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“Heydər Əli yev və Azər baycan dili” 
möv zu sun da se mi nar ke çi ri lib

Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də Azər bay can 
xal qı nın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli-

ye vin ir si nin, döv lət çi lik fəl sə-
fə si nin təd qi qi və ge niş təb li ği 
məq sə di lə “Hey dər Əli yev və 
Azər bay can di li” möv zu sun da 
növ bə ti el mi-prak tik se mi nar 
ke çi ri lib.

APA-nın mə lu ma tı na gö rə, H. Əli-
ye vin ana dan ol ma sı nın 92-ci il dö nü-
mü ərə fə sin də təş kil olu nan təd bir də 
ic ti mai-si ya si xa dim lər, res pub li ka 
üz rə Hey dər Əli yev mər kəz lə ri, ali 
təh sil müəs si sə lə ri və ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də Mər kə zin Hey dər Əli-
yev ir si nin təd qi qi və el mi araş dır-
ma lar de par ta men ti nin di rek to ru 
Mə həb bət Meh di ye va bil di rib ki, 
Mər kəz fəaliy yə tə baş la dı ğı gün-
dən H. Əli ye vin hə yat və fəaliy yə-
ti ni, onun zən gin si ya si ir si ni təd qiq 
et mək, azər bay can çı lıq fəl sə fə si ni, 
döv lət çi lik ideolo gi ya sı nı mə nim sə-
mək və təb liğ et mək məq sə di lə bir 
çox iş lər apa rır. Bu nun la ya na şı, bu 
qu rum tə rə fi n dən Azər bay can ədə-
biy ya tı nı, mə də niy yə ti ni, ta ri xi ni xa-
ri ci öl kə lər də təm sil və təb liğ et mək, 
Azər bay can ic ti maiy yə ti ni xa ri ci öl-
kə lə rin in cə sə nət nü mu nə lə ri ilə ta-
nış et mək məq sə di lə bir çox la yi hə-
lər hə ya ta ke çi ri lir. Bu sə bəb dən də 
Hey dər Əli yev Mər kə zi qı sa vaxt da 
həm res pub li ka mız da, həm də xa ri ci 
öl kə lər də bö yük şöh rət qa za nıb.

Hey dər Əli yev ir si nin öy rə nil mə si 
üz rə se mi nar lar la yi hə si nin növ bə ti 
məş ğə lə si nin ak tual mə sə lə yə həsr 
olun du ğu nu bil di rən M. Meh di ye-
va H. Əli ye vin bü tün sa hə lər ki mi 
Azər bay can di li nin in ki şa fı na da çox 
bö yük önəm ver di yi ni vur ğu la yıb.

Se mi nar da Azər bay can da Ata-
türk Mər kə zi nin di rek to ru, Mil li 
Məc li sin mə də niy yət ko mi tə si nin 
səd ri, AMEA-nın müx bir üz vi Ni-
za mi Cə fə rov Azər bay can di li nin 
həm ümum xalq di li, həm də döv lət 
di li ki mi in ki şa fın da Hey dər Əli ye-
vin əvəz siz xid mət lə rin dən da nı şıb. 
Alim vur ğu la yıb ki, H. Əli ye vin 
mil li dil qu ru cu lu ğu si ya sə ti onun 
mil li döv lət qu ru cu lu ğu si ya sə ti nin 
tər kib his sə si ola raq bü töv bir sis-
tem təş kil edir. Bu müd rik şəx siy-
yə tin Azər bay ca na rəh bər lik et di yi 
ilk il lər dən son dövr lə rə dək apar-
dı ğı dil si ya sə tin də hər han sı bir tə-
rəd dü də, ya xud tə sa dü fə nə nə zə ri, 
nə də təc rü bi ola raq rast gə lin mir.

H. Əli ye vin Azər bay ca na rəh-
bər li yə gəl di yi döv rün mən zə rə-
si ni ya ra dan N.Cə fə rov qeyd edib 
ki, Azər bay can di li ke çən əs rin 
60-cı il lə ri nin so nu 70-ci il lə ri nin 
əv vəl lə ri nə pa ra dok sal bir və ziy-
yət də gə lib çı xıb. Əsas pa ra doks 
isə on dan iba rət idi ki, di lin in ki-
şaf po ten sialı ki fa yət qə dər güc lü 
ol sa da, onun si ya si nü fu zu, yə ni 
döv lət di li ola raq möv qe yi məh-
dud laş dı rı lıb, hətt  a hər han sı di lin 
in ki şa fı üçün mü hüm ha di sə lər-
dən olan et nik - mə də ni kon tekst-
dən, yə ni di gər qo hum türk dil lə ri 
ilə kon takt lar dan məh rum edi lib.

Ali min fi k rin cə, H. Əli ye vin döv-
lət baş çı sı ki mi uğur lu dil si ya sə ti 
yü rüt mə si nin baş lı ca sə bəb lə rin dən 
bi ri mil li dil qu ru cu lu ğu təc rü bə si-
nin ol ma sı, ikin ci si, hə min təc rü bə ni 
də rin dən öy rən mə si, ənə nə ni da vam 
et dir mə si idi sə, üçün cü sü, ona sö zün 

ge niş və bö yük mə na sın da, ya ra dı-
cı mü na si bə ti idi: “Hey dər Əli ye vin 
so vet döv rün də Azər bay ca na rəh-
bər lik edər kən yü rüt dü yü mil li dil 
si ya sə ti ki fa yət qə dər müs tə qil li yi ilə 
se çi lib. Xalq gör dü ki, res pub li ka nın 
ye ni rəh bə ri kənd zəh mət keş lə ri ilə 
gö rüş lər dən baş la mış Azər bay can 
Döv lət Uni ver si te ti nin (in di ki Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti) ya rım əsr lik yu-
bi ley məc li si nə, Azər bay can ya zı çı la-
rı nın qu rul tay la rı na qə dər xal qın öz 
di lin də – Azər bay can di lin də da nı şır. 
Azər bay can ədə biy ya tı nın, ümu-
mən mə də niy yə ti nin klas sik lə ri nin 
ümum xalq sə viy yə sin də ke çi ri lən 
yu bi ley lə ri həm də ana di li nin ge-
niş miq yas da təb li ği de mək idi. Xalq 
özü nün Ni za mi, Nə si mi, Fü zu li, Xə-
tai, Va qif, Za kir, Mir zə Fə tə li Axund-
za də, Aşıq Ələs gər, Mir zə Cə lil, Mir-
zə Ələk bər Sa bir, Hü seyn Ca vid və 
Sə məd Vur ğun ki mi da hi lə ri nin döv-
lət və döv lət baş çı sı miq ya sın da nə 
qə dər yük sək qiy mət lən di ril dik lə ri ni 
gör dük cə özü də yük sə lir di”.

N. Cə fə rov vur ğu la yıb ki, H. Əli-
yev res pub li ka ya rəh bər lik et di yi 
dövr lər də ək sə riy yə ti ana di lin də 
ya zan müasir Azər bay can ya zı çı la rı-
nın nü fu zu nu o za ma na dək gö rün-
mə miş bir sə viy yə yə qal dı rıb, onu 
so vet ideolo gi ya sı nın in zi ba ti təz-
yiq lə rin dən cə sa rət lə qo ru yub, mil li 
de mok ra tik dün ya gö rü şü nün ya yıl-
ma sı üçün ge niş mey dan açıb. Çox 
mü hüm tə şəb büs lər dən bi ri Azər-
bay can SSR Ali So ve ti nin növ bə dən-
kə nar VII ses si ya sın da (1978-ci il) 
res pub li ka nın ye ni Kons ti tu si ya sı-
nın qə bul olun ma sı idi. Bu mü hüm 
döv lət sə nə di nin 73-cü mad də sin də 
Azər bay can di li nin res pub li ka da 
döv lət di li ol ma sı təs bit edi lib.

Bil di ri lib ki, xal qın tə kid li tə lə bi 
ilə ye ni dən Azər bay can rəh bər li yi-
nə gə lən, müx tə lif xa rak ter li hərc-
mərc lik lə rin, iğ ti şaş la rın, da ğın tı la-
rın qar şı sı nı ala raq öl kə ni müs tə qil 
in ki şaf yo lu na çı xa ran H. Əli ye vin 
1993-cü il dən 2003-cü ilə dək mil li 
dil qu ru cu lu ğu sa hə sin də gör dü yü 
iş lər həm miq ya sı, həm də məz mu-
nu eti ba ri lə mü qa yi sə siz dir.

N. Cə fə rov H. Əli ye vin müs tə qil lik 
il lə rin də Azər bay can di li nin in ki şa fı, 
təd ri si, döv lət di li nin tət bi qi işi nin tək-
mil ləş di ril mə si is ti qa mə tin də at dı ğı 
ad dım lar dan da bəhs edib. Alim diq-
qə tə çat dı rıb ki, H. Əli ye vin mil li dil 
si ya sə tin dən da nı şar kən çox mü hüm 
bir mə sə lə ni də qü rur la qeyd et mək 
la zım dır: “Hey dər Əli yev dün ya nın 
o möh tə şəm döv lət adam la rın dan dır 
ki, güc lü na tiq lik is te da dı na ma lik idi 
və da hi şəx siy yət Azər bay can di li ni 
yal nız ürək dən sev mə si, onun döv lət 
di li hü quq la rı nı mü da fi ə edib mil li 
və bey nəl xalq nü fu zu nu yük səlt mə si 
ilə de yil, həm də bu dil də gö zəl da-
nış ma sı, hər kə sə nü mu nə gös tər mə-
si ilə ona ta ri xi şöh rət qa zan dır dı, elə 
bir abi də ucalt dı ki, bun dan son ra kı 
nə sil lər ana di li ni, döv lət di li ni bir də 
ona gö rə se və cək lər ki, bu dil Hey dər 
Əli ye vin di li dir”.
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Ba kı da Mü ha ri bə, 
Əmək və Si lah lı 
Qüv və lər Ve te ran la-
rı Təş ki la tı nın ye-

ni in zi ba ti bi na sı nın açı lı şı 
olub.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va ye ni in zi ba ti bi-
na nın açı lı şın da iş ti rak edib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı in zi ba ti 
bi na nın rəm zi açı lı şı nı bil di rən 

len ti kə sib. Son ra xa ti rə şək li çək-
di ri lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev bi na da 
ya ra dıl mış şə rait lə ta nış olub.

Da ha son ra döv lə ti mi zin baş çı sı 
ve te ran lar la gö rü şüb.

İl ham Əli yev Mü ha ri bə, Əmək və Si lah lı 
Qüv və lər Ve te ran la rı Təşki la tı nın ye ni 

in zi ba ti bi na sı nın açı lı şın da iş ti rak edib

  “Av ro pa da bə zi təş ki lat lar 
Azər bay ca na qar şı əda lət siz 
möv qe də da ya nıb. Xü su si-
lə Er mə nis ta nın Azər bay can 
tor paq la rı nı iş ğal et mə si, 
küt lə vi qət liam lar tö rət mə si 
gün də mə gə ti ril mir. Bu, əda-
lət siz lik dir”.

Bu ba rə də APA-ya Ni der land 
Yə hu di Ta rix mu ze yi nin həm səd ri 
və ma liy yə çi si, Av ro pa-Ni der land 
iş adam la rı As so si ya si ya sı nın vit-
se-pre zi den ti, Be ne lüks öl kə lə ri 
üz rə yə hu di lob bi si nin rəh bə ri 
Joel Fres ko de yib.

O bil di rib ki, bu gün Av ro pa da 
Ya xın Şərq də baş ve rən fa ciələr, 
Uk ray na da kı ha di sə lər qız ğın mü-
za ki rə olu nur, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nə isə sət hi ya naş ma 
möv cud dur: “Bi zim üçün er mə ni-
lər tə rə fi n dən Xo ca lı da tö rə di lən 
qət liam İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
za ma nı yə hu di lə rə hə ya ta ke çi ri-
lən soy qı rı mı ilə ey ni dir. Er mə nis-
tan Dağ lıq Qa ra bağ da in san lı ğa 
sığ ma yan ci na yət lər tö rə dib və 
bu nun ca va bı nı ver mə li dir”.

Lob bi rəh bə ri onu da de yib ki, 
Azər bay can hə qi qət lə ri nin dün-
ya ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sın da 
Azər bay can dias po ru na hə mi şə 
dəs tək ol ma ğa ha zır dır lar.

Qeyd edək ki, “APA Hol-
ding”in Azər bay can Dias por la 

İş üz rə Döv lət Ko mi tə si ilə bir gə 
hə ya ta ke çir di yi “Sər həd dən kə-
nar azər bay can lı lar...” ad lı la yi-
hə çər çi və sin də Av ro pa nın bir 
ne çə öl kə sin də fəaliy yət gös tə-
rən azər bay can lı lar la gö rüş lər 
ke çi ri lir.

“Xo ca lı fa ciəsi yə hu di lə rə qar şı 
tö rə di lən soy qı rı mı ilə ey ni dir”

“Gənc lər par kı”nda Gül bay ra mı ke çi ri lib
  V.Mus ta fa za də adı na mə də-
niy yət mər kə zi nin Pi ral la hı 
İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Gənc lər par-
kı”nda ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin ana dan ol ma sı nın 92-ci 
il dö nü mü nə həsr olun muş 
Gül bay ra mı ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, təd bir də 
mək təb li lə rin, ye ni yet mə lə rin əl iş lə-
rin dən iba rət sər gi nü ma yiş et di ri lib.

Çı xış edən lər Azər bay can ta ri xi nin 
son 30 ili nin bö yük döv lət ida rə çi li-
yi təc rü bə si nə, fe no me nal tə fək kü rə, 
zən gin bi li yə və dün ya gö rü şü nə ma-
lik gör kəm li si ya si xa dim, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin adı ilə sıx bağ lı ol-

du ğu nu bil di rib lər. O, ha ki miy yə-
tə gə li şi ilə mil li ideolo gi ya nın, mil li 
şüurun oyan ma sı na əvəz siz töh fə ve-
rib. Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin so vet döv rün də öl kə mi zə müd rik 
rəh bər li yi nə ti cə sin də Azər bay can 
ge ri də qal mış aq rar öl kə dən mü hüm 
sə na ye res pub li ka sı na çev ri lib.

Bil di ri lib ki, xal qın tə kid li tə lə bi 
ilə Ulu Ön də rin ha ki miy yə tə qa-
yı dı şı öl kə ni xaos və anar xi ya dan, 
və tən daş mü ha ri bə si təh lü kə sin dən 
qur ta rıb, in ki şaf yo lu na çı xa rıb.

Təd bir də ta nın mış in cə sə nət us-
ta la rı nın və mə də niy yət mər kə zi nin 
öz fəaliy yət dər nə yi nin üzv lə ri nin 
ifa sın da kon sert təq dim olu nub.



Bu gün Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin El mi Şu ra sı nın növ bə-
ti top lan tı sı baş tu tub. Top lan tı da “Öl kə nin ali təh sil 
ocaq la rın da tər cü mə çi lik ix ti sa sı nın təd ri si” möv zu-

sun da mü za ki rə lər apa rı lıb.
Tər cü mə sa hə sin də ya şa nan 

prob lem lər, tər cü mə ix ti sa sı na yi-
yə lən mək üz rə olan qa bi liy yət li 
tə lə bə lə rin, təh si li ni ya rı da kə sib 
xa ri ci öl kə lər də da vam et dir mə-
si, tər cü mə çi lik ix ti sa sı təd ri si nin 
ye ni dən, bey nəl xalq stan dart la ra 
uy ğun şə kil də qu rul ma sı, sinx ron 
və ikin ci di lin təd ri si üz rə təh sil 
ba za sı nın ya ra dıl ma sı, pro fes sor-

müəl lim he yə ti nin xa ri ci öl kə lər də 
ix ti sa sar tır ma təh si li nə cəlb edil mə-
si, Azər bay can di li və ədə biy ya tı 
fən lə ri nin ya zı lı və şi fa hi təd ri si nin 
zə ru ri li yi, öl kə nin bü tün  sa hə lə rin-
də an la şıl maz lıq və xə ta lar tö rə dən 
tər cü mə çi lə rin mü va fi q qu ru mun 
xü su si ra zı lı ğı əsa sın da fəaliy yət 
gös tər mə si nin va cib li yi və sair bu 
ki mi mə sə lə lə rə to xu nu lub.

Təd bir də Mər kə zin El mi Şu ra sı nın 
səd ri, Tər cü mə Mər kə zi nin di rek to ru 
Afaq Mə sud, Şu ra nın üzv lə ri – Azər-
bay ca nın Ma ca rıs tan Res pub li ka sın-
da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri 
Vi la yət Qu li yev, ADU-nun rek to ru 
Sə məd Se yi dov, Xə zər Uni ver si te ti-
nin rek to ru Ham let İsa xan lı, Tu rizm 
Uni ver si te ti nin rek to ru Cə fər Cə-
fə rov, Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun di-
rek tor müavi ni Pa şa Əlioğ lu, Tə lə bə 
Qə bu lu üz rə Döv lət Ko mis si ya sı nın 
Ali Təh sil İda rə si nin mü di ri Na tiq 
Əli yev, pro fes sor Vi la yət Ha cı yev və 
baş qa la rı iş ti rak edib lər.

İc las haq qın da ge niş ma te rial “Ay-
dın Yol” qə ze ti nin növ bə ti sa yın da 
nəşr olu na caq.
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Qələbənin
70 illiyi 
“Yaddaş 
körpüsü”ndə

Ma yın 7-də Azər-
bay can İs tiq lal 
Mu ze yin də “Yad-
daş kör pü sü” 

möv zu sun da sər gi ke çi ri lib.
Azər TAc xə bər ve rir ki, İkin-

ci Dün ya mü ha ri bə sin də fa şizm 
üzə rin də Qə lə bə nin 70 il li yi nə 
həsr olun muş sər gi də mu ze yin 
fon dun da sax la nı lan pla kat kol-
lek si ya sı və 1941-1945-ci il lər 
mü ha ri bə si ni əks et di rən müx tə-
lif əş ya lar nü ma yiş olu nub.

Mu ze yin di rek to ru Fə ri də 
Şəms bil di rib ki, Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 2015-
ci il 23 fev ral ta rix li Sə rən ca mı ilə 
təs diq edil miş “1941-1945-ci il lər 
mü ha ri bə sin də qə lə bə nin 70 il lik 
yu bi le yi nə ha zır lıq və yu bi le yin 
qeyd olun ma sı üz rə Təd bir lər 
Pla nı”na əsa sən ke çi ri lən bu sər-
gi nin bö yük əhə miy yə ti var.

Bil di ri lib ki, İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə si il lə ri bə şə riy yət üçün 
ən ağır və dəh şət li dövr olub. 
O il lər də Azər bay can xal qı həm 
ön cəb hə də, həm də ar xa cəb hə-
də bö yük qəh rə man lıq gös tə rib. 
1941-1945-ci il lər də 700 min dən 
çox azər bay can lı oğul və qız lar 
Qaf qaz dan Ber li nə qə dər mü ba-
riz yol ke çib lər. On lar dan 123-ü 
So vet İtt  i fa qı Qəh rə ma nı adı na 
la yiq gö rü lüb, bir ço xu or den və 
me dal lar la təl tif olu nub. Mü ha-
ri bə il lə rin də Azər bay can neft çi-
lə ri öl kə yə 75 mil yon ton neft, 22 
mil yon ton ben zin və baş qa neft 
məh sul la rı ve rib lər. Qə tiy yət lə 
de mək olar ki, fa şizm üzə rin də 
qə lə bə nin qa zan ma sın da Ba kı 
nef ti əsas amil lər dən bi ri olub.

Təd bir də Ve te ran lar Şu ra sı-
nın, Res pub li ka Gənc Tu rist lər 
və Di yar şü nas lıq Mər kə zi nin 
üzv lə ri, Mil li Qvar di ya nın, Da xi-
li Qo şun la rın əs gər lə ri və di gər 
qo naq lar iş ti rak edib lər.

Göygöldə 
kitab bayramı

Göy göl Ra yon Mə-
də niy yət və Tu rizm 
Şö bə si nin dəs tə yi 
və Mər kə zi Ki tab-

xa na Sis te mi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 
92-ci il dö nü mü mü na si bə ti lə 
“Sən elə bir zir və sən” ad lı VIII 
ümum res pub li ka ki tab bay ra-
mı ke çi ri lib.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
ki tab bay ra mı Hey dər Əli yev 
adı na mə də niy yət və is ti ra hət 
par kın da təş kil olu nub. Park ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin, dün ya 
alim və fi  lo sofl  a rı nın elm, bi-
lik və ki tab haq qın da de dik lə ri 
müd rik kə lam lar ya zıl mış pla-
kat lar, gül-çi çək, şar lar la bə zə-
di lib.

Təd bir də ra yon ic ra ha ki miy-
yə tin dən, təh sil şö bə sin dən, 
uşaq mu si qi mək tə bin dən, di gər 
ida rə və təş ki lat lar dan nü ma-
yən də lər və mək təb li lər iş ti rak 
edib lər. “Ta ri xi ya ra dan da hi 
şəx siy yət”, “Yer li ya zar la rı mız”, 
“Yad dan çıx maz Qa ra bağ”, “Ye-
ni ki tab lar”, “Ba kı-2015” Bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı”, “2015-ci il 
“Kənd Tə sər rü fa tı ili”dir”, “Ki-
tab xa na mı zın ən çox oxu nan 
ki tab la rı”, “Da nı şan ki tab lar”, 
“Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı uşaq-
la rın gö zü ilə”, “Mil li mə nə vi 
də yər lə ri miz”, “Hər gün tə zə 
ki tab la se vin di rin uşa ğı, Ki tab 
tu tan əl lə rin sön məz olur çı ra ğı” 
və di gər müx tə lif möv zu lar da 
təş kil olun muş ki tab sər gi lə rin-
də müx tə lif elm sa hə lə ri ni əha tə 
edən 3000-dək nəşr iş ti rak çı la ra 
təq dim edi lib. “Ba ca rıq lı əl lər” 
ad lı sər gi də təq dim olu nan sə nət 
əsər lə ri iş ti rak çı la rın bö yük ma-
ra ğı na sə bəb olub.

Təd bir Göy göl Ra yon Mə-
də niy yət Mər kə zi nin “Nər giz” 
folk lor kol lek ti vi nin mu si qi 
nöm rə lə ri və “Ba har” rəqs qru-
pu nun şən rəqs lə ri ilə da vam et-
di ri lib.

“Şuşa həsrəti” adlı sərgi açılıb
Ma yın 7-də Azər bay-

can Xal ça Mu ze yin-
də Şu şa şə hə ri nin 
iş ğa lı nın 23-cü il-

dö nü mü ilə bağ lı “Şu şa həs rə ti” 
ad lı sər gi açı lıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, açı lış 
mə ra si min də Şu şa nın xal ça us ta-
la rı nın Azər bay can in cə sə nə ti nə 
töh fə lə rin dən da nı şı lıb. Qeyd olu-
nub ki, Azər bay can in cə sə nə ti nin 
ta cı sa yı lan Şu şa xal ça la rı xal qın 
mil li ənə nə lə rin dən bəh rə lə nə rək, 
daim di na mik şə kil də in ki şaf edən 
sə nət nö vü olub. Bu ənə nə yə sa diq 
qa lan Azər bay can Xal ça Mu ze yi-
nin Şu şa fi  lialı 1992-ci il də er mə ni 
iş ğa lı ərə fə sin də Şu şa mu zey lə ri 
ara sın da öz eks po nat la rı nı tam şə-
kil də xi las et mə yə mü yəs sər olub. 
Mu zey əmək daş la rı nın fə da kar lı-
ğı nə ti cə sin də XIX-XX əsr lə rə aid 
olan 200-dən çox xal ça və xal ça 
mə mu la tı, bə dii tik mə, ge yim, 
zər gər lik mə mu la tı xi las edi lib. 
Mə də niy yə tə, ta ri xə, kök lə rə bağ lı 
olan fə da kar mu zey əmək daş la rı 
bu gö zəl əsər lə rin yad əl lər də qal-
ma ma sı üçün eks po nat la rın xey li 
his sə si ni ağır şərt lər al tın da, min 
bir əziy yət lə dö yüş zo na sın dan çı-
xa rıb lar.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Şu şa fi  lialı 
bu gün öz fəaliy yə ti ni Azər bay can 
Xal ça Mu ze yin də da vam et di rir. 
Fi lial qaç qın sə nət kar la rı mu ze yə 
cəlb edir, on la rın əl iş lə rin dən iba-
rət sər gi lər təş kil edir, Va şinq ton da 
fəaliy yət gös tə rən Qa ra bağ Fon du 
ilə in for ma si ya mü ba di lə si apa rır, 
Qa ra bağ xal ça la rı nın təb li ği, təd qi-
qi ilə bağ lı iş lər gö rür, Şu şa xal ça la-
rı haq qın da el mi-təd qi qat mə qa lə-
lə ri, buk let lər nəşr et di rir.

Son ra sər gi ilə ta nış lıq olub.
Sər gi də qə dim el sə nə ti ni bu gün 

də ya şa dan us ta lar - əs lən şu şa-

lı olan Kə ma lə Ələk bə ro va, la çın lı 
Ay na Hə sə no va və Hə qi qət Mir-
zə ye va tə rə fi n dən to xun muş Qa-
ra bağ mək tə bi nə aid xal ça və xal ça 
mə mu lat la rı nü ma yiş et di ri lib.

Təd bir iş ti rak çı la rı fi  zi ki məh-
du diy yət li məc bu ri köç kün lə rin əl 
iş lə ri nə, “Düş mə nin əməl lə ri” ad-
lı rəsm sər gi si nə, “İş ğal olun muş 
əra zi lər” haq qın da pla kat la rı na, 
elə cə də “Şu şa şə hə ri iş ğal dan əv-
vəl və son ra” ad lı vi deoçar xa bö-
yük ma raq la ba xıb lar.

Təd bir mu si qi proq ra mı ilə da-
vam edib.

Tərcümə Mərkəzinin
Elmi Şurasının
növbəti iclası keçirilib

“Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatının 
qalibləri müəyyən edilib
Mə də niy yət və Tu-

rizm Na zir li yi nin 
“Qı zıl Kəl mə” Ədə-
bi Mü ka fa tı nın qa-

lib lə ri müəy yən edi lib.
APA-nın mə lu ma tı na gö rə, Mir zə 

Fə tə li Axun dov adı na Mil li Ki tab xa-
na da ke çi ri lən mü ka fat lan dı rıl ma 
mə ra si min də çı xış edən mə də niy-
yət və tu rizm na zi ri Əbül fəs Qa-
ra yev bil di rib ki, mü ka fat üçün 60 
əsər təq dim olu nub və on lar dan 
nəsr, poezi ya, ədə bi tən qid və pub li-
sis ti ka, bə dii tər cü mə, uşaq lar üçün 

ya zıl mış əsər lər və şans no mi na si-
ya la rı üz rə qa lib lər müəy yən lə şib.

Ə. Qa ra yev qeyd edib ki, mü-
ka fat yük sək bə dii və sə nət kar lıq 
key fi y yət lə ri nə ma lik ədə bi əsər-
lə ri də yər lən dir mək, təb liğ et mək, 
is te dad lı ədib lə rin sə mə rə li ya ra dı-
cı lıq ax ta rış la rı na zə min ya rat maq 
məq sə di ilə iki il dən bir ke çi ri lir.

Mün sifl  ər he yə ti nin qə ra rı ilə 
nəsr no mi na si ya sın da mü ka fa ta 
Na tiq Məm məd li və Şə mil Sa diq, 
poezi ya no mi na si ya sın da Əh məd 
Qə şə moğ lu və Ra miz Məm məd-
za də, ədə bi tən qid və pub li sis ti ka 
üz rə Azər Tu ran və Bə dir xan Əh-
mə dov, bə dii tər cü mə üz rə Şi xə li 
Əli yev və Ka zım Sə li mov, uşaq lar 
üçün ya zıl mış bə dii əsər lər no mi-
na si ya sı üz rə Qə şəm İsa bəy li və 
Se vinc Nu ru qı zı, “Şanş” hə vəs lən-
di ri ci ödü lü üz rə Fuad Ba ban lı və 
Rə şid Fax ra lı la yiq gö rü lüb.
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Qo bus tan da qə dim in san lar vəh-
şi ma ral la rı hay la yıb sıl dı rım qa ya la ra 
qıs na yır dı lar. On la rın ge ri yə yo lu ol-
mur du. İn di özü mü o vəh şi ma ral la-
rın ye rin də hiss edi rəm. Er mə ni lə rin 
yan dır dı ğı, da ğıt dı ğı Şu şa kadr la rı nı, 
ye rə sə rə lən miş “ŞU ŞA” löv hə si ni gör-
mü süz? Bax, mə nim içim o kadr lar da 
gör dü yü nüz mən zə rə ni xa tır la dır. Hə lə 
bir az da on dan pis gün də dir. Xa hiş edi-
rəm, mə ni itt  i ham et mə yin. Mən Şu şa da 
çox ol mu şam. Bə zən bir aya ki mi qal mı-
şam da. Mən Şu şa nı qa rış-qa rış gəz mi-
şəm. Ya dım dan çıx mır, Pe ter burq da 
hə kim li yi oxu yub gə lən Əb dül kə rim 
bəy Meh man da ro vun ev- mu ze yi nin 
bi rin ci mər tə bə si nin daş di va rın da kı 
kül bə lə rə ( dörd künc oyuq lar) təəc cüb-
lə bax dı ğı mı gö rən bə ləd çi qız mə nə 
iza hat ver miş di: qon şu kənd lər dən gə-
lən xəs tə lə rin at la rı üçün bu kül bə lə rə 
ar pa tö kür dü lər. On da mən bu in san-
lı ğa, bu bö yük lü yə hey ran qal mış dım. 
Xəs tə lər öz ye rin də, de mə, hə kim Meh-
man da rov uzaq yol gə lən yor ğun at la rı 
da dü şü nür müş (Meh man da rov sağ 
ol say dı, de yər dim ki, sağ əli bi zim hə-
kim lə rin ba şı na). Bəs, bu ali cə nab lı ğın, 
bu mə də niy yə tin yi yə si olan bir ki şi nin 
o ya ra şıq lı mül kü nün düş mən əlin də 
qal ma ğı na ya nıb tö kül mə yim?

Mən Göv hər Ağa məs ci di nin qa-
ba ğın da (bu ra “Mey dan” de yir di lər) 
şu şa lı pəh lə van Qa çay la, onun ba şı na 
yı ğı lan ca van lar la o qə dər söh bət et-
mi şəm ki! Elə o söh bət et di yi miz ye rin 
beş-on ad dım lı ğın da kı ba la ca ba za rın 
için də ki çay xa na da sə hər-sə hər is ti 
tən dir çö rək lə ye di yim bal la qay ma-
ğın da dı in di də da ma ğım da dı... 

Yay idi. Otuz il əv vəl dən da nı şı-
ram. Ax şa müs tü şu şa lı dos tum la 
“Mey dan” tə rə fə ge dir dik. Bir dən 
kü çə nin ba şın dan açıq rəng li bir 
“Vol qa” keç di. Dos tum tez dil lən di: 

“Bəs tə kar Sü ley man Ələs gə rov du. 
Bi lir sən də, şu şa lı dı, hər yay bur da dı”.

Mən bir sö zü bi tir mə miş, o bi ri nə 
ke çi rəm, bi li rəm. Höv sə ləm çat mır, 
səb rim da ra lır, val lah. Bəl kə də bu 
yaz dıq la rım heç ki mə la zım de yil. 
Fi ru din Şu şins ki nin 1963-cü il də çap 
olun muş na zik qa bıq lı “Şu şa” ki ta bı-
nı, azı əl li də fə və rəq lə mi şəm. İn di də 
hər dən o dün ya ya ge də-ge də, or da kı 
boz-bu la nıq fo to şə kil lə rə ba xıb, fi k rə 
ge di rəm. Yo ru lu ram, gö yə çı-
xı ram. 

Sü ley man Ələs gə rov la bağ lı sö züm 
ya rım çıq qal dı. Şu şa nın iş ğa lın dan, 
har da sa yed di-sək kiz il son ra olar dı. 
Şu şa ilə bağ lı te le vi zi ya ve ri li şi nə mü-
sa hi bə al maq üçün Sü ley man müəl-
lim gi lin evi nə get miş dim. O, köh nə 
Hü sü Ha cı yev kü çə sin də, bəs tə kar lar 
evin də ya şa yır dı. Bi zi bi na nın qa ba-
ğın da qar şı la dı. Evə qalx dıq. İş ota-
ğın da di var lar, pi a no nun üs tü, ki tab 
do la bı nın qa ba ğı, bir söz lə, göz də yən 
hər yan Şu şa nın fo to la rı, tab lo la rı ilə 
do lu idi. Mən də li ol dum. “Bu ki şi çox 
ya şa ya bil məz, ürə yi part la ya caq” - ilk 
ağ lım dan ke çən fi  kir bu ol du. Qoy Sü-
ley man müəl li min ru hu mə ni ba ğış la-
sın. Da ha mü sa hi bə sin də nə de di, nə 
da nış dı, heç nə ya dım da de yil. 

Kə dər, kə dər gə ti rər. Aşa ğı dü şən-
də, Sü ley man müəl lim, səhv elə mi-
rəm sə, ikin ci mər tə bə də ayaq sax la dı: 

- Olar mı ki, beş-üç kəl mə də To-
fi q Qu li yev da nış sın? – de yə, mə-
nə üz tut du. Əl bətt  ə ki, ra zı laş dım. 
Sü ley man müəl lim sağ tə rəf də ki 
qa pı nın zən gi ni nə qə dər çal sa da, 
ca vab gəl mə di. Son ra o, qa pı nı 
yum ru ğu ilə döy mə yə baş la dı. Ye-
nə içə ri dən səs eşi dil mə di. Sü ley-
man müəl lim mə yus hal da:

- Yə qin, in di ya tıb. Bir az da qu-
la ğı ağır eşi dir, - de di, - bi lir siz, 
To fi q müəl li min hə yat yol da şı rəh-
mə tə ge dib. Bu yaş da ar vad öl dü-
sə, he sab elə, özün öl mü sən.

Əla və edim ki, Sü ley man müəl li-
min ota ğın da kı o fo to şə kil lə ri gör mə-
səy dim, müt ləq ona Şu şa da ol du ğum 
gün lər dən söz aça caq dım. La kin onun 
qı rı mın dan o də qi qə ba şa düş düm ki, 
bu xa ti rə lə ri di lə gə tir səm, onun ya ra-
sı nın kö zü nü qo part mış ola cam. 

Mən Sü ley man Ələs gə rov la bağ lı 
söh bə tə bir az dan ye nə qa yı da ca ğam. 

Üze yir Ha cı bə yo vun 100 il li yi nin 
ke çi ril mə si haq qın da YU NES KO-
nun qə ra rı var dı. 1985-ci il, sent yab-
rın 18-də da hi bəs tə ka rı mı zın ad 
gü nün də, bö yü yüb ba şa çat dı ğı Şu-
şa da onun hey kə li nin və ev-mu ze-
yi nin açı lı şı ol ma lı idi. Bü tün bun lar 
sent yab rın 18-i yox, okt yab rın 5-də 
ol du. Çün ki - axı, biz bi zik- bu iş lə-
ri vax tın da çat dı ra bil mə dik. Xa tır-
la dım ki, YU NES KO bu yu bi ley lə 
bağ lı qə ra rı bir il əv vəl ver miş di.

O təd bir lər də, res pub li ka mı zın o 
vaxt kı baş çı sı Kam ran Ba ğı rov, mə-
də niy yət na zi ri Za kir Ba ğı rov, Po lad 
Bül bü loğ lu və mosk va lı mu si qi şü nas-
lar çı xış et di lər. On la rın için də ən çox 
ya dım da qa la nı SS Rİ Bəs tə kar lar İtt  i-
fa qı nın bi rin ci ka ti bi Ti xon Xren ni ko-
vun çı xı şın da kı bir fi  kir ol du: “ Üze yir 
bəy çox bö yük bəs tə kar dı. Mən ilk də-
fə di onun doğ ma Şu şa sın da olu ram. 
Ba yaq ma şın dan dü şən də, bu gö zəl 
şə hə rə və onun bül lur göy lə ri nə ba-
xan da, dü şün düm ki, be lə yer də Ha-
cı bə yov ki mi nə həng bir mu si qi çi nin 
do ğul ma sı çox tə biidi”.

 Bax, 1992-ci il ma yın 10-da bi lən-
də ki, Şu şa nı er mə ni qul dur la rı tu-
tub, ən bi rin ci ya dı ma dü şən ru si ya lı 
bəs tə ka rın bu söz lə ri ol du. Bir də öz-
özü mə inil də di yim söz: “Qəhr ol sun 
biz lə rə”. Fi kir ləş dim ki, yə ni in di Şu-
şa da, o bül lur göy lə rin al tın da Bül bül 
ki mi sə si olan er mə ni do ğu la caq? O 
gü nü sə hər dən ax şa ma ki mi ba şı-
na daş dəy miş to yuq ki mi gəz dim. 
O gü nü özü mü elə to yuq gö zün də 
gö rür düm. Bəl kə də, bir az pis, bəl-
kə də on dan bir az da aşa ğı. O ge cə 
sar sın tı dan bir ya zı da qa ra la dım. 
Bə li, ya zı. Bu da ba car dı ğı mız iş. Mə-
ni ba ğış la yın, o ya zı şeir jan rın da idi. 
Cə mi ilk iki mis ra sı nı de yi rəm si zə: 

“İla hi, bi zə bir dib siz də rə ver,
Do lu şub, giz lə nək də rin li yin də ...”
Ha mı sı nı ona gö rə yaz mı ram ki, 

həm mə nə nif rət edər siz, həm də 
özü nü zə. 

Bu ne çə il də Şu şay la bağ lı çox ya zı-
lar oxu mu şam. On lar dan ən çox mə ni 
ye rim dən tər pə dən is te dad lı jur na list, 
şu şa lı Hik mət Sa bi roğ lu nun bir fi k ri 
olub: “Bir var Şu şa da öl mək, bir də 
var Şu şa sız öl mək. Şu şa da ölən bir 
də fə, Şu şa da öl mə yən hər gün ölür”. 
Təx mi ni be lə qa lıb ya dım da. Bir də 
Sə xa və tin ürə yi mi qa na dön də rən 
“Bül bül, sə nin işin qan dı” ha ra yı öl-
dü rür mə ni. Bir də... di ri qal ma ğım.

Mən Uni ver si te tin ta ri xin də oxu-
mu şam. Er mə ni daş nak la rı nın rus lar-
la bir lə şib bi zə qar şı tö rət dik lə ri qan lı 
soy qı rım la rı, Azər bay can Cüm hu riy-
yə ti və onun par laq si ma la rı haq qın da 
çox lu te le ve ri liş lər ha zır la mı şam. Şa-
ma xı da, Qu ba da 1918-ci ilin mart qır-
ğın la rı nın şa hid lə rin dən, bu döv rün 
təd qi qat çı alim lə rin dən nə qə dər mü-

sa hi bə lər al mı şam. 

Er mə ni mil lət çi lə ri nin ci na yət lə rin dən 
bəhs edən bi zim və xa ri ci müəl lifl  ə rin 
ne çə-ne çə ki ta bı nı oxu mu şam. De mək 
is tə yi rəm ki, Şu şa nın, elə cə də di gər 
tor paq la rı mı zın tu tul ma ğı nı beş-üç 
er mə ni dıl ğı rı nın aya ğı na yaz maq dü-
şün cə sin də olan bir sa də löhv de yi ləm. 
Olub ki, kənd də, hə yət-ba ca da la zım-
sız yer də bi tən ye kə bir alaq otu nu əl 
atıb çı xart maq is tə mi şəm. An caq dar-
tan da gör mü şəm ki, bu alaq dan, az 
qa la bir metr ara lı da tor paq tər pə nir, 
kö kü o qə dər uzaq la ra ge dib. Er mə ni 
qul dur la rı nın tor paq la rı mız dan çı xa-
rıl ma sı na bu alaq mi sa lın da ba xı ram. 
Da ha xaç yü rüş lə rin dən, Xo ca lı fa-
ciəsi nə ki mi uzun bir ta ri xə qa yıt maq 
is tə mi rəm.

 80-ci il lə rin or ta la rı idi. Şu şa ya ge-
dir dik. Şə hə rin gi rə cə yin də ki kil sə nin 
ya nın da sü rü cü dos tum dan xa hiş elə-
dim ki, ma şı nı sax la sın. Bur da saq qal-
lı bir er mə ni elekt rik mi şa rın da üz lük 
daş kə sir di. Onun si fə ti və ba xış la rı acı, 
ya şıl bi bə ri xa tır la dır dı. Ət raf qum, se-
ment və daş la do lu idi. Kil sə ni tə mir 
edir di lər. Nə so ruş dum sa da, bu er mə-
ni dən bir ca vab ala bil mə dim. Mən heç 
vaxt kil sə də ol ma mış dım. İca zə alıb, 
dos tum la içə ri keç dim. Yu xa rı qalx-
dım. Kil sə nin üst his sə si nin dörd bir 
tə rə fi n də də xaç şə kil li şü şə siz pən cə-
rə lər var dı. Mən o pən cə rə- xa çın için-
də ayaq üs tə da ya nan da, ba şım dan 
yu xa rı, hə lə bir az da yer qa lır dı, yə ni 
bu xaç şə kil li pən cə rə lər o qə dər bö yük 
idi. Da la ğım sanc dı. Dos tu ma de dim 
ki, val lah, bu şı dır ğı kil sə tə mi rin dən 
gö züm su iç mir. Nə sə bur dan qa ra bir 
niy yə tin qo xu su gə lir. Fik ri mi bir az 
da açıq la yan dan son ra, dos tum şaq-
qa naq çə kib gül dü. Onun sə si kil sə də 
əks-sə da ver di. İn di də Şu şa adı gə lən-
də, dos tu mun o qal tan lı gü lü şü səs lə-
nir qu laq la rım da. Kil sə nin so yu ğun da 
bu za dö nən o gü lüş iyir mi üç il di ki, 
xən cər ki mi içi mi doğ ra maq da dı...

Ötən ilin fev ra lın da Sü ley man 
Ələs gə ro vun 90 il li yi ilə bağ lı 
H.Əli yev Sa ra yın da bö yük bir təd-
bir ke çi ri lir di.

Ar dı 6-cı sə hi fə də

Mən bu ya zı nı 
yaz maq is tə-
mir dim, çün-
ki Şu şa haq-

qın da dı. Düş mən əlin də 
qa lan tor paq dan nə ya-
za san? Ya xud yaz dı ğı nın 
qiy mə ti nə ola caq? Və 
ümu miy yət lə, bu xa ti rə-
ağ laş ma ki mə gə rək di, 
nə yə gə rək di? Lap min 
də nə be lə ya zı ol sun, gu-
ya bu nun la Şu şa nın ya-
rım ca qa rış tor pa ğı qa-
yı da caq? Bi li rəm, mə nə 
pes si mist de yə cək siz. 
Bə li, mən pes si mis təm. 
Bəs “Şu şa” de mək-
dən di li qa bar bağ la yan 
adam op ti mist ola caq? 
De yə cək siz ki, Şu şa mə-
də niy yət be şi yi miz dir, 
kon ser  va to ri ya mız dır, 
Üze yir bəy, Se yid Şu şins-
ki, Bül bül... nə qə dər nə-
həng lər çı xıb or dan, bəs 
on lar dan yaz ma yaq? Ya-
zaq! Bəs son ra ney lə yək? 
Ana rın “Uzun öm rün ak-
kord la rı”na nə qə dər 
ürə yin part la ya-part la ya 
ba xa san. Nə qə dər? Şəx-
sən mən son il lər bu fil-
mə ba xa bil mi rəm. Bax-
mı ram! Bi lin, Cey hun 
Mir zə ye vin Xo ca lı mü-
si bə ti ni gös tə rən “Fər-
yad” fil mi nə bu gü nə ki-
mi bax ma mı şam. Val lah 
– bil lah, ba xa bil mi rəm. 
Ona bax sam, mə nə elə 
gə lir ki, qum ki mi da ğı-
lıb tor pa ğa qa rı şa cam. 
Ağa cı di bin dən kə sən də, 
gör mü süz ne cə yı xı lır? 

Mən o ağa cın 
h a  l ı n  d a -

yam.

Fi ru din Şu şins ki nin 1963-cü il də çap 
olun muş na zik qa bıq lı “Şu şa” ki ta bı-
nı, azı əl li də fə və rəq lə mi şəm. İn di də 
hər dən o dün ya ya ge də-ge də, or da kı 
boz-bu la nıq fo to şə kil lə rə ba xıb, fi k rə 
ge di rəm. Yo ru lu ram, gö yə çı-

sent yab rın 18-i yox, okt yab rın 5-də 
ol du. Çün ki - axı, biz bi zik- bu iş lə-
ri vax tın da çat dı ra bil mə dik. Xa tır-
la dım ki, YU NES KO bu yu bi ley lə 
bağ lı qə ra rı bir il əv vəl ver miş di.

soy qı rım la rı, Azər bay can Cüm hu riy-
yə ti və onun par laq si ma la rı haq qın da 
çox lu te le ve ri liş lər ha zır la mı şam. Şa-
ma xı da, Qu ba da 1918-ci ilin mart qır-
ğın la rı nın şa hid lə rin dən, bu döv rün 
təd qi qat çı alim lə rin dən nə qə dər mü-

sa hi bə lər al mı şam. 

Ar dı 6-cı sə hi fə dəAğa cı di bin dən kə sən də, 
gör mü süz ne cə yı xı lır? 

Mən o ağa cın 
h a  l ı n  d a -

yam.
ge di rəm. Yo ru lu ram, gö yə çı-
xı ram. 

təd qi qat çı alim lə rin dən nə qə dər mü-
sa hi bə lər al mı şam. 



(Əv və li ötən sa yı mız da)
So na dək bu bi ça rə nin qət li nin hə-

qi qi sə bə bi mə lum ol ma dı. Əsas eh-
ti mal ki mi, onun öz qə ze tin də (“XX 
əs rin ka ri ka tu ra sı” ) Qor ve ca maatı-
nı açıq-ay dın təh qir et mə si gös tə ri-
lir di. Gu ya ca maat bu nu qey rə ti nə 
sı ğış dır ma mış, onu cə za lan dır maq 
qə ra rı na gəl miş di. Nə ti cə də Qor ve 
sa kin lə rin dən olan Əbül qa sim xan 
onu mən zi lin də gül lə lə miş di. 

Eş qin ölü mün dən bir-iki gün qa-
baq öz qə ze tin də yaz mış dı: “Bu nə 
cüm hu riy yət oyu nu dur ki, onu yal-
nız Qər ve sa kin lə rin dən iba rət olan 
bir ovuc kənd ada mı mü da fi ə edir?!” 
Bir qi sim adam de yir di ki, bu işin 
pla nı nı Mə həm məd Qəv vam (Qəv-
va müs-səl tə nə) özü çə kib. Onun isə 
məq sə di xal qın için də bö yük hör mə ti 
və nü fu zu olan Eş qi ni qət lə ye tir mək-
lə gü na hı Rza nın boy nu na at maq 
və xal qı onun əley hi nə qal dır maq 
olub. Mə həm məd Qəv vam o za man 
Mə həm məd Hə sən Mir zə nin ya xın 
adam la rın dan, da ha doğ ru su onun 
əsas mü şa vir lə rin dən idi. O, cüm hu-
riy yə ti Qa car səl tə nə ti üçün bö yük 
təh lü kə he sab edir di. 

Mən ki mə və nə yə aid ol ma sın dan 
ası lı ol ma ya raq, mə şum və acı xa ti rə-
lə ri ya da sal ma ğı xoş la mı ram, keç mi-
şin xoş gün lə ri ni ya da sal ma ğı se vi-
rəm. Mə nim bu şa kə ri mi ha mı bi lir. 

... Nə isə, bu söh bət lər lə bir az ağ-
zı mı zın da dı nı də yiş dik. Göz lə nil-
mə dən or ta ya gəl miş şeir və şair lik 
ba rə də bü tün bu keç miş xa ti rə lər dən 
son ra onu qeyd et mə li yəm ki, mən 
özüm şəx sən azə ri di lin də ya zı lan 
şeir lə ri bü tün dün ya poezi ya sın dan 
yük sək tu tu ram. Bu fi  kir də yəm ki, 
dün ya da heç bir dil, şeir qi raəti üçün 
azə ri di li qə dər ka mil ola bil məz. Mu-
si qi sa hə sin də də Azər bay can mu si-
qi si ni bü tün dün ya mu si qi lə rin dən 
üs tün tu tu ram. On dan da son ra fars 
di li (is tər şeir di li, is tər sə də nəsr di li 
ol sun) in sa nın da xi li hiss və duy ğu la-
rı nın iz ha rı üçün ən uy ğun dil dir. 

Bən də niz də bü tün İran xal qı ki mi 
Ha fi  zi İra nın bi rin ci şairi he sab edir 
və ona föv qə la də və qey ri-a di də rə-
cə də ürək dən bağ lı yam. 

Mə ni ya xın dan ta nı yan lar, mə nim-
lə bir lik də olan lar bi lir lər ki, Ha fi  zin 
di va nı öm rüm bo yu hə mi şə əli min al-
tın da olub, onun di va nı na bax ma dan 
han sı sa işə baş la dı ğım (Tər cü mə çi-
dən: Ta cül mü lük bu ra da bir za man lar 
İran da ge niş ya yıl mış “Ha fi z fa lı”na 
işa rə edir. Be lə ki, adam lar hər han sı 
bir işə baş lar kən niy yət edib Ha fi  zin 
“Di van”ını açar və nə zər də tu tul muş 
bey ti oxu yar dı lar. Uğur lu beyt ol say-
dı, niy yət edi lən işə dər hal baş la nı-
lar dı, uğur suz beyt ol duq da hə min iş 
tə xi rə sa lı nar dı) ya dı ma gəl mir. Mə-
həm mədr za da mə nim Ha fi  zə bağ lı-
lı ğı mı, onu ürək dən sev di yi mi bi lir di.

O, öl kə ni ida rə et mə yə tə zə cə baş-
la dı ğı vaxt lar da mən çox ni ga ran-
çı lıq ke çi rir, bə zən həf tə lər lə nor-
mal ya ta bil mir dim. Bu na gö rə də 
tez-tez “Ha fi z fa lı” açır dım. 

... Ha fi z dən son ra Xəy ya ma bö-
yük sev gim var dı, si zə qə ri bə gəl sə 
də, de mə li yəm ki, hə yat da nə za man 
çə tin li yə və na ra hat lı ğa dü çar olur-
dum sa, Xəy ya mın şeir lə ri ni oxu yub, 
sa kit lə şir dim. Xəy yam hə qi qə tən də 
dün ya nı düz gün ba şa düş müş dü...
Rza şah haq qın da xa ti rə lər

Rza ilk dövr lər də kəm sa vad bir 
adam idi. O, rus la rın ka zak di vi-
zionun da xid mət et di yi üçün rus di-
lin də də fars di lin də ki ki mi da nı şır dı. 
Türk cə ni (azə ri cə) də yük sək sə viy yə-
də bi lir di. Föv qə la də ayıq və is te dad lı 
in san idi. Bir müd dət in gi lis sə fi r li yin-
də in gi lis sə fi  ri nin mü ha fi  zə xid mə-
ti nin rəisi ki mi ça lış dı ğın dan in gi lis 
di li ni də bir qə dər öy rən miş di. Fars ca 
üzün dən oxu ma ğı da ba ca rır dı, yə ni 
elan la rı çox yax şı və asan lıq la oxu yur-
du, am ma yaz ma ğı ba ca mır dı. Hər bi 
qüv və ilə Teh ra na da xil olub, or du 
ko man da nı və zi fə si nə tə yi nat alan-
dan dər hal son ra özü nün qü sur la rı na 
və kəm-kə sir lə ri nə diq qət ye tir mə yə 
baş la dı və ilk növ bə də yaz ma ğı öy-
rən mək üçün xü su si müəl lim tut du. 
Ümu miy yət lə, Rza ki mi gö rür dü sə, 
on dan ya zıb-oxu ma ğı öy rən mə yə ça-
lı şır dı. Be lə lik lə, qı sa müd dət də yaz-
ma ğı öy rən di və onu da de yim ki, 
yax şı xətt  i var dı. Mən ge cə lər onun la 
iş lə yir dim: ya nın da otu rub şeir lər de-
yir, o isə yaz ma ğı məşq elə yir di. 

Rza nın sa vad lan ma sı işi o qə dər 
yax şı ge dir di ki, qı sa müd dət də is-
tə di yi nə nail ol du. O, son ra lar mü-
tə ca sir lə ri (üs yan çı la rı) əz mək üçün 
Xür rə ma ba da, Xu zis ta na or du ye ri-
dən də, bu yü rü şün ay rı-ay rı de tal-
la rı nı əks et di rən bir “Sə fər na mə” 
(“Xu zis tan sə fər na mə si”) də yaz dı. 
Əs lin də, bu gün Rza şaha sa vad-
sız dı de yən lər onu təh qir edir lər.

Bu, düz gün ya naş ma de yil. Mən əv-
vəl də de mi şəm ki, Rza bir ye tim uşaq 

olub, çə tin lik və mə şəq qət lər lə bö-
yü müş dü. O za man təh sil, sa vad 
ali tə bə qə yə: var lı və im kan lı-
la ra məx sus idi. Şah za də lə rin, 
ağa za də lə rin ço xu, əsil-nə ca-
bə ti he sa bı na biz dən yük sək də 

da ya nan la rın uşaq la rı ev lə rin də 
tə li mat çı, müəl lim, sa-

vad lı adam lar ol du ğu 
hal da, sa vad al mır-
lar sa, bir ye tim, im-
kan sız uşaq ne cə sa-
vad la na bi lər di.

Rza nın sa vad sız ol ma sı nın gü na-
hı onun özün də de yil di. Ək si nə, o, 
ba ca rıq lı və qüd rət li şəxs ol muş du 
ki, bu bi sa vad  lı ğın mü qa bi lin də o 
mər tə bə yə yük səl miş, öl kə nin ali 
baş ko man da nı ol muş du. 

Son ra dan elə ki, im kan tap dı “yü-
zil lik yo lu bir ge cə də keç di”, qı sa 
müd dət də sa vad al dı və hətt  a bir 
çox sa vad lı la rı qa baq la dı. Təh sil al-
dıq dan son ra isə əv vəl dən ma raq-
lan dı ğı və özü nə ku mir he sab et di yi 
Na po leon ba rə də ki tab la rı top la dı, 
onun hə ya tı nı, mü ba ri zə yo lu nu 
öy rən mə yə baş la dı. Onun Na po-
leona bö yük sev gi si var dı. Son da 
ta le yi də Na po leonun ta le yi ki mi 
ol du, məm lə kət dən sür gün edil di...

(Qeyd: Rza şa hın ölü mün dən son ra 
Mə həm mədr za nın gös tə ri şi ilə onun cə-
na zə si Teh ra na gə ti ril di. Mə həm mədr za 
ata sı nın Na po leona sev gi si ni bil di yi nə gö-
rə Rey şə hə rin də (Teh ra nın cə nu bu) onun 
üçün Na po leon Bo na par tın aram ga hı nın 
ey ni olan bir məq bə rə ucalt dır dı. Hə min 
məq bə rə İs lam in qi la bı na qə dər, yə ni 
1357-ci ilə dək (1978) sağ-sa la mat qal-
mış dı. İn qi la bın qə lə bə sin dən son ra bö yük 
rəh bə rin gös tə ri şi ilə Şeyx Sa diq Xal xa li 
(İn qi lab məh kə mə si) tə rə fi n dən da ğı dıl dı) 

Yu xa rı da qeyd et di yim ki mi, Rza ayıq 
adam idi, çox şey dən mə lu ma tı var dı, 
am ma bu nu bü ru zə ver mir di, ək sə riy-
yət elə gü man elə yir di ki, o, heç nə dən 
xə bə ri ol ma yan sa də lövh bir əs gər dir.

Dok tor Loğ ma nüd-döv lə Əd həm sa-
ray hə ki mi idi və Rza onun xət ri ni çox 
is tə yir di. Bir gün Loğ ma nüd-döv lə sa-
ray da olar kən Rza şah on dan so ruş du:

- Siz ne çə qar daş sı nız?
Loğ ma nüd-döv lə:
- Ca nım si zə qur ban, üç qar daş,-

de di, - Can ni sar, Hə ki müd-döv lə, 
Ələ mül-mülk...

Rza Hə ki müd-döv lə yə tam so-
yuq qan lı lıq la nə zər ye ti rə rək de di:

- Si zin ara nız da bir lo tu da olub. 
So na dək öz ər ba bı na xə ya nət et mə-
di, ölə nə qə dər onun ya nın da ol du! 

Rza bu nun la çox la rı nın bil mə di yi 
və Loğ ma nüd-döv lə nin bərk-bərk 
giz lət di yi bir mə sə lə yə to xun muş du. 
Be lə ki, on la rın (Loğ ma nüd-döv lə-
gi lin) Mir zə Sa leh ad lı bir qar daş la rı 
da ol muş du. Mir zə Sa leh Əh məd şa-
hın nö kə ri ol muş, son ra dan onun la 
bir gə Fran sa ya köç müş dü. Rza nın 
de di yi ki mi, bu adam ölə nə dək öz 
ər ba bı nın ya nın da qal mış və tam 
sə da qət lə ona xid mət et miş di. Am-
ma Loğ ma nüd-döv lə Rza şah dan 
qorx du ğu üçün Qa ca riy yə sa ra yı nın 
nö kər lə rin dən olan dör dün cü qar da-
şı nın adı nı çək mə miş di. 

Di gər bir xa ti rəm Rza nın İraq 
sər həd di nə sə fə ri ilə bağ lı dır. Rza 
öl kə nin cə nub tə rə fi  nə sə fə rə ge-
dən də yo lu bir sər həd böl gə si nə 
dü şür və bu ra da Kəs ra ta ğı na baş 
çək mək is tə yir. Kəs ra ta ğı İraq 
əra zi sin də ol du ğun dan, dər hal 
la zı mı rəs miy yət ye ri nə ye ti ri-
lir və te leg ram gön də ri lir. İraq 
Mə dain va li si Rza nı qar şı la ma-
ğa gə lir. Mən bu əh va la tı Rza nın 
xü su si hə ki mi Hü seyn qu lu xan 
İs fən di ya ri nin (ba cı mın əri) di lin-
dən eşit mi şəm. 

Rza Kəs ra ta ğı na ça tır və yük sək 
ey va na ba xa raq yol yol daş la rın dan 
so ru şur:

- Si zin fi k ri niz cə, mən adi ləm, yox-
sa Ənu şi ra van?

Mol la Za man və di gər mü şa yi-
ət çi lər ağız la rı nı yal taq ca sı na açıb 
Rza nın adil və əda lət li ol maq da 
mis li-bə ra bə ri ol ma dı ğı nı de yir-
lər. Rza adə ti üz rə hər kə sə öz 
xis lə ti nə uy ğun söz de mək və yal-
taq lan maq im ka nı ve rir. Ha mı öz 
sö zü nü de yən dən və yal taq lıq mü-
sa bi qə si ba şa ça tan dan son ra Rza 
on la rın ün va nı na bir ne çə yağ lı sö-
yüş səs lən di rir və de yir:

- Pə dər sux tə lər! Ənu şi ra van ona 
gö rə adil idi ki, ət ra fın da Bü zürc-
mehr hə kim ki mi adil in san lar var 
idi. Mə nim sə ət ra fı mı si zin ki mi 
fi  lan-fi  lan ol muş lar bü rü yüb, mən 
ne cə adil ola bi lə rəm! 

(Qeyd: Rza şa hın ya xın la rın dan bi-
ri de yir di ki, o, həd dən ar tıq sö yüş cül 
adam idi və bə dən üzv lə ri ilə bağ lı olan 
çar va dar sö yüş lə ri nin ən be tə ri ni bi lir 
və on la rı mü ra ciət et di yi və qı na dı ğı 
ya xın la rı nın, və zir-və kil lə ri nin, məm-
lə kət mə sul la rı nın ün va nı na səs lən-
di rir di.. Rza şa hın sö yüş lə ri o qə dər 
“can lı” və iti olur du ki, onu bir cüm lə 
ilə yal nız be lə yu var laq laş dır maq olar: 
O, sö yü şün “şan-şöh rə ti ni”, “lə ya qə-
ti ni” “ən uca zir və yə qal dı ran ye ga nə 
şəxs” ol muş dur). 

Xu zis tan os tan da rı Rza şa hın me-
şə lik dən və ağac lar dan xo şu gəl di yi-
ni bil di yi üçün onun sə fər gün lə rin də 
xey li xur ma ağa cı nı kö kün dən çı xa-
rıb, şa hın keç di yi yol la rın hər iki tə rə-
fi n də tor pa ğa bas dır mış və bu gün kü 
dil lə de sək de ko ra si ya ya rat mış dı. Ət-
raf da heç nə yi gö zün dən qa çır ma yan 
Rza ağac la ra diq qət ye ti rir və qə fi l dən 
sü rü cü yə ma şı nı sax la ma ğı əmr edir.

Av to mo bil da ya nan dan son ra ma şın-
dan dü şən Rza şah bir-iki ad dım at maq 
və yor ğun lu ğu nu çı xar maq bə ha nə si 
ilə ağac la ra tə rəf ad dım la yır və ci bin-
dən dəs mal çı xa rıb dəs mal la al nı nın tə-
ri ni si lə rək, bir ağa ca söy kən mək is tə yir. 

La kin o, ağa ca söy kə nən ki mi ağac aşır! 
Bu qay da ilə o, di gər xur ma ağac la rı nı 
da yox la yır və gö rür ki, os tan dar sa də cə 
“de ko ra si ya qur muş dur”. Dər hal əmr 
edir ki, hə min os tan da rı gə ti rib, şal laq-
la sın lar. 

... Mə nim çox lu be lə xa ti rə lə rim var, 
sa də cə yad da şı mı qur da la ma lı yam ki, 
on lar dan bə zi lə ri ni ya da sa lım. Sə fər-
dən gə lən də, məc lis dən qa yı dan da, 
əh va lı yax şı olan an lar da ba şı na gə-
lən lə ri mə nə da nı şar dı. Kaş ki, on la rın 
ha mı sı nı o za man qey də alay dım. 

İran da ilk təy ya rə qə za sı 
Əl bətt  ə, xa ti rə lər acı və şi rin olur. 
İn di Si zə İran da ilk təy ya rə qə za-

sı ba rə də bir acı xa ti rə da nı şa ca ğam. 
Hər il mehr ayın da Kən kən di nin ət-
ra fın da ha va uçu şu nü ma yi şi olar dı. 
Bu ha va uçu şu nü ma yi şin də or du 
əmir lə ri, si ya sət çi lər, hər si nif, dəs-
tə və tə bə qə dən olan öl kə bö yük lə ri 
xa nım la rı ilə iş ti rak edər di lər. Nü-
ma yiş proq ra mı na əsa sən, üç qı rı-
cı təy ya rə dən iba rət eki pa jın min 
iki yüz metr hün dür lü yə qal xa raq, 
düş mən təy ya rə lə ri nin hü cu mu nun 
qar şı sı nı al ma sı plan laş dı rı lır dı. 

Gu ya pu lem yot atəş lə ri al tı na düş-
dü yü tə səv vür edi lən bom bard man çı 
təy ya rə lər dən bi ri gö rü nən mə sa fə də 
özü nü vu rul muş ki mi gös tə rir və ar-
xa sı üs tə çev ri lə rək üzüaşa ğı enir. Bu 
çox ma raq lı və qor xu lu mən zə rə idi, 
çün ki təy ya rə çi çev ril mə ma nev ri ni 
ye rə çox ya xın mə sa fə də hə ya ta ke çir-
mə li olur du. Pi lot təy ya rə ni vax tın da 
çe vir mə li idi ki, ye rə də yib part la ma-
sın. Bu işi ye ri nə ye tir mək üçün o za-
ma nın ən çe vik təy ya rə çi lə rin dən bi ri, 
təy ya rə çi lik sa hə sin də ki fa yət qə dər 
təc rü bə si olan mər hum Sər van Ca nab 
nə zər də tu tul muş du.

Nü ma yi ş Rza nın, ailə mi zin, or du-
nun yük sək rüt bə li za bit lə ri nin, si ya si 
və maarif iş çi lə ri nin iş ti ra kı ilə baş la-
dı və proq ra mın bi rin ci his sə si yax şı 
keç di. 
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

İran 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.

So na dək bu bi ça rə nin qət li nin hə-
qi qi sə bə bi mə lum ol ma dı. Əsas eh-
ti mal ki mi, onun öz qə ze tin də (“XX 
əs rin ka ri ka tu ra sı” ) Qor ve ca maatı-
nı açıq-ay dın təh qir et mə si gös tə ri-
lir di. Gu ya ca maat bu nu qey rə ti nə 
sı ğış dır ma mış, onu cə za lan dır maq 
qə ra rı na gəl miş di. Nə ti cə də Qor ve 

Bu, düz gün ya naş ma de yil. Mən əv-
vəl də de mi şəm ki, Rza bir ye tim uşaq 

olub, çə tin lik və mə şəq qət lər lə bö-
yü müş dü. O za man təh sil, sa vad 
ali tə bə qə yə: var lı və im kan lı-
la ra məx sus idi. Şah za də lə rin, 
ağa za də lə rin ço xu, əsil-nə ca-
bə ti he sa bı na biz dən yük sək də 

da ya nan la rın uşaq la rı ev lə rin də 
tə li mat çı, müəl lim, sa-

vad lı adam lar ol du ğu 
hal da, sa vad al mır-
lar sa, bir ye tim, im-
kan sız uşaq ne cə sa-
vad la na bi lər di.

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 

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Sonuncu İran
şahının sarayında

saraydaxili intriqalar
Məhəmməd Rza Pəhləvinin anası Bakılı Tacülmülükün xatirələri



Əv və li 5-ci sə hi fə də

Son ra üç bom bard man çı təy ya rə ha-
va da gö rün dü və on lar “pu lem yot atə-
şi nə tu tul du lar”. Sər van Ca na bın təy-
ya rə si da vam lı ola raq Rza nın və bi zim 
ba xış mən tə qə mi zin ya xın lı ğın da döv-
rə vu rur, föv qə la də sü rət lə ye rə ya xın-
la şır dı. Ta ma şa çı lar təy ya rə nin ma nev-
ri nə hey ran ol muş du, am ma təy ya rə 
hər də fə ye rə ya xın la şan da ni ga ran çı lıq 
qa rı şıq bir sü kut ət ra fı bü rü yür, ha mı 
onun tə zə dən dü zə lib ha va ya qalx ma-
sı nı göz lə yir di. Təy ya rə ye rin 50 metr-
li yi nə ça tan an da hiss elə dim ki, o, çox 
dəh şət li qə za as ta na sın da dır. “Ha ni ye” 
saat da 500 km sü rət lə ye rə çır pıl dı. Va-
hi mə li bir part la yış sə si eşi dil di və bir 
an son ra alov di lim lə ri yük səl di. Ha-
mı va hi mə için də ye rin də don muş du, 
heç kəs be lə bir dəh şət li qə za nı gö zü ilə 
gör dü yü nə ina na bil mir di. An caq Rza 
öz so yuq qan lı lı ğı nı qo ru ya bil di və ye-
ri miz dən qal xıb ya xın lıq da bi zim üçün 
qu rul muş xü su si ça dı ra tə rəf get dik. 

Rza ge ne ral Əh məd Nax çı va nı ça-
dı ra ça ğırt dır dı və onun üzü nə tərs 
bir şil lə iliş di rib üs tü nə qış qır dı, Rza-
nın bar maq la rı nın ye ri ge ne ral Nax-
çı va nın üzün də qal dı. Son ra şə hid 
ol muş təy ya rə çi nin ailə si nə min ri yal 
ve ril mə si ba rə də gös tə riş ver di. 

Rza ha va uçuş la rı nü ma yi şi ni sev sə 
də, o ha di sə dən son ra bir da ha ha va 
mey da nı na get mə di, sə bə bi ni isə təh lü-
kə siz lik təd bir lə ri ilə izah et di. O, de yir-
di ki, əgər o təy ya rə ba şı mı zın üs tün də 
part la say dı, ha mı mız qı rı la caq dıq. 

O za man İkin ci Dün ya mü ha ri bə-
si bü tün gü cü ilə alov lan mış dı. Ya pon 
təy ya rə çi lə ri öz lə ri nin part la yı cı mad-
də lər lə do lu olan təy ya rə lə ri ni xa ri ci 
gə mi lə rə çır pır, öz lə ri ni öl dür mək lə 
ya na şı çox say lı düş mən qüv və lə ri ni də 
məhv edir di lər. Rza bu səh nə ni gö rən-
dən son ra hər bi si lah yük lü təy ya rə nin 
ona qəsd edə bi lə cə yin dən qorx ma ğa 
baş la dı. O, həm çi nin təy ya rə lə rin tə mi-
ri ilə məş ğul olan la rın və ümu miy yət-
lə, bu işə aidiy ya tı olan şəxs lə rin ha mı-
sı nın iş də səh lən kar lı ğa yol ver mək lə ri 
adı ilə zin da na atıl ma sı na gös tə riş ver-
di. Ge ne ral Xos ro va ni ni də Dej ban zin-
da nı na gön dər di lər. Təy ya rə çi za bit-
lə rin həb sin dən bir həf tə keç miş di ki, 
on la rın hə yat yol daş la rı ya nı ma gəl di-
lər və aci za nə şə kil də de di lər:

- Hə ya ta ke çi ril miş təh qi qat nə ti cə-
sin də müəy yən olu nub ki, təy ya rə də 
heç bir tex ni ki na saz lıq ol ma yıb, mər-
hum Sər van Ca nab əla həz rət Rza şa hın, 
qo naq la rın, ta ma şa çı la rın qar şı sın da 
da ha real və hə qi qi təəs sü rat ya rat maq 
məq sə di ilə təy ya rə ni çe vi rər kən hə rə-
kət ma nev ri ni ye rə lap ya xın mə sa fə-
yə dək da vam et dir di yin dən, təy ya rə ni 
qal dır ma ğa mə sa fə sax la ma yıb, bu na 
gö rə də ha di sə baş ve rib. Bi zim ər lə ri-
mi zin bu mə sə lə də heç bir gü nah la rı 
ol ma yıb. On lar gü nah sız ol duq la rı na 
gö rə zin dan da yat ma ma lı dır lar. 

Mən qa dın la rın gə li şi ba rə də Rza-
ya mə lu mat ver dim və on dan xa hiş 
et dim ki, zin dan da kı la rı azad et sin. 
Be lə lik lə, Rza on la rın azad edil mə si 
ba rə də gös tə riş ver di. Bu acı xa ti rə ni 
ya da sal maq la de mək is tə yi rəm ki, 
Rza nın mə nə bö yük eh ti ra mı var idi, 
xa hiş lə ri mi hə mi şə ye ri nə ye ti rər di.

Bir də fə (mə nə elə gə lir ki, 1318-ci il 
(1939) idi) bir nə fər hoq qa baz şa hən-
şah lıq sa ra yı nın mar ka sı ilə bir ka ğız 
dü zəl dib, onun üzə rin də Rza nın bir 
xa hi şi ni ya zıb, al tın dan da im za at mış-
dı. Hə min ka ğız da Gi lan os tan da rın-
dan əkin üçün tor paq is tə ni lir di (De-
yə sən, on dan iş də xa hiş edi lir di). 

Fı rıl daq çı şəxs sa ray for mat lı və Rza-
nın “im za sı” olan mək tu bu os tan da rın 
ya nı na apa rır. Os tan dar isə mək tu bun 
rəs mi üs lu ba uy ğun ol ma dı ğı nı gö rüb, 
hə qi qə ti öy rə nir və ya lan çı nı həbs edə-
rək nə za rət al tın da Teh ra na gön də rir. 

Fı rıl daq çı nı dü zəlt di yi mək tub la 
bir gə Teh ra na gə tir di lər. Onu Şə hər 
sa ra yı na - Rza nın hü zu ru na çı xar dı lar. 
Bi zim ha mı mız üçün məm lə kət şa hı-
nın im za sı nı dü zəl dən ada mın kim li yi 
ma raq lı idi. Bu na gö rə də bu “şir ürə yi 
ye miş” cə sa rət li ada mı gör mə yə ha mı-
mız top laş mış dıq. 

Müəy yən olun muş vaxt-
da sax ta ka rı gə tir di lər. Rza 
bir müd dət ona diq qət lə 
ba xıb son ra so ruş du:

- Ni yə mə nim im-
za mı sax ta laş dır mı-
san? 

Hə min şəxs ba-
şı nı aşa ğı sa lıb, 
utan caq və yal va-
rı cı bir səs lə de di:

- Qur ban 
olum, çox iş siz 
gəz dim, ac 
qal dım, son ra 
be lə bir işə əl 
at dım ki, bəl kə 
bir şey çıx dı.

Rza ona ba-
xıb de di: 

- Əcəb ax-
mağ adam-
san, bil mir sən 
ki, mən özüm 
əsl im za mı 
qo yan da be  lə 
gös tə ri şi mə 
əməl elə mir-
lər?! 

Bu za ra fat-
dan son ra 
Rza o şəx sin 
mü ha ki mə 
edil mə si və 
cə za lan dı-
rıl ma sı üçün əd liy yə or qan la rı na təh-
vil ve ril mə si ba rə də gös tə riş ver di. 

İn di ica zə ver sə niz, Rza nın hə ya-
tın da baş ver miş ma raq lı ha di sə lər-
dən bə zi lə ri ni si zə da nı şa ram. Bu 
ma cə ra lar Rza nın özü üçün çox mü-
hüm və əhə miy yət li idi, o, vax tı olan-
da on la rı bi zə da nı şar dı. 

Rza şah İs ma yıl ağa nın 
mü ha si rə sin də 

 1302-ci ilin (1923) ya yın da Na zir-
lər Ka bi ne ti nin səd ri olan Rza Azər-
bay ca na və Kür düs ta na sə fər et mək 
üçün öl kə nin qər bi nə yol lan dı. Ordu 
baş çı sı Ab dul la xan Əmir Təh ma si bi n 
fəaliy yə ti və gör dü yü təd bir lər nə ti-
cə sin də Azər bay can da və ziy yət çox 
yax şı idi. 

Qə bi lə baş çı la rı nın id diala rı-
na son qo yul muş, Şah se vən lə rin 
bö yük lə ri məhv edil miş, İq ba-
lüs-səl tə nə Ma kui ara dan gö tü rül-
müş, Me ha bad kürd lə ri yer lə rin-
də otur dul muş du. Yal nız İs ma yıl 

ağa Si mit qu ya rı le qal şə kil də 
fəaliy yət gös tə rə rək si la hı nı 

təh vil ver mə miş di. O, Səl-
mas və Köh nə şəhr ət ra-
fın da za hi rən heç bir şər 
əməl tö rət mə dən ağa-
lı ğı nın öm rü nü uzat-
ma ğa ça lı şır dı. 

Teh ran dan Təb ri-
zə qə dər hər yer də 
ca maat Baş na zi ri 
ruh coş qun lu ğu 
ilə qar şı la yır dı. 
Xü su sən Təb-
riz şə hə ri ya-

xın lı ğın da bö yük 
iz di ham var dı. 
Təb ri zin 4 ki lo-

metr li yin dən şə hə-
rə qə dər olan yo lu 
av to mo bil kor te ci 
dörd saata keç di. 

(Qeyd: Bəd bəxt, 
ge ri qal mış öl kə lər də 
dik ta tu ra və to ta-
li tar ha ki miy yət lə-
rin əsa rə ti al tın da 
olan xal qı kö tək və 
si lah gü cü ilə öl kə 
rəh bə ri nin gö rü şü-
nə gə ti rir lər. On lar 
qəl bən bu ci na yət-
kar la ra nif rət et dik-
lə ri, onun qa nı nı iç-
mə yə ha zır ol duq la rı 
hal da, ke çid və xi ya-
ban la rın kə na rın da 
da ya nıb, “hiss lə ri ni” 
bi ru zə ver mə li olur lar. 

Rza və Mə həm mədr za döv rün də də 
hərb çi lə rin şa ha sə da qə ti ni gös tər mək 
üçün on la ra mül ki pal tar ge yin di rib, 
əla həz rə tə əl elə mək üçün yol bo yu dü-
zür dü lər).

P.S. Yazıdakı qeydlər “Pəh lə vi kra-
li ça sı” me muarının redaktoru Dok tor 
Əmir Xa təm Fər fər maiaya məxsusdur.

Ardı gələn sayımızda
Fars ca dan tər cü mə

et di: İb ra him QU Lİ YEV
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- Hə ya ta ke çi ril miş təh qi qat nə ti cə- Müəy yən olun muş vaxt-

Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

Müəy yən olun muş vaxt-
da sax ta ka rı gə tir di lər. Rza 
bir müd dət ona diq qət lə 
ba xıb son ra so ruş du:

- Ni yə mə nim im-
za mı sax ta laş dır mı-

Hə min şəxs ba-
şı nı aşa ğı sa lıb, 
utan caq və yal va-
rı cı bir səs lə de di:

olum, çox iş siz 

qal dım, son ra 
be lə bir işə əl 
at dım ki, bəl kə 
bir şey çıx dı.

Rza ona ba-

- Əcəb ax-

san, bil mir sən 
ki, mən özüm 

qo yan da be  lə 

əməl elə mir-

Bu za ra fat-
dan son ra 

Rza şah İs ma yıl ağa nın 
mü ha si rə sin də 

bö yük lə ri məhv edil miş, İq ba-
lüs-səl tə nə Ma kui ara dan gö tü rül-
müş, Me ha bad kürd lə ri yer lə rin-
də otur dul muş du. Yal nız İs ma yıl 

ağa Si mit qu ya rı le qal şə kil də 
fəaliy yət gös tə rə rək si la hı nı 

təh vil ver mə miş di. O, Səl-
mas və Köh nə şəhr ət ra-
fın da za hi rən heç bir şər 
əməl tö rət mə dən ağa-
lı ğı nın öm rü nü uzat-
ma ğa ça lı şır dı. 

Teh ran dan Təb ri-
zə qə dər hər yer də 
ca maat Baş na zi ri 
ruh coş qun lu ğu 
ilə qar şı la yır dı. 
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xın lı ğın da bö yük 
iz di ham var dı. 
Təb ri zin 4 ki lo-

metr li yin dən şə hə-
rə qə dər olan yo lu 
av to mo bil kor te ci 
dörd saata keç di. 

ge ri qal mış öl kə lər də 
dik ta tu ra və to ta-
li tar ha ki miy yət lə-
rin əsa rə ti al tın da 
olan xal qı kö tək və 
si lah gü cü ilə öl kə 
rəh bə ri nin gö rü şü-
nə gə ti rir lər. On lar 
qəl bən bu ci na yət-
kar la ra nif rət et dik-
lə ri, onun qa nı nı iç-
mə yə ha zır ol duq la rı 
hal da, ke çid və xi ya-
ban la rın kə na rın da 
da ya nıb, “hiss lə ri ni” 
bi ru zə ver mə li olur lar. 

Rza və Mə həm mədr za döv rün də də 
hərb çi lə rin şa ha sə da qə ti ni gös tər mək 
üçün on la ra mül ki pal tar ge yin di rib, 

Müəy yən olun muş vaxt-

Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün 

Əv və li 4-cü sə hi fə də
Ba yaq de mə dim, qoy in di de-

yim. S.Ələs gə ro vu o vaxt lar mə-
nim gö züm də ucal dan tək cə onun 
sə nə ti və Şu şa yan ğı sı de yil di. 
Bi zim kənd də La çın ad lı bir ki şi 
var dı. Qırx il əv vəl dün ya sı nı də yi-
şib. On da, mən ilk də fə Sü ley man 
müəl li mi gö rən də, elə bil dim ki, 
qar şım da da ya nan bu bəs tə boy ki-
şi La çın da yı dı. Ay Al lah, in san nə 
qə dər bir-bi ri nə ox şa yar! Da nı şı ğı, 
sə li qə li ge yi mi, ci və ki mi cəld li yi, 
nə cib li yi, ali cə nab lı ğı... ha mı sı La-
çın da yı nı xa tır la dır dı. Də fə lər lə 
xa hiş elə səm də, müm kün ol ma dı 
- Sü ley man müəl lim bi zim lə aşa ğı 
düş dü. Sa bi rin hey kə li nin ya xın-
lı ğın dan tak si ça ğır dı. Bi zi bö yük 
hör mət lə, iz zət lə AzTv-yə yo la sal-
dı. İn di Sa ray da kı təd bir də, iri mo-
ni tor da Sü ley man müəl li mə ba xıb 
təəs süfl  ə nir dim ki, axı mən bü tün 
bun la rı ona ni yə de mə dim? Ni yə 
de mə dim ki, mən Şu şa da uzaq dan 
si zin “Vol qa”nı zı gör mü şəm, bir 
də si zi tək mah nı la rı nı za və Şu şa ya 
gö rə yox, həm də bi zim La çın da-
yı ya gö rə çox is tə yi rəm. Ni yə de-
mə dim ki, ay Sü ley man müəl lim, 
Al lah haq qı, mən Şu şa nı şu şa lı lar-
dan çox is tə yi rəm. Bü tün bun la rı 
dü şü nə-dü şü nə və ürə yim part la-
ya-part la ya mo ni tor da Şu şa nın ağ-
qa ra kadr la rı na ba xır dım...

Mən zəif ada mam, tez duy ğu la-
nı ram. Bu yaş da ye nə “Ögey ana” 
fi l mi nə ba xan da, göz lə rim ya şa-
rır. İn di özü nüz de yin: ki no ha-
ra, iş ğal olun muş yurd ağ rı sı ha-
ra? Tor paq it ki si çox ağır dərd di. 
Mən əv vəl ki ya zı la rı mın bi rin də 
yaz mı şam: bü tün dün ya nın xə zi-
nə si ni, var-döv lə ti ni yığ, on dan 
bir ovuc tor paq əmə lə gə tir mək 
ol maz. O vaxt lar, lap ya rı dan da 
çox qı rı lay dıq, an caq tor paq la rı-
mı zı ver mə yəy dik, qo ru yub sax la-
yay dıq. İş ğal da qa lan yurd yer lə ri 
mə ni yan dı rıb tö kür. La kin Şu şa 
yan ğı sı bam baş qa dı, cız da ğı mı çı-
xar dır. Ba ğış la yın, sö zü mün əv və-
li ilə axı rı nı qa rış dı rı ram. 

Mən Xur şud ba nu Na tə van-
dan uta nı ram. Eşi dir siz, uta nı-
ram. Üze yir bəy dən, Bül bül dən 
yox, Xan qı zın dan uta nı ram.

Üze yir bəy, Bül bül, Xan Şu şins ki 
ya dı ma dü şən də, fi  kir lə şi rəm ki, 
biz Şu şa nı müt ləq ge ri qay ta ra ca-
ğıq. Müt ləq! La kin Na tə va nı xa-
tır la yan da, dü şü nü rəm ki, Şu şa 
ya rım gün də er mə ni nin əlin də 
qal ma ma lı dır. Mən elə bi li rəm ki 
Xan qı zı o qəm li qə zəl lə ri ca van 
ölən oğ lu na yox, Şu şa nın iş ğa lı-
na ya zıb. Val lah, elə bi li rəm.

***
İs ma yıl lı ya, evi mi zə get miş-

dim. Uşaq lar dan eşit dim ki, bi zim 
ya xın kənd lə rin han sın da sa xa rı 
bül bül gü lü bi tir. Çox pis ol dum. 
Cı dır dü zün də ki xa rı bül bül İs ma-
yıl lı ya ni yə gə lib çı xıb? İn di, bu da 
mə nə bir dərd olub. 

P.S: “A dağ lar, uca dağ lar!” - bu 
mah nı nı eşi dən də, Şu şa ya dı ma 
dü şür. Bu şeiri də mə nə iki il əv vəl 
elə bu mah nı yaz dı rıb.

Şu şa nın da şı ağ lar,
A dağ lar, uca dağ lar! 
Gö zü mün ya şı ağ lar,
A dağ lar, uca dağ lar!

Xa rı bül bül xar ol du,
İşi ahu-zar ol du,
Bay quş la ra yar ol du,
A dağ lar, uca dağ lar!

Dağ da dağ sız qal mı şam,
Bağ da bağ sız qal mı şam,
Mən var-yox suz qal mı şam,
A dağ lar, uca dağ lar!

Mən bir ömür sür mü rəm,
Heyif, ölə bil mi rəm,
Ha nı Al lah? Gör mü rəm,
A dağ lar, uca dağ lar!

Sa rı bül bü lüm su sub,
Ney lə sin, nə oxu sun?
Oxu yan da qan qu sur,
A dağ lar, uca dağ lar!

İtib dün ya nın rən gi,
Sə si mizin ahən gi.
Ni yə ca lın mır “Cən gi”
A dağ lar, uca dağ lar?

Dərd dən şi şib ürə yim,
Zə hər olub çö rə yim,
Söz qur ta rıb, nə de yim,
A dağ lar, uca dağ lar?

Qorx maz ŞI XA LIOĞ LU

Mən zəif ada mam, tez duy ğu la- Üze yir bəy, Bül bül, Xan Şu şins ki 

“A dağ lar, 
uca dağ lar!”uca dağ lar!”uca dağ lar!”uca dağ lar!”



Onu müasir müs tə qil Azər bay can döv lə ti-
nin me ma rı və qu ru cu su ad lan dı rır lar. Çün ki 
da ğıl maq da olan döv lə ti qo ru du, sax la dı və 
in ki şaf et dir di. Öl kə də sta bil lik ya ran dı, “Əs-
rin Mü qa vi lə si” im za lan dı, ni za mi or du for-
ma laş ma ğa baş la dı. 

Əl bətt  ə ki, söh bət ta ri xin ge di şi ni də yi şən 
şəx siy yət lər dən bi ri, ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev dən ge dir. Ma yın 10-da bu gör kəm li şəx-
siy yə tin ana dan ol ma sı nın 93-cü ili ta mam olur. 

Hey dər Əlir za oğ lu Əli yev 1923-cü il ma yın 
10-da Azər bay ca nın Nax çı van şə hə rin də ana-
dan olub. O, 1939-cu il də Nax çı van Pe da qo ji 
Tex ni ku mu nu bi tir dik dən son ra Azər bay can 
Sə na ye İns ti tu tu nun (in di ki Azər bay can Döv-
lət Neft Aka de mi ya sı) me mar lıq fa kül tə sin də 
təh sil alıb. Am ma baş la nan mü ha ri bə ona təh-
si li ni ba şa çat dır ma ğa im kan ver mə yib.

1941-ci il dən Nax çı van MSSR Xalq Da xi li İş-
lər Ko mis sar lı ğın da və Nax çı van MSSR Xalq 
Ko mis sar la rı So ve tin də şö bə mü di ri və zi fə sin-
də iş lə yib və 1944-cü il də döv lət təh lü kə siz li yi 
or qan la rın da işə gön də ri lib. Bu dövr dən təh-
lü kə siz lik or qa nı sis te min də ça lı şan Hey dər 
Əli yev, 1965-ci il dən Azər bay can SSR Na zir lər 
So ve ti ya nın da Döv lət Təh lü kə siz lik Ko mi tə si 
səd ri nin müavi ni, 1967-ci il dən isə səd ri və zi-
fə sin də ça lı şıb, ge ne ral-ma yor rüt bə si nə qə dər 
yük sə lib. Hə min il lər də o, Le ninq rad şə hə rin-
də (in di ki Sankt-Pe ter burq) xü su si ali təh sil 
alıb, 1957-ci il də isə Azər bay can Döv lət Uni-
ver si te ti nin ta rix fa kül tə si ni bi ti rib.

Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi 
Ko mi tə si nin 1969-cu il iyul ple nu mun da Azər-
bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si-
nin bi rin ci ka ti bi se çi lib və res pub li ka nın rəh bə ri 
olub. 1982-ci ilin de kab rın da So vet İtt  i fa qı Kom-
mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si Si ya si Bü ro-
su nun üz vü olan Hey dər Əli yev SS Rİ Na zir lər 
So ve ti səd ri nin bi rin ci müavi ni və zi fə si nə tə yin 
edi lib və SS Rİ-nin rəh bər lə rin dən olub. İyir mi il 
ər zin də SS Rİ və Azər bay can SSR Ali So vet lə ri nin 
de pu ta tı se çi lib və 5 il SS Rİ Ali So ve ti İtt  i faq So-
ve ti nin sədr müavi ni və zi fə sin də ça lı şıb.

1987-ci ilin okt yab rın da So vet İtt  i fa qı Kom-
mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si Si ya si Bü ro-
su nun və şəx sən baş ka tib Mi xail Qor ba ço vun 
ye rit di yi si ya si xətt  ə eti raz əla mə ti ola raq, tut-
du ğu və zi fə lər dən is te fa ve rib.

Hey dər Əli yev 1990-cı ilin 20 Yan va rın da so vet 
qo şun la rı nın Ba kı da tö rət di yi qan lı fa ciənin er tə-
si gü nü Azər bay ca nın Mosk va da kı nü ma yən də-
li yin də bə ya nat la çı xış edib, Azər bay can xal qı na 
qar şı tö rə dil miş ci na yə tin təş ki lat çı la rı və ic ra çı la-
rı nın cə za lan dı rıl ma sı nı tə ləb edib. O, Dağ lıq Qa-
ra bağ da ya ran mış kəs kin mü na qi şə li və ziy yət lə 
bağ lı SS Rİ rəh bər li yi nin ikiüz lü si ya sə ti nə eti raz 
əla mə ti ola raq, 1991-ci ilin iyu lun da So vet İtt  i fa qı 
Kom mu nist Par ti ya sı nın sı ra la rı nı tərk edib.

1990-cı ilin iyu lun da Azər bay ca na qa yı dan 
Hey dər Əli yev ilk əv vəl Ba kı da, son ra isə Nax-
çı van da ya şa yıb, hə min il də də Azər bay can 
Ali So ve ti nə de pu tat se çi lib. 1991-1993-cü il lər-
də Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li si-
nin səd ri, Azər bay can Res pub li ka sı Ali So ve ti 
səd ri nin müavi ni olub. Hey dər Əli yev 1992-ci 
il də Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın Nax çı van 
şə hə rin də ke çi ril miş tə sis qu rul ta yın da par ti-
ya nın səd ri se çi lib.

1993-cü ilin may-iyu nun da hö ku mət böh ra nı-
nın son də rə cə kəs kin ləş mə si ilə öl kə də və tən daş 
mü ha ri bə si və müs tə qil li yin iti ril mə si təh lü kə si 
ya ra nıb. Azər bay can xal qı nın tə lə bi ilə öl kə nin 
o za man kı rəh bər li yi Hey dər Əli ye vi Ba kı ya də-
vət et mə yə məc bur olub. Hey dər Əli yev 1993-cü 
il iyu nun 15-də Azər bay can Ali So ve ti nin səd ri 
se çi lib, iyu nun 24-də isə Mil li Məc li sin qə ra rı ilə 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin sə la hiy-
yət lə ri ni hə ya ta ke çir mə yə baş la yıb.

1993-cü il okt yab rın 3-də ümum xalq səs ver-
mə si nə ti cə sin də Hey dər Əli yev Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti se çi lib. O, 1998-ci il 
okt yab rın 11-də xal qın yük sək fəal lı ğı şə raitin-
də ke çi ri lən seç ki lər də səs lə rin 76,1 faizi ni top-
la ya raq, ye ni dən Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti olub. 2003-cü il okt yab rın 15-də ke-
çi ri lən pre zi dent seç ki lə rin də na mi zəd li yi nin 
irə li sü rül mə si nə ra zı lıq ver miş Hey dər Əli-
yev səh hə tin də ya ran mış prob lem lər lə əla qə-
dar seç ki lər də iş ti rak dan im ti na edib.

2003-cü il de kab rın 12-də Azər bay ca nın 
ümum mil li li de ri Hey dər Əli yev Ame ri ka Bir-
ləş miş Ştat la rı nın Kliv lend Kli ni ka sın da və fat 
edib. Fəx ri Xi ya ban da dəfn olu nub.

Hey dər Əli ye vin döv lət hə ya tı nın müx tə lif 
sa hə lə rin də ki mi sil siz xid mət lə ri ni say maq-
la qur tar maq müm kün de yil. Şərq də ilk də fə 
ölüm hök mü nün ləğ vi, Azər bay ca nın bey nəl-
xalq aləm də nü fu zu nun art ma sı, da xi li və xa-
ri ci si ya sət də uğur lar, ədə bi və mə də ni in ki şaf, 
təh sil – bir söz lə, öl kə hə ya tı nın bü tün va cib 
sa hə lə ri Hey dər Əli yev qay ğı sın dan bəh rə lə-
nib. 

Onun elə tək cə mə də niy yət və in cə sə nət lə 
bağ lı gör dü yü iş lə rə nə zər sa laq.

Mə sə lə tək cə bəs tə kar la rın, ki ne ma toq raf-
çı la rın, teatr xa dim lə ri nin, rəs sam la rın qu-
rul tay la rın da, konf rans la rın da iş ti rak et mək, 
də rin və məz mun lu nitq söy lə mək də de yil di. 

Üs tə lik, Hey dər Əli yev tək-
cə ədə bi-mə də ni pro ses lə 
ma raq lan mır dı, həm də bu 
pro se sin il ham ve ri ci si və çox 

za man da iş ti rak çı sı qis min də 
iş ti rak edir di. O, kadr po ten-

sialı nın qay ğı sı na qa lır, ye ni mə-
də niy yət ob yekt lə ri nin açıl ma sı na 

və on la rın mad di-tex ni ki ba za sı nın 
möh kəm lən mə si nə xü su si diq qət 

ye ti rir di. 

Bir sı ra fi lm lə ri mi zin ya ran ma sı Ulu Ön də rin şəx si 
tə şəb bü sü ilə bağ lı dır. “Uzaq sa hil lər də”, “İs tin taq”, 
“Bir cə nub şə hə rin də”, “Nə si mi”, “Ba bək” fi lm lə ri-
nin ər sə yə gəl mə sin də, on la rın so vet sen zu ra sın dan 
keç mə sin də Hey dər Əli ye vin səy lə ri əvəz siz dir. 

Bu gün Azər bay can da on lar la sə nət ada mı nın 
- ya zı çı la rın, şair lə rin, mu si qi çi lə rin, rəs sam la-
rın, me mar la rın ev- mu zey lə ri fəaliy yət gös tə rir. 
Azər bay can da ev- mu zey lə ri nin ya ra dıl ma sı nın 
tə şəb büs ka rı da məhz Hey dər Əli yev dir.

1937-ci ilin rep res si ya la rı nın qur ba nı ol muş 
Hü seyn Ca vi din nə şi nin uzaq Si bir dən Azər bay-
ca na gə ti ril mə si, do ğul du ğu doğ ma Nax çı van da 
tor pa ğa tap şı rıl ma sı və şairin ru hu na hör mət ola-
raq ora da məq bə rə nin ucal dıl ma sı, elə cə də Ba kı-
da bu bö yük şairin adı na ev- mu ze yi nin açıl ma sı 
məhz Hey dər Əli ye vin mi sil siz xid mə ti dir.

Hə lə so vet şo vi niz mi nin qı lın cı nın asıb-kə-
sən vaxt la rın da Hey dər Əli yev azər bay can çı lıq 
ideolo gi ya sı na mü hüm önəm ve rir di. O, qə dim 
ya zı lı abi də olan “Ki ta bi-Də də Qor qud”un araş-
dı rıl ma sı və təd qi qi nə ge niş şə rait ya rat mış dı. 
“Azər bay can ədə biy ya tı nın ço xəsr lik ta ri xi “Ki-
ta bi-Də də Qor qud” ki mi ədə bi abi də lər, Ni za mi-
nin nə həng ya ra dı cı lı ğı, Xa qa ni nin və Nə si mi nin, 
Fü zu li nin və Va qi fi n, söz sə nə ti ba ha dır la rı nın 
da hi ya nə əsər lə ri ilə, aşıq poezi ya sı nın hə mi şə 
can lı nü mu nə lə ri ilə zən gin dir” - de yən Hey dər 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə “Ki ta bi-Də də Qor qud”un 
mo tiv lə ri əsa sın da bə dii fi lm çə kil di.

Ni za mi, Nə si mi, Va qif və Za ki rin yu bi ley lə-
ri nin ke çi ril mə si, on la rın hey kəl lə ri nin qo yul-
ma sı, əsər lə ri nin nə fi s şə kil də nəş ri də Hey dər 
Əli ye vin adı ilə bağ lı dır. Mol la Pə nah Va qi fi n 
məq bə rə si nin açı lı şı da Hey dər Əli ye vin şəx si 
tə şəb bü sü ilə baş tut du. Onun ha ki miy yə ti il lə-
rin də Ni za mi Gən cə vi, İma dəd din Nə si mi, Şah 
İs ma yıl Xə tai, Mə həm məd Fü zu li, Mir zə Fə tə li 
Axun dov, Hü seyn Ca vid, Cə lil Məm məd qu lu-
za də, Əb dür rə him bəy Haq ver di yev, Nə ri man 
Nə ri ma nov və baş qa klas sik müəl lifl  ə rin əsər-
lə ri ye ni çox cild lik lər şək lin də çap olun du.

Bu şair və ya zı çı la rın əsər lə ri nin rus ca ya və 
xa ri ci dil lə rə tər cü mə si nə diq qət ar tı rıl dı. Hey-
dər Əli ye vin şəx si tə şəb bü sü və fəal mü da xi lə-
si ilə Mosk va da, “Xu do jest ven na ya li te ra tu ra” 
nəş riy ya tın da Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə ri nin 
nə fi s beş cild li yi bu ra xıl dı. Klas sik lə ri mi zin ədə-
bi ir si nin rus di li nə və keç miş SS Rİ xalq la rı nın, 
ha be lə xa ri ci öl kə xalq la rı nın dil lə ri nə tər cü-
mə si, Azər bay can da ke çi ri lən dil və ədə biy yat 
gün lə ri və keç miş so vet res pub li ka la rın da ke-
çi ri lən Azər bay can ədə biy ya tı və mə də niy yə ti 
de ka da la rı yüz min lər lə ada mın xal qı mı zın qə-
dim mə də niy yə ti, tək rar sız söz sə nə ti in ci lə ri 

ilə ta nış ol ma sı na im kan ya rat dı.
Hey dər Əli ye vin Azər bay ca na rəh bər-

lik et di yi 1969-1982-ci il lər də res pub li ka-
mız da 3677 klub, 4794 küt lə vi ki tab xa na, 
25 pe şə kar teatr, 4 fi  lar mo ni ya, 7 mu si qi 
kol lek ti vi, 123 mu zey fəaliy yət gös tə rib. 
Mi sil siz sə nət abi də lə ri olan “Gü lüs tan” 

və “Res pub li ka” sa ray la rı (ha zır da Hey dər 
Əli yev Sa ra yı), id man komp lek si, kon di-

sioner za vo du, ne çə-ne çə in zi ba ti və ya şa yış 
bi na la rı ti ki lib.

So vet İtt  i fa qı da ğıl dıq dan son ra müs tə qil li yin 
ilk il lə rin də ki böh ran lı və ziy yət Azər bay can mə-
də niy yə ti nə də tə sir siz ötüş mə di. Hey dər Əli ye vin 
öl kə si ya sə ti nə qa yı dı şın dan son ra isə bağ lan mış 
teatr lar, ki tab xa na lar, mu zey lər öz qa pı la rı nı ye-
ni dən ta ma şa çı la rın üzü nə aç dı. Azər bay can da bir 
çox mə də niy yət müəs si sə lə ri tə mir olun du, Fi lar-
mo ni ya tə mir dən son ra ye ni dən is ti fa də yə ve ril di.

Hey dər Əli ye vin apar dı ğı məq səd yön lü si-
ya sət sa yə sin də Azər bay ca nın qə dim şə hər sal-
ma ənə nə lə ri ni özün də eh ti va edən İçə ri şə hər 
Şir van şah lar Sa ray Komp lek si ilə bir gə YU-
NES KO-nun mad di irs si ya hı sı na da xil edil di.

1994-cü il də Hey dər Əli ye vin sə rən ca mı ilə bö-
yük Azər bay can şairi M.Fü zu li nin 500 il lik yu bi le-
yi tən tə nə ilə qeyd edil di. Bö yük Azər bay can şairi-
nin qar daş Tür ki yə də yu bi ley şən lik lə ri ke çi ril di.

Ye ri gəl miş kən, Ulu Ön dər Hey dər Əli ye vin 
da hi Azər bay can şairi Mə həm məd Fü zu li nin 
500 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə “Fü zu li en sik-
lo pe di ya sı”nın ha zır lan ma sı və nəşr edil mə si 
haq qın da sə rən cam, 1999-cu il ma yın 15-də 
isə Azər bay can xal qı nın qə dim ta rix və mə-
də niy yət qay naq la rın dan olan “Ki ta bi-Də də 
Qor qud”un 1300 il lik yu bi le yi nin la yi qin cə 
ha zır lan ma sı və ke çi ril mə si haq qın da fər man 
im za la ma sı da onun el mə və mə də niy yə tə 
ver di yi yük sək qiy mə tin tə cəs sü mü dür.

Məhz onun ha ki miy yə ti il lə rin də Azər bay-
can da ilk fi l min nü ma yiş et di ril di yi 2 av qust 
gü nü (1898) ki no iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı ki-
mi qeyd olun ma ğa baş la dı. Əgər 1994-1996-cı 
il lər də iki fi lm is teh sal olun muş du sa, 1998-
2000-ci il lər də döv lət si fa ri şi ilə dörd tam met-
raj lı bə dii fi lm ya ra dıl dı.

Hey dər Əli yev işi nin həd din dən ar tıq çox lu ğu-
na, vax tı nın həd siz məh dud lu ğu na, va cib döv lət 
iş lə ri ilə məş ğul ol ma sı na bax ma ya raq, teat ra ge-
dir, ye ni ta ma şa la ra ba xır, hər za man ta ma şa nın 
so nun da səh nə ar xa sın da sə nət çi lər lə gö rü şüb, 
konk ret ta ma şa ba rə də fi  kir lə ri ni söy lə yir di.

Azər bay can döv lə ti mə də niy yət sa hə si ilə bağ lı 
bir sı ra bey nəl xalq sə nəd lə rə, o cüm lə dən, “Si lah-
lı mü na qi şə lər za ma nı mə də ni də yər lə rin qo run-
ma sı haq qın da”, “Ümum dün ya mə də ni və tə bii 
ir si nin qo run ma sı haq qın da”, “Ar xeolo ji ir sin qo-
run ma sı haq qın da” kon ven si ya la ra qo şu lub. 

Bu ya zı da bö yük ic ti mai xa dim, ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin Azər bay can mə də niy yə ti 
üçün gör dü yü iş lə rə qı sa nə zər sal ma ğa ça lış dıq. 
Sa da la dıq la rı mı zı, öl kə Pre zi den ti İl ham Əli ye-
vin bir fi k ri ilə ye kun laş dır maq is tər dik: “Azər-
bay can bu il lər ər zin də həm öz və tən daş la rı na, 
həm də dün ya ya sü but et di ki, biz müs tə qil öl kə, 
azad xalq ki mi ya şa yı rıq və ya şa ya bi lə rik!”

Rəbiqə NAZİMQIZI

“Bü tün gü cü mü və ira də mi yal nız müd-
rik və qə dir bi lən xal qım dan al mı şam. 
Ən çə tin an lar da, ən mü rək kəb və ziy yət-
lər də yal nız və yal nız xal qı ma ar xa lan mı-
şam. Bu da mə nə dö züm, ira də ve rib və 
bü tün uğur la rı mı tə min edib”.

Hey dər Əli yev

N 17(26) 8.05.20157
Üs tə lik, Hey dər Əli yev tək-
cə ədə bi-mə də ni pro ses lə 
ma raq lan mır dı, həm də bu 
pro se sin il ham ve ri ci si və çox 

za man da iş ti rak çı sı qis min də 
iş ti rak edir di. O, kadr po ten-

sialı nın qay ğı sı na qa lır, ye ni mə-
də niy yət ob yekt lə ri nin açıl ma sı na 

və on la rın mad di-tex ni ki ba za sı nın 
möh kəm lən mə si nə xü su si diq qət 

ye ti rir di. 

Ni za mi, Nə si mi, Va qif və Za ki rin yu bi ley lə-
ri nin ke çi ril mə si, on la rın hey kəl lə ri nin qo yul-
ma sı, əsər lə ri nin nə fi s şə kil də nəş ri də Hey dər 
Əli ye vin adı ilə bağ lı dır. Mol la Pə nah Va qi fi n 
məq bə rə si nin açı lı şı da Hey dər Əli ye vin şəx si 
tə şəb bü sü ilə baş tut du. Onun ha ki miy yə ti il lə-
rin də Ni za mi Gən cə vi, İma dəd din Nə si mi, Şah 
İs ma yıl Xə tai, Mə həm məd Fü zu li, Mir zə Fə tə li 
Axun dov, Hü seyn Ca vid, Cə lil Məm məd qu lu-
za də, Əb dür rə him bəy Haq ver di yev, Nə ri man 
Nə ri ma nov və baş qa klas sik müəl lifl  ə rin əsər-
lə ri ye ni çox cild lik lər şək lin də çap olun du.

Bu şair və ya zı çı la rın əsər lə ri nin rus ca ya və 
xa ri ci dil lə rə tər cü mə si nə diq qət ar tı rıl dı. Hey-
dər Əli ye vin şəx si tə şəb bü sü və fəal mü da xi lə-
si ilə Mosk va da, “Xu do jest ven na ya li te ra tu ra” 
nəş riy ya tın da Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə ri nin 
nə fi s beş cild li yi bu ra xıl dı. Klas sik lə ri mi zin ədə-
bi ir si nin rus di li nə və keç miş SS Rİ xalq la rı nın, 
ha be lə xa ri ci öl kə xalq la rı nın dil lə ri nə tər cü-
mə si, Azər bay can da ke çi ri lən dil və ədə biy yat 
gün lə ri və keç miş so vet res pub li ka la rın da ke-
çi ri lən Azər bay can ədə biy ya tı və mə də niy yə ti 
de ka da la rı yüz min lər lə ada mın xal qı mı zın qə-
dim mə də niy yə ti, tək rar sız söz sə nə ti in ci lə ri 

ilə ta nış ol ma sı na im kan ya rat dı.

Mi sil siz sə nət abi də lə ri olan “Gü lüs tan” 
və “Res pub li ka” sa ray la rı (ha zır da Hey dər 

Əli yev Sa ra yı), id man komp lek si, kon di-
sioner za vo du, ne çə-ne çə in zi ba ti və ya şa yış 
bi na la rı ti ki lib.

So vet İtt  i fa qı da ğıl dıq dan son ra müs tə qil li yin 
ilk il lə rin də ki böh ran lı və ziy yət Azər bay can mə-
də niy yə ti nə də tə sir siz ötüş mə di. Hey dər Əli ye vin 
öl kə si ya sə ti nə qa yı dı şın dan son ra isə bağ lan mış 
teatr lar, ki tab xa na lar, mu zey lər öz qa pı la rı nı ye-
ni dən ta ma şa çı la rın üzü nə aç dı. Azər bay can da bir 
çox mə də niy yət müəs si sə lə ri tə mir olun du, Fi lar-
mo ni ya tə mir dən son ra ye ni dən is ti fa də yə ve ril di.

“Bü tün gü cü mü və ira də mi yal nız müd-
rik və qə dir bi lən xal qım dan al mı şam. 
Ən çə tin an lar da, ən mü rək kəb və ziy yət-
lər də yal nız və yal nız xal qı ma ar xa lan mı-
şam. Bu da mə nə dö züm, ira də ve rib və 
bü tün uğur la rı mı tə min edib”.

Hey dər Əli yevHey dər Əli yev

1993-cü il okt yab rın 3-də ümum xalq səs ver- Bir sı ra fi lm lə ri mi zin ya ran ma sı Ulu Ön də rin şəx si 

Böyük ömrün 
DASTANI



Şirin MANAFOV

(Əv və li ötən sa yı mız da)
Nə yax şı ki, heç nə yə bax ma-

dan kö mə yi ni əsir gə mə yən in-
san lar var. Kol xoz səd ri onu 
ça ğı rıb de yir: “Bi li rəm ki, ailən 
bö yük dür. Sə nə aq ro nom maaşı 
ve rə cə yəm. Am ma heç kəs bil-
mə sin”. Sədr kol xo zun mo to sik-
le ti ni ço ba na ve rir. Əh mə diy yə 
evə ge cə qa ran lı ğın da qa yı dır, 
sübh tez dən da ğa ge dir di. Hətt  a 
uşaq la rı, ya xın la rı da onun keç-
mi şi haq qın da heç bir mə lu ma ta 
ma lik de yil di lər. Risk et mək nə-
yə la zım idi axı. Am ma ona ve-
ri lən sual lar dan tən gə gəl miş di. 
Gö rə sən, ge ne ral de Qoll Fran sa-
nın şə rəf və lə ya qə ti ni qo ru muş 
bir ada mın SSRİ-də iş siz-güc süz, 
yox sul və ziy yət də ya şa dı ğı nı 
bil səy di, bu na ne cə mü na si bət 
bəs lə yər di? Hər çənd, in di bü tün 
bun la rın da ha heç bir mə na sı yox 
idi. On suz da o, bir da ha nə ge-
ne ra lı, nə də Fran sa da kı öv lad la-
rı nı gö rə cək di...

1952-ci il də Əh mə diy yə yə ça ğı-
rış və rə qə si gə lir. O, yer li pro ku-
ro run şəx si ma ra ğı na gö rə tə ci li 
ola raq Göy çay pro ku ror lu ğun da 
ol ma lı idi. 

- Əc laf, - pro ku ror se vin cək Əh-
mə diy yə yə de yir, - uşa ğı və inə yi 
mo to sik let lə vu rub qaç mı san.

- Mən Göy çay da so nun cu də fə 
mü ha ri bə dən əv vəl ol mu şam,- 
Əh mə diy yə ca vab ve rir.

- Mə nim şa hi dim var,- de yən 
pro ku ror onun la bir gə ha di sə ye-
ri nə yol la nır. 

“Şa hid lər” ar tıq göz lə yir di lər. 
Əh mə diy yə ni or ta yaş lı bir ki şi yə 
gös tə rib so ru şur lar:

- Onu ta nı yır san? 
- Ta nı yı ram, - ki şi ca vab ve rir, - 

bu adam iki gün əv vəl göz lə ri min 
qar şı sın da ca bu bir uşa ğı, bir də 
inə yi mo to sik let lə vur du.

İkin ci “şa hid”də onun de dik lə-
ri ni təs diq lə yib: 

- Mən, elə bil sə ni har da sa gör-
mü şəm. 

-Elə bur da, mən sə nin göz lə ri-
nin qar şı sın da ca bir uşa ğı və inə yi 
mo to sik let lə vu ran da,- Əh mə diy-
yə ca vab ve rir.

- Doğ ru dur, - ikin ci “şa hid” ba-
xış la rı nı ya yın dı ra raq ca vab ve rir, 
- in di xa tır la dım. 

- Bu, axı o adam de yil! - Hə-
min kü çə də ya şa yan qa dın söh-
bə tə qa rı şır. - Bur da, hə qi qə tən, 
qə za baş ve rib. Sü rü cü kök, 
bığ lı ki şi idi. Özü də mo to sik let 
yox, yük ma şı nı sü rür dü. Axı 
mo to sik let lə ey ni vaxt da həm 
uşa ğı, həm də inə yi ne cə vur-
maq olar?

- Ey bi yox dur, - pro ku ror Əh-
mə diy yə yə “tə səl li ve rir”- iki şa-
hid ki fa yət edir. Bu ax maq qa dı nı 
isə tez lik lə sa kit ləş di rə rik. Əgər 
yol daş Sta li nə la zım dır sa, mo to-
sik let lə nə dir, lap ve lo si ped lə də 
qə za tö rət mək olar.

 Əh mə diy yə ba şa dü şür dü ki, 
onun qar şı sın da kı lar rəh bər li yə 
ya rın maq is tə yən adam lar dır.

Əzab his si Əh mə diy yə ni məh-
kə mə də də ra hat bu rax mır dı: 
axır ki, onu tə lə yə sa la bil miş di-
lər.

- Utan mır sı nız? - Əh mə diy-
yə məh kə mə dən so ru şur. - Mə ni 
qor xu da bil məz si niz, ölü mü də 
gör mü şəm, əsir dü şər gə sin də də 
ol mu şam. Əgər siz əsl ki şi si niz-
sə, həbs et mək üçün baş qa sə bəb 
ta pın. Mən uşa ğın ölü mün də gü-
nah kar de yi ləm.

Mö cü zə baş ve rir – ona bə raət 
qa zan dı rır lar. Tə bii ki, utan dıq la rı-
na gö rə yox. Dövr o dövr de yil di... 

Sta li nin ölü mün dən son ra Əh-
mə diy yə heç kə sin ya dı na düş-
mür. İl lər ke çir və qə fi l dən onu 
Mosk va ya ça ğı rır lar. Fran sa nın 
Ve te ran lar Şu ra sı Ar med Mi şe lə 
yük sək məb ləğ də pul mü ka fa tı 
gön də rib. Bu cür qey ri-adi ha di-
sə ilk də fə idi ki, baş ve rir di. Onu 
Xruş şo vun qə bu lu na də vət edir-
lər. Qə bul vax tı Əh mə diy yə baş 
ka ti bə de yir: 

-Pu lu gö tür mə yə cə yəm, mə nim 
hər şe yim var. Mü ka fa tı ge ri qay-
ta rın. 

O, söz-söh bət ya ran ma sı nı is tə-
mir di: de mə li, bi zim Əh mə diy yə-
yə Fran sa da kı mil yon çu dost la rı 
bö yük məb ləğ də pul gön də rib lər. 
Bəl kə in ci yib?  Və tən qiy mət ver-
mir, am ma yad lar mü ka fat lan dı-
rır. Am ma on lar yad adam lar dır? 
Məb ləğ o qə dər yük sək idi ki, on-
dan im ti na et mək o qə dər də asan 
de yil di. Ni ki ta Xruş şov be lə bir 
tək lif irə li sür dü: Əh mə diy yə bü-
tün və saiti So vet Sülh Fon du na kö-
çür sün. Əl bətt  ə, bu haq da Ve te ran-
lar Şu ra sı na mə lu mat ve ri lə cək di. 

Onun la Ba kı da yal nız yük sək 
sə viy yə li qə bul dan son ra ma raq-
lan ma ğa baş la yır lar:  mər kəz də 
mən zil, Mər kə zi Ko mi tə nin sa na-
to ri ya sı na put yov ka is tə mir si niz? 

Əh mə diy yə nin tə lə bi baş qa 
olur. Onun is tə yi nə əsa sən bü tün 
me dal la rı ni, or den lə ri ni, sə nəd lə-
ri ni və fo to ları  nı ge ri qay ta rır lar. 

Ona Fran sa Pre zi den-
ti nin dəf tər xa na sın-
da iş lə yən Ar med 
Mi şel lə, aq ro nom 
Əh mə diy yə nin ey ni 
adam ol ma sı sə nə di 
ve ri lir.

Şə ki li lər bu na öz-
lə ri nə məx sus şə kil-
də reak si ya ve rir lər 

- Əh mə diy yə ni bu ha-
di sə dən son ra bö yük-

lər “de Qoll Əh mə diy-
yə”, ki çik lər isə “de Qoll 
müəl lim” ad lan dı rır lar. 
Hətt  a onu bri qa dir və zi-

fə si nə də irə li çə kir lər. 

La kin ya şa yı şı ye nə də əv vəl ki ki-
mi çə tin idi. Əti an caq Oxud me-
şə lə rin də qa ban ov la yan da ye yir-
di lər. Qa ba nın də ri si ni me şə də cə 
so yur, ana sı na onun cey ran əti 
ol du ğu nu de yir di. Tə bii ki, qa dın 
hə qi qə ti bil səy di, in ci yər di. 

1963-cü il də onu ye ni dən Mosk-
va ya ça ğı rır lar. Qon şu lar dan və 
qo hum lar dan iki yüz ma nat pul 
alır, or den və me dal la rı nı ça ma-
da nı na qo yur, on dörd ma nat lıq 
pen cə yi ilə Mosk va ya yo la dü şür. 
Ça ğı rıb lar, bəs ni yə əv vəl cə dən 
xə bər dar lıq et mə yib lər?

 Sə bəb çox cid di idi: ge ne ral de 
Qoll SSRİ-yə sə fə rə gəl mə miş-
dən əv vəl is tə yib ki, onu ha va 
li ma nın da qar şı la yan lar ara sın-
da dö yüş çü dos tu  Ar med Mi şel 
də ol sun.  N.S. Xruş şov ye ni dən 
onu qə bul edir. Yük sək rüt bə li 
qo na ğın si lah da şı na elə bir tək lif 
edir lər ki, Əh mə diy yə nin ağar-
mış saç la rı biz-biz olur. Ge ne ral 
dö yüş çü dos tu nun Oxud da kı 
evi nə qo naq get mək fi k ri nə dü şə 
bi lər di. Bu na gö rə də qon şu la-
rı ev lə rin dən kö çür mək, on la rın 
hə yət lə ri ni Əh mə diy yə nin hə yət-
ya nı sa hə si ilə bir ləş dir mək tək lif 
olu nur du. On dan yal nız ra zı lıq 
ver mə yi xa hiş edir di lər, nə ti cə də 
kən din ya rı sı iyir mi dörd saat ər-
zin də da ğa kö çü rü lə cək di. Nə ti cə 
isə çox yax şı ol ma lı idi: Mü qa vi-
mət Hə rə ka tı nın qəh rə ma nı in di 
uğur qa zan mış fer mer dir, onun 
ba ğı, şəx si trak to ru, mal-qa ra sü-
rü sü, yağ za vo du var.

Əh mə diy yə isə hə ya tı təh lü kə-
də ol du ğu müd dət də qon şu la rı-
nın onun la meh ri ban dav ran ma-
la rı nı heç vaxt unut ma ya caq dı. 
Onun la haqq-sa la mı kəs mir, ailə-
si nə kö mək edir di lər, onun uşaq-
la rı bir də fə də ol sun, “Sə nin atan 
və tən xaini dir” sö zü nü eşit mə-
miş di. Ko men dan tı ol du ğu Al bi 
şə hə rin də ki əsir dü şər gə sin dən 
Əh mə diy yə nin azad et di yi bir 
nə fər Oxud da ya şa yır dı. O, kənd-
li lə rə Əh mə diy yə haq qın da hər 
şe yi da nış mış dı. 

Əh mə diy yə ona edi lən bu şə rəf-
siz tək lif dən im tı na edir: 

- Mən ge ne ra lı çox yax şı ta nı yı-
ram, - Ar med Mi şel de yir, - onu 
al dat maq müm kün de yil. O be lə 

“əy lən cə”dən zövq al mır.
Xruş şov bu xə bər dar lı ğı 

cid di qə bul elə mir. Uzaq 
Şə ki şə hə rin dən gəl miş 
sa də aq ro nom, bi rin ci 
müavi nə xə bər dar lıq 
edir: “Ge ne ra lın gö-
zün də gül mə li və ziy-
yə tə düş mək cid di 
mə sə lə dir”. Am ma 
Xruş şov bun dan 
qa ça bil mir, ge ne-
ra lın nə zə rin də 
gü lünc və ziy yə tə 
dü şür.

Ali ka bi net də ge ne ra lın qar şı-
lan ma sse na ri si ye ni dən ya zı lır 
– kən də sə fər sse na ri yə əla və edil-
mir.  Əl lə rin də ki bə ha nə isə bu dur 
ki, çox lu prob lem lə ri miz var, dü-
zü nü de sək, SSRİ çə tin gün lə ri ni 
ya şa yır. Am ma ye nə də Əh mə diy-
yə yə ümu mi işin na mi nə ki çik ya-
lan söy lə mək töv si yə olu nur. Əgər 
ge ne ral so ruş sa, de sin ki, kol xoz 
səd ri dir. Ra zı ol sa, bu nun la bağ lı 
dər hal Ba kı ya zəng edər lər.

Tə bii ki, ge ne ral heç nə so ruş-
mur. O, hər şe yin ye ri ni bi lən 
adam idi. Pil lə kən lə ri dü şür, pro-
to kol qay da la rı na uy ğun ola raq 
za bit lər lə sa lam la şır, Ar med Mi-
şe li gö rən də dost lar qu caq la şır lar. 

Yal nız ge ne ral de Qol lun sə-
fə rin dən son ra Əh mə diy yə yə 
Fran sa da kı bi rin ci ailə si, dö yüş çü 
dost la rı ilə gö rüş mək im ka nı ve-
ri lir. Onun ya nı na tez-tez Fran sa-
dan uşaq la rı, dost la rı gə lir di lər. 
Əh mə diy yə on la rı res pub li ka nın 
müx tə lif gu şə lə rin də gəz di rir di. 
On dan tez-tez so ru şur du lar ki, ni-
yə Pa ri si tərk edib? Axı or dan heç 
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- La for tu ne est une franc he 
cour ti sa ne, mə na sı, hə yat yün gül 
əx laq lı qa dın dır, -  şə ki li fran sız 
gü lüm sə yə rək ca vab ve rir di. 

1992 –сi il də Qa ra bağ da hə lak 
olan oğ lu Mi ka yı lın ya sı na gə lən-
lər dən kim sə tit rə yən əli ni Əh mə-
diy yə yə uza dır.

- O, mə nim oğ lum ki mi öl dü, - 
Əh mə diy yə tit rə yən əli elə möh-
kəm sıx dı ki, ki şi lə rin gö zün dən 
yaş ax dı. 

“De Qoll - Əh mə diy yə” ölən-
də Şə ki də üç gün lük ma təm ol du, 
hər çənd, heç kəs bu haq da elan 
ver mə miş di.
Rus dilindən tərcümə etdi: 

FEYZİYYƏ

Şirin MANAFOV

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

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

də ol du ğu müd dət də qon şu la rı-
nın onun la meh ri ban dav ran ma-
la rı nı heç vaxt unut ma ya caq dı. 
Onun la haqq-sa la mı kəs mir, ailə-
si nə kö mək edir di lər, onun uşaq-
la rı bir də fə də ol sun, “Sə nin atan 
və tən xaini dir” sö zü nü eşit mə-
miş di. Ko men dan tı ol du ğu Al bi 
şə hə rin də ki əsir dü şər gə sin dən 
Əh mə diy yə nin azad et di yi bir 
nə fər Oxud da ya şa yır dı. O, kənd-
li lə rə Əh mə diy yə haq qın da hər 
şe yi da nış mış dı. 

Əh mə diy yə ona edi lən bu şə rəf-
siz tək lif dən im tı na edir: 

- Mən ge ne ra lı çox yax şı ta nı yı-
ram, - Ar med Mi şel de yir, - onu 
al dat maq müm kün de yil. O be lə 

“əy lən cə”dən zövq al mır.
Xruş şov bu xə bər dar lı ğı 

cid di qə bul elə mir. Uzaq 
Şə ki şə hə rin dən gəl miş 
sa də aq ro nom, bi rin ci 
müavi nə xə bər dar lıq 
edir: “Ge ne ra lın gö-
zün də gül mə li və ziy-
yə tə düş mək cid di 
mə sə lə dir”. Am ma 
Xruş şov bun dan 
qa ça bil mir, ge ne-
ra lın nə zə rin də 
gü lünc və ziy yə tə 
dü şür.
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Ona Fran sa Pre zi den-
ti nin dəf tər xa na sın-
da iş lə yən Ar med 
Mi şel lə, aq ro nom 
Əh mə diy yə nin ey ni 
adam ol ma sı sə nə di 
ve ri lir.

Şə ki li lər bu na öz-
lə ri nə məx sus şə kil-
də reak si ya ve rir lər 

- Əh mə diy yə ni bu ha-
di sə dən son ra bö yük-

lər “de Qoll Əh mə diy-
yə”, ki çik lər isə “de Qoll 
müəl lim” ad lan dı rır lar. 
Hətt  a onu bri qa dir və zi-

fə si nə də irə li çə kir lər. 

Əh mə diy yə isə hə ya tı təh lü kə-
də ol du ğu müd dət də qon şu la rı-
nın onun la meh ri ban dav ran ma-
la rı nı heç vaxt unut ma ya caq dı. 
Onun la haqq-sa la mı kəs mir, ailə-
si nə kö mək edir di lər, onun uşaq-
la rı bir də fə də ol sun, “Sə nin atan 
və tən xaini dir” sö zü nü eşit mə-
miş di. Ko men dan tı ol du ğu Al bi 
şə hə rin də ki əsir dü şər gə sin dən 
Əh mə diy yə nin azad et di yi bir 
nə fər Oxud da ya şa yır dı. O, kənd-
li lə rə Əh mə diy yə haq qın da hər 
şe yi da nış mış dı. 

Əh mə diy yə ona edi lən bu şə rəf-
siz tək lif dən im tı na edir: 

- Mən ge ne ra lı çox yax şı ta nı yı-
ram, - Ar med Mi şel de yir, - onu 
al dat maq müm kün de yil. O be lə 

“əy lən cə”dən zövq al mır.
Xruş şov bu xə bər dar lı ğı 

cid di qə bul elə mir. Uzaq 
Şə ki şə hə rin dən gəl miş 
sa də aq ro nom, bi rin ci 
müavi nə xə bər dar lıq 
edir: “Ge ne ra lın gö-
zün də gül mə li və ziy-
yə tə düş mək cid di 
mə sə lə dir”. Am ma 
Xruş şov bun dan 
qa ça bil mir, ge ne-

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

Ya dı mı za 2014-cü il də ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı ya zı çı Pat rik Mo diano dü şür. Buk mey ker lər ədə biy-
yat üz rə mü ka fa tın ya pon na si ri Ha ru ki Mu ra ka mi yə ve ri lə cə-
yi ni proq noz laş dı rır dı lar. Am ma, ne cə de yər lər, sən say dı ğı nı 
say, gör fə lək nə sa yır: laureat alt mış doq quz yaş lı na sir, sse-
na rist, “Üfüq”, “İti ril miş gənc li yin ka fe si” ro man la rı nın və di gər 
əsər lə rin müəl li fi olur. Mo diano mü sa hi bə lə ri nin bi rin də de yir ki,  
nə qə dər qa rı şıq və utanc ve ri ci iş ğal döv rü ol sa da, o, ta ri xi keç-
mi şi nə bağ lı adam dır. Bu nun la be lə, Mo diano ge ne ral Şarl de Qol lun 
Av ro pa Mü qa vi mət hə rə ka tın da kı ro lu nu in kar et mək lə ya na şı, fran sız 
mü qa vi mət hə rə ka tın da iş ti rak et miş əc nə bi lə rin fəaliy yə ti nə də ol duq ca 
bi ga nə ya na şır. Hər hal da bö yük xid mət lə ri nə gö rə Fran sa nın ən şə rəf li 
or de ni olan “Hər bi Xaç” mü ka fa tı na la yiq gö rül müş le gioner lər dən bi ri ni 

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

Fran sa ta ri xin də mul ti kul tu ra liz min xü su si 
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- Mən, elə bil sə ni har da sa gör- Mö cü zə baş ve rir – ona bə raət La kin ya şa yı şı ye nə də əv vəl ki ki-

dü şür.

Ali ka bi net də ge ne ra lın qar şı-
lan ma sse na ri si ye ni dən ya zı lır 
– kən də sə fər sse na ri yə əla və edil-
mir.  Əl lə rin də ki bə ha nə isə bu dur 
ki, çox lu prob lem lə ri miz var, dü-
zü nü de sək, SSRİ çə tin gün lə ri ni 
ya şa yır. Am ma ye nə də Əh mə diy-
yə yə ümu mi işin na mi nə ki çik ya-

dü şür.

Fransa Müqavimət Hərəkatının 
azərbaycanlı əfsanəsi



Bu gün şeir lər və he ka yə lər, 
ro man lar və po vest lər lə 

aşıb-da şan ədə bi mə ka nı mı zın 
Hə qi qi Bə dii Söz ka sad lı ğın-
dan gi ley lə nən lər haq lı dır lar. 

Yal nız for ma və tər ti ba tıy la ədə bi 
əsər lər top lu su na bən zə yən ki tab lar, 
bə dii fi kir, də rin fəl sə fi mə na lı ifa də-
lər ki mi təq dim olu nan söz yığ na ğı in-
sa na to xun mur sa, hiss və duy ğu la ra, 
fi kir lə rə tə sir gös tə rib dü şün cə lər də, 
dün ya ya ba xış da dəişik lik lər ya rat ma-
ğa qa dir de yil sə, qiy mət li vax tı nı bu 
can sız, nə fəs siz kül liy ya ta sərf et mə yə 
də yər mi?.. Axı Ədə biy yat - ədə bi əsər, 
bə dii fi kir, yal nız ya şan dı ğı təq dir də 
to xun maq, də yiş mək, hiss və duy ğu-
lar da tə la tüm lər ya rat maq qüd rə ti nə 
ma lik dir, əgər hə min o Ya şa na nı ka-
ğı za kö çü rən kə sə qəlb lə du yu lan-
la rı Sö zə çe vir mək qa bi liy yə ti bəxş 
olu nub sa. Son il lər şeir lə ri nə in ter-
net sə hi fə lə rin də rast gəl di yim gənc 
Azər bay can şairi Ley la Əli ye va ya bəxş 
olu nan məhz bu dur - qəlb lə ya şa nan-
la rı bə dii sö zə, ədə bi ifa də yə çe vir mək 
is te da dı. Bu gənc ədi bin ya ra dı cı lı ğı-
na, yu xa rı da de di yim Hə qi qi Bə dii 
Söz priz ma sın dan ya naş saq, bur da 
söh bə tin məhz hə min bu mö cü zə dən 
get di yi ni an la ya rıq. 

Bir müd dət əv vəl mü sa hi bə lə rim dən 
bi rin də Ley la Əli ye va nın ağ rı nı, his si 
sö zə çe vir mək qa bi liy yə ti ba rə də de-
miş dim. Za man öt dük cə, şeir dən şeirə 
bö yü yən bu Duy ğu Dün ya sı nın öz sər-
həd lə ri ni, du yum miq ya sı nı ge niş lən-
dir di yi nin, ye ni, fərq li ifa də üsul la rı ilə 
zən gin ləş di yi nin şa hi di ol duq ca, Mi ka-
yıl Müş fi qi, Əli Kə ri mi ye tir miş Azər bay-
ca nın Söz To xu mu mün bit li yi nə hey ran 
qa lı ram…

İla hi sev gi lər, ağ rı lar və təəs süf-
lər do lu bu Duy ğu Alə mi nə qə hər siz, 
hə yə can sız da xil ol maq, bu mə sum-
luq möh tə şəm li yin dən sar sıl ma maq 
müm kün de yil. Son suz ila hi mər hə-
mət dən, saf lıq, sev gi və ba ki rə lik dən 
yoğ ru lan bu sehr li aləm Ley la nın hər 
şeiri nin ilk mis ra sın dan açı lır. Ora da-
xil ol maq üçün fik ri top la ma ğa, diq qə ti 
sə fər bər et mə yə eh ti yac yox dur. Unu-
dul muş, üs tü qay saq bağ la mış giz li 

ağ rı la rı oyat ma ğa, oya dıb ovut ma ğa 
qa dir olan bu gö zəl ağ rı lar özü sə ni 
çə kib apa rır... gül-çi çək ət ri qo xu yan 
ya şıl, qəm li çə mən lik lər, qü rub ça ğı nın 
qum ral lə pə li də ni zi sə ni bu dün ya dan 
çə kib özü nə apa ran ki mi... 

Bur da – müb həm in cə lik lər və zə rif-
lik lər do lu bu sir li aləm də bir qur tu luş 
da var. Aman sız real lıq lar dan, gün də lik 
ya şam qaç ha qo vu nu nun mis kin li yin-
dən xi las və qa li biy yət qur tu lu şu. 

Bə li, bu kə pə nək qa na dı tək, zə-
rif şeir lər bu in cə li yi hər an öl dü rü-
cü zər bə lə ri ilə məhv et mə yə ha zır 
olan zi reh li dün ya ya qa lib gəl mə yə, 

onun föv qün də ya şa ma ğa qa dir dir. 

A.MƏSUD 
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* * *
Necə alındı ki, dostum, görəsən,
Zərif arzuları apardı külək?..
Sən məndən ötəri mənim bağımdan
Dərdin sirlə dolu yasaq bir çiçək...

O gülü sən dərib hədiyyə etdin
Belə hədiyyələr tez-tez edərlər
Verdin ki, mən baxım, necə qaralır
Necə də ölürlər bu yazıq güllər... 

Sən mənə şəkil də hədiyyə etdin
Verdin ki, çəkməyim bir də mən özüm.
Qaranlıq rəngləri yoxa çıxardı
İşıq da soldurdu, seçmədi gözüm...

Kitab bağışladın dəryalar qədər,
Hamısının içi bomboş vərəqlər...
Qəfi l bir Günəş də hədiyyə etdin,
Səhra bürküsüylə canımı üzər…

Boz yağışları da sən bağışladın
Üstəlik çətir də verdin hədiyyə.
Altında dayanıb islanıb qaldım
Bu çətir xəlbir tək axıdır deyə...

Kərpicdən bir ev də hədiyyə etdin,
Nə qapısı vardı, nə pəncərəsi
Səssizcə boğulub qaldım içində
Qismətin olmadım, çıxmadı səsin...

İndi soruşursan yenidən məndən
Sənə daha nələr hədiyyə edim?..
Olanlar bəsimdi deyirəm mən də,
Yaxşısı budu ki, burax qoy gedim...

* * *
Sənə vurulmuşam, amma nə fayda?
Hər şey ötüb keçir, qalan iz olur.
Oyunun qaydası beləymiş, yəqin,
Onu başqa cür də dəyişmək olur…

«Bağışla» - deyirəm mən gələcəyə -
«Qüssədən qurtulub, sevinəcəyəm»!
Yalan-doğru, “çalışacam” söyləyib
Mən onu keçmişə çevirməyəcəm!

«Hər şey ayrı cürdü» - dedim yalandan
Həm onu aldatdım, həm də özümü. 
Qəlbimi gizlədib bəd nəzərlərdən
Gizlədim qəlbimin oyaq gözünü…

Yarımçıq badəmin çatlaq şüşəsi… 
Şərabı məst edər, ömrü oğurlar.
İblislə də bitdi bütün haqq-hesab
Onun da qəm vaxtı, bir dərd yükü var…

Qalxıb Cəhənnəmdən dikələr İblis
Çiyninə baş qoyub ağlayım deyə.
Mənə öz zəhərin tamdırar İblis
Günahlar odunda qovrulum deyə...

Şam kimi əriyib axıram yenə...
Alışmaq həvəsi canımı üzər
Güclü əllərinə möhtacam yenə 
Əllərin Ölümün xofun əridər...

Mən sənə vurğunam! Kim qınayacaq?
Qoy kimin meyli var, qınasın, neylək!
Sən gəl, fal açmayaq necə olacaq
Olan hər nə varsa, gözəldi, vallah…

ağ rı la rı oyat ma ğa, oya dıb ovut ma ğa 
qa dir olan bu gö zəl ağ rı lar özü sə ni 
çə kib apa rır... gül-çi çək ət ri qo xu yan 
ya şıl, qəm li çə mən lik lər, qü rub ça ğı nın 
qum ral lə pə li də ni zi sə ni bu dün ya dan 
çə kib özü nə apa ran ki mi... 

Bur da – müb həm in cə lik lər və zə rif-
lik lər do lu bu sir li aləm də bir qur tu luş 
da var. Aman sız real lıq lar dan, gün də lik 
ya şam qaç ha qo vu nu nun mis kin li yin-
dən xi las və qa li biy yət qur tu lu şu. 

Bə li, bu kə pə nək qa na dı tək, zə-
rif şeir lər bu in cə li yi hər an öl dü rü-
cü zər bə lə ri ilə məhv et mə yə ha zır 
olan zi reh li dün ya ya qa lib gəl mə yə, 

onun föv qün də ya şa ma ğa qa dir dir. 

A.MƏSUD 

Xoş gəldin,
Həqiqi

Bədii Söz...

Olan hər nə varsa,
gözəldi, vallah…

Leyla ƏLİYEVA



II Dün ya Mü ha ri bə si il lə ri
İkin ci Dün ya Mü ha ri bə si nin ge di şa tı 

za ma nı Gö rinq özü nü bir sı ra mə sə lə-
lər də gü nah lan dı rıb. 1940-cı il də İn gil-
tə rə nin bom ba lan ma sı za ma nı vax tı 
düz gün tə yin et mə mə si, 1942-ci il də 
Sta linq rad da kı VI or du ya kö mə yin pis 
ha va şə raiti nə gö rə uğur suz luq la nə ti-
cə lən mə si nin mə su liy yə ti bir ba şa onun 
üzə ri nə dü şür dü. Əs lin də, o, ha va şə ra-
i ti nin mü na sib ol ma dı ğı nı bi lir di, la kin 
Hit le rə qar şı get mə mək üçün hə min 
və zi fə ni öh də si nə gö tür müş dü.

Mü ha ri bə nin so nu
Gö rinq son də fə  1945-ci il ap re lin 

20-də Ber lin də olub və hə min gün  
Hit le rin do ğum gü nün də iş ti rak edib. 
Ad gü nü ba şa ça tan ki mi qiy mət li 
əş ya la rı nı da gö tü rüb və Ber lin dən 
uzaq la şıb.

Gö rinq 1945-ci il ap re lin 26-da uşaq 
vax tı bir ne çə də fə ol du ğu in di ki Avst-
ri ya nın Mautern dörf qa la sı na kö çüb. 
Ora da Hit le rin 1941-ci il iyu nun 29-da 
im za la dı ğı sə rən ca mı ye ni dən araş dır-
ma ğa baş la yıb. Hə min sə nəd də qeyd 
olu nur du:

“Fü rer iş qa bi liy yə ti ni iti rər sə 
və ya ölər sə və ka lət Gö rin qə 
ve ri lə cək”. Gö rin qin məh bus 
hə ya tı elə o araş dır ma sın dan 
son ra baş la yıb. O, Hit le rə te-
leq raf gön də rə rək və ka lət üçün 
təs diq na mə is tə yib. Gö rin qin 
rə qi bi Mar tin Bor man hə min 
me sa jı Hit le rə çat dı rıb və Gö rin qi 
ha ki miy yə ti ələ ke çir mək cəh din də 
gü nah lan dı rıb. Be lə lik lə, Hit ler Gö-
rin qi “və tən xaini” ad lan dı ra raq, 
haq qın da həbs əm ri ve rib. Əm rin 
er tə si gü nü Gö rinq ev dus taq lı ğı na 
məh kum edi lir. La kin Gö rinq ma yın 
5-də bir za bit tə rə fi n dən azad edi lir 
və hə min gün ailə si ni Ober salz-
berq də qo yan dan son ra ma yın 
6-da Ame ri ka qə rar gah la rın dan 
bi ri nə ge də rək təs lim olur və ma-
yın 8-də ye ni dən həbs olu nur.

Gö rinq həbs olu nan dan son ra 
Lük sem bur qa apa rı la raq, Mon-
dörf-les-Bains də ki (kod adı – “Aş-
can Dü şər gə si”) “Pa la ce Ho tel”də 
sax la nı lıb. O, ora da pəh ri zə baş la-
ya raq düz 27 kq çə ki iti rib. Sent yabr 
ayın da Al ma ni ya nın yük sək hö ku-
mə ti rəs mi lə ri ilə bir lik də Nürn-
ber qə apa rı lıb. No yabr ayın da isə 
hər bi məh kə mə baş la yıb. Gö rinq 
Al man or du sun da üçün cü ən yük-
sək rüt bə li za bit ki mi Nürn berq də-
ki pro ses də mü ha ki mə olu nub.

Gö rin qin hör mə ti o qə dər yük sək 
idi ki, hətt  a Ame ri ka hər bi qüv və lə ri-
nin əs gər lə ri be lə ona son suz rəğ bət 
bəs lə yir di lər. Nürn berq məh kə-
mə sin də özün dən əmin rəf ta rı və 
haq qın da irə li sü rü lən bü tün itt  i-
ham la ra ver di yi müd rik ca vab lar di-
gər al man za bit lə ri nə də tə sir etmişdi. 
Bu nu gö rən məh kə mə he yə ti, onun 
qa lan məh kum lar dan ay rı sax la nıl ma-
sı ba rə də qə rar çı xar dı. Bə zi al man za-
bit lə ri gü nah la rı nı in kar et sə lər də, 
Her mann Gö rinq, de mək 
olar ki, gü nah la rı nın 
ha mı sı nı qə bul edib 
və Hit le rə sə da qə ti-
ni son də qi qə yə qə-
dər qo ru yub. Məh-
kə mə nin çı xar dı ğı 
edam qə ra rı na bir 
ne çə saat qal mış isə 
hüc rə sin də ona xid-
mət edən əs gər dən 
şəx si qu tu su nu is-
tə yib. Qu tu da kı ka-
lium sionid kap su-
lu nu  içə rək 1946-cı 
ilin okt yab rın da ey-
ni lə Himm ler ki mi, 
hə ya tı na son ve rib.

Nün berq məh kə mə si haq qın-
da da ha də qiq mə lu mat la rı isə 
Azər bay can da ərəb şü nas lıq 
mək tə bi nin əsa sı nı qoy muş gör-
kəm li alim Ələs gər Məm mə dov 
məh kə mə haq qın da olan mü sa hi-

bə lə rin dən bi rin də ve rib. Onun xa-
ti rə lə rin dən par ça la rı təq dim edi rik:

“Mü ha ki mə yə 24 nə fər baş hər bi ca-
ni cəlb edil miş di. La kin mütt  ə him lər 
kür sü sün də yal nız 21 ca ni otur muş du. 

Əsas ca ni lər dən Qus tav Krupp 
sa ğal maz xəs tə idi, Ro bert 

Ley özü nü öl dür müş, 
Mar tin Bor man 
isə yo xa çıx mış dı. 
Nürn berq Bey-
nəl xalq Hər bi Tri-
bu na lı 1945-ci il 
no yab rın 20-dən, 
1946-cı il okt yab-
rın 1-nə ki mi da-
vam edib. Məh-
kə mə nin 403 açıq 
ic la sı ol muş, 116 
şa hid və 143 ya zı lı 
ifa də din lə nil miş, 
200 min dən ar tıq 
sə nəd araş dı rıl-
mış dı.

Ci na yət lə rin tö rə dil mə sin də 
əsas ca ni lər lə ya na şı, Na sist Par ti-
ya sı, ali döv lət or qan la rı, SS dəs tə-
lə ri, or du, gənc hit ler çi lər təş ki la tı 
və s. gü nah lan dı rıl dı. On la ra qar şı 
itt  i ham lar tu tar lı fakt lar la sü but 
edil di. Əsas hər bi ca ni lər haq qın da 
hökm 1946-cı il sent yab rın 30-dan  
okt yab rın 1-nə ke çən ge cə elan 
olun du. Ca ni lər bir-bir ça ğı rı lır 
və hök m, elan olu nur du. Əv vəl cə 
mütt  ə him lər məh kə mə ic las la rın-
da çı xış edən İn gil tə rə, Ame ri ka və 
Fran sa nü ma yən də lə ri ni diq qət lə 
din lə yir, SS Rİ-dən olan nü ma yən-
də lə rə isə eti na sız ya na şır dı lar. 
Çox keç mə di ki, nü ma yən də he-
yə ti mi zin gə tir di yi tu tar lı də lil lər, 
mütt  ə him lə ri itt  i ham çı la ra xü su si 
diq qət lə qu laq as ma ğa məc bur et-
di. Sa lon da mütt  ə him lə rin otur-
duq la rı yer lə mə nim otur du ğum 
yer çox ya xın idi. Gö rinq cə mi 
iki-üç ad dım lı ğım da əy ləş miş-
di. O, çox vaxt çə nə si ni qar şı da kı 
stu lun söy kə nə cə yi nə söy kə yər di, 
Ru dolf Hess əzi lib-bü zü lür, Ro-
zen berq dır naq la rı nı çey nə yir di. 
Mütt  ə him lər ara sın da V.Key tel 
daim nə sə ya zır, yaz ma yan da isə 

qə lə min ucu nu ağ zın da sax-
la yır dı. Y.Şt rey xer, de mək 
olar ki, hə mi şə mür gü lə-
yir, K.Dyo nits, E.Re der və 

Q.Şaxt isə öz lə ri ni çox cid di 
apa rır dı lar”.

Ələs gər Məm mə-
dov hə min mü sa-

hi bə sin də be lə bir 
fak tı da xa tır la-
dır:

“1943-cü il də 
So vet or du su 
tə rə fi n dən əsir 
alın mış 6-cı or-
du nun ko man-
da nı feld mar şal 
Fon Paul yüs şa-
hid ki mi məh-
kə mə sa lo nu na 

gi rən də mütt  ə-
him lər əv vəl cə 

bərk hə yə can lan dı-
lar. On lar ina na bil-
mir di lər ki, Paul yüs 

özü nü öl dür mə yib, 
sağ dır (Al ma ni ya da 
söz ya yı lıb mış ki, o, 
özü nü öl dü rüb). La-
kin təd ri cən mütt  ə-
him lə rin si fət lə rin də ki 
hə yə can nif rət lə əvəz 
olun du”.

Qeyd edək ki, Ələs-
gər Məm mə dov tri bu-
nal da tər cü mə çi ki mi 
iş ti rak edib. O, hə min 
pro se si can lı şə kil-
də iz lə yən ye ga nə 
azər bay can lı olub. 
Nürn berq pro se si 

za ma nı onun 26 ya şı 
var idi.

Nər giz ƏZİZ

10N 17(26) 8.05.2015

II Dün ya Mü ha ri bə si il lə ri

Her mann Gö rinq I 
Dün ya mü ha ri bə-
sin də iş ti rak et-
mək lə ya na şı, II 

Dün ya Mü ha ri bə si nin də 
əsas fi qur la rın dan olub.
Gö rin qin Hol lan di ya mü ha-
ri bə si və 1940-cı il də Fran-
sa mü ha ri bə sin də əhə miy-
yət li ro lu olub. Fran sa nın 
məğ lu biy yə tin dən son ra 
Hit ler onu “Də mir Xaç” or-
de ni ilə mü ka fat lan dı rıb. 
1940-cı il iyu lun 19-da Hit-
ler fər man ve rə rək Gö rin-
qə “Reichs marsc hall des 
Gross deutsc hen Reic hes” 
(Bö yük al man mar şa lı) rüt-
bə si ve rib. Gö rinq 1939-cu 
il sent yab rın 30-da “Cən-
ga vər Də mir Xa çı” me da-
lı na da la yiq gö rü lüb. O, 
1940-45-ci il lər də mü ha ri-
bə nin iq ti sa diy yat mə sə lə-
lə ri ni ida rə edib. 1941-ci 
il dən 1945-ci ilə qə dər isə 
Şərq İq ti sa diy yat Qə rar ga-
hı nın di rek to ru və zi fə sin də 
ça lı şıb.

Gö rin qin hör mə ti o qə dər yük sək 
idi ki, hətt  a Ame ri ka hər bi qüv və lə ri-
nin əs gər lə ri be lə ona son suz rəğ bət 
bəs lə yir di lər. Nürn berq məh kə-
mə sin də özün dən əmin rəf ta rı və 
haq qın da irə li sü rü lən bü tün itt  i-
ham la ra ver di yi müd rik ca vab lar di-
gər al man za bit lə ri nə də tə sir etmişdi. 
Bu nu gö rən məh kə mə he yə ti, onun 
qa lan məh kum lar dan ay rı sax la nıl ma-
sı ba rə də qə rar çı xar dı. Bə zi al man za-
bit lə ri gü nah la rı nı in kar et sə lər də, 
Her mann Gö rinq, de mək 

Nün berq məh kə mə si haq qın-
da da ha də qiq mə lu mat la rı isə 
Azər bay can da ərəb şü nas lıq 
mək tə bi nin əsa sı nı qoy muş gör-
kəm li alim Ələs gər Məm mə dov 
məh kə mə haq qın da olan mü sa hi-

bə lə rin dən bi rin də ve rib. Onun xa-
ti rə lə rin dən par ça la rı təq dim edi rik:

“Mü ha ki mə yə 24 nə fər baş hər bi ca-
ni cəlb edil miş di. La kin mütt  ə him lər 
kür sü sün də yal nız 21 ca ni otur muş du. 

Əsas ca ni lər dən Qus tav Krupp 
sa ğal maz xəs tə idi, Ro bert 

Ley özü nü öl dür müş, 

Azərbaycanlı tərcüməçi 
Hitlerin köməkçisinin 
   məhkəməsində

20-də Ber lin də olub və hə min gün  
Hit le rin do ğum gü nün də iş ti rak edib. 
Ad gü nü ba şa ça tan ki mi qiy mət li 
əş ya la rı nı da gö tü rüb və Ber lin dən 

Gö rinq 1945-ci il ap re lin 26-da uşaq 
vax tı bir ne çə də fə ol du ğu in di ki Avst-
ri ya nın Mautern dörf qa la sı na kö çüb. 
Ora da Hit le rin 1941-ci il iyu nun 29-da 
im za la dı ğı sə rən ca mı ye ni dən araş dır-
ma ğa baş la yıb. Hə min sə nəd də qeyd 

“Fü rer iş qa bi liy yə ti ni iti rər sə 

rə qi bi Mar tin Bor man hə min 
me sa jı Hit le rə çat dı rıb və Gö rin qi 
ha ki miy yə ti ələ ke çir mək cəh din də 
gü nah lan dı rıb. Be lə lik lə, Hit ler Gö-
rin qi “və tən xaini” ad lan dı ra raq, 
haq qın da həbs əm ri ve rib. Əm rin 
er tə si gü nü Gö rinq ev dus taq lı ğı na 
məh kum edi lir. La kin Gö rinq ma yın 
5-də bir za bit tə rə fi n dən azad edi lir 
və hə min gün ailə si ni Ober salz-
berq də qo yan dan son ra ma yın 
6-da Ame ri ka qə rar gah la rın dan 
bi ri nə ge də rək təs lim olur və ma-

Gö rinq həbs olu nan dan son ra 
Lük sem bur qa apa rı la raq, Mon-
dörf-les-Bains də ki (kod adı – “Aş-
can Dü şər gə si”) “Pa la ce Ho tel”də 
sax la nı lıb. O, ora da pəh ri zə baş la-
ya raq düz 27 kq çə ki iti rib. Sent yabr 
ayın da Al ma ni ya nın yük sək hö ku-
mə ti rəs mi lə ri ilə bir lik də Nürn-
ber qə apa rı lıb. No yabr ayın da isə 
hər bi məh kə mə baş la yıb. Gö rinq 
Al man or du sun da üçün cü ən yük-
sək rüt bə li za bit ki mi Nürn berq də-

qə lə min ucu nu ağ zın da sax-
la yır dı. Y.Şt rey xer, de mək 
olar ki, hə mi şə mür gü lə-
yir, K.Dyo nits, E.Re der və 

Q.Şaxt isə öz lə ri ni çox cid di 
apa rır dı lar”.

Ələs gər Məm mə-
dov hə min mü sa-

hi bə sin də be lə bir 
fak tı da xa tır la-

kə mə sa lo nu na 
gi rən də mütt  ə-

him lər əv vəl cə 
bərk hə yə can lan dı-
lar. On lar ina na bil-
mir di lər ki, Paul yüs 

özü nü öl dür mə yib, 
sağ dır (Al ma ni ya da 
söz ya yı lıb mış ki, o, 
özü nü öl dü rüb). La-
kin təd ri cən mütt  ə-
him lə rin si fət lə rin də ki 
hə yə can nif rət lə əvəz 
olun du”.

Qeyd edək ki, Ələs-
gər Məm mə dov tri bu-
nal da tər cü mə çi ki mi 
iş ti rak edib. O, hə min 
pro se si can lı şə kil-
də iz lə yən ye ga nə 
azər bay can lı olub. 
Nürn berq pro se si 

za ma nı onun 26 ya şı 
var idi.

Hitlerin köməkçisinin Hitlerin köməkçisinin 
   məhkəməsində   məhkəməsində



Ba kı kənd lə ri nin bi-
rin də qə dim bir 
qə bi ris tan lıq da 
zi ya lı la rı mız tə-

rə fi n dən unu dul muş bir mə zar var. Bu tək 
mə zar da əbə di yu xu ya ge dən gö zəl zi ya lı, 
şair, tər cü mə çi, hə yat dan vaxt sız get miş Vi la-
yət Rüs təm za də ya tır. Ət ra fı nı ot bas mış, çox-
dan gə lib-ge dən lə rin sey rəl di yi ni bil di rən bu 
mə za ra ba xan da Vi la yə tin öz di lin dən tez-tez 
eşit di yim, bö yük şairi miz Sə məd Vur ğu nun 
“Tək mə zar” şeiri ya dı ma dü şür.

Vi la yət, əzi zim, sən ya şa dı ğın döv ran, inan-
dı ğın hər şey in di də yi şib. İn san lar baş qa laş-
mış dır. Bə zən ada ma elə gə lir ki, Mü qəd dəs 
Al la hı mız da var lı lar la otu rub-du rur. İn di Sa-
bi rin bir əsr bun dan əv vəl yaz dı ğı ki mi, “İn-
san ola nın döv lə ti, va rı gə rək ol sun”.

Keç miş də ata-ba ba la rı mız mək tu bu mol la-
ya oxut maq üçün üs tü nə pul qo yar dı lar. İn di 
isə for ma bir qə dər də yi şib. Ye nə keç mi şi mi zə 
qa yıt mı şıq. Gə rək əri zə nin içi nə pul qo ya san, 
yox sa heç kim bax maz, oxu maz... İs tə yir sən 
şair ol, is tə yir sən alim ol, dəx li yox dur. Və zi fən, 
sa yı la nın yox sa, öl sən də üs tü nə gəl məz lər. Bə-
li, in di biz aza dıq... Dün ya be lə dün ya dır.

 ***
Özüm haq qın da ki tab bu rax maq dan, kim-

dən sə xa hiş edib mə qa lə yaz dır maq dan çox-
çox uzaq ada mam. Mə ni ya xın dan ta nı-
yan lar, mə nim lə otu rub-du ran lar bu nu 
yax şı bi lir lər.

La kin in san hə ya tın da elə dö nüm lər, 
ta rix lər var ki, nə isə elə mə li olur san. İs-
tə yir sən ki, yad da qa lan bir şey ol sun, xa-
ti rə ləş sin, unu dul ma sın. Elə bu niy yət lə də 
itib-bat maq da olan, hə rə si bir künc də qa lan 
“ar xi vi mi” və rəq lə mə yə baş la dım.

Onu da de yim ki, mən tə biətən şə kil çək dir-
mək dən uzaq ada mam. Heç za man bu mə sə-
lə yə cid di ya naş ma mı şam. Fi kir ləş mə mi şəm 
ki, hə yat be lə ge də bi lər, za man də yi şər. Bir 
gün otu rub-dur du ğun in san la rı nə vaxt sa iti-
rə bi lər sən. Bu hiss lə ri özüm dən qov mu şam. 
Bəl kə də hər şe yi öl məz bil mi şəm. Ad da-bud-
da, hər dən bir şə kil çək dir mi şəm.

Ona gö rə də vax tı ilə ya xın dan otu rub-dur-
du ğum, dost luq et di yim xalq ya zı çı və şair lə ri 
Sü ley man Rə hi mov, Mir zə İb ra hi mov, Əli Və li-
yev, Sü ley man Rüs təm, İs ma yıl Şıx lı, aka de mik 
Məm məd Arif, aka de mik Hə mid Aras lı, aka de-
mik Şə fa hət Meh di yev, beş il Azər bay can Döv-
lət Uni ver si te tin də müəl lim, son ra na mi zəd lik 
dis ser ta si ya sı mü da fi ə edər kən el mi rəh bə rim 
ol muş gö zəl ya zı çı və gör kəm li alim Mir Cə lal 
Pa şa yev, el mi op po nent lə rim prof. Qu lu Xə li-
lov, prof. Məm məd Məm mə dov, prof. Əziz Şə-
rif, ya zı çı Çin giz Hü sey nov və bir çox baş qa la rı 
ilə fo to şə kil lə rim də yox dur, ya da itib.

İn di yu bi le yim lə əla qə dar ola raq on la rın 
bə zi lə ri ni bir ye rə yığ maq is tə yi rəm, ax ta rı-
ram, ələ gəl mir, ta pa bil mi rəm.

İn san ca van olan da bu mə sə lə lə ri bə zən fi  kir-
ləş mir. La zı mın ca qiy mət lən dir mir. Elə bi lir ki, 
hə mi şə be lə ola caq. Hər hal da, hə yat gös tə rir ki, 
mən be lə ol mu şam. O gün lər üçün he yif si lə ni-
rəm. Təəs süfl  ən səm də, in di ar tıq hər şey gec dir. 
Ad la rı nı çək di yim, unu dul maz in san lar haq qın-
da mə qa lə lər, es se lər ya zı ram, la kin mə nim lə 
bir gə olan fo to şə kil lə ri mi zi ta pa bil mi rəm.

Bəl kə də bu sə tir lə ri yaz maz dım, əgər 1967-ci 
il də “Ul duz” jur na lın da iş lər kən Vi la yət Rüs təm-
za də ilə çək dir di yim şə kil qov luq dan qa ba ğı ma 
çıx ma say dı. Se vin dim. San ki çox dan itir di yim 
qiy mət li bir şe yi tap mış dım. Xey li bu fo to şək lə 
bax dım. Qə hər mə ni boğ du. Ağ la ma ğım gəl di. 
Vi la yət lə ke çir di yim unu dul maz gün lər ya dı ma 
düş dü. Elə bil üz-üzə otur muş duq...

Şi rin söh bət edir di. Lə ti fə lər da nı şır dı. 
Qəh-qə hə çə kib gü lür dük... Şə kil dən ar tıq 
dün ya sı nı çox dan və vaxt sız də yiş miş, re-
dak si ya da bir yer də iş lə di yi miz Hik mət Zi-
ya, İsi Mə lik za də, Sa bir Sü ley ma nov, bir də 
Vi la yət Rüs təm za də nin özü ba xır dı...

Fo to şək lin ya nın da sa ral mış, Vi la yə tin əl 
ya zı sın da olan və mə nə həsr et di yi şeir və rə qi-
ni gör düm. Bu nun ki çik bir ta rix çə si ol muş du.

...Qə zet lər dən bi ri mən dən xa hiş et miş di 
ki, fi  kir lə ri mi on lar la bö lü şüm. Mən də ra zı-
lıq ver dim. Bir ne çə nöm rə də mə nim lə mü-
sa hi bə lər dərc edil di. Hə min şə kil də ilk də fə 
ora da dərc edil di. Mü sa hi bə lə ri oxu yan və 
şək li gö rən Vi la yət Rüs təm za də mə nə it haf 
et di yi bu şeiri yaz mış dı.

Vi la yət Rüs təm za də ilə ta nış lı ğım və ya-
xın lı ğım kom so mo lun Mər kə zi Ko mi tə sin-
də iş lə di yim il lə rə tə sa düf edir. Bi lir dim ki, 
Mosk va da M.Qor ki adı na Ədə biy yat İns ti tu-
tu nu bi ti rib. M.V.Lo mo no sov adı na Mosk va 

Döv lət Uni ver si te ti nin fi  lo lo gi ya 
fa kül tə si nin as pi ran tı olub. 

Son ra lar isə Mə də niy-
yət Na zir li yin də ça lı şıb, 

M.F.Axun dov adı na 
Pe da qo ji Rus Di li və 

Ədə biy ya tı 
İ n s  t i -
tu tun-
d a , 
ADU-

da SS-
Rİ xalq la rı 

ədə biy ya tı nı 
təd ris et miş di.

Mən 1967-ci 
il də Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı na gön-
də ril dim - “Ul-
duz” jur na lı nı 

çı xar maq üçün. 
Bi zim sıx əla qə-

lə ri miz, de yər dim 
ki, bun dan son ra 

baş la yıb. De mək 
olar, hər gün gö-

rü şür dük. 

Mə nə “Azər nəşr” 
tə rə fi n dən bu ra-
xıl mış ilk şeir lər 
ki ta bı nı - “Oxu, 
b ü l  b ü  l ü m ” ü 
ba ğış la mış dı.

Ki ta bı oxu-
d u m . X o  ş u  m a 
gəl di. Tez bir za-
man da mə qa lə 
ya zıb çap et dir-
dim. O da bun-
dan məm nun ol-
du. Za ra fat la de di 
ki, mən də bu nun 
əvə zin də sə ni 
Gür cüs ta nın Bor-
ça lı ra yo nu nun 
Ba la Mu ğan lı kən-
di nə apa ra cam. 
Bax gör mən nə 
gö zəl bir di yar da 
dün ya ya göz aç-
mı şam. La kin bu 
bi zə qis mət ol ma-
dı. Son ra dan mən 
Ba la Mu ğan lı da 
ol dum. Təəs süf 

ki, Vi la yət Rüs-
t ə m  z a  d ə -

siz...

Son ra dan onun mə nə mə-
lum olan da ha iki şeir lər ki ta bı - “Qəl bi min gö zü 
ilə” və “Ağ la ma, mə həb bə tim” nəşr edil di. Hər 
iki ki tab oxu cu lar tə rə fi n dən rəğ bət lə qar şı lan dı.

Vi la yə tin çox par laq qə lə mi var dı. O, is te-
dad lı şair idi. La kin nə dən sə əsa sən tər cü mə 
yo lu nu seç di. Vi la yət bu sa hə də çox məh sul-
dar iş lə di. Onun tər cü mə- s in  də 
dün ya ədə biy ya tın dan 
və SS Rİ xalq la rı ədə-
biy ya tın dan iyir mi-
dən çox şeir və 
nəsr ki tab la rı 
nəşr olun du.

Onun V.Su te yev, Jan Lar ni, Fe liks Lev, Alek-
sandr Vla sov, Yev ge ni Mar dan, Alek sandr 
Blok, N.Nek ra sov, V.Bonç-Bru ye viç, Rəmz 
Ba ba can və baş qa la rın dan et di yi tər cü mə lər 
bu gün də öz tə ra və ti ni sax la maq da dır.

Əda lət na mi nə de mə li yəm ki, Vi la yət Rüs təm-
za də nin tər cü mə sa hə sin də xid mət lə ri unu dul-
maz dır. Azər bay can oxu cu la rı o vaxt kı so vet res-
pub li ka la rı ya zı çı və şair lə ri nin ən yax şı əsər lə ri ni 
Vi la yə tin tər cü mə sin də oxu muş lar. Dün ya ədə biy-
ya tın dan oxu duq la rı mız əsər lə rin san bal lı qis mi 
onun qə lə mi nin və əmə yi nin məh su lu dur. Ona 
gö rə də biz onu bö yük min nət dar lıq la xa tır la yı rıq.

Onun xid mət lə ri vax tın da öz qiy mə ti ni al-
ma dı. O, hə yat dan vaxt sız get di. Ar zu la rı bit-
mə miş qal dı. Nə ya ra dı cı lıq plan la rı nı so na 
qə dər ye ri nə ye ti rə bil di, nə də aman sız ölüm 
im kan ver di ki, ailə prob lem lə ri ni həll edə 
bil sin. Hər şey ya rım çıq qal dı, so na çat ma dı. 
Ar zu la rı özü ilə tor pa ğın al tı na get di.

Vi la yət Rüs təm za də XX əs rin bö yük ya zı çı-
sı Çin giz Ayt ma tov la şəx si dost, qar daş idi lər. 
Çin giz Ayt ma tov onu evi nə qo naq ça ğı rar və 
ay lar la Qır ğı zıs tan dan ge ri yə dön mə yə qoy-
maz dı. Bu ya xın lar da Mosk va mət buatın da 
Çin giz Ayt ma tov haq qın da gö zəl bir mə qa lə 
çap olun muş du. Müəl lif ya zır dı ki, Çin giz Ayt-
ma to vun sağ lı ğın da əziz lə yib sax la dı ğı əş ya la-
rın için də Azər bay can şairi Vi la yət Rüs təm za-
də nin ba ğış la dı ğı sə dəfl  i saz da var.

XX əs rin gör kəm li Bal kar şairi Kay sın Ku li-
ye vi Azər bay can da ta nı dan, məş hur laş dı ran 
Vi la yət Rüs təm za də ol muş du..

Vi la yət Kay sın Ku li yev gi lə və Kay sın Ku li-
yev də Vi la yət gi lə tez-tez ge dər di.

XX əs rin gör kəm li şairi Rə sul Həm zə tov 
Vi la yə ti tez-tez Da ğıs ta na qo naq ça ğı rar dı. 
Vi la yə tin şair dən et di yi tər cü mə lər bu gün 
də öz tə ra və ti ni itir mə yib. Dün ya ca məş hur 
olan “Mə nim Da ğıs ta nım” ki ta bı nın ikin ci 
his sə si ni Vi la yət tər cü mə edib.

Ke çən əs rin son la rın da Vi la yə tin apa rı cı rus 
şair lə ri ilə dost lu ğu nu və əla qə si ni qeyd et mə mək 
ol maz. O, rus şair lə ri nin əsər lə ri ni di li mi zə çe vi-
rib, hər bi ri ni ay rı ca ki tab şək lin də nəşr et di rir di.

Öm rü nün so nu na ki mi bi zim çox ya xın əla qə -
lə ri miz, dost lu ğu muz da vam et di. Mir zə Fə tə li 
Axun do vun yu bi le yi ke çi ri lir di. Bö yük türk şai-
ri Na zim Hik mət Mosk va dan yu bi ley də iş ti rak 
üçün Ba kı ya gəl miş di. Köh nə “İn tu rist”də qa lır-
dı. Bir ay Ba kı da qal ma lı idi. Mər kə zi Ko mi tə nin 
şö bə mü di ri mə ni ya nı na ça ğı rıb Na zim Hik-
mə ti mü şa yiət et mə yi tap şır dı. Mən bu mis si ya-
nı özüm üçün şə rəf sa yır dım. Çox unu dul maz, 
yad da qa lan gün lər idi. Hə min gün lər də Vi la yət 
hər gün Na zim Hik mə tin ya nı na gə lər di. Onun 
şeir lə ri ni Azər bay can di li nə uy ğun laş dı rıb özü nə 
oxu yar dı. Şairin çox xo şu na gə lər di. Biz bir ne çə 
də fə bir lik də şə kil də çək dir dik. Təəs süfl  ər ol sun 
ki, hə min şə kil lə ri bi zim bir qo hum apar dı və bir 
da ha ge ri qay tar ma dı. Bil mi rəm Vi la yə tin ar xi-
vin də bu fo to şə kil lər var, ya yox.

Hətt  a biz bir müd dət Vi la yət lə Gənc lər 
Dost lu ğu (in di ki Ata türk) pros pek tin də qon-
şu da ol duq.

Mən ina nı ram ki, Vi la yət Rüs təm za də gö-
zəl şair və is te dad lı tər cü mə çi ki mi hə mi şə 
ədə biy ya tı mız da ya şa ya caq.

Vi la yət in san ki mi bö yük şəx siy yət idi. İn san-
lar da an caq yax şı xü su siy yət lə ri gö rür dü. O, 
çö rək ye di yi in san la ra so na ki mi sə da qət li idi. 
Al lah-təala onu ya rat mış dı ki, in san la ra xe yir-
xah lıq gə tir sin. İnan mı ram ki, Vi la yə ti ta nı yan 
in san lar onu unu da bil sin. Vi la yət Rüs təm za də 
xal qı mı zın lə ya qət li, qey rət li, na mus lu, mərd 
oğ lu idi və oğ lu ola raq qa la caq. Öv lad la rı nın 
və nə və lə ri nin, ailə si nin, qo hum-əq rə ba sı nın, 
dost la rı nın onun la fəxr et mə yə haq la rı var.

...Vi la yət, əzi zim, ya dın da dır mı, sən xəs tə lən-
miş din, ya nı na gəl miş dim. Biz olub-ke çən lər dən 
söh bət aç dıq. Mə nim kə dər lən di yi mi, sə nə çox 
diq qət lə bax dı ğı mı sez din. Sən o vaxt mə nə Yan 
Ray nis dən tər cü mə elə di yin bir şeiri oxu dun:

Mən əcəl dən qorx mu ram,
O nə edə cək mə nə?!
Mən ölən dən son ra da
Ya şa ya ca ğam ye nə.

Qal xa raq yük sək, uca,
Bu lud lar dan yu xa rı,
Or dan seyr edə cə yəm
Doğ ma ana di ya rı...

Qoy be lə ol sun. Sən ya şa ya caq san!
Ya sif NƏ SİR Lİ
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kənd lə ri nin bi-
rin də qə dim bir 
qə bi ris tan lıq da 
zi ya lı la rı mız tə-

rə fi n dən unu dul muş bir mə zar var. Bu tək 
mə zar da əbə di yu xu ya ge dən gö zəl zi ya lı, 
şair, tər cü mə çi, hə yat dan vaxt sız get miş Vi la-
yət Rüs təm za də ya tır. Ət ra fı nı ot bas mış, çox-
dan gə lib-ge dən lə rin sey rəl di yi ni bil di rən bu 
mə za ra ba xan da Vi la yə tin öz di lin dən tez-tez 
eşit di yim, bö yük şairi miz Sə məd Vur ğu nun 

Vi la yət, əzi zim, sən ya şa dı ğın döv ran, inan-
dı ğın hər şey in di də yi şib. İn san lar baş qa laş-
mış dır. Bə zən ada ma elə gə lir ki, Mü qəd dəs 
Al la hı mız da var lı lar la otu rub-du rur. İn di Sa-
bi rin bir əsr bun dan əv vəl yaz dı ğı ki mi, “İn-

Keç miş də ata-ba ba la rı mız mək tu bu mol la-
ya oxut maq üçün üs tü nə pul qo yar dı lar. İn di 
isə for ma bir qə dər də yi şib. Ye nə keç mi şi mi zə 
qa yıt mı şıq. Gə rək əri zə nin içi nə pul qo ya san, 
yox sa heç kim bax maz, oxu maz... İs tə yir sən 
şair ol, is tə yir sən alim ol, dəx li yox dur. Və zi fən, 
sa yı la nın yox sa, öl sən də üs tü nə gəl məz lər. Bə-
li, in di biz aza dıq... Dün ya be lə dün ya dır.

Özüm haq qın da ki tab bu rax maq dan, kim-
dən sə xa hiş edib mə qa lə yaz dır maq dan çox-
çox uzaq ada mam. Mə ni ya xın dan ta nı-
yan lar, mə nim lə otu rub-du ran lar bu nu 

La kin in san hə ya tın da elə dö nüm lər, 
ta rix lər var ki, nə isə elə mə li olur san. İs-
tə yir sən ki, yad da qa lan bir şey ol sun, xa-
ti rə ləş sin, unu dul ma sın. Elə bu niy yət lə də 
itib-bat maq da olan, hə rə si bir künc də qa lan 

Onu da de yim ki, mən tə biətən şə kil çək dir-
mək dən uzaq ada mam. Heç za man bu mə sə-
lə yə cid di ya naş ma mı şam. Fi kir ləş mə mi şəm 

Mə nə “Azər nəşr” 
tə rə fi n dən bu ra-
xıl mış ilk şeir lər 
ki ta bı nı - “Oxu, 
b ü l  b ü  l ü m ” ü 
ba ğış la mış dı.

Ki ta bı oxu-
d u m . X o  ş u  m a 
gəl di. Tez bir za-
man da mə qa lə 
ya zıb çap et dir-
dim. O da bun-
dan məm nun ol-
du. Za ra fat la de di 
ki, mən də bu nun 
əvə zin də sə ni 
Gür cüs ta nın Bor-
ça lı ra yo nu nun 
Ba la Mu ğan lı kən-
di nə apa ra cam. 
Bax gör mən nə 
gö zəl bir di yar da 
dün ya ya göz aç-
mı şam. La kin bu 
bi zə qis mət ol ma-
dı. Son ra dan mən 
Ba la Mu ğan lı da 
ol dum. Təəs süf 

ki, Vi la yət Rüs-
t ə m  z a  d ə -

siz...

Son ra dan onun mə nə mə-
lum olan da ha iki şeir lər ki ta bı - “Qəl bi min gö zü 
ilə” və “Ağ la ma, mə həb bə tim” nəşr edil di. Hər 

Döv lət Uni ver si te ti nin fi  lo lo gi ya 
fa kül tə si nin as pi ran tı olub. 

Son ra lar isə Mə də niy-
yət Na zir li yin də ça lı şıb, 

M.F.Axun dov adı na 
Pe da qo ji Rus Di li və 

Ədə biy ya tı 
İ n s  t i -
tu tun-
d a , 
ADU-

da SS-
Rİ xalq la rı 

ədə biy ya tı nı 
təd ris et miş di.

Mən 1967-ci 
il də Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı na gön-
də ril dim - “Ul-
duz” jur na lı nı 

çı xar maq üçün. 
Bi zim sıx əla qə-

lə ri miz, de yər dim 
ki, bun dan son ra 

baş la yıb. De mək 
olar, hər gün gö-

rü şür dük. 

dar iş lə di. Onun tər cü mə- s in  də 
dün ya ədə biy ya tın dan 
və SS Rİ xalq la rı ədə-
biy ya tın dan iyir mi-
dən çox şeir və 
nəsr ki tab la rı 
nəşr olun du.

Vi la yət Rüs təm za də (sağda) və Qaysın Quliyev



– Ha zır da ki no sa hə sin də iki 
əsas qu rum fəaliy yət gös tə rir. 
Bi ri si zin rəh bə ri ol du ğu nuz 
Azər bay can Ki no re jis sor lar Gil-
di ya sı, di gə ri isə Res pub li ka 
Ki ne ma toq raf çı lar İtt  i fa qı. Mət-
buat da Gil di ya nın adı na tez-tez 
rast gəl sək də qu ru mun funk si-
ya sı, gör dü yü iş lər ba rə də da ha 
ət rafl  ı da nış maq is tər dik...
– 1999-cu il də Gil di ya ya ra nan da 

yal nız re jis sor la rı bir ləş di rir di. Gil-
di ya nı tə sis edən lər də elə 32 ki no-
re jis sor olub. Son ra kı il lər də qu ru-
ma baş qa audio vi zual müəl lifl  ər, 
ya ra dı cı in san lar da qo şul du lar. 
Gil di ya da sse na ri müəl lifl  ə ri, rəs-
sam lar, ope ra tor lar, bəs tə kar lar da 
təm sil olun du. Çün ki bi zim ki mi 
o qə dər də bö yük ol ma yan öl kə-
lər də hər pe şə nü ma yən də si nin, 
sə nət çi nin ay rı ca gil di ya ya rat ma-
sı ol duq ca çə tin və ağır mə sə lə dir. 
Ona gö rə də bü tün fi lm müəl lifl  ə ri 
bir qu rum da top laş dı və in di biz 
bir yer də öz pe şə hü quq la rı mı zı 
qo ru yu ruq. Son za man lar Gil di-
ya müəl lif hü quq la rı sa hə sin də 
da ha sıx və in ten siv ça lı şır. Çün ki 
bu sa hə sa da la dı ğım audio vi zual 
müəl lifl  ə rin gör dü yü iş, pe şə lə ri ilə 
bağ lı real nə ti cə lər dir. Re jis so run, 
sse na ris tin hü quq la rı nı qo ru maq 
üçün is teh sal pro se sin də bağ la nan 
mü qa vi lə lə rin şəff  afl  ı ğı na, yə ni 
mü na si bət lə rin düz gün qu rul ma-
sı na ça lı şı rıq. Əv vəl cə dən mü na-
si bət lər nə qə dər düz gün qu rul sa, 
son ra kı mər hə lə də on la rı qo ru maq 
bir o qə dər asan olar. Əsas prob-
le min hü qu qi mə sə lə lər lə bağ lı 
ol du ğu nu gör dük və bü tün gü cü-
mü zü bu mə sə lə yə yö nəlt dik.

– Hə lə il lər ön cə İc ti mai te le-
vi zi ya nı fi lm is teh sal çı la rı nın 
ica zə si ol ma dan audio-vi zual 
əsər lə ri ya yım la maq da gü nah-
lan dır mış dı nız.  Yer li ka nal lar 
bu gün de di yi niz hü qu qi mə-
sə lə lə rə nə də rə cə də riayət edir?
– Fəaliy yə ti mi zin əsas prin si pi 

odur ki, işi mi zi real si tuasi ya dan, 
və ziy yət dən çı xış edə rək qu raq. 
Yə ni biz heç bir uto pik, mü cər-
rəd məq səd lər güd mü rük. Əgər 
1999-cu il dən bu gü nə qə dər ke çən 
za man kə si mi nə bax saq və mü qa-
yi sə et sək gö rə rik ki, yer lə göy qə-
dər fərq var. İl kin mər hə lə də So vet 
döv rün dən qa lan an la yış lar, qə bul 
olu nan kri te ri ya lar özü nü gös tə rir-
di. Bu na gö rə də o vaxt da ha çox 
maarifl  ən di ri ci iş lər apa rır dıq. Bu 
maarif çi lik si ya sə ti çox ge niş və hər-
tə rəfl  i idi. Bu gün o si ya sət öz bəh-
rə si ni ve rir. Te le ka nal la rın de mək 
olar ki, 95 faizi müəl lif hü quq la rı nı 
qo ru yur, mü qa vi lə bağ la ya raq fi lm 
nü ma yi şi ni hə ya ta ke çi rir. Bu za-
man nə on la ra zi yan də yir, nə də 
müəl lif və is teh sal çı la ra. Biz Ame-
ri ka aç mı rıq, aç maq niy yə tin də də 
de yi lik. Bu, bü tün dün ya da qə bul 
olu nan nor ma lar dır. Biz də əv vəl-
axır bu pro ses sə qə dəm qoy ma lı 
idik. Se vin di ri ci hal dır ki, ha zır da 
hü qu qi cə hət dən bu mə sə lə yə mü-
na si bət da ha doğ ru və həs sas dır. 

– Be şin ci si nif də oxu yan da 
qar da şı nız si zə ki no haq qın da 
ki tab ba ğış la yıb. Gah təy ya-
rə çi, gah neft çi, gah da hərb çi 
ol maq ar zu sun da olan Hü seyn 
Meh di yev də de yib ki, bü tün 
sə nət lər yax şı dır, am ma re jis-
sor bü tün sə nət lər dən yax şı dır. 

Ma raq lı dır, ilk fi l mi ni zi ne cə 
tə səv vür edir di niz? Bir də ki-
no haq da tə səv vü rü nü zü də-
yi şən re jis sor lar dan  kim lə rin 
adı nı qeyd edər diz? 
– Mən real lıq dan uzaq, qey ri-

real bir aləm gör mək ar zu sun da 
idim. Düz dür bi zim tə səv vü rü-
müz də ki realizm an la yı şı mə nə 
yad de yil di, ba xır dım, bə zən xo-
şu ma da gə lir di. An caq mə nim 
tə səv vü rüm də həm də nə isə 
qey ri-adi, ənə nə vi for ma lar dan 
uzaq bir dün ya var idi. Bu qey-
ri-adi for ma la rı gö rür düm və ça-
lı şır dım ki, on la rı real laş dı rım. 
Re jis sor la ra gə lin cə isə An to nioni 
və Tar kovs ki nin əsər lə ri mə nim 
üçün çox qiy mət li dir. On la ra 
ba xa-ba xa öy rən mi şəm. Bu re jis-
sor lar hər iki si mə kan, za man və 
hə rə kət an la yı şı nı bö yük us ta lıq-
la ida rə edə, ye ni bir for ma ya-
ra da bi lib lər. Ba xır san, ek ran da 
za hi rən heç nə baş ver mir, am ma 
hiss edir sən ki, ora da ha va var, 
nə fəs var, mə kan var. İlk ba xış da 
hə rə kət yox dur, am ma əs lin də 
hə rə kət də var. Bun lar də rin də, 
mü rək kəb də ol sa gö rün mə yən 
lay lar da olan ele ment lər dir. Gə-
rək on la rı hiss edə sən. Mən də 
elə bir aləm ya rat maq is tə yir dim 
ki, ora da za ma nı, mə ka nı, hə rə-
kə ti his siy yat la duy maq müm-
kün ol sun. 

– Ya xın dos tu nuz və həm ka rı nız 
Ra miz Röv şən And rey Tar kovs-
ki dən dərs alıb, tez-tez on dan si tat 
gə ti rir. Si zin fi lm lə ri niz də, sa kit 
kadr la rı nız da da An drey Tar kovs-
ki ni gör mək müm kün dür. Tar-
kovs ki fi l moq ra fi  ya sın dan han sı 
əsər si zə da ha doğ ma dır?
– Mə nə elə gə lir ki, Tar kovs ki nin 

heç bir fi l mi ni ayır maq müm kün 
de yil. Tar kovs ki yek dil bü töv və ar-
dı cıl sə nət kar dır. Hər bir əsə ri onun 
ya ra dı cı lı ğı nın ay rıl maz his sə si, par-
ça sı dır. Onun elə bir əsə ri yox dur 
ki, ba xıb bur da Tar kovs ki yox dur, 
o bi rin də isə var de yə sən. Mə sə lən, 
“Güz gü”yə bir göz lə, “Sol ya ris”ə 
baş qa göz lə, “İva nın uşaq lı ğı”na isə 
ta mam baş qa göz lə ba xı ram. An caq 
ha mı sın da o, özü dür. Tar kovs ki də 
in ki şaf sa də li yə doğ ru ge dib. Onun 
fi lm lə ri ni tək rar iz lə mə yi se vi rəm, 
bun dan zövq alı ram. Eti raf edim 
ki, öz fi lm lə ri mə ba xan da, səhv lə-
ri mi gö rən də özü mü çox pis hiss 
edi rəm. Ya gö zü mü yu mu ram, ya 
da tez çe vi ri rəm ki, keç sin. Am-
ma Tar kovs ki və di gər klas sik lə rin 
əsər lə ri ni yek dil, qü sur suz bir əsər 
ki mi iz lə yir sən. Düz dür, in di be-
lə bir ənə nə var ki, müəl lif qa yı dıb 
nə lə ri sə dü zəl dir. Mən cə, bu düz-
gün de yil, ya ra dıl mış əsər, çə kil miş 
fi lm, ya zıl mış mu si qi bü tün mən fi  
və müs bət cə hət lə ri ilə müəy yən bir 
önəm da şı yır.

– Qar da şı nız da sə nət ada mı, 
şair dir. Odur ki, qə ləm adam-
la rı tez-tez si zin evə yı ğı şar-
mış. Film lə ri ni zin adı - “Qo ca 
pa lı dın na ğı lı”, “Mə ka nın me-
lo di ya sı”, “Öz gə vaxt”, “Tək cə 
ada nı özün lə apa ra bil məz sən” 
– ki fa yət qə dər poetik dir.

Ma raq lı dır, bu ad se çi mi poezi-
ya ya sev gi niz dən qay naq la nır?

– Bir qar da şım şair, bi ri jur na-
list, o bi ri si isə rəs sam dır. Ailə də 
həm ədə biy yat, həm təs vir – ki-
ne ma toq ra fa xas cə hət lə rin ol ma-
sı, çox gü man ki, öz ro lu nu oy na-
yıb. Bu fakt mə ni dün ya ya da ha 
poetik, hətt  a fəl sə fi  nə zər lə bax-
ma ğa sövq edib. Ki no ya məhz 
ope ra tor luq dan gəl mə yim də 
tə sa düf ol ma yıb. Bu əv vəl cə dən 
dü şü nül müş, se çil miş yol olub. 
Bə zi lə ri de yir ki, ad lar fi l min 
məğ zin dən uzaq, şər ti ol ma lı dır. 
Mə nim üçün ad fi l mi sı xıb, sı xıb 
bir sö zə, bir fi k rə sı ğış dır maq dır. 
Film lə ri min adı da de mək is tə di-
yim, ya rat maq is tə di yim fi  kir lə-
rin ifa də si dir. Əv vəl də qeyd et-
di yim za man, mə kan və hə rə kət 
ki no nun əsas ba za sı, bü növ rə si-
dir. Film də, hə yat da, hər şey bu 
kom po nent lər üzə rin də qu ru lub. 
Bu üç ele men tin bir-bi ri nə sıx 
bağ lı ol ma sı mə nim ya ra dı cı lı ğı-
ma müəy yən kon sep tual is ti qa-
mət ve rib. Əv vəl cə mən vaxt la 
bağ lı “Öz gə vaxt”, son ra mə kan-
la bağ lı “Mə ka nın me lo di ya sı” 
fi l mi ni çək mi şəm.

Üçün cü fi l mi çək mə yi çox is-
tə yir dim, adı da ha zır idi.  Baş 
rol da Ələd din Ab ba so vu gör mək 
ar zu sun day dım. Fil min adı “Sta-
tik hə rə kət” ol ma lı idi.

– De yir si niz ki, sse na ri müəl-
li fi, ilk növ bə də, ki no nu bi-
lən adam ol ma lı dır. Bəl kə də 
bu gün Azər bay can ki no su-
nun sse na ri prob le mi məhz 
bu ra dan qay naq la nır. Siz cə, 
yax şı ya zı çı, qə ləm ada mı 
həm də yax şı sse na rist de-
mək di?
– Hər na sir, qə ləm sa hi bi 

sse na ri ya za bi lər, am ma sse-
na ri müəl li fi  nin na sir 
ol ma sı elə də va cib 
de yil.  Ta ma şa çı nın ek-

ran da gör dü yü və ya ra-
dıl mış alə min - mə ka nın, 

za ma nın müəl li fi  re jis-
sor dur, ha mı sı onun 
tə səv vü rü dür. “Re-
jis sor sse na ri müəl li-

fi  nin fi  kir lə ri ni ifa də 
edir” fi k rin də heç bir 

hə qi qət yox dur. Sse na ri ta-
mam lan mış sə nət əsə ri de yil, 
o, fi l min ya ra dıl ma sı üçün 
sa də cə bir ma te rial dır. Adi 
ada mın sse na ri ni oxu ma ğa 
höv sə lə si çat maz. Sse na ri də 
əsas amil dil yox, ha di sə lər, 
hə rə kət və xa rak ter lər dir. 
Ki no nun di li baş qa dır. Tə bii 
ki, sse na ri müəl li fi  nin həm 
də ya zı çı ol ma ğı işin xey ri-
nə dir. Sse na ri müəl li fi , ilk 
növ bə də, ki no nu bi lən adam 
ol ma lı dır. Azər bay can ki no-
su nun əsas prob le mi də bun-
da dır, biz də na sir lər çox dur, 
əsl sse na ri müəl lifl  ə ri isə az dır. 
So vet döv rün də ədə bi sse na ri 
de yi lən ab surd bir ter min var 
idi. Ya xud fi lm is teh sa la ta bu ra-
xı lan da re jis sor, ha zır lıq, çə ki liş 
ərə fə si var idi. Bu mə sə lə yə bir-
mə na lı ya naş maq da düz gün de-
yil. An caq ümu mi nor ma lar var, 
dün ya ki ne ma toq ra fi  ya sı müəy-
yən stan dart lar la iş lə yir.  Biz də 
bu stan dart lar la he sab laş ma lı və 
ayaq laş ma lı yıq. 

– Ra miz Röv şə nin bu sa hə də-
ki uğu ru nun sir ri ki no ya yax şı 
bə ləd ol ma sı dır?
– Ra miz də ki no nu duy maq 

ba ca rı ğı çox yük sək dir. Film 
çə kil məz dən, for ma laş maz dan 
qa baq ha zır ma te rial la ra ba xı lır, 
bu ma te rial la ra ba xan da Ra miz 
son nə ti cə ni gö rə bi lir. Onun la 
ilk də fə “Tək cə ada nı özün lə 
apa ra bil məz sən” fil min də ta nış 
ol mu şuq. O fil min qu ru luş çu 
ope ra to ru idim, sse na ri müəl li-
fi ilə bə zi prob lem lər ya ran mış-
dı. Ki nos tu di ya nın rəh bər li yi, 
bu prob le mi həll et mə yi o vaxt 
re dak si ya he yə ti nin üz vü olan 
Ra miz Röv şə nə hə va lə et miş di. 
Elə on da Ra miz Röv şən mə ni 
mü da fiə et di. Be lə lik lə, əmək-
daş lı ğı mız və dost lu ğu mu zun 
tə mə li qo yul du. Ümu miy yət lə, 
re jis sor ki mi for ma laş ma ğım da 
onun bö yük ro lu olub. Re jis sor 
ki mi çək di yim bü tün film lər də 
Ra mi zin iş ti ra kı olub. İde ya dan 
tut muş sse na ri yə, reali zə yə qə-
dər bü tün mər hə lə lər də bir yer-
də ça lış mı şıq. Əmək daş lı ğı mız 
döv rün də çə tin li yi miz də az 
ol ma yıb. Ye ga nə prob le mi miz, 
ma neəmiz han sı sa sse na ri ni ke-
çir mək lə bağ lı olub. An caq son-
da hə mi şə is tə yi mi zə nail ola 
bil mi şik.

Leyla ƏLİYEVA
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– Qar da şı nız da sə nət ada mı, 
şair dir. Odur ki, qə ləm adam-
la rı tez-tez si zin evə yı ğı şar-
mış. Film lə ri ni zin adı - “Qo ca 
pa lı dın na ğı lı”, “Mə ka nın me-
lo di ya sı”, “Öz gə vaxt”, “Tək cə 
ada nı özün lə apa ra bil məz sən” 
– ki fa yət qə dər poetik dir.

– De yir si niz ki, sse na ri müəl-
li fi, ilk növ bə də, ki no nu bi-
lən adam ol ma lı dır. Bəl kə də 
bu gün Azər bay can ki no su-
nun sse na ri prob le mi məhz 
bu ra dan qay naq la nır. Siz cə, 
yax şı ya zı çı, qə ləm ada mı 
həm də yax şı sse na rist de-
mək di?
– Hər na sir, qə ləm sa hi bi 

sse na ri ya za bi lər, am ma sse-
na ri müəl li fi  nin na sir 
ol ma sı elə də va cib 
de yil.  Ta ma şa çı nın ek-

ran da gör dü yü və ya ra-
dıl mış alə min - mə ka nın, 

za ma nın müəl li fi  re jis-

edir” fi k rin də heç bir 
hə qi qət yox dur. Sse na ri ta-

mam lan mış sə nət əsə ri de yil, 
o, fi l min ya ra dıl ma sı üçün 
sa də cə bir ma te rial dır. Adi 
ada mın sse na ri ni oxu ma ğa 
höv sə lə si çat maz. Sse na ri də 
əsas amil dil yox, ha di sə lər, 
hə rə kət və xa rak ter lər dir. 
Ki no nun di li baş qa dır. Tə bii 
ki, sse na ri müəl li fi  nin həm 
də ya zı çı ol ma ğı işin xey ri-
nə dir. Sse na ri müəl li fi , ilk 
növ bə də, ki no nu bi lən adam 
ol ma lı dır. Azər bay can ki no-
su nun əsas prob le mi də bun-
da dır, biz də na sir lər çox dur, 
əsl sse na ri müəl lifl  ə ri isə az dır. 
So vet döv rün də ədə bi sse na ri 
de yi lən ab surd bir ter min var 
idi. Ya xud fi lm is teh sa la ta bu ra-
xı lan da re jis sor, ha zır lıq, çə ki liş 
ərə fə si var idi. Bu mə sə lə yə bir-

“Sse na ri müəl li fi nin 
həm də yazıçı ol mağı 
işin xey ri nə dir”

“Aydın yol” qəzetinin suallarını Azərbaycan 
Professional Kinorejissorlar Gildiyasının sədri, 
kinorejissor Hüseyn Mehdiyev cavablandırır



Bə zən heç ey ni dil də da nı şan 
adam lar bir-bi ri lə ri ni ba şa 
düş mür lər. Tər cü mə isə mü-
rək kəb pro ses dir, bə zən adi 

me xa ni ki səhv bü tün mət nin təh rif 
olun ma sı ilə nə ti cə lə nir.

Sbinsfb  o
Yu nan lar əlifb  a la rın da kı “be ta” sə si ni elə 

qey ri-müəy yən for ma da tə ləff  üz edir lər ki, onu 
heç cür ayırd et mək ol mur. “t” və “f” səs lə ri nin 
tə ləff  ü zü ilə də ey ni prob lem ya şa nır. Bu na gö-
rə də slav yan və rus dil lə rin də yu nan be ta sı nı 
“в” (b), yu nan fi  ta sı nı isə “ф” (f) ki mi oxu ma ğa 
baş la dı lar. Bu isə tər cü mə edi lən dil də xü su si 
isim lə rin də qiq ifa də si ni çə tin ləş di rir di. Azər-
bay can di li nə edi lən çe vir mə lər də ikin ci dil dən 
- rus di li va si tə si lə olun du ğun dan, ey ni prob le-
min fə sad la rı nı biz də hə lə ya şa maq da yıq. 

Hə lə də bə zən biz
Mar ta nı – Mar fa,
Aqa ta nı – Aqaf ya,
Teodo ru – Fyo dor 
ad lan dı rı rıq. 
Ma raq lı dır ki, Ba bil adı nın rus ca “Va vi-

lon”a “çev ril mə si” də ey ni prob le min nə ti-
cə si dir.

Bu cür təh rifl  ər yə hu di mətn lə ri nin tər cü-
mə sin də də özü nü gös tə rir. 

La tın di li slav yan kil sə lə ri nə yol ta pan da isə 
rus lar ye nə gü zəş tə get di lər. Mə sə lən, mosk-
va lı pat riarx Ni ko nun za ma nı na dək ki tab xa-
na lar – in di ki ki mi “bib liote ka” de yil, “viv-
liofi  ka” ad la nır dı. Am ma Mü qəd dəs Ki tab lar 
bu mə na da gü nü müz də də to xu nul ma mış qa-
lır. Na ta niela yox - Na fa naila, Ben ya men yox 
- Ve niamin, Qab riel yox - Qav ri la... 

Hətt  a son vaxt la ra dək mə lum ol ma yan 
qə dim yu nan poema sı nın fraq men ti ta pıl-
dıq dan son ra da, heç nə də yiş mə di. Mə sə-
lə bu ra sın da dır ki, He siodun yaz dı ğı he sab 
olu nan əsər də dağ lar dan qaç mış qo yun lar 
ən xır da de tal la ra dək təs vir olu nur. Slav-
yan dil li tər cü mə çi lə rin mü ba hi sə li hərfl  ə ri 
düz gün de şif rə et dik lə ri nə inan saq, He-
siodun döv rün də qo yun lar qa çar kən mə lə-
mir miş, “Vi! Vi!” səs lə ri çı xa rır mış. 

Sö zün ağır yü kü
Yə qin ki, çox la rı nın ya dın da dır: Hil la ri Klin-

ton Ru si ya nın xa ri ci iş lər na zi ri Ser gey Lav ro va 
içə ri sin də düy mə və üzə rin də “Перезагрузка” 
(ye ni dən yük lən mə) ya zıl mış qu tu hə diy yə 
et miş di. Bu, iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin ye ni lən-
mə si nə işa rə ol ma lı idi. Am ma hə diy yə az qa la 
təd bi rin ma hiy yə ti ni də yi şə cək di. 

Hil la ri son ra dan tər cü mə xid mə ti nin əvə-
zi nə üzr is tə di, am ma ol duq ca xo şa gəl məz 
və ziy yət ya ran mış dı.

İla hi ko me di ya 
Bib li ya nın ilk beş ki ta bı nın müəl li fi  Mu sa 

Pey ğəm bə ri, Av ro pa rəs sam la rı çox za man 
ba şın da buy nuz la rı olan yaş lı, saç-saq qal lı 
adam ki mi təs vir edir di lər. Bu, 1592-ci ilə dək 
da vam et di, o za man Tren to da (İta li ya) top-
laş mış Pa pa Şu ra sı rəs mi şə kil də eti raf et di ki, 
Bib li ya nın qə dim yə hu di di lin dən la tın ca ya 
tər cü mə sin də yan lış lı ğa yol ve ri lib, ori ji nal da 
Si na da ğın dan Mu sa əs lin də, “buy nuz lu” de-
yil, “nur lu” (ay dın laş mış - red.) hal da qa yı dıb. 
Hə min vaxt dan eti ba rən də fə lər lə, heç ol ma sa, 
Mi ke lan ce lo nun məş hur əsə rin də Mu sa nın 
buy nuz la rı nı sın dır maq tək lif olu nub. Bu nun-
la be lə, San-Pyet ro-in-Vin ko li kil sə sin də, Pa pa 
II Yu li yin sər da bə sin də yer lə şən hə min hey-
kəl ta raş lıq şe dev ri hə lə də il kin gö rü nü şü nü 
sax la maq da dır. Tə bii ki, bu buy nuz lar za man-
za man ateist lə rin məs xə rə ob yek ti nə çev ri lir... 

Bib li ya nın la tın di li nə tər cü mə sin də ikin-
ci məş hur səhv Mat fe yin “İn cil”in dən si tat la 
bağ lı dır: “O kəs lər ki ayə lə ri mi zi ya lan he-
sab edər və on la ra tə kəb bür lə ya na şar lar; 
on la ra gö yün qa pı la rı açıl maz və Cən nə tə 
da xil ola bil məz lər; ta ki də və iy nə nin gö-
zün dən keç mə yə nə qə dər” (Araf, 7/40). 

Bu ra da gü nah la tın tər cü mə çi dən da ha 
çox ki ta bın üzü nü kö çü rən yu nan da dır. O, 
su rə ti çı xa rar kən səh və yol ver miş di: ori-
ji nal da söh bət iy nə nin gö zün dən ke çə bil-
mə yən də və dən (ka me lus) de yil, ka nat dan 
– yo ğun kən dir dən (ka mi lus)ge dir.

Xo şa gəl məz və ziy yət
Bə zən isə tər cü mə də ki çik bir 

yan lış lıq iki döv lət ara sın da 
mü na si bət lə rin po zul ma sı na 
gə ti rib çı xa ra bi lər. Bun dan 
qaç maq üçün si ya sət çi lə rin 
güc lü yu mor his si ol ma lı dır. 

Mə sə lən, 1995-ci il də Kemp-
De vis də ru si ya lı həm ka rıy la gö-
rü şən ABŞ pre zi den ti Bill Klin ton 
xo şa gəl məz və ziy yət dən uğur la 
çı xa bil miş di. Gö rüş hər 
iki öl kə üçün mü hüm 
əhə miy yət kəsb 
edir di, mü za ki rə 
möv zu su so yuq 
mü ha ri bə yə ta-
ma mi lə son qoy-
maq idi. Am ma 
hər iki pre zi dent 
jur na list lər və 
te le ka me ra lar 
qar şı sın da da-
ya nan da ru si-
ya lı tər cü mə çi 
üçün ta rix də 
qal maq şan sı 
ya ran dı. Yelt-
si nin za ra fat ya-
na söy lə di yi “o 
za man mən si zə 
de yə cə yəm: siz 
ifl  as et di niz!” 
(И тогда я 
вам ска жу: 
вы про ва-
ли лись!”) 
cüm lə si nin 
ikin ci his-
sə si ni o, 
“you had 
a di sas ter” 
ş ə k  l i n  d ə 
çe vir di. Əl-
bətt  ə, na haq 
ye rə! Çün ki 
in gi lis di lin-
də bu, “siz 
al tı nı zı ba tı ra-
caq sı nız” mə-
na sı nı ve rir di. 
Klin ton o za man 
özü nü itir mə di, mək-
təb li uşaq ki mi göz lə ri 
ya şa rın ca ya dək gül dü. 
Bu nun la da, xo-
şa gəl məz və ziy-
yət dən qaç maq 
müm kün ol du.

Mə də ni ste reotip 
Bə zən tər cü mə səh vi mə də niy yət ha di-

sə si nə də çev ri lə bi lər. Mə sə lən, Ro cer Jel-
yaz nı nın “Ta le kart la rı” ki ta bı nı baş dan-
sov du şə kil də qı sa bir za man da rus di li nə 
çe vi rən tər cü mə çi qru pu nun üzv lə ri be lə 
bir ye ni lik edə cək lə ri ni dü şün mür dü lər 
də. 

Ki tab da be lə bir ab zas var - Me ri lin 
Sfi nk sə tap ma ca ve rir: 

“De gö rüm, bu nə dir — ya şıl
və qır mı zı, hər lə nir, 

hər lə nir, elə hey hər lə-
nir?” 

Sfi nks bil mə di-
yi ni eti raf et di.

“Bu, Ku zi nart-
da kı qur ba ğa-
dır”, — 

Me ri lin ca-
vab ver di.

Bəl kə də, 
ötən əs rin 
fan tast ya-
zı çı sı nın 
y a  r a t -
dı ğı iki 
mi fo lo ji 

s u  r ə  t i n 
a ra  s ın  da  k ı 

dialoq da kı an la şıl maz 
mə qa ma diq qət ye-

tir mə mək də olar dı. 
Am ma fa nat lar 

il kin mən bə yə 
- ori ji na la bax-
dı lar və mə-
lum ol du 
ki, söh bət 
“Cuisi nart” 
m a r  k a -
lı məş hur 
m ə t  b ə x 
kom bay-
n ı n  d a 

h ə r  l ə  n ə n 
qur ba ğa dan 
ge dir miş.

H ə  m i n 
v a x t  d a n 
e t i  b a  r ə n 

“Ku zi  natr” 
sö zü mə də-
ni aləm də 
çə tin an-
l a  ş ı  l a n 
cə fən giy-
yat mə na-
sı nı ve rir. 

Ge diş haq qı və əy lən cə üçün... 
inək lər

1970-ci il lə rin əv və lə rin də SS Rİ Por tu qa-
li ya ilə mü na si bət lə ri nor mal laş dır maq is-
tə yir. İlk mü za ki rə pred me ti tə lə bə mü ba-
di lə si ilə bağ lı olur. Rus lar tər cü mə çi ta pa 
bil mir lər və onun əvə zi nə məc bu riy yət qar-
şı sın da qa lıb por tu qal ca nı sər bəst şə kil də 
öy rən miş is pan mü tə xəs si si ni də vət edir lər. 

Əv vəl cə hər şey yo lun da ge dir. Son ra hər 
bir por tu qal tə lə bə yə tə qaüd ve ril mə sin dən 
söh bət dü şür. Bu ra da tər cü mə çi səh və yol 
ve rir “be ca” (tə qaüd) əvə zi nə ”va ca” (inək) 
sö zü nü iş lə dir. 

- Hər tə lə bə yə isə biz inək ve rə cə yik.
Por tu qal lar ara sın da çaş qın lıq ya ra nır. 
- Nə üçün?
- Ne cə yə ni nə üçün? Ye mək, ge diş haq qı, əy-

lən cə. Hər bir tə lə bə üçün hər ay inək ve ri lə cək.
- Bu qə dər inə yi ha ra da sax la ya caq sı nız? – 

por tu qal qo naq lar sa kit cə so ru şur lar.
- Ne cə yə ni – ha ra da? Öz ya nın da. Özüy lə. 

Bə li, öz ota ğın da. Ci na yət kar lıq və oğur  luq 
bi zim öl kə də aşa ğı sə viy yə də dir. Heç kəs də-
yib-do laş ma ya caq. Ümu miy yət lə, elə biz də 
inək lər də elə bö yük de yil, tez tü kə nir...

Am ma ha mı ba şa dü şür ki, nə sə yo lun da de-
yil və söh bə tin möv zu su nu səs siz cə də yi şir lər.

Döv lə ta ra sı mü na si bət lə ri gər gin-
ləş di rən ifa də

1956-cı il no yab rın 18-də SS Rİ-nin baş ka-
ti bi Ni ki ta Xruş şov Pol şa sə fi r li yin də çı xış 
edir. O, nit qin də vur ğu la yır ki, so sializm 
qu ru lu şu “çü rü mək də olan ka pi ta liz mə” 
nis bə tən yüz də fə eti bar lı sis tem dir. Ni ki ta 
Xruş şov nit qi ni za ra fat ya na for ma da, çox-
mə na lı bir ifa də ilə ye kun laş dı rır: “Biz hə lə 
si zi dəfn də edə cə yik”. Da ha doğ ru su, “Biz 
siz dən çox ya şa ya ca ğıq”de yir. Sə hə ri si, bü-
tün qərb qə zet lə ri be lə man şet lə nəşr olu-
nur: “Xruş şov bü tün qərb dün ya sı nı bas dı-
ra ca ğı nı vəd et di”. 

Nə ti cə də, ABŞ-Ru si ya mü na si bət lə ri pis lə-
şir və bu da Qə raib böh ra nı na gə ti rib çı xa rır.

Bə li, tər cü mə çi Xruş şo vun cüm lə si ni söz-
bə söz də qiq lik lə çe vir miş di. Sa də cə, hər fi  
mə na da. İdiom lar la isə eh ti yat lı ol maq la-
zım dır. 

“Bö yük Sa kis pa çe nin de di yi 
ki mi...” 

Bu ha di sə, 70-ci il lə rin son la rın da “İnost-
ran na ya li te ra tu ra” jur na lın da baş ve rib. 
Han sı sa ru mın nəş ri ora so vet ideal la rı na 
sa diq lik möv zu sun da sı ra dan bir mə qa lə 
gön də rir. Bir mol do van xa la ta pır lar, o da 
ya zı nı müəy yən qo no rar qar şı lı ğın da rus di-
li nə “tər cü mə” edir. 

Baş re dak tor ya zı ya gö zu cu nə zər sa lır, 
ba xır ki, ağız la rı na gə lə ni ya zıb lar. Am ma 
bir ad onun diq qə ti ni çə kir:

- Yax şı, bəs, Sa kis pa çe kim di?
- Ha nı?
- Bu dur e, ya zı lıb: “Bö yük Sa kis pa çe nin 

də de di yi ki mi”. Bu kim dir ki be lə?
- Han sı sa ru mın dır da. 
- Ay dın dır, bəs ni yə bö yük?
- Yə qin, ru mın lar üçün bö yük dür.
- Yax şı, təh vil ve rin. Bi zim mə qa lə lə rin yı-

ğıl ma sı üçün so nun cu gü nü müz haçan dır? 
Hə, cü mə ax şa mı. Yax şı, göz lə yək, Sa ma rin 
bi ri si gün gə lən də so ru şa rıq gö rək bu bö yük 
Sa kis pa çe kim dir.

Ru mın-al man ədə biy ya tı üz rə mü tə xəs sis, 
məş hur fi  lo loq Sa ma rin həm də SS Rİ-nin ən 
yax şı eru dit lə rin dən idi. Am ma o da bu sua-
la ca vab ve rə bil mə di.

- İlk də fə dir eşi di rəm. Ori ji na lı sax la mı-
sı nız? Ax ta rın. Mən göz lə yə rəm, özü mə də 
ma raq lı gəl di... Hə, de mə li, mətn siz də dir. 
Aha, aha... Mi xail Alek sand ro viç, bu re dak-
si ya da bir nə fə rin də ağ lı na gəl mə yib ki, ori-
ji na la bax sın?..

Sən de mə, “bö yük ru mın” da hi Şeks pi rin 
özü imiş. Mol do van tər cü mə çi onun kim ol du-
ğu nu bil mə yib və adi trans li te ra si ya nı ve rib. 

Bun dan son ra uzun müd dət Mosk va re dak-
si ya la rın da söh bət lər “Sa kis pa çe”nin adıy la 
baş la yıb, onun adıy la da bit mə yə baş la dı. 

Tər cü mə et di: RƏ Bİ QƏ
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Xo şa gəl məz və ziy yət

Mələməyən qoyunlar, 
əyləncə-inək, 

Musanın buynuzları, 
Sakispaçe…

Xo şa gəl məz və ziy yət
Bə zən isə tər cü mə də ki çik bir 

yan lış lıq iki döv lət ara sın da 
mü na si bət lə rin po zul ma sı na 
gə ti rib çı xa ra bi lər. Bun dan 
qaç maq üçün si ya sət çi lə rin 
güc lü yu mor his si ol ma lı dır. 

Mə sə lən, 1995-ci il də Kemp-
De vis də ru si ya lı həm ka rıy la gö-
rü şən ABŞ pre zi den ti Bill Klin ton 
xo şa gəl məz və ziy yət dən uğur la 
çı xa bil miş di. Gö rüş hər 
iki öl kə üçün mü hüm 
əhə miy yət kəsb 
edir di, mü za ki rə 
möv zu su so yuq 
mü ha ri bə yə ta-
ma mi lə son qoy-
maq idi. Am ma 
hər iki pre zi dent 
jur na list lər və 
te le ka me ra lar 
qar şı sın da da-
ya nan da ru si-
ya lı tər cü mə çi 
üçün ta rix də 
qal maq şan sı 
ya ran dı. Yelt-
si nin za ra fat ya-
na söy lə di yi “o 
za man mən si zə 
de yə cə yəm: siz 
ifl  as et di niz!” 
(И тогда я 
вам ска жу: 
вы про ва-

bətt  ə, na haq 
ye rə! Çün ki 
in gi lis di lin-
də bu, “siz 
al tı nı zı ba tı ra-
caq sı nız” mə-
na sı nı ve rir di. 
Klin ton o za man 
özü nü itir mə di, mək-
təb li uşaq ki mi göz lə ri 
ya şa rın ca ya dək gül dü. 
Bu nun la da, xo-
şa gəl məz və ziy-
yət dən qaç maq 
müm kün ol du.

Mə də ni ste reotip 
Bə zən tər cü mə səh vi mə də niy yət ha di-

sə si nə də çev ri lə bi lər. Mə sə lən, Ro cer Jel-
yaz nı nın “Ta le kart la rı” ki ta bı nı baş dan-
sov du şə kil də qı sa bir za man da rus di li nə 
çe vi rən tər cü mə çi qru pu nun üzv lə ri be lə 
bir ye ni lik edə cək lə ri ni dü şün mür dü lər 
də. 

Ki tab da be lə bir ab zas var - Me ri lin 
Sfi nk sə tap ma ca ve rir: 

“De gö rüm, bu nə dir — ya şıl
və qır mı zı, hər lə nir, 

hər lə nir, elə hey hər lə-
nir?” 

Sfi nks bil mə di-
yi ni eti raf et di.

“Bu, Ku zi nart-
da kı qur ba ğa-
dır”, — 

Me ri lin ca-
vab ver di.

Bəl kə də, 
ötən əs rin 
fan tast ya-
zı çı sı nın 

s u  r ə  t i n 
a ra  s ın  da  k ı 

dialoq da kı an la şıl maz 
mə qa ma diq qət ye-

tir mə mək də olar dı. 
Am ma fa nat lar 

il kin mən bə yə 
- ori ji na la bax-
dı lar və mə-
lum ol du 
ki, söh bət 
“Cuisi nart” 
m a r  k a -
lı məş hur 
m ə t  b ə x 
kom bay-
n ı n  d a 

h ə r  l ə  n ə n 
qur ba ğa dan 
ge dir miş.

v a x t  d a n 
e t i  b a  r ə n 

“Ku zi  natr” 
sö zü mə də-
ni aləm də 
çə tin an-
l a  ş ı  l a n 
cə fən giy-
yat mə na-
sı nı ve rir.

Xo şa gəl məz və ziy yət Mə də ni ste reotip 

Sakispaçe…Sakispaçe…
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Zeynəddin Əl-Qor qa ni
(Əv və li ötən sa yı mız da)

On üçün cü bab di gər tə miz lə mə 
üsul la rı haq qın da dır və bun lar 7 
növ dür: si dik if ra zı, tər lə mə, bu-
run se li yi if ra zı, göz ya şı, ağız və 
dil kö kü su yu, ci ma za ma nı baş 
ve rən bo şal ma, şam dər ma nı və 
ima lə va si tə si lə tə miz lə mə.

Si dik if ra zı na gəl dik də, bil mək 
la zım dır ki, hər bir ye yi lən qi da üç 
həzm mər hə lə si ke çir. 

Bi rin ci həzm mər hə lə si mə də də, 
ikin ci qa ra ci yər də, üçün cü sü isə 
bə dən də baş ve rir və hər mər hə lə-
də tam həzm olun ma mış qi da qa lır.

Sağ lam lı ğın qo run ma sı üçün 
qi da qa lıq la rı nın dəf olun ma sı 
çox va cib dir və hər bir qa lı ğın dəf 
olun ma yo lu möv cud dur.

Dəf olun ma nın bi rin ci yo lu qus-
ma və ya is hal dır və bu təd bir lər 
haq qın da ar tıq de yi lib.

Qa lıq la rın dəf olun ma sı nın ikin-
ci yo lu  si dik if ra zı dır. Si dik da-
mar da olur, qan dan ay rı lır və is-
hal la dəf olu nur.

Eh ti yac ya ra nar sa, si dik if ra zı 
üçün si dik qo vu cu dər man qə bul 
et mək la zım dır və bu haq da “Çə-
tin si di yə get mə” ad lı bab da qeyd 
olu nub.

Si dik if ra zı nın bə də nə bö yük 
xey ri var. Oy naq ağ rı sı, bel ağ rı sı, 
ağır lıq, süst lük, ələs xəs tə li yi (bə-
dən boş luq la rı na su yı ğıl ma sı xəs-
tə li yi) və bir çox rü tu bət li (rü tu bət 
tə si rin dən ya ra nan) xəs tə lik lə rə 
xe yir dir.

İf rat də rə cə də si di yə get mə yin 
əla mət lə ri özü nü si dik ki sə sin də ki 
ya ra, bə də nin qu ru ma sı və zəifl  ə-
mə si ilə gös tə rir.

Tər lə mə yə gəl dik də, bil mək la-
zım dır ki, tər üçün cü  həzm mər hə-
lə si nin qa lı ğı dır və onun dəf olun-
ma yo lu “mə sa mə” de yi lən na zik  
və gö zə gö rün mə yən axar lar dır.

Bun la rın bə zi lə ri bu xar qa lıq la rı-
dır ki, bü tün bə dən dən dəf olu nur 
və onu gör mək ol mur.

Bə zi mə sa mə lər də ri üzə rin də 
olur ki, on la rı ha mam la pak edir lər 
və tər bu mə sa mə lər yo lu ilə xa ric 
olu nur.

Sağ lam lı ğı qo ru maq və bə zi xəs-
tə lik lə rin müali cə si  üçün tər lə mə 
təd bir lə rin dən is ti fa də et mək la-
zım dır.

Bu sə bəb dən, xəs tə lik za ma nı 
tər lə yən hər bir şəxs ra hat la nır.

Ha mam ha va sı ki mi is ti ha va, 
tez-tez ye ri mək, fəal hə rə kət bə də-
ni isi dir və tər lə dir. 

La kin dər man va si tə si lə tər lə-
mək zi yan dır. Bu nun üçün hə rə kət 
et mək və iş gör mək ki fa yət edər.

Be lə ki, dər man va si tə si lə tər lə-
mə, qız dır ma gə ti rər, bə də ni qu-
ru dar, arıq la dar, də ri ni ko bud laş-
dı rar, tə bii rü tu bə ti azal dar və üzü 
sol ğun laş dı rar.

Bu run se li yi if ra zı təd bi ri nə gəl-
dik də, bil mək la zım dır ki, bu run 
se li yi qa tı rü tu bət dir ki, bu run yo-
lu ilə be yin dən if raz olu nur və qa tı 
xılt lar nə ti cə sin də ya ra nan be yin 
xəs tə lik lə ri ni ara dan qal dı rır.

Ürək get mə, be yi nə qan sız ma 
nə ti cə sin də ya ra nan ifl  ic və bu 
ki mi xəs tə lik lər za ma nı be yin də 
əmə lə gə lən rü tu bət lə ri xa ric et-
mək la zım dır.

Bu nun üçün qar qa ra, as qır ma, 
ba şın is ti da şın üzə ri nə tö kül müş 
sir kə və şə rab bu xa rı na ve ril mə si, 
ço ban yas tı ğı, dağ na nə si, ağ asır qal 
və rey han qo xu la ma ki mi təd bir-
lər dən is ti fa də et mək la zım dır.

As qır ma çox lu bu run se li yi gə-
ti rir.

La kin bu təd bir lər dən əv vəl iş-
lət mə və qus ma dər man la rı va si-
tə si lə bə də ni tə miz lə mək la zım dır.

Ağız su yu if ra zı na gəl dik də, bil-
mək la zım dır ki, ağız su yu qa tı rü-
tu bət dir ki, ağız və dil kö kün dən 
if raz olu nur, göz, qu laq, bo ğaz və 
mə də ağ zın da ya ra nan na saz lıq lar 
za ma nı ağız su yu nun ax ma sı xe-
yir dir.

Sağ lam lı ğı qo ru maq üçün ağız 
su yu nun ax ma sı üçün vax ta şı rı 
təd bir  gör mək la zım dır. Qış da 
xü su si lə ağız dan rü tu bət çox gə-
lir.

Be lə təd bi ri ana sık lüs bit ki si nin  
to xum la rı, mah mız çi çək və bu ki-
mi bit ki lər lə edir lər. Hə min bit ki-
lə ri çey nə yir və ya sir kə, ilan so ğa-
nı, qo ra su yu, ya xud kək li ko tu  və 
qa ra  xar dal la qar qa ra edir lər. Qar-
qa ra nı ha mam da və ya is ti şə rait də 
et mək məs lə hət gö rü lür.

Dər man şa mı va si tə si lə tə miz-
lə mə yə gəl dik də bil mək la zım dır 
ki, şa mın tə si ri onun tər ki bi nin gü-
cün dən ası lı dır.

Əgər şa mın tər ki bi güc lü dər-
man lar dan iba rət olar sa, o, bel, 
sağ rı və ət raf na hi yə lə rin ağ rı sı na 
xe yir olar.

Şa mı hər kə sin ya şı na gö rə qoy-
maq la zım dır. Şam lar xəs tə li yin 
nö vü nə gö rə ha zır la nır.

Mə sə lən, qız dır ma sı olan la ra bə-
növ şə, şə kər və ska mo ni ya dan ha-
zır lan mış şam qo yur lar.

Rü tu bət li xəs tə lik lər və bəl ğəm-
dən əziy yət çə kən lə rə ça şır kit rə-
si, opo pa naks kö kü, cam mip ho ra 
cin si nə aid ağac növ lə ri nin qat ra-
nı, am mo ni ağa cı nın qat ra nı, duz, 
yem qar pı zı, zən cə fi l, vaxt sı zo tu, 
kə rə viz to xu mu, qun duz xa ya sı (er-
kək qun du zun cüt qa rın və zi sin dən 
alı nan ma ye), küst, ya ba nı zən cə fi l, 
gə vən qat ra nı və ba lıq ödün dən 
dü zəl dil miş şam xe yir dir.

İma lə va si tə si lə tə miz lə mə yə 
gəl dik də, ima lə nin tə si ri şa mın tə-
si rin dən  güc lü dür, be lə ki, ima lə 
üçün çox lu is ti və du ru ma ye iş lə-
di lir.

Mə də si zəif olan və ba ğır sa ğın-
da  na saz lıq olan lar iş lət mə dər ma-
nı qə bul et mə mə li dir lər, çün ki bu 
za man ürək get mə hal la rı baş ve-
rə bi lər. Be lə in san la rın ima lə dən 
baş qa əla cı  yox dur.

Ba şın da ya ra və bey nin də şiş 
olan in san la ra ima lə çox xe yir dir, 
be lə ki, ima lə va si tə si lə be yin dən 
zə rər li mad də lər xa ric olu nur. İş-
lət mə və qus ma dər ma nı qə bul 
edən lə rə ima lə et mək ol maz. La-
kin mə də ni möh kəm lən di rən iç ki-
lər ver mək zə ru ri dir.

Böy rə yi və be li ağ rı yan la rı ima-
lə et mək üçün on la rı ar xa sı üs tə 
uzat maq, ba şı nın və sağ rı sı nın 
al tı na ba lış qoy maq  la zım dır. Bu 
za man xəs tə nin be li yer də, bel dən 
aşa ğı his sə si isə hün dür də qal ma-
lı dır və ima lə bu şə kil də ic ra olun-
ma lı dır.

Gö bək ağ rı sı na qar şı ima lə et-
mək  üçün xəs tə ni üzü üs tə diz lə-
ri ni ye rə da ya mış və ziy yət də uzat-
maq la zım dır ki, onun qar nı ası lı 
və ziy yət də qal sın. Si nə si nin  al tı na 
ba lış qoy maq müt ləq dir. Bu za-
man xəs tə özü nü ös kü rək, as qı rıq 
və hıç qı rıq dan  sax la ma lı dır.

Bu nu bil mək la zım dır ki, ima lə  
dər man la rı nın miq da rı az olar sa 
ye ri nə çat maz, çox olar sa  şüst lük, 
şiş kin lik və na ra hat lıq ya ra dar, 
hətt  a is hal da baş ve rə bi lər.

Çox is ti ima lə ürək get mə və qan-
lı is ha la sə bəb ola bi lər. Çox so yuq 
ima lə isə şiş kin li yə sə bəb olar və 
bə də nin tə biəti nə zid dir. İma lə dər-
ma nı nın tər ki bi çox qa tı olar sa, ba-
ğır sa ğın mə sa mə lə rin də ili şib qa lar. 
Çox du ru ol du ğu təq dir də isə la zı-
mi tə si ri gös tər məz. Bü tün ima lə-
lər də mö tə dil lik ol ma lı dır. Mö tə dil 
ima lə nin miq da rı 15 mis qal dır.

Və lə mir su yu və so da ba ğır sa ğın 
ağır lı ğı nı ara dan qal dı rır. Şiş miş 
çu ğun dur la zey tun ya ğı nın qa rı şı-
ğı da ey ni tə si ri gös tə rir.

Mə də ağ rı sı, bə dən ağ rı sı  və 
kəs kin qa rın san cı sı na qar şı yal nız 
gü lə vər də ha zır la nan ima lə ça rə 
et mir.

Gü lə və rə hər bi ri 2 dir həm olan 
gö yər çin pe yi ni, süd lə yə nin ha va-
da qu ru muş şi rə si, qun duz xa ya sı 
qa tır lar.

Bü tün növ ba şağ rı sı,  qa ra söv-
da xəs tə li yi, göz və qu laq ağ rı sı na 
yem qar pı zı to xu mu ilə ha zır la nan 
ima lə dər ma nı ça rə de yil.

Qız dır ma ya qar şı olan ima lə dər-
ma nı na buz və bo raks qat maz lar.

Hə qi qi əz vay su yu nu heç bir ima lə-
də və heç bir  şam da iş lət mək ol maz.

Qa rın üzə ri nə çə ki lən məl həm 
tə biəti yum şal dır. Zey tun ya ğı, gə-
nə gər çək ya ğı və mum dan  yağ ha-
zır la yıb üzə ri nə aşa ğı da sa da la nan 
dər man la rın hər han sı bi ri ni və ya 
bir ne çə si ni əla və edə rək qa rı na çək-
dik dən son ra tam tə miz lə mə edir lər. 
Bun lar bal, it xi ya rı nın su yu və ya qat-
ran lı süd lə yə nin sü dü, ska mo ni ya, 
yem qar pı zı to xu mu və inək ödü dür.

Qu ru tə biət li qız dır ma za ma nı 
şiş ya ra nar sa, tə zə ya ğı is ti su ya qa-
tıb çox his sə si ni ça naq sü mü yü nün 
üst his sə si nə, qa rın və bö yür lə rə 
çə kər lər ki, şiş təd ri cən çə kil sin.

Ci ma təd bi ri nə gəl dik də, bu nu 
bil mək la zım dır ki, ci ma tə bii tə-
miz lə mə nö vü dür. Qar şı lıq lı ra-
zı lıq la, qə də rin də, za ma nın da, 
düz gün tərz də ic ra  olu nan ci ma 
sağ lam lı ğa də la lət edir.

Yu xa rı da sa da la nan tərz də ci ma 
olun ma dıq da, xo şa gəl məz hal lar 
baş ve rə bi lər, cün ki da mar la ra yı-
ğı lan mə ni müt ləq dəf olun ma lı dır.

Düz gün ci ma tər zi in sa na yün-
gül lük və se vinc his si gə ti rər, pis 
fi  kir lə ri və şəh və ti ara dan qal dı rar.

Eh ti yac ya ran dı ğı təq dir də ci ma 
olun maz sa, bü tün bə dən də is ti lik 
ya ra nar, mə ni xa ric olun ma dı ğı 
üçün isi nər və onun bu xar la rı be-
yi nə ça tıb zi yan ve rər, qa ra söv da 
xəs tə li yi, gö zün tu tul ma sı, ürək 
dö yün tü sü və baş gi cəl lən mə ki mi 
hal la ra sə bəb ola bi lər.

Bu nu da bil mək la zım dır ki, mə-
ni qan dan ya ra nır və o, bə dən də 
olan əvə zo lun maz qan dır.

Bu sə bəb dən, in san lar adət et-
di yin dən çox ci ma et sə lər, on la rın 
bə də ni so yu yar və zəifl  ə yər.

Ci ma da if ra ta yol ver mək ol maz.
İf raz olu nan mə ni nin miq da rı cə-

mi 50 dir hə mə ça tır. İn san dan alı nan 
qan 200 dir hə mə qə dər olur, la kin ci-
ma dan son ra ya ra nan zəifl  ik qa nal-
ma da əmə lə gəl mir. Bu da mə ni nin 
bə dən də çox də yər li qan ol du ğu na 
də la lət edir. Bir də fə de yil,  iki, üç və 
ya beş də fə ic ra olun muş ci ma mə-
ni nin da mar lar dan tam bo şal ma sı na 
və həd siz zəifl  i yə gə ti rib çı xar dır.

Bun dan çox ci ma et mək isə qa-
nax ma ya  sə bəb olar, be lə ki, saf  
qan bə dən dən xa ric olar.

Bu in san lar uzun müd dət yax şı 
ye yib-iç mə li dir lər ki, ye ni qan ya-
ran sın və mə ni əmə lə gəl sin.

Ac qa rı na, sif raq dan, is hal və ha-
mam dan son ra ci ma bə də ni qu ru-
dur, tə bii hə ra rə ti azal dır, göz qa-
ra lır və ayaq lar zəifl  ə yir.

Bu sə bəb lər dən, if rat də rə cə-
də se vinc, yu xu cul luq və bu ki mi 
hiss lər, ey ni za man da, çox lu qi da 
qə bu lun dan son ra ci ma zi yan dır. 
Be lə ki, bu,  oy naq ağ rı sı, si nir lə rin 
süst lü yü, qə biz lik, tən gə nə fəs lik, 
tit rə mə, şiş kin lik ya ra dır.

Ci ma so yuq yer də və ya ya taq da 
edi lər sə, bu za ma n ağ rı hiss olu-
nar sa, bə dən dən pis qo xu  gə lər sə, 
ci ma dan uzaq  dur maq və bu hal-
la rı ara dan qal dır maq la zım dır.

Bu nu da  bil mək la zım dır ki, so-
yuq və rü tu bət li, so yuq və qu ru 
mə zac lı in san lar zəif olur və bü tün 
bu əla mət lər be lə mə zac lı in san la-
ra da ha çox zi yan ve rir.

(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 ni

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

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

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

Gözlə, qayıdacağam,
Gözlə sən məni.
Solğun, qəmli yağışlar
Döyəndə pəncərəni-
Gözlə sən məni.
Qışda qarı kürüyüb
Yağanda gözlə,
Yayda göydən od-alov
Yağanda gözlə.
Heç kəs gözləməyəndə-
Gözlə sən məni.
Məktublar gecikəndə
Gözlə sən məni.
Yollara boylanmaqdan
Adamlar bezikəndə-
Gözlə sən məni.
Gözlə qayıdacam,
Gözlə sən məni.
Gözlə, vecinə alma
Unutmağın məqamı
Çatdı deyəni.
Qoy oğlum da, anam da
Yoxluğuma inanıb,
Mənsizliyə alışsın-
Gözlə sən məni.
Qoy dostlarım yorulub
Yoxluğumla barışsın-
Gözlə sən məni.
Ocağın qırağında
Sağlığıma içsinlər-
Xatırlasınlar.
Yoxluğuma içsinlər-
Xatırlasınlar.
Sən onlara qoşulma.
Atamın ocağına
Gözlə, gələrəm.
Ölümün acığına
Gözlə, gələrəm.
Kim məni gözləmirdi-
Desin - Bəxti gətirdi...
Təkcə gözləməyinlə
Neçə dəfə ölümdən
Qurtardın məni,
Yenidən bu dünyaya
Qaytardın məni.
Gözlə, gözlə yenə də,
Gözlə sən bir az
Sənin tək gözləməyi
Heç kəs bacarmaz.

Əliağa Kürçaylının 
tərcüməsi

Gözlə məni, gələcəyəm,
Ancaq gözlə sən.
Gözlə, kədər yağan zaman
Qəmli üzündən.
Qar yağanda gözlə məni,
Gözlə, istidə.
Bəziləri unudaraq
Gözləməsə də…
Gözlə, uzaq yerdən məktub
Gəlməsə sənə,
Bəziləri yorulsa da
Sən gözlə yenə…
Gözlə, sən məni, gələcəyəm,
Gözlə ürəkdən.
Desələr ki, yetər, unut…
Baxma, gözlə sən.
Amma, oğlum qoy inansın-
Artıq ölmüşəm,
Dostlar  məni gözləməsin,
Gözlərində nəm.
Qoy içsinlər acı şərab,
Yad edib məni,
Tək sən gözlə.
Onlarla bir
İçmə badəni…
Gözlə məni, gələcəyəm
Bir aydın səhər.
Baxtı varmış- söyləsin qoy
Gözləməyənlər.
Gözləməyən nə bilir ki,
Odlardan belə
Xilas etdin həyatımı
Gözləməyinlə.
Mən sağ qaldım, səbəbisə,
Bax, budur, gerçək:
Sən bacardın gözləməyi,
Yalnız özün tək.

Xəlil Rza Ulutürkün 
tərcüməsi

(1975) 
Gözlə məni qayıdacağam.
Gözlə, ey nigar.
Gözlə, kədər gətirəndə
Soyuq yağışlar.
Gözlə məni, qar yağanda,
İsti düşəndə.
Gözlə, bezib özgələri
Gözləməyəndə.
Gözlə, məktub kəsiləndə
Səhra poçtundan.
Gözlə, təngə gətirəndə
Hamını hicran.
Gözlə məni, qayıdacağam.
Baxma onlara-
Səbr etməyib, tab etməyib
Unudanlara.
Mən ölümün acığına
Dönəcəm, gülüm.
Dözməyənlər qoy dözməsin,
Döz, ömrüm-günüm.
Onlar bilməz: neçin odda
Dönmədim külə.
Məni xilas eylədin sən
Gözləməyinlə.
Nə cür döndüm. Tək ikimiz
Bilərik bunu.
İnamla yol gözləməyin
Nə olduğunu.
Heç kəs, heç kəs sənin kimi,
Qolum-qanadım,
Gözləməyi bacarmadı;
Sənsə bacardın.

Ayaz Vəfalının 
tərcüməsi (1975)

Gözlə məni, gələcəyəm,
Gözlə məni yar;
Gözlə məni səpəndə qəm
Narın yağışlar.
Gözlə məni qışın qarı
Evlər yıxanda;
Gözlə məni başqaları
Dönük çıxanda.
Məktubumdan əlini sən
Üzəndə gözlə;
Hamı... hamı gözləməkdən
Bezəndə gözlə.
Gözlə məni, nahaq yerə,
Gülüm, qəm yemə;
“Unudular...” deyənlərə
Xeyir diləmə.
Qoy inansın anam, oğlum
Dostlarım... amma
Ölümümə,
Qurban olum,
Tək sən inanma.
Görsən hamı şərab içir
Ruhum xoş olsun-
Gözlə, demə onlarla bir
“İçək nuş olsun!”
Gələcəyəm, gözlə təki;
Həyat var imiş!
Gözləməyən qoy desin ki,
“Bəxti var imiş!”
Gözləməyən bilməz ki sən
Odlardan belə
Məni necə hifz etmisən
Gözləməyinlə!..
Necə olub sağ qalmışam-
Bilməz ki onlar:
Sənin kimi səhər-axşam
Gözləyənim var!..

Səyavuş 
Məmmədzadənin 

tərcüməsi
Gözlə məni, gələcəyəm,
Gözlə, qış, bahar.
Gətirsə də qəm üstə qəm
Həzin yağışlar,
Gözlə isti havalarda,
Boranda, qarda;
Kimsə kimdən əl üzəndə,
Gözlə yenə də;
Uzaqlardan xəbər-ətər
Gəlməsə belə,
Cana gəlsə gözləyənlər,
Hər nəsə, gözlə.
Gözlə məni, gələcəyəm,
Uyma bir para
İnamı kəm, yaddaşı kəm
Unutqanlara.
Oğul, ana bəd gümana
Düçar olsa da,
Dost-tanışım yana-yana
Qahmar olsa da;
Badələri qaldıraraq
Rəhmət deyəndə,
Gözlə məni lal duraraq,
Tələsmə sən də.
Gözlə məni, qoy əcəlin
Əli qurusun,
Od-alovda gözləməyin
Məni qorusun.
Gözləməyən deyər: yəqin
Bəxti gətirdi.
Gözləməyən hardan bilsin,
Bu necə sirdi.
Özümüz bilərik nədən
Sağ qalmışam mən:
Gözləməkdə sənə heç kəs
Tay ola bilməz.

Жди меня
Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,
Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.
Пусть поверять сын и мать

В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,
Выпьют горькое вино.

На помин души…
Жди. И с ними заодно

Выпить не спиши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло,-

Не понять не ждавшим им,
Как среди огня

Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Как я выжил будем знать
Только мы с тобой-

Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
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Konstantin Simonovun “Gözlə məni”
şeirinin Azərbaycan dilinə 5 tərcümə variantı

Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ



Valentin RASPUTİN
(Rusiya)

Da va uzan dıq ca uza nır, so nu gör sən-
mir di. An caq Dim ka ilə mən ar tıq qə ti 
bi lir dik ki, bi zim ki lər qa lib gə lə cək lər. 
Elə ona gö rə də 1943-cü ilin 1 sent yabr 

gü nü biz da ha cəb hə yə qa ça sı ol ma dıq, əy ni mi zə 
tər tə miz köy nək ge yib mək tə bə yol lan dıq. 

Yol da Dim ka de di:
- Qoy hə lə bi rin ci sin fi  bi ti rək, on da bi li nər.
Biz Dim ka ilə bir ay da do ğul muş duq, bir mə-

həl lə də bö yü müş dük, üs tə lik də şə rik li ve lo si pe-
di miz var dı. Biz do ğu lan gün ata la rı mız yax şı ca 
vu rub lar mış, son ra da pul qo yub ve li so ped al mış-
dı lar ki, hə mi şə dost ki mi ya şa yaq. Hə lə söz lə şib-
lər ki, bö yü yən də bi zə or taq lı tü fəng də al sın lar, 
di gəl, Dim ka bir ya şa ça tan da ata sı tu tul muş du.

Mək tə bi miz çox da ba la ca de yil di, an caq otaq-
la rın ha mı sın dan is ti fa də olun mur du. Bü tün 
uşaq la rı iri bir si nif ota ğı na dol dur muş du lar. 
Pən cə rə tə rəf dən biz bi rin ci lər, ikin ci cər gə də isə 
ikin ci lər otu rur du. Üçün cü sı ra nın ha mı sı nı və 
dör dün cü sı ra nın tən ya rı sı nı üçün cü sin fi n uşaq-
la rı tut muş du lar. Lap ar xa da kı üç par ta da dör-
dün cü lə rin ye ri idi. Dərs lər ha mı sı bi rin ci növ bə 
ke çi lir di, son ra müəl li mə miz na har elə yib, üç ki-
lo metr ara lı da kı Pet rov ka kən di nə tə lə sir di. Çün-
ki pet rov ka lı la rın müəl li mi ha ra sa get miş di.

İlk dərs gü nü kənd so ve ti nin səd ri Kost ya 
da yı sin fi  mi zə gəl di. Kost ya da yı bir aya ğı nı 
cəb hə də itir miş di. Qol tu qa ğa cı nı müəl li mə yə 
ve rib, özü onun ye rin də otur du.

- Ata la rı cəb hə də olan lar aya ğa qalx sın!
Sin fi n ya rı dan ço xu qalx dı.
- Cəb hə çi lə rin uşaq la rı yax şı oxu ma lı dır!
Müəl li mə tə lə sik söh bə tə qa rış dı:
- Kons tan tin Pet ro viç, bü tün uşaq lar yax şı 

oxu ma lı dır!
- Elə dir, an caq cəb hə çi lə rin ba la la rı gə rək 

baş qa la rı na nü mu nə ol sun lar. Ay dın dır mı?
- Ay dın dır, - biz bir ağız dan qış qır dıq.
Bir az ya zı-po zu öy rən miş dik ki, Kost ya 

da yı ye nə gəl di.
- Da va da hə lak olan la rın uşaq la rı aya ğa qalx sın!
Sək kiz uşaq ye rin dən dur du. Kol ka Afa nas-

yev də əv vəl cə aya ğa qalx dı, tez də ka rıx mış 
ki mi ye rin də otur du və göz lə di ki, gör sün ona 
nə de yə cək lər: dur sun, ya otur sun? Kol ka nın 
ye rin də dü zü heç mən də ney lə yə cə yi mi bil-
məz dim; ata sı düz bir il di ki, xə bər siz-ətər siz 
yo xa çıx mış dı. Kost ya da yı uşaq la ra ba xıb:

- Əc lafl  ar! - de yə qə fi l dən ba ğır dı. - Vəh-
şi lər! Cəl lad lar! Gör kim lə ri mi zi öl dür dü lər! 
Gül ki mi ba la la rı mı zı ye tim qoy du lar!

Biz daş ki mi ye ri miz də qu ru yub qal mış dıq. 
Kost ya da yı isə hir sin dən tir-tir əsir di. Elə ona 
gö rə baş qa heç nə de yə bil mə di, han dan-ha na 
özü nü cəm lə yib müəl li mə yə sa rı dön dü:

- Bu uşaq la rı fərq lən dir mək la zım dır. Qoy 
ha mı gör sün ki, on la rın ata la rı fa şist lər lə mü-
ba ri zə də hə lak olub. De mək be lə: on la rın 
par ta la rı na bay raq san cın! Özü də qır mı zı 
bay raq, so vet bay ra ğı!

Dərs dən son ra biz vax ti lə mək tə bin gi rə cə yin-
dən ası lan və üzə rin də “YA ŞA SIN 1 MAY” söz lə-
ri ya zıl mış qır mı zı şi lə ni şkaf dan ta pıb çı xart dıq, 
xır da-xır da bay raq lar kə sib dü zəlt dik. Baş qa sı 
yox idi. Ümu miy yət lə, o vaxt çox şey ça tış mır dı. 
Hətt  a dəf tə ri miz də. Dəf tər əvə zi nə qə zet dən is-
ti fa də edir dik, mü rək kə bi isə so ba nın qu ru mun-
dan dü zəl dir dik. Əl bətt  ə, ha mı sı da va nın uc ba-
tın dan idi və biz uşaq lar bu nu ba şa dü şür dük.

Sək kiz bay raq dü zəl dib, par ça nın qa lı ğı nı 
ye ri nə qoy duq. Bu, ata la rı cəb hə də vu ru şan-
la rın pa yı idi.

Evə qa yı dan baş Dim ka de di:
- Əh sən Kost ya da yı ya!
- Dim ka, - de dim, - bəs Kol ka ne cə ol sun?
- Nə bi lim? Axı, onun ata sı it kin dü şüb.
- Nol sun ki?
- Bəl kə, cəb hə dən qa çıb?
- Nə da nı şır san, Dim ka? Qaç say dı, evə gə lər di 

də! Ev lə ri nə gəl mə yib sə, de mək qaç ma yıb, da-
va da hə lak olub. Yə qin, ölən də onu gör mə yib lər. 

Ba şa dü şür sən, Dim ka? Kol ka nın ata sı qəh rə man-
ca sı na öl mə yib, adi əs gər ki mi ölüb.

- Nə de yim?!
- Kol ka ya da bay raq dü zəlt mək la zım dır. 

Elə bi lir sən ona to xun mur?
- Nə de yi rəm, ge dək dü zəl dək.
Mək təb də heç kəs yox idi; uşaq lar evə get miş-

di lər, müəl li mə də Pet rov ka ya. Biz şi lə ni şkaf dan 
çı xa rıb da ha bir pay lıq kəs dik, bay raq dü zəl dib 
Kol ka nın par ta sı na bər kit dik. Er tə si gün Kol ka 
bay ra ğı gö rüb çaş dı, elə bil di par ta sı nı səhv sa lıb.

- Afa nas yev, sə nə kim ica zə ve rib? - müəl-
li mə bo zar dı.

Kol ka ye rin dən dik atıl dı:
- Mə nim xə bə rim yox du, mən...
- Bay ra ğı kim dü zəl dib? 
Dim ka ilə iki miz aya ğa qalx dıq.
- Ni yə? Ca vab ve rin!
- Kol ka nın ata sı cəb hə dən qaç ma yıb, - di lim 

to puq vu ra-vu ra de dim. - Qaç say dı, müt ləq 
evə gə lər di, axı qa ça sı baş qa ye ri yox du. Kol-
ka, düz dür mü atan evə gəl mə yib?

- Yox gəl mə yib! - Kol ka da ye rin dən qalx dı. - 
Pioner vic da nı ma and içi rəm.

- Bəs dir, otu run!
Müəl li mə ağır-ağır ye ri nə keç di.
- Uşaq lar, pən cə rə lə ri açaq mı?
- Açaq! - Ha mı mız xor la qış qır dıq.
Yaz gəl miş di. İçə ri do lan sə rin meh dən bay raq-

lar san ki ca na gə lib nə fəs al ma ğa baş la dı. Son ra 
müəl li mə pən cə rə lə ri bağ la dı ki, bəs dər sə baş la-
yı rıq. On da mək təb də zəng də yox idi: müəl li mə 
içə ri gi rən də dərs baş la nır, çı xan da – qur ta rır dı. 

Əlifb  a ki ta bı mın ya rı sı an caq qal mış dı. 
Dim ka nın kı da bu kök də idi: iki mi zin kin dən 
bir ki tab çı xar dı. 

Bir dən Dim ka böy rü mü düm sük lə yib qa pı nı 
gös tər di. Ki çik qar da şım Jen ka idi, qa pı da du rub 
ba xır dı. Mə ni gö rən ki mi üs tü mə ye ri di. Uşaq lar 
gü lüş dü lər. Mən ye rim dən sıç ra yıb qış qır dım:

- Bur da nə gə zir sən?! Hay dı evə!
- Vo lod ya, ata mı zı da va da öl dü rüb lər...
- Nə çə rən lə yir sən?
- Anam mək tub alıb, otu rub ağ la yır.
Ba yı ra qaç dım. Ar xa dan Dim ka nın sə si ni 

eşit dim:
- Vo lod ya, da yan, Vo lod ya!
Evi miz adam la do luy du. Ana mın hön kür-

tü sü nü eşi dib ge ri dön düm. Qa pı da Dim ka 
ilə rast laş dım, onun ya nın dan ötüb kən din 
qı ra ğı na yol lan dım. Hə lə mək təb də oxu ma-
dı ğımz vaxt lar bir gə qa zıb yas tı la dı ğı mız 
tor paq ko ma cı ğın ya nın da ayaq sax la dım. 
Dim ka da ça tıb böy rüm də otur du.

- Ağ la ya caq san? - so ruş du, mən sə din mə-
dim. - Ada mın ata sı ölən də ağ la maq ayıb de-
yil!

- Nə xey ri var ki?
- De yir lər adam yün gül lə şir. Eh, ha yıf Vas ya 

da yı dan. Sən özü nü ələ al, Dim ka. Bax, mə nim 
atam sağ dır, am ma nə fay da? Ata sız ki mi yəm. 
On dan da be tər dir: lap xə ca lət çə ki rəm.

- Sən ki heç onun üzü nü gör mə mi sən.
- Anam tez-tez xa tır la yır. Elə bi lir sən ata-

nın xalq düş mə ni ol ma sı yax şı şey dir?! Lap 
bez mi şəm.

- Bəl kə o yax şı adam olub?
- Nol sun? Bəs rus la ra qar şı vu ruş sa?
Ca vab ver mə dim. Bir az son ra so ruş dum:
- Dim ka, mə nim lə mək tə bə ge dər sən?
- Ge dək. Am ma özü nü ələ al.
Bay raq dü zəl dib par ta mı za tax dıq, son ra 

ya na şı otu rub ona ta ma şa elə dik. Ata mın ol-
ma dı ğı nı bir da ha hiss et dim. Ba şa düş düm 
ki, o ar tıq yox dur. Heç vaxt da ol ma ya caq. 
Ağ la maq is tə səm də, göz ya şı mı bo ğub ağ-
la ma dım. Di gəl, bir dam cı yaş, ne cə ol du sa, 
sü rü şüb par ta nın üs tü nə düş dü. Tez qo lum-
la sil dim ki, Dim ka gör mə sin, am ma de yə sən 
gör müş dü. 

- Mən dən çə ki nib elə mə, Vo lod ya, sə nə 
bəd bəxt lik üz ve rib, za ra fat de yil…

- Biz elə iki miz də bəd bəx tik, Dim ka. An-
caq sən mə ni at ma ya caq san, elə mi?

- Bir bu na bax! Gör nə fi  kir lə şir! Mən heç 
sə ni ata ram?!

Bir az dan evə dön dük. Ya vaş ge dir dik, heç 
is tə mir dim evə ça tım. Dim ka so ruş du:

- İs tə yir sən sə nin lə ge dim?
- Hə.
Ev də sa kit lik idi. Anam Jen ka nı qu ca ğı na 

alıb elə çar pa yı da ca yu xu la mış dı, Dim ka nın 
ana sı da böy rün də otur muş du. Gəl di yi mi zi 
gö rən ki mi Val ya xa la tez de di:

- Ge din bi zə, ge din bir şey ye yin, in di 
özüm də gə li rəm.

O ge cə ni Dim ka gil də yat dım. Dim ka ilə 
bir çar pa yı da. Sə hər də mək tə bə bir gə get-
dik. 

Bi rin ci sin fi  bi tir mə yi mi zə ay ya rım qal-
mış dı ki, da va da zə də alan bir ka pi tan cəb-
hə dən qa yıt dı; de yə sən, müəl li mə nin ni şan-
lı sıy dı, çün ki on dan bir ad dım ara lan mır dı. 
Hətt  a bir də fə dərs vax tı sin fə də gəl di. Müəl-
li mə dör dün cü lə rə tap şı rıq ve rən də, o bi zə 
cəb hə də gör dük lə rin dən da nış dı. Bir dən bar-
ma ğı nı mə nə tuş la dı:

- Qo çaq, de gö rüm, sə nin ata nın rüt bə si nə 
idi?

Ye rim dən sıç ra yıb “ser jant” de dim, an caq 
“r” hər fi  ni yax şı tə ləff  üz edə bil mə di yim dən 
söz ağ zım dan “sel jant” ki mi çıx dı. Ka pi tan 
əli ni əli nə vu rub bərk dən gül dü:

- Sən ki “er” hər fi  ni de yə bil mir sən?! Yox, 
qo çaq, bu ol ma dı, sə ni cəb hə yə gö tür məz lər. 

Ye rim də cə qu ru dum. Düz dü, mən bu saat 
cəb hə yə ha zır laş ma mış dım. Am ma ha zır laş-
ma maq ay rı, gö tür məz lər ay rı.

- Yox, gö tür məz lər! Bi lir sən ni yə? Qu laq 
as! Dö yü şün uğu ru nə də dir? Hü cum da, elə-
mi? Ay sağ ol! Bəs hü cu mun əsa sı nı nə təş kil 
edir? Bax, tu ta lım ki, əs gər lə ri aya ğa qal dır-
maq la zım dır, on da mən ney lə yi rəm? Əl bət-
tə ki, qal xıb düş mə nin səm ti nə ba xı ram və 
qış qı rı ram... hə, qo çaq, de gö rüm, mən nə 
qış qı rı ram?

Mən əl bətt  ə ki, “ura” de dim, am ma bu də-
fə də söz ağ zım dan “ua” ki mi çıx dı.

- Yox, qo çaq, ye nə ol ma dı. “Ua” yox, 
“ua”nı ça ğa döş is tə yən də qış qı rır. Mən sə 
öz əs gər lə ri mi dö yü şə qal dı ran da bax bu cür 
qış qı rı ram: ur-ra!

- Pet ya! Pet ya! - müəl li mə onu da yan dır-
maq is tə di. 

- Ur-ra! - de yə ka pi tan çı ğı ra-çı ğı ra də li ki-
mi bi zə ba xır dı. - Hə, qo çaq lar, de yin gö rüm, 
mən be lə qış qı ran da si zin ata la rı nız, qar daş-
la rı nız mə nə ne cə ca vab ve rir?

- Ur-ra! - de yə uşaq lar se vinc lə yer lə rin dən 
qal xıb bir-bir lə ri nə qa rış dı lar. Tək cə Dim ka 
ilə iki miz sus muş duq. Axır da ka pi tan bi zə 
ya xın laş dı:

- Bax, “ura”nı be lə qış qı rar lar. İn di bil din 
sə ni ni yə cəb hə yə gö tür məz lər?

- Pet ya, bəs dir! - müəl li mə bo zar dı.
- Da ha ge di rəm, yo ru lub əl dən düş-
düm, - de yə ka pi tan qa pı ya tə rəf yö-
nəl di. - Hə-ə, hü cum ba şa çat dı, düş-

mən ba sıl dı. Afə rin, qo çaq lar!
Dərs dən son ra Dim ka ilə bir gə tor paq ko-

ma cı ğı mı zın ya nı na gəl dik. Dim ka mə ni 
ovut ma ğa ça lış dı.

- Sən ona fi  kir ver mə…
- Sə fe hin bi ri dir…
- Lap gi cin ye kə si dir!
- Qu laq as, Dim ka, gəl elə bu də qi qə ge dib 

ona de yək ki, sən ka pi tan yox, gic sən, gi cin 
lap ye kə si sən. 

- Yox, la zım de yil. Kü sər, da ha cəb hə yə 
get məz. Qoy ge dib vu ruş sun. Bəl kə bir-iki 
fa şist öl dür dü. On suz da da va qur ta ran da 
gic ol du ğu nu ona de yə cək lər. 

- Bəl kə, de mə di lər?
- Yox bir! Da va qur ta ran dan son-

ra be lə sə feh lə rin na zıy la oy na yan 
kim di?

- Bəs on la rı ney lə yə cək lər?
- Zor la oxut du ra caq lar! Sən heç 

bi lir sən da va qur ta ran da dün ya ne cə ola caq?
- Ne cə?
- Da va sız. Da va sız ya şa ya ca ğıq...
…Bir ne çə gün dən son ra biz bi rin ci sin fi  

ba şa vur duq. Da va isə qur tar ma mış dı, hə lə 
da vam edir di. 1944-cü ilin may ayı idi... 
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fə də söz ağ zım dan “ua” ki mi çıx dı.
- Yox, qo çaq, ye nə ol ma dı. “Ua” yox, 

“ua”nı ça ğa döş is tə yən də qış qı rır. Mən sə 
öz əs gər lə ri mi dö yü şə qal dı ran da bax bu cür 
qış qı rı ram: ur-ra!

- Pet ya! Pet ya! - müəl li mə onu da yan dır-
maq is tə di. 

- Ur-ra! - de yə ka pi tan çı ğı ra-çı ğı ra də li ki-
mi bi zə ba xır dı. - Hə, qo çaq lar, de yin gö rüm, 
mən be lə qış qı ran da si zin ata la rı nız, qar daş-
la rı nız mə nə ne cə ca vab ve rir?

- Ur-ra! - de yə uşaq lar se vinc lə yer lə rin dən 
qal xıb bir-bir lə ri nə qa rış dı lar. Tək cə Dim ka 
ilə iki miz sus muş duq. Axır da ka pi tan bi zə 
ya xın laş dı:

- Bax, “ura”nı be lə qış qı rar lar. İn di bil din 
sə ni ni yə cəb hə yə gö tür məz lər?

- Pet ya, bəs dir! - müəl li mə bo zar dı.
- Da ha ge di rəm, yo ru lub əl dən düş-
düm, - de yə ka pi tan qa pı ya tə rəf yö-
nəl di. - Hə-ə, hü cum ba şa çat dı, düş-

mən ba sıl dı. Afə rin, qo çaq lar!
Dərs dən son ra Dim ka ilə bir gə tor paq ko-

ma cı ğı mı zın ya nı na gəl dik. Dim ka mə ni 
ovut ma ğa ça lış dı.

- Sən ona fi  kir ver mə…
- Sə fe hin bi ri dir…
- Lap gi cin ye kə si dir!
- Qu laq as, Dim ka, gəl elə bu də qi qə ge dib 

ona de yək ki, sən ka pi tan yox, gic sən, gi cin 
lap ye kə si sən. 

- Yox, la zım de yil. Kü sər, da ha cəb hə yə 
get məz. Qoy ge dib vu ruş sun. Bəl kə bir-iki 
fa şist öl dür dü. On suz da da va qur ta ran da 
gic ol du ğu nu ona de yə cək lər. 

- Bəl kə, de mə di lər?

ra be lə sə feh lə rin na zıy la oy na yan 
kim di?

bi lir sən da va qur ta ran da dün ya ne cə ola caq?
- Ne cə?
- Da va sız. Da va sız ya şa ya ca ğıq...
…Bir ne çə gün dən son ra biz bi rin ci sin fi  

ba şa vur duq. Da va isə qur tar ma mış dı, hə lə 
da vam edir di. 1944-cü ilin may ayı idi... 
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“Qı zım!
İn di ge cə dir, Mi lad ge cə si dir. Sən mən dən çox 

uzaq da san, am ma si luetin gö zü mün qar şı sın da-
dır. Sə nin por t re tin bu ra da dır, sto lu mun üs tün-
də, ürə yi min ba şın da dır. Bəs özün har da san?

Sir li Pa ris də sən, yox sa Ye li se yin əs ra rən giz 
səh nə sin də oy na yır san?

 Ge cə nin sa kit li yin də hər dən sə nin ad dım səs-
lə ri ni eşi di rəm, pa rıl da yan göz lə ri ni gö rü rəm.

Mən “Ta tar xa nın əsi ri İran şah za də si “ ta-
ma şa sın da ne cə oy na dı ğı nı bi li rəm. Əgər ul-
duz olub səh nə lər də par la ya caq san sa, al qış-
lar sə ni sər xoş edə cək sə, ve  ri lən qı zıl gül lə rin 
ətir lə ri ba şı nı gi cəl lən di rə cək sə, kə na ra çə kil 
və mək tu bu mu oxu, ürə yi nin sə si nə qu laq as.

Mən sə nin ata nam, Ce ral di na! Mən - Çar li-
yəm, Çar li Çap li nəm! Bi lir sən mi, ne çə ge cə be-
şi yi nin kə na rın da otu rub na ğıl lar oxu mu şam. 
Göz lə rim qa pa nan da isə yu xu nu qo vur dum, 
de yir dim, bu mə nim qız cı ğa zı mın ar zu la rı dır.

Mən sə nin ar zu la rı nı gö rür düm, Ce ral di-
na, gə lə cə yi ni hiss edir dim. Mən səh nə də rəqs 
edən qı zı gö rür düm, sə ma da uçan mə lə yi gö-
rür düm. İn san la rın pı ça-pıç la rı nı eşi dir dim, on-
lar de yir di ki, gö rür sü nüz bu qı zı? Bu qız qo ca 
təl xə yin qı zı dır. Xa tır la ki, onun adı Çar li idi.

Bə li, mən Çar li yəm - qo ca təl xə k Çar li! Bu 
gün sə nin oy na maq növ bən dir! Mən cı rıq şal-
var da oy na yır dım, am ma sən, şah za də nin ipək 
pal ta rın da rəqs edir sən. Bu rəqs lər və al qış lar 
sə ni göy lə rə qal dı ra caq. Uç, göy lə rə uç! Am ma 
ye rə dön mə yi unut ma! Sən adi in san la rın hə ya-
tı nı gör mə li sən, kü çə rəq qas la rı nın so yuq dan 
don duq la rı nı, əzab çək dik lə ri ni gör mə li sən. 
Mən on lar ki mi idim, Ce ral di na. Sən o sehr li 
ge cə lər də da nış dı ğım na ğıl la rın sə da sı al tın da 
ya tar kən, dün ya nın ən xoş bəxt ada mıy dım, sə-
hə rə cən gö zü mə yu xu get mir di.

Mən sə nin gö zəl si ma na ba xır dım, ürəyi nin 
dö yün tü  lə ri nə qu la q asır dım və özü mə sual ve-
rir dim “Çar li, bu pi şik nə za man sa sə ni ta nı ya-
caq mı?” Sən mə ni ta nı mır san, Ce ral di na. Sə nə o 
uzaq keç miş də çox lu na ğıl lar da nış mı şam, am ma 
heç za man öz hə yat he ka yə mi da nış ma mı şam. 

De yim ki, bu he ka yə heç də di gər lə rin dən ma-
raq sız de yil. Bu he ka yə sə fi l təl xə yin Lon do-
nun ka sıb mə həl lə lə rin də oxu ma ğın dan, oy-
na ma ğın dan və di lən mə yin dən bəhs edir. Bax, 
bu mə nim he ka yəm dir, ev siz li yin, ac lı ğın nə 
ol du ğu nu mən on da dərk et mi şəm. Mə nə ən 
çox tə sir edən o təl xə yin di lən mə si idi. Okean 
qə dər qü ru ru olan təl xək atı lan qə pik lər al tın-
da əzi lir di. Bun la ra bax ma ya raq, mən sa ğam 
və bu keç miş də qa lıb.

Yax şı sı bu dur ki, gəl sə nin haq qın da da nı şaq. 
Sə nin adın dan son ra mə nim so ya dım gə lir, Ce-
ral di na Çap lin. Mən bu so yad la 40 il dən ar tıq 
in san la rı gül dür mü şəm. Am ma özüm on la rın 
gül dü yün dən qat- qat çox ağ la mı şam. Ce ral di na, 
sən ya şa dı ğın dün ya tək cə rəqs və mu si qi dən 
iba rət de yil. Sən ge cə bö yük teatr lar dan çı xıb 
evə qa yı dan da, var lı pə rəs tiş kar la rı nı unu da bi-
lər sən, am ma sə ni evə apa ran sü rü cü dən müt ləq 
onun hə yat yol da şı nın ke fi  ni so ruş ma ğı unut ma.

Əgər onun hə yat yol da şı ha mi lə dir sə, ya xud 
pul la rı yox dur sa, onun ci bi nə pul qoy. Mən sə-
nin xərc lə ri nin ödə nil mə si nə gö rə, ban ka gös tə-
riş ver mi şəm, am ma hər dən met ro və av to bus-
dan is ti fa də et mə yi unut ma. Ha va yax şı olan da 
pi ya da gəz, ət ra fı na fi  kir ver.

İn san la ra, xü su si lə kim sə siz lə rə diq qət ye tir. Mən 
ən azı gün də bir də fə özü mü on la ra ox şa dı ram, on la-
ra tay tu tu ram. Bə li, qı zım, sən on lar dan bi ri sən!

Ya ra dı cı lıq göy lə rə uç maq üçün in sa na qa-
nad ver məz dən əv vəl müt ləq ayaq la rı nı qı rır. 
Əgər bir gün ta ma şa çı la rın üs tün ol du ğu nu 
hiss edər sən sə, hə min an səh nə ni tərk elə.

Əv vəl, tak si ilə Pa ri sin kə na rı na get, ora la rı çox 
gö zəl ta nı yı ram. Or da sə nin ki mi oy na yan la rı gö rə-
cək sən. Hətt  a on la rın sən dən də gö zəl oy na dıq la rı nı 
du ya caq san. Sə nin göz lə ri ni kor edən səh nə pro jek-
tor la rı or da ol ma ya caq. Unut ma ki, o uşaq la rın pro-
jek tor la rı ayın işı ğı dır. Diq qət lə bax, on lar sən dən də 
gö zəl oy na yır lar mı? Qı zım, bil ki, hə mi şə sən dən 
da ha gö zəl rəqs edən ta pı la caq! Mən ölə cə yəm, am-
ma sən ya şa ya caq san, is tə yi rəm, sən heç za man ka-
sıb lıq gör mə yə sən.

Mək tub la ya na şı sə nə çek ki tab ça mı gön də ri rəm, 
pu lu eh ti ya cın olan qə dər xərc lə. Am ma iki frank 
xərc lə dik də unut ma ki, üçün cü sü sə nin de yil, o ta nı-
ma dı ğı na, eh ti ya cı ola na qis mət ol ma lı dır. Sə nə pul 
haq da ona gö rə da nı şı ram ki, on la rın şey ta ni qüv və-
si ni his et mi şəm. Mən sirk də çox ol mu şam, hə mi şə 
ip üs tün də gə zən lər üçün çox na ra hat lıq ke çir mi şəm.

Bir gün bril yan tın pa rıl tı sı sə nin göz lə ri ni kor edə 
bi lər. Gün lə rin bir gü nü qar şı na ağ at lı şah za də çı xa-
caq, am ma qəl bi ni qı zı la, pu la və zi nət əş ya la rı na sat-
ma. Unut ma ki, ən bö yük bril yan tın sə nin ürə yin dir. 
Vax tı gə lən də se və cək sən, on da hə min ada ma bü tün 
qəl bin lə bağ lan. Sev gi ilə bağ lı ana na de mi şəm ki, sən-
lə özü da nış sın, o bu ba rə də mən dən da ha çox bi lir.

Sə nin bə də nin sa də cə ipək par ça sı ilə ör tü lü dür. 
Səh nə üçün so yun maq da olar, am ma ora dan dö-
nən dən son ra ge yin mə yin lə bə ra bər tə miz li yi ni də 
qo ru ma ğı unut ma. Mən qo ca yam, bəl kə söz lə rim 
çox gül mə li səs lə nə bi lər, am ma dü şün cə mə gö rə, 
sə nin çıl paq bə də ni nə, çıl paq ru hu nu se vən adam 
yi yə lə nə bi lər. Göz lə ri min ya şı yaz dı ğım mək tu ba 
axa -axa inan maq is tə yi rəm ki, bu gün kü Mi lad ge-
cə si mö cü zə lər ge cə si nə çev ri lə cək.

İs tər dim ki, mö cü zə baş ver sin, de di kə ri mi hə qi-
qə tən an la ya san. Çar li ar tıq qo ca lıb, Ce ral di na. Gec- 
tez sə nin əy nin də ki ağ ipək əl bi sə ma təm libasına 
çev ri lə cək ki, mə nim qə bir üs tü mə gə lə sən. Ke fi  ni 
poz maq is tə mi rəm, am ma za man la ay na ya ba xan-
da, si fət ciz gi lə ri mi öz çöh rən də gö rə cək sən. Sə nin 
da mar la rın da mə nim qa nım axır. Da mar la rım da 
qan qu ru sa be lə, qa nım sə nin da mar la rın da ax ma ğa 
da vam edə cək. İs tər dim ki, öz ata nı unut ma ya san. 
Mən heç za man mə lək ol ma mı şam, am ma hə mi şə 
adi in san ol ma ğa ça lış mı şam.

 Öpü rəm, Cer nal di na, 
Sə nin Çar lin 
1965-ci il”.
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“Qı zım!

O, dün ya ki ne ma toq ra fi ya-
sı nın ul du zu nun qı zı dır. 
On suz dün ya ki ne ma toq-
ra fi ya sı nı tə səv vür et mək 

qey ri-müm kün dür. Hə lə 1965-ci il də 
akt yor luq sə nə ti nə ye ni cə qə dəm ba-
san qız cı ğaz yet miş al tı yaş lı ata sın-
dan Mi lad mək tu bu alır.
Bu mək tub bö yük bir epo xa nın təm-
sil çi si nin gü lüş do lu hə ya tı nın, əs lin-
də, acı hə qi qət lər lə do lu ol ma sın dan 
bəhs edir.
Hə min bö yük in san 76 yaş lı Çar li 
Çap lin idi.

Çarli
a
p
l
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n
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n

Əziz ya zı çı!
Stən ford da kı ədə biy yat kurs la rı na 

get mə yi min üs tün dən uzun müd dət 
keç mə si nə bax ma ya raq, o vaxt kı təc rü-
bə lə ri mi çox yax şı xa tır la yı ram; göz lə-
rim par la yır dı, oxu mu da gö zəl he ka yə 
yaz ma ğın giz li düs tu ru nu öy rən mək 
üçün ha zır la mış dım. Hə min il lü zi ya 
çox qı sa sür dü. Bi zə de yi lə nə gö rə, yax şı 
he ka yə yaz maq üçün bir cə yol var dı ki, 
o da yax şı he ka yə yaz maq idi. He ka yə-
nin ne cə ya zıl dı ğı nı gör mək dən əla və, 
onun yax şı he ka yə olub-ol ma dı ğı an caq 
ya zı lan dan son ra ay dın ola bi lər.

De dik lə ri nə gö rə, he ka yə yaz maq 
ən çə tin iş idi, bu na sü but ki mi də 
dün ya da gö zəl he ka yə lə rin çox az 
ol ma sı nı mi sal çə kir di lər.

Bi zə de yi lən ilk qay da çox sa də idi: tə-
si re di ci he ka yə ya zı çı dan oxu cu ya nə sə  
ötür mə li, hə min ötü rü lən lər he ka yə nin 
mü kəm məl li yi nin gös tə ri ci si ol ma lı idi. 
Bun dan baş qa bir qay da yox idi. He ka yə 
tə si re di ci ol maq la ya na şı, is tə ni lən möv-
zu da, hər han sı tex ni ka ilə qə lə mə alı na 
və ya müəy yən mə na ya ma lik ola bi lər. 
Bu qay da nın ikin ci də rə cə li şər ti ki mi, 
ya zı çı nın nə de mək is tə di yi ni, yə ni nə 
haq da söh bət aç dı ğı nı bil mək tə ləb olu-
nur du. Nü mu nə ki mi, he ka yə nin məz-
mu nu nu bir cüm lə yə sı ğış dır maq tap şı-
rı lır dı, bun dan son ra onu, üç, al tı və ya 
on min sö zə qə dər ge niş lən dir mə li idik.

He ka yə yaz ma ğın giz li düs tu-
ru, giz li məz mu nu bu dur. Bun dan 
baş qa üsul yox idi, biz ya zı çı lıq 
yo lun da ar tıq tən ha lı ğa qa pıl mış-
dıq. Çox lu zəif he ka yə lər yaz ma ğa 
baş la dıq. Əgər ka mil li yin bü tün 
sir lə ri ni kəşf et səy dim, on da zəh-
mə ti mə ve ri lən qiy mət lər mə nə hə-
qi qə ti gös tə rər di. Həm də əgər əda-
lət siz cə si nə tən qid olun du ğu mu 
hiss et səy dim, il lər lə re dak tor la rın 
söy lə dik lə ri rəy lər mə nə yox, müəl-
lim lə ri mə haqq qa zan dı rar dı. Mək-
təb də yaz dı ğım he ka yə lə rə ve ri lən 
aşa ğı qiy mət lər öz ək si ni son ra dan 
on la rın  nəş riy yat lar tə rə fi n dən yüz 
də fə lər lə rədd olun ma sın da da tap-
dı...

Bu, əda lət li de yil di. Yax şı he ka-
yə oxu yur dum, hətt  a onun ne cə 
ya zıl dı ğın dan  baş çı xa rır dım. 
Bəs ni yə o cür he ka yə ya za bil-
mir dim? Bəl kə də iki he ka yə 
bi ri-bi ri nə ox şa ma dı ğı na gö-
rə oxu du ğum gö zəl he ka yə 
ki mi san bal lı bir şey ya za 
bil mir dim.

Əgər he ka yə yaz ma ğın bir 
sir ri var sa, mən hə min sir-
rin möv cud lu ğu na inan sam 
be lə, heç kəs bu nu nə sil dən-
nəs lə çat dı ra caq nüs xə ha lı na 
sa la bil məz.

Düs tur yal nız ya zı çı nın va cib say-
dı ğı şey lə ri oxu cu ya ötür mək eh ti-
ya cın da giz lə nir. Əgər ya zı çı be lə bir 
duy ğu ya ma lik dir sə, fi  kir ləş di yi ni 
çat dır ma ğa yol ta par. He ka yə ni yük-
sək sə viy yə yə qal dı ran mü kəm məl li-
yi və ya he ka yə nin sə viy yə si ni aşa ğı 
sa lan səhv lə ri aş ka ra çı xar ma ğı ba car-
ma lı sı nız. Əs lin də, pis he sab et di yi-
miz he ka yə tə si ri ol ma yan he ka yə dir.

Ya zan dan son ra he ka yə ni qiy mət-
lən dir mək çox çə tin de yil, la kin il lər 
keç sə də, hər han sı bir he ka yə yaz-
ma ğa baş la maq mə ni ölüm fi k ri qə-
dər qor xu dur. “Qorx mu ram” de yən 
ya zı çı xoş bəxt dir, am ma o, or ta bab 
ya zı çı ki mi qal dı ğı nı, yax şı he ka yə 
yaz maq dan çox uzaq da ol du ğu nu 
bil mir.

Mə nə ve ri lən töv si yə lə rin çox 
az qis mi ni xa tır la yı ram. Hə min 
töv si yə lər həd dən ar tıq hə yə can-
lı, inad kar, iyir mi yaş lı oğ lan ki-
mi gənc li yin coş qun lu ğu nu hiss 
et di yim,  ha mı nın ya zı çı ol ma ğa 
ça lış dı ğı na inan dı ğım vaxt lar da 
ve ril miş di.

Mə nə de di lər: “Yax şı he ka yə yaz-
maq çox vaxt apa ra caq və pul-
pa ra qa zan ma ya caq san. Av ro-
pa ya get mək sə nin üçün da ha 
yax şı ola bi lər”.

 “Ni yə?” - so ruş dum.
“Çün ki Av ro pa da ka sıb lıq - 

bəxt siz lik dir, Ame ri ka da isə bu 
ayıb şey dir. Ka sıb lı ğın ayı-
bı na döz mə yi ba ca-
rıb-ba car ma ya ca ğın 
ba rə də fi  kir lə şi-
rəm”.

Bəd bin li yə qa pıl maq o qə dər də uzun 
vaxt apar ma dı. On da ha mı ka sıb idi, bu 
da, çox da ayıb lı  şey de yil di. Həm də 
in sa nın ka sıb lı ğa dö züb-döz mə yə cə yi-
ni bil mək ol maz. La kin müəl li mi min bu 
mə sə lə də haq lı ol du ğu na əmi nəm. Ya-
zı çı ol ma ğım,   hə qi qə tən, çox uzun vaxt 
apar dı. Bu pro ses hə lə də da vam edir, 

ya zı çı ki mi for ma laş maq isə heç 
vaxt asan ola bil məz.

Ya zı çı lı ğın heç də asan 
ol ma ya ca ğı nı  müəl li-

mim də mə nə de miş di.

Hazırladı: 
NƏRİMAN

qi qə ti gös tə rər di. Həm də əgər əda-
lət siz cə si nə tən qid olun du ğu mu 
hiss et səy dim, il lər lə re dak tor la rın 
söy lə dik lə ri rəy lər mə nə yox, müəl-
lim lə ri mə haqq qa zan dı rar dı. Mək-
təb də yaz dı ğım he ka yə lə rə ve ri lən 
aşa ğı qiy mət lər öz ək si ni son ra dan 
on la rın  nəş riy yat lar tə rə fi n dən yüz 
də fə lər lə rədd olun ma sın da da tap-

Bu, əda lət li de yil di. Yax şı he ka-
yə oxu yur dum, hətt  a onun ne cə 
ya zıl dı ğın dan  baş çı xa rır dım. 
Bəs ni yə o cür he ka yə ya za bil-

ma lı sı nız. Əs lin də, pis he sab et di yi-
miz he ka yə tə si ri ol ma yan he ka yə dir.

Ya zan dan son ra he ka yə ni qiy mət-
lən dir mək çox çə tin de yil, la kin il lər 
keç sə də, hər han sı bir he ka yə yaz-
ma ğa baş la maq mə ni ölüm fi k ri qə-
dər qor xu dur. “Qorx mu ram” de yən 
ya zı çı xoş bəxt dir, am ma o, or ta bab 
ya zı çı ki mi qal dı ğı nı, yax şı he ka yə 
yaz maq dan çox uzaq da ol du ğu nu 
bil mir.

Mə nə de di lər: “Yax şı he ka yə yaz-
maq çox vaxt apa ra caq və pul-
pa ra qa zan ma ya caq san. Av ro-
pa ya get mək sə nin üçün da ha 
yax şı ola bi lər”.

 “Ni yə?” - so ruş dum.
“Çün ki Av ro pa da ka sıb lıq - 

bəxt siz lik dir, Ame ri ka da isə bu 
ayıb şey dir. Ka sıb lı ğın ayı-
bı na döz mə yi ba ca-
rıb-ba car ma ya ca ğın 
ba rə də fi  kir lə şi-
rəm”.

ya zı çı ki mi for ma laş maq isə heç 
vaxt asan ola bil məz.

Ya zı çı lı ğın heç də asan 
ol ma ya ca ğı nı  müəl li-

mim də mə nə de miş di.

Hazırladı: 
NƏRİMAN

Gənc yazıçıya məktub
Con STEYNBEK

ÇarlÇarlÇar ilil
a
p
l
i
n
i



18N 17(26) 8.05.2015

Sul tan lı ğa ge dən yol
İkin ci Os man lı sul ta nı Or xan 

Qa zi 1288-ci il də Bi lə cik də do ğul-
muş du. Onun ana sı Şeyx Ədə-
ba lı nın qı zı Mal hun Xa tun idi. 
Hə lə uşaq yaş la rın dan Şeyx Ədə-
ba lı, Dur sun Fə qih ki mi alim lər-
dən dərs alan Or xan Qa zi ye ni-
yet mə lik döv rün dən baş la ya raq 
Bi zans la mü ha ri bə lər də or du sı-
ra la rı na qa tı lır dı. Or du baş çı lı ğı 
və ida rə çi lik iş lə rin də ya xın dan 
iş ti rak edən gə lə cək hökm dar hə lə 
ata sı nın sağ lı ğın da xalq ara sın da 
özü nə rəğ bət qaz an dı ra bil miş di.

O, 1299-cu il də Yar hi sar va li si-
nin qı zı Ho lo fi  ra ilə ev lə nir. Bun-
dan son ra Ho lo fi  ra Ni lu fər Xa tun 
adı nı da şı ma ğa baş la yır. (Ho lo fi -
ra Os man lı xa nə da nı nın ilk əc nə-
bi gə li ni dir.) Bu ni kah dan son ra-
lar Os man lı sul ta nı ola caq Mu rad 
dün ya ya gə lir. 

1311-ci il də Os man Bəy 23 yaş lı 
oğ lu Or xan Qa zi yə Sul ta nö nü və 
ət ra fı nın ida rə çi li yi ni ve rir. Or xan 
Qa zi 1316-cı il də Oy naş Hi sa rı ad-
la nan yer də Çav dar la rı məğ lub 
edib on la rın baş çı sı Çav da roğ lu nu 
əsir alır. Bu dö yüş dən son ra Os-
man Bəy oğ lu na Ağ ca Qo ca, Qa-
zi Ab dur rah man, Qo nur Alp 
ve Kö sə Mi sal ki mi qa zi lər lə 
bir lik də Sa kar ya ça yı ilə Qa-
ra də niz ara sın da kı Bi zans tor-
paq la rı nı fəth et mə yi tap şı rır. Qı sa 
vaxt ər zin də de yi lən tor paq la rı ələ 
ke çi rən Or xan Qa zi, ata sı nın get-
ge də yaş lan ma sı və tez-tez xəs tə-
lən mə sin dən son ra – 1320-ci il də 
de mək olar ki, bü tün ha ki miy yə ti 
öz əlin də cəm ləş di rir.

Bi zans la mü na si bət lər: 
Os man lı ye ni əra zi lər 

fəth edir
Or xan Qa zi 1329-cu il də Bi zans 

or du su nu Pe la ka non da ağır məğ-
lu biy yə tə uğ ra dıb, 1330-cu ilə dək 
İz ni ki fəth edir. O, İz ni kin me-
mar lıq pla nı nı də yiş di rir, şə hə ri 
is la mi əsər lər lə bə zə yir. Bu ra da kı 
ən bö yük kil sə ni məs ci də çe vi rir. 
1337-ci il də isə da ha bir yu nan şə-
hə ri – İz mit fəth edi lir. Bu nun la 
da, Qo caeli ya rı ma da sı bü tün lük-
lə Os man lı nın əli nə ke çir. İz mi tin 
fət hin dən son ra Hə rə kə, Ya lo va 
ve Ar mud lu ki mi əra zi lər də Os-
man lı ya təs lim olur.

Bi zan sın Ana do lu və Asi ya ya çı xı-
şı olan İz nik şə hə ri nin fəth edil mə si, 
Os man lı Bəy li yi nin güc lü döv lət sə-
viy yə si nə qalx ma sı İm pe ra tor And-
ro ni ko su qor xu ya sa lır. O dövr də ha-
ki miy yət uğ run da mü ha ri bə lər dən 
əziy yət çə kən Bi zans İm pe ri ya sı mü-
ha ri bə yə gü cü çat ma dı ğın dan ba rı şıq 
üçün Or xan Qa zi yə mü ra ciət edir.

Or xan Qa zi da ha son ra 1341-
1345-ci il lər də Ba lı ke sir və Bi ga 
ya rı ma da sı da da xil ol maq la Qa-
ra si bəy li yi ni bü tün lük lə ələ ke çi-
rir. Bu nun la da, Os man lı Mər mə-
rə nin gü ney sa hil lə ri nə yi yə lə nir. 

1341-ci il də III And ro ni ko sun ölü-
mü Bi zans da ye ni dən çal xa lan ma 
ya ra dır. V İohan Pa laiolo gos la bir lik-
də tax ta çı xan İohan Kan ta ku ze nos 
Or xan Qa zi dən kö mək is tə yir və qı zı 
Teodo ra nı ona ərə ve rir. Or xan Qa zi-
nin Teodo ra dan beş uşa ğı olur.

Bir müd dət son-
ra Kan ta ku ze nos 
Bal kan lar da Bi-
zan sa qar şı çı-
xan serb kra lı 
Ste fan Du şa-
na qar şı Os-
man lı dan 
k ö  m ə k 
is tə yir. 

Sul-
t a n 
o ğ  l u 
Sü ley man 
Pa şa nın baş çı-
lıq et di yi or du nu 
Se la ni kə gön də rir və 
Du şa nın Se la ni ki ələ ke-
çir mə si nin qar şı sı nı 
alır.

1352-ci il də Kan ta ku ze nos ye nə 
Os man lı dan kö mək is tə yir. Di me-
to ka dö yü şün də serb və bul qar la-
rı məğ lub edən Os man lı əvə zin də 
Kan ta ku ze nos dan Ge li bo lu ya rı ma-
da sın da kı Çim bi qa la sı nı alır. An caq 
Kan ta ku ze no sun ye rit di yi ikiüz lü 
si ya sət və Pa pa nı türk lə rə qar şı xaç 
yü rü şü nə qı zış dır maq is tə yi Or xan 
Qa ziy lə onun mü na si bət lə ri ni gər-
gin ləş di rir, Os man lı Ka dı kö yü ve 
Mər mə rə ada la rı nı il haq elə yir. 

Os man lı nın bö yük gü cə çev ril di yi ni 
gö rən Bi zans serb və bul qar lar la bir ləş-
mək qə ra rı na gə lir. An caq bu da Os-
man lı nın bö yü mə si nin qar şı sı nı ala bil-
mir, Ru me li yə yü rü şə çı xan sər kər də 
Sü ley man Pa şa Ka re si tor paq la rın da kı 
türk mən lə ri Ru me li yə yer ləş dir mə yə 
baş la yır. Çor lu nun fət hin dən son ra isə 
Bi zans Os man lı nın Ru me li də ki var lı ğı-
nı ta ma mi lə qə bul et mə li olur.

Bi zans tax tın da kı di gər hökm-
dar Pa laiolo gos, Or xan Qa zi nin 
Kan ta ku ze nos la mü na si bət lə ri nin 
gər gin ləş mə sin dən ya rar la nıb, Os-
man lıy la yax şı mü na si bət lər qur-
ma ğa baş la yır. Sul ta nın də niz qul-
dur la rı tə rə fi n dən qa çı rı lan oğ lu 
Şah za də Xə li lin xi las edil mə sin də 
gös tər di yi kö mək lik onun sa ray-
da kı hör mə ti ni da ha da ar tı rır. 

1352-ci il də VI Yan nis lə im pe-
ra tor lu ğu bö lüş dü yü V Yan nis 
ara sın da qar şı dur ma baş ve rir. 
V Yan nis serb lə rin kö mə yi lə Ad-
riano po lun Ədir nə ha ki mi olan 
Matt  haiosa hü cu ma ke çə rək şə-
hə rə nə za rə ti ələ ke çi rir. Kons tan-
ti no pol da olan VI Yan nis kö mək 
üçün Or xan Qa zi yə mü ra ciət edir. 
Sul tan oğ lu Sü ley man pa şa nın 
ko man dan lı ğıy la bö yük bir or du-
nu VI Yan ni sə kö mə yə gön də rir.

Os man lı nın dəs tə yi ilə VI Yan-
nis Ad riano pol is ti qa mə tin-
də hə rə kə tə ke çib şə hə ri azad 

edir. On lar bir ne çə ay dan 
son ra Me riç ça yı nın sa hi-

lin də bul qar-serb bir ləş-
miş or du su nu məğ lub 

edir lər.  

Çim pe
qa lası –

Av ro pa ya 
pən cə rə

1353-cü il də Sü-
ley man Pa şa əs gər-
lə ri nin ailə lə ri ni və 

kö çə ri türk mən lə ri 
Çim pe qa la sı nın ət-

ra fı na kö çür mə yə baş-
la yır. Bu qa la Os man lı nın 

Av ro pa da ilk da yaq nöq tə si 
he sab edi lir. Sü ley man Pa şa-

nın qar şı sı nı al maq üçün VI 
Yan nis on min qı zıl pul qar şı-
lı ğın da qa la nı ge ri al maq is tə-
yir və bu nu mü za ki rə et mək 

üçün Or xan bəy lə şəx sən 
gö rüş mək is tə yir. Or xan 

bəy bu gö rüş dən im-
ti na edir. 

An caq bu ha di sə nin ta ma mi lə 
baş qa bir va rian tı da var. De yi lə-
nə gö rə, 1354-cü il də Tra ki ya da 
şid dət li zəl zə lə baş ve rib. Bu ha di-
sə dən son ra Ge li bo lu şə hə ri dar-
ma da ğın olub, əha li şə hə ri tərk 
edib. Sü ley man pa şa və or du su 
Ça naq qa la Dar da nel bo ğa zı nı 
ke çə rək özü ilə bir lik də gə tir di-
yi kö çə ri türk mən lə ri boş qal mış 
Ge li bo lu da məs kun laş dı rıb. Bir 
müd dət son ra Ge li bo lu ye ni dən 
in şa olu nub və əha li si ta ma mi-
lə türk lər dən təş kil edi lib. Bi zans 
im pe ra to ru rəs mən Sü ley man Pa-
şa dan Ge li bo lu ya yer ləş dir di yi 
türk lər lə bir lik də ora nı tərk et mə-
si ni tə ləb edib, am ma Sü ley man 
Pa şa bun dan im ti na edib. İm pe-
ra tor köç xərc lə ri ni ödə yə cə yi ni 
de sə də, Sü ley man pa şa fi k ri ni 
də yiş mə yib. Bi zans im pe ra to ru 
Sü ley man Pa şa dan Or xan Qa zi yə 
şi ka yət edib. Or xan Qa zi bu möv-
zuy la bağ lı İz mit də im pe ra tor-
la gö rü şə bi lə cə yi ni de yib, la kin 
son ra dan xəs tə ol du ğu nu bil di rib 
və gö rü şə get mə yib. Bi zans ta rix-
çi lə ri ya zır ki, bu nun fə la kət ol du-
ğu nu an la yan im pe ra tor ümid siz-
li yə qa pı lıb. 

Bu mə sə lə öz həl li ni tap ma dan 
VI Yan nis im pe ra tor lu ğu bö lüş-
dü yü V Yan nis lə açıq mü ba ri zə-
yə baş la yır. O, V Yan ni si məğ lub 
edə rək Te ne do sa sür gü nə yol la-
yır, an caq ve ne si ya lı la rın kö mə-
yi lə ora dan qa çan V Yan nis Kons-
tan ti no po la gə lə rək ha ki miy yə ti 
ye ni dən ələ ke çi rir. V Yan nis VI 
Yan nis lə ra zı lı ğa gə lir, on lar ye-
ni dən im pe ra tor luq və zi fə si ni bö-
lüş dü rür lər. Bun dan son ra ağır 
st res sə dü şən VI Yan nis 1354-cü 
il də taxt dan öz is tə yi ilə çə ki lir və 
bir mo nas tır da ke şiş olur. Bü tün 
bun lar sa Bi zan sı zəifl  ə dir, on suz 
da güc lə nən türk im pe ri ya sı nın 
gü cü nə güc qa tır dı...

Ge li bo lu da möh kəm lə nən dən 
son ra Os man lı Tra ki ya da yer lə-
şən Bi zans şə hər lə ri ni bir-bir zəbt 
et mə yə baş la yır. 1354-cü il də Bo-
layr, Ke şar, Ro dos cuq (Tə kir dağ) 
fəth edi lir. Fəth edi lən tor paq la ra 
Ana do lu dan türk lər kö çü rü lür.

1356-cı il də Os man lı or du su 
Çor lu ya qə dər irə li lə yir. Ru me li-
də ki Os man lı tor paq la rı nın bəy-
lər bə yi olan Sü ley man Pa şa Çor lu 
ət ra fın da ov za ma nı at dan yı xı lıb 
ölür. Sü ley man Pa şa nın ölü mün-
dən son ra Ru me li də ki or du ya 

Or xan Qa zi nin oğ lu və tax tın 
və liəh di Mu rad bəy ko man-
dan lıq et mə yə baş la yır. 

 Or xan Qa zi nin ölü mü
Or xan Qa zi xalq tə rə fi n dən çox 

se vi lər miş.  O, elm adam la rı na 
bö yük say ğı gös tə rər miş. Öz mər-
hə mə tiy lə ad çı xa ran hökm dar, 
tez-tez xalq ara sı na çı xar, on la rın 
şi ka yət lə ri ni din lə yər, sə bəb kar la-
rı cə za lan dı rar mış. O, əs gər lə ri nə, 
sər kər də lə ri nə qar şı da çox əda-
lət li dav ra nar mış. 

Döv lət Di va nı nın tə sis edil mə-
si, ni za mi or du nun qu rul ma sı, 
türk lə rin An ka ra, Bur sa, Ru me li 
və Mər mə rə ni ələ ke çir mə si, ilk 
Os man lı qa nun na mə si nin ha zır-
lan ma sı, vəqf sis te mi nin tət bi qi, 
gü müş pu lun döv riy yə yə bu ra-
xıl ma sı ki mi ta ri xi ha di sə lər Or-
xan Qa zi nin ha ki miy yət il lə ri nə 
tə sa düf edir.

MÖVLUD

Orxan Qazinin həyatı
Sul tan lı ğa ge dən yol
İkin ci Os man lı sul ta nı Or xan 

Qa zi 1288-ci il də Bi lə cik də do ğul-
muş du. Onun ana sı Şeyx Ədə-
ba lı nın qı zı Mal hun Xa tun idi. 
Hə lə uşaq yaş la rın dan Şeyx Ədə-
ba lı, Dur sun Fə qih ki mi alim lər-
dən dərs alan Or xan Qa zi ye ni-
yet mə lik döv rün dən baş la ya raq 
Bi zans la mü ha ri bə lər də or du sı-
ra la rı na qa tı lır dı. Or du baş çı lı ğı 
və ida rə çi lik iş lə rin də ya xın dan 
iş ti rak edən gə lə cək hökm dar hə lə 
ata sı nın sağ lı ğın da xalq ara sın da 
özü nə rəğ bət qaz an dı ra bil miş di.

O, 1299-cu il də Yar hi sar va li si-
nin qı zı Ho lo fi  ra ilə ev lə nir. Bun-
dan son ra Ho lo fi  ra Ni lu fər Xa tun 
adı nı da şı ma ğa baş la yır. (Ho lo fi -
ra Os man lı xa nə da nı nın ilk əc nə-
bi gə li ni dir.) Bu ni kah dan son ra-
lar Os man lı sul ta nı ola caq Mu rad 

1311-ci il də Os man Bəy 23 yaş lı 
oğ lu Or xan Qa zi yə Sul ta nö nü və 
ət ra fı nın ida rə çi li yi ni ve rir. Or xan 
Qa zi 1316-cı il də Oy naş Hi sa rı ad-
la nan yer də Çav dar la rı məğ lub 
edib on la rın baş çı sı Çav da roğ lu nu 
əsir alır. Bu dö yüş dən son ra Os-
man Bəy oğ lu na Ağ ca Qo ca, Qa-
zi Ab dur rah man, Qo nur Alp 

ra də niz ara sın da kı Bi zans tor-
paq la rı nı fəth et mə yi tap şı rır. Qı sa 
vaxt ər zin də de yi lən tor paq la rı ələ 
ke çi rən Or xan Qa zi, ata sı nın get-
ge də yaş lan ma sı və tez-tez xəs tə-
lən mə sin dən son ra – 1320-ci il də 
de mək olar ki, bü tün ha ki miy yə ti 

Bi zans la mü na si bət lər: 
Os man lı ye ni əra zi lər 

Or xan Qa zi 1329-cu il də Bi zans 
or du su nu Pe la ka non da ağır məğ-
lu biy yə tə uğ ra dıb, 1330-cu ilə dək 
İz ni ki fəth edir. O, İz ni kin me-
mar lıq pla nı nı də yiş di rir, şə hə ri 
is la mi əsər lər lə bə zə yir. Bu ra da kı 
ən bö yük kil sə ni məs ci də çe vi rir. 
1337-ci il də isə da ha bir yu nan şə-
hə ri – İz mit fəth edi lir. Bu nun la 

Bir müd dət son-
ra Kan ta ku ze nos 
Bal kan lar da Bi-
zan sa qar şı çı-
xan serb kra lı 
Ste fan Du şa-
na qar şı Os-
man lı dan 
k ö  m ə k 
is tə yir. 

Sul-
t a n 
o ğ  l u 
Sü ley man 
Pa şa nın baş çı-
lıq et di yi or du nu 
Se la ni kə gön də rir və 
Du şa nın Se la ni ki ələ ke-
çir mə si nin qar şı sı nı 
alır.

Os man lı nın dəs tə yi ilə VI Yan-
nis Ad riano pol is ti qa mə tin-
də hə rə kə tə ke çib şə hə ri azad 

edir. On lar bir ne çə ay dan 
son ra Me riç ça yı nın sa hi-

lin də bul qar-serb bir ləş-
miş or du su nu məğ lub 

edir lər.  

Çim pe
qa lası –

Av ro pa ya 
pən cə rə

1353-cü il də Sü-
ley man Pa şa əs gər-
lə ri nin ailə lə ri ni və 

kö çə ri türk mən lə ri 
Çim pe qa la sı nın ət-

ra fı na kö çür mə yə baş-
la yır. Bu qa la Os man lı nın 

Av ro pa da ilk da yaq nöq tə si 
he sab edi lir. Sü ley man Pa şa-

nın qar şı sı nı al maq üçün VI 
Yan nis on min qı zıl pul qar şı-
lı ğın da qa la nı ge ri al maq is tə-
yir və bu nu mü za ki rə et mək 

üçün Or xan bəy lə şəx sən 
gö rüş mək is tə yir. Or xan 

bəy bu gö rüş dən im-
ti na edir. 

la gö rü şə bi lə cə yi ni de yib, la kin 
son ra dan xəs tə ol du ğu nu bil di rib 
və gö rü şə get mə yib. Bi zans ta rix-
çi lə ri ya zır ki, bu nun fə la kət ol du-
ğu nu an la yan im pe ra tor ümid siz-
li yə qa pı lıb. 

Bu mə sə lə öz həl li ni tap ma dan 
VI Yan nis im pe ra tor lu ğu bö lüş-
dü yü V Yan nis lə açıq mü ba ri zə-
yə baş la yır. O, V Yan ni si məğ lub 
edə rək Te ne do sa sür gü nə yol la-
yır, an caq ve ne si ya lı la rın kö mə-
yi lə ora dan qa çan V Yan nis Kons-
tan ti no po la gə lə rək ha ki miy yə ti 
ye ni dən ələ ke çi rir. V Yan nis VI 
Yan nis lə ra zı lı ğa gə lir, on lar ye-
ni dən im pe ra tor luq və zi fə si ni bö-
lüş dü rür lər. Bun dan son ra ağır 
st res sə dü şən VI Yan nis 1354-cü 
il də taxt dan öz is tə yi ilə çə ki lir və 
bir mo nas tır da ke şiş olur. Bü tün 
bun lar sa Bi zan sı zəifl  ə dir, on suz 
da güc lə nən türk im pe ri ya sı nın 
gü cü nə güc qa tır dı...

Ge li bo lu da möh kəm lə nən dən 
son ra Os man lı Tra ki ya da yer lə-
şən Bi zans şə hər lə ri ni bir-bir zəbt 
et mə yə baş la yır. 1354-cü il də Bo-
layr, Ke şar, Ro dos cuq (Tə kir dağ) 
fəth edi lir. Fəth edi lən tor paq la ra 
Ana do lu dan türk lər kö çü rü lür.

1356-cı il də Os man lı or du su 
Çor lu ya qə dər irə li lə yir. Ru me li-
də ki Os man lı tor paq la rı nın bəy-
lər bə yi olan Sü ley man Pa şa Çor lu 
ət ra fın da ov za ma nı at dan yı xı lıb 
ölür. Sü ley man Pa şa nın ölü mün-
dən son ra Ru me li də ki or du ya 

Or xan Qa zi nin oğ lu və tax tın 

 Or xan Qa zi nin ölü mü
Or xan Qa zi xalq tə rə fi n dən çox 

se vi lər miş.  O, elm adam la rı na 
bö yük say ğı gös tə rər miş. Öz mər-
hə mə tiy lə ad çı xa ran hökm dar, 
tez-tez xalq ara sı na çı xar, on la rın 
şi ka yət lə ri ni din lə yər, sə bəb kar la-
rı cə za lan dı rar mış. O, əs gər lə ri nə, 
sər kər də lə ri nə qar şı da çox əda-
lət li dav ra nar mış. 

Döv lət Di va nı nın tə sis edil mə-
si, ni za mi or du nun qu rul ma sı, 
türk lə rin An ka ra, Bur sa, Ru me li 
və Mər mə rə ni ələ ke çir mə si, ilk 
Os man lı qa nun na mə si nin ha zır-

Orxan Qazinin həyatıOrxan Qazinin həyatı
Sul tan lı ğa ge dən yolSul tan lı ğa ge dən yol

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

rın dan bi ri və bü tün dün ya da 
ya şa yan türk lə rin qü rur mən-
bə yi dir. Döv lə tin əsa sı 1299-cu 
il də oğuz la rın Qa yı bo yun dan 
olan Os man bəy tə rə fin dən qo-
yu lub. Ba ni si nin Os ma no ğul-
la rı Bəy li yi ad lan dır dı ğı döv lət 
son ra lar nə həng im pe ri ya ya 
çev ri lib – dün ya ta ri xi nə, si ya-
sə ti nə bö yük tə sir gös tə rib. Üç 
qi tə yə ya yıl dı ğı il lər də ən qüd-
rət li döv rü nü ya şa yan Os man-
lı İm pe ri ya sı ma hiy yət cə əsa sı 
Səl cuq lar tə rə fin dən qo yu lan 
Tür ki yə döv lə ti nin ikin ci mər-
hə lə si he sab olu nur. 
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.

Osmanlı Bəyliyi 
necə dövlətə 

çevrildi?



İn di isə bir ha şi yə yə çı xım. İkin ci 
dün ya mü ha ri bə sin dən son ra ge-
ne ral dan tut muş əs gər lə rə qə dər, 
Av ro pa da dö yüş dük lə ri öl kə lər dən 
əl də et dik lə ri qə ni mət lər lə, ha mı 
və tə nə dö nür dü. La kin sər həd dən 
bir çox şey lə rin ke çi ril mə si qa nun-
la qa da ğan edi lir di. Qə ni mə ti nin bir 
his sə si sər həd də sax la nı lan adı çə kil-
mə yən ge ne ral-pol kov nik 1948-ci il-
də Kreml də mü ha ri bə nin qə lə bə si nə 
həsr edil miş təd bir də çı xış edir. Sta lin 
onun çı xı şı nı bə yə nir. Çı xış dan son ra 
ge ne ral-pol kov nik cə sa rət lə nib Sta li-
nə mü ra ciətin də bil di rir ki, sər həd-
də onun bə zi qə ni mət lə ri mü sa di rə 
olu nub. On la rı ge ri qay tar maq üçün 
kö mək lik gös tər mə si ni xa hiş edir. 
Sta lin de yir ki, bu haq da ra port yaz-
maq la zım dır. O, tə lə sik ci bin dən 
əv vəl cə dən yaz dı ğı ra por tu çı xa rıb 
Sta li nə ve rir. O, isə ka ğı zın yu xa rı-
sın da dər kə nar qo yur: pol kov ni kə 
cın dı rı qay ta rıl sın. Hərb çi se vin cək 
ka ğı zı gö tü rür. Ka ğız da hər bi rüt-
bə si nin al çal dıl ma sı nı gö rüb de yir: 
“Yol daş Sta lin, düz ya zıl ma yıb, mən 
ge ne ral-pol kov ni kəm”. “Xeyr, ka-
ğız da düz ya zı lıb, yol daş pol kov-
nik!” - de yə Sta lin kəs kin ca vab ve rir. 
Mü ha ri bə də çə tin qa za nı lan qə lə bə-
dən də yük sək, ali nə ola bi lər di?! 
Mü ha ri bə nin cə hən nə min dən ke çən 
ge ne ral-pol kov nik cı lız xa hi şi ilə rüt-
bə sin də də ki çil di. Mit ro po lit Ser giy 
isə çə tin şə rait də, tə qib lə rə mə ruz 
qal dı ğı dövr də Sta lin dən özü üçün 
heç nə xa hiş et mir. Mit ro po li tin və-
tən pər vər li yi ni, mü ha ri bə üçün tə-
mən na sız mad di yar dı mı nı, əl bətt  ə, 
Sta lin yük sək qiy mət lən di rir. 

İs tər-is tə məz İkin ci Dün ya mü ha ri-
bə sin də so vet döv lə ti nin na sist Al ma-
ni ya sı üzə rin də qə lə bə sin də Azər bay-
can nef ti nin əvəz siz ro lu ya da dü şür. 
Gənc alim Yu sif Məm mə də li ye vin 
mü ha ri bə döv rün də key fi y yət li ben-
zi ni icad et mə si düş mən üzə ri nə hü-
cu ma ke çən qı rı cı təy ya rə lə rin da ha 
uza ğa uzun müd dət li uçu şu na ge niş 
şə rait ya ra dıb. Bu da düş mən təy-
ya rə lə ri nin məhv edil mə sin də bö-
yük əhə miy yət kəsb et miş di. So vet 
İtt  i fa qın da 70% neft ha si la tı Ba kı nın 
üzə ri nə düş müş dü. Ba kı əsl du ru ya-
na caq-neft ba za sı idi. Yu xa rı da qeyd 
et di yi miz rus ge ne ral-pol kov nik dən 
fərq li ola raq öz xid mət lə ri nə gö rə 
alim lə ri miz və mü ha ri bə də qəh rə-
man lıq la dö yü şən oğul la rı mız əvəz 
göz lə mə yib. Mü ha ri bə nin qə lə bə si 
üçün tor pa ğı mı zın qa ra qı zıl qa nı ton-
lar la axı dı lıb?! Mən cə, bu qəh rə man-
lıq, fə da kar lıq heç bir öl çü yə gəl məz!

İs tər dim ki, İkin ci Dün ya mü ha ri-
bə sin dən əv vəl 1940-cı il də baş tut-
ma yan bir mü hüm ta ri xi mə sə lə yə 
to xu naq, çün ki bu, məhz Ba kı nın 
nef ti ilə bağ lı dır. Fran sa döv lə ti İn gil-
tə rə nin Na zir lər Ka bi ne ti ilə Qaf qa za 
hü cum la bağ lı ra zı lı ğa gə lir lər. Fran-
sız ge ne ra lı Ber je ro açıq-ay dın ya zır 
ki, hü cum Ya xın Şərq əra zi si ki mi Ba-
kı dan baş la na caq . 

Qə ri bə o idi ki, güc lü hər bi po-
ten sialı ol ma yan Fran sa döv lə ti 
in gi lis lə rin kö mək li yi ilə Ba kı nı 
zəbt et mək niy yə tin də idi. 1940-cı 
ilin may ayı na qə dər tor pa ğı mı za 
da xil ol maq üçün ge niş ha zır lıq iş-
lə ri ge dir di. Pla na əsa sən Ba kı 15 
gü nə, Qroz nı 12 gü nə, Ba tu mi isə 
təx mi nən 1 gü nə da ğı dıl ma lı idi. 
Əl bətt  ə, bu plan baş tut say dı, yə-
qin ki, dün ya xə ri tə sin də fərq li də-
yi şik lik lər baş ve rə cək di. İlk ön cə 
so vet döv lə ti Ba kı nef tin dən məh-
rum ola caq dı. Be lə bir və ziy yət də 
mü ha ri bə nin son da ki min xey ri nə 
bi tə cə yi mə lum dur. La kin Hit le rin 
Fran sa ya hü cu mu bü tün plan la rı 
alt-üst edir. 

Be lə lik lə, Ba kı nef ti So vet döv-
lə ti nin mü ha ri bə də qə lə bə çal ma-
sın da müs təs na rol oy na yır. Neft 
de yən də, ilk növ bə də onu ha sil 
edən, fə da kar neft çi lə ri mi zin əmə-
yi xü su si qeyd edil mə li dir. On lar 
ar xa cəb hə nin əsl qəh rə man la rı 
idi lər...

İkin ci Dün ya mü ha ri bə sı ilə 
bağ lı ma raq lı ha di sə lər dən bi ri 
1940-cı il də 40m “Tu ran” ma car 
tan kı nın ya ra dıl ma sı idi. 1944-45-
ci il lər də “Tu ran” tan kı mü ha ri bə-
də dö yüş lər də iş ti rak et miş di. Ni-
yə tank məhz “Tu ran” ad la nır dı?

Bu fi k rə ay dın lıq gə tir mək 
üçün ta ri xə mü ra ciət edək. Alek-
sandr Ber zin Ame ri ka da do ğu-
lub təh sil al mış ti be to loq, Da-
lay-la ma nın tər cü mə çi si olub. 
Uzun il lər Hin dis tan da ya şa mış, 
alim ki mi fəaliy yət gös tər miş dir. 
Onun tu ran çı lıq la bağ lı ya zı sı 
diq qə ti mi cəlb et di. Əs lin də ya zı 
“Na sist lə rin Şam ba la və Ti bet lə 
əla qə si” ad la nır. Ora da Hit le rin 
Ti be tə olan ma ra ğı, Ya po ni ya ilə 
mü na si bət lə ri və bir çox ak tual 
təd qi qat lar öz ək si ni ta pıb. O, Tu-
ran çı lıq la bağ lı ma car ali mi Alek-
sandr Kso mo de Ko ro su (1784-
1842) oxu cu la ra təq dim edir.

Alim uzun il lər ma car xal qı nın 
qə dim kö kü nü, mən şə yi ni təd qiq 
et miş dir. Ber zin ali min əsa sən, ma-
car lar la türk dil lə ri nin linq vis tik 
cə hət dən qo hum dil ol du ğu nu və 
bu nu Şər qi Tür küs tan da kı (Sintz -
yan) uy ğur lar la əla qə lən dir di yi ni 
bil di rir. Ma car, fi n, türk, həm çi nin 
mon qol, manç jur dil lə ri nin ural-
al tay dil lər qru pu na - tu ran dil lə ri 
ailə si nə şa mil edir.

1909-cu il də Tür ki yə də pan-
tu ran cə miy yə ti ya ra nır. 1910-
cu il də Ma car -Tu ran cə miy yə-
ti, 1920-ci il də isə Ma ca rıs ta nın 
Tu ran İtt  i fa qı ya ra dı lır. Bir çox 
alim lə rin fi k rin cə, ya pon, ko re ya 
dil lə ri də Tu ran qru pu na aid dir.

Tə sa dü fi  de yil ki, 1921-ci il də Ya-
po ni ya da Tu ran Mil li İtt  i fa qı nın 
tə mə li qo yu lur, 1930-cu il lər dən 
isə Ya pon-Tu ran cə miy yə ti fəaliy-
yət gös tə rir. İn di ay dın olur ki, 
ma car la rın “Tu ran” tan kı ni yə 
mü ha ri bə də öz gü cü nü sı na maq 
is tə yib.

Fan tast ya zı çı Ay zek Azi mov 
isə “İrq lər və xalq lar” ya zı sın da 
qeyd edir: “Mə sə lən, se mit dil lə-
ri nə ara mi və iv rit dil lə ri da xil dir. 
Bu dil lə ri ona gö rə se mit ad lan dı-
rır lar ki, çün ki bu dil də da nı şan-
lar Bib li ya da təs vir edi lən Nu hun 
bö yük oğ lu Sim dən əmə lə gəl miş-
dir. Həm çi nin be lə bir xa mit dil lər 
qru pu da var, kopt di li ni da xil et-
mək lə, bu Nu hun ikin ci oğ lu nun 
adın dan-Xam dan ya ran mış dır...
Av ro pa da di gər dil lər qru pun da 
da nı şan lar fi n-uy ğur lardır. Ona 
ma car və fi n dil lə ri da xil dir. Gü-
man edi lir ki, on lar türk di li nə ya-
xın və bağ lı dır lar...”

Qə ri bə de yil mi, Nuh pey ğəm-
bə rin 3 oğ lu ol du ğu hal da Ay zek 
Azi mov onu azal dıb. Nu hun iki 
oğ lun dan tö rə nən dil lə ri qü rur-
la qeyd et sə də, nə dən sə 
Ya sə fi  qeyd et mə yə 
əli gəl mə yib. 

Fan tast ya zı çı ol maq yax şı dır, am-
ma ta ri xi fakt lar ya zı lan da or da 
fan ta zi ya ya yer ol ma ma lı dır. Ya fəs 
türk so yu nun ata sı dır. Ya zı çı gö-
rü nür ki, er mə ni lə rin də yir ma nı-
na su tö kür. Çün ki er mə ni lər Nuh 
pey ğəm bə ri er mə ni ləş di rib, onu 
öz ulu ba ba sı elan edib. Bu nun la 
da qə dim xalq ol du ğu nu dün ya-
ya bə yan et mək is tə yir. Bu nu ha-
mı bi lir ki, Nuh pey ğəm bər Adəm 
pey ğəm bər dən son ra bə şə riy yə tin 
ikin ci ata sı dır. Onu özəl ləş dir mək 
cəh di ne cə de yər lər, köh nə ba za-
ra tə zə nırx çı xart ma ğa bən zə yir. 
Er mə ni lər öz ya lan la rı na o qə dər 
ina nır lar ki, “Nu hun gə mi si” ad lı 
qə zet də nəşr edir lər.

İla rion Smer di sin 1881-ci il də 
qə lə mə al dı ğı “Surb Ova nes mo-
nas tı rın dan mək tub” ya zı sı ilə ta-
nış lıq dan son ra bu xal qın xəs tə tə-
xəy yü lü nə təəs süf edir sən. İn san nə 
qə dər özü nü inan dı rar ki, dün ya nın 
mə də niy yət ta ri xi nin be şi yi məhz 
ne cə de yər lər, Ar mi ni ya dır. Onun 
xal qı da bu be şi yin öv lad la rı dır.

Növ bə ti ya zı da “Surb Ova nes 
mo nas tı rın dan mək tub”u si zə təq-
dim et mək is tə yi rəm, ina nı ram ki, 
oxu cu ma ra ğı na sə bəb ola caq. 

Ame ri ka lı po li to loq St yuart Kauf-
ma nın si ya si fi  kir lə ri ta ri xi ba xım dan 
əda lət li və ma raq lı dır, xü su si lə, er-
mə ni si ya sə ti nin if şa sı ilə bağ lı. Onun 
“Müasir nif rət-et nik mü ha ri bə nin si-
ya si sim vo lu dur” ya zı sın dan: “Əgər 
siz er mə ni ta ri xi ni oxu sa nız, elə dü şü-
nə bi lər si niz ki, yüz il lər dir türk lər, an-
caq er mə ni lə ri məhv et mək lə məş ğul 
olub. Bu mif türk dil li azər bay can lı la ra 
qar şı tö rət dik lə ri zo ra kı lı ğa haqq qa-
zan dır maq üçün dür. Ta rix dər si nin 
me tod la rı nı də yiş mək la zım dır, on lar 
düş mən haq da mifl  ə rin ya ran ma sı na 

kö mək lik gös tər mə mə li dir.”

Təəs süf ki, dün ya da mü ha ri bə lər 
me şə yan ğın la rı ki mi bir yer də baş la-
yıb ət raf mü hi tə ya yıl maq da da vam 
edir. Onu “sön dür mək” adı ilə yan-
ğı nın üs tü nə “neft” tö kür lər. Əgər 
əra zi sin də mü ha ri bə ge dən öl kə nin 
öz nef ti var sa, or da neft bo ru la rın-
dan in san qa nı da axa caq. De yi lə nə 
gö rə, ke çən əs rin 90-cı il lə rin dən baş-
la ya raq, hər bi mü na qi şə lər də 40 mil-
yon dan çox in san məhv olub.

Bu ya xın lar da Ma ca rıs ta nın pay-
tax tın da Hun im pe ri ya sı nın baş çı sı 
Atil la ya məx sus sər da bə aş kar edi lib. 
Sər da bə də çox lu say da at ske let lə ri, 
qə dim si lah lar, hun la ra aid əş ya lar ta-
pı lıb. Alim lər ma car la rın hun lar la ey-
ni kö kə ma lik ol du ğu nu sü but edir lər.

2012-ci il də Ma ca rıs ta nın Bu qas 
böl gə sin də Ma car Tu ran Cə miy yə-
ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə IV hun-türk 
qu rul ta yı ke çi ri lib. Bu ra da dün ya-
nın üç qi tə sin dən 22 türk xal qı nın 
nü ma yən də si iş ti rak edib. 

Azər bay ca nın Ma ca rıs tan da kı 
sə fi  ri Vi la yət Qu li ye vin “Ma ca rıs-
tan da tu ran çı lıq” mə qa lə si nə mü-
ra ciət edək: “Ma car lar di gər Av-
ro pa xalq la rın dan fərq li mən şə yə, 
fərq li mə də niy yə tə və men ta li te tə 
ma lik ol duq la rı nı, “köh nə qi tə-
də” ye ni ta rix ya şa dıq la rı nı nə zə rə 
çarp dır ma ğa ça lı şır lar...Təx mi nən 
150 il lik ta ri xə ma lik ma car tu-
ran çı lı ğı müasir dövr də öz möv-
qe lə ri ni bər pa et mək, ötən əs rin 
əv vəl lə rin də ol du ğu ki mi ye ni dən 
ma car xal qı ara sın da po pul yar-
lıq qa zan maq uğ run da mü ba ri-
zə apa rır. Ar tıq bu is ti qa mət də 
müəy yən uğur la rın əl də edil di yi-
ni söy lə mək müm kün dür.”

İna nı rıq ki, XIX-XX əsr lər də tu-
ran çı lıq ide ya la rı uğ run da 

mü ba ri zə apar mış türk 
öv lad la rı nın ru hu şad 

ola caq.

Zöh rə
ƏS GƏ RO VA

İn di isə bir ha şi yə yə çı xım. İkin ci 

Qar şı dan 9 May Qə lə-
bə Gü nü gə lir. Bu, 
1941-1945-ci il lər 
ər zin də Bö yük Və-

tən mü ha ri bə si nin odun-
dan-alo vun dan qəh rə man-
lıq la sağ çı xan la rın, ar xa 
və ön cəb hə də fə da kar lıq la 
ça lı şan la rın ən bö yük qə lə-
bə si və bay ra mı idi. Fa şizm, 
na sizm mü vəq qə ti öz bay-
raq la rı nı en dir miş di... Am-
ma bü gün də mü ha ri bə lə rin 
sən gi mə di yi bir çox coğ ra fi 
əra zi lər də si lah lar sus mur, 
in san la rın hə lə də sül hə ha-
va və su ki mi eh ti ya cı var...
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Rü tu bət nə dir?
İçin də buz ki mi su olan qra fi  ni 

sto lun üs tü nə qoy saq, nə baş ve rər? 
Qra fi n çöl dən tər lə yə cək. Bəs bu su 
har dan əmə lə gəl di? Ha va dan...

Mə sə lə bu ra sın da dır ki, ha va-
da daim su bu xa rı şək lin də rü tu-
bət olur. İçin də buz ki mi su olan 
qra fi  nin tər lə mə si nə sə bəb hə min 
bu xa rın so yu yub kon den sa ta çev-
ril mə si dir – bu xar kon den sa ta 
çev ri lə rək na rın dam cı lar şək lin-
də gö rü nür. Ha va da isə su bu xa rı 
gö rün məz olur. “Rü tu bət” ter mi ni 
ha va da su bu xa rı nın ol ma sı de-
mək dir. Bu xar hər yer də, hətt  a nə-
həng səh ra lar da da var. 

De mə li, rü tu bət da i mi olan bir 
şey dir və fərq onun yal nız miq-
da rın da dır. Rü tu bə ti ifa də et mək 
üçün çox üsul və cə mi iki ter min 
var – “müt ləq rü tu bət” və “nis bi 
rü tu bət”. Gə lin gö rək, on la rın mə-
na sı nə dir.

“Müt ləq rü tu bət” bir ha va va-
hi din də olan su bu xa rı nın miq da-
rı dır, da ha doğ ru su ha va nın bir 
kub met rin də olan su his sə cik lə ri-
nin qə də ri dir. La kin bu gös tə ri ci 
əmə li ola raq bi zə heç nə ver mir. 
Siz əgər müəy yən bir şə rait də özü-
nü zü ne cə hiss edə cə yi ni zi bil mək 
is tə yir sin iz sə, ”bir kub met rə dörd 
va hid” an la yı şın dan ha va nın qu-
ru, yox sa rü tu bət li ol ma sı nı ba şa 
dü şə bil mə yə cək si niz. Bə də ni niz-
dən nə qə dər rü tu bət ha va ya uçur-
sa, siz özü nü zü bir o qə dər yax şı 
hiss edir si niz. Ha va nın bu xar lan-
ma in ten siv li yi tem pe ra tur dan ası-
lı dır, müt ləq rü tu bət isə ha va nın 
bu xa rak te ris ti ka sı ba rə də bir şey 
de mir.

Nis bi rü tu bət faiz lər lə öl çü lür. 
100 faiz nis bi rü tu bət ha va nın su 
bu xa rıy la tam doy ma sı de mək dir. 
Tem pe ra tur nə qə dər yük sək ol sa, 
bu xar lan ma ço xa lır və ha va da su 
bu xa rı nın miq da rı da bir o qə dər 
ar tıq olur. Be lə lik lə, is ti gün də nis-
bi rü tu bə tin 90% ol ma sı o de mək-
dir ki, ha va da bö yük miq dar da 
rü tu bət var və be lə bir gün də siz 
özü nü zü tə bii ki, yax şı hiss et mə-
yə cək si niz.

Şeh nə dir?
Bəl kə də elə bi lir si niz ki, şeh tə-

biətin çox bə sit bir ha di sə si dir və 
onun iza hı nı asan lıq la ver mək 
olar. Am ma nə qə dər qə ri bə ol sa 
da, in san lar şe hin nə ol du ğu nu 
uzun za man an la ya bil mir di lər. 
Tə sa dü fi  de yil ki, bu tə biət ha di sə-
si ba rə də xey li ki tab ya zı lıb.

Aris to tel za ma nın dan 18-ci əs rə-
dək be lə he sab edir di lər ki, şeh də 
ya ğış ki mi göy dən ya ğır. Am ma 
əs lin də, şeh “yağ mır”. Ha mı nın 
yax şı ta nı dı ğı, yar paq lar da, ot lar da 
gör dü yü müz şeh heç də şeh de yil! 
Gö rür sü nüz, bi zim sa də say dı ğı-
mız bir şey əs lin də nə qə dər çaş dı-
rı cı dır?

Şe hin nə ol du ğu nu ba şa düş mək 
üçün bi zi əha tə edən ha va ba rə də 
bə zi şey lə ri bil mə li yik. Ha va da 
müəy yən qə dər rü tu bət olur. İs-
ti ha va da kı rü tu bət so yuq ha va da 
olan dan da ha çox dur. Ha va so yuq 
səth lə tə ma sa gi rən də, onun bir 
his sə si kon den sə olu nur və için də-
ki rü tu bət hə min sət hin üzə rin də 
qa lır. Bax, şeh bu dur. 

Be lə sə rin sət hin tem pe ra tu ru 
müəy yən gös tə ri ci dən aşa ğı ol-
ma lı dır. Bu gös tə ri ci “şeh nöq tə si” 
ad la nır. Mə sə lən, əgər me tal qa ba, 
ya xud stə ka na su tök sək, heç də 
va cib de yil ki, qa bın üzə rin də şeh 
əmə lə gəl sin. Əgər su ya buz əla-
və et sək, şeh o də qi qə de yil, qa bın 
sət hi müəy yən tem pe ra tu ra dək 
so yu yan da əmə lə gə lə cək.

Bəs şeh tə biət də ne cə ya ra nır? 
Bu nun üçün gə rək dir ki, ilıq və rü-
tu bət li ha va so yuq səth lə tə ma sa 
gir sin. Şeh yer də, ya xud cı ğır lar da 
əmə lə gəl mir, çün ki on lar gü nə şin 
is ti si ni uzun müd dət özün də sax-
la yır. La kin ot, ya xud baş qa so yu-
muş bit ki lə rin üzə rin də şeh ya ra-
nır. 

On da bəs ni yə de yi rik ki, bit-
ki lə rin üzə rin də ki dam la lar şeh 
de yil? Çün ki bit ki lə rin üzə rin də 
yal nız sə hər tez dən gör dü yü müz 
az miq dar da rü tu bə tə şeh de mək 
olar. Rü tu bə tin da ha əhə miy yət li 
his sə si (bə zən isə elə ha mı sı) bit-
ki nin özü tə rə fi n dən if raz olu nur. 

Rü tu bət çö lə yar paq la rın mə sa mə-
lə rin dən çı xır. Bu, yar paq la rın tor-
paq da kı su ilə tə min edil mə sin də 
va cib olan, “ir ri qa si ya” ad la nan 
pro se sin da va mı dır. Bu pro ses 
gün düz, yar pa ğı gü nə şin is ti sin-
dən qo ru maq üçün baş la nır və ge-
cə də da vam edir.

Yer kü rə si nin bə zi gu şə lə ri nə o 
qə dər şeh dü şür ki, onu, hətt  a hey-
van la rı su var maq üçün nə zər də 
tu tul muş xü su si qab la ra top la yır-
lar! 

Səh ra da ni yə su yox dur?
Səh ra nə dir? Səh ra elə bir yer-

dir ki, ora da hə ya tın yal nız xü-
su si for ma la rı möv cud ola bi lər. 
Bü tün səh ra lar da su qıt lı ğı hiss 
olu nur. Bu o de mək dir ki, ora-
da möv cud olan hə yat for ma la rı 
müt ləq su suz ke çin mə yə uy ğun-
laş ma lı dır lar.

Ya ğın tı la rın miq da rı re gion da kı 
bit ki ör tü yü nün həc mi ni və növ-
lə ri ni müəy yən ləş di rir. Me şə lər 
adə tən, ya ğın tı nın ki fa yət qə dər 
ol du ğu yer lər də ya yı lır. Ot ör tü yü 
ya ğın tı az olan yer lər üçün xa rak-
te rik dir. Ya ğın tı lap az olan yer-
lər də isə yal nız səh ra lar üçün sə-
ciy yə vi olan ay rı-ay rı bit ki növ lə ri 
bi tə bi lər.

Af ri ka Səh ra sı ki mi ek va tor na-
hi yə si nə ya xın olan is ti səh ra lar da 
ye rə enən ha va isi nir və rü tu bət-
dən dər hal azad olur. Bu yer lə rin 
tor pa ğı okeanın ya xın lı ğın da ol-
ma sı na bax ma ya raq, çox qu ru dur. 
Bu nu Af ri ka nın şi mal-qər bi və 
Avst ra li ya nın qər bi ba rə də də söy-
lə mək olar.

Ek va tor dan xey li ara lı da kı səh-
ra lar isə okean dan və onun rü-
tu bət li kü lək lə rin dən uzaq lar da 
ol du ğu na gö rə; kü lək lə rin qar şı-
sı nı səh ra ilə də niz lə rin ara sın da-

kı dağ la rın kəs di yi nə gö rə əmə lə 
gə lib. Be lə dağ sil si lə lə ri ya ğış la rı 
də niz tə rə fə ba xan ya mac la rın da 
sax la yır, on la rın əks tə rəf də ki ya-
mac la rı isə qu raq lıq olur.

Bu ha di sə ni “ya ğış çə pə ri” ef-
fek ti ad lan dı rır lar. Mər kə zi Asi ya 
səh ra la rı üçün ya ğış çə pə ri ro lu-
nu Hi ma lay dağ la rı və Ti bet yay-
la sı oy na yır.

Səh ra lar gö rü nüş cə hət dən də 
bir-bi rin dən çox fərq lə nir. Qu-
mun bol ol du ğu yer lər də kü lək-
lər qum tə pə lə ri ya ra dır. Bu, ay-
rı ca qum səh ra la rı da ola bi lər. 
Qa ya lı səh ra lar isə əsa sən, qa ya 
su xur la rın dan, fan tas tik uçu-
rum lar, tə pə lər əmə lə gə ti rən 
qa ya lar dan, na ham var dü zən lik-
lər dən iba rət olur. Baş qa səh ra-
lar, mə sə lən, Bir ləş miş Ştat la rın 
cə nub-qər bin də olan lar bəh rə siz 
qa ya lar və su suz dü zən lik lə riy-
lə sə ciy yə vi dir. Kü lək lər ən ki çik 
tor paq sa hə lə ri ni be lə ero zi ya ya 
uğ ra dır və ye rin üzün də qa lan 
daş lar, çın qıl lar elə gö rü nür ki, 
san ki kim sə on la rı səh ra ya bi lə-
rək dən dö şə yib.

Səh ra la rın ək sə riy yə tin də cür-
bə cür bit ki və hey van lar olur. 
Səh ra lıq da bi tən bit ki lər bu xar-
lan ma nı azalt maq dan öt rü yar-
paq lar dan ta mam azad olur. On-
lar da hey van la rı qov maq üçün 
ti kan lar əmə lə gə lir. Bu yer lər də 
ya şa yan hey van lar isə su suz uzun 
müd dət ke çi nə bi lir və özü nə gə-
rək olan rü tu bə ti ya bit ki lər dən, 
ya da elə şeh dən alır.

Də mir ni yə pas la nır?
Əgər də mir dən olan bir əş ya-

nı bir ne çə gün lük rü tu bət li, su-
lu yer də qoy saq, o elə pas ata caq, 
san ki üzə ri nə qır mı zı ya ça lan rəng 
çə kib lər.

Pas nə dir? Ni yə o po lad, də mir 
əş ya lar üzə rin də əmə lə gə lir? 

Pas də mir ok si di dir. O, su da 
həll ol muş ok si gen lə tə ma sa gi-
rər kən də mi rin “yan ma sı dır”.

Bu o de mək dir ki, əgər ha va-
da rü tu bət, su ol ma sa, su da həll 
ol muş ok si gen də ol maz və pas 
əmə lə gəl məz. 

Əgər ya ğış dam la sı də mir səth 
üzə ri nə dü şür sə, bu dam la çox 
qı sa bir za man ər zin də şəff  af qa-
lır. İs lan mış də mir və su da kı ok-
si gen bir-bi ri nə tə sir edir və ok-
sid ləş mə baş ve rir, yə ni hə min 
dam la nın için də pas əmə lə gə lir. 
Su qır mı zı ya çal ma ğa baş la yır və 
pas su yun için də xır da zər rə cik-
lər şək lin də üzür. Su bu xar la nan-
da isə ye rin də qu ru pas qa lır. Pas 
tə bə qə si hə min yer də də mi rin 
üs tü nü tam ör tür.

Əgər də mir səth üzə rin də pas 
əmə lə gə lib sə, o, qu ru ha va da 
be lə bö yü yə cək. Ona gö rə be lə 
olur ki, mə sa mə li pas lə kə si ha-
va da olan rü tu bə ti ca nı na çə kir. 
Ona gö rə də pas əmə lə gəl mə-
si nin qar şı sı nı qa baq ca dan al-
maq, ya ra nan dan son ra onun la 
mü ba ri zə apar maq dan asan dır. 
Pas lan ma nın qar şı sı nı al maq 
prob le mi çox mü hüm dür, çün-
ki də mir və po lad mə mu lat lar 
uzun ömür lü ol ma lı dır. Bə zən 
on la rı bu məq səd lə ya rəng lə yir, 
ya da plas tik tə bə qə ilə ör tür lər. 
Bəs, mü vəq qə ti ola raq iş lə mə-
yən hər bi gə mi lə ri pas dan qo-
ru maq üçün nə et mə li yik? Bu 
prob le mi rü tu bə ti udan xü su si 
qur ğu lar va si tə siy lə həll edib lər. 
Be lə me xa nizm lər rü tu bət li ha-
va nı qu ru ilə əvəz edir lər. Be lə 
şə rait də heç pas da əmə lə gə lə 
bil məz!
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Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la mı şıq. Am ma bu heç də 
o an la ma gəl məz ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. 
Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, 
hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man adam la rı iki 

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

Rü tu bət çö lə yar paq la rın mə sa mə- kı dağ la rın kəs di yi nə gö rə əmə lə Pas nə dir? Ni yə o po lad, də mir 

“Hər suala
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Qaz nə dir?
Çox əsr lər qa baq Yu na nıs ta nın 

Del fi  na hi yə sin də bir ço ban fi  kir 
ve rib ki, tor paq dan çı xan nə dir sə, 
qo yun la rın öz dav ra nı şı nı də yiş-
mə si nə, in san la rın məst ol ma sı na, 
da nı şıq qa bi liy yə ti ni itir mə si nə 
sə bəb olur. Yu nan lar elə fi  kir lə-
şir lər ki, bu ila hi lər dən han sı nın sa 
ru hu dur və hə min yer də bir mə-
bəd ti kir lər. Hə min o “ruh” əs lin-
də, yer dən çı xan qaz lar imiş.

Bu gün qaz la rın üç ti pi bəl li dir: 
tə bii qaz, daş kö mür qa zı və su 
qa zı. Qaz ya taq la rı dün ya nın çox 
ye rin də var. Qaz yer qa bı ğı nın 
de for ma si ya sı nə ti cə sin də əmə lə 
gə lən ye ral tı an bar lar da cəm lə-
şir. Uzun qaz bo ru la rı onu təz yiq 
al tın da min lər lə ki lo metr da şı ya-
raq şə hər lə rə çat dı rır ki, ora da 
qaz me tal lur gi ya za vod la rın da və 
elekt rik stan si ya la rın da is ti fa də 
olu nur. 

Daş kö mür qa zı nı bö yük va-
kuum qur ğu la rın da qız dı ra raq 
xır da la nan kö mür dən əl də edir-
lər. İs ti lik müəy yən həd də ça tan-
da kö mür əri mə yə baş la yır və on-
dan qaz xa ric olur ki, hə min qa zı 
da bo ru lar la nəql edir lər.

Qaz bö yük çən lə rə yı ğı lır və 
ora da qa rı şıq lar dan tə miz lə nir. 
Son ra onu so yu du cu bo ru lar dan 
ke çi rir və “tə miz lə yi ci yə” yol la-
yır lar. Tə miz lə yi ci qur ğu qa zı qa-
lan qa rı şıq lar dan da tə miz lə yir. 
Və nə ha yət, saf qaz onun həc mi-
ni müəy yən ləş di rən say ğac dan 
ke çir və sax la ma an ba rı na da xil 
olur, or dan da bo ru xət lə ri va si-
tə siy lə ev lə rə, müəs si sə lə rə çat dı-
rı lır.

Qa zın tə miz lən mə si za ma nı 
əmə lə gə lən zil qa ra bi tu mun tər-
ki bin də bir xey li qiy mət li mad də-
lər var ki, on lar dan ətir, dər ma-
nın rən gi və yağ la rın is teh sa lın da 
is ti fa də olu nur. Bü tün bu 
pro ses lər dən 
son ra qaz so-
ba sın da qa lan 
mad də yə isə 
“koks” de yi-
lir.

Ha zır da qaz dan prak ti ki ola raq 
işıq lan dır ma üçün is ti fa də et mir-
lər. Alı nan qa zın 80 faizi ye mək 
ha zır la nar kən, mən zil lə ri və sə-
na ye müəs si sə lə ri ni qız dı rar kən 
iş lə nir. Qaz tə miz ya na caq la ra 
aid dir de yə, on dan çox ge niş is-
ti fa də olu nur. Onu ida rə et mək, 
nəql et mək çox asan dır. Onu an-
bar da sax la maq elə bir xərc tə ləb 
et mir, qaz iş lən dik dən son ra qa-
lan tul lan tı la rı da asan ca məhv 
et mək olur.

İn di biz qəh və də nə si qı zar-
dan da, ye mək ha zır la yan da, çö-
rək bi şi rən də qaz dan is ti fa də 
edi rik. Hətt  a qaz ya na ca ğıy la 
ça lı şan so yu du cu qur ğu lar be-
lə var. Müasir ca ma şır xa na lar da 
bu xar əl də et mək üçün də qaz-
dan is ti fa də olu nur. Qaz ya na ca-
ğın dan is ti fa də şə hər lər də ha va-
nın nis bi tə miz li yi ni tə min et mək 
üçün münasib üsul lar dan dır.

Du man nə dir?
Du man yer sət hin də ki bu lud-

dur. Du man la göy də ki bu lud 
ara sın da heç bir fərq yox dur. 
Bu lud ye rə, ya xud də ni zə ya xın 
olan da, biz ona “du man” de yi-
rik. 

Adə tən, du man ge cə lər və sə-
hər tez dən də rə lər də, su höv zə lə ri 
üzə rin də əmə lə gə lir. O, ilıq tor-
pa ğa, ya xud su ya sa rı enən so yuq 
ha va küt lə siy lə əla qə dar dır. 

Du man ən çox ha va nın ye rə və 
su ya nis bə tən da ha sü rət lə so yu-
du ğu pa yız ay la rın da olur. Ha va 
sa kit olan da, qa ran lıq dü şər kən çö-
kək lik lər də na zik du man la yı ya-
ra nır. Ge cə lər tor paq so yu duq ca 
ha va nın aşa ğı qat la rı da so yu yur. 
Bax, be lə so yuq ha va is ti ha va ilə 
tə ma sa gi rən də du man ya ra nır.

Bir qay da ola raq, şə hər də ki 
du man kənd yer lər  ində kin-
dən da ha sıx olur. Şə hər ha-
va sı toz və his lə do lu dur. 
Bu his sə cik lər su zər rə-
cik lə riy lə tə ma sa gi rən-
də sıx bir ör tük əmə lə 
gə lir.

Yer üzü nün ən du man lı na hi-
yə si Nyü faund lən din (Ka na da) 
At lan tik sa hil lə ri dir. Ora da du-
man, rü tu bət li və ilıq ha va Qütb 
dairə sin dən cə nu ba axan so yuq 
su lar üzə rin dən ke çər kən əmə-
lə gə lir. Su yun so yu ğu ha va nın 
rü tu bə ti ni xır da su dam cı la rı-
na kon den sə edir. Bu dam cı la-
rın öl çü sü ya ğış əmə lə gəl mə si 
üçün ki fa yət et mir de yə, on lar 
ha va da du man şək lin də qa lır-
lar. 

San-Fran sis ko na hi yə sin də-
ki du man lar isə ta mam baş qa 
cür əmə lə gə lir. Bur da sə rin sə-
hər me hi ilıq qum sal lıq la ra tə rəf 
əsir və əgər hə min ərə fə də ya ğış 
qum la rı is la dıb sa, bu xar la nan 
rü tu bət dən sıx du man qa tı ya-
ra nır.

Çox vaxt du man bu lud lar dan 
da ha sıx olur. Ona gö rə be lə dir ki, 
du man zər rə cik lə ri bu lu dun kun-
dan da ha xır da dır.

Say sız-he sab sız xır da dam cı lar 
bu lud əmə lə gə ti rən və say ca da-
ha az olan iri dam cı la ra nis bə tən 
işı ğı da ha çox udur. Odur ki, du-
man bi zə bu lud dan da ha sıx gö-
rü nür. 

Tüs tü nə dir?
Tüs tü ay rı-ay rı ya na caq la rın 

tam yan ma ma sı nın nə ti cə si dir. 
Bu o de mək dir ki, əgər ya na caq 
tam yan say dı, tüs tü heç ol maz dı.

Ya na caq la rın ço xu kar bon dan, 
hid ro gen dən, azot dan, ki çik miq-
dar da kü kürd dən və mi ne ral kül-
dən iba rət dir. Əgər bü tün bun lar 
bir dən və tam yan say dı, yan ma 
pro se si nin qa lıq la rı kar bon iki 
ok sid, su bu xa rı və sər bəst azot-
dan iba rət olar dı ki, bü tün bu 
mad də lər tam zi yan sız dır. Ya na-
ca ğın tər ki bin də kü kürd var sa, 
yan ma dan əhə miy yət siz də rə cə-
də kü kürd ok si di də əmə lə gə lir. 
O, ha va və rü tu bət lə tə ma sa gi-
rən də, me tal la rı kor ro zi ya ya uğ-
ra dan tur şu ya ra nır.

Ya na ca ğın tam yan ma sı üçün 
yük sək tem pe ra tur da ok sid ləş-
mə tə min olun sun de yə, ki fa yət 
qə dər ok si gen ol ma lı dır. Bu nu 
xü su si lə də bərk ya na caq dan 
is ti fa də za ma nı tə min et mək çə-
tin dir və nə ti cə də tüs tü əmə lə 
gə lir.

Daş kö mü rün növ lə ri olan ant-
ra sit və koks tüs tü süz ya nır, çün-
ki on la rın tər ki bin də uçan mad-
də lər yox dur. 

Bi tum lu kö mür lər aşa ğı tem pe-
ra tur da par ça la nır və bu za man 
on dan qaz və qat ran ay rı lır. Bu 
mad də lər toz və kül lə bir lə şən də 
isə tüs tü əmə lə gə lir.

İs tə ni lən şə hər ha va sı sərt his-
sə cik lər lə do lu olur, am ma bu nu 
tüs tü say maq düz de yil. Tüs tü-
nün tər ki bin də toz, bit ki zər rə-
cik lə ri, baş qa mad də lər ola bi-
lər. On lar ca zi bə gü cü sa yə sin də 
təd ri cən aşa ğı enir. Ki çik şə hər-
lər də və şə hər ət rafl  a rın da hər 
il əra zi nin kvad rat met ri nə be lə 
his sə cik lər dən iba rət 70-90 ton 
ara sın da toz çö kür. İri şə hər lər-
də isə bu gös tə ri ci 10 də fə ar tıq 
da ola bi lər!

Tüs tü nün bö yük zi yan la rı var. 
O sağ lam lı ğa, ti ki li lə rə, bit ki alə-
mi nə zə rər dir. Bö yük şə hər lər də 
tüs tü gü nəş şüası nın, xü su si lə də 
in san sağ lam lı ğı üçün va cib olan 
ult ra-bə növ şə yi şüala rın keç mə-
si nə ma ne olur.

Əgər kü lək tüs tü nü qov ma-
say dı, şə hər lər bü tün gü nü du-
man için də olar dı. Tüs tü du-
man la rı na tez-tez rast gə li nən 
yer lər də ağ 
ci yər və ürək 
xəs tə lik lə rin-
dən ölüm hal la-

rı ço xa-
lır. 

Tüs tü bit ki ör tü yü üçün xü-
su si lə təh lü kə li dir. O, bit ki lə rin 
“nə fəs al ma sı na” ma ne olur və 
on la rı gü nəş şüala rın dan məh-
rum edir. Bə zən isə tüs tü nün tər-
ki bin də ki tur şu lar bit ki lə ri sa də-
cə məhv edir!

Müasir za man da bir çox şə hər-
lər də tüs tü və onun zə rər li tə sir lə-
riy lə çox ak tiv mü ba ri zə apa rı lır. 

His nə dir?
İn gil tə rə də tüs tü ilə, xü su si lə 

də məişət ocaq xa na la rı nın, fab-
rik lə rin bo ru la rın dan çı xan tüs tü 
ilə mü ba ri zə yə bö yük diq qət ay-
rı lır. Bə zi na hi yə lər də kö mür lə 
iş lə yən ocaq xa na la rı, hətt  a qa da-
ğan da edib lər.

Bir sı ra şə hər lər də at mos fe rə 
bu ra xı lan müx tə lif sə na ye qaz-
la rı nın qa rı şı ğı elə bir du man 
əmə lə gə ti rir ki, onun adı na 
tüs tü, his du ma nı de yir lər. O, 
ağ ci yər lə rə dü şən də ös kü rək 
ya ra dır. Hə min du ma nın tər-
ki bin də bə zi qaz lar və müx tə lif 
bərk his sə cik lər olan da zə hər li 
sa yı lır. 

Be lə lik lə, toz ha va da daim var. 
Ha va dan ası lı və ziy yət də qa lan 
xır da ca his sə cik lə rə toz de yir-
lər. Tor pa ğın ero zi ya sı, vul kan 
püs kür mə si za ma nı, yan ma qaz-
la rı nın tə si rin dən və sə na ye tul-
lan tı la rın dan toz ya ra nır. Sə na ye 
tul lan tı la rın dan iba rət toz tüs tü-
lə nən fab rik bo ru la rı na ta ma şa 
edən də gö rü nür.

Ha va da olan to zun miq da rı-
nı tə səv vür et mək çə tin dir. Be lə 
he sab edir lər ki, Bir ləş miş Ştat lar 
üzə rin də təx mi nən 39 000 000 ton 
toz var! Bu nun 28 000 000 to nu tə-
bii mən bə lər dən dir sə, 11 000 000 
to nu in san fəaliy yə ti nin nə ti cə si-
dir!

Tə bii ki, toz ən çox sə na ye şə-
hər lə rin də olur. Bu, in san sağ-
lam lı ğı üçün çox cid di bir prob-
lem dir, ona 
gö rə də bir 
çox şə hər-
lər də ha va-
nın kir lən mə si ni azalt maq 
üçün ak tiv təd bir lər gö rü lür. 
Çox lu toz ya ra dan dəz gah lar 
toz tu tu cu qur ğu lar la təc hiz 
olu nur. Bu məq səd lə həm 
də ven til ya si ya sis tem lə ri 
və elekt rik ava dan lı ğı tət biq 
olu nur. Bə zən su lu qaz ma və 
su püs kür mə sis tem lə rin dən 
be lə is ti fa də edi lir. La kin ha-
va nın kir lən mə si prob le mi 
hə lə də öz həl li ni tam tap ma-
yıb.

“Hər suala    bir ca vab”
Qaz bö yük çən lə rə yı ğı lır və 

ora da qa rı şıq lar dan tə miz lə nir. 
Son ra onu so yu du cu bo ru lar dan 
ke çi rir və “tə miz lə yi ci yə” yol la-
yır lar. Tə miz lə yi ci qur ğu qa zı qa-
lan qa rı şıq lar dan da tə miz lə yir. 
Və nə ha yət, saf qaz onun həc mi-
ni müəy yən ləş di rən say ğac dan 
ke çir və sax la ma an ba rı na da xil 
olur, or dan da bo ru xət lə ri va si-
tə siy lə ev lə rə, müəs si sə lə rə çat dı-
rı lır.

Qa zın tə miz lən mə si za ma nı 
əmə lə gə lən zil qa ra bi tu mun tər-
ki bin də bir xey li qiy mət li mad də-
lər var ki, on lar dan ətir, dər ma-
nın rən gi və yağ la rın is teh sa lın da 
is ti fa də olu nur. Bü tün bu 
pro ses lər dən 
son ra qaz so-
ba sın da qa lan 
mad də yə isə 
“koks” de yi-
lir.

Adə tən, du man ge cə lər və sə-
hər tez dən də rə lər də, su höv zə lə ri 
üzə rin də əmə lə gə lir. O, ilıq tor-
pa ğa, ya xud su ya sa rı enən so yuq 
ha va küt lə siy lə əla qə dar dır. 

Du man ən çox ha va nın ye rə və 
su ya nis bə tən da ha sü rət lə so yu-
du ğu pa yız ay la rın da olur. Ha va 
sa kit olan da, qa ran lıq dü şər kən çö-
kək lik lər də na zik du man la yı ya-
ra nır. Ge cə lər tor paq so yu duq ca 
ha va nın aşa ğı qat la rı da so yu yur. 
Bax, be lə so yuq ha va is ti ha va ilə 
tə ma sa gi rən də du man ya ra nır.

Bir qay da ola raq, şə hər də ki 
du man kənd yer lər  ində kin-
dən da ha sıx olur. Şə hər ha-
va sı toz və his lə do lu dur. 
Bu his sə cik lər su zər rə-
cik lə riy lə tə ma sa gi rən-
də sıx bir ör tük əmə lə 
gə lir.

tüs tü say maq düz de yil. Tüs tü-
nün tər ki bin də toz, bit ki zər rə-
cik lə ri, baş qa mad də lər ola bi-
lər. On lar ca zi bə gü cü sa yə sin də 
təd ri cən aşa ğı enir. Ki çik şə hər-
lər də və şə hər ət rafl  a rın da hər 
il əra zi nin kvad rat met ri nə be lə 
his sə cik lər dən iba rət 70-90 ton 
ara sın da toz çö kür. İri şə hər lər-
də isə bu gös tə ri ci 10 də fə ar tıq 
da ola bi lər!

Tüs tü nün bö yük zi yan la rı var. 
O sağ lam lı ğa, ti ki li lə rə, bit ki alə-
mi nə zə rər dir. Bö yük şə hər lər də 
tüs tü gü nəş şüası nın, xü su si lə də 
in san sağ lam lı ğı üçün va cib olan 
ult ra-bə növ şə yi şüala rın keç mə-
si nə ma ne olur.

Əgər kü lək tüs tü nü qov ma-
say dı, şə hər lər bü tün gü nü du-
man için də olar dı. Tüs tü du-
man la rı na tez-tez rast gə li nən 
yer lər də ağ 
ci yər və ürək 
xəs tə lik lə rin-
dən ölüm hal la-

rı ço xa-
lır.

Ha va da olan to zun miq da rı-
nı tə səv vür et mək çə tin dir. Be lə 
he sab edir lər ki, Bir ləş miş Ştat lar 
üzə rin də təx mi nən 39 000 000 ton 
toz var! Bu nun 28 000 000 to nu tə-
bii mən bə lər dən dir sə, 11 000 000 
to nu in san fəaliy yə ti nin nə ti cə si-
dir!

Tə bii ki, toz ən çox sə na ye şə-
hər lə rin də olur. Bu, in san sağ-
lam lı ğı üçün çox cid di bir prob-
lem dir, ona 
gö rə də bir 
çox şə hər-
lər də ha va-
nın kir lən mə si ni azalt maq 
üçün ak tiv təd bir lər gö rü lür. 
Çox lu toz ya ra dan dəz gah lar 
toz tu tu cu qur ğu lar la təc hiz 
olu nur. Bu məq səd lə həm 
də ven til ya si ya sis tem lə ri 
və elekt rik ava dan lı ğı tət biq 
olu nur. Bə zən su lu qaz ma və 
su püs kür mə sis tem lə rin dən 
be lə is ti fa də edi lir. La kin ha-
va nın kir lən mə si prob le mi 
hə lə də öz həl li ni tam tap ma-
yıb.

bir ca vab”bir ca vab”
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O, sür gün lər də, həbs lər də ol duq da be lə azad idi. Çün-
ki poezi ya onun üçün azad lıq idi. “Mə gər biz şeir ya-
zı rıq? Şeiri Man delş tam ya zır!”, - bu söz lə ri Ye se nin 
de miş di. “Əgər poezi ya üçün öl dü rür lər sə, de mə li, 

ona eh ti ram gös tə rir lər və de mə li o, ha ki miy yət dir”. Bu fik ri 
isə Man delş ta mın ölü mün dən son ra Şk lovs ki di lə gə tir miş di.

...Osip Man delş tam 1891-ci il 
yan va rın 3-də Var şa va da do ğu lub. 
“İki sin dən üçü nə ke çən ge cə, 91-
ci ilin yan var ayın da, eti bar sız bir 
vaxt da do ğul dum” - de yən şairin  
uşaq lıq və gənc lik il lə ri Pe ter burq-
da ke çib. Ata sı Emil Man delş tam 
ti ca rət çi, ana sı Faina Ver lobs ka ya 
mu si qi müəl li mi idi. Man delş ta mın 
söz lə ri nə gö rə, onun ailə si dün ya-
nın ən mü rək kəb ailə si idi. Mə sə lən, 
ev də hə rə bir cür da nı şır dı; be lə ki, 
ata sı nın nit qi qa rı şıq və an la şıl maz 
idi, kəl mə lə ri  ala ya rım çıq de yər di, 
ümu miy yət lə bu, han sı sa uy du rul-
muş di lə bən zə yir di. İn cə tə biət li, 
sə lis nit qə ma lik Faina Ver lobs ka ya  
ilə onun hə yat yol da şı ara sın da yer-
dən gö yə qə dər fərq var idi. Osip 
rus di li nin in cə lik lə rin dən tut muş 
ürək xəs tə li yi nə qə dər hər şe yi ana-
sın dan “əxz et miş di”. 

San ki dün ya ilə çox-çox əv vəl dən 
ta nış idi. Onun gənc lik şeir lə ri ni 
din lə yən lər elə bi lir di lər ki, hə min 
mis ra la rı müd rik bir qo ca ya zıb. 
Tə biəti nə gə lin cə, uşaq ki mi kü sə-
yən idi. Am ma ya xın la rı, onu ta-
nı yan lar bi lir di ki, cid di gör kə min 
ar xa sın da xe yir xah və həs sas in san 
giz lə nir. 

Man delş tam 1900-1907-ci il lər də 
Te ni şov ti ca rət pe şə mək tə bin də 
təh sil alır. Pe şə mək tə bi ni bi tir dik-
dən son ra üç də fə xa ri cə sə fər edir, 
bir müd dət Pa ris də ya şa yır, son ra 
bir il Al ma ni ya da Hey del berq Uni-
ver si te tin də ro man fi  lo lo gi ya sı nı 
öy rə nir. Bir ne çə ay Ber lin ət ra fın-
da kı Se len dorf şə hər ci yin də ya şa-
yır. Qər bi Av ro pa on da unu dul maz 
tə sir bu ra xır, bu təəs sü ra tın iz lə ri 
son ra lar onun şeir lə rin də, hətt  a son 
əsər lə rin də də gö rü nür.

An na Ax ma to va və Ni ko lay Qu-
mil yov la ta nış lıq dan son ra Man-
delş ta mın ya ra dı cı lı ğın da ye ni 
dövr baş la yır. İlk vaxt lar da on lar 
yo la get mir, tez-tez mü ba hi sə edir-
di lər. Be lə ki, üçü də çə tin adam 
idi. Am ma get dik cə, bir-bir lə ri-
nə gü zəş tə get mə yi öy rən di lər. 
Qu mil yov gül lə lən dik dən son ra 
Man delş tam Ax ma to va ya ya za-
caq dı ki, Ni ko lay Ste pa no viç onu 
an la yan ye ga nə in san idi və o, öz 
əbə di dos tuy la ya ra dı cı lıq söh-
bət lə ri ni in di də ru hən da vam et-
di rir... Ax ma to va haq qın da suala 
isə bir cüm ləy lə ca vab ver miş di: 
“Mən Ax ma to va nın müasi ri yəm”. 
Ax ma to va nın hö ku mə tin qə zə bi-
nə tuş gəl di yi vaxt da be lə bir fi  kir 
söy lə mək, cə sa rət li ad dım idi. 

Ax ma to va, Qu mil yov, Man delş-
tam ak meist cə rə ya nın ba ni lə ri idi-
lər. Ak meist lə rin dün ya ya ba xı şı 
fərq li idi. On lar bir növ dün ya nı ye-
ni dən kəşf et mək is tə yir di lər. Man-
delş ta mın ak meist ru hun da yaz dı ğı 
ilk ki ta bı “Daş” ad la nır dı. Daş sar-
sıl maz ma te rial dır, əsl us ta nın əlin-
də əbə di bir abi də yə çev ri lə bi lər. 
Man delş ta mın “Daş” ki ta bı da bu 
mə na nı ifa də edir di.

1911-17-ci il lər də  Man delş tam 
Pe ter burq Uni ver si te ti nin ta rix-fi -
lo lo gi ya fa kül tə si nin ro man-al man 
şö bə sin də təh sil alır. Onun 17-ci il 
in qi la bı na mü na si bə ti bir mə na lı 
de yil di. Ona gö rə ye ni Ru si ya da öz 
ye ri ni tap maq cəhd lə ri uğur suz luq 
və qal ma qal la nə ti cə lə nir di. 1920-ci 
ilin ikin ci ya rı sı Man delş tam üçün 
böh ran il lə ri olur. Şair su sur du. Ye-
ni şeir lə ri yox idi, beş il ər zin də bir-
cə şeir də ya zıl ma mış dı.

1929-cu il də şair nəs rə mü ra ciət edir 
və “Dör dün cü nəsr” əsə ri ni ya zır. Ki-
tab həcm cə bö yük de yil di, am ma Man-
delş ta mın ye rə-gö rə sığ ma yan hiss lə ri-
ni yax şı  ifa də edir di. Çıl ğın, qı lıq sız, tez 
özün dən çı xan ya zı çı asan lıq la düş mən 
qa za nır dı, be lə ki, öz mü na si bə ti ni, fi -
kir lə ri ni, mü ha ki mə lə ri ni giz lət mir di. 

Müəl lif “Dör dün cü nəsr” ki ta bın da 
ya zır dı: “Dün ya ədə biy ya tı nü mu nə-
lə ri ni mən iki his sə yə bö lü rəm: ica zə li 
və ica zə siz ya zı lan əsər lər. Əv vəl cə dən 
ica zə ve ril miş şey lər ba rə də ya zan la-
rın mən üzü nə tü pür mək, baş la rı na 
də yə nək lə vur maq is tə yi rəm. Be lə ya-
zı çı la ra ni ka ha gir mə yi və dün ya ya 
uşaq gə tir mə yi qa da ğan edər dim. Axı 
uşaq la rı mız bi zim ma cal ta pıb edə bil-
mə dik lə ri mi zi hə ya ta ke çir mə li dir lər”. 
Be lə cə, Man delş tam iki qat nif rət qa za-
nır dı: özü nün rədd et di yi və onu rədd 
edən lə rin nif rə ti ni. İn qi lab dan son ra kı 
hə ya tı gər gin və dö zül məz idi. Öm rü 
göz lə mə lər də ke çən bu adam ölü mü-
nü də göz lə yə rək ya şa yır dı.

“Də mir çi ne cə nal dü zəl dir sə, bu 
da elə cə fər man la rı dü zür ard-ar da. 
Zər bə lə ri bi ri nin qa sı ğı na, o bi ri nin 
al nı na, di gə ri nin qaş qa sı na, lap o 
bi ri nin isə gö zü nə tuş gə lir.

Onun kəs di yi ba şa sor ğu-sual yox dur.
Odur ki, ge niş si nə si ni qa bar dıb 

gə zir bu ose tin”.
- Man delş tam bu şeiri ya zan da, 

siz cə, bu nun ona hə ya tı ba ha sı na 
ba şa gə lə cə yi ni dərk edir di mi?

- Əl bətt  ə! Hətt  a ona elə gə lir di ki, 
onu dər hal gül lə lə yə cək lər. (Na dej da 
Man delş tam la mü sa hi bə dən, 1977-ci il)

Man delş tam Sta lin lə bağ lı yu mo ris tik 
şeiri 1933-cü ilin no yab rın da ya zır. Dost-
la rı na, o cüm lə dən, Pas ter na ka oxu yur. 
Dos tu nun ta le yi üçün na ra hat olan 
Pas ter nak “bu şeirin poezi ya ya, ədə-
biy ya ta qə tiy yən dəx li yox dur”, - de yir. 
Pas ter nak bi lir di ki, bü tün bun la rın so-
nu yax şı qur tar ma ya caq. Bəs Man delş-
ta mın niy yə ti nə idi? Bəl kə 17 ya şın da 
“hə yat dan bez mi şəm” ya zan bu adam 
özü bi lə rək dən ölüm lə oyun oy na yır dı? 

Pas ter na kın gö zün də bu şeir in ti ha ra 
cəhd  ki mi bir şey idi, o, bu ak tın iş-
ti rak çı sı ol maq is tə mir di:“Elə he sab 
edək ki, nə siz mə nə bu şeiri oxu du-
nuz, nə də ki, mən din lə dim. Xa hiş 
edi rəm, bu şeiri da ha heç ki mə oxu-
ma ya sı nız”, - Pas ter nak de yir. Am ma 
Man delş ta mın sus maq fi k ri yox idi. 
Hə ya tı cid di qə bul et mə yən bu adam, 
heç ol ma sa, öz hə qi qə ti ni xi las et mək 
is tə yir di.

 Man delş ta mın hə qi qə ti ona ba ha 
ba şa gə lir. Onu Perm vi la yə ti nə sür gün 
edir lər. Şair or da ru hu sar sın tı ke çi rir 
və in ti ha ra cəhd edir. Hə yat yol da şı 
Na dej da Ya kov lev na ta nış la ra, dost la-
ra, bü tün ins tan si ya la ra mək tub ya zıb 
kö mək is tə yir. Bu xa rin Sta lin dən xa hiş 
edə rək de yir: “Şair lər hə mi şə haq lı dır. 
Ta rix on la rın tə rə fi n də dir”. Bu də fə 
Man delş ta ma və hə yat yol da şı na tək lif 
edi lir ki, sür gün ye ri ni öz lə ri seç sin lər. 
On lar Vo ro ne ji se çir lər. (Ora da Na dej-
da nın qo hum la rı ya şa yır dı). Am ma  
ağır gün lər ye nə bir-bi ri ni əvəz edir. 
Do lan maq üçün və sait yox dur. Onun la 
nəin ki gö rüş mək dən, üz-üzə gəl mək-
dən be lə qa çır lar.  Şair “yır tı cı əs r”in bir 
az da ya xın laş dı ğı nı hiss edir di...

Poezi ya ye ga nə qa çış yo lu idi. O, ya-
zır dı, şeir lər isə oxun ma ğa, eşi dil mə yə 
“can atır dı”. Bir də fə Man delş tam te le-
fo na sa rı qa çır və dəs tə yi gö tü rüb müs-
tən ti qə (te le fon xətt  i daim ona bağ lı 
idi) şeir oxu ma ğa baş layr: “Yox, xa hiş 
edi rəm, siz mə nə qu laq as ma lı sı nız! 
Axı mə nim şeir oxu ma ğa heç ki mim 
yox dur!” Man delş ta mın əsəb lə ri son 
həd də idi; o, şeir de mir di, için də ki ağ-
rı-acı la ra söz lər lə təs kin lik ve rir di.

37-ci ilin ma yın da Vo ro nej sür gü-
nü nün müd də ti ba şa ça tır. Şair bir il 
Mosk va da ya şa yır, pay tax ta gəl mək 
üçün ica zə al ma ğa cəhd gös tə rir. Çə tin 
gün lər da vam edir, Man delş tam sə fa-
lət  için də ya şa yır dı. Pul suz-pa ra sız və 
kim sə siz idi. Jur nal re dak to la rı onun 
şeir lə ri ni çap et mək dən çə ki nir di lər. 
Az-çox Pas ter nak, Şk lovs ki, Ka ta yev, 
Ren burq və baş qa la rı kö mək edir di lər.

Ax ma to va 1938-ci il də ya zır dı: “Bə la 
ar xa mız ca gə zir. Man delş tam la rın və-
ziy yə ti ağır dır. Üs tə lik, Osip xəs tə hal-
dır, so nun cu də fə gö rən də, o, çə tin lik lə 
nə fəs alır dı”.

1938-ci ilin ma yın da Man delş-
tam ye ni dən həbs olu nur. Onu 5 
il lik ka tor qa ya, Qər bi Si bi rə gön-
də rir lər. Ar tıq Man delş tam ge ri 
qa yıt ma ya caq dı...

“- Osip Man delş tam xe yir xah 
adam idi?

- Mə nim lə yox, am ma baş qa la rı ilə-
hə. Xü su si lə də uşaq lar la”. (Na dej da 
Ya kov lev na ilə mü sa hi bə dən. 1977)

Na dej da Ya kov lev na Man delş-
tam... Brods ki yə gö rə, o, sa də cə öz 
“da hi əri nin köl gə si”, bir baş qa sı 
üçün  “qa ra gü nün dos tu” idi. Eren-
burq isə Na dej da nın əri üçün elə-
dik lə ri nin qiy mə ti ni onu “Bö yük 
Dul Qa dın” ad lan dır maq la ve rir.

...1934-cü il ma yın 26-da Na dej-
da Man delş tam da is tin ta qa çağ rı lır, 
ona əri ni mü şa yiət et mək tək lif olu-
nur. “Qa ra gü nün dos tu”, de mək olar 
ki, son gün lə rə qə dər əri nin ya nın da 
olur. “Bu qa dın onil lik lər bo yu “qa-
çaq hə ya tı” ya şa mış dı, hə ya tı nı əri nə 
həsr edib onun köl gə si nə çev ril miş di, 
- Brods ki ya zır dı, - On suz da bəs tə-
boy, arıq olan bu qa dın get dik cə, elə 
bil bir az da bü zü şür, bir az da içi nə 
yı ğı lır, san ki çə ki siz, əhə miy yət siz əş-
ya ya çev ril mək is tə yir di; elə bir əş ya-
ya ki, la zım olan da, çə tin və ziy yət də 
onu ci bə qo yub apar maq asan ol sun... 
Onun heç bir şəx si əm la kı yox idi, hət-
ta xa ric dən gə tir di yi ki tab la rı da oxu-
duq dan son ra baş qa la rı na ve rir di...  
Nə ha yət, 60-cı il lə rin son la rın da ve ril-
miş bi ro taq lı mən zil də ən də yər li şey 
mət bəx dən asıl mış di var saatı idi... 
Man delş tam şeir lə ri nin bi rin də de di-
yi ki mi, bu “qaç qın qa dın” öm rü nün 
so nu na ki mi elə o cür də qal mış dı...” 

Man delş ta mın ir si onun sa yə sin də 
qo run muş du, ax ta rış vax tı əri nin əl-
yaz ma la rı nın yan dı rı la ca ğın dan qor-
xa raq şeir lə rin ha mı sı nı əz bər lə miş di...

“-Hə yat yol da şı nı zın əsər lə ri ni 
xi las et mək üçün hə ya tı nı zın 40 ili-
ni sərf et mi si niz. Əmə yi ni zin hə dər 
get mə mə sin dən zövq alır sı nız mı?

-Həm hə, həm yox. Mən öm rü mü 
bu işə sərf et dim. İn di içim də boş-
luq hiss edi rəm.

- Baş qa nə et mək is tər di niz?
- Atam haq qın da yaz maq is tər-

dim. Am ma da ha gü cüm yox dur... 
Bəl kə də yaz ma ğa ça lı şa ram...  Öl-
mək is tə yi rəm. Am ma dü şər gə də 
yox, bur da, öz evim də...”

O, ölüm dən qorx mur du, am ma 
Man delş tam ki mi öl mək qor xu su 
onu sön gü nə qə dər  tərk et mir di...

Man delş ta mın son mək tu bun-
dan: “Bə də nim zəifl  ə yib, ta qət-
dən düş mü şəm, elə arıq la mı şam 
ki, ta nın ma lı ha lım qal ma yıb. Bil-
mi rəm, əyin-baş, pul, ər zaq gön-
dər mə yə eh ti yac var mı... Ye nə də 
cəhd edin”. 

Ölüm onu 1938-ci il mar tın 27-də 
haq la yır... 

Özü de di yi ki mi, eti bar sız bir 
vaxt da, “yır tı cı əs r”in as ta na sın da 
do ğul muş du. Əs lin də o, çox-çox 
əv vəl lər “dün ya ya gəl miş di”, dün-
ya nı ta nı dı ğın dan, do ğu lan dan so-
nu nu gör müş dü. Hə yat yol da şı na  
bir vaxt lar ver di yi sual da əs lin də 
Na dej da nın özü nün  sual la rı nın 
ca va bı idi: “Na dej da, ni yə sən elə 
dü şü nür sən ki, müt ləq xoş bəxt 
ol ma lı san?”

Man delş ta mın ölü mün dən son-
ra bu söz lər Na dej da Ya kov lev na-
ya tə səl li olur. Doğ ru dan da ni yə 
o, müt ləq xoş bəxt ol ma lı idi? Çox-
çox son ra lar, həbs olu na ca ğın dan 
qor xa raq sək sə kəy lə ya şa yan da, 
sür gün lər də ölə cə yin dən na ra hat 
olan da da hə yat yol da şı nın nə vaxt-
sa de di yi söz lə ri xa tır la yır dı.

Müəy yən tə qib lər ol sa da, öz ki-
tab la rı ilə dün ya da məş hur olan, 
ya şı 80-i haq la mış “Bö yük Dul 
Qa dı n”ı həbs et mə yə, hət ta so vet 
re ji mi də cü rət et mir. O, 1980-ci il-
də ürək xəs tə li yin dən dün ya sı nı 
də yi şir. 

 On suz da “Ya şa yı rıq, am ma ya-
şa dı ğı mı zı hiss et mi rik”, - Man-
delş tam nə vaxt sa be lə de miş di...

Gü nel NA TİQ

Pas ter nak “bu şeirin poezi ya ya, ədə-
biy ya ta qə tiy yən dəx li yox dur”, - de yir. 
Pas ter nak bi lir di ki, bü tün bun la rın so-
nu yax şı qur tar ma ya caq. Bəs Man delş-
ta mın niy yə ti nə idi? Bəl kə 17 ya şın da 
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Həyata inad
Tar kan Tə və toğ lu 1972-ci il okt-

yab rın 17-də Al ma ni ya da, Frank-
furt ya xın lı ğın da dün ya ya gə lib. 
Al tı uşaq lı Tə və toğ lu ailə si nin be-
şin ci öv la dı olub. Me qas ta rın ma-
raq lı və keş mə keş li hə yat he ka yə si 
hə lə do ğul ma mış dan əv vəl baş la-
yıb. Ana sı Nə şə xa nım Tar ka na 
ha mi lə ol du ğu vaxt ağır av to mo-
bil qə za sı ke çi rib və bir ay dan çox 
ko ma da qa lıb. Be lə və ziy yət də hə-
kim lər sü ni do ğu şun qa çıl maz ol-
du ğu nu, əks hal da kör pə nin cid di 
fi  zi ki qü sur la dün ya ya gə lə cə yi ni 
bil di rib lər. Elə hə min ge cə Tar ka-
nın ata sı Əli bəy çox qə ri bə 
bir yu xu gö rüb. Oğ lu nun 
al nın da ul duz işa rə lə ri ol-
du ğu nu və üzü nün göy lər-
dən gə lən işıq la işıq lan dı-
ğı nı gö rən ata hə kim lə rin 
tək li fi  ni rədd edib. Va li-
deyn lər kör pə nin dün ya ya 
gəl mə si üçün əməl li-baş lı 
mü ba ri zə apa rıb lar.

Nə şə xa nı mın söz lə ri nə 
gö rə, ye ni cə dün ya ya gə lən 
Tar kan elə gö zəl ağ la yır mış 
ki, tibb ba cı la rı onun ba şı na 
yı ğı lıb, kör pə nin mü ğən ni 
ola ca ğı nı de yir miş. İl lər ke-
çir və Tə və toğ lu ailə si ba la-
ca oğ la nın səs im kan la rı nın 
nə qə dər güc lü ol du ğu nu 
gö rüb onu mu si qi mək tə-
bi nə yaz dır maq qə ra rı na 
gə lib lər. An caq Al ma ni-
ya da kı və ziy yət 1986-cı 
il də ailə ni Tür ki yə yə köç-
mə yə məc bur edib. Təh si li-
ni əya lət də da vam et di rən 
13 yaş lı Tar kan Ka ra mür-
sel də klas sik türk mu si qi-
si sin fi  nə qə bul olu nub. Çox sa də 
və hətt  a ka sıb ailə də bö yü yən və 
elə uşaq lıq dan öz-özüy lə da nı şan, 
vax tı nın əsas his sə si ni tək ba şı na 
ke çi rən Tar kan üçün mu si qi öz 
dün ya sı nı ya rat maq, özü nü ta nı-
maq üçün real im kan ya ra dıb.

Ah İs tan bul...
Türk xalq mu si qi lə ri ni ol duq-

ca gö zəl bi lən ye ni yet mə Tar kan 
Çı nar ca da kı çay xa na lar da ev dar 
qa dın lar üçün bu cür mu si qi lər ifa 
edə rək, gün də lik pu lu nu qa za nıb. 
Me qas ta rın ilk pe şə si isə sa tı cı lıq 
olub. Tə biət cə utan caq mü ğən ni 
da ha son ra bu pe şə nin ona uy ğun  
ol ma dı ğı nı hiss edib, toy lar da mü-
ğən ni lik et mək qə ra rı na gə lib. 

Mək tə bi bi tir dik dən son ra mü-
hən dis ol maq ar zu suy la sə nəd lə ri ni 
Me mar Si nan Uni ver si te ti nə gön də-
rən Tar kan İs tan bu la kö çüb. Qə bul 
im ta han la rın dan kə si lən mü ğən ni bir 
kö nül dən min kö nü lə İs tan bu la aşiq 
olub. Məc bu rən ailə si nin ya nı na qa-
yıt sa da, tez lik lə dün ya nı fəth et mək 
ar zu suy la Al ma ni ya ya, bö yük qar-
da şı Ha ka nın ya nı na ge dib. Bu ra da 
mu si qi mək tə bin dən ta nıd ğı dos tu 
Al pay Ay dın onu Meh met So yu-
toğ luy la ta nış edib. Al bom ha zır lıq-
la rı na baş la yan mü ğən ni Meh met lə 
bir lik də 15 mah nı ya zıb. 1992-ci il də 
“Ye nə sən siz” al bo mu işıq üzü gö rüb, 
al bom da yer alan “Kıl ol dum” mah-
nı sı isə əsl hi tə çev ri lib. 700 min nüs-
xəy lə sa tı lan al bom onu Tür ki yə də 
ki fa yət qə dər po pul yar laş dı rıb. Se zen 
Ak suy la ta nış lıq Tar ka nın ya ra dı cı lı-
ğın da əsl dö nüş nöq tə si olub. 1994-cü 
il də me qas tar, Ak su nun dəs tə yi ilə 
“Aaca yip sin” al bo mu nu ha zır la yıb. 
Ar tıq Av ro pa nı fəth et mək za ma nı 
idi. Tür ki yə də bir çox ilk lə rə im za 
atan Tar kan ikin ci al bo mu ilə Tür ki yə 
və Av ro pa da 74 can lı kon sert ve rib.

Yol lar ay rı lır
Tar ka nın üçün cü al bo mu “Ölü rüm 

Sa na” 1997-ci il də işıq üzü gö rüb. 
Dün ya sə viy yə sin də ta nı nan və 4 mil-
yon nüs xə ilə sa tı lan al bo mun ən se-
vi lən mah nı sı “Şı ma rık” olub. Se zen 
Ak su nun bəs tə si tez lik lə Fran sa, Bel-
çi ka, Ru si ya, İn gil tə rə hit pa rad la rın-
da ilk on luq da yer alıb. On lar la dil də 
ifa olu nan mah nı 2002-ci il də Stel la 
So leil tə rə fi n dən “Kiss kiss” adıy la 
oxu nub və mu si qi çart la rın da bi rin ci 
pil lə yə qə dər yük sə lib.

Tar kan mu si qi kar ye ra sı na Se zen 
Ak su ilə baş la yıb, Ak su onun üçün 
bir-bi rin dən gö zəl və hit mah nı lar 
bəs tə lə yib. An caq bir müd dət son-
ra on la rın mü na si bət lə ri po zu lub. 

Mət buat mə sə lə ilə bağ lı on lar la 
ver si ya irə li sür sə də, sə nət çi lər heç 
vaxt ara la rın da kı kü sü lü lü yü gün-
də mə gə tir mə yib lər.

Mü ğən ni və bəs tə kar ara sın da kı 
an la şıl maz lıq lar məhz sə nət kon-
tek sin də alov la nıb. Be lə ki, al bom-
da “Şı ma rık” hi ti nin müəl li fi  ki mi 
Se zen Ak su ilə ya na şı Tar kan və 
aran ji man çı Ozan Ço la koğ lu da 
qeyd edi lib. Ak su bu səh vin dü-
zəl dil mə si ni tə ləb edib. Tar kan 
isə mah nı nın müəl lifl  ə rin dən bi ri 
ol du ğu nu id dia edib. Se zen uzun 
müd dət bu nu ona ba ğış la ya bil-
mə yib.

Di gər ver si ya ya gö rə, Tar kan və 
Ak su nun mü na si bət lə ri nin pis ləş-
mə si nə sə bəb di gər xa nım sə nət çi, 
bəs tə kar Na zan Ön cəl olub. 2001-
ci il də işıq üzü gö rən “Kar ma” al-
bo mun da Tar kan Na zan la ça lı şıb. 
Tar ka nın Ön cel üçün bəs tə lə di yi 
“Ne re ye böy le” hi ti bö yük səs-küy 
ya ra dıb. Me qas ta rın tez-tez Ak su-
nun tax tı na na mi zəd gös tə ri lən Na-
zan Ön cel lə ça lış ma sı söz-söh bət lə-
rin əsas sız ol ma dı ğı nı gös tə rib.

Ötən il, mü sa hi bə lə ri nin bi rin də 
Ön cel Ak suy la düş mən, Tar kan la 
isə kü sü lü ol ma sıy la bağ lı ya yı lan 
xə bər lə ri əsas sız ad lan dı rıb. “Se zen-
lə bu xə bər lə ri oxu yub gü lü rük. O, 
mə nim mah nı la rı mı, mən də onun 
mah nı la rı nı se və-se və din lə yi rəm. 
Tar kan isə bi zim ca nı mız dır”, - de-
yə Na zan Ön cel əla və edib.

2010-cu il də “Sev da nın son vu-
ru şu” al bo mun da Tar kan Ak su-
nun re per tuarın dan olan bir ne çə 
mah nı səs lən di rib. Bu də fə Se zen 
Ak su nun oğ lu Mit hat can Özer 
me qas tar üçün ye ni bir hit bəs tə lə-
yib. Tar kan və Se zen ötən ay və fat 
edən həm kar la rı Ka ya ha nın dəfn 
mə ra si mi nə də bir lik də qa tı lıb lar.

Şa yiələr və həbs
Me qas tar məş hur laş dıq ca onun 

cin si ori yen ta si ya sı ba rə də şa yiələr 
art ma ğa baş la yıb. Bir də fə yer li qə-
zet lə rin bi rin də Tar ka nın bir oğ lan-
la öpü şən za man çə ki lən fo to la rı 
ya yım la nıb. “Tar kan uzun müd-
dət dir ho mo sek sual ol du ğu nu 
giz lə dir” baş lıq lı fo to nun mon taj 
ol du ğu tez lik lə ay dın la şıb. Mü ğən-
ni nin keç miş pro dü se ri nin xa ti rə lər 
ki ta bı nı nəşr et dir mə sin dən son ra 
söz-söh bət lər ye ni dən alov la nıb. 
Tar ka nın səy lə ri və məh kə mə qə-
ra rı ilə ki ta bın sa tı şı da yan dı rı lıb, 
möv cud ti raj isə yan dı rı lıb.

Sa kit hə yat ar zu su ilə Ame ri ka-
ya yol la nan me qas tar 1999-cu il də 
öl kə sin də baş ve rən güc lü zəl zə lə-
dən son ra Tür ki yə yə qa yı dıb. Zəl-
zə lə qur ban la rı nın ailə lə ri nə dəs-
tək üçün xey riy yə kon ser ti ve rən 
mü ğən ni bu də fə hər bi xid mət dən 
ya yın dı ğı üçün mət buatın tən qid 
hə də fi  nə tuş gə lib. Tür ki yə qa nun-
ve ri ci li yi nə əsa sən, mü ğən ni bir il 
müd də ti nə əs gər lik keç mə li idi.

Pa si fi st ba xış la rı na gö rə hər-
bi xid mət dən im ti na edən Tar kan 
həbs təh lü kə si ilə üz lə şib. Par la-
men tin qə bul et di yi ye ni qa nun 
la yi hə si nə gö rə hər bir türk, 16 
min dol lar mü qa bi lin də hər bi 
xid mət dən im ti na edə bi lər. Ödə-
ni lən məb ləğ İz mit zəl zə lə sin dən 
 zə rər çək miş ailə lə rin he sa bı na kö-
çü rü lüb. Me qas tar da Tür ki yə yə 
qa yı dıb və 28 il lik və tən bor cu nu 
ödə yib.

2010-cu il də İs tan bul po li si-
nin nar ko tik lə rə qar şı mü ba ri zə 
şö bə si nin əmək daş la rı Tar kan la 
bir lik də da ha 9 nə fə ri tu tub lar. 
Tex ni ki və fi  zi ki iz lə mə lər dən 
son ra fev ra lın 25-də mü ğən ni nin 

İs tan bul Ömər li də ki bağ evin də 
ax ta rış apa rı lıb və xey li miq dar-
da ko kain ta pı lıb. İfa də sin də me-
qas tar al tı il dir nar ko tik is ti fa də-
çi si ol du ğu nu və müali cə kur su 
keç mək is tə di yi ni de yib. 2013-cü 
il də müali cə və qı sa müd dət li nə-
za rət şər ti ilə mü ğən ni yə qar şı 
açı lan ci na yət işi ye kun la şıb.

Rek lam ul du zu
Tar kan in gi lis cə mah nı lar oxu ma-

dı ğı dövr lər də də Av ro pa və dün ya 
səh nə lə ri ni fəth edən ye ga nə türk 
mü ğən ni si dir. Qeyd et di yi miz  “Şı-
ma rık” mah nı sı ilə me qas tar Ru si ya, 
Av ro pa, Asi ya və Cə nu bi Ame ri-
ka hit-pa rad la rı nın zir və si nə qə dər 
yük sə lib. Məhz bu uğur la rı na gö-
rə, “Rhap sody” jur na lı onu Av ro pa 
pop-mu si qi ta ri xi nin 10 ən nü fuz lu 
mü ğən ni lə rin dən bi ri se çib. So nun-
cu al bo mu “Adı mı kal bi ne yaz” da 
Tür ki yə də ilin ən çox sa tı lan al bo mu 
olub. Türk pop-mu si qi si nin sər həd-
lə ri ni, me yar la rı nı müəy yən ləş di rən 
mü ğən ni Pep si, Po li ce, Do ri tos ki mi 
şir kət lə rin rek lam si ma sı olub. 

Hey van la rı çox se vən Tar kan 
uşaq vax tı hə mi şə bay tar ol maq 
is tə di yi ni de yib. Özü nü əsl fut-
bol fa na tı sa yan me qas tar 2002-
ci il də Dün ya Çem piona tı nın 
ya rım fi na lı na qə dər yük sə lən 
Tür ki yə yığ ma sı üçün “Bir olu-
ruz yo lun da” hi ti ni bəs tə lə yib. 
Mü ğən ni nin fik rin cə, mu si qi 
ilə ya na şı gö zəl ətir, xoş ra yi-
hə də in sa nın əh val-ru hiy yə si ni 
yük səl də bi lər. Bu na gö rə də 5 
ilə ya xın dır ki, me qas ta rın adı-
nı da şı yan “Tar kan” ki şi ətir lə ri 
par fü me ri ya ma ğa za la rı nın rəf-
lə ri ni bə zə yir.

Leyla ƏLİYEVA
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Həyata inad

Ar tıq 20 il dən 
çox dur ki, Tar-
ka nın ifa et di yi 
mah nı lar, ha zır-

la dı ğı al bom lar, çə kil di-
yi rek lam çarx la rı, so sial 
şə bə kə lər də pay laş dı ğı 
fo to lar, bir söz lə hər ad-
dı mı əsl ha di sə yə, çox 
oxu nan me dia ma te rialı-
na çev ri lir. “Ya xın Şər qin 
El vis Pres li si”, 2001-ci 
il də “Was hing ton Post” 
qə ze ti onu məhz be lə ad-
lan dı rıb. Mu si qi la yi hə lə ri 
ilə ya na şı, so sial kam pa-
ni ya lar da, tə biətin mü-
ha fi zə sin də, hey van la rın 
hü quq la rı nın qo run ma sı 
mə sə lə sin də fə al iş ti rak 
edən Tar kan yer li mət-
buat üçün hə mi şə me qas-
tar ola raq qa lıb. Bu gü nə 
qə dər al bom la rı 15 mil-
yon nüs xə ilə sa tı lıb. Qa-
zan dı ğı mü ka fat və ti tul-
lar isə say maq la bit məz.

TARKAN

hə lə do ğul ma mış dan əv vəl baş la-
yıb. Ana sı Nə şə xa nım Tar ka na 
ha mi lə ol du ğu vaxt ağır av to mo-
bil qə za sı ke çi rib və bir ay dan çox 
ko ma da qa lıb. Be lə və ziy yət də hə-
kim lər sü ni do ğu şun qa çıl maz ol-
du ğu nu, əks hal da kör pə nin cid di 
fi  zi ki qü sur la dün ya ya gə lə cə yi ni 
bil di rib lər. Elə hə min ge cə Tar ka-
nın ata sı Əli bəy çox qə ri bə 
bir yu xu gö rüb. Oğ lu nun 
al nın da ul duz işa rə lə ri ol-
du ğu nu və üzü nün göy lər-
dən gə lən işıq la işıq lan dı-
ğı nı gö rən ata hə kim lə rin 
tək li fi  ni rədd edib. Va li-
deyn lər kör pə nin dün ya ya 
gəl mə si üçün əməl li-baş lı 

Nə şə xa nı mın söz lə ri nə 
gö rə, ye ni cə dün ya ya gə lən 
Tar kan elə gö zəl ağ la yır mış 
ki, tibb ba cı la rı onun ba şı na 
yı ğı lıb, kör pə nin mü ğən ni 
ola ca ğı nı de yir miş. İl lər ke-
çir və Tə və toğ lu ailə si ba la-
ca oğ la nın səs im kan la rı nın 
nə qə dər güc lü ol du ğu nu 
gö rüb onu mu si qi mək tə-
bi nə yaz dır maq qə ra rı na 

mə yə məc bur edib. Təh si li-
ni əya lət də da vam et di rən 

sel də klas sik türk mu si qi-
si sin fi  nə qə bul olu nub. Çox sa də Yol lar ay rı lır Ötən il, mü sa hi bə lə ri nin bi rin də Pa si fi st ba xış la rı na gö rə hər-Yol lar ay rı lır Ötən il, mü sa hi bə lə ri nin bi rin də 
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ABŞ-ın sabiq prezidenti Corc Buşun mət-
buat katibi  Dana Perinonun memuarı 
işıq üzü görüb. Kitabda müəllifi n şəx-
si təəssüratları və xatirələri yer alıb.

İctimaiyyət nəşr edilmiş kitabda hamının təəccübünə səbəb 
ola biləcək açıqlamaların olacağını gözləyirdi. Lakin ümid-
lər özünü doğrultmadı. Əksinə, kitabda müəllifi n keçmiş 
prezidentinə səmimi münasibəti, rəğbəti və loyallığı 
üzə çıxıb. Bununla belə, amerikalı oxucular ki-
tab vasitəsilə Buşun həyatı, şəxsi keyfi yyətləri 
haqqında bəzi sirlərdən xəbərdar olublar. 
Nəşrdə prezidentlə yanaşı başqa tanınmış si-
y a s ə t ç i l ə r 
h a q q ı n d a 
da maraqlı 
faktlar var. 
Perinonun 
kitabı artıq 
satışdadır.

Pyer Rişarın 
xatirə 
kitabı

Mə ş  h u r 
fran sız 
akt yo-
ru, 80 

yaş lı Pyer Ri şa rın 
xa ti rə ki ta bı işıq üzü 
gö rüb. 

Ki ta bın üç yüz-
dən ar tıq sə hi fə si 
akt yo run çə ki liş-
lər za ma nı ba şı na 
gə lən mə zə li əh va-
lat lar dan iba rət dir. 

Hə min əh va lat lar dan 
bəhs edən bö lü mün baş-

lı ğı isə be lə dir: “Mən heç 
nə bil mi rəm, an caq hər şe yi 

da nı şı ram”.
Qeyd edək ki, akt yo run əsl adı  

Pyer yox, Mo ris Şarl Leopold Da fe-
dir. P.Ri şa rın  çə kil di yi ən məş-
hur fi lm lər dən “Oyun caq”, 

“Bəx ti gə tir mə yən”, “Lift dən 
so la” və baş qa la rı nı mi sal çək mək olar.

De tek tiv və tril ler janr la rın-
da ro man lar ya zan məş hur 
ya zı çı Rut Ren dell 85 ya-
şın da dün ya sı nı də yi şib.

Ren de llin ölüm sə bə bi haq qın da rəs mi mə lu-
mat ve ril mə yib. 

Rut Ren dell de tek tiv və tril ler ka te qo-
ri ya sın da bir çox mü ka fa tın sa hi-
bi idi. 1930-cu il fev ra lın 17-də 
do ğu lan Ren del ad lı-san lı de-
tek tiv-tril ler ro man la rı ya zan 
qə ləm sa hib lə rin dən bi ri dir. 
O, Aqa ta Kris ti dən son ra 
dün ya nın ən məş hur de-
tek tiv ya zı çı sı sa yı lır. Rut 
Ren de lin 60-dan çox ki-
ta bı best sel le rə çev-
ri lib. 

O, bə zi ro man la-
rı nı Bar ba ra Vayn 
adı ilə ya zıb. Ya zı çı-
nın he ka yə lə ri əsa-
sın da “Rut Ren dell 
he ka yə lə ri” ad lı se-
rial çə ki lib.

Ren dell ədə biy yat üz rə 24 mü ka fa-
ta la yiq gö rü lüb. O həm çi nin İn gil tə rə 
Lord lar Pa la ta sın da da “ba ro nes sa” ti-
tu lu na la yiq gö rü lüb.

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)

ABŞ pre zi den ti Ba rak 
Oba ma ye ni şəx si 
proq ra mı nı açıq la-
yıb. Hə min proq ra-

ma gö rə az tə mi nat lı ailə lər dən 
olan uşaq lar 10.000-dən ar tıq 
ki ta bın da xil ol du ğu elekt ron 
ki tab xa na dan is ti fa də edə bi-
lə cək.

Proq ra mın büd cə si 250 mil yon 
dol lar təş kil edir. Ar tıq bir sı ra 
məş hur nəş riy yat lar, o cüm lə-
dən, “Mak mil lan” (“Mac mil lan”), 
“Say mon və Şus ter” (“Si mon 
& Sc hus ter”),  “Pinq vin Ran-
dom Haus” (“Pen guin Ran dom 
House”),  “Har per Ko lins və 
Ha çet” (“Har per Col lins & Hac-
hett  e”) ki mi nəş riy yat lar hə min 
proq ra ma qo şu lub.

... Markesin isə 
romanının ilk 
nüsxəsi oğurlandı

No bel mü-
k a  f a  t ı 
l a u r e a t ı 
Q a b  r i e l 

Qar sia Mar ke sin ən 
məş hur əsə ri olan 
“Yüz ilin tən ha lı ğı” 
ro ma nı nın ilk nüs-
xə si Ko lum bi ya da-
kı ki tab sər gi sin dən 
oğur la nıb.  Hə min 
nüs xə nin üzə rin də 
Mar ke sin əl ya zı sı 
və im za sı da olub. 
Ki tab sər gi də qa pa lı 
şü şə də sax la nı lır dı. 
Mü şa hi də ka me-
ra la rı nın ol ma sı na 
bax ma ya raq, oğ ru lar 
ki ta bı ara dan çı xa ra 
bi lib lər.  

Qeyd edək ki, ötən 
il 87 ya şın da dün ya sı nı 
də yi şən ko lum bi ya lı 
məş hur ya zı çı Qab riel 
Qar sia Mar kes 1982-ci 
il də bu ro ma na gö rə 
ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı na la yiq gö-
rü lüb.

Corc Buşun mətbuat
katibinin kitabı

Yazıçı Rut Rendell 
vəfat etdi

Oxu cu la rın nə zə ri nə

-ın sabiq prezidenti Corc Buşun mət-
buat katibi  Dana Perinonun memuarı 
işıq üzü görüb. Kitabda müəllifi n şəx-
si təəssüratları və xatirələri yer alıb.

İctimaiyyət nəşr edilmiş kitabda hamının təəccübünə səbəb 
ola biləcək açıqlamaların olacağını gözləyirdi. Lakin ümid-
lər özünü doğrultmadı. Əksinə, kitabda müəllifi n keçmiş 

Corc Buşun mətbuat
katibinin kitabı
Corc Buşun mətbuat
katibinin kitabı
Corc Buşun mətbuat

üzə çıxıb. Bununla belə, amerikalı oxucular ki-
tab vasitəsilə Buşun həyatı, şəxsi keyfi yyətləri 
haqqında bəzi sirlərdən xəbərdar olublar. 
Nəşrdə prezidentlə yanaşı başqa tanınmış si-
y a s ə t ç i l ə r 
h a q q ı n d a 
da maraqlı 
faktlar var. 
Perinonun 
kitabı artıq 
satışdadır.

A

Barak Obama 
10.000 kitab 

bağışlayacaq...

Pyer Rişarın 

xa ti rə ki ta bı işıq üzü 

gə lən mə zə li əh va-
lat lar dan iba rət dir. 

Hə min əh va lat lar dan 
bəhs edən bö lü mün baş-

lı ğı isə be lə dir: “Mən heç 
nə bil mi rəm, an caq hər şe yi 

da nı şı ram”.
Qeyd edək ki, akt yo run əsl adı  

Pyer yox, Mo ris Şarl Leopold Da fe-
dir. P.Ri şa rın  çə kil di yi ən məş-
hur fi lm lər dən “Oyun caq”, 

“Bəx ti gə tir mə yən”, “Lift dən 
so la” və baş qa la rı nı mi sal çək mək olar.

Pyer yox, Mo ris Şarl Leopold Da fe-
dir. P.Ri şa rın  çə kil di yi ən məş-
hur fi lm lər dən “Oyun caq”, 

“Bəx ti gə tir mə yən”, “Lift dən 
so la” və baş qa la rı nı mi sal çək mək olar.

De tek tiv və tril ler janr la rın-
da ro man lar ya zan məş hur 
ya zı çı Rut Ren dell 85 ya-
şın da dün ya sı nı də yi şib.

Yazıçı Rut Rendell 
vəfat etdi

Oxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nə

Ren de llin ölüm sə bə bi haq qın da rəs mi mə lu-

Rut Ren dell de tek tiv və tril ler ka te qo-
ri ya sın da bir çox mü ka fa tın sa hi-
bi idi. 1930-cu il fev ra lın 17-də 
do ğu lan Ren del ad lı-san lı de-
tek tiv-tril ler ro man la rı ya zan 
qə ləm sa hib lə rin dən bi ri dir. 
O, Aqa ta Kris ti dən son ra 
dün ya nın ən məş hur de-
tek tiv ya zı çı sı sa yı lır. Rut 
Ren de lin 60-dan çox ki-
ta bı best sel le rə çev-

Ren dell ədə biy yat üz rə 24 mü ka fa-
ta la yiq gö rü lüb. O həm çi nin İn gil tə rə 
Lord lar Pa la ta sın da da “ba ro nes sa” ti-

Hazırladı: NARINGÜL

nüsxəsi oğurlandı
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