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Azər bay can Pre zi den ti  
İl ham Əli yev Kür də-
mir ra yo nu na sə fər 
edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı əv vəl cə ra-
yon mər kə zin də Hey dər Əli yev 
adı na park da Ümum mil li li de rin 
abi də si ni zi ya rət et di, önü nə gül 
dəs tə si qo yub.

Kür də mir ra yon ic ra ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Cey hun Cə fə rov 
Pre zi dent İl ham Əli ye və Ulu ön-
də rin adı nı da şı yan park da apa rı-
lan abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri ba rə-
də mə lu mat ver di. Bil di ril di ki, bu 
park da kı fəv va rə ye ni dən ti ki lib, 
bu ra da otu ra caq lar qu raş dı rı lıb, 
ya şıl lıq iş lə ri gö rü lüb. Park da is tər 
ra yon sa kin lə ri, is tər sə də qo naq-
la rın mə na lı is ti ra hə ti üçün bü tün 
şə rait ya ra dı lıb.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Kür də-

mi rə sə fə ri çər çi və sin də Mö hüb-
bət Əzi mov adı na Ata ki şi li kənd 
tam or ta mək tə bi nin bi na sı nın açı-
lı şın da iş ti rak et di.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin öl-
kə miz də təh si lin in ki şa fı na gös-
tər di yi diq qət və qay ğı sa yə sin də 
bu sa hə də ta ma mi lə ye ni və key-
fi y yət li mər hə lə baş la yıb. Öl kə də 
müasir mək təb bi na la rı, ye ni təd-
ris kor pus la rı in şa olu nur, möv-
cud təh sil müəs si sə lə ri isə gü nün 
tə ləb lə ri sə viy yə sin də ye ni dən qu-
ru lur. Bu pro ses tək cə pay taxt la 
məh dud laş ma yıb, bü tün böl gə lə ri 
əha tə edib.

Ye ni mək təb bi na la rı nın in şa sı 
və on la rın mad di-tex ni ki ba za sı-
nın güc lən di ril mə si is ti qa mə tin-
də gö rü lən mü hüm iş lər şüb hə siz 
ki, müəl lim lə rin iş, şa gird lə rin 
isə təh sil al maq şə raiti ni yax şı laş-
dır maq ba xı mın dan çox mü hüm 
ad dım lar dan dır. Təh sil sa hə sin-
də gö rü lən bü tün bu iş lər Azər-
bay can da in san ka pi ta lı nın da ha 
da in ki şaf et di ril mə si məq sə di nə 
xid mət edir, döv lət si ya sə ti nin 
əsas priori tet lə rin dən bi ri dir. Mö-
hüb bət Əzi mov adı na Kür də mir 
ra yon Ata ki şi li kənd tam or ta 
mək tə bi nin bi na sı nın in şa sı bu nu 
bir da ha ay dın gös tə rir. Re gion-
lar da bu cür mək təb bi na la rı nın 
ya ra dıl ma sı həm də öl kə miz də 
hə ya ta ke çi ri lən so sial yö nüm lü 
si ya sə tin uğur la da vam et di yi ni 
gös tə rir.

Döv lət baş çı sı mək təb bi na sı nın 
rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti kəs di, 
ya ra dı lan şə rait lə ta nış ol du.

Təh sil na zi ri Mi ka yıl Cab ba rov 
mə lu mat ver di ki, 624 şa gird yer-
lik bu mək təb na zir li yin si fa ri şi 
əsa sın da in şa olu nub. İn şaat iş lə-
ri nə 2014-cü ilin okt yabr ayın da 
baş la nı lıb və iş lə rin key fi y yət lə, 
həm çi nin qı sa müd dət ər zin də 
ye kun laş dı rıl ma sı üçün bü tün 
zə ru ri ad dım lar atı lıb. Ümu mi 
sa hə si 2 min kvad rat met rə ya xın 
olan bi na nın bi rin ci mər tə bə sin də 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin və Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Kür də mir ra yo nu na sə fər lə ri ni 
əks et di rən fo to gu şə lər ya ra dı lıb. 
Mək tə bin əra zi sin də id man mey-
dan ça sı sa lı nıb. Üç mər tə bə dən 
iba rət bi na 53 otaq dan, o cüm lə-
dən 26 si nif ota ğın dan, lin qa fon, 
hər bi, komp yu ter otaq la rın dan, 
hər bi ri 2 ədəd ol maq la kim ya, fi -
zi ka, biolo gi ya fənn ka bi net lə rin-
dən, id man za lın dan və 156 yer lik 
ye mək xa na dan iba rət dir. Mək tə-
bin 96 yer lik akt za lın da müx tə lif 
təd bir lər ke çir mək müm kün dür.

Döv lət baş çı sı təh si lin yük sək 
sə viy yə də apa rıl ma sı üçün tap şı-
rıq və töv si yə lə ri ni ver di.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Kür də-

mir də Hey dər Əli yev Fon du nun 
tə şəb bü sü ilə in şa olu nan 100 yer-
lik kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı nın 
açı lı şın da iş ti rak et di.

Döv lə ti mi zin baş çı sı əv vəl cə bi na-
nın rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti kəs di.

Mə lu mat ve ril di ki, bi na nın in şa-
sı na 2014-cü ilin ma yın da baş la nı-
lıb. İki mər tə bə li bi na nın fo ye sin də 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
və Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin hə yat və fəaliy yə ti ni əks 
et di rən fo to gu şə lər ya ra dı lıb. Bu ra-
da ge yi nib-so yun ma, oyun, ya taq, 
komp yu ter otaq la rı, id man, mu si qi 
və gim nas ti ka zal la rı fəaliy yət gös-
tə rə cək. Bun dan baş qa, bi na da tibb 
və müəl lim lər otaq la rı da var. Kör-
pə lər evi-uşaq bağ ça sın da 30 nə fər 
pe da qo ji iş çi ça lı şa caq.

Bir söz lə, bi na da uşaq la rın gə lə cə-
yin sağ lam və tən da şı ki mi ye tiş mə-
lə ri üçün hər tə rəfl  i şə rait ya ra dı lıb.

Bu ra da qrup lar ya ra dı lar kən müa-
sir tə lim-tər bi yə qay da la rı rəh bər 
tu tu lub. Uşaq la rın is ti ra hə ti və əy-
lən cə si üçün ge niş im kan lar açı lıb. 
Təh sil oca ğın da kı bü tün otaq lar 
la zı mi ava dan lıq la təc hiz edi lib. 
Bu ra da ba la ca la rın in tel lek tual, 
fi  zi ki və əq li in ki şa fı, on la rın is te-
dad və qa bi liy yət lə ri nin üzə çıx-
ma sı, sağ lam lıq la rı nın qo run ma sı, 
in san lar la ün siy yə tin qu rul ma sı 
diq qət mər kə zin də sax la na caq. 

Bağ ça nın əra zi sin də de ko ra tiv ha-
sar çə ki lib, ya şıl lıq zo la ğı sa lı nıb, gül 
kol la rı əki lib, 2 yay çar da ğı, att  rak-
sion mey dan ça sı qu raş dı rı lıb. Ümu-
mi sa hə si 1200 kvad rat metr olan 
bi na ha va lan dır ma sis tem lə ri, ca ma-
şır xa na, trans for ma tor ya rıms tan si-
ya sı, na sos xa na ilə təc hiz olu nub.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Kür də-

mir şə hə rin də Bay raq Mey da nı nın 
açı lı şın da iş ti rak et di.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat 
ve ril di ki, mey dan da hün dür lü yü 
62 metr olan bay raq di rə yi ucal dı-
lıb. Di rə yin yer ləş di yi üst mey dan-
ça da döv lət him ni nin, döv lət ger-
bi nin və Azər bay ca nın xə ri tə si nin 
təs vir lə ri yer ləş di ri lib. Bu ra da Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin döv lət bay-
ra ğı haq qın da söy lə di yi kə lam qı-
zı lı hərfl  ər lə həkk olu nub. Bay raq 
Mey da nı əha li nin asu də vax tı nın 
sə mə rə li təş ki li, döv lət rəmz lə ri nin 
təb li ği və gənc nəs lin döv lət çi lik 
ənə nə lə ri nə sə da qət ru hun da tər bi-
yə edil mə si işi nin yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə in şa olu nub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Bay raq 
Mey da nı nın rəm zi açı lı şı nı bil di-
rən len ti kəs di.

***
Bun dan baş qa, Pre zi dent İl ham 

Əli yev Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Kür də mir ra yon təş ki la tı nın in zi ba-
ti bi na sı nın, Ağ su-Kür də mir-İmiş li 
av to mo bil yo lu nun ye ni dən qu rul-
ma sı la yi hə si çər çi və sin də bu yo lun 
Ağ su-Kür də mir his sə si nin və həm-
çi nin Mol la kənd-Ax ta çı-Öy lə qu lu 
av to mo bil yo lu nun açı lı şın da iş ti rak 
edib, ra yo nun əsas lı şə kil də ye ni dən 
qu ru lan Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze-
yin də ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub.

Azərbaycan Prezidenti 
Kürdəmirə səfər edib

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), 
“Çexovdan Markesə qədər”) kitabları şəhərin 

aşağıdakı kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.
 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tab.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün
5 saylı Respublika xüsusi internat 
məktəbində Bilik günü qeyd edilib

Sent yab rın 15-də Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə sağ-
lam lıq im kan la rı məh dud uşaq lar üçün 5 say lı Res pub li ka xü su-
si in ter nat mək tə bin də Bi lik gü nü qeyd olu nub.

İn ter nat mək tə bi nin şa gird lə ri nə Hey dər Əli yev Fon du nun hə diy yə lə-
ri – mək təb li ge yim lə ri və dərs lə va zi mat la rı təq dim edi lib.

Təd bir də Nə ri ma nov Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin rəh bər li yi, mək tə bin 
müəl lim-şa gird kol lek ti vi və va li deyn lər iş ti rak edib lər.



Sent yab rın 17-də Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin baş di rek to ru Dr. 
Ya qub Ömə roğ lu Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də olub. O, rəh bə ri ol du ğu 
qu ru mun bə dii tər cü mə, ədə biy yat la ra ra sı mü ba di lə lər is ti-

qa mə tin də apar dı ğı si ya sət dən – türk ədə biy ya tı nın dün ya dil lə ri nə 
tər cü mə si və təb li ği, həm çi nin dün ya ədə biy ya tı nın türk oxu cu su na 
ta nı dıl ma sı sa hə sin də gö rü lən iş lər dən da nı şıb. “Biz Azər bay can ədə-
biy ya tın dan da bir sı ra əsər lə rin türk di lin də nəş ri ni hə ya ta ke çir mi-
şik və is tər dik türk oxu cu su nu müasir Azər bay can ədə biy ya tı nın ən 
is te dad lı şair və ya zı çı la rı nın əsər lə ri ilə ta nış edək”.

Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə-
sud öz növ bə sin də Mər kə zin bu 
sa hə də ər sə yə gə tir di yi la yi hə lər-
dən söz aça raq, Azər bay can ədə-

biy ya tı nın dün ya müs tə vi si nə çı-
xa rıl ma sın da əsas lı rol oy na yan 
düz gün se çi min və təb li ğin əhə-
miy yə tin dən da nı şıb. “Bu vax ta 

qə dər Azər bay can ədə biy ya tı nın 
dün ya ya çı xa rıl ma sı, şəx si əla qə-
lər, müəl li fi n öz he sa bıy la nəşr 
edi lən ad da-bud da ki tab lar la baş 
tu tur du. Bu sə bəb dən uzun il lər-
dir ki, dün ya oxu cu su mil li ədə-
biy ya tı mı zın ən par laq, sö zün 
əsl mə na sın da, dün ya ədə bi fi  kir 
müs tə vi si nə çı xa rı la sı əsər lər lə ta-
nış lıq dan məh rum olur du. Bu gün 
isə mən zə rə ay rı cür dür. Azər bay-
ca nın hər sa hə də tər rə qi si uğ run-
da bö yük fə da kar lıq lar gös tə rən 
öl kə baş çı sı cə nab İl ham Əli ye vin 
Fər ma nıy la ya ra dıl mış bu Mər kəz, 
mil li ədə biy ya tı mı zın dün ya ya la-
yiq li sə viy yə də ta nı dıl ma sı is ti qa-
mə tin də bö yük iş lər gö rür. Bu gün 
biz seç mə ya zı çı və şair lə ri mi zin 
əsər lə ri ni dün ya dil lə ri nə tər cü mə 
edib, bey nəl xalq alə min ən apa rı-
cı aidiy yat lı qu rum la rı ilə əla qə lər 
ya ra dı rıq, bu əsər lə rin xa ri ci jur-
nal lar da, nəş riy yat ev lə rin də nəş-
ri nə nail olu ruq. Ha zır la dı ğı mız 
iki cild li “Müasir Azər bay can ədə-
biy ya tı an to lo gi ya sı” ar tıq bir ne çə 
öl kə də nəş rə ha zır la nır. Bu an to-
lo gi ya nın qar daş Tür ki yə də türk 
di lin də nəş ri də nə zər də tu tu lur”.

Gö rü şün so nun da qo na ğa Mər-
kə zin nəşr lə rin dən, türk di lin də 
ha zır lan mış ka ta loq və buk let lər-
dən iba rət çan ta hə diy yə edi lib.
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Avrasiya Yazarlar Birliyinin baş direktoru 
Yaqub Öməroğlu Tərcümə Mərkəzində

Tərcümə Mərkəzi IV Bakı Beynəlxalq 
kitab sərgi-yarmarkasında

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 Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li-

yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı İd man Sa-
ra yın da ke çi ri lən IV Ba kı Bey nəl xalq 
ki tab sər gi-yar mar ka sın da iş ti rak 
edir. Sər gi də 100-ə ya xın mil li, 30-a 
ya xın xa ri ci öl kə nəş riy yat la rı nın, po-
liq ra fi  ya müəs si sə lə ri nin məh sul la rı 
ilə ya na şı Tər cü mə Mər kə zi nin nəşr lə ri də nü ma yiş et di ri lir.

Sər gi çər çi və sin də ki tab təq di mat la rı, im za saat la rı, yer li və xa ri ci na şir-
lə rin top lan tı la rı, Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı ilə bir sı ra xa ri ci öl kə ki tab-
xa na la rı ara sın da əmək daş lıq sa zi şi nin im za lan ma sı, mu si qi li təq di mat lar, 
A.L.I.C.E. proq ra mı nın nü ma yi şi nə zər də tu tu lub.

Sten di mi zi həm öl kə və tən daş la rı, həm də xa ri ci qo naq lar zi ya rət edir, 
ki tab lar, tər cü mə ka ta loq la rı və di gər ta nı tım nəşr lə ri miz lə ya xın dan ta nış 
olur lar. Nəşr lə ri miz bü tün ki tab se vər lə rə en di rim lə təq dim olu nur.

Qeyd edək ki, sər gi sent yab rın 18-dək da vam edə cək.

Nobelçi Patrik Modianonun kitabı 
Azərbaycan dilində

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 növ-
bə ti nəş ri - gör kəm li fran sız 

ya zı çı sı, 2014-cü ilin ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fat çı sı Par tik Mo diano nun 
“Se çil miş əsər lə ri” işıq üzü gö rüb.

P. Mo diano Fran sa ədə biy ya tı nın No-
bel mü ka fa tı na la yiq gö rül müş on be şin-
ci ya zı çı sı dır. Fran sız ədə biy ya tın da ret ro 
sti lin po pul yar laş ma sı məhz Pat rik Mo diano nun adıy la bağ la nı lır. Mo diano 
ya ra dı cı lı ğı nın möv zu su nu yad daş və yad daş sız lıq, şəx siy yət və gü nah his si, 
özü nə yer ta pa bil mə yən, qə rar sız in san la rın özü nü dərk pro se si təş kil edir. 
İs veç Kral Aka de mi ya sı nın rəs mi açıq la ma sın da mü ka fa tın ya zı çı ya, əsər lə-
rin də II Dün ya mü ha ri bə si və Fran sa nın al man fa şist lə ri tə rə fi n dən is ti la sı 
döv rün də qey ri-adi in san ta le lə ri nin bən zər siz də rin lik lə ri nə var dı ğı na, in sa-
nın iç dün ya sı nın in cə lik lə ri ni aç dı ğı na gö rə ve ril di yi bil di ri lir.

Oxu cu la ra təq dim olu nan bu ki tab na si rin öl kə miz də nəşr olu nan ilk 
iri həcm li əsər lər top lu su dur.

Əsər lə ri di li mi zə İ. Əl fi , M. Qa ra yev, E. Baş ke çid tər cü mə edib. 

“Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb 
mətbuatında” kitabı nəşr olundu

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 ye ni 
nəş ri – “Azər bay ca nın ener ji 

si yasə ti Qərb mət buatın da” ki ta bı işıq 
üzü gö rüb. Ki tab da son illər Qərb mət-
buatın da Azər bay ca nın ener ji si yasə ti, 
neft və qaz st ra te gi ya sı, Xə zə rin ener ji 
re surs la rı nın dün ya ya çat dı rıl ma sın da 
kə mər lə rin ro lu ilə bağ lı dərc olun muş 
ana li tik ya zı lar, mətn və mə qa lə lər yer alır.

Ki tab iq ti sad çı lar, si yasət çilər, həm çi nin ge niş oxu cu kütlə si üçün 
nəzərdə tu tu lub.

Sent yab rın 17-də Ba kı da 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Müəl lif Hü quq la rı Agent-
li yi nin (MHA), “Azər bay-

can Müəl lifl  ə ri” İc ti mai Bir li yi nin 
və Rep roq ra fi k Hü quq lar Təş ki-
lat la rı nın Bey nəl xalq Fe de ra si ya sı-
nın (İFR RO) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Mətn və təs vir sa hə sin də hü quq-
la rın kol lek tiv ida rə çi li yi. Rep roq-
ra fi k hü quq lar” möv zu sun da bey-
nəl xalq se mi nar işə baş la yıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, əv vəl cə 
iş ti rak çı lar son il lər MHA tə rə fi n-
dən müx tə lif dil lər də nəşr et di ri lən 
çap məh sul la rı ilə ta nış olub lar.

Təd bir də MHA-nın səd ri Kam ran 
İma nov bil di rib ki, bey nəl xalq se mi-
na rın əhə miy yə ti İFR RO-nun əsas 
prin sip lə ri nə uy ğun ola raq müəl lifl  ik 
hü qu qu nun ic ti mai və ins ti tu sional 
va cib li yi ni təs diq et mək, hü quq la rın 
kol lek tiv ida rəedil mə si ni ge niş lən-
dir mək və mil li st ruk tur la rın təc rü bə 
mü ba di lə si əsa sın da müasir rə qəm li 
ça ğı rış la ra ca vab la rın ax ta rı şın dan 
iba rət dir. K.İma nov qeyd edib ki, çap 
sö zü və müəl lifl  i yin ta ri xi elə bə şə riy-
yə tin ta ri xi dir. Azər bay can xal qı nın 
bu sa hə də mi nil lik lər ənə nə si var.

Kam ran İma nov bil di rib ki, müs-
tə qil döv lə ti mi zin müəl lif-hü quq 
sis te mi nə qiy mət ve ri lə rək, Azər bay-
can Ümum dün ya Əq li Mül kiy yət 
Təş ki la tı nın rəh bər Koor di na si ya və 
Büd cə Ko mi tə lə rin də təm sil olu nur 
və nü ma yən də lə ri miz bey nəl xalq 
eks pert sə viy yə sin də çı xış edir lər.
“Dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun rə qa-
bət qa bi liy yət li li yi ilə bağ lı mü va fi q 
He sa bat la rın da gös tə ril di yi ki mi, əq-
li mül kiy yə tin qo run ma sın da Azər-
bay can ins ti tut la rı MDB mə ka nın da 
2013-2014-cü il lə rin he sa ba tı na əsa-
sən, li der möv qe yin də dir. Ha zır da 
MHA tam komp yu ter ləş miş, tər ki-
bin də müasir tex no lo gi ya la rı və ava-
dan lı ğı, SMART-tə lim dis tant sis-
te mi, müasir Hü quq la rın Tə mi na tı 

Mər kə zi və rə qəm li hü quq la rın ida rə 
olun ma sı xid mə ti, ye ni tə ləb lə rə uy-
ğun olan mət bəə ilə təc hiz edi lib və 
“Elekt ron Hö ku mət” por ta lı na qo şu-
lan, beş növ elekt ron xid mət lər hə ya-
ta ke çi rən mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti 
sta tu su na bə ra bər olan döv lət or qa nı-
dır. Ümum mil li li der Hey dər Əli yev 
tə rə fi n dən bü növ rə si qo yu lan və Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin dü şü nül müş 
si ya sə ti nin nə ti cə si ola raq Azər bay ca-
nın müəl lif-hü quq sis te mi bey nəl xalq 
eks pert lə rin rə yi nə əsa sən, MDB mə-
ka nın da ən in ki şaf et miş nü mu nə vi 
sis tem ki mi qə bul edi lib. Bu sis te min 
gə lə cə yi nin “Azər bay can 2020: gə lə-
cə yə ba xış” İn ki şaf Kon sep si ya sın da 
özü nə məx sus ye ri var”.

MHA-nın səd ri qeyd edib ki, 
müəl lifl  ik hü qu qu, ins ti tut və tex-
no lo gi ya lar, xü su sən in for ma si-
ya-kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı 
pa ra lel in ki şaf et sə lər də, bir-bi ri nə 
tə si ri ni gös tə rir lər. “Çap, səs ya zı la rı, 
ki ne ma toq ra fi  ya ya ra nan da da be lə 
olub. Efi r və ka bel ya yı mı, fo to su rət 
çı xart ma, peyk və ka bel ya yı mı və 
vi deoya zı ya ra nan da da be lə ol du.

Tə bii ki, bu gün də in ter ne tin do mi-
nant ro lu ilə ke çən za man da da be lə 
olur. La kin bir şe yi nə zə rə al maq la-
zım dır ki, hü quq hər za man tex no-
lo gi ya la rın ar dın ca ge dib”.

Təd bir də “Azər bay can Müəl lifl  ə ri” 
İc ti mai Bir li yi nin səd ri İs ma yıl Məm-
məd kə ri mov “Kol lek tiv əsas lar la 
hü quq la rın ida rə çi li yi və onun Azər-
bay can da in ki şa fı” möv zu sun da təq di-
mat la çı xış edə rək se mi na rın öl kə miz-
də müəl lif hü quq la rı nın və re poq ra fi k 
hü quq la rın in ki şa fı na bö yük dəs tək 
ola ca ğı na ümid var ol du ğu nu söy lə yib.

Rep roq ra fi k Hü quq lar Təş ki lat-
la rı nın Bey nəl xalq Fe de ra si ya sı nın 
(İFR RO) baş di rek to ru Olav Stokk-
mo, Av ro pa Şu ra sı nın Azər bay can-
da əmək daş lıq böl mə si nin rəh bə ri 
Ce roen Vil lems möv zu ət ra fın da 
çı xış edib lər. Bil di ri lib ki, se mi nar 
müəl lifl  ə rin və hü quq sa hib lə ri nin 
hü quq la rı nın qo run ma sı nın sə mə rə-
li li yi nin ar tı ran kol lek tiv ida rəet mə 
sis te mi nin in ki şa fı na və tək mil ləş di-
ril mə si nə mü hüm töh fə lər ve rə cək.

Se mi nar işi ni bu gün da vam et-
di rə cək.

Bilik Evində konfrans
16 sent yabr 2015-ci il ta rix də Oğuz Ra yon Eko lo ji Tər bi yə və 

Təc rü bə çi lik Mər kə zi Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti 
ya nın da Bi lik Fonn du nun Oğuz ra yo nu üz rə Bi lik evi ilə 
bir gə “Bey nəl xalq Ozon Tə bə qə si nin Mü ha fi  zə si Gü nü”nə 

həsr edil miş el mi-nə zə ri konf rans ke çi ri lib.
El mi-nə zə ri konf rans da Oğuz Ra yon Eko lo ji Tər bi yə və Təc rü bə çi lik 

Mər kə zi ni nin dər nək üzv lə ri, Res pub li ka sı Pre zi den ti ya nın da Bi lik Fonn-
du nun Oğuz ra yo nu üz rə nü ma yən də si Anar Mə ci dov, Azər bay can Ya ra dı-
cı lıq Fon du nun re gional nü ma yən də si Cə lil Ca van şir və Emin Ab dul la yev 
adı na Oğuz şə hər 2 nöm rə li tam or ta mək tə bin şa gird lə ri iş ti rak et miş lər. 
Təd bi ri Mər kə zin di rek to ru Məm mə do va Pər va nə aça raq, “Ozon tə bə qə si-
nin mü ha fi  zə si və qo run ma sı ilə əla qə dar dün ya da, Azər bay can Respb li ka-
sın da gö rü lən iş lər və on la rın nə ti cə lə ri” möv zu sun da mə ru zə edib.

Da ha son ra ozon tə bə qə sin də ya ra nan prob lem lə rin sə bəb lə ri ni,on-
la rın in san or qa niz mi, can lı aləm üçün ya ra da bi lə cə yi fə sad la rı özün-
də əks et di rən vi deo çarx təd bir iş ti rak çı la rı na nü ma yiş et di ri lib.

Mə ru zə ət ra fın da dər nək rəh bər lə rin dən Kə ri mo va Gü nay və Məm-
mə də li ye va Zəm xa rə fi  kir lə ri ni bö lü şüb. Son ra el mi-nə zə ri kof rans iş-
ti rak çı la rı ara sın da ozon qa tı nın qo run ma sı və mü ha fi  zə si ilə ba ğı lı 
ma raq li de bat və mü za ki rə ke çi ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti ya nın da Bi lik Fon du nun Oğuz 
ra yo nun da kı nü ma yən də si Anar Mə ci dov və Azər bay can Ya ra dı cı lıq 
Fon du nun re gional nü ma yən də si Cə lil Ca van şir el mi-nə zə ri konf rans-
da çı xış edib, ey ni za man da konf rans iş ti rak çı la rı na təm sil et dik lə ri 
qu rum la rın fəaliy yə ti ilə bağ lı mə lu mat ve rib lər.

Bakıda “Mətn və təsvir sahəsində 
hüquqların kollektiv idarəçiliyi. 
Reproqrafik hüquqlar” mövzusunda 
beynəlxalq seminar keçirilir



Na zir son il lər ye ni, la tın qra fi -
ka lı nəşr lər he sa bı na ki tab xa na la-
rın zən gin ləş di ril mə si is ti qa mə tin-
də xey li iş gö rül dü yün dən da nı şıb. 
Bil di rib ki, bu iş lər Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin “Azər bay can di lin də la tın 
qra fi  ka sı ilə küt lə vi nəşr lə rin hə ya-
ta ke çi ril mə si haq qın da” 2004-cü 
il, 12 yan var ta rix li sə rən ca mı na 
uy ğun ola raq real laş dı rı lır.

Əbül fəs Qa ra yev son il lər də 
Azər bay can da po liq ra fi  ya sə nə ti-
nin in ki şa fın dan söz aça raq de yib 
ki, ke çən il öl kə miz 15-dək bey nəl-
xalq ki tab sər gi sin də iş ti rak edib. 
Azər bay ca nın hər il bey nəl xalq ki-
tab sər gi-yar mar ka la rın da təm sil 
olun ma sın dan və ki tab la rı mı zın 
bey nəl xalq sər gi lər də ən yük sək 
mü ka fat la ra la yiq gö rül mə sin dən 
məm nun lu ğu nu bil di rən Əbül-
fəs Qa ra yev, həm çi nin, qeyd edib 
ki, əsas məq səd ki tab nəş ri sa hə-
sin də ən müasir tex no lo gi ya la rın 
öl kə mi zə gə ti ril mə si nə nail ol-
maq, ki ta bın təb li ği və ya yıl ma sı, 
dərs lik lə rin, lü ğət lə rin, tər cü mə 
və el mi ədə biy yat la rın işıq üzü 
gör mə si nə yö nəl miş qə rar və gös-
tə riş lə rin vax tın da ic ra sı nı tə min 
et mək, gənc nəs lin ki ta ba olan ma-
raq və sev gi si ni da ha da ar tır maq, 
Azər bay can oxu cu su nu dün ya nın 
apa rı cı nəş riy yat la rı nın məh sul la rı 
ilə ta nış et mək dir.

Yar mar ka da “Təh sil”, “Şərq-
Qərb”, “Adi loğ lu”, “Ya zı çı”, “Əli 
və Ni no”, “Apost rof” və di gər po-
liq ra fi  ya müəs si sə lə ri nin son çap 
məh sul la rı ilə ya na şı, 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 
nəşr lə ri – ki tab lar, “Xə zər” jur na lı 
və “Ay dın yol” qə ze ti də sər gi lə nir. 

Müx tə lif öl kə nəş riy yat la rı-
nın təm sil çi lə ri sər gi-yar mar ka 
ilə bağ lı fi  kir lə ri ni bil di rib lər.

Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi Ki tab ya-
yı mı as so siasi ya sı nın rəh bə ri Ana-
to li Qor bu nov dü şü nür ki, təd bir də 
iş ti rak edən lər ki tab eş qi ilə ya şa yan 
in san lar dır: “Ba kı da kı ki tab sər gi-
yar mar ka sın da ilk də fə dir iş ti rak 
edi rəm. Təd bi rin yük sək sə viy yə də 
təş ki li mə ni yax şı mə na da hey rət-
lən dir di. İn san la rı nız ol duq ca qo-
naq pər vər, təş ki lat çı la rı nız son də-
rə cə də diq qət cil dir lər. Bir söz lə, biz 
heç kim dən “yox”, “müm kün de-
yil” söz lə ri ni eşit mə dik. Han sı prob-
lem lə bağ lı mü ra ciət et dik sə, onu 
yo lu na qoy maq üçün ne cə ürək lə 
ça lış dıq la rı nın şa hi di ol duq.”

Ru si ya dan qo naq gəl miş kom-
mer si ya di rek to ru nun müavi-
ni Na ta li ya Vik to rov na isə de yir 
ki, Ba kı ya bu ilk sə fə ri onu va leh 
edib: “Et riaf edim ki, pay tax tı nız 
ol duq ca müasir və fü sun kar dır. O 
ki qal dı təd bi rə, açı ğı, si zin oxu-
cu la rın rus müasir ədə biy ya tı nı 
ya xın dan ta nı ma la rı mə ni se vin-
dir di. On lar hər də fə bi zim sten-
də ya xın la şıb rus müəl lifl  ə ri nin 
ki tab la rı nı so ru şan da, qü rur his si 
ke çi ri rəm. Eşit di yi mə gö rə, Ba kı-
da yax şı rus ki tab ev lə ri var. Vaxt 
ta pan ki mi müt ləq on la ra baş çə-
kə cə yəm”.

Tür ki yə nin “İle ri ya yın la rı” 
nəş riy ya tı nın re dak to ru Tuğ rul 
Çe lik bu təd bir də iş ti ra kın dan 
məm nun ol du ğu nu bil di rib: “Bi-
zi Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi niz təd bi rə də vət edib. Azər-
bay can müəl lifl  ə rin dən Ana rın, 
Yu nus Oğu zun, El çin Hü seyn bəy-
li nin ki tab la rı nı Tür ki yə türk cə si-
nə çe vir mi şik. Ba car dı ğı mız qə dər 
türk dil li xalq la rın ədə biy yat la rı nı 
ta nıt ma ğa ça lı şı rıq. Öz bək ya zı çı-
la rı Adil Ya qu bo vun, Pi rim Ka di-
ro vun ki tab la rı nı da tər cü mə edib 
Tür ki yə də oxu cu la rın ix ti ya rı na 
ver mi şik.” 

Mi sir Mə də niy yət Na zir li yi-
nin Sər gi şö bə si nin mü di ri Dok tor 
Məm duh Bə də vi öl kə si nin Ba kı da 
ke çi ril miş əv vəl ki sər gi lər də iş ti rak 
et mə di yi nə təəs süfl  ən di yi ni bil di-
rib: “Bi zim təq dim et di yi miz ki tab-
la rın bö yük bir his sə si elə Ba kı da-- 
Mi sir Mə də niy yət Mər kə zin də var. 
Həm sə fi r li yi miz, həm Mə də niy yət 
mər kə zi miz va si tə si ilə ki tab xa na-
la ra ra sı mü na si bət lə ri miz in ki şaf 
et mək də dir. Gə lə cək də Mi sir və 
Azər bay can müəl lifl  ə ri nin ki tab la-
rı nın tər cü mə və nəş ri ilə bağ lı ma-
raq lı la yi hə lə ri miz var. Ümid edi-
rəm ki, nə ti cə ni tez lik lə gö rə cə yik.”

Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin rəh bə ri 
Ya kup Öme roğ lu isə de yir ki, bu də fə-
ki təd bir həm təş ki lat çı lıq ba xı mın dan, 
həm qo naq la rın sa yı na gö rə əv vəl ki-
lər dən çox fərq lə nir: “Sten di miz də ilk 
də fə oxu cu lar la “gö rü şə gə lən” ki tab-
lar var. On lar dan bi ri Rə şad Mə ci din 
ye ni cə türk cə çap dan çıx mış “Bir de 
gel me ye cek” ki ta bı dır. Bu ra dan apa-
ra ca ğı mız ki tab la rı seç mək üçün sə, 
bi r az dan sər gi ni gə zə cə yəm.”

Al ba ni ya Res pub li ka sı nın “Fan 
Ho li” nəş riy ya tı nın di rek to ru Rə-
cəb Hi da Azər bay can və Al ba ni ya 
ara sın da ki tab mü ba di lə si ni in ki şaf 
et dir mə yin yol la rı ba rə də həm kar-
la rı ilə ge niş mü za ki rə lər et di yi ni 
vur ğu la dı. Şair Çin giz Əlioğ lu nun 

bir şeir lər ki ta bı nı al ban di li nə tər-
cü mə edə rək öl kə mi zə gə ti rən Rə-
cəb bəy, döv lət lər ara sın da mü na-
si bət lə rin da ha da yax şı laş ma sın da 
be lə təd bir lə rin oy na dı ğı ro lu yük-
sək qiy mət lən di rib.

IV Ba kı Ki tab Sər gi-Yar mar ka sı çər-
çi və sin də Ba kı Şə hər Mə də niy yət və 
Tu rizm İda rə si nin Mər kəz ləş di ril miş 
Ki tab xa na Sis tem lə ri və M.Ə.Sa bir 
adı na şə hər küt lə vi ki tab xa na sı tə rə-
fi n dən də əha li nin asu də vax tı nın sə-
mə rə li təş ki li, ki tab xa na la ra ma ra ğın 
ar tı rıl ma sı məq sə di lə müx tə lif təd bir-
lə rin ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub.
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Na zir son il lər ye ni, la tın qra fi -

Azər bay ca nın Mə-
də niy yət və Tu rizm 
na zi ri Əbül fəs Qa-
ra yev təd bi ri gi riş 

sö zü ilə aça raq de yib: “Buil ki 
təd bir də dün ya nın 30-a ya-
xın öl kə sin dən 120-yə qə dər 
nəş riy yat iş ti rak edir. Sər gi-
yar mar ka da Tür ki yə, Ru si-
ya, Öz bə kis tan, İran, Mi sir, 
Ni ge ri ya, Bos ni ya və Her so-
qo vi na, Al ma ni ya, Al ba ni ya, 
Slo va ki ya, Ser bi ya, Mol do va, 
Uk ray na, Be la rus, Es to ni ya 
və Yu na nıs tan dan nəş riy yat 
və po liq ra fi ya müəs si sə lə ri 
və di gər mü va fiq qu rum lar 
öz çap məh sul la rı nı nü ma yiş 
et di rir lər”.
Ba kı İd man Sa ra yın da baş 
tu tan açı lış mə ra si min də 
100 yer li, 30 xa ri ci öl kə ni 
təm sil edən ki tab xa na, çap 
və po liq ra fi ya müəs si sə lə ri, o 
cüm lə dən çap işi ilə məş ğul 
olan qu rum la rın nü ma yən də-
lə ri iş ti rak edib.

Al ba ni ya Res pub li ka sı nın “Fan 
Ho li” nəş riy ya tı nın di rek to ru Rə-
cəb Hi da Azər bay can və Al ba ni ya 
ara sın da ki tab mü ba di lə si ni in ki şaf 
et dir mə yin yol la rı ba rə də həm kar-
la rı ilə ge niş mü za ki rə lər et di yi ni 
vur ğu la dı. Şair Çin giz Əlioğ lu nun 

Bakıda IV Beynəlxalq
Kitab Sərgi-Yarmarkası keçirilir



Son ra dan mə na sı “müəl lim Kun”  
olan Kun-fu-Tzı (Av ro pa dil lə rin də 
“Kon fut si) adı nı qə bul et miş Kun 
Syu (era mız dan əv vəl 551-579-cu il-
lər) qə dim za man lar da Çi nin şər qin-
də yer lə şən Lu kn yaz lı ğı nın Tsüy fu 
şə hər ci yin də dün ya ya gə lib. O, ço xu-
şaq lı bir ailə də ana dan ol muş du, ailə 
baş çı sı xır da mə mur idi. Ata sı dün ya-
sı nı er kən də yiş di yin dən oğ lan ana sı-
nın hi ma yə sin də bö yü yür. 

Yed di ya şı olan da onu mək tə bə qo-
yur lar, ora da düz on il təh sil alır. Mək-
təb də oxu yar kən ça lış qan lı ğı, dər sə 
ma ra ğı, müx tə lif ri tual la ra, ənə nə lə rə 
bö yük lər qə dər ma raq gös tər mə si ilə 
Kun Syu müəl lim lə ri nin diq qə ti ni cəlb 
edir. Onun mək təb də qa zan dı ğı vər diş-
lər son ra lar, fəl sə fə ilə məş ğul olan da 
təb liğ et di yi tə li min əsa sı nı təş kil edir.

19 ya şı olan da Kon fut si ailə qu rur 
və ta xıl an bar la rı nın ba xı cı sı tə yin 
edi lir. O, müd rik li yi, in san la ra mər-
hə mə ti və mi sil siz əmək se vər li yiy lə 
qı sa bir za man da şöh rət lə nir. Kon fut-
si nin mə mur hə ya tı bir xey li sü rür. O, 
uzun il lər ər zin də bir ne çə kn yaz lı ğın 
hökm dar la rı ya nın da müx tə lif və zi-
fə lər tu ta raq on la ra xid mət edir, am-
ma yük sək mə qam la ra uca la bil mir 
və son da fəl sə fə ilə məş ğul ol maq, öz 
ide ya la rı nı yay maq üçün mə mur lu-
ğun da şı nı atıb is te fa ya ge dir.

Kon fut si 66 ya şı na dək Çi ni gə zib 
do la şır, son da isə öz el-oba sı na dö-
nür və öm rü nün so nu na dək doğ ma 
və tə ni ni tərk elə mir. Onun tə li mi 
qı sa bir za man da xal qın diq qə ti ni 
çə kir və öm rü nün so nu na ya xın fi -
lo so fun ar tıq bü tün Çin də 3 mi nə-
dək da vam çı sı, şa gir di var idi.

Kon fut si nin ölü mün dən son ra evi-
nin ye rin də bir mə bəd in şa olu nur və 
bu mə bəd qı sa bir za man da bö yü yə-
rək bü töv bir komp lek sə çev ri lir. Bu 
komp lek sin əsas bi na sı – Ali ka mil lik 
Sa ra yın da bu müd rik in sa nın hey kə li 
uca lır. Bu hey kə lin təs vir et di yi Kon-
fut si də elə fi  lo so fun özü ki mi mü ti dir 
- əli ni əli nin üs tə qo ya raq sa kit cə otu-
rub. Hey kə lin bir əlin də Kon fut si nin öz 
sağ lı ğın da hökm dar la rın ya nı na mə ru-
zə üçün ge dər kən apar dı ğı ki çik löv hə 
də var. Mü cəs sə mə nin ucal dı ğı pye-
des ta lın üzə rin də isə bu söz lər ya zı lıb: 
“Ru hun zən gin ləş dir di yi ən 
bö yük Mü qəd-
dəs”.

K o n  f u t -
si nin tə li mi 
onun “Lun-
yuy” («Mü-
la hi zə lər və 
söh bət lər”) 
və tər ti bin-
də fi  lo so fun 
y a  x ı n  d a n 
iş ti rak et-
di yi “Çun-
Tsu” (“Yaz 
və pa yız”) 
sal  na mə-
sin də şərh 
o l u  n u r . 
Onu hər 
ş e y  d ə n 
çox hə yat-
la bağ lı, 
in sa nın cə-
miy yət və 
d ö v  l ə t  d ə 
dav ra nı şı 
ilə əla qə-
dar mə-
sə lə lər, baş-
qa söz lə de sək, 
eti ka prob lem lə ri 
dü şün dü rür dü. 
Bu mə sə lə lər 
ət ra fın da öz 
qar  ş ı  s ın  da 
sual lar qo-
yan Kon fut-
si hə min 
sual  la  r ın 
ca  vab  la  r ı -
nı ve rər kən 
in sa nın dav ra nış 
qay da la rı nı, yə ni 
mə nə vi nor ma la rı 
for ma laş dır ma ğa 
mü vəff  əq ol du.

Kon fut si nin mə-
nə vi mə sə lə lə rə nə 
qə dər əhə miy yət 
ver di yi ni onun 
aşa ğı da kı de yi mi 
də təsdiq edir: 

“Acın dan öl mək ki çik, mə nə viy-
ya tı nı itir mək bö yük mə sə lə dir”. 
Kon fut sian lı ğın tə məl ya naş ma la-
rın dan ən baş lı ca sı ki şi (tc yun-ts zı) 
an la yı şı dır. Bu ki şi beş əsas mə ziy-
yə tə ma lik ol ma lı dır: in san se vər-
lik, və zi fə his si, adət-ənə nə yə bağ-
lı lıq, bi lik və sə da qət. Bun dan baş qa 

va cib key fi y yət lər sı ra sı na oğul 
eh ti ra mı da da xil dir.

İn san se vər lik Kon fut si-
nin alə min də xe yir xah-

lıq, mər hə mət, tə va zö, 
sə xa vət, təəs süb keş-

lik gös tər mək dir. 
Bö yük fi  lo sof de-

yir di ki, “nə cib 
ki şi” ol maq, 
əv və la, baş-
qa adam la ra 
özü nün nail 
ol maq is tə-
dik lə ri  nə 
ye tiş mək 
üçün kö-
mək gös-
t ə r  m ə k ; 
i k i n  c i  s i , 
özü nə ar-
z u  l a  m a -
dıq  la  r ı  n ı 
baş qa la rı na 
et mə mək-
dir.  Kon-
fut si “Öz 
səhv lə  r i  n i 
dü zəlt mək-
dən çə kin-
mə” de yən-
də, nə zər də 
tu tur du ki, 
in san se vər lik 
prin si  pi nin 
po zul ma sı na 
sə bəb olan 
hər bir səhv 
müt ləq is lah 
edil mə li və 
gə lə cək də 
bir də tək-

rar olun-
ma ma-

lı dır. 
O , 

“nə-
c i b 

ki şi dən” 
daimi özü nüana liz 
və tək mil ləş mə tə-

ləb edir di: “Müd rik 
in san gö rən də, ona bən-

zə mək haq da dü şün; sar-
saq adam gö rən də, özü nü 
yox la”. “Dün ya da də yiş-
mə yən yal nız ən müd rik 
və ən sar saq olan lar dır” – 
bu nu da Kon fut si de yir di.

O, qə dim ənə nə lə ri 
və mə ra sim lə ri bil mə-
yə, on la ra sa diq qal ma ğa 
bö yük əhə miy yət ve rir-
di. “Özü nə qa lib gəl, ri-
tual la rı bər pa et,” – de yə, 
öz da vam çı la rı na tez-tez 
mü ra ciət edir di. Fi lo so fun 
özü qə dim ri tual la rı çox 
qiy mət lən di rir di və xü-
su si lə mu si qi nin tə si ri nə 
bö yük önəm ve rir di. Be lə 

bir rə va yət da nı şır lar ki, 
Kon fut si bir də fə Şao 
çar lı ğı nın bən zər siz 

me lo di ya la rı nı eşi dən dən son ra düz 
üç ay ye mək lə rin da dı nı hiss et mə yib. 

Fi lo sof in san mü na si bət lə ri ni, 
dav ra nış nor ma la rı nı cid di tən zim-
lən mə dən döv lət çi li yin ya şa ma sı nı 
qey  ri-müm  kün hesab edirdi: ida rə 
et mək qay da ya sal maq de mək dir. 
Ri tual lar və mə ra sim lər “nə cib ki şi-
yə” xas olan xe yir xah niy yət lə bir lik-
də İn sa nın mə nə vi hə ya tı nı tən zim-
lə mə yə, ona dü zən ver mə yə kö mək 
edir. “Əgər özü nü ida rə edə bil mir-
sən sə, baş qa adam la rı ne cə ida rə 
edə bi lər sən?! Əgər özü nü ida rə edə 
bi lir sən sə, döv lə ti ida rə et mək də sə-
nin üçün çə tin ol ma ya caq”.

Kon fut si in san la rı dav ra nış da 
“qı zıl or ta” prin si pi nə riayət et mə-
yə ça ğı rır dı, la kin özü də an la yır dı 
ki, bu na nail ol maq heç də asan mə-
sə lə de yil: “Or ta yol da irə li lə yən in-
san lar ol ma dı ğın dan, ya həd din dən 
zi ya də sə bir siz, ya da həd din dən 
ar tıq eh ti yat lı şəxs lər lə qar şı laş ma lı 
olu ruq. Sə bir siz lər hər işə əl atır lar, 
eh ti yat lı lar isə hə rə kət et mək la zım 
gə lən də, tər pən mək bil mir lər”.

Öz za ma nın da la yiq ol du ğu qiy-
mə ti ala bil mə yən Kon fut si az son-
ra Çi nin ən məş hur fi  lo so fu sa yıl dı 
və ölü mün dən yüz il lər son ra “bi-
rin ci mü qəd dəs”, “döv lə tin müəl-
li mi”, “xalq la rın bö yük ha va da rı” 
ki mi ad la ra la yiq gö rül dü.

Kon fut si nin 
kə lam la rı:

  Nə cib in san lar baş qa la rı ilə an-
laş ma için də ya şa yır lar, am ma 
baş qa la rı nın da lın ca get mir lər; 
al çaq in san lar isə baş qa la rı nın 
da lın ca ge dir, on lar la qar şı lıq-
lı an laş ma da ya şa mır lar.

  Nə cib ki şi qəl bən hü zur lu dur. 
Al çaq ki şi isə daim qay ğı lı olur.

  Nə cib ki şi öz hə ya tın da üç şey-
dən çə kin mə li dir: ca van lıq da, 
hə yat eş qi çox güc lü olan da - 
qa dın lar la if rat əla qə dən; yet-
kin çağ la rın da, ya şa maq gü cü 
lap qüv vət li olan da - rə qa bət-
dən; qo ca lıq da, hə yat gü cü ka-
sad olan da - xə sis lik dən. 

  Nə cib ki şi özü nü gü nah lan dı-
rar, mis kin ki şi baş qa la rı nı.

  Nə cib ki şi düz gün yol ba rə də 
dü şü nür, gü zə ra nı nı tə min et-
mək ba rə də yox. O, tar la da iş lə-
yər kən ac da ola bi lər. O, özü nü 
el mə həsr edə bi lər və sə xa vət li 
mü ka fat lar qa za nar. Nə cib ki şi 
yox sul lu ğu ba rə də yox, yo lu-
nun sa leh li yi haq da fi  kir lə şər.

  Nə cib ki şi öz üs tün lü yü nü bi-
lir, am ma rə qa bət dən qa çır. O 
ha mı ilə dil ta pır, am ma heç 
kəs lə sö zü bir ye rə qo yub hə-
rə kət et mir.

  Nə cib ki şi qar nı nı do yur ma ğa, 
zən gin ya şa ma ğa can at mır. O, 
iş gö rən də tə lə sir, da nı şan da 
isə yox. Xe yir xah in san lar la tə-
mas za ma nı o özü nü is lah et-
mə yə ça lı şır.

  Nə cib ki şi ki min sə onu al da-
da ca ğı nı göz lə mir, am ma al da-
nan da, bu nu ilk du yan da özü 
olur.

  Nə cib ki şi in san la ra kö mək 
edir ki, öz iç lə rin də olan yax şı 
şey lə ri gö rə bil sin lər və on la rı 
öz lə rin də ki pis cə hət lə ri gör-
mə yə öy rət mir. Al çaq adam isə 
bu nun ək si ni edir.

  Nə cib ki şi hər şey dən çox öz 
bor cu na sa diq dir. Öz 

bor cu nu an la ma yan 
nə cib ki şi qul dur-
lu ğa da qa dir dir.
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Qə ri bə za man da ya şa yı rıq. Ki mi din di rir sən, fəl sə fə dən da nı şır, fi lo sof lar-
dan si tat gə ti rir. Bu si tat la rın de mək olar ki, ha mı sı ar tıq əz bə ri miz dir, 
am ma çi fay da, on lar dan bəh rə lə nə bi li rik mi? On lar da kı mən ti qi hə ya-
tın ən həs sas an la rın da tət biq edib ağır di lem ma lar ara sın da se çim edə 

bi li rik mi? Mən cə, yox. Elə bu na gö rə də, bu sil si lə də ye ni yet mə lə ri mi zə fəl sə fə 
və fi lo sof lar dan söh bət aça ca ğıq. Qoy, bə zi lə ri si tat gə ti rib ağıl lı gö rün mək is-
tə yən də, bi zim öv lad lar adı çə ki lən fi lo so fun baş qa la rın dan nə ilə fərq lən di-
yi ni də bil sin. Bu ya zı la rı 14-17 yaş ara sın da olan uşaq la rı nız mü tə ma di 
oxu sa, dü şün mək, təh lil et mək öy rə nər lər. Am ma bö yük lə rin də 
oxu ma sın da fay da var, çün ki di le tant lıq əs lin də, bö yük lər dən 
ki çik lə rə ke çir...
Sil si lə miz fi lo sof lar dan, on la rın ya rat dı ğı fəl sə fi sis tem lər-
dən söz açır. Bi zə bəl li olan ilk fəl sə fi tə lim lər çox qə dim 
za man lar da – era mız dan əv vəl VI əsr də ya ra nıb. Ma-
raq lı sı bu dur ki, fəl sə fə nin konk ret ha ra da ya ran dı ğı-
nı söy lə mək müm kün de yil. O, təx mi nən ey ni dövr də 
bə şə riy yə tin bü tün si vi li za si ya mər kəz lə rin də, yə ni 
həm Hin dis tan da, həm Çin də, həm də Yu na nıs tan da 
ya ra nıb.
“Fəl sə fə” sö zü nün özü yu nan mən şə li dir. Özü nü “fi-
lo sof”, yə ni “müd rik li yi se vən in san” ad lan dı ran ilk 
şəxs məş hur yu nan mis ti ki və ri ya ziy yat çı sı Pi fa qor 
olub. Bu söz Qə dim Yu na nıs tan da qı sa bir za man-
da çox po pul yar olub və “fi lo sof” rüt bə si cə miy yət 
için də ən hör mət li, müd rik adam la ra aid edi lib. 
Am ma məş hur Sok rat bu mə qa mı  özü nün şəx si 
nü mu nə siy lə po pul yar laş dı ran, müd rik li yi dil lər əz-
bə ri ol muş ilk şəxs ki mi ta ri xə dü şüb.
İl lər, əsr lər ke çir, qə dim si vi li za si ya lar ta rix səh nə-
sin dən bir-bir çı xır dı, la kin el min və in cə sə nə tin 
çox qə dim lər də ya ran mış bü tün sa hə lə ri ki mi, fəl-
sə fə də ya şa yır, in ki şaf edir, tək mil lə şir di. Hə min 
bu tək mil ləş mə pro se si bi zim gün lə rə dək da vam 
et mək də dir.

İl qar ƏL Fİ
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Son ra dan mə na sı “müəl lim Kun”  
olan Kun-fu-Tzı (Av ro pa dil lə rin də 
“Kon fut si) adı nı qə bul et miş Kun 
Syu (era mız dan əv vəl 551-579-cu il-
lər) qə dim za man lar da Çi nin şər qin-
də yer lə şən Lu kn yaz lı ğı nın Tsüy fu 
şə hər ci yin də dün ya ya gə lib. O, ço xu-
şaq lı bir ailə də ana dan ol muş du, ailə 
baş çı sı xır da mə mur idi. Ata sı dün ya-
sı nı er kən də yiş di yin dən oğ lan ana sı-
nın hi ma yə sin də bö yü yür. 

Yed di ya şı olan da onu mək tə bə qo-
yur lar, ora da düz on il təh sil alır. Mək-
təb də oxu yar kən ça lış qan lı ğı, dər sə 
ma ra ğı, müx tə lif ri tual la ra, ənə nə lə rə 
bö yük lər qə dər ma raq gös tər mə si ilə 
Kun Syu müəl lim lə ri nin diq qə ti ni cəlb 
edir. Onun mək təb də qa zan dı ğı vər diş-
lər son ra lar, fəl sə fə ilə məş ğul olan da 
təb liğ et di yi tə li min əsa sı nı təş kil edir.

19 ya şı olan da Kon fut si ailə qu rur 
və ta xıl an bar la rı nın ba xı cı sı tə yin 
edi lir. O, müd rik li yi, in san la ra mər-
hə mə ti və mi sil siz əmək se vər li yiy lə 
qı sa bir za man da şöh rət lə nir. Kon fut-
si nin mə mur hə ya tı bir xey li sü rür. O, 
uzun il lər ər zin də bir ne çə kn yaz lı ğın 
hökm dar la rı ya nın da müx tə lif və zi-
fə lər tu ta raq on la ra xid mət edir, am-
ma yük sək mə qam la ra uca la bil mir 
və son da fəl sə fə ilə məş ğul ol maq, öz 
ide ya la rı nı yay maq üçün mə mur lu-
ğun da şı nı atıb is te fa ya ge dir.

Kon fut si 66 ya şı na dək Çi ni gə zib 
do la şır, son da isə öz el-oba sı na dö-
nür və öm rü nün so nu na dək doğ ma 
və tə ni ni tərk elə mir. Onun tə li mi 
qı sa bir za man da xal qın diq qə ti ni 
çə kir və öm rü nün so nu na ya xın fi -
lo so fun ar tıq bü tün Çin də 3 mi nə-
dək da vam çı sı, şa gir di var idi.

Kon fut si nin ölü mün dən son ra evi-
nin ye rin də bir mə bəd in şa olu nur və 
bu mə bəd qı sa bir za man da bö yü yə-
rək bü töv bir komp lek sə çev ri lir. Bu 
komp lek sin əsas bi na sı – Ali ka mil lik 
Sa ra yın da bu müd rik in sa nın hey kə li 
uca lır. Bu hey kə lin təs vir et di yi Kon-
fut si də elə fi  lo so fun özü ki mi mü ti dir 
- əli ni əli nin üs tə qo ya raq sa kit cə otu-
rub. Hey kə lin bir əlin də Kon fut si nin öz 
sağ lı ğın da hökm dar la rın ya nı na mə ru-
zə üçün ge dər kən apar dı ğı ki çik löv hə 
də var. Mü cəs sə mə nin ucal dı ğı pye-
des ta lın üzə rin də isə bu söz lər ya zı lıb: 
“Ru hun zən gin ləş dir di yi ən 
bö yük Mü qəd-

K o n  f u t -
si nin tə li mi 
onun “Lun-
yuy” («Mü-
la hi zə lər və 
söh bət lər”) 
və tər ti bin-
də fi  lo so fun 
y a  x ı n  d a n 
iş ti rak et-
di yi “Çun-
Tsu” (“Yaz 
və pa yız”) 
sal  na mə-
sin də şərh 
o l u  n u r . 
Onu hər 
ş e y  d ə n 
çox hə yat-
la bağ lı, 
in sa nın cə-
miy yət və 
d ö v  l ə t  d ə 
dav ra nı şı 
ilə əla qə-
dar mə-
sə lə lər, baş-
qa söz lə de sək, 
eti ka prob lem lə ri 
dü şün dü rür dü. 
Bu mə sə lə lər 
ət ra fın da öz 
qar  ş ı  s ın  da 
sual lar qo-
yan Kon fut-
si hə min 
sual  la  r ın 
ca  vab  la  r ı -
nı ve rər kən 
in sa nın dav ra nış 
qay da la rı nı, yə ni 
mə nə vi nor ma la rı 
for ma laş dır ma ğa 
mü vəff  əq ol du.

Kon fut si nin mə-
nə vi mə sə lə lə rə nə 
qə dər əhə miy yət 
ver di yi ni onun 
aşa ğı da kı de yi mi 
də təsdiq edir: 

“Acın dan öl mək ki çik, mə nə viy-
ya tı nı itir mək bö yük mə sə lə dir”. 
Kon fut sian lı ğın tə məl ya naş ma la-
rın dan ən baş lı ca sı ki şi (tc yun-ts zı) 
an la yı şı dır. Bu ki şi beş əsas mə ziy-
yə tə ma lik ol ma lı dır: in san se vər-
lik, və zi fə his si, adət-ənə nə yə bağ-
lı lıq, bi lik və sə da qət. Bun dan baş qa 

va cib key fi y yət lər sı ra sı na oğul 
eh ti ra mı da da xil dir.

İn san se vər lik Kon fut si-
nin alə min də xe yir xah-

lıq, mər hə mət, tə va zö, 
sə xa vət, təəs süb keş-

lik gös tər mək dir. 
Bö yük fi  lo sof de-

yir di ki, “nə cib 
ki şi” ol maq, 
əv və la, baş-
qa adam la ra 
özü nün nail 
ol maq is tə-
dik lə ri  nə 
ye tiş mək 
üçün kö-
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po zul ma sı na 
sə bəb olan 
hər bir səhv 
müt ləq is lah 
edil mə li və 
gə lə cək də 
bir də tək-

rar olun-
ma ma-

lı dır. 
O , 

“nə-
c i b 

ki şi dən” 
daimi özü nüana liz 
və tək mil ləş mə tə-

ləb edir di: “Müd rik 
in san gö rən də, ona bən-

zə mək haq da dü şün; sar-
saq adam gö rən də, özü nü 
yox la”. “Dün ya da də yiş-
mə yən yal nız ən müd rik 
və ən sar saq olan lar dır” – 
bu nu da Kon fut si de yir di.

O, qə dim ənə nə lə ri 
və mə ra sim lə ri bil mə-
yə, on la ra sa diq qal ma ğa 
bö yük əhə miy yət ve rir-
di. “Özü nə qa lib gəl, ri-
tual la rı bər pa et,” – de yə, 
öz da vam çı la rı na tez-tez 
mü ra ciət edir di. Fi lo so fun 
özü qə dim ri tual la rı çox 
qiy mət lən di rir di və xü-
su si lə mu si qi nin tə si ri nə 
bö yük önəm ve rir di. Be lə 

bir rə va yət da nı şır lar ki, 
Kon fut si bir də fə Şao 
çar lı ğı nın bən zər siz 

me lo di ya la rı nı eşi dən dən son ra düz 
üç ay ye mək lə rin da dı nı hiss et mə yib. 

Fi lo sof in san mü na si bət lə ri ni, 
dav ra nış nor ma la rı nı cid di tən zim-
lən mə dən döv lət çi li yin ya şa ma sı nı 
qey  ri-müm  kün hesab edirdi: ida rə 
et mək qay da ya sal maq de mək dir. 
Ri tual lar və mə ra sim lər “nə cib ki şi-
yə” xas olan xe yir xah niy yət lə bir lik-
də İn sa nın mə nə vi hə ya tı nı tən zim-
lə mə yə, ona dü zən ver mə yə kö mək 
edir. “Əgər özü nü ida rə edə bil mir-
sən sə, baş qa adam la rı ne cə ida rə 
edə bi lər sən?! Əgər özü nü ida rə edə 
bi lir sən sə, döv lə ti ida rə et mək də sə-
nin üçün çə tin ol ma ya caq”.

Kon fut si in san la rı dav ra nış da 
“qı zıl or ta” prin si pi nə riayət et mə-
yə ça ğı rır dı, la kin özü də an la yır dı 
ki, bu na nail ol maq heç də asan mə-
sə lə de yil: “Or ta yol da irə li lə yən in-
san lar ol ma dı ğın dan, ya həd din dən 
zi ya də sə bir siz, ya da həd din dən 
ar tıq eh ti yat lı şəxs lər lə qar şı laş ma lı 
olu ruq. Sə bir siz lər hər işə əl atır lar, 
eh ti yat lı lar isə hə rə kət et mək la zım 
gə lən də, tər pən mək bil mir lər”.

Öz za ma nın da la yiq ol du ğu qiy-
mə ti ala bil mə yən Kon fut si az son-
ra Çi nin ən məş hur fi  lo so fu sa yıl dı 
və ölü mün dən yüz il lər son ra “bi-
rin ci mü qəd dəs”, “döv lə tin müəl-
li mi”, “xalq la rın bö yük ha va da rı” 
ki mi ad la ra la yiq gö rül dü.

Kon fut si nin 
kə lam la rı:

 Nə cib in san lar baş qa la rı ilə an-
laş ma için də ya şa yır lar, am ma 
baş qa la rı nın da lın ca get mir lər; 
al çaq in san lar isə baş qa la rı nın 
da lın ca ge dir, on lar la qar şı lıq-
lı an laş ma da ya şa mır lar.

 Nə cib ki şi qəl bən hü zur lu dur. 
Al çaq ki şi isə daim qay ğı lı olur.

 Nə cib ki şi öz hə ya tın da üç şey-
dən çə kin mə li dir: ca van lıq da, 
hə yat eş qi çox güc lü olan da - 
qa dın lar la if rat əla qə dən; yet-
kin çağ la rın da, ya şa maq gü cü 
lap qüv vət li olan da - rə qa bət-
dən; qo ca lıq da, hə yat gü cü ka-
sad olan da - xə sis lik dən. 

 Nə cib ki şi özü nü gü nah lan dı-
rar, mis kin ki şi baş qa la rı nı.

 Nə cib ki şi düz gün yol ba rə də 
dü şü nür, gü zə ra nı nı tə min et-
mək ba rə də yox. O, tar la da iş lə-
yər kən ac da ola bi lər. O, özü nü 
el mə həsr edə bi lər və sə xa vət li 
mü ka fat lar qa za nar. Nə cib ki şi 
yox sul lu ğu ba rə də yox, yo lu-
nun sa leh li yi haq da fi  kir lə şər.

 Nə cib ki şi öz üs tün lü yü nü bi-
lir, am ma rə qa bət dən qa çır. O 
ha mı ilə dil ta pır, am ma heç 
kəs lə sö zü bir ye rə qo yub hə-
rə kət et mir.

 Nə cib ki şi qar nı nı do yur ma ğa, 
zən gin ya şa ma ğa can at mır. O, 
iş gö rən də tə lə sir, da nı şan da 
isə yox. Xe yir xah in san lar la tə-
mas za ma nı o özü nü is lah et-
mə yə ça lı şır.

 Nə cib ki şi ki min sə onu al da-
da ca ğı nı göz lə mir, am ma al da-
nan da, bu nu ilk du yan da özü 
olur.

 Nə cib ki şi in san la ra kö mək 
edir ki, öz iç lə rin də olan yax şı 
şey lə ri gö rə bil sin lər və on la rı 
öz lə rin də ki pis cə hət lə ri gör-
mə yə öy rət mir. Al çaq adam isə 
bu nun ək si ni edir.

 Nə cib ki şi hər şey dən çox öz 
bor cu na sa diq dir. Öz 

bor cu nu an la ma yan 

Son ra dan mə na sı “müəl lim Kun”  K o n  f u t -

ə ri bə za man da ya şa yı rıq. Ki mi din di rir sən, fəl sə fə dən da nı şır, fi lo sof lar-
dan si tat gə ti rir. Bu si tat la rın de mək olar ki, ha mı sı ar tıq əz bə ri miz dir, 
am ma çi fay da, on lar dan bəh rə lə nə bi li rik mi? On lar da kı mən ti qi hə ya-
tın ən həs sas an la rın da tət biq edib ağır di lem ma lar ara sın da se çim edə 

bi li rik mi? Mən cə, yox. Elə bu na gö rə də, bu sil si lə də ye ni yet mə lə ri mi zə fəl sə fə 
və fi lo sof lar dan söh bət aça ca ğıq. Qoy, bə zi lə ri si tat gə ti rib ağıl lı gö rün mək is-
tə yən də, bi zim öv lad lar adı çə ki lən fi lo so fun baş qa la rın dan nə ilə fərq lən di-
yi ni də bil sin. Bu ya zı la rı 14-17 yaş ara sın da olan uşaq la rı nız mü tə ma di 
oxu sa, dü şün mək, təh lil et mək öy rə nər lər. Am ma bö yük lə rin də 
oxu ma sın da fay da var, çün ki di le tant lıq əs lin də, bö yük lər dən 
ki çik lə rə ke çir...
Sil si lə miz fi lo sof lar dan, on la rın ya rat dı ğı fəl sə fi sis tem lər-
dən söz açır. Bi zə bəl li olan ilk fəl sə fi tə lim lər çox qə dim 
za man lar da – era mız dan əv vəl VI əsr də ya ra nıb. Ma-
raq lı sı bu dur ki, fəl sə fə nin konk ret ha ra da ya ran dı ğı-
nı söy lə mək müm kün de yil. O, təx mi nən ey ni dövr də 
bə şə riy yə tin bü tün si vi li za si ya mər kəz lə rin də, yə ni 
həm Hin dis tan da, həm Çin də, həm də Yu na nıs tan da 

“Fəl sə fə” sö zü nün özü yu nan mən şə li dir. Özü nü “fi-
lo sof”, yə ni “müd rik li yi se vən in san” ad lan dı ran ilk 
şəxs məş hur yu nan mis ti ki və ri ya ziy yat çı sı Pi fa qor 
olub. Bu söz Qə dim Yu na nıs tan da qı sa bir za man-
da çox po pul yar olub və “fi lo sof” rüt bə si cə miy yət 
için də ən hör mət li, müd rik adam la ra aid edi lib. 
Am ma məş hur Sok rat bu mə qa mı  özü nün şəx si 
nü mu nə siy lə po pul yar laş dı ran, müd rik li yi dil lər əz-
bə ri ol muş ilk şəxs ki mi ta ri xə dü şüb.
İl lər, əsr lər ke çir, qə dim si vi li za si ya lar ta rix səh nə-
sin dən bir-bir çı xır dı, la kin el min və in cə sə nə tin 
çox qə dim lər də ya ran mış bü tün sa hə lə ri ki mi, fəl-
sə fə də ya şa yır, in ki şaf edir, tək mil lə şir di. Hə min 
bu tək mil ləş mə pro se si bi zim gün lə rə dək da vam 

İl qar ƏL Fİ

çar lı ğı nın bən zər siz 

Dövlətin müəllimi
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Ana it ki si və qür bət 
gün lə ri

O, 1982-ci il də İra nın pay tax tı Teh-
ran da do ğu lub. Ata sı Azər bay can 
tür kü, ana sı isə fars qı zı dır. Ailə nin 
ilk öv la dı oğ lan olub. İkin ci qız öv lad 
dün ya ya gə lən də isə cə mi 24 ya şı olan 
gənc ana dün ya dan kö çüb. Kör pə nin 
adı nı Şə ğa yiğ (fars ca la lə de mək dir) 
qo yub lar. Bu fa ciədən sar sı lan ata qı-
zı na bax maq üçün da yə tut ma lı olur.

Am ma həm fa ciəvi it ki, həm də 
İran da baş ve rən sis tem də yi şik-
li yi ailə baş çı sı nı göz lə nil məz ad-
dım at ma ğa məc bur edir. O, cə mi 
üçay lıq olan kör pə ni, oğ lu nu da 
gö tü rüb da yə Nen ni ilə bir lik də 
Av ro pa ya mü ha ci rət edir. Nor ve-
çin pay tax tı Os lo şə hə rin də ki gü-
zə ran la rı ilk dövr də çə tin ol sa da, 
hə yat la rı təd ri cən yo lu na dü şür.

Şə ğa yi ğin hey rə ta miz qa bi liy-
yət lə ri və ca zi bə dar lı ğı çox er kən 
vaxt lar dan – cə mi 3 ya şın dan özü-
nü bü ru zə ver mə yə baş la yıb. Ar tıq 
hə min vaxt dan ailə də ki lər qı zın 
gə lə cək kar ye ra sı nın ifa çı lıq la bağ-
lı ola ca ğı nı yə qin et miş di lər.

Hə min vaxt dan o ar tıq müx tə lif 
rek lam çarx la rın da, te le vi zi ya şoula-
rın da çə kil mə yə baş la yıb. Bu nun 
nə ti cə sin də də kör pə qız məş hur 
kas tinq di rek to ru Kat ri na Ka rin-
ge bor qun ma raq dairə si nə dü şüb. 
Şə ğa yi ğın ata sı onun as sis ten ti nə 
qı zı nı nın şək li ni gös tə rir və onu sı-
naq dan ke çir mək üçün xa hiş edir. 
As sis tent kör pə nin ca zi bə dar gör kə-
min dən hey rə tə gə lib şək li di rek to-
ra gös tə rir, be lə lik lə,  se çim qə ti lə şir, 
Şə ğa yiğ müx tə lif uşaq ye mək lə ri-
nin rek lam çarx la rın da çə ki lir. Ar-
tıq bir il son ra ba la ca qı zın ob ra zı 
bir ne çə nə həng uşaq ye mək lə ri və 
uşaq ge yim lə ri şir kə ti nin si ma sı-
nı müəy yən ləş di rir di. O hə lə dün-
ya nı ta mam dərk et mə dən ailə nin 
gü zə ra nı nı xey li yax şı laş dır ma ğa 

nail ol muş du. 

Bu nun la be lə, ata sı ar tıq Av ro pa da 
ya şa maq fi k rin də de yil di, öv lad la-
rı nın qay ğı sız bö yü mə si üçün da ha 
təh lü kə siz bir öl kə yə köç mək fi k ri nə 
düş müş dü.

Ta le yi nə To ron to 
düş dü...

1987-ci il də ailə Ka na da ya kö çüb 
To ron to şə hə rin də məs kən sal dı. 
Şə hər ba la ca qı zın çox xo şu na gəl di, 
ora da kı mü hi tə alış maq üçün çə tin-
lik çək mə di. Üs tə lik, onun Av ro pa-
da qa zan dı ğı uğur lar ifa çı lıq kar ye-
ra sı nı Ka na da da da vam et dir mək 
üçün yax şı zə min ha zır la mış dı.

Şə ğa yiğ ye nə müx tə lif şou proq-
ram la rın da iş ti rak edir, rek lam ro-
lik lə rin də çə ki lir di. O, To ron to da 
çox po pul yar idi, xü su si lə İran dan 
gəl miş mü ha cir lər ba la ca qı zın ca-
zi bə dar lı ğı na və is te da dı na hey ran-
lıq la rı nı giz lə də bil mir di lər.

Şə ğa yiğ To ron to te le vi zi ya sı nın 
in gi lis, fran sız və fars dil lə rin də 
nü ma yiş et di ri lən “Ta mas ha T.V.” 
şou-proq ra mı nın apa rı cı sı ki mi 
efi  rə çı xan da isə cə mi 11 ya şı var dı. 
O, az son ra nəin ki To ron to da, hət-
ta bü tün Ka na da da bö yük şöh rət 
qa zan dı. Bu ya şın da ka na lın uşaq 
proq ra mı nın apa rı cı sı, əsas akt ri-
sa sı, müəl li fi  və di rek to ru ol maq 
ağ la sığ maz ha di səy di. Onun bu 
kar ye ra sı üç il da vam et di. Nə ti cə si 
də cə mi 13 ya şın da “The Youn gest 
Wri ter and Di rec tor” (“Ən gənc 
müəl lif və re jis sor”) ki mi nü fuz lu 
mü ka fa ta la yiq gö rül mə si ol du.

Ye ni yet mə ol sa da, ar tıq xey li sə-
nət təc rü bə si var dı, o da ha öz ar-
zu su nun ar dın ca ge də bi lər di.

Mo del və mü ğən ni 
Klaudia Links

Cə mi 15 ya şı olan da Şə ğa yiğ Əli-
za də Klaudia Links ki mi mo del kar-
ye ra sı na qə dəm qoy ma ğı qət et di. 

Onun Şərq qız la rı na məx sus tə bii 
gö zəl li yi, qü sur suz bə dən qu ru-
lu şu, hey rə ta miz ca zi bə dar lı ğı 
gə lə cək uğu la rı nın o qə dər də 
uzaq da ol ma dı ğın dan xə bər 
ve rir di. Links az son ra “Le-
vi’s” şir kə tin də mo del ki mi 

ça lış ma ğa baş la dı. Qı-
sa müd dət dən son ra 

onun bən zər siz si-
ma sı məş hur  dəb 

jur nal la rı  nın 
üz qa bı ğın da, 

qo şa sə hi-
fə lə rin də, 

pla kat lar-
da gö-
rün dü,

çə kil di yi rek lam çarx la rı bü tün öl-
kə ni do laş dı. Az son ra isə Klaudia 
Links ar tıq “Pep si” şir kə ti nin Ka na-
da da kı si ma sı na çev ril di.

Cə mi bir il son ra 16 yaş lı Klaudia 
Links özü nü mü ğən ni ki mi sı naq-
dan ke çir di. 1998-ci il də Los-An ce-
les də ya şa yan həm və tə ni, məş hur 
re jis sor və pro dü ser olan Con (Ca-
han gir) Qaff  a ri onun sə si ni len tə 
yaz dı və vi deogö rün tü lə ri ni len tə 
al dı. Az son ra  “Oh Daddy”, “Cha-
reh Cheih” və di gər mah nı la rı bö-
yük ma raq la qar şı lan dı. Az son ra 
o ar tıq ifa çı ki mi də ta nı nır dı.

Klaudia Links hə min il lər də ilk 
al bo mu nu din lə yi ci lə ri nə təq dim 
et di. Öz adı ilə  “Shag ha yegh” 
(“La lə”) ad lan dır dı ğı hə min al-
bom tez lik lə din lə yi ci lər ara sın da 
ge niş ya yıl dı, müəl li fi  nə san ba lı 
şöh rət qa zan dır dı, hətt  a tez lik-
lə ona  “The God dess Of Per sia” 
(“İran ila hə si”) adı ver di lər.

Bu nun la ya na şı, Klaudia Links 
mo del ki mi də fəaliy yə ti ni da vam et-
di rir di. 2001-ci il də cə mi 19 ya şı olan 
Links “CS MU (Ca na dian Search 
Miss Uni ver se)” və “T-era Pro duc-
tions” ki mi nə həng şir kət lər tə rə fi n-
dən nü fuz lu “The Best Print and Fas-
hion Mo del” (“Ən yax şı nəşr və dəb 
mo de li”) mü ka fa tı na la yiq gö rül dü.

Tər cü mə çi və akt ri sa
Klaudia Links şöh rə ti nin zir və-

sin də ol sa da, gə lə cə yi ba rə də cid-
di dü şü nür dü. O, To ron to Uni ver-
si te tin də tər cü mə çi ix ti sa sı üz rə 
təh sil al dı, mü ğən ni lik pe şə sin dən 
əl çək di, son ra isə hə ya tı nı ABŞ-
ın Los-An ce les şə hə ri ilə bağ la dı. 
Çox gü man ki, bu ad dı mı atan da 
Hol li vu da ya xın ol maq məq sə di 
gü dür dü. Şüb hə siz ki, göz qa maş-
dı rı cı gö zəl li yi ilə şöh rət qa zan mış 
bu şərq li qız ki ne ma toq raf çı la rın 
diq qə ti ni cəlb et mə yə bil məz di. 
Onun ek ran sə nə ti ilə ilk tə ma-
sı Ame ri ka nın məş hur “The West 
Wing” (“Qərb tə rə fi ”) se rialın da 
baş tut du. Kla duia Links hə min 
se rial da dün ya gö zə li nin ob ra zı nı 
ya rat dı. Ta ma şa çı la rın rə yi nə gö rə, 
Links pe şə kar akt ri sa ol ma sa da, 
qəh rə ma nı nın yad da qa lan ciz gi lə-
ri ni ya rat ma ğa nail olub.

Məhz bun dan son ra re jis sor lar 
Klaudia Link si öz fi lm lə ri nə də vət 
et mə yə baş la dı lar. O, 2005-ci il də 
re jis sor Pol Beyl sin “Ölüm ka hi ni” 
fi l min də baş ro la də vət olun du. 
Janr eti ba ri lə dəh şət fi l mi olan hə-
min ek ran əsə rin də Klaudia Links 
ölü lər al la hı na si ta yiş edən ölüm 
ka hi ni An nex te tin ob ra zı nı ya ra-
dıb.

O, 2007-ci il də re jis sor Kim Bas-
sın öz sse na ri si üz rə ek ran laş dır dı-
ğı “Qa dın cil dın də Şey tan” fi l min-
də əsas rol lar dan bi ri ni ifa et di. 
Hə min fi lm də Klaudia Links Ge ri 
Byu zi, De vid Kit, Lo ren so La mas 
ki mi po pul yar ifa çı lar la bir gə çə-
ki lib.

Klaudia Link sin rol al dı ğı növ-
bə ti ek ran əsə ri Neil Şul ma nın qu-
ru luş ver di yi “Le di Maq da le na” 
(2008) fi l mi dir. Links lent də Şərq 
gö zə li Şəh ri za dın ob ra zı nı ya ra dır. 

Klaudia Links şəx si hə ya tın da 
qal ma qal lar dan qaç ma ğa ça lış sa 
da, bə zən bu, müm kün ol mur. Elə 
məş hur mü ğən ni Maykl Cek so-
nun ailə si ilə bağ lı ya yı lan xə bər-
lər də bu qə bil dən dir.  “Jack son’s 
are co ming” (“Cek so nun gə li şi”) 
sə nəd li fi il min də onun Cek son lar 
ailə si ilə ya xın mü na si bət də ol-
du ğu bə rə də fi  kir lər səs lən miş di. 

Di gər mən bə lər isə bu nun hə qi qə-
tə uy ğun ol ma dı ğı nı id dia et miş-
di lər. Hə min mə qam da Link sin 
id dianı şərh et mək dən ya yın ma sı 
isə or ta ya müx tə lif fər ziy yə lər çı-
xar mış dı.

2008-ci il də Klaudia Links bey-
nəl xalq sor ğu nun nə ti cə lə ri nə gö-
rə, dün ya nın ən gö zəl qa dın la rı nın 
ilk 20-li yi nə da xil edi lib. Ara dan 
ke çən il lər onun gö zəl li yi nə zər rə 
qə dər də xə ləl gə tir mə yib.

Şə ğa yiğ Əli za də baş qa ad al-
tın da ya şa sa da, mən su biy yə ti ni 
unut mur, am ma mü sa hi bə lə rin-
dən bi rin də de di yi ki mi, ta le yi ona 
Azər bay can türk cə si öy rən mə yə 
im kan ver mə yib.

Klaudi ya Links ye nə də po-
dium la ra çı xır, bu nun la ya na şı, 
xey riy yə çi lik lə məş ğul olur, uşaq-
la rın mü da fi ə si la yi hə lə rin də iş ti-
rak edir, fi lm lər də çə ki lir.

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

Ana it ki si və qür bət Bu nun la be lə, ata sı ar tıq Av ro pa da 

Ne çə il lər dir ki, po dium la ra, səh nə lə rə, 
çə ki liş mey dan ça la rı na çı xır, son 
dəb lə ri nü ma yiş et di rir, mah nı lar ifa 
edir, film lər də çə ki lir, öz gö zəl li yi, 

ca zi bə dar lı ğı, zə rif li yi ilə ta ma şa çı la rın kön lü nü ov la yır...
Am ma çox la rı onun, əs lin də, dip lom lu tər cü mə çi ol du ğu nu 
bil mir...
Onu bö yük sev giy lə “İran ila hə si” ad lan dır sa lar da, əsl adı nın 
Klaudia Links yox, Şə ğa yiğ Əli za də ol du ğun dan, da mar la rın-
da Azər bay can tür kü nün qa nı ax dı ğın dan da çox la rı nın xə bə ri 
yox dur...
İn di dün ya nın ən gö zəl mo del lə ri sı ra sın da özü nə yer tut-
muş, adı Naomi Kemp bell, Klaudia Şif fer ki mi məş hur lar la 
ey ni sı ra da çə ki lən Kla u dia Link sin – Şə ğa yiğ Əli za də nin çox 
ma raq lı ömür he ka yə ti var...

üçün yax şı zə min ha zır la mış dı. ye ra sı na qə dəm qoy ma ğı qət et di. mo de li”) mü ka fa tı na la yiq gö rül dü. du ğu bə rə də fi  kir lər səs lən miş di. 

Dünyanı fəth edən 
azərbaycanlı gözəlge bor qun ma raq dairə si nə dü şüb. 

Şə ğa yi ğın ata sı onun as sis ten ti nə 
qı zı nı nın şək li ni gös tə rir və onu sı-
naq dan ke çir mək üçün xa hiş edir. 
As sis tent kör pə nin ca zi bə dar gör kə-
min dən hey rə tə gə lib şək li di rek to-
ra gös tə rir, be lə lik lə,  se çim qə ti lə şir, 
Şə ğa yiğ müx tə lif uşaq ye mək lə ri-
nin rek lam çarx la rın da çə ki lir. Ar-
tıq bir il son ra ba la ca qı zın ob ra zı 
bir ne çə nə həng uşaq ye mək lə ri və 
uşaq ge yim lə ri şir kə ti nin si ma sı-
nı müəy yən ləş di rir di. O hə lə dün-
ya nı ta mam dərk et mə dən ailə nin 
gü zə ra nı nı xey li yax şı laş dır ma ğa 

nail ol muş du. 

Onun Şərq qız la rı na məx sus tə bii 
gö zəl li yi, qü sur suz bə dən qu ru-
lu şu, hey rə ta miz ca zi bə dar lı ğı 
gə lə cək uğu la rı nın o qə dər də 
uzaq da ol ma dı ğın dan xə bər 
ve rir di. Links az son ra “Le-
vi’s” şir kə tin də mo del ki mi 

ça lış ma ğa baş la dı. Qı-
sa müd dət dən son ra 

onun bən zər siz si-
ma sı məş hur  dəb 

jur nal la rı  nın 
üz qa bı ğın da, 

qo şa sə hi-
fə lə rin də, 

pla kat lar-
da gö-
rün dü,

Tər cü mə çi və akt ri sa
Klaudia Links şöh rə ti nin zir və-

sin də ol sa da, gə lə cə yi ba rə də cid-
di dü şü nür dü. O, To ron to Uni ver-
si te tin də tər cü mə çi ix ti sa sı üz rə 
təh sil al dı, mü ğən ni lik pe şə sin dən 
əl çək di, son ra isə hə ya tı nı ABŞ-
ın Los-An ce les şə hə ri ilə bağ la dı. 
Çox gü man ki, bu ad dı mı atan da 
Hol li vu da ya xın ol maq məq sə di 
gü dür dü. Şüb hə siz ki, göz qa maş-
dı rı cı gö zəl li yi ilə şöh rət qa zan mış 
bu şərq li qız ki ne ma toq raf çı la rın 
diq qə ti ni cəlb et mə yə bil məz di. 
Onun ek ran sə nə ti ilə ilk tə ma-
sı Ame ri ka nın məş hur “The West 
Wing” (“Qərb tə rə fi ”) se rialın da 
baş tut du. Kla duia Links hə min 
se rial da dün ya gö zə li nin ob ra zı nı 
ya rat dı. Ta ma şa çı la rın rə yi nə gö rə, 
Links pe şə kar akt ri sa ol ma sa da, 
qəh rə ma nı nın yad da qa lan ciz gi lə-
ri ni ya rat ma ğa nail olub.

Di gər mən bə lər isə bu nun hə qi qə-
tə uy ğun ol ma dı ğı nı id dia et miş-
di lər. Hə min mə qam da Link sin 
id dianı şərh et mək dən ya yın ma sı 
isə or ta ya müx tə lif fər ziy yə lər çı-
xar mış dı.

2008-ci il də Klaudia Links bey-
nəl xalq sor ğu nun nə ti cə lə ri nə gö-
rə, dün ya nın ən gö zəl qa dın la rı nın 
ilk 20-li yi nə da xil edi lib. Ara dan 
ke çən il lər onun gö zəl li yi nə zər rə 
qə dər də xə ləl gə tir mə yib.

Şə ğa yiğ Əli za də baş qa ad al-
tın da ya şa sa da, mən su biy yə ti ni 
unut mur, am ma mü sa hi bə lə rin-
dən bi rin də de di yi ki mi, ta le yi ona 
Azər bay can türk cə si öy rən mə yə 
im kan ver mə yib.

Klaudi ya Links ye nə də po-
dium la ra çı xır, bu nun la ya na şı, 
xey riy yə çi lik lə məş ğul olur, uşaq-
la rın mü da fi ə si la yi hə lə rin də iş ti-
rak edir, fi lm lər də çə ki lir.

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

Onun Şərq qız la rı na məx sus tə bii Tər cü mə çi və akt ri sa Di gər mən bə lər isə bu nun hə qi qə-
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
1918-ci ilin ya yın da Ba kı ya xın-

lı ğın da Os man lı-Azər bay can hər-
bi qüv və lə ri nin hü cum la rın dan 
şi ma la qa çan L.Bi çe ra xo vun rus 
ka zak dəs tə si Dər bən di və Pet-
rovsk-Por tu ələ ke çi rə rək, Ru si-
ya ha ki miy yə ti ni bər pa et di. Be lə 
və ziy yət də N.Tar kovs ki dağ lı kö-
nül lü alay la rı ilə Xun za xa, ora-
dan da Te mir-xan-Şu ra ya yü rüş 
edə rək, bü tün böl gə nin ka zak lar 
tə rə fi n dən iş ğa lı nın qar şı sı nı al dı. 
Sent yab rın so nun da Os man lı və 
Azər bay can hər bi qüv və lə ri Dağ lı 
Res pub li ka sı na yar dı ma gəl di lər. 
Yu sif İz zət pa şa nın ko man dan-
lıq et di yi or du his sə lə ri okt yab rın 
6-da Dər bən di, 23-də Te mir-xan-
Şu ra nı, no yab rın 7-də Pet rovsk-
Por tu Bi çe ra xo vun rus-ka zak-er-
mə ni qüv və lə rin dən azad et di.

Okt yab rın 13-də Ə.Çer mo ye vin 
baş çı lı ğı ilə Dağ lı Res pub li ka sı 
hö ku mə ti Dər bən də, okt yab rın 
24-də isə Te mir-xan-Şu ra ya köç-
dü. Azər bay can hö ku mə ti onun 
nor mal fəaliy yə tə baş la ma sı üçün 
okt yab rın 8-də 1 mil yon ma nat 
faiz siz kre dit ayır dı. Bir ay son ra 
Dağ lı hö ku mə ti nin ma liy yə na zi ri 
Vas san Gə ray Ca ba gi yev Ba kı ya 
gə lə rək, Azər bay can hö ku mə tin-
dən ye ni – bu də fə 500 min ma-
nat həc min də ma liy yə yar dı mı 
al dı. Hə min vaxt Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti Dağ lı Res-
pub li ka sı na, həm çi nin tə mən na-
sız ola raq ya na caq, si lah-sur sat və 
s. gön də rir di. Nə ha yət, 1918-ci il 
no yab rın 28-də Azər bay can Xalq 

Cüm hu riy yə ti ilə 
Dağ lı Res pub li-
ka sı ara-
s ı n  d a 
m ü -

q a  v i  l ə 
bağ lan dı.

Mü qa vi lə ni Azər bay can tə rə fi n-
dən ti ca rət və sə na ye na zi ri Beh-
bud xan Ca van şir və ma liy yə na zi-
ri Məm məd Hə sən Ha cıns ki, Dağ lı 
hö ku mə ti nin sə la hiy yət li nü ma yən-
də lə ri – sə na ye və ti ca rət na zi ri Ba-
ha dur bəy Ma la çi xan və yol lar, poçt 
və te leq raf na zi ri İb ra him bəy 
Hey də rov im za la dı lar. Mü qa vi lə-
yə əsa sən, Azər bay can tə rə fi  Dağ lı 
hö ku mə ti nə 10 mil yon ma nat məb-
lə ğin də faiz siz kre dit ver di. Dağ lı 
hö ku mə ti bu bor cu 2 il müd də tin də 
buğ da ilə qay tar ma lı idi. Da ha son-
ra əla və ma liy yə yar dı mı, ya na caq 
və si lah-sur sat yar dım la rı gös tə ril di. 
No yab rın or ta la rın da Dağ lı Res pub-
li ka sı hö ku mə ti An tan ta nü ma yən-
də lə ri nin tə lə bi ilə Bi çe ra xov la ba rı-
şıq im za la dı. Os man lı-Azər bay can 
hər bi qüv və lə ri böl gə dən çı xa rıl dı.

1918- ci il no yab rın 12-də Te mir-
xan-Şu ra da Da ğıs tan, Çe çen və İn-
quş nü ma yən də lə ri nin bö yük top-
lan tı sı ça ğı rıl dı. Top lan tı iş ti rak çı la rı 
Dağ lı Res pub li ka sı hö ku mə ti nə tam 
eti mad nü ma yiş et dir di lər. No yab rın 
24-də Dağ lı Res pub li ka sı hö ku mə-
ti nin rəs mi or qa nı “Şi ma li Qaf qaz” 
qə ze ti çap edil mə yə baş lan dı. Qə ze-
tin ilk nöm rə sin də hö ku mə tin “Dağ-
lı la ra, kənd li lə rə, ka zak la ra, fəh lə lə-
rə, zi ya lı la ra!” mü ra ciəti dərc edil di. 
Bu ra da hö ku mə tin Da ğıs tan və Çe-
çe nis tan da və ziy yə tə nə za rət et di yi, 
bol şe vik qüv və lə ri nə qar şı qə ti mü-
ba ri zə apa rıl dı ğı bil di ri lir, Şi ma li 
Qaf qa zın bü tün xalq la rı nın, həm çi-
nin rus və ka zak əha li si nin hü quq la-
rı nın qo run ma sı na tə mi nat ve ri lir di. 

Dağ lı Res pub li ka sı hö ku mə-
ti Qaf qaz da kı in gi lis qüv və lə ri nin 
ko man da nı U.Tom-
so nun tək li fi  ilə 

dağ lı-ka zak mü-
na si bət lə ri ni nor-
mal laş dır maq üçün 
əmə li ad dım lar at dı.

De kab rın 10-da Ba kı da Dağ lı hö ku-
mə ti nü ma yən də si Şi ma li Qaf qa zın 
rus, ka zak əha li si nin təm sil çi lə ri ilə 
mü qa vi lə im za la dı. Bu sə nəd də rus 
əha li si nə ali döv lət ida rə çi li yin də iş ti-
rak hü qu qu ve ril di, ka zak hər bi dəs-
tə lə ri nin 40 min lik Dağ lı or du su nun 
tər ki bi nə da xil edil mə si qə ra ra alın dı. 
Bu ra zı laş ma ya əsa sən, de kab rın 15-
də Ə.Çer mo ye vin baş çı lıq et di yi hö-
ku mət is te fa ver di. De kab rın 19-da 
P.Kot se vin baş çı lı ğı ilə ye ni koali sion 
hö ku mət təş kil edil di. İki na zir pos tu 
ka zak la ra ay rıl dı. La kin in gi lis lə rin 
hi ma yə sin də olan L.Bi çe ra xo vun po-
zu cu luq fəaliy yə ti üzün dən ka zak lar 
Dağ lı hö ku mə ti ilə əmək daş lıq dan 
im ti na et di lər. De kab rın 31-də isə 
Tom son bil dir di ki, Dağ lı Res pub li-
ka sı nın sə la hiy yə ti Ros tov-Pet rovsk 
də mir yo lu xətt  i nə ki mi dir, on dan 
cə nub da kı Da ğıs tan əra zi si L.Bi çe-
ra xo vun fəaliy yət dairə si ola caq, 
Pet rovsk-Ba kı də mir yo lu, Pet rovsk 
və Dər bənd li man la rı mütt  ə fi q lə rin 
nə za rə ti al tın da qa la caq. İn gi lis ko-
man dan lı ğı bu ad dı mı ilə Şi ma li Qaf-
qaz xalq la rı nın bir li yi nə və bol şe vik 
tə ca vü zü nə qar şı mü ba ri zə si işi nə 
cid di zər bə vur du. Şi ma li Qaf qaz da 
“va hid və bö lün məz Ru si ya” uğ run-
da çı xış edən ge ne ral De ni ki nin Dağ-
lı Res pub li ka sı na qar şı tə ca vü zü nə 
şə rait ya ran dı.

Şi ma li Qaf qaz dağ lı xalq la rı nü-
ma yən də lə ri nin 1919-cu il yan va rın 
15-də Te mir-xan-Şu ra da ke çi ri lən 
yı ğın ca ğın da par la ment ya ra dıl-
ma sı qə ra ra alın dı. Yan va rın 20-də 
Dağ lı məc li si ad lı nü ma yən də li or-
qan ya ra dıl dı. Dağ lı xalq la rın mil li 
azad lıq mü ba ri zə si nin fəal iş ti rak-
çı sı, qu muq ic ti mai xa di mi Zü be-
yir Te mir xa nov Dağ lı məc li si nin 
– par la men tin səd ri se çil di. Bu xə-
bər Azər bay can da bö yük se vinc lə 
qar şı lan dı. Azər bay can Par la men ti 
bu mü na si bət lə 1919-cu il yan va rın 
25-də Dağ lı Res pub li ka sı na təb rik 
te leq ra mı gön dər di. Te leq ram da 
hər iki qar daş və qon şu cüm hu-
riy yət lə rin əl-ələ ve rib öz müs tə-
qil lik lə ri ni hər bir təh lü kə dən mü-

da fi əyə qa dir 
o l  m a  l a  r ı  n a 
d ə  r i n 
inam his si 
əks olun-
muş du.

1919-cu ilin əv və lin də De ni kin or du-
su Te rek vi la yə ti nə so xul du, in quş la rın 
mü qa vi mə ti ni çə tin lik lə də ol sa qı rıb, 
Vla di qaf qa zı ələ ke çir di. Dağ lı hö ku-
mə ti nin in gi lis ko man dan lı ğı və De ni-
kin lə da nı şıq la rı nə ti cə siz qal dı. De ni-
kin Dağ lı Res pub li ka sı nı ta nı maq dan 
bo yun qa çır dı və “Kö nül lü or du”nun 
ge ne ra lı Lya xo vu Te rek-Da ğıs tan di-
ya rı nın ha ki mi tə yin et di. Mar tın 5-də 
De ni kin or du su Çe çe nis ta na so xul du. 
Azər bay can hö ku mə ti Dağ lı Res pub li-
ka sı na qar şı hər bi tə ca vü zün da yan dı-
rıl ma sı üçün bü tün im kan la ra əl at dı: 
Dağ lı hö ku mə ti nə ye ni ma liy yə yar-
dı mı gös tər di, kö nül lü hər bi dəs tə lər 
və sa ni tar bri qa da la rı təş kil edil mə yə 
baş la dı, Ba kı da kı in gi lis mis si ya sın dan 
tə sir li təd bir lər gör mə si is tə nil di və s. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti ilə 
Dağ lı Res pub li ka sı ara sın da 1919-cu il 
yan va rın 9-da ye ni mü qa vi lə im za lan-
dı. Azər bay can tə rə fi n dən Fə tə li xan 
Xoys ki nin üçün cü hö ku mət ka bi nə-
sin də ər zaq na zi ri ol muş K.N.Liz qa rın 
və Dağ lı Res pub li ka sı nın Azər bay can-
da kı nü ma yən də si Əli xan Qan tə mi-
rin im za la dıq la rı bu mü qa vi lə yə gö rə 
Dağ lı Res pub li ka sı hö ku mə ti Azər-
bay ca na 50 va qon buğ da gön dər mə li, 
Azər bay can tə rə fi  isə pu du 60 ma nat-
dan haq qı nı dər hal ödə mə li idi. Bü tün 
ta xı lın mü qa vi lə nin im za lan ma sın-
dan son ra kı 4 ay ər zin də gön də ril-
mə si ra zı laş dı rıl dı. 1919-cu il fev ra lın 
23-də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
hö ku mə ti ilə Dağ lı Res pub li ka sı ara-
sın da üçün cü mü qa vi lə bağ lan dı. Bu 
mü qa vi lə yə əsa sən, Azər bay can tə rə-
fi  Dağ lı hö ku mə ti nə da ha 10 mil yon 
ma nat faiz siz kre dit ver mə yi öh də si nə 
gö tür dü. Bu və saitin 5 mil yon ma na tı 
dər hal ödə nil di. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
1919-cu ilin əv və lin də Şi ma li Qaf qa zın 
De ni kin tə rə fi n dən iş ğa lı na qar şı Dağ-
lı hö ku mə ti nə həm də dip lo ma tik və 
hər bi yar dım gös tər di. Fev ra lın 25-də 
öz sə la hiy yət li el çi si Əb dür rə him bəy 
Haq ver di ye vi Te mir-xan-Şu ra ya gön-
dər mə yi qə ra ra al dı. Mar tın 1-də Azər-
bay can hö ku mə ti De ni ki nə qə ti eti ra-
zı nı bil dir di. Şi ma li Qaf qa zın iş ğa lı nı 
bey nəl xalq ic ti maiy yə tin diq qə ti nə çat-

dır maq 
ü ç ü n 
a d -
dım-
l a r 
a t  d ı .

Mar tın 6-da Na zir lər Şu ra sı nın səd-
ri Fə tə li xan Xoys ki Ba kı da kı Mütt  ə-
fi q qo şun la rı nın ko man da nı ge ne ral 
U.Tom so na no ta təq dim et di. No ta da 
An tan ta döv lət lə rin dən “…qan tö kül-
mə si nin və bü tün Qaf qa zı bü rü yə bi-
lə cək bö yük yan ğı nın qar şı sı nı al maq 
məq sə di lə ge ne ral De ni ki nin Kö nül lü 
or du su nun Şi ma li Qaf qaz Dağ lı lar 
Xalq la rı İtt  i fa qı Res pub li ka sı na qar şı 
tə ca vüz kar hə rə kət lə ri nə dər hal son 
qoy ma sı üçün ən qə ti təd bir lər gö rül-
mə si” is tə nil di.

Azər bay can hö ku mə ti nin dip lo ma-
tik fəaliy yə ti nə ti cə sin də Gür cüs tan 
hö ku mə ti də mar tın 7-də De ni ki nin 
Dağ lı Res pub li ka sı əra zi si nə hü cu-
mu na eti ra zı nı bil dir di və Dağ lı hö-
ku mə ti nə yar dım gös tə rə cə yi ni elan 
et di. Dağ lı Res pub li ka sı üçün çox ağır 
bir vaxt da – mar tın 28-də Azər bay-
ca nın dip lo ma tik nü ma yən də li yi Te-
mir-xan-Şu ra da fəaliy yə tə baş la dı və 
elə hə min gün Azər bay can Xa ri ci İş lər 
Na zir li yi nə De ni kin or du su nun və rus 
ka zak la rı nın Te rek vi la yə ti nə, həm-
çi nin Çe çe nis ta na hü cum et mə lə ri 
haq qın da mə lu mat gön dər di. Ə.Haq-
ver di yev 1919-cu il mar tın 30-da öz eti-
mad na mə si ni Dağ lı Res pub li ka sı hö-
ku mə ti nin səd ri nə təq dim et di, 31-də 
isə bü tün na zir lər lə gö rüş dü və Dağ lı 
par la men ti nin ic la sın da iş ti rak et di.

Dağ lı Res pub li ka sı üçün son də rə cə 
ağır olan hə min gün lər də Azər bay can 
dip lo ma tik nü ma yən də li yi nin Te mir-
Xan-Şu ra da fəaliy yə tə baş la ma sı Dağ lı 
Res pub li ka sı və bü tün Şi ma li Qaf qaz 
xalq la rı na bö yük mə nə vi və si ya si yar-
dım idi. Ona gö rə də, Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti hö ku mə ti nin bu ad dı mı 
Şi ma li Qaf qaz da se vinc lə qar şı lan mış, 
ruh yük sək li yi do ğur muş du. Dip lo-
ma tik nü ma yən də lik Dağ lı Res pub li-
ka sın da kı Azər bay can və tən daş la rı ilə 
əla qə ya rat mış, on la rın hü quq la rı nın 
qo run ma sı, eh ti ya cı olan la ra yar dım 
gös tə ril mə si işi ni təş kil et miş di.

Davamı gələn sayımızda
Qabil ƏLİYEV,

Tarix elmləri doktoru,
professor

(Əv və li ötən sa yı mız da) Mü qa vi lə ni Azər bay can tə rə fi n-

AXC hö ku mə ti ya ran dı ğı ilk gün lər dən 
Dağ lı Res pub li ka sı ilə əla qə lə rin 
ge niş lən di ril mə si nə ça lı şır dı. Xa-
ri ci iş lər na zi ri M.H.Ha cıns ki nin 

1918-ci il iyu nun 26-da Dağ lı hö ku mə ti nin səd ri Ə.Çer mo ye-
və ün van la dı ğı mək tub da AXC-nin Dağ lı Res pub li ka sı ilə xoş 
mü na si bət lər qur maq is tə yi bil di ril miş di. Azər bay can tə rə fi 
Dağ lı hö ku mə ti nə və dağ lı əha li si nə si ya si, iq ti sa di və hər bi 
yar dım gös tər mək is ti qa mə tin də ar dı cıl səy gös tə rir di. 1918-
ci ilin iyun ayın da Azər bay can hö ku mə ti İn quş Mil li Şu ra sı nın 
xa hi şi ilə, in quş mü ca hid lə ri nə hər bi sur sat la yar dım et miş di.

no yab rın 28-də Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti ilə 

Dağ lı Res pub li-
ka sı ara-
s ı n  d a 
m ü -

q a  v i  l ə 
bağ lan dı.

ti Qaf qaz da kı in gi lis qüv və lə ri nin 
ko man da nı U.Tom-
so nun tək li fi  ilə 

dağ lı-ka zak mü-
na si bət lə ri ni nor-
mal laş dır maq üçün 
əmə li ad dım lar at dı.

da fi əyə qa dir 
o l  m a  l a  r ı  n a 
d ə  r i n 
inam his si 
əks olun-
muş du.

bey nəl xalq ic ti maiy yə tin diq qə ti nə çat-
dır maq 

ü ç ü n 
a d -
dım-
l a r 
a t  d ı .

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Dağlı Respublikasına yardımları
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On la rı se mi na ri ya 
bir ləş dir miş di...

Üze yir bəy Ağ ca bə di də dün ya-
ya göz açıb. Ata sı Əb dül hü seyn,  
xan qı zı Na tə va nın mir zə si, həm 
də onun Ağ ca bə di də ki mülk lə ri nə 
ca vab deh şəxs idi. Təh si li ni Şu şa-
da kı iki si nifl  i rus-ta tar mək tə bin də, 
da yı sı Ağa lar bəy Əli ver di bə yo vun 
sin fi n də al mış dı.

Müs lü mün ata sı isə Qa xın İli su 
kən din də do ğul muş du, son ra lar 
Vla di qaf qa za, ar dın ca isə Qroz nı ya 
köç müş dü. Müs lüm (Əb dül müs-
lüm) isə Qroz nı da dün ya ya göz aç-
mış, ilk təh si li ni bu ra da al mış dı.

Hər iki si uşaq lıq dan dər ra kə li, 
gö züaçıq, oxu yub-öy rən mə yə hə-
vəs li idi. Üs tə lik, hər iki si nin də 
ana dan gəl mə mu si qi qa bi liy yə ti 
var dı: Azər bay ca nın mu si qi be şi yi 
Şu şa da bö yü mə si Üze yi rin bu qa bi-
liy yə ti nin üzə çıx ma sı na bö yük tə-
sir gös tər miş di. Müs lü mün ailə sin-
də də mu si qi nin xü su si ye ri var dı. 

1899-cu il də Tifl  is ya xın lı ğın da kı 
Qo ri şə hə rin də yer lə şən Müəl lim lər 
Se mi na ri ya sın da təh sil al ma ğa gə-
lən 14 yaş lı ye ni yet mə lər on da hə lə 
ömür yo lun da az qa la 40 il qo şa ad-
dım la ya caq la rı nı bil mir di lər.

Be şil lik təh sil döv rü Üze yi rin və 
Müs lü mün dün ya gö rü şü nün for ma-
laş ma sın da əvə ze dil məz rol oy na dı. 
Xü su si lə, se mi na ri ya da dün ya mə-
də niy yə ti ilə ya xın dan ta nış ol du lar, 
mu si qi dərs lə rin də pro fes sional mu-
si qi nin əlifb  a sı nı səy lə öy rən di lər, 
Av ro pa mu si qi klas sik lə ri nin əsər-
lə ri ni mə nim sə mək lə ya na şı,  Üze-
yir  sk rip ka da və ba ri ton ad la nan 
nə fəs alə tin də çal ma ğı öy rən di, xalq 
mah nı nü mu nə lə ri ni no ta kö çür dü, 
uşaq lıq il lə rin dən ak kor deon da çal-
ma ğı, Azər bay can xalq mu si qi si ni ifa 
et mə yi ba ca ran Müs lüm isə sk rip ka 
və klar ne tə xü su si ma raq gös tər di. 
Üze yir mu si qi nə zə riy yə si ni öy rən-
mə yə da ha çox vaxt ayır sa da, Müs-
lüm skrip ka çı ki mi kon sert lər də iş ti-
rak edir, se mi na ri ya or kest rin də əsas 
mu si qi çi və di ri jor sa yı lır dı. 

Son ra lar on la rın ya şı dı və gə lə cək 
qo hu mu Əli Te re qu lov xa ti rə lə rin də 
ya za caq dı: “Üze yi rə, Müs lü mə və 
yol daş la rı mız dan bə zi lə ri nə qış və 
yaz tə til lə rin də evə get mək hə mi şə 
mü yəs sər ol mur du. Be lə vaxt lar da 
on lar pan sionat da qa lır dı lar. Bə zən 
bir ne çə gün lü yə Tifl  i sə, mə nim ya-
nı ma gə lir di lər. Gə lən də, əl bətt  ə, 
skrip ka la rı nı da öz lə ri ilə gə ti rir di lər 
və biz gün lə ri mi zi çox şən ke çi rir dik. 
Ope ra lar dan duet lər, triolar, ay rı-ay-
rı par ça lar bir-bi ri ni əvəz edir di. Ope-
ra ya get mək bi zim üçün ən bö yük 
se vinc olur du. Ta ma şa bi zə ləz zət 
ve rir, hə yə can lan dı rır dı. Son ra uzun 
müd dət ope ra ta ma şa sı nın müx tə lif 
par ça la rı, ari ya la rın ifa sı, akt yor la rın 
us ta lı ğı mü za ki rə edi lir di.”

Ay rı lıq on la rın dostluğunu 
daha da möh kəm lən dirdi...

1904-cü il də Qo ri se mi na ri ya sı nı bi-
ti rən dən son ra Üze yir və Müs lü mün 
yol la rı mü vəq qə ti də ol sa, ay rıl dı. 
Üze yir bəy Cəb ra yıl qə za sı nın Had rut 
kənd mək tə bi nə müəl lim tə yin edil di, 
bu ra da rus di li, he sab, ta rix və mu si-
qi dən dərs de di. Am ma 1905-1907-ci 
il lər də baş ve rən ha di sə lər onu Ba kı-
ya köç mək məc bu riy yə tin də qoy du. 
Bi bi hey bət də, son ra lar isə “Səadət” 
mək tə bin də dərs de di, ədə bi-pub li-
sis tik fəaliy yə tə baş la dı, «Hə yat» qə-
ze tin də tər cü mə çi, «İr şad» qə ze tin də 
əmək daş ki mi ça lış dı. Şüb hə siz, 1908-
ci il, yan va rın 12-də Şər qin ilk ope ra sı 
olan “Ley li və Məc nun”un ilk ta ma-
şa sı baş tu tan da ən çox se vi nən lər dən 
bi ri də Müs lüm Ma qo ma yev idi. Üze-
yir 1911-ci il də mu si qi təh si li al maq 
üçün Mosk va ya get di, am ma az son ra 
mad di eh ti yac üzün dən Ba kı ya qa yıt-
ma ğa məc bur ol du. 

Müs lüm bəy isə əv vəl cə  Qu zey 
Qaf qaz da, son ra isə Azər bay ca nın 
Lən kə ran ra yo nun da müəl lim ki mi 
ça lış dı, pe da qo ji fəaliy yə ti ilə bə ra bər, 
şa gird lər dən iba rət xor,  nə fəs li və 
sim li alət lər or kest ri və teatr dər nə yi 
təş kil  et di, üs tə lik, Tifl  is Pe da qo ji İns-
ti tu tun da uğur la im ta han lar dan ke çib 
şə hər mək təb lə rin də müəl lim ki mi 
ça lış maq hü qu qu qa zan dı.

Bu il lər Üze yir Ha cı bəy li və Müs-
lüm Ma qo ma ye vin püx tə ləş mə döv-
rü idi. Hətt  a ta le on la rı da ha da ya-
xın laş dır dı. Se mi na ri ya il lə rin dən 
baş la yan möh kəm dost luq qo hum lu-
ğa çev ril di, iki si də Te re qu lov lar ailə si 

ilə qo hum ol du, Üze yir bəy Mə ley kə, 
Müs lüm bəy isə Ba di gül ca mal xa nım 
Te re qu lo va ilə ev lən di. Üs tə lik, Müs-
lüm bəy 1911-ci il də Üze yi rin töv si yə-
si ilə Ba kı ya kö çüb Sa bun çu ra yo nun-
da tex ni ki  mək təb də müəl lim lik et di, 
ey ni za man da, şa gird lər dən iba rət xor 
və or kestr ya rat dı.

Am ma bü tün bun lar on la rın fun da-
men tal ya ra dı cı lıq əmək daş lı ğı üçün 
zə min dən baş qa bir şey de yil di...

İl ham lı ya ra dı cı lıq il lə ri
1909-1915-ci il lər Üze yir bə yin ya-

ra dı cı lı ğın da çox məh sul dar dövr-
dür. O, bir-bi ri nin ar dın ca “Şeyx 
Sə nan” (1909), “Rüs təm və Söh rab” 
(1910), “Şah Ab bas və Xur şid Ba-
nu” (1912), “Əs li və Kə rəm” (1912), 
“Ha run və Ley la” (1915) mu ğam 
ope ra la rı nın lib rett  o su nu, xalq das-
tan la rı və rə va yət lər, Fir dov si nin 
“Şah na mə” əsə ri nin mo tiv lə ri əsa-
sın da mu si qi əsər lə ri yaz dı. 

Müs lüm Ma qo ma yev isə  Üze-
yir bəy Ha cı bəy li ilə  sıx ya ra dı cı lıq 
əmək daş lı ğı na baş la dı,  onun ya rat-
dı ğı teatr trup pa sı nın rəh bə ri ol du, 
ope ra ta ma şa la rın da sk rip ka da ifa 
et di, 1912-ci il dən eti ba rən isə “Ley li 
və Məc nun”, “Əs li və Kə rəm”, “Şeyx 
Sə nan” ope ra la rı na və “O ol ma sın, 
bu ol sun”, “Ar şın mal alan” mu si qi li 
ko me di ya la rı na di ri jor luq et di. Bü tün 
bun lar la ya na şı, az son ra – 1916-cı il-
də ona bəs tə kar ki mi şöh rət gə ti rən 
ilk bö yük həcm li əsə ri ni - “Şah İs ma-
yıl” ope ra sı nı ya rat dı...  İl lər ke çə cək, 
əsər də ki As lan şa hın ari ya sı nı nə və si 
və ada şı, dün ya ca məş hur mü ğən ni 
Müs lüm Ma qo ma yev ifa edə cək di…

Əl bətt  ə, o dövr də, çar Ru si ya sı-
nın təz yi qi al tın da, möv hu ma tın, 

cə ha lət və sa vad sız lı ğın tüğ yan 
et di yi il lər də mil li mu si qi li 

teatr ya rat maq ide ya-
sı be lə, təh lü-

kə li idi.

Üze yir bəy, Müs lüm bəy və məs lək-
daş la rı ilk ope ra və mu si qi li teatr ta-
ma şa la rı nı ha zır la yan da cid di mad di-
mə nə vi çə tin lik lər lə qar şı la şıb, həd siz 
tə qib və təh qir lə rə mə ruz qa lıb lar. 

Qı sa sü rən müs tə qil lik il lə rin də 
Üze yir Ha cı bəy li və Müs lüm Ma-
qo ma yev bü tün bi lik və ba ca rıq-
la rı nı mil li döv lət çi li yin möh kəm-
lən mə si nə həsr edib lər. Üze yir bəy 
“Azər bay can” qə ze ti nin re dak to ru, 
ilk mil li mar şı mı zın müəl li fi  ki mi, 
Müs lüm bəy mu si qi təş ki lat çı sı ki-
mi əlin dən gə lə ni əsir gə mə yib... 

Ye ni qu ru lu şa zo rən xid mət
Ağ la gəl məz rep res si ya lar la qu-

ru lan So vet ha ki miy yə ti nin ilk il lə-
rin də Üze yir Ha cı bəy li də Müs lüm 
Ma qo ma yev də cis ma ni cə hət dən 
məhv ol maq təh lü kə si ilə üz lə şib lər.

Hə min il lər də Üze yir Ha cı bəy li nin 
adı tez-tez “xalq düş mən lə ri” sı ra sın da 
səs lən mə yə baş la mış dı. Hətt  a 1920-ci il-
də “Cəl lad” lə qəb li Pank ra tov bəs tə ka rı 
gül lə lə mək is tə miş, təh lü kə sırf tə sa düf 
nə ti cə sin də so vuş muş du. Əqi də cə qa tı 
kom mu nist olan qay nı Hə nə fi  Te re qu-
lov təh lü kə siz lik ida rə si şö bə rəis lə rin-
dən bi ri nin ma sa sı üs tün də haq qın da 
gül lə lən mə hök mü çı xa rı lan 59 nə fə rin 
si ya hı sın da Üze yi rin də adı nı gö rüb, 
tez Nə ri man Nə ri ma no vun ya nı na ge-
də rək ona və ziy yə ti da nı şıb. Nə ri ma-
nov hə min si ya hı nı tə ləb edib, bəs tə-
ka ra bir müd dət Ba kı dan uzaq laş ma ğı 
məs lə hət gö rüb. Ey ni za man da, Pa ris 
Sülh konf ran sı na get miş qar da şı Cey-
hun bəy Ha cı bəy li nin də Fran sa da si ya-
si mü ha cir ki mi qal ma sı onun ba şı üzə-
rin dən Do mokl qı lın cı ki mi asıl mış dı.

O, 20-ci il lər də da ha çox təş ki la ti iş lər və 
nə zə riy yə ilə məş ğul ol du, Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı nı ya rat dı.

Müs lüm Ma qo ma ye vin də təş-
ki lat çı lıq qa bi liy yə ti son ra lar onun 
Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis-
sar lı ğın da sə nət şö bə si nin mü di ri və 
Azər bay can Ra dio Mər kə zin də mu-
si qi rəh bə ri ki mi bir sı ra mə su liy yət li  
və zi fə lər də ça lış ma sı na im kan ya rat-
dı, Türk Döv lət Teat rı nın di rek to ru, 
Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let 
Teat rı nın di rek to ru, bə dii rəh bə ri və 
di ri jo ru və zi fə lə ri ni  uğur la ye ri nə ye-
tir di. Mu ğam la rı mı zı də rin dən bi lən 
bəs tə kar, Azər bay can xalq mah nı la-
rı nın no ta sa lın ma sın da bö yük əmək 
sərf et di. 1927-ci il də Ü. Ha cı bəy li  ilə 
bir gə “Azər bay can türk el nəğ mə lə-
ri” məc muəsi ni tər tib et di, 300-dən 
ar tıq  xalq mah nı sı nı və oyun ha va la-
rı nı no ta al dı. Azər bay can mu si qi sin-
də mu ğa mın no ta ya zıl ma sın da ilk 
təc rü bə də Müs lüm bə yə məx sus dur 
– o, “Rast” mu ğa mı nı no ta kö çü rüb.

Mə şum 1937-ci il və 
Üzeyirin 11 il lik tən ha lı ğı 

Hə min təh lü kə hər iki sə nət ka rı 
ömür lə ri nin axı rı na can iz lə di. Xü su si-
lə, 30-cu il lər rep res si ya sı baş la yan da 
Üze yir Ha cı bəy li də, Müs lüm Ma qo-
ma yev də hə yat la rı nın sı ğor ta lan ma-
dıq la rı nı çox gö zəl an la yır dı lar.

1935-ci il də Müs lüm Ma qo ma ye-
vin  ya ra dı cı lı ğın da   əhə miy yət li 
yer tu tan “Nər giz” ope ra sı nın ilk 
ta ma şa sı baş tut du. Hə min ope ra ya 
gö rə o Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi fəx ri 
adı na la yiq gö rül dü.

Bəs tə ka rın “Xo ruz bəy”  sa ti rik 
mu si qi li ko me di ya sı, “Də li Mux-
tar”  ba le ti və “Mə həb bət”  (ta mam-
lan ma mış) ope ra sı, mil li sim fo nik 
janr da ya rat dı ğı əsər lər Azər bay can 
mu si qi ta ri xi xə zi nə si nə da xil edil di.

1937-ci il, ap re lin 30-da isə Üze yir 
Ha cı bəy li nin mo nu men tal “Ko roğ lu” 
ope ra sı nın ilk ta ma şa sı bö yük uğur la 
keç di. Ta ma şa dan cə mi üç ay son ra, 
iyu lun 23-də isə  bəs tə kar sa diq dos-
tu nu itir di – Müs lüm Ma qo ma yev 
dün ya sı nı də yiş di.  “Bəs tə kar Müs-
lüm Ma qo ma yev Azər bay can mu si qi 
sə nə ti nin in ki şa fı yo lun da du ran bü-
tün ma neələ ri aman sız ca sı na məhv 
edən cə sa rət li no va tor, hə qi qi realist, 
öz ma hiy yə ti və məq sə di eti ba ri lə sırf 
xalq bəs tə ka rı idi”, - o, az son ra ya za-
caq dı.

1938-ci il də Mosk va da ke çi ri lən 
Azər bay can in cə sə nə ti de ka da sın da 
“Ar şın mal alan”, “Ko roğ lu” ope ra-
la rı bö yük ma raq la qar şı la nır. Məhz 
“El lər ata sı” Sta li nin gənc lik il lə rin də 
ta ma şa et di yi “Ar şın mal alan” ope ret-
ta sı na sev gi si bəs tə ka rı təh lü kə lər dən 
xi las edib, ona la yiq ol du ğu şöh rə ti, 
həm də SS Rİ Xalq ar tis ti fəx ri adı nı 
və Döv lət Mü ka fa tı nı, çox lu mü ka fat, 
təl tif və və zi fə kür sü lə ri ni bəxş edib. 
Am ma hə ya tı nın son il lə rin də mə nə vi 
sı xın tı lar ya şa yan Üze yir bəy üzə rin də 
iş lə di yi “Fi ru zə” ope ra sı nı ta mam la ya 
bil mə yib. Dos tu nun adı nı da şı yan nə-
və Müs lü mün do ğul ma sı na həd siz 
se vin sə də, kör pə nin ata sı, ki no rəs sa-
mı Mə həm mə din 1943-cü il də mü ha-
ri bə də hə lak ol ma sı onun üçün da ha 
bir zər bə olur. Üze yir bə yin cə mi 63 
ya şın da – 1948-ci il, no yab rın 23-də 
hə yat la vi da laş ma sı ke çir di yi mə nə vi 
sar sın tı la rın nə ti cə si idi.

Bu gün fəxr lə de yə bi lə rik ki, Üze-
yir Ha cı bəy li Azər bay can mu si qi mə-
də niy yə ti ta ri xin də ye ni is ti qa mət ya-
ra dıb və mil li bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
özü lü nü qo yub. Müs lüm Ma qo ma yev 
isə mu si qi mə də niy yə ti mi zin for ma-
laş ma sın da və zən gin ləş mə sin də əvəz-
siz xid mət lər gös tə rib...

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

On la rı se mi na ri ya 

Hər il sent yab rın 18-i 
Azər bay can da 
Mu si qi gü-
nü ki mi 

tən tə nə ilə qeyd edi lir. 
1885-ci ilin hə min gü nün də 
son ra lar Azər bay can pro fes-
sional mu si qi si nin tə mə li-
ni qoy muş, mil li bəs tə kar lıq 
mək tə bi mi zi ya rat mış, ey ni 
za man da, mu si qi mə də niy yə ti-
mi zin in ki şa fı na bö yük töh fə-
lər ver miş iki gör kəm li sə nət-
kar – Üze yir bəy Ha cı bəy li və 
Müs lüm Ma qo ma yev dün ya ya 
gə lib lər.
Hər iki sə nət fə daisi nin ana-
dan ol ma sı nın 130 il lik yu bi-
le yi hər il döv lət sə viy yə sin də, 
müx tə lif təd bir lər lə qeyd edi-
lir. 

Əl bətt  ə, o dövr də, çar Ru si ya sı-
nın təz yi qi al tın da, möv hu ma tın, 

cə ha lət və sa vad sız lı ğın tüğ yan 
et di yi il lər də mil li mu si qi li 

teatr ya rat maq ide ya-
sı be lə, təh lü-

kə li idi.

il sent yab rın 18-i 
Azər bay can da 
Mu si qi gü-

Ay rı lıq on la rın dostluğunu ilə qo hum ol du, Üze yir bəy Mə ley kə, Üze yir bəy, Müs lüm bəy və məs lək-

Musiqimizin 
qoşa qanadı
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Azər bay ca nın 
musiqi mək tə bi
XIX əs rin or ta la rın da Şu şa zi-

ya lı la rı nın ev lə rin də o dövr üçün 
na dir sa yı la bi lə cək say da ki tab-
lar top lan mış dı. On la rın ək sə riy-
yə ti çap edi lən yox, kal liq ra fi k 
ki tab lar idi. Be lə ki tab la rın bə-
zi lə ri nin ya şı yü zil lik lər lə öl çü-
lür dü. Şu şa lı lar, əsa sən, mu si qi 
haq qın da ki tab la ra üs tün lük 
ve rir di lər. Bu ki tab lar ara sın da 
Sə fi əd din Ur mə vi nin (XIII əsr), 
Əb dül qa dir Ma ra ğa yi nin (XIV 
əsr), Mir zə bə yin (XVIII əsr) iş-
lə ri nə rast gəl mək olar dı.

Şu şa sa kin lə ri sim li mu si qi 
alət lə ri ba rə də elə şey lər bi lir-
di lər ki, onu müasir mu si qi çi-
lər be lə, tə səv vür edə bil məz lər. 
On lar eks pe ri ment lər edə rək 
mu si qi alət lə ri ya ra dır, möv cud 
alət lə rin for ma sı nı də yi şir, on la rı 
tək mil ləş di rir di lər. Şə hər də təş-
kil olu nan “Mu si qi məc lis”lə rin-
də alət lər də ifa tex ni ka sı, on la rın 
ha zır lan ma sı üsul la rı nü ma yiş 
et di ri lir di.

1880-ci il də rəs sam, xətt  at, 
döv rü nün məş hur mu si qi nə-
zə riy yə çi si və şairi Mir Möh sün 
Nəv vab ta nın mış xa nən də (vir-
tuoz tar zən) Ha cı Hü sü ilə bir-
lik də Şu şa da Azər bay can da ən 
bö yük “Mu si qi çi lər məc li si”ni 
tə sis edib. Bu məc lis də mu si qi-
nin es te tik prob lem lə ri, ifa çı lıq 
və mu ğam sə nə ti nə dair mü-
za ki rə lər apa rı lır dı.  Mək təb də 
fəal iş ti rak et miş şəxs lə rin ço xu 
son ra lar pe şə kar la ra, hətt  a əf-
sa nə yə çev ril di lər, Azər bay can 
mu si qi si nin si ma sı nı təş kil 
et di lər. On la rın ara sın-
da xa nən də və sa zən də 
Mə şə di Cə mil Əmi ro-
vun, İs lam Ab dul la ye-
vin, Se yid Şu şins ki nin, 
məş hur ifa çı Ha cı Hü sü-
nün, müasir Azər bay can 
ta rı nın ya ra dı cı sı Sa dıq-
ca nın (Mir zə Sa dıq) ad la-
rı nı çək mək olar. 

Fak ti ki ola raq, məhz o dövr lər-
də xalq mu si qi si aka de mik, pe-
şə kar mu si qi yə çev ri lə rək mil li 
mu si qi for ma sı nı al dı.

Və elə hə min məc li sin ya ra dıl-
dı ğı il də son ra lar vir tuoz tar us-
ta sı na çev ril miş bir şəxs dün ya ya 
gəl di. Bu, Qur ban Pi ri mov idi. O, 
4 ya şın da ikən tar da çal ma ğı öy-
rə nir. Onun bir çox müəl lim lə ri 
var idi, ki fa yət qə dər ya şı olan 
ba ba sı Va leh isə Qa ra bağ aşı ğı 
idi. O dövr də Şu şa da dün yə vi 
mək təb lər fəaliy yət gös tə rir di. 
Çün ki zi ya lı lar şə hə ri nin ək sər 
sa kin lə ri uşaq la rı nı köh nə dən 
qal mış məd rə sə lə rə ver mək is-
tə mir di lər. Gənc Qur ban da be-
lə mək təb lər dən bi ri ni bi ti rib. 
Önəm li mə qam lar dan bi ri on dan 
iba rət dir ki, Qur ba nın müəl lim-
lə ri həm də yax şı tər bi yə çi imiş-

lər: on lar hər za man uşaq la rın 
is te da dı nın par la ma sı na yar dım 
edib lər. On la rın ya şa dıq la rı ki-
çik, cə mi bir ne çə ki lo met ri əha tə 
edən ba la ca dün ya, əsl azad ya-
ra dı cı lıq dün ya sı idi.

Qo hum la rı və müəl lim lə-
ri Qur ba na Sa dıq ca nın ya nı na 
get mə yi məs lə hət gö rür dü lər. 
La kin o, dağ kən di olan Ab dal 
Gü lab lı da, müəl lim isə şə hə rin 
özün də ya şa yır dı. Üs tə lik, Sa-
dıq can çox vaxt sə fər lər də olur-
du. Be lə lik lə, Sa dıq ca nın ilk tə-
lə bə si olan 13 yaş lı Qur ban hər 
də fə dərs al maq üçün ki lo metr-
lər lə yol qət edir di.

Uğur
1905-ci il Azər bay can üçün 

ağır keç di. Bir tə rəf dən Ru si ya-
da ya şa nan in qi lab, di gər yan-
dan da İran da bir-bi ri ni əvəz 
edən in qi lab lar və və tən daş qar-
şı dur ma la rı sa kit, gö zəl hə ya ta 
alış mış Şu şa ya da tə sir siz ötüş-
mə di. O dövr də gənc mu si qi çi 
Qur ban tar da ifa et mək yo lu ilə 
cü zi qa zanc əl də edir di. Am ma 
eh ti yac lar get dik cə ar tır dı. O, 
Gən cə yə kö çə rək, məş hur xa-
nən də Cab bar Qar yağ dıoğ lu nun 
triosun da ça lış ma ğa baş la dı.

Trioda Cab bar Qar yağ dıoğ lu-
nu tar da Qur ban Pi ri mov,  ka-
man ça da Sa şa Oqa ne zaş vi li 
mü şa yiət edir di. Çox keç mə-
dən üç lü yün çı xış la rı nın so ra ğı 
Qaf qa zın sər həd lə ri ni aş dı. Trio 
ina nıl maz uğur lar qa zan dı və 
Pi ri mov üçün ya ra dı cı lıq ba xı-
mın dan əsl in ki şa fa yol açan bir 
mək təb ro lu oy na dı.

“Mu si qi pe şə kar lı ğı bir ne çə 
kom po nent dən iba rət kok teyl dir: 
fər di is te dad, ça lış qan lıq, yax şı 
müəl lim lər və şə rait”, - de yə, tar-
zən Ay dın Məm mə dov bil di rir: 
“Şu şa, bu “mu si qi mət bə xi” ol-
ma say dı, Qur ban Pi ri mov ki mi, 
onun müəl lim lə ri ki mi in san lar da 
ol maz dı lar. Am ma bu gün Qur-
ban Pi ri mov bi zim üçün ifa çı lıq da 
eta lo na çev ri lib. Hər kəs bi lir ki, 
Mi ka yıl Müş fi q məş hur “Oxu tar” 
şe i ri ni məhz döv rün da hi us ta dı 
ol muş Pi ri mo va həsr et miş di”.

Q.Pi ri mo vun ya ra dı cı lı ğı 
mil li ope ra ilə ay rıl maz şə kil-
də bağ lı dır. O, Azər bay ca nın 
ilk mil li ope ra sı olan “Ley li və 
Məc nun”un səh nə ləş di ril mə si 
za ma nı or kestr də yer alıb. Qur-
ban Pi ri mov Azər bay can Ope ra 
və Ba let Teat rı ya ra nan dan öm-
rü nün so nu na dək ora da iş lə yib. 

Bu, təx mi nən, 40 il de mək dir. 
1929-cu il də Pi ri mov Azər bay-
can SSR-in əmək dar ar tis ti, 
1931-ci il də isə Xalq ar tis ti adı na 
la yiq gö rü lüb. 1938-ci və 1939-
cu il lər də o, Mosk va da Azər-
bay can İn cə sə nə ti De ka da sın-
da və Xalq alət lə ri ifa çı la rı nın 
Ümu mitt  i faq mü sa bi qə sin də 
uğur la çı xış edib.

Bö yük Və tən mü ha ri bə si il-
lə rin də Qur ban Pi ri mov di gər 
in cə sə nət us ta la rı ilə bir lik də 
də fə lər lə əs gər lər qar şı sın da, 
həm çi nin, hos pi tal da müali cə 
alan ya ra lı lar qar şı sın da çı xış lar 
edib. O, müəl lim lik lə də məş ğul 
idi. Pi ri mo vun tə lə bə lə ri ara-
sın da Azər bay can SSR-in Xalq 
ar tis ti Bəh ram Man su ro vun, 
Hə bib Bay ra mo vun, Sər vər İb-
ra hi mo vun ad la rı nı çək mək 
olar.

Q.Pi ri mov qram mo fon val la rı-
na mu ğam lar da ya zır dı. Onun 
ifa sın da ən key fi y yət li ya zı nı Ri-
qa da bu ra xıl mış val lar dan din lə-
mək olar.

İl lər son ra ar tıq ya şa dol muş 
us tad sə nət kar “Mə də niy yət və 
in cə sə nət” jur na lın da (1955) şa-
gird ol du ğu il lə ri xa tır la ya raq 
ya zır dı: “Yax şı gün lər idi. Doğ-
ma şə hə rim də çox say da da hi 
in san lar var idi. On lar dan bi ri 
də müəl li mim Mir zə Sa dıq idi. 
Mir zə Sa dıq nəin ki bö yük us-
tad, həm də ya ra dı cı lıq la bağ lı 
gə lə cə yi ay dın təs vir edən bir 
in san idi. Gənc lik il lə ri mi ya-
da sal dıq da dü şü nü rəm ki, hə-
ya tım da ən par laq iz lə ri məhz 
onun ifa la rı, dərs lə ri qo yub”.

Qur ban Pi ri mov Na bat xa nım 
Ağa lar qı zı ilə ev li idi. On la rın 
4 öv la dı var idi: Əs gər, Sa ra, Ta-
ma ra, Adi lə. Mu si qi çi 29 av qust, 
1965-ci il də Ba kı da dün ya sı nı 
də yi şib. 

1880-ci ilin okt yab rın da dün-
ya ya göz aç mış Qur ban Pi ri mo-
vun do ğum gü nün dən az qa la 
əsr yarım vaxt ke çir. Am ma, 

hə qi qə tən də, sə nət kar 
öm rü vaxt la öl çül-

mür, əbə di dir.
Mə hər rəm

ZEY NAL

Azər bay ca nın Fak ti ki ola raq, məhz o dövr lər-

Şu şa qa la sı nın ya ra dı cı sı olan Pə na hə li 
xa nın ağ lı na gəl məz di ki, təx mi nən, 
100 il son ra onun bö yü dü yü şə hər 
əsl mə də niy yət mər kə zi nə, ya ra dı cı 

in san lar dan iba rət bir ne çə nəs lin mək tə bi nə çev ri lə cək.
İna nıl maz də rə cə də məh sul dar tor paq, mi ne ral su lar, dağ 
ha va sı in san lar da əla əh val ya ra dır dı və on lar da bu gö zəl li-
yi vəsf et mək is tə yi or ta ya çı xır dı. Üs tə lik, Şu şa da in san lar 
heç za man yox sul luq dan əziy yət çək mə yib lər. On la rın ək sə-
riy yə ti hət ta zən gin olub, ailə lər İra nı, Hin dis ta nı, Ru si ya nı 
gə zib lər.

lə ri həm də yax şı tər bi yə çi imiş- triosun da ça lış ma ğa baş la dı. rü nün so nu na dək ora da iş lə yib.

Qurban 
Pirimovun 

sənət məktəbiza ki rə lər apa rı lır dı.  Mək təb də 
fəal iş ti rak et miş şəxs lə rin ço xu 
son ra lar pe şə kar la ra, hətt  a əf-
sa nə yə çev ril di lər, Azər bay can 
mu si qi si nin si ma sı nı təş kil 
et di lər. On la rın ara sın-
da xa nən də və sa zən də 
Mə şə di Cə mil Əmi ro-
vun, İs lam Ab dul la ye-
vin, Se yid Şu şins ki nin, 
məş hur ifa çı Ha cı Hü sü-
nün, müasir Azər bay can 
ta rı nın ya ra dı cı sı Sa dıq-
ca nın (Mir zə Sa dıq) ad la-
rı nı çək mək olar. 

vun do ğum gü nün dən az qa la 
əsr yarım vaxt ke çir. Am ma, 

hə qi qə tən də, sə nət kar 
öm rü vaxt la öl çül-

mür, əbə di dir.
Mə hər rəm

ZEY NAL

sənət məktəbisənət məktəbi
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Ma raq lı dır, gö rə sən, 1955-ci 

ilin av qus tun da is tis ma ra ha zır 
olan tu nel dən xə bər dar ol duq-
la rı nı bil di rə rək, bu ameika-
in gi lis pla nı nı lap əv vəl dən 
biabır çı lıq la faş edib açıq la maq 
olar dı? Tə bii ki, olar dı. Am ma 
KQB-nin rəh bər li yi üçün o vaxt 
Bley kin təh lü kə siz li yi bö yük 
əhə miy yət kəsb edir di. On dan 
alı nan in for ma si ya lar o qə dər 
qiy mət li idi ki, bu kəş fi y yat çı-
nın təh lü kə siz li yi priori tet sa-
yı lır dı. Tə bii ki, kəş fi y yat çı nın 
aş kar lan dı ğı nı hiss edən ki mi, 
onu da Kim Fil bi, Mak leyn, Ber-
ces ki mi Mosk va ya qa çı ra bi-
lər di lər. Am ma hə min dövr də 
So vet kəş fi y ya tı nın rəh bər lə ri 
bö yük gö tür-qoy dan son ra bu 
qə naətə gəl di lər ki, Ber lin tu ne-
liy lə Qər bə axan mə lu mat Bley-
kin in for ma si ya la rın dan qat-qat 
də yər siz dir. Odur ki, bu tu ne lin 
sir ri ni so vet kəş fi y yat çı la rı da, 
ey nən öz lə ri nin ame ri ka lı həm-
kar la rı ki mi qo ru yur du lar. 

Təh lü kə siz lik təd bir lə ri nin 
miq ya sı si zə ay dın ol sun de yə, 
söy lə yim ki, Al ma ni ya da iş lə yən 
heç bir so vet və tən da şı, o cüm lə-
dən, hətt  a so vet qo şun bir ləş mə-
si nin ko man da nı mar şal Qreç-
ko, Ber lin də ki KQB apa ra tı nın 
rəh bə ri ge ne ral Pi tov ra nov be lə, 
tu nel ba rə də mə lu mat lan dı rıl-
ma mış dı...

İn di də Ber lin tu ne liy lə 
ötü rü lən in for ma si ya lar 
haq da.. Ümu mi-
lik də üç ka bel 
din lə mə al-
tın day dı. 

Hə min ka bel lər lə 1200 qo şul ma 
ka na lı iş lə yir di ki, on la rın 500-ü 
bü tün 24 saat ər zin də ak tiv idi. 28 
te leq raf, 121 te le fon xətt  i fa si lə siz 
ya zı lır dı. Bu məq səd lə yüz lər lə 
maq ni to fon dan is ti fa də olu nur du. 
Cə mi 443 min da nı şıq qey də alın-
mış dı ki, on lar dan 386 mi ni so vet, 
75 mi ni Şər qi Al ma ni ya ya aid idi. 
Bu ma te rial lar əsa sın da 1750 kəş-
fi y yat mə lu ma tı ha zır lan mış dı.

Ame ri ka mən bə lə ri de yir ki, 
tu nel va si tə siy lə So vet lə rin Ber-
lin də ki si ya si ak si ya la rı, qo şun-
la rın dis lo ka si ya sı, təc hi za tı nın 
ye ni ləş di ril mə si ba rə də qiy mət li 
mə lu mat lar top lan mış dı. Bu nun-
la ya na şı, SS Rİ-nin nü və proq-
ra mın da iş ti rak edən şəxs lər, bu 
proq ra mın is ti qa mət lə ri, nü və 
ob yekt lə ri nin ye ri, Al ma ni ya da 
ura nın çı xa rıl ma sıy la məş ğul olan 
“Vis mut” ad lı məx fi  kom bi na tın 
fəaliy yə ti haq da qiy mət li mə lu-
mat lar alın mış dı. Bu nun la ya na şı 
so vet kəş fi y yat və əks-kəş fi y yat 
or qan la rı, Al ma ni ya De mok ra-
tik Res pub li ka sı nın təh lü kə siz lik 
qüv və lə ri ba rə də də in for ma si ya 
top lan mış dı. SS Rİ-nin or du kəş-
fi y ya tı nın 350 əmək da şı, o cüm lə-
dən də Al ma ni ya sər həd lə rin dən 
uzaq lar da – Tür ki yə və İran da 
fəaliy yət gös tə rən şəxs lər haq da 
mü fəs səl mə lu mat top lan-
mış dı...

Tə bii ki, ame ri ka lı lar üçün ma-
ra qlı olan mə lu mat la rın bə zi lə ri 
düş mə nə bi lə rək dən ötü rü lən de-
zin for ma si ya lar idi. Am ma so vet 
kəş fi y yat çı la rı on la rı şüb hə lən-
dir mə mək və Lon don da iş lə yən 
Bley ki qo ru maq üçün hə qi qi mə-
lu mat la rın da qar şı sı nı al mır dı lar.

1956-cı ilin yaz ay la rın da KQB-
nin rəh bər li yi gör dü ki, “Ber lin 
tu ne li”nin fəaliy yə ti nin da va mı 
SS Rİ-nin döv lət ma raq la rı na zid-
dir və bu ob yek tin faş edil mə si 
qə ra ra alın dı. İş elə gə tir di ki, bu 
əmə liy yat vaxt eti ba riy lə döv lət 
baş çı sı Xruş şo vun İn gil tə rə yə 
rəs mi sə fə riy lə üst-üs tə düş dü. 
Kəş fi y yat rəh bər lə ri nə Xruş şo-
vun tap şı rı ğı be lə idi: Tu nel elə 
faş edil mə li dir ki, Corc Bleyk 
təh lü kə yə mə ruz qal ma sın və bu 
əmə liy yat da yal nız ame ri ka lı lar 
biabır olun sun, in gi lis lə rin iş ti ra-
kı isə qə tiy yən hal lan ma sın.

Be lə lik lə, 1956-cı ilin ap re lin də 
Ber li nə bir ne çə gün güc lü ley san 
yağ dı və ya ğış su la rı gu ya uzaq 
ra bi tə xət lə rin də “qı sa qa pan ma-
la ra” sə bəb ol du. Rəs mi mə lu-
mat be lə idi. 

Ap re lin 21-dən 22-nə ke çən ge cə 
xü su si dəs tə “qı sa qa pan ma yer lə-
ri ni” tap maq üçün qa zın tı la ra baş-
la dı...

Saat 2.50-də dəs tə ame ri ka lı la-
rın qo şul ma ota ğı na apa ran ka-
bel lə ri aş kar la dı...

Son ra kı ha di sə lər haq da müx-
tə lif ver si ya lar var. Ver si ya la rın 
bi rin də de yi lir ki, ax ta rış qru pu 
tu ne lə gi rə rək işə baş la yıb və sə-
hər 6 ra də lə rin də tu nel də ki ame-
ri ka lı la rı iş ba şın da ya xa la yıb. 
Ame ri ka lı ope ra tor lar rus la rı 
gö rən ki mi, bü tün təc hi za tı bu-
ra xa raq Ame ri ka sek to ru na tə-
rəf qa çır lar. So vet kəş fi y yat çı la rı 
on la rın tə qi bi nə baş la yır lar, am-
ma “Siz Ame ri ka sek to ru na da-
xil olur su nuz” ya zı sı nı gö rən də,  
ge ri dö nə rək düş mən ka be li ni 
ayır maq la iş lə ri ni bit miş he sab 
edir lər...

İkin ci ver si ya ame ri ka lı la rın-
dır və mə nə da ha ma raq lı gə-
lir. On lar de yir di lər ki, rus lar 
tu ne lə apa ran şax ta ya gi rən də 
be lə, ora da iş da vam edir miş. 
Hə min gün, saat 8-lə 9 ara sı 
xey li te le fon da nı şıq la rı qey də 
alı nıb. 

Saat 12.30-da ADR-in tex nik-
lə ri iki lyu kun qa pa ğı nı qal dı rıb 
di va rı də lə rək ota ğa gi rir lər. 

Saat 14.30-da hə min ota ğa so-
vet ra bi tə çi lə ri ki no ka me ra ilə 
da xil olub çə ki li şə baş la yır lar. Bu 
vaxt ame ri ka lı lar tu ne li part lat-
ma ğa ha zır idi lər, la kin Ber li nin 
ame ri ka lı ko men dan tı ge ne ral 
Çarlz Da şer part la yış dan rus la-
rın xə sa rət ala bi lə cə yi nə gö rə 
bu na ra zı lıq ver mir. On da tu ne-
lin gi ri şi ni qum ki sə lə riy lə bağ la-
ya raq qa pı ya “Siz Ame ri ka sek-
to ru na gi rir si niz” ya zı sı ya zı lır. 

Saat 15.00-da dəh liz dən ad dım 
səs lə ri gə lir, la kin ame ri ka lı za bit 
əlin də ki gül lə siz pu lem yo tu nu 
şaq qıl da da raq ça ğı rıl ma mış qo-
naq la rı qor xu dur.

Saat 15.35-də qa çaq ka bel lər, 
15.50-də mik ro fon la rın siq nal la rı 
kə si lir.

Üçün cü ver si ya 1978-ci il də 
Lon don da çap olu nan kəş fi y yat 
üz rə dərs lik də səs lən di ri lib. Baş-
lı ğı “Sa tı şa çı xa rı lan şpion lar” 
olan ya zı da be lə de yi lir di: “La-
kin 1956-cı ilin 22 ap re lin də rus-
lar tə sa dü fən öz əra zi lə rin də ki 
tu ne li aş kar edir lər. Siq na li za si-
ya işə dü şür. Rus lar tu nel də heç 
kə si ta pa bil mə sə lər də, təc hi zat 
hə lə ye rin də idi. Ope ra tor lar o 
qə dər ani yo xa çıx mış dı lar ki, 
rus kəş fi y yat çı la rı otaq da hə lə də 
qay na yan çay dan tap mış dı lar...”

Gə lin, üs tün dən 56 il ke çən dən 
son ra hə qi qə ti ay dın laş dır ma ğa 
cəhd gös tər mə yək. Əsas mə sə-
lə bu dur ki, “Ber lin tu ne li”nin 
fəaliy yə ti nə hə min gün nöq tə qo-
yul du. Bu tu nel cə mi 11 ay, 11 gün 
iş lə di və son ra lar ne çə-ne çə bə dii 
əsər üçün möv zu ya çev ril di.

Bu nun da lın ca so vet tə rə fi -
nin dip lo ma tik no ta la rı, eti raz 
mək tub la rı bir- bi ri ni əvəz et di. 
Aş kar lan mış tu ne lin için də mət-
buat konf ran sı ke çi ril di. Am-
ma bu elə bir sen sa si ya ol ma dı. 
Dün ya hə min gün lər diq qə ti ni 
ta mam baş qa ha di sə yə yö nəlt-
miş di: So vet İtt  i fa qı nın baş çı sı 
Ni ki ta Xruş şo vun İn gil tə rə yə ilk 
rəs mi sə fə ri nə. 

“Ber lin tu ne li” aş kar la nan gün 
Xruş şov Bu kin gem sa ra yın da 
rəs mi qə bul da idi və göz lə nil di-
yi ki mi, bu in si dent lə əla qə dar 

in gi lis lə rin xət ri nə də yə bi lə-
cək bir cə söz be lə di li nə gə-

tir mə di...

(Əv və li ötən sa yı mız da) Hə min ka bel lər lə 1200 qo şul ma Tə bii ki, ame ri ka lı lar üçün ma-

Dün ya kəş fiy yat ta ri xin də araş dı rı cı la rı mat qo yan çox ma raq lı ha di sə lər baş ve-
rib. Be lə ha di sə lər dən bi ri də Ber lin tu ne li əmə liy ya tı dır. Ame ri ka lı la rın, in gi-
lis lə rin kəş fiy yat xa rak ter li ya zış ma sın da bu əmə liy yat “Gold” (“Qı zıl”) adıy la 
ke çir di və onu haq lı ola raq “so yuq mü ha ri bə” döv rü nün ən par laq sə hi fə lə rin-

dən sa yır lar. Bir cə fak tı oxu cu la rı mı zın diq qə ti nə ye ti rim ki, bu ha di sə son ra lar ne çə-
ne çə təd qi qat işi nin ob yek ti nə çev ril di, onun mo tiv lə ri əsa sın da ro man ya zıl dı, ki no film 
çə kil di. Am ma mə sə lə ye nə də so na dək çö zül müş sa yıl mır de yə, bu gün də kəş fiy yat 
ta ri xiy lə ma raq la nan la rın diq qət mər kə zin də dir...

İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ” la yi hə sin də

si nin ko man da nı mar şal Qreç-
ko, Ber lin də ki KQB apa ra tı nın 
rəh bə ri ge ne ral Pi tov ra nov be lə, 
tu nel ba rə də mə lu mat lan dı rıl-
ma mış dı...

İn di də Ber lin tu ne liy lə 
ötü rü lən in for ma si ya lar 
haq da.. Ümu mi-
lik də üç ka bel 
din lə mə al-
tın day dı. 

fəaliy yət gös tə rən şəxs lər haq da 
mü fəs səl mə lu mat top lan-
mış dı...

la dı... Xruş şov Bu kin gem sa ra yın da 
rəs mi qə bul da idi və göz lə nil di-
yi ki mi, bu in si dent lə əla qə dar 

in gi lis lə rin xət ri nə də yə bi lə-
cək bir cə söz be lə di li nə gə-

tir mə di...
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

Silahlar hardadır?
İn di Le ni ni bir sual na ra hat edir-

di: “Qı zıl Or du alay la rı nın min bir 
əziy yət lə əl də et di yi si lah lar ha ra yo-
xa çı xıb?”. “Azər bay can” qə ze ti nin 
1919-cu il, 17 mart nöm rə sin də bu su-
ala ca vab ta pı lıb. “Qaf qaz cəb hə sin-
də vu ru şan türk qo şu nu ge ri çə ki lən 
ki mi Tür ki yə er mə ni lə ri Qaf qaz da kı 
er mə ni lər lə bir gə, ge ri çə ki lən qo şun 
his sə lə ri ni tə qib et mə yə baş la yır. Bir 
tə rəf dən on lar And ra ni kin əs gər lə-
ri ni si lah lan dı rır, di gər tə rəf dən Dro 
və Ke ri yə la zı mi dəs tə yi gös tə rir di lər. 
Tərk edi lən bü tün mü səl man kənd lə-
ri ta lan edi lir və yan dı rı lır dı...”

Ey ni vaxt da Şaum yan və Avak-
yan Şa ma xı ha di sə lə ri ni qı zış dır-
maq la məş ğul idi.

1918-ci ilin Mart ha di sə lə ri za ma-
nı Ste pan La la ya nın rəh bər lik et di yi 
daş nak qüv və lə ri Şaum ya nın əm-
ri ilə Şa ma xı əha li si nə di van tu tur, 
ev lə ri qa rət edir di lər. Şa ma xı sa kin-
lə ri kö mək üçün Gən cə yə - İs ma yıl 
xan Zi yad xa no va mü ra ciət edir lər. 
Üç min lik qo şu nu ilə Şa ma xı ya gə-
lən Zi yad xa nov daş nak qüv və lə ri ni 
ağır məğ lu biy yə tə uğ ra dır. Dar ma-
da ğın olan er mə ni əs gər lə ri Şa ma xı-
dan qa çır. Ste pan La la yan ya xa la na-
raq Gən cə yə apa rı lır, İs ma yıl xa nın 
əm ri ilə edam olu nur. Ste pan Şaum-
yan Şa ma xı nın xi las ka rı Zi yad xa no-
vu Azər bay can So vet ha ki miy yə ti-
nin qa tı düş mə ni elan edir.

“Şərq də in qi la bın da ya ğı” he sab 
olu nan Ba kı ya gön də ri lən si lah la ra 
ca vab deh di gər şəxs qəsb kar Ta te-
vos Əmi rov idi. Anas tas Mi ko yan 
Qaf qa zın föv qə la də ko mis sa rı və 
Ba kı So ve ti İc raiy yə Ko mi tə si nin 
səd ri Ste pan Şaum ya nın And ra ni kə 
qar şı duy du ğu si ya si rəğ bət ba rə də 
ət rafl  ı mə lu mat ve rir. Xa ti rə lə rin də 
o, Şaum ya nın gön dər di yi te leq ra ma 
xü su si yer ayı rır: “Cul fa. Mil li qəh-
rə man And ra ni kə. Te leq ra mı nı zı al-
dım. Mət ni ol du ğu ki mi Mosk va ya 
– mər kə zi hö ku mə tə çat dır dım. Öz 
adım dan si zin si ma nız da əsl xalq 
qəh rə ma nı nı sa lam la yı ram”. Şaum-
yan tay qu laq And ra ni kin pə rəs tiş-
ka rı ol du ğu nu giz lət mir di.

Missiya tamamlanır
1918-ci ilin av qus tun da daş nak lar 

və men şe vik lər tə rə fi n dən qu ru lan 
“Sent ro kas pi Dik ta tu ra sı” Ba kı ya 
nə za rə ti ələ alır və Pet rov dan tə ləb 
edir ki, in gi lis kor pu su ilə bir lik də 
şə hə ri türk lər dən qo ru sun. “Sent-
ro kas pi”yə mək tu bun da Pet rov in-
gi lis lər lə çi yin-çi yi nə vu ruş maq dan 
im ti na et di yi ni bil di rir. Pet ro vun 
qo şu nu Ba kı nı tərk edir. Le nin ağ-
lı nı itir mək üz rə dir. Ba kı nef ti ni 
əl dən ve rən, Sta lin qar şı sın da gü-
lünc və ziy yə tə dü şən Vla di mir İliç 
öz adı nı da şı yan ala yı cəb hə dən 
ge ri ça ğı rır və tə ci li Ba kı ya gön də-
rir. Şəx siy yə tə pə rəs ti şin kök lə ri elə 
bu ra dan qay naq la nır. Hə lə heç nə 
mə lum de yil, dö yü şün ge di şa tı hər 
an də yi şə bi lər. Ta rix 1918-ci il, 12 
av qus tu gös tə rir, Sa ri sın uğ run da 
qız ğın dö yüş lər ge dir, Don sa hil lə-
ri od tu tub ya nır, Pe ter burq mü ha-
si rə də dir. Be lə bir vaxt da Le nin öz 
adı nı da şı yan alay ya ra dır. İn di bö-
yük it ki lər ve rən alay cəb hə dən ge ri 
ça ğı rı lır.

Qaf qa zın föv qə la də ko mis sa rı Ste-
pan Şaum ya na la yiq li ca vab ver mə yin 
vax tı ça tıb. Axı məhz pe şə kar fı rıl daq-
çı Şaum yan sa yə sin də Le nin Qaf qaz-
da kı və ziy yə tə nə za rə ti iti rib. Ba kı nın 
iti ril mə si ilə ba rış ma yan Le nin 1918-ci 
il iyu lun 29-dan eti ba rən şə hə rin qay-
ta rıl ma sı is ti qa mə tin də qız ğın fəaliy -
yə  tə baş la yır. Ste pan la haqq-he sa bı 
çü rüt mək, onu Kreml də in qi la bi məh-
kə mə adın dan cə za lan dır maq Vla di-
mir İli çin ən bö yük ar zu su idi.

Leninin arzusu
Ba kı nef ti Le ni nin yu xu su nu qa çırt-

mış dı, pro le ta ria tın li de ri nə yin ba ha-
sı na olur sa ol sun in qi la bın da yaq nöq-
tə si ni qay tar maq is tə yir di. Le nin da ha 
bir ağ la sığ maz fı rıl da ğa əl atır. Ba kı ya 
bö yük bir alay gön də rən, hər bi təy ya-
rə və sual tı qa yıq la rın dər hal Həş tər-
xa na çat dı rıl ma sı nı əmr edən Vla di mir 
İliç bu nun la ki fa yət lən mir. Ba kı ya də-
niz yo lu ilə da xil ol maq is tə yən Le nin 
Ba yıl tür mə sin də sax la nı lan Şaum-
yan, Ca pa rid ze, Fiole tov və di gər lə ri ni 
məh bəs dən azad et mək ar zu sun da-
dır. Risk bö yük dür, an caq Le ni ni ba şa 
düş mək olar. Müx tə lif mil liy yət lər dən 
olan min lər lə ba kı lı fəh lə im pe rialist 
qüv və lər lə mü ba ri zə yə ha zır ol du ğu-
nu de di yi bir vaxt da neft pay tax tı in-
gi lis hər bi pal ta rı nı ge yi nən bir qrup 
hin dis tan lı və ərə bin ümi di nə qa lıb.

İn gi lis lər Le ni nin də niz pla nın dan 
dər hal xə bər tu tur və 26 ko mis sar 
dər hal Tür küs tan çöl lə ri nə apa rı lır. 
Or co ni kid ze nin te leq ra mı nı alan da 
Vla di mir İliç olan-qa lan ağ lı nı da iti rir: 
“Mütt  ə fi q qüv və lə ri - sat qın men şe vik-
lər və daş nak lar Ba kı nı təh vil ver mə yə 
ha zır la şır”. İn di mil yon lar la pud neft 
üçün Le nin is tə ni lən ağıl sız lı ğa ha-
zır dır. Mə sə lən, Ba kı nı Er mə nis ta nın 
pay tax tı elan et mək və ya Za qaf qa zi-
ya Fe de ra si ya sı nı ya rat maq və ida rə-
çi li yi dos tu Şaum ya na hə va lə et mək. 

Be lə lik lə, Ste pan və onun ko mis sar-
lar dəs tə si tak ti ki ge diş edir və hə ya-
sız oyun la rı nı da vam et di rir lər. 26 
Ba kı ko mis sa rın dan baş qa heç kim 
pro le ta riat li de ri ni be lə bar ma ğı-
na do la ya bil məz di. Şaum ya nın bu 
də fə ki kə lə yi Le ni nə ba ha ba şa gə-
lir. Sta lin ağıl dan kəm Vla di mir İli çi 
ba ğış la maq fi k rin də de yil di, par ti ya 
üçün çə tin gün lər baş la yır dı.

“26-lar”ın tarixi 
“xidmətləri”

26 Ba kı ko mis sa rı nın ye ga nə “nailiy-
yə ti” Le ni nin Ba kı ya bəs lə di yi son suz 
nif rət olur. Vla di mir İliç Azər bay can 
pay tax tı na bü tün qəl bi ilə nif rət edir di. 
1918-ci il 3 iyul ta rix li əm rin də Le nin 
ya zır: “Ba kı Xalq Ko mis sar la rı So ve ti-
nin Föv qə la də Ko mis si ya sı nın nü ma-
yən də si Ter Qab riel ya na.  Türk və ya 
in gi lis qüv və lə ri hü cum edə cə yi hal da 
Ba kı nın yan dı rıl ma sı üçün ha zır lıq la ra 
baş la nıl sın və bu ba rə də şə hər əha li si-
nə ya zı lı mə lu mat ve ril sin”. Sə nəd dən 
gö rün dü yü ki mi, Le nin nə baş ver di-
yi ni an la mır, Şaum yan və dost la rı nın 
əsl mə ra mı onun üçün hə lə də ay dın 
de yil. Heç bir akt yor ye ni si ti kil mə miş 
köh nə teatr bi na sı nı yan dır maz. Ba kı-
nın fa ciəsi də bun da idi ki, Qa ra də-
niz dən tut muş Xə zər sa hil lə ri nə qə dər 
olan bö yük əra zi də baş qa teatr yox idi.

1919-cu il fev ra lın 12-də Le nin 
Həş tər xan in qi la bi hər bi ko mis sa rı-
na gös tə riş ve rir. Xa tır la daq ki, cə mi 
yed di ay əv vəl o, Ba kı nı yan dır ma ğı 
tə ləb edir di. İn di isə İliç Ba kı fəh lə lə-
ri ni in gi lis pu lem yot la rı nın qa ba ğı-
na düz mə yi tək lif edir. Te leq ram da 
de yi lir: “Da ha kəs kin qə rar lar qə bul 
edin. Ba kı lı la rın əh va li- ru hiy yə si ni 
qal dır ma ğa ça lı şın. Qoy on lar in gi-
lis qo şun la rı nın şə hə ri tərk et mə si ni, 
türk qüv və lə ri nin gəl mə si ni tə ləb 
et sin lər. Bi zim cəb hə yə ke çən lə rin 
təh lü kə siz li yi ni tə min edin”.

Plan çox sa də və da hi ya nə idi. Küt-
lə ni pu lem yot la rın qa ba ğı na düz mək 
və ya ra lı pro le tar la rın kö mə yi nə gə lən 
dö yüş çü lə rə xi las kar imi ci qa zan dır-
maq. Le nin əsl imic mey ker idi, al man 
mək tə bi öz sö zü nü de yir di.

Britaniyalılar
Qə dim müs təm lə kə ənə nə lə ri nə 

ma lik bri ta ni ya lı lar Ba kı da ki fa yət 
qə dər ağıl lı si ya sət yü rü dür dü lər. 
Elə bu na gö rə də Le ni nin plan la rı baş 
tut mur du. Heç ba kı lı la rın da in gi lis 
pu lem yo tu nun al tı na sə ril mək fi k ri 
yox idi. Ba kı pro le ta riatı bü tün gü cü 
ilə iş lə yir, sə na ye in ki şaf edir di. Əha-
li on la rı er mə ni qul dur la rı nın hü-
cum la rın dan və qır ğın dan xi las edən 
in gi lis lə rə və türk lə rə min nət dar idi. 

İş çi lər bri ta ni ya lı la rın ica zə si ilə 
1 May gü nü nü qeyd edir, tə til lər və 
nü ma yiş lər ke çi rir di lər.

26 Ba kı ko mis sa rı və Qaf qa zın föv-
qə la də ko mis sa rı ta rix səh nə sin dən 
yo xa çı xan ki mi Le nin Ba kı da baş ve-
rən lər ba rə də hə qi qə ti öy rə nir. Şaum-
ya nın de di yi ki mi pay taxt sa kin lə ri nin 
bol şe vik lə rə rəğ bə ti nin, həd siz sev gi si-
nin mif ol du ğu nu tez lik lə ba şa dü şür. 

Daş nak la rın “be şin ci ko lon” va si tə-
si lə Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü 
poz maq cəhd lə ri uğur la nə ti cə lə nir 
– Zən gə zur Azər bay can dan qo pa rı lır.

Mikoyan
“26-lar”ın bü tün ta ri xi blef dir. Ko-

mis sar la rın Ba kı da gül lə lən mə di yi 
çox la rı üçün sirr de yil. Ta rix çi Va dim 
Çay ki nin 1922-ci il də Mosk va da nəşr 
olu nan ki ta bın da “26 Ba kı ko mis sa-
rı”nın edam səh nə si be lə təs vir olu-
nur: “bir türk mən qı lınc la 25  ko mis-
sa rın boy nu nu vur du”.

Er mə ni lə rin hər bi por ta lı “www. 
army mu seym.ru” və an ti-kom mu nist 
hə rə ka tın rəs mi say tı olan “an ti com.
ru”da be lə bir in for ma si ya yer alıb:

“Bol şe vik frak si ya sı nın de pu ta tı Mi-
ko yan əlal tı la rı ilə bir gə özü nün də 
təm sil olun du ğu “26 Ba kı ko mis sa-
rı”nı həbs xa na dan çı xa ra raq gə mi ilə 
Həş tər xa na yo la sa lır. 26 ko mis sar-
dan 25-i gül lə lə nir, bir cə əks-kəş fi y yat 
qar şı sın da xid mət lə ri nə gö rə Mi ko-
yan sər bəst bu ra xı lır. Həş tər xa na çat-
ma mış bə  rə Kras no vodsk da da ya nır 
və 26 ko mis sar 600 nə fər lik qaç qın 
küt lə si nə qa rı şır. Mi ko yan da sax la nı-
lır, onun üzə rin də si lah aş kar la nır və 
təc rid xa na ya yer ləş di ri lir. Qə rar gah 
rəisi ge ne ral Bi çe ra xov və əks-kəş fi y-
yat rəisi ge ne ral-ma yor Alek sey Mar-
tı nov Mi ko yan qar şı sın da şərt qo yur: 
ya ca nı, ya da ko mis sar lar. Anas tas 
dü şün mə dən yol daş la rı nı sa tır və is-
tin taq bi tən ki mi Ba kı ya qa yı dır”.

Mar tı nov 26 ko mis sa rın eda mı na 
fər man ve rir. Mü ha ci rət də Mi ko ya nın 
od lu-alov lu çı xış la rı nı eşi dən Mar tı nov 
onu gül lə lə mə di yi üçün çox təəs süfl  ə-
nir. Onun söz lə ri nə gö rə, ko mis sar lar 
ara sın da ən əc la fı məhz Mi ko yan olub: 
“Mən Mi ko ya na za bit sö zü ver dim. 
De dim ki, əgər bi zim lə əmək daş lıq et-
sə, ona to xun ma ya ca ğam. Gə rək za bit 
sö zü mü po zub onu gül lə lə yəy dim”.

Soyqırımı
“26 Ba kı ko mis sa rı”nın 1918-ci il 

30-31 Mart ha di sə lə rin də ki ro lu So vet 
ha ki miy yə ti il lə rin də araş dı rıl ma yıb.

Fev ral in qi la bı nın nə ti cə lə rin dən 
bi ri də im pe ri ya nın uc qar la rın da 
mil li or du la rın ya ra dıl ma sı ol du. 
Alek sandr Ke rens ki nin və onun rəh-
bər lik et di yi mü vəq qə ti hö ku mə tin 
sü qu tun dan son ra Azər bay can hər bi 
bir ləş mə lə ri nin for ma laş ma sı na baş -
la  nıl  dı. Mü vəq qə ti hö ku mə tin sü qu-
tun dan son ra ge ne ral Kor ni lov həbs 
edil di, ta tar ala yı bu ra xıl dı və ge ne-
ral Ta lı şins ki nin rəh bər li yi al tın da 
mil li or du for ma laş dı rıl dı.

“26 Ba kı ko mis sa rı” mil li or du 
ide ya sı nın alın ma ma sı üçün əlin dən 
gə lə ni edir di. 1918-ci ilin fev ra lın da 
ge ne ral Ta lı şins ki həbs olu nur. Ge-
ne ra lın həb si or du da hərc-mərc li yin 
art ma sı na sə bəb olur. Xal qın ko mis-
sar la ra mü na si bə ti kəs kin də yi şir. 

Toq quş ma nın baş lan ma sı üçün 
bə ha nə Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin 
oğ lu Mə həm mə din cə na zə si nin “Eve-
li na” gə mi sin də Lən kə ran dan Ba kı-
ya gə ti ril mə si ni təş kil edən 48 hərb  çi 
olur. Er mə ni lər şa yiə ya yır lar ki, bu 
za bit lər Mu ğan da kı Ma la kan kənd lə-
ri ni da ğıt maq ba rə də gös tə riş alıb lar. 
Bu nu bə ha nə gə ti rən Şaum yan gə-
mi də ki za bit lə rin tər  k -si lah olun ma sı 
üçün gös tə riş ve rir. Yer li əha li kü çə-
lə rə çı xıb za bit lə rin tər  k -si lah olun-
ma sı na eti ra zı nı bil di rir. Be lə lik lə, 
dinc əha li yə qar şı soy qı rı mı baş la yır. 
Şə hə rin mü səl man lar ya şa yan mə həl-
lə lə ri nə atəş Xə zər do nan ma sın dan 
açı lır. Ta rix çi Ta deuş Sv ya to xovs ki 
ya zır ki, 1918-ci il ap re lin 1-də Ba kı 
İn qi lab Ko mi tə si nin mən zil- qə rar ga-
hın dan bol şe vik-daş nak qüv və lə ri nə 
yer li əha li yə qar şı ağır ar til le ri ya dan 
is ti fa də et mək ba rə də əmr ve ri lir.

1918-ci il ap re lin 13-də Şaum yan 
Mosk va ya mə lu mat ve rir: “Dö yüş-
lər də par laq nə ti cə lər əl də et mi şik. 
Düş mən dar ma da ğın edi lib”. Bu 
mə qam da düş mən kim dir? Azər-
bay can mil li or du su. 31 Mart ha di sə-
lə rin dən son ra mil li or du nun for ma-
laş dı rıl ma sı işi sü rət lə nir. Le nin neft 
şə hə ri əha li si nin bol şe vik lə rə ar tan 
nif rə ti ni he sa ba al ma mış dı. Bu nif rət 
in gi lis lə rə ha va, su ki mi la zım idi.

1918-ci il ap re lin 1-i ax şam 9 ra də lə-
rin də atəş kəs ba rə də sa ziş im za la nır. 
Keç miş çar or du su nun 36-cı Tür küs tan 
ala yı nın təz yiq lə ri sa yə sin də daş nak lar 
sı xış dı rı lır. 30 min mü səl man, bol şe vik 
və daş nak qüv və lə ri tə rə fi n dən qət lə 
ye ti ri lir. Ba kı iti ri lir: əv vəl cə in gi lis lə rə 
da ha son ra türk lə rə təh vil ve ri lir.

Leyla ƏLİYEVA

(Əv və li ötən sa yı mız da)

20 sent yabr 
1918-ci il 
“26 Ba kı 
ko mis sa-

rı ”nın gül lə lən di yi gün dür. 
“Ay dın yol” qə ze ti bu ha di sə 
ilə əla qə dar pub li sist Şi rin 
Ma na fo vun 26 Ba kı ko mis sa-
rı haq qın da olan araş dır ma-
la rı nı oxu cu la ra təq dim edir.

26 Bakı komissarı,
yaxud təhrif

olunmuş tarix



Ata lar və oğul lar möv zu su bə şər öv la dı nın ya ra-
nı şın dan möv cud olub. Bu mə sə lə məişət dən 
tut muş el min, sə nə tin müx tə lif sa hə lə rin də 
də za man-za man bə zən yum şaq, bə zən isə çox 

sərt for ma da ifa də olu nan fi kir ay rı lıq la rı, yaxud ox şar-
lıq la rı şək lin də tə za hür edib. 
Elə biz də rub ri ka mız da bu mə sə lə lə rə to xun ma ğa, yaş lı 
və gənc nəs li təm sil edən sə nət adam la rı nı sö zün yax şı 
mə na sın da üz-üzə qoy ma ğa, on la rın müx tə lif ha di sə lə rə 
ya naş ma la rı nı ay dın laş dır ma ğa və bu ya naş ma la rı siz lə rə 
təq dim et mə yə ça lı şa ca ğıq. 
“Ata lar-oğul lar” rub ri ka sı nın bu də fə ki qo naq la rı ku li nar-
lar Ta hir Əmir as la nov və Ağa kə rim Şa mid za də dir.

- Son vaxt lar qi da mə də niy yə ti 
ilə bağ lı möv zu la rın mü za ki rə si 
ak tual la şıb. Sayt lar da da düz gün 
qi da lan ma ilə bağ lı müx tə lif, bə-
zən bir-bi ri nə zidd mə lu mat lar 
yer alır. Bir ku li nar ki mi özü nü-
zün qi da ra sionu nuz nə dən iba-
rət dir? Ümu miy yət lə, ne cə dü şü-
nür sü nüz, gün də lik men yu ne cə 
tər tib olun ma lı dır? 
Ta hir Əmir as la nov: Mən özüm çox 

sa də xö rək lər ye yi rəm. Am ma bu nu 
ha mı ya tək lif et mək ol maz ki, siz də 
məhz bu ye mək lər lə qi da la nın. Ümu-
miy yət lə, qi da lan ma fər di mə sə lə dir. 
Çün ki bi ri nə xoş gə lən xö rək bir baş-
qa sı na zi yan edə bi lər. Bun dan qaç maq 
üçün hər kəs hə ki mə ge dib müayi nə 
olun ma lı dır. Onun bu vax ta dək ke çir-
di yi xəs tə lik lər və or qa niz min han sı 
xəs tə lik lə rə me yil li ol du ğu müt ləq nə-
zə rə alın ma lı dır. İn sa nın tem pe ra men-
tin dən, ge ne ti ka sın dan tut muş onun 
ya şa dı ğı yer və məş ğul ol du ğu işə dək 
bü tün fak tor lar qi da lan ma üçün xü su si 
əhə miy yət da şı yır. Yal nız bun la rı araş-
dı ran dan son ra ada ma məs lə hət ver-
mək olar ki, nə yi və ne cə ye sin. Ümu-
miy yət lə, in sa nın do ğul du ğu yer də nə 
bi tir sə, onu ye mə li dir. Əl bətt  ə, se çim 
im kan la rı var sa, o, is tə di yi ni bun la rın 
ara sın dan se çib ye yə bi lər. 

Ağa kə rim Şa mid za də: Çox təəs süf 
ki, sağ lam qi da lan ma ba rə də heç bir 
yer də düz gün mə lu mat ve ril mir. İn-
san or qa nizm lə ri fərq li ol du ğun dan 
on la rın sağ lam qi da lan ma ra sion la rı 
da fər di dir. Mə sə lən, bi ri nin bə də ni 
da ha çox zü lal, di gə ri nin ki kar bo hid-
rat tə ləb edə bi lər. Am ma ümu mi ləş-
dir sək, in san gün də dörd də fə qi da 
qə bul et mə li dir: 25 faiz üs tün lük sə hər 
ye mə yi nə, 35 faiz ikin ci sə hər ye mə yi-
nə, 25 faiz na har ye mə yi nə və 15 faiz 
şam ye mə yi nə ay rıl ma lı dır. So nun cu 
qi da qə bu lu ax şam saat 20.00-dan gec 
ol ma ma lı dır. Bir önəm li mə qa mı da 
qeyd edim, ax şam saat 22.00-dan 
00.00-dək müt ləq yat maq la zım-
dır. Bun dan son ra bü tün ge cə ni 
yat ma maq da olar. Hə kim lə rin 
araş dır ma la rı na gö rə, hə min 
vax tı in san müt ləq yu xu da 
ke çir mə li dir. Özü mə gə lin-
cə, sə hər ye mə yim adə tən kə-
rə ya ğı, bal, yu mur ta və az ca 
duz dan iba rət olur. Gü nor ta 
ye mə yin də adə tən mey və və 
tə rə vəz dən is ti fa də edi rəm 
və ça lı şı ram ki, on la rı çiy hal-
da qə bul edim. Ax şam saat 
18.00-19.00 ara sın da əsas 
ye mə yi ye yi rəm. Düz dür, 
ax şa ma ya xın nə qə dər az 
ye sən, bir o qə dər yax şı-
dır. Am ma tex no loq la rın 
fi k rin cə, sə hər ye mə yi nə-
dək in san müəy yən ka lo-
ri qə bul et mə li dir. Əks hal-
da, qüv vət li sə hər ye mə yi ac 
mə də yə ağır lıq gə ti rə bi lər.  

- İşi niz lə bağ lı, yə qin ki, bü-
tün təam lar si zin üçün bir köy-
nək da ha ya xın dır. Am ma ye nə 
də ma raq lı dır, özü nüz ən çox 
han sı ye mə yi se vir si niz?

T.Ə.: Yə qin ki, hər bir kəs bu suala 
be lə ca vab ve rər di: ən çox nə nə min 
bi şir di yi ye mək lə ri se vi rəm. Ada mın 
bü nov rə si nə nə si nin, ana sı nın bi şir-
di yi ye mək lər lə tu tu lur, son ra da o, 
öm rü bo yu hə min ta mı, hə min ye-
mə yi ax ta rır. Yə ni biz ha mı mız bü-
tün öm rü bo yu uşaq lıq da ye di yi miz 
ye mək lə rin ta mar zı sı olu ruq. Mən 
əs lən To vuz tə rəf də nəm. Biz də bo-
zart ma çox bi şi ri lir, am ma mən da ha 
çox kə tə, döy məc, yu xa, ca mış qa tı-
ğı və əl bətt  ə ki, xən gə li se vi rəm. Hər 
şe yin da dı na bax sam da, bu ye mək-
lə rin mə nim üçün ye ri bir baş qa dır. 

A.Ş.: Açı ğı, son vaxt lar mən də qi day-
la bağ lı xü su si is tək lər ol mur. Mə sə lən, 
olur ki, ada mın kön lün dən ke çir, yax şı 
bir yar paq dol ma sı olay dı, üs tü nə də so-
yuq qa tıq tö küb ye yəy dim. Mən də ar tıq 
be lə hiss lər yox dur. Da ha çox qey ri-adi 
ye mək lə rə qa çı ram.

- Bəs özü nüz han sı ye mə yi ha-
zır la ma ğı xoş la yır sı nız? Yə ni 
elə bir ye mək var mı ki, onu 
ha zır la maq si zin üçün ta-
mam baş qa zövq dür?
T.Ə.: Heç bir ye mə yi 

ha zır la ma ğı xoş la mı ram. 
Çün ki mə nim üçün o mər-
hə lə keç di. Dün ya da elə 
bir xö rək yox dur ki, onu 
ha zır la ya bil mə yim. Sa də-
cə, ar tıq mə nə ma raq lı de-
yil. Bu ona bən zə yir ki, fi  zik 
alim tə zə dən keç mi şə qa yı dıb 
di yir cək li tə kər ha zır la yır, 
am ma bu nun üçün çi lin-
gər var axı. Onun da ha 
bu na vax tı da yox-
dur, hə və si də.

Mən ən aşa ğı sə viy yə dən baş la yıb 
be şin ci us ta lıq də rə cə si ni al mı şam, 
bəl kə də, SS Ri-də ən gənc yaş da us-
ta lıq sə viy yə si alan ada mam. Xö rə yin 
da dı na ba xan da bi li rəm ar tıq onun 
tər ki bin də nə var, han sı şə rait də, nə 
qə dər bi şib. Am ma nə üçün özüm bi-
şir mə li yəm? Hə vəs o vaxt olur ki, sə-
nin qey ri-adi ba ca rı ğın olur, heç kəs 
sə nin et di yi ni edə bil mir. İn di mən heç 
kə sin edə bil mə dik lə ri ni elə yi rəm. Bu 
mə nim üçün ma raq lı dır. Da ha çox ki-
tab lar, el mi mə qa lə lər, vax tım olan da 
şeir lər ya zı ram, fes ti val la ra ko man da 
şək lin də ha zır lıq lar da xey li vax tı-
mı alır. Mə sə lən, mən bi zim res to ran 
üçün daş qa zan dü zəlt dir dim. Bu qa-
zan da ye mək lər da ha dad lı alı na caq. 

A.Ş.: Mə sə lən, sra ğa gün te le vi zi ya 
ve ri li şim də po mi dor tor tu, er tə si gün 
to yuq tor tu, son ra kı gün xi yar qo vur-
ma sı ha zır la dım, bun lar mə nim tə xəy-
yü lü mün məh su lu dur, dün ya da heç 
kə sin ağ lı na gəl mə yib. Fik rim cə, ye mək 
15-20 də qi qə yə, ya rım saata ha zır ol ma-
ma lı dır. Bir ye mə yi ha zır la maq üçün 
ən azı bir saat vaxt sərf et mə li, ona can 
qoy ma lı san. Tə rə vəz lə ri so yub, bir qə-
dər su da sax la ma lı san, ya du za qoy ma-
lı san, son ra onun du zu nu yu ma lı san. 
Ele men tar kar tof qı zart ma sı nı gö tü rək: 
kar to fu so yub, yu yub, doğ ra yıb ta va-
ya at mır san ki. Qa bı ğı nı soy duq dan 
son ra onu bir az so yuq su da sax la yır-
san, son ra qu ru dub duz la yıb, du zu nu 
yu yur san, ye ni dən qu ru dub bi şi rir-
sən. Bu za man həm kar tof çox yax şı 

qı za rır, həm onun 
da dı gö zəl 

olur, həm 
də tər ki-
bin də ki 
n i  ş a s -
ta bi zə 
z ə  r ə r 
v e r -
mir.   

- Son vaxt la ra dək Av ro pa da be lə 
qə bul olu nur du ki, süf rə yə bi-
rin ci du ru ye mək ve ri lir, ikin ci 
ye mək lər isə əsas - qu ru ye mək-
lər olur. Am ma son il lər alim lər 
ək si ni id dia edir lər ki, mə sə lən, 
şor ba nı müt ləq ikin ci ye mək dən 
son ra ye mək la zım dır. 
T.Ə.: Bu nu Av ro pa be lə qə bul edib. 

Mə sə lən, mən in di be lə bir sual ve rə 
bi lə rəm ki, bi zim küf tə, ya pi ti du ru 
ye mək dir, yox sa yox? Bu ye mək lə rin 
içə ri sin də həm şor ba sı var, həm də 
əsas xö rə yi. Mə sə lən, biz də kənd lər-
də gü nor ta, ya ax şam cə mi bir ye mək 
bi şi ri lir di və ha mı da o xö rə yi ye yir di. 
Da ha beş-al tı cür ye mək ha zır la mır dı-
lar. Uzaq ba şı, ye mə yin üs tün dən dov-
ğa, ya ay ran içi lər di.  Yə ni bo zart ma 
ilə süf rə yə dol ma, plov və baş qa əsas 
ye mək lər qo yul mur du. Toy da isə se-
çim üçün mak si mum üç ye mək ve ri-
lir di. Yə ni bu o de mək de yil di ki, sən 
o üç ye mə yin üçün dən də ye mə li sən, 
se çi mi zöv qü nə gö rə edə bi lər sən. Bu-
gün kü toy lar da isə lap ağı nı çı xa rıb lar, 
süf rə də on lar la ye mək olur. Bu nu tən-
zim lə mək üçün iq ti sa di sis tem iş lə mə-
li dir. Və ziy yə ti hay-küy sal maq la dü-
zəlt mək müm kün de yil. Çün ki adə tən 
bu, əks eff  ekt ve rir, qə zet lər də ki hay-
küy dən son ra bir qay da ola raq res to-
ran lar da qiy mət lər ar tır. 

A.Ş.: Bu, qə tiy yən düz gün de yil. 
So nun cu də fə mən Ki yev də olar kən 
bu nun əya ni şa hi di ol dum – uni ver-
si tet də in san mə də si nin mo de li ha-
zır lan mış dı. İzah olu nur du ki, ni yə 
in san bi rin ci növ bə də şor ba nı, son ra 
sa la tı, son ra əsas ye mə yi qə bul et mə-
li dir. Du ru xö rək mə də di var la rın-
da kı ac lı ğı bir qə dər ara dan qal dı rır 
və növ bə ti qi da nın tez çü rü mə si nə 
im kan ver mir. Şor ba dan son ra sa lat 
ye yi lir, çün ki sa lat yün gül ye mək dir 
və özün dən son ra ye yi lə cək ağır ye-
mə yin həz mi ni asan laş dı rır.   

- Azər bay can mət bə xi zən gin ol-
sa da, biz əc nə bi qo naq la ra yal-
nız bir ne çə ye mə yi təq dim edə 
bi li rik. Hətt  a çox za man öz böl-
gə miz dən kə nar da bi şi ri lən ye-
mək lə rin adı nı da bil mi rik. Yax şı 
ol maz dı mı, re gion la rın mət bəx 
mə də niy yət lə ri ni təb liğ et mək 
üçün yer li ku li na ri ya ba rə də ki-
tab lar nəşr olun sun?
T.Ə.: Ni yə ki, sağ ol sun Nax çı van 

Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li si nin 
səd ri Va sif Ta lı bov, Nax çı van da Ku-
li na ri ya Mər kə zi ya rat dı və ora da kı 
mü tə xəs sis lə rin iş ti ra kı ilə “Nax çı van 
mət bə xi” ki ta bı çap olun du. Bun dan 
əla və, biz Ba kı da “Qa ra bağ mət bə-
xi” ad lı ki tab nəşr elə dik. İn di də bu 
is ti qa mət də iş lər ge dir. Böl gə lər də 
ye mək lər lə bağ lı mə lu mat lar top la-
nı lır. Am ma bu, çox ağır mə sə lə dir. 
Gə rək biz res to ran biz ne si mi zi də elə 
tən zim lə yək ki, hə min xö rək lər ora ya 
da xil edi lib, qo naq la ra təq dim olu na 
bil sin. Bir ye mə yin xalq mət bə xin dən 
res to ra na gə ti ril mə si üçün üç ay dan 
üç ilə dək vaxt tə ləb olu na bi lər. Çün ki 
bu nun üçün tex no lo ji pro ses lər hə ya-
ta ke çi ril mə li dir, o ye mə yin üzə rin də 
iş lə nil mə li dir. Bu nu biz də edə bi lə-
rik, res to ran da ça lı şan mü tə xəs sis lər 
də. Am ma mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
biz də res to ran da iş lə yən lə rin ək sə-
riy yə ti sa vad sız dır lar. Hal bu ki bü tün 
dün ya da, o cüm lə dən Azər bay can da 
ba za təh si li ol ma yan la rın res to ran 
biz ne sin də ça lış ma la rı qə ti qa da ğan-
dır, bu nun üçün cə ri mə tət biq olu-
nur. Bu nun la be lə, bir də gö rür sən, 
kü çə dən ke çə ni ofi  siant, aş paz, ku-
li nar, qən nad çı işi nə gö tü rür lər. Bu-
na gö rə də han sı res to ra na get sən, 
men yu da ey ni ye mək lə ri gö rür sən. 
Bu, bi zim mət bəx mə də niy yə ti mi zin 
evi ni yı xan amil lər dən dir. Əc nə bi lər 
bi zim ku li na ri ya mı zı yal nız ka bab 
və üç-dörd baş qa ye mək lə ta nı yır lar.
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Biz və ziy yə ti qis mən də ol sa, də yiş-
dik. Mə sə lən, mə nim kon sal tinq iş lə-
ri ni üzə ri mə gö tür dü yüm “Xa nə dan” 
res to ra nın da da ha zən gin men yu tər-
tib et mə yə ça lı şı rıq, qo naq la rı mı za 
Azər bay ca nın baş qa res to ran la rın da 
bi şi ril mə yən ye mək lə ri tək lif edi rik. 
Bu ye mək lər pa tent olu nub və qo-
ru nur. Qiy mət lə ri miz də ye mək xa-
na qiy mət lə ri nə ya xın dır, yə ni ba ha 
de yil, çün ki kom mer si ya məq sə di 
güd mü rük. Ora da men yu da olan ta-
rix dir, qo naq lar məhz ta ri xin da dı na 
ba xır. Mə sə lən, bu res to ran da şor ba 
sa mo var la ve ri lir. Yə qin ki, siz heç bir 
res to ran da Şir van şor ba sı nı, qo vu tu 
və ya Şah İs ma yı la ve ri lən dol ma ka-
ba bı nı gör mə mi si niz. Üs tə lik, müəy-
yən in cə lik lər də var. Mə sə lən, so ğan 
dol ma sı elə bi şi ril mə li dir ki, so ğa nın 
öz da dı bi lin mə sin. 

A.Ş.: Təəs süf ki, re gion la rı mı zın 
mət bə xi ye tə rin cə təm sil olun mur. 
Bu nun da sə bəb lə ri var. Mə sə lən, 
biz stu di ya da tən dir və ya man qal 
qu ra bil mə rik. On la rın da özəl li yi 
bun da dır ki, bu ye mək lər tən dir də, 
man qal da, sax sı qab da bi şir. Bun dan 
baş qa, be lə ye mək lə ri ha zır la maq 
vaxt it ki si nə sə bəb olur. Am ma mən 
bu yay Azər bay ca nın böl gə lə ri ni qa-
rış-qa rış gəz dim. Hə qi qə tən çox dad-
lı, bi ri-bi rin dən gö zəl ye mək lə ri miz 
var. Am ma təəs süf ki, aş paz la rı mı zın 
ço xu nun bu ye mək lə rin ad la rın dan 
be lə xə bər lə ri yox dur.

- İşi niz lə bağ lı tez-tez bey nəl xalq 
fes ti val lar da olur və ya əc nə bi 
qo naq la rı qə bul edir si niz. Xa ri-
ci lər bi zim mət bəx də ən çox nə-
yi xoş la yır və nə yi bə yən mir lər? 
Mə sə lən, ye mək lə ri miz on la ra 
çox yağ lı-duz lu gəl mir ki?
T.Ə.: Yox, ye mə yi düz gün ha zır la-

yıb təq dim edən də yağ lı və ya duz lu 
ol mur. Da ha çox men yu da ey ni ye-
mək lə rin ol ma sın dan şi ka yət edir lər.

Yə ni əgər öl kə miz də 10 gün qa lır lar-
sa, hər gün ey ni ye mək lər dən dad-
ma lı olur lar. Baş qa bir ma raq lı mə-
qam da var - bir də fə mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri Əbül fəs Qa ra yev də 
bu mə sə lə yə diq qət çək di ki, ey ni 
ye mək, mə sə lən, ət qu ta bı ay rı-ay-
rı res to ran lar da ta mam fərq li da dır. 
Gə lən qo naq bil mir ye di yi nə dir. 
Bi zim res to ran biz ne sin də mə sə lə-
yə səh lən kar ya naş dıq la rın dan dır 
ki, biz, mə sə lən, bu gün po ten sialı-
mız çat sa da, dün ya da fran sız mət-
bə xi ilə ya na şı du ra bil mi rik. Çün-
ki ora da ye mək stan dart laş dı rı lır. 
Fran sa da pe şə mək tə bin də aş paz 
üç il təh sil alır və onun üç ayı nı al-
ma doğ ra ma ğı öy rə nir. Yə ni va hid 
stan dart lar var. Han sı sa ye mək hər 
han sı res to ran da hətt  a yüz il son ra 
da bi şi ri lər sə be lə, ye nə onun da dı 
ey ni ol ma lı dır. Aş paz sə nət adı dır. 
Bu çox ağır sə nət dir. Tə səv vür edin 
ki, aş paz lı ğı qi ya bi və ya ax şam 
oxu ya bil məz sən. Fran sa da Kor don 
Blü Ku li na ri ya Mək tə bi var, ora da 
il lik təh sil haq qı 40 min av ro dur. 
Hə lə bu, pe şə sə viy yə si dir, uni ver-
si tet – ali təh sil de yil...

A.Ş.: Bə li, əc nə bi lə rin ilk reak si ya-
sı hə mi şə be lə olur: “si zin ye mək lər 
yağ lı dır”.  Hətt  a bə zən xö rə yin da-
dı na da bax maq is tə mir lər. Am ma 
da dı na bax dıq dan son ra ba şa dü şür-
lər ki, səhv edib lər, ye mək qə tiy yən 
yağ lı de yil. Hətt  a mən de yər dim ki, 
bi zim mət bəx dün ya da yağ sız ye-
mək lə rə üs tün lük ve rən mət bəx lər 
si ya hı sın da dır. Sa də cə, bə zi aş paz-
la rı mız yağ dan 
həd siz is ti fa də 
edir lər, düz-
gün bi şir mə 
tex  no lo  g i  ya-
sı nı bil mir lər, 
bu na gö rə də ye-
mək lə ri yağ lı alı nır.

O ki qal dı əc nə bi lə rin ən çox bə yən-
dik lə ri ye mək lə ri mi zə, da ha çox 
dol ma və plo vu xoş la yır lar. Am ma 
on la ra baş qa ye mək lə ri mi zi təq dim 
edən də eti raf edir lər ki, plo vun, 
dol ma nın, çı ğırt ma nın, qo vur ma-
nın, sac ye mək lə ri nin hə rə si nin öz 
ye ri var.  

- Mət bəx mə də niy yə ti miz dən 
söz dü şən də er mə ni lə rin bə zi ye-
mək lə ri mi zə sa hib lən mə lə ri fak-
tı da diq qət dən kə nar da qal mır. 
Biz da ha çox dol ma mə sə lə si nin 
üzə rin də da ya nı rıq, am ma tək 
dol ma mə sə lə si de yil axı...
T.Ə.: Bə li, er mə ni lər iki yüz dən 

çox xö rə yi mi zi mə nim sə yib lər və 
mə nim sə mək də da vam edir lər. Bə-
zən de yir lər ki, xalq lar bir-bi ri nə 
ya xın ya şa yır lar və bir-bir lə ri nin 
ev lə rin də bi şən ye mə yi son ra öz 
ev lə rin də bi şi rir lər. Əl bətt  ə, be lə-
dir, am ma ək sər azər bay can lı nın 
evin də borş bi şir, am ma heç kəs 
id dia et mir ki, bu, Azər bay can ye-
mə yi dir. Er mə ni lər isə de yir lər ki, 
dol ma bi zim ye mə yi miz dir və onu 
bi şir mə yi azər bay can lı la ra biz öy-
rət mi şik. Bu ona bən zə yir ki, azər-
bay can lı de sin: “borş rus la ra biz-
dən ke çib”.

A.Ş.: Təh si lim lə bağ lı Uk ray na da 
tez-tez olu ram, ora da bir ne çə yer də 
“arm yans ki la vaş” mar ka sı al tın da 
çö rək sa tıl dı ğı nı gör müş düm. Eti raz 
et dim və hə min yer lər də “arm yans-
ki” sö zü nün vit rin dən si lin mə si nə 
nail ol dum.

- Bəs be lə hal la rın qar şı sı nı bir-
də fə lik al maq üçün me xa nizm 
var mı?
T.Ə.: Məş hur Ar xi me din yax-

şı bir sö zü var, deyir mə nə da yaq 
nöq tə si ve rin, yer kü rə si ni məh-
və rin dən çı xa rım. Bu gün kü gün 
da yaq nöq tə si ma liy yə və saiti dir. 
Bi zə ay rı lan və sait çər çi və sin də 
ba car dı ğı mı zı edi rik. Yə ni ki tab-
la rı mız çı xır, qə zet lər də çı xış lar 
edi rik, say tı mız da ma te rial yer-
ləş di ri rik. Azər bay can mət bə xi 
ba rə də ya zı la ra da ca vab ve ri rik. 
Ard-ar da fes ti val lar ke çi ri rik, ey ni 
za man da da köh nə mət bə xi bər pa 
edi rik. Ar tıq 25 il dən çox dur ki, 
er mə ni lə ri dün ya da ku li na ri ya ilə 
bağ lı konq res, konf rans, ya rış və 
çem pionat la ra bu rax mır lar. Heç 
bir pe şə kar qu rum da er mə ni mət-
bə xi təm sil olun mur, hət ta Av ro-
pa Şu ra sı ki mi təş ki lat da be lə. Bir 
də ki, əsas odur ki, oğur lan ma ğa 
nə yin sə ol sun. O bi ri mil lət lər-
dən ni yə oğur la mır lar? Bi zim sə 
mə də niy yə ti miz də, o cüm lə dən 
mət bə xi miz də oğur la na sı çox şey 
var. Nə qə dər ki, biz re gion lar-
da kı mət bə xi mi zi res to ran lar da 
ta nıt mı rıq, bi zim ye mək lə ri mi zi 
oğur la ya caq lar. Bir də fə hay-küy 
qal dır dı lar ki, İrə van da er mə ni-
lər tü tə yə hey kəl qo yub lar. Mə gər 
biz də be lə hey kəl qoy ma ğı ki mə sə 
qa da ğan edib lər? Və ya han sı biz-
nes men tü tə yə, ta ra, ka man ça ya, 
plo va, dol ma ya hey kəl qoy dur-
maq is tə yib, bu nun üçün mü ra ciət 

edib, ona im kan ver-
mə yib lər? Bə zən 

q ə  b i  r i s  t a n  l ı  ğ a 
gi rir sən, gö rür-

sən rəh mət lik 
adi adam dır, 

am ma mər-
m ə r  d ə n 

elə bo-
y a  b o y 
h e y  k ə l 
qo yub-
lar, ina-
nın, heç 
A z ə r -

bay can da 
Ni za mi nin, 

Xa qa ni nin elə 
abi də si yox dur. Bu 

pu lu da ha sə mə rə-
li bir şe yə xərc lə-
mək ol maz mı? Bu 

gün lər də İran da aş 
fes ti va lı ke çi ri lir di, 
bi zim qa tı qa şı, ay ra-
na şı, dov ğa, keş kək, 

hə li ma şı de di yi miz 
ye mək lər nü ma yiş olu-

nur du. Diq qə ti mi ən çox 
çə kən mə qam lar dan bi ri 
buy du ki, ora da qa za na 

hey kəl qoy muş du lar. 
Bu fes ti val da bi zim 

aş paz lar bi rin ci 
ye ri tut du lar.

Biz də də bu is ti qa mət də ad dım lar 
atıl ma lı dır. De yə sən, bu iş lə rə ar-
tıq baş la nı lıb.  Mə sə lən, eşit mi şəm 
ki, As ta ra da dün ya nın ən bö yük 
tən di ri ni ha zır la yır lar. Bu, təq dir 
olu na sı ad dım dır. 

A.Ş.: Mən özüm də can lı şa hi di-
yəm ki, Ta hir Əmi ras la no vun səy lə ri 
nə ti cə sin də bu gün Azər bay can ku-
li nar la rı nın qa tıl dı ğı ya rış la rın heç 
bi ri nə er mə ni lər bu ra xıl mır. Ümu-
miy yət lə, Dün ya Ku li nar lar As so-
siasi ya sı da üs tün lü yü Azər bay can 
mət bə xi nə ve rir. Ye mək lə ri mi zi öz 
ad la rı na çıx maq la rı na gə lin cə, bir 
müd dət əv vəl on lar boz ba şı da “öz-
lə ri nin ki ləş dir mək” is tə yir di lər, am-
ma son ra or ta ya çıx dı ki, “boz baş” 
əs lin də er mə ni di lin də sö yüş ki mi 
səs lə nir. 

- Ku li nar da məişət də qo naq ge-
dir, qo naq qə bul edir. Si zə ye-
mək bə yən dir mək çə tin ol mur 
ki? Süf rə ar xa sın da ev sa hib lə ri-
nin bu mə sə lə ilə bağ lı komp lek-
sə düş dük lə ri olub?
T.Ə.: Ni yə komp lek sə düş sün-

lər ki? Mən ye mək dən öt rü da la-
şan adam de yi ləm. Nə bi lim, bəl kə, 
komp lek sə düş dük lə ri üçün çox qo-
naq ça ğır mır lar? (gü lür)

A.Ş.: Olur. Hətt  a ev də be lə süf rə-
yə ye mək gə lər kən so ru şur lar ki, ne-
cə dir, xo şu na gə lir, yax şı bi şib, bəl kə 
qu ru yub. Am ma ev də mən be lə şey-
lə rə əhə miy yət ver mi rəm. Ye ri gəl-
miş kən, bir ol muş əh va lat da nı şım, 
bir də fə bir jur na list Ta hir Əmi ras-
la no va sual ve rir ki, ev də ye mək lə rə 
qiy mət ve rir si niz? Ta hir müəl lim də 
ca va bın da so ru şur ki, bəs siz ev də 
mü sa hi bə alır sı nız?.. Yə ni işin iş ye-
ri var, evin ev ye ri. İşi evə gə tir mək 
ol maz. Üs tə lik, mən hə mi şə eti raf 
et mi şəm ki, heç bir aş paz bi zim ana-
la rı mı zın, nə nə lə ri mi zin bi şir di yi 
ki mi ye mək bi şi rə bil məz. Fi kir ver-
mi si niz, biz ye mək ye yən də hə mi-
şə mu si qi din lə mək is tə yi rik. Siz cə, 
ni yə? Çün ki ana la rı mız bi zə hə mi şə 
lay la nın mü şa yiəti al tın da süd ve-
rib lər... 

- Son da ya rı za ra fat-ya rı ger çək 
bir suala da ca va bı nı zı al maq is-
tər dik. Qa dın la rın, yə qin ki, heç 
vaxt çö zə bil mə yə cək lə ri bir sual 
var: nə üçün ki şi lər ye mə yi da ha 
dad lı bi şi rir lər?
T.Ə.: Çün ki bü tün es te tik an lam-

la rı ki şi lər ya ra dıb lar. Hətt  a əzəl-
dən ki şi ça tış maz lı ğı ol du ğu üçün 
qa dın lar xo şa gəl mək üçün məhz 
on la rın zöv qün də ge yi nir, bə zə nir, 
ye mə yi də on lar üçün ha zır la yır dı-
lar. Am ma zövq mə sə lə si ni ki şi da-
ha yax şı an la ya bi lər. Fi kir ve rin, ən 
yax şı qa dın bər bə ri və dər zi lər də 
elə ki şi lər dir. Çün ki on lar da gö zəl-
lik duy ğu la rı, zövq da ha güc lü dür. 
Ona gö rə dir ki, dün ya nın ən gö zəl 
məx lu qu nu biz se çi rik, siz sə bi zim 
ki mi ki fi r məx luq la rı bə yə nir si niz 
(gü lür). Bun dan baş qa, ki şi lə rin 
dad bil mə re sep tor la rı qa dın la rın-
kın dan da ha yax şı iş lə yir. Am ma 
qa dın hor mo nal və əh va li də yi şik-
lik lə rə me yil li dir, bu na gö rə onun 
ke çir di yi hiss-hə yə can lar bi şir di yi 
ye mək lə rə də ke çir, on la rın da dı da 
də yi şik olur. Üs tə lik, qa dın bə zən 
yo ğun-ar ğın da ol sa, sə hə rə uşaq-
la rı na ye mək bi şir mə li dir, yə ni bu, 
se çim dən da ha çox və zi fə dir, məc-
bu riy yət dir. Am ma siz gör mü sü-
nüz mü han sı sa ki şi məc bu riy yət dən 
ye mək bi şir sin? 

A.Ş.: Qa dın lar naz et mə yi se vir lər, 
ki şi lər naz çək mə yi. Ye mək də qadın 
ki mi di, na zı nı nə qə dər çək sən, bir o 
qə dər yax şı alı na caq.
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iaşə şö bə si nin mü di ri və zi fə lə rin də iş lə yib.
Azər bay can Mil li Ku li na ri ya Mər kə zi nin 
pre zi den ti dir. Ku li na ri ya üz rə müx tə lif 
bey nəl xalq təş ki lat la rın rəh bər li yin də 
təm sil olu nur.

Ağa kə rim Şa mid za də 1992-
ci il də Ba kı da ana dan olub. 
Ki yev Döv lət İq ti sad Uni ver si-
te ti nin qi da tex no lo gi ya sı fa-

kül tə sin də təh sil alır. 
Bir sı ra bey nəl xalq ku li na ri ya fes ti-
val la rı nın qa li bi, “Xə zər” Te le vi zi ya-
sın da “Lə ziz dad” mət bəx ve ri li şi nin 
apa rı cı sı dır.

zə rə alın ma lı dır. İn sa nın tem pe ra men-
tin dən, ge ne ti ka sın dan tut muş onun 
ya şa dı ğı yer və məş ğul ol du ğu işə dək 
bü tün fak tor lar qi da lan ma üçün xü su si 
əhə miy yət da şı yır. Yal nız bun la rı araş-
dı ran dan son ra ada ma məs lə hət ver-
mək olar ki, nə yi və ne cə ye sin. Ümu-
miy yət lə, in sa nın do ğul du ğu yer də nə 
bi tir sə, onu ye mə li dir. Əl bətt  ə, se çim 
im kan la rı var sa, o, is tə di yi ni bun la rın 
ara sın dan se çib ye yə bi lər. 

 Çox təəs süf 
ki, sağ lam qi da lan ma ba rə də heç bir 
yer də düz gün mə lu mat ve ril mir. İn-
san or qa nizm lə ri fərq li ol du ğun dan 
on la rın sağ lam qi da lan ma ra sion la rı 
da fər di dir. Mə sə lən, bi ri nin bə də ni 
da ha çox zü lal, di gə ri nin ki kar bo hid-
rat tə ləb edə bi lər. Am ma ümu mi ləş-
dir sək, in san gün də dörd də fə qi da 
qə bul et mə li dir: 25 faiz üs tün lük sə hər 
ye mə yi nə, 35 faiz ikin ci sə hər ye mə yi-
nə, 25 faiz na har ye mə yi nə və 15 faiz 
şam ye mə yi nə ay rıl ma lı dır. So nun cu 
qi da qə bu lu ax şam saat 20.00-dan gec 
ol ma ma lı dır. Bir önəm li mə qa mı da 
qeyd edim, ax şam saat 22.00-dan 
00.00-dək müt ləq yat maq la zım-
dır. Bun dan son ra bü tün ge cə ni 
yat ma maq da olar. Hə kim lə rin 
araş dır ma la rı na gö rə, hə min 
vax tı in san müt ləq yu xu da 
ke çir mə li dir. Özü mə gə lin-
cə, sə hər ye mə yim adə tən kə-
rə ya ğı, bal, yu mur ta və az ca 
duz dan iba rət olur. Gü nor ta 
ye mə yin də adə tən mey və və 
tə rə vəz dən is ti fa də edi rəm 
və ça lı şı ram ki, on la rı çiy hal-
da qə bul edim. Ax şam saat 
18.00-19.00 ara sın da əsas 
ye mə yi ye yi rəm. Düz dür, 

dək in san müəy yən ka lo-
ri qə bul et mə li dir. Əks hal-
da, qüv vət li sə hər ye mə yi ac 
mə də yə ağır lıq gə ti rə bi lər.  

- İşi niz lə bağ lı, yə qin ki, bü-
tün təam lar si zin üçün bir köy-
nək da ha ya xın dır. Am ma ye nə 
də ma raq lı dır, özü nüz ən çox 
han sı ye mə yi se vir si niz?

- Bəs özü nüz han sı ye mə yi ha-
zır la ma ğı xoş la yır sı nız? Yə ni 
elə bir ye mək var mı ki, onu 
ha zır la maq si zin üçün ta-
mam baş qa zövq dür?
T.Ə.: Heç bir ye mə yi 

ha zır la ma ğı xoş la mı ram. 
Çün ki mə nim üçün o mər-
hə lə keç di. Dün ya da elə 
bir xö rək yox dur ki, onu 
ha zır la ya bil mə yim. Sa də-
cə, ar tıq mə nə ma raq lı de-
yil. Bu ona bən zə yir ki, fi  zik 
alim tə zə dən keç mi şə qa yı dıb 
di yir cək li tə kər ha zır la yır, 
am ma bu nun üçün çi lin-
gər var axı. Onun da ha 
bu na vax tı da yox-
dur, hə və si də.

qı za rır, həm onun 
da dı gö zəl 

olur, həm 
də tər ki-
bin də ki 
n i  ş a s -
ta bi zə 
z ə  r ə r 
v e r -
mir.   

zır lan mış dı. İzah olu nur du ki, ni yə 
in san bi rin ci növ bə də şor ba nı, son ra 
sa la tı, son ra əsas ye mə yi qə bul et mə-
li dir. Du ru xö rək mə də di var la rın-
da kı ac lı ğı bir qə dər ara dan qal dı rır 
və növ bə ti qi da nın tez çü rü mə si nə 
im kan ver mir. Şor ba dan son ra sa lat 
ye yi lir, çün ki sa lat yün gül ye mək dir 
və özün dən son ra ye yi lə cək ağır ye-
mə yin həz mi ni asan laş dı rır.   
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nailiy yət lə rin tət bi qi cə miy yə tin də ic ti mai 

iaşə şö bə si nin mü di ri və zi fə lə rin də iş lə yib.
Azər bay can Mil li Ku li na ri ya Mər kə zi nin 
pre zi den ti dir. Ku li na ri ya üz rə müx tə lif 
bey nəl xalq təş ki lat la rın rəh bər li yin də 
təm sil olu nur.

la rı mız yağ dan 

sı nı bil mir lər, 
bu na gö rə də ye-
mək lə ri yağ lı alı nır.

edib, ona im kan ver-
mə yib lər? Bə zən 

q ə  b i  r i s  t a n  l ı  ğ a 
gi rir sən, gö rür-

sən rəh mət lik 
adi adam dır, 

am ma mər-
m ə r  d ə n 

elə bo-
y a  b o y 
h e y  k ə l 
qo yub-
lar, ina-
nın, heç 
A z ə r -

bay can da 
Ni za mi nin, 

Xa qa ni nin elə 
abi də si yox dur. Bu 

pu lu da ha sə mə rə-
li bir şe yə xərc lə-
mək ol maz mı? Bu 

gün lər də İran da aş 
fes ti va lı ke çi ri lir di, 
bi zim qa tı qa şı, ay ra-
na şı, dov ğa, keş kək, 

hə li ma şı de di yi miz 
ye mək lər nü ma yiş olu-

nur du. Diq qə ti mi ən çox 
çə kən mə qam lar dan bi ri 
buy du ki, ora da qa za na 

hey kəl qoy muş du lar. 
Bu fes ti val da bi zim 

aş paz lar bi rin ci 
ye ri tut du lar.

ğa kə rim Şa mid za də 1992-
ci il də Ba kı da ana dan olub. 
Ki yev Döv lət İq ti sad Uni ver si-
te ti nin qi da tex no lo gi ya sı fa-

Bir sı ra bey nəl xalq ku li na ri ya fes ti-
val la rı nın qa li bi, “Xə zər” Te le vi zi ya-
sın da “Lə ziz dad” mət bəx ve ri li şi nin 

Tahir Əmiraslanov:
“Əsas odur ki,
oğurlanmağa

nəyinsə olsun”

ye mək lər nü ma yiş olu-
nur du. Diq qə ti mi ən çox 
çə kən mə qam lar dan bi ri 
buy du ki, ora da qa za na 

Ağakərim
Şamidzadə:
“Yemək də qadın kimidi,
nazını nə qədər çəksən,
bir o qədər yaxşı alınacaq”
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Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ
(Əv və li ötən sa yları mız da)

On al tın cı bab böy rək, si dik ki sə si 
və tə na sül xəs tə lik lə ri haq qın da dır.

Böy rək və si dik ki sə si xəs tə lik lə-
ri nin əla mət lə ri hə min na hi yə də ki 
ağır lıq, hə ra rət, su suz luq his si ki mi 
hal lar la özü nü bü ru zə ve rir.

Be lə xəs tə lər böy rü üs tə çev ril-
dik də çə tin lik çə kir lər.

Bə zi in san lar da qəş şet mə və di lin 
qa ral ma sı hal la rı da baş ve rə bi lər.

Əla cı çi yin da ma rın dan qan al-
maq və keş kab şor ba sı na ba dam 
ya ğı və şə kər qa tıb ye mək dir.

Bu növ xəs tə lər su yu az iç mə li dir-
lər. On la rı ima lə et mək, kas nı su yu və 
ya pen dir su yu na (pen dir tu tul duq dan 
son ra pen di rin çı xan su yu) sə na mə ki 
əla və edib ver mək də mü na sib dir.

Böy rək də so yuq şiş əmə lə gəl miş 
olar sa, onun əla mət lə ri az su sa ma, 
ağır lı ğın art ma sı və tez-tez baş ve-
rən qus ma hal la rı olar.

Həm çi nin süst lük və bəl ğə min 
əmə lə gəl mə si də mey da na çı xır.

Əla cı xəs tə ni qus dur maq, ən cir 
şər bə ti və gü lən gü bin ver mək dir.

Bun dan baş qa, be lə xəs tə lə rə də-
mir ti ka nı və çu ğun dur yar pa ğın dan 
ha zır lan mış ima lə qoy maq la zım dır.

İma lə dən son ra gül xət mi yar pa ğı, 
dö yül müş və lə mir, ən cir, zöh rə tük lü 
adiant, xi yar to xu mu, ye miş və kün cüt 
ya ğı nı qa rış dı ra raq xəs tə yə ve rir lər.

Da ha son ra kə tan to xu mu, yu nan 
gül dəf nə si, gül xət mi to xu mu, şü yüd, 
ço ban yas tı ğı, am mo ni ağa cı nın qat-
ra nı və iy nə yar paq lı ağa cın qat ra nı nı 
qa tıb, tə pit mə qoy maq məs lə hət dir.

Böy rək na hi yə si nə ör dək pi yi, to-
yuq pi yi, inə yin bud sü mü yü nün 
qız dı rıl mış və yum şal dıl mış ili yi və 
az miq dar da kom mi fo ra qat ra nı nın 
qa rı şı ğı nı çək mək xe yir dir.

Be lə xəs tə lə rə və lə mir, bal lı su və ba-
dam ya ğı təam et mək də fay da lı dır.

Böy rək dən əziy yət çə kən in san-
lar da si dik if ra zı za ma nı qan lı si dik 
və si dik axa caq la rın da yan ğı lı ağ rı 
mey da na çı xa bi lər.

Be lə əla mət lər aş kar lan dı ğı təq-
dir də, si dik lə bə ra bər az-az qan gə-
lər, la kin qan si dik lə qa rış maz.

Qəş şet mə hal la rı da baş ve rə bi lər.
Əla cı xəs tə nin çi yin da ma rın dan 

qan al maq, duz lu və turş təam lar-
dan çə kin mək, keş kab, bə növ şə şər-
bə ti və xaş xaş şər bə ti iç mək dir.

Qız dır ma ol ma dı ğı hal da, 2 dir-
həm şər bə ti bal lı su, ya xud ar pa 
su yu na qa rış dı ra raq, üzə ri nə ey ni 
miq dar da xi yar to xu mu və ye miş to-
xu mu nu əla və edib xəs tə yə ver sə lər, 
bu si dik if ra za tı za ma nı əmə lə gə lən 
yan ğı lı ağ rı nı ara dan qal dı rar.

Si di yi sax la ya bil mə mə odur ki, 
si dik qey ri-ix ti ya ri if raz olu nur.

Sə bə bi po zul muş so yuq mə zac 
və si dik ki sə si nin zəifl  i yi dir.

Əla cı kü kürd su yun da otur maq və 
üzə ri nə sə də fo tu ya ğı nı çək mək dir.

Be lə xəs tə lə rə məs ru di tus dər ma-
nı, ərəb xur ma sı və müşk dən ha zır-
la nan dər man xe yir dir.

Aşa ğı da kı dər ma nı ha zır la yıb ver-
mək də mü na sib olar: ey ni miq dar da 
bu xur (bu xur ko lu nun qat ra nı), kö mür 
dər ma nı, tə miz lən miş yu nan gül dəf-
nə si to xu mu, cığ kök yum ru la rı, qa lan-
qa, sey lon dar çı nı, ge cə vər və uca an-
dı zı dö yə rək qa rış dı rır və qay na dır lar.

Bun dan baş qa, bir ne çə gün ər-
zin də sə hər və ax şam xəs tə yə şər-
bət ver mək məs lə hət dir.

Be lə xəs tə lə rə qı zar mış tül kü əti 
ye mək də xe yir dir.

Xəs tə li yə sə bəb böy rək mə za cı-
nın isin mə si (is ti li yi) olar sa, onun 
əla mət lə ri su suz luq, su iç dik də dər-
hal si dik if ra zı nın baş ver mə si və si-
dik rən gi nin də yiş mə si olar.

Əla cı nar su yu ilə pər pə rəng to-
xu mu, ya xud qo ra su yu ilə keş kab 
ye mək dir.

Ax şam yat maz dan əv vəl yu mur-
ta va rı ba ğa yar pa ğı to xum la rı nı 
tur şu ya qo yul muş xi ya rın su yu na 
qa rış dı rıb, üzə ri nə şə kər əla və edib 
xəs tə yə ve rər lər.

Sir kə, gü lab və qı zıl gül ya ğı nı qa-
rış dı ra raq xəs tə nin böy rək na hi yə-
si nə çə kər lər.

Su gü lü (ki çik lem na), ar pa, dö-
yül müş hey va, sö yüd ağa cı nın yar-
pa ğı və dö yül müş adi mər sin yar-
pa ğı nı qa tıb tə pit mə qoy maq bu 
növ xəs tə lə rə xe yir dir.

Və ya xud qır mı zı və ağ sən dəl, 
arek pal ma sı nın to xum la rı, gü lab da 
həll olun muş ka fur ağa cı nın kit rə si 
və bir ne çə dam cı sir kə ni qa rış dı ra-
raq, böy rək na hi yə si nə çə kir lər.

Be lə xəs tə lə rə ay ran iç mək, is-
pa naq ilə maş, qu rut lu ar pa şor ba-
sı, qo ra, Tə bə ri ga va lı sı, turş al ma, 
qay sı, hind xur ma sı və ab qo ra ilə 
mər ci ye mək məs lə hət dir.

Si dik if ra zı nın çə tin ləş mə si müx-
tə lif sə bəb lər dən baş ve rə bi lər:

Si dik ki sə sin də əmə lə gə lən ya ra-
lar, də fet mə qüv və si nin zəifl  ə mə si, 
qə liz yel və ya si dik axa caq la rın da 
ya ra nan daş və qum si dik if ra zı nın 
çə tin ləş mə si nə sə bəb olur.

Si dik if ra zı nın çə tin ləş mə si si dik ki-
sə sin də əmə lə gəl miş ya ra, daş və qum 
nə ti cə sin də baş ve rər sə, xəs tə nin çi yin 
da ma rın dan qan al maq la zım dır.

Son ra bə növ şə, əmə kö mə ci, gül xət-
mi və xaş xaş qa bı ğı nı qay na dıb və ya 
qa ra qa nıq, dağ kək li ko tu və sə də fo-
tu nu qay na dıb üzə ri nə gö yər çin zi li 
əla və edib için də otur maq, da ha son ra 
qı zıl gül ya ğı nı çək mək məs lə hət dir.

Bu təd bir lər dən son ra si dik if raz 
olu nur.

Si dik ki sə sin də şiş əmə lə gəl miş 
olar sa, xəs tə yə qu şü zü mü su yu və 
pər pə rəng to xu mu nun su yu nu ve-
rər və yün gül ima lə qo yar lar.

Əgər daş si dik axa ca ğı na düş sə, 
Yə mən zə yi ni 24 saat sir kə də sax-
la dıq dan son ra üzə ri nə şə kər əla və 
edə rək dər man ha zır la yıb, hər sə-
hər xəs tə yə ver mək la zım dır.

Bun dan baş qa, mü va fi q va si tə lər-
dən is ti fa də et mək la zım dır ki, daş 
ora da par ça lan sın və düş sün.

Be lə xəs tə lə rə ən cir və acı ba dam 
ya ğı ver mək xe yir dir.

Si dik if ra zı si dik ki sə si nin zəifl  ə-
mə si nə ti cə sin də çə tin lə şər sə, xəs-
tə ni kü kürd lü su da otuz du rar lar.

Si dik if ra zı nın çə tin ləş mə si böy rək-
də əmə lə gəl miş daş sə bə bin dən baş 
ve rər sə, əla mət lə ri çö kün tü lü si dik, si-
dik axa caq la rın da yan ğı, qa şın ma və 
si di yin tez-tez if raz olun ma sı olar.

Böy rək sə bə bin dən bu xəs tə li yə 
tu tu lan in san la rın si di yi sa rı, si dik 
ki sə si sə bə bin dən xəs tə lə nən in san-
la rın si di yi isə ağ olar.

Si dik if ra zı nın çə tin ləş mə si böy rək 
sə bə bın dən baş ve rər sə, əla cı ya ba nı ar-
pa su yun da otur maq, bel və si dik ki sə-
si nin na hi yə si nə əq rəb ya ğı çək mək dir.

Be lə xəs tə lər qa tı və qu ru təam-
lar dan uzaq dur ma lı dır.

On la ra xi yar to xu mu, ba la ca yum-
ru xi yar, ye miş to xu mu, ci rə (bad-
yan) to xu mu, kə rə viz to xu mu, hin-
dis tan ma şı, “yə hu di da şı” (də niz 
kir pi si nin daş laş mış iy nə lə ri), ci rə 
su yu və kont zi rə si nin to xum la rı nın 
qa rı şı ğı nı ver mək məs lə hət dir.

Bun dan baş qa, 3 gün ər zin də 10 
dir həm sü zül müş turp su yu nu 10 
dir həm tə zə sü də qa tıb ver mək də 
xe yir dir.

Si dik if ra zı nın çə tin ləş mə si nə si-
dik ki sə si sə bəb olar sa, göy nə mə və 
çö kün tü lü si dik ki mi əla mət lər mü-
şa hi də olu nar.

Əla cı xəs tə yə keş kab və ba dam 
ya ğı ver mək, hey va çə yir də yi nin 
hə lim li su yu ilə bə növ şə ya ğı nı qa-
tıb ima lə qoy maq və ki şi tə na sül or-
qa nı nın üzə ri nə sürt mək dir.

Be lə xəs tə lə rə yum şaq və yağ lı 
təam lar ye mək məs lə hət dir.

Böy rək sal lan ma sı xəs tə li yi mey-
da na çı xar sa, xəs tə ar xa sı üs tə uza-
nan za man onun böy rək na hi yə-
sin də ağır lıq, ba ğır sa ğın da qu rul tu 
ki mi əla mət lər baş ve rər.

Be lə xəs tə lər güc tə ləb edən iş lər-
dən uzaq dur ma lı, kəs kin hə rə kət 
et mə mə li, xü su si lə də ye mək dən 
son ra uca dan da nış ma ma lı və qış-
qır ma ma lı, ağır şey lər qal dır ma ma-
lı dır lar.

Ağır lıq his si uzun müd dət keç-
mə sə, biş miş şü yüd dən və ya sərv 
ağa cı nın qo za la rı, cığ kök yum ru la-
rı, nar qa bı ğı, bu xur ko lu nun qat ra-
nı qa ra qa nıx, zi rə və səh ləb otu nu 
qa rış dı ra raq, hə min na hi yə yə tə-
pit mə qoy ma lı dır lar. Bu tə pit mə ni 
tək rar qoy maq məs lə hət dir.

Bu növ xəs tə lər köp ya ra dan qi-
da lar dan və mey və ye mək dən çə-
kin mə li dir lər.

Ki şi tə na sül üz vün də və xa ya lar-
da şi şin əmə lə gəl mə si qız dır ma ilə 
mü şa yiət olu nar sa, xəs tə nin çi yin 
da ma rın dan qan al ar və şi şin üzə ri-
nə su gü lü (ki çik lem na) su yu, ar pa 
su yu, keş niş su yu və kas nı su yun-
dan ha zır lan mış tə pit mə qo yar lar.

Xəs tə də bərk şiş aş kar olu nar sa 
və onun qız dır ma sı ol maz sa, at lər-
gə si unu, yu nan gül dəf nə si, ço ban-
yas tı ğı, to yuq pi yi və ör dək pi yin-
dən tə pit mə qoy maq məs lə hət dir.

Bal lı yon ca sı, buğ da unu və to yuq 
yu mur ta sı nın sa rı sı nı qa rış dı rıb tə-
pit mə qoy maq da bu ba xım dan fay-
da lı dır.

Tə pit mə lər haq qın da “Zə xi re” ki-
ta bı nın şiş lə rin müali cə si nə aid ba-
bın da ət rafl  ı bəhs olu nub.

Ki şi tə na sül üz vün də əmə lə gəl-
miş ya ra la rın müali cə si nə gəl dik də, 
xəs tə nin qız dır ma sı olar sa, onun çi-
yin da ma rın dan qan al maq la zım-
dır.

Son ra hə qi qi əz vay şi rə si, bu xur 
ko lu nun qat ra nı, gə vən kit rə si, ya-
ba nı na rın çi çə yi və qur ğu şun ok si-
di ni toz ha lı na sa la raq, ya ra üzə ri nə 
səp mək la zım dır.

Be lə xəs tə lər acı və turş ye mək-
lər dən çə kin mə li dir lər.

Ki şi tə na sül üz vü nün qa şın ma 
hal la rı mey da na çı xar sa, əla cı xəs-
tə ni qus dur maq, onun çi yin da ma-
rın dan qan al maq, bud na hi yə si nə 
zə li qoy maq, ya xud hə ca mət et-
mək dir.

Be lə xəs tə lər acı və turş təam lar-
dan uzaq dur ma lı dır lar.

Bun dan baş qa, sir kə yə qa ra ğan 
otu qa ta raq, hər gün hə min qa rı şıq-
la yu yun maq xe yir dir.

Yan ğı əla mət lə ri mey da na çı xar-
sa, qı zıl gül ya nı ğı nı to yuq yu mur-
ta sı nın ya ğı ilə qa rış dı ra raq, hə min 
na hi yə yə çək mək məs lə hət dir.

Xəs tə in san özü nü so yuq su və 
so yuq ha va dan qo ru ma lı dır.

On la ra gün də bir də fə is ti su da, 
xü su si lə kü kürd lü su da otur maq 
xe yir dir.

Aşa ğı da kı dər ma nı ha zır la yıb is-
ti fa də et mək də çox fay da lı dır:

Süd lə yə nin ha va da qu ru muş şi-
rə si, cığ kök yum ru la rı, ana sik lüs 
bit ki si nin to xum la rı, küst və uzun 
is tiotu dö yüb bi şi rir, son ra üzə ri-
nə müşk və sə də fo tu ya ğı nı əla və 
edə rək, xa ya nın üzə ri nə və ət ra fı na 
çə kir lər.

Ci rə və müşk qa rı şı ğı da bu ba-
xım dan xe yir li dir.

Ci ma za ma nı cin si zəifl  ik dən 
əziy yət çə kən tünd mə zac in san lar 
çox dər man qə bul et mə mə li dir lər. 
Çox dər man iç mək zəifl  i yə gə ti rib 
çı xa rar.

Be lə xəs tə lər tə zə ay ran, tə zə qa-
tıq, çin ar mu du və tam biş mə miş 
no xud ye sə lər, qüv vət lə nər lər.

Bə zi hal lar da pər pə rəng to xu mu 
və ka fur ağa cı nın qat ra nı nı iy lə mək 
ki fa yət edir.

Mü la yim tə biət li in san lar üçün 
için də at lər gə si və az miq dar da 
zən cə fi l olan qəl yə ye mək məs lə-
hət dir.

To yuq yu mur ta sı nın sa rı sı na qa-
rış dı rıl mış ça şır kö kü də xe yir li dir.

(Davamı gələn sayımızda)
Farscadan tər cü mə edən:

Zem fi  ra MƏM MƏ DO VA

qa rı şı ğı nı ver mək məs lə hət dir.

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

Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

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

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

Çe şid li yol daş lıq lar var: yol, 
mək təb, ömür-gün yol daş-
lı ğı; əy lən cə, ye yib-iç mək, 
qu mar yol daş lı ğı; qa ra 

gün, xoş gün yol daş lı ğı; si ya sət,  
fi  kir, ideal yol daş lı ğı!

Bir in san öm rü bo yun ca be lə yol-
daş lar dan bi ri ni, ya xud bir ne çə si ni 
ta pa bi lər. Əs li nə bax san, bu hətt  a 
bir nə sib dir, alın ya zı sı dır. On lar bir-
bir lə ri ni müt ləq ta pır lar, ta pa caq lar. 
Çün ki bir lik də ol ma la rı əzəl dən qə-
rar laş dı rı lıb, alın ya zı sı ki mi bir şey-
dir. Ye nə  hər in sa na bu yol daş lar-
dan kə dər lər, fə la kət lər, xə ya nət lər, 
nan kor luq lar, yax şı lıq lar, ali cə nab-
lıq lar pa yı dü şür. Göz lə ri mi zi əbə di 
qa pa ma dan bir saat əv vəl hə ya tı mı-
zı əv vəl dən so na qə dər xa tır la maq 
im ka nı ya ran say dı, ke çil miş ömür 
yo lu nun baş dan-ba şa yol daş lıq lar-
dan, dost luq mü na si bət lə ri nin yax şı 
və pis, qa ran lıq və işıq lı  xa ti rə lə rin-
dən iba rət ol du ğu nu an lar dıq. Mən 
də ata mın dost la rı nı in di onun hə-
ya tı nın ini kas la rı ki mi gö rü rəm. Bö-
yük bir qis mi ölüb, ge ri də qa lan la rı 
da Al lah bi lir, han sı künc-bu caq da 
ölüm lə ri ni göz lə yə-göz lə yə son 
gün lə ri ni ya şa yır lar. On la rın bə zi lə-
ri ilə za man-za man rast la şı ram. 

Kü çə lər dən di var dib lə ri ilə, gö-
zə gö rün mə mə yə ça lı şa raq ke çir lər. 
Əcə ba, bir vaxt lar cad də lə rə, mey-
dan la ra sığ ma yan on lar de yil di-
mi? Səs lə ri, qəh qə hə lə ri, hid dət lə ri, 
qə zəb lə ri ilə üfüq lə ri sa ran qəh rə-
man lar on lar de yil di mi? Ən şıq, ən 
gö zəl, ən ağıl lı, ən zə ki, ən bə si rət-
li ol duq la rı nı ye riş lə rin dən tut muş 
ba xış la rı na, iş lə mə li köy nək lə rin-
dən tut muş na xış lı co rab la rı na qə-
dər da yan ma dan alə mə nü ma yiş 
et di rən on lar de yil di mi? İn di gə lin-
lə ri nin, kü rə kən lə ri nin, nə və lə ri nin, 
mə həl lə uşaq la rı nın əlin də güc süz 
oyun caq dan baş qa bir şey de yil lər. 
Bir für sət ta pıb öz lə ri ni təq dim et-
mək, ya et dir mək im ka nı qa za nan-
da dər hal keç miş səd rə zəm, keç miş  
na zir, keç miş və kil, keç miş sə fi r, 
keç miş müs tə şar ol duq la rı nı xa tır-
lat ma ğa, gö zə sox ma ğa can atır lar. 

Bi tib-tü kən mək bil mə yən xa ti rə lə rə 
bağ lı əs ki ad la rı nın, və zi fə və rüt bə-
lə ri nin qar şı la rın da kı la ra gös tər di yi 
tə si ri nur dan düş müş, yor ğun göz-
lə ri ilə da ha gö rüm lü şə kil də an la-
ma ğa ça lı şır lar. 

Ah, hə yat! Sə fi l, gü lünc, hə zin 
mən zə rə lər lə do lu qə rib ma cə-
ra! Dün ya nı kə nar dan seyr edən 
şüur lu bir var lı ğın gö rə cə yi nə dir? 
Qa rış qa ki mi sü rü ilə bir tə rəf dən 
di gər tə rə fə axın et mə hə rə ka tı, 
bi ri-bi ri nin ya nın da gah gü lən, 
gah ağ la yan in san lar! Do ğum lar la 
ölüm lər ey ni an da baş ve rir. Sə-
bəb siz qov ğa lar, sə bəb siz xoş bəxt-
lik lər, sə bəb siz ələm lər!

Nif rət bəs lə di yi mi zə gö rə ölü-
mü nə se vin di yi miz in sa nın ar xa-
sın ca sev gi miz ol du ğu təq dir də, 
tə bii ki, ağ la ya caq dıq. Nə yə gö rə 
ona nif rət edir dik, onu nə üçün 
se vi rik - bü tün bun la rı so ruş maq 
müm kün de yil. Bi zə et di yi pis lik 
şəx sin özü nün se vin ci nə, səadə ti-
nə əsas ve rib sə, bu ada ma düş mən 
kə sil mə yə haq qı mız var mı? 

Ata mın dost la rı kim lər idi? İlk 
gənc lik çağ la rın dan ta nı dı ğı, si ya si 
hə ya tı nın do lan bac la rın da qar şı laş-
dı ğı, qo ca lıq il lə ri ni bə ra bər ke çir-
di yi bir çox in san lar!  On la rın ha-
mı sı nı uşaq lıq il lə rin dən ta nı yı ram. 
Üzə rim də ki tə sir lə ri, hə ya tım da bu-
rax dıq la rı iz lə ri tam o za man lar dan 
baş la yır. İn di on la rı dü şü nər kən 
gö rü rəm ki, və zi fə kür sü lə rin dən, 
rəs mi si fət lə rin dən ay rıl dıq dan 
son ra in san lar heç za man pis ol-
mur lar. Onu ailə, cə miy yət, mil lət 
için də fə na gös tə rən sə bəb lər tut-
duq la rı və zi fə dən, sa hib lən dik lə ri 
möv qe lər dən qay naq lan maq da dır. 

Bir qa dı na ər lik dən, ailə rəis li yin-
dən tut muş döv lət baş çı lı ğı na qə-
dər cə miy yə tin ver di yi bü tün rəs-
mi ün van lar in sa nın ta le yin də özü 
ilə bağ lı yax şı, ya xud pis fi  kir lə rin, 
hökm lə rin ya ran ma sı na sə bəb olur.

Ata mın dost la rın dan məş hur bir 
fi  kir ada mı və fi  lo sof de yir di ki, 
“Na zir kür sü sü - fi  ron tax tı dır. Ora-
ya mə lək, ya Mu sa otur du ğu za-
man da dər hal bir fi  ro na çev ri lir”. 

Bu söz lə ri de yən in sa nın su rə ti 
in di göz lə rim önü nə gə lir.

Do lu, şiş man vü cu du nu bir az 
çə tin lik lə, sa ğa-so la yır ğa la na-yır-
ğa la na  çə kib apa rır dı. O, si ya si və 
hər bi dik ta tor la rın hə lə lik qar şı lıq lı 
eh ti ras la rın tən zim lə di yi mü va zi nət 
nə ti cə sin də döv lət gə mi si ni yü rü də 
bil dik lə ri dövr də öz sa hə si nin ye ga-
nə dik ta to ru idi. İs tan bul Da rül fü-
nun da kı kür sü sün də ne cə mü ha zi rə 
oxu yur du sa, mən sub ol du ğu par ti-
ya nın ümu mi məc lis top lan tı la rın da 
da o şə kil də da nı şır dı. Ey ni sa kit, 
mün tə zəm, sərf və nəh vi ye rin də 
dil; de dik lə ri nə hər han sı eti ra zı 
qə bul et mə yən ey ni tövr, öz fi  kir lə-
rin dən baş qa yer də qa lan bü tün dü-
şün cə və mü la hi zə lə rin yan lış lı ğı na 
əv vəl cə dən əmin olan vü qar lı du-
ruş! Onu yal nız buy ruq ver mək, yol 
gös tər mək üçün ağ zı nı açan Sfi nk sə, 
ya xud Bud da ya bən zət mək asan-
lıq la müm kün idi. Sü ku nət için də 
ha ki miy yə ti ni sür dü rən hey kəl də 
ad lan dı rı la bi lər di. Türk cə miy yə-
ti ni qərb li ol ma ğa təş viq edən bu 
mür şüd öz iş lə ri ni şərq li bir şey xin 
me tod, zeh niy yət və ru hu ilə gö rür-
dü. Ru hu, zeh niy yə ti ilə inanc la rı 
ara sın da kı tə zad bə zən fi  kir lə ri nin 
axa rın dan çıx ma sı na sə bəb olur du. 

Əs lin də, müəl lifl  i yi özü nə məx sus 
ol ma yan bir kə la mı - “Qərb mə-
də niy yə tin dən, Türk mil lə tin dən, 
İs lam üm mə tin dən ol maq” fi k ri ni 
təl qin edər kən Qərb mə də niy yə-
ti nin tə mə li sa yı la caq in san haqq 
və azad lıq la rı nı döv lə tin müt ləq 
nə za rə ti al tı na sal maq mə sə lə-

sin də əs la tə rəd düd et mir di. 
“Haqq yox, və zi fə var!” - de-
yə ba ğı rır dı. 

Top lum üzə rin də onun qə-
dər tə sir gös tə rə bi lən in san-
lar az-az olur. La kin cə miy yət 

için də, cə miy yət üçün son də-
rə cə də yər li sa yı lan bu ada mın 

ailə si da xi lin də səs siz köl gə dən 
fər qi yox idi. “Evin içi” bö yük türk 
mü tə fək ki rin dən öt rü ay rı ca və in-

cə mə sə lə idi. Şi kəst bir qa dın, 
ey nən be lin dən gəl dik lə-

ri ata la rı na bən zə-
yən qız lar!

Mür şüd bu qa dın və üç uşa ğı nın 
döv rə sin də bi ri nin şıl taq lıq la rı, o bi-
ri lə ri nin ər kö yün lü yü ara sın da vur-
nu xub qal dı ğı za man din cəl mək 
üçün evin də qu ru dö şə mə nin üs tünə 
atıl mış yer dö şə yin dən baş qa  mə kan 
ta pa bil mir di. Dö şək həm də ya zı la rı-
nı yaz dı ğı, ki tab la rı nı oxu du ğu ma sa 
əvə zi idi. 

Evin için də köl gə ki mi do la şan bu 
mə lək xa siy yət in sa nın za man-za-
man iza hı çox çə tin olan hid dət böh-
ran la rı da baş ve rir di. Bun lar dan 
bi ri ni gö zü mün önü nə gə ti rən də in-
di də gül mə yi mi sax la ya bil mi rəm. 
An ka ra da ey ni səmt də - Ke çiörən  
bağ la rın da qa lır dıq. Ev lə ri miz ara-
sın da kı mə sa fə üç yüz met rə qə dər 
olar dı. Bir gün sə hər ça ğı ba ğın için-
dən fər yad səs lə ri eşi dil di. Gö zü mü-
zün önün də açı lan  mən zə rə bu idi:

Ön də mü tə fək ki rin xid mət çi si, ye-
kə pər, qa ra ya nız bir ur fa lı “Ay ha ray, 
im dad, bəy mə ni öl dü rür” - de yə 
fər yad edə rək qa çır, ar xa sın dan isə 
mür şüd əy nin də ge cə köy nə yi, ayaq-
la rı ya lın, əlin də ki şal va rı ha va ya to-
laz la ya-to laz la ya onu qo va la yır dı... 

Mür şü dün xa nı mı özün dən bir ne-
çə il son ra öl dü. Ölü mün dən bir az əv-
vəl mə ni, ba cı-qar daş la rı mı ya nı na ça-
ğır dı. Ha mı mı za ay rı-ay rı lıq da ba xıb 
qə ri bə tərz də gül dü. Bir ara lıq xə ya la 
dal dı. Son ra bir dən göz lə ri ni aç dı, əri-
nin adı nı çə kə rək var sə si ilə ba ğır dı: 

“- Gəl di, gəl di! Ye nə mə ni ça ğı-
rır. Yox, yox, sə nin ya nı na get mək 
is tə mi rəm!”. 

Mal ta da bə ra bər ke çir dik lə ri uzun 
əsa rət hə ya tın da mür şü dün ruh sa-
kit li yi ni an la dan sə hi fə lər ata mın o 
il lə rə aid xa ti rə lə ri nin ən gö zəl par-
ça la rın dan bi ri ni təş kil et mək də dir. 

Mü tə fək kir həbs xa na nın bir 
kün cü nü əsl tək kə ha lı na gə tir-
miş di. Bir za man lar məm lə kət də 
yük sək möv qe tut muş əsir lər hər 
gün ət ra fın da döv rə vu rub otu rur, 
on dan sə bir, sü ku nət, da xi li ra hat-
lıq və nəf sə sa hib lik dər si alır dı lar. 
Bu dərs lər za ma nı ən ki çik səs be lə 
çıx maz dı. Hər kəs özü nü qeyb et-
miş ki mi qu laq kə si lib din lə yir di. 
Söz lə ri bə zən cəz bə ha lın da do-
daq la rın dan axıb tö kü lür dü. Və 
tə bii ki, be lə hal lar da nit qin də ki 
mən tiq, ar dı cıl lıq, fi  kir yü kü da ğı-
nıq şək lə dü şür dü. Am ma hər şe yə 
rəğ mən  dər sin so nun da din lə yən-
lər ağır əsa rət hə ya tı na da ha bir 
ne çə gün dö züb da vam gə tir mək 
üçün ruh la rın da, qəlb lə rin də ye ni 
güc və im kan ta pır dı lar. 

Sa hib ol du ğu qüd rət və şöh rə-
tə bax ma ya raq döv rü nün ən sa-
də ya şa yan in san la rın dan bi ri idi. 
Evi mə həl lə için də ki or ta sə viy yə li 
gör kə mi ni heç za man də yiş mə di. 

Çün ki bir mə sə lə var dı ki, mür-
şüd ic ti mai əx laq sa hə sin də 

ver di yi dərs lə rin sər hə di ni qə-
tiy yən aş mır dı. Mən sub ol du ğu 
par ti ya nın bir qi sim ikin ci, üçün-
cü də rə cə li adam la rı nın ru hu-
na, var lı ğı na ha kim kə si lən şəx si 
mən fəət eh ti ras la rı qar şı sın da səs-
siz-sə mir siz da ya nıb du rur du. Bu 
sü kut döv rün hər bi və mül ki dik-
ta tor la rı na mü na si bət də də ey ni 
şə kil də da vam edir di. “Göz lə ri mi 
qa pa rım, Və zi fə mi ya pa rım” - kə-
la mı nı məc bu ri bir in ti zam və itaət 
əm ri ki mi ha mı dan əv vəl özü nə 
mü na si bət də dön mə dən hə ya ta 
ke çi rir di. Yə ni göz lə ri ni bərk-bərk 
yu mur, üzə ri nə dü şən və zi fə lə ri 
ən ki çik  yan lış lı ğa yol ver mə dən 
ye ri nə ye ti rir di. 

Bu sə tir lə rim heç bir hal da fi  lo-
sof-mür şü dün Bi rin ci Dün ya Hər bi  
döv rün də tut du ğu möv qe nin tən-
qi di ki mi qə bul edil mə mə li dir. Sa-
də cə, hə ya tı nın hə min mər hə lə sin-
də ki töv rü nü, gö rü nü şü nü qə lə mə 
al mı şam. O il lər dən uzaq laş dıq ca 
ha di sə lər, hə rə kət lər, söz lər sa hib-
lə ri nin məq səd və mə ram la rı nı da-
ha də qiq, da ha tam ifa də edən mə-
na la rı alır lar. Za tən in sa nın şəx si 
və ic ti mai hə ya tın da sə bəb, və si lə 
və ya şa hid ol du ğu bü tün ger çək-
lər ey ni, də yiş məz qa nu na ta be dir. 
Bun la rın hə qi qi də yər lə ri, mey da-
na gə tir dik lə ri qa bar ma-çə kil mə lər, 
dal ğa lan ma lar, de di-qo du lar sa-
kit lə şən dən,  sü ku ta qo vu şan dan, 
yad daş lar dan si li nən dən, sö zün kə-
sə si, za ma nın tə miz lə yi ci əli öz tə-
si ri ni gös tə rən dən son ra bəl li olur. 

İn di so ru şu ram: iş-şa yəd dir, 
mür şüd  üzə ri nə dü şən və zi fə ni 
göz lə ri ni yu mub ye ri nə ye tir mə-
səy di, ət ra fı bü rü müş bi ri-bi rin-
dən fərq li doğ ru, ya xud yan lış rə-
va yət lə ri, yol suz luq la rı, fə na lıq la rı 
araş dır maq la məş ğul ol say dı, on-
la rı is lah edib ara dan qal dır ma ğa 
ça lış say dı, bu iş lə rin öh də sin dən 
gə lə bi lər di mi, əcə ba? Xeyr! Be lə 
olan təq dir də bö yük mən fəət çə-
kiş mə lə ri nin or ta sı na atıl mış ola-
caq dı. Mü ca di lə za ma nı bəl kə də 
ən ya xın dost la rın dan bi ri nin xə-
ya nə ti ni gö rə cək di. Və tə bii ki, bu 
şərt lər da xi lin də əsl və zi fə si ni ye-
ri nə ye ti rə bil mə yə cək di. Mür şüd 
türk mil lə ti ni Qərb mə də niy yə ti nə 
qo vuş dur ma ğın yol la rı nı ara yır dı. 
Bu yol lar ta pı lan dan son ra hə min 
vax ta qə dər gör dü yü pis lik lər öz-
özü nə yox ola caq dı. 

Davamı gələn sayımızda
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya-
zı çı sı, si ya sət çi və döv lət xa di mi 
Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya-

tın  gör kəm li nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi 
ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq dim olu nan “Ata-
mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin 
fi kir hə ya tın da müs təs na xid mət lər gös-
tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun (1869-1939) 
türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət 
alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad dım la dı-
ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 
ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə 
sə ciy yə vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər 
öz lə ri nin, elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə-
ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir sı-
ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş-
ka ra çı xa rır.
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Mü tə fək kir həbs xa na nın bir 
kün cü nü əsl tək kə ha lı na gə tir-
miş di. Bir za man lar məm lə kət də 
yük sək möv qe tut muş əsir lər hər 
gün ət ra fın da döv rə vu rub otu rur, 
on dan sə bir, sü ku nət, da xi li ra hat-
lıq və nəf sə sa hib lik dər si alır dı lar. 
Bu dərs lər za ma nı ən ki çik səs be lə 
çıx maz dı. Hər kəs özü nü qeyb et-
miş ki mi qu laq kə si lib din lə yir di. 
Söz lə ri bə zən cəz bə ha lın da do-
daq la rın dan axıb tö kü lür dü. Və 
tə bii ki, be lə hal lar da nit qin də ki 
mən tiq, ar dı cıl lıq, fi  kir yü kü da ğı-
nıq şək lə dü şür dü. Am ma hər şe yə 
rəğ mən  dər sin so nun da din lə yən-
lər ağır əsa rət hə ya tı na da ha bir 
ne çə gün dö züb da vam gə tir mək 
üçün ruh la rın da, qəlb lə rin də ye ni 
güc və im kan ta pır dı lar. 

Sa hib ol du ğu qüd rət və şöh rə-
tə bax ma ya raq döv rü nün ən sa-
də ya şa yan in san la rın dan bi ri idi. 
Evi mə həl lə için də ki or ta sə viy yə li 
gör kə mi ni heç za man də yiş mə di. 

Çün ki bir mə sə lə var dı ki, mür-
şüd ic ti mai əx laq sa hə sin də 

ver di yi dərs lə rin sər hə di ni qə-
tiy yən aş mır dı. Mən sub ol du ğu 
par ti ya nın bir qi sim ikin ci, üçün-
cü də rə cə li adam la rı nın ru hu-
na, var lı ğı na ha kim kə si lən şəx si 
mən fəət eh ti ras la rı qar şı sın da səs-
siz-sə mir siz da ya nıb du rur du. Bu 
sü kut döv rün hər bi və mül ki dik-
ta tor la rı na mü na si bət də də ey ni 
şə kil də da vam edir di. “Göz lə ri mi 
qa pa rım, Və zi fə mi ya pa rım” - kə-

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya-
zı çı sı, si ya sət çi və döv lət xa di mi 
Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya-

tın  gör kəm li nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi 
ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq dim olu nan “Ata-
mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin 
fi kir hə ya tın da müs təs na xid mət lər gös-
tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun (1869-1939) 
türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət 
alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad dım la dı-
ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 
ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə 
sə ciy yə vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər 
öz lə ri nin, elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə-
ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir sı-
ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş-

qa pa rım, Və zi fə mi ya pa rım” - kə-
la mı nı məc bu ri bir in ti zam və itaət 
əm ri ki mi ha mı dan əv vəl özü nə 
mü na si bət də dön mə dən hə ya ta 
ke çi rir di. Yə ni göz lə ri ni bərk-bərk 
yu mur, üzə ri nə dü şən və zi fə lə ri 
ən ki çik  yan lış lı ğa yol ver mə dən 
ye ri nə ye ti rir di. 

Bu sə tir lə rim heç bir hal da fi  lo-
sof-mür şü dün Bi rin ci Dün ya Hər bi  
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Əs lin də, müəl lifl  i yi özü nə məx sus 
ol ma yan bir kə la mı - “Qərb mə-
də niy yə tin dən, Türk mil lə tin dən, 
İs lam üm mə tin dən ol maq” fi k ri ni 
təl qin edər kən Qərb mə də niy yə-
ti nin tə mə li sa yı la caq in san haqq 
və azad lıq la rı nı döv lə tin müt ləq 
nə za rə ti al tı na sal maq mə sə lə-

sin də əs la tə rəd düd et mir di. 
“Haqq yox, və zi fə var!” - de-
yə ba ğı rır dı. 

Top lum üzə rin də onun qə-
dər tə sir gös tə rə bi lən in san-
lar az-az olur. La kin cə miy yət 

için də, cə miy yət üçün son də-
rə cə də yər li sa yı lan bu ada mın 

ailə si da xi lin də səs siz köl gə dən 
fər qi yox idi. “Evin içi” bö yük türk 
mü tə fək ki rin dən öt rü ay rı ca və in-

cə mə sə lə idi. Şi kəst bir qa dın, 
ey nən be lin dən gəl dik lə-

ri ata la rı na bən zə-
yən qız lar!
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tiy yən aş mır dı. Mən sub ol du ğu 
par ti ya nın bir qi sim ikin ci, üçün-
cü də rə cə li adam la rı nın ru hu-
na, var lı ğı na ha kim kə si lən şəx si 
mən fəət eh ti ras la rı qar şı sın da səs-
siz-sə mir siz da ya nıb du rur du. Bu 
sü kut döv rün hər bi və mül ki dik-
ta tor la rı na mü na si bət də də ey ni 
şə kil də da vam edir di. “Göz lə ri mi 
qa pa rım, Və zi fə mi ya pa rım” - kə-

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya-
zı çı sı, si ya sət çi və döv lət xa di mi 
Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya-

tın  gör kəm li nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi 
ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq dim olu nan “Ata-
mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin 
fi kir hə ya tın da müs təs na xid mət lər gös-
tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun (1869-1939) 
türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət 
alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
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Bi tib-tü kən mək bil mə yən xa ti rə lə rə Bir qa dı na ər lik dən, ailə rəis li yin- Mür şüd bu qa dın və üç uşa ğı nın 

Atamın 
dostları
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
“Lə va meül-iş ra qil-xur şid” 

Onun cə la lı nın bü tün alə mə saç-
dı ğı nur dan bəhs edir. “Sir ri-mək-
tum” ki ta bın da Onun qüd rə ti-
ni şərh edən löv hə lər gös tə ri lib. 
Onun ki tab xa na sın da kı əsər lər 
gü nə şin qı zıl su yu ilə və şə fə qin 
qır mı zı rən gi ilə çə kil miş dir. “Mə-
ka ti bi- lə ya li və əy yam” ki ta bın da 
ka tib zül mə tin qa ran lı ğı və işı ğın 
bə yaz lı ğı ilə bir si ya hı yaz mış dır. 
Onun qüd rə ti nin də niz lə rin də 
“Əs-sə ma vəl-aləm” bir gə mi dir. 
On lar Onun cə ma lı ilə cə la lı nın 
şa hid lə ri dir ki, in ci, mər can və lə-
li-cə va hi rat la və rəq lə ri bə zə yib lər. 
“Öv ra qi-bə sait” ya ra dı lış mək tə-
bin də müəl lim lə rin icad et dik lə ri 
ka ğız haq qın da dır. Onun hik mə-
ti nin “Bəh rül-hə qa yiq”in ho vu-
zun da kı hər sə dəf mir va ri su yu 
ilə qi da lan mış bir göz dür. “Hicr 
dər hüc rə” onun tək ol du ğu nu 
rəng li iba rə lər lə vəsf edən ya qut 
ki mi qiy mət li bir ki tab dır. “Məc-
məi-ğə ra yib və məz hə ri-ğə ra yib” 
“Adə min xə mi ri ni qırx sə hər öz 
əl lə rim lə pal çıq dan yo ğur dum” 
kə la mı na mü va fi q ola raq qa ra 
tor paq dan ya ra dı lış haq qın da dır. 
İna yət aça rı ilə cən nət lə rin qa pı-
la rı nı “Məx fi  xə zi nə idim, açıl-
maq is tə dim” sö zü ilə üzü nə açan 
“Məx zə ni-əs rar” və “Ka şi fül-əs-
tar”. Tə lim məd rə sə sin də “Adə-
mə bü tün söz lə ri öy rət di” sö zü nə 
mü va fi q el mül-yə qi ni öy rən mə yə 
yol açan “Hə qa yi qi-əş ya”. Düz yol 
gös tə rən “Mi ra ti-ci nan”, ürək də ki 
cən cəl lə ri ara dan gö tü rən “Mə-
da ri ki-xə vas və mə sa li ki-xə yal”, 
ağ lın qüv və si ni əks et di rən “Mi ra-
tül-üqul”, ağıl lı “Nəh cül-həqq” və 
müd rik “Nə ha yə tül-id rak”, in san-
lı ğın kə ra mə ti nin xü su siy yət lə ri 
haq qın da bu yu ran nitq və fə sa hət 
ki ta bı “Nəh cül-bə la ğə”, “Kən züd-
də qa yi qi-da niş və hə qa yi qi-bi niş”, 
“Əva ri fi -məarif və məari fi -əva rif”, 
“Mü həz zi bi-xi sal və təh zi bi-mə-
ka ri mi-əx laq”, “İs tib sa ri-bə si rə ti-
ka fi  və üyu ni-bi naiyi-şa fi ”, gö zəl 
nitq söy lə yən in cə dil lə ri hü zur 
sa hi li nə gə ti rən “Məc məül-bəh-
reyn”, bi lik və mə ri fət qa pı la rı nı 
açan “Mif ta hül-mə fa tih”, in san 
mən ti qi ni is lah edən ”Dəs tu ri-
mü həz zəb və rəs mi-mü qər rəb”. 
“Biz ona iki yol gös tər dik”1 ifa də-
si ilə ye ni dən “Sü hah əz in ti qam 
və sü rah əz əb ham”dan həz rət 
Əl qüd sə nə fə sin yol tap ma sı nın 
sə bəb lə ri ni öy rən di lər. “Məari-
ci-həq qi-yə qin və mə da ri ci-mə-
ri fə ti-Rəb bü la lə min”də “Məq sə-
di-va si lin və mə qa ma ti-ari fi n”ə 
çat ma ğa tə ləs di lər. Bu is te da dın 
va si tə si ilə “Təh si li-həqq şü na sai 
və təm hi di- qə va i di- bən  də  gi” ni 
əl də et di lər və “Öm ri-əbə di və 
eişi-sər mə di”dən “gör mə yə göz 
və eşit mə yə qu laq yox dur” mə na-
sın dan fay da lan dı lar. 

“Dü rə ri-üz ri-ni ya yiş və cə va-
hi ri-məd hü si ta yiş” qu laq sır ğa-
sı dır. “Li da nün mü xəl lə dun və 
nəs rül-ləali” “San ki sə dəf için də 
giz lən miş in ci”2 ola bi lər. “Cə va-
hi rüt-tən zid” cə nab Ki tab Sa hi bi-
nin səadət ba ğı na la yiq dir. “Dür-
rün-nəzm” onun nü büv və ti nin 
qu laq sır ğa sı dır. “Əs ra rül-bə la-
ğət” onun üçün ən əziz ki tab lar-
dan dır. Onun seç di yi “Də la yi li-
ica zi-Qur ’an” “çox təəc cüb lü bir 
şey dir”3. “Hər bir bən də üçün 
ib rət (var dır)”4 on da ki, qə lə mi 
ələ al ma yıb nəsx qə lə mi ni İb ra hi-
min Sü hu fu na, Da vu dun Zə bu-
ru na, Mu sa nın Töv ra tı na və İsa-
nın İn ci li nə çək di və bir və rəq də 
yaz ma yıb Onun löv hi-məh fu zu 
tə lim mək tə bin də əb cəd oxu yan-
la rın tax ta sı ol du.

Əgər məq səd mis li bi lin mə yən 
“Bə ya ni-məani yi-zat” ol ma say dı, 
qə za vü qə dər əli ilə “Mü təv və li-
sə nin və mü ləx xə si-şü hur və məc-
mə li-saat”ı za man uzun lu ğun da 
şi ra zə ilə bağ la maz dı. Əgər Onun 
şə ra fət li nu ru “Kəş fi -əs rar”a bais 
ol ma say dı sə ma da kı in cə və də-
rin mə na lar “Ley sü ədəm” ki ta-
bın dan var lıq dəf tə ri nə keç məz-
di və əgər Onun mü qəd dəs za tı 
“Həl li-mə zə rat”ın ya ran ma sı na 
sə bəb ol ma say dı, “Mə za mi ni-pi-
çi de yi-gər dun və məani yi-bər cəs-

te yi-əfl  ak” yox luq sə hi fə lə rin dən 
üzə çı xıb aş kar ol maz dı. “Tüb-
las-sə ra yir” gü nü Onun şə faət 
ka ti bi rə qəm lə ri vu ran da “Əma-
li-mü zən ni bin”in sə hi fə lə ri ni heç 
kəs cid di yə alıb mö tə bər say maz. 
“Gö yü ki tab sə hi fə si ki mi qat-
la ya ca ğı mız gün”5 Onun ina yət 
ka ti bi əməl lə ri qeyd et mək üçün 
qə lə mi ni dol du ran da heç kim 
“Xə ta yi-gü na ha ni-sa di rə”nin “Ki-
ta bi-şək kiy ya ti-hə fə va ti-ba di rə”ni 
oxu maz. Onun nü büv və ti nin “Tə-
li qə tül-küb ra” baş lı ğı “Biz ona 
hik mət və düz gün hökm ver mək 
qa bi liy yə ti bəxş et mi şik”6dir və 
onun ri sa lə ti nin ri sa lə si nin di ba çə-
si “Həmd ol sun O Al la ha ki, Ki ta bı 
öz bən də si nə na zil et di”7dir. Onun 
şə ra fət li şə riəti “Yü na bii-üsul və 

fü rui-şəm sül-afaq”, onun əziz 
nu ru “İn fi  ca ri-fəc ri-tək vin”dən 
əmə lə gə lib, onun işıq sa çan ürə-
yi “Ca mei-hə qa yi qi-hü dus”dur, 
onun xoş bəxt vü cu du nun ad dım-
la ma sı “Xül qül-in san və hü du-
sül-aləm” ki ta bı nın ya zıl ma sı na 
sə bəb dir, “Dür re yi-yə ti me yi-dər-
ya yi-icad”ın mə na sı dır, “Nə ti ce-
yi-süğ ra və küb ra yi-məb də”nin 
və “Miadi-məh bu bi-Həz rə ti-Rəb-
bü la lə min”in sə mə rə si dir. Cən nə-
tin tor pa ğı bir pey ğəm bər ol du və 
Adəm su ilə pal çıq or ta sın da dır. 

Pey ğəm bər alə min qay ma-
ğı və xü la sə si dir və bə ni-Adəm 
sü la lə si nin ən əsas və se çil miş 
şəx si dir. O, “Mü ği sül-həqq və 
qi ya sül-üməm”dir, “Bə ya nül-
eh san və ki ta bül-kə rim”dir, 
“Kəş fül-ğüm mə və hi da yə tül-
üm mə”dir, “Sey yi dür-rü sül və 
iza hüs-sü bül”dür (“ona ən pak 
sa la vat lar və ən xa lis tə hiy yat lar 
ol sun!”). “Nə fa yi si-fü nu ni-təs-
li mat” vi la yə tin ötü rül mə sin-
dən bəhs edir ki, “Kim dir onun 
möv la sı? Əli dir onun möv la sı” 
ifa də si ni “O kəs lər ki, nə ti ca rət, 
nə alış-ve riş on la rı Al la hı zikr 
et mək dən ya yın dır maz”8 qə bul 
edər lər. Onun xil qə tin dən xə-
bər ve rən, sual lar ve rib on la rı 
ca vab la yan “Cə va meül-əx bar”.

“Bu gün di ni ni zi si zin üçün ka mil 
et dim, si zə olan ne mə ti mi ta mam-
la dım”9 imam lı ğın di nin tək mil ləş-
mə si nə bir yol ol du ğun dan rə va yət 
edir. “Mö cü za ti-ən bi ya və öv li ya” 
onun fə zi lət lə rin dən, Ya ra da nın ri-
za sı nı qa zan mış fəaliy yə tin dən və 
fəth lə rin dən bəhs edən ki tab onun 
qın dan çı xa rıl mış qı lın cı dır. “Ba-
bi-mə di ne yi-elm və ka mi li-ni sa bi-
mə da ri ci-hilm” vi la yət di ya rın da 
əmin li yin rük nü və sü tu nu dur. 
“Mən bəi-ən va ri-təy yi bi nü ta hi rin 
və cə va mei-ülu mi-əv və li nü axi-
rin” onun azal maz qüd rə ti ni əks 
et di rən ka mil bir sə hi fə dir. “Məş ri-
qüş-şəm seyn və mət ləüs-səədeyn” 
möv laüs-sə qə leyn Əbil-hə sə neyn 
Əli yə (əley his-sə lam) və Xey rül-
bə şər ailə si nin işıq sa çan şam la rı 
olan o həz rə tin öv lad la rı na həsr 
olun muş dur. Həz rət zül-cə la lın 
“Cə va meül-asar”ı için də icad ki-
tab xa na sı nın on bir nüs xə si gü nah 
də ni zin də “Sə fi  nə tün-ni cat”dır 
ki, qa ran lıq da gə mi də yol azan-
lar üçün “Ey nül-hə yat” ol du. Bu 
za man onun kə lam la rı nı və hə-
dis lə ri ni eh ti va edən “Cə va mei-ca-
mei-ən var” na zil ol du. Ki tab lar var 
ki, “On la rı tu tub sax la yın, çün ki 
sor ğu-sual olu na caq lar”10 sö zü nə 
mü va fi q üs yan mə rə zi nə gi rif tar 
olan üçün, şə fa və cə za gü nü çı xıl-
maz və ziy yə tə dü şən lər üçün ni cat 
bəxş edər lər. On la rı top la maq da 
məq səd ali mət ləb lə rə yük səl mək 
və bu yol la şə fa tap maq dır. Yax şı 
əməl lə ri ye ri nə ye tir mək “Əqə ba ti-
əmi ni-sa li hin və hil ye yi-mütt  ə qin”, 
“Ama ni-ix tar və rə bii-əb rar”, “Mif-
ta hi-fə lah və mə sa bi hi-nə cah”sız 
ol mur. Məhz bu na gö rə qüd rət li 
Rəb bin mər hə mə ti nə möh tac olan, 
aciz və də yər siz bən də Mə həm məd 
Meh di ibn Mə həm məd Nə sir şə-
riətə mü va fi q ola raq bir vəqf tə sis 
edib Qur ’a ni-mə cid və Für qa ni-hə-
mid dən, elə cə də fars və ərəb dil li 
fi qh, təf sir, hə dis, kə lam və di gər 
ki tab lar dan iba rət olan və uzun il-
lər ər zin də top lan mış və hə qi qə tən, 
hər bi ri bir “Töh fə tül-İra qeyn” və 
“Ma ye yi-səadət” ola bi lən və “ki-
ta bün la rey bə fi  hi”11ni təf sil et mək 
üçün ya ra yan mül kiy yə ti ni özü nün 
ki şi cin sin dən olan öv lad la rı na və 
on la rın öv lad la rı nın öv lad la rı na 
nə sil dən nəs lə və nəs lin kə sil di-
yi hal da Al la hın tə ləb et di yi ki mi 
qo hum-əq rə ba la rı na və on lar dan 
son ra öl kə nin elm sa hib lə ri nə tap-
şı rı ram. Nə qə dər ki hə yat da vam 
edir, özüm, son ra bö yük oğ lum, 
son ra elm və fi qh sa hə sin də öl kə-
nin ən üs tün ada mı bu nu sat maz, 
ba ğış la maz, gi rov qoy maz və öl-
kə dən xa ri cə çı xar ma rıq. Ən va cib 
şərt lər dən bi ri odur ki, onun heç 
bir nüs xə si al tı ay dan ar tıq kim sə-
də qal ma sın və heç ki mə qəbz siz 
ve ril mə sin.

1 Bələd. 10
2 Vaqiə. 23
3 Hud.72
4 Səba. 9
5 Ənbiya. 104
6 Sad. 20
7 Kəhf. 1
8 Nur. 37
9 Maidə. 3
10 Saff at. 24
11 Ki ta bün la rey bə fi  hi – için-

də şübhəsi olmayan kitab 
– Qur’ani-kərim.

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yı mız da)

“Bə ya ni-məani yi-zat” ol ma say dı, 
qə za vü qə dər əli ilə “Mü təv və li-
sə nin və mü ləx xə si-şü hur və məc-
mə li-saat”ı za man uzun lu ğun da 
şi ra zə ilə bağ la maz dı. Əgər Onun 
şə ra fət li nu ru “Kəş fi -əs rar”a bais 
ol ma say dı sə ma da kı in cə və də-
rin mə na lar “Ley sü ədəm” ki ta-
bın dan var lıq dəf tə ri nə keç məz-
di və əgər Onun mü qəd dəs za tı 
“Həl li-mə zə rat”ın ya ran ma sı na 
sə bəb ol ma say dı, “Mə za mi ni-pi-
çi de yi-gər dun və məani yi-bər cəs-

XVIII əs rin bi rin ci ya rı sı – Sə fə vi-
lər sü la lə si nin son döv rü və 
Na dir Şah Əf şar im pe ri ya-
sı nın möv cud ol du ğu qı sa 

müd dət Azər bay can ta ri xi nin ən gər gin və ma raq lı dövr lə-
rin dən bi ri dir. Bu da tə sa dü fi de yil ki, hə min dövr də ya zı lı 
və şi fa hi ədə biy yat, xət tat lıq, mi niatür sə nə ti in ki şaf edib, 
baş ve rən ha di sə lə ri əks et di rən sal na mə lər qə lə mə alı nıb. 
Na dir Şa hın mün şi si Mir zə Meh di xan Ast ra ba di məhz hə-
min döv rün ən eti bar lı sal na mə çi si sa yı lır. Onun mət buat-
da tam şə kil də ilk də fə işıq üzü gö rə cək ta ri xi sə nəd lər 
top lu sun dan iba rət “İn şa” əsə ri ni qə ze ti mi zin oxu cu la rı na 
təq dim edi rik.

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri



(Əv və li ötən sa yı mız da)
XVIII əs rin 80-ci il lə ri nin so nu və 

90-cı il lə rin əv vəl lə rin də re gion da və-
ziy yət da ha da mü rək kəb lə şir. Be lə ki, 
İran da Ağa Mə həm məd xa nın mər-
kəz ləş miş döv lət uğ run da mü ba ri zə si 
Azər bay can xan la rı nı na ra hat et mək lə 
ya na şı, Ru si ya nın da rus-türk mü ha-
ri bə sin də ki qə lə bə lə ri böl gə yə şi mal 
təh lü kə si ni da ha da ya xın laş dı rır dı. 
Be lə bir və ziy yət də isə xan lar Os man-
lı ilə əla qə lə ri ge niş lən dir mə yə ça lı-
şır dı. 1789-cu il də İb ra him xə lil xan və 
İrə van xa nı Mə həm məd xan el çi lər 
gön də rə rək Ağa Mə həm məd xa nın 
təh lü kə si nə qar şı Os man lı dan kö mək 
is tə yir lər. Qar şı tə rəf də təd bir lər gö rü-
lə cə yi nə dair söz ve rir. 1790-cı il ap rel-
də İb ra him xə lil xan bil di rir di ki, əgər 
hər bi yar dım gön də ril məz sə, ida rə si 
al tın da olan bə zi xan lar Mosk va ya ta be 
olub sülh bağ la maq məc bu riy yə tin də 
qa la caq lar. An caq mə lum ol du ğu ki mi 
xan lar is tə dik lə ri kö mə yi ala bil mə yib. 

Ağa Mə həm məd xan Qa ca rın Cə-
nu bi Qaf qa za yü rü şü ərə fə si nə və 
yü rüş döv rü nə aid mən bə lər də mə-
lu mat lar var. Bu sə nəd lər də əsa sən 
kö mək is tə nil mək lə ya na şı, əha li nin 
təh lü kə siz li yi ilə bağ lı Os man lı sər həd-
di nə ke çi ril mə si nə ica zə is tə ni lir. 1795-
ci il də İb ra him xə lil xan Os man lı döv-
lə ti nə mək tu bun da özü nün Os man lı 
döv lə ti nə bağ lı bir xan lıq ol du ğu nu 
bil di rir və Ağa Mə həm məd xa na qar-
şı kö mək is tə yir di. Həm çi nin Os man-
lı məm lə kə ti nə ke çə cək mü ha cir lə rin 
qə bu lu na gö rə sər həd va li lə ri nə əmr-
lər ve ril mə si nin xa hi şi üçün Ab dul lah 
Çə lə bi ni sə fi r gön dər di yi ni bil di rir di. 
1795-ci ilə aid olan sə nəd lə rin bi rin də 
İran şa hı Ağa Mə həm məd xa nın Qa ra-
bağ xa nı İb ra him xə lil xa nın, İrə van xa-
nı Mə həm məd xa nın və gür cü va li si II 
İrak li nin üzə ri nə qo şun la gəl mək də ol-
du ğu bil di ri lir. Bu sə bəb dən adı ke çən 
Azər bay can xan la rı nın Qars, Çıl dır, 
Bə ya zid, Van və Ər zu ru ma mü ha ci rət 
edə cək əha li si nin sər hə di keç mə lə ri nə 
ica zə ve ril mə si və Ağa Mə həm məd 
xa na qar şı yar dım gön də ril mə si xa hi şi 
ilə el çi lə ri nin gön də ril di yi nə dair mə-
lu mat ve ri lir. Hə min ilə aid ey ni məz-
mun lu da ha bir mək tub da da kö mək 
is tə ni lir. Os man lı hö ku mə ti Ağa Mə-
həm məd xa nın yü rü şün dən na ra hat 
ol maq la ya na şı, onun Tifl  i si tut ma sı nı 
is tə yir di. Bu, re gion da Ru si ya nın möv-
qe yi ni cid di şə kil də zəifl  ə də bi lər di. 
Bu məq səd lə də Os man lı hö ku mə ti 
mü tə ma di ola raq sər həd va li lə rin dən 
baş ve rən ha di sə lə rin xü la sə si ni tə ləb 
edir di. 1795-ci ilin sent yab rın da Çıl dır 
va li si və zir Şə rif pa şa da mər kə zə bil-
di rir di ki, gür cü ça rı II İrak li qo şun la 
Tifl  is ət ra fın da Ağa Mə həm məd xan la 
mü ha ri bə yə cü rət edib və iki min dən 
ar tıq ka fi r qo şu nu məğ lub olub. 

Dö yü şün nə ti cə si ola raq, gür cü ça rı-
nın qaç ma sı və Ağa Mə həm məd xa nın 
Tifl  i si zəbt et mə si və hə lə lik Ağa Mə-
həm məd xa nın Os man lı sər həd lə ri nə 
tə ca vü zü göz lə nil mə sə də eh ti ya tı əl-
dən ver mə mək üçün mü da fi ə təd bir-
lə ri nin gö rül mə si la zım gəl di yin dən 
hər bi sur sat və qo şun top lan ma sı haq-
qın da mə lu mat ve ri lir. Be lə bir və ziy-
yət də bə zi xan la rın Ru si ya ya mü ra ciət 
et mə sin dən na ra hat olan Os man lı hö-
ku mə ti xan la rı mü səl man lıq xa ti ri nə 
bir ləş mə yə ça ğı rır dı. G. Nə cəfl  i yə gö-
rə bu, Os man lı döv lə ti nin mə na fe yi-
nə uy ğun atıl mış bir ad dım idi. Çün ki 
onun Ru si ya ya qar şı xan lıq la rın yar dı-
mı na eh ti ya cı var idi. Ru si ya da Ağa 
Mə həm məd xan Qa ca rın yü rü şün dən 
na ra hat olub Qaf qaz üz rə or du ko-
man da nı İ.V.Qu do vi çi tə li mat lan dı rır-

dı ki, Ağa Mə həm məd 
xan Qa ca ra qar şı bir gə 
çı xış et mə yi təş kil et sin. 
İb ra him xə lil xan isə Ağa 
Mə həm məd xan Qa ca-
ra qar şı Ru si ya dan ası lı 
ol ma dan özü müs tə qil 
şə kil də Cə nu bi Qaf qaz 
döv lət lə ri nin koali si ya sı-
nın təş ki lat çı sı ki mi çı xış 
edir di. Bu məq səd lə də 
1795-ci il də Qаrаbаğ-
lı İbrа him xə lil хаn 
Оsmаn lı bаş və zi ri nə 
Аb dullа Çə lə bi əfən di ilə 
gön dər di yi mək tubdа 
iyir mi bir il dən аr tıq bir 
müd dət də Оsmаn lı döv-
lə ti nə хid mət gös tər di-
yi ni ха tırlа dır, Аğа Mə-
həm məd ха nın İrаndа kı 
İrаq məm lə kə ti ni və Fаrs 
böl gə lə ri ni özü nə tа be et-
dik dən sonrа Аrаz çа yı nı 
ke çib əv vəlа onun - İbrа-
him xə lil ха nın, İrəvаn lı 
Mə həm məd ха nın və 
sonrа Gür cüstаn üzə-
ri nə hü cum et mək 
niy yə tin də ol du ğu nu 
хə bər ve rir, Sultаndаn 
Аzərbаycаn хаnlа rınа 
öz yаr dı mı nı əsir gə-
mə mə si ni ха hiş edir di. 

Çıl dır va li si və zir Şə rif pa şa nın 
1795-ci il ta rix li sə da rə tə mək tu bun-
da Ağa Mə həm məd xan Qa ca rın və 
qar da şı Əli qu lu xa nın Şu şa, İrə van 
və Tifl  is tə rəfl  ə ri nə hə rə kət et mə si və 
Tifl  i sin zəbt edil mə si və Gür cü ça rı II 
İrak li nin qaç dı ğı na dair mə lu mat ve-
ri lir. İb ra him xə lil xan el çi gön də rib 
bil di rir di ki, qon şu Da ğıs tan ha kim-
lə ri və qo hu mu Üm mə xan la bir lə şib 
40-50 min əs gər top la ya caq lar. An-
caq Ağa Mə həm məd xa nın daima 
ya nın da 40-50 min əs gə ri ol du ğu nə-
zə rə alı nar sa, be lə bir yü rü şə iki qat-
üç qat əs gər top la ya ca ğı mə lum dur. 
Bu na gö rə ad la rı çə ki lən xan la rın 
və ha kim lə rin Os man lı döv lə ti nin 
kö mə yi nə eh ti yac la rı var, əgər Os-
man lı sa ra yı əmr və gös tə riş ve rər-
sə ona uy ğun hə rə kət edə cək lər.

Ye nə də 1795-ci il də İb ra him xə lil xan 
Os man lı hö ku mə ti nə mək tub ya za raq 
Ağa Mə həm məd xa nın Azər bay can 
tor paq la rı na hü cum et mə yə ha zır laş-
dı ğı nı bil di rir və Os man lı nın kö mə-
yi nə eh ti yac la rı ol duq la rı nı bil di rir. 
Xan Os man lı Sul ta nı nın xid mə tin də 
ol du ğu nu da bir da ha vur ğu la yır dı. 
İs tə di yi kö mə yi ala bil mə yən İbrа him-
хə lil хаn 1795-ci il də qаn lı dö yüş lər gе-
də cə yi ni qаbаqcаdаn gö rə rək Qаrаbаğ 
əha li si nin bir his sə si ni Gür cüs tan, Şir-
vаn, Оsmаn lı sər həd di nə və Qаrаbа-
ğın dаğ lıq his sə si nə gön də rir ki, dö yüş 
mеydа nındаn uzаq оl sun. 

Mən bə lər sü büt edir ki, Qa ra bağ 
xan lı ğı Ağa Mə həm məd xa nın bi-
rin ci yü rü şü ərə fə sin də və yü rüş 
za ma nı də fə lər lə Os man lı im pe-
ri ya sın dan hər bi yar dım is tə yib.

La kin bu dövr də 
Os man lı im pe ri-

ya sı nın və ziy yə ti 
ol duq ca gər gin 
idi. Bu na gö rə 
də əmə li ad-
dım lar ata bil-
mə di. La kin 
mə lum ol du-
ğu ki mi Qa-
ra bağ xan lı ğı 
yü rü şün qar-
şı sı nı uğur la 
ala bil miş di. 
Ağa Mə həm-
məd xan Qa car 
isə bur dan Tif-
li sə yü rüş edir. 
Qa ca rın Tifl  i si 
tut ma sı isə Os-
man lı im pe ri ya-
sı nı son də rə cə 
məm nun et miş-
di və bu mü na-
si bət lə onu təb-
rik də et miş di. 
1796-cı il iyul da 

Bağ dad va li si 
Sü ley man 

p a  ş a  n ı n 
Sə da rə tə 
m ə k  t u -
b u n  d a 

Ağa Mə həm məd xan Qa ca rın Tifl  i si 
ələ ke çir mə si və bu qə lə bə mü na si bə-
ti ilə ona Os man lı döv lə ti tə rə fi n dən 
rəs mi təb rik mək tu bu nun gön də ril-
mə si, Tifl  i sin fət hin dən son ra Ağa 
Mə həm məd xan Qa ca rın döv lə tin 
mər kə zi olan Teh ra na get di yi və Xo-
ra san üzə ri nə hə rə kət et di yi xə bə ri nin 
alın dı ğı na dair mə lu mat lar ve ri lib. 

Ağa Mə həm məd xan Qa ca rın uğur-
la rı, xü su sən İrə van qa la sı nı alıb Tifl  i sə 
qar şı hü cu ma baş la ma sı və Azər bay-
can xan la rı nın bu na qar şı bir təd bir 
gö rül mə si ba rə sin də xa hiş lə ri nə ca vab 
ola raq Os man lı im pe ri ya sı heç bir kö-
mək lik gös tər mə miş və ya gös tə rə bil-
mə miş dir. Bu nun da bir ne çə sə bə bi 
var idi. Bi rin ci si, 1787-1791-ci il lər Ru-
si ya-Tür ki yə mü ha ri bə sin də məğ lu-
biy yə tə uğ ra yan İs tan bul hö ku mə ti çox 
zəifl  ə miş di və Azər bay can xan la rı nın 
hi ma yə da rı ki mi Ağa Mə həm məd şah-
la mü ha ri bə yə baş la ya ca ğı hal da onun 
zə fər ça la ca ğı çox bö yük şüb hə al tın da 
idi, ikin ci si isə Os man lı hö ku mə ti özü-
nə düş mən olan Ru si ya im pe ri ya sı nın 
da Azər bay ca nı ələ ke çir mək niy yə ti 
ol du ğu üçün onun Ağa Mə həm məd 
şah Qa car la toq qu şa ca ğı na və bu nun 
nə ti cə sin də Ru si ya im pe ri ya sı nın məğ-
lub ola bi lə cə yi nə və ya heç ol ma sa 
zəifl  ə yə cə yi nə ümid bəs lə yir di.

Qeyd olun du ğu ki mi Ağa Mə həm-
məd xan Qa car ilk yü rü şün də Qa ra bağ 
xan lı ğı nı ələ ke çi rə bil mə sə də 1797-ci 
il də ikin ci yü rü şü nü ar tıq Qa car lar şa-
hı ki mi et miş di və Qa ra bağ xan lı ğı nı 
ələ ke çir miş di. La kin elə hə min il də də 
bu ra da sui-qəsd nə ti cə sin də öl dü rül-
müş dü. 

Sə nəd lər də Ağa Mə həm məd şah 
Qa ca rın sui-qəsd nə ti cə sin də öl dü rül-
mə sin dən son ra kı ha di sə lər lə bağ lı da 
mə lu mat lar var. 1797-ci il də Ağa Mə-
həm məd şa hın ye ri nə keç miş Fə tə li şah 
Qa ca rın ha ki miy yə tə gə li şin dən son ra 
Qa ra bağ xan lı ğı ilə Qa car lar im pe ri ya-
sı ara sın da mü na si bət lər yax şı laş mış dı. 
Sə nəd lər də bu nu təs diq edir. Be lə ki, 
1798-ci il də Çıl dır va li si Sa bit pa şa nın 
Sə da rə tə ün van la nan hər iki mək tu-
bun da Şu şa və Qa ra bağ xa nı İb ra him-
xə lil xa nın qı zı nın Teh ran da şah lıq id-
diasın da olan Ağa Mə həm məd xa nın 
qar da şı oğ lu Ba ba xan (Fə tə li şah Qa car 
– X.S.) sər da rı na ve ril di yi haq da mə lu-
mat var. Ay dın olur ki, ar tıq Qa car lar 
döv lə ti ilə xan lı ğın mü na si bət lə ri yax-
şı laş mış dı. Gö rün dü yü ki mi, mö tə bər 
mən bə lər təs diq edir ki, Qa ra bağ xan lı-
ğı Os man lı im pe ri ya sı na də fə lər lə mü-
ra ciət edib ki, iş ğal çı yü rüş lə rə qar şı bir-
gə çı xış et sin lər. La kin bu, baş tut ma yıb. 
F.Ab ba sov da haq lı ola raq qeyd edir ki, 
bu mü ra ciət lər is tə ni lən nə ti cə ni ver-
mə di və XVIII əs rin so nun da Qaf qaz da 
Os man lı im pe ri ya sı nın tə si ri hə mi şə lik 
zəifl  ə di. Doğ ru dur, Os man lı im pe ri ya-
sı Azər bay can xan lıq la rı ilə əla qə lə ri ni 
kəs mir di, bu na bax ma ya raq ar tıq real 
hər bi yar dım gös tər mək iq ti da rın da da 
de yil di. Elə bu na gö rə də, Qa ra bağ xan-
lı ğı Ru si ya im pe ri ya sı tə rə fi n dən mü-
da xi lə qar şı sın da fak ti ki ola raq mütt  ə-
fi q siz qal mış dı. G.Nə cəfl  i də qeyd edir 
ki, Os man lı döv lə ti XVIII əs rin 80-ci 
il lə rin də ol du ğu ki mi məhz bu dövr də 
də dip lo ma tik va si tə lər lə xan lıq lar üzə-
rin də öz tə si ri ni qo ru yub sax la ma ğa 
üs tün lük ver miş, re al yar dım dan im ti-
na et miş di. Bu isə Ru si ya nın və İra nın 
Cə nu bi Qaf qaz da iş ğal çı məq səd lə ri ni 
hə ya ta ke çir mə si ni asan laş dır mış dı. 

Be lə lik lə il kin mən bə lər sü but edir 
ki, Qa ra bağ xan lı ğı iş ğal çı yü rüş lə rə 
qar şı Os man lı im pe ri ya sı ilə bir gə mü-
ba ri zə apar maq is tə yib. La kin təəs süf 
ki, tək cə Qa ra bağ xan lı ğı ilə Os man lı 
im pe ri ya sı de yil, bü töv lük də re gionun 
türk- mü səl man döv lət lə ri bir gə çı xış 
edə bil mə yib. Bu isə tək cə Azər bay-
ca nın de yil, Os man lı im pe ri ya sı nın da 
ta ri xin də bö yük fa ciələ rə sə bəb ol du.

Xəyalə SÜLEYMANOVA
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

nın qaç ma sı və Ağa Mə həm məd xa nın 
Tifl  i si zəbt et mə si və hə lə lik Ağa Mə-
həm məd xa nın Os man lı sər həd lə ri nə 
tə ca vü zü göz lə nil mə sə də eh ti ya tı əl-

lə ri nin gö rül mə si la zım gəl di yin dən 
hər bi sur sat və qo şun top lan ma sı haq-

yət də bə zi xan la rın Ru si ya ya mü ra ciət 
et mə sin dən na ra hat olan Os man lı hö-
ku mə ti xan la rı mü səl man lıq xa ti ri nə 
bir ləş mə yə ça ğı rır dı. G. Nə cəfl  i yə gö-

nə uy ğun atıl mış bir ad dım idi. Çün ki 

mı na eh ti ya cı var idi. Ru si ya da Ağa 
Mə həm məd xan Qa ca rın yü rü şün dən 
na ra hat olub Qaf qaz üz rə or du ko-
man da nı İ.V.Qu do vi çi tə li mat lan dı rır-

Hə min ilin sə nəd lə rin-
də biz ar tıq xan lar 
ara sın da so yuq lu ğun 
ara dan qal dı rıl dı ğı nı 

və on la rın bir gə hə rə kə tə ha-
zır ol duq la rı nı gö rü rük. Sə nəd-
lər də, hət ta İb ra him xə lil xa nın 
şi ka yət əri zə sin də Sü ley man 
pa şa nın II İrak li yə me yil et mə-
sin dən bəhs olu nur. Sə nəd dən 
ay dın olu r ki, ar tıq pa şa nın ye ri-
nə baş qa bi ri nin tə yin olun ma sı 
tap şı rı lır. 1789-cu il də İb ra him-
xə lil xan tə rə fin dən gön də ri lən 
el çi lər dən bi ri nə üç yüz, di gə-
ri nə isə iki yüz qu ruş yol xər ci 
ve ril mə si bil di ri lir. 1790-cı il də 
İb ra him xə lil xa nın rus la ra qar-
şı Os man lı döv lə tin dən kö mək 
is tə mə si qeyd olu nur. 1791-ci 
il də İb ra him xə lil xa nın və Da-
ğıs tan ha kim lə ri nin el çi lə ri nin 
yax şı qar şı lan dı ğı və hə diy yə lər-
lə yo la sa lın dı ğı bil di ri lir.

dı ki, Ağa Mə həm məd 
xan Qa ca ra qar şı bir gə 
çı xış et mə yi təş kil et sin. 
İb ra him xə lil xan isə Ağa 
Mə həm məd xan Qa ca-
ra qar şı Ru si ya dan ası lı 
ol ma dan özü müs tə qil 
şə kil də Cə nu bi Qaf qaz 
döv lət lə ri nin koali si ya sı-
nın təş ki lat çı sı ki mi çı xış 
edir di. Bu məq səd lə də 
1795-ci il də Qаrаbаğ-
lı İbrа him xə lil хаn 
Оsmаn lı bаş və zi ri nə 
Аb dullа Çə lə bi əfən di ilə 
gön dər di yi mək tubdа 
iyir mi bir il dən аr tıq bir 
müd dət də Оsmаn lı döv-
lə ti nə хid mət gös tər di-
yi ni ха tırlа dır, Аğа Mə-
həm məd ха nın İrаndа kı 
İrаq məm lə kə ti ni və Fаrs 
böl gə lə ri ni özü nə tа be et-
dik dən sonrа Аrаz çа yı nı 
ke çib əv vəlа onun - İbrа-
him xə lil ха nın, İrəvаn lı 
Mə həm məd ха nın və 
sonrа Gür cüstаn üzə-
ri nə hü cum et mək 
niy yə tin də ol du ğu nu 
хə bər ve rir, Sultаndаn 
Аzərbаycаn хаnlа rınа 
öz yаr dı mı nı əsir gə-
mə mə si ni ха hiş edir di. 

La kin bu dövr də 
Os man lı im pe ri-

ya sı nın və ziy yə ti 
ol duq ca gər gin 
idi. Bu na gö rə 
də əmə li ad-
dım lar ata bil-
mə di. La kin 
mə lum ol du-
ğu ki mi Qa-
ra bağ xan lı ğı 
yü rü şün qar-
şı sı nı uğur la 
ala bil miş di. 
Ağa Mə həm-
məd xan Qa car 
isə bur dan Tif-
li sə yü rüş edir. 
Qa ca rın Tifl  i si 
tut ma sı isə Os-
man lı im pe ri ya-
sı nı son də rə cə 
məm nun et miş-
di və bu mü na-
si bət lə onu təb-
rik də et miş di. 
1796-cı il iyul da 

Bağ dad va li si 
Sü ley man 

p a  ş a  n ı n 
Sə da rə tə 
m ə k  t u -
b u n  d a 

man da nı İ.V.Qu do vi çi tə li mat lan dı rır- sə ona uy ğun hə rə kət edə cək lər. ri ya sın dan hər bi yar dım is tə yib.man da nı İ.V.Qu do vi çi tə li mat lan dı rır-

dı ki, Ağa Mə həm məd La kin bu dövr də 

XVIII əsrin ikinci 
yarısında Qarabağ 
xanlığının Osmanlı 

İmperiyası ilə 
yazışmaları
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Qan TURALI 

İyir mi dörd saat iş lə yən köşk dən 
bir şü şə so yuq su alıb xır da qə pik-
lə ri ci bi nə sox du. Bir udum içib 
yo lu na da vam elə di. Bu kü çə də 

qar şı sı na daim ey ni adam lar çı xır dı və 
bu adam lar ona fi  kir ver mir di lər. 

Qa pı la rı min il dir qa pa lı olan kil sə-
nin qar şı sın dan ke çib so la dön dü. Son 
müş tə ri lə ri nə göz qo yan ofi  siant la ra 
bax dı. Nə fə si ni dər mək üçün da ya-
nan da ci bin dən ka ğız çı xart dı, bax ma-
dan ge cə yə bir söz pı çıl da dı: “Nu ray”. 
Ka ğız da bir cüm lə ya zıl mış dı: “Həf tə-
nin cüt gün lə ri...” Mən zi lə çat ma mış 
son dön gə də da yan dı, şü şə də ki su yu 
əli nə tö küb üzü nə çırp dı. Sü rət lə dö-
yü nən ürə yi nin sa kit ləş mə si ni göz lə di.

Üs tün də işıq rek lam la rı say rı şan 
bi na ya gir di, Nu ra yı gör mə di. Onu 
heç kim dən so ruş ma dı; be lə şərt-
ləş miş di lər. Di va na çö küb Red Bull 
is tə di, kök qa dın gə tir di. Red Bull-
dan stə ka na süz dü, içi nə buz at dı. 
Qa dın “Jack Da niels”i gö tü rən də 
əliy lə “Yox” işa rə si ver di. Sto lun 
üs tü nə beş ma nat lıq tul la dı. 

Bir qız gə lib ya nın da otur du. “Nu-
ray ni yə yox dur?” - de yə so ruş du o 
qız dan. Qız “Nu ra yı ta nı mı ram” - de-
di. Əli ni ci bi nə at dı, 20 ma nat çı xart dı, 
“Nu ra yı tap, bu nu sə nə ve rim” - de di. 
Qız aya ğa qal xıb kök qa dı nın ya nı na 
get di. Kök qa dın  ba şı nı “yox” mə na-
sın da yel lə də-yel lə də da nı şır dı. Qız 
ma sa ya mə yus qa yıt dı. On dan heç nə 
so ruş ma dı. Hər şey ay dın idi. Qı za vis-
ki si fa riş ve rib ya xın otur du, qız onu 
qu caq la dı. Nu ra yı dü şün mə yə baş la-
dı. Be lə cə yu xu ya get di. Yu xu da mah-
nı eşi dir di: “Yat caz, kalk caz, hop or da-
yım”. Ayı lan da sa kit lik idi. Tək idi və 
üs tü nə ad yal ört müş dü lər. Ge niş sa-
lon da heç kim yo xuy du, bir cə kök qa-
dı nın otur du ğu stol da baş qa bir qa dın 
otur muş du. Qa dın ona ya xın la şan da 
pi və is tə di.  Saat 8-in ya rı sıy dı. Pi və dən 
turş qo xu gə lir di. Efes Draft is tə di, o da 
turş idi. Qa dın gö zə dəy mir di. Sto-
lun üs tü nə beş ma nat qo yub çıx dı. 
Park da id man edən lə rin nif rət li 
ba xış la rı al tın da si qa ret çək mə-
yə baş la dı. Yu xu onu si qa ret 
çək di yi yer də haq la dı. 

Qo ca bir sə sə ayıl dı. 
“Bəl kə de yi rəm siz... O 
fi lm... İn di ki ca van lar 
hər şe yi bi lir lər... Bəl-
kə, o fi lm ya dı nız da 
ola. Bir qız olur. 
Evə gə lir. Blok da 
yub ka sı nı qal dı-
rıb ayaq la rı na 
de zo do rant 
sı xır. Son-
ra da evə 
g i  r i r . 

Ev də bir oğ lan la ya ta ğın üs tün də 
atı lıb- dü şür lər. Gu ya ki... Ba şa düş-
dün də. Son ra qon şu qa pı nı dö yür. 
Bəl kə bax mı san o fi l mə”. 

Sər xoş adam la ra məx sus aşı rı diq-
qət lə qo ca nı din lə di, de dik lə rin dən 
bir mə na çı xar ma ğa ça lış dı, la kin söz-
lər an la şıl maz idi. “Siz nə so ru şur-
du nuz? Ba şa düş mə dim”. Qo ca ey ni 
söz lə ri tək rar edən də ba şa düş dü ki, 
düz eşi dib. “Hə, siz o fi l mi de yir si niz”. 
Qo ca açıq ca se vin di: “Hə, adı nı bi lir-
si niz sə, de yin. O fi l mi ax ta rı ram. Qız 
blok da ayaq la rı na de zo do rant vu rur. 
Son ra da...”. “Si zə o fi l min ne cə bit di-
yi la zım dır? Yox sa nə?”. Qo ca du rux-
du: “Yox, mə nə o fi l min adı la zım dı”. 
“Ney nir siz o fi l mi?” - so ruş du. Qo ca 
“İs tə yi rəm o fi l mə tə zə dən ba xım, o 
fi l min adı la zım dı mə nə”. Te le fo nu nu 
çı xar dı, am ma inan mır dı bu qı rıq-qı-
rıq mə lu mat lar la o fi l min adı nı ta pa. 
Te le fo nun ba ta re ya sı bit miş di. Am ma 
qo ca nı ümid siz qoy maq is tə mə di: “Te-
le fo nu nu zu mə nə ve rin, ki no dan yax şı 
ba şı çı xan dost la rım dan so ru şub si zə 
de yə rəm”. Ki şi ci bin dən qə ləm və ka-
ğız çı xar dı, nöm rə si ni ya zıb ona ver di 
və tə şək kür edə rək uzaq laş dı.

Tak si blo kun qar şı sın da sax la yan da 
onun pil lə kən lə ri çıx ma ğa hə və si qal-
ma dı. Si qa ret heç bir ləz zət ver mir di, 
bə dən bir ne çə gün lük ni ko tin tə lə ba-
tı nı al mış dı, am ma ye nə də ri tualı poz-
ma maq na mi nə bi ri ni yan dır dı. Bir or-
ta yaş lı ki şi ya xın laş dı ona, mə həl lə nin 
ava ra la rın dan idi, ge cə ya rı da, sə hər 
obaş dan da onu hə yət də gö rür dü. 

- Sa lam qa qaş.
- Sa lam.
- Mə nim qu şu mu gör mə mi sən?
- Qu şu?
- Xal lı quş, gör mə mi sən?
- Gör mə mi şəm.
Quş baz ba şı nı yel lə yib uzaq laş dı. 

O da pil lə kən lə ri çı xıb lif tin düy mə si-
ni bas dı, lift dən dü şən iki oğ lan “Ba-
ğış la yın, hə ya tı kö çür dü rük de yə lif ti 
məş ğul elə dik” de di lər. Evə gi rib ko-
ri dor dan qo naq ota ğı na göz at dı, bir 
həf tə bun dan qa baq kı otaq idi, boş pi-
və bu tul ka la rı, ba şın dan bir az ye yil-
miş çips qu tu su, kül qa bı ya çev ril miş 
boş qab lar. Bü tün pal tar la rı nı əy nin-

dən çı xar dıb özü nü 
ya ta ğa at dı. Ye rə 

tö kü lən qə-
pik lə rə fi  kir 

ver mə di. 

O, oya nan da ala to ran idi. Ha ma ma 
gi rib duş al dı, mət bə xə qa yı dıb bir pi-
və gö tür dü. Ya ta ğı na uzan dı. Te le fo nu 
şar ja tax dı. Pi və içə-içə te le fo nu nu aç dı. 
Qeyd lər böl mə si nə bax dı. Son ra da təq-
vi mə. Bu gün tək gün idi. Ope ra to run 
yad da şın da qa lan me saj lar te le fo nu na 
tö kü lür dü, en di rim lər, lo te re ya lar, kom-
pa ni ya lar, ar dın ca ca vab sız zəng lər... 

Kök qa dın onu gö rən ki mi gü lüm-
sə yib sa lam ver di. Di van da onu gö rən 
ki mi söz lə ri ni kə sib, ol du ğun dan da ha 
gö zəl gö rün mə yə ça lı şan qız la rı bir-bir 
süz dü. Ge dib uzaq da kı stol da otur du. 
Kaş üzü nü, ya da heç ol ma sa göz lə ri ni 
xa tır la yay dı. Ci bin dən qə ləm çı xar dıb 
sal fet ka ğız la rı na fo to ro bot lar çək mə yə 
baş la dı. Son çək di yi Hit le rə ox şa yır dı, 
ya nı na svas ti ka çə kib sal fe ti kül qa bı ya 
at dı. Saç la rı nı sa rı ya bo ya mış arıq qı zı 
ça ğır dı. Ar xa ota ğa keç di lər. Ha ma ma 
gir di, nəm li duş ka bi ni nə “Nu ray” yaz-
dı.  Qız ya taq da onu göz lə yir di, o da 
qı zın ya nı na uzan dı. Son ra zən gi ba sıb 
bir şü şə vis ki is tə di. Stə ka nı dol du rub 
ba şı na çək di, özü nü ürək bu lan ma dan 
güc lə sax la dı. Ye nə ha ma ma gir di, su 
dam cı la rı “Nu ray”a hü cu ma keç miş di, 
“N” hər fi  nin ba şı po zul muş du.

Vis ki şü şə si ni gö tü rüb ye ri nə qa yıt dı, 
sal fet ka la rı qal dı rıb fo to ro bot la ra bax dı, 
ye nə heç bi ri ta nış gəl mə di. Qə lə mi gö-
tür dü, la kin əl lə ri sö zü nə bax mır dı. Pi və 
is tə di, bir udu ma pi və ni ya rı la dı, üs tü nü 
vis kiy lə dol du rub qı zın ya nı na qa yıt dı. 
Qız ya taq da hə lə də çıl paq uzan mış dı. 
Kə til də otu rub onu seyr elə di. Bir si qa ret 
yan dı rıb par çı ba şı na çək di. Ci bin dən 
ka ğı za bü kül müş ma ri xuana nı si qa ret lə 
yan dı rıb si qa re ti par ça at dı. Uzaq lar dan 
qu la ğı na bir səs gəl di: “Çək nə şə ni tüs-
tü sü dağ la ra ya yıl sın”. Hə yat bir ki no 
len ti ki mi göz lə ri nin önün dən keç mə-
di, am ma mon taj sız kadr lar gəl di qar-
şı sı na. Bu dur, doq quz ya şın da, Kü rün 
sa hi lin də dir, lil lə ri ağac bu da ğı ilə qa-
rış dı rır.  Ya da on dörd ya şın da mək təb 
ye mək xa na sın da SS Rİ ta ri xi oxu yur. 11 
ya şın da bir qız la əl-ələ tu tub dərs dən 
gə lir. Av to mat lı OMON-çu lar min di yi 
av to bu sun qar şı sı nı kə sir. Uşaq vax tı 
gör dü yü bir yu xu du bu, göy də uçur du. 
Dörd yaş lı ma vi göz lü qı zı xa tır la yır. Bir 
qız onun qar şı sı na pi və qo yub otaq dan 
çı xır və o, qı zın çiy ni nə tö kül müş saç la-
rı na ba xır. Al tı ya şın da qon şu nun 
ma şı nı nın şü şə si ni sın dır ma sı 
ya dı na dü şür. Uni ver si te tin 

uzaq kün cün də ki ho-
vu zun kə na rın da 
da ya nıb tök dü-
yü göz yaş la rı 
bir fi lm ki mi 
qar şı sın da 

can la-
n ı r . 

Araq şü şə si gö rü nür: “Russ kiy stan-
dart”. Qa ba ğı na qo yu lan süd lü so sis ka-
la ra ba xır. Uşaq vax tı gör dü yü zoopar-
kı gö rür - ağ ayı lar, qır mı zı ca na var lar, 
yor ğun fi l... Arıq bir po lis, ya nın da dos-
tu... O, park da uza nıb. Yox, bu da ha 
xə yal de yil... Dos tu nun si fə tin də  şən 
gö rün mə yə ça lı şan pərt ada mın ifa də si 
var dı. Əlin də ki bu tul ka dan onun üzü nə 
su çi lə di, son ra po li sin kö mə yi ilə onu 
ma şı na apar dı lar. Dos tu elə hey da nı şır-
dı, ara da söz lər onun qu la ğı na ça tır dı, 
la kin bu qı rıq-qı rıq söz lər dən söh bə tin 
məz mu nu nu an la maq müm kün de-
yil di. Su suz idi, ac idi, bir cüm lə qu rub 
ac lı ğı nı, su suz lu ğu nu dos tu na çat dır-
maq is tə di, la kin “Gö rə sən, park da kı 
ör dək lər qış da har da qa lır?” - cüm lə si 
çıx dı. Son ra bir müd dət sus du, ma şın 
sve to for da da ya nan da üzü nü dos tu na 
tu tub de di: “Acam!” Dos tu sve to for dan 
so la bu ru lub bir ka fe nin qar şı sın da sax-
la dı, içə ri keç di lər. O, vit rin də ki ay ran 
ban ka sı nı ba şı na çə kib ha mı sı nı iç di, 
sal fet ka ilə ağ zı nı sil di. Qa dın ofi  siant 
kar tof və to yuq qı zar dıl mış iri bir ta va-
nı on la rın qar şı sı na qo yan ki mi to yuq 
dö şü nü di şi nə çə kə rək ye mə yə baş la-
dı. Ye mək ye dik cə özü nə gə lir di, la kin 
doy mur du. Bir az dan çö rək ba tır dı ğı 
ta va nı or ta lıq dan gö tür dü lər. Qız süf rə-
yə kol ba sa, pen dir, dov ğa, ço ban sa la tı 
qoy du. Ye dik cə üzün də tox in san la ra 
xas məm nun ifa də ya ra nır dı. Qu la ğı 
səs lə ri tə miz gö tü rə bi lir di, nit qi də qay-
da ya dü şür dü, dos tu nun da nış dıq la rı nı 
da an la yır dı. Süf rə nin üs tün də ye mə yə 
bir şey qal ma dı ğı nı gö rüb ofi  sian tı ça-
ğır dı. Ofi  siant süf rə ni yı ğış dı ran da ilk 
də fə onun si fə ti nə bax dı və gü lüm sə di. 
Son ra te le fo nu nu al nı na qo yub yan tə-
rəf də ki di van da ya tan gənc oğ la nı gör-
dü, te le fon dan kə dər li mah nı lar axır dı. 
Dos tu ofi  sian tın gə tir di yi ça yı stə kan la-
ra sü züb cid di söh bə tə baş la yan adam-
la ra xas qə tiy yət lə so ruş du:

- Sə nə nə olub? Po lis sə nin te le fo nun-
dan zəng elə di, de di ki, bəs, gəl, ha lı 
pis di. De yi rəm, no lub, de yir, mən dən 
so ru şur ki, xal lı gö yər çi ni gör mə mi sən? 
Da lın ca han sı sa fi lm haq da so ruş mu-
san. Ci bin dən 50 ma nat çı xart mı san ki, 
rat si ya nı ver, bü tün po lis lə rə bir me sa-
jım var. Po lis rat si ya nı sön dü rüb ve rib 
sə nə. Sən də or dan anons elə yib de mi-

sən ki, mə nə Nu ra yı ta pın! Har da sa 
əl li də fə de mi sən bu nu! Axır da 

da özün dən get mi sən. 
- Bu haq da da nış-
ma yaq bəl kə?

- Bəs nə haq da 
da nı şaq? Ge cə 

saat 5-də bu 
ka fe də ni-

yə gö rüş-
mü şük 

s ə n -
cə?

- İn cit mə də mə ni... Qoy ça yı mı içim...
- Yax şı. Bir cə bu nu bil ki, mən sə nin 

Tar kovs ki ki mi bir re jis sor ol ma ğı nı göz-
lə yi rəm! Qar şın da bö yük üfüq lər var.

- Cə hən nəm ol sun Tar kovs ki! 
Mən heç kim ol maq is tə yi rəm!

Ba şı nı aşa ğı sal dı, te le fon da kı mah-
nı la rın qəm-qüs sə si bir az da art mış dı 
elə bil. Aşiq özü nə lə nət oxu yur, mə şu-
qun ürə yi nə ox san cıl ma sı nı tə ləb edir-
di. Oğ la nın bu mah nı sə da sı al tın da 
han sı yu xu lar gör dü yü nü tə səv vür et-
mə yə baş la dı. Qə dim dövr dür, qə bi lə 
top la nıb, sev gi li si nə xə ya nət edən qı zı 
cə za lan dı rır lar, qı zın sev gi li si qə bi lə 
baş çı sı nın oğ lu dur. Ağ saq qal lar qə rar 
ve rir ki, oğ lan cə za nı özü seç mə li dir. 
Oğ lan sa da ğın dan bir ox çı xar dıb zə-
hə rə ba tı rır, cəl la da ve rir ki, qı zın ürə-
yi nə sanc sın. Bun dan son ra kı yu xu nu 
tə səv vür elə mə yə vaxt qal ma dı. Çün ki 
ya tan oğ lan elə dik si nib qalx dı ki, te le-
fon vit ri nin qar şı sı na düş dü. Te le fo nu 
gö tü rə-gö tü rə üzü nü mət bə xə tu tub 
“Nu ray, Nu ray” de yə səs lən di. Son ra 
mət bə xə ge dib or dan iri bir sə bət gö-
tür dü, qa pı nı bağ la yıb çıx dı. 

On lar da he sa bı ödə yib qalx dı lar. 
On beş də qi qə son ra ya şa dı ğı bi-
na nın qar şı sın day dı. Dos tu nu yo la 
sa lıb bir si qa ret yan dır dı, pı rıl tı sə-
si eşi dib alış qa nın işı ğı nı səs gə lən 
tə rə fə dön dər di. Xal lı gö yər çin idi. 

Yo la çı xıb bir tak si ça ğır dı və ka-
fe yə qa yıt dı. 

Nu ray ba yaq onun otur du ğu stol-
da otu rub, te le vi zo ra ba xır dı. Onu 
gö rən ki mi gü lüm sə di. “Qəh və?” - 
de yə so ruş du, təs diq işa rə si ni gö rüb 
mət bə xə keç di, “Sə nin çün qəh və 
al mış dım, nə qə dər göz lə dim, gəl-
mə din” - de di. Sü dü gö tür dü, qəh və 
dü zəl dib onun qar şı sı na qoy du. 

- Sə ni çox ax tar dım, Nu ray, ta pa 
bil mə dim, o gün çox sər xoş idim, 
sə ni har da gör dü yü mü unut muş-
dum, öz gə qa pı lar da ax tar dım sə ni. 

- Har da ax ta rır dın mə ni?
- So ruş ma, mən də de mə yim.
- Bəs ne cə ol du tap dın? 
-Tə sa dü fən. Sə ni tap maq, itir mək və 

ye ni dən tap maq, ha mı sı tə sa düf dür. 
-Ba yaq çox qorx dum. Elə bil dim 

ki, ka fe yə gi rən də mə ni ta nı ma dın.
-Yox, yox, ta nı dım, sa də cə is tə-

mə dim...
-Nə yi is tə mə din? 
-Biz bir sirr pər də si yik, hər za-

man da be lə qa la ca ğıq.   
Qəh və so yu ma ğa baş la yır dı, qəh-

və dən udum la dı, stə ka nı Nu ra ya 
ver di, o da iç di qəh və dən. Nu ra yın 
saç la rı nı sı ğal la dı, əl lə rin dən tut du. 
Nu ray elə gö zəl gü lüm sə yir di ki... 
Onu bu tə bəs sü mə ba ğış la maq olar dı. 
“Baş la yaq mı?” - de yə so ruş du, Nu ray 
tə rəd düd lə ona bax dı, san ki son gü-
cü nü top la yıb, “Baş la yaq” - de di. Əl-
ələ tu tub ka fe dən çıx dı lar, yo lu ke çib, 
hün dür mər tə bə li bi na la rın bi ri nin hə-
yə ti nə gir di lər. Lif tə ke çib ən bö yük 
rə qəm ya zıl mış düy mə ni bas dı lar. 

Pən cə rə ni açıb qar şı sın da dur du-
lar. Nu ra yın do daq la rın dan öpən-

də qız ona qı sı lıb hön kür dü. Bi-
rin ci özü pən cə rə yə dır maş dı, 

ar dın ca Nu ray. 
Ölü mə bir ne çə sa ni yə 
qa lır dı... 
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turş qo xu gə lir di. Efes Draft is tə di, o da 
turş idi. Qa dın gö zə dəy mir di. Sto-
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ola. Bir qız olur. 
Evə gə lir. Blok da 
yub ka sı nı qal dı-
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dən çı xar dıb özü nü 
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tö kü lən qə-
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ya dı na dü şür. Uni ver si te tin 
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qar şı sın da 

can la-
n ı r . 

sən ki, mə nə Nu ra yı ta pın! Har da sa 
əl li də fə de mi sən bu nu! Axır da 

da özün dən get mi sən. 
- Bu haq da da nış-
ma yaq bəl kə?

- Bəs nə haq da 
da nı şaq? Ge cə 

saat 5-də bu 
ka fe də ni-

yə gö rüş-
mü şük 

s ə n -
cə?

-Yox, yox, ta nı dım, sa də cə is tə-
mə dim...

-Nə yi is tə mə din? 
-Biz bir sirr pər də si yik, hər za-

man da be lə qa la ca ğıq.   
Qəh və so yu ma ğa baş la yır dı, qəh-

və dən udum la dı, stə ka nı Nu ra ya 
ver di, o da iç di qəh və dən. Nu ra yın 
saç la rı nı sı ğal la dı, əl lə rin dən tut du. 
Nu ray elə gö zəl gü lüm sə yir di ki... 
Onu bu tə bəs sü mə ba ğış la maq olar dı. 
“Baş la yaq mı?” - de yə so ruş du, Nu ray 
tə rəd düd lə ona bax dı, san ki son gü-
cü nü top la yıb, “Baş la yaq” - de di. Əl-
ələ tu tub ka fe dən çıx dı lar, yo lu ke çib, 
hün dür mər tə bə li bi na la rın bi ri nin hə-
yə ti nə gir di lər. Lif tə ke çib ən bö yük 
rə qəm ya zıl mış düy mə ni bas dı lar. 

Pən cə rə ni açıb qar şı sın da dur du-
lar. Nu ra yın do daq la rın dan öpən-

də qız ona qı sı lıb hön kür dü. Bi-
rin ci özü pən cə rə yə dır maş dı, 

ar dın ca Nu ray. 
Ölü mə bir ne çə sa ni yə 
qa lır dı... 
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Mark TVEN
(ABŞ)

Son dəb lə ge-
y i n  m i ş 
ye l  b e  y i n , 
sır tıq, dəm-

də mə ki ye ni yet mə «Gün də lik tu-
fan» qə ze tin dən gön də ril di yi ni bil-
di rib, tək lif et di yim stul da əy ləş di, 
dər hal da mət lə bə keç di:

- Mən siz dən in ter vü al ma ğa 
gəl mi şəm. Gü man edi rəm ki, eti-
ra zı nız yox dur.

- Nə dən öt rü gəl mi si niz?
- İn ter vü al maq dan öt rü. 
- Aha, ba şa dü şü rəm. Bə li, bə li. 

Hm! Elə dir, elə dir. 
Hə min sə hər özü mü bir qə dər 

na saz hiss edir dim. Ba şım nə sə tər-
s- avand iş lə yir di. Bu na bax ma ya raq, 
du rub ki tab şka fı na ya xın laş dım, or-
da bir müd dət qur da lan sam da xey-
ri ol ma dı. Axır da məc bur qal dım ki, 
bu dəm də mə ki yə mü ra ciət edim. 

- De yin gö rüm, o söz ne cə ya zı lır?
- Han sı söz?
- İn ter vü.
- Aman Al lah! Bu nu bil mək si-

zin nə yi ni zə la zım dır?
- Mə na sı nı bil mək is tə yi rəm, 

am ma lü ğət də tap ma dım. 
- Hm! Qə ri bə dir, çox qə ri bə dir. 

Mən onun ne cə ya zıl dı ğı nı si zə de-
yə bi lə rəm, əgər siz… əgər siz…

- Zəh mət ol ma sa, de yin. Si zə 
min nət dar olar dım.

- İ-n, in, t-e-r, ter, in ter…
- De mə li, siz cə bu söz «i» hər fi y-

lə baş la nır?
- Bəs ne cə?!
- Hə, de mə li bu na gö rə ba yaq-

dan onu lü ğət də ta pa bil mi rəm.
- Hör mət li ser, bəs, siz cə, in ter vü 

sö zü ne cə ya zıl ma lı dır?
- Dü zü, mən bu nu bil-

mi rəm. Lü ğə tin ar xa sə-
hi fə lə ri ni və rəq lə dim, 
fi  kir ləş dim ki, bəl kə 
şə kil lə rin ara sın da 
gö zü mə sa ta şar. 
Yə qin, bu lü ğət 
köh nə dir, çox-
da nın nəş ri-
dir...

- Mə nim əzi zim, axı be lə bir şə-
kil ola bil məz. Lü ğə ti niz lap ən 
tə zə nəşr ol sa da, bu müm kün de-
yil… Mə ni üzr lü bi lin, heç də xət-
ri ni zə dəy mək is tə məz dim, an caq 
si zi… Doğ ru su, mən si zi sa vad lı, 
mə lu mat lı bir şəxs ki mi tə səv vür 
edir dim. Siz Al lah in ci mə yin, xət-
ri ni zə dəy mək is tə mir dim.

- Üzr xah lı ğa qə ti eh ti yac yox-
dur! Na dan lı ğı mın sər hə di ol-
ma dı ğı nı mən çox la rın dan eşit-
mi şəm. Özü də o adam lar dan 
eşit mi şəm ki, yal taq lıq edib mə nə 
ya lan de məz lər, bu na eh ti yac da 
duy mur lar. Hə, hə, tə səv vür edin 
ki, sa vad sız lı ğım o ya zıq la rı hə mi-
şə dəh şə tə gə ti rir.

- Tə səv vür edi rəm! Am ma gə-
lin in ter vü mü zə qa yı daq. Yə qin 
bi lir si niz, in di be lə qə bul olu nub 
ki, məş hur şəxs lə rin hər bi rin dən 
in ter vü alın sın. 

- Be lə de. Bi rin ci də fə dir eşi di-
rəm. Bu yə qin ma raq lı ol ma lı dır. 
Bəs siz bu nu ne cə edir si niz?

- Ne cə ba şa sa lım… hər dən 
adam ba şı nı iti rib ümid siz li yə 
qa pı la bi lər. Bə zi hal lar da pis 
ol maz dı ki, də yə nək dən isi ti-
fa də edə sən. Am ma adə tən bu 
cür olur: in ter vü alan sual ve rir, 
mü sa hi bi də sualı ca vab lan dı rır. 
İca zə niz lə, ic ti mai fəaliy yə ti ni-
zin və şəx si hə ya tı nı zın ən va cib 
mə qam la rı na ay dın lıq gə tir mək 
üçün si zə bir ne çə sual ün van la-
yar dım?

- Əl bətt  ə, bu yu run, bu yu run! 
Am ma yad da şım ya man kor şa lıb, 
gü man edi rəm üzr lü bi lər siz. Kor-
şa lıb de yən də, nə sə ni zam sız olub, 
ba şım da aləm bir-bi ri nə qa rı şıb. 
Gah cı dır atı ki mi yor ğa ça pır, gah 
da tıs ba ğa tək elə ləng tər pə nir ki, 
la zı mi ye rə iki həf tə yə çat mır. Bu 
mə ni çox təs süfl  ən di rir.

- Ey bi yox dur, siz ba car dı ğı nız 
ye rə cən xa tır la ma ğa ça lı şın.

- Ça lı şa ram. Var gü cü mü işə sa-
la ram. 

- Tə şək kür edi rəm. Ha zır sı nız? 
Baş la ya bi lə rik mi?

- Bə li, ha zı ram.
- Ne çə ya şı nız var?
- İyun da on doq quz ola caq.
- Elə mi? Mən si zə azın dan otuz 

beş, otuz al tı yaş ve rər dim. Har da 
do ğul mu su nuz?

- Mis su ri şta tın da.
- Yaz ma ğa nə vaxt dan 
baş la mı sı nız?

- Min sək kiz yüz 
otuz al tın cı il də.

- Bu ne cə ola bi lər? Axı de di niz 
ki, vur-tut on doq quz ya şı nız var.

- Bil mi rəm. Doğ ru dan da, bu 
nə sə qə ri bə iş dir. 

- Hə, doğ ru dan qə ri bə dir. Bəs 
hə yat da rast laş dı ğı nız, gö rüş dü-
yü nüz adam lar dan han sı nı da ha 
üs tün, ha mı dan yax şı he sab edir-
si niz?

- Aaron Bar rı1.
- Bu ne cə olur axı?! Ha zır da on 

doq quz ya şı nız var sa, si zin onun-
la gö rüş mə yi niz, sa də cə, müm kün 
de yil.

- Bir hal da ki, mə nim ba rəm-
də özüm dən çox bi lir si niz, on da 
mən dən ni yə so ru şur su nuz?

- Mən yal nız fər ziy yə mi söy lə-
dim, ay rı bir söz de mə dim. Yax şı, 
ne cə alın dı ki, siz Barr la gö rü şə 
bil di niz?

- Tə sa dü fən alın dı. Biz rəh mət-
li yin dəf nin də gö rüş dük: mən-
dən xa hiş elə di ki, səs-küy sal-
ma yım...

- Al lah özün sax la! Əgər siz 
onun dəf nin də iş ti rak et mi si niz-
sə, de mə li Barr rəh mə tə ge dib miş, 
elə dir mi?

- Elə dir.
- Bəs ölü yə nə fər qi var dı ki, siz 

səs-küy sa lır sı nız, ya yox?
- Heç mən də bil mi rəm. Am ma 

o, hə mi şə ori ji nal adam olub.
- Hər ne cə də ol sa, mən bir şey 

ba şa düş mü rəm. De yir siz si zin lə 
da nı şır dı, həm də öl müş dü.

- Yox, mən de mə dim ki, öl müş-
dü.

- Am ma axı o, öl müş dü, elə de-
yil?

- Nə bi lim, ki mi si de yir di ölüb, 
ki mi si de yir di öl mə yib. 

- Bəs siz özü nüz ne cə dü şü nür-
sü nüz?

- Mə nim nə işi mə qa lıb? Mə ni 
dəfn elə mir di lər ki.

- Bəs axı siz… Nə isə, çə tin ki, 
biz bu mə sə lə ni ay dın laş dı ra bi lək. 
İca zə ve rin, baş qa şey so ru şum. Siz 
nə za man do ğul mu su nuz?

- Ba zar er tə si, okt yabr ayı nın 
otuz bi rin də, min al tı yüz dox san 
üçün cü il də.

- Nə da nı şır-
sız?! Axı bu ne cə 
müm kün dür? ! 
On da be lə çı xır 
ki, ha zır da si zin 
nə az, nə çox – düz 
yüz sək sən ya şı nız ol-
ma lı dır? Siz bu nu ne cə izah 
edir si niz?

- Heç cür izah et mi rəm.

- Axı in di cə de di niz ki, on doq-
quz ya şı nız var. İn di isə be lə çı xır 
ki, heç de mə ya şı nız yüz sək sən-
dir. Bu boy da zid diy yət olar?

- Əh sən! Bax, bu si zin nə zə ri niz-
dən qaç ma dı! Mə nim özü mə də tez-
tez elə gə lir ki, bur da nə sə bir zid-
diy yət var. Am ma nə il lah elə səm 
də, heç cür ay dın laş dı ra bil mi rəm.

- Nə yi ay dın laş dı ra bil mir si-
niz?

- Hə qi qə tən mi bur da zid diy yət 
var, yox sa bu mə nə elə gə lir. Bax 
bu nu ay dın laş dı ra bil mi rəm. Am-
ma siz ne cə də iti gö rür sü nüz, heç 
nə yi nə zər dən qa çır mır sı nız!

- Komp li men tə gö rə sağ olun. 
Si zin qar da şı nız, ya ba cı nız var?

- Dü şü nü rəm ki, var. Hə, var… 
am ma ya da sa la bil mi rəm.

- Be lə qə ri bə ca va bı ilk də fə dir 
eşi di rəm!

- Doğ ru dan mı?
- Əl bətt  ə, doğ ru dan. Mə nim ye-

rim də siz bə yəm baş qa cür dü şü-
nər di niz? Qu laq asın! Di var da kı 
bu port ret ki min ki dir? Qar da şı nız 
de yil ki?

- Hə, de yi rəm axı! Ya dım dan 
çıx mış dı. Hə, hə! Yax şı ya dı ma 
sal dı nız: bu mə nim qar da şım dır. 
Vil yam dır. Biz rəh mət li yə Bill de-
yər dik.

- De mə li, qar da şı nız ölüb?
- Elə dir, ölüb. Am ma öl dü yü nü 

də qiq de mək çə tin dir. Bu mə sə lə-
də qa ran lıq mə qam lar çox dur. 

- Yə ni de mək is tə yir siz ki, xə-
bər siz-ətər siz yo xa çı xıb, elə mi?

- Hm-m, ümu mən gö tü rən də, 
be lə dir. Biz ar tıq onu bas dır mı şıq.

- Bas dır mı sı nız? Sağ olub-ol ma-
dı ğı nı bil mə dən?

- Yox ey! Mə sə lə bun da de yil. 
Öl mə yi nə, o hə qi qə tən ölüb.

- On da eti raf edim ki, mən heç 
nə ba şa düş mü rəm. Bir hal da ki, 
siz onu bas dır mı sı nız və özü nüz 
də bi lir di niz ki, ölüb…

- Yox, yox! Biz bu nu bil mir dik, 
yal nız dü şü nür dük...

- Hə, in di mə nə çat dı. Elə dü şü-
nür dü nüz ki, qar da şı nız ölüb, am-
ma o, di ril di, elə mi?

- Ay-hay!
- Mən öm rüm də be lə şey 

eşit mə mi şəm. Qa ran lıq 
mə qam siz nə yə de yir-

si niz? Adam ölüb. 
Apa rıb bas dı-

rıb lar. Bur da 
ay dın ol-

ma yan nə 
var? 

- Bax, mə sə lə də elə bun da dır. 
Məhz bun da! Bi lir siz, biz rəh mət-
lik lə əkiz do ğul muş duq, bir cüt 
al ma tək bir-bi ri mi zin ey niy dik. 
Van na da çi miz  di rən də bi zi səhv 
sal dı lar. On da iki həf tə lik kör pə lər 
idik, han sı mız sa van na da bo ğul-
duq. Am ma in di yə cən də qiq bi lən 
yox du ki, bo ğu lan uşaq han sı mız-
dır. Bə zi lə ri elə dü şü nür ki, bu Bill 
olub, bə zi lə ri elə dü şü nür ki, mən.

- Bu nə sə ağ la sığ maz şey dir! Bəs 
siz özü nüz ne cə dü şü nür sü nüz?

- Dü zü nü bir cə Al lah bi lir! Hə-
qi qə ti öy rən mək na mi nə dün ya da 
lap hər şe yim dən ke çər dim, çün ki 
bu dəh şət li tap ma ca bü tün hə ya tı-
mı qa ran lı ğa qərq edib. Am ma si-
zə bir sirr aça cam, bu ba rə də hə lə 
heç kəs bil mir, heç ki mə bir kəl mə 
da nış ma mı şam. 

- O nə sir di elə?
- Bi lir siz, bi zim bi ri mi zin xü su-

si əla mə ti olub: sol qo lun da ye kə 
bir xal. O uşaq mən idim. Bax bo-
ğu lan da qo lun da xal olan hə min 
uşaq olub!

- Çox gö zəl. Am ma mən bur da 
heç bir tap ma ca gör mü rəm.

- Siz gör mür sü nüz, mən sə gö-
rü rəm! Hər bir hal da, heç cür ağ-
lı ma bat mır ki, on lar baş la rı nı bu 
də rə cə də itir sin lər, gö tü rüb o bi ri 
uşa ğı dəfn elə sin lər. Am ma s-s-s! 
Bu ba rə də doğ ma la rı mın ya nın da 
bir kəl mə də! Al lah özü şa hid dir 
ki, on suz da öz dərd lə ri öz lə ri nə 
bəs dir.

- Dü şü nü rəm ki, ki fa yət qə dər 
ma te rial top lan dı, il ti fa tı nı za gö-
rə si zə min nət da ram. Xü su sən də 
Aaron Bar rın dəf ni ba rə də ki mə-
lu ma tı nız mə ni çox ma raq lan dır-
dı. De yə bi lər si niz mi, Bar rı bö yük 
adam he sab et mə yi ni zin əsas sə-
bə bi nə dir?

- Boş şey dir! Uzaq ba şı bu na əl li 
adam dan bi ri diq qət ye ti rər. Cə-
na zə duası ba şa çat dı, iz di ham 
qə bi ris tan lı ğa üz tut du, mər hu-
mu hör mət-iz zət lə cə na zə ara ba sı 
qoy du lar və bir dən rəh mət lik de-
di ki, son də fə tə biəti seyr et mək 
is tə yir. Ta but dan qal xıb, ke çib 
otur du fay ton çu nun böy rün də… 

Ca van oğ lan ədəb-ər kan la aya-
ğa qalx dı, sa ğol la şıb tə lə sik ara-
dan çı xı dı.  Yax şı həm söh bət idi, 
he yif ki, tez get di. 

1 Aaron Barr (1756-1836) – Ame ri-
ka nın döv lət xa di mi
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yə bi lə rəm, əgər siz… əgər siz…
- Zəh mət ol ma sa, de yin. Si zə 

min nət dar olar dım.
- İ-n, in, t-e-r, ter, in ter…
- De mə li, siz cə bu söz «i» hər fi y-

lə baş la nır?
- Bəs ne cə?!
- Hə, de mə li bu na gö rə ba yaq-

dan onu lü ğət də ta pa bil mi rəm.
- Hör mət li ser, bəs, siz cə, in ter vü 

sö zü ne cə ya zıl ma lı dır?
- Dü zü, mən bu nu bil-

mi rəm. Lü ğə tin ar xa sə-
hi fə lə ri ni və rəq lə dim, 
fi  kir ləş dim ki, bəl kə 
şə kil lə rin ara sın da 
gö zü mə sa ta şar. 
Yə qin, bu lü ğət 
köh nə dir, çox-
da nın nəş ri-
dir...

Gah cı dır atı ki mi yor ğa ça pır, gah 
da tıs ba ğa tək elə ləng tər pə nir ki, 
la zı mi ye rə iki həf tə yə çat mır. Bu 
mə ni çox təs süfl  ən di rir.

- Ey bi yox dur, siz ba car dı ğı nız 
ye rə cən xa tır la ma ğa ça lı şın.

- Ça lı şa ram. Var gü cü mü işə sa-
la ram. 

- Tə şək kür edi rəm. Ha zır sı nız? 
Baş la ya bi lə rik mi?

- Bə li, ha zı ram.
- Ne çə ya şı nız var?
- İyun da on doq quz ola caq.
- Elə mi? Mən si zə azın dan otuz 

beş, otuz al tı yaş ve rər dim. Har da 
do ğul mu su nuz?

- Mis su ri şta tın da.
- Yaz ma ğa nə vaxt dan 
baş la mı sı nız?

- Min sək kiz yüz 
otuz al tın cı il də.

- Bəs siz özü nüz ne cə dü şü nür-
sü nüz?

- Mə nim nə işi mə qa lıb? Mə ni 
dəfn elə mir di lər ki.

- Bəs axı siz… Nə isə, çə tin ki, 
biz bu mə sə lə ni ay dın laş dı ra bi lək. 
İca zə ve rin, baş qa şey so ru şum. Siz 
nə za man do ğul mu su nuz?

- Ba zar er tə si, okt yabr ayı nın 
otuz bi rin də, min al tı yüz dox san 
üçün cü il də.

- Nə da nı şır-
sız?! Axı bu ne cə 
müm kün dür? ! 
On da be lə çı xır 
ki, ha zır da si zin 
nə az, nə çox – düz 
yüz sək sən ya şı nız ol-
ma lı dır? Siz bu nu ne cə izah 
edir si niz?

- Heç cür izah et mi rəm.

- Yox ey! Mə sə lə bun da de yil. 
Öl mə yi nə, o hə qi qə tən ölüb.

- On da eti raf edim ki, mən heç 
nə ba şa düş mü rəm. Bir hal da ki, 
siz onu bas dır mı sı nız və özü nüz 
də bi lir di niz ki, ölüb…

- Yox, yox! Biz bu nu bil mir dik, 
yal nız dü şü nür dük...

- Hə, in di mə nə çat dı. Elə dü şü-
nür dü nüz ki, qar da şı nız ölüb, am-
ma o, di ril di, elə mi?

- Ay-hay!
- Mən öm rüm də be lə şey 

eşit mə mi şəm. Qa ran lıq 
mə qam siz nə yə de yir-

si niz? Adam ölüb. 
Apa rıb bas dı-

rıb lar. Bur da 
ay dın ol-

ma yan nə 
var? 

dı. De yə bi lər si niz mi, Bar rı bö yük 
adam he sab et mə yi ni zin əsas sə-
bə bi nə dir?
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adam dan bi ri diq qət ye ti rər. Cə-
na zə duası ba şa çat dı, iz di ham 
qə bi ris tan lı ğa üz tut du, mər hu-
mu hör mət-iz zət lə cə na zə ara ba sı 
qoy du lar və bir dən rəh mət lik de-
di ki, son də fə tə biəti seyr et mək 
is tə yir. Ta but dan qal xıb, ke çib 
otur du fay ton çu nun böy rün də… 

Ca van oğ lan ədəb-ər kan la aya-
ğa qalx dı, sa ğol la şıb tə lə sik ara-
dan çı xı dı.  Yax şı həm söh bət idi, 
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İntervü alanla söhbət
(hekayə)



Şü şə ne cə ix ti ra olun du?
İn san min il lər dir ki, şü şə nin 

nə ol du ğu nu bi lir. Uzun müd dət 
on dan bə zək və qiy mət li əş ya la-
rın ha zır lan ma sın da is ti fa də edib-
lər. Şü şə sö zün hə qi qi mə na sın da 
onun ən əsas key fi y yə tin dən – şəf-
fafl  ı ğın dan is ti fa də ni öy rə nən dən 
son ra fay da lı ol du. Bəl li ol du ki, 
şü şə nin bu üzün dən o üzü gö rü-
nür!

Şü şə dən çox qə dim za man-
lar dan bə ri is ti fa də olun ma sı na 
bax ma ya raq kim sə onun ilk də fə 
har da, nə vaxt dü zəl dil di yi ni bil-
mir. Şü şə is teh sa lı üçün ən əsas 
kom po nent qum, so da lı kül, ya-
xud po taş və əhəng dir. On la rı bir 
yer də yük sək tem pe ra tur da əri dib 
qa tır lar. Bu ma te rial lar yer də çox 
ge niş ya yıl dı ğın dan şü şə ha zır lan-
ma sı nın sir ri bir çox öl kə lə rə bəl li 
idi. Odur ki, şü şə ni ilk də fə ki min 
ha zır la dı ğı haq da yek dil fi  kir yox-
dur. Möv cud olan ver si ya lar dan 
bi ri nə əsa sən, şü şə ni ilk də fə qə-
dim fi  ni ki ya lı lar ix ti ra edib. Əf sa-
nə də de yi lir ki, han sı sa gə mi nin 
he yə ti Su ri ya sa hil lə ri nə çı xır. Öz-
lə ri üçün ye mək bi şir mə yə ton qal 
qa la yan da gil ça naq la rı nı üs tü nə 
qoy maq üçün iri daş ta pa bil mir lər 
və bu məq səd lə gə mi lə rin də ki yü-
kün ara sın da olan iri se lit ra (nat-
riumun bir ləş mə lə rin dən bi ri) par-
ça la rın dan is ti fa də edir lər. İs ti nin 
gü cün dən se lit ra əri yib ət ra fın da kı 
qu ma qa rı şır və ma ye şü şə yə çev-
ri lib axır! Bu na ina nıb-inan ma maq 
oxu cu nun işi dir, am ma Yer üzün-
də şü şə ha zır la nan ən qə dim yer-
lər ara sın da Su ri ya nın da ol du ğu 
fakt dır. Fi ni ki ya lı ta cir lər isə şü şə 
mə mu lat la rı bü tün Ara lıq də ni zi 
öl kə lə rin də sa tır dı lar.

Qə dim za man lar dan şü şə ha zır-
la nan öl kə lər dən bi ri də Mi sir idi. 
Şü şə mun cuq lar və tə bər rük lə ri era-
mız dan 7000 min il əv və lə aid məq-
bə rə lər dən ta pır lar. Bu mə mu lat lar 
ora Su ri ya dan da gə ti ri lə bi lər di.

Am ma biz də qiq bi li rik ki, era mız-
dan 1500 il əv vəl mi sir li lər öz şü şə-
lə ri ni ar tıq dü zəl də bi lir di lər. Bu nun 
üçün on lar xır da lan mış kvars da şıy-
la qum qa rı şı ğın dan is ti fa də edir di-
lər. Bu qa rı şı ğa ko balt, mis, ya xud 
mar qans qa tı lan da ma vi, ya şıl, bə-
növ şə yi şü şə lər al ma ğın müm kün-
lü yü nü də on lar aş kar la yıb. 

Era mız dan əv vəl 1200-cü il dən 
baş la ya raq mi sir li lər şü şə for ma-
lar da tök mə qab lar dü zəlt mə yə 
baş la mış dı lar. La kin şü şə üfür-
mək üçün bo ru lar xris tian era sı-
nın əv vəl lə ri nə dək bəl li de yil di, 
bu üsu lun müəl li fi  fi  ni ki ya lı lar 
olub.

Şü şə dü zəlt mək də ma hir us ta-
lar ro ma lı lar idi. Gö rü nür, na zik 
pən cə rə şü şə lə ri ni ilk də fə elə on-
lar dü zəl dib. Ye ni era nın əv və lin-
də isə pən cə rə şü şə si adi məişət 
əş ya sı na çev ril di!

Kom pa sı kim fi  kir lə şib?
Kom pa sın ən sa də for ma sı ox 

üzə ri nə bü tün is ti qa mət lər də sər-
bəst hə rə kət edə bi lə cək şə kil də 
ta xıl mış maq nit ləş miş əq rəb dən 
iba rət idi. “Kom pas” de yi lən bu 
ci ha zın əq rə bi hə mi şə “şi ma lı” 
gös tə rir. “Şi mal” adı al tın da Yer 
kü rə si nin Şi mal maq nit qüt bü nə-
zər də tu tu lur. Onun ye ri də qiq 
bəl li ol du ğu üçün, Yer üzün də - 
qu ru da və su da kı bü tün nöq tə lər 
xə ri tə yə hə min o maq nit qüt bü nə 
nə zə rən kö çü rü lür dü. Be lə lik lə, 
kom pas səy ya hın ye rin dən ası-
lı ol ma ya raq, əsl yol bə ləd çi si nə 
çev ri lir di.

Öz oxu ət ra fın da sər bəst hər lə-
nə bi lən maq nit ləş miş də mir əq-
rə bin hə mi şə şi ma lı gös tər di yi ni 
ilk də fə ki min aş kar et di yi də qiq 
bi lin mir. Bir za man lar be lə he sab 
edi lir di ki, bu kəş fi  çin li lər 4500 
il bun dan qa baq edib, am ma in-
di bu ver si ya şüb hə al tı na alı nır. 
İs tə ni lən hal da çin li lər kom pa sın 
iş prin si pi ni bi lən ilk in san lar dan 
olub.

Ərəb ta cir lə ri kom pas la çin li lər 
va si tə siy lə ta nış ola raq onu Av ro-
pa ya gə ti rib lər. Də qiq mə lum dur 
ki, ar tıq XII əsr də kom pas Av ro pa-
ya yax şı ta nış idi. Gö rü nür, kom-
pa sın ən er kən nö vü su yun için də 
üzən ağac par ça sı na ta xı lan maq-
nit ləş miş əq rəb dən iba rət olub. 

Növ bə ti mər hə lə fi n ca nın di bin dən 
çı xan ox üzə ri nə ta xıl mış iy nə ol du.

İlk kom pas la rın məq sə di yal nız 
şi mal-cə nu bu tə yin et mək dən iba-
rət idi və fi n ca nı elə çe vi rir di lər ki, 
əq rə bin şi ma la ba xan ucu fi n ca nın 
üs tün də ki şi mal işa rə si nin üzə ri nə 
düş sün. Da ha son ra kı ci haz lar da 
əq rə bin özü nə bü tün bu cə hət lər 
qeyd olu nan löv hə bər ki di lir di.

Gör dü yü nüz ki mi,  Şi mal maq nit 
qüt bü ilə Şi mal qüt bü üst-üs tə düş-
mür. Şi mal maq nit qüt bü Şi ma li 
Ame ri ka nın Ark tik sa hi lin də ki Bu-
ti ya ya rı ma da sı na dü şür. Şi mal ya-
rım kü rə si nin bü tün kom pas la rı nın 
əq rə bi bu nöq tə ni gös tə rir.

Qə dim xalq lar Şi mal maq nit 
qüt bü ilə Şi mal coğ ra fi  qüt bü ara-
sın da kı fər qi bil mir di lər. Hə min 
nöq tə lər dən çox uzaq da ya şa-
dıq la rı na gö rə, on la ra elə gə lir di 
ki, kom pa sın əq rə bi daim şi ma lı 
gös tə rir. Da ha son ra lar ya şa yan, 
ev lə rin dən xey li uzaq la ra sə fər 
edən də niz çi lər isə bu fər qi aş kar 
edən  də bir xey li qay ğı lan dı lar. Siz 
Qren lan di ya ət ra fın da kı su lar da 
üzən qə dim skan di na vi ya lı la rın 
təəc cü bü nü tə səv vü rü nü zə gə-
ti rin: on lar gör müş dü lər ki, bə zi 
yer lər də kom pa sın əq rə bi az qa la, 
bir baş Şər qə is ti qa mət lə nir!

Mik ros ko pun müəl li fi  
kim dir?

“Mik ros kop” sö zü iki yu nan kəl-
mə si nin kom bi na si ya sın dan əmə lə 
gə lir: “mik ros” (xır da) və “sko-
pos” (mü şa hi də çi). Be lə lik lə, “mik-
ros kop” “xır da şey lə ri mü şa hi də 
edən” de mək dir. Bu ci haz dan adi 
göz lə gö rün mə yən çox xır da əş ya-
la ra bax maq üçün is ti fa də edi lir.

Adə tən, ob yekt in sa nın gö zü nə 
nə qə dər ya xın ol sa, bir o qə dər iri 
gö rü nür. La kin onu gö zü mü zə 25 
san ti metr dən da ha az mə sa fə də 
tut saq, on da po zuq, yay ğın gö rə cə-
yik. Be lə və ziy yət də de yir lər ki, ob-
yekt fo kus da de yil. Bəs on da, göz lə 
ob yekt ara sın da qa ba rıq lin za yer-
ləş dir sək ne cə olar? On da ob yek ti 
25 san ti metr dən də ya xı na çək mək 
olar və o ye nə fo kus da qa lar.

İn di biz bu nu “bö yü dü cü şü şə-
dən is ti fa də et mək” ad lan dı rı rıq. 
La kin adi bö yü dü cü şü şə lər be-
lə, əs lin də bə sit mik ros kop dur və 
adam lar on la rı bu key fi y yət də hə-
lə qə dim za man lar dan ta nı yır dı. 
Odur ki, biz mik ros ko pun kəş fi n-
dən da nı şan da, əs lin də “mü rək kəb 
mik ros ko pu” nə zər də tu tu ruq. 

“Mü rək kəb mik ros kop” nə dir? 
Bu ci haz da bö yüt mə için də ki iki 
lin za ya gö rə, iki mər hə lə də baş 
ve rir. Lin za lar dan bi ri nə “ob yek-
tiv”, di gə ri nə “okul yar” de yir lər. 
Ob yek tiv əş ya nı bö yü dür, okul-
yar isə hə min bu bö yü dül müş 
təs vi ri bir az da bö yü dür. 

Əs lin də, in di ki mik ros kop lar da 
ob yek tiv də, okul yar da bir ne çə 
lin za dan iba rət olur. Am ma ən 
əsa sı, bü tün bu mik ros kop la rın 
iki mər hə lə li bö yüt mə ni tə min et-
mə si dir. Mü rək kəb mik ros kop 
har da sa, 1510-1610-cu il lər ara sın-
da dü zəl di lib. Bu ix ti ra nın müəl-
li fi  ba rə də də qiq mə lu mat yox-
dur və onu, adə tən Qa li le yə aid 
edir lər. Hər dən Da ni mar ka ali mi 
Le ven qu ku da “mik ros ko pun ata-
sı” ad lan dı rır lar. Am ma bu, da ha 
çox, ali min hə min ci haz va si tə siy-
lə et di yi kəşfl  ər lə əla qə dar dır.

Le ven quk məhz mik ros kop va si-
tə siy lə gös tər di ki, ta xıl bi ti, adi bit 
və baş qa xır da məx luq lar di ri do-
ğul mur, yu mur ta dan çı xır lar. O, 
tək hü cey rə li or qa nizm lə ri və bak te-
ri ya la rı mü şa hi də edən ilk şəxs dir. 
Öz əl lə riy lə dü zəlt di yi mik ros kop 
va si tə siy lə o, tam qan döv ra nı nı ilk 
də fə iz lə mə yə mü vəff  əq ol muş du.

Bu gün in san lar el min və sə-
na ye nin de mək olar ki, heç bir 
sa hə sin də mik ros kop suz ke çi nə 
bil məz. 

Fo to ka me ra nı kim icad 
edib?

Bu gün biz anın da ha zır olan 
fo to şə kil lər çə kə bil di yi miz bir 
za man da, bu nun müm kün ol ma-
sı üçün yüz il lər lə təc rü bə apa rıl-
dı ğı na çə tin ina naq. Fo toq ra fi  ya 
tək bir in sa nın ix ti ra sı de yil. Si zi 
fo to nun bu gün kü sə viy yə si nə ne-
cə çat dı ğı mız la ta nış et mək üçün 
gə rək onun bü tün ta ri xi ni qı sa ca 
ay dın laş dı raq.

11-16-cı əsr lər ara sın da in san lar 
“ka mers-obs ku ra” ad la nan bir ci-
haz dan is ti fa də edir di lər. Bu ci haz 
təs vi ri və rəq üzə ri nə pro yek si ya 
et mək im ka nı ve rir di. Hə min təs-
vi rin kon tur la rı nı əl lə cı zır dı lar ki, 
ob yek tin də qiq şək li ni ala bil sin lər. 
Ay dın dır ki, hə min bu ka me ra ya 
fo toapa rat de mək müm kün de yil.

1568-ci il də Da niel lo Bar ba-
ro “ka me ra-obs ku ra”nı lin za-
dan iba rət ob yek tiv lə və təs vi rin 
də qiq li yi ni tə min et mək üçün 
diamet ri bö yü yüb-aza la bi lən bir 
de şik lə təc hiz et di. 1802-ci il də 
ser To mas Uec vud və ser Hamf ri 
Dey vi kon takt ça pı üsu luy la üs-
tün də xü su si ör tük qa tı olan ka-
ğız da si luet lər və təs vir lər al dı lar, 
am ma da ya nıq lı şə kil lər əl də edə 
bil mə di lər.

1816-cı il də Co zef Nips hə-
lə tək mil ol ma yan bir fo toapa rat 
dü zəlt di. Ci haz ki çik qu tu dan və 
mik ros kop dan gö tü rül müş ob-
yek tiv dən iba rət idi. Nips ci ha zın 
kö mə yiy lə ilk də fə ne qa tiv əl də 
edə bil di. 1835-ci il də Uil yam Tal-
bot ne qa tiv dən ilk də fə po zi tiv 
şə kil al dı və bu şək li sax la ma ğa 
mü vəff  əq ol du.

1839-cu il də Lui Ta ger da ger-
ro tip pro se sin kəş fi  ni elan et di. 
Bu pro ses za ma nı təs vir gü müş 
tə bə qə üzə rin də sa bit ləş di ri lir di. 
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Şü şə ne cə ix ti ra olun du? Am ma biz də qiq bi li rik ki, era mız-

Bu sə hi fə ni uşaq-
lar, ye ni yet-
mə lər üçün 
ha zır la mı şıq. 

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

İl qar ƏLFİ

Ərəb ta cir lə ri kom pas la çin li lər Adə tən, ob yekt in sa nın gö zü nə Bu gün in san lar el min və sə-
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Za man ke çir di, bü tün dün ya da 
ən müx tə lif adam lar fo toq ra fi  ya-
nın tək mil ləş di ril mə si nə öz töh-
fə lə ri ni ve rir di lər. On la rın ha-
mı sı nı bu ra da mü za ki rə et mək 
həd din dən ar tıq mü rək kəb dir, 
am ma ən əsa sı, siz ar tıq bil di niz 
ki, fo to nun tə ka mü lü za man, yo-
ru cu səy lər tə ləb edib.

Və nə ha yət, 1888-ci il də “İst-
mən dray pleyt ənd fi lm” şir-
kə ti nin is teh sal et di yi, Ko dak 
sis tem li fo to ma ki na sı  sa tı şa çı-
xa rıl dı. Onun için də özü nün fi l-
mi sa tı lır dı. Eni 6 san ti metr olan 
bu fi lm 100 şə kil üçün ki fa yət idi. 
Ka me ra dan tam is ti fa də olu nan-
dan son ra onu Ro çes ter şir kə ti nə 
qay ta rır dı lar. Bur da fi l mi çı xa rır, 
ay dın la dır və çap edir di lər. Bun-
dan son ra apa ra ta tə zə dən fi lm 
qo yu lur və müş tə ri yə qay ta rır-
dı lar.

İn di dün ya da mil yon lar la pə-
rəs tiş ka rı olan müasir fo to sə nə ti-
nin ta rix çə si hə min vaxt dan baş-
la nır.

İlk kör pü nü kim ti kib?
Bu suala ca vab ver mək üçün biz lap 

si vi li za si ya ya qə dər olan za man la ra 
mü ra ciət et mə li yik. Çün ki in san hər 
yer də və daim qar şı sı na çı xan çay lar-
dan keç mək üçün üsul lar ax ta rıb.

Gö rü nür, ilk kör pü nü in sa na tə-
biətin özü bəxş edib – xır da ça yın 
üzə ri nə tə sa dü fən kön də lən düş-
müş bir ağa cın tim sa lın da. İn san 
isə son ra dan bu üsul dan is ti fa də 
et mə yə baş la yıb. Yə qin ki, uzun 
za man lar məhz bu cür ağac kör pü-
lər dən is ti fa də olu nub, ta ki, qə dim 
za man la rın bir mü hən di si ça yın or-
ta sı na daş tö küb or dan hər iki sa hi lə 
tir lər ata na 
qə dər. 

Bu min val la ilk sa də, tək da yaq lı 
tir kör pü ya ra nıb. Növ bə ti ad dım 
yə qin ki, o qə dər də də rin ol ma-
yan, en li ça yın üzə rin də kör pü tik-
mək üçün onun için də daş lar dan 
bir ne çə da yaq dü zəl dib, on la rı 
bir-bi ri nə tir lər, ya xud iri daş löv-
hə lər lə bir ləş dir mək olub. Bir-bi-
rin dən ara lı iki tir qo yu lur, üzə ri nə 
ağac la rı dö şə mə ki mi kön də lə ni nə 
dü zür dü lər. Nə ti cə də in di yə dək 
kənd yer lə rin də in şa edi lən sa də 
kör pü lə rə çox bən zə yən bir şey 
alı nır dı. Bu kör pü lə rin da ha iri si-
ni in di də mir, ən möh kəm lə ri ni isə 
po lad tir lər üzə rin də qu rur lar.

Kör pü nün aşı rım la rı çox uzun 
ol ma ma lı dır, am ma bu nun üçün 
la zım olan da yaq lar qur maq 
müm kün dür sə, kör pü nün uzun-
lu ğu is tə ni lən qə dər ola bi lər. 
Odur ki, bir çox uzun də mir yol 
viaduk la rı məhz tir li kör pü lər 
üzə rin də yer ləş di ri lir.

İs tə ni lən kör pü nün iki his sə si 
olur – aşı rım qur ğu la rı və on la rın 
söy kən di yi da yaq lar.

Kör pü nün da yaq la rı möh-
kəm ol ma lı dır, çün ki əgər on lar 
çök sə, ya xud sel yu yub apar sa, 
bü tün kör pü uça bi lər. Bu gün 
mü hən dis lər adə tən da yaq la rı 
müm kün qə dər də rin də yer ləş-
dir mə yə ça lı şır lar, bu isə çox 
vaxt kül li miq dar da tor paq iş-
lə ri tə ləb edir. Mə sə lən, Mis su ri 
şta tı nın Sent-Luis şə hə rin də ki, 
Mis si si pi ça yı üzə rin də ki İdz 
kör pü sü nü in şa edər kən da-
yaq lar su yun sət hin dən 40 metr 
də rin lik də qu raş dı rı lıb, San-
Fran sis ko ilə Ok lend ara sın da-
kı kör fə zin üzə rin də qu rul muş 
kör pü nün da yaq la rı hət ta 70 
metr də rin lik də dir.

Ve lo si pe di kim fi  kir lə şib?
Əgər ve lo si pe din ya ran ma ta-

rix çə si ni araş dır ma ğa ça lış saq, 
yə qin, min il lər əv və lin qə dim 
Mi si ri nə qa yı da sı ola ca ğıq. Be lə 
bir sü but var ki, mi sir li lə rin iki-
tə kər li bir me xa niz mi olub ki, sü-
rü cü onu ayaq la rıy la hə rə kə tə gə-
ti rir di. La kin ge niş is ti fa də üçün 
nə zər də tu tul muş ve lo si ped lə rin 
ilk mo del lə ri 1817-ci ilə aid dir. 
Məhz on da Al ma ni ya da ba ron 
fon Drez ic ti maiy yə tə “dre zi na” 
ad lan dır dı ğı bir me xa niz mi təq-
dim et di. Dre zi na nın iki tə kə ri 
tax ta göv də yə bir lə şir di. Sü rü cü 
bə də ni nin ağır lı ğı nı qar şı sın da kı 
tax ta ya ve rir və gah bir, gah di gər 
aya ğıy la yer dən itə lə nə rək dre zi-
na nı irə li apa rır dı. Dre zi na qa baq 
tə kə rin oxu na bər ki di lən dəs tək 
va si tə siy lə sa ğa-so la dö nür dü. 

Ba ha qiy mə ti nə gö rə bu me xa-
niz mə “den di atı” (yə ni “əla at”) 
adı qoy du lar. Ye ri gəl miş kən, in-
gi lis kra lı Dör dün cü Georq dre zi-
na min mə yi ya man xoş la yır dı!

Təx mi nən 1840-cı il də şot lan-
di ya lı Mak mil lan köh nə “den di 
atı nı” gö tü rüb ar xa tə kə rin oxu na 
dəs tək qu raş dır dı. On lar hə rə kət-
li ox lar la pe dal la bir ləş di ri lir di. 
Mak mil lan öz “atı nı“ elə sü rət lə 
sü rür dü ki, hətt  a “də li ki mi sür-
mə yi nə gö rə” həb sə də düş müş-
dü.

“Ve lo si ped” adı (“bay sikl”) ilk 
də fə 1865-ci il də ya ran dı. O vaxt 
fran sız La le men “den di atı na” 
çox bən zə yən me xa niz min qa baq 
tə kə ri nə dəs tək lər və pe dal lar 
qoy du.

Bu ve lo si ped lə rə za ra fat la 
“dran du let” (?) de yi lir di, çün ki 
onun ağır ağac çər çi və si və də mir 
tə kər lə ri var dı və yol ge dər kən hə-
min his sə lər möh kəm səs-küy sa-
lır dı. 1868-ci il də is ti fa də yə me tal 
ox la rı olan yün gül me tal tə kər lər 
gir di. Bu cür tə kər lə rin re zin şin lə-
ri də olur du. Bü tün bu ve lo si ped-
lər də hər iki tə kər ey ni öl çü də idi. 

Az son ra ye ni tip ve lo si ped ya-
ran dı – qa baq tə kə ri da ha bö yük 
olan ve lo si ped. Tək mil ləş dik cə 
on la rın qa baq tə kə ri də bö yü yür-
dü. Nə ti cə də ox üzə rin də olan pe-
da lın bir döv rə si ve lo si pe di xey li 
irə li apa rır dı. Bə zi mo del lər də 
qa baq tə kə rin diamet ri 1,5 met rə 
ça tır dı, ar xa tə kər isə cə mi 30 san-
ti metr idi. Sü rü cü nə həng qa baq 
tə kə rin üzə rin də otu rur du və özü-
nü otu ra caq da sax la ya bil mə sə, 
or dan üzüüs tə ye rə yı xı la bi lər di! 

Və nə ha yət, 1885-ci il də müasir 
“təh lü kə siz ve lo si ped” ya ran dı. Bu 
mo del də tə kər lər ey ni öl çü də idi, 
otu ra caq isə ar xa tə kər dən bir ba la-
ca qa baq da idi. Pe dal lar da kı zən cir li 
ötü rü cü ar xa tə kər dən xey li iri olur-
du və ona gö rə də pe da lı hər də fə 
hər lə yən də, ar xa tə kər bun dan əv-
vəl ki təh lü kə li mo del lə rin ye kə qa-
baq tə kə ri qə dər mə sa fə qət edir di.

Son ra kı tək mil ləş dir mə lər ve-
lo si pe də ya vaş-ya vaş in di ki gör-
kə mi ni ver di. 

Av to mo bi li kim ya ra dıb?
Bir çox bö yük ha di sə lər dən fərq li 

ola raq av to mo bi lin ix ti ra sı nı kim sə 
öz adı na çı xa ra bil məz. O özü nün 
müasir sə viy yə si nə uzun onil lik lər 
bo yu say sız-he sab sız ide ya nın tət-
bi qi nə ti cə sin də gə lib çı xıb.

Özü nün mü hər ri ki olan ilk ye-
rüs tü nəq liy yat va si tə si ni 1769-cu il-
də fran sız Ni ko la Kun yo dü zəl dib. 
Bu ağır bu xar mü hər ri ki, nə həng 
qa za nı olan, yön dəm siz, üç tə kər li 
ara ba idi. O saat da 5 ki lo metr sü-
rət lə ge dir və hər 24 ki lo metr dən bir 
ya na caq və su eh ti ya tı bi tir di!

1789-cu il də ame ri ka lı Oli ver Ev-
ans Bir ləş miş Ştat lar da ilk də fə ola-
raq özü gü dən ara ba sı na pa tent alır. 

Bu ara ba dörd tə kər li idi, ar xa sın da 
avar ro lu nu oy na yan da ha bir tə-
kə ri var dı ki, həm qu ru da, həm su-
da ge də bil sin. Evan sın ara ba sı nın 
ağır lı ğı 19 ton idi!

Təx mi nən 80 il dən son ra özü-
ye ri yən eki paj lar üzə rin də təc-
rü bə lər da vam et di ril di. On la rın 
ək sə riy yə ti bu xar ma şın la rı əsa-
sın da ça lı şır dı, am ma ara la rın-
da elekt rik lə iş lə yən lə ri də var dı. 
Elekt rik lə iş lə yən ma şın lar sər ni-
şin lə rin dən sa va yı, ağır ak ku mul-
ya tor la rı nı da da şı ma lı olur du. 
Nə ha yət, XIX əs rin 80-ci il lə rin də 
bu sa hə də müasir av to mo bil lə rin 
ya ran ma sı na yol açan iki mü hüm 
ix ti ra edil di. On lar dan bi ri da xi-
li yan ma mü hər rik lə ri nin, di gə ri 
pnev ma tik, yə ni için də ha va olan 
tə kər lə rin ix ti ra sı idi.

Ben zin lə iş lə yən ilk ma şın 1887-
ci il də al man Qot lib Daym ler tə rə-
fi n dən dü zəl di lib. Bir ləş miş Ştat-
lar da iki qar daş, Frenk və Çarlz 
Dü ri Ame ri ka nın ben zin lə iş lə yən 
ilk uğur lu av to mo bi li ni 1892-ci 
il də ya rat dı lar. On la rın ma şı nı 
“at sız kab riolet” adıy la ta nı nır dı. 
Əs lin də, on lar dan son ra ya ra nan 
bü tün er kən av to mo bil lər çox cə-
hət dən qar daş la rın nü mu nə si ni 
təq lid edir di. Kim sə ta mam fərq li 
bir şey ya rat maq fi k ri nə düş mür-
dü. Qa lan ix ti ra çı la rın et di yi ma-
şı na yal nız ben zin mü hər ri ki və 
ar xa tə kər lə rin fır lan ma sı üçün 
ötü rü cü qa yış ar tır maq olub.

Av to mo bi lə bir nəq liy yat va si tə-
si ki mi ba xan dan son ra ix ti ra çı la-
rın diq qə ti onun da ha ra hat və da-
ha güc lü ol ma sı na yö nə lib. On lar 
tez lik lə ba şa dü şüb ki, kab riole tin 
for ma sı av to mo bil üçün o qə dər 
də uğur lu de yil. Təd ri cən bi zim 
bu gün gör dü yü müz ma şın la rı 
xa tır la dan ku zov lar dü zəl dil mə-
yə baş la yıb. Mü hər rik otu ra caq-
la rın al tın dan çı xa rı la raq, ma şı nın 
ön tə rə fi n də yer ləş di ri lib. Yün gül 
ve lo si ped və ara ba tə kər lə ri da ha 
güc lü lə riy lə əvəz olu nub, ida rə 
et mək üçün müx tə lif dəs tək lə rin 
əvə zi nə sü kan qo yu lub. Və nə ha-
yət, konst ruk si ya da ha möh kəm 
ol sun de yə, ağac əvə zi nə po lad dan 

is ti fa də edib lər 
və bu nun la bi-
zim müasir 

av to mo bil lə rin 
ya ran ma sı üçün 

ge niş yol 
açı lıb.   
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İvo AND RİÇ

Kör pü lər
İn sa nın hə ya ti tə ləb lə rin dən çı xış edə rək 

ucalt dıq la rı, in şa elə dik lə ri tik dik lə ri ara-
sın da, mə nim nə zə rim də, kör pü lər dən da-
ha yax şı və da ha də yər li bir ti ki li yox dur. 
On lar ev lər dən va cib, mə bəd lər dən mü qəd-
dəs dir lər, çün ki ümu mi dir lər. Ha mı ya və 
hər kə sə məx sus dur lar, ey ni də rə cə də ha-
mı ya aid dir lər, fay da lı dır lar, hər za man on-
la ra ən çox eh ti yac olan yer lər də şüur lu şə-
kil də ti ki lir lər. On lar di gər ti ki li lər dən da ha 
uzu nö mür lü dür lər və heç bir za man məx fi  
və şər əməl lə rə xid mət et mir lər.

Bo zum tul, ya xud kü lək lə rin, ya ğı şın tə-
si rin dən qı zar mış, ək sər hal lar da iti bu caq-
la rı ye yil miş daş la rın bi tiş di ril di yi yer lər-
də və gö zə gö rün mə yən çat la rın da xır da 
ot la rın bit di yi və ya quş la rın yu va sal dı-
ğı nə həng daş kör pü lər in san la rın fərq-
li ya şa dı ğı, fərq li dü şün dü yü və tik di yi, 
ta rix ol muş za man la rın lal şa hid lə ri dir.
Bir sa hil dən o bi ri nə doğ ru uza nan zə rif po-
lad kör pü lər, üzər lə rin dən qa tar lar ke çər kən 
ta rım çə kil miş sim ki mi tit rə yir və cin gil də-
yir lər; on lar san ki öz lə ri nin son ak kord la rı nı 
göz lə yir lər. On la rın xət lə ri nin har mo ni ya sı 
yal nız bi zim nə və lə ri mi zin nə zər lə ri üçün 
açı la caq. Bos ni ya kənd lə ri nin gi ri şin də ki tax-
ta kör pü lə rin ye yil miş tax ta la rı ksi lo fon dil lə-
ri ki mi, kənd at la rı nın ayaq la rı al tın da gu rul-
da yır və oy na yır lar. Və nə ha yət, dağ lar da kı 
ki çi cik kör pü lər – əs lin də, on la ra kör pü de-
mək də çə tin dir, ək sər hal lar da bun lar ki çik 
dağ çay la rı üzə rin dən atıl mış ağac və ya bir-
bi ri nə bağ lı iki tir dən iba rət dir ki, on lar ol-
ma dan ça yı keç mək müş kül mə sə lə dir. İl də 
iki də fə su yu ar tan ça yın se li bu tir lə ri yu yub 
apar sa da, kənd li lər, qa rış qa la rın kor inad-
kar lı ğı ilə, ye ni ağac lar kə sib, ye ni kör pü lər 
sa lır lar. Bu çay la rın tö kül dü yü ki çik dağ göl-
lə rin də daş lar ara sın da tez-tez be lə keç miş 
kör pü lə rin qa lıq la rı nı gör mək olar, on lar bu-
ra tə sa dü fən gə lib düş müş di gər ağac lar ki-
mi, su da qa lıb ya vaş-ya vaş çü rü yür lər. La kin 
yan dı rıl ma ğa və ya çü rü mə yə məh kum, yo-
nul muş tir lər hər za man di gər lə rin dən fərq-
lə nir, on la rın ha çan sa han sı məq sə də xid mət 
et dik lə ri ni an la maq çə tin de yil.

Ma hiy yət eti ba ri lə ey ni olan bu kör pü lə rin 
ha mı sı bi zim diq qə ti mi zə də ey ni də rə cə də 
la yiq dir lər, çün ki in sa nın ma neəyə rast gəl-
di yi və ona bo yun əy mə yə rək ad la maq üçün 

öz ba xı şın dan, zöv qün-
dən və şə raitin dən ası lı 

ola raq, kör pü sal dı ğı 
yer lər dir.

Kör pü lər haq qın da fi  kir lə şər kən yad da-
şım da heç də üzə rin dən tez-tez keç dik lə rim 
de yil, mə ni xü su si lə va leh et miş və hey rət-
lən dir miş kör pü lər can la nır.

İlk növ bə də, əl bətt  ə ki, bu, Sa ra ye vo kör pü-
lə ri dir. Məc ra sı Sa ra ye vo nun onur ğa sü mü yü 
olan Mi lats ke ça yı üzə rin dən atıl mış bu kör-
pü lər san ki daş fə qə rə lər dir. Mən on la rı bir-
bi ri nin ar dın ca ay rın tı lı şə kil də gö rüb, bir-bir 
sa yı ram. On la rın bü tün tağ la rı nı yax şı bi lir, 
ba rı la rı nı yax şı xa tır la yı ram. On lar ara sın da 
gənc oğ la nın adı nı da şı yan bi ri – ki çik, am ma 
möh kəm, içi nə çə kil miş, təs li miy yət və xə ya-
nət bil mə yən alın maz, səs siz qa la ki mi dir. 
Da ha son ra, yo lüs tü, qa ta rın pən cə rə sin dən 
ge cə gör dü yüm, ruh lar ki mi in cə və bə yaz 
kör pü lər… İs pa ni ya nın daş sar ma şı ğı ilə ör-
tül müş və su lar da öz əks lə ri nə ba xıb fi k rə 
get miş daş kör pü lə ri. Uzun an bar la ra bən-
zə yən, kil sə lər ki mi içə ri si mü qəd dəs şəxs-
lə rin və mö cü zə li ha di sə lə rin təs vir lə ri ilə 
bə zə dil miş, yo ğun qar lar sə bə bin dən üs tü 
dam la ör tül müş İs veç rə nin tax ta kör pü lə ri. 
Tür ki yə nin ne cə gəl di qu raş dı rıl mış və ta le 
tə rə fi n dən “mü ha fi  zə olu na raq” mö cü zə ilə 
da ya nan fan tas tik kör pü lə ri. Cə nu bi İta li ya-
nın bə yaz daş dan ti kil miş Ro ma kör pü lə ri 
– za man on la rın da ğı dı la bi lə cək hər şe yi ni 
da ğı dıb və yan la rın da ar tıq bir ne çə əsr dir ki, 
baş qa ye ni kör pü lə rin fəaliy yət gös tər mə si nə 
bax ma ya raq, on lar ye nə də əv vəl ki tək, əbə-
diy yə tin ke şi yin də ske let lər ki mi da ya nır lar.

Be lə lik lə, tə xəy yü lüm ha ra get sə və nə yin 
üzə rin də da yan sa, mən hər za man in san-
la rın bö lün mək dən, zid diy yət dən və ay rı-
lıq dan ya yın maq üçün nə zə ri mi zin, şüuru-
mu zun və ayaq la rı mı zın çat dı ğı hər şe yi 
əla qə lən dir mə yə, ba rış dır ma ğa, bir ləş dir-
mə yə yö nəl miş son suz is tək lə ri nin əla mə ti 
ki mi, sa diq və səs siz kör pü lə rə rast gə li rəm.

Ar zu və qə ri bə şüur oyun larn da da ey ni 
şey baş ve rir. Bir də fə, dün ya nın in di yə nə cən 
eşit di yim ən qəm gin və ən gö zəl mu si qi si ni 
din lə yər kən, bir dən, or ta sın dan da ğıl mış daş 
kör pü gör düm, tağ la rın kə nar la rı eh ti ras la 
bir-bi ri nə doğ ru can atır, so nun cu cəhd lə ar-
tıq möv cud ol ma yan ta ğın ye ga nə müm kün 
xətt  i nə işa rə edir di lər.

Əs lin də, hə ya tı mı zın ifa də olun du ğu hər 
şey – səy lə ri miz, fi  kir lə ri miz, ba xış la rı mız, 
gü lüş lə ri miz, söz lə ri miz, ah la rı mız – ha mı-
sı, tək məq səd ki mi o bi ri sa hi lə yö nə lib və 
yal nız ora da özü nün hə qi qi mə na sı nı qa za-
na caq. Bun la rın ha mı sı nə lə ri sə – ni zam sız-
lı ğı, ölüm və mə na sız lı ğı aş ma lı və ara dan 
gö tür mə li dir. Çün ki bi zim hə ya tı mız da bir 
ke çid dir, kə nar la rı son suz lu ğa uza nan bir 
kör pü dür. Bu kör pü ilə mü qa yi sə də bü tün 
dün yə vi kör pü lə ri miz yal nız ca uşaq oyun-

caq la rı, sö nük sim vol lar dır. Bi zim 
ümid lə ri mi zin ha mı sı isə o bi ri 

sa hil də dir.

ucalt dıq la rı, in şa elə dik lə ri tik dik lə ri ara-

ha yax şı və da ha də yər li bir ti ki li yox dur. 
On lar ev lər dən va cib, mə bəd lər dən mü qəd-

hər kə sə məx sus dur lar, ey ni də rə cə də ha-
mı ya aid dir lər, fay da lı dır lar, hər za man on-
la ra ən çox eh ti yac olan yer lər də şüur lu şə-
kil də ti ki lir lər. On lar di gər ti ki li lər dən da ha 
uzu nö mür lü dür lər və heç bir za man məx fi  
və şər əməl lə rə xid mət et mir lər.

la rı ye yil miş daş la rın bi tiş di ril di yi yer lər-

li ya şa dı ğı, fərq li dü şün dü yü və tik di yi, 
ta rix ol muş za man la rın lal şa hid lə ri dir.
Bir sa hil dən o bi ri nə doğ ru uza nan zə rif po-
lad kör pü lər, üzər lə rin dən qa tar lar ke çər kən 
ta rım çə kil miş sim ki mi tit rə yir və cin gil də-
yir lər; on lar san ki öz lə ri nin son ak kord la rı nı 

yal nız bi zim nə və lə ri mi zin nə zər lə ri üçün 

ta kör pü lə rin ye yil miş tax ta la rı ksi lo fon dil lə-
ri ki mi, kənd at la rı nın ayaq la rı al tın da gu rul-

ki çi cik kör pü lər – əs lin də, on la ra kör pü de-
mək də çə tin dir, ək sər hal lar da bun lar ki çik 

bi ri nə bağ lı iki tir dən iba rət dir ki, on lar ol-
ma dan ça yı keç mək müş kül mə sə lə dir. İl də 
iki də fə su yu ar tan ça yın se li bu tir lə ri yu yub 

kar lı ğı ilə, ye ni ağac lar kə sib, ye ni kör pü lər 

lə rin də daş lar ara sın da tez-tez be lə keç miş 
kör pü lə rin qa lıq la rı nı gör mək olar, on lar bu-
ra tə sa dü fən gə lib düş müş di gər ağac lar ki-
mi, su da qa lıb ya vaş-ya vaş çü rü yür lər. La kin 
yan dı rıl ma ğa və ya çü rü mə yə məh kum, yo-
nul muş tir lər hər za man di gər lə rin dən fərq-
lə nir, on la rın ha çan sa han sı məq sə də xid mət 
et dik lə ri ni an la maq çə tin de yil.

ha mı sı bi zim diq qə ti mi zə də ey ni də rə cə də ha mı sı bi zim diq qə ti mi zə də ey ni də rə cə də 
la yiq dir lər, çün ki in sa nın ma neəyə rast gəl-
di yi və ona bo yun əy mə yə rək ad la maq üçün 

öz ba xı şın dan, zöv qün-
dən və şə raitin dən ası lı 

ola raq, kör pü sal dı ğı 
yer lər dir.

yal nız ora da özü nün hə qi qi mə na sı nı qa za-
na caq. Bun la rın ha mı sı nə lə ri sə – ni zam sız-
lı ğı, ölüm və mə na sız lı ğı aş ma lı və ara dan 
gö tür mə li dir. Çün ki bi zim hə ya tı mız da bir 
ke çid dir, kə nar la rı son suz lu ğa uza nan bir 
kör pü dür. Bu kör pü ilə mü qa yi sə də bü tün 
dün yə vi kör pü lə ri miz yal nız ca uşaq oyun-

caq la rı, sö nük sim vol lar dır. Bi zim 
ümid lə ri mi zin ha mı sı isə o bi ri 

sa hil də dir.

ha mı sı bi zim diq qə ti mi zə də ey ni də rə cə də 
la yiq dir lər, çün ki in sa nın ma neəyə rast gəl-

İvo Andriçin keçdiyi körpü

No bel mü ka fa tı na la yiq gö rül müş ya zı çı la rın əsər lə ri bə dii sil qə ti ilə ya na şı, 
həm də on, yüz, hət ta min il dən son ra da on la rın oxun ma sı nı zə ru ri edən 
də rin, əbə di ide ya lar da şı ma lı dır. Yə ni, heç də elə ba şa dü şül mə mə li dir ki, 
bir prob lem var sa və onun ba rə sin də ya zı lıb sa, de mə li, o həll olu nub, əgər 

həll olun mur sa, de mə li, ya zı çı lar öz fəaliy yət lə ri ilə heç bir nə ti cə yə nail ol maq qa bi-
liy yə ti nə ma lik de yil lər. Əs la! Elə prob lem lər var ki, on lar daim ola caq, çün ki in sa nın 
tə biətin dən irə li gə lir. Bun lar dan bi ri də in san la rın öz və tən lə ri nə, ta rix lə ri nə, və tən lə-
ri nin ta ri xi nə ya naş ma sı dır. Ha ra qə dər bu ya naş ma düz dür, nə dir, Və tən mə həb bə ti? 
Dü şü nü rəm ki, bü tün bu sual la rın düz gün ca va bı nı And ri çin əsər lə rin də ta pa ca ğam.

Son suz Və tən eş qi 
Bir də fə, dost la rı mız dan bi ri sor ğu apa-
rıb - “Ən sev di yi niz ya zı çı kim dir?” - de-
yə, sual ver miş di. Əs lin də, heç za man 
özü mə  “Ən çox sev di yim ya zı çı kim dir?” 
sualı nı ver mə mi şəm. Da ha çox “Hə ya tı-
ma ən çox tə sir et miş əsər və müəl lif lər 
han sı lar dır?” ki mi sual qoy mu şam. Və 
özüm üçün əv vəl bir on luq, son ra on-
beş lik, nə ha yət, iyir mi lik müəy yən et-
mi şəm. Gənc lik döv rün də, ta ilk gün dən 
2003-cü ilin mar tı na ki mi qə ti olan si ya-
hı bir an da də yiş di. Nə isə…
Nə isə, mə nim dü şün cə lə rim bir ya na, am-
ma sualı ve rən, yə gin ki, mən dən konk ret 
ca vab göz lə yir di. Mən də dü şü nüb “İvo 
And riç” ca va bı nı ver dim. Axı, kim di bu 
İvo And riç? Uzaq 1975-ci il də və fat et sə 
də, bu gün özü nün ro man və he ka yə lə-
ri ilə hə ya tım da həl le di ci rol oy na maq da 
da vam edən ya zı çı dır. O za man da - sual 
ve ri lər kən, İvo And ri çin hə ya tı ma tə si ri ni 
qı sa ca be lə xa rak te ri zə et miş dim: “Əgər 
nə za man sa ya zı çı ol sam, bu, İvo And ri çin 
tə si ri ilə baş ve rə cək”.
İlk də fə onun adı nı evi miz də ki ki tab-
xa na da, sağ da kı rəf lər dən ən aşa ğı da 
olan da kın da, ya na şı qo yul muş bə yaz iki-
cild li yin üzə rin də oxu dum. Ki tab lar rə fin 
sağ tə rə fin də, Tüt çev lə Ye se ni nin şeir lə ri 
ara sın day dı. Bi ri da ha qa lın idi, üzə rin də 
“İvo And riç. Trav nik xro ni ka sı”, di gə ri nin 
üzə rin də isə müəl li fin adı nın ya nın da qı-
sa və çox mü cər rəd “He ka yə lər” sö zü ya-
zıl mış dı. Bax, hə min o iki cil di oxu dum. 
Am ma, de yə sən, 1999-cu, ya 2000-ci 
il idi-qə ra ra gəl dim ki, No bel mü ka fa tı 
laureat la rı nın hə rə si nin, heç ol maz sa, 
bir əsə ri ni oxu ma ğa baş la ya ca ğam. Am-
ma o niy yə tim də ye ri nə ye ti ril mə miş 
qal dı. Hə min müəl lif lə rin, xü su si lə də, 
mən də ev də ki tab la rı olan la rın si ya hı sı nı 
müəy yən edər kən, ora da İvo And ri çin də 
adı nın ol du ğu nu aş kar elə dim. 
De dim, axı, kim dir bu yu qos lav?! He-
min quey, Kam yu, Sartr, Şo lo xov lar la bir 
sı ra da du ran şəxs tə sa dü fən, ideolo-
ji mü la hi zə lə rə gö rə hə min şə rəf li si-
ya hı ya da xil edi lə bil məz di, yə qin ki.

Əv vəl ro ma nı oxu dum,  onu tez bi ti rib 
he ka yə lə rə keç dim. De yim ki, And riç 
ki çik he ka yə lər us ta sı dır. Məhz ki çik-
həcm li he ka yə nin sı ra vi qəh rə ma nı 
priz ma sın dan bu di ya rın dər di-acı sı 
bü töv lük lə oxu cu ya təq dim olu nur.
Am ma onu da dü şün mək yan lış olar dı ki, 
İvo And riç bəd bin bir ya zar, dur ma dan 
Və tə ni nin ağ rı-acı sı üzə rin də baş sal la-
yıb ağ la yan kəs dir. Xeyr, tə biət cə Və tə ni-
nə bö yük mə həb bə ti ni onun gə lə cə yi nə 
bö yük ümid lər lə əla qə lən di rə rək nik bin 
olan And riç, kə nar mü şa hi də çi qis min də 
qal maq is tə mir, in san la rı İN SAN LI ĞA, və-
tən daş la rı VƏ TƏN PƏR VƏR Lİ YƏ, kənd li ni 
KƏN DƏ, zi ya lı nı Zİ YA YA səs lə yir.
Son ra lar İvo And ri çin na sir lik dən baş-
qa, həm də bö yük pub li sist ol du ğu nu 
kəşf et dim. Hə lə İkin ci Dün ya mü ha ri-
bə sin dən ön cə ki dövr lər də İvo And riç 
bir çox öl kə lər də Yu qos la vi ya nın dip-
lo ma tik nü ma yən də lik lə rin də ça lı şıb, 
sırf dip lo ma tik fəaliy yət lə ki fa yət lən-
mə yə rək, hər ol du ğu öl kə nin tə biəti ni, 
ta ri xi ni, coğ ra fi ya sı nı, in san la rı nı diq-
qət lə öy rə nib, qə lə miy lə gö zəl pub li-
sis tik oçerk lər ya zıb. İn di on lar dan bi-
ri nin di li mi zə tər cü mə si üzə rin də işim 
da vam edir, in şal lah, tez bir za man da 
oxu cu la ra hə diy yə edə cə yəm. 
…Üç ay ön cə xor vat lar la söh bə tim də İvo 
And riç ba rə sin də so ruş dum. De dim ki, 
çox sev di yim bir bos ni ya lı ya zı çı dır. De-
di lər, “Hə, am ma o özü nü serb he sab 
edir”. Ola bi lər ki, mil liy yət cə serb ol sun, 
am ma heç bir əsə rin də - “Mən ser bəm, 
serb lər isə ən ali mil lət dir”- de mə yib, 
bu nun la ya na şı əsər lə ri nin hər cüm lə sin-
də - “Mən bos ni ya lı yam, bu ya ra lı, acı lar-
la dolu, gö zəl, ba şı bə la lı Və tə ni min öv la-
dı yam!” söz lə ri oxu cu nun üzü nə hay qı rır.
And ri çin ən məş hur əsər lə ri nin ad la rın-
da və sü je tin də tez-tez kör pü lə rə rast 
gə li nir. Bu gün onun bir pub li sis tik ya zı-
sı nı oxu dum və tər cü mə elə mək qə ra rı-
na gəl dim. Bəl kə bu, onun is ti qa mə tin də 
qis mən də ol sa bu cə hə ti nə işıq sa lar.

Ön söz və tərcümə:
Rü fət AB DUL LA



İki məş hur ya zı çı, müasir klas sik ədə biy ya tın ön cül-
lə rin dən olan iki ad: ame ri ka lı Hen ri Mil ler və 
əs lən ku ba lı olan Anais Nin - 1932-ci il də, Pa-
ris də ta nış ol duq dan son ra, ev li ol ma la rı na bax-

ma ya raq, bir lik də ya şa ma ğa qə rar ve rən sev gi li lər. Cüt lü yün 
uzun il lər da vam edən çıl ğın eşq ma cə ra sı, ara la rın da eh ti-
ras lı mək tub laş ma la ra sə bəb olub. Hen ri Mil le rin sev gi li si nə 
yaz dı ğı mək tub lar dan bi ri ni oxu cu la rı mı za təq dim edi rik.

“Bir da ha sağ lam dü şün cə yə 
qo vu şa bi lə cə yi mə əmin de yi ləm. 
Mən tiq li dav ra naq. Bu bir sev gi 
əsa sın da ev li lik ol du, unu da bil-
məz sən. Vü cu dum da sə nin par ça-
la rın la ay rıl dım ya nın dan; bir qan 
okeanın da - sə nin saf, am ma zə-
hər li Ən də luz qa nı nın okeanın da 
ge di rəm, üzü rəm. Et di yim, söy-
lə di yim, dü şün dü yüm hər şey bu 
ev li lik oxu ət ra fın da  fır la nır.

Sə ni evin xa nı mı ki mi gör düm: 
tünd də ri li bir qərb li, ağ bə dən li bir 
zən ci, bü tün bə də ni, hər ye ri göz-
dən iba rət - qa dın, qa dın, qa dın 
ki mi. Sən dən uzaq da ya şa ma ğa 
ne cə da vam edə cə yi mi bil mi rəm. 
Bu ay rı lıq lar ölüm dür ar tıq. Hü qo 
ge ri dö nün cə nə hiss et din? Mən 
hə lə ora day dım? Onun lay kən də, 
mə nim lə ol du ğun ki mi ol du ğu nu 
xə yal edə bil mi rəm. Köv rək lik. Xə-
ya nət edə nin gö zəl cə bo yun əy mə-
si. Quş itaət kar lı ğı. Mə nim lə ye ni-
dən qa dın ol dun. De mək olar ki, 
dəh şə tə gəl miş dim. Otuz ya şın da 
de yil sən - min ya şın da san san ki.

Ge ri dön düm, bəl kə hə lə də eh ti ras-
la do lu yam, is ti şə rab ki mi od sa çı ram. 
Yal nız şəh vət li bir eh ti ras de yil bu, sə-
nə acam, içi mi par ça la yan bir ac lıq dır. 

Qə zet lər də ci na yət lər və in ti har lar la 
bağ lı mə qa lə lər oxu yur və tam an la-
yı ram; özü mü bir qa til, in ti har edən 
bi ri ki mi hiss edə bi li rəm. Heç nə elə-
mə mə yin, vax tın keç mə si ni iz lə mək lə 
ki fa yət lən mə yin, fəl sə fi  bir ya naş ma nı 
mə nim sə mə yin, mən tiq li ola bil-
mə yin utanc ve ri ci ol du ğu ba-
rə də dü şün mə yə baş la yı ram. 
Ki şi lə rin tə ma sa, ya xud ba-
xı şa gö rə dö yü şə atıl dı ğı, 
bir-bi ri ni öl dür dü yü, 
öl dü yü za man lar ha-
ra da qal dı? (Kim sə 
Ma dam Batt  er fl a yın 
o qor xunc me lo di-
ya sı nı ça lır - “O, bir 
gün gə lə cək”!)

Hə lə mət bəx də 
zən ci lə rə xas o hə-
zin sə sin lə mah nı 
oxu du ğu nu eşi di-
rəm. Har mo ni ya sız, 
mo no ton bir Ku ba 
ağı sı söy lə yir sən. 
Mət bəx dəy kən xoş-
bəxt ol du ğu nu və 
bi şir di yin ye mə yin 
bir lik də ye diyi mi zə 
gö rə da ha yax şı ol-
du ğu nu bi li rəm. 

Tez-tez əl lə ri ni yan dır dı ğın hal da, 
heç sız la ma dı ğı nı bi li rəm. Üzə rin də 
min lər lə göz olan, İla hə İnd ra ya ya-
ra şan li bas la hey ət ra fım da do la şan-
da, ye mək sa lo nun da elə cə otu ran-
da ne cə bö yük bir xoş bəxt lik, ne cə 
b ö  y ü k bir dinc lik ya şa dı ğı mı bir 

bil səy din!..
    Anais, 

sə ni çox dan 
s e v  d i  y i  m i 
s a  n ı  r a m ; 
bu hiss, hə-
qi qə tin ya-
nın da heç 

bir şey miş.

Bu, hə yat dan oğur lan mış qı sa bir 
za man ol du ğu üçün mü bu qə-
dər möh tə şəm dir? Bir-bi ri mi zə, 
bir-bi ri miz üçün bir oyun mu oy-
na yır dıq? Da ha az mı “mən”dim, 
da ha çox mu “mən”? Və ya sən, 
da ha az mı “sən” din, da ha çox-
mu “sən”? Bu nun da vam edə bi-
lə cə yi ni dü şün mək də li lik idi mi? 
Yek nə səq lik nə za man və ha ra-
da baş la ya caq dı? Səhv lə ri ni, zəif 
nöq tə lə ri ni, təh lü kə li cə hət lə ri ni 
kəşf et mək üçün o qə dər araş dır-
dım sə ni, am ma ta pa bil mə dim, 
ən ki çik bir par ça be lə, ta pa bil-
mə dim. Bu, aşiq ol du ğum, kor, 
kor, kor ol du ğum an la mı na gə lir. 

So na qə dər kor...

Hal-ha zır da göz lə ri nin ne cə bö-
yü dü yü nü bi li rəm. Ar tıq heç vaxt 
inan ma ya ca ğın şey lər, bir da ha et-
mə yə cə yin hə rə kət lər, bir da ha ya şa-
ma ya ca ğın ağ rı lar, şüb hə lər, şəf qət və 
za lım lı ğın da, az qa la ci na yət ad la na 
bi lə cək bir kor atəş var. Nə peş man-
lıq, nə in ti qam; nə acı, nə gü nah kar lıq 
qa lıb. Yal nız ya şa maq, da dı nı al dı ğın 
və is tə yən də ye ni dən ta pa bi lə cə yin 
də li bir ümid, bir se vinc de yil sə bu, 
nə qo ru ya bi lər sə ni uçu rum dan!?

Hə yat və ədə biy yat iç-içə dir, eşq-
sə on la rın ge ne ra to ru dur, sən bu qə-
lə mun ru hun la mə nə min cür eşq 
təq dim  edir sən. İçin dən keç di yi miz 
fır tı na ya bax ma ya raq, de mək olar ki, 
hər yer də özü mü zü evi miz də ki ki mi 

hiss edi rik. Hər sə hər və zi fə mi zə 
qal dı ğı mız yer dən da vam edi-

rik. Sə nin özü nə olan ina mın 
gün bə gün ar tır, is tə di yin zən-
gin hə ya tı nı ya şa yır san və 
ina mın art dıq ca mə ni da ha 
çox is tə yir, mə nə da ha çox 
eh ti yac du yur san. Sə sin da-

ha bo ğuq, göz lə rin da ha qa ra, 
qa nın da ha qa tı, bə də nin da ha 

dol ğun. Şəh vət do lu bir kö lə lik, zo-
ra kı lıq do lu bir eh ti yac. Gö rün mə-

miş sə viy yə də şüur lu, öl çü-
süz bir za lım lıq. Hiss lə rin 
sər həd siz həz zi.

H.V.M.”
Hazırladı:

NARINGÜL
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ras lı mək tub laş ma la ra sə bəb olub. Hen ri Mil le rin sev gi li si nə 
yaz dı ğı mək tub lar dan bi ri ni oxu cu la rı mı za təq dim edi rik.

“Bir da ha sağ lam dü şün cə yə 
qo vu şa bi lə cə yi mə əmin de yi ləm. 
Mən tiq li dav ra naq. Bu bir sev gi 
əsa sın da ev li lik ol du, unu da bil-
məz sən. Vü cu dum da sə nin par ça-
la rın la ay rıl dım ya nın dan; bir qan 
okeanın da - sə nin saf, am ma zə-
hər li Ən də luz qa nı nın okeanın da 
ge di rəm, üzü rəm. Et di yim, söy-
lə di yim, dü şün dü yüm hər şey bu 
ev li lik oxu ət ra fın da  fır la nır.

Sə ni evin xa nı mı ki mi gör düm: 
tünd də ri li bir qərb li, ağ bə dən li bir 
zən ci, bü tün bə də ni, hər ye ri göz-
dən iba rət - qa dın, qa dın, qa dın 
ki mi. Sən dən uzaq da ya şa ma ğa 
ne cə da vam edə cə yi mi bil mi rəm. 
Bu ay rı lıq lar ölüm dür ar tıq. Hü qo 
ge ri dö nün cə nə hiss et din? Mən 
hə lə ora day dım? Onun lay kən də, 
mə nim lə ol du ğun ki mi ol du ğu nu 
xə yal edə bil mi rəm. Köv rək lik. Xə-
ya nət edə nin gö zəl cə bo yun əy mə-
si. Quş itaət kar lı ğı. Mə nim lə ye ni-
dən qa dın ol dun. De mək olar ki, 
dəh şə tə gəl miş dim. Otuz ya şın da 
de yil sən - min ya şın da san san ki.

Ge ri dön düm, bəl kə hə lə də eh ti ras-
la do lu yam, is ti şə rab ki mi od sa çı ram. 
Yal nız şəh vət li bir eh ti ras de yil bu, sə-
nə acam, içi mi par ça la yan bir ac lıq dır. 

Qə zet lər də ci na yət lər və in ti har lar la 
bağ lı mə qa lə lər oxu yur və tam an la-
yı ram; özü mü bir qa til, in ti har edən 
bi ri ki mi hiss edə bi li rəm. Heç nə elə-bi ri ki mi hiss edə bi li rəm. Heç nə elə-bi ri ki 
mə mə yin, vax tın keç mə si ni iz lə mək lə 
ki fa yət lən mə yin, fəl sə fi  bir ya naş ma nı 
mə nim sə mə yin, mən tiq li ola bil-
mə yin utanc ve ri ci ol du ğu ba-
rə də dü şün mə yə baş la yı ram. 
Ki şi lə rin tə ma sa, ya xud ba-
xı şa gö rə dö yü şə atıl dı ğı, 
bir-bi ri ni öl dür dü yü, 
öl dü yü za man lar ha-
ra da qal dı? (Kim sə 
Ma dam Batt  er fl a yın 
o qor xunc me lo di-
ya sı nı ça lır - “O, bir 
gün gə lə cək”!)

Hə lə mət bəx də 
zən ci lə rə xas o hə-
zin sə sin lə mah nı 
oxu du ğu nu eşi di-
rəm. Har mo ni ya sız, 
mo no ton bir Ku ba 
ağı sı söy lə yir sən. 
Mət bəx dəy kən xoş-
bəxt ol du ğu nu və 
bi şir di yin ye mə yin 
bir lik də ye diyi mi zə 
gö rə da ha yax şı ol-
du ğu nu bi li rəm. 

b ö  y ü k bir dinc lik ya şa dı ğı mı bir 
bil səy din!..

    Anais, 
sə ni çox dan 
s e v  d i  y i  m i 
s a  n ı  r a m ; 
bu hiss, hə-
qi qə tin ya-
nın da heç 

bir şey miş.
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lə cə yi ni dü şün mək də li lik idi mi? 
Yek nə səq lik nə za man və ha ra-
da baş la ya caq dı? Səhv lə ri ni, zəif 
nöq tə lə ri ni, təh lü kə li cə hət lə ri ni 
kəşf et mək üçün o qə dər araş dır-
dım sə ni, am ma ta pa bil mə dim, 
ən ki çik bir par ça be lə, ta pa bil-
mə dim. Bu, aşiq ol du ğum, kor, 
kor, kor ol du ğum an la mı na gə lir. 

So na qə dər kor...

bi lə cək bir kor atəş var. Nə peş man-
lıq, nə in ti qam; nə acı, nə gü nah kar lıq 
qa lıb. Yal nız ya şa maq, da dı nı al dı ğın 
və is tə yən də ye ni dən ta pa bi lə cə yin 
də li bir ümid, bir se vinc de yil sə bu, 
nə qo ru ya bi lər sə ni uçu rum dan!?

Hə yat və ədə biy yat iç-içə dir, eşq-
sə on la rın ge ne ra to ru dur, sən bu qə-
lə mun ru hun la mə nə min cür eşq 
təq dim  edir sən. İçin dən keç di yi miz 
fır tı na ya bax ma ya raq, de mək olar ki, 
hər yer də özü mü zü evi miz də ki ki mi 

hiss edi rik. Hər sə hər və zi fə mi zə 
qal dı ğı mız yer dən da vam edi-

rik. Sə nin özü nə olan ina mın 
gün bə gün ar tır, is tə di yin zən-
gin hə ya tı nı ya şa yır san və 
ina mın art dıq ca mə ni da ha 
çox is tə yir, mə nə da ha çox 
eh ti yac du yur san. Sə sin da-

ha bo ğuq, göz lə rin da ha qa ra, 
qa nın da ha qa tı, bə də nin da ha 

dol ğun. Şəh vət do lu bir kö lə lik, zo-
ra kı lıq do lu bir eh ti yac. Gö rün mə-

miş sə viy yə də şüur lu, öl çü-
süz bir za lım lıq. Hiss lə rin 
sər həd siz həz zi.

H.V.M.”
Hazırladı:

NARINGÜL

Məşhur yazıçının sevgi məktubu

1.“Fa ren geyt üz rə 451 də rə cə” – Rey 
Bred be ri

Ro man cə miy yət də baş ve rən mən fi  də-
yi şik lik lə ri, dis to pik re ji min in san la rı öz 
is tə di yi ha la sal ma sı nı, be yin siz ləş dir mə 
si ya sə ti ni mü kəm məl təs vir et di yi nə gö-
rə to ta li tar re jim lər tə rə fi n dən qa da ğan 
edil miş di. Əsər də ki tab la rın yan dı rıl ma sı 
sim vo lik ola raq cə miy yə tin ro bot laş dı rıl-
ma sı na, in te rak tiv TV va si tə si ilə dis to pik 
hə qi qət lə rin mə nim sə dil mə si nə işa rə dir. 
Baş qəh rə man Mon teq ta nış ol du ğu qə ri bə 
bir qı zın sa yə sin də bu hə qi qət lə rə da ha da 
ya xın la şır, hə yat yol da şı, dost la rı, cə-
miy yət ilə ara sın da kı uçu rum get-ge də 
də rin lə şir.

2. “Qərb cəb hə sin də ye ni lik yox dur” 
– Erix Ma ria Re mark

Re mark – mü ha ri bə nin qəh rə man lıq 
pa fo su nu qır mış ilk ya zı çı dır. Onun dü-
rüst lü yü və sə mi mi li yi yal nız III Rey xi 
qor xut ma mış dı. Mü ha ri bə nin iç üzü nü 
açıb gös tər di yi nə gö rə, əsər bir çox re jim-
lər tə rə fi n dən xoş qar şı lan ma mış dı. Adı-
çə ki lən ki ta ba 1929-cu il də ABŞ-da qa da-
ğa qo yul muş du.

3. “Ye ni cə sur dün ya” – Ol dos Xaks li
Əsər də Qərb cə miy yə tin də hökm sü rən 

is teh lak mən ti qi kəs kin tən qid edi lir. Cə-
miy yət də baş ve rən tə bə qə ləş mə, is teh lak 
si vi li za si ya sı nın in san la rı in san lıq dan 
çı xar ma sı çox tə sir li və inan dır cı va si tə-
lər lə təs vir edi lib.

4.“Bül bü lü öl dür mək” – Har per Li
1960-cı il də ya zıl mış bu əsər Ame ri ka cə-

miy yə tin də irq çi lik lə bağ lı prob lem lə ri qa-
bar dan ilk ro man dır. Ki tab da müəl li mə Hit-
ler tə rə fi n dən yə hu di lə rin tə qib edil mə si ni 
pis lə yir, la kin zən ci lə ri “ikin ci də rə cə li” in-
san he sab edir. Əsər real ha di sə lər əsa sın da 
ya zıl mış an ti-irq çi ro man dır. Be lə ki, ya zı çı 
Har per Li cə nub da yer lə şən şə hər cik də bö-
yü yüb və ora da baş ve rən bü tün vəh şi lik lə ri 
öz göz lə ri ilə gö rüb.

5. “Nə et mə li?” – Ni ko lay Çer nı şevs ki
Ki tab -“Vaxt keç dik cə in san lar lə ya qət li 

ola caq. On lar da hər şey yax şı ola caq”- inan cı 
ilə ya zı lıb. Baş qəh rə man Ve ra Pav lov na dur-
ğun pat riar xal hə yat dan im ti na edib. O, ki mi 
se və cə yi nə, evi ne cə ida rə edə cə yi nə özü qə-
rar ve rir və ürə yin cə olan məş ğu liy yə ti se çir.

6. “Ku raj ana və uşaq la rı” – Ber told Brext
Brext – sa də cə, dra ma turq de yil di, ye ni 

teatr sis te mi ni ya ra dan an ti fa şist və sol çu 
idi. Onun “Bir ləş miş cəb hə mah nı sı” al-
man fəh lə lə rin dö yüş him ni nə çev ril miş di. 

Hit le rin ha ki miy yə tə gəl mə si nə ti cə sin də 
Brext öl kə dən köç mək məc bu riy yə tin də qa-
lır. Mü ha ci rət də olar kən yaz dı ğı “Ku raj ana 
və uşaq la rı” (1939)  müəl li fi n və tə nin də qa-
da ğan edil di.

7. “Por ta ğal me xa niz mi” – En to ni Berd jes
Gə lə cək cə miy yət elə də cəl be di ci de yil di. Kü-

çə lər soy ğun çu lar, qa til lər və tə ca vüz kar lar tə rə-
fi n dən bö lüş dü rül müş dü. Mün tə zəm seç ki lə rə 
və mü xa li fə tin iş ti ra kı na bax ma ya raq, möv cud 
ha ki miy yət hər də fə qa lib gə lir di. Cə miy yət də 
heç bir dost luq mü na si bət lə ri, sev gi yox idi. Hətt  a 

klas sik mu si qi, ənə nə vi “mə də niy-
yət ko du” öz funk si ya sı nı ye ri nə 
ye tir mir di. 

Əsər də əsas su rət olan Aleks, Bet ho ve nə qu-
laq asa raq, ba la ca qız la ra tə ca vüz et di yi ni xə yal 
edir di. Cə miy yət rep res siv üsul lar la aq res si ya 
me xa niz mi ni də yiş mə yə ça lı şır. Aleks “müali cə” 
kur su keç dik dən son ra pa to lo ji ola raq, tə ca vüz 
qa bi liy yə ti ni iti rir. Cə miy yət və ha ki miy yət mü-
da fi əsiz Alek sə müm kün üsul lar la is teh za edir.

“Por ta ğal me xa niz mi” biz də bir ne çə sual do-
ğu rur: İn sa nın zo ra kı lıq et mə yə haq qı var mı? 
So sial tə ca vü zün mən şə yi har dan dır? Döv lət bi-
zim azad lı ğı mı zı nə qə dər məh dud laş dı ra bi lər?

8.“Ən ma vi göz lər” –To ni Mor ri son
Bu ki tab nəin ki an ti ra sist, həm çi nin fe-

mi nist ro man dır. Ba la ca zən ci  qız Pe ko la 
həm də ri si nin rən gi nə, həm də cin si nə gö rə 
müx tə lif qəd dar lıq lar la üz lə şir, bü tün mü-
qəd dəs lər onu al da dır, in ci dir, təh qir edir. 

Nə ti cə də real lıq la əla qə si ni iti rən qız cı ğaz 
özün dən bir dost uy du rur.

9. “Qə zəb sal xım la rı” – Con Steyn bek
Ro man tor paq la rı nı itir miş və min lər lə 

in san lar ki mi, bü tün Ame ri ka da bir ti kə çö-
rək ax ta rı şın da olan ailə dən bəhs edir. 1930-
cu il lər də ABŞ-da dəh şət li iq ti sa di böh ran 
za ma nı mil yon lar la iş siz, ça dır lar da ya şa yan 
in san lar var idi. Ame ri ka lı la rın ürə yin də qə-
zəb sal xım la rı ye ti şir di. Steyn bek bu ha di-
sə lə ri tam çıl paq lı ğı ilə təs vir et sə də, Ame-
ri ka xal qı nın xi las ola ca ğı na da ina nır dı.

10. “Sal laq xa na № 5 və ya uşaq la rın sə-
lib yü rü şü” – Kurt Von ne qut

1945-ci ilin fev ra lın da ame ri kan və in gi lis 
hər bi ha va qüv və lə ri heç bir qo şu nu, hər bi 
ob yekt lə ri ol ma yan Drez de ni mər mi lə yir və 
bu, hə min vəh şi li yin şa hi di ol muş Von ne qu ta 
çox ağır tə sir edir. Bom bard man za ma nı Von-
ne qut və di gər əsir lər zir zə mi də - sal laq xa na-
da iş lə dik lə ri üçün sağ qa la bi lir lər. Drez den 
bom bard ma nı za ma nı 135 min in san hə lak 
olur. Von ne qut de yir ki, bu fə la kət dən yal nız 
bir nə fər qa zanc lı çıx dı ki, o da onun özü dür. 
Çün ki o, hər ölü yə gö rə beş dol lar qa za nıb – 
“Sal laq xa na N5 və ya uşaq la rın sə lib yü rü şü” 
ro ma nı nın qo no ra rı şək lin də…

bir qı zın sa yə sin də bu hə qi qət lə rə da ha da 

açıb gös tər di yi nə gö rə, əsər bir çox re jim-
lər tə rə fi n dən xoş qar şı lan ma mış dı. Adı-
çə ki lən ki ta ba 1929-cu il də ABŞ-da qa da-

Əsər də Qərb cə miy yə tin də hökm sü rən 
is teh lak mən ti qi kəs kin tən qid edi lir. Cə-
miy yət də baş ve rən tə bə qə ləş mə, is teh lak 

1960-cı il də ya zıl mış bu əsər Ame ri ka cə-
miy yə tin də irq çi lik lə bağ lı prob lem lə ri qa-
bar dan ilk ro man dır. Ki tab da müəl li mə Hit-
ler tə rə fi n dən yə hu di lə rin tə qib edil mə si ni 
pis lə yir, la kin zən ci lə ri “ikin ci də rə cə li” in-
san he sab edir. Əsər real ha di sə lər əsa sın da 
ya zıl mış an ti-irq çi ro man dır. Be lə ki, ya zı çı 
Har per Li cə nub da yer lə şən şə hər cik də bö-
yü yüb və ora da baş ve rən bü tün vəh şi lik lə ri 

klas sik mu si qi, ənə nə vi “mə də niy-
yət ko du” öz funk si ya sı nı ye ri nə 
ye tir mir di. 

mi nist ro man dır. Ba la ca zən ci  qız Pe ko la 
həm də ri si nin rən gi nə, həm də cin si nə gö rə 
müx tə lif qəd dar lıq lar la üz lə şir, bü tün mü-
qəd dəs lər onu al da dır, in ci dir, təh qir edir. 

za ma nı mil yon lar la iş siz, ça dır lar da ya şa yan 
in san lar var idi. Ame ri ka lı la rın ürə yin də qə-

lib yü rü şü” – Kurt Von ne qut

hər bi ha va qüv və lə ri heç bir qo şu nu, hər bi 
ob yekt lə ri ol ma yan Drez de ni mər mi lə yir və 
bu, hə min vəh şi li yin şa hi di ol muş Von ne qu ta 
çox ağır tə sir edir. Bom bard man za ma nı Von-
ne qut və di gər əsir lər zir zə mi də - sal laq xa na-
da iş lə dik lə ri üçün sağ qa la bi lir lər. Drez den 
bom bard ma nı za ma nı 135 min in san hə lak 
olur. Von ne qut de yir ki, bu fə la kət dən yal nız 
bir nə fər qa zanc lı çıx dı ki, o da onun özü dür. 
Çün ki o, hər ölü yə gö rə beş dol lar qa za nıb – 
“Sal laq xa na N5 və ya uşaq la rın sə lib yü rü şü” 
ro ma nı nın qo no ra rı şək lin də…

Oxunması vacib 

10 yasaq kitab



Tə sa dü fən akt yor ol du...
Əsl adı Jan Alek si Mon kor je olan 

fran sız teatr və ki no akt yo ru Jan 
Qa ben 17 may, 1904-cü il də Pa ris-
də, ka ba re ar tist lə ri olan Fer di nand 
Mon kor je və Elen Pe ti nin ailə sin-
də dün ya ya gə lib. Uşaq lı ğı Pa ri sin 
şi ma lın da yer lə şən Mer yel şə hər-
ci yin də ke çib. Müx tə lif iş lər də ça-
lı şan Jan 19 ya şın da “Fo li Ber jer” 
ta ma şa sın da ki çik bir rol da oy na-
maq la, şou-biz nes də kar ye ra sı na 
baş la yıb. Bun dan son ra o, əs gər li yə 
ge də nə qə dər ki çik rol lar oy na yıb.

Hər bi xid mə ti bi tir dik dən son ra 
Jan ye ni dən şou-biz ne sə qa yı dır. O, 
də vət al dı ğı Pa ris mü zik-hol lun da və 
ope rett  a lar da ar tıq “Jan Qa ben” tə xəl-
lü sü ilə  müx tə lif rol lar da oy na ma ğa, 
ta nın ma ğa baş la yır.  O vax tın də bi nə 
uy ğun ola raq, Qa ben rol al dı ğı səh nə-
lər də çox za man Mo ris Şe val ye nin sə-
si ni və oxu üs lu bu nu imi ta si ya edir di. 
Son ra o, bir teatr trup pa sı nın tər ki bin-
də Cə nu bi Ame ri ka ya tur ne lə rə çıx-
ma ğa baş la yır. Fran sa ya qa yıt dıq dan 
son ra Jan Pa ris də Mu len Ruj ka ba re-
sin də iş lə yir. Qa be nin is te da dı 1928-ci 
il də iki səs siz fi lm də al dı ğı rol lar da 
da ha ar tıq üzə çıx dı. 

Bun dan bir qə dər son ra - 1925-
ci il də Jan  ev lə nir. Onun ilk hə-
yat yol da şı Qab bi Bas se olur. 
La kin ev lən dik dən beş il son ra, 
1930-cu il də on lar bo şa nır lar. 
Elə hə min il  Qa ben “Pa te”, 
“Şa kun sa Şans” stu di ya la rın-
da səs li fi lm lər də çə kil mə yə 
baş la yır. 

1936-cı il də Qa ben Jül-
yen Dyü vi ve nin “La 
Ban de ra” ad lı hər bi 
dra mın da ro man tik 
qəh rə man ro lu nu can-
lan dır dıq dan son ra 
Fran sa ki ne ma toq ra fı-
nın əsas ul duz la rın dan 
bi ri nə çev ri lir. On dan bir 
il son ra çə kil di yi iki fi lm də ki 
rol la rı Qa be nə dün ya şöh rə ti gə ti-
rir və o, 1937-ci il də bü tün dün ya da 
sa tış re kor du əl də edir. Bun lar dan 
bi ri Jül yen Dü vi ve nin “Pe pe le Mo-
ko” fi l mi, o bi ri si isə Jan  Re nuarın 
“Bö yük il lü zi ya” fi l mi dir. Bu fi lm-
lər hə min dövr də Nyu-York ki no-
teatr la rın da düz al tı ay ek ran lar dan 
düş mür.

Bun dan son ra Qa be nə Hol li vud-
dan gə lən tək lifl  ə rin ar dı-ara sı kə sil-
mir. An caq o, bu tək lifl  ə ri rədd edir. 
İkin ci dün ya mü ha ri bə si baş lan-
dıq dan son ra Qa ben Jan Re nuar və 
Jül yen Dyü vi ve ilə bir lik də ABŞ-a 
kö çür. Ora da Jan 1939-cu il də ikin ci 
hə yat yol da şı  Syu zan Mar qa ret Jan 
Mo şen lə ay rı lır. 6 il bir lik də ya şa-
yan ər-ar va dın iki öv la dı var idi. 

Hol li vud da ol du ğu müd dət də 
Qa ben bir ne çə fi l mə çə kil sə də, on-
la rın heç bi ri uğur qa zan mır.

İkin ci hə yat yol da şın dan ay rıl dıq-
dan son ra Jan Qa be nin akt ri sa Mar-
len Dit rix lə sev gi ma cə ra sı baş la yır. 

Qa ben-Dit rix sev gi ro ma nı
Qa ben lə Dit ri xin mə həb bət ma cə ra sı 

al tı il da vam edir. An caq bu al tı il də nə-
lər ol mur... Çıl ğın sev gi ma cə ra sın dan 
tut muş, fə da kar lı ğa və hətt  a xə ya nə tə 
qə dər hər şe yin baş ver di yi bu al tı il də 
on lar o ağır döv rün – İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə si nin bü tün mə şəq qət lə rin dən 
keç sə lər də, xa rak ter lə rin də ki  xü su-
siy yət çi lik (eqo) və na ra zı lıq hiss lə ri bu 
sev gi ni məhv edir. Mar len ye nə də tək-

cə Qa ben lə de yil di, an caq bu, 
Qa be nin ideal ki şi 

adı qa zan ma sı na 
da ma ne ol ma dı.

“O, in di yə qə-
dər ta nı dı ğım ən 
ma raq lı qa dın dır”. 
Sa hib kar Con Ueyn 
Mar len Dit rix haq-
qın da be lə de yir. 

Mar len sa rı şın, 
oy naq mə lək dən 
hey bət li qa dı na 
çev ri lir di, ar tıq 
ca zi bə dar lı ğı nın 
gü cü nü dərk 
edir di. Bi lir di 
ki, onun bu 
maq ne tiz mi 
nəin ki ki şi-
lə ri, hətt  a 
qa dın la rı 
da özü-
nə çə-
kir.

Gənc, is te dad lı fran sız akt yo ru çox-
dan Mar le nin diq qə ti ni cəlb elə miş di. 
Jan Qa ben Hol li vu du fəth et mə yə get-
miş di. An caq onun, bü tün fran sız la rın 
ağ lı nı ba şın dan alan özün dən ra zı lı ğı və 
emo sional lı ğı, özün dən tez çıx ma sı, ko-
bud üz ciz gi lə ri və xı rıl tı lı sə si Hol li vud-
da se vil mə di. Və tə nin də çox ta nı nan 
Jan özü nü Ame ri ka da yad və fay da sız 
sa yır dı. Əvə zin də Mar len bu qə lə mun 
ki mi, hər cür şə raitə uy ğun la şır dı. O, 
doğ ma Ber li ni asan lıq la Hol li vu da, 
möh tə şəm qo no rar la ra də yiş miş di. 
Ona ailə si ni sax la maq üçün pul la zım 
idi. Özü nün bü tün açıq-sa çıq lı ğı ilə Dit-
rix qı zı Ma ri ya nı, əri Ru dolf  Zi be ri və 
onun mə şu qə si ni sax la yan “əy ni don lu 
ki şi” idi.

Jan Qa ben və Mar len Dit rix Ame-
ri ka da “Pa ris hə ya tı” ka fe sin də ta-
nış ol muş du lar. Fran sa ya olan nis-
gi lin dən Qa ben tez-tez bu ka fe yə 
gə lər di. 1941-ci il də “Pa ris hə ya tı” 
ka fe sin də ki gö rüş hər iki akt yo run 
hə ya tı nı də yi şir. Jan Mar len lə dost, 
bəl kə də sev gi li olan He min queyin 
onun ya nın da əy ləş mə sin dən, akt-
ri sa nın Re mark la qız ğın mə həb bət 
ma cə ra sı ya şa dı ğın dan na ra hat ol-
mur du. Hal bu ki, bun lar Dit rix ta-
ma şa çı la rın da hey rət do ğu rur du. 
Dit rix də ye ni sev gi li sin dən ra zı 
idi. Son ra lar o, xa ti rə lə rin də Jan 
haq qın da be lə ya zır dı: “Qa ben hər 
bir qa dı nın ar zu la dı ğı ki şi idi. O, 
qü sur suz in san idi”.

Ame ri ka nın qəlbində 
ki çik Pa ris

Əl bətt  ə, Qa be nin xa rak te ri ni hər 
adam, xü su sən, ona aşiq ol muş qa dın 
bə yən məz di. An caq o, hə qi qə tən, əsl 
ki şi idi. Ek ran da o, an caq özü nü oy-
na yır dı və hər də fə də ta ma şa çı al-
qış la rı na qərq olur du. Onun çıl ğın 

tem pe ra men ti nin  və ko bud gö-
rü nü şü nün al tın da Mar le nə olan 
həs sas ürək və sev gi giz lə nir di. 

Doğ ru dan mı 40 ya şı nı haq la yan, 
də fə lər lə oxu da şa dəy miş Jan, nə-

ha yət ki, əsl sev gi si ni tap mış dı?! Bə-
li, Qa ben bu na əmin idi. O, Mar len lə 

öm rü nün so nu na qə dər ya şa ya ca ğı nı 
dü şü nür dü. 

Akt yor lar gü nəş li Ka li for-
ni ya da Los-An ce le sin 

ya xın lı ğın da bir 
ev ki ra yə-
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da ya şa ma ğa baş la yır lar. Bu ra da Dit-
rix Jan üçün əsl fran sız evi ya rat ma ğa 
ça lı şır dı. Jan Ame ri ka ye mək lə ri ni 
ye mə yən də Mar len sev di yi nə fi s Her-
mes döş lü yü nü ta xıb mət bə xə ke çir di. 
O, çox dad lı ye mək lər bi şi rir di və həm 
də bu yol la Qa be ni ələ al ma ğa ça lı şır-
dı. Ja nın kö mə yi ilə Mar len fran sız di-
li ni mü kəm məl öy rən miş di. Akt yor lar 
Qa be nin doğ ma di lin də da nı şır dı lar. 
On la rın zövq müx tə lifl  i yi mü na si bət-
lə ri nə xə ləl gə tir mir di. Da ha in cə tə-
biətə ma lik olan Dit rix teat ra get mə yi, 
ope ra ya qu laq as ma ğı se vir di, He min-
queyin əl yaz ma la rı nı yük sək də yər-
lən di rir di. Jan isə bun la rı vaxt it ki si sa-
yır dı, an caq bu, on la rın sev gi si nə zər rə 
qə dər də xə ləl gə tir mir di. 

La kin get dik cə “mü ha fi  zə kar” 
fran sı zın sev di yi qa dın la cid di mü ba-
hi sə lə ri dü şür dü. Mar len çox dan ay rı 
ya şa dı ğı ərin dən bo şan maq niy yə tin-
də de yil di. O, Ru di ni ye nə də se vir di, 
Ru di nin də öz sev gi li si var idi. Bu və-
ziy yət akt ri sa nı ta ma mi lə qa ne edir di. 
Bun dan baş qa, o, be lə cə, həm də Qa-
be ni qıs qan dı rır dı. On la rın mü na si bə-
ti nə o dövr də cə rə yan edən ha di sə lər 
də tə sir edir di. Be lə  ki, Fran sa nın al-
man iş ğa lı al tın da ol du ğu nu gö rən 
Jan Qa ben Mar le ni də, Hol li vud da kı 
kar ye ra sı nı da atıb mü ha ri bə nin qız-
ğın döv rün də və tə ni nə dö nür. 

Ye ni hə yat
On la rın növ bə ti gö rü şü xey li so yuq 

olur. Ar tıq eh ti ras sön müş dü, yal nız 
ara la rın da güc lü bağ lı lıq var idi. Mü ha-
ri bə dən son ra Jan Pa ris də ev ki ra yə lə yir 
və Mar le ni ya nı na apa rır. Mü ha ri bə-
dən əv vəl ara la rın da olan na ra zı lıq in di 
da ha da güc lən mə yə baş la yır. Mü ha ri-
bə nin əzab la rın dan bez miş Jan Qa ben 
ar tıq sa kit, fi  ra van hə yat, ra hat yu va 
və qay ğı keş hə yat yol da şı ar zu sun da 
idi. Mar len isə hə min dövr də çox cid di 
mad di çə tin lik çə kir di. Həm Jan la olan 
mü na si bə ti, həm də mad di prob lem lər 
onu yo rur du. An caq akt ri sa əri Ru di ilə 
bo şan maq fi k rin də de yil di. Ona, bəl-
kə də ye ga nə sa diq olan adam, uzun 
müd dət ay rı ya şa dı ğı Ru di idi.

Jan və Mar len “Mar tin Ru man yak” 
ad lı fran sız fi l min də baş rol da çə ki-
lir lər. Bu fi lm də on la rın sön müş sev-
gi mü na si bət lə ri nin işar tı sını gör mək 
olur du. An caq fi lm uğur suz alı nır və 
kəs kin tən qid lə rə mə ruz qa lır. Uçu ru-
mun kə na rın da olan Dit rix çı xış yo lu nu 
ye ni dən Ame ri ka ya qa yıt maq da gö rür.

Sə fər dən əv vəl Qa ben Mar len qar-
şı sın da şərt qo yur: əgər get sə, on la rın 
mü na si bə ti bi tə cək. Mar len isə get mək-
də is rar lı idi və nə ha yət, Hol li vu da yo la 
dü şür. Nə dən sə, o, əmin idi ki, qıs qanc, 
la kin sə da qət li Jan onu at ma ya caq. Bu-
nu o, heç ağ lı na da gə tir mir di. Mar le nin 
Hol li vud da ol du ğu müd dət də ilk vaxt-
lar on lar mək tub la şır lar, la kin gün lə rin 
bir gü nü akt yo run sə bir ka sa sı da şır.

Ja nı ar tıq bü tün bu mi fi k sev gi oyun-
la rı bez dir miş di. Ona əsl qa dın, ailə qa-
dı nı la zım idi. 1946-cı ilin iyul ayın da 
Mar len Qa ben dən be lə bir mək tub alır: 
“Sən mə nim ye ga nə sev di yim qa dın 
ol mu san və hə mi şə də ola caq san. Am-
ma təəs süf ki, mən sə ni itir di yi mi hiss 
elə yi rəm, biz bir yer də ol say dıq, yax şı 
olar dı. Mən sə ni bö yük təəs süf his si ilə 
xa tır la ya ca ğam. Də rin hüzn və son suz 
kə dər lə”.

Bir il dən son ra Dit rix Pa ri sə dö-
nür. An caq Qa be ni qay ta ra bil mir. 
Qa ben açıq-aş kar on dan qa çır dı. 
Bun dan iki il son ra isə Jan Qa ben 
mo del Do mi nik Fur ney lə ev lə nir 
və nə ha yət ki, uzun il lər ar zu la-
dı ğı, is tə di yi ailə səadə ti ni da dır. 

15 no yabr, 1976-cı il də  Jan 
Qa ben və fat edir. Mar len 
bun dan çox sar sı lır: “O, mə-
nim qəl bi min ya rı sı nı da 
özü ilə apar dı”. 

Bir müd dət xəs tə ya-
tan yaş lı Mar len bun dan 
son ra Pa ris də ki evin də 
13 il ya şa yır.  Bu il lər 
ər zin də onun ota ğın-
dan ideal ki şi say dı ğı 
Jan Qa be nin port re ti 
əs kik ol mur.
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qü sur suz in san idi”.

Həmişə rahatlıq 
axtaran

narahat kişi
də vət al dı ğı Pa ris mü zik-hol lun da və 
ope rett  a lar da ar tıq “Jan Qa ben” tə xəl-
lü sü ilə  müx tə lif rol lar da oy na ma ğa, 
ta nın ma ğa baş la yır.  O vax tın də bi nə 
uy ğun ola raq, Qa ben rol al dı ğı səh nə-
lər də çox za man Mo ris Şe val ye nin sə-
si ni və oxu üs lu bu nu imi ta si ya edir di. 
Son ra o, bir teatr trup pa sı nın tər ki bin-
də Cə nu bi Ame ri ka ya tur ne lə rə çıx-
ma ğa baş la yır. Fran sa ya qa yıt dıq dan 
son ra Jan Pa ris də Mu len Ruj ka ba re-
sin də iş lə yir. Qa be nin is te da dı 1928-ci 
il də iki səs siz fi lm də al dı ğı rol lar da 

Bun dan bir qə dər son ra - 1925-
ci il də Jan  ev lə nir. Onun ilk hə-
yat yol da şı Qab bi Bas se olur. 
La kin ev lən dik dən beş il son ra, 
1930-cu il də on lar bo şa nır lar. 
Elə hə min il  Qa ben “Pa te”, 
“Şa kun sa Şans” stu di ya la rın-
da səs li fi lm lər də çə kil mə yə 

1936-cı il də Qa ben Jül-
yen Dyü vi ve nin “La 
Ban de ra” ad lı hər bi 

Fran sa ki ne ma toq ra fı-
nın əsas ul duz la rın dan 
bi ri nə çev ri lir. On dan bir 
il son ra çə kil di yi iki fi lm də ki 
rol la rı Qa be nə dün ya şöh rə ti gə ti-
rir və o, 1937-ci il də bü tün dün ya da 
sa tış re kor du əl də edir. Bun lar dan 
bi ri Jül yen Dü vi ve nin “Pe pe le Mo-
ko” fi l mi, o bi ri si isə Jan  Re nuarın 
“Bö yük il lü zi ya” fi l mi dir. Bu fi lm-
lər hə min dövr də Nyu-York ki no-
teatr la rın da düz al tı ay ek ran lar dan 

Bun dan son ra Qa be nə Hol li vud-
dan gə lən tək lifl  ə rin ar dı-ara sı kə sil-
mir. An caq o, bu tək lifl  ə ri rədd edir. 
İkin ci dün ya mü ha ri bə si baş lan-
dıq dan son ra Qa ben Jan Re nuar və 
Jül yen Dyü vi ve ilə bir lik də ABŞ-a 
kö çür. Ora da Jan 1939-cu il də ikin ci 
hə yat yol da şı  Syu zan Mar qa ret Jan 
Mo şen lə ay rı lır. 6 il bir lik də ya şa-
yan ər-ar va dın iki öv la dı var idi. 

Hol li vud da ol du ğu müd dət də 
Qa ben bir ne çə fi l mə çə kil sə də, on-
la rın heç bi ri uğur qa zan mır.

İkin ci hə yat yol da şın dan ay rıl dıq-
dan son ra Jan Qa be nin akt ri sa Mar-
len Dit rix lə sev gi ma cə ra sı baş la yır. 

Qa ben-Dit rix sev gi ro ma nı
Qa ben lə Dit ri xin mə həb bət ma cə ra sı 

al tı il da vam edir. An caq bu al tı il də nə-
lər ol mur... Çıl ğın sev gi ma cə ra sın dan 
tut muş, fə da kar lı ğa və hətt  a xə ya nə tə 
qə dər hər şe yin baş ver di yi bu al tı il də 
on lar o ağır döv rün – İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə si nin bü tün mə şəq qət lə rin dən 
keç sə lər də, xa rak ter lə rin də ki  xü su-
siy yət çi lik (eqo) və na ra zı lıq hiss lə ri bu 
sev gi ni məhv edir. Mar len ye nə də tək-

cə Qa ben lə de yil di, an caq bu, 
Qa be nin ideal ki şi 

adı qa zan ma sı na 
da ma ne ol ma dı.

“O, in di yə qə-
dər ta nı dı ğım ən 
ma raq lı qa dın dır”. 
Sa hib kar Con Ueyn 
Mar len Dit rix haq-
qın da be lə de yir. 

Mar len sa rı şın, 
oy naq mə lək dən 
hey bət li qa dı na 
çev ri lir di, ar tıq 
ca zi bə dar lı ğı nın 
gü cü nü dərk 
edir di. Bi lir di 
ki, onun bu 
maq ne tiz mi 
nəin ki ki şi-
lə ri, hətt  a 
qa dın la rı 
da özü-
nə çə-
kir.

Ame ri ka nın qəlbində 
ki çik Pa ris

Əl bətt  ə, Qa be nin xa rak te ri ni hər 
adam, xü su sən, ona aşiq ol muş qa dın 
bə yən məz di. An caq o, hə qi qə tən, əsl 
ki şi idi. Ek ran da o, an caq özü nü oy-
na yır dı və hər də fə də ta ma şa çı al-
qış la rı na qərq olur du. Onun çıl ğın 

tem pe ra men ti nin  və ko bud gö-
rü nü şü nün al tın da Mar le nə olan 
həs sas ürək və sev gi giz lə nir di. 

Doğ ru dan mı 40 ya şı nı haq la yan, 
də fə lər lə oxu da şa dəy miş Jan, nə-

ha yət ki, əsl sev gi si ni tap mış dı?! Bə-
li, Qa ben bu na əmin idi. O, Mar len lə 

öm rü nün so nu na qə dər ya şa ya ca ğı nı 
dü şü nür dü. 

Akt yor lar gü nəş li Ka li for-
ni ya da Los-An ce le sin 

ya xın lı ğın da bir 
ev ki ra yə-

l ə  y i b 
ora-

və qay ğı keş hə yat yol da şı ar zu sun da 
idi. Mar len isə hə min dövr də çox cid di 
mad di çə tin lik çə kir di. Həm Jan la olan 
mü na si bə ti, həm də mad di prob lem lər 
onu yo rur du. An caq akt ri sa əri Ru di ilə 
bo şan maq fi k rin də de yil di. Ona, bəl-
kə də ye ga nə sa diq olan adam, uzun 
müd dət ay rı ya şa dı ğı Ru di idi.

Jan və Mar len “Mar tin Ru man yak” 
ad lı fran sız fi l min də baş rol da çə ki-
lir lər. Bu fi lm də on la rın sön müş sev-
gi mü na si bət lə ri nin işar tı sını gör mək 
olur du. An caq fi lm uğur suz alı nır və 
kəs kin tən qid lə rə mə ruz qa lır. Uçu ru-
mun kə na rın da olan Dit rix çı xış yo lu nu 
ye ni dən Ame ri ka ya qa yıt maq da gö rür.

Sə fər dən əv vəl Qa ben Mar len qar-
şı sın da şərt qo yur: əgər get sə, on la rın 
mü na si bə ti bi tə cək. Mar len isə get mək-
də is rar lı idi və nə ha yət, Hol li vu da yo la 
dü şür. Nə dən sə, o, əmin idi ki, qıs qanc, 
la kin sə da qət li Jan onu at ma ya caq. Bu-
nu o, heç ağ lı na da gə tir mir di. Mar le nin 
Hol li vud da ol du ğu müd dət də ilk vaxt-
lar on lar mək tub la şır lar, la kin gün lə rin 
bir gü nü akt yo run sə bir ka sa sı da şır.

Ja nı ar tıq bü tün bu mi fi k sev gi oyun-
la rı bez dir miş di. Ona əsl qa dın, ailə qa-
dı nı la zım idi. 1946-cı ilin iyul ayın da 
Mar len Qa ben dən be lə bir mək tub alır: 
“Sən mə nim ye ga nə sev di yim qa dın 
ol mu san və hə mi şə də ola caq san. Am-
ma təəs süf ki, mən sə ni itir di yi mi hiss 
elə yi rəm, biz bir yer də ol say dıq, yax şı 
olar dı. Mən sə ni bö yük təəs süf his si ilə 
xa tır la ya ca ğam. Də rin hüzn və son suz 
kə dər lə”.

Bir il dən son ra Dit rix Pa ri sə dö-
nür. An caq Qa be ni qay ta ra bil mir. 
Qa ben açıq-aş kar on dan qa çır dı. 
Bun dan iki il son ra isə Jan Qa ben 
mo del Do mi nik Fur ney lə ev lə nir 
və nə ha yət ki, uzun il lər ar zu la-
dı ğı, is tə di yi ailə səadə ti ni da dır. 

15 no yabr, 1976-cı il də  Jan 
Qa ben və fat edir. Mar len 
bun dan çox sar sı lır: “O, mə-
nim qəl bi min ya rı sı nı da 
özü ilə apar dı”. 

tan yaş lı Mar len bun dan 
son ra Pa ris də ki evin də 
13 il ya şa yır.  Bu il lər 
ər zin də onun ota ğın-

Jan Qa be nin port re ti 

Qa ben-Dit rix sev gi ro ma nı Ame ri ka nın qəlbində 

narahat kişinarahat kişi
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Tə sa dü fən akt yor ol du...

On la rı mü ha ri bə qo-
vuş dur muş du, elə 
mü ha ri bə də ayır dı. 
Dün ya ki ne ma toq-

ra fi ya sı nın iki ekst ra va qant 
ul du zu nun çıl ğın mə həb bə ti 
mü ha ri bə dən son ra kı sa kit 
hə ya tı nı ya şa ya bil mə di.
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