı sa sə fi  rin İra nın 
baş na zi ri ni töh-
mət lən dir mə yə 
cə sa rə ti ça ta bil-
məz di. 

Əh va lat be lə 
ol muş du. Qə-
va müs-səl tə nə 
hö ku mə tin təş ki-
lin dən bir qə dər 
son ra ma liy yə 
prob lem lə r i  nin 
həl li, mütt  ə fi q lə rin 
si lah lı qüv və lə ri-
nin ri ya la gün də lik 
eh ti yac la rı nın ödə-
nil mə si mə sə lə lə ri 
mü za ki rə olun du. 
Üç tə rəfl  i qə ra ra gö rə, 
İran döv lə ti mütt  ə fi q-

lə rə miq dar da əs ki nas ve rir, di gər 
ödə niş lə ri isə qı zıl la hə ya ta ke çi rir di. 

P.S. Yazıdakı qeydlər “Pəh lə vi kra-
li ça sı” me muarının redaktoru Dok tor 
Əmir Xa təm Fər fər maiaya məxsusdur.
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xə bər lə rin ya lan ol ma sı 
mə lum ol sa da, şaiyə lə-
rin tə si ri al tın da dö yüş 
per so na lı qa çıb Qu ma 
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di gər bi ri isə, Qə va-
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hö ku mə tin təş ki-
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lə rə miq dar da əs ki nas ve rir, di gər 
ödə niş lə ri isə qı zıl la hə ya ta ke çi rir di. 
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Cey hun HA CI BƏY Lİ

May ayı yal nız mil li 
is tiq la lı mı zın anım 
gü nü ki mi de yil, 
ey ni za man da Azər-

bay can-Türk mil lə ti nin düş-
mən tə rə fin dən tap da la nan 
və əzi lən haq qı nın qo run ma sı 
və yük səl dil mə si ayı ki mi də 
anı lır. Mə şum 27 ap rel ha di-
sə si nin nə cib mil lə ti mi zi nə 
qə dər rə za lə tə dü çar et di yi 
hər kə sə bəl li dir. Bə zi fit nə-
kar la rın et di yi əməl lə rə rəğ-
mən, əv vəl cə də söy lə di yim 
ki mi, bu ta ri xi fa ciəyə sə bəb 
olan mə qam la rı bu ra da xa tır-
la maq is tə mi rəm.

Çün ki bi zim lə ün siy yət də olan əc-
nə bi lə rə - is tər dost, is tər sə də düş-
mən ol sun – öz zəif nöq tə lə ri mi zi açıb 
gös tər mək dən çə ki ni rəm. La kin bu 
fa ciənin nə ti cə lə ri ni ha mı lıq la bil di-
yi miz dən, hər bir Azər bay can tür kü, 
ha di sə nin anıl ma sı qar şı sın da hey rət 
və nif rə ti ni sax la maq dan çə kin məz.

“Ne cə ol du ki, biz Azər bay can 
türk lə ri be lə asan lıq la mü qa vi mət 
gös tər mə dən, eti raz lar et mə dən, 
zən gin və çi çək lə nən məm lə kə ti-
mi zi bu bar bar la ra bu rax dıq. Özü-
müz isə on la rın kö lə si ol duq?

Nə baş ve rir ki, üzə ri miz dən bu 
qa ra lə kə ni sil mək üçün heç bir iş 
gör mü rük, bəs qü ru ru muz har da 
qal dı?! Şə rə fi  mi zə nə ol du?! Hər bir 
Azər bay can tür kü nün, za bi ti nin, 
əs gə ri nin üzün də ki na ra zı lıq ifa də 
edən sual lar bax bu nu de yir...”

Bu hə qi qə ti be lə sa də dil lə söy-
lə yən kim dir, bi lir si niz mi?

İn di yə ki mi özü nü ta nıt maq is tə-
mə yən və məh cu ba nə su rət də bir 
künc də otu ran, Gən cə üs ya nı nın 
qəh rə ma nı Ca han gir Bəy dir. (“Azər-
bay can”, №13 (92), 3- 4- 44). Bu söz lə-
ri öz adı üçün yox, min lər cə kö nül lü 
Şə hid lə ri mi zin adı na söy lə yir. Gən cə 
üs ya nı mil lə ti mi zin tap dan ma sı na 
qar şı olan bir qəh rə man lıq das ta nı-
dır. Ey ni za man da şəx si mən fəət lə ri 
na mi nə şöh rət qa zan maq is tə yən si-
ya si lər lə Azər bay can tür kü nün fər-
qi ni gös tə rən bir olay dır.

Hər hal da Gən cə də may ay la-
rın da axan türk qa nı, - be lə de yək 
- 27 ap rel “ha di sə si” za ma nı mil lə-
ti mi zə atı lan lə kə ni si lib gö tür dü.

Doğ ru su, ver di yi miz qur ban lar çox 
ağır ol du. Baş qa şərt lər al tın da, baş qa 
za man da, ay rı-ay rı cəb hə lər də ey ni 
vaxt da mü qa vi mət gös tər miş ol say dıq, 
nə ti cə bu qə dər ağır ol maz dı. La kin, nə 
et mək olar, “ təq di ri qə za” be lə imiş...

Hər hal da be lə ağır qur ba na ama-
də olan qəh rə man la rı mız tə rəd-
düt et mə di lər. Bir da ha möh tə rəm 
Ca han gir bə yi din lə yək: “Biz tə ləf 
olaq, la kin düş mən də qa lib gəl mə-
dən ön cə yüz lər və min lər lə ölü sü-
nün cə səd lə ri üzə rin dən yü rü sün. 
28 May yal nız Mil li İs tiq la lı mı zın 
ya ran ma sı gü nü ki mi yox, Və tən 
uğ run da Şə hid ver di yi miz gün ola-
raq ta ri xi mi zə da xil ol sun. 28 May-
da düş mən aman sız mü ca di lə ilə 
ölüm və di rim sa va şıy la qar şı laş sın:

28 May da düş mə nə ca va bı mız ru-
hu mu zun yük sək li yi nin, mə nə vi qa bi-
liy yə ti mi zin sim vo lu ola caq dır. (“Azər-
bay can”, №14 (93), 11-4-44). Can la rı nı 
və tən və mil lət yo lun da fə da et mək dən 
bir an da ol sa çə kin mə di lər...”

Ca vad xan la rın is teh ka mı olan qo-
ca və gö zəl Gən cə miz də Azər bay can 
Türk lə ri nə məx sus gə lə nək lə ri qəh rə-
man ca sı na mü da fi ə edən Ca han gir 

bəy lər, Ca vad bəy lər, Mə həm məd 
Mir zə lər, Hüs rəv Mir zə lər, Mir za də-
lər, Sa rı Ələk bər lər, Qa çaq Qən bər lər, 
Qa ra Meh di lər və on lar ki mi lə ri mil-
lə ti mi zin şə rəfl  i əs gər lə ri dir.

La kin bun la rın heç bir par ti ya ilə 
əla qə lə ri yox dur. Bu qəh rə man lar 
şefl  ik id diasın da de yil lər. Bu nun la 
bə ra bər, on lar öz mil li və zi fə lə ri ni 
fə da kar lıq la ye ri nə ye tir mək dən də 
çə kin mə di lər. Mil li na mu su muz 
yo lun da Şə hid olan bu qəh rə man 
yurd daş la rı mı za Ulu Tan rı dan min 
rəh mət di lə yir, sağ qa lan la ra isə 
can sağ lı ğı ar zu edi rik.

Ey qəh rə man və əziz Şə hid öv-
lad la rı mız, Azər bay can mil lə ti 
dün ya da tək bir azər bay can lı tür kü 
qa la na qə dər siz lə ri unut ma ya caq.

Yat dı ğı nız ana tor paq lar da ra-
hat-ra hat uyu yun!

“Azər bay can” dər gi si,
Al ma ni ya 1953

Çün ki bi zim lə ün siy yət də olan əc- İn di yə ki mi özü nü ta nıt maq is tə- Hər hal da be lə ağır qur ba na ama- bəy lər, Ca vad bəy lər, Mə həm məd 

Bir millətin namusu



Məx dum qu lu Fə ra qi ya ra dı cı-
lı ğı na iki əsas ideolo ji is ti qa mət 
xas dır. Bir tə rəf dən Məx dum qu lu 
türk mən xal qı nın mil li şüuru nun 
for ma laş ma sın da önəm li rol oy na-
yıb, di gər tə rəf dən isə onun ya ra-
dı cı lı ğın da ümum türk də yər lə rin 
təb li ği nə ge niş yer ayı rı lıb. Məx-
dum qu lu Fə ra qi nin ya ra dı cı lı ğın-
da bu iki is ti qa mət bir bi ri nə qar şı 
zid diy yət təş kil et mir, har mo nik 
şə kil də özü nü bü ru zə ve rir.

Xalq ru hu nun tər cü ma nı na çev-
ril miş Məx dum qu lu Fə ra qi türk mən 
mil li şüuru nun və döv lət çi li yi nin 
ideolo ji əsas la rı nın for ma laş ma sın-
da xü su si rol oy na mış dır. Məx dum-
qu lu türk mən bir li yi ide ya sı nı və 
türk mən lə rə or taq mil li şüur aşı la-
yan fi  kir lə ri şeir lə ri nin əsas məğ zi nə 
çe vir mə yi us ta lıq la ba ca rıb. Məx-
dum qu lu şeir lə rin də türk mən tay-
fa la rı nın bir li yə ça ğı rı şı, xal qı nı azad 
gör mək is tə yi, da xi li çə kiş mə lə rə son 
qo yub doğ ma yur du düş mən tap da-
ğı al tı na düş mə yə qoy ma maq əsas 
leyt mo ti və çev ril miş dir. Tay fa və nə-
sil lər ara sın da əda vət lər, döv rü nün 
haq sız lıq və əda lət siz li yi ki mi ədi-
bin ya ra dı cı lı ğın da ək si ni tap mış dır. 
Türk mən xal qı nın ri fa hı nı dü şü nən 
Məx dum qu lu nun “Gö rül sün in di” 
şeirin də türk mən tay fa la rı nı bir li yə 
ça ğı rı şı səs lə nir:
Fə ra qi üz tu tar türk mən eli nə,
Düş mən əl vur ma sın qı zıl gü lü nə,
Dost lar, bi zi axi rə tin se li nə,
Qərq et mə miş, rə qib ça pıl sın in di.

Məx dum qu lu nun ad lı-san-
lı türk mən xan la rı nın, bəy lə ri nin, 
sər kər də və dö yüş çü lə rin qəh rə-
man lıq la rı nı tə rən nüm edən şeir-
lə rin də türk mən tay fa la rı nın da xi li 
çə kiş mə lə rə və mü ha ri bə yə qar şı 
ola raq bir ləş mə si ar zu su özü nü bü-
ru zə ve rir. Məx dum qu lu nun be-
lə şeir lə rin dən bi ri də Əh məd şah 
Dür ra ni ni vəsf edən poezi ya nü-
mu nə lə ri dir. Us tad bu şeir lər də 
müs tə qil Türk mən döv lə ti nin bir li-
yi ar zu la rı nı əks et di rir di:
Qəm dən uzaq olar, qəl bi dağ lan maz,
Yı xar da ğı-da şı, yo lu bağ lan maz.
Baş qa bir elat da kön lü sax la ma,
Max dım qu lu, sus maz di li türk mə nin.

Xü su si qeyd et mək la zım dır ki, 
Məx dum qu lu müs tə qil Türk mən 
döv lə ti ni so sial əda lət lik prin si pi əsa-
sın da qu rul ma sı na ca ğı rır dı. Bu kon-
teks ti Məx dum qu lu nun ata sı Aza di 
Döv lət mə həm mə din «Be hişt na mə» 
(«Cən nət haq qın da ki tab») di dak tik 
poema sın da və «Və zi-Azad» şeir lə 
ya zıl mış trak ta tın da kı döv lət haq-
qın da fi  kir lə ri da ha da in ki şaf et di rir.

Türk mən ədə biy ya tı nın klas sik 
dövr he sab edi lən XVII-XVIII əsr lər-
də türk ədə biy ya tın da ol du ğu ki mi 
di van ədə biy ya tı ilə aşıq ya ra dı cı lı ğı 
qo vu şa raq ye ni mər hə lə yə qə dəm 
qo yur. Məhz ya zı lı ədə biy yat la şi fa-
hi ədə biy ya tı ya ra dı cı lı ğın da sin tez 
et miş Məx dum qu lu bu mər hə lə nin 
la yiq li sə nət kar la rın dan ol muş dur. 
Məx dum qu lu ümum türk folk lo ru-
nu mə nim sə yən şair-aşı ğa çev ril-
miş dir. Qeyd et mək la zım dır ki 10 
min dən ar tıq sət ri özün də cəm ləş-
di rən Məx dum qu lu ir si nın 90 fa i zi 
qo şuq jan rı na aid dir.

Məx dum qu lu ki tab di lin dən uzaq-
la şa raq türk mən xal qı nın di li nə ya-
xın dil də ya zıb ya rat ma ğa baş la yır. 
Türk mən ədə biy ya tı nın XVII-XVIII 
əsr lər də iki dil li, yə ni ərəb və fars 
di li ənə nə lər dən uzaq laş ma sı özü-
nü gös tər miş dir. Bu döv rün ədib lə ri 
ədə bi di li xalq di li nə ya xın laş dı rır dı-
lar. Məx dum qu lu nun ya ra dı cı lı ğın-
da da xəl qi lik türk mən xalq di li nə 
ya xın lı ğı ba xı mın dan da ha par laq 
şə kil də tə za hür edir. Fars və ərəb dil-
lə rin dən uzaq laş ma Məx dum qu lu ya 
sin tak tit in ver si ya me to du na mü ra-
ciət et mə yə ge niş im kan lar ya rat mış-
dır. Sin tak tit in ver si ya pri yo mun dan 
is ti fa də za ma nı ata lar soz lə rin dən 
tez-tez ya rar lan ma sı Məx dum qu lu 
poezi ya sı na xas əla mət dir. Məx dum-
qu lu nun qə lə mə al dı ğı əsər lə rin di li 
xalq di li nə ya xın ol du ğun dan an la şı-
lır. Mə sə lən, şairin “Eli göz lər” şeiri ni 
di li fi k ri mi zə əya ni sü but dur:
Kim nan tap maz ye mə yə,
Kim yer tap maz qoy ma ğa,
Kim don tap maz gey mə yə,
Kim tir mə şa lı göz lər.

Məx dum qu lu Türk mən ədə bi 
di li nin ba ni si dir. Ərəb-fars öl çü lə-
rin dən (əruz) im ti na et miş ilk türk 
şair lə rin dən bi ri dir. Məx dum qu lu 
xalq ənə nə lə ri nə ma lik olan he ca 
vəz ni ni ya ra dı cı lı ğı nın əsa sı na çe-
vir miş dir. Mə sə lən, “Gö rüm gö-
rül mə yən yer də” şeiri he ca vəz ni-
nin par laq nü mu nə si dir:

İz zət, hör mət sın et mə yin,
Gö rüm gö rül mə yən yer də.
Ağıl lı olan söz açar mı?
Növ bət ve ril mə yən yer də.

Məx dum qu lu öz ya ra dı cı lı ğı 
ilə məh dud ka non lar çər-

çi və sin də in ki şaf edən 
Türk mən poezi-

ya sı nın özün dən 
son ra kı tə rəq-
qi si nə ənə nə vi 

for ma la rı ye ni 
m ə z  m u n  l a 

zən gin ləş di-
rə rək tə-

kan ve-
r i b . 

Məx dum qu lu Fə ra qi xalq şeiri ilə 
klas sik şeir ənə nə lə ri ni ya ra dı cı lı-
ğın da bir ləş dir mə yi uğur la hə ya ta 
ke çi rib. Ya ra dı cı lı ğın da realiz mə 
meyl et mə si ilə Türk mən poezi-
ya sı nın tə ka mü lü nə tə sir et miş dir. 
Məx dum qu lu poezi ya sın da janr 
ye ni lən mə si əsa sən sa ray ədə biy-
ya tı na xas ərəb və fars poezi ya 
janr la rın dan xalq ədə biy ya tı janr-
la rı nın ele ment lə ri nin nü fuz et di-
ril mə sin də özü nü bü ru zə ver di. 
Türk ənə nə vi janr la rı nı ədə biy ya-
ta qay ta ran Məx dum qu lu müasir 
Türk mən poezi ya sı nın janr sis te-
mi nin əsa sı nı qoy muş ol du. Məx-
dum qu lu das tan, na ğıl, epos, lay-
la lar ki mi şi fa hi xalq ədə biy yat 
janr la rı na ge niş mü ra ciət edir.

Hə yat ger çək li yi ni realist təs vir 
edən Məx dum qu lu nun ya ra dı cı lı ğı 
XIX əs rin Türk mən maarif çi li yi nin 
in ki şaf is ti qa mət lə ri ni müəy yən ləş-
di rir. Şairin ya ra dı cı lı ğın da Qərb 
mə də niy yə ti nə xas hu ma nist gö rüş-
lə ri Türk mən (türk) ənə nə lə ri ilə bir-
ləş di rən ic ti mai-si ya si məz mun lu və 
fəl sə fi -di dak tik əsər lər də yer tu tur.

Qeyd et mək la zım dır ki, Məx dum-
qu lu Fə ra qi mü kəm məl di ni sa va da 
ma lik ol muş dur. Qı zıl-Ayaq da kı İd-
ris Ba ba, Bu xa ra da kı Kə kil daş məd-
rə sə lə rin də və Xi və də ki Şir qa zi xa nın 
tik dir di yi məd rə sə də təh sil al mış dır. 
Məx dum qu lu məd rə sə lər də al dı ğı 
di ni təh si lin onun hə ya tı nı də yiş di-
yi ni poetik dil lə təs vir edir. “Şir qa-
zi” şeirin də di ni təh sil al ma ğı nın xoş 
söz lər lə ifa də edir:
Məx dum qu lu atıb kö nül xə fa sın,
Say dı pi ri ni, mol la-su fi  sin,
Daim unut ma zam qı zıl qa pı sın,
Ge dər ol dum, xoş qal, gö zəl Şir qa zı. 

Məx dum qu lu Bu xa ra nəq şi bən-
di Bə haəd din Nəq şi bən din ya rat dı ğı 
su fi  mək tə bi ni və şey xin “Di lin yar 
ilən, əlin kar ilən ol sun” süarı nı sə-
nə ti nin şüarı na çe vi rib. Türk – is lam 
mə də niy yə tin də dü şün cə lə rə ha kim 
kə sil miş su fi zm (vəh də ti-vü cud) di-
ni-fəl sə fi , ideolo ji fak tor ki mi Məx-

dum qu lu ya ra dı cı lı ğı na tə sir et miş və 
onun əsər lə rin də su fi  ba xış lar özü nü 
par laq şə kil də gös tə rib. Su fi  lik Al lah-
la ru hun ezac kar bir ləş mə si dir ki, ədi-
bin ya ra dı cı lı ğın da bu na rast gə li nir. 
Məx dum qu lu nun şeir lə rin də ənə nə-
vi-mə də ni və di ni də yər lə rin ək si ni 
tap ma sı Al lah eş qi nin tə rən nü mü və 
inan dı ğı o eş qi get di yi ömür yo lu na 
çe vi rir. O yo lun haqq yo lu ol ma sı nı 
Məx dum qu lu “Ala caq dır” şeirin də 
Qul luq et qa dir Xu da ya,
Öm rü nü ötür mə za ya, -

de mək lə in sa nı Haqq yo lu na 
səs lə yir. Bu səs lə yiş də bir ağ saq-
qal nə si hə ti də du yu lur.

Doğ ma xal qı na qı rıl maz tel lər lə 
bağ lı olan Məx dum qu lu Fə ra qi nin di-
nə dair gö rüş lə ri müasir dövr də ra di-
kal di ni qu rum lar la mü ba ri zə za ma nı 
ya rar lı dır. Be lə ki, Məx dum qu lu nun 
di ni məz mun lu şeir lə ri çox dur.

“Sey ran için də” şeirin də öl mə-
yin də, di ril mə yin haqq ol ma sı nı 
vur ğu la yan şairin fəl sə fi  ifa də tər-
zi özü nü qa ba rıq gös tə rir:
Məx dum qu lu, sir rim çox dur,
Mən ney lə yim, açan yox dur,
Öl mək – haqq, di ril mək haq dır,
Oxu dum “Qu ran” için də.

İs lam di ni nin mü qəd dəs və ən 
əsas ki ta bı olan Qu ran (Qu ra ni 
Kə rim, Qu ra ni Şə rif) (ərəb cə: القُرآن 
əl-qu ran) Al la hın bu yur du ğu söz-
lər dir, mə lə yi va si tə si ilə Hz. Mə-
həm mə də vəhy edi lib. Bu mü qəd-
dəs ki ta bı oxu ma sı nı şair qü rur la 
tə rən nüm edir.

Məx dum qu lu va hid türk mə-
də ni mü hi ti nin in ki şa fı na tə sir 
gös tə rib. Məx dum qu lu ya ra dı cı-
lı ğı türk lə rin oğuz qru pu na da xil 
olan və dil, ta rix, mə də niy yət ba-
xı mın dan or taq olan Azər bay can 
və türk mən xalq la rı ara sın da bə dii 
əla qə lə rin in ki şa fı na tə sir siz ötüş-
mə yib. Məx dum qu lu nun döv-
rün də Türk dün ya sı ye ni ic ti mai 
mü na si bət lər lə üz- üzə gəl miş di, 
Qər bin si ya si-hər bi və el mi-tex ni-
ki tə si ri nə mə ruz qal mış dı. Qeyd 
et mək la zım dır ki, Məx dum qu lu-
nun ya xın qo hum la rı Na dir Şah 
tə rə fi n dən qəd dar lıq la edam olu-
nub lar. Məx dum qu lu nun Na dir 
Şa hın əsir li yi nə düş mə si və azad 
ol ma sı isə xalq ara sın da çox say lı 
əf sa nə və rə va yət lə rin ya ran ma-
sı na sə bəb olub. Qərb-Tu ran və 
İran-Tu ran qar şı dur ma sı Məx-
dum qu lu tə rə fi n dən şəf qət lə qə bul 
edi lir di. Türk dün ya sı nın bə la la rı-
nın sə bə bi ni Məx dum qu lu Fə ra qi 
öl kə lə ra ra sı mü na qi şə lər də gö rür-
dü. Bu sə bəb dən də onun poezi ya-
sın da türk lə rin ümu mi düş mən lə-
ri nə, ya del li iş ğal çı la ra qar şı bir gə 
mü ba ri zə apar ma ğa ça ğı rış mo ti vi 
möh kəm yer tu tub. Ma raq lı dır ki, 
bu cür fi  kir lər əsa san Or ta Asi ya nın 
türk dil li xalq la rı ara sın da for ma-
laş mış “tür ki qoy” jan rın da ya zıl-
mış əsər lər də öz ək si ni tap mış dır.

Bu tip əsər lər di dak tik pa fos la se-
çi lir və təh ki yə çi nin xal qa ver di-
yi mə nə vi töv siy yə lər əsa sın da 
qu ru lan fa bu la ya ma lik dir. Məx-
dum qu lu nun di dak tik əsər lə rin də 
tür ki qoy janr for ma sı nın ele ment-
lə ri nə tez-tez rast gə li rik. Xü su si 
qeyd et mək olar ki, bə dii türk mən 
di li nı ya ra dar kən Məx dum qu lu XI 
əsr də Ki çik Asi ya da Səl cuk döv-
lə ti ni ya ra dan oğuz tay fa la rı nın 
for ma laş dır dı ğı “ru mi-türk mə ni” 
di lin zən gin ir si nə ge niş mü ra ciət 
edib. Öz gə söz lə Məx dum qu lu ir-
sin də türk mən ləş mə və türk ləş mə 
bir- bi rin dən ay rıl maz amil lər ki mi 
çı xış edir. Ta ri xi pa rel le lər apar-
dıq da XII əsr də ya şa mış alim, su fi  
və şair Əh məd Yə sə vi ya ra dı cı lı ğı 
və Məx dum qu lu Fə ra qi ya ra dı cı-
lı ğı ara sın da ta ri xi va ris lik nə zə rə 
çar pır. Əh məd Yə sə vi öz poezi ya-
sın da türk (ca ğa tay) di li nə mü ra-
ciət edir, fars və ərəb dil lə rin dən 
uzaq la şır. Məx dum qu lu Fə ra qi 
aşıq ədə bi for ma la rı na və aşıq bə-
dii di li nə mü ra ciət et mə si ilə Əh-
məd Yə sə vi nin təc rü bə si ni tək rar 
edir. Məx dum qu lu Fə ra qi və Əh-
məd Yə sə vi nin li ri ka sı nın ox şar lı-
ğı bun dan irə li gə lir. Əh məd Yə sə-
vi nin və Məx dum qu lu nun hə yat 
yol la rı da ox şar dır: im ta han və it-
ki lər lə do lu ila hi hə qi qə tin ax ta rış 
yo lu. 

Məx dum qu lu nun ya ra dı cı lı-
ğın da Azər bay can və Türk mən 
xalq la rın mə nə vi mə də niy yə ti nin 
ox şar lı ğı nı şərt lən di rən şeir lər ək-
si ni ta pıb. Şairin “Sev mi şəm sə ni” 
şeirin də Azər bay can ədə biy ya tı ilə 
in ter teks tual əla qə lə ri mü şa hi də 
edi rik. Mə sə lən, Azər bay can folk-
lor nü mu nə si olan “Aşıq Qə rib” 
das ta nı ilə in ter teks tual əla qə aşa-
ğı da kı bənd də özü nü da ha ay dın 
bü ru zə ve rir:
Bu dün ya qo yub dur ki mi,
Xoş tu tun beş gün lük də mi,
Aşiq Qə rib Şah sə nə mi
Se vən tək sev mi şəm sə ni.

Şairin Azər bay ca na sə ya hət et di-
yi za ma nı gör dü yü Nu xa ya (in di ki 
Şə ki) həsr et miş ol du ğu  “Yay laq-
la rı var” şeirin də şə hə rin fü sun kar 
tə biəti nin vəs fi  ək si ni ta pıb:
Ge dək sey rə çı xaq Nu xa mül kü nü
Kö nü lü ox şa yan yay laq la rı var.
Də rib qo xu la yaq qön çə gü lü nü,
Ya şıl rey han la rı, zan baq la rı var.

Aka de mik İsa Hə bib bəy li Məx-
dum qu lu nun Azər bay can da sə-
fər də ol ma sı nı təs diq lə yə rək qeyd 
edir: “Bu ra nın (Azər bay ca nın- 
S.Ş.) fü sun kar tə biəti nə, qo naq-
pər vər in san la rı na va leh olan şair 
on la rı öz şeir lə rin də vəsf et miş dir. 
Be lə şeir lə rin dən gü nü mü zə bö-
yük şairin bir şeiri gə lib çıx mış dır. 
Xal qı mı za qar şı sə mi mi hiss lə rin 
di lə gə ti ril di yi bu şeir “Yay laq la rı 
var” ad la nır.”

Son da qeyd et mək olar kı, ya ra-
dı cı lı ğı ilə klas sik Türk mən şeiri-
nin əzə mə ti ni təs diq lə yən şair yal-
nız Türk mən ədə biy ya tın da de yil, 
dün ya ədə biy ya tın da da əl çat maz 
poezi ya nü mu nə lə ri ya rat ma ğa 
nail olub. Məx dum qu lu ya ra dı cı lı-
ğı nı təd qiq edən alim lər tə rə fi n dən 
bö yük və fay da lı iş hə ya ta ke çi ri-
lib. Xa ri cı iş ğal çı lar Məx dum qu lu 
Fə ra qi nin əl yaz ma la rı nı məhv et-
mə si nə də fə lər lə cəhd edib. Us ta-
dın əsər lə ri nin bir his sə si it miş dir, 
bu gü nə dək qo ru nub sax la nıl mış 
bə zi əsər lə rin isə Məx dum qu lu 
qə lə mi nə aid ol ma sı nın sü but edil-
mə si əla və cid di el mi təd qi qat lar 
tə ləb edir.

Salidə ŞƏRİFOVA
fi lologiya üzrə elmlər doktoru
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Məx dum qu lu Fə ra qi ya ra dı cı-

Türk mə nis tan döv lət və el mi dairə lə ri-
nin fəaliy yə ti nə ti cə sin də son il lər-
də Məx dum qu lu Fə ra qi (Magtym guly 
Py ragy) ya ra dı cı lı ğı müx tə lif öl kə lə rin 

oxu cu la rı nın diq qə ti ni cəlb et mə yə baş-
la yıb. Bey nəl xalq TÜRK SOY təş ki la tı 
2014-cü ili “Türk mən şairi Məx-
dum qu lu ili” elan edib. “Məx-
dum qu lu Fə ra qi. Ümum bə şə ri 
mə də ni də yər lər” (2014), 
“Dost luq və qar daş lıq car-
çı sı Məx dum qu lu Fə ra-
qi” (2014) möv zu la rın da 
bey nəl xalq konf rans lar 
ke çi ri lib, Məx dum qu-
lu Fə ra qi nin “Se çil miş 
əsər lə ri” Azər bay can da 
və Tür ki yə də nəşr edi-
lib (2010), Türk mə nis-
ta nın Azər bay can da kı 
sə fir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə Rə şid Beh bu dov adı-
na Mah nı Teat rın da (2010), 
Qaf qaz Uni ver si te tin də (2012) 
şairin ya ra dı cı lı ğı na həsr olun-
muş təd bir lər ke çi ri lib.

Məx dum qu lu Fə ra qi ya ra dı cı-

dum qu lu ya ra dı cı lı ğı na tə sir et miş və 
onun əsər lə rin də su fi  ba xış lar özü nü 
par laq şə kil də gös tə rib. Su fi  lik Al lah-
la ru hun ezac kar bir ləş mə si dir ki, ədi-
bin ya ra dı cı lı ğın da bu na rast gə li nir. 
Məx dum qu lu nun şeir lə rin də ənə nə-
vi-mə də ni və di ni də yər lə rin ək si ni 
tap ma sı Al lah eş qi nin tə rən nü mü və 
inan dı ğı o eş qi get di yi ömür yo lu na 
çe vi rir. O yo lun haqq yo lu ol ma sı nı 
Məx dum qu lu “Ala caq dır” şeirin də 

səs lə yir. Bu səs lə yiş də bir ağ saq-
qal nə si hə ti də du yu lur.

bağ lı olan Məx dum qu lu Fə ra qi nin di-
nə dair gö rüş lə ri müasir dövr də ra di-
kal di ni qu rum lar la mü ba ri zə za ma nı 
ya rar lı dır. Be lə ki, Məx dum qu lu nun 
di ni məz mun lu şeir lə ri çox dur.
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İz zət, hör mət sın et mə yin,
Gö rüm gö rül mə yən yer də.
Ağıl lı olan söz açar mı?
Növ bət ve ril mə yən yer də.

Məx dum qu lu öz ya ra dı cı lı ğı 
ilə məh dud ka non lar çər-

çi və sin də in ki şaf edən 
Türk mən poezi-
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Türkmən və ümumtürk 
dəyərlərin qovşağında

Məxdumqulu Fəraqi irsi:



İs lam dün ya sı nın məş hur su fi  lə rin dən 
olan Həl lac Mən sur mi la di ta ri xi ilə 848-ci 
il də (hic ri:244) İran da – Bəy za şə hə rin də 
do ğu lub. Əsl adı Hü seyn ibn Mən sur, lə-
qə bi “Həl lac”dır.

O, Tüs tər də su fi  şey xi Səhl ibn Ab dul la-
hın ya nın da iki il mü rid lik edir. Müəl li mi-
nin ölü mün dən son ra – 18 ya şın da Bəs rə yə 
gə lə rək Amr ibn Os ma nın tə lim lə rin də iş-
ti rak edir, iki ilə ya xın onun ya nın da olur. 
Həl lac Mən sur qı sa vaxt ər zin də müəl li-
mi nin, tək yə də ki di gər mü rid lə rin rəğ bə-
ti ni qa za na bi lir. Bir müd dət son ra isə bir 
kö nül mə sə lə si se vim li müəl li mi ilə Mən-
su run ara sın da ix ti la fa sə bəb olur: Mən sur 
şey xi nin eti ra zı na mə həl qoy ma yıb baş qa 
bir su fi  şey xi Əbu Yu sif əl-Aq ta nın qı zı 
Üm mü Hü seyn lə ev lə nir. Həl la cın bu se-
çi mi su fi  lər ara sın da iki ti rə lik ya ra dır, o, 
haq sız tən qid və təh qir lə rə mə ruz qa lır.

Hic rət
Uzun təh qir və tə qib lər dən son ra Mən-

sur Bəs rə dən get mək qə ra rı na gə lir. Hə-
min ərə fə də su fi  lə rin baş çı sı və pi ri sa yı lan 
Cü neyd əl-Bağ da di ilə ta nış olur. Cü neyd 
ona öyüd-nə si hət ve rir, sə bir li ol ma ğa, Al-
la ha sı ğın ma ğa ça ğı rır. An caq Həl lac ye nə 
də  təh qir lə rə döz mə yib Bəs rə dən Mək-
kə yə yol la nır. Mək kə də o, nəf si ni tər bi yə 
et mək, ru hu nu me ra ca yük səlt mək məq sə-
di lə tər ki dün ya lı ğa çə ki lir. Tər ki dün ya lı ğa 
çə kil di yi bir il ər zin də Kə bə nin ət ra fın da 
olur, ora dan yal nız dəs tə maz al maq la zım 
olan da ay rı lır, gün də çö rə yin dörd də-bi ri 
və bir ne çə qur tum su ilə do la nır.

Həl la cı sev mə yən lər onu bu ra da da ra-
hat bu rax mır, haq qın da xey li şa yiələr və 
de di-qo du lar ya ya raq göz dən sal ma ğa ça-
lı şır, onun fi  kir lə ri nin qa ba ğı nı al maq is-
tə yir lər. Bü tün bu ən gəl lə rə bax ma ya raq, 
Həl lac Mən sur özü nə xey li tə rəf dar top la-
ya bi lir. O, Mək kə yə gə lən ha cı lar la söh bət 
apa rır, on la ra Qu ra ni-Kə rimi təf sir edir, öz 
dü şün cə lə ri ni aşı la ma ğa ça lı şır, əsl həc cin 
qa ra da şın ba şı na do lan maq yox, in sa nın 
özü nü dərk et mək ol du ğu fi k ri ni ya yır.

İsa mə qa mı
Həl lac Mən sur uzun müd dət Mək kə-

də qal dıq dan son ra 900-cü il də (hic ri:271) 
Bəs rə yə qa yı dır. Bəs rə yə qa yı dan da ta-
ma mi lə baş qa bir Həl lac var idi. O şə riətin 
ən ki çik tə si rin dən xi las ol muş, özü nü ta-
ma mi lə eşq di ni nə təs lim et miş di. Su fi  lik-
lə bağ lı dü şün cə lə ri, in san la rın ma ra ğı nı 
cəlb edən hə rə kət lə ri, ağıl lı mü ha ki mə lə-
ri nə gö rə, get di yi hər yer də ət ra fı na xey li 
in san top la yan Həl la cı müx tə lif tə bə qə lər-
dən olan in san lar mü da fi ə edir di lər.

Həl la cın fi  kir lə ri onun se vən lə ri ni, tə-
lə bə lə ri ni gün-gün dən ar tır sa da, Bəs rə 
ru ha ni lə ri ni qə zəb lən di rir, hətt  a on la ra 
ya xın su fi  tək yə lə rin də be lə mən fi  fi  kir lər 
ya ra dır. Bu mə qam da o, hə va ri lə ri ni ba-
şı na yı ğıb on la ra Tan rı sev gi si ni aşı la yan 
və axır da da bu sev gi yə qur ban ge dən İsa 
pey ğəm bə ri xa tır la dır.

Həl lac Mən sur 908-ci il də (hic ri:280) 
Ab ba si lə rə qar şı baş ve rən üs yan da itt  i-
ham olu nur. Bun dan beş il son ra isə bir 
qa dı nın xə bər çi li yi ilə Əbul Hə sən Əli ibn 
Əh məd ər-Ra sim bi tə rə fi n dən həbs edi lə-
rək sək kiz il zin dan da sax la nı lır.

Bir ne çə il son ra Həl lac Mən sur Bağ da-
da apa rı lır və Əbu Ömər Həm ma di nin 
fət va sı, Ab ba si xə li fə si nin əm ri ilə 922, bə-
zi mə lu mat la ra gö rə isə 919-cu il də ora da 
edam edi lir.

Onun eda mı haq qın da rə va yət lər bir-bi-
rin dən xey li fərq lə nir. Bə zi mə lu mat la ra 
gö rə, yüz, ya xud min şal laq vu rul duq dan 
son ra əl lə ri, ayaq la rı, di li, da ha son ra ba şı 
kə si lib. Baş qa qay naq lar da isə bil di ri lir ki, o, 
əv vəl cə ası lıb, da ha son ra cə na zə si yan dı rı la-
raq kü lü Dəc lə ça yı na tö kü lüb. Onun edam 
vax tı da çox lu kə ra mət və mö cü zə gös tər di-
yi, hətt  a kü lü nün çay da “Ənəl həq” yaz dı ğı 
ilə bağ lı su fi  mən bə lə rin də mə lu mat lar var.

Həl lac Mən sur nə de yir di?
Həl lac Mən su run dü şün cə lə ri əsa sən 

iki cür yo zu lur. Bi rin ci dü şün cə yə gö rə, 
onun yo lu İn san-Tan rı-Var lıq möv zu su 
ət ra fın da dır. O, var lı ğın bir li yi ni mü da-
fi ə edir. Həl la cın fi k rin cə, əsl olan Tan rı-
dır. Kainat və in san da on dan ay rı möv-
cud de yil, onun için də dir. Tan rı nın bü tün 
özəl lik lə ri in san da, in sa nın bü tün özəl lik-
lə ri Tan rı da var.

Onun dün ya gö rü şü nə gö rə, kainat da, 
dün ya da bə ra bər lik, bü tün lük, va hid lik 
möv cud dur. Hər şəx sin hə ya tı ölü mün də, 
ölü mü isə hə ya tın da dır. Bu na gö rə də, in-
sa nın “Ənəl həq” de mə si doğ ru dur.

Baş qa izah la ra gö rə isə Həl lac Mən sur 
Al la hı zikr et di yi za man on dan baş qa hər 
şe yi, hətt  a öz nəf si ni də unu da raq, eks taz 

ha lın da (su fi  lik də bu na səkr ha lı de yi lir) 
“Ənəl həq” de yib. Çün ki bu sö zün əsl mə-
na sı “Mən yo xam, yal nız Haqq var” de-
mək dir. Bu və ziy yət də isə in sa nın ru hu 
Al la ha qo vu şur və su fi  lik də möv cud olan 
ən yük sək möv qe yə uca lır. Bu fi k rə gö rə, 
Həl lac Mən sur çox bö yük bir və li dir və 
tam mə na sı ilə mü səl man su fi  lə rin dən dir. 
Bu gö rü şü dəs tək lə yən lər ara sın da İbn 
Ata, Fəx rəd din Ra zi, Əbu Ab dul la Ha fi f, 
Şib li, Əbul Qa sım Nas ra ba di, Şeyx Əbu 
Səid Əbul Xayr, Əbul Qa sım Gür ga ni, 
Əbu Əli Fər mə di və Yu sif Hə mə da ni ki mi 
bö yük şəx siy yət lər var. 

Həl lac Mən su ru türk-hü ru fi  şeiri nin sul ta-
nı İma dəd din Nə si mi nin sə lə fi  he sab edir lər. 
Çün ki “Ənəl həq” sö zü nü ilk iş lə dən məhz o 
olub. Nə si mi bir çox şeirin də sə lə fi  ni xa tır la yır, 
onun yo luy la get di yi ni açıq-aş kar eti raf edir:

– Daim ənəl həqq söy lə rəm, ney çün ki, 
Mən sur ol mu şam,

Kim dir mə ni bər dar edən, bu şəh rə 
mən sur ol mu şam!

Üs tün dən min il dən çox vaxt keç mə si nə bax-
ma ya raq, Həl lac Mən su run hə ya tı və fəaliy yə ti 
hə lə də ge niş ma raq do ğu rur. Araş dır ma çı lar 
“Mən su riy yə” mu ğa mı nın, “Man sı rı” saz ha-
va sı nın onun adıy la bağ lı ol du ğu nu id dia edir. 
Bəli, onu Nə si mi nin sə lə fi  he sab edir lər. Am-
ma əs lin də, bö yük mə na da İsa pey ğəm bər də 
Həl lac Mən su run sə lə fi  dir. Çün ki bü tün din-
lə rin, tə ri qət lə rin ma hiy yə tin də, cöv hə rin də 
bö yük Eşq di ni nin da yan dı ğı nı bil mək üçün 
Həl lac Mən sur la rın, İsa la rın, Bud da la rın keç-
di yi mü qəd dəs yo la nə zər sal maq ye tər li dir. 

O yol min il dir ki, in san lı ğı baş qa bir 
su fi  şey xi Möv la nə Cə la ləd din Ru mi nin 
di liy lə qar daş lı ğa, ha lal lı ğa, Tan rı ya səs lə-
yir: “Gəl, kim olur san ol – Mu sə vi, İsə vi, 
Mü səl man, Büt bə rəst… min də fə töv bə ni 
poz muş ol san be lə, ye nə gəl…”

MÖVLUD

İs lam dün ya sı nın məş hur su fi  lə rin dən 

ha lın da (su fi  lik də bu na səkr ha lı de yi lir) 
“Ənəl həq” de yib. Çün ki bu sö zün əsl mə-
na sı “Mən yo xam, yal nız Haqq var” de-
mək dir. Bu və ziy yət də isə in sa nın ru hu 
Al la ha qo vu şur və su fi  lik də möv cud olan 
ən yük sək möv qe yə uca lır. Bu fi k rə gö rə, 
Həl lac Mən sur çox bö yük bir və li dir və 
tam mə na sı ilə mü səl man su fi  lə rin dən dir. 
Bu gö rü şü dəs tək lə yən lər ara sın da İbn 
Ata, Fəx rəd din Ra zi, Əbu Ab dul la Ha fi f, 
Şib li, Əbul Qa sım Nas ra ba di, Şeyx Əbu 
Səid Əbul Xayr, Əbul Qa sım Gür ga ni, 
Əbu Əli Fər mə di və Yu sif Hə mə da ni ki mi 
bö yük şəx siy yət lər var. 

Be lə rə va yət edir lər ki, bir gün Mən sur şə hər də ki həl la ca (yun tə miz lə yən) 
yun ve rib tə miz lə mə yi ni xa hiş edir. Həl lac işi vax tın da təh vil ve rə cə yi nə 
söz ve rir. Vaxt ötür, və də ye ti şir. Gə lib gö rür lər ki, həl lac ba şı nı iti rib, yu nu 
tə miz lə yib bi ti rə bil mir. Mən sur töv rü nü poz mur, sa kit cə bir dua oxu yur. 

Və mö cü zə baş ve rir: yun öz-özü nə tə miz lən mə yə baş la yır. Bu xə bər tez lik lə bü tün 
şə hə rə ya yı lır, bun dan son ra onu “Həl lac Mən sur” ad lan dı rır lar.
Əl bətt  ə, bü tün bun lar bi zə na ğıl, əf sa nə ki mi gö rü nə bi lər, ta ri xin baş qa sə hi fə lə-
rin dən oxu du ğu muz da ha ağ la ba tan mən bə lə rə ina na bi lə rik: “Həl lac Mən su run 
ba ba la rı həl lac lıq sə nə ti ilə məş ğul ol du ğu na gö rə ona bu lə qə bi ve rib lər”. An caq 
bur da mə sə lə Həl lac Mən su run doğ ru dan da, mö cü zə gös tə rib-gös tər mə mə yin-
də de yil. Əgər han sı sa ta ri xi şəx siy yət haq qın da əf sa nə lər do la şır sa, onun keç di yi 
ömür yo lu na nə zər sa lan da sir li mə qam la rın işı ğı gö zü mü zü qa maş dı rır sa, de mə li, 
hə qi qə tən də or ta da bir mö cü zə var. Bu mö cü zə yun la bağ lı ola da bi lər, ol ma ya da...
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bö yük şəx siy yət lər var. bö yük şəx siy yət lər var. 

Mənsur necə 
Həllac oldu?

III Na po leon 1851-ci il də Fran sa da 
ha ki miy yə ti ələ ke çir dik dən son-
ra Hü qo öl kə dən sür gün olun du 
və ailə si ilə bir gə Nor man di ya da-

kı İn gil tə rə nin ta be li yin də olan Quern sey ada-
sın da yer ləş di. Ora da ke çir di yi on beş il müd də-
tin də üç şeir ki ta bı və “Sə fi l lər” də da xil ol maq la, 
ən uğur lu əsər lə ri ni yaz dı. Hü qo Quern se yə gəl-
dik dən qı sa müd dət son ra Haute vil lin evi ni sa tın 
ala raq (yer li ca maat in ti har edən qa dı nın ru hu-
nun həmn ev də ya şa dı ğı na ina nır dı) ora nı is tə di-
yi ki mi qay da ya sal ma ğa baş la dı. Bun lar dan ən 
əsas olan dam da ki çik “mü şa hi də qül lə si” in şa 
et mək idi. Manş də ni zi nə ba xan o qül lə ada nın 
ən yük sək nöq tə sin də yer lə şir, ha va açıq olan da 
Fran sa sa hil lə ri gö rü nür dü. Hü qo güz gü nün qar-
şı sın da kı ki çik bir ma sa nın ar xa sın da otu rur, hər 
sə hər ya zı la rı nı bur da ya zır dı. 

Ya xın lıq da kı bir qa la dan hər gün atı lan mər mi-
nin sə si ilə şə fəq sö kü lən də oya nır, tə zə ha zır lan-
mış qəh və ni və sev gi li si Cül yett  a Drüenin mək tu-
bu nu özü ilə gö tü rü rüb yu xa rı qal xır dı. “Jü jü”nün 
sev gi li “Mə sih”inə yaz dı ğı eh ti ras do lu söz lə ri 
oxu yan dan son ra Hü qo iki çiy yu mur ta içir, mü-
şa hi də qül lə si nə çə ki lib saat on bi rə qə dər ya zır dı. 
Bu nun ar dın ca da ma qal xıb bir əliy lə at tü kün dən  
olan əl cək lə bə də ni ni sür tür, o bi ri əliy lə də ge cə-
dən dol du rul muş bir lə yən su yu ba şı na tö küb yu-
yu nur du. Evin qar şı sın dan ke çən qə sə bə ca maatı 
- və ota ğı nın pən cə rə sin dən ba xan Cül yett  a da - bu 
qə ri bə mən zə rə yə ta ma şa edir di lər.

Na har vax tı Hü qo ye mək üçün alt mər tə bə yə 
enir di. Bioq ra fı Qre hem Rob bu dövr ba rə də be-
lə yaz mış dı: “Hü qo az qa la ha mı nı, hətt  a məş hur 
ya zı çı nın qa dın oxu cu la rı na ta ma şa et mə yə gə lən 
mü şa hi də çi lə ri də qə bul edir di. Saat on iki ol duq da 
boz fe do ra şl ya pa və yun əl cək lər də, yax şı ge yim li 
əkin çi ki mi gö rü nə rək gə lir qo naq la rı nı ye mək ota-
ğı na apa rır dı”.

Hü qo qo naq la rı nı yax şı ca ye di rir, am ma özü çox 
az ye yir di. Gü nor ta dan son ra iki saat lıq gə zin ti yə 
çı xır, ya da sa hil də fi  zi ki hə rə kət lər edir di. Ar dın ca 
bər bə ri onun saç la rı nı qay da ya sa lır dı. Son ra Cül-
yett  a ilə fay ton gə zin ti si nə çı xır və ar dın ca vax tı nı 
adə tən hər gün gə lən çan ta do lu mək tub lar dan bə-
zi lə ri nə ca vab yaz maq la ke çi rir di.

Ailə vi na har süf rə sin də Hü qo sa də cə fəl sə fi  
möv zu lar da söh bət lə rə qo şu lur, hər za man ci bin də 
olan ki çik dəf tər lə rin dən bi ri nə nə sə yaz maq üçün 
söz lə ri nə ara ve rir di. Hü qo nun oğ lu Çarlz - Hü qo-
nun son ra lar ya zı çı olan üç öv la dın dan bi ri, hə min 
səh nə ni be lə təs vir edir di:

“Ən əhə miy yət siz fi  kir lə ri be lə - “yax şı yat dım, 
ya da mə nə iç mək üçün bir şey ve rin” - di lə gə tir-
di yi an da da ya nır, dəf tə ri ni çı xa rır, az əv vəl de di-
yi ni qeyd edər di ki, heç nə it mə sin. Hər şey qey də 
alı nır dı. Oğul la rı ata la rın dan eşit dik lə ri sö zü is ti-
fa də edən də o də qi qə ili şir di lər. Ki tab la rın dan bi ri 
işıq üzü gö rən də, mə lum olur du ki, bü tün qeyd lə ri 
ora da çap olu nub”.

NARINGÜL

III Na po leon 1851-ci il də Fran sa da 

Viktor Hüqo sürgündə

Peyğəmbər məqamına 
çatan böyük sufi 



Afaq MƏSUD

Bic ölü
Dün ya sı nı ötən il də yiş miş ya xın bir qo-

hu mum - dox san iki yaş lı, hə yat se vər qo ca 
ne çə vaxt dan bə ri di ki, bi zə ra hat lıq ver mir. 
Qı zı mın yu xu la rın da o, ha ma ma gi rib, qa-
pı nı o üz dən ki lid lə yir, mə nim yu xu la rım-
da isə uşaq ki mi ağ la ya-ağ la ya, onu bir də 
bu ha ma ma sal ma ma ğı yal va rır.

Toz lu qo naq lar
Qo naq la rın bir nö vü də var ki, on lar, 

sən im kan ver sən də, ver mə sən də, si-
zə gə lir lər, evi nə da xil olub, ləng bö cək 
hə rə kət lə riy lə bir otaq dan o bi ri nə ke çir, 
di var la ra dır ma şıb ta van dan ası lır, sə nə 
və uşaq la rı na or dan ba xır lar… 

Be lə qo naq lar çı xıb ge dən dən son ra 
uzun müd dət ta van da, di var lar da on la-
rın to zu qa lır.

Qa rı mış qız lar
Bir növ is te dad sız ədib lər var ki, on lar-

la, ya şı ötüb qa rı mış qız lar la dav ra nan 
ki mi, müm kün qə dər eh ti yat və eh ti ram-
la dav ran ma lı, hə yat eşq lə ri nin qo ru nub 
sax lan ma sı, ba ki rə kö nül lə ri nin zə də lən-
mə mə si na mi nə əsər lə ri ni, ya lan dan da 
ol sa, tə rifl  ə mə li sən.

İmp ro vi zə
Bir qi sim adam lar var ki, on lar mü tə-

ma di ola raq, ras tı ma, gah son gün lə ri ni 
ya şa yan ahıl xəs tə, gah hə yat eş qi ilə do-
lub-da şan güm rah ca van cil din də çı xır-
lar. Bu adam lar, san ki dün ya la rı nı də yiş-
mə dən, bu ra da ca ölüb-di ri lir, qo ca lıb, 
bir də ye ni dən do ğu lur lar.

Ca su sun eti ra fı
Ət ra fım da baş ve rən lə ri, ya xud baş ver-

mə dən, hə lə hə ya ta keç mək üz rə olan la rı, 
in san la rı, hey van la rı, tə biəti və iq li mi, bir 
söz lə, gö zü mə sa ta şan və sa taş ma yan hər 
şe yi, giz li tap şı rıq al mış tək, daim mə sul 
bir sa yıq lıq la mü şa hi də et mə yim lə özü-
mü bu dün ya ya, han sı sa, ay rı dün ya lar-
dan atıl mış ca sus ki mi hiss edi rəm.

Yu xu ya get mə yin sir lə rin dən
Yu xu ya get mə yin ən sir li mə qa mı - 

yor ğa nın al tı na gi rib yu xu ya ge də cə yin 
anı, qur ban lıq qo yun ba şı nın kə si lə cə yi 
anı göz lə yən tək, göz lə mək di.

Ahıl lıq növ lə rin dən
Qo ca lıb ağ bir çək ləş mə yin bir nö vü də 

var ki, ağa rıb çal laş mış saç-saq qa lın yaş 
həd din dən yox, uzun müd dət gü nün 
al tın da qa lıb ağar dı ğın dan 
şüb hə lə nir sən.

Sir li fo toq raf
Bir də fə ye ral tı qa ta rın boş otu ra caq la-

rın dan bi rin də yaş lı, tos qun bir ki şiy lə üz-
bəüz də ki pən cə rə şü şə si nə dü şən ək si mi zə 
ba xa-ba xa ya na şı yol ge dib, dü şən dən son ra 
an la dım ki, ba yaq dan bə ri bü tün yo lu onun-
la şə kil çək di rir mi şik ki mi, get mi şik.

Söz lər ba rə də
Son bir ne çə ayı, qə lə mi min ucu na saç 

qı rı ğı tək ili şib ya zı dan-ya zı ya kö çən bir ne-
çə ifa də dən heç cür ya xa qur ta ra bil mi rəm: 
“qor xu lu”, “sir li”, “məkr li”. Gö rü nür, söz-
lər də in san lar ki mi di. Bə zən iki-bir, üç-bir, 
se zil mə dən sə nə ya xın la şır, ət ra fın da do la-
şıb hə ya tı na da xil olur, son ra se zil mə dən 
ara la nıb uzaq la şır, o bi ri lə rə qa rı şıb har da-
sa, uzaq lar da ya şa ma ğa da vam edir lər.

Kəşf
Ədə biy ya tın bir təh lü kə li mə qa mı da, 

in sa na təd ri cən da nış ma ğı ya dır ğa dıb, 
ət raf mü hit lə yal nız ya zı va si tə si lə əla qə 
sax la ma ğa təh rik et mə si dir.

Bu ya xın lar da özü mü bir də on da tut-
dum ki, qon şu otaq lar da kı əmək daş lar la 
mək tub laş maq üçün zə min ya ra dı ram.

Xi las
Bu ya yın adam bo ğan is ti lə rin də - bey-

ni min bür kü dən əri di yi, ye mək lə rin 
zə hə rə dö nüb qa ra axın tı lar la qa nı ma 
iş lə di yi, ha va sız lı ğın dörd bir ya nı mı da-
ral da-da ral da, dün ya nı çı xıl maz tə lə yə 
çe vir di yi gün lə rin bi ri, ne cə sə qə fi l dən, 
bü tün bu mə şəq qə ti ya zı ya kö çü rüb qur-
tu la bi lə cə yi mi an la dım və xi las ol dum...

Mülk1 və mə lə küt2

Mə ni qə ri bə, an la şıl maz sev gi lər lə se-
vən, nə əsər lə ri mi, nə de dik lə ri mi an la-
ma dıq la rı nı sə mi miy yət lə bo yun la rı na 
al sa lar da, kü çə lər bo yu mə nim lə din-
məz-söy lə məz, ya na şı ad dım la maq dan 
an la şıl maz zövq du yan, üzü mü sez mə-
sə lər be lə, ar xa dan-ar xa ya sə sim dən ta-
nı yan, ta nı yıb, tit rə dib uşaq tək ağ la yan 
in san la rın bu ha lı ya dı ma bö yük su fi  
Əziz-əd-din Nə sə fi  nin sir lər do lu bir kə-
la mı nı sa lır:

Mülk- Mə lə kü tə aşiq di…

Qəs sab lıq fə sad la rı
Bu ya xın lar da köh nə bir ta nı şı mı zın – 

tə lə bə lik il lə ri ge cə lər uni ver si te tin ax şam 
şö bə sin də, gün düz lə ri ata sız qal mış bir 
bö lük ba cı-qar da şı na çö rək pu lu çı xar dı-
ğı çirk li ət dü ka nın da ke çən, sə hər-ax şam 
qu zu şaq qa la maq dan sol əli nin baş bar-
ma ğı nı bal ta la yıb yo xa çı xa ran, ba cı-qar-
daş la rı bö yü dük cə, on la rı yer bə yer elə yib 
işi ni ge niş lən di rən, dü kan lar, res to ran-
lar şə bə kə si ya ra da-ya ra da, saç-saq qa lı nı 
ağar dıb, var la nıb im kan lı şəx sə çev ril sə 
də, qu zu şaq qa la maq nis gi li ca nın dan 
çıx ma yan saf, köv rək qəlb li bir iş ada mı-
nın evin də ne çə vaxt dan bə ri gör mə di-
yim üç oğ lu nun – ar tıq bo ya-ba şa çat mış 
ins ti tut tə lə bə lə ri nin, ağız-bu run la rı, göz-
lə ri şaq qa lan maq qor xu sun dan səy ri yən 
qu zu la ra ox şa dı ğın dan hey rə tə gəl dim…

Ölüm növ lə ri
Qə ri bə di, gö rən ni yə ca van lar qo ca lar-

dan da ha ra hat və tə mən na sız ölür lər?..

Küt lə mə həb bə ti
Küt lə mə həb bə ti – di bi də rin, qa ran lıq 

bu rul ğan lar do lu, uc suz-bu caq sız də ni-
zin ilıq ağu şu nu an dı rır.

Na rın cı hö rüm çək
Sra ğa gün yu xu da ba lı şı mın üs tüy lə 

büd rə yə-büd rə yə ha ra sa aşa ğı qa çan ax-
saq, na rın cı hö rüm çə yi bu sə hər id man 
elə di yim ota ğın di va rıy la, ha ra sa üzü-
yu xa rı qa çan gör düm. Ba la ca hö rüm çək 
yu xum da kı hə min o so la xay ye ri şi ilə 
büd rə yə-büd rə yə, elə bil ça şıb çıx dı ğı 
yu xu nun gi rə cə yi ni ax ta rır dı.

Tit rət mə
Bu bay ram zi ya rə tə get di yim qə bi ris-

tan lıq da baş da şı la ra həkk olun muş üz lə-
rin ha mı sı mə nə ta nış gəl di. İl lər uzu nu 
kü çə lər də, park lar da, teatr ta ma şa la rın-
da, dost-ta nış ara sın da gö rüb rast laş dı-
ğım əsə bi, arıq ki şi lər, çə nə si xal lı, iş və li 
xa nım lar, hə yat eş qi üz lə rin də don muş 
mə sum qız lar, peş man üz lü, yor ğun qa-
rı lar… Ata ma, ana ma, uşaq la rı ma, əri mə 
ox şa yan mər hum lar… 

Bir cə öz üzü mü ta pa bil mə dım bu üz-
lər ara sın da.  

Şərq ədə biy ya tı
Bu ya yın dö zül məz bür kü lə rin də an-

la dı ğım hə qi qət lər dən bi ri də bu ol du ki, 
is ti öl kə lər də realist ədə biy ya tın yox lu ğu-
nun sə bə bi - is ti nin in san şüuru nun bü-
tün ayıq nöq tə lə ri ni sı ra dan çı xar ma sı dır.

İs ti və İla hiy yat
Bir də bu nu an la dım ki, in san İla hiy ya tı 

məhz müəy yən tem pe ra tur dan son ra an-
la ma ğa baş la yır. Bu gü nə cən ya zıl mış di ni 
ki tab la rın məhz is ti öl kə lər də ya ran ma sı nı 
da bu ra əla və et sək, özü mü zü da ha möh-
tə şəm Sir rin as ta na sın da hiss edə rik.

Bu dün ya nın sir lə rin dən
Bir qo ca ta nı yır dım ki, öm rü uzu nu 

ailə si nə, qo hum-əq rə ba sı na zülm və 
haq sız lıq lar edə-edə, əc lafl  ıq lar və mur-
dar lıq lar ba taq lı ğın da üzə-üzə, uzun-
uza dı, xəs tə lik siz, eh ti yac sız, ra hat bir 
ömür ya şa dı. Ölən də isə o qə dər in cə lib 
gö zəl ləş di ki, çö nüb on al tı ya şın da gənc, 
mə sum oğ la na bən zə di… və hə min o ba-
ki rə üzü ilə də bu dün ya nı tərk et di.

1 Mülk dün ya sı - mad di mə kan, hiss lər lə qav-
ra nı lan bə dən lər dün ya sı. İn san la rın reali zə 
olun du ğu dün ya. 

  2 Mə lə küt dün ya sı - ila hi mə kan, 
qey ri - mad di ob yekt lər və ar-

xietip lər dün ya sı.
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söz lə, gö zü mə sa ta şan və sa taş ma yan hər 
şe yi, giz li tap şı rıq al mış tək, daim mə sul 
bir sa yıq lıq la mü şa hi də et mə yim lə özü-
mü bu dün ya ya, han sı sa, ay rı dün ya lar-
dan atıl mış ca sus ki mi hiss edi rəm.

Yu xu ya get mə yin sir lə rin dən
Yu xu ya get mə yin ən sir li mə qa mı - 

yor ğa nın al tı na gi rib yu xu ya ge də cə yin 
anı, qur ban lıq qo yun ba şı nın kə si lə cə yi 
anı göz lə yən tək, göz lə mək di.

Ahıl lıq növ lə rin dən
Qo ca lıb ağ bir çək ləş mə yin bir nö vü də 

var ki, ağa rıb çal laş mış saç-saq qa lın yaş 
həd din dən yox, uzun müd dət gü nün 
al tın da qa lıb ağar dı ğın dan 
şüb hə lə nir sən.

Bu dün ya nın sir lə rin dən
Bir qo ca ta nı yır dım ki, öm rü uzu nu 

ailə si nə, qo hum-əq rə ba sı na zülm və 
haq sız lıq lar edə-edə, əc lafl  ıq lar və mur-
dar lıq lar ba taq lı ğın da üzə-üzə, uzun-
uza dı, xəs tə lik siz, eh ti yac sız, ra hat bir 
ömür ya şa dı. Ölən də isə o qə dər in cə lib 
gö zəl ləş di ki, çö nüb on al tı ya şın da gənc, 
mə sum oğ la na bən zə di… və hə min o ba-
ki rə üzü ilə də bu dün ya nı tərk et di.

1 Mülk dün ya sı - mad di mə kan, hiss lər lə qav-
ra nı lan bə dən lər dün ya sı. İn san la rın reali zə 
olun du ğu dün ya. 

  2 Mə lə küt dün ya sı - ila hi mə kan, 
qey ri - mad di ob yekt lər və ar-

xietip lər dün ya sı.

Duyğular 
imperiyası

Ya zı da in san ki mi di. Bə zən can lı, bə zən can sız olur. Oxu-
cu nun ov qa tı nın han sı vax tın da sa onun la da nı şır, həm-
dərd olur, təs kin lik ve rir, qəl bi ni din di rir. Bə zən sə ha 
il lah elə sən də, sə nin lə da nış mır ki, da nış mır, elə cə 

su sur. Za man keç dik cə, oxu cu yaş laş dıq ca ya zı lar da yaş la şır, 
də yi şir, oxu cu nun üzü nə qı rış lar düş dük cə, ya zı la rın qı rış la rı 

açı lır və bir vaxt lar üzə rin dən bəl kə də məğ zi nə var ma dan, sət-
hi ötüb- keç di yin bir çox mət ləb lə ri sə nə ar tıq baş qa cür izah 

edir. Yə qin ki, za man-za man nə vaxt sa oxu duq la rı mı za bir də 
qa yıt maq is tə yi nin bir sir ri-xu da sı da bu du. Yad da şı mız da, dü-

şün cə lə ri miz də il lər dən bə ri bər ki yib qal mış dü yün lə ri açıb xi-
las ol maq cəh di...

“Ay dın yol” ya zı çı Afaq Mə su dun müx tə lif il lər də qə lə mə al dı ğı 
dü şün cə lə ri ni təq dim edir.



Si tat lar bir film dən-
di. Han sı ol du ğu nu 
tap ma dın sa, üzül mə. 
Adı nı sən qoy. Bu əsər 

be lə bi tər: “Mə ni ba ğış la...”

Yüz il lər di ge dən lə rin ar xa sın-
ca atıl mış su la rın yı ğıl dı ğı bir yer 
var dı, adı na də niz de yir di lər. Da ha 
ge dən lə rin ar xa sın ca su atan yox-
du de yə, adam lar qa yı da bil mək 
ümi diy lə ge cə-gün düz de mə dən 
get mək üçün ora baş çə kir di lər. Bir 
gün adam la ra qo şu lub ge cə ya rı ya 
qə dər sa hil də qal dım. On lar dan bir 
az ara lan dım, ba la ca də mir ha sa rı 
ke çib pil lə kən lər lə su la ra ya xın laş-
dım. Yır ğa la nır dı lar. Uç ma ğı öy rə-
nən quş ba la la rı ki mi ki min sə ar xa-
sın ca atıl ma ğı məşq edir di lər. Bir az 
ara lı da ya nan kü çə işıq la rı nı elə bil 
kim sə doğ ra mış dı; di lim-di lim işıq, 
par ça-par ça qa ran lıq, qı rıq-qı rıq 
köl gə idi hər yer. Bir par ça qa ran lıq-
dan iki si ço vul qa çır dı bir di lim işı-
ğa. Nə yi sə bir az irə li itə lə yib, son ra 
tez ge ri qa çır dı lar. Bu da bir ömür 
idi. Nə işı ğı, nə qa ran lı ğı, nə köl gə si 
bü töv olan hə yat da bir irə li, bir ge ri 
– ya şa yır dı lar. Yə qin ar zu la rı var dı 
on la rın da. Yə qin bir gün... mə sə lən, 
elə o gün, bap ba la ca da şa ar zu la rı-
nı de yib də ni zə yu var la ya caq dı lar; 
on lar də ni zə daş ata caq dı lar, də niz 
ar xa la rın ca su. Hər şey yax şı ola caq-
dı. Am ma yox, müt ləq adam lar qə fi l 
on la rı gö rüb çı ğı ra caq dı. Hə rə qor-
xub bir tə rə fə qa ça caq dı...

 “- Mə nim sə nə ve rə bi lə cə yim 
heç nə yox du.

– Bu sev gi dən qaç ma ğın ən asan 
yo lu du. Ümu miy yət lə, qaç maq 
ye ga nə yol du”.

Ni yə?
Tez-tez gö zü mün önü nə qol la rı 

bağ lı bi ri nin vu rul du ğu zən cir də 
vur nux ma sı səh nə si gə lir. Heç öm-
rün də bi cə də fə də ol sun bir də li sə-
ni bağ rı na bas dı mı? Yox, elə mi? Elə 
mə ni də qu caq la ma dı. Çün ki on lar 
biz dən qorx du lar hə mi şə. Çün ki 
on lar ye ga nə adam lar idi ki, hər 
şe yin hə qi qi adı nı bi lir di lər. Çün ki 
on lar hə qi qi ad la rı nı tap ma ğı mı-
zı is tə yir di lər. Biz sə yor ğun idik. 
Dü şü nə bil mir dik, əz bər lə miş dik 
hər şe yi. Söz lə ri, ad la rı əz bər bi lir-
dik. Bi zə on la rın ad la rı nın də li ol-
du ğu nu de miş di lər. Biz on la ra də li 
de yir dik. On lar sa bi zi ha mı dan çox 
se vir di lər. On lar sa bi zi ha mı dan 
bərk qu caq la maq is tə yir di lər.

“- Mə nim baş qa se çi mim yox du.
– Sən uşa ğı nı se çə bi lər sən.
– Mən on suz ölə rəm.
– Sən onun la ölər sən”.       
Elə qə ri bə ol-

maz lar var ki, 
“Yer lə Göy”ün 
bir səs lən mə si 
şə kil çi siz ol ma-
dı ğı ki mi. Ge-
cə nin ya nın-
da gün dü zü, 
an caq cüm lə-
lər də, özü də 
ara la rın da de-
fi s lə gör dük.

“Xoş bəxt lik”lə “bəd bəxt lik” bir-bi ri-
nin ya nın da ya ver gü lün sa yə sin də 
da yan dı, ya nöq tə nin. Yə ni bi ri nin 
var ol ma sı üçün di gə ri yox ol ma lı. 
Hə ya tın alın ma dı sa, ya bir ver gü lün 
sa ğın da san, ya bir nöq tə nin so lun-
da. Bu, yox san, de mək dir sə, sağ dan 
baş la ya caq san, sol ğun bir nöq tə nin 
sa ğın dan, iri hərfl  ər lə. Bəl kə da ha ad 
da qoy ma ya caq san. Bir cə sə ni gör-
sün lər, var ol du ğu nun, ye ni dən do-
ğul du ğu nun fər qin də ol sun lar, bu 
sə nə ye tər. To xun sun lar; çi yin lə ri nə 
to xu nub on la ra sa rı dön mə lə ri ni is-
tə sin lər, ad sız lar ça ğı rıl maz. Çə nə nin 
al tın dan şə ha dət bar maq la rı ilə ba şı-
nı yu xa rı qal dı rıb göz lə ri nə bax sın-
lar.  Or dan bir yol ge dir... Yo lu gör-
sün lər, bəl kə ge də bi lən ol du...

“Siz sev gi nin nə ol du ğu nu bi-
lir si niz mi? Hə qi qi sev gi nin? Heç 
özü nü zü cə hən nə min son suz lu-
ğu na məh kum et di yi niz  güc lü bir 
eşq ya şa dı nız mı? Mən ya şa dım...”

Adam lar ad la ra Al lah dan çox 
inan dı.

Sən heç öm rün də adı nı də yiş-
mək is tə din mi? Am ma xey li in san 
da də yiş di, bi lir sən mi? Mən, mə-
sə lən, nə sə is tə yir dim adım Ar zu 
ol sun. Adım o qə dər qə ri bə, an la-
şıl maz gə lir di mə nə. Elə bi lir dim 
Ar zu lar ha mı dan gö zəl di, ha mı nın 
se vim li si di. Ar zu ola bil mə dim.

Bir nöq tə nin sa ğın dan baş la mı-
san sa, sol ya nı nı boş ver. Ha mı “ilk 
hə yat”ın da qə ri bə olur. Adam lar o 
qə dər qə ri bə olur ki, hə mi şə nə yi-
sə, ki mi sə göz lə yir, heç nə yin adı nı 
be lə doğ ru-dü rüst bil mir.

Mə sə lən, nə qə dər qor xu lu idi sev-
gi de yi lən o hiss. İn di gör dün mü 
adam la rın ne cə qə ri bə ol du ğu nu? 
Ona gö rə mü ha ri bə lər ol du, baş kə-
sil di, qan tö kül dü. Nə var ki, adı Sev-
giy di, ha mı qa ba ğı na yü yü rür dü, 
ha mı onun aya ğı nın al tın da, ba şı nın 
üs tün də, so lun da, sa ğın da, ən müm-
kün ya xın lı ğın da və nə olur-ol sun, 
ya nın da ol maq is tə yir di. Hal bu ki, o, 
çox dan nöq tə lə rin so lun da qal mış dı. 
Çox dan yox idi. Ye ni dən do ğul muş-
du bəl kə, am ma adı Yox idi.

“Kö mək edin mə nə, mü qəd dəs 
ata. Mən bil mi rəm nə is tə yi rəm. 
Mən onun üçün da rı xı ram...”

Hə. Onu de yir dim axı... Yə qin 
o ge cə qor xu dan bir si ço vul ba la sı 
qız dır ma dan ya na caq dı. O  ge cə bir 
ar zu da şı yo lun or ta sın da qa la caq dı, 
nöq tə ki mi, sualın dır mı, ni da nın dır-
mı, bu nu so na qə dər kim sə bil mə-
yə cək di. Adam la ra gö rə sa hi lin ən 
qor xunc, ən iy rənc  ye rin də bir si ço-
vul ba la sı ölə cək di və il lər lə o ar zu 
da şı ayaq lar al tın da, elə dən-be lə yə, 
be lə dən-elə yə di yir lə nə cək di. Də niz 
hər dən ətə yi ni sa hi lə sil kə lə yə cək di. 
Am ma ye nə ge dən lə rin ha mı sı gəl-
mə yə cək di. Heç kim ar zu la rı na ni yə 
çat ma dı ğı nı bil mə yə cək di.

Si tat lar bir fi lm dən di – Maykl 
De vi si nin çək di yi “Mo dil ya-
ni”dən. Han sı ol du ğu nu tap ma-
dın sa, üzül mə. Adı nı sən qoy. Bu 
əsər be lə baş lar: “Mə ni ba ğış la...”

Uşaq la rın uçu rum la rəs mi
Bu əsər mü ha ri bə ki mi baş lar. 

Mü ha ri bə isə... –  uşaq la rın uçu ru-
mun ba şın da rəs mi di.

Bu bil di yim möv zu de yil. Bu 
həm də bil di yim möv zu du. Bu, 
Yer üzün də ki bü tün in san la rın 
“mü ha ri bə nə dir?” sualı na ca vab 
çox lu ğu-ca vab sız lı ğı dı. Ne cə ki, 
bü tün sual la rın bir cə ca va bı var, o 
bir cə ni tap dın sa im ta han dan keç-
din, yox sa, yer də qa lan bü tün ca-
vab lar ca vab sız lıq, yox luq gə ti rir, 
yan lış la rın çox lu ğu na bir hə qi qə-
tin qur ban get di yi ki mi. 

“Sa vaş “gə li rəm” de yib xə bər-
dar lıq et məz”.

Uşaq lı ğı mü ha ri bə yə dü şən, am-
ma onu mə nim tək gör mə yən lər 
üçün mü ha ri bə bir üzün dən şə kil-
lə ri, ya zı baş lıq la rı kə sil miş qə zet lər 
ki mi di, sə nə qa lan an lam sız söz lər, 
ya rım çıq cüm lə lər, ya rım can şə-
kil lər di. İn di tap, ye ri nə qoy. Oxu 
gö rüm, oxu ya bi lə cək sən mi? Ta nı 
gö rüm ta nı ya caq san mı, bu şə kil də-
ki kim idi, bu cüm lə nə de yir di, bu 
söz har dan gə lir di, ha ra ge dir di?

Sə hər saat 04.30. Pən cə rəm dən 
gör dü yüm mən zə rə elə mən zə-
rə ni xa tır la dır. İl lər di də yiş mir, 
ara-sı ra tə kəm-sey rək ağac lar da kı 
yar paq la rın rən gin dən, sa yın dan 
sa va yı. Ha va ala-qa ran lıq, ala-to-
ran lıq – gö yün üzü nü elə bil his 
ba sıb. Kim sə di zi ni atıb gö yün 
üzü nə rən gi açı la na qə dər sür tür, 
ağar dır – sə hər yor ğun-yor ğun 
açı lır. Mən sə hə mi şə de yir dim bu 
boy da Ye rin bi zim ev lə ri miz də ki 
ştep sel lər dən yo xu du mu, bir to xu-
nuş la oyan maq is tə yən də hər yer 
işıq la na, yat maq is tə yən də zül mət 
ola? Var mış de mə-onun adı mü ha-
ri bə di.

-“On la ra si lah at ma ğı öy rət mə. 
On lar ri ya ziy yat, elm öy rən mə li-
dir lər.

– Müəl lim, on lar ri ya ziy ya tı bi-
lir. Bəs, ne cə vu ru şa caq lar?”

Mü ha ri bə gə lib de yir di lər. Am-
ma mən onu nə sə gö rə bil mir dim. 
Ne cə ki, qo na ğın gə lər, tö kü lər 
evi nə ça ma dan-ça ma dan pal ta-
rıy la; pen cə yi ni sto lu nun ba şın da, 
ayaq qab lar nı qa pı nın ağ zın da, 
köy nək lə ri ni zi vən də gö rər sən, 
süf rən də ki ar tıq nim çə dən, ar tıq 
fi n can dan, qa şıq dan an la yar san 
gə lən ol du ğu nu, gö rə cə yəm de-
yib, hər qa pı zən gi nə yü yü rər sən, 
pil lə kən lər də adam la rın üzü nə 
zil lə nib ba xar san, kü çə lər də ki 
adam la rı sa yar san-so na la yar san, 
ha mı gə lib ge dər, am ma sən onu 
bu gə lən-ge də nin ara sın dan ta pa 
bil mər sən. Axı o biz dən 
fərq li ola raq tək gə lib tək 
get məz Ye rə...

Bil mi rəm, dox san ne-
çən ci il idi. Han sı fə sil idi, 
ya dım da de yil, qış de yil di 
am ma. Ba şı ma ba la ca qa ra 
yay lıq bağ la mış dı lar. Ailə-
lik cə qa tar la uzun yol get-

dik. Ha va xoş idi. 

Son ra tak siy lə gəl dik bir evə. İçə ri 
keç dik. Adam lar tez-tez ora-bu ra ge-
dir di lər. On la ra ba xa-ba xa kres lo da 
yu xu tut muş du mə ni. Sə hər sə oya-
nan da gör düm ha mı ağ la yır. De di-
lər, Hü sa məd din şə hid olub.

O mə nim əmim oğ lu idi. Bər-
də də qa lır dı. Onun la bağ lı heç bir 
xa tı rəm yox du. Heç cür xa tır la ya 
bil mir dim onu. Qo hum lar de yir di 
ki, ya dın da dır mı, be lə de yir di sə-
nə, sən lə be lə oy na yır dı, bo yu na 
be lə se vi nir di. Ha baş sın dı rır dım, 
ya dı ma düş mür dü ki, düş mür dü. 
İn di yax şı, o şə hid olub... yə ni, şa-
gird olub, tə lə bə olub? Bir uşaq 
üçün onu se vən qo hum la rın ara-
sın da ol maq dan gö zəl nə ola bi lər-
di? Özü də məm lə kə tin dörd bir 
tə rə fi n də ki kənd lə rin dən, şə hər lə-
rin dən heç vaxt gör mə di yin çox lu-
çox lu qo hum lar yı ğı şıb gə lib. Bəs 
bu adam lar, yan la rın da qaç ma ğa, 
atı lıb-düş mə yə, bərk dən da nış ma-
ğa, uca dan gül mə yə çə kin di yim 
bı ğı bur ma ki şi lər ni yə be lə ağ-
la yır dı? Son ra de di lər ki, o ölüb, 
Ağ dam da, dö yüş də hə lak olub. 
Bu mə nim ölüm lə ilk ta nış lı ğım 
idi. Və bu bö yük-bö yük adam lar 
bir dən gö züm də cı lız laş dı lar, axı 
bil dik lə ri nin doğ ru ol ma dı ğı nı 
bil mir di lər. Ne cə yə ni in san bir-
dən-bi rə YOX ol sun. O, yə qin, kü-
süb dün ya nın baş qa ye ri nə, baş qa 
öl kə yə ge dib, ax ta ran ol sa müt ləq 
ta pı lar, müt ləq. Am ma adam lar 
bu na inan ma lı dır ön cə. On lar sa 
elə bi lir di ki... Ni yə axı bir cə nə fər 
də ol sun bil mir di ki... Eh...

“-Mə nə kən dir la zım dır.
– Nə qə dər?
– Üç metr”.
Sə hər 6.10. Azan sə si gə lir. İn di 

dün ya nın bir ye rin də dualar edir-
lər, bir ye rin də mü ha ri bə. Bö yü-
mək bir is tək di, uşaq is tə yi – bir 
hə yət də oy na yıb qa yıt maq, bir 
don dur ma alıb gəl mək, bir göl mə-
çə də qur ba ğa ya daş atıb qaç maq 
ki mi. Am ma o is tək dən qa yı dıl-
maz, dö nül məz, qa çıl maz.

O za man dan bil mi rəm nə qə dər 
keç di. Ay mı, ay lar mı, il mi, il lər-
mi?... Ki çik qar da şım üç gün idi ki 
ev də yox idi. Mü ha ri bə var dı, de yir-
di lər. Adam lar tez-tez yo xa çı xır dı, 
“ob la va” var de yir di lər. OMON-lar, 
çe çen dö yüş çü lə ri, bir də “Qa ra vol-
qa” ka bu su – qor xur duq. Qar da şım 
da üç gün idi evə gəl mir di. Bil mi-
rəm, yed di də mi oxu yur du, sək kiz-
də mi? Mo bil te le fon da yox. Ra yo-
na, qo hum la ra zəng et mək üçün 
poçt da uzun-uza dı göz lə mə li idin. 
Ata mın, qo hum la rın ax tar ma dıq-

la rı ün van, yer qal-
ma mış dı. Po li sə 

ver mə yi dü şü-
nür dü lər, son-
ra da “da ha 
bir gün göz-
lə yək” de yə 
fi kir lə rin dən 
da şın dı lar.

Atam son ra fo to şə kil lə ri gə ti rib sto-
lun üs tü nə tök dü. Ax ta rı şa ver mək 
üçün şə kil se çir di. So raq la yır dı lar, 
araş dı rır dı lar. Tez-tez mən dən onun 
get məz dən qa baq bir söz de yib-de-
mə di yi haq da so ru şur du lar. Mən də 
hər də fə çiy ni mi çə kir dim. Am ma 
de yə sən nə sə de miş di axı. Axı rın cı 
də fə çək mə lə ri ni ge yi nən də mən dəh-
liz dən ota ğa ke çir dim. Gü lə-gü lə de-
di ki, gəl öpüm, ge di rəm Qa ra ba ğa. 
On dan qa baq nə sə cır nat mış dı mə ni, 
elə bil miş dim kön lü mü al maq is tə yir, 
“eee..” de yə, əlin dən dar tı nıb qaç mış-
dım. Am ma mən ni yə de mir dim ki, 
bu nu ata ma? Üçün cü gün bir də ne-
cə sə ol du mə nə ey ni sualı ver di lər: 
“Sə nə bir söz de mə di ki, qar da şın?” 
Hıq qı na-hıq qı na: “Nə bi-lim, de yə sən 
axı, de-di ge di rəm Qaara-baağa”. Ev-
də ki lər du ru xub bax dı lar bir-bi ri nin 
üzü nə. Mən də dərs lə ri mi oxu yub, 
ba şı mı atıb yat dım. Sə hər sin fi  mi zə 
ye ni gə lən qaç qın uşaq lar mü ha ri bə-
dən da nı şa caq dı.

-“Sə nə bir me saj var. Sa bah hər 
şey bi tə cək.

– Sa vaş mı bi tə cək?
–Bil mi rəm. De di, hər şey bi tə-

cək”.
Sə hə ri gün ax şam vax tıy dı. Qa-

pı mız açıl dı. Ayaq sə sin dən, qa-
pı nın şıq qıl tı sın dan bil dim ki, o 
qa yı dıb. Əs lin də qa çıb özü mü 
qu ca ğı na at ma lıy dım. Am ma ge-
ri, ota ğa qa yı dıb ata mın diz lə ri ni 
qu caq la dım... ki vur ma sın.  Atam 
ona əl qal dır ma dı. Qaç dım mət-
bə xə ye mək gə tir mə yə. Qa zan dan 
xö rək çək dim, üs tü mə, ye rə da ğı-
da-da ğı da gə ti rib qoy dum süf rə-
yə. Son ra lar o haq da heç söh bət 
aç ma dıq de yə, elə o vaxt ev də ki-
lə rə da nış dıq la rın dan ya dım da qa-
lan la rı xa tır la ma ğa ça lı şı ram. De-
yir di, Tər tə rə yol lan mış dı qa tar la. 
On da Tər tər də aram sız dö yüş lər 
ge dir di. Hər bi his sə yə ça tan da bu-
nu apa rıb lar ko man di rin ya nı na. 
De yib, kö nül lü yəm. Nə sə söh bət 
edib lər or dan-bur dan. Son ra ye-
mək ye dir dib, ci bi nə də yol pu lu 
qo yub, qa tar la yo la sal mış dı lar 
Ba kı ya. Hər bi də xid mə tə ya şı çat-
mır dı...

Son ra dan ha mı nın ke fi  açıl mış-
dı. Bir cə özün dən baş qa, qa nı qa ra 
idi. Bir az keç miş qa pı açıl dı, da yım 
idi gə lən. Qa ba ğı na qa çıb boy nu nu 
qu caq la dım se vinc lə. Son ra keç dim 
mət bə xə ki, çay sü züm. Bir dən qə-
fi l gə lən səs dən dik sin dim. Elə bil...
ki mə sə bərk şil lə dəy di.

Mü ha ri bə, Yer, İn san – bi ri daş, 
bi ri kən dir, bi ri dər ya. Han sı nı 
han sı nın boy nu na bağ la yıb han-
sın da bo ğa san... ki qur tu la san?..

Si tat lar Bəh ram Go ba di nin “Tıs-
ba ğa lar da uçur” fi lm dən di. Han-
sı ol du ğu nu tap ma dın sa, üzül mə. 
Adı nı sən qoy. Bu əsər baş la yar-
baş la maz ağ lı na ilk bu gə lər: Mü-
ha ri bə uçu rum da da ya nan uşaq la-
rın rəs mi di.

FEYZİYYƏ
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Elə qə ri bə ol-
maz lar var ki, 
“Yer lə Göy”ün 
bir səs lən mə si 
şə kil çi siz ol ma-
dı ğı ki mi. Ge-
cə nin ya nın-
da gün dü zü, 
an caq cüm lə-
lər də, özü də 
ara la rın da de-
fi s lə gör dük.

da şı ayaq lar al tın da, elə dən-be lə yə, 
be lə dən-elə yə di yir lə nə cək di. Də niz 
hər dən ətə yi ni sa hi lə sil kə lə yə cək di. 
Am ma ye nə ge dən lə rin ha mı sı gəl-
mə yə cək di. Heç kim ar zu la rı na ni yə 
çat ma dı ğı nı bil mə yə cək di.

Si tat lar bir fi lm dən di – Maykl 
De vi si nin çək di yi “Mo dil ya-
ni”dən. Han sı ol du ğu nu tap ma-
dın sa, üzül mə. Adı nı sən qoy. Bu 
əsər be lə baş lar: “Mə ni ba ğış la...”

bu gə lən-ge də nin ara sın dan ta pa 
bil mər sən. Axı o biz dən 
fərq li ola raq tək gə lib tək 
get məz Ye rə...

Bil mi rəm, dox san ne-
çən ci il idi. Han sı fə sil idi, 
ya dım da de yil, qış de yil di 
am ma. Ba şı ma ba la ca qa ra 
yay lıq bağ la mış dı lar. Ailə-
lik cə qa tar la uzun yol get-

dik. Ha va xoş idi. 

Ata mın, qo hum la rın ax tar ma dıq-
la rı ün van, yer qal-

ma mış dı. Po li sə 
ver mə yi dü şü-
nür dü lər, son-
ra da “da ha 
bir gün göz-
lə yək” de yə 
fi kir lə rin dən 
da şın dı lar.

han sı nın boy nu na bağ la yıb han-
sın da bo ğa san... ki qur tu la san?..

Si tat lar Bəh ram Go ba di nin “Tıs-
ba ğa lar da uçur” fi lm dən di. Han-
sı ol du ğu nu tap ma dın sa, üzül mə. 
Adı nı sən qoy. Bu əsər baş la yar-
baş la maz ağ lı na ilk bu gə lər: Mü-
ha ri bə uçu rum da da ya nan uşaq la-
rın rəs mi di.

FEYZİYYƏ



Birinci mək tub
Bu də fə məhz söz lər ba rə də yaz-

maq qə ra rı na gəl dim sə nə...
Söz lər... bi lir sən mi, bar maq la rı mın 

ucun dan sü rü şüb dü şür və word sə-
hi fə sin də on la rı heç cür əla qə lən dir-
mək ol mur. İl kin mən şə lə ri ni iti rib lər 
san ki, kor şa lıb lar və ar tıq isim lə rin 
əv və li nə ar tı rı lan epi tet lər, şeirin di na-
mi zi ni ar tır maq üçün ya rar lan dı ğım 
fel lər də is tə di yim eff  ek ti ver mir. Söz-
lər qu ru yu xa ki mi ovu lub tö kü lür lər 
elə bil. Şi şirt mə lər qə də rin dən bö-
yük gö rü nür, ki çilt mə lər işə ya ra mır. 
Əziz lə mə lə rin ha mı sı tək rar dır, üs tə-
lik, bə sit və ba ya ğı gö rü nür, səs lə nir. 
Bir söz lə mis ra lar uğur suz pro za sə-
tir lə ri nə bən zə yir. Mən be lə ya za bil-
mə rəm, Y... Bu çox id dialı səs lə nə bi lər 
və sən də o gö zəl tə bəs sü mün lə ca vab 
ver mə dən uzun-uzun su sa bi lər sən, 
am ma tək rar edə cə yəm: mən zəif yaz-
maq is tə mi rəm. Yaz dı ğı mın “yax şı”, 
“or ta” ki mi də yər lən di ril mə si ni is tə-
mi rəm. Bun dan be lə, bö yük mə na da 
ədə biy ya ta dəx li ol ma yan tək bir mis-
ra be lə yaz maq is tə mi rəm. Ta mam, 
in di mə ni kə nar rəy lə rə həs sas lıq da 
itt  i ham edə cək sən, am ma mən cə, şeir 
müt ləq və müt ləq pay laş maq üçün-
dür. Gü lüm sə mə, da yan, eti raf elə, 
hətt  a gün də lik ya zar kən be lə, ədə biy-
ya ta az və ya çox də rə cə də bə ləd olan 
adam söz lə ri se çir, san ki özü nü, ba şı-
na gə lən lə ri ki mə sə (lap ol sun və rə qə) 
nəql edir, de mə li, alt şüur da bö lüş mək 
is tə yir. Am ma mən ha mı nın (və elə 
özü mün də) tək rar et di yi şey lə ri növ-
bə ti də fə yaz maq is tə mi rəm...

Əs lin də, bir az dü şü nən də söz-
lər lə bağ lı yaz dıq la rım tə bii gö-
rün mə li dir. İn di əmin lik lə de yə bi-
lə rəm, bi rin ci söz ol ma yıb, sö zün 
da şı dı ğı an lam olub, çün ki O “ol” 
de yən də ar tıq nə yi ya rat maq is tə-
di yi ni bi lir di. Mo del var dı...

Biz də mo del lər lə iş lə yi rik. Mo-
del lər də yiş mir, on la rı ifa də et di yi-
miz söz lə ri be lə də yi şə bil mi rik və 
ça rə siz lik dən yal nız on la rın sı ra sı nı, 
iş lən mə tez li yi ni, yan-ya na iş lət di-
yi miz kəl mə lə rin ye ri ni də yi şi rik. 
Son ra də qiq li yi ni heç cür əsas lan dı ra 
bil mə di yi miz kri te ri ya lar la mət nin 
uğur lu və uğur suz alın dı ğı nı id dia 
edi rik. Kim in di mə ni əmin edə bi lər 
ki, şeir uğur suz lu ğun məh su lu de-
yil? İn di ən çox sev di yim şeir – Or-
han Və li nin “An la ta mu yo rum” də 
şeiri də (məhz söz lə rin ma hiy yə ti 
bü tün ma hiy yə ti ilə ifa də edə bil mə-
di yi ba rə də ya zı lıb bu şeir) mə nə bu 
uğur suz lu ğun ən uğur lu ifa də si ki mi 
gö rü nür. Cüm lə ni ya zı ram və son ra 
də qiq ləş di ri rəm bu cüm lə də ne çə sö-
zü tək rar la ma ğa məc bur ol dum...

İn di yə qin ki, bə zi ağ zı ğöy çək lər 
di li mi zin im kan la rı ba rə də dü şün-
cə lə ri ni di lə gə ti rər di lər. Heç bir dil 
ka sıb de yil, dü şü nü rəm, çün ki dil 
iş lək me za nizm dir – onun im kan la-
rı on dan is ti fa də edə nin im kan la rı na 
bağ lı mə sə lə dir. Prob lem dil də de yil, 
sə nin dü şün cə lə ri ni sö zə çe vi rə bil-
mə mə yin də dir. Bu prob lem ədə bi 
is te da dı şüb hə do ğur ma yan adam-
lar da be lə za man-za man or ta ya çı xa 
bi lir, sa də cə, eqo adam la ra zəifl  ik-
lə ri ni eti raf et mə yə im kan ver mir.

Xü su sən də, or ta ya ali təh si li məhz 
bu gün yaz maq is tə di yin dil də al-
ma mı san sa... Mə sə lə də bu dur...

Bü tün hal lar da biz yaz maq is tə-
di yi miz şeir lə rin müəl li fi  yik, yaz-
dıq la rı mız dan da ha çox...

Ha ra dan ya ra nır ağ və rəq lə ri 
qa ra hərfl  ər lə dol dur maq is tə yi? 
On la rı hə mi şə sil mək olur, üs tün-
dən xətt  çək mək lə oxun maz et mək 
olur, ya zı lı və rəq lə ri oda atıb yan-
dır maq olur. Bi li rəm, in di bun la rı 
oxu san, səs lər dən da nı şa caq san, 
am ma səs lər be lə eşi dil di yi an da ca 
əri yib itir lər, boş luq ye nə də qa lır...

Sən, tə bii, oxu ma mı san, am ma 
ica zə ver özüm dən si tat gə ti rim və 
bu nu qye ri-tə va zö kar lı ğa yoz ma, 
sa də cə, bir ha mı mız özü mü zə bir 
köy nək da ha ya xı nıq. Nə vaxt sa 
yaz ma ğa ça lış dı ğım bir he ka yə yə 
cəhd də qeyd et miş dim ki, bəl kə 
də, şeirin al tın dan im za qoy maq ol-
maz. Hə lə bir az uza ğa da get miş-
dim: “Şeirin al tı na im za qoy maq 
ol maz. Bəl kə, heç yaz maq da düz-
gün de yil... Axı söz lə ri biz ya rat ma-
mı şıq. Biz yal nız on la rı se çi rik, is tə-
di yi miz qay da da bir-bi ri nin ya nı na 
dü zü rük və dü şü nü rük ki, nə sə 
ya rat dıq. Ey nən özü nə pal tar al ma-
ğa bən zə yir. Ma ğa za ya gi rib se-
çir sən - əv vəl ge yim, son ra uy ğun 
ayaq qa bı. Tə bii, ya ra şa nı nı alır san. 
Hər şey sə nin zöv qün dən ası lı dır”.

Və son ra da əks ar qu ment gə tir-
miş dim (ye nə ica zə ver, mə sə lə yə 
dəx li ol ma sa da, xa tır la dım ki, mən 
özü mə əks-ar qu ment lər gə tir mə yi 
xoş la yı ram, bəl kə də, bu qa dın la-
rın bü tün hal lar da mə sə lə lə ri dra-
ma tik ləş di rəm is tə yin dən do ğur, 
am ma bu ba rə də növ bə ti mək tun-
da da nı şa cam. Ne cə de yər lər, ma lı 
ma la qat ma yaq) ki, pal ta rı da biz 
biç mi rik, tik mi rik, am ma ge yi ni rik 
və bi zim ki olur...

Sə ni din lə mi şəm so nun cu də fə. 
“Et mə” de din, “De mə dim mi” de-
din. Yaz dıq la rı mın ək si ni – söz lə rin, 
qə şəng de yil miş söz lə rin heç vaxt 
öl mə di yi ni sü but et mək üçün məhz 
bu kəl mə lə ri hə lə də unut ma dı ğı mı 
sü but gə ti rə bi lər sən. Ca va bın da sə-
nə mü na si bə ti mi qa bar da bi lər dim, 
am ma bu doğ ru ol maz, yə qin. İca zə 
ver su sum və bu ba rə də dü şü nüm...

Qə ri bə dir, bu də fə ov qa tım yaz-
dıq la rı ma yox, yaz dıq la rım ov qa tı-
ma tə sir gös tə rir və özü mü ol duq-
ca yor ğun hiss et mə yə baş la yı ram. 
Bu yor ğun luq da me lan xo lik sə tir-
lər dən baş qa nə yaz maq olar ki...

Bi lir sən, in di bir bi let alıb düz 
ora ya gəl mək, bü tün dü şün cə lə-
ri mi sə nin lə bö lüş mək is tər dim, 
bəl kə də, da ha çox sə ni din lə yib 
sus maq...

Nə yax şı bu im kan yox dur, 
yox sa sə nə söz ver di yim sil si lə ni 
baş la ma dan gö rüş mə yi miz mə ni 
utan dı rar dı...

Xoş ca qal...
Şeir lə ri ya zan ki mi or ta ya çı xa-

ra ca ğam, söz... Tə bii, əgər ba car-
sam...

İkinci mək tub 
Elə ya zı lar var ki, on lar yal nız 

ge cə ya zıl ma lı dır, da ha doğ ru su, 
ge cə ya zı la bi lər. Çün ki yal nız ge-
cə, gün düz və ya sə hər ola bil mə-
yə cə yin əv hal-ru hiy yə də olur san. 
Yal nız ge cə - ha mı ya tan dan son ra 
bə zi şey lə ri özü nə və ka ğı za (de-
mə li, öz gə lə rə də) eti raf edə bi lir-
sən. Və mə sə lə qə tiy yən cə sa rət də 
de yil, sa də cə, qa ran lıq sə nin fi  kir-
lə rin də ki du ma nı ay dın laş dı rır, 
tə xəy yü lün də real ha di sə lə rin alt 
qa tı ta mam baş qa cür gö rün mə yə 
baş la yır. 

Bir də fə dost la rım dan bi ri eti raf 
elə di ki, ən çox bə yə ni lən şeiri ni 
sər xoş və ziy yət də ya zıb. Da yan, 
tə bii ki, məq sə dim iç ki nin təb liğ 
et mək de yil. Sa də cə, bir mə qam 
mə ni ma raq lan dı rır – ni yə bə zən 
ən tə miz mətn lər ən çirk li mə qam-
lar da - əzab la rın son anın da ya-
ra nır. Bəl kə, mə sə lə heç iç ki də də 
de yil, sə ni şü şə nin di bin dən bax-
ma ğa məc bur edən sə bəb də di, ona 
gö rə?..

Müx tə lif vaxt lar da yaz dı ğım 
mək tub lar fərq li ov qat la rın məh-
su lu dur, bə zi lə ri ni se vinc li, bə zi-
lə ri ni sa kit, bə zi lə ri ni kə dər li vax-
tım da yaz mı şam, am ma ağ rı dan 
do ğu lan ya zı lar da ha doğ ma dır. 
Gö rə sən ni yə?..

Son il lə rə qə dər Ayı, ul duz la rı 
Gü nəş dən çox se vir dim. Bu qa ran-
lıq da işıq ax tar maq xəs tə li yim dən 
irə li gə lir di yə qin. Yal nız qa ran lıq-
da işı ğa eh ti yac du yur san, yal nız 
qa ran lıq da göz lə rin işıq ax ta rır. 
Gün düz lər isə Gü nəş göz lə ri mi 
qa maş dı rır. Gü nə şin do ğu şu-
nu yox, qü ru bu nu iz lə mə-
yi se vir dim. İçə rim də ki 
işıq ye tir di o za man. 
Am ma il lər lə işıq 
azal dı. O qə dər 
azal dı ki, mən 
hə ris lik lə hər 
yer də və hər şey-
də onu ax tar ma ğa 
baş la dım.

Bə zən qı ğıl cım lar gö-
rü nür dü, o an lar da mən sa-
də cə za ma nı yad da şım da, 
göz lə rim də, qu laq la rım-
da sax la maq is tə yir dim, 
bu nu ba car ma ya ca ğı mı 
bil di yim üçün qə ləm və 
ka ğız gö tü rür düm ki, 
sa ni yə lə ri sö zə kö çü-
rüm – on la rı yal nız bu 
cür sax la maq olar dı. Am ma 
xoş bəxt lik his si üs tü mə ya ğış 
ki mi çi lə di yim ucuz ətir lə rə 
bən zə yir di, uçub ge dir-
di lər – mə nə, qa fi  yə yə, 
rit mə, hətt  a möv zu ya 
be lə mə həl qoy ma dan. 
Söz lər dən son ra yal nız 
boş luq his si qa lır və 
bu hiss ada mı də li 
edə cək qə dər güc-
lü dür.

Ye ri gəl miş kən, bir müd dət əv vəl 
yu xu da gör düm ki, anam mə ni əsəb 
xəs tə xa na sı na apa rır. Hə kim de yir, 
bu ra da qal ma lı yam. Otaq xo şu ma 
gə lir, xü su sən iri pən cə rə si və ge niş 
çar pa yı. Son ra pil lə kən lər və na mə-
lum da rıs qal dəh liz lər lə do la şı ram 
– ki mi sə, de yə sən, hə ki mi ax ta rı ram 
ki, xəs tə li yi min nə də rə cə də cid di 
ol du ğu nu öy rə nim. Alın mır. Son ra 
mə nə şə hə ri gəz mə yə ica zə ve rir lər. 
Ye nə na mə lum, uzun dön gə lər. Azı-
ram və xəs tə xa na nı ax ta rı ram. Qor-
xu ram ki, anam gil mə ni ax ta rar və 
tap maz lar...

Hər dən, lap in di ol du ğu ki mi 
– yaz dıq la rım da dəh şət li bir qa ra 
ener ji nin ol du ğu nu gö rü rəm. İn di 
da ha işıq-fi  lan ax tar mı ram. Hətt  a 
bu qa ra ener ji ni özüm ça ğı rı ram 
mət nə san ki. Baş qa cür alın mır. 
Am ma əl bətt  ə, on la rı ti raj la ma-
ma ğa ça lı şı ram. Mək tub da bu-
nu ver mək olar bəl kə də. Am ma 
şeir də is tə mi rəm de yə, giz lə yi rəm 
on la rı.

Hər dən mə nə elə gə lir ki, işıq-
dan-fi lan dan zəh ləm ge dir. Ən 
yax şı sı, ya ra sa hə ya tı dır. Be lə 
vaxt lar da ən ya xın dost lar dan 
bi ri nin “Edis son işı ğı” sil si lə si 
də mə ni tər pət mir. Ək si nə, mə-
nə elə gə lir ki, dos tum özü nü də, 
bi zi də al dat maq is tə yir. Bi li rəm, 
bu nu ona tək rar la sam, qə tiy yət-

lə “yox-yox-yox” söy lə yə cək, 
ba şı nı tər pə də cək, gü lüm sə yə-
cək (bu uşaq tə bəs sü mün dən 
elə xo şum gə lir ki), “bəs di-bəs-
di-bəs di” de yə cək. Am ma mən 
da ha ona da ina na bil mi rəm. O 
gün mən mü ba ri zə ni sev mə di yi-
ni de yən də üzü mə elə is te za ilə 
bax dı ki, ya dı ma ul duz fa lı düş-
dü. Gül mə, o fal lar da bi zim bür-
cü müz dən olan qa dın lar ba rə də 
be lə de yi lir: “on la rın zəif pi şik 
ba la sı ki mi gö rün mə yi nə al dan-
ma yın”.

Pi şik ba la sı – otuz bir ya şın da 
pi şik ba la sı olar...

Yox, na ra hat ol ma, ya zı la rı mın 
alt qa tın da mə ni in ti ha ra apa ra 
bi lə cək de tal lar da ax tar ma. Yax-
şı yam mən. Mə nim so nu xoş bəxt-
lik lə bi tən na ğıl la rım var, mə nim 
ar zu la rım var, qoy heç hə ya ta keç-
mə sin lər, am ma mən ye nə də on-
la ra ina nı ram.

Mən hə ya tı yax şı ta nı yı ram, bü-
tün uğur suz luq la ra rəğ mən biz 
ar tıq onun la yo la get mə yə öy-
rən mi şik. Və bu hə yat da mən bir 
ger çə yi qə bul et mi şəm – sev gi ilə 
ya şa maq nif rət lə, qə zəb lə ya şa-
maq dan da ha asan dır. Bir də ki, 
Al lah hə mi şə mə nə qar şı lütfk  ar 
olub. Mən onun dik baş, ər kö yün 
bən də si yəm, am ma o bun dan qə-
tiy yən na ra hat de yil, ən yax şı ha-
di sə lə ri, ən yax şı adam la rı mə nim 
qar şı ma çı xa rır.

Be lə... Sən “yaz ma” de miş din, 
ya zar kən göz lə yir in san de miş din, 
am ma mən yaz dım. Göz lə mək 

işıq lı hiss dir, göz lən tin doğ rul-
ma ya caq sa be lə, ye nə də gö-

zəl dir göz lə mək...
Ba ğış la, bir az qa rı şıq-

dır bu gün fi ki lə rim, ağ-
lı ma gə lə ni yaz dım. Yaz-

dım ki, da rıx ma yım, 
da rıx ma ya san...

RƏ Bİ QƏ

11N 21(30) 5.06.2015

Yılmaz Ərdoğana 
məktublar

Birinci mək tub

Bu mək tub lar 
tür ki yə-
li re jis-
sor, şair, 

akt yor Yıl maz Ər do ğa na 
ya zı lıb. Y.Ər do ğan ey ni 
za man da Bəh ram Qo ba di-
nin “Kər gə dan möv sü mü” 
və Nu ri Bil gə Cey la nın “Bir 
za man lar Ana do lu”da film-
lə rin də ki rol la rın dan dün ya 
ta ma şa ça sı na yax şı ta nış dır.

Son il lə rə qə dər Ayı, ul duz la rı 
Gü nəş dən çox se vir dim. Bu qa ran-
lıq da işıq ax tar maq xəs tə li yim dən 
irə li gə lir di yə qin. Yal nız qa ran lıq-
da işı ğa eh ti yac du yur san, yal nız 
qa ran lıq da göz lə rin işıq ax ta rır. 
Gün düz lər isə Gü nəş göz lə ri mi 
qa maş dı rır. Gü nə şin do ğu şu-
nu yox, qü ru bu nu iz lə mə-
yi se vir dim. İçə rim də ki 
işıq ye tir di o za man. 
Am ma il lər lə işıq 

də onu ax tar ma ğa 

Bə zən qı ğıl cım lar gö-
rü nür dü, o an lar da mən sa-
də cə za ma nı yad da şım da, 
göz lə rim də, qu laq la rım-
da sax la maq is tə yir dim, 
bu nu ba car ma ya ca ğı mı 
bil di yim üçün qə ləm və 
ka ğız gö tü rür düm ki, 
sa ni yə lə ri sö zə kö çü-
rüm – on la rı yal nız bu 
cür sax la maq olar dı. Am ma 
xoş bəxt lik his si üs tü mə ya ğış 
ki mi çi lə di yim ucuz ətir lə rə 
bən zə yir di, uçub ge dir-
di lər – mə nə, qa fi  yə yə, 
rit mə, hətt  a möv zu ya 
be lə mə həl qoy ma dan. 
Söz lər dən son ra yal nız 
boş luq his si qa lır və 
bu hiss ada mı də li 
edə cək qə dər güc-

am ma mən yaz dım. Göz lə mək 
işıq lı hiss dir, göz lən tin doğ rul-

ma ya caq sa be lə, ye nə də gö-
zəl dir göz lə mək...

Ba ğış la, bir az qa rı şıq-
dır bu gün fi ki lə rim, ağ-
lı ma gə lə ni yaz dım. Yaz-

dım ki, da rıx ma yım, 
da rıx ma ya san...

RƏ Bİ QƏ

Yılmaz Ərdoğana 
məktublar



- Əfl  a tun müəl lim, Mosk va 
Döv lət Uni ver si te ti nin jur na-
lis ti ka fa kül tə si ni bi tir mi şi niz. 
Uzun il lər dir Mət buat Şu ra sı na 
rəh bər lik edir si niz. Ədə biy yat-
la da ya xın dan ma raq la nır sı nız, 
ki tab təq di mat la rın da iş ti rak 
edir si niz. Ta nı yan lar de yir, yax-
şı mü ta liəniz var. Am ma mən 
is tər dim söh bə ti mi zə jur na-
lis ti ka nın, ədə biy ya tın da, elə 
ümu mi lik də gö tür dük də in sa-
nın da əsas ifa də va si tə si olan 
söz dən, onun da şı dı ğı in for ma-
si ya dan baş la yaq...
- Söz əv vəl ya ra nıb, yox sa mə na? 

Bu, ta ri xi mü ba hi sə dir. Yə qin, bə şə-
riy yət dur duq ca bu sual ət ra fın da 
mü ba hi sə lər da vam edə cək və elə 
bi zim ət raf aləm lə bağ lı tam bi li yi-
miz də heç vaxt ki fa yət qə dər ka mil 
ol ma ya caq. Dün ya nın ne cə ya ran-
ma sı ilə bağ lı müx tə lif nə zə riy yə-
lər var. Sir li ol du ğu üçün də hə yat 
bu qə dər ma raq lı dır. Biz bil mi rik 
ki, bə şə riy yə tin so nu nə za man gə-
lə cək. Am ma bu ma raq lı mə qam-
dır ki, dün ya ge niş dir, bö yük dür. 
Hə yat mü rək kəb dir, ədə biy yat 
da bu mü rək kəb li yin ini ka sı dır. 
Tə səv vür edin, alim lər he sab la-
yıb lar ki, bu gün qə zet lə rin bir 
sə hi fə sin də ki in for ma si ya yü-
kü XVII əsr də or ta sta tis tik in-
sa nın öm rü bo yu yi yə lən di yi  
bi li yə bə ra bər dir. Bu gün bə dii 
söz– ki tab elekt ron va si tə lər-
lə in san la ra çat dı rı lır. Yə qin 
ki, bu pro ses uzun müd dət 
da vam edə cək və o ye ni-ye ni 
for ma lar da oxu cu la rı nın gö-
rü şü nə gə lə cək. Bun lar tex ni ki 
mə sə lə lər dir. Am ma söz qa lır. 
Hiss lər – nif rət, sev gi, pa xıl lıq  
ilk in san ya ra nan dan möv cud-
dur. Bu gün o hiss lə ri in san la ra 
çat dı ran va si tə lər də yi şib. Mə sə-
lən, biz te le vi zo ra ba xı rıq, mo bil 
te le fon dan is ti fa də edi rik, əv vəl lər 
bun lar yox idi. Adi mü qa yi sə apa-
raq. İn di Lon do na al tı saata uçu-
ruq, yüz il bun dan əv vəl bir ne cə 
aya, bəl kə, da ha cox müd də tə ora 
ça ta bi lər dik. Hə dəf ey ni dir, am ma 
va si tə lər də yi şib. Ədə biy yat da da 
be lə dir. İs tər-is tə məz onun hə yat la 
ayaq laş ma lı ol ma sı na ada mın təəs-
süfl  ən mə yi gə lir. Mə sə lən, Dos to-
yevs ki nin, Tols to yun əsər lə ri nin 
qı sa məz mu nu nu bu gün kü oxu cu-
ya çat dır maq üçün bü tün de tal la rı, 
ay rı-ay rı səh nə lə ri at maq la zım gə-
lir. Hər hal da, bu, in san lar da bə dii 
ədə biy ya ta hə və si öl dü rür, am ma 
mən elə bir döv rün, nəs lin nü ma-
yən də si yəm ki, mə nim vax tım da 
ki tab əl çat maz olub, se vi lib, da ha 
yük sək də yər lən di ri li rib. Dü şü nü-
rəm ki, bi zim nə sil bu gün tut du ğu 
möv qe yə məhz oxu du ğu ki tab la rın 
sa yə sin də gə lib çı xıb.

- Elekt ron və səs li ki tab la ra mü-
na si bə ti niz ne cə dir?
- Səs li ki tab la rı elə də xoş la mı-

ram. Elekt ron va riant da ki tab la rı 
da ha çox sə fər lər za ma nı oxu yu-
ram. Da ha çox be lə de mək müm-
kün sə, ənə nə vi ki tab la rı se vi rəm. 
Qo xu su, qa lın ki tab lar da və rəq lə-
rin çə tin açıl ma sı mə ni cəlb edir. 
Bə zən iş də çox yo ru lan da Sa bi rin 
“Hop hop na mə”si ni də açıb, han sı-
sa şeiri uca dan oxu yu ram.  

Ümu miy yət lə, mən cə, ki tab tək-
cə göz yad da şı na hop mur. Əgər 
ora da təs vir olu nan hiss lər sə nin 
içi nə ke çir sə, on la rı özü nün kü-
ləş di rə bi lir sən sə, de mə li, o əsər 
uğur lu dur. Adə tən bu, şeir də 
olur. Əv vəl cə söz lər göz yad da şı-
na, son ra dü şün cə yə ke çir. Ora da 
təs vir olu nan lar nə vaxt sa hə ya-
tın da baş ve rib sə, bu nu xa tır la yır-
san, yox, ol ma yıb sa, onu tə səv-
vü rün də ya şa yır san. Yə ni 
hə min şeirin qə bul olun-
ma sın da ək sər duy ğu 
üzv lə ri iş ti rak edir. 
Əli Kə ri min şeirin-
də be lə bir bənd var:

Nə xoş bəxt imi şəm bir za man, Al lah,
Xə bə rim ol ma yıb bu səadət dən. 
Nə xoş bəxt imi şəm, nə xoş bəxt, xoş bəxt!
Bu gün mən eşit dim dü nən həs rət dən. 

İlk ba xış dan, şeir söz lə rin ya na şı 
dü zü mü dür. Am ma on la rı ya na şı 
ne cə dü zür sən? Söz lər ne cə ob raz la-
şır? Şeir in sa nın için dən gəl mə li dir, 
in sa nın hiss lə riy lə bağ lı ol ma li dir. 

Mi sa-
la qa-
yı daq.  
X o ş -
bəxt lik 
d u y -

ğ u  s u 
i n  s a n 

özü nü dərk 
edən dən olur. Yə-
ni hər kəs han sı sa 
mə qam da özü nü 
xoş bəxt sa yır. Əs lin-
də, xoş bəxt lik his si, 
bəl kə də, çox ki çik, 
cü zi mə sə lə lər lə bağ-
lı dır. Nə yin sə qiy mə-
ti ni onu iti rən dən son-
ra bi lir sən. Şairin bu 
şeir də us ta lı ğı on dan 
iba rət dir ki, o, həs rə ti 
“din di rir”, həs rət ona 
bir za man lar nə qə dər 
xoş bəxt ol du ğu nu an la-
dır. 

Ümu miy yət lə, şeiri 
çox se vi rəm. Xü su sən 
Ra miz Röv şə ni, Sa bir 
Rüs təm xan lı nı, Va qif 
Cəb ra yıl za də ni, Za kir 
Fəx ri ni ləz zət lə oxu yu-
ram. Gənc lə rin də ya ra dı-
cı lı ğı nı iz lə yi rəm. Sey mur 

Bay ca nın, Qan Tu ra lı-
nın ki tab la rı nı oxu-

mu şam. Qis mə tin 

ya zı la rı nı da, şeir lə ri ni də bə yə ni-
rəm. Şəh ri yar del Ge ra ni nin şeir lər 
ki ta bı çox xo şu ma gəl di. Onun
“Sən axı bil mir sən
Har dan bi lə sən
İt ki mi da rıx maq nə tə hər olur” 

mis ra la rı yad da şım da ili şib qa lıb...
Bi zim na sir lər dən Ka mal Ab-

dul la nı çox qiy mət lən di ri rəm. 
Mə nim sev di yim ya zı çı lar var. He-

sab edi rəm ki, hər bir in san bə dii 
ədə biy ya tı mü ta liə et mə li dir. Yal-
nız tex ni ki fən lər lə məş ğul olan, 
bə dii ədə biy yat oxu ma yan adam 
bir qə dər qu ru gö rü nə bi lər. Mə sə-
lən, ha mı mız bi li rik ki, iki üs tə gəl 
iki dörd edir. Am ma iki nin üs tə 
iki gə lib beş al maq üçün ədə biy-
ya tı bil mək la zım dır. Bu ya xın lar-
da Mar sel Prus tun “Sva na doğ ru” 
əsə ri ni tək ra rən oxu dum. Gü nor ta 
idi, ki ta bı əli mə al dım ki, və rəq lə-
yəm, bir də bax dım ha va qa ra lıb. 

- Dün ya ədə biy ya tı nı da ha çox 
han sı dil də oxu yur su nuz?
- Rus di lin də oxu yu ram. Ədə biy-

yat sev gi si yax şı müəl lim lə rin, ya-
zı çı la rın, mü hi tin sa yə sin də ya ra-
nır. Ya zı çı ol ma san da, özü nü ədə bi 
mü hi tin içə ri sin də hiss edir sən. 
Bi zim döv rü müz elə idi ki, is tər-
is tə məz cə miy yət də fi  kir lər bə dii 
for ma da ifa də olu nur du. Sen zu ra 
var dı. Gert se nin bir sö zü var, sen-
zu ra nə qə dər güc lü olur sa, hə min 
dövr də bir o qə dər güc lü ədə biy yat 
ya ra nır. Ha zır da bi zim cə miy yət 
ki tab oxu mur. Bu ra sı da var ki, hə-
mi şə ye ni nə sil özün dən əv vəl ki ni 
bə yən mir. Üç yüz il əv vəl Ab bas 
Tu far qan lı da bu ba rə də ya zıb:
Ay ağa lar, bir za ma na gə lib dir,
Ala qar ğa şux tər la nı bə yən məz.
Oğul lar ata nı, qız lar ana nı,
Gə lin lər də qay na na nı bə yən məz.

Za man də yi şir və ye ni nə sil onun-
la da ha asan ayaq la şır. Mə sə lən, bu 
gün ba xır san ki, 5-6 yaş lı uşaq mo bil 
te le fo nun proq ra mı na asan lıq la da-
xil olub is tə di yi oyu nu se çir. Bəl kə 
də, yaş lı adam bu nu edə bil məz. Za-
man la ye ni tex no lo gi ya lar ya ra nır. 
Elm bə şə rin in ki şa fın da da ha əhə-
miy yət li yer tut ma ğa baş la yır. Vax-
ti lə əra zi si bö yük, əha li si çox olan 
öl kə lər zən gin he sab olu nur du. 

Son ra iq ti sa diy ya tı və or du su güc-
lü olan öl kə lər var lı döv lət lər he sab 
olun ma ğa baş la dı. İn di isə o öl kə 
güc lü öl kə sa yı lır ki, onun zən gin in-
for ma si ya re surs la rı ol sun. Mə sə lən, 
ABŞ dün ya nı in for ma si ya si ya sə ti 
ilə ida rə edir. Bu ya xın lar da təh si lin 
cə miy yə tin in ki şa fın da ro lu ilə bağ-
lı əsər oxu dum. Ora da de yi lir di ki, 
əgər üç nəs lin ara sın da əla qə lər kə si-
lir sə, on la rın bər pa sı üçün yüz il vaxt 
tə ləb olu nur. Tə səv vür edin ki, so vet 
dö nə mi bit di, 80-ci il lə rin so nun da 
bö yük bir mər hə lə ba şa çat dı, mi-
tinq lər baş la dı. O mi tinq lər də bü tün 
yaş tə bə qə lə rin dən olan in san lar, o 
cüm lə dən tə lə bə və şa gird lər iş ti rak 
edir di. Son ra əha li nin yer də yiş mə si 
ol du, bə zi müəl lim lər Azər bay ca nı 
tərk et di lər. Bü tün bun lar cə miy yə tə 
tə si ri ni gös tər di. Hə min vaxt təh sil-
də müəyən boş luq ya ran dı. Dərs lər 
yax şı ke çil mə di. Or ta və ali mək tə-
bi bi ti rən lər, ev lən mək ya şı ça tan lar 
ev lən di lər və öv lad dün ya ya gə tir-
di lər. Ay dın mə sə lə dir, bi ri var təh-
sil li in san öv lad ye tiş dir sin, bir də 
var təh sil sə viy yə si aşa ğı olan in san 
öv lad bö yüt sün. Hə min boş lu ğun 
fə sad la rı nı ya şa dıq. Müəy yən mə na-
da nə sil lər ara sın da əla qə də kə sil di. 
İn di biz bu əla qə lə ri bər pa et mə li yik. 
Eti raf et mə li yik ki, so vet ha ki miy yə-
ti nin güc lü təh sil sis te mi var dı. Bu 
gün də öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya-
tın da məhz so vet döv rün də təh sil 
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alan in san lar mü hüm rol oy na yır lar, 
əsas yük on la rın çi yin lə rin də dir. Be-
lə bir mə qam da təh si lin xü su si ro lu 
var. Təh si li ol ma yan, el mə bar ma qa-
ra sı ba xan xal qın gə lə cə yi yox dur. O 
müt ləq bö yük xalq la rın içə ri sin də 
əzil mə li dir. Bu gün dün ya da bir mə-
na lı qay da da el min di li in gi lis di li dir. 
Dün ya da çap olu nan el mi ədə biy-
ya tın ək sə riy yə ti in gi lis di lin də dir. 

Konf rans lar,sim po zium lar bu dil də 
apa rı lır. Biz in ki şaf et mək is tə yi rik-
sə - özü mü zə məx sus xü su siy yət lə-
ri sax la maq şər ti lə - xa ri ci dil lə ri, o 
cüm lə dən, in gi lis di li ni mə nim sə-
mə li yik. Bu nun üçün də ki fa yət qə-
dər re surs la rı mız var. Azər bay can 
Pre zi den ti nin sə rən ca mı ilə min lər-
lə tə lə bə Av ro pa nın, Ame ri ka nın, 
Asi ya nın yük sək rey tinq li uni ver si-
tet lə rin də təh sil al ma ğa gön də ri lib.

On lar dan xey li his sə si və tə nə dö-
nür. Bu is ti qa mət də döv lət tə rə fi n-
dən va cib ad dım lar atıl maq da dır. 
He sab edi rəm ki, ya ra dı lan sə mə-
rə li im kan lar dan is ti fa də et mək ha-
mı mı zın bor cu dur.

- Tez lik lə Azər bay can da I Av-
ro pa Oyun la rı ke çi ri lə cək. Bu 
oyun la rın Azər bay can cə miy-
yə ti nin hə ya tın da kı ro lu ba rə-
də nə dü şü nür sü nüz? 
- Azər bay can da ke çi ri lə cək I Av-

ro pa Oyun la rı ilə bağ lı cid di mü-
za ki rə lər ge dir və bu is ti qa mət də 
fi  kir lə ri mi mən də müx tə lif yer lər-
də, o cüm lə dən KİV-də bil dir mi-
şəm. Hətt  a ya zı da yaz mış dım. Bir 
mə sə lə ni qeyd edim: bu oyun la rın 
ke çi ril mə si ilə bağ lı qə rar ve ri lə nə-
dək Azər bay ca na bu qə dər bö yük 
eti ma dın gös tə ri lə cə yi çox ada mın 
ağ lın dan da keç məz di. Elə oyun la-
rın Ba kı da ke çi ri lə cə yi qə ti lə şən dən 
son ra da çox la rı təəc cüb lən di lər ki, 
ne cə olur, ilk Av ro pa oyun la rı İta li-
ya da, Fran sa dan, İn gil tə rə də de yil, 

bi zim öl kə də baş tu tur. Bu, Azər-
bay ca na gös tə ri lən bö yük eti ma-
dın gös tə ri ci si dir. Am ma tə biidir 
ki, möv cud is ti qa mət də mə sə lə lər 
real laş ma ğa baş la yan da müəy yən 
prob lem lər üzə çıx dı. Bi lir si niz ki, 
be lə təd bir lə rə ha zır lıq üçün nor-
mal da 5-7 yed di il vaxt ayı rı lır. 
Azər bay can iki il dən də az müd dət-
də bu işi gör dü. 

Av ro pa Oyun la rı nın Azər bay-
can üçün da xi li ic ti mai-so sial tə-
rəfl  ə ri var. Am ma biz da ha çox 
mə sə lə nin si ya si tə rəfl  ə ri üzə rin-
də da ya nı rıq. Öl kə miz üçün be lə 
cid di mə qam da xa ri ci qüv və lər 
bi zə qar şı hü cu ma ke çir lər. Çox 
cid di prob lem lə ri miz var. On lar-
dan ən mü hü mü tor paq la rı mı-
zın iyir mi faizi nin iş ğal al tın da 

qal ma sı dır. Bir mil yon dan çox 
qaç qı nı mız. var. Dün ya nın ək-
sər öl kə lə ri də be lə dü şü nür lər 
ki, əgər I Av ro pa Oyun la rı uğur-
la ke çi ri lər sə, Azər bay can xal-
qı nın qon şu lar la dost ca sı na ya-
şa maq qa bi liy yə ti, to le rant lı ğı 
dün ya ya bir da ha bə yan olu na-
caq və bu, hə min prob lem lə rin 
hə li nə müs bət tə sir gös tə rə cək.

Be lə bir mə qam da, əl bətt  ə, mö tə-
bər id man ha di sə si nə qa ra yax-
maq, hə min ərə fə də müəy yən 
prob lem lə ri qa bart maq cəhd lə ri 
öl kə mi zi nü fuz dan sal maq niy-
yə tin dən irə li gə lir. He sab edi rəm 
ki, be lə mə su liy yət li vaxt da üzə-
ri mi zə dü şən mis si ya nı la yi qin cə 
ye ri nə ye tir mə li yik. 

- Ma raq lı dır, özü nüz ne cə, bu 
oyun lar da iş ti rak edə cək si niz-
mi?
- Əl bətt  ə, id man mey dan ça la-

rın dan oyun la rı seyr edə cə yəm. 
Ümu mən, in di ki şə rait də Azər-
bay can da id ma na ma ra ğı ol ma-
yan in sa nın möv cud lu ğu nu tə-
səv vü rü mə gə ti rə bil mi rəm. Bi zim 
nə sil da ha çox fut bo la üs tün lük 
ve rir di. Hətt  a de mək olar, fut bol la 
ya şa yır dıq. Dün ya çem piona tı na 
qa lan gün lə ri sa yır dıq. Bu gün də 
mən fut bol və şah mat çem pionat-
la rı nı iz lə yi rəm.Tə lə bə lik də özüm 
də fut bol oy na mı şam. Mosk va-
da tə lə bə lər ara sın da Azər bay can 
yığ ma sın da oy na mı şam və bir 
müd dət də sər bəst gü ləş lə məş ğul 
ol mu şam.   

- Ye ri gəl miş kən, Si zi tez-tez 
prem ye ra lar da – ta ma şa lar da 
fi lm təq di mat la rın da gör mək 
olar. Də vət edir lər, yox sa özü-
nüz ge dir si niz?
- Mosk va da təh sil alan da 

dost la rım la bü tün prem ye ra-
lar da iş ti rak edir, bü tün ye ni 
film lə rə ba xır dıq. Biz bey nəl-
mi ləl ya taq xa na da qa lır dıq. Bu 
da ye ni film lər dən da ha tez xə-
bər tut ma ğı mı za kö mək edir di. 
Açı ğı, o za man dü şü nür düm ki, 

ye ni ta ma şa var sa, onun prem-
ye ra sın da iş ti rak et mə dən tam 
ya şa maq müm kün de yil. Əl bət-
tə, Ba kı ya gə lən dən son ra - 80-
90-cı il lər də bu vər diş bir qə dər 
kor şal dı. Biz də prem ye ra lar da 
Mosk va da kı qə dər çox de yil di. 
Am ma im ka nım, asu də vax tım 
olan da ye ni ta ma şa la ra bax ma ğı 
va cib sa yı ram. Sualı nı za gə lin-
cə, də vət na mə də olur, bi let də.

- Bəl kə də, Mət buat Şu ra sı nın 
rəh bə ri nə be lə bir sual ün van-
lan maq bir qə dər qey ri-pe şə-
kar gö rü nə cək. Am ma ye nə də 
bil mək is tər dim, gün də or ta 
he sab la ne çə qə zet və sayt iz lə-
yir si niz?
- Kom pü te rim və te le fo num 

daim açıq olur. Azər bay can da, 
de mək olar ki, gün də lik qır xa-
dək qə zet çı xır. İşə gə lən ki mi 
o qə zet lər sto lu lu mun üs tün də 
olur. Am ma hətt  a on la rı və rəq-
lə mə miş dən əv vəl də bi li rəm ki, 
ora da təx mi nən han sı ya zı lar var. 
Çün ki gün ər zin də, hətt  a ge cə 
yat maz dan əv vəl də hə min qə-
zet lə rin sayt la rı na nə zər sa lı ram, 
xə bər por tal la rı nı mü tə ma di iz lə-
yi rəm, so sial şə bə kə lə rə ba xı ram. 

Ar tıq mət buat da mi zan-tə rə zi də-
yi şir. Yer də yiş mə mü şa hi də olu nur 
- klas sik jur na lis ti ka ar tıq ye ri ni on-
layn jur na list ka ya ve rir. Bü tün dün-
ya da be lə dir. Əv vəl cə so sial şə bə kə-
lər də qal dı rı lan prob lem gün də mə 
çev ri lir, bir müd dət son ra, hətt  a bə-
zən elə hə min ax şam apa rı cı KİV-in 
əsas xə bər lə ri nə çev ri lir. 

Bir müd dət əv vəl “KİV” de yən-
də qə zet lə ri nə zər də tu tur du lar, 
XX əs rin 20-ci il lə rin də ra dio ya-
ran dı və de di lər ki, qə zet lər gün-
dəm dən çı xa caq, be lə ol ma dı. 
50-ci il lər də te le vi zi ya mey da na 
çıx dı, on da ye nə söy lə di lər ki, qə-
zet lə rin so nu ça tıb, am ma bu da 
ol ma dı, bu gün də in ter net jur-
na lis ti ka sı ya ra nıb. Am ma o da 
klas sik jur na lis ti ka ilə nə qə dər 
mü ba ri zə apar sa da, onu sı ra-
dan çı xa ra, əhə miy yə ti ni azal da 
bil mir. Çün ki on la rın mis si ya la-
rı fərq li dir. Mə sə lən, klas sik jur-
na lis ti ka - te le vi zi ya lar, qə zet lər, 
ra dio və agent lik lər mü va fi q qa-
nun ve ri ci lik çər çi və sin də fəaliy-
yət gös tə rir, am ma on layn jur na-
lis ti ka dün ya nın heç bir ye rin də 
çər çi və lə rə sığ mır. Yal nız ümu mi 
prin sip lər göz lə ni lir - ter ro riz-
min, nar ko tik lə rin, zo ra kı lı ğın, 
in san al ve ri və por noq ra fi k ma-
te rial la rın təb li ği yol ve ril məz dir. 
Bun dan kə nar da in ter net jur na-
lis ti ka sı və so sial şə bə kə lər tam 
azad dır. On lar da bun dan is ti fa-
də edə rək, klas sik jur na lis ti ka ya 
bə zən çox bö yük zər bə lər vu rur. 
Bu gün de mək olar ki, ic ti mai fi -
kir əsa sən on layn jur na lis ti ka da 
for ma la şır, son ra klas sik jur na-
lis ti ka ya ke çir. Möv cud du rum-
da bə ra bər mü ba ri zə şans la rı 
əl də et mək üçün qə zet lər də öz 
xə bər por tal la rı nı və ya elekt ron 
ver si ya la rı nı ya rat dı lar. Am ma 
mü şa hi də lər onu da gös tə rir ki, 
təd ri cən ənə nə vi jur na lis ti ka öz 
ye ri ni on layn jur na lis ti ka ya ve rə-
cək. Pro ses lər ona ge dir.

Rə bi qə NAZİMQIZI

“Aydın Yol” qəzetinin suallarını mətbuat 
şurasının sədri Əflatun Amaşov cavablandırırşurasının sədri Əflatun Amaşov cavablandırır

“Za man la ye ni tex no-
lo gi ya lar ya ra nır. Elm 
bə şə rin in ki şa fın da da-
ha əhə miy yət li yer tut-

ma ğa baş la yır. Vax ti lə əra zi si 
bö yük, əha li si çox olan öl-
kə lər zən gin he sab olu nur du. 
Son ra iq ti sa diy ya tı və or du su 
güc lü olan öl kə lər var lı döv-
lət lər he sab olun ma ğa baş la-
dı. İn di isə o öl kə güc lü öl kə 
sa yı lır ki, onun zən gin in for-
ma si ya re surs la rı ol sun. 
Mə sə lən, ABŞ dün ya nı 
in for ma si ya si ya sə ti ilə 
ida rə edir. ”

lis ti ka nın, ədə biy ya tın da, elə 
ümu mi lik də gö tür dük də in sa-
nın da əsas ifa də va si tə si olan 
söz dən, onun da şı dı ğı in for ma-

- Söz əv vəl ya ra nıb, yox sa mə na? 
Bu, ta ri xi mü ba hi sə dir. Yə qin, bə şə-
riy yət dur duq ca bu sual ət ra fın da 
mü ba hi sə lər da vam edə cək və elə 
bi zim ət raf aləm lə bağ lı tam bi li yi-
miz də heç vaxt ki fa yət qə dər ka mil 
ol ma ya caq. Dün ya nın ne cə ya ran-
ma sı ilə bağ lı müx tə lif nə zə riy yə-
lər var. Sir li ol du ğu üçün də hə yat 
bu qə dər ma raq lı dır. Biz bil mi rik 
ki, bə şə riy yə tin so nu nə za man gə-
lə cək. Am ma bu ma raq lı mə qam-
dır ki, dün ya ge niş dir, bö yük dür. 
Hə yat mü rək kəb dir, ədə biy yat 
da bu mü rək kəb li yin ini ka sı dır. 
Tə səv vür edin, alim lər he sab la-
yıb lar ki, bu gün qə zet lə rin bir 
sə hi fə sin də ki in for ma si ya yü-

mə sə lə lər dir. Am ma söz qa lır. 
Hiss lər – nif rət, sev gi, pa xıl lıq  
ilk in san ya ra nan dan möv cud-
dur. Bu gün o hiss lə ri in san la ra 
çat dı ran va si tə lər də yi şib. Mə sə-
lən, biz te le vi zo ra ba xı rıq, mo bil 
te le fon dan is ti fa də edi rik, əv vəl lər 
bun lar yox idi. Adi mü qa yi sə apa-
raq. İn di Lon do na al tı saata uçu-
ruq, yüz il bun dan əv vəl bir ne cə 
aya, bəl kə, da ha cox müd də tə ora 
ça ta bi lər dik. Hə dəf ey ni dir, am ma 
va si tə lər də yi şib. Ədə biy yat da da 
be lə dir. İs tər-is tə məz onun hə yat la 
ayaq laş ma lı ol ma sı na ada mın təəs-
süfl  ən mə yi gə lir. Mə sə lən, Dos to-
yevs ki nin, Tols to yun əsər lə ri nin 
qı sa məz mu nu nu bu gün kü oxu cu-
ya çat dır maq üçün bü tün de tal la rı, 
ay rı-ay rı səh nə lə ri at maq la zım gə-
lir. Hər hal da, bu, in san lar da bə dii 
ədə biy ya ta hə və si öl dü rür, am ma 
mən elə bir döv rün, nəs lin nü ma-
yən də si yəm ki, mə nim vax tım da 
ki tab əl çat maz olub, se vi lib, da ha 
yük sək də yər lən di ri li rib. Dü şü nü-
rəm ki, bi zim nə sil bu gün tut du ğu 
möv qe yə məhz oxu du ğu ki tab la rın 

- Elekt ron və səs li ki tab la ra mü-

- Səs li ki tab la rı elə də xoş la mı-
ram. Elekt ron va riant da ki tab la rı 
da ha çox sə fər lər za ma nı oxu yu-
ram. Da ha çox be lə de mək müm-
kün sə, ənə nə vi ki tab la rı se vi rəm. 
Qo xu su, qa lın ki tab lar da və rəq lə-
rin çə tin açıl ma sı mə ni cəlb edir. 
Bə zən iş də çox yo ru lan da Sa bi rin 
“Hop hop na mə”si ni də açıb, han sı-

san, yox, ol ma yıb sa, onu tə səv-
vü rün də ya şa yır san. Yə ni 
hə min şeirin qə bul olun-
ma sın da ək sər duy ğu 
üzv lə ri iş ti rak edir. 
Əli Kə ri min şeirin-
də be lə bir bənd var:

i n  s a n 
özü nü dərk 

edən dən olur. Yə-
ni hər kəs han sı sa 
mə qam da özü nü 
xoş bəxt sa yır. Əs lin-
də, xoş bəxt lik his si, 
bəl kə də, çox ki çik, 
cü zi mə sə lə lər lə bağ-
lı dır. Nə yin sə qiy mə-
ti ni onu iti rən dən son-
ra bi lir sən. Şairin bu 
şeir də us ta lı ğı on dan 
iba rət dir ki, o, həs rə ti 
“din di rir”, həs rət ona 
bir za man lar nə qə dər 
xoş bəxt ol du ğu nu an la-
dır. 

Ümu miy yət lə, şeiri 
çox se vi rəm. Xü su sən 
Ra miz Röv şə ni, Sa bir 
Rüs təm xan lı nı, Va qif 
Cəb ra yıl za də ni, Za kir 
Fəx ri ni ləz zət lə oxu yu-
ram. Gənc lə rin də ya ra dı-
cı lı ğı nı iz lə yi rəm. Sey mur 

Bay ca nın, Qan Tu ra lı-
nın ki tab la rı nı oxu-

mu şam. Qis mə tin 

“Aydın Yol” qəzetinin suallarını mətbuat 

“Günorta kitabı əlimə 
aldım ki, vərəqləyəm, bir 
də baxdım hava qaralıb”
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Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ

(Əv və li ötən sa yı mız da)
Yük sək qız dır ma za ma nı dör-

dün cü gün böh ran baş ve rə bi lər. 
Dör dün cü gün al tın cı və yed din-
ci gün lər baş ve rə cək böh ra nın 
xə bər ve rən gü nü də ola bi lər.

Xə bər ve rən gün özü nü pis əla-
mət lər lə bü ru zə ve rər sə, böh ran 
al tın cı, yax şı əla mət lər lə mey da-
na çı xar sa, yed din ci gün baş ve rə 
bi lər.

Yed din ci gün baş ve rən böh-
ran yün gül ötü şür, al tın cı gü nün 
böh ra nı isə əzab-əziy yət li olur.

Xəs tə li yin be şin ci gü nü on bi rin-
ci gü nün böh ra nın dan, elə cə də, 
dör dün cü gün al tın cı və yed din ci 
gü nün böh ra nın dan xə bər ve rir.

Sək ki zin ci gün on üçün cü gü-
nün böh ra nın dan xə bər ve rir.

Ən güc lü böh ran yed din ci gün 
baş ve rən böh ran dır.

On be şin ci gün baş ve rən böh-
ran pis böh ran dır.

On al tın cı gü nün böh ra nı sək ki-
zin ci gü nün böh ra nı ki mi, on yed-
din ci gü nün böh ra nı isə doq qu-
zun cu gü nün böh ra nı ki mi ke çir.

Doq qu zun cu gün iyir mi bi rin-
ci gün baş ve rə cək böh ra nın xə-
bər ve rən gü nü dür.

On sək ki zin ci gün böh ran na-
dir hal lar da baş ve rir və bu “yax-
şı böh ran” ad la nır.

On doq qu zun cu gü nün böh ra-
nı “pis böh ran” ad la nır.

İyir min ci gün böh ran gü nü-
dür.

On dör dün cü gün dən son ra-
kı gün lər də baş ve rən böh ran lar 
güc lü ol mur.

İyir mi bi rin ci və iyir mi ikin ci 
gün lər böh ran gün lə ri de yil.

İyir mi dor dün cü gün böh ran 
gü nü dür.

İyir min ci gün dən son ra baş ve-
rən böh ran lar güc lü ol mur.

İyir mi be şin ci və iyir mi al tın cı 
gün lər böh ran gün lə ri de yil.

İyir mi yed din ci gün böh ran 
gü nü dür.

İyir mi dör dün cü gün dən son-
ra baş ve rən böh ran lar zəifl  ə yir.

İyir mi sək kiz, iyir mi doq quz, 
otuz iki, otuz üç, otuz beş, otuz 
al tı, otuz sək kiz, otuz doq qu zun-
cu gün lər böh ran gün lə ri de yil.

Otuz, otuz bir, otuz dörd, otuz 
yed di və qır xın cı gün lər böh ran 
gün lə ri dir.

Bun dan son ra baş ve rən hər 
bir böh ran zəif olur. Bu nun haq-
qın da ar tıq de yil miş dir.

Tam və yax şı böh ran gün lə ri 
xəs tə li yin dör dün cü, yed din ci, on 
dör dün cü, iyir min ci, iyir mi bi rin-
ci, iyir mi dör dün cü, iyir mi yed-
din ci, otuz bi rin ci, otuz dör dün cü, 
otuz yed din ci və qır xın cı gün lər 
baş ve rir. On la rın sa yı on bir dir.

Xəs tə li yin üçün cü, be şin ci, doq-
qu zun cu, on bi rin ci, on üçün cü 
və on yed din ci gün lə rin də böh-
ran gah baş ve rir, gah da baş ver-
mir. Bu gün lə rin sa yı al tı dır.

Xəs tə li yin al tın cı, sək ki zin ci, 
onun cu, on ikin ci, on be şin ci, on 
al tın cı, on sək ki zin ci və on doq qu-
zun cu gün lə ri çə tin böh ran gün lə-
ri dir. Bun lar çox ağır ke çir və təh-
lü kə li son luq la nə ti cə lə nə bi lər.

Xəs tə li yin iyir mi ikin ci, iyir mi 
üçün cü, iyir mi be şin ci, iyir mi al-
tın cı, iyir mi sək ki zin ci və otuz doq-
qu zun cu gün lə ri də böh ran gün lə ri 
sa yı lır. On la rın sa yı on üç dür. 

Bü tün gün lə rin sa yı otuz sək-
kiz dir. Bi rin ci və ikin ci böh ran 
gün lə ri ni də bu ra ya əla və et sək, 
qırx gün alı nır.

İkin ci fəs lin dördüncü 
ba bı sağ lam lı ğın 

əlamətlə ri ni öy rən mək 
haq qın da dır

Xəs tə lik za ma nı xəs tə asan lıq la 
və tez bir za man da xəs tə lik dən 
qur tu lar sa, ya taq da yat maz sa və 
öz gü cü ilə sa ğa lar sa, bü tün bun-
lar or qa niz min qüv və si nin və 
sağ lam lı ğın əla mət lə ri dir.

Ya tar kən bə dən düz gün şə kil-
də ol ma lı, xəs tə nin nə fəs al ma sı 
tə bii ol ma lı, nəb zi isə ay dın du-
yul ma lı dır. Bun lar da sağ lam lı-
ğın gös tə ri ci si dir.

Xəs tə li yin tən zim lən mə si və 
şid dət lən mə si yax şı əla mət dir, 
or qa niz min gü cü nə və sağ lam lı-
ğı na də la lət edir.

Ge cə ya tıb sə hər sübh dən ra hat 
oyan maq həm sağ lam bə də nin həm 
də sağ lam be yi nin əla mət lə ri dir.

Si fət rən gi nin də yiş mə mə si və 
sağ lam lı ğa də la lət edən di gər 
əla mət lər xəs tə li yin yün gül lü yü-
nə işa rət dir.

Ba ğır saq da şiş əmə lə gə lən za-
man bü tün bə dən də yün gül va-
ri qız dır ma mü şa hi də olu nar sa, 
bu, xə bər ve ri ci əla mət sa yı lır, 
çün ki hə min şiş dən xə bər ve rir.

Uzun sü rən ağır qız dır ma za ma-
nı baş ve rən ağir böh ran da mar la rın 
üfu nət dən pak ol ma sı nın əla mə ti dir.

Səf ra lı qız dır ma za ma nı do daq 
na hi yə sin də ki sı za naq lar yax şı 
əla mət dir.

İs ti qız dır ma za ma nı böh ran 
gün lə rin də ki qa nax ma, qus ma, 
is hal, si dik if ra zı və tər lə mə sa-
ğal ma ğın əla mə ti dir.

Bü tün xəs tə lik lər za ma nı iş ta ha-
nın po zul ma ma sı mə də nin və qa-
ra ci yə rin sağ lam lı ğı nın əla mə ti dir.

İkin ci fəs lin be şin ci ba bı 
bir xəs tə li yin nə ti cə sin də 
di gər bir xəs tə li yin ke çib 

get mə si haq qın da dır
Al lah gös tər mə sin, is ti qız dır-

ma dan qu laq kar ol sa, səf ra lı is-
hal da ya nar.

La kin elə hal lar da olur ki, səf-
ra lı is hal qu la ğı kar edir, is hal da 
da yan mır. Səf ra nın zə rə ri çox dur.

Bə dən boş luq la rı na su yı ğıl ma 
xəs tə li yi za ma nı bəl ğəm li və rü-
tu bət li is hal baş ve rər sə, hə min 
xəs tə lik ke çib ge dər.

Qı col ma ya bəl ğəm sə bəb olar sa 
və qı col ma za ma nı qız dır ma baş 
ve rər sə, bəl ğəm li mad də lə rin hə ra-
rə ti ke çər və qı col ma ara dan qal xar.

Dörd gün dən bir baş ve rən 
qız dır ma za ma nı ürək get mə baş 
ve rər sə, qız dır ma ara dan qal xar.

Mə də və ba ğır saq da əmə lə gə-
lən pis, so yuq mə za cı qız dır ma 
yox edir.

Sə təl cəm za ma nı ös kü rək baş 
ve rər sə, xəs tə li yin ye tiş mə si da-
ya nar. Bu ona gö rə baş ve rir ki, 
ös kü rək lə bir lik də zə rər li mad-
də lər də bə dən dən dəf olu nur.

Ağ ci yər il ti ha bı qu la ğa, si nə-
yə və ya ya ra la rın ət ra fı na nü-
fuz edən za man də yi şən böh ra-
na və sa ğa lan xəs tə li yə də la lət 
edər.

La kin zə rər li mad də lər xəs tə 
üçün təh lü kə tö rə də bi lər.

Qa ra söv da xəs tə li yi və be yin 
qi şa la rı nın il ti ha bın dan son ra 
ba ba sil xəs tə li yi baş ve rər sə, bu, 
də yi şən böh ra na də la lət edər və 
ba ğır saq va si tə si ilə zə rər li mad-
də lər dəf olu nar.

Bo ğaz və di lin ət ra fın da ki çik 
şiş lər əmə lə gə lər sə, bu, sa ğal-
ma nın əla mə ti sa yı lar və bu nun-
la da ös kü rək yox olar.

Bə dən üzv lə ri nin hər han sı bir 
xəs tə li yi, oy naq xəs tə lik lə ri və 
da mar la rın ge niş lən mə si za ma nı 
mad də lər ye ri ni də yi şər sə, xəs tə-
lik lər ara dan qal xar.

Dol ğun luq sə bə bin dən hıç qır-
ma ya ra nan za man as qır ma baş 
ve rər sə, hıç qır ma da ya nar.

İkin ci fəs lin al tın cı 
babı in san bə dənində 

baş verə bi lə cək 
xəstəliklərdən xə bər 

verən hal lar haqqın da dır
Göz də və üz də qı col ma hal la rı 

ya ra nar sa, üz ifl  i ci baş ve rər.
Qı col ma bə də nin baş qa üzv lə-

rin də baş ve rər sə, göz də və üz də 
qı zar tı, hə yə can lan ma hal la rı əmə lə 
gə lər sə, qız dır ma və ya be yin qi şa-
sı nın il ti ha bı xəs tə li yi baş ve rə bi lər.

Sə bəb siz ye rə da vam lı na ra-
hat lıq, hə yə can və qa ra bas ma 
ki mi əla mət lər ürək get mə xəs tə-
li yi nin baş ve rə cə yi nə işa rət dir.

 Hər tə rə fi  tor gör mək ifl  ic xəs-
tə li yin dən xə bər ve rir.

Güc lü zö kəm və so yuq dəy mə 
və rəm və sə təl cəm xəs tə li yin dən 
xə bər ve rir.

Ayaq da həd siz tər lə mə dol-
ğun luq xəs tə li yi nin əla mə ti dir, 
xılt la rın du rul ma sı na və bə də nin 
zəifl  ə mə si nə gə ti rib çı xa ra bi lər.

Həd siz pis qo xu lu tər lə mə yo-
lu xu cu qız dır ma nın əla mə ti dir.

Şəh vət his si nin azal ma sı, bə də nin 
zəifl  ə mə si və əz gin lik dol ğun luq 
xəs tə li yi nin əla mə ti dir və baş qa bir 
xəs tə li yin ya ra ma sı na sə bəb ola bi lər.

Şəh vət his si nin azal ma sı, bə-
də nin zəifl  ə mə si və qa rın da ye lin 
əmə lə gəl mə si san cı xəs tə li yi nin 
əla mə ti dir.

Adət et di yin dən da ha çox 
təam ye mək so yuq, pis mə za cın 
əla mə ti dir.

Turş təam la ra meyl et mək mə-
də də səf ra və qa tı mad də lə rin 
ya ran ma sı nın əla mə ti dir.

Gö zün qı zar ma sı, üz rən gi nin 
qa ral ma sı, nə fə sin da ral ma sı, 
yor ğun və əz gin səs cü zam xəs-
tə li yi nin əla mət lə ri dir.

Bö yük irin li ya ra lar la mü şa hi-
də olu nan cü zam xəs tə li yi za ma-
nı xəs tə da ha çox iz ti rab çə kir.

Bə də nin hər ye rin də gö rü nən 
ağ dəm rov ek ze ma ya(də ri xəs tə-
li yi) gə ti rib çı xa rar.

Sağ lam adam da baş ve rən fa si-
lə siz ürək dö yün tü lə ri və tən gə nə-
fəs lik ölü mə gə ti rib çı xa ra bi lər.

Qa ra ci yər də ki ağır lıq və gə ril-
mə be lə və yan la ra me yil lə nər sə, 
bu, sa rı lıq xəs tə li yi ilə nə ti cə lə nə 
bi lər.

Göz qa paq la rı nın və əl-aya ğın 
şiş mə si qa ra ci yər zəifl  i yi nin əla-
mə ti dir və bə dən boş luq la rı na su 
yı ğıl ma sı xəs tə li yin dən xə bər ve rir.

Bel də ağır lıq və gə ril mə ağ rı 
ya ra dan yan dı rı cı is ha la gə ti rib 
çı xa rır.

Na zik ba ğır saq da yan dı rı cı baş 
ver mə si təh lü kə li dir, çün ki bu za-
man si dik ki sə sin də ya ra əmə lə 
gə lər, qa şın ma baş ve rər və bu da 
ba ba sil xəs tə li yi ilə nə ti cə lə nə bi lər.

(Ardı gələn sayımızda)

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

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

Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ

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 nə sil lə rə çat dır maq bi zim mü qəd-
dəs bor cu muz dur.



“Ocaq” kitabının müəllifi  
Zori Balayana məktub

O nədir yazmısan, Zori Balayan,
Kür-Araz deyirsən-kəkələyirsən.
Xırda budaqların üstə oturub,
Böyük budaqları silkələyirsən.

Böyük budaqların böyük qolu var,
O qolun önündə qol dura bilməz.
Atandan, dədəndən, babandan soruş,
Hər adam hər daşı qaldıra bilməz.

Daş daşa söykənib, qaya qayaya,
Söz şeirə bu daşdan, qayadan gəlir,
Azar var, adamın öz azarıdı,
Azar var, toxumdan, mayadan gəlir.

Tamam unutmusan vaxtı, zamanı
Bir də görmüsən ki, iş işdən keçib.
Bu azar tək sənin azarın deyil,
Bu azar hampadan, keşişdən keçib.

Nə isə,
Sənə bir qarmaq atıblar,
Nə isə
Sənə bir yanaşan olub,
Yazıq Araz çayı nə vaxtdan axı,
Erməni dilində danışan olub.

Suyun su dili var, adamın adam,
Tənək yaranıb ki, qora yaranıb.
Adamın ki dili, suyun dilindən,
Küləyin dilindən sonra yaranıb.

Hələ biz doğulub dil açmamışdan,
Ayaq açmamışdan,qol açmamışdan,
Xetlər dənizlərə, Hunlar dağlara,
Şumerlər düzlərə yol açmamışdan.

Ağaclar küləklə danışırdılar,
Arılar çiçəklə danışırdılar,
Durnalar lələklə danışırdılar,
Qartallar fələklə danışırdılar...

...O nədir yazmısan, Zori Balayan,
Kür-Araz deyirsən-kəkələyirsən.
Xırda budaqların üstə oturub,
Böyük budaqları silkələyirsən.

Böyük budaqları silkələməklə
Könlün istəyəni ala bilməzsən.
Bircə qanadımı bircə çöpümü,
Bircə yarpağımı sala bilməzsən.

Böyüyün dünyada böyük dərdi var,
Xırda gərək dura xırda yerində.
Dəniz gərək dura dəniz yerində,
Ada gərək dura ada yerində.

Dəniz qala-qala dənizliyində,
Adalar döyməyə döşünə gərək.
Heç vaxt qarışmaya xırda budaqlar
Böyük budaqların işinə gərək.
Böyük budaqların böyük işi var,
Bu dünya bu saat od içindədi,
Silah düzəldirlər silah dalınca,
Azot içindədi, yod içindədi.

Bu dünya bu saat hər həftəsinin,
Gününün, ayının dərdini çəkir,
Kökünün, soyunun dərdini çəkir,
Qışının, yayının dərdini çəkir,
Otunun, suyunun dərdini çəkir...
Dünya nə haydadı, sən nə haydasan,
A köhnə palazı sırıyan oğlan.
İrəvan dilində xoruzlanırsan,
Moskva dilində zarıyan oğlan.

Havayı axıtma göz yaşlarını,
Yaş görən adamlar yaşı tanıyır.
Moskva min ilin Moskvasıdır,
Səni də, məni də yaxşı tanıyır.

Sən Zori Balayan,
                 Mən Eldar Baxış,
Baxıram eləcə zoğallayırsan,
Keşiş zurna çalır, sən də keşişin,
Qara zurnasını sığallayırsan,

Sığalla, sığalla-qara zurnalar,
Yastı balabanlar yatır sığala.

Deyəsən, bir azca qolun ağrıdı,
Allahın altında kərə yağ ola.

Günah məndədi ki,
  “Kiçiyim”-deyib,
Durub oynayıram
  hər havana mən,
Sevan söyləyirəm Göyçə gölünə,
Yerevan deyirəm İrəvana mən.

Qaxdan İrəvana,
  Qaxdan Qafana
Fındıq göndərirəm,

 qoz göndərirəm.

Mənim kəndlərim var odun yandırır,
Sənin kəndlərinə qaz göndərirəm.

Hələ yüzdən biri, mindən biridi
Bu mənim dərdimin, mənim sərimin,
Samvel Azərbaycan xalq şairidir,
Ancaq adı yoxdu Əli Kərimin.

Bax bir ürəyimin genişliyinə,
De kimə lazımdı bu haray-həşir?..
Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,
Mənim ürəyimə dünya yerləşir.

O nədir yazmısan Zori Balayan,
“Bala” da bizimdi.
                        “zor” da bizimdi.
Ölmək istəyirsən gəl Qarabağa,
Kəfən də bizimdir, gor da bizimdir.

Ordan apararam öz kəndimizə,
Tutub apararam göyə çıxasan,
Ancaq qorxuram ki, gedəsən ora
Mənim kəndimə də yiyə çıxasan.

Vaxt
Bir də baxırsan ki, göyün üzündə
ayın yarısı var, yarısı yoxdu…
… Kəndimizə getdim, qocalar gördüm,
kişisi yaşayır, qapısı yoxdu, -
bu vaxtdan nə desən gözləmək olar.

Uşaqlar gördüm ki, indi hamısı
olub ev yiyəsi, eşik yiyəsi.
İkəmmi,
üçəmmi, deyə bilmərəm,
doğub Həsigilin qaşqa düyəsi, -
bu vaxtdan nə desən gözləmək olar.

Həsinin özü də gördüm ki, elə
Gəlib üç-dörd uşaq atası olub.
Ətə-qana dolub bizim Süleyman,
ortası bir palıd ortası olub, -
bu vaxtdan nə desən gözləmək olar.

Bu vaxtdan nə desən gözləmək olar,
dünyanın çarxını döndərə bilər,
İstəsə cənnətin mələklərini
yığıb cəhənnəmə göndərə bilər.

Məhəmməd Hadiyə

1.
Qərib nar əkər, nar əkər,
Narı nar olmaz, nar olmaz.
Qərib deyər: qərib qızdan
Mənə yar olmaz - yar olmaz:

Sünbülü qıçada qalar,
Buğdası puçada qalar,
Alması taxçada qalar,
qalar, saralmaz-saralmaz.

Kim qəribə arxa çıxar,
Qərib birdən yoxa çıxar,
Dərd əlindən dağa çıxar,
dağda qar olmaz - qar olmaz

2.
Tək dedilər - təklədilər,
qanına yeriklədilər.
sonra da dərdini alıb
dağa-daşa yüklədilər,
çəkə bilmədi-bilmədi.

Əsim-əsimcə əsdilər,
öldürməyə tələsdilər,
günün günorta çağında
ağacı elə kəsdilər, -
kölgə bilmədi-bilmədi.

Xallandı gül - butasında.
nər qarnında -qartasında.
bir şairi öldürdülər
bir ölkənin ortasında, -
ölkə bilmədi-bilmədi.
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Havayı axıtma göz yaşlarını,
Yaş görən adamlar yaşı tanıyır.
Moskva min ilin Moskvasıdır,
Səni də, məni də yaxşı tanıyır.

Sən Zori Balayan,
                 Mən Eldar Baxış,
Baxıram eləcə zoğallayırsan,
Keşiş zurna çalır, sən də keşişin,
Qara zurnasını sığallayırsan,

Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də eh ti yac olub. 
Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan bir 
tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  
qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za man 

sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan 
gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan xaotik 
bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu-
lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, mə sə lən, 
ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö zün ur vat dan 
düş mə si ədə biy yat se vər lə ri mə yus edir. Be lə də ədib lə ri mi zin ta ri xin 
do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz 
tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, 
sə nət kar la rı mı zın əsər lə rin dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın də yər li şa ir lə rin dən 
olan El dar Ba xı şın şe ir lə ri ilə mis-
si ya mı zı davam etdiririk.

üçəmmi, deyə bilmərəm,

Həsinin özü də gördüm ki, elə

Bu vaxtdan nə desən gözləmək olar,

İstəsə cənnətin mələklərini
yığıb cəhənnəmə göndərə bilər.

Narı nar olmaz, nar olmaz.

do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz 
tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, 
sə nət kar la rı mı zın əsər lə rin dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın də yər li şa ir lə rin dən 
olan El dar Ba xı şın şe ir lə ri ilə mis-

Sığalla, sığalla-qara zurnalar,
Yastı balabanlar yatır sığala.

Deyəsən, bir azca qolun ağrıdı,
Allahın altında kərə yağ ola.

Günah məndədi ki,
  “Kiçiyim”-deyib,
Durub oynayıram
  hər havana mən,
Sevan söyləyirəm Göyçə gölünə,
Yerevan deyirəm İrəvana mən.

Qaxdan İrəvana,
  Qaxdan Qafana
Fındıq göndərirəm,

 qoz göndərirəm.

Sığalla, sığalla-qara zurnalar,
do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz 
tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, 
sə nət kar la rı mı zın əsər lə rin dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın də yər li şa ir lə rin dən 
olan El dar Ba xı şın şe ir lə ri ilə mis-

Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,
Mənim ürəyimə dünya yerləşir
Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,

Qərib deyər: qərib qızdan
Mənə yar olmaz - yar olmaz:

Sünbülü qıçada qalar,
Buğdası puçada qalar,
Alması taxçada qalar,
qalar, saralmaz-saralmaz.

Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,Sənin ürəyinə bir ovuc torpaq,



Qa dın qə fi l dən ayıl dı, am ma nə 
sə bəb dən oyan dı ğı nı dər hal an la-
ma dı. Ge cə saat üçün ya rı sı na az 
qal mış dı. Bu vaxt kim sə mət bəx də 
stu la iliş di. Qa dın as ta ca qu laq kə-
si lib, son ra əli ni qon şu çar pa yı ya 
uzat dı; çar pa yı boş idi. Hə-ə, yə-
qin elə ona gö rə ota ğa qey ri-adi 
səs siz lik çök müş dü: ki şi nin xı rıl tı-
sı gəl mir di. 

Qa dın ya taq dan qal xıb qa ran-
lıq da əl ha va sı na mət bə xə keç di. 
Qar şılaş dı lar. Əq rəb lər düp pə düz 
saat üçün ya rı sı nı gös tə rir di. Şka-
fın böy rün də nə sə ağa rır dı. İşı ğı 
yan dır dı. İn di on lar alt köy nə yin də 
üz-üzə da yan mış dı lar. Ge cə ya rı sı. 
Saat üçün ya rı sın da. Mət bəx də.

Gö zü çö rək qa bı na sa ta şan da qa-
dın o saat yə qin elə di ki, ki şi özü nə 
çö rək kə sib. Hə lə bı çaq da çö rək-
qa bı nın ya nın da idi, ör tü yün üs-
tün də isə qı rın tı lar var dı. Yat maz-
dan qa baq qa dın ör tü yü hə mi şə 
çır par dı, an caq in di onun üs tün də 
qı rın tı lar var dı, bı çaq da or day dı. 
Qa dın göz lə ri ni ya yın dır ma ğa ça-
lış dı və hiss elə di ki, so yuq onun 
qıç la rı bo yun ca ya vaş-ya vaş yu-
xa rı dır ma şır. Bu za man 
ki şi ət ra fa boy la na-
boy la na:

- Səs gəl di, 
elə bil dim bur-
da kim sə var, 
- de di.

- Mən də səs-küy eşit dim, - qa dın 
ca vab ver di və ge cə vax tı alt köy nə-
yin də da yan mış ki şi nin xey li ahıl gö-
rün dü yü nün fər qi nə var dı; alt mış üç 
yaş lı ki şi yə in di öz ya şın dan heç cü-
rə az ver məz din. Hal bu ki gün düz lər 
ki fa yət qə dər ca van gör sə nir di.

Ki şi də öz lü yün də fi  kir ləş di ki, ar-
vad əməl li-baş lı dü şüb; hər hal da, ge-
cə köy nə yin də be lə gö rü nür dü. Hə-ə, 
ar vad göz gö rə si qo cal mış dı. Am ma 
bu gö rü nüş al da dı cı da ola bi lər di, 
çün ki adə tən qa dın lar ge cə lər saç la-
rı nı da ra mır lar, bu sə bəb dən də çox 
vaxt yaş la rın dan qo ca gö rü nür lər. 

- Heç ol ma sa, aya ğı na bir şey ke çi-
rəy din. Gör mür sən yer ne cə so yuq du? 
Bir cə o qal mış dı ki, na xoş la ya san...

Qa dın ki şi nin üzü nə bax ma dı, 
çün ki onun ya la nı nı çı xart maq is tə-

mir di. Za ra fat de yil, otuz doq quz 
il di bir da mın al tın da ömür çü rü-
dür dü lər və in di bu ki şi bu qa dı-
na ya lan sa tır dı.

- Mə nə elə gəl di ki, bur da 
kim sə var, - ki şi tək rar 
elə yib ye nə məq səd-

siz hal da ət ra fa göz 
gəz dir di. - Qu-
la ğı ma nə sə səs 

gəl di, de dim yə qin 
bur da kim sə var.

- Mən də elə dü şün düm. Am ma 
boş şey dir, - qa dın çö rək qa bı nı yı-
ğış dı rıb ör tü yü çırp dı.

- Hə, yə qin elə be ləy miş, - ki-
şi zor la mı zıl dan dı və qa dın ba şa 
düş dü ki, onun da dı na çat maq la-
zım dır.

- Ge dək, - de di, - ge dək ya taq. 
Kü çə nin səs-kü yü dür, bənd ol ma. 
Dö şə mə buz ki mi dir, ye nə so yuq-
la yar san ha.

- Hə, yə qin kim sə kü çə də hay-
küy sa lıb, - ki şi pən cə rə yə bax dı. - 
Mən də elə bil dim səs bur dan gə lir.

Qa dın işı ğı ke çir mək üçün əli ni 
düy mə yə sa rı uza dar kən dü şün-
dü: “İşı ğı mən elə bu də qi qə sön-
dür mə li yəm, yox sa bir dən özü mü 
sax la yam ma yıb çö rək qa bı na ba xa-
ram”. 

Və işı ğı sön dü rüb de di:
- Di ye ri ge dək. Səs kü çə də dir. 

Kü lək əsən də hə mi şə dam da kı na-
val ça nı di va ra dö yəc lə yir. Yə qin 
na val ça nın sə si dir. 

Ya lın ayaq la rı nı so yuq dö şə mə-
də sü rü yə-sü rü yə əl ha va sı na qa-
ran lıq dəh liz dən ötüb ya taq ota ğı-
na keç di lər. Ki şi dil lən di:

- Ba yır da kü lək dir, bü tün ge cə ni 
ara ver mə yib. 

- Hə, bü tün ge cə ni ara ver mə yib. 
Na val ça da dın qıl da yır, - ya ta ğa 
uza nan dan son ra qa dın onun de-
di yi ni təs diq lə di.

- Mən də elə bil dim səs mət bəx-
də dir.

Ki şi bu söz lə ri elə tə ləff  üz et di 
ki, gu ya ar tıq yu xu la yır dı. An caq 
qa dın sə sin ne cə qey ri-tə bii çıx-
dı ğı nı hiss et di. Çün ki ki şi ya lan 
da nı şır dı. Odur ki, yün gül cə əs-
nə yib:

- So yuq dur, - de di. - Mən yor-
ğa nın al tı na gi rə si ol dum. Ge cən 
xey rə qal sın.

- Xey rə qar şı.
Ota ğa səs siz lik çök-
dü. Xey li vaxt dan 

son ra qa dın hiss 
et di ki, ki şi yor-
ğa nın al tın da 
nə fə si ni qı sa-qı-
sa nə sə çey nə yir. 
Ça lış dı ki, ki şi 
onun oyaq ol du-

ğu nu duy ma sın. 
Ki şi də öz növ bə sin-

də elə yek nə səq ahəng lə 
göv şə yir di ki, qa dın qu laq 

asa-asa axır da hə qi qə tən yu-
xu ya get di. 

Sa ba hı sı ax şam ki şi evə dö nən-
də qa dın onun qa ba ğı na dörd di-
lim çö rək qoy du; əv vəl lər ki şi nin 

pa yı na üç di lim dü şər di. Qa dın 
lam pa nın ya nın dan ara la na-

ara la na de di:

- Dör dü də sə nin pa yın dır. On-
suz da mə nə ağır lıq elə yir, yax şı 
həzm elə mi rəm. Ar tıq di li mi sən 
ye sən yax şı dır.

Ki şi nin boş qab üzə ri nə nə sa yaq 
əyil di yi qa dı nın gö zün dən ya yın-
ma dı. O, qa dı na bax mır dı. Qa dı-
nın isə bu za man ona əməl li-baş lı 
ya zı ğı gəl di. Ki şi ba şı nı di kəlt mə-
dən dil lən di: 

- Be lə ya ra maz axı, sə nə iki cə di-
lim qa lır...

- Nol sun ki? On suz da ya tar qa-
rı na mə nə zi yan dır.

Qa dın tə zə dən ma sa ar xa sın da 
otu ra na qə dər bir müd dət keç di.

Qaş qaralanda
Qız boz rəng li hün dür evin 

qar şı sın da ayaq sax la yıb mə-
na lı tərz də köks ötür dü. 
Oğ lan ba şı nı qal dı rıb qı-
zın üzü nə bax dı, an caq 
to ran lıq da si fə tin ye rin-
də yal nız sol ğun 
bir çev rə gör-
dü. Son ra qız 
dil lən di:

- Be lə...
Açar to pa sı 

qı zın əlin də bo ğuq 
bir səs lə cin gil də-
di. Bu za man oğ-
lan:

- Ta nı dım, - de di, - bu ra Ka ta ri-
nenşt ras se kü çə si dir, tə şək kür edi-
rəm.

Qı zın qa lın şü şə li ey nə yin ar-
xa sın dan ba xan sö nük, həl mə-
şik göz lə ri oğ la nın üzün də ki açıq 
rəng li xa la zil lən miş di.

- Yox, bu ra Ka ta ri nenşt ras se de-
yil, bu ra – mən olan yer di. Mən 
bur da ya şa yı ram. 

Açar lar ye nə cin gil də di və oğ lan 
təəc cüb lə so ruş du:

- Ka ta ri nenşt ras se de yil?
- Yox, - qız pı çıl da dı.
- On da mə nim bur da nə itim 

azıb ki? Mə nə Ka ta ri nenşt ras se la-
zım dır!

Oğ lan bu söz lə ri çox uca dan 
söy lə di, sə si ya man bərk çıx dı, qı-
zın pı çıl tı sı isə güc lə eşi dil di:

- Mən bur da, bu ev də ya şa yı ram.
Və açar la rı cin gil dət di.
Söz oğ la na çat dı. Sol ğun çev rə-

yə tə rəf bir-iki ad dım atıb dü şün dü 
ki, de yə sən qı zın göz lə ri hə qi qə tən 
də xa lis həl mə şi yə bən zə yir. Son ra 
onun çi yin lə rin dən ya pı şıb so ruş du:

- Sən bur da ya şa yır san? Özü də 
tək?

- Hə... Tək... Əl bətt  ə tək...
Qız bu kəl mə lə ri elə du ru xa-du-

ru xa de di ki, özü öz sə si ni ta nı ma-
dı və bun dan qorx du. Otuz yed di 
il lik öm rün də ilk də fə idi ki, sə si 
bu cür qey ri-adi ol muş du.

Oğ lan əl lə ri ni qı zın çi yin lə rin-
dən gö tü rüb so ruş du:

- Bəs Ka ta ri nenşt ras se har da dı? 
- O tə rəf də, sol dan ikin ci kü çə, - 

qız ca vab ver di. İn di onun sə si ye-
nə öz adi qay da sın da idi. 

- Sol dan ikin ci, - oğ lan tək rar 
elə yib uzaq laş dı.

Ax şa mın çən li to ran lı ğı için dən 
qı zın qu laq la rı na bir “sağ ol” ni da sı 
çat dı, an caq səs har dan sa uzaq lar-
dan gə lir di. Kü çə nin o ba şı na ça tan-
da oğ lan ge ri qan rı lıb bax dı – boz 
lə kə ara lı dan hə lə də onu iz lə yir di. 

“Göz lə ri xa lis həl mə şi yə ox şa yır, 
ya şı da qırx dan kəm ol maz” - oğ lan 
qı mı şıb Ka ta ri nenşt ras se yə dön dü.

Boz evin di va rı na dü şən boz lə-
kə içi ni çə kib pı çıl da dı: “Elə bil-
dim nə sə is tə yir. Mə nə elə ba xır dı 
ki, de dim yə qin Ka ta ri nenşt ras se 
bə ha nə dir. Am ma be lə çı xır ki, heç 
mən də ona gə rək de yi ləm miş”.

Qı zın sə si hə mi şə ki ki mi ol-
muş du: otuz yed di il ər zin də ne cə 
idi sə, o cür. Sö nük, sol ğun göz lə-
ri ey nə yin qa lın şü şə si ar xa sın da 
ak va rium ba lıq la rı ki mi qay ğı sız-
qay ğı sız üzür dü lər. Yox, oğ la na 
on dan heç nə la zım de yil miş. 

Son ra qa pı nın qı fı lı nı aç dı. Bu 
vaxt açar to pa sı tə zə dən səs sal dı. 

As ta dan. Lap as ta dan.
Tərcümə edən:

Mahir
N.QARAYEV
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(iki he ka yə)

lış dı və hiss elə di ki, so yuq onun 
qıç la rı bo yun ca ya vaş-ya vaş yu-
xa rı dır ma şır. Bu za man 
ki şi ət ra fa boy la na-
boy la na:

- Səs gəl di, 
elə bil dim bur-
da kim sə var, 
- de di.

rəy din. Gör mür sən yer ne cə so yuq du? 
Bir cə o qal mış dı ki, na xoş la ya san...

Qa dın ki şi nin üzü nə bax ma dı, 
çün ki onun ya la nı nı çı xart maq is tə-

mir di. Za ra fat de yil, otuz doq quz 
il di bir da mın al tın da ömür çü rü-
dür dü lər və in di bu ki şi bu qa dı-
na ya lan sa tır dı.

- Mə nə elə gəl di ki, bur da 
kim sə var, - ki şi tək rar 
elə yib ye nə məq səd-

siz hal da ət ra fa göz 
gəz dir di. - Qu-
la ğı ma nə sə səs 

gəl di, de dim yə qin 
bur da kim sə var.

düy mə yə sa rı uza dar kən dü şün-
dü: “İşı ğı mən elə bu də qi qə sön-
dür mə li yəm, yox sa bir dən özü mü 
sax la yam ma yıb çö rək qa bı na ba xa-
ram”. 

Və işı ğı sön dü rüb de di:
- Di ye ri ge dək. Səs kü çə də dir. 

Kü lək əsən də hə mi şə dam da kı na-
val ça nı di va ra dö yəc lə yir. Yə qin 
na val ça nın sə si dir. 

Ya lın ayaq la rı nı so yuq dö şə mə-
də sü rü yə-sü rü yə əl ha va sı na qa-
ran lıq dəh liz dən ötüb ya taq ota ğı-
na keç di lər. Ki şi dil lən di:

- Ba yır da kü lək dir, bü tün ge cə ni 
ara ver mə yib. 

Qız boz rəng li hün dür evin 
qar şı sın da ayaq sax la yıb mə-
na lı tərz də köks ötür dü. 
Oğ lan ba şı nı qal dı rıb qı-
zın üzü nə bax dı, an caq 
to ran lıq da si fə tin ye rin-
də yal nız sol ğun 
bir çev rə gör-
dü. Son ra qız 
dil lən di:

- Be lə...
Açar to pa sı 

qı zın əlin də bo ğuq 
bir səs lə cin gil də-
di. Bu za man oğ-
lan:

As ta dan. Lap as ta dan.
Tərcümə edən:

Mahir
N.QARAYEV

Qa dın qə fi l dən ayıl dı, am ma nə 

Volfhanq BORHERT
(Almaniya)

1921-ci il də Ham-
burq da do-
ğu lan və cə-
mi 26 il ömür 

sü rən ya zı çı Volfhanq Borhert ədə bi ya ra dı cı lı ğa 
Göl der lin və Ril ke nin tə si ri ilə yaz dı ğı, Ham burq 
qə zet lə rin də dərc et dir di yi şeir lər lə baş la yıb. 
Fa şizm il lə rin də Bor hert si ya si çə hət dən 
şüb hə li şəxs ki mi ges ta po ya çağ rı lır, 
18 ya şın da ilk də fə həbs olu nur. 
1941-ci ilin de kab rın da Şərq cəb-
hə sin də, Mosk va ət ra fın da kı dö-
yüş lər də ya ra la nır. 1942-ci ilin 
ma yın da ye ni dən həbs edi lən ya-
zı çı ya gül lə lən mə cə za sı kə si lir; 
yüz gün tə ka dam lıq ka me ra da 
otu rub gül lə lə nə cə yi anı göz lə yir. 
Son ra onu azad edib gü na hı nı yu-
ma sı üçün ön cəb hə yə yol la yır lar. 
1943-cü il də hə kim lər Bor her ti 
hər bi xid mət dən azad et sə lər də, 
növ bə ti is tin taq dan son ra məh-
kə mə ona doq quz ay lıq həbs cə-
za sı kə sib, gü na hı nı yu ma sı üçün 
tə zə dən ön cəb hə yə gön də rir. 
1945-ci ilin ap re lin də o, fran sız-
la ra əsir dü şür, la kin əsir lik dən 
qa ça bi lir və tüs tü lə nən al man 
şə hər lə ri nin xa ra ba lı ğı ilə pi ya-
da uzun bir yol ke çə rək ma yın 
10-da nə ha yət ki, ev lə ri nə gə lib 
çı xır. Qa lan öm rü nü xəs tə xa na-
da ke çi rən Bor her tin 1947-ci ilin 
ap re lin də ilk he ka yə lər top lu su 
çap dan çı xır. Hə min ilin no yab rın-
da nəşr edi lən ikin ci ki ta bı nı gör-
mək isə ya zı çı ya qis mət ol mur…

- Hə, bü tün ge cə ni ara ver mə yib. 
Na val ça da dın qıl da yır, - ya ta ğa 
uza nan dan son ra qa dın onun de-
di yi ni təs diq lə di.

- Mən də elə bil dim səs mət bəx-

Ki şi bu söz lə ri elə tə ləff  üz et di 
ki, gu ya ar tıq yu xu la yır dı. An caq 
qa dın sə sin ne cə qey ri-tə bii çıx-
dı ğı nı hiss et di. Çün ki ki şi ya lan 
da nı şır dı. Odur ki, yün gül cə əs-

- So yuq dur, - de di. - Mən yor-
ğa nın al tı na gi rə si ol dum. Ge cən 

- Xey rə qar şı.
Ota ğa səs siz lik çök-
dü. Xey li vaxt dan 

son ra qa dın hiss 
et di ki, ki şi yor-
ğa nın al tın da 
nə fə si ni qı sa-qı-
sa nə sə çey nə yir. 
Ça lış dı ki, ki şi 
onun oyaq ol du-

ğu nu duy ma sın. 
Ki şi də öz növ bə sin-

də elə yek nə səq ahəng lə 
göv şə yir di ki, qa dın qu laq 

asa-asa axır da hə qi qə tən yu-

Sa ba hı sı ax şam ki şi evə dö nən-
də qa dın onun qa ba ğı na dörd di-
lim çö rək qoy du; əv vəl lər ki şi nin 

pa yı na üç di lim dü şər di. Qa dın 
lam pa nın ya nın dan ara la na-

ara la na de di:

Volfhanq BORHERTVolfhanq BORHERT

-ci il də Ham-
burq da do-
ğu lan və cə-
mi 26 il ömür 

sü rən ya zı çı Volfhanq Borhert ədə bi ya ra dı cı lı ğa 
Göl der lin və Ril ke nin tə si ri ilə yaz dı ğı, Ham burq 
qə zet lə rin də dərc et dir di yi şeir lər lə baş la yıb. 
Fa şizm il lə rin də Bor hert si ya si çə hət dən 
şüb hə li şəxs ki mi ges ta po ya çağ rı lır, 

- Hə, bü tün ge cə ni ara ver mə yib. 
Na val ça da dın qıl da yır, - ya ta ğa 
uza nan dan son ra qa dın onun de-
di yi ni təs diq lə di.

- Mən də elə bil dim səs mət bəx-
də dir.

Ki şi bu söz lə ri elə tə ləff  üz et di 
ki, gu ya ar tıq yu xu la yır dı. An caq 
qa dın sə sin ne cə qey ri-tə bii çıx-
dı ğı nı hiss et di. Çün ki ki şi ya lan 
da nı şır dı. Odur ki, yün gül cə əs-
nə yib:

- So yuq dur, - de di. - Mən yor-
ğa nın al tı na gi rə si ol dum. Ge cən 
xey rə qal sın.

- Xey rə qar şı.
Ota ğa səs siz lik çök-
dü. Xey li vaxt dan 

ğu nu duy ma sın. 
Ki şi də öz növ bə sin-

də elə yek nə səq ahəng lə 
göv şə yir di ki, qa dın qu laq 

asa-asa axır da hə qi qə tən yu-
xu ya get di. 

Sa ba hı sı ax şam ki şi evə dö nən-
də qa dın onun qa ba ğı na dörd di-
lim çö rək qoy du; əv vəl lər ki şi nin 

pa yı na üç di lim dü şər di. Qa dın 
lam pa nın ya nın dan ara la na-

ara la na de di:

Volfhanq BORHERTVolfhanq BORHERT

-ci il də Ham-
burq da do-
ğu lan və cə-
mi 26 il ömür 

sü rən ya zı çı Volfhanq Borhert ədə bi ya ra dı cı lı ğa 
Göl der lin və Ril ke nin tə si ri ilə yaz dı ğı, Ham burq 
qə zet lə rin də dərc et dir di yi şeir lər lə baş la yıb. 
Fa şizm il lə rin də Bor hert si ya si çə hət dən 
şüb hə li şəxs ki mi ges ta po ya çağ rı lır, 

ara la na de di:

- Dör dü də sə nin pa yın dır. On-
suz da mə nə ağır lıq elə yir, yax şı 

dən gö tü rüb so ruş du:

qız ca vab ver di. İn di onun sə si ye-
nə öz adi qay da sın da idi. 

elə yib uzaq laş dı.

qı zın qu laq la rı na bir “sağ ol” ni da sı 
çat dı, an caq səs har dan sa uzaq lar-
dan gə lir di. Kü çə nin o ba şı na ça tan-
da oğ lan ge ri qan rı lıb bax dı – boz 
lə kə ara lı dan hə lə də onu iz lə yir di. 

ya şı da qırx dan kəm ol maz” - oğ lan (iki he ka yə)

ara la na de di:ara la na de di:

Çö rək
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Hakimiyyətinin ilk illəri 
I Bə ya zid ata sı Sul tan Mu ra-

dın ha ki miy yə tə gəl di yi il (1360) 
ana dan ol muş du. Ana sı Gül çi çək 
Xa tun bö yük səy lə oğ lu nun tə-
lim-tər bi yə siy lə məş ğul olur, onu 
gə lə cə yə – tax ta çı xa ca ğı gü nə ha-
zır la yır dı. Şah za də nin uşaq lı ğı və 
ye ni yet mə li yi müəl lim lə rin, sər-
kər də lə rin ara sın da ke çir di.  

1381-ci il də Mu rad Bə ya zi di 
döv lət iş lə rin də ye tiş dir mək üçün 
Kü tah ya ya va li tə yin edir. Bu ra-
da bö yük təc rü bə ke çən şah za də 
1389-cu il də sə lib çi lə rin dar ma da-
ğın edil di yi Ko so va dö yü şün də 
sağ ci nah da kı Ru me li əs gər lə ri nə 
rəh bər lik edir. Hər bi əmə liy yat-
lar za ma nı sü rət li hə rə kə ti nə gö rə 
ona “İl dı rım” lə qə bi ve rir lər. Ko-
so va dö yü şün dən son ra ata sı na 
sui-qəsd olur və Bə ya zid Os man lı 
tax tı na çı xır. Be lə lik lə, Os man lı da 
I İl dı rım Bə ya zi din il dı rım lı yol lar-
dan ke çən sul tan lıq döv rü baş la yır.

Bə ya zid tax ta çı xan dan son-
ra qar da şı Ya qub dan şüb hə lə nir, 
“səl tə nə tim də gö zü var” de yib, 
onu edam elət di rir. Ya qu bun eda-
mı Os man lı ya güc lə ta be et di ri lən 
Ana do lu bəy lik lə ri ni hə rə kə tə gə-
ti rir. Bu ha di sə ni bə ha nə edən Ay-
dın, Sa ru han, Gər mi yan, Mən tə şə 
və Hə mi də li bəy lik lə ri Os man lı-
ya hü cum edir lər. Qi yam çı la rı 
Os man lı ya qar şı qı zış dı ran əsas 
adam Qa ra ma noğ lu Ələd din bəy 
idi. Qa ra ma no ğul la rı Os man lıy la 
çox dan kı düş mən li yin haqq-he sa-
bı nı çək mək is tə yir di lər.

Əv vəl cə, Gər mi ya no ğul la rı vax-
ti lə Os man lı la rın tut du ğu Gər mi-
yan əra zi lə ri ni ge ri qay ta rır. Da ha 
son ra Ana do lu da Qa ra Ta tar ki-
mi ta nı nan mon qol ha ki mi Mür-
vət bəy Qır şə hə ri iş ğal edib Si vas 
əmi ri Qa dı Bür ha nəd di nə təs lim 
edir. Di gər bəy lik lər də bu qa rı şıq-
lıq dan is ti fa də edə rək Os man lı ya 
hər bi yü rüş lə rə baş la yır lar. Bu ha-
di sə lər döv lə ti çox ağır və ziy yə tə 
sa lır. İm pe ri ya nın nü və si ni təş kil 
edən Ana do lu bir li yi par ça lan maq 
təh lü kə si ilə qar şı-qar şı ya qa lır. İl-
dı rım Bə ya zid qi yam çı bəy lik lə ri 
zə rər siz ləş dir mək üçün əv vəl cə 
Ru me li də ki mü xa lif əmir lə ri özü-
nə ta be edir. Son ra serb lər lə mü-
qa vi lə bağ la yıb on la rı ver gi ödə-
mə yə, Os man lı ya hər bi yar dım 
gös tər mə yə ra zı sa lır.

O, Bal kan lar da kı möv qe yi ni qo-
ru maq üçün hü cum tak ti ka sı nı 
se çir. Bun dan son ra Ev re nos bəy, 
Pa şa İgid bəy və Fi ruz bəy ki mi pa-
şa la rın şi ma la hü cum la rı baş la yır, 
Skop ya fəth edi lir, şə hə rin əha li si 
türk ləş di ri lir.

Kons tan ti no pol sev da sı
Bü tün türk sul tan la rı ki mi I Bə-

ya zi din də ən bö yük ar zu su Bi-
zan sı fəth et mək idi. O, bu iş də 
Bi zans sa ra yın da kı çal xa lan ma-
dan ya rar lan maq is tə yir di. Bə ya-
zid serb kra lı nı Ana do lu ya ça ğı rıb 
onun la bir lik də hə rə kət et mə yi 
plan laş dı rır. Hətt  a Bi zans im pe ra-
to ru nun oğ lu Ma nuel or du suy la 
bir gə Bə ya zi din ya nı na gə lir. Sul-
tan Can dar lıoğul la rın dan Sü ley-

man Pa şa nı və Ədir nə bəy lər bə-
yi Qa ra Ti mur taş 
pa şa nı da itt  i fa-
qa cəlb edir.

Çox bö yük qüv və ilə hü cu ma ke-
çən Bə ya zid Ala şə hə ri, Sa ru ha nı 
tu tur, Gər mi ya no ğul la rı nın tut du-
ğu əra zi lə ri ge ri qay ta rır. O, Qər bi 
Ana do lu da kı bü tün bəy lik lə ri özü-
nə ta be et dik dən son ra Qa ra ma-
no ğul la rı na hü cu ma ke çir. Sul tan 
Bə ya zid əv vəl cə Hə mi də li yə son ra 
Tə kə, yə ni An tal ya tə rəfl  ə rə ke çir.

İl dı rım Bə ya zi din Ana do lu mü-
ha ri bə lə ri nə ba şı qa rış dı ğı vaxt 
Bi zans bə zi təd bir lər gör mə yə 
baş la yır. İm pe ra tor İoan nis Kons-
tan ti no po lun qa la la rı nı tə mir et-
dir mə yə, mü da fi əni güc lən dir mə-
yə baş la yır. Bun dan xə bər tu tan 
İl dı rım Bə ya zid çox qə zəb lə nir 
və tə mir olu nan qa la la rın dər hal 
sö kül mə si ni əmr edir. İm pe ra tor 
tə mir edi lən yer lə ri sök mə yə məc-
bur olur. O, ölən dən son ra isə Os-
man lı lar la bir lik də Ana do lu sə fər-
lə rin də iş ti rak edən oğ lu Ma nuel 
Bur sa dan qa çıb İs tan bu la gə lir və 
ata sı nın tax tı na yi yə lə nir. Bə ya zid 
ye ni im pe ra tor dan ver gi lə rin ar tı-
rıl ma sı nı, Kons tan ti no pol da mü-
səl man mə həl lə si nin sa lın ma sı nı, 
məs cid lə rin ti kil mə si ni və müf ti 
tə yin edil mə si ni tə ləb edir. Ma-
nuel bu tək li fi  rədd et dik dən son ra 
İl dı rım Bə ya zid Bi zan sa doğ ru yü-
rü şə baş la yır. 1391-ci il də Bi zans 
qu ru dan və də niz dən mü ha si rə yə 
alı nır. Yed di ay da vam edən mü-
ha si rə dən son ra Bi zans bə zi mə sə-
lə lər də türk lər lə ra zı lı ğa gəl mə yə 
məc bur olur. 1395-ci il də Sul tan 
ikin ci də fə Kons tan ti no po lu mü-
ha si rə yə alır. Bu də fə qı şın ya xın-
laş dı ğı nı gö rən sul tan  mü ha si rə ni 
ya rı da sax la yır. 1396-cı il də İl dı rım 
Bə ya zid İs tan bu lu üçün cü də fə 
mü ha si rə yə alır, an caq ye nə nə ti cə 
əl də olun mur.

Tey mur la mü ha ri bə
1400-cü ilin ilk ay la rın da – I Bə-

ya zid Kons tan ti no po lu ye ni dən 
mü ha si rə yə al dı ğı bir vaxt da Tey-
mu run Si va sı tut du ğu nu, ora da 
mü qa vi mət gös tə rən hər kə si qı-
lınc dan ke çir di yi ni, da ha son ra 
Ma lat ya nı ələ ke çir di yi ni eşi dir. 
Bə ya zid mü ha si rə ni ya rı da bu ra xıb 
sa ra ya qa yıt sa da, Ana do lu ya sə fər 
et mə yib göz lə mə möv qe yi ni se çir. 
Bu müd dət ər zin də Tey mur Hə-
ləb də və Şam da bö yük qət liam lar 

tö rə dir.

1401-ci il də isə Tey mu run Bağ-
da da hü cum et di yi xə bə ri gə lir. 
Tey mur la Bə ya zid ara sın da mək-
tub laş ma nın bir xey ri ol mur. 1402-
ci il də Tey mur bö yük bir or du ilə 
Ana do lu sə fə ri nə baş la yır. O ilin 
ba ha rın da Ke mah qa la sı nı mü ha-
si rə yə alır və Si vas üzə ri nə ge dir. I 
Bə ya zid isə or du su ilə To ka ta gə lib 
or du gah qu rur. Hər iki tə rəf bu böl-
gə də dö yü şə ra zı ol mur, bi ri şi mal-
dan, di gə ri cə nub dan Qı zı lır ma ğı 
tə qib edə rək An ka ra ya gə lir lər.

An ka ra dö yü şü
İl dı rım Bə ya zid lə Tey mu run bu 

qan lı qar şı laş ma sı ta ri xə An ka ra 
dö yü şü ki mi dü şüb. Bu dö yü şün 
ta ri xi haq da müx tə lif fi  kir lər səs-
lə nir. Ən çox iş lə nən ta rix isə 28 
iyul 1402-ci il ola raq qə bul edi lir. 
Hər iki or du nun sa yı də qiq bil di-
ril mə sə də, bü tün mən bə lər Tey-
mu run or du su nun da ha bö yük ol-
du ğu nu (təx mi nən 160,000) ya zır. 
Bu bö yük gü cə qar şı Os man lı la rın 
70,000 ci va rın da ol du ğu ya zı lır.

An ka ra ya xın lı ğın da baş ver miş 
il kin dö yüş də Os man lı lar üs tün lü-
yü ələ alır lar. Am ma Qa ra ta tar la-
rın xə ya nə ti və Ana do lu bəy lə ri-
nə bağ lı olan ti mar si pa hi lə ri nin 
Tey mur tə rə fi  nə keç mək lə ri Os-
man lı la rın məğ lu biy yə ti nə gə ti rib 
çı xa rır. Ağır və ziy yət də Os man lı 
pa şa la rı İl dı rım Bə ya zi də ge ri çə-
kil mə yi tək lif et sə lər də, Bə ya zid 
bu tək li fi  qə bul et mir. Dö yüş də 
məğ lub ol du ğu nu gö rən İl dı rım 
Bə ya zid Baş və zir Əli Pa şa ilə Mu-
rad Pa şa, Ye ni çə ri ağa sı Hə sən ağa 
və Kə rə si za bi ti İnə bə yə bö yük 
şah za də Sü ley man Çə lə bi ni dö yüş 
mey da nın dan qa çır ma ğı əmr edir. 
Bu vaxt eh ti yat qüv və lə ri nin ba şın-
da olan Çə lə bi Meh met də əm rin-
də olan adam lar la san caq mər kə-
zi olan Ama si ya ya ge dir. Bun dan 
baş qa, Os man lı or du sun da olan 
Serb des po tu ilə onun qar da şı nın 
ko man dan lı ğı al tın da olan qüv və-
lər də qaç mış dı. Bun la ra bax ma-
ya raq İl dı rım Bə ya zid ye rin də da-
yan mış dı və Min nət bə yin qaç maq 
tək li fi  ni rədd edə rək şə rəfl  i öl ü mü 
üs tün tut du. La kin da yan dı ğı ye-
rin mü na sib ol ma dı ğı nı fi  kir lə-
şə rək bir qə dər ge ri də ki 
Ça tal tə pə yə ge ri 
çə kil di. 

İxtiyarında isə iki və ya üç min pi-
ya da ilə sü va ri dəs tə si qal mış dı. Bu 
qüv və lə rə 70 min lik Tey mur or du su 
mər kəz dən hü cum elə yir. Ça tal tə pə 
bir ne çə qat Tey mur qüv və si ilə əha-
tə olu nur. Bə ya zid əlin də bal ta ilə ona 
hü cum edən lə ri ye rə sə rir. O, bu və-
ziy yət dən qur tul maq və Tey mu run 
səfl  ə ri ni yar maq üçün ha va nın qa ral-
ma ğı nı göz lə yir. Əv vəl cə ilk mü ha si rə 
xətt  i ni ya rıb keç mə yi ba ca rır. Bə ya zi-
din qaç dı ğı xə bə ri gə lən də onu tə qib 
et mək üçün bö yük bir dəs tə gön də-
ri lir. Bə ya zid son mü da fi ə xətt  i ni yar-
dıq dan son ra atı ye rə yı xı lır. Ye ni dən 
ata min mə yə vaxt tap ma mış tu tu lur. 
Be lə lik lə, An ka ra dö yü şün də Os man-
lı lar şə rəfl  ə məğ lub olur lar. An ka ra 
dö yü şün də məğ lub ol ma ğın Os man-
lı lar üçün bir ne çə mən fi  nə ti cə si ol du:

  Ana do lu da Türk si ya si bir li-
yi po zul du.

  Bəy lik lər döv rü ye ni dən 
baş la dı.

  İs tan bu lun fət hi 50 ilə qə dər 
ge cik di.

Ölü mü
Bə ya zid atın dan yı xıl dıq dan son-

ra ya xala nır və onu öl dür mək is tə-
yən lə rə “Mən Sul tan Bə ya zi dəm, 
mə ni hökm da rı nı zın ya nı na apa rın” 
de yir. Tey mur onu yax şı qar şı la yır. 
O, son ra kı sə fər lə rin də Bə ya zi di 
özüy lə apa rır. Bə ya zid Əy ri di rin iş-
ğa lı za ma nı xəs tə lə nir, Tey mur onu 
müali cə üçün Ak şe hi rə gön də rir. 
Hə kim lə rin bü tün səy lə ri nə bax ma-
ya raq məğ lu biy yət və əsa rə tə döz-
mə yən İl dı rım Bə ya zid və fat edir.

İl dı rım Bə ya zi din ölü mü ilə bağ-
lı müx tə lif fi  kir lər var. İbn Ərəb şah 
onun əcə liy lə öl dü yü nü ya zır. Bi-
zans ta rix çi si Du kas özü nü zə hər-
lə di yi ni, di gər lə ri isə əsa rət al tın da 
in ti har et di yi ni id dia edir. 

O, mü vəq qə ti ola raq Ak şe hir də 
Se yid Mah mud tür bə sin də dəfn 
edi lir. Da ha son ra Bə ya zi din An ka-
ra dö yü şün də əsir dü şən oğ lu Mu sa 
Çə lə bi ata sı nın nə şi ni Tey mur dan 
alıb Bur sa ya gə ti rir, onu İl dı rım Ca-
mi ya nın da kı tür bə yə bas dı rır.

MÖVLUD

Hakimiyyətinin ilk illəri 

Os man lı im 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 im 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. 
Os man lı sul tan la rı nın hə-
ya tı na nə zər sal maqda 
məqsədimiz 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.

dan ke çən sul tan lıq döv rü baş la yır. bir gə Bə ya zi din ya nı na gə lir. Sul-
tan Can dar lıoğul la rın dan Sü ley-

man Pa şa nı və Ədir nə bəy lər bə-
yi Qa ra Ti mur taş 
pa şa nı da itt  i fa-
qa cəlb edir.

Bə ya zid mü ha si rə ni ya rı da bu ra xıb 
sa ra ya qa yıt sa da, Ana do lu ya sə fər 
et mə yib göz lə mə möv qe yi ni se çir. 
Bu müd dət ər zin də Tey mur Hə-
ləb də və Şam da bö yük qət liam lar 

tö rə dir.

tək li fi  ni rədd edə rək şə rəfl  i öl ü mü 
üs tün tut du. La kin da yan dı ğı ye-
rin mü na sib ol ma dı ğı nı fi  kir lə-
şə rək bir qə dər ge ri də ki 
Ça tal tə pə yə ge ri 
çə kil di. 

Əsirlikdə ölən sultan



Mirmehdi AĞAOĞLU
- Ar vad, ta dö zə bil mi rəm. 
Pən cə rə qa ba ğın da kı sto lun ar-

xa sın da əy lə şib hə yət də çə pər dü-
zəl dən oğ lu na ta ma şa edən yaş lı 
ki şi as ta dan de di. Qa pı kan da rın-
da əy ləş miş ar va dı ba dım can so-
yur du. Əl lə ri ni dö şə mə yə da ya yıb 
ağır-ağır aya ğa du ran qa dın əri nə 
ya xın laş dı. As ta dan qu la ğı na:

- Çil çol pa nı kə sim? - de di.
- Bil mi rəm, ay ar vad. Bil mi rəm. 

Ürə yim part la yır! Gu ya elə bi lir-
sən ürə yi mə si nir? Hər də fə elə 
bi li rəm zəq qum ye yi rəm. – Ki şi 
bu nu de yib sus du. Əli ni atıb sto-
lun üs tün də ki fi ltr siz “Ast ra”dan 
bi ri ni alış dır dı. Üzü nü ye ni dən 
pən cə rə yə çe vir di. Bu də fə da-
ğı lıb köh nəl miş çə pə ri dü zəl dən 
oğ lu na de yil, uc suz-bu caq sız çöl-
lü yə zil lə di göz lə ri ni.

Bü tün öm rü nü dağ da ço ban lıq-
la ke çir miş di. Əs gər lik et di yi qar lı 
Si bir me şə lik lə ri nə zə rə alın maz-
sa, öm rün də do ğul du ğu kən di, 
onun dağ la rı nı tərk elə mə miş di. 
Bü tün öm rü bo yu kol xo zun sü rü-
lə ri ni, So vet hö ku mə ti da ğı lan dan 
son ra da onun-bu nun qo yun la rı nı 
otar mış dı. Bu müd dət ər zin də isə 
ömür-gün yol da şı Ali yə dən üç oğ-
lu, al tı qı zı ol muş du. Bö yük oğ lu 
ali mək tə bi bi ti rən dən bə ri Ba kı da 
ya şa yır dı. Üç qı zı nı lap çox dan kö-
çür müş dü. Ki çik oğ lu nu isə or tan-
cıl oğ luy la gə li nin dən, iki az yaş lı 
nə və sin dən, ar va dın dan, 13-25 
yaş ara la rın da üç qı zın dan iba rət 
bö yük ailə si La çın dan qaç qın düş-
mə miş dən beş ay əv vəl şə hid ver-
miş di. 

O qa çar da bir ge cə nin için də 
di gər həm kənd li lə ri ki mi ev də, 
hə yət-ba ca da əl lə ri nə ke çən ki-
lim-pa laz dan, to yuq-cü cə dən, 
stə kan-nəl bə ki dən, yor ğan-dö-
şək dən qol la rı na vu rub do luş-
muş du lar yük ma şı nı nın ku zo-
vu na, üz tut muş du lar Ba kı ya. 
Ba kı da bö yük oğ lu nun ki ra yə 
qal dı ğı bi ro taq lı, dar-da lış mən-
zil də iki ay qal dıq dan son ra isə 
gün lə rin bi rin də po lis iş lə yən 
or tan cıl oğ lu se vin cək özü nü qa-
pı dan içə ri atıb, nə ha yət, tə yi nat 
al dı ğı nı söy lə miş di. Be lə cə ailə 
bar xa na sı nı top la yıb üz tut muş-
du Kür ça yı nın qoy nun da yer lə-
şən ra yon lar dan bi ri nə. 

Bu ra da on lar üçün o qə dər də pis 
ol ma dı. Or tan cıl oğ lu ye ni rəisi nin 
qə bu lun dan çı xan dan dər hal son-
ra ic ra nü ma yən də si nin mü şa yiəti 
ilə bü tün ailə dağ ada mı üçün bir 
o qə dər sə fa lı sa yıl ma sa da Kü rün 
sa hi lin də mən zə rə li yer də yer lə şən 
yi yə siz bir evə gəl di lər. Evin çay dan 
əsən sərt kü lək lə rin qə zə bi nə tuş 
gəl miş qa pı sı, pən cə rə si köh nə-kü-
lə, sı nıq-sal xaq ol sa da, iki or ta bab 
ota ğı və ay na bən di var dı. Doq quz 
nə fər lik ailə bu evə ra hat ca yer lə-
şər di. Düz dür ev da mır dı, hə lə üs-
tə lik sa man möh rə li di var la rı dö şə-
mə tə rəf dən ur la yıb tö kül müş dü, 
dö şə mə isə çü rü yüb ayaq dan çıx-
mış dı. Nü ma yən də bun la rı be ka ra 
şey ad lan dı rıb tez lik lə ic ra ha ki-
miy yə ti nin evi tə mir et di rə cə yi ni 
söy lə di. Am ma on lar evin tə mi-
ri ni göz lə mə di lər. Tez cə ki lim-
pa laz la rı nı, yor ğan - dö şək lə ri ni 
sə rib evi dö şə di lər. İs ma yıl isə ailə 
yer bə yer olan dan son ra elə po lis 
for ma sın da ca ba yı ra çı xıb kom mer-
si ya dü kan la rı nın bi rin dən al dı ğı 
çay-çö rək lə bir lik də boş kar-
ton qu tu lar da gə tir di. Kar ton 
par ça la rı ilə pən cə rə lə rin şü şə si 
sın mış göz lə ri ni bir tə hər qa pa dı.

Tez lik lə ailə Aran ra yo nu nun 
bu ba la ca, ya rım can evi nə öy rəş di. 
Ra yon sa kin lə ri, qon şu lar da qaç-
qın qo naq la rı na bi ga nə de yil di lər. 
Tez-tez yar dım edir, əl lə rin dən 
gə lən kö mək li yi əsir gə mir di lər. 
Xe yir də-şər də şor dan-pen dir dən, 
pay dan-par ça dan ve rir di lər. Xey-
riy yə təş ki lat la rı, sə fi r lik lər, ic ra 
ha ki miy yə ti də bu bö yük qaç qın 
ailə si ni unut mur du. Bay ram lar da, 
əla mət dar gün lər də hu ma ni tar 
yar dım alır dı lar. Hu ma ni tar yar-
dı ma çay, qənd, şə kər, dü yü, un, 
kar tof, so ğan la ya na şı Ame ri ka is-
teh sa lı olan to yuq əti, bud, don du-
rul muş mal əti də da xil idi. Be lə-
lik lə ailə nin qi da ra sionu na ta mı, 
da dı ilə kənd to yu ğun dan, kənd 
hey va nın dan fərq lən sə be lə ət də 
da xil idi. İs ma yı lın cü zi maaşı na 
isə ça tış ma yan şey lər alı nır dı. 

Ailə do la nı şıq dan na ra zı de yil-
di. Ağır qaç qın lıq ta le yi ya şa sa-
lar da şü kür için də gü zə ran la rı nı 
sü rür dü lər. Tək cə ailə nin qo ca 
baş çı sın dan baş qa. O, gü nü-gün-
dən arıq la yır, sı nı xıb çö pə dö-
nür dü. İn di yə dək bir cə də fə də 
ya ta ğa düş mə miş bu adam axır 
vaxt lar tez-tez xəs tə lə nir, gün lər-
lə ya taq dan qalx mır dı. Qu zu qo-
naq lı ğı qar şı lı ğın da bir za bit dən 
hə diy yə al dı ğı buş la tın için də 
əri yib it miş di. Saç-saq qa lı na da 
qa baq kı ki mi fi  kir ver mir di. “Ast-
ra” çək mək dən qa lın qay tan bığ-
la rı sa ra lıb sa ma na dön müş dü, 
ağ saç la rı qu laq la rı nın di bin dən 

pırt la-
yıb çıx-
m ı ş  d ı . 
Ev də onun 
dər di ni qırx 
il lik ömür-
gün yol da şıy-
la, oğ lun dan baş qa heç kim bil-
mir di. Heç o özü də dər di ni açıb 
ağart mır dı. Bü tün gü nü ya yer-
dən sa lın ma ya ta ğın da ya tır, ya 
da pən cə rə qa ba ğın da qo yul muş 
sto lun qa ba ğın da əy lə şib uc suz-
bu caq sız dü zən li yə ta ma şa edir, 
öm rü nü qo yun-qu zu otar maq la 
ke çir di yi doğ ma dağ la rı dü şü-
nür dü. 

Evin qa lan sa kin lə ri isə qo ca-
nın bu dav ra nı şı nı oğ lu nu itir-
mə si ilə, onun bu dər də da vam 
gə ti rə bil mə mə yi ilə əla qə lən-
di rir di. Qız-gə li nin fi k ri nə gö rə 
oğul it ki siy di onu əri dib çö pə 
dön də rən. Am ma on lar bil mir-
di lər ki, oğul it ki si nə qə dər ağır 
ol sa da ata bu dərd lə çox dan ba-
rı şıb. Onu üzən baş qa dərd idi.

Qo ca so yu du cu ya gi rib-çıx mış 
ətə ağ zı nı vur maz dı. Bu da onun 
mə rə zi idi. Ta uşaq lı ğın dan da-
ğın-də rə nin məl həm li, şə fa lı ot la-
rın dan ye miş qo yun-qu zu nun əti 
ilə bəs lə nən ba la ca İb ra hi min bö-
yü yən dən son ra kol xo zun sü rü lə-

ri nə ço ban keç mək lə 
mə rə zi lap ayaq 

al mış dı. Onun 
evin də hə mi şə 
ət xö rə yi ası lar, 
mal-qo yun əti 
ol ma yan da isə 
heç ol ma sa hə-
yət də ki to yuq-

cü cə dən bir-iki-
si kə si lər di. 

H ə  m i  ş ə 
tə zə kə sil-
miş ət xö-
rə yi ye mə yi 

ilə öyün müş 
İb ra him ki şi 

öm rü nün qü rub 
vax tın da um su-

ğa dön müş dü. 
Vax ti lə dağ 

d ö  ş ü n  d ə , 
bu laq ba-

şın da 

xa lı dan-xal ça dan sə rib qa ra qu-
zu nun ətin dən çə kil miş ka bab-
dan di şi nə çə kən İb ra him ki şi 
qaç qın dü şüb bu Aran ra yo nu-
na pə nah gə ti rən dən son ra ay-
lar la ət üzü nə həs rət qal mış dı. 
Uşaq lar ara da hu ma ni tar yar-
dım ki mi ve ri lən don du rul muş 
mal-to yuq ətin dən ye sə lər də o 
be lə şey lə ri di li nə vur mur du.

Ca nın da du rum ol ma sa da bit-
ki ye mək lə ri ilə ki fa yət lə nər di. 
Bu vaxt ər zin də yal nız bir də fə 
qon şu da toy olan da tə zə ət ka-
ba bı ye miş di. Pay ve ril miş bir 
nim çə ti kə ka bab dan ona lap bir 
çim dik sü mük lü ət düş müş dü. 
O, süf rə ba şın da ətin sü mü yü-
nü uta na-uta na, hiss et dir mə dən 
qox la mış, son ra da bir xey li sü-
mür müş dü. 

Yax şı ki, özü çim ki nə-çim ki nə 
bud ye mək lə ri ye yən Ali yə ar-
vad onu ba şa dü şür dü. Qaç qın 
dü şən vaxt öz lə ri ilə gə tir dik lə ri 
beş to yuq dan üçü nü uşaq lar dan 
giz lin kə sib, bi şi rib əri nə ye dirt-
miş di. Ali yə an la yır dı ki, to yu ğu 
kə sib bü tün ailə üçün bir qa zan 
xö rək as sa, hə mi şə bir otu ru ma 
bir şaq qa qo yun əti ye yən əri, bu 
bir ti kə to yuq ətiy lə öz mə rə zi ni 
öl dü rə bil mə yə cək. Bu na gö rə 
də ki şi nin mə rə zi lap güc lə nən-
də bir mah na ta pıb qız-gə lin lə ri 
ev dən elə yir, son ra da aya ğı nın 
ara sı na ox lov alıb to yu ğun bi ri ni 
kə sir di. 

Tez cə nə onu yo lub ba şı nı, tü-
kü nü, ba ğır sa ğı nı hə yət də bas-
dı rır, əlüs tü bir xö rək bi şi rib 
ki şi yə ye di rir di. Son ra da bu la-
şıq qa zan-boş qa bı tə miz yu yub 
izi iti rir di. İb ra him ki şi hər də-
fə ar va dı na qar şı çıx sa da xö-
rək süf rə yə gə lən dən son ra tab 
gə ti rə bil mir, ye mə yə gi ri şir di. 
Ata sı nın dər di nə ça rə ax ta ran 
İs ma yıl hər də fə maaş dan qın-
qır dıb bir az tə zə ət alıb xö rək 
as dır ma ğı dü şün sə də, maaş ər-
zaq-mər za ğın bor cu nu ödə mə-
yə güc lə ye tir di.

- Ay ba la, əlin də ki işi qoy qal-
sın. Son ra gö rər sən. Yax şı ha va 
var. Uşaq la rı da yığ, apar Kür 
qı ra ğı na, bir az tə miz ha va al-
sın lar. Hə kim gə li nə na haq de-
mə yib ki, uşa ğı tə miz ha va da 
çox gəz dir. 

Mə sə lə nin nə yer də ol du ğu-
nu dər hal an la yan İs ma yıl kör pə 
uşa ğı nı qu ca ğı na al dı. Yol da şı nı 
və ba cı la rı nı da gö tü rüb qa pı dan 
çı xan da ar vad ar tıq ox lo vu mət-
bəx də ki tax ça dan gö tü rüb ha zır 
da yan mış dı. Se vi nə-se vi nə gəz-
mə yə ge dən ba la la rı nın uzaq-
la şan sə si ta ma mi lə eşi dil məz 
olan da o hi nə qa çıb çil to yu ğu 

tez cə qap dı...
Uşaq lar gəz mək dən qa-
yı dan da özü nə gəl miş 

ki şi aya qal tı da kı 
pil lə kən də otu rub 

si qa ret çə kə-çə kə 
üfü qə ba xır dı. 
Qo ca nə dən sə 
on la ra sa rı bir 
də fə də bax-
ma dı. Hət ta 
bir az xə ca lət 

çə kən ki mi ol-
du. Heç nə an-

la ma yan qız-gə lin 
öz işi nə get di. Yal-

nız ax şam hi nin ağ zı nı 
bağ la yan şıl taq ki çik qız cə-

mi bir to yu ğun qal dı ğı nı gör-
dük də hə yə tin o bi ri ba şın da iş 
gö rən ana sı nı səs lə yib çil to yu-
ğun hin də ol ma dı ğı nı söy lə di. 
Ar vad cı rı lıb çə kə lə tə dön müş 
qa lo şu nu çı xa rıb qı zı na to laz-
la dı və ke fi ni poz ma dan söy-
lə di:

- Çil to yu ğu tül kü apar dı. 
yan var 2010

Ü
slub – insan deməkdir. 
Fran sız alim Lui Byuf fo nun bu söz lə ri ni «Üs lub - ya-
zı çı de mək dir» şək lin də ifa də et sək, for mu lun hə-
ya ti li yi ni bü tün çıl paq lı ğı ilə hiss et mək olar. Çün ki 

ya zı çı nın təh ki yə si, ma ne ra sı, ifa də və mə sə lə lə rə ya naş ma 
tər zi nin xü su siy yət lə ri ni məhz üs lub müəy yən ləş di rir. Mir-
meh di Ağaoğ lu çağ daş ədə bi pro se sin ümu mi pa lit ra sı na 
özü nə məx sus ça lar lar qa tan im za dır. «Ay dın yol »un oxu cu la-
rı na təq dim olu nan «Mə rəz» he ka yə si Mir meh di nin ya ra dı cı 
özəl lik lə ri ni, ya zı sti li ni əks et di rən nü mu nə lər dən bi ri dir; 
bu ra da kı əsas qəh rə man kim dir - «İb ra him ki şi», «A li yə ar-
vad», yox sa on la rın öv la dı «İs ma yıl»? «İb ra him ki şi» sti lis-
tik, qro tesk fi qur dur, yox sa men tal xü su siy yət lə ri fi zi o lo ji 
eh ti yac sə viy yə sin də ya şa dan ümu mi ləş di ri ci ob raz? Bu ra da 
əsas, ikin ci də rə cə li və epi zo dik per so naj lar sis te mi yox dur, 
bu he ka yə nin baş lı ca sə ciy yə si ni təş kil edən də bu dur…
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Mərəz
Bu ra da on lar üçün o qə dər də pis 

ol ma dı. Or tan cıl oğ lu ye ni rəisi nin 
qə bu lun dan çı xan dan dər hal son-
ra ic ra nü ma yən də si nin mü şa yiəti 
ilə bü tün ailə dağ ada mı üçün bir 
o qə dər sə fa lı sa yıl ma sa da Kü rün 
sa hi lin də mən zə rə li yer də yer lə şən 
yi yə siz bir evə gəl di lər. Evin çay dan 
əsən sərt kü lək lə rin qə zə bi nə tuş 
gəl miş qa pı sı, pən cə rə si köh nə-kü-
lə, sı nıq-sal xaq ol sa da, iki or ta bab 
ota ğı və ay na bən di var dı. Doq quz 
nə fər lik ailə bu evə ra hat ca yer lə-
şər di. Düz dür ev da mır dı, hə lə üs-
tə lik sa man möh rə li di var la rı dö şə-
mə tə rəf dən ur la yıb tö kül müş dü, 
dö şə mə isə çü rü yüb ayaq dan çıx-
mış dı. Nü ma yən də bun la rı be ka ra 
şey ad lan dı rıb tez lik lə ic ra ha ki-
miy yə ti nin evi tə mir et di rə cə yi ni 
söy lə di. Am ma on lar evin tə mi-
ri ni göz lə mə di lər. Tez cə ki lim-
pa laz la rı nı, yor ğan - dö şək lə ri ni 
sə rib evi dö şə di lər. İs ma yıl isə ailə 
yer bə yer olan dan son ra elə po lis 
for ma sın da ca ba yı ra çı xıb kom mer-
si ya dü kan la rı nın bi rin dən al dı ğı 
çay-çö rək lə bir lik də boş kar-

par ça la rı ilə pən cə rə lə rin şü şə si 
sın mış göz lə ri ni bir tə hər qa pa dı.

Tez lik lə ailə Aran ra yo nu nun 
bu ba la ca, ya rım can evi nə öy rəş di. 
Ra yon sa kin lə ri, qon şu lar da qaç-
qın qo naq la rı na bi ga nə de yil di lər. 
Tez-tez yar dım edir, əl lə rin dən 
gə lən kö mək li yi əsir gə mir di lər. 
Xe yir də-şər də şor dan-pen dir dən, 
pay dan-par ça dan ve rir di lər. Xey-
riy yə təş ki lat la rı, sə fi r lik lər, ic ra 
ha ki miy yə ti də bu bö yük qaç qın 
ailə si ni unut mur du. Bay ram lar da, 
əla mət dar gün lər də hu ma ni tar 
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al mış dı. Onun 
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ət xö rə yi ası lar, 
mal-qo yun əti 
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d ö  ş ü n  d ə , 
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şıq qa zan-boş qa bı tə miz yu yub 
izi iti rir di. İb ra him ki şi hər də-
fə ar va dı na qar şı çıx sa da xö-
rək süf rə yə gə lən dən son ra tab 
gə ti rə bil mir, ye mə yə gi ri şir di. 
Ata sı nın dər di nə ça rə ax ta ran 
İs ma yıl hər də fə maaş dan qın-
qır dıb bir az tə zə ət alıb xö rək 
as dır ma ğı dü şün sə də, maaş ər-
zaq-mər za ğın bor cu nu ödə mə-
yə güc lə ye tir di.

- Ay ba la, əlin də ki işi qoy qal-
sın. Son ra gö rər sən. Yax şı ha va 
var. Uşaq la rı da yığ, apar Kür 
qı ra ğı na, bir az tə miz ha va al-
sın lar. Hə kim gə li nə na haq de-
mə yib ki, uşa ğı tə miz ha va da 
çox gəz dir. 

Mə sə lə nin nə yer də ol du ğu-
nu dər hal an la yan İs ma yıl kör pə 
uşa ğı nı qu ca ğı na al dı. Yol da şı nı 
və ba cı la rı nı da gö tü rüb qa pı dan 
çı xan da ar vad ar tıq ox lo vu mət-
bəx də ki tax ça dan gö tü rüb ha zır 
da yan mış dı. Se vi nə-se vi nə gəz-
mə yə ge dən ba la la rı nın uzaq-
la şan sə si ta ma mi lə eşi dil məz 
olan da o hi nə qa çıb çil to yu ğu 

tez cə qap dı...
Uşaq lar gəz mək dən qa-
yı dan da özü nə gəl miş 

ki şi aya qal tı da kı 
pil lə kən də otu rub 

si qa ret çə kə-çə kə 
üfü qə ba xır dı. 
Qo ca nə dən sə 
on la ra sa rı bir 
də fə də bax-

çə kən ki mi ol-
du. Heç nə an-

la ma yan qız-gə lin 
öz işi nə get di. Yal-

nız ax şam hi nin ağ zı nı 
bağ la yan şıl taq ki çik qız cə-
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Azər bay ca nın ta ri-
xi qə dər qə dim olan 
mu ğam sə nə ti uzun 
il lər dir ki, Av ro pa və 

di gər öl kə lə rin xalq la rı tə rə fi n-
dən rəğ bət lə qar şı la nır.

Azər bay can la ya na şı, mu ğam, 
əsa sən, İran, Pa kis tan, Öz bə kis-
tan, Qır ğı zıs tan, Su ri ya və baş-
qa öl kə lər də də se vi lir və təb liğ 
olu nur. Son il lər Ba kı da ke çi ri lən 
“Mu ğam alə mi” bey nəl xalq el-
mi sim po zium da nə zə riy yə ilə 
ya na şı, prak ti ka ya da üs tün lük 
ve ri lir. 

Müx tə lif öl kə lər dən mu ğam 
sim po ziumu na qa tı lan alim lər 
ara sın da al man alim lə ri nin mu-
ğam sə nə ti nə ma raq la rı diq qət 
çə kən dir. Al man alim lə rin dən 
Els ner Yün ge rin “Mu ğam fe no-
me ni nin növ bə ləş mə si”, pro-
fes sor Ray mund Fo gel sin “Al-
ma ni ya da et nik mu si qi şü nas lıq 
kurs la rı – mu ğam\ ma kam” və 
Kirs ten sen Di te rin “Ma kam kur-
di xü su sun da” mə qa lə lə ri sim-
po zium iş ti rak çı la rı nın da ma-
ra ğı na sə bəb olub. Bu mə qa lə lər 
ara sın da, əsa sən, Els ner Yün ge-
rin “Mu ğam fe no me ni nin növ-
bə ləş mə si” möv zu sun da kı mə-
qa lə si el mi-prak ti ki cə hət dən çox 
tu tar lı və əhə miy yət li dir.

Al man alim lə ri ilə ya na şı, sim-
po zium da iraq lı təd qi qat çı nın 
mu ğam sə nə ti haq qın da söy lə-
dik lə ri mə qam la ra hör mət li aka-
de mik Va sim Məm mə də li ye vin 
sim po ziumun so nun da de di yi 
ki mi “mu ğam o də rə cə də sir li dir 
ki, mən də bu gün da ha bir ye ni-
li yi öy rən dim” kəl mə si mu ğam 
xə zi nə si nə olan ma raq dan irə li 
gə lir. 

Əl bətt  ə, be lə mə qa lə lər, araş-
dır ma lar Al ma ni ya mu si qi şü nas-
la rı nın, mu si qi us ta la rı nın, elə cə 
də, adi din lə yi ci lə rin ma ra ğı na 
sə bəb olub.

Bu ba xım dan, məş hur mu ğam 
us ta la rı mı zın xa ri ci öl kə lər də ki 
qast rol sə fər lə ri Azər bay ca nın və 
bü tün Şər qin uni kal mu si qi sə nət 
jan rı sa yı lan mu ğam la rın ta nın-
ma sın da xü su si rol oy na maq da-
dır. 

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin dən 
baş la ya raq, dün ya nın, elə cə də 
Al ma ni ya nın bö yük sa lon la rın da 
öz ifa sı ilə ha mı nı hey ran edən, 
Al ma ni ya nın Axen şə hə rin də 
1999-cu il də UNES CO mü ka fa tı-
na la yiq gö rü lən mu ğam us ta mız 
Alim Qa sı mov öz ifa sı ilə mu ğam-
se vər lə rə xid mət et mək də dir.
Onun Köln şə hə rin də konsert sa-
lonundakı çıxışını “WDR” ra dio 
stu di ya sının can lı ola raq ra dio 
va si tə si lə dün ya ya ya yım la ma sı 
Azər bay can mu ğam sə nə ti nə ve-
ri lən ən yük sək də yər dir.

Uzun il lər Ber lin də fəaliy yət 
gös tər miş pro fes sor Fi rən giz Əli-
za də nin “Dər viş” əsə ri məhz ilk 
də fə mu ğam üs lu bun da Alim 
Qa sı mov və Jo-Jo-Ma ilə bir lik də 
Ame ri ka da səs lə nib. 

Müx tə lif il lər də Al ma ni ya nın 
kon sert sa lon la rın da Azər bay-
can mu ğam sə nə ti ni us ta lıq la 
ta ma şa çı la ra təq dim edən Ha bil 
Əli yev, Ra miz Qu li yev, Alim Qa-
sı mov öz ifa la rı ilə al man la rı və 
qo naq la rı va leh et miş lər. 

Mu ğam mu si qi si nə al man la rın 
ma ra ğı nın əsas sə bəb kar la rın dan 
bi ri də unu dul maz caz us ta mız 
Va qif Mus ta fa za də ol ub. Onun 
piano da klas sik mu si qi lə ri mi zi 
mu ğam üs tün də ifa et mə si çox la-
rı nı hey ran edib, bə zi sə nət çi lə ri 
isə yax şı mə na da təəc cüb lən di rib. 

Onun da vam çı sı olan, Al ma ni-
ya da ya şa yan və ilk ad dım la rı nı 
Ba kı ilə tə rəf daş şə hər olan Mainz 
şə hə rin də Lüd viq Yantz  e rin dəs-
tə yi ilə “Frank furt Hof” kon sert 
sa lo nun da atan qı zı Əzi zə Mus-
ta fa za də son ra lar Al ma ni ya nın 
və dün ya nın bö yük sa lon la rın-
da kı çı xış la-

rı ilə san ki mu ğam – caz ifa sı na 
ikin ci nə fəs ver di. Mu ğa ma olan 
ma raq xa ric də, əsa sən də, Al ma-
ni ya da bir çox mu si qi agent lik lə-
ri ilə stu di ya la rın da diq qə tin dən 
ya yın ma yıb.

2003-cü il də Mainz şə hə rin də 
ke çi ri lən Azər bay can mə də niy-
yət gün lə rin də əsas diq qət Azər-
bay can mu ğa mı na yö nəl miş di. 

Alim Qa sı mo vun kon ser tin dən 
əv vəl al man və fran sız mü tə xəs-
sis lə rin mu ğam sə nə ti haq qın da 
mə ru zə lə ri bir da ha qərb alim lə-
ri nin mu ğam sə nə ti nə diq qə ti nin 
tə za hü rü ki mi qə bul olun ma lı dır. 

2007-ci il də Al ma ni ya da “Net-
work Me dian” şir kə ti nin rəh bə-
ri Kris tian Şol zun tə şəb bü sü ilə 
Sev da Ələk bər za də nin işıq üzü 
gö rən “Gül aç dı” al bo mu na tə-
rə fi m dən ya zı lan “Xə zər dən gə-
lən səs” ön sö zü al man, fran sız 
və in gi lis dil lə rin də çap olu na raq 
dün ya mu si qi se vər lə ri nə mu ğam 
və caz sin te zi fəl sə fə si haq qın da 
mü əy yən ay dın lıq gə tir di. 

Heç tə sa dü fi  de yil ki, al ma ni-
ya lı re jis sor Pe ter Ad le rin və ona 
bu iş də kö mək çi olan R. Kauf-
mann və mə nim bir gə işi mi zin 
nə ti cə sin də ər sə yə gə lən “Aus 
von kauka sus” sə nəd li fi l mi nin 
son lu ğu məhz Ba kı Caz Mər kə-
zin də S.Ələk bər za də nin ifa sı ilə 
ye kun laş dı. Al ma ni ya və Fran sa-
nın bir gə ART mə də niy yət ka na-
lı nın si fa ri şi ilə Azər bay can da və 
Gür cüs tan da çə ki lən bu fi lm qə-
dim adət-ənə nə lə ri əks et di rə rək 
uğur la bu ka nal da təq dim olun-

du. 

Ənə nə vi Ba kı Caz Fes ti va-
lın da, 2009-cu il də “Ger many 
Jazz” fes ti va lı nın Azər bay can da 
Al ma ni ya mə də niy yət həf tə lə ri 
la yi hə si çər çi və sin də al man caz 
us ta la rı nın Flo rian Ve her, Nies 
Vog nam, Matt  ias Şrieti, Mi xael 
Şi fel və baş qa la rı nın həm fər di, 
həm kol lek tiv, həm də Azər bay-
can caz və mu ğam sə nət çi lə ri ilə 
bir gə kon sert lə ri Ba kı da, Şə ki də, 
Sum qa yıt da uğur la ke çib. 

2009-cu il də Ştut qart Kon ser-
va to ri ya sın da pro fes sor C.J.Val-
te rin dəs tə yi və gənc bəs tə kar 
Gü nay Mir zə ye va nın tə şəb bü sü 
ilə mu ğam üç lü yü alət lə rin dən 
ka man ça nın ifa sın da Azər bay-
can qə dim mu si qi si tə rən nüm 
edi lib.

Ənə nə vi ola raq, Azər bay ca nın 
ope ra və sim fo nik or kestr lə ri-
nin iş ti ra kı ilə Ba va ri ya da ke çi-
ri lən “Gut İmm ling” fes ti va lın da 
Azər bay can mu ğa mı nın ifa sı da 
proq ra ma da xil olu nub.

Hil des haym şə hə rin də yer lə-
şən “Dün ya Mu si qi Alət lə ri Mər-
kə zi” ilə ya na şı “Ber lin Et no lo gi-
ya Mu ze yin də” Ni za mi Gən cə vi 
və Mir zə Şə fi  Va ze hin şer lə ri ilə 
mü şa yiət olu nan Azər bay can 
mu si qi si nin təq di ma tı Al man-
Azər bay can Cə miy yə ti nin Azər-
bay can Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi və Azər bay can Mil li 
Kon ser va to ri ya sı ilə bir gə ke çi ri-
lə cək la yi hə lə rin dən dir.

Se vin di ri ci hal dır ki, Azər-
bay can mu ğam sə nə ti nə ve ri-
lən də yər də fə lər lə Al ma ni ya nın 
apa rı cı “Frank fur ter All ge meine 
Zeitung” qə ze ti ilə bə ra bər di gər 
me dia qu rum la rı tə rə fi n dən də 
işıq lan dı rı lıb. 

Al man-Azər bay can Cə miy yə-
ti nin 2015-ci ilin may ayın da Ba-
kı da “Ka pell haus” Al man-Azər-
bay can Mə də niy yət Bir li yin də 
ke çi ri lən 25 il lik yu bi le yin də 
“Dost luq” me da lı na la yiq gö rü-
lən pro fes sor Ra miz Qu li yev tar-
da al man mu si qi si ni ifa edə rək 
sa lon da əy lə şən ta nın mış al man 
in cə sə nət us ta la rı nı hey ran edib.

Pro fes sor Gül nar Ab dul la za də 
“He ge lin mu si qi es te ti ka sı” ki ta-
bın da mu si qi nin fəl sə fi  duy ğu la-
rı nı araş dı ra raq al man fi  lo so fu Şel-
lin gin mu si qi bir in cə sə nət dir ki, 
özün də bir çox in cə sə nət sa hə lə ri-
ni bir ləş di rir fi k ri nin iza hı nı ve rir.

Də rin fəl sə fi  mə na da şı yan 
poezi ya ya əsas la nan hər han sı 
mu ğa mı diq qət lə din lə yər kən, 
Fü zu li, Nə si mi, Se yid Əzim Şir-
va ni, Va hid və baş qa la rı nın qə zəl-
lə ri nin mə na sı üzə rin də dü şü nər-
kən, in san sehr li bir alə mə da lır, 
ke çir di yi hiss lər hə min mu ğa mın 
mu si qi ob raz la rı na uy ğun gə lir. 
Mu ğam mu si qi si bü tün hal lar da 
bi zim da xi li ov qa tı mı za tə sir edir. 

Kul tu ro lo ji as pekt dən də mu-
ğam mə nə vi də yə ri miz ki mi in-
san lar da ruh yük sək li yi ya ra dır, 
on la rın dü şün cə lə rin də və ya ra-
dı cı lı ğın da mü hüm rol oy na yır. 

Mü tə xəs sis lər tə rə fi n dən əsr lər 
bo yu Şərq lə Qərb ara sın da apa-
rı lan müx tə lif araş dır ma la ra rəğ-
mən, mu ğam mu si qi si nin və tə ni 
Azər bay can ola raq UNES CO tə-
rə fi n dən də dəs tək lə nir. Azər bay-
can mə də niy yə ti nə qay ğı gös tə rən 
öl kə nin bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va nın tə şəb bü sü və dəs tə yi 
ilə Ba kı Bul va rın da ər sə yə gə lən, öz 
me mar lıq üs lu bu ilə ha mı nı hey ran 
edən “Mu ğam Mər kə zi” dün ya 
mu ğam mər kə zi ola raq mu ğam se-
vər lə rin əziz ye ri nə çev ri lib.

San ki Av ro pa Yay Oyun la rı nın 
təq dim et mə mə ra sim lə rin də is ti-
fa də olu nan ciz gi lər də mu ğam sə-
nə ti ni özün də əks et di rir. Mu ğa mın 
təs vi ri in cə sə nət də iz bu rax ma sı 
xal ça çı lıq sə nə ti nin də bə zə yi dir.

Və ci hə Sə mə do va adı na sər gi 
sa lo nun da Fəx rəd din Əli nin təq-
dim et di yi “Mu ğam mö cü zə lə ri” 
mo ti vin də ya rat dı ğı rəsm əsər lə ri 
top lum ha lın da Azər bay can Mil-
li Elm lər Aka de mi ya sı nın dəs tə yi 
ilə al bom üs lu bun da nəşr olu nub. 

Ümu mi lik də, mu ğam aşıq sə-
nə ti nə, mil li də yər lə rə söy kə nən 
üm də bir var lıq ki mi mə ka nın dan 
ası lı ol ma ya raq azər bay can lı la rın 
var lı ğın da ya şa yan in cə sə nət dir. 

Al ma ni ya da ya şa yan azər bay-
can lı la rın Azər bay can te le vi zi ya sı 
va si tə si lə sə bir siz lik lə iz lə dik lə ri 
mu ğam mü sa bi qə lə ri, “Məc li si-
Üns” ve ri liş lə ri soy daş la rı mı zın 

tə səl li si ola raq bir an lı ğa on la ra 
və tən dən uzaq da ya-

şa ma la rı nı unut-
du ra bi lən bir 

ecaz kar səs-
dir.
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Əl bətt  ə, be lə mə qa lə lər, araş-
dır ma lar Al ma ni ya mu si qi şü nas-
la rı nın, mu si qi us ta la rı nın, elə cə 
də, adi din lə yi ci lə rin ma ra ğı na 
sə bəb olub.

Bu ba xım dan, məş hur mu ğam 
us ta la rı mı zın xa ri ci öl kə lər də ki 
qast rol sə fər lə ri Azər bay ca nın və 
bü tün Şər qin uni kal mu si qi sə nət 
jan rı sa yı lan mu ğam la rın ta nın-
ma sın da xü su si rol oy na maq da-
dır. 

isə yax şı mə na da təəc cüb lən di rib. 
Onun da vam çı sı olan, Al ma ni-

ya da ya şa yan və ilk ad dım la rı nı 
Ba kı ilə tə rəf daş şə hər olan Mainz 
şə hə rin də Lüd viq Yantz  e rin dəs-
tə yi ilə “Frank furt Hof” kon sert 
sa lo nun da atan qı zı Əzi zə Mus-
ta fa za də son ra lar Al ma ni ya nın 
və dün ya nın bö yük sa lon la rın-
da kı çı xış la-

ye kun laş dı. Al ma ni ya və Fran sa-
nın bir gə ART mə də niy yət ka na-
lı nın si fa ri şi ilə Azər bay can da və 
Gür cüs tan da çə ki lən bu fi lm qə-
dim adət-ənə nə lə ri əks et di rə rək 
uğur la bu ka nal da təq dim olun-
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Na zir li yi və Azər bay can Mil li 
Kon ser va to ri ya sı ilə bir gə ke çi ri-
lə cək la yi hə lə rin dən dir.

Se vin di ri ci hal dır ki, Azər-
bay can mu ğam sə nə ti nə ve ri-
lən də yər də fə lər lə Al ma ni ya nın 
apa rı cı “Frank fur ter All ge meine 
Zeitung” qə ze ti ilə bə ra bər di gər 
me dia qu rum la rı tə rə fi n dən də 
işıq lan dı rı lıb. 

ilə al bom üs lu bun da nəşr olu nub. 
Ümu mi lik də, mu ğam aşıq sə-

nə ti nə, mil li də yər lə rə söy kə nən 
üm də bir var lıq ki mi mə ka nın dan 
ası lı ol ma ya raq azər bay can lı la rın 
var lı ğın da ya şa yan in cə sə nət dir. 

Al ma ni ya da ya şa yan azər bay-
can lı la rın Azər bay can te le vi zi ya sı 
va si tə si lə sə bir siz lik lə iz lə dik lə ri 
mu ğam mü sa bi qə lə ri, “Məc li si-
Üns” ve ri liş lə ri soy daş la rı mı zın 

tə səl li si ola raq bir an lı ğa on la ra 
və tən dən uzaq da ya-

şa ma la rı nı unut-
du ra bi lən bir 

ecaz kar səs-
dir.



Biz ni yə yo ru lu ruq?
 Yor ğun lu ğu har da sa zə hər lən-

mə də say maq olar! Bə də nin əzə-
lə si iş lə yən də, o süd tur şu su if raz 
edir. Əgər biz yor ğun əzə lə dən 
süd tur şu su nu çı xa ra bil sək, əzə-
lə nin iş lə mək qa bi liy yə ti o də qi qə 
bər pa ola caq!

Gün ər zin də biz özü mü zü süd 
tur şu su ilə “zə hər lə yi rik”. Əzə lə-
lər iş lə yən də or qa nizm di gər mad-
də lər də is teh sal edir. On la ra “yor-
ğun luq tok sin lə ri” de yi lir. Qan 
bu tok sin lə ri bü tün bə də nə ya yır, 
ona gö rə də tək əzə lə nin özü de yil, 
həm də bü tün bə dən, xü su si lə də 
be yin yor ğun luq hiss edir.

Alim lər yor ğun luq üzə rin də 
çox ma raql bir təc rü bə apa rıb lar. 
Bəl li olub ki, iti əl dən dü şüb yu-
xu ya ge də nə ki mi iş lə mə yə məc-
bur et sək, son ra da onun qa nı nı 
baş qa itin bə də ni nə kö çür sək, 
ikin ci hey van o də qi qə özü nü 
yor ğun hiss edə rək yu xu ya ge də-
cək! Əgər oyaq olan, yo rul ma mış 
itin qa nı nı yor ğun luq dan yat mış 
itə kö çür sək, o də qi qə yu xu dan 
oya na caq və on da yor ğun luq dan 
əsər-əla mət ol ma ya caq!

La kin yor ğun luq tək cə kim yə vi 
de yil, həm də biolo ji pro ses dir. Biz 
yor ğun lu ğu mu zu öz ira də miz lə 
çı xa ra bil mə rik, axı or qa niz min 
hü cey rə lə ri nə dinc lik ver mək la-
zım dır. “Yor ğun” si nir hü cey rə lə-
ri nə “güc yığ maq” la zım dır, oy-
naq gə rək sərf et di yi ma ye ni bər pa 
et sin. Yor ğun luq dan son ra or qa-
niz min ener ji si nin bər pa sı üçün sə 
müt ləq yat maq la zım dır.

La kin din cəl mək pro se sin də 
çox ma raq lı və mü hüm bir mə-
qam var. İn san ma sa ar xa sın da 
ne çə saat lıq yo ru cu əmək dən 
son ra uza nıb din cəl mə yə eh ti yac 
duy ma ya da bi lər. O in di din cəl-
mək üçün gəz mə yə da ha bö yük 
hə vəs lə çı xar dı! Mək təb dən evə 
qa yı dan uşa ğı da uza nıb din cəl-
mə yə məv bur edə bil məz sən, 
çün ki on la rın atı lıb-düş mə yə, oy-
na ma ğa hə və si olur.

Sə bəb bun da dır ki, əgər bə-
də nin müəy yən his sə si, mə sə-
lən, be yin, göz lər, əl-ayaq lar 
yo ru lub sa, onun iş qa bi liy yə ti-
ni bər pa et mə yin ən yax şı yo lu 
bə də nin baş qa his sə lə ri ni ak tiv-
ləş dir mək dir! Əs lin də, biz ak tiv 
hə rə kət lə rin kö mə yiy lə də din-
cə lə bi lə rik. Ak tiv lik tə nəf fü sü 
güc lən di rir, qan da ha sü rət lə 
cə rə yan edir, və zi lə rin fəaliy yə ti 
sti mul la şır və nə ti cə də or qa niz-
min yor ğun his sə sin də yı ğıl mış 
tul lan tı mad də lə ri tez xa ric olur. 
La kin əgər siz həd din dən ar tıq 
yor ğun su nuz sa, yax şı olar ki, 
ge dib ya ta sı nız!

Biz ya tan da nə baş ve rir?
Ha mı mız bi li rik ki, yu xu bi zim 

üçün nə dir. O bi zim ener ji mi-
zi bər pa edir, özü mü zü tə ra vət li 
hiss et mə yə kö mək gös tə rir. Yu xu 
bi zim yor ğun or qan la rı mız, hü-
cey rə lə ri miz üçün la zım dır.

Qə ri bə dir, am ma elm hə lə də 
yu xu pro se si nin ne cə cə rə yan 
et di yi ni də qiq li yiy lə bil mir. Elə 
he sab edir lər ki, bey nin də rin-
lik lə rin də “yu xu mər kə zi” de yi-
lən çox mü rək kəb bir his sə var. 
Bu mər kə zin işi ni tən zim lə yən 
qan dır. Gün ər zin də si nir lə rin və 
əzə lə lə rin fəaliy yə ti nə ti cə sin də 
qa na kal sium yı ğı lır və o da son 
nə ti cə də yu xu mər kə zi nin işi ni 
sti mul laş dı rır və biz yu xu ya ge-
di rik.

Əgər kal sium bir baş yu xu 
mər kə zi nə düş sə, in san (ya xud 
hey van) o də qi qə ya ta caq. La kin 
əgər kal sium qa na ke çər sə be lə 
bir hal baş ver mir. Yə qin ki, biz 
yor ğun olan da, yu xu mər kə zi 
kal siuma reak si ya ve rib bi zi yu-
xu ya qərq edə nə dək, o mər kəz-
də müəy yən kim yə vi mad də lər 
əmə lə gə lir ki, on lar da yu xu 
mər kə zi nin “həs sas lı ğı nı ar tı-
rır”.

Yu xu mər kə zi bi zi yat ma ğa 
məc bur edər kən iki iş gö rür. Bey-
ni blok la ya raq bi zim ira də mi zi, 
ya xud şüuru mu zu əli miz dən alır. 

Bu, “be yin yu xu su”dur. O həm də 
be yin dən gə lən si nir lə ri ya tır dır 
və bi zim da xi li or qan la rı mız, ət-
rafl  a rı mız da yu xu ya ge dir. Bu isə 
“or qa niz min yu xu su”dur. Adə-
tən, biz ya tan da bun la rın hər iki si 
ey ni za man da baş ve rir.

La kin bu iki hə rə kət ay rı-ay rı 
da baş ve rə bi lər. Mə sə lən, bü tün 
bə dən oyaq ol du ğu hal da be yin 
ya ta bi lər! Çox yor ğun olan əs gər 
bey ni ya ta-ya ta, ad dım la ya bi lər! 
Lu na tik lə rin də ba şı na bu na bən-
zər şey lər gə lir!

Biz yu xu nun müx tə lif tip lə ri ni 
ya şa ya bi lə rik. Yün gül yu xu nun 
xey ri də rin yu xu dan az olur. Qı sa 
mür gü lə mə nin ada mın ca nın dan 
yor ğun lu ğu tam çı xar ma sı nın sə-
bə bi isə odur ki, be lə yu xu lar bir 
qay da ola raq, də rin yu xu dur!

Ni yə yu xu gö rü rük?
Gə lin əv vəl cə, bir va cib mə lə lə ni 

vur ğu la yaq: yu xu la rı mız bi zə heç 
vaxt “baş qa dün ya dan” gəl mir. 
On la rın hər han sı bir kə nar mən-
bə yin gön dər di yi siq nal lar la heç 
bir əla qə si yox dur. On lar qə tiy yən 
gə lə cək dən də xə bər ver mir.

Bi zim bü tün yu xu la rı mız emo si-
ya la rı mız la, qor xu la rı mız la, ar zu-
la rı mız la, eh ti yac la rı mız la, xa ti rə-
lə ri miz lə bağ lı dır. La kin xa ric dən 
(ət raf mü hit dən) nə sə on la ra tə sir 
gös tə rə bi lər. Əgər in san ac dır-
sa, yor ğun dur sa, ya xud do nub sa 
yu xu la rı onun bu his siy yat la rı nı 
əks et di rə bi lər. Əgər üs tü nüz də-
ki yor ğan sü rü şüb ye rə dü şüb sə, 
siz yu xu da gö rə bi lər si niz ki, gu ya 
bö yük bir ays ber qin üs tün də si niz. 
Sa bah baş ve rə cə yin dən xə bər dar 
ol du ğu nuz ha di sə lər də hə min 
ərə fə də ge cə gör dü yü nüz yu xu da 
ək si ni ta pa bi lər.

Be lə lik lə, yu xu nu zun məz mu nu 
si zə hə min an tə sir gös tə rən nə yin-
sə nə ti cə si ola bi lər (üşü yür sü nüz, 
nə sə bir səs gə lir, ye ri niz nə dən sə 
na ra hat dır və sairə). Yu xu həm də 
si zin keç miş his siy yat la rı nız la, ya-
xud in di içi niz də olan ar zu-is tək lə-
ri niz lə əla qə dar ola bi lər. Yə qin ona 
gö rə də kör pə lər yu xu da sehr baz la-
rı, da ha bö yük uşaq lar mək təb im-
ta han la rı nı, ac adam lar ye mə yi, ev-
lə ri üçün da rı xan əs gər lər ailə lə ri ni, 
dus taq lar azad lı ğı gö rür.

Bu nun ne cə baş ver di yi ni əya ni 
gös tə rən bir təc rü bə haq da da nı şaq. 
Bu təc rü bə siz ya tan da ar zu və eh-
ti yac la rı nı zın yu xu la rı nız da ne cə tə-
za hür et mə si ni gös tə rir. Yat mış ada-
mın əli nə bir par ça yum şaq pam bıq 
sür tür lər, o isə yu xu sun da gö rür ki, 
gu ya hos pi tal da dır, sev gi li si də gə-
lib ya ta ğı nın bir qı ra ğın da otu ra raq 
onun əli ni sı ğal la yır!

Bi zim ni yə yu xu gör dü yü mü-
zü, gör dük lə ri mi zin nə de mək ol-
du ğu nu araş dı ran xü su si in san lar 
var. On la ra psi xoana li tik de yir lər. 
Psi xoana li tik lə rin bu sual la ra ca vab 
ve rər kən söy lə dik lə ri ni ha mı qə bul 
et mir, am ma bu na bax ma ya raq fi -
kir lə ri hə mi şə müəy yən ma raq do-
ğu rur. On lar be lə he sab edir ki, yu-
xu lar hə ya ta keç mə miş is tək lə rin, 
ar zu la rın tə za hü rü dür. Baş qa söz  lə 
de sək, yu xu ar zu la rı nı zı hə ya ta ke-
çir mək üçün üsul dur.

Bu nə zə riy yə yə əsa sən, yu xu za-
ma nı or qa nizm də ki müəy yən nə za-
rət fak tor la rı da ya tır. Biz oyaq vax tı 
de yə bil mə dik lə ri mi zi yu xu da de yə 
bi lə rik. Ya xud, əs lin də ar zu la dı ğı-
mı zı yu xu muz da ya şa ya bi lə rik. Biz 
kön lü müz dən ke çən hər şe yi yu xu-
da edi rik və be lə lik lə, möv cud lu-
ğun dan xə bə ri miz ol ma yan ar zu la-
rı mı zı be lə hə ya ta ke çi rə bi li rik!

Dəri nədir?
Biz in san bə də ni haq da fi  kir lə-

şən də ürə yə, qa ra ci yə rə, ya xud 
be yi nə “or qan” de mə yə adət et-
mi şik. On la rın bəl li funk si ya la rı 
var və bu or qan lar hə min funk-
si ya la rı ye ri nə ye ti rir. Bəs si zin 
xə bə ri niz var ki, də ri də bə də nin 
or qa nı dır?

Baş qa or qan lar də ri yə nis bə-
tən da ha az yer tu tur – bə də nin 
bir gu şə sin də olur. Də ri isə bü tün 
bə də nin üzə ri ni çox na zik bir qat 
ki mi bü rü yür və hər bə dən də ki 
də ri nin sa hə si, or ta he sab la, 20 
000 kvad rat san ti metr dir. Onun 
hər san ti met ri nin çox mü rək kəb 
st ruk tu ru var – tər və zi lə rin dən 
tut muş, si nir lə rə qə dər – və bu, 
hə qi qə tən fan tas ti ka dir!

Də ri iki tə bə qə dən iba rət dir. 
On lar dan bi ri “ko rium” ad la nan 
da ha qa lın, da ha də rin tə bə qə dir 
ki, onun da üzə rin də na zik qat – 
“epi der mis” olur. On lar bir-bi ri nə 
ecaz kar bir tərz də bir lə şir lər. Aşa-
ğı qat da əmi ci şiş cik lər olur ki, 
on lar yu xa rı qa tın içi nə ye ri yir və 
nə ti cə də iki qat bir-bi riy lə bir lə şir.

Bu əmi ci şiş cik lər də ri nin qı rış la-
rın da yer ləş di yi üçün onun hər his-
sə si özü nə məx sus şək lə ma lik olur. 
Bar maq iz lə ri miz də fak ti ki ola raq, 
bu cür qı rış lar dan əmə lə gə lib.

Də ri nin üst qa tı - epi der mis də 
qan da mar la rı ol mur. O ar tıq öl-
müş, buy nuz qi şa sı na çev ril miş 
hü cey rə lər dən iba rət dir. Be lə de-
mək olar ki, in san bə də ni bir növ 
“zi reh lə” ör tü lü dür. Bu çox yax şı-
dır, çün ki də ri nin buy nuz laş mış 
qi şa sı bi zi qo ru ma ğa kö mək edir. 
Onun his siy ya tı yox dur de yə, ağ-
rı nı da hiss et mi rik. Bu qi şa ya su-
yun da tə si ri yox dur, çün ki o, gö-
zəl izol ya tor dur.
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Biz ni yə yo ru lu ruq?
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Biz ni yə yo ru lu ruq?
 Yor ğun lu ğu har da sa zə hər lən-

mə də say maq olar! Bə də nin əzə-
lə si iş lə yən də, o süd tur şu su if raz 

Sə bəb bun da dır ki, əgər bə-
də nin müəy yən his sə si, mə sə-
lən, be yin, göz lər, əl-ayaq lar 
yo ru lub sa, onun iş qa bi liy yə ti-

Biz ni yə yo ru lu ruq? Sə bəb bun da dır ki, əgər bə-

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-
mə sin 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” rub 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

Dəri nədir?

“Hər suala    bir ca vab”“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala
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La kin epi der mi sin ən aşa ğı qat-
la rı çox həs sas dır. On la rın və zi fə-
si ana hü cey rə lər dən ye ni hü cey-
rə lər dü zəl dib yu xa rı itə lə mək dir. 
Za man keç dik cə, bu hü cey rə lə rə 
də qi da çat mır və on lar da ölə rək 
buy nuz qi şa sı na çev ri lir lər.

Hər gün bi zim hə yat fəaliy-
yə ti miz nə ti cə sin də üst qat da kı 
mil yard lar la ölü hü cey rə tö kü lür. 
Am ma xoş bəxt lik dən, elə bir o qə-
dər də ye ni hü cey rə ya ra nır de yə, 
bi zim də ri miz hə mi şə ca van qa lır.

Də ri də buy nuz laş mış hü cey rə-
lər dən iba rət 30 lay var. Elə ki, də-
ri nin üst qa tı da ğı lıb ge dir, onun 
ye ri ni tut maq üçün al tın da kı qat 
ar tıq ha zır dır. Biz bü tün bu qat-
lar dan heç vaxt is ti fa də edib on-
la rı bi ti rə bil mə rik, çün ki lap aşa-
ğı da tə zə qat lar dur ma dan əmə lə 
gə lir. Be lə lik lə, də ri mi zi lə kə lər-
dən tə miz lə yə rək onu ye ni lə mək 
im ka nı mız hə mi şə var.

 İn san la rın də ri si ni yə 
müx tə lif rəng də dir?

Də ri si nin rən gi lap ağ olan 
adam la rı Şi ma li Av ro pa da gör-
mək olar. On la rı “nor dik tip”ə 
aid edir lər. Ən qa ra də ri li adam-
lar isə Qər bi Af ri ka da ya şa yır lar. 

Cə nub-Şər qi Asi ya əha li si nin də-
ri si sa rım tıl dır. La kin in san la rın 
ək sə riy yə ti nin də ri si nin rən gi nə 
ağ, nə qa ra, nə sa rı dır. İn san də ri-
si nin yüz lər lə baş qa ça lar la rı var.

Bəs də ri nin rən gin də ki bu müx-
tə lifl  i yin sə bə bi nə dir? Bu nun iza hı 
bə dən də və onun də ri sin də ge dən 
kim yə vi pro ses lər də dir. Də ri hü cey-
rə lə rin də “xro mo gen” ad la nan rəng 
kom po nent lə ri olur. On lar əs lin də, 
tam rəng siz dir lər. La kin müəy yən 
fer ment lə rin tə si ri nə mə ruz qa lan da, 
də ri nin özü nə məx sus rən gi ya ra nır.

Xro mo gen lə ri ol ma yan, ya xud 
onun fer ment lə ri düz gün ça lış-
ma yan bir ada mı tə səv vür edin. 
Be lə in san la ra “al bi nos” de yir lər. 
Yə qin, na dir hal lar da ol sa da, sa-
çı, də ri si dü mağ adam la ra rast 
gəl mi si niz. Al bi nos la ra dün ya nın 
hər ye rin də rast gəl mək olar. Al-
bi nos lar, hətt  a Af ri ka da da var və 
on lar yer üzü nün ən ağ də ri li ada-
mın dan da ha ağ dır lar!

İn san də ri si öz-öz lü yün də, heç 
bir kə nar mad də qa rış ma sa, süd 
rən gin də dir. La kin bu rən gə də-
ri də ki sa rı piq men tə gö rə sa rım-
tıl ça lar qa rı şır. Də ri nin di gər 
rəng kom po nen ti də qa ra dır. Də-
ri nin qa ra lı ğı onun tər ki bin də ki 
me la nin his sə cik lə ri nə gö rə dir. 

Əs li nə qa lan da, bu mad də qa ra 
yox, tünd-qəh və yi olur, am ma 
bir yer də çox miq dar da yı ğı lan-
da lap qa ra gö rü nür. Də ri yə ça-
lar ve rən baş qa bir kom po nent 
onun mik ros ko pik da mar la rın da 
cə rə yan edən qa na gö rə qır mı zı 
rəng dir. Hər bir in sa nın də ri si-
nin rən gi bu dörd rən gin – ağ, 
sa rı, qa ra və qır mı zı nın nis bə tin-
dən ası lı dır. Müx tə lif in san irq lə-
rin də rast gəl di yi miz də ri rəng-
lə ri nin ha mı sı elə hər bi ri miz də 
olan bu rəng kom po nent lə ri nin 
miq da rın dan ası lı dır.

Gü nəş işı ğı də ri də me la nin, 
yə ni qa ra piq ment ya ra da bi lir. 
Tro pik lər də ya şa yan in san la rın 
də ri sin də bu piq ment çox olur 
de yə, on la rın də ri si nin rən gi də 
tünd lə şir. Əgər siz bir ne çə gün 
dal ba dal gü nün al tın da ol sa nız, 
gü nə şin ult ra bə növ şə yi şüala rı 
si zin də ri niz də me la ni ni da ha çox 
əmə lə gə ti rə cək və nə ti cə də də ri-
niz qa ra la caq!

 Üz də ki çil lər nə dir?
 Üz də ki çil lə rin nə ol du ğu nu və 

ne cə əmə lə gəl di yi ni bil mək üçün 
gə rək əv vəl cə də ri yə nə yin rəng 
ver di yi ni ay dın laş dı raq.

De dik ki, də ri nin rən gi nin əmə-
lə gəl mə sin də ən mü hüm ro lu 
olan piq ment me la nin dir. Be lə 
de mək olar ki, müx tə lif irq lə rin 
də ri sin də ki rəng fər qi yal nız me-
la ni nin miq da rın dan ası lı dır.

Ye ri gəl miş kən söy lə yək ki, hə ya tın 
da ha aşa ğı for ma la rın da me la nin bə-
zi ba lıq la ra və sü rü nən lə rə də ri si nin 
rən gi ni də yiş mək im ka nı ve rir. Onun 
in sa na əvəz siz xid mə ti or qa niz mi çox 
güc lü şüalan ma dan qo ru maq dır.

Me la ni ni də ri mi zin üz his sə si nin 
lap alt qa tın da yer lə şən məx su si hü-
cey rə lər əmə lə gə ti rir. Bu hü cey rə lər 
“me la no sit” ad la nır. İn di isə gə lin, 
üz də ki çil lə rin nə ol du ğun dan da nı-
şaq. Be lə lik lə, üz çil lə ri me la no sit lə-
rin bir yer də top la şa raq əmə lə gə tir-
di yi lə kə lər dir. Bax, elə ona gö rə də 
çil lər qəh və yi yə – me la ni nin rən gi nə 
ça lır. Bəs nə dən bə zi adam lar da be lə 
çil lər olur, di gər lə rin də yox? Mə sə lə 
ir siy yət də dir. Çil lə ri mi zin olub-ol-
ma ya ca ğı nı bi zim əvə zi mi zə va li-
deyn lə ri miz həll edir!

Çil lə rin rən gi (da ha doğ ru su, on-
lar da kı me la ni nin rən gi) gü nəş və 
is ti nin tə si rin dən ası lı ola raq, qəh-
və yi nin müx tə lif ça lar la rın da ola bi-
lər. Gü nəş işı ğı nəin ki üz də ki çil lə ri 

tünd ləş di rə bi lir, həm də 
də ri də ye ni me la nin 

əmə lə gə ti rir.

Zi yil lər ni yə əmə lə gə lir?
Ta nı dı ğı mız hər bir adam zi-

yil dən can qur tar maq üçün özü-
nün “məx su si” üsu lu nu fi  kir lə şib 
ta pır. Din dir sə niz, si zə min lər lə 
üsul ba rə də da nı şa caq lar və de-
yə cək lər ki, məs lə hət lə ri mə də qiq 
riayət et sə niz, zi yil lə ri niz müt ləq 
yox ola caq.

Zi yil lər qə fi l əmə lə gəl di yi ki mi, 
qə fi l də yox ol du ğun dan çox la-
rı sə mi mi qəlb dən ina nır ki, bur-
da nə sə bir til sim var. Hə lə Ro ma 
im pe ri ya sı za ma nın da in san lar da 
zi yil lər ba rə də müəy yən inanc lar 
for ma laş mış dı. Ro ma lı Pli ni özü-
nün “Tə biət ta ri xi” ki ta bın da bu 
ba rə də be lə ya zır dı: “Bə dir lən miş 
ayı olan ge cə də zi yil lə ri ni zə no-
xud də nə si to xun dur ma lı sı nız və 
son ra da hə min no xu du bir par-
ça ya bü küb get di yi niz səm tin ək si 
is ti qa mə tin də at ma lı sı nız”.

Çox la rı hə lə də ina nır ki, zi yil-
lər qur ba ğa ya to xu nan da ya ra nır, 
am ma bu heç də elə de yil. Zi yil 
də ri də, ya xud se lik li qi şa da əmə-
lə gə lən ba la ca fır lar dır. Adam-
lar da ana dan gəl mə zi yil lər də 
olur, son ra dan əmə lə gə lən lə ri 
də. On la rın bir qis mi za man keç-
dik cə, öz-özü nə itib ge dir.

Zi yil lə rin ne cə ya ran ma sı ba rə də 
tam el mi əsas lan dır ma yox dur. Biz 
hə lə də on lar ba rə də az bi li rik. Zi yil-
lə ri öy rə nən bə zi hə kim lər be lə he sab 
edir ki, on la rın ya ran ma sı fi lt rə olu-
nan vi rus lar la əla qə dar dır. Bu mik-
rob lar o qə dər ki çik dir ki, ən yax şı 
fi ltr be lə on la rın qar şı sı nı ala bil məz. 
Di gər lə ri əmin dir ki, zi yil lər sür tün-
mə və qı cıq nə ti cə sin də əmə lə gə lir.

Yet kin ada mın bar maq la rın da, 
ya xud əl lə rin də ya ra nan zi yil adə-
tən, han sı sa qı cıq la əla qə dar dır. 
On lar bir qay da ola raq, çox xır da 
olur, tez çə ki lib ge dir, am ma tez-
tez də ya ra nır. Biz ona o qə dər də 
əhə miy yət ver mi rik de yə, on la rın 
da son ra dan bö yü yə rək əsl zi yi lə 
çev ril mə eh ti ma lı ar tır.

Zi yil lər da ha tez-tez spe si fi k 
əmək lə məş ğul olan in san la rın 
əlin də ya ra nır. Mə sə lən, sal laq xa-
na da iş lə yən adam la rın bi lək lə rin-
də, ya xud bar maq la rın da zi yil lər 
əmə lə gə lə bi lər. On la ra “qəs sab 
zi yi li” de yi lir. Be lə zi yil lər çox 
vaxt və rəm çöp lə rin dən ya ra nır.

Daş kö mür qat ra nı, neft və neft 
məh sul la rı, rent gen şüala rı ilə iş lə-
yən adam lar da zi yil tez-tez əmə lə 
gə lir. Be lə zi yil lər bə zən bəd xas sə li 
şi şə, yə ni də ri xər çən gi nə də çev ri-
lə bi lir.

Zi yil lə ri heç bir hal da “tür kə ça-
rə” ilə yox et mə yə ça lış ma yın: də ri-
yə cid di in fek si ya sal maq təh lü kə si 
var! On dan ya əl çə kin, ya da hə kim 
ya nı na ge dib məs lə hət lə ri nə əsa sən 
hə rə kət edin. Siz hər də fə zi yi lin 
ba şı na nə sə bir oyun aç ma ğa ça lı-
şan da onu çox təh lü kə li in fek si ya 
mən bə yi nə çe vir mək ris ki nə mə ruz 
qa lır sı nız. Bu nu unut ma yın!

Ni yə xal lı olu ruq?
Də ri də ki xal lar ba rə də çox qə dim 

bir inanc var, de yir ki, gə lə cək ana 
kör pə si nin do ğul ma sı ərə fə sin də 
ya qor xur, ya möh kəm hə yə can la-
nır sa, uşa ğı nın bə də nin də xal əmə lə 
gə lir. Və hə min xa lın gu ya bəl li kon-
tur la rı olur. Yə ni xal uşa ğın ana sı nı 
qor xu dan şe yə bən zə yir! Bu, tə bii 
ki, cə ha lət dən ya ra nan bir inanc dır. 
Am ma müt ləq de mə li yik ki, xal la-
rın ya ran ma sı, on la rın qar şı sı nın 
alın ma yol la rı ba rə də el mi iza hı mız 
da yox dur. On lar ana dan gəl mə də 
olur, son ra dan ya ra na da bi lir.

Bi lir si niz mi ki, prak ti ki ola raq 
hər ada mın heç ol ma sa, bir də nə 
xa lı var? İn san da or ta la ma 14 də-
nə xal olur! On lar ba şın də ri si də 
da xil ol maq la, hər yer də əmə lə 
gə lə bi lər. Xal to xu ma nın qa lın-
laş ma sı, bö yü mə si dir. O, qan da-
mar la rın dan, xü su si piq men ti olan 
hü cey rə lər dən, tük ki sə cik lə ri olan 
hü cey rə lər dən və bir ləş di ri ci to xu-
ma dan iba rət ola bi lər. Be lə lik lə, 
xal la rın çox müx tə lif mən şə yi var.

Bə dən də ki xal la rın ni yə yax şı 
bir şey sa yıl ma dı ğı nın iki sə bə bi 
var. On lıar dan bi ri bu dur ki, xa lın 
xər çən gə çev ril mə eh ti ma lı möv-
cud dur. Bu, çox na dir hal lar da baş 
ver sə də in san la r be lə eh ti mal dan 
na ra hat ol ma lı dır lar. İkin ci sə bəb 
isə on dan iba rət dir ki, xal əgər üz-
də dir sə və çox iri dir sə heç yax şı 
gö rün mür. La kin xal la rın ək sə-
riy yə ti onu da şı yan adam üçün 
bir na ra hat çı lıq ya rat mır de yə, ən 
yax şı sı on lar dan əl çək mək dir. Xal 
tez-tez zə də lən mək im ka nı olan 
yer də dir sə, on la rı kə sib gö tür mək 
da ha məq sə dəuy ğun dur. Mə sə lən, 
ayaq la rın al tın da, əl lər də, bo yu nun 
ya xa lıq to xu nan yer lə rin də, bel də 
yer lə şən xal lar daim me xa ni ki tə-
si rə mə ruz qa lır. Be lə hal lar da ən 
yax şı sı, ye ni yet mə lik döv rü nə çat-
ma mış on lar dan can qur tar maq dır.

Əgər xal bö yü mə yə, rən gi ni də-
yiş mə yə, qa bıq tök mə yə, qa şın-
ma ğa, ya xud qa nax ma ver mə yə 
baş la yır sa, onu tə ci li yox et mək la-
zım dır. Ən mü hü mü bu dur ki, xa lı 
müt ləq cər rah kə sib gö tür mə li dir!

Biz rəng lə ri ne cə se çi rik?
Rəng li şə kil lər bö yük fi  zi ki 

pro ses lə rin nə ti cə si dir. La kin in-
sa nın rəng qav ra yı şı onun psi xi-
ka sı ilə bağ lı dır.

Göz müəy yən bir gör mə in for ma-
si ya sı alır (am ma, sö zün bir ba şa mə-
na sın da, təs vi ri hə lə gör mür), onu 
be yi nə ötü rür. Be yin hə min in for ma-
si ya nı iş lə yir və biz yal nız bun dan 

son ra əş ya-
la rı se çə 
bi li rik.

Bi zim be yin lə “gör mə yi mi zə” 
və rəng lə ri seç mə yi mi zə bax ma-
ya raq, göz lər çox mü hüm və əvə-
zo lun maz bir funk si ya nı ye ri nə 
ye ti rir. On lar yed di rən gi: qır mı-
zı, na rın cı, sa rı, ya şıl, ma vi, göy 
və bə növ şə yi rəng lə ri qə bul edə 
bi lir. Tor lu qi şa nın bə zi re sep-
tor la rı tut qun işıq dan, di gər lə ri 
par laq işıq dan oya nır və rəng li 
gö rün tü də elə bu re sep tor lar la 
əla qə dar dır.

Bəs, göz rəng lə ri ne cə se çir? 
Rəng li gör mə nin Yanq-Helm qols 
nə zə riy yə si bu nu be lə izah edir. 
Gö zün qır mı zı, ya şıl, ma vi-bə-
növ şə yi şüalar dan qı cıq la nan üç 
növ si nir hü cey rə si var. Be lə lik lə, 
əgər hər üç si nir hü cey rə lə ri ey ni 
də rə cə də qı cıq la nır sa, biz ağ rən-
gi gö rü rük. Əgər gö zə da ha çox 
ya şıl işıq dü şür sə, on da spekt-
rin ya şıl qis mi nə ca vab deh olan 
hü cey rə lər di gər lə rin dən ar tıq 
qı cıq la nır və biz ya şıl rən gi gö-
rü rük. Əş ya sa rı dır sa, “ya şıl” və 
“qır mı zı” si nir hü cey rə lə ri oya-
nır.

Dal to nizm nə dir?
Gör dü yü müz bü tün rəng lər 

üç əsas rəng dən alı nır: qır mı zı, 
ya şıl, bə növ şə yi, ya xud sa rı, ma-
vi və qır mı zı dan. Be lə ki, mə sə-
lən, bit ki alə mi nin rən ga rəng li yi 
cə mi üç (qır mı zı, ma vi və sa rı) 
rəng də olan his sə cik lə rin müx-
tə lif kom bi na si ya la rın dan əmə lə 
gə lir.

Gö zün qır mı zı, ya şıl və bə növ-
şə yi işı ğa həs sas olan tor lu qi şa sı-
na gö rə, bi zim gö zü müz tə biətin 
bü tün rəng lə ri ni qav ra ya bi lir. 
Bəs, in san rəng lə ri, ümu miy yət-
lə, se çə bil mə yən də, ya da on la-
rı çox la rı ki mi yox, ta mam fərq li 
gö rən də nə olur?

Bu ha di sə yə dal to nizm de yir-
lər. Gö zün tor lu qi şa sı na dü şən 
müəy yən işıq şüala rı on da nor-
mal göz üçün xa rak te rik olan 
reak si ya do ğur mur. De yək ki, 
qır mı zı işıq şüası yal nız bu şüala-
ra de yil, həm də ya şıl şüala ra 
reak si ya ve rir sə, nə olur?

Ya şıl işıq da ey ni tə si ri gös tə rir 
– həm tor lu qi şa nın “qır mı zı”, 
həm də “ya şıl” his sə si ni qı cıq-
lan dı rır. Bu baş ve rən də in san nə 
gö rür? O, qır mı zı və ya şıl rəng-
lə ri se çə bil mir, bu nun əvə zi nə, 
sa rı-boz rəng gö rür. Axı qır mı zı 
və ya şıl rəng lər bir-bi ri nə qa rı-
şan da, məhz bu rəng alı nır.

La kin be lə adam lar ma vi, sa rı 
və bə növ şə yi rəng lə ri se çə bi lir. 
Qır mı zı nı isə ya şıl dan yal nız bo-
zum tul sa rı nın ça lar la rı na gö rə 
fərq lən di rir.

Rəng qav ra yı şın da əhə miy yət-
siz po zun tu lar olan adam lar da 
var ki, bun dan heç öz lə ri nin də 
xə bə ri yox dur.

Dal to nik adam ki çik yaş la rın da 
qır mı zı nı ya şıl dan seç mə yi öy rə-
nə bi lər, bax ma ya raq ki, bu rəng-
lə rin hər iki si ni o da sa rı-boz gö-
rür. O bu nu nor mal in san lar ki mi 
rən gə əsa sən de yil, onun ça la rı və 
par laq lı ğı na əsa sən edir.

De dik ki, də ri nin rən gi nin əmə-

“Hər suala    bir ca vab”

rəng kom po nen ti də qa ra dır. Də-
ri nin qa ra lı ğı onun tər ki bin də ki 
me la nin his sə cik lə ri nə gö rə dir. 

tünd ləş di rə bi lir, həm də 
də ri də ye ni me la nin 

əmə lə gə ti rir.

gə lir. Be lə zi yil lər bə zən bəd xas sə li 
şi şə, yə ni də ri xər çən gi nə də çev ri-
lə bi lir.

si ya nı iş lə yir və biz yal nız bun dan 
son ra əş ya-

la rı se çə 
bi li rik.

lə rin hər iki si ni o da sa rı-boz gö-
rür. O bu nu nor mal in san lar ki mi 
rən gə əsa sən de yil, onun ça la rı və 
par laq lı ğı na əsa sən edir.
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K.A.Kip rens ki nin tə vəl lüd ta ri xi çar 
Ru si ya sı nın keç miş Ora ni yen baum 
qə za sı nın Ko nor ye kənd kil sə sin də 
1782-ci ilin mart ayı nın 13-də qey də 
alı nıb. Orest or ta bab təh kim çi mül kə-
dar Alek sey Ste pa no viç Dya ko no vun 
qey ri-qa nu ni oğ lu idi. Di lə-di şə düş-
mək dən çə ki nən mül kə dar öz oğ lu nu 
təh kim çi olan Adam Şval be ilə An na 
Qav ri lov na nın ad la rı na yaz dır mış dı. 
Rəs sa mın uşaq lı ğı bu ailə də ke çib.

Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın tər bi yə 
mək tə bi nə qə bul olun maz dan əv vəl 
ona ve ril miş Kip rens ki fa mi li ya sı nın 
mən şə yi də mü ba hi sə li dir. Be lə gü-
man edi lir ki, Kip rens ki so ya dı qə dim 
mə həb bət tan rı sı olan Kip ri do nun 
adın dan gö tü rü lüb. Bu da rəs sa mın 
do ğul ma ta rix çə si nə işa rə dir…

Dya ko nov Ores tə ana dan olan ki mi 
azad lıq ver di. Şval be nin Orest dən baş-
qa bir oğ lu və dörd qı zı da var idi. Öz 
ailə si ol ma yan Dya ko nov Şval be lə rə 
müəy yən gü zəşt lər, yar dım lar edir di. 
O, al tı yaş lı Ores tin Rəs sam lıq Aka de-
mi ya sı nın nəz din də ki mək tə bə qə bul 
olun ma sı na da kö mək lik et di. Uşa ğın 
mək tə bə ve ril mə sə bəb lə rin dən bi ri də 
bö yü yən ailə nin gün də lik qay ğı la rı nı 
həm də yün gül ləş dir mək idi. Ba la ca 
Orest də hə lə lap uşaq çağ la rın dan güc-
lü rəs sam lıq qa bi liy yə ti nin aş kar edil-
mə si də bu iş də az rol oy na ma mış dı…

Rəs sa mın do ğul du ğu ye rin adı al-
man ca “na rınc ağa cı” an la mı nı ve-
rir di. Kn yaz Men şi ko vun döv rün də 
ora da is ti xa na lar da na rın cı ye tiş di-
ri lər di. Ki çik Orest saat lar la bu bağ-
la ra qa çar, tut qun mər mər hey kəl lər 
ara sın da gə zib do la şar dı.

Bu yer lə rin tən ha lı ğı bə zən onu qor-
xu dar dı. Bu za man Orest xə ya lın da igid 
ba ha dır lar can lan dı rar, özü nü on la rın 
ara sın da sa nar dı. Çox il lər son ra güc lü 
xə yal pər vər li yi onun əsər lə ri nə xü su si 
bir röv nəq, fü sün kar lıq ve rə cək di.

Kip rens ki üzü nü Ore nien baum sa ra-
yı nın pən cə rə lə ri nə söy kə yib uzun-uza-
dı zal lar dan asıl mış port ret lə rə ba xar dı. 
Bu port ret lər də təs vir edi lən kral lar və 
im pe ra tor lar ba rış tüs tü sü içə ri sin də at 
ça pır dı lar. Top la rın lü lə lə rin dən çı xan 
alov sərt, məğ rur si fət lə rə işıq sa çır dı. 
Evə dö nən dən son ra ba la ca Orest ya-
dın da qa lan port ret lə ri ka ğı za kö çü rür, 
sə mi mi Adam Şval be isə on la rı xəl və ti 
Dya ko no va gös tə rir di. Elə bu na gö rə 
də Dya ko nov al tı yaş lı Ores ti Rəs sam-
lıq aka de mi ya sı na ver mə yi qə ra ra al dı. 
Ba la ca Orest öz doğ ma la rın dan, kənd-
kə sə yin dən ay rı la sı ol du. Adam Şval be 
öz di lin dən be lə bar il ti zam ver di ki, 
Aka de mi ya da təh si li ni ba şa vur ma yın-
ca oğ lu nu ge ri tə ləb et mə yə cək.

İl lər keç dik cə Aka de mi ya da təh-
sil alan, gənc yaş la rın dan rəsm tex-
ni ka sı na çox mə ha rət lə yi yə lə nən 
Kip rens ki rus hu ma nist rəs sam lıq 
mək tə bi nin ənə nə lə ri nin la yiq li da-
vam çı sı na çev ri lir di.

Aka de mi ya da müəl lim sa rı dan 
onun bəx ti gə tir miş di. Gör kəm li pe-
da qoq Do yen öz ye tiş dir mə lə ri nə 
rəng lə ri duy ma ğı öy rə dir di. “Gənc li yə 
rəng lə rin əl van lı ğı, yet kin lik çağ la rı na 
bo ya la rın is ti, də rin dən gə lən ahən gi, 
qo ca lı ğa isə ağ saq qal əli nin da mar la-
rı nın rən gi nə ox şar gö yüm tül, so yuq 
rəng lər xas dır. Hər ya şın öz se vim-
li rən gi ol du ğu ki mi hər öl kə nin, hər 
döv rün də özü nə məx sus rəng lə ri olur. 
Əsl sə nət kar ol maq is tə yir sən sə, in san-
la rın, öz əs ri nin rəng lə ri ni öy rə n…”

Kip rens ki də yo rul ma dan in san-
la rın və əs ri nin rəng lə ri ni öy rə nir di.

Aka de mi ya şu ra sı nın qə ra rı ilə 
təh sil ili nin so nun da mü da vim lər 
üçün bö yük qı zıl me dal uğ run da 
mü sa bi qə təş kil edi lir di.

Aka de mi ya da kı on beş il lik təh sil 
döv rü ar xa da qal mış dı. Xa ri cə get mək 
və dün ya in cə sə nə ti nin klas sik əsər lə-
ri ni öz göz lə ri ilə gör mək im ka nı əl də 
et mək üçün Kip rens ki bö yük qı zıl me-
dal qa zan ma lı idi. Bi rin ci mü sa bi qə də 
qa lib gə lə bil mə yən Kip rens ki ara-
dan üç il ke çən dən son ra mü sa bi qə yə 
“Ş val be nin port re ti” tab lo su nu təq dim 
et di. Bu əsər onu port ret jan rın da çə-
kən rəs sam la rın ön cər gə si nə çı xart dı. 
Bu, sə nət se vər lə rə ye ni, par laq bir rəs-
sa mın gə li şin dən xə bər ver di.

Port ret özü nün sa də li yi, tə biili yi, 
in sa nın da xi li alə mi nə nü fuz et mək 
ba ca rı ğı nın də qiq ifa də si lə ta ma şa-
çı la rı va leh et di.

Ara dan il lər ke çən dən son ra İta li ya-
ya ge dən rəs sam bu port re ti də di gər 
əsər lə ri lə bir gə Neapol da sər gi də nü-
ma yiş et di rə cək, neapol lu rəs sam və sə-
nət se vər lər uzun müd dət bu tab lo dan 
da nı şa caq dı lar. Hətt  a Neapol Rəs sam-
lıq Aka de mi ya sı nın pre zi den ti gənc 
Kip rens ki ni qə bu lu na ça ğı rıb şüb hə ilə 
sü zən dən son ra bil dir miş di ki, yer li sə-
nət şü nas lar bu port re ti hər tə rəfl  i təd qiq 
et miş lər və on lar be lə qə ra ra gəl miş lər 
ki, XIX əsr rəs sa mı be lə bir əsər ya ra da 
bil məz. Yə qin bu, Ru ben sin na mə lum 
əsər lə rin dən dir ki, Kip rens ki öz adı na 
çı xır, əsər Remb rand tın da ola bi lər…

Kip rens ki isə, əl bətt  ə, axır ki, öz 
müəl lifl  i yi ni sü but edə bil di.

Aka de mi ya nın tə qaüd çü sü ol ma sı 
Kip rens ki ni bir sı ra ürə yin dən ol ma-
yan iş lər gör mə yə də məc bur edir di. 
Elə bu na gö rə də rəs sam Aka de mi ya 
şu ra sı nın qə ra rı ilə Mosk va ya ezam 
olun ma ğa hə vəs lə ra zı lıq ver di.

Ru si ya nın ikin ci pay tax tı nın Pe-
ter bur qa bən zə mə yən si ma sı var idi. 
Bur da ic ti mai hə yat Pe ter burq da kı 
ki mi qay nar de yil di. Mosk va nın ge ne-
ral - qu ber na to ru Ras top çi nin qo naq 
evi nin sa lo nu na top la şan adam la rı 
rəs sam qə bul edə bil mir di. Bu kü bar 
cə miy yət in qi la bi fran sız ru hu na nif-
rət et di yin dən, rəs sam on la rın acı ğı na 
Fran sa ya get mə yi qət edir. Ras top-
çin Aka de mi ya nın ka ti bi nə yol la dı ğı 
mək tu bun da baş qa xə bər lər lə bir gə 
qeyd edir di ki, “bi zim ağıl sız Orest 
Pa ri sə can atır. Özü nün fi k rin cə, ka-
mil ləş mək üçün, mə nə gö rə sə öz əcə-
li ni ora da ax tar maq üçün…” Baş qa bir 
mək tu bun da isə ya zır dı ki, “Kip rens ki 
fran sız Ba bi lis ta nın da ol maq dan öt rü 
az qa la ağ lı nı iti rib”.

Mosk va ya gəl mə miş-
dən əv vəl Kip rens ki-

nin bir port ret çi rəs-
sam ki mi qa zan dı ğı 
şöh rət bu şə hər də 
da ha da art dı. Rəs-
sa mın Mosk va da 
ya rat dı ğı ilk əsər-
lər dən bi ri Mosk-

va uni ver si te ti nin 
tə lə bə si, son ra lar 

1812-ci il Və tən 
mü ha ri bə si nin qəh-
rə ma nı Pe rovs ki nin 
port re ti ol du. Bu tab-

lo Kip rens ki ni mosk va lı-
la ra ya xın dan ta nıt dı.

Ara dan üç il ke çən dən son ra rəs-
sam Pe ter bur qa qa yıt dı. 1812-ci ilin 
əv vəl lə ri idi. Pay taxt na ra hat və tə-
la tüm lü idi. Hər yer də hə yə can və 
na ra hat lıq hökm sü rür dü. Na po leon 
or du la rı Ru si ya nın as ta na sın da idi. 
Qvar di ya polk la rı bir-bi ri nin ar dın ca 

düş mə ni qar şı la maq üçün, sər hə də 
tə rəf uol alır dı. Rəs sam da be lə cə 

Fran sa ya get mək ar zu-
sun dan əl çə kə si ol du.

İyun da Na po leon mu ha ri bə elan et-
mə dən Ne man ça yı nı keç di. Ru si ya nın 
göy lə ri ni qa ra bu lud lar al dı. Bü tün xalq 
və tə nin mü da fi əsi nə qalx dı. Ya ra dı cı zi-
ya lı lar mü hi ti ni də və tən pər vər lik ru hu 
çul ğa dı. Kip rens ki xal qın mü ba ri zə si ni 
öz və zi fə bor cu ki mi qə bul et di, şəx si işi 
bil di. Rəs sam Və tən mü ha ri bə si iş ti rak-
çı la rı nın bö yük port ret lər qa le re ya sı nı 
ya rat dı, onun mü da fi əçi lə ri sı ra sın da 
ən yax şı dö yüş çü lə ri ni tə rən nüm et di. 
Bu qəh rə man la rın si fət ciz gi lə ri dö-
yüş ro man ti ka sı ilə şəf qət lə nib, on la rın 
məğ rur si fət lə rin də cid di qay ğı lar la 
ya na şı öz qüv və lə ri nə, xal qın gü cü nə 
inam, ül vi lik, ye nil məz lik oxu nur.

Kip rens ki nin ya rat dı ğı port ret lər 
qa le re ya sın da hər si fət in sa nın da xi li 
alə mi ni, xa rak te ri nin ən diq qə tə la-
yiq ciz gi lə ri ni əks et di rir. Rəs sa mın 
müasir lə rin dən bi ri de yir di ki, Kip-
rens ki nin çək di yi port ret lər lə yal qız 
qa lan da az qa la o tab lo lar da kı adam-
la rın səs lə ri ni eşi dir sən…

Rəs sam döv rü nün sal na mə çi si idi. 
Onun şöh rə ti çox sü rət lə ya yı lır dı. Çox-
la rı onu da hi he sab edir di. So ra ğı Av ro-
pa ya da ge dib çat mış dı. Bü tün pay taxt 
rəs sa mın “sehr li fır ça sın dan” da nı şır dı. 
Pe ter burq da söz gə zir di ki, Kip rens ki-
nin rəng lə ri ən yax şı şə rab ki mi ada ma 
tə sir edir, gü lüş içə ri sin də iza he dil məz 
kə də ri, qay ğı sız lıq içə ri sin də dərd-sə ri 
heç kim onun ki mi çə kə bil məz.

1816-cı il də xa ri cə yol la nan rəs sam 
ya zır dı ki, bu gü nü bü tün öm rü bo-
yu unu da bil mə yə cək: “Pe ter burq la, 
dün ya nın ən gö zəl şə hə ri ilə ay rı lıq 
anın da kı kə də ri mi heç cür təs vir edə 
bil mi rəm. Ye ga nə tə səl lim bu dur ki, 
xa ri cə özüm dən ar tıq sev di yim və tə-
ni min xey ri üçün ge di rəm”.

Kip rens ki Pe ter burq ki mi Ro ma nı da 
fəth et mək is tə yir di. Ya man tə lə sir di. 
Elə bu da ona ba ha ba şa gəl di. Fa ciəsi-
nə çev ril di… Ya rat dıq la rı qu ru, can sız 
alın dı. Sə nət kar özü nə xə ya nət et miş di. 
Göz lə ri san ki can lı rəng lə ri gör mür dü.

Bir də fə kü çə də həm və tə ni olan rəs-
sam Br yu lov haq qın da şən mah nı eşit-
di. Əbə di Ro ma ca van rus rəs sa mı nın 
şə ni nə mah nı oxu yur du. An caq bu 
mah nı nın qəh rə ma nı o - şöh rət pə rəst 
Orest de yil di. Kip rens ki Ro ma ya yad 
idi. Ro ma da rəs sam sı naq qar şı sın da 
idi - ya mə şəq qət li sə nət kar yo lu nu, ya 
da təm tə raq lı ucuz şöh rət yo lu nu seç-
mə li idi. Kip rens ki ikin ci yo lu seç di.

Öm rü nün ən qa ra gün lə ri ni də Kip-
rens ki elə Ro ma da ya şa dı. O, tab lo la rı-
nın bi ri üçün na tu ra çı qa dın ax ta rır dı. 
Tap dı ğı qa dı nın Mar nuç ça ad lı qə şəng 
bir qı zı var idi. Rəs sam həm ana nın, həm 
də qı zın port ret lə ri ni çək di. Bir sə hər na-
tu ra çı qa dı nın yan mış cə sə di ni tap dı lar. 
Bu ölü mü rəs sam la bağ la yır dı lar. Ro ma 
on dan üz dön dər di. Rəs sa mın üz tu-
ta bi lə cə yi bir yer var idi - şöh rə ti nin və 
zə fər lə ri nin şa hi di olan və tə ni Ru si ya…

Orest Kip rens ki 1823-cü il də Pe ter-
bur qa qa yıt dı. Heç kim on dan İta li ya 
haq qın da so ruş mur, İta li ya nı xa tır-
lat mır dı. Rəs sam ba şa dü şür dü ki, 
keç miş şöh rə ti, keç miş dost la rı ge ri 
qay tar maq müm kün de yil. Tək cə xi-
ya ban lar, so yuq Ne va, köh nə Pe ter-
bur qun sə ma sı əv vəl ki idi. Nə mə həb-
bət umur du lar, nə də diq qət, qay ğı…

Rəs sa mın Pe ter burq da ke çir di yi son 
il lər də yad da şın da bir işıq lı xa ti rə qal-
dı. 1827-ci il də da hi rus şairi Puş kin lə 
ta nış olan Kip rens ki onu port re ti ni 
çək dir mə yə ra zı sa la bil di. O vax ta dək 
öz xa ri ci gö rü nü şü nə hə mi şə lağ edən 
şair heç bir rəs sam qar şı sın da dur ma-
mış dı. Nə ti cə də həm müasir lə ri, həm 
də gə lə cək nə sil lər üçün dün ya ədə-
biy ya tı nın ən bö yük si ma la rın dan bi ri 
olan Puş ki nin öl məz ob ra zı ya ran dı. 
Kip rens ki gör dü yü işin mə su liy yə ti ni 
və şə rə fi  ni yax şı du yur du. Şair də yax-
şı bi lir di ki, mol bert ar xa sın da bü tün 
Av ro pa nın ta nı dı ğı, Ru si ya nın bi rin ci 
port ret çi rəs sa mı da ya nıb.

Kip rens ki Puş kin poezi ya sı nın qüd-
rə ti ni şairin yor ğun, sa ral mış si fə ti-
nin ciz gi lə rin də de yil, göz lə rin də və 
bar maq la rın da təs vir et miş di. Puş kin 
rəs sam üçün hə lə də həs rə ti lə ya şa dı-
ğı İta li ya haq qın da şeir oxu yur du. Puş-
ki nin por te ri sə nət se vər lər tə rə fi n dən 
rəğ bət lə qar şı lan dı. Port ret mü qəd dəs 
sa yı lır dı, az qa la səc də ga ha çev ril miş-
di. Bu, sə nə tin əbə di gü cü ilə bağ lıy dı.

1828-ci il də Kip rens ki tə zə dən Ro ma-
ya yol lan dı. O, hə lə də öz keç miş şöh-
rə ti ni qay ta ra bi lə cə yi nə ümid edir, hər 
ya na səs sa la bi lə cək bir əsər ya ra da ca-
ğı na ina nır dı. La kin hə yat so na ye tir di, 
is te dad tü kən mək üz rə idi. Kip rens ki 
iş lə yə bil mir di, iç ki yə qur şan mış dı. Pu-
lu isə yox idi. Si fa riş lə can sı xan iş lər gö-
rür, Rə faelin əsər lə ri nin su rə ti ni çı xa rır, 
pul qa za nır, qa zan dıq la rı nı isə şə ra ba 
ve rir di. Tək lik dən bağ rı çat la yan rəs-
sam hə yat da öz so nun cu səh vi ni et di. 
Özün dən yaş ca xey li ki çik olan Ma riuç-
ça ilə ev lən di. Ni ka hın bağ lan ma sı üçün 
ke şiş lə rin tə ki di lə ka to lik li yi qə bul et di.

Ma riuç ça ilə bir lik də Neapo la yol-
lan dı. Neapol da rəs sam son gü cü nü 
top la ya raq kn ya gin ya Qo le nı şe va 
- Ku tu zo va nın port re ti ni çək di. Bu 
tab lo rəs sa mın hə yat yo lu nun so nu-
na işıq sa çan bir şam ol du.

Rəs sam 54 ya şın da Ro ma da və fat et-
di. Kip rens ki ni elə ora da da dəfn et di-
lər. Ro ma da ya şa yan rus rəs sam la rı pul 
yı ğıb ona mər mər dən ki çik bir baş da şı 
qoy dur du lar. Baş da şı üzə rin də ya nan 
şam lar ara sın da ya rı açıl mış qa pı təs vir 
edi lib və qa pı da bu söz lər ya zı lıb: “Pe-
ter burq İm pe ra tor Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sı nın və Neapo li tan Aka de mi ya sı nın 
hör mət li ma gist ri və məs lə hət çi si Orest 
Kip rens ki nin şə rə fi  nə və xa ti rə si nə!”

Ay dın TA ĞI YEV

K.A.Kip rens ki nin tə vəl lüd ta ri xi çar 

  1836-cı ilin pa yız ay la rı nın axır la rı idi. İta li ya nın Li vor no li ma-
nın dan çıx mış gə mi Ne va sa hil lə rin də löv bər sal mış dı. Bu 
gə mi ilə qey ri-adi bir yük - Ro ma da ya şa yan rus rəs sam la rı-
nın əsər lə ri ni gə tir miş di lər. Br yu lo vun və Bru ni nin çək di yi, 
Kip rens ki nin fır ça sın dan çı xan tab lo lar boş ka yut lar da 
sə li qə ilə yı ğıl mış dı.
Pe ter burq lu sə nət se vər lər bu gə mi nin yo lu nu çox dan idi 
ki, sə bir siz lik lə göz lə yir di lər.
Ya zı çı Nes tor Ku kol nik özü nü li ma na bi rin ci çat dır dı. O, 
gə mi ka pi ta nı nın na rin gi ət ri gə lən toz lu, sə li qə siz ka yu tu na 
gir di. Qo na ğa “xoş gəl din” de di, son ra isə:
- Nə ha yət, biz də bur da, Pe ter burq da İta li ya ha va sı nı uda bil dik, 
- de yə za ra fat et di.
Ka pi tan isə ca vab əvə zi nə nə sə mı zıl da nıb ona bir bağ lı zərf uzat dı. 
Ya zı çı cəld zər fi  açıb mək tu bu oxu ma ğa baş la dı: “Sent yab rın axır-
la rın da Orest Kip rens ki ni möh kəm qız dır ma tut du. Hə ki min 
sə yi ilə xəs tə ara da bir ba la ca ba bat laş dı. Son ra so yuq dəy mə-
dən qız dır ma tə zə dən qalx dı. Rəs sam da ha aya ğa qal xa bil mə-
di. O, bu ra da, Ro ma da okt yabr ayı nın üçün də və fat et di”.
Ya zı çı üzü nü ka pi ta na tut du:
- Ah, Siz nə ağır bir xə bər gə tir mi si niz, - de di. - Ro ma da 
əs ri mi zin ən bö yük rəs sam la rın dan bi ri, mə nim həm və-
tə nim Orest Ada mo viç Kip rens ki və fat edib…
Ka pi tan ca vab ver mə di, ma sa nın üs tün də ki na-
rin gi lər dən ən iri si ni atıb- tut du, son ra da onu 
qo na ğa uzat dı, tox bir səs lə;
- Alın, bu na rin gi ni ye yin, - de-
di, - İta li ya da na rin gi və rəs sam 
hə mi şə ye ti şə cək.
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Mosk va ya gəl mə miş-
dən əv vəl Kip rens ki-

nin bir port ret çi rəs-
sam ki mi qa zan dı ğı 
şöh rət bu şə hər də 
da ha da art dı. Rəs-
sa mın Mosk va da 
ya rat dı ğı ilk əsər-
lər dən bi ri Mosk-

va uni ver si te ti nin 
tə lə bə si, son ra lar 

1812-ci il Və tən 
mü ha ri bə si nin qəh-
rə ma nı Pe rovs ki nin 
port re ti ol du. Bu tab-

lo Kip rens ki ni mosk va lı-
la ra ya xın dan ta nıt dı.

Ara dan üç il ke çən dən son ra rəs-
sam Pe ter bur qa qa yıt dı. 1812-ci ilin 
əv vəl lə ri idi. Pay taxt na ra hat və tə-
la tüm lü idi. Hər yer də hə yə can və 
na ra hat lıq hökm sü rür dü. Na po leon 
or du la rı Ru si ya nın as ta na sın da idi. 
Qvar di ya polk la rı bir-bi ri nin ar dın ca 

düş mə ni qar şı la maq üçün, sər hə də 
tə rəf uol alır dı. Rəs sam da be lə cə 

Fran sa ya get mək ar zu-
sun dan əl çə kə si ol du.
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Ya zı çı Nes tor Ku kol nik özü nü li ma na bi rin ci çat dır dı. O, 
gə mi ka pi ta nı nın na rin gi ət ri gə lən toz lu, sə li qə siz ka yu tu na 
gir di. Qo na ğa “xoş gəl din” de di, son ra isə:

K.A.Kip rens ki nin tə vəl lüd ta ri xi çar 
Ru si ya sı nın keç miş Ora ni yen baum 
qə za sı nın Ko nor ye kənd kil sə sin də 
1782-ci ilin mart ayı nın 13-də qey də 
alı nıb. Orest or ta bab təh kim çi mül kə-
dar Alek sey Ste pa no viç Dya ko no vun 
qey ri-qa nu ni oğ lu idi. Di lə-di şə düş-
mək dən çə ki nən mül kə dar öz oğ lu nu 
təh kim çi olan Adam Şval be ilə An na 
Qav ri lov na nın ad la rı na yaz dır mış dı. 

Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın tər bi yə 
mək tə bi nə qə bul olun maz dan əv vəl 
ona ve ril miş Kip rens ki fa mi li ya sı nın 

K.A.Kip rens ki nin tə vəl lüd ta ri xi çar 

- Nə ha yət, biz də bur da, Pe ter burq da İta li ya ha va sı nı uda bil dik, 

Ka pi tan isə ca vab əvə zi nə nə sə mı zıl da nıb ona bir bağ lı zərf uzat dı. 
Ya zı çı cəld zər fi  açıb mək tu bu oxu ma ğa baş la dı: “Sent yab rın axır-
la rın da Orest Kip rens ki ni möh kəm qız dır ma tut du. Hə ki min 
sə yi ilə xəs tə ara da bir ba la ca ba bat laş dı. Son ra so yuq dəy mə-
dən qız dır ma tə zə dən qalx dı. Rəs sam da ha aya ğa qal xa bil mə-
di. O, bu ra da, Ro ma da okt yabr ayı nın üçün də və fat et di”.

- Ah, Siz nə ağır bir xə bər gə tir mi si niz, - de di. - Ro ma da 
əs ri mi zin ən bö yük rəs sam la rın dan bi ri, mə nim həm və-
tə nim Orest Ada mo viç Kip rens ki və fat edib…
Ka pi tan ca vab ver mə di, ma sa nın üs tün də ki na-
rin gi lər dən ən iri si ni atıb- tut du, son ra da onu 
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İl lər keç dik cə Aka de mi ya da təh- Ara dan il lər ke çən dən son ra İta li ya- İyun da Na po leon mu ha ri bə elan et-

Yol ayrıcında 
qalan rəssam



Ka to lik kil sə si nə nif rət
Luis Bu nuel Por to les 1900-cu il 

fev ra lın 22-də İs pa ni ya nın Aşa ğı 
Ara qon vi la yə tin də ana dan olub. 
Yed diuşaq lı ailə nin bö yük oğ lu 
olan Luisin ata sı Leonar do İs pa ni-
ya-Ame ri ka mü ha ri bə sin də iş ti rak 
edib, son ra dan Ku ba ya kö çüb. Bu-
ra da özü nə xır da biz nes qu ran ata 
Bu nuel 1899-cu il də İs pa ni ya ya qa-
yı dıb və özün dən 25 yaş ba la ca bir 
xa nım la ailə hə ya tı qu rub. Luis dörd 
ay lıq olan da ailə Sa ra qo sa ya kö çüb. 
Re jis sor tez-tez do ğul du ğu kən də 
- Ka lan da ya baş çə kib, ac lıq dan və 
sərt iq lim şə raitin dən əziy yət çə kən 
həm kənd li lə ri nin ha lı na acı yıb.

Ki fa yət qə dər din dar ailə də bö yü-
yən re jis sor Ko le jio del Sal va dor izuit 
mək tə bin də təh sil alıb. Mək təb də ki 
sərt qay da-qa nun lar və di ni təh sil 
onun dün ya gö rü şü nü əsas lı şə kil də 
də yi şib. Bu nuel öm rü nün so nu na 
qə dər ka to lik kil sə si nə düş mən kə-
si lib. Sa ra qosa da kı i zuit kol le cin də 
təh sil alan Bu nuelin hə lə ye ni yet-
mə lik döv rün də di nə qar şı ilk şüb-
hə lə ri ya ra nıb. Bu şüb hə lər son ra lar 
Mad rid Uni ver si te tin də oxu yan da 
onu ateis tə çe vi rib. 1917-ci il də evi 
tərk edən Luis təh sil al maq üçün 

Mad ri də yol la nıb.

Əv vəl cə kənd tə sər rü fa tı, 
da ha son ra ta rix fa kül tə lə rin də 
təh sil alıb. “1898-ci il nəs li” ad-
lan dı rı lan Fe de ri ko Qar si ya Lor ka, 
Sal va dor Da li, Al ber ti və Gil yen lə ta-
nış lı ğı da Bu nuelə tə sir siz ötüş mə yib. 
Tə lə bə lik il lə rin də Bu nuel fə al şə kil də 
id man la məş ğul olub və mü kəm məl 
bə dən qu ru lu şu ilə fəxr edib.

Ah Pa ris, Pa ris
Bu nuelin re jis sor luq pe şə si ni seç mə-

sin də 1920-ci il lər də Pa ris də ya şa dı ğı 
dövr bö yük rol oy na yıb. Özü nə sax ta 
jur na list və si qə si dü zəlt di rən re jis sor 
gün də üç də fə ki no teat ra baş çə kib. 
1926-cı il də o, məş hur fran sız re jis so ru 
Jan Epş tey nin ki no mək tə bi nə qə bul 
olu nub. Bu nuel Epş tey nin iki fi l min də 
re jis sor as sis ten ti ki mi iş lə yib. Müəl li-
mi ona di gər re jis sor Abel Qans la iş lə-
mə yi tək lif edən də Bu nuel eti raz edib, 
müəl li mi isə onu “sə feh” ad lan dı rıb. 
Elə hə min il lər də Luis Bu nuel Mad ri-
din “Li te ra ria” və Pa ri sin “Ka ye d’Ar” 
qə zet lə rin də re sen zi ya ya zı la rı və ki no 
haq da mə qa lə lə ri ilə çı xış edib. 

Re jis sor Bu nuelin ilk ek ran əsə-
ri 16 də qi qə lik “Ən da luz kö pə yi” 
fi l mi olub. Bu nuel fi l min çə ki liş lə ri 
üçün la zım olan və saiti ana sın dan 
alıb. Ma raq lı dır ki, baş ro lun ifa çı-
sı Pyer Bat çeff  dən baş qa fi lm də rol 
alan bü tün akt yor lar qey ri-pro fes-
sional lar dır. Bu nuelin Da li ilə bir gə 
çək di yi ilk sür real fi lm elə səs-kü yə 
sə bəb olub ki, 8 ay fa si lə siz pro kat-
da qa lıb. Film də or ta yaş lı ki şi ül-
gü cü iti lə yə rək gənc qı zın gö zü nü 
kə sir. Fil min əsa sın da Da li nin və 
Bu nuelin yu xu la rı da ya nıb. Film 
haq da səs lə nən müx tə lif in terp re ta-
si ya la rı rədd edən Bu nuel öz xa ti rə-
lə rin də qeyd edib ki, fi l min ye ga nə 
niy yə ti ra sional iza hı olan bü tün 
ide ya la ra və ob raz la ra eti raz dır.

“Ən da luz kö pə yi” fi l mi iki yu-
xu nun “gö rüş mə si” nə ti cə si nə 
mey da na çı xıb. Bir ne çə gün lük 
Fi qe ra sa – Da li nin evi nə qo naq 
get miş dim. Ona gör dü yüm yu xu-
nu da nış dım: bu lud lar ayı ya rı ya 
bö lüb, ül güc gö zü kə sir. Da li isə 
yu xu da qa rış qa ilə ör tül müş əl gör-
dü yü nü de di: “Bəl kə fi lm çə kək”.

Əv vəl cə onun tək li fi  mə ni cəlb 
elə mə di. Am ma tez lik lə biz Fi-
qe ras da işə baş la dıq. Sse na ri bir 
həf tə dən az müd də tə ya zıl dı. Bir 
də fə də ol sun mü ba hi sə miz düş-
mə di. Sse na ri ni bi ti rən də an la-
dım ki, bu, ta ma mi lə qey ri-adi, 
hey rə ta miz bir fi lm ola caq. Heç 
bir şir kət be lə fi l min çə ki li şi nə 
pul ayır maq is tə mə di. Bu za man 
borc üçün ana ma mü ra ciət elə-
dim ki, pro dü ser özüm olum. Ta-
nış no ta rius la zı mi məb lə ği mə nə 
ver mək üçün ana mı inan dır dı. 
Pa ri sə qa yıt dım, fi lm iki həf tə ər-
zin də “Bi yan kur” stu di ya sın da 
çə kil di. Da li fi l min bit mə si nə 3-4 
gün qal mış gəl di.

Stu di ya da o, eş şək mü qəv va sı-
nın göz lə ri ni qət ran la dol du rur-
du. Səh nə lər dən bi rin də ona ra hib 
ob ra zı nı ver dim. Am ma kadr fi l-
mə da xil ol ma dı. Özüm də bil mi-
rəm ni yə...”

Qal ma qal lı Bu nuel
Re jis so run növ bə ti işi – “Qı zıl 

əsr” fi l mi da ha bö yük səs-küy ya-
ra dıb. 1930-cu il də çə ki lən fi l min 
nü ma yi şi nə düz 50 il qa da ğa qo-
yu lub. “Qı zıl əsr”i por noq ra fi k 
he sab edən “Le Fi ga ro” qə ze ti onu 
bol şe vizm hə rə ka tı üçün məşq 
ad lan dı rıb. Film də ki açıq-sa çıq 
səh nə lər və in sa nın tə bii və ziy yə-
ti qız ğın mü ba hi sə lər do ğu rub. 
“Qı zıl əsr”i mə nə viy yat sız lıq da 
itt  i ham edən mü ha fi  zə kar təş ki lat-
lar Da li ni və Bu nueli təh qir edib, 
ölüm lə hə də lə yib lər. Re jis so run 
“Las Ur des. Çö rək siz tor paq” sə-
nəd li fi l mi də ey ni aqi bət lə üz lə-
şib. 

1932-ci il də kom mu nist dü şün-
cə tər zi sür realist lər ara sın da fi -
kir ay rı lı ğı na sə bəb olub. Fran sız 
Kom mu nist Par ti ya sı nın üz vü şa ir 
Lui Ara qon qrup dan ay rıl dı ğı nı 
bə yan edib. Ya zı çı lar Jorj Sa dul və 
Pyer Unik də ano lo ji ad dım atıb-
lar. Bu nuelin İs pa ni ya Kom mu nist 
Par ti ya sı na üzv olub-ol ma ma sı 
hə lə də mü ba hi sə möv zu su dur. 
Re jis sor özü üzv lük mə sə lə si ni in-
kar et sə də, kom mu nizm ide ya la-
rı nı açıq şə kil də dəs tək lə yib. 

Və tən daş mü ha ri bə si il lə rin də 
İs pa ni ya nın mə də niy yət üz rə at-
ta şe si iş lə yən re jis sor an ti fa şist və 
an tif ran ko çu sə nəd li fi lm lə rin çə-
ki li şin də iş ti rak edib. Bir müd dət 
son ra öl kə də Fran ko dik ta tu ra sı 
bər qə rar olan da isə re jis sor İs pa ni-
ya dan qo vu lub. İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə si ərə fə sin də o, Ame ri ka ya 
mü ha ci rət edib və Hol li vud da 
mon taj çı ki mi iş lə yib.

Ki no ya qa yı dış
Bu nuel re jis sor lu ğa bir də 47 ya-

şın da, Mek si ka ya kö çən dən son ra 
qa yı dıb. 1949-cu il də Mek si ka və-
tən daş lı ğı nı qə bul edib.  Bu ra da 
Bu nuel “Bö yük ka zi no” və “Unu-
dul muş lar” fi lm lə ri ni ek ran laş dı rıb.

Ötən əs rin or ta la rın da Fran sa ya 
qa yı dan re jis sor pro dü ser Serj Li-
ber man la əmək daş lı ğa baş la yıb. 
“Gün düz gö zə li”, “Tris ta na”, “Bur-
juazi ya nın təm kin li ca zi bə si” ki mi 
də yər li fi lm lər çə kib. Onun Kann 
fes ti va lı nın baş mü ka fat alan “Vi ri-
diana” fi l mi Fran ko İs pa ni ya sın da 
qa pa lı qa lan möv zu la ra – in ti ha ra, 
zo ra kı lı ğa, sö yü şə to xun du ğu na gö-
rə 16 il – dik ta tu ra re ji mi sü qut edə nə 
qə dər öl kə də qa da ğan olu nub.

Re jis sor son fi l mi ”Ar zu nun 
müb həm ob yek ti” (1977) ad lı ek-
ran əsə rin də or ta yaş lı ki şiy lə gənc 
qı zın mü na si bə ti fo nun da ic ti mai-
si ya si, so sial prob lem lə rə to xu-
nub. Film də ey ni ro lu iki akt ri sa-
nın oy na ma sı mü ba hi sə lə rə sə bəb 
olub. Əh va la ta psi xoana li tik ra-
kurs dan ya na şan tən qid çi lər bu nu 
qəh rə ma nın möv cud ol ma yan bir 
in sa na də li cə si nə aşiq ol ma sı ki mi 
qiy mət lən di rib lər.

“Bur juazi ya nın təm kin li ca zi-
bə si” fi l mi nə gö rə “Os kar”a la yiq 
gö rü lən re jis sor mü ka fa tı hə ya tı-
nın ən xo şa gəl məz ha di sə si ad lan-
dı rıb. Mü ka fa tı ələ sa lan Bu nuel 
hey kəl cik lə ya rı çıl paq fo to lar da 
çək di rib.

1977-ci il də ye ni fi l min sse na ri si 
üzə rin də iş lə yən Bu nuelin səh hə ti 
ağır la şıb və o, ki no dan uzaq laş-
maq qə ra rı na gə lib. Öm rü nün son 
il lə ri ni Mek si ka da ke çi rən qo ca 

Bu nuel eşit mə və gör mə qa bi liy-
yə ti ni ta ma mi lə iti rib. 1982-ci il də 
re jis so run “Mə nim son nə fə sim” 
ad lı me muar ki ta bı işıq üzü gö rüb. 
Bir il son ra qa ra ci yər ser ro zun dan 
əziy yət çə kən Bu nuel Mek si ka da 
göz lə ri ni əbə di yu mub. Re jis sor 
heç bir di ni ayin ol ma dan dəfn 
olu nub, cə sə di yan dı rı lıb, kü lü xa-
nım Bu nuelə ve ri lib. 

Qıs qanc ər
İzuit mək tə bin də al dı ğı tər bi yə 

Bu nuelin hə ya tı na tə sir siz ötüş-
mə yib. Re jis sor azad hə yat tər-
zi sü rən sür realist dost la rın dan 
fərq li ola raq qa dın lar la mü na si bət 
qur maq da hə mi şə çə tin lik çə kib. 
1934-cü il də Luis Bu nuel bə dii 

gim nas ti ka üz rə Olim pi ya çem-
pionu Jan ne Ryuk kar la ailə hə ya tı 

qu rub. Cüt lük sək kiz il sev gi li 
qal dıq dan son ra mü na si bət lə-
ri ni rəs mi ləş dir mək qə ra rı na 
gə lib lər. Elə hə min il də Pa ris-
də re jis so run oğ lu Xuan Luis 

dün ya ya gə lib. Xuan ata sı nın 
yo lu nu da vam et di rib. Re jis sor, 

sse na rist, pro dü ser və akt yor ki-
mi ça lı şıb. 1940-cı il də cüt lü yün 

ikin ci oğ lu Ra fael do-
ğu lub. Me mar 

və re jis sor 
Ra fael ha-

z ı r  d a 
Pa ris də 
ya  şa -
yır.

Əri nin ölü mün dən son ra Jan na 
Ru kar re jis sor la ailə hə ya tı haq da ki-
tab ya zıb. Jan na nın söz lə ri nə gö rə, 
dəh şət li də rə cə də qıs qanc Bu nuel ona 
piano dərs lə ri ver mə yi qa da ğan edib. 
Re jis sor xa nı mı nın yad ki şi lər lə tək-
lik də qal ma ğın dan eh ti yat edib. Qıs-
qanc və av to ri tar ər ob ra zı Bu nue lin 
fi lm lə rin də tez-tez pey da olub. 

Bur juazi ya nın qa tı tən qid çi si Bu-
nuel sa də hə yat tər zi nə üs tün lük 
ve rib. Sə hər saat 5-də yu xu dan du-
ran və hər ge cə 10-da ya tan re jis sor 
ya ta ğı nı tax ta löv hə lər üzə rin də sa-
lıb.  “Gün düz gö zə li” fi l mi nin uğu-
run dan son ra var lan sa da,  Bu nuel 
hə yat tər zi ni də yiş mə yib.

Su ilan la rı nı və si ço vul la rı se vən 
Luis ev də on lar üçün ay rı ca gu şə 
dü zəl dib. Re jis so run ov si la hı kol-
lek si ya sın da 50 müx tə lif və qə dim 
si lah yer alıb.

Leyla ƏLİYEVA
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Ka to lik kil sə si nə nif rət “Ən da luz kö pə yi” fi l mi iki yu-

Bir ne çə ay əv vəl 115 il li yi qeyd edi lən is pan 
re jis so ru Luis Bu nuel müəl lif ki no su nun 
ən bö yük si ma la rın dan bi ri dir. Bu nuel 
sür realiz mi ki ne ma toq ra fi ya ya gə ti rən və 

sev di rən re jis sor dur. “Şü kür Al la ha hə lə də ateis təm” de yən 
Bu nuelin film lə ri qə dər mü sa hi bə lə ri, qı sa açıq la ma la rı da 
sen sa si ya ya çev ri lə bi lib. Film lə ri bu gün də dün ya ki no su və 
ta ma şa çı sı üçün ma raq lı dır. Da li və Lor ka haq da xa ti rə lə ri 
isə ti raj lan ma ğa və oxun ma ğa da vam edir.

dü yü nü de di: “Bəl kə fi lm çə kək”. şib. qə dər öl kə də qa da ğan olu nub.

“Oskar”ı hədəf 
saymayan -

sərt iq lim şə raitin dən əziy yət çə kən 
həm kənd li lə ri nin ha lı na acı yıb.

Ki fa yət qə dər din dar ailə də bö yü-
yən re jis sor Ko le jio del Sal va dor izuit 
mək tə bin də təh sil alıb. Mək təb də ki 
sərt qay da-qa nun lar və di ni təh sil 
onun dün ya gö rü şü nü əsas lı şə kil də 
də yi şib. Bu nuel öm rü nün so nu na 
qə dər ka to lik kil sə si nə düş mən kə-
si lib. Sa ra qosa da kı i zuit kol le cin də 
təh sil alan Bu nuelin hə lə ye ni yet-
mə lik döv rün də di nə qar şı ilk şüb-
hə lə ri ya ra nıb. Bu şüb hə lər son ra lar 
Mad rid Uni ver si te tin də oxu yan da 
onu ateis tə çe vi rib. 1917-ci il də evi 
tərk edən Luis təh sil al maq üçün 

Mad ri də yol la nıb.

Əv vəl cə kənd tə sər rü fa tı, 
da ha son ra ta rix fa kül tə lə rin də 
təh sil alıb. “1898-ci il nəs li” ad-
lan dı rı lan Fe de ri ko Qar si ya Lor ka, 
Sal va dor Da li, Al ber ti və Gil yen lə ta-
nış lı ğı da Bu nuelə tə sir siz ötüş mə yib. 
Tə lə bə lik il lə rin də Bu nuel fə al şə kil də 
id man la məş ğul olub və mü kəm məl 
bə dən qu ru lu şu ilə fəxr edib.

Ah Pa ris, Pa ris
Bu nuelin re jis sor luq pe şə si ni seç mə-

sin də 1920-ci il lər də Pa ris də ya şa dı ğı 
dövr bö yük rol oy na yıb. Özü nə sax ta 
jur na list və si qə si dü zəlt di rən re jis sor 
gün də üç də fə ki no teat ra baş çə kib. 
1926-cı il də o, məş hur fran sız re jis so ru 
Jan Epş tey nin ki no mək tə bi nə qə bul 
olu nub. Bu nuel Epş tey nin iki fi l min də 
re jis sor as sis ten ti ki mi iş lə yib. Müəl li-
mi ona di gər re jis sor Abel Qans la iş lə-

ikin ci oğ lu Ra fael do-
ğu lub. Me mar 

və re jis sor 
Ra fael ha-

z ı r  d a 
Pa ris də 
ya  şa -
yır.

gim nas ti ka üz rə Olim pi ya çem-
pionu Jan ne Ryuk kar la ailə hə ya tı 

qu rub. Cüt lük sək kiz il sev gi li 
qal dıq dan son ra mü na si bət lə-
ri ni rəs mi ləş dir mək qə ra rı na 
gə lib lər. Elə hə min il də Pa ris-
də re jis so run oğ lu Xuan Luis 

dün ya ya gə lib. Xuan ata sı nın 
yo lu nu da vam et di rib. Re jis sor, 

sse na rist, pro dü ser və akt yor ki-
mi ça lı şıb. 1940-cı il də cüt lü yün 

ikin ci oğ lu Ra fael do-

“Oskar”ı hədəf “Oskar”ı hədəf 
saymayan -saymayan -
Luis 
Bunuel
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Hər il təş kil edi lən Hol li vud Frinq də bu də fə dün ya şöh rət li 
türk şairi Na zim Hik mət və onun bi rin ci hə yat yol da şı Pi-
ra yə nin məş hur sev gi he ka yə si səh nə ləş di ri lə cək. Ta ma şa-

nın prem ye ra sı iyu nun 13-də baş tu ta caq.
“Bey nəl xalq Kol lek tiv Teat rı” (“In ter-
na tional Col lec ti ve Theat re”) tə rə fi n dən 
səh nə yə qo yu la caq ta ma şa nın qu ru lu-
şu nu ya zar Ful ya Di ner ve rib. Na zim 
Hik mə ti Bri son Cons Ol mən, Pi ra yə ni 

isə tür ki yə li akt-
ri sa və ope ra 

sə nət çi si Elif 
Sa vaş can-
lan dı ra caq. 
Ta ma şa in-
gi lis cə səh-

nə ləş di ri lə-
cək.

İngilislərin lüğəti 
zənginləşib 
İn gi lis di li nin “Mer riam-Webs ter” 

izah lı lü ğə ti nə 1700 ye ni söz əla-
və edi lib. Ye ni söz lə rin ara sın da 
tverk, mem, fo to bom ba, emod zi 

söz lə ri və bir ne çə ab re viatu ra var.
“Zn.ua” say tı xə bər ve rir ki, bu lü ğə tə 

son il lər gün də lik hə yat da iş lə nən müx-
tə lif mə na lı söz lər da xil edi lib. Əla və 
edil miş söz lə rin mə na la rı be lə açıq la nıb: 
Tverk sö zü nün mə na sı bə də nin bir his sə-
si nin hə rə kət et di ril di yi, baş qa his sə lə ri-
nin isə ta ma mi lə hə rə kət siz qal dı ğı rəqs 
de mək dir. Emod zi sö zü ki çik təs vir, elekt-
ron kom mu ni ka si ya sın da me saj mətn lə ri nə 
(SMS, email) əla və edi lən sim vol və ya iko na, 
mem sö zü ilk növ bə də üs lub və ya müəy yən 
mə də niy yət lər ara sın da in san la rın bir-bi ri ilə dav ra nı şı, ikin ci mə na sı 
isə diq qə ti cəlb edən və so sial şə bə kə lər də ak tiv ya yı lan ob yekt, fo to-
bomb feili isə göz lə nil məz za ra fat mə na sı nı ve rir. Lü ğə tə ye ni ab re viatu-
ra lar da əla və edi lib.

“Mer riam-Webs ter” lü ğə ti nin ta ri xi XIX əsr dən baş la yır. İlk də fə bu lü-
ğət də in gi lis di lin də olan söz lə rin Ame ri ka və Bri ta ni ya va riant la rı ve ri lib.

“Qızıl ordu” Türkiyədə
Əfsanəvi rus xor qrupu “Qı zıl Ordu” iyunun 

13-də Türkiyədə - İstanbul və Ankarada 
verəcəkləri konsertlər üçün sürprizlər 
hazırlayır.  Qrup konsertdə İstiqlal 

marşını, eləcə də, Barış Mançonun, Kayahanın 
mahnılarını ifa edəcək. Bu barədə xorun rəhbəri Vik-
tor Petroviç məlumat verib. Qrup eyni zamanda rus xalq mahnıları, 
Motsart, Verdi kimi klassiklərdən də musiqilər səsləndirəcək.

“Qı zıl ordu” xor qrupu illər əvvəl Türkiyədə konserti zamanı Tarkanın 
mahnılarından birini uğurla səsləndirərək dünya mətbuatının gündəminə 
gəlmişdi.

Hazırladı: NARINGÜL

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)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Kü çə rəs sa mı Benk si nin 1990-cı ilin son la rın da fur qon da çə-
kil miş “Sus qun çox luq” (“Si lent Ma jo rity”) əsə ri Pa ris də 
“Drout” hər ra cı na çı xa rı lıb. Əsə rin baş lan ğıc qiy mə ti 400 
min funt (550 min av ro) təş kil edir. Bu ba rə də “Eksp res” 

nəş riy ya tı xə bər ve rib. “Sus qun çox luq” əsə ri 1990-cı ilin son la rın da 
“Qlas ton be ri” mu si qi fes ti va lı za ma nı təd bi rin qo naq la rı nın ya şa dı-
ğı fur qon da çə ki lib. Rəs sam bu əsə ri üç gü nə çə kib.

Benk si bri ta ni ya lı kü çə rəs sa mı dır. Onun qraffi    ti lə ri 1990-cı il lə rin əv vəl lə-
rin dən kü çə lər də gö rün mə yə baş la yıb. Ha zır da Benk si nin əsər lə ri mil yon lar la 
dol la ra sa tı lır. Hətt  a rəs sa mın hə ya tın dan bəhs edən “Su ve nir dü-
ka nın dan çı xış” ad lı fi lm də çə ki lib.

Benksinin əsəri 
hərraca çıxarıldı

H nın prem ye ra sı iyu nun 13-də baş tu ta caq.
“Bey nəl xalq Kol lek tiv Teat rı” (“In ter-
na tional Col lec ti ve Theat re”) tə rə fi n dən 
səh nə yə qo yu la caq ta ma şa nın qu ru lu-
şu nu ya zar Ful ya Di ner ve rib. Na zim 
Hik mə ti Bri son Cons Ol mən, Pi ra yə ni 

isə tür ki yə li akt-
ri sa və ope ra 

sə nət çi si Elif 
Sa vaş can-
lan dı ra caq. 
Ta ma şa in-
gi lis cə səh-

nə ləş di ri lə-
cək.

İngilislərin lüğəti 

Nazim Hikmət-Pirayə 
sevgisi Hollivudda

Hyustonun 
sirli ölümü 

barədə kitab  
Kurt Ko beyn, Maykl Cek-

son ki mi dün ya ul duz-
la rı ba rə də ki tab la rın 
müəl li fi , jur na list Yen 

Qal pe rin Uit ni Hyus to nun müəm-
ma lı ölü mü ba rə də əsər ya zıb. O, 
ki ta bı ya xın gün lər də oxu cu la ra 
təq dim et mə yə ha zır la şır. Qal pe-
rin bu ra da heç kə sin bil mə di yi 
fakt la rı bü tün çıl paq lı ğı ilə oxu cu-
la ra təq dim edə cə yi ni de yib.

Əf sa nə vi ifa çı Uit ni Hyus ton 11 
fev ral 2012-ci il də Be ver li Hilz ho te lin-
də ki nöm rə sin də dün ya sı nı də yi şib.

Agent
007-nin yeni 

macəraları
Bu ilin pa yı zın da 

əf sa nə vi ob raz 
Ceyms Bon dun 
ye ni ma cə ra la rın-

dan bəhs edən ki tab işıq üzü gö rə-
cək. Dün ya mət buatı nın yaz dı ğı na 
gö rə, bö yük in ti zar la göz lə ni lən 
ki tab sent yab rın 8-də Bö yük Bri ta-
ni ya da oxu cu la ra təq dim olu na caq.

Əsə rin müəl li fi  En to ni Qo ro-
vits dir. Müəl li fi n söz lə ri nə gö rə, 
ki tab da baş ve rən ha di sə lər XX 
əs rin 50-ci il lə rin də cə rə yan edir.

dol la ra sa tı lır. Hətt  a rəs sa mın hə ya tın dan bəhs edən “Su ve nir dü-
ka nın dan çı xış” ad lı fi lm də çə ki lib.

zənginləşib 
və edi lib. Ye ni söz lə rin ara sın da 
tverk, mem, fo to bom ba, emod zi 

“Zn.ua” say tı xə bər ve rir ki, bu lü ğə tə 
son il lər gün də lik hə yat da iş lə nən müx-
tə lif mə na lı söz lər da xil edi lib. Əla və 
edil miş söz lə rin mə na la rı be lə açıq la nıb: 
Tverk sö zü nün mə na sı bə də nin bir his sə-
si nin hə rə kət et di ril di yi, baş qa his sə lə ri-
nin isə ta ma mi lə hə rə kət siz qal dı ğı rəqs 
de mək dir. Emod zi sö zü ki çik təs vir, elekt-
ron kom mu ni ka si ya sın da me saj mətn lə ri nə 
(SMS, email) əla və edi lən sim vol və ya iko na, 
mem sö zü ilk növ bə də üs lub və ya müəy yən 

Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” 
şeir antologiyası) kitabları şəhərin aşağıdakı 

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.

bomb feili isə göz lə nil məz za ra fat mə na sı nı ve rir. Lü ğə tə ye ni ab re viatu-

“Mer riam-Webs ter” lü ğə ti nin ta ri xi XIX əsr dən baş la yır. İlk də fə bu lü-
ğət də in gi lis di lin də olan söz lə rin Ame ri ka və Bri ta ni ya va riant la rı ve ri lib.

“Qızıl ordu” Türkiyədə
fsanəvi rus xor qrupu “Qı zıl Ordu” iyunun 
13-də Türkiyədə - İstanbul və Ankarada 

mahnılarını ifa edəcək. Bu barədə xorun rəhbəri Vik-
tor Petroviç məlumat verib. Qrup eyni zamanda rus xalq mahnıları, 
Motsart, Verdi kimi klassiklərdən də musiqilər səsləndirəcək.

“Qı zıl ordu” xor qrupu illər əvvəl Türkiyədə konserti zamanı Tarkanın 
mahnılarından birini uğurla səsləndirərək dünya mətbuatının gündəminə 

Hazırladı: NARINGÜL
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