
2 oktyabr 2015-ci il № 37 (46)  *  Həftəlik ədəbi-ictimai qəzet  *  Qiyməti 50 qəpik

Sergey
Yeseninin
həyat
tarixçəsi

Vaqif
Bayatlı
Odərin
yeni şeirləri

Hacı 
Zeynalabdin 
Tağıyev -
halal adam

ANONS
“Nizami yaradıcılığı 
məni elə ovsunladı ki...”

Rəqəmin fəlsəfəsi

Qarapapaqlar 1828-
1929-cu illər Rusiya-
Osmanlı savaşında

Ronald Reyqanın 
“kiçik“ yalanı

Milli xətib

Nadir şahın 
Hindistanın fəthindən 
sonra Rum padşahına 
yazdığı məktub

Mətləb Ağanın
yeni şeirləri

İlyas Əfəndiyev:
“Apar dı sel lər Sa ra nı”

Misirlilər nəşi 
mumiyalamağı
necə öyrəniblər?

Frederik Beqbederin 
“Una və Selincer”i

Ədəbiyyat üzrə növbəti 
Nobel mükafatçısının adı 
gələn həftə elan olunacaq

Nazim 
İsmayılov 

və Kamran 
Şeyxzamanlı 

“Atalar və 
oğullar” 

layihəsində

www.aydinyol.az

Əsas olan nədir:
kəmiyyət, yoxsa keyfiyyət? 

Romalıların
anası və ya
gözəl olmayan
gözəl -
Anna
Manyani

Romalıların
anası və ya
gözəl olmayan

kəmiyyət, yoxsa keyfiyyət? 



2 N 37(46) 02.10.2015

Qəzet Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan 
keçib. Şəhadətnamə nömrəsi: 3899
Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə 
Mərkəzi
Baş redaktor: Yaşar Əliyev
İcraçı direktor: Bəhlul 
Seyfəddinoğlu
Redaksiya heyəti: Nəriman Əbdül rəh-
manlı, Mövlud Ab dul la yev, Feyziyyə, 
Narıngül Əliyeva, Leyla Əliyeva, 
Sevinc Fədai, Rəbiqə Nazimqızı
Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından 
çıxır.
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap 
olunub. Tiraj: 1250. Sifariş: 3060
Ünvan: Bakı, Topçubaşov küçəsi 74. 
Telefon: 595 16 05.
E-mail: aydinyol.az@gmail.com

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Av ro pa İtt  i fa qı nın Cə-
nu bi Qaf qaz üz rə xü su-
si nü ma yən də si Her bert 

Sal be rin baş çı lıq et di yi nü ma-
yən də he yə ti ni qə bul edib.

Her bert Sal ber öl kə mi zə sə fə-
ri nin Av ro pa İtt  i fa qı ilə Azər bay-
can ara sın da kı əla qə lə rin ha zır kı 
mər hə lə sin də bə zi mə sə lə lə rin və 
elə cə də re gion da kı mü na qi şə nin 
mü za ki rə si üçün yax şı im kan ya-
ra da ca ğı nı bil dir di.

Av ro pa İtt  i fa qı nın Cə nu bi Qaf qaz 
üz rə xü su si nü ma yən də si nin Azər-
bay ca na son sə fə rin dən ötən dövr 
ər zin də re gion da və elə cə də dün-
ya da bir çox ha di sə lə rin baş ver di-
yi ni qeyd edən döv lə ti mi zin baş çı sı 
bu mə sə lə lər lə bağ lı fi  kir mü ba di-
lə si apa rıl ma sı nın va cib li yi ni qeyd 
et di. Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ-
lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nə to xu nan 
Pre zi dent İl ham Əli yev bil dir di ki, 
mü na qi şə nin həl li re gional sa bit-
lik üçün ən əhə miy yət li amil lər dən 
bi ri dir. Döv lə ti mi zin baş çı sı qeyd 
et di ki, Er mə nis tan tə rə fi  nin məq-
sə di da nı şıq lar pro se si ni uzat maq 
və möv cud sta tus-kvo nu sax la maq-
dan iba rət dir. Pre zi dent İl ham Əli-
yev sta tus-kvo nun uzun müd dət 
da vam et mə si nin qə bu le dil məz ol-

du ğu nu və bu mə sə lə nin ATƏT-in 
Minsk qru pu nun həm sədr öl kə lə ri-
nin pre zi dent lə ri tə rə fi n dən də də-
fə lər lə bə yan edil di yi ni vur ğu la dı. 
Tə mas xətt  in də baş ve rən ha di sə lə-
rə to xu nan Pre zi dent İl ham Əli yev 
Er mə nis tan tə rə fi  nin Azər bay ca nı 
təx ri ba ta çək di yi ni vur ğu la dı. Be lə 
hal la rın Er mə nis tan tə rə fi  nin tak ti-
ka sı ol du ğu nu qeyd edən döv lə ti-
mi zin baş çı sı bey nəl xalq va si tə çi lə-
rin də bu mə sə lə yə tam cid di li yi ilə 
ya naş ma dıq la rı nı de di.

Azər bay can-Av ro pa İtt  i fa qı əla-
qə lə ri nə to xu nan Pre zi dent İl ham 
Əli yev Av ro pa İtt  i fa qı nın bə zi 
dairə lə ri nin öl kə miz lə bağ lı qə rəz-
li möv qe yi nin yol ve ril məz ol du-
ğu nu bil dir di.

Gö rüş də Azər bay can ilə Av ro pa 
İtt  i fa qı ara sın da əmək daş lı ğın ha-
zır kı və ziy yə ti və pers pek tiv lə ri, 
Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si nin ni za ma 
sa lın ma sı ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra-
fın da fi  kir mü ba di lə si apa rıl dı.

***
Sent yab rın 30-da Pre zi dent İl-

ham Əli yev Dün ya Skaut Ko mi-
tə si nin səd ri Joao Ar man do Qon-
sal ve si və təş ki la tın baş ka ti bi Skot 
Teare ni qə bul edib.

Dün ya Skaut Ko mi tə si nin 2017-
ci il də Ba kı da ke çi ri lə cək 41-ci 
konf ran sı na və 13-cü Dün ya Skaut 
Gənc lər Fo ru mu na Azər bay ca-
nın ev sa hib li yi et mə si nin təş ki lat 
üçün çox mü hüm əhə miy yət da şı-
dı ğı nı de yən baş ka tib Skot Teare 
təd bir lər də 150 öl kə dən 1000-dən 
ar tıq nü ma yən də nin iş ti rak et mə-
si nin nə zər də tu tul du ğu nu vur ğu-
la dı.

Pre zi dent İl ham Əli yev Dün-
ya Skaut Ko mi tə si nin 41-ci konf-
ran sı nın və 13-cü Dün ya Skaut 
Gənc lər Fo ru mu nun Azər bay-
can da ke çi ril mə si ilə bağ lı qə-
bul edi lən qə ra rın əhə miy yə ti ni 
xü su si qeyd et di. Bu cür va cib 
qlo bal təd bi rin Azər bay can da 
ke çi ril mə si nin öl kə mi zin da ha 
da ya xın dan ta nı dıl ma sı ba xı-
mın dan yax şı für sət ya ra da ca-
ğı na ümid var ol du ğu nu de yən 
döv lə ti mi zin baş çı sı bey nəl xalq 
sə viy yə li müx tə lif təd bir lə rin 
öl kə miz də hə mi şə uğur la təş kil 
olun du ğu nu bil dir di.

Gö rüş də Dün ya Skaut Ko mi-
tə si nin növ bə ti konf ran sı nın və 
13-cü Dün ya Skaut Gənc lər Fo ru-
mu nun səs çox lu ğu ilə Av ra si ya 
re gionun da ilk də fə ola raq 2017-ci 
il də Azər bay can da ke çi ril mə si ilə 
bağ lı qə bul edi lən qə rar dan məm-
nun luq ifa də olun du, bu təd bir lə-
rin öl kə miz də yük sək sə viy yə də 
təş kil olu na ca ğı əmin lik lə qeyd 
edil di.

Pre zi dent İl ham Əli yev du ğu nu və bu mə sə lə nin ATƏT-in 

Dün ya Skaut Ko mi tə si nin 2017-
ci il də Ba kı da ke çi ri lə cək 41-ci 
konf ran sı na və 13-cü Dün ya Skaut 
Gənc lər Fo ru mu na Azər bay ca-
nın ev sa hib li yi et mə si nin təş ki lat 
üçün çox mü hüm əhə miy yət da şı-

Azərbaycan Prezidenti 
xarici nümayəndələri 
qəbul 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”, 
“Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”) 
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

Üzeyir Hacıbəyli VII Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı başa çatıb
Hey dər Əli yev Fon du və Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 

bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən Üze yir Ha cı bəy li VII Bey nəl-
xalq mu si qi fes ti va lı na ye kun vu ru lub.

Fes ti va lın bağ la nış mə ra si min də Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət sim fo nik or kest ri nin ifa sın da K.M.Ve be rin və L.V.Bet ho ve nin 
əsər lə ri səs lə nib. Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fəx rəd din Kə ri mo vun 
ida rə et di yi or kest rin so lis ti ru si ya lı piano çu And rey Şib ko olub.

Fes ti va lın son kon ser tin də mə də niy yət və tu rizm na zi ri Əbül fəs Qa-
ra yev də iş ti rak edib.

Qeyd edək ki, 2009-cu il dən baş la ya raq öl kə miz də hər il ke çi ri lən və 
da hi bəs tə kar, Azər bay can pro fes sional mu si qi si nin ba ni si Üze yir Ha-
cı bəy li yə həsr olun muş bey nəl xalq mu si qi fes ti val la rı bö yük əks-sə da 
do ğu rub. Fes ti val kon sert lə rin də gör kəm li mu si qi çi lər, bə dii kol lek tiv-
lər, so list lər, di ri jor lar iş ti rak edir lər.

Üze yir Ha cı bəy li nin ana dan ol ma sı nın 130 il li yi nə həsr edi lən VII 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lın da da Azər bay can la ya na şı, Tür ki yə, Ru-
si ya, Lat vi ya, Es to ni ya, Su ri ya, İta li ya və Ka na da dan ta nın mış mu si-
qi çi lər və kol lek tiv lər iş ti rak edib lər. Sent yab rın 18-dən 28-dək da vam 
edən fes ti val gün lə rin də ümu mi lik də 30-dan ar tıq təd bir ke çi ri lib. Pay-
tax tı mı zın müx tə lif mə də niy yət ocaq la rın da təş kil olu nan bu təd bir lər-
də mu si qi se vər lər Üze yir Ha cı bəy li ilə ya na şı, di gər ta nın mış yer li və 
dün ya bəs tə kar la rı nın əsər lə ri ni din lə yib lər.

Bakıda Beynəlxalq
Caz Festivalı keçiriləcək

Okt yab rın 25– dən no-
yab rın 3-dək pay tax tı-
mız da Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi və 

Azər bay can Mə də niy yət Fon du 
tə rə fi n dən Ba kı Bey nəl xalq Caz 
Fes ti va lı ke çi ri lə cək.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, fes ti va lın açı lı şı okt yab rın 
25-də Hey dər Əli yev Sa ra yın da 
baş tu ta caq. Fes ti val çər çi və sin-
də ABŞ, Ka na da, Fran sa, Al ma ni ya, Hol lan di ya, Ru si ya və Uk ray na dan 
olan məş hur mu si qi çi lər şə hə ri mi zin qo na ğı ola caq lar.



Bey nəl xalq sə viy yə də qeyd olu nan çox say lı pe şə 
bay ram la rın dan bi ri də Bey nəl xalq Tər cü mə çi-
lər Gü nü dür. Bey nəl xalq Tər cü mə çi lər Fe de ra-
si ya sı nın (FİT) qə ra rı ilə bu bay ram 1991-ci il-

dən eti ba rən hər il sent yab rın 30-da qeyd edi lir.
Bu ta ri xin se çil mə si tə sa dü fi  de yil: Bib li ya nı (Vul-

qa tı) la tın di li nə tər cü mə et miş və ənə nə yə gö rə tər-
cü mə çi lə rin ha mi si he sab olu nan İero nim St ri dons-
ki 420-ci il sent yab rın 30-da dün ya sı nı də yi şib. Çox 
zən gin in tel lekt sa hi bi ol muş çıl ğın xa rak ter li bu şəxs 
çox lu sə ya hət et miş, ca van lı ğın da Mü qəd dəs Tor pa ğı 
zi ya rət et miş dir.

Son ra dan dörd il ər zin də Hal kid səh ra sın da tər-
ki dün ya dər viş ki mi ömür sü rüb. Bu ra da yə hu di və 
hal dey dil lə ri ni öy rə nib. Özü nün de di yi nə gö rə bu 
dövr də onun ət ra fın da can lı qis min dən yal nız əq rəb 
və vəh şi hey van lar olub. Səh ra da ya şa dı ğı dövr də bir 
ne çə də fə Qi ya mət Gü nü nün çat ma sı nı bil di rən şey-
pur səs lə ri eşi dib. Qər bi Av ro pa rəs sam la rı onu çox 
vaxt ba şı nın üs tün də şey pur ça lan mə lək lə ri din lə yən 
və ziy yət də təs vir edir lər.

386-cı il də İero nim Vifl  e yem də məs kun la şır. Bu ra-
da uzun il lər bo yu Bib li ya nı (Əh di-Əti qi və Əh di-Cə-
di di) la tın di li nə tər cü mə edir. 11 əsr dən son ra Tri-
dent kil sə si məhz bu tər cü mə ni Mü qəd dəs ya zı nın 
(Vul qa tın) rəs mi la tın mət ni elan edib. Bun dan əla və, 
İero nim “qla qo lit sa” de yi lən qə dim slav yan əlifb  a sı-
nın ba ni si he sab edi lir.

Ge niş ya yıl mış bir rə va yə tə gö rə, İero nim şi rin pən-
cə si nə bat mış bir ti ka nı çı xa ran dan son ra şir onun və-
fa lı dos tu ol ub. Mü qəd dəs İero ni min say sız-he sab sız 
şə kil lə rin də o, hüc rə də əy lə şə rək ya zı ya zan alim ki-
mi təs vir edi lir. Və fa lı dos tu şir də onun ya nın da dır.

Tər cü mə çi lər bay ra mı nın po pul yar lı ğı il bəil ar tır. 
Hər il bu mü na si bət lə açıq ca lar bu ra xı lır.

Müx tə lif il lər də tər cü mə çi lər gü nü müx tə lif de viz-
lər al tın da qeyd edi lib: “Tər cü mə çox dil li li yin və mə-
də ni müx tə lifl  i yin əsa sı dır”, “Tər cü mə çi nin öz pe şə si 
və cə miy yət qar şı sın da mə su liy yə ti”, “Dil lər çox dur, 
pe şə - bir”, “Bir lik də iş lə yi rik” və s. Alek sandr Ser ge-
ye viç Puş kin tər cü mə çi lə ri ob raz lı şə kil də “Tə rəq qi-
nin poçt at la rı” ad lan dı rır dı.
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Beynəlxalq Tərcüməçilər 
Günü qeyd olundu

Həsən Həsənovun kitabı 
müzakirə olunacaq
O kt yab rın 4-də Ki ta be vim.

az ki tab mar ke tin də Azər-
bay ca nın Pol şa da kı sə fi ri, 
ta rix elm lə ri dok to ru Hə-

sən Hə sə no vun “Qız Qa la sı” ki ta bı-
nın mü za ki rə si ke çi ri lə cək. Təd bir də 
Hə sən Hə sə nov ki ta bın ya zıl ma sı ilə 
bağ lı fi kir lə ri ni bö lü şə cək, da ha son-
ra oxu cu la rın sual la rı nı ca vab lan dı-
ra caq.

Azər TAc xə bər ve rir ki, “Qız Qa la sı” 
ki ta bı İçə ri şə hər də yer lə şən abi də lə rin, 
elə cə də Ba kı nın sim vo lu olan Qız qa la sı-
nın ta ri xi si ma sı nın qo ru nub sax lan ma sı 
və gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma sı məq sə-
di lə qə lə mə alı nıb. 400 sə hi fə dən iba rət üç möv zu ya həsr edi lən bu 
ki tab da Ba kı şə hə ri nin ya ran ma ta ri xi və Qız qa la sı haq qın da ge niş 
mə lu mat lar yer alıb. “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda-
rə si nin si fa ri şi ilə nəşr edi lən bu ki ta bın el mi re dak to ru mər hum aka-
de mik Ra sim Əfən di yev dir.

Kamran Nəzirlinin əsəri 
beynəlxalq saytda
Azər bay can lı ya zı çı Kam ran 

Nə zir li nin “Nar ko man” pye-
si rus və Be la rus dil lə ri nə 
tər cü mə edi lə rək bey nəl xalq 

“SOZ VU ÇİE” say tın da yer ləş di ri lib.
Qeyd edək ki, bu rəs mi in ter net sə hi fə-

si Be la ru sun “Zvez da” nəş riy yat evi nin 
“MDB öl kə lə ri ədə biy yat la rı və xalq la-
rı nın dost lu ğu” de vi zi al tın da ya ra dıl-
mış elekt ron me dia la yi hə si dir. Məq səd 
MDB öl kə lə rin də ki müasir ədə bi qüv-
və lə ri ya xın laş dır maq, Be la rus, Ru si ya, 
Qa za xıs tan, Türk mə nis tan, Ta ci kis tan, 
Azər bay can, Uk ray na, Qır ğı zıs tan, Mol-
do va, Gür cüs tan və s. müs tə qil döv lət-
lər də in ki şaf edən ədə bi-mə də ni pro ses lər dən xə bər dar ol maq, on la rı 
elekt ron in for ma si ya mə ka nı va si tə si lə dün ya ya çat dır maq dan iba rət-
dir.

Azər TAc xə bər ve rir ki, mil li ədə biy yat la rın in ki şa fı na dəs tək ve rən 
bu bey nəl xalq sayt da yer ləş di ri lən is te dad lı ya zı çı Kam ran Nə zir li nin 
“Nar ko man” pye si bö yük ma raq do ğu rub. Dün ya nı ba şı na gö tür müş 
qlo bal dər də- nar ko ma ni ya möv zu su na həsr edil miş bu əsə ri qı sa 
müd dət də min lər lə adam oxu yub. Ar tıq ya zı çı ya Uk ray na, Be la rus, 
Ru si ya, ha be lə Bol qa rıs tan və Tür ki yə teatr la rın dan “Nar ko man”ı səh-
nə ləş dir mək üçün tək lifl  ər gə lib.

Əkrəm Qaflanoğlunun 
“Talelər kəsişəndə” 
kitabı işıq üzü görüb
Bu ya xın lar da ya zı çı-pub-

li sist Ək rəm Qafl  a noğ-
lu nun “Ta le lər kə si şən-
də” ad lı po ves ti işıq üzü 

gö rüb. Əsər də ötən əs rin 80-90-cı il lə rin-
də baş ver miş ha di sə lər dən söz açı lır.

Müəl li fi n təh ki yə sin də olay lar özü-
nə məx sus tərz də can la nır, bi ga nə lik, 
la qeyd lik, məkr və hiy lə gər lik tən qid 
atə şi nə tu tu lur, xe yir xah lıq , yük sək mə-
nə viy yat, dü rüst lük, in sa ni key fi y yət lər 
tə rən nüm və təb liğ olu nur. Po vest də bü-
tün ha di sə lər gənc hə kim Azər lə jur na-
list tə lə bə Tu ti Bi kə nin sev gi si kon teks-
tin də baş tu tur. On la rın mə həb bə ti bir 
sı ra sı naq lar dan ke çir və son da qa lib gə lir. Fa ciəvi ta le ya şa mış iki gən-
cin – Tu ti Bi kə nin qar da şı Qa car la Qa ya na rın ta le lə ri əsə rin konfl  ik ti ni 
də rin ləş di rir, ha di sə lə rin di na mi ka sı nı tə min edir. “AZ PO LİQ RAF” 
nəş riy ya tın da nəşr olu nan ki ta bın re dak to ru şair Dil suz dur. Əsə rə ön 
sö zü pro fes sor Ni za məd din Şəm si za də ya zıb. Xa tır la daq ki, bu gü nə-
dək Ə.Qafl  a noğ lu “Həm gü lək, həm dü şü nək”, “55+”, “Dün ya nı be lə 
gör düm” ki tab la rı işıq üzü gö rüb.

FEYZİYYƏ

Okt yab rın 1-də Mil li 
QHT Fo rum da Mir zə 
Ələk bər Sa bir Fon du-
nun “Azər bay can ədə-

bi di li nin tət bi qi qü sur la rı nın 
mo ni to rin qi” la yi hə si nin ye kun 
təq di ma tı ke çı ri lib.

AzərTAc xə bər ve rir ki, təd bi ri gi-
riş sö zü ilə fon dun pre zi den ti Sev da 
Ta hir li aça raq la yi hə nin əhə miy yə-
tin dən da nı şıb. Bil di rib ki, fond ar tıq 
üç il dir ki, Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti ya nın da QHT-lə rə 
Döv lət Dəs tə yi Şu ra sı nın ma liy yə 
dəs tə yi ilə “Azər bay can ədə bi di li nin 
tət bi qi qü sur la rı nın mo ni to rin qi” 
la yi hə si ni ic ra edir. Ca ri ilin ap re-
lin dən eti ba rən la yi hə nin ha zır ki- III 
mər hə lə si Azər bay can ədə bi di li nin 
ra dio və te le vi zi ya ve ri liş lə rin də tət-
bi qi za ma nı yol ve ri lən qü sur la ra və 
on la rın ara dan qal dı rıl ma sı yol la rı na 
həsr edi lib. Mo ni to rinq üç te le vi zi ya 
və ra dio ka na lın da apa rı lıb .

S.Ta hir li vur ğu la yıb ki, mo ni-
to rinq za ma nı te le vi zi ya və ra dio 
ka nal la rın da apa rı cı la rın dil lü ğə-
ti nin tər ki bin də səs lə rin kə miy yət 

ba xı mın dan düz gün tə ləff  üz olun-
ma ma sı, lek sik və üs lu bi sə viy yə də 
nor ma dan sap ma lar, mə na ya uy ğun 
ol ma yan söz lər dən is ti fa də, qey ri-
etik söz lə rin iş lən mə si, an la şıl ma yan 
cüm lə lər, mən ti qi səhv lə rə yol və s. 
ki mi nöq san lar mü şa hi də edi lib.

Möv zu ət ra fın da İc ti mai Te le vi-
zi ya nın efi  rin də “Mü za ki rə vax tı” 
ve ri li şin də gənc lə rin, jur na list lə-
rin, QHT rəh bər lə ri və təm sil çi lə-
ri nin, müx tə lif pe şə sa hib lə ri nin 
də iş ti rak et di yi “Azər bay can ədə-
bi di li nin tət bi qi qü sur la rı nın mo-
ni to rin qi” la yi hə si çər çi və sin də 
ge niş mü za ki rə ke çi ri lib və apa rı-
lan mo ni to rin qin nə ti cə lə ri nin əks 
olun du ğu buk let nəşr edi lib.

Təd bir də BDU-nun pro fes sor la rı 
Nə sir Əh məd li, A.Bay ra moğ lu, te le-
vi zi ya və ra dionun təc rü bə li dik tor-
la rı Ofe li ya Sə na ni, Hə qi qət Cab bar lı, 
elə cə də gənc apa rı cı lar Vü sa lə Səid, 
Se vinc Mu ra do va, müx tə lif pe şə sa-
hib lə ri, tə lə bə gənc lər iş ti rak edib lər.

Möv zu ət ra fın da mü za ki rə lər də 
iş ti rak çı lar tə rə fi n dən ma raq lı tək-
lifl  ər səs lən di ri lib.

“Azərbaycan ədəbi dilinin tətbiqi qüsurlarının 
monitorinqi” layihəsinə  yekun vurulub

Şekspirin 
“Hamlet”i 
Bakıda
Lon do nun “Qlo bus” 

teat rı Ba kı ya gə lir. İn-
gi lis akt yor lar okt yab-
rın 3-də Mə də niy yət və 

Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın səh nə sin də “Ham let” 
ta ma şa sı ilə çı xış edə cək.

Mil li Dram Teat rın dan Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, bu mü na si bət lə teatr da 
mət buat konf ran sı ke çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, Şeks pi rin ana dan 
ol ma sı nın 450-ci və ölü mü nün 
400-cü il dö nü mü nü qeyd edən 
Lon do nun “Qlo bus” Teat rı ötən 
ilin ap re lin dən möh tə şəm dün ya 
tur ne si nə çı xıb. Tur ne 2016-cı il 
ap re lin 23-dək da vam edə cək.

Bu mi sil siz la yi hə nin məq sə di 
“Ham let” ta ma şa sı nı iki il müd də-
tin də dün ya nın hər bir öl kə sin də 
nü ma yiş et dir mək dir. On al tı nə-
fər dən iba rət teatr trup pa sı dün ya-
nın bü tün qi tə lə ri nə sə ya hət edə-
rək teatr səh nə lə rin də çı xış edir.

Ba kı da nü ma yiş olu na caq ta-
ma şa in gi lis və Azər bay can di lin-
də sub titr lər lə təq dim edi lə cək.



Re dak si ya mı za oxu cu lar dan, mü-
tə xəs sis lər dən, ay rı-ay rı və tən daş lar-
dan gə lən mək tub lar da lü ğət lə bağ lı 
müx tə lif rəy lər, fi  kir lər səs lən di ri lir: 

“... Təq dir olu na sı hal dır ki, “Lü-
ğə tin qu ru lu şu” böl mə sin də Azər-
bay can di li nin qram ma tik qay da la rı, 
şə kil çi lə rin bir ləş mə si, or foq ra fi  ya 
qay da la rı, mü rək kəb söz lə rin ya zı lı-
şı və sair haq qın da ki fa yət qə dər qə-
naət bəxş mə lu mat ve ri lir. La kin əgər 
lü ğət də: “...bir vur ğu ilə de yi lən mü-
rək kəb söz lə rin (ara bir, ba la ca boy, 
beş mər tə bə, bu gün kü, di lu cu və s.); 
tər ki bin də an ti, audio, auto, avia, 
av to, bio, elekt ro, fa qo, fo to, inf ra, 
hid ro, mak ro, mik ro, mo no, na no, 
ney ro, pa leo, po li, psev do, ste reo, 
su per, trans, ult ra, vib ro, vi deo, zoo 
his sə cik lə ri olan mü rək kəb söz lər”in 
bi ti şik ya zıl dı ğı qeyd olu nur sa və 
be lə söz lə rin (mə sə lən, “ba la ca boy, 
beş mər tə bə, çox pil lə li, bir pər də li, 
aviabi let, mak roiq ti sa di, mik roin-
farkt) tər ki bin də ki “ba la ca-boy, beş-
mər tə bə, çox-pil lə li, bir-pər də li, bi let, 
iq ti sa di, in farkt” söz lə ri nin ya zı lı şı 
mü va fi q hərfl  ə (B, Ç, P, M, İ) ya zı lan 
söz lə rin si ya hı sın da ay rı ca ve ri lib sə, 

hə min his sə cik lər lə dü zə lən bü tün 
mü rək kəb söz lə rin yer ləş di ril mə si nə 
heç bir lü zum yox dur”.

“... Rə qəm lər lə baş la nan bü tün 
mü rək kəb söz lə ri mü va fi q bir qeyd 
ver mək lə, lü ğə tə sal ma maq da olar-
dı. Mə sə lən; “Söz lə rin əv və lin də rə-
qəm lə rin iş ti ra kı ilə dü zə lən mü rək-
kəb söz lər bi ti şik ya zı lır: bir mər tə bə li, 
beş gu şə li, al tı mər tə bə, üç künc, yed-
diotaq lı, doq quz xa na lı, be şa çı lan...”

“... Söz dü zəl di ci - va ri - şə kil çi-
si, nə dən sə, dö nüb olub va rı. Nə-
yə gö rə, han sı qram ma tik qa nun-
la ra əsa sən, - mə lum de yil. Bəl kə, 
ahəng qa nu nu na gö rə? - Xeyr!

Əgər be lə ol say dı, “üzük va rı, yün-
gül va rı” söz lə ri “buy nuz va rı, qal-
xan va rı” ki mi yox, ahəng qa nu nu na 
gö rə ”üzük va ri, yün gül va ri” şək-
lin də ya zı lar dı. Ye nə də ahəng qa-
nu nu na tam riayət et mək müm kün 
ol mur. “Va ri” şə kil çi si ilə dü zə lən 
bü tün söz lər “va rı” şək lin də dir. Or-
foq ra fi  ya lü ğə ti nə is ti nad et sək, de-
mə li yik ki, Azər bay can di lin də da ha 
“vari” şə kil çi si möv cud de yil?!”

“... Lü ğə ti və rəq lə yər kən bə zən 
adam da elə tə səv vür ya ra nır ki, tər-
tib çi lə rin san ki lü ğə tin san ba lı nı, 
həc mi ni və çə ki si ni ar tır maq dan sa-
va yı məq sə di ol ma yıb. Lü ğə tin hər 

bir sə hi fə si nə ötə ri nə zər sa lan hər 
kəs bi zim müəy yən mə na da haq lı 
ol du ğu muz la ra zı la şar. Mi sal üçün:

Aa (səh.23) –(bi rin ci sə hi fə, baş-
lan ğıc dan)

ab 
aba
abad, aba dan, aba dan lan ma, 

aba dan lan maq, aba dan laş dı rıl ma, 
aba dan laş dı rıl maq, aba dan laş dır-
ma, aba dan laş dır maq, aba dan laş-
ma, aba dan laş maq, aba dan lıq,.. 
abad lan ma, abad lan maq, abad laş-
dı rıl ma, abad laş dı rıl maq, abad laş-
dır ma, abad laş dır maq, abad laş ma, 
abad laş maq, abad lıq...

aba jur
aba jur lu
aba jur suz
abır
abır-hə ya
...abır-hə ya göz lə mə
abır-hə ya lı
abır-hə ya sız və s. və i.a.
Dd (səh. 174):
Dıq, dı qı, dı qı-dı qı, dıq qa, dıq-

qa-dıq qa, dıq qan, dıq qa na, dıq-
qan ca, dıq qan cıq, dıq qı, dıq qı-dıq-
qı, dıq qıl dan ma, dıq qıl dan maq, 
dıq qıl dat ma, dıq qıl dat maq, dıq qıl-
da ya-dıq qıl da ya, dıq qı lı, dıq qıl ca, 
dıq qı lı-dıq qı lı, dıq qıl tı.

Dıl ğır, dıl ğır laş ma, dıl ğır laş-
maq, dıl ğır lıq.

... dın-dın, dınq, dınq-dınq, dın-
qa dınq, dın qa dı rınq, dın qıl da da-
dın qıl da da, dın qıl da ma, dın qıl da-
maq, dın qıl dan ma, dın qıl dan maq, 
dın qıl dat ma, dın qıl dat maq, dın-
qıl da ya-dın qıl da ya.

dın qı lı, dın qı lı-dın qı lı, dın qıl tı, 
dın qıl tı lı, dın qıl tı sız.

... dır-dır, dır-dı ret mə, dı rıl da-
ma, dı rıl da maq, dı rıl dat ma, dı rıl-
dat maq və s. və i.a. 

Bu ki mi nü mu nə lər yüz lər lə-
dir.

“Aba jur” sö zü nü ve rib, əla və 
ola raq “aba jur lu, aba jur suz” söz lə-
ri nin də ne cə ya zıl ma lı ol du ğu nu 
gös tər mə yə eh ti yac var mı?”

““Lü ğə tin qu ru lu şu” böl mə sin-
də qeyd edi lir: “Sa də və dü zəlt mə, 
mə lum (ağar maq, get mək, oxu-
maq, yaz maq); məc hul (de yil mək, 
oxun maq, ya zıl maq); qa yı dış (dö-
yün mək, gö rün mək, yu yun maq); 
qar şı lıq-bir gə lik (bo ğuş maq, de-
yiş mək, gü lüş mək); və ic bar (ac-
dır maq, de dirt mək, oxut maq, 
oxut dur maq) feil lə ri lü ğət də ay rı-
ca söz ki mi ve ri lir”.

Zən ni miz cə, “de mək” sö zü nü 
düz gün ya za bi lən (bil mə yən də 
or foq ra fi  ya lü ğə tin dən öy rə nə cək) 
şəxs, “de yil mək”, “de yin mək”, 
“de yin dir mək”, “de yiş mək”, “de-
dirt mək”, “de dirt dir mək” söz lə ri-
ni də düz gün ya za caq. Bu ba xım-
dan, on la rın lü ğət də ay rı ca söz 
ki mi ve ril mə si nə eh ti yac yox dur”. 

“... Lü ğət də bə zən bir sö zün iki 
va riant da ya zı lı şı ve ri lir, ay rı-ay rı 
böl gə lə rin da nı şıq şi və sin də iş lə nən 
söz lə rə rast gə li nir. (Al tun - al tın; 
brah man lar – brəh mən-brəh mə-
nizm-brəh mən lik) və sair və ila xır. 

 Adı çə ki lən lü ğət lə bağ lı ya ran-
mış və ziy yə tin ara dan qal dı rıl ma sı 
məq sə di ilə 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 tə rə fi n dən nəş rə 
ha zır la nan “İş lək or foq ra fi  ya lü ğə-
ti”ndən bir his sə ni (2013-cü il nəş ri 
olan “Azər bay can di li nin or foq ra-
fi  ya lü ğə ti”ilə ya na şı) təq dim edir, 
ya xın ay lar da işıq üzü gö rə cək bu 
nəş rə dair fi  kir və mü la hi zə lə ri ni-
zi, tək lif və irad la rı nı zı göz lə yi rik.

İna nı rırq ki, bir gə səy lə ri miz nə-
ti cə sin də nəş rin ər sə yə gəl mə si nə 
nail ola bi lə rik.
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Re dak si ya mı za oxu cu lar dan, mü-

Əgər be lə ol say dı, “üzük va rı, yün-
gül va rı” söz lə ri “buy nuz va rı, qal-
xan va rı” ki mi yox, ahəng qa nu nu na 
gö rə ”üzük va ri, yün gül va ri” şək-
lin də ya zı lar dı. Ye nə də ahəng qa-
nu nu na tam riayət et mək müm kün 
ol mur. “Va ri” şə kil çi si ilə dü zə lən 
bü tün söz lər “va rı” şək lin də dir. Or-
foq ra fi  ya lü ğə ti nə is ti nad et sək, de-
mə li yik ki, Azər bay can di lin də da ha 
“vari” şə kil çi si möv cud de yil?!”

adam da elə tə səv vür ya ra nır ki, tər-
tib çi lə rin san ki lü ğə tin san ba lı nı, 
həc mi ni və çə ki si ni ar tır maq dan sa-
va yı məq sə di ol ma yıb. Lü ğə tin hər 

Ö
l kə baş çı sı cə nab İl ham Əli ye vin “Azər bay can di lin də 
küt lə vi nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si haq qın da” 12 yan-
var, 2004-cü il ta rix li Sə rən ca mı na əsa sən Azər bay can 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Nə si mi adı na Dil çi lik İns-

ti tu tu tə rə fin dən ha zır lan mış “Azər bay can di li nin or foq ra fi ya 
lü ğə ti” (6-cı nəşr, Ba kı – 2013) öl kə ic ti maiy yə ti və mü tə xəs-
sis lər tə rə fin dən bir mə na lı qar şı lan mır.
Sö zü ge dən nəşr, 2004-cü il də işıq üzü gör müş əv vəl ki or foq-
ra fi ya lü ğə tin dən həc mi nə gö rə fərq lə nir. Be lə ki, əv vəl ki lü-
ğət də 80 mi nə ya xın söz var dı sa, ye ni nəşr də bu söz lə rin sa yı 
110 mi ni ötür. Əla və edil miş söz lə rin ço xu nun, lü ğə tin “Ön-
söz”ün də  “ye ni ya ran mış, ya xud əv vəl ki nəş rə da xil edil mə si 
unu dul muş söz lər” ol du ğu bil di ril sə də, nəşr lə bağ lı mey da-
na çı xan na ra zı lıq la rın və mən fi rəy lə rin əsas sə bəb lə rin dən 
bi ri nin, hə min bu “ ye ni ya ran mış, ya xud əv vəl ki nəş rə da xil 
edil mə si unu dul muş söz lər”dən iba rət ol ma sı dır.

hə min his sə cik lər lə dü zə lən bü tün bir sə hi fə si nə ötə ri nə zər sa lan hər Dıl ğır, dıl ğır laş ma, dıl ğır laş-

Əsas olan nədir:
kəmiyyət, yoxsa keyfiyyət? 

İşlək orfoqrafiya lüğəti (işlənmiş variant)
1. abad

abadan
abadanlanma
abadanlaşdırılma
abadlaşdırılma
abadca
abadetmə
abadlıq
abajur

***
2. abak

abaka, texniki 
banan
abaksial
abalı
abasbəyi (armud 
növü)
abaz (-lar)
abaza (-lar)
abaza dili
abazca
abbası
abbasılıq
Abbasi (-lər) (Sülalə 
adı)
abbat
abbatlıq
abdal
abdalca
abdalilər
abdallıq

***
3. abdar

abdarlıq
abdəst
aberrasiya
abgərdən
Abgül (adam adı)
Abgün (adam adı)
ab-hava

ab-havalı
abxaz (-lar)
abxazca
abı (mavi)
abı-göy
abılıq
abır 
abırlı
abır-həya
abır-həyalı

***
4. abır-ismət

abırlılıq
abırsız
abırsızlıq
abırsızcasına
abı-sarı
abıtəhər
abıyaçalan
abıyaoxşar
abı-yaşıl
abid
abidanə
abidcəsinə
abidə
abidə-bulaq
abidəətrafı
abidəqoyma
abidəli
abidəyanı
abidləşmə
abidlik
abilitasiya
abiotik
abituriyent
abkeş

***
5. abqora

abolisionist
abolisionizm

abonement
abonemetr
abonent
aborigen
abort
abreviatura 
abrikotin
absent
absenteizm
absolyut 

***
6. absolyutizm

absolyutluq
absorbent
absorber
absorbsiometr
absorbsiometriya
absorbsiya
abstraksionizm
abstraksiya
abstrakt
abstraktlıq
abstraktlaşdırılma
absurd
absurdluq
abunə
abunəçi
abzas
ac

***
7. ac-acına

acar (-lar)
acarca
ac-çılpaq
acdırma
acdırmaq
acgödən
acgödənlik
acgöz

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (Bakı şəhəri 2013-cü il)
1. ab

aba
abad
abadan
abadanlanma
abadanlanmaq
abadanlaşdırılma
abadanlaşdırılmaq
abadanlaşdırma
abadanlaşdırmaq
abadanlaşma
abadanlaşmaq
abadanlıq
abadca
abadedən
abadetmə
abadıstan
abadlanma
abadlanmaq
abadlaşdırılma
abadlaşdırılmaq
abadlaşdırma
abadlaşdırmaq
abadlaşma
abadlaşmaq
abadlıq
abajur
abajurlu
abajursuz

***
2. abak

abaka, texniki 
banan
abaksial
abalı
abandon (iqt.)
abasbəyi, armud
abasız
abatment 
abavü-əcdad
abaz (-lar)
abaza (-lar)
abaza dili
abazca

abbası
abbasılıq
abbasi (-lər)
abbat
abbatlıq
abco
abdal
abdalca
abdalcasına
abdalilər
abdallaşma
abdallaşmaq
abdallıq

***
3. abdar

abdarlıq
abdəst
abdəstxana
aberrasiya
abgah
abgərdən
abgül
abgün
abgüşt
ab-hava
ab-havalı
abxaz (-lar)
abxaz-adıgey
abxazca
abxor
abı
abıca
abı-göy
abı-qırmızı 
abılıq
abır
abır-həya
abır-həyalı

***
4. abır-ismət

abırlama
abırlamaq
abırlandırma
abırlandırmaq

abırlanma
abırlanmaq
abırlı
abırlılıq
abırsız
abırsız-abırsız
abırsızca
abırsızcasına
abırsızlıq
abırsızolma
abı-sarı
abıtəhər
abıyaçalan
abıyaoxşar
abı-yaşıl
abi-bəqa
abi-çeşm
abid
abidanə
abidcəsinə
abidə
abidə-bulaq
abidəətrafı
abidəqoyma
abidəli
abidəsiz
abidəyanı
abidləşmə
abidləşmək
abidlik
abi-heyvan
abi-həyat
abi-kasni
abi-kövsər
abilitasiya
abi-niysan
abiogenez 
abiotik
abi-rəvan
abisin
abissal 
abituriyent
abituriyentli
abituriyentsiz

abiyetin
abi-zəmzəm
abi-zindəgani
abkeş

***
5. abqora

abqoralı
abqoralıq
abqorasız
ablativ 
ablyasiya 
abnos, ağac
abolisionist
abolisionizm
abolisiya 
abonement
abonemetr
abonent
abordaj 
aborigen
abort
abortiv
abortivlik 
abpaş
abraziv
abrazivlik
abraziv-maye
abraziya 
abreirasiya
abrek
abreviatura 
abrikotin
abriz
abroqadasiya 
absent
absenteizm
abses 
absida (memar.)
absis 
absolyut 

6. absolyutizm
absolyutluq
absorbent

absorber
absorbsiometr
absorbsiometriya
absorbsiya
absorbsiyaedən
absorbsiyaedici
absorbsiyaetmə
absorbsiyaolunma
abstinensiya
abstraksionizm
abstraksiya
abstrakt
abstraktlaşdırılma
abstraktlaşdırılmaq
abstraktlaşdırma
abstraktlaşdırmaq
abstraktlaşma
abstraktlaşmaq
abstraktlıq
absurd
absurdluq
ab-tab
abtürator 
abuliya 
abunə
abunəçi
abyeşik
abyeşiklik
abzas
abzasdanbaşlama
abzasdanyazma
ac

***
7. ac-acına

acar (-lar)
acarca
ac-çılpaq
acdırma
acdırmaq
acgödən
acgödənlik
acgödənlikedən
acgödənolma
acgöz
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- Xa nım Tho ri, ne cə ol du ki, 
Azər bay ca na gəl di niz?
- Ba kı da uzun il lər dir ki, 

Nor veç hu ma ni tar müəs si sə-
si fəaliy yət gös tə rir. Gən cə-
də mək təb lə rin bi rin də hə min 
təş ki la tın mək təb şu ra sı var. 
Mək təb şu ra sı na al tı ay müd-
də tin də di rek tor ol maq tək li fi  
al dım. Dü şün düm ki, re gionu 
ta nı yı ram və al tı ay qa lıb iş lə-
yə bi lər dim. La kin gün lə rin bir 
gü nü müəl lim lər dən bi ri mə nə 
Ni za mi Gən cə vi nin ya ra dı cı lı ğı 
ilə ta nış edən də da hi şair mə ni 
elə ov sun la dı al tı ay üç il lə əvəz 
olun du. 

- Be lə de mək müm kün sə, Azər-
bay can da da ha çox qal ma-
ğı nı za sə bəb Ni za mi Gən cə vi 
olub?
- Bə li. Bir mə qa mı qeyd edim. 

Ni za mi ya ra dı cı lı ğın dan ilk 
ola raq in gi lis di lin də «Ley li və 
Məc nun» poema sı nın qı sa məz-
mu nu nu oxu dum. İlk təəs sü ra-
tım o idi ki, əsər möh tə şəm ol sa 
da, müəl lif Şeks pir dən tə sir lə-
nə rək ya zıb. La kin müəl li mə 
mə nə Ni za mi nin do ğum ta ri xi-
ni gös tə rən də çox hey rət lən dim. 
O, Şeks pir dən dörd yüz il əv vəl 
ya şa yıb. 

- Hə min gü nə ki mi Ni za mi 
Gən cə vi adı qar şı nı za çıx ma-
mış dı?
- Təəs süf ki, yox. Çün ki 

da hi şair Şərq mə də niy yə ti-
nin nü ma yən də si dir. Klas-
sik Şərq ədə biy ya tın dan yal-
nız «Min bir ge cə» na ğıl la rı 
haq qın da mə lu ma tım var idi.

Son ra Qər bin klas sik müəl lif-
lə ri nin Ni za mi nin əsər lə rin-
dən ne cə bəh rə lən mə yi ba rə də 
müx tə lif mə qa lə lər də oxu dum. 
Be lə lik lə, Ni za mi ya ra dı cı lı ğı-
nın izi nə düş düm. Son ra Elm lər 
Aka de mi ya sı nın pro fes sor la-
rın dan Ni za mi haq qın da da ha 
ət rafl  ı öy rən dim. Dü şün düm, 
da hi in sa nın mə nə vi ir si in gi lis 
di lin də də təb liğ olun ma lı dır və 
odur ki, uşaq lar üçün «Ley li və 
Məc nun» əsə ri nin qı sa ver si ya-
sı nı ha zır la dım. Uy ğun laş dır ma 
ver si ya sı na Ni za mi nin əsər lə ri-
nə çə kil miş mi niatür lə ri də əla-
və et dim. Ha zır la dı ğım ver si ya 
nəin ki uşaq lar, hətt  a müəl lim lər 
tə rə fi n dən də bə yə nil di və mə nə 
tək lif gəl di ki, əsər Kuk la teat-
rın da da səh nə ləş di ril sin. Gən cə 
Döv lət Kuk la Teat rı nın kol lek ti-
vin dən kuk la lar dan ne cə is ti fa də 
et mə yi öy rən dik və mək təb də 
«Ley li və Məc nun» ope ra sı nın 
bə zi mu si qi par ça la rın dan is ti-
fa də et mək lə əsə ri in gi lis di lin də 
səh nə yə qoy duq. Ta ma şa ha mı 
tə rə fi n dən müs bət qar şı lan dı.

- Ki ta bın da ər sə yə gəl mə si bu 
zə ru rət dən ya ran dı?

- Söz süz... Ta ma şa nı gö rən lər, 
uy ğun laş dır ma dan xə bə ri olan-
lar söy lə yir di lər ki, bun lar müt ləq 
ki tab şək lin də çıx ma lı dır. Çün ki 
uy ğun laş dır ma sa də ka ğız lar üzə-
rin də idi. Bir də fə Nor veç sə fi  ri 
mək tə bə sə fər et di və o, sa də ka-
ğız la rı gör dü. De di ki, mən bu nu 
ki tab şək lin də qo naq la ra təq dim 
et mək is tə yi rəm. Təəc cü büm se-
vin ci mə qa rış dı. Son ra dost la rım 
Ba kı da mə ni di zay ner lə ta nış et-
di lər. Ki tab üç dil də ha zır la nıb. Ki-
tab da «Ley li və Məc nun» poema-
sı nın uşaq lar üçün uy ğun laş dır ma 
ver si ya sı ilə ya na şı, da hi şairin qı-
sa tər cü me yi-ha lı, afo rizm lə ri də 
yer alıb. Ki ta ba gən cə li uşaq lar 
tə rə fi n dən in gi lis di lin də kuk la 
ta ma şa sı nın DVD-si də əla və olu-
nub.  Qeyd edim ki, ki ta bın ər sə yə 
gəl mə si o qə dər də asan ol ma dı. 
Onu ha zır la maq  mə nə al tı ilə ba-
şa gəl di. Çün ki çə tin idi. İlk kö mə-
yim Nor veç sə fi r li yin dən gəl di. 
Son ra Qa nun nəş riy ya tı da ki ta bın 
ça pı na dəs tək gös tər di. Sə mi mi 
de yim ki, bu işim dən bö yük zövq 
al mı şam. Dü şü nü rəm ki, ki ta bım 
Azər bay can mə də niy yə ti nin «bə-
ləd çi lə rin dən» bi ri dir.

- Ki tab oxu cu la rın ix ti ya rı na 
nə za man ve ril di?
- Üç il bun dan qa baq Euro vi-

sion ərə fə sin də Fi lar mo ni ya da beş 
yüz qo na ğın iş ti ra kı ilə Nor ve çin 
Müs tə qil lik Gü nü ke çi ril di. Mə nə 
də şə rait ya rat dı lar ki, mə ra sim də 
ki ta bı təq dim elə bi lim. Ötən il ki-
tab Ba kı da “Hu may” mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb. Tə bii ki, ki tab lar-
dan Nor ve çə də apar mı şam və 
ora da dost la rı ma, iş ti rak et di yim 
bey nəl xalq təd bir lər də iş ti rak çı-

la ra təq dim et mi şəm. Ha zır da 
Nor ve çin Təh sil Na zir li yi ilə 
əla qə lər qur ma ğa baş la mı şam. 
İs tər dim ki, Ni za mi ya ra dı cı-
lı ğı dərs lik lə rə düş sün. Bu, 
uzun yol ol sa da bu nu et-
mə yə ça lı şa cam. Çün ki Lat-
vi ya nın keç miş Pre zi den ti, 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl-
xalq Mər kə zi nin həm səd-
ri Var ya Vi ke-Fray ber qa 
da kol lec proq ram la rın da 

Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın 
yer al ma sı nı mü hüm 
he sab edir. 
- Ni za mi Gən cə vi 

Bey nəl xalq Mər kə zi 
ilə əla qə lə ri niz dən söz 

aç ma ğı nı zı is tər dik...
- Hə lə Gən cə də ya-

şa yar kən dost la rım 
mə ni mər kə zin baş ka ti bi 
Röv şən Mu ra dov la ta nış et-

di lər. Ye ri gəl miş kən, ki ta-
bın məs lə hət çi lə rin dən bi ri də 
odur. Hətt  a R.Mu ra dov ki ta-
bın nəş ri nə də dəs tək ol du.

Mər kə zin təş ki lat çı lı ğı ilə hər il Ba-
kı da ke çi ri lən Qlo bal Açıq Cə miy-
yət lər Fo ru mu na də vət olu nu ram. 
Bu təd bir lər va si tə si ilə mən bu ra-
da iş ti rak edən müx tə lif öl kə lə rin 
nü ma yən də lə ri nə ki ta bı təq dim 
edi rəm. Ki tab İs gən də riy yə Ki tab-
xa na sı nın di rek to ru, Ni za mi Gən-
cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin həm-
səd ri İs ma yıl Se ra gəl di nin bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olub. Ha zır da ki-
ta bın bir ne çə nüs xə si İs gən də riy-
yə Ki tab xa na sın da yer alır. Bil di-
yi niz ki mi, İ.Se ra gəl din də Ni za mi 
Gən cə vi yə ki tab həsr edib. 

- Ma raq lı dır, Ni za mi ya ra dı-
cı lı ğın da si zi ilk ön cə özü nə 
çə kən nə ol du? 
- Hə qi qi sev gi. Ni za mi nin Xəm-

sə si haq qın da oxu yan da, onun 
fəl sə fə si ilə ta nış olan da gör düm 
ki, əsər lə rin də eş qi, əda lə ti, in sa-
na ver di yi də yə ri tə rən nüm edir. 
Həm çi nin əsər lə rin də ti ran lı ğa 
qar şı söy lə di yi fi  kir lər bu gün də 
müx tə lif tə bə qə dən olan in san lar 
üçün ak tual dır. O fi  kir lər san ki 
bir növ müasir döv rü müz üçün 
is ma rıc dır. Dü şü nü rəm ki, məhz 
Ni za mi şəx siy yə ti Şərq və Qərb 
mə də niy yə ti ara sın da kör pü dür. 

- Ye ri gəl miş kən, Ni za mi dən 
baş qa da ha han sı Azər bay can 
klas sik lə ri nin ya ra dı cı lıq la rı 
ilə ta nış sı nız?
- Mə həm məd Fü zu li nin, Məs-

hə ti Gən cə vi nin, İma dəd din Nə-
si mi nin bə zi ya ra dı cı lıq nü mu-
nə lə ri ni oxu mu şam. On la rın da 
poezi ya sı Qərb mə də niy yə ti nə 
bö yük tə sir gös tə rib.

- Xa nım Tho ri, bil di yi niz ki mi, 
Azər bay can la Nor veç əla qə lə-
ri nin ta ri xi qə dim dövr lə rə ge-
dib çı xır. Hətt  a gör kəm li ant-
ro po loq - alim Tur He yer dal da 
bu fak tı təs diq lə yir di. Siz ne cə 
dü şü nür sü nüz? Bəl kə öl kə mi zə 
bağ lı lı ğı nı zın kö kün də vi kinq-
lər da ya nır?  
- Mən özüm də Qo bus tan da 

ol mu şam, or da kı pet roq lifl  ə ri 
gör mü şəm, haq qın da oxu mu-
şam. Hətt  a Şə ki yə, Kiş kən di nə 
get mi şəm. Biz ta rix dən də bi li-
rik ki, Skan di na vi ya vi kinq lə ri 
gə mi lə ri ilə Vol qa ça yı va si tə si  
ilə Xə zər də ni zi nə qə dər gə lib 
çı xıb lar. Qə dim ta rix ki ta bın da 
Azər bay can haq qın da ya zı lıb. 
Ki tab da «A zər bay can» sö zü ol-
du ğu ki mi qeyd edil mə sə də, As 
tor pa ğı və ya Asi ya, As ca maatı, 
Şərq lə Qa ra də ni zin ara sın da 
olan bir mə kan ki mi qeyd edi lib. 
Bu ra elə Azər bay can dır. Nor veç-
də «S no ra sa qa» ad lı qə dim ta rix 
ki ta bı vi kinq lər dən bəhs edir. 
Or da da bu haq da ya zı lıb. Təəc-
cüb lü de yil ki, Tur He yer da lın 
da fi k ri ona kök lə nir. Odur ki, 
o, Azər bay ca na də fə lər lə sə fər 
edib və hətt  a Pre zi dent Hey dər 
Əli yev lə də gö rü şüb. T.He yer dal 
Azər bay ca nın şi mal-qər bin də 
ya şa yan udin lər haq qın da ki-
tab ya zıb. Udin xal qı nın baş çı sı 
Udin olub və biz bu haq da Nor-
ve çin ta rix ki ta bın da oxu mu şuq. 
Ki tab da udin lə rin Azə ray can dan 
ne cə get mə sin dən, Av ro pa dan 
keç mək lə İç ve çə gəl mə sin dən 
da nı şı lır. De yə bil mə rəm ki, bu 
hə qi qət dir yox sa yox, bəl kə də 
sa də cə, əf sa nə dir, la kin Udin 
Nor ve çin qə dim mif qəh rə ma nı 
olan Odin lə səs lə şir. Bu fakt çox 
ma raq lı dır... 

- Siz 9 il Azər bay can da ya şa-
mı sız. Heç şüb hə siz, bu il lər 
ər zin də Azər bay can əha li si ilə 
qay na yıb qa rış mı sız...
- Bə li üç il Gən cə də, al tı il isə 

Ba kı da ya şa mı şam. De di yim 
ki mi ki ta bı ha zır la maq mə nə 
al tı ilə ba şa gəl di. Əsa sən azər-
bay can lı lar la bir lik də qa lır dım. 
Mən on lar dan qo naq pər vər li yi 
öy rən dim. Ümu miy yət lə, Ni-
za mi nin fəl sə fə si nə is ti na dən 
bu öl kə nin ar zu la rı, ümid lə ri 
və hə qi qi sev gi si ni öy rən dim. 
Ye mək lə ri nə gə lin cə isə de yə 
bi lə rəm ki, çox dad lı dır. Ba kı-
da, Gən cə də, hətt  a Şə ki də, Nic, 
Kiş kənd lə rin də dost la rım var. 
Azər bay ca na bağ lı lı ğım dan və 
sev gim dən dir ki, Os lo da kı mən-
zi lim də otaq la rın bi ri ni iki azər-
bay can lı qız tə lə bə lə ri nə ki ra yə 
ver mi şəm. Bi lir si niz, dün ya o 
qə dər də bö yük de yil və in san-
lar gə lə cək lə ri, sev gi lə ri, ümid-
lə ri üçün bir-bi ri lə ri nə çox bağ lı 
ol ma lı dır lar.. 

Ül viy yə HEY DƏ RO VA

Ragn hild Tho ri ilə bu gün lər də ger çək lə-
şən IV Bey nəl xalq Ki tab Fes ti va lın da ta nış 
ol dum. O, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
tə rə fin dən fes ti va la də vət olun du ğun dan 

tax ça la rın bi rin də ki ta bı nı təq dim edir di. Ki tab da hi 
Ni za mi Gən cə vi nin «Ley li və Məc nun» poema sı nın qı-
sal dıl mış for ma sı idi. Xa nım Tho ri  ilə aya qüs tü söh bət 
za ma nı o, tər tib et di yi ki ta bı gös tə rə rək, Şeyx Ni za mi-
dən o qə dər ürək lə da nış dı ki, mə nə elə gəl di ki, qar şım da 
da ya nan uzaq, so yuq Nor veç dən yox, elə da hi şairin 
Və tə nin dən dir. 
Nə giz lə dim, xa nı mın Ni za mi haq qın da 
is ti söz lə ri ürə yi mi qız dır dı və qə ra ra 
gəl dim ki, onun la da ha ra hat bir vaxt-
da gö rü şüm. Xa nım Tho ri dən əla qə 
nöm rə si ni is tə yən də mə nə vi zit və-
si qə si ni təq dim et di. Və si qə də elə 
be lə cə də ya zıl mış dı: - Adap ted 
Ni za mi Gan ja vi «Leili and Mej-
nun», yə ni Ni za mi Gən cə vi nin 
«Ley li və Məc nun »u nu uy ğun-
laş dı ran.
Oxu ya ca ğı nız mü sa hi bə dən də 
gö rün dü yü ki mi onun la gö rü-
şüb, sual la rı mı ün van la dım 
və söh bə tin so nun da xa nım-
dan tər cü me yi- ha lı nı is tə-
dim ki, mü sa hi bə ni təq dim 
edən də haq qın da ət raf lı 
ya za bi lim. O, üzün də ki tə-
bəs sü mü kə na ra qoy ma dan 
eti raz et di. De di ki, mə nim 
fəaliy yə tim bir o qə dər önəm li 
de yil. Sa də cə, yaz ki, «Ley li və 
Məc nun »un uşaq lar üçün ver si ya-
sı nı uy ğun laş dı rıb. Gö rü nür, dün ya-
nın müx tə lif öl kə lə rin də ki ta bı nı se-
və-se və təq dim edən, ey ni za man da 
Azər bay can ədə biy ya tı nı, mə də niy-
yə ti ni ta nı dan nor veç li xa nım üçün 
ən önəm li si il lər ər zin də gör dü yü 
iş lər de yil, da hi Ni za mi dir...

- Ki tab oxu cu la rın ix ti ya rı na 
nə za man ve ril di?
- Üç il bun dan qa baq Euro vi-

sion ərə fə sin də Fi lar mo ni ya da beş 
yüz qo na ğın iş ti ra kı ilə Nor ve çin 
Müs tə qil lik Gü nü ke çi ril di. Mə nə 
də şə rait ya rat dı lar ki, mə ra sim də 
ki ta bı təq dim elə bi lim. Ötən il ki-
tab Ba kı da “Hu may” mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb. Tə bii ki, ki tab lar-
dan Nor ve çə də apar mı şam və 
ora da dost la rı ma, iş ti rak et di yim 
bey nəl xalq təd bir lər də iş ti rak çı-

la ra təq dim et mi şəm. Ha zır da 
Nor ve çin Təh sil Na zir li yi ilə 
əla qə lər qur ma ğa baş la mı şam. 
İs tər dim ki, Ni za mi ya ra dı cı-
lı ğı dərs lik lə rə düş sün. Bu, 
uzun yol ol sa da bu nu et-
mə yə ça lı şa cam. Çün ki Lat-
vi ya nın keç miş Pre zi den ti, 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl-
xalq Mər kə zi nin həm səd-
ri Var ya Vi ke-Fray ber qa 
da kol lec proq ram la rın da 

Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın 
yer al ma sı nı mü hüm 
he sab edir. 
- Ni za mi Gən cə vi 

Bey nəl xalq Mər kə zi 
ilə əla qə lə ri niz dən söz 

aç ma ğı nı zı is tər dik...
- Hə lə Gən cə də ya-

şa yar kən dost la rım 
mə ni mər kə zin baş ka ti bi 
Röv şən Mu ra dov la ta nış et-

di lər. Ye ri gəl miş kən, ki ta-
bın məs lə hət çi lə rin dən bi ri də 
odur. Hətt  a R.Mu ra dov ki ta-
bın nəş ri nə də dəs tək ol du.

agn hild Tho ri ilə bu gün lər də ger çək lə-
şən IV Bey nəl xalq Ki tab Fes ti va lın da ta nış 
ol dum. O, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
tə rə fin dən fes ti va la də vət olun du ğun dan 

tax ça la rın bi rin də ki ta bı nı təq dim edir di. Ki tab da hi 
Ni za mi Gən cə vi nin «Ley li və Məc nun» poema sı nın qı-
sal dıl mış for ma sı idi. Xa nım Tho ri  ilə aya qüs tü söh bət 
za ma nı o, tər tib et di yi ki ta bı gös tə rə rək, Şeyx Ni za mi-
dən o qə dər ürək lə da nış dı ki, mə nə elə gəl di ki, qar şım da 
da ya nan uzaq, so yuq Nor veç dən yox, elə da hi şairin 

Nə giz lə dim, xa nı mın Ni za mi haq qın da 
is ti söz lə ri ürə yi mi qız dır dı və qə ra ra 
gəl dim ki, onun la da ha ra hat bir vaxt-
da gö rü şüm. Xa nım Tho ri dən əla qə 
nöm rə si ni is tə yən də mə nə vi zit və-
si qə si ni təq dim et di. Və si qə də elə 
be lə cə də ya zıl mış dı: - Adap ted 
Ni za mi Gan ja vi «Leili and Mej-
nun», yə ni Ni za mi Gən cə vi nin 
«Ley li və Məc nun »u nu uy ğun-

Oxu ya ca ğı nız mü sa hi bə dən də 
gö rün dü yü ki mi onun la gö rü-
şüb, sual la rı mı ün van la dım 
və söh bə tin so nun da xa nım-
dan tər cü me yi- ha lı nı is tə-

bəs sü mü kə na ra qoy ma dan 
eti raz et di. De di ki, mə nim 
fəaliy yə tim bir o qə dər önəm li 
de yil. Sa də cə, yaz ki, «Ley li və 
Məc nun »un uşaq lar üçün ver si ya-
sı nı uy ğun laş dı rıb. Gö rü nür, dün ya-
nın müx tə lif öl kə lə rin də ki ta bı nı se-
və-se və təq dim edən, ey ni za man da 
Azər bay can ədə biy ya tı nı, mə də niy-
yə ti ni ta nı dan nor veç li xa nım üçün 
ən önəm li si il lər ər zin də gör dü yü 
iş lər de yil, da hi Ni za mi dir...

- Ki tab oxu cu la rın ix ti ya rı na 
nə za man ve ril di?
- Üç il bun dan qa baq Euro vi-

sion ərə fə sin də Fi lar mo ni ya da beş 
yüz qo na ğın iş ti ra kı ilə Nor ve çin 
Müs tə qil lik Gü nü ke çi ril di. Mə nə 
də şə rait ya rat dı lar ki, mə ra sim də 
ki ta bı təq dim elə bi lim. Ötən il ki-
tab Ba kı da “Hu may” mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb. Tə bii ki, ki tab lar-
dan Nor ve çə də apar mı şam və 
ora da dost la rı ma, iş ti rak et di yim 
bey nəl xalq təd bir lər də iş ti rak çı-

la ra təq dim et mi şəm. Ha zır da 
Nor ve çin Təh sil Na zir li yi ilə 
əla qə lər qur ma ğa baş la mı şam. 
İs tər dim ki, Ni za mi ya ra dı cı-
lı ğı dərs lik lə rə düş sün. Bu, 
uzun yol ol sa da bu nu et-
mə yə ça lı şa cam. Çün ki Lat-
vi ya nın keç miş Pre zi den ti, 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl-
xalq Mər kə zi nin həm səd-
ri Var ya Vi ke-Fray ber qa 
da kol lec proq ram la rın da 

Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın 

Bey nəl xalq Mər kə zi 
ilə əla qə lə ri niz dən söz 

aç ma ğı nı zı is tər dik...
- Hə lə Gən cə də ya-

şa yar kən dost la rım 
mə ni mər kə zin baş ka ti bi 
Röv şən Mu ra dov la ta nış et-

di lər. Ye ri gəl miş kən, ki ta-
bın məs lə hət çi lə rin dən bi ri də 
odur. Hətt  a R.Mu ra dov ki ta-
bın nəş ri nə də dəs tək ol du.

agn hild Tho ri ilə bu gün lər də ger çək lə-
şən IV Bey nəl xalq Ki tab Fes ti va lın da ta nış 
ol dum. O, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
tə rə fin dən fes ti va la də vət olun du ğun dan 

tax ça la rın bi rin də ki ta bı nı təq dim edir di. Ki tab da hi 
Ni za mi Gən cə vi nin «Ley li və Məc nun» poema sı nın qı-
sal dıl mış for ma sı idi. Xa nım Tho ri  ilə aya qüs tü söh bət 
za ma nı o, tər tib et di yi ki ta bı gös tə rə rək, Şeyx Ni za mi-
dən o qə dər ürək lə da nış dı ki, mə nə elə gəl di ki, qar şım da 
da ya nan uzaq, so yuq Nor veç dən yox, elə da hi şairin 

Nə giz lə dim, xa nı mın Ni za mi haq qın da 
is ti söz lə ri ürə yi mi qız dır dı və qə ra ra 
gəl dim ki, onun la da ha ra hat bir vaxt-
da gö rü şüm. Xa nım Tho ri dən əla qə 
nöm rə si ni is tə yən də mə nə vi zit və-
si qə si ni təq dim et di. Və si qə də elə 
be lə cə də ya zıl mış dı: - Adap ted 
Ni za mi Gan ja vi «Leili and Mej-
nun», yə ni Ni za mi Gən cə vi nin 
«Ley li və Məc nun »u nu uy ğun-

Oxu ya ca ğı nız mü sa hi bə dən də 
gö rün dü yü ki mi onun la gö rü-
şüb, sual la rı mı ün van la dım 
və söh bə tin so nun da xa nım-

eti raz et di. De di ki, mə nim 
fəaliy yə tim bir o qə dər önəm li 
de yil. Sa də cə, yaz ki, «Ley li və 
Məc nun »un uşaq lar üçün ver si ya-
sı nı uy ğun laş dı rıb. Gö rü nür, dün ya-
nın müx tə lif öl kə lə rin də ki ta bı nı se-
və-se və təq dim edən, ey ni za man da 
Azər bay can ədə biy ya tı nı, mə də niy-
yə ti ni ta nı dan nor veç li xa nım üçün 
ən önəm li si il lər ər zin də gör dü yü 

“Nizami yaradıcılığı 
məni elə ovsunladı ki...”

Ragnhild Thori:



“Hə yat xalq oyun la rı na bən-
zə yir: bə zi lə ri ora ya rış maq, 
baş qa la rı al ver üçün gə lir. Ən 
xoş bəxt lər isə ora ta ma şa et mək 
üçün gə lir. Hə yat da da elə dir: 
bə zi lə ri qul ki mi do ğu la raq şöh-
rət, sər vət hə ri si olur, fi  lo sofl  ar 
isə an caq hə qi qə tin acı dır lar”. 

Bu söz lə rin müəl li fi  məş hur 
fi  lo sof, ri ya ziy yat çı, hə kim və 
mis tik Pi fa qor dur (era mız dan 
əv vəl 540-500-cü il lər). Rə va yət-
lə rə gö rə, məhz onun di lin dən 
dün ya ilk də fə mə na sı “müd rik-
lik aşi qi” olan “fi  lo sof” kəl mə si-
ni eşi dib. Pi fa qor de yir di ki, yer 
üzün də müd rik yox dur, zi ra in-
sa nın gü cü hər şe yə ça ta bil məz 
– onun edə bi lə cə yi ye ga nə şey 
müd rik li yə can at ma sı dır.

Pi fa qor Sa mos ad la nan yu nan 
ada sın da dün ya ya gə lib, la kin 
bö yü yən dən son ra elm öy rən-
mə yin acı ol du ğun dan və tə ni-
ni tərk edir ki, sə ya hə tə çı xa raq 
həm el lin lə rin (qə dim yu nan la-
rın), həm də baş qa xalq la rın və 
din lə rin müəm ma la rı na va qif 
ol sun. O, Mi sir ka hin lə ri nin, 
xal dey lə rin və Fi ni ki ya maq la rı-
nın ya nın da ri ya ziy ya tın əlifb  a-
sı nı öy rə nir; rə qəm lər lə dün ya nı 
ya ra dan il kin ma te ri ya ara sın da 
bağ lı lı ğı, o cüm lə dən ruh la rın 
can dan-ca na köç mə si haq da tə-
səv vür lə rə yi yə lə nir, ha be lə bir 
çox mis tik ri tual lar dan xə bər tu-
tur.

Pi fa qo run özü de yir di ki, in-
di ki hə ya tın dan bir ne çə hə-
yat qa baq o, Her mes ad la nan 
tan rı nın oğ lu imiş və ata sı ona 
ölüm süz lük is tis na ol maq-
la, han sı ne mə ti is tə sə seç mə-
yi tək lif edir. Pi fa qor isə on dan 
bü tün hə yat la rı ər zin də ba şı na 
gə lən lə rin ha mı sı nı xa tır la ma-
sı nı is tə yir və elə bu nu da alır. 
Keç miş hə yat la rı nın ha mı sın-
da olan la rı xa tır la ma ğı alim öz 
şa gird lə rin dən də tə ləb edir di.
Pi fa qo run mək tə bi İta li ya nın cə-
nu bun da yer lə şən Kro ton şə hə-
rin də idi.

Bu mək təb də təd-
ris cid di iye rar xi ya və 
onun tə mə li ni qo yan 
müəl li mə tam ta be çi lik 
prin si pi nə əsas la nır dı. Pi fa qor 
öz mək tə bi nə heç də ha mı nı qə-
bul et mir di, çün ki onun əqi də si-
nə gö rə, bi lik lə rə yal nız seç mə 
in san lar, yə ni sa vad al ma ğa 
haq qı çat dı ğı nı is bat elə miş 
gənc lər yi yə lə nə bi lər. Təh-
si lin ilk beş ili ni onun tə lə-
bə lə ri su sa raq, Pi fa qo run 
özü nü gör mə dən nitq lə ri ni 
din lə mək lə ke çi rir di lər. Və yal-
nız bu ağır sı naq dan çı xan dan 
son ra ne çə il lər dən bə ri eşit dik-
lə ri sə sin sa hi bi ni gö rür, onun la 
söh bət edir di lər.

Fa les hər şe yin əsa sın da su-
yun, Pi fa qor isə rə qəm lə rin 
dur du ğu nu söy lə yir. Ona gö-
rə də Pi fa qor tə li mi nin əsa sı nı 
rə qəm lər haq qın da elm təş kil 
edir. Onun rə qəm lə ri yal nız 
hən də si fi  qur lar la de yil, həm də 
dün ya da var olan hər bir şey-
lə əla qə dar dır. Bu əla qə ni alim 
öz qeyd lə rin də be lə şərh edir: 
“Hər şe yin baş lan ğı cı bir lik dir, 
va hid dir; hər şe yə sə bəb olan 
bir li yin ya nın da qey ri-müəy-
yən iki lik du rur; bir lik və qey-
ri-müəy yən iki lik dən rə qəm lər 
do ğur; rə qəm lər dən nöq tə lər; 
nöq tə lər dən xət lər; xət lər dən 
yas tı fi  qur lar; yas tı fi  qur lar dan 
həcm li fi  qur lar; on lar dan his siy-
yat la qav ra nı lan cism lər ya ra nır 
ki, on la rın da əsa sın da dörd ün-
sür – od, su, tor paq və ha va du-
rur; on lar yer lə ri ni də yi şib dövr 
edə rək kaina tı ya ra dır – can lı, 
şüur lu, kü rə şə kil li bu kaina tın 
or ta sın da Yer du rur və Ye rin 
özü də kü rə şək lin də dir və hər 
tə rə fi n dən məs kun la şıb”.

Pi fa qor de yir di ki, hə yat da 
hər şey rə qəm lə rə uy ğun dur: 
mə sə lən, bir, iki, üç və dörd rə-
qəm lə ri nin hən də si yo zu mu 
nöq tə, xətt , kvad rat və kub dur. 
Bu rə qəm lə rin cə mi “on” edir. 
Pi fa qor çu lar on rə qə mi ni İla hi 
ma hiy yə ti ifa də edən ideal rə-
qəm sa yır dı lar. 

Bi zə in di Pi fa qo run qə naət lə ri 
çox sa də lövh, bəl kə də gül mə li 
gə lə bi lər, la kin bu nu da nə zə rə 
al ma lı yıq ki, dün ya nın əsa sın-
da, hə qi qə tən də, ri ya zi – həm 

rə qəm sal, həm də hən də si 
– nis bət lər du rur. Bu na ki, 
ar tıq heç kə sin şüb hə si yox-
dur!

Pi fa qor həm də mu si qi 
har mo ni ya sı nın əsas lan dı ğı 

rə qəm nis bət lə ri ni də ix ti ra 
edib: mu si qi qam ma sı nın 

in ter val la rı 1:2, 2:3 
və 3:4 ki mi ifa də 

olu na bi lər. 

Hət ta xoş bəxt lik mə sə lə si ni 
də Pi fa qor “rə qəm lə rin mü-
kəm məl li yi nə yi yə lən mək lə” 
bağ la yır dı. Ma raq lı dır ki, alim 
hi po te nu zun kvad ra tı nın ka-
tet lər kvad ra tı nın cə mi ol du-
ğu nu aş kar edən də, tan rı la ra 
bö yük qur ban lar ver miş di.

Rə qəm lə rə be lə mü na si bə-
ti an la maq olar. Bu nun üçün 
bil mə li yik ki, Pi fa qo run in san 
ca nı haq da tə li min də o, ca nın 
üç his sə dən iba rət ol du ğu qə-
naətin də idi: ağıl, şüur və eh-
ti ras. Özü də ağıl və eh ti ras 
baş qa can lı la ra da xas dır, la kin 
şüur yal nız in san ca nın da ola 
bi lər. Eh ti ras in sa nın mə həb bət, 
ya xud nif rət ki mi güc lü hiss lə-
rin dən iba rət dir və Pi fa qo run 
fi k rin cə, ürək də yer lə şir. “Ağıl” 
de yən də, o, alə min duy ğu lar la 
ana li zi ni, “şüur” de yən də isə 
dün ya nın ma hiy yə ti və onun 
qa nun la rı üzə rin də ay rın tı lı 
dü şün mək ba ca rı ğı nı nə zər də 
tu tur du. Ca nın məhz bu qis mi-
ni Pi fa qor ölüm süz, bü tün qa-
lan la rı nı isə mü vəq qə ti sa yır dı. 
Rə qəm lər isə də yiş kən real lıq-
dan qə tiy yən ası lı ol ma yan elə 
bir alət dir ki, şüur on dan is ti fa-
də edə bi lər.

Pi fa qo ra gö rə rə qəm lə rin bir-
bi riy lə ahəng dar nis bə ti üzə rin-
də həm də mü nəz zəm Kos mos 
qə rar tu tur: 1 (sər həd- sər həd-
siz lik), 2 (tək-cüt) 3 (va hid-çox), 
4 (sağ-sol) 5 (ki şi-qa dın, 6 (sü-
ku nət-hə rə kət), 7 (düz-əy ri), 8 
(işıq-zül mət), 9 (xe yir-şər), 10 
(kvad rat-düz bu caq lı).   

Pi fa qor de yir di ki, xoş bəxt 
o in san dır, qəl bi mər hə mət-
li ol sun, la kin hü zur ha lın da 
onu hiss et mə sin, duy ma sın. 
O dü şü nür dü ki, in san yal nız 
müəy yən güc sərf et mək lə əsas 
və zi fə nin öh də sin dən gə lə bi-
lər: yə ni hər şey də öz qə də ri nə 
riayət edər. 

Pi fa qor özün dən son ra “düz-
gün ya şa maq” üçün xey li töv-
si yə lər qo yub: “Tan rı la ra dua 
edə rək, yal va ra raq nə lər sə is-
tə mək ol maz, zi ra xey ri mi zin 
nə də ol du ğu nu bil mi rik; nə 
ye mək də, nə iç mək də if ra ta 
var maq, tan rı la ra and iç mək 
ol maz; ça lış ma lı sı nız ki, ima-
nı nız söz lə ri niz lə düz gəl sin; 
dav ra nış da elə ol ma lı sı nız ki, 
dost la rı nı zı düş mə nə, düş-
mən lə ri ni zi dos ta çe vir mə yə-
si niz; qa nu na yar dım et mə li, 
qa nun suz luq la mü ba ri zə apar-
ma lı sı nız”.

Bir ma raq lı mə qam isə bu dur 
ki, “baş la maq işin ya rı sı dır” de-
yi mi də Pi fa qo run di lin dən çı-
xıb. Onun tə li mi nin ay rı-ay rı 
ele ment lə ri ni biz ta ri xən xris-
tian qnos sik lə rin də, mü səl man 
su fi  lə rin də, yə hu di ka ba list lə-
rin də, Av ro pa nın di ni or den lə-
rin də, ma son lar da, müasir ezo-
te rik lə rin ça lış ma la rın da iz lə yə 
bi lə rik.
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hər şey rə qəm lə rə uy ğun dur: 
mə sə lən, bir, iki, üç və dörd rə-

nöq tə, xətt , kvad rat və kub dur. 
Bu rə qəm lə rin cə mi “on” edir. 
Pi fa qor çu lar on rə qə mi ni İla hi 
ma hiy yə ti ifa də edən ideal rə-

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

bul et mir di, çün ki onun əqi də si-

bə lə ri su sa raq, Pi fa qo run 

bir li yin ya nın da qey ri-müəy-

al ma lı yıq ki, dün ya nın əsa sın- üç his sə dən iba rət ol du ğu qə-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 et mək də dir.

Bu mək təb də təd-
ris cid di iye rar xi ya və 
onun tə mə li ni qo yan 
müəl li mə tam ta be çi lik 
prin si pi nə əsas la nır dı. Pi fa qor 
öz mək tə bi nə heç də ha mı nı qə-
bul et mir di, çün ki onun əqi də si-
nə gö rə, bi lik lə rə yal nız seç mə 
in san lar, yə ni sa vad al ma ğa 
haq qı çat dı ğı nı is bat elə miş 
gənc lər yi yə lə nə bi lər. Təh-
si lin ilk beş ili ni onun tə lə-
bə lə ri su sa raq, Pi fa qo run 
özü nü gör mə dən nitq lə ri ni 
din lə mək lə ke çi rir di lər. Və yal-
nız bu ağır sı naq dan çı xan dan 
son ra ne çə il lər dən bə ri eşit dik-
lə ri sə sin sa hi bi ni gö rür, onun la 
söh bət edir di lər.

Fa les hər şe yin əsa sın da su-
yun, Pi fa qor isə rə qəm lə rin 
dur du ğu nu söy lə yir. Ona gö-
rə də Pi fa qor tə li mi nin əsa sı nı 
rə qəm lər haq qın da elm təş kil 
edir. Onun rə qəm lə ri yal nız 
hən də si fi  qur lar la de yil, həm də 
dün ya da var olan hər bir şey-
lə əla qə dar dır. Bu əla qə ni alim 
öz qeyd lə rin də be lə şərh edir: 
“Hər şe yin baş lan ğı cı bir lik dir, 
va hid dir; hər şe yə sə bəb olan 
bir li yin ya nın da qey ri-müəy-
yən iki lik du rur; bir lik və qey-
ri-müəy yən iki lik dən rə qəm lər 
do ğur; rə qəm lər dən nöq tə lər; 
nöq tə lər dən xət lər; xət lər dən 
yas tı fi  qur lar; yas tı fi  qur lar dan 
həcm li fi  qur lar; on lar dan his siy-
yat la qav ra nı lan cism lər ya ra nır 
ki, on la rın da əsa sın da dörd ün-
sür – od, su, tor paq və ha va du-
rur; on lar yer lə ri ni də yi şib dövr 
edə rək kaina tı ya ra dır – can lı, 
şüur lu, kü rə şə kil li bu kaina tın 
or ta sın da Yer du rur və Ye rin 
özü də kü rə şək lin də dir və hər 
tə rə fi n dən məs kun la şıb”.

al ma lı yıq ki, dün ya nın əsa sın-
da, hə qi qə tən də, ri ya zi – həm 

rə qəm sal, həm də hən də si 
– nis bət lər du rur. Bu na ki, 
ar tıq heç kə sin şüb hə si yox-
dur!

Pi fa qor həm də mu si qi 
har mo ni ya sı nın əsas lan dı ğı 

rə qəm nis bət lə ri ni də ix ti ra 
edib: mu si qi qam ma sı nın 

in ter val la rı 1:2, 2:3 
və 3:4 ki mi ifa də 

olu na bi lər. 

üç his sə dən iba rət ol du ğu qə-
naətin də idi: ağıl, şüur və eh-
ti ras. Özü də ağıl və eh ti ras 
baş qa can lı la ra da xas dır, la kin 
şüur yal nız in san ca nın da ola 
bi lər. Eh ti ras in sa nın mə həb bət, 
ya xud nif rət ki mi güc lü hiss lə-
rin dən iba rət dir və Pi fa qo run 
fi k rin cə, ürək də yer lə şir. “Ağıl” 
de yən də, o, alə min duy ğu lar la 
ana li zi ni, “şüur” de yən də isə 
dün ya nın ma hiy yə ti və onun 
qa nun la rı üzə rin də ay rın tı lı 
dü şün mək ba ca rı ğı nı nə zər də 
tu tur du. Ca nın məhz bu qis mi-
ni Pi fa qor ölüm süz, bü tün qa-
lan la rı nı isə mü vəq qə ti sa yır dı. 
Rə qəm lər isə də yiş kən real lıq-
dan qə tiy yən ası lı ol ma yan elə 
bir alət dir ki, şüur on dan is ti fa-
də edə bi lər.

Pi fa qo ra gö rə rə qəm lə rin bir-
bi riy lə ahəng dar nis bə ti üzə rin-
də həm də mü nəz zəm Kos mos 
qə rar tu tur: 1 (sər həd- sər həd-
siz lik), 2 (tək-cüt) 3 (va hid-çox), 
4 (sağ-sol) 5 (ki şi-qa dın, 6 (sü-
ku nət-hə rə kət), 7 (düz-əy ri), 8 
(işıq-zül mət), 9 (xe yir-şər), 10 
(kvad rat-düz bu caq lı).   

Pi fa qor de yir di ki, xoş bəxt 
o in san dır, qəl bi mər hə mət-
li ol sun, la kin hü zur ha lın da 
onu hiss et mə sin, duy ma sın. 
O dü şü nür dü ki, in san yal nız 
müəy yən güc sərf et mək lə əsas 
və zi fə nin öh də sin dən gə lə bi-
lər: yə ni hər şey də öz qə də ri nə 
riayət edər. 

Pi fa qor özün dən son ra “düz-
gün ya şa maq” üçün xey li töv-
si yə lər qo yub: “Tan rı la ra dua 
edə rək, yal va ra raq nə lər sə is-
tə mək ol maz, zi ra xey ri mi zin 
nə də ol du ğu nu bil mi rik; nə 
ye mək də, nə iç mək də if ra ta 
var maq, tan rı la ra and iç mək 
ol maz; ça lış ma lı sı nız ki, ima-
nı nız söz lə ri niz lə düz gəl sin; 
dav ra nış da elə ol ma lı sı nız ki, 
dost la rı nı zı düş mə nə, düş-
mən lə ri ni zi dos ta çe vir mə yə-
si niz; qa nu na yar dım et mə li, 
qa nun suz luq la mü ba ri zə apar-
ma lı sı nız”.

Bir ma raq lı mə qam isə bu dur 
ki, “baş la maq işin ya rı sı dır” de-
yi mi də Pi fa qo run di lin dən çı-
xıb. Onun tə li mi nin ay rı-ay rı 
ele ment lə ri ni biz ta ri xən xris-
tian qnos sik lə rin də, mü səl man 
su fi  lə rin də, yə hu di ka ba list lə-
rin də, Av ro pa nın di ni or den lə-
rin də, ma son lar da, müasir ezo-
te rik lə rin ça lış ma la rın da iz lə yə 
bi lə rik.

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 et mək də dir.

İl qar ƏL Fİ

tə rə fi n dən məs kun la şıb”.

Rəqəmin fəlsəfəsi
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“Bəy Atlı Şeirlər” diyarından:
Diz çöküb torpağı – əslində bütün 
yerüzünü öpənlər həmin anda 
həm də yerüzünə uzanan Göyüzünü  – 
  Tanrı ətəyini  də öpürlər

Gündüz, ya gecə
diz çöküb torpağı, həm də beləcə –
bütün yerüzünü öpənlər
əslində yerüzüylə birgə Tanrı göyünü – 
onun bütün kainatı örtən, 
öpən ətəyini öpürlər.

Tanrı ətəyini yerüzündən diz çöküb
göyüzündə öpənlərin həmişə, hər an,
hamısının bir-bir, tək-tək 
balaca günəşlərtək qalxan,
balaca günəşlərtək öpən alınları, öpən gözləri,
balaca günəş budaqlarıtək qatlanıb öpən, 
qatlanıb günəş açan dizləri mübarək.

“Dünyanın ən təhlükəli anlarında 
dünyanı ağıllandıran dəli gerçəkləri, 
- ancaq təhlükələrdən açılan uçurum 

çiçəkləri” silsiləsindən

Çox adam çaxırdan, araqdan, hətt a ən son 
anda boş şüşədən, mənsə şeirdən, elə ilk 
andan boş varaqdan sərxoş oluram

Kimlərsə bir coşğun çayı keçəntək
bir şüşə şərabdan keçməkdən,
o coşqun çayı 
hər iki dünyanı birdən içirmiştək içməkdən,
bədənləri, ruhları,  canları
boşaltdıqları sərxoş badələrtək şərabdan çox,
hər iki dünyayla dolmaqdan, 
hətt a üçüncü dünya həsrətində qalmaqdan 
sərxoş olurlar.

Ən şairanələrsə, 
dünya gözəli gözlərinə baxantək
eşqlə dolu badənin gözlərinə
elə bircəcə an baxmaqdan,
baxcaq da, o badəylə dolmaqdan, 
elə o andan da o badənin,
o gözlərin olmaqdan sərxoş olurlar.

Mənsə badə eşqlə dolantək sözlə dolub, 
önündə ən dəli badənin də diz çökdüyü
eşqdən də sərxoş, dəli söztək ağlamaqdan, 
gülməkdən,
eyni anda ağlaya-ağlaya, gülə-gülə
ən ağıllı sözdən də çox,  
ən dəli sözün eşqindən ölməkdən
  sərxoş oluram.

Ruha, cana çox zaman yalan deyən
  şərablar haqda yox,

ruha, cana eşqtək qalxan Şahanə
  Şərablar haqda

Dünyaya günəştək çıxan,
ən buludlu canlara da günəştək, eşqtək qalxan,
günəştək, eşqtək baxan o şahanə şərabları
hər zaman, hər çağ içmək günah ancaq 

Hər zaman, hər çağ 
onları ancaq gültək, çiçəktək qoxlamaq,
diz çöküb sevgiylə, eşqlə onlara baxmaq,
onları ruhun gözləriylə görmək,
     öpmək, oxşamaq gərək ancaq.

Hər zaman, hər çağ onları içmək – 
gözəlliyi, göyü içmək, gülü yeməktək,
adi suya çevirib mədəyə, gödənə, bədənə,
ordan da ayaqlar altına atmaq demək.

Eşqtək mübarək başlar dalğalanar
Eşqtək mübarək dəniz çiyinlər üstdə

Allah ətəyinə aşan an
hamı hamıdan körpə,
hamı hamıdan qoca,
hamı hamıdan cavan,
hamı hamıdan uca,

Orda Sevinc də, Dərd də
hər an hər biri  həm tək-tək,
həm də ikisi bir yerdə
bir-birinə eşqdən çiçək,
eşq göz yaşından mübarək

Əbədiyyət də aşar, daşar
şəhid ayinləri üstdə,
vurulmuş mübarək başlar 
əbədiyyətdən sonra da 
mübarək eşqtək dalğalanar
əbədi dəniz çiyinlər üstdə.

Bu dünyada o nə eşq idi, o nə sevgiydi, 
   hardan gəldi,
hər iki dünyada ancaq çiçəklər, güllər bildi

O nə eşq idi bircəcə anda 
hər iki dünyadan ucada açdı,
bir şanda - iki bal canda,
hamını hamıdan çox sevən,
heç vaxt “sevirəm” deməmiş
iki şam qocada açdı,

Ən qədim Eşqi də şamlar
həm də hər an təzə bilər,
o eşqin göz yaşını da
kipriklər, gözlər incidər,
ən eşqli şamlar şamgüllə, 
şamgöylə, göyüzüylə silər.

Ta şamgül, qəmgül açma, Eşq,
qəm onlarla da gülmədi,
ancaq bildi, tək güllə yox,
şamla da, qəmlə də heç kim
mənim qədər sevmədi,
sənin qədər sevilmədi.

Avropa qadınları dünyanı daha çox
 öz bədənləriylə,

Şərq qadınlarısa, daha çox
 öz gözləriylə duyarlar, sevərlər

Avropa qadınları dünyanı 
daha çox  öz bədənləriylə devirərlər,
Şərq qadınlarısa dünyanı 
daha çox gözləriylə devirərlər, 
            devirib sonra sevərlər.

Hər iki dünya üçün də
  daha tez ayılar qadınlar,
hamını hər an sevgiyə, 
gözəlliyə yönəldən Tanrını da onlar
çox anlar kişilərdən daha tez duyar, anlar,
elə ona görə də Tanrı
onu daha çox duyduqları anlarda 
qat-qat, çin-çin gözəllik yaradar qadınlarda,
o Tanrı gözəlliyi anları 
Tanrı eşqçün daha da şahanə edər onları,
onların çiçəktək açılan gözlərini,  
hətt a gözlərdə bir-bir tumurcuqlayıb,
üzlərdə eşqin gülləritək açılan göz yaşlarını da
eşq ətirli edər Tanrı.  
                    
Çünki Tanrı da daha çox sevər 
onu gözəllikləriylə duyan ruhları, canları,
Tanrı eşqini duyarkən hər an canlarında,
ruhlarında yeni-yeni gözəlliklər açanları.

Bu dünyada hər bir insan,
  hər bir ölkə, xalq, haqq,
ruhunda oyanacaq hər bir dəli ana
  hər an oyaq.

Kim deyəcəksə, məndə dəli anlar yox, 
demək onda daha çox, 
dəlilik bu dünyada kimdə açıq, 
               kimdə də gizli də olsa da, amma
bir az az, bir az çox hamıda var, 
                 həm də gizlicə hamıya doğma,
o hərdən çox duyulmasa da, 
                    həmişə hər bir insanın,
hətt a hər bir ölkənin, dövlətin, xalqın
hər bir canın heç olmasa, bir azca dəliliyi var,
hətt a  o ölkə tarixinin dəli anları da

Ancaq, dəli bənzəməz dəliyə - hərənin bir ayrı, 
  ayrı bir dəliliyi, 
böyük dövlətlərin böyük dövlət, kiçik 
dövlətlərin kiçik dövlət,
şahın şah, nökərin nökər, şairin şair dəliliyi,
hətt a ən məşhur qəhrəmanımız – qoç 
Koroğlumuz da dəli deyirdi igidlərimizə,
qələt eləyir başqa xalqlar: dəlilik də 
hamıdan daha doğma bizə

Çox dövlətin tarixində çox dəli
  anlar da bir gerçək.
O dəli anlar, kim daha çox ağıllıysa yox tək, 
həm də ağıllı olduğu qədər də
  dəliysə bəzən daha haqq,
o yarı dəli, yarı ağıllı tarixdə, taxtda da ancaq, 
çox vaxt o tarixə bənzər yarı ağıllı,
  yarı dəli oturacaq,
                   
Çox şeydə – ölkəmiz,
ağıllılıqda da, elə dəlilikdə də
  dünyada ən zəngin bəlkə –
Koroğludan üzü bəri hətt a dəliliklə
  fəxr edən tək ölkə.

“Bəy Atlı Şeirlər” diyarından: Ən şairanələrsə, Eşqtək mübarək başlar dalğalanar

Göz yaşıyla axan şair
Bir göz yaşında azmışam
üzlə axıram aşağı,
ancaq üzü tanımıram
Bu göz yaşı məndən axır?..
Mən bu gözü tanımıram...

Bü tün vü cu du və ru huy la daim Al la ha can atan Va qi fi yo lun dan heç nə 
dön də rə bil mə di. Nə bu dün ya, nə onun mal-döv lə ti, nə çox 
şair lə ri yo lun dan az dı rıb qə lə mi ni əlin dən sa lan şöh-
rət aza rı. Va qi fi, şə hi di ol du ğu Sö zün əlin dən al-
ma ğa heç nə yin və heç kə sin qüd rə ti çat ma dı. 
Va qif Sö zün xəs tə si, Onun qu lu du. Bir sö zün o 
bi ri sö zün ya nın da han sı və ziy yət də dur ma sın-
dan, han sı sö zün han sı na da ha çox ya raş ma-
sın dan iza ho lun maz zövq alan, han sı sö zün 
han sı na köl gə sal ma sın dan gün lər lə, bə zən 
ay lar la əzab çə kən Va qi fin şair li yi mə nə, kim-
sə siz lər evin də ça lı şan əzab keş da yə nin hə ya-
tı nı xa tır la dır. Va qif, əs lin də söz lə ötü rül mə si 
müm kün ol ma yan ələ gəl məz duy ğu la rı nı, ne cə-
sə oturt du ğu bu söz lə rə, əsl mə na da, da yə lik edir. 
Va qif Ba yat lı bu gün Azər bay can da ən çox ta nı nan 
və oxu nan şair lər dən dir. Şeir lə ri bir çox dil lər də və 
öl kə lər də oxu nur, se vi lir. La kin özü nün və şeir lə ri-
nin ət ra fın da il dən-ilə cü cə rib ya şıl la şan bu küt lə vi 
sev gi, bi zim Va qi fi ovut mur, onu qı şın çov ğu nun da, 
ya yın is ti sin də sər gər dan gəz di yi kü çə lər dən, 
yol lar dan ala bil mir, göz lə ri nin də rin li yi nə 
həkk olun muş kim sə siz lik qor xu su nu 
yo xa çı xar mır. Va qi fin daim oyaq qəl-
bi ni, əbə di ac ru hu nu nə ge niş xalq 
küt lə lə ri nin mə həb bə ti, nə əc nə bi 
mil lət lə rin ma ra ğı, nə var lı mər hə-
mət li lə rin pə rəs ti şi do yu ra bil mir. 
Uzaq, qə dim qə ri nə lər dən gəl miş 
bu qəl bi tək bir İla hi Sev gi – ona 
nə vaxt sa rəhm lə: “Ol!..” – de-
miş və elə hə min an da, göz-
lə ri nin də rin li yi nə ba xıb: “Şair 
ol!” – de miş Uca Eş qin sə bəb-
siz nis gil lər oya dan Bö yük 
Sev gi si do yu rur. 

A. MƏSUD

Göz yaşıyla axan şairGöz yaşıyla axan şair
Bu göz yaşı məndən axır?..

Bü tün vü cu du və ru huy la daim Al la ha can atan Va qi fi yo lun dan heç nə 
dön də rə bil mə di. Nə bu dün ya, nə onun mal-döv lə ti, nə çox 
şair lə ri yo lun dan az dı rıb qə lə mi ni əlin dən sa lan şöh-
rət aza rı. Va qi fi, şə hi di ol du ğu Sö zün əlin dən al-
ma ğa heç nə yin və heç kə sin qüd rə ti çat ma dı. 
Va qif Sö zün xəs tə si, Onun qu lu du. Bir sö zün o 
bi ri sö zün ya nın da han sı və ziy yət də dur ma sın-
dan, han sı sö zün han sı na da ha çox ya raş ma-
sın dan iza ho lun maz zövq alan, han sı sö zün 
han sı na köl gə sal ma sın dan gün lər lə, bə zən 
ay lar la əzab çə kən Va qi fin şair li yi mə nə, kim-
sə siz lər evin də ça lı şan əzab keş da yə nin hə ya-
tı nı xa tır la dır. Va qif, əs lin də söz lə ötü rül mə si 
müm kün ol ma yan ələ gəl məz duy ğu la rı nı, ne cə-
sə oturt du ğu bu söz lə rə, əsl mə na da, da yə lik edir. 
Va qif Ba yat lı bu gün Azər bay can da ən çox ta nı nan 
və oxu nan şair lər dən dir. Şeir lə ri bir çox dil lər də və 
öl kə lər də oxu nur, se vi lir. La kin özü nün və şeir lə ri-
nin ət ra fın da il dən-ilə cü cə rib ya şıl la şan bu küt lə vi 
sev gi, bi zim Va qi fi ovut mur, onu qı şın çov ğu nun da, 
ya yın is ti sin də sər gər dan gəz di yi kü çə lər dən, 
yol lar dan ala bil mir, göz lə ri nin də rin li yi nə 
həkk olun muş kim sə siz lik qor xu su nu 
yo xa çı xar mır. Va qi fin daim oyaq qəl-
bi ni, əbə di ac ru hu nu nə ge niş xalq 
küt lə lə ri nin mə həb bə ti, nə əc nə bi 
mil lət lə rin ma ra ğı, nə var lı mər hə-
mət li lə rin pə rəs ti şi do yu ra bil mir. 
Uzaq, qə dim qə ri nə lər dən gəl miş 
bu qəl bi tək bir İla hi Sev gi – ona 
nə vaxt sa rəhm lə: “Ol!..” – de-
miş və elə hə min an da, göz-



Rus-
lar da 
m ü  h a -
ri bə nin ge-
di şin də öl kə-
da xi li sa kit li yi 
və kom mu ni ka si-
ya la rı qo ru maq üçün 
hər il Os man lı kürd lə ri və 
qa ra pa paq la rı nın bas qı nı-
na mə ruz qa lan Som xe ti ya ya gür-
cü lər dən və Bor ça lı qa ra pa paq-
la rın dan iba rət yer li ida rə mi li si 
gön dər di. Qars qa la sı na hü cu ma 
ha zır la şan rus or du su 1828-ci il, 
23 may da Tifl  is də Gən cə qa la sı ilə 
ey ni vaxt da, yə ni “təq ri bən 1600-
cü il də əl çat maz qa ya lar da türk lər 
tə rə fi n dən in şa olun muş” Na rın-
qa la nın ələ ke çi ril mə si ilə nə ti cə lə-
nən hər bi ma nevr ke çir di. 

Bal kan lar da Mol do va və Va la xi-
ya nı iş ğal edib Du nay ça yı nı ke çən 
rus lar Qaf qaz cəb hə sin də də ar-
dı cıl zə fər lər qa zan dı. 1828-ci 
il, 14 iyul da rus qo şun la rı 
qraf Pas ke viç-Eri vans-
ki nin ko man dan lı ğı 
al tın da Güm rü nü 
ke çib Qar sa tə rəf 
irə li lə mə yə baş-
la yır. 20 iyun da 
Qars mü ha si-
rə yə alı nır. Mu-
rav yov, Os ten-
Sa ken, Ra yevs ki, 
Reut ki mi ta nın mış sər kər də lə rin 
rəh bər li yi al tın da kı düş mən qo-
şun la rı nın hü cum la rı na tab gə ti rə 
bil mə yən türk or du su 23 iyun da 
Qar sı tərk et mə yə məc bur olur. 
İş ğal za ma nı rus la rın ələ ke çir di yi 
Qars pa şa lı ğı nın rəs mi sə nəd lə rin-
dən mü ha si rə də olan Qars qar ni-
zo nun da Ma ğaz berd li Şə rif ağa nın 
baş çı lı ğı al tın da 300 qa ra pa paq at-
lı sı nın da ol du ğu müəy yən edi lir. 
“Tifl  iss ki ye ve do mos ti” qə ze ti də 
1828-ci il, 11 iyul ta rix li 2-ci sa yın da 
Qars da kı türk qar ni zo nun da qa ra-
pa paq sü va ri lə ri nin ol du ğu nu bil-
di rir di. Qə zet də be lə bir mə lu mat 
ve ril miş di: “Mü ha ri bə nin baş lan-
ğı cın da İrə van qa ra pa paq la rın dan 
iba rət dəs tə, Aba ran ça yı nı ke çib 
Qar sa ge dir di. On lar yol da rəs mi 
sə nəd lər apa ran Don ka zak la rı ilə 
qar şı laş dı lar və hü cum edib on lar-
dan bir ne çə si ni öl dür dü lər, iki si ni 
isə əsir al dı lar...”

Pas ke viç qraf Di bi çə gün dər di yi 
mək tu bun da iqa mət ga hı Eç miəd-
zin də olan er mə ni ar xi ye pis ko pu 
Ner se sin daim on la ra sə da qət li ol-
ma sı na bax ma ya raq, qoy duq la rı 
qa da ğa nı po zub xa ri ci döv lət lə rin 
nü ma yən də lə ri ilə giz li ya zış ma lar 
apar dı ğı nı xə bər ve rir. O, de dik lə ri-
nə sü but ola raq Qar sın iş ğa lı za ma-
nı ələ ke çi ril miş sə nəd lər içə ri sin də 
ta pıl mış xa hiş mək tu bu nu gös tə rir. 
Ner se sin “Qars əya lə ti nin ən əsas 
mə mur la rın dan və tor paq sa hib lə-
rin dən bi ri” olan Ma ğaz berd li Şə rif 

ağa ya ün van la-
dı ğı və on dan 

Qars pa şa sı nın Mas ta ra 
kən di nin sa kin lə ri nin əlin-

dən al dı ğı ta xıl məh sul la rı nın 
ge ri qay ta rıl ma sın da yar dım çı 

ol ma sı nı xa hiş et di yi bu mək tub, 
bu cüm lə lər lə baş la nır dı: “Əv vəl cə 
si zə öz dost luq sa la mı mı ye ti ri rəm. 
İn di yə qə dər bi zim ara mız da dost-
luq əla qə lə ri nin ol ma ma sı na rəğ-
mən və si zin Ru si ya hö ku mə ti nə 
itaət edən lə rin ha mı sı na qar şı düş-
mən mü na si bət bəs lə mə niz ba rə də 
çox eşit dik lə ri mə bax ma ya raq, ya-
xın qon şu ol du ğu muz üçün, yə ni 
ça yın bir üzün də biz, o bi ri üzün də 
isə siz ya şa dı ğı nız üçün ara mız da-
kı düş mən çi lik nə qə dər bö yük ol sa 
da, si zə mü ra ciət et mə yi la zım bil-
dim...”. 

Rus qay naq la rı on la ra iş lə yən 
er mə ni kəş fi y yat çı la rı nın “ə nə nə-
vi qor xaq və ol duq ca məh dud dü-
şün cə li” ol duq la rı üçün fay da lı ola 
bil mə dik lə ri ni vur ğu la yır dı.

Qars dan son ra rus la rın növ bə ti 
hə də fi  40 mi nə ya xın əha li si olan 
Axıs qa (Axal sıx) pa şa lı ğı idi. O 
dövr də Axıs qa pa şa lı ğı 24 san ca ğa 
bö lün müş dü və Qars pa şa lı ğın-
dan təq ri bən 5 də fə bö yük idi. Ona 
gö rə də, rus lar hər bi hə rə ka tı da-
vam et dir mək üçün əla və qüv və lə-
rə eh ti yac du yur du. Bu sə bəb dən 
Mən gi lis, Bar maq sız, Baş ke çid və 
Güm rü də olan hər bi eh ti yat his sə-
lə ri nin gə lib əsas qo şun la ra bir ləş-
mə si tə ləb olu nur du. Baş ke çid də 
du ran eh ti yat qüv və lə ri ara sın da 
Bor ça lı dis tan si ya sın dan yı ğıl mış 
200 qa ra pa paq at lı sı da var idi.

16 iyul da rus lar Qars dan Axal-
kə lə yə doğ ru hə rə kət et di. Ge ne ral 
Pas ke vi çin 1828-ci il, 24 iyul ta rix-
li ra por tun dan ay dın olur ki, düş-
mən yol bo yu on la rı na ra hat et mir, 
yal nız iyu lun 22-də 400 qa ra pa paq 
at lı sı gö rü nüb qeyb ol du. Bun lar 
ailə lə ri ni sa vaş böl gə sin dən uzaq-
laş dı rıb öz lə ri rus iş ğal çı la rı na qar şı 
dö yüş mək üçün sə fər bər olun muş 
ət raf kənd lə rin qa ra pa paq la rı idi. 

1836-cı il də Sankt-Pe ter burq da 
nəşr olun muş və 1843-cü il də Var şa-
va da tək ra rən ba sıl mış “1828-1829-
cu il lər də Asi ya Tür ki yə sin də hər bi 
əmə liy yat lar ta ri xi” ki ta bın dan: “Ta 
qə dim lər dən igid lik lə və mi ni ci lik-
lə məş hur olan Axal sıx pa şa lı ğı nın 
qa ra pa paq la rı ən yün gül sü va ri dəs-
tə lə ri ni təş kil edir və sər həd də ya şa-
yır lar. On lar ki çik par ti zan dö yüş-
lə ri üçün ol duq ca ba ca rıq lı idi lər”. 
Bu üz dən qraf Pas ke viç on la rı öz tə-
rə fi  nə çək mək is tə yir di. O, “na dinc 
qa ra pa paq tay fa la rı na” rus tə bəəli-
yi ni qə bul et dir mək üçün əv vəl cə 
on la ra prok lo ma si ya lar gön də rir. 
An caq qa ra pa paq lar müəy yən sə-
bəb lə rə gö rə rus tə bəəli yi ni qə bul 
et mək dən im ti na edir lər. Pas ke viç 
da ha son ra on la rın ya nı na ka pi tan 
Şe mir-Beql ya ro vu gön də rir. “Təh-
lü kə li sə fər” dən qa yı dan ka pi tan 
ge ne ral Pas ke vi çə qə tiy yət lə bil di rir 
ki, qa ra pa paq la rın kö mə yi nə ümid 
bəs lə mək qey ri-müm kün dür. 

O dövr də Axıs qa pa şa lı ğın da 
iki nə sil qa ra pa paq ya şa yır dı. On-
lar dan bi ri Əmir hə sən (İmir hə-
sən, İm rə hə sən) qa ra pa paq la rı və 
ya tə rə kə mə lə ri, di gə ri isə sa də cə, 
qa ra pa paq lar ad la nır dı. So nun-
cu lar bu ra ya XVIII əs rin so nun da 
və XIX əs rin əv və lin də Bor ça lı, 
Qa zax və Şəm şəd dil dis tan si ya la-
rın dan gə lib məs kun laş mış dı lar. 
Ver gi lər dən tam azad olan qa ra-
pa paq lar pa şa nın ilk tə lə bi ilə si-
lah la nıb vu ruş ma ğa ha zır ol ma lı 
idi lər. Bu qa ra pa paq lar təd ri cən 
kö çə ri hə yat tər zin dən uzaq la şıb 
otu raq hə yat tər zi nə ke çir di lər. 

Əmir hə sən lər isə ad la rı nı yu xa-
rı da sa da la dı ğı mız böl gə lər dən 
Axıs qa pa şa lı ğı na, ikin ci nə-

sil qa ra pa paq la ra nis bə tən çox 
qa baq mü ha ci rət et miş di lər, 
əsa sən, kö çə ri hə yat tər zi sü-

rür və pa şa ya az miq dar da 
da ol sa, ver gi ödə yir di lər.

Əv vəl cə rus lar Axıs qa pa-
şa lı ğı nın önəm li is teh kam la-
rın dan olan Axal kə lək qa la sı-
nı mü ha si rə yə al dı. Rus la rın 

qa la nı dö yüş süz tərk et mək 
tək li fi  ni qa la nın mü ha fi z lə ri 
rədd edib be lə bir mər da nə ca-

vab ver di lər: “Biz 
irə van lı lar və 
qars lı lar de-
yi lik. Bi zim 
nə ailə-

m i z , 
nə də va rı-
m ı z - m ü l -
kü müz var. 
Min nə fər-

dən iba rət ha mı mız, bir 
nə fər ki mi qa la mı zın 
di var la rın da şə hid ol-

maq qə ra rı na gəl mi şik”. 24 
iyun da şid dət li vu ruş ma dan 

son ra Axal kə lək zəbt olu nur. 

Axal kə lə yə hü cum za ma nı türk 
əs gər lə ri nin ina nıl maz mü qa vi mə-
ti ilə qar şı la şan rus lar hey rət lə ri ni 
giz lə də bil mir di lər. Rus hərb ta rix-
çi si Uşa kov ya zır dı: “Qa la nın rəisi, 
keç miş Axal sıx pa şa sı Sə lim pa şa-
nın oğ lu Fər had pa şa co mərd cə si-
nə hə lak ol du. Axal kə lə yin cü rət li 
mü da fi əsi on la rın na dir rə şa dət lik 
ob ra zı nı ya rat dı. Öz lə ri ni kö nül-
lü su rət də ölü mə məh kum et miş 
bir ovuc in san, şüb hə siz ki, haq lı 
hey rə tə la yiq dir. Ölən lə rin ha mı-
sı ağ köy nək də idi. Bu, mü səl man 
adə ti nə gö rə ən bö yük əzm kar lı ğın 
ni şa nə si dir”. 

Axal kə lək san ca ğı nın rəisi Mu tu 
bəy əsir alı nır və rus la ra son ra kı 
əmə liy yat lar sı ra sın da çox yar dım 
edir (Ye ri gəl miş kən, qeyd edək ki, 
XIX yü zi lin ilk ya rı sın da Axal kə-
lək də ən bö yük tor paq sa hə lə ri nə 
Mu tu bə yin oğ lu Də də bəy sa hib 
olub). Bun dan son ra rus lar heç bir 
çə tin lik lə üz ləş mə dən Xert vis (Xır-
tız) qa la sı na gir di lər. Bu ara da 200 
Bor ça lı qa ra pa paq at lı sı Axal kə lək 
ya xın lı ğın da hü cum çu la rın əsas 
qüv və lə ri ilə bir ləş di.

1828-ci il, 10 av qust da Axıs qa 
qa la sı mü ha si rə yə alı nır. Pas ke-
vi çin (yer li türk lər ona Baş ko vuç 
de yir di lər) dö yüş süz təs lim ol-
maq ça ğı rı şı na Axıs qa qar ni zo nu-
nun ko men dan tı - “a yı sə ma dan 
dü şü rə bil mə di yi niz ki mi, Axıs-
qa məs ci din dən də ay pa ra nı dü-
şü rə bil mə yə cək si niz” - ca va bı nı 
ver di. Bir ne çə gün da vam edən 
mü ha si rə dən son ra, rus lar 15 av-
qust da həl le di ci hü cu ma ke çir lər.

Türk lər sərt mü qa vi mət gös tə rir-
lər. 13 saat lıq aman sız və qan lı dö-
yüş dən son ra Axıs qa sü qut edir. 
Uşa ko vun qeyd lə rin dən: “A xal sıx 
alı nan dan son ra baş ko man dan bir 
qa ra pa paq star şi na sın dan (kənd-
xu da sın dan) so ruş du: “Bi zim at lı 
dəs tə lə ri in di ne cə hə rə kət edir?”. 
So nun cu ca vab ver di: “Biz əv vəl-
lər ka zak la rı kə ləm tə ki doğ ra yır-
dıq, in di isə on lar ba la xo na (gen və 
uzun xə lə tə) ox şar bir şey ge yi nib-
lər, qorx ma dan irə li dür tü lür lər və 
on la ra qar şı tab la maq ol mur”. Qa-
ra pa paq star şi na sı öz sa də lövh lü-
yün dən elə bi lir di ki, bi zim sü va ri-

lər yal nız ka zak lar dan iba rət dir 
və ki tel (yay pen cə yi) gey miş 
dra qun lar (seç mə at lı lar) ona 
ey ni qo şun bir ləş mə lə ri ki mi 
gö rü nür dü”.

Pas ke viç zəbt et di yi Axıs qa 
böl gə si nin baş çı sı və bu ra da kı 

rus qar ni zo nu nun rəisi və zi fə si nə 
ge ne ral B. Bey but ya nı tə yin et di. 
30000 əha li si olan Axıs qa şə hə ri 
iş ğal dan son ra ki çik bir qə sə bə ol-
du. 

22 av qust da rus lar heç bir mü-
qa vi mə tə rast gəl mə dən Ər da ha-
na da xil ol du lar, sent yabr ayın da 
isə Top raq qa la nı (Ələş gir di) ələ 
ke çir di lər. 9 sent yabr da Top raq qa-
la nın 15 verst li yin də yer lə şən er-
mə ni kən di Çil ka na hü cum edil di.

Ge ne ral Pas ke vi çin 1828-ci il də, 23 
sent yabr ra por tun dan Çil ka na bas-
qın edən lə rin ba şın da qa ra pa paq 
Qa zı xa nın dur du ğu və on la rın rus 
dəs tə lə ri ilə toq quş ma sı nə ti cə sin-
də so nun cu lar tə rəf dən 2 kür dün 
öl dü yü, 1 kürd və 1 er mə ni nin ya-
ra lan dı ğı, 20 er mə ni nin isə əsir gö-
tü rül dü yü mə lum olur. Baş qa bir 
mən bə isə Çil ka na hü cum edə nin 
1826-1828-ci il lər rus-İran sa va-
şı nın iş ti rak çı sı Qa ra pa paq Na ğı 
xan ol du ğu nu ya zır və onun 10 
sent yabr da Ye pi fe no vun rəh bər li-
yi al tın da kı 60 ka zak, 60 İrə van kö-
nül lü sü və 80 kür də qar şı vu ruş da 
kürd lər dən bi ri tə rə fi n dən ni zə ilə 
ya ra lan dı ğı nı bil di rir di.

Mü ha ri bə nin əv və lin də Os-
man lı döv lə ti ni par ça la maq is-
tə yən və bu na gö rə də rus la ra 
yar dım edən İn gil tə rə və Fran sa 
ki mi Av ro pa döv lət lə ri da ha son-
ra Ru si ya nın nü fu zu nun güc lən-
mə sin dən na ra hat olub İra nı da 
onun əley hi nə mü ha ri bə yə cəlb 
et mə yə, yə ni İra nı Tür ki yə ilə 
Ru si ya ya qar şı va hid blok da bir-
ləş dir mə yə can atır dı. Ru si ya nın 
İran da kı sə fi  ri A.S.Qri bo ye do vun 
30 yan var, 1829-il də Teh ran da öl-
dü rül mə si Ru si ya və İran döv lət-
lə ri ara sın da və ziy yə ti gər gin ləş-
di rir. Ge ne ral-ma yor Pank rat yev 
1829-cu il, 19 fev ral da Bə ya zid-
dən bil di rir di: “Ab bas Mir zə nin 
ina nıl mış adam la rı - Xu da dat 
xan və Na ğı xan giz li tə li mat lar la 
sə rəs kər lə gö rüş mək üçün bir-bi-
ri nin ar dın ca Təb riz dən Ər zu ru-
ma gön də ri lib lər”.

Türk lə rin qu ru da və də niz də (in gi lis, fran sız və rus hər bi gə mi lə ri-
nin Na va rin li ma nın da Os man lı do nan ma sı nı sı ra dan çı xart dıq la rı 
üçün) ən zə if və ziy yə tə düş dü yü bir za man da - 1828-ci il, ap re lin 
26-da Ru si ya Tür ki yə yə mü ha ri bə elan et di. Hər iki tə rəf mü ha ri-

bə yə ha zır lıq iş lə ri nə baş la dı. Qaf qaz da Ru si ya İm pe ri ya sı sər həd lə rin dən 
Os man lı kənd lə ri nə apa ran bü tün yol lar türk sü va ri dəs tə lə ri tə rə fin dən 
nə za rət al tı na alın dı. Sər həd də ki türk kənd lə rin dən kö nül lü dəs tə lər 
top lan dı. Güm rü ya xın lı ğın da kı Ar pa ça yı sa hi lin də, əsas yol la rın kə siş-
di yi yer də Ma ğaz berd kən di nin sa hi bi, “cə sa rət li qa ra pa paq rəisi” Şə rif 
ağa nın baş çı lı ğı al tın da mi nə ya xın at lı dan iba rət sü va ri dəs tə si möv qe 
tut du. Hər bi sə nəd lər dən ay dın olur ki, Qars pa şa sı Emin Pa şa rus lar 
sər hə di ke çə cə yi təq dir də əla və türk qo şun la rı gə lib ye ti şə nə qə dər on-
la rın irə li lə mə si ni hər bir va si tə ilə lən git mək üçün sər hə də, “qo çaq qa-
ra pa paq kənd xu da sı” Şə rif ağa nın ta be li yi nə 4.000 sü va ri gön dər mə yi 
dü şü nür müş.

Əmir hə sən lər isə ad la rı nı yu xa-
rı da sa da la dı ğı mız böl gə lər dən 
Axıs qa pa şa lı ğı na, ikin ci nə-

sil qa ra pa paq la ra nis bə tən çox 
qa baq mü ha ci rət et miş di lər, 
əsa sən, kö çə ri hə yat tər zi sü-

rür və pa şa ya az miq dar da 
da ol sa, ver gi ödə yir di lər.

Əv vəl cə rus lar Axıs qa pa-
şa lı ğı nın önəm li is teh kam la-
rın dan olan Axal kə lək qa la sı-
nı mü ha si rə yə al dı. Rus la rın 

Türk lər sərt mü qa vi mət gös tə rir-
lər. 13 saat lıq aman sız və qan lı dö-
yüş dən son ra Axıs qa sü qut edir. 
Uşa ko vun qeyd lə rin dən: “A xal sıx 
alı nan dan son ra baş ko man dan bir 
qa ra pa paq star şi na sın dan (kənd-
xu da sın dan) so ruş du: “Bi zim at lı 
dəs tə lə ri in di ne cə hə rə kət edir?”. 
So nun cu ca vab ver di: “Biz əv vəl-
lər ka zak la rı kə ləm tə ki doğ ra yır-
dıq, in di isə on lar ba la xo na (gen və 
uzun xə lə tə) ox şar bir şey ge yi nib-
lər, qorx ma dan irə li dür tü lür lər və 
on la ra qar şı tab la maq ol mur”. Qa-
ra pa paq star şi na sı öz sa də lövh lü-
yün dən elə bi lir di ki, bi zim sü va ri-

lər yal nız ka zak lar dan iba rət dir 
və ki tel (yay pen cə yi) gey miş 
dra qun lar (seç mə at lı lar) ona 
ey ni qo şun bir ləş mə lə ri ki mi 
gö rü nür dü”.

Türk lə rin qu ru da və də niz də (in gi lis, fran sız və rus hər bi gə mi lə ri-Türk lə rin qu ru da və də niz də (in gi lis, fran sız və rus hər bi gə mi lə ri-Tnin Na va rin li ma nın da Os man lı do nan ma sı nı sı ra dan çı xart dıq la rı Tnin Na va rin li ma nın da Os man lı do nan ma sı nı sı ra dan çı xart dıq la rı Tüçün) ən zə if və ziy yə tə düş dü yü bir za man da - 1828-ci il, ap re lin Tüçün) ən zə if və ziy yə tə düş dü yü bir za man da - 1828-ci il, ap re lin T26-da Ru si ya Tür ki yə yə mü ha ri bə elan et di. Hər iki tə rəf mü ha ri-T26-da Ru si ya Tür ki yə yə mü ha ri bə elan et di. Hər iki tə rəf mü ha ri-T
bə yə ha zır lıq iş lə ri nə baş la dı. Qaf qaz da Ru si ya İm pe ri ya sı sər həd lə rin dən 

qa la nın ələ ke çi ril mə si ilə nə ti cə lə-
nən hər bi ma nevr ke çir di. 

Bal kan lar da Mol do va və Va la xi-
ya nı iş ğal edib Du nay ça yı nı ke çən 
rus lar Qaf qaz cəb hə sin də də ar-
dı cıl zə fər lər qa zan dı. 1828-ci 
il, 14 iyul da rus qo şun la rı 
qraf Pas ke viç-Eri vans-
ki nin ko man dan lı ğı 
al tın da Güm rü nü 
ke çib Qar sa tə rəf 
irə li lə mə yə baş-
la yır. 20 iyun da 
Qars mü ha si-
rə yə alı nır. Mu-
rav yov, Os ten-

bu cüm lə lər lə baş la nır dı: “Əv vəl cə 
si zə öz dost luq sa la mı mı ye ti ri rəm. 
İn di yə qə dər bi zim ara mız da dost-
luq əla qə lə ri nin ol ma ma sı na rəğ-
mən və si zin Ru si ya hö ku mə ti nə 
itaət edən lə rin ha mı sı na qar şı düş-
mən mü na si bət bəs lə mə niz ba rə də 

1836-cı il də Sankt-Pe ter burq da 
nəşr olun muş və 1843-cü il də Var şa-
va da tək ra rən ba sıl mış “1828-1829-

Axal kə lə yə hü cum za ma nı türk 
əs gər lə ri nin ina nıl maz mü qa vi mə-
ti ilə qar şı la şan rus lar hey rət lə ri ni 

Ge ne ral Pas ke vi çin 1828-ci il də, 23 
sent yabr ra por tun dan Çil ka na bas-
qın edən lə rin ba şın da qa ra pa paq 

Rus-
lar da 
m ü  h a -
ri bə nin ge-
di şin də öl kə-
da xi li sa kit li yi 
və kom mu ni ka si-
ya la rı qo ru maq üçün 
hər il Os man lı kürd lə ri və 
qa ra pa paq la rı nın bas qı nı-
na mə ruz qa lan Som xe ti ya ya gür-
cü lər dən və Bor ça lı qa ra pa paq-
la rın dan iba rət yer li ida rə mi li si 
gön dər di. Qars qa la sı na hü cu ma 
ha zır la şan rus or du su 1828-ci il, 
23 may da Tifl  is də Gən cə qa la sı ilə 
ey ni vaxt da, yə ni “təq ri bən 1600-
cü il də əl çat maz qa ya lar da türk lər 
tə rə fi n dən in şa olun muş” Na rın-
qa la nın ələ ke çi ril mə si ilə nə ti cə lə-

bə yə ha zır lıq iş lə ri nə baş la dı. Qaf qaz da Ru si ya İm pe ri ya sı sər həd lə rin dən 
Os man lı kənd lə ri nə apa ran bü tün yol lar türk sü va ri dəs tə lə ri tə rə fin dən 
nə za rət al tı na alın dı. Sər həd də ki türk kənd lə rin dən kö nül lü dəs tə lər 
top lan dı. Güm rü ya xın lı ğın da kı Ar pa ça yı sa hi lin də, əsas yol la rın kə siş-
di yi yer də Ma ğaz berd kən di nin sa hi bi, “cə sa rət li qa ra pa paq rəisi” Şə rif 
ağa nın baş çı lı ğı al tın da mi nə ya xın at lı dan iba rət sü va ri dəs tə si möv qe 
tut du. Hər bi sə nəd lər dən ay dın olur ki, Qars pa şa sı Emin Pa şa rus lar 
sər hə di ke çə cə yi təq dir də əla və türk qo şun la rı gə lib ye ti şə nə qə dər on-
la rın irə li lə mə si ni hər bir va si tə ilə lən git mək üçün sər hə də, “qo çaq qa-
ra pa paq kənd xu da sı” Şə rif ağa nın ta be li yi nə 4.000 sü va ri gön dər mə yi 
dü şü nür müş.

Pas ke viç zəbt et di yi Axıs qa 
böl gə si nin baş çı sı və bu ra da kı 

rus qar ni zo nu nun rəisi və zi fə si nə 
ge ne ral B. Bey but ya nı tə yin et di. 
30000 əha li si olan Axıs qa şə hə ri 
iş ğal dan son ra ki çik bir qə sə bə ol-

22 av qust da rus lar heç bir mü-
qa vi mə tə rast gəl mə dən Ər da ha-
na da xil ol du lar, sent yabr ayın da 
isə Top raq qa la nı (Ələş gir di) ələ 
ke çir di lər. 9 sent yabr da Top raq qa-
la nın 15 verst li yin də yer lə şən er-
mə ni kən di Çil ka na hü cum edil di.

Rus-
lar da 
m ü  h a -
ri bə nin ge-
di şin də öl kə-
da xi li sa kit li yi 
və kom mu ni ka si-
ya la rı qo ru maq üçün 
hər il Os man lı kürd lə ri və 
qa ra pa paq la rı nın bas qı nı-
na mə ruz qa lan Som xe ti ya ya gür-
cü lər dən və Bor ça lı qa ra pa paq-
la rın dan iba rət yer li ida rə mi li si 
gön dər di. Qars qa la sı na hü cu ma 
ha zır la şan rus or du su 1828-ci il, 
23 may da Tifl  is də Gən cə qa la sı ilə 
ey ni vaxt da, yə ni “təq ri bən 1600-
cü il də əl çat maz qa ya lar da türk lər 
tə rə fi n dən in şa olun muş” Na rın-
qa la nın ələ ke çi ril mə si ilə nə ti cə lə-
nən hər bi ma nevr ke çir di. 

Bal kan lar da Mol do va və Va la xi-
ya nı iş ğal edib Du nay ça yı nı ke çən 
rus lar Qaf qaz cəb hə sin də də ar-
dı cıl zə fər lər qa zan dı. 1828-ci 
il, 14 iyul da rus qo şun la rı 
qraf Pas ke viç-Eri vans-
ki nin ko man dan lı ğı 
al tın da Güm rü nü 
ke çib Qar sa tə rəf 
irə li lə mə yə baş-
la yır. 20 iyun da 
Qars mü ha si-

ağa ya ün van la-
dı ğı və on dan 

Qars pa şa sı nın Mas ta ra 
kən di nin sa kin lə ri nin əlin-

dən al dı ğı ta xıl məh sul la rı nın 
ge ri qay ta rıl ma sın da yar dım çı 

ol ma sı nı xa hiş et di yi bu mək tub, 
bu cüm lə lər lə baş la nır dı: “Əv vəl cə 
si zə öz dost luq sa la mı mı ye ti ri rəm. 
İn di yə qə dər bi zim ara mız da dost-
luq əla qə lə ri nin ol ma ma sı na rəğ-
mən və si zin Ru si ya hö ku mə ti nə 

Əmir hə sən lər isə ad la rı nı yu xa-
rı da sa da la dı ğı mız böl gə lər dən 
Axıs qa pa şa lı ğı na, ikin ci nə-

sil qa ra pa paq la ra nis bə tən çox 
qa baq mü ha ci rət et miş di lər, 
əsa sən, kö çə ri hə yat tər zi sü-

rür və pa şa ya az miq dar da 
da ol sa, ver gi ödə yir di lər.

Əv vəl cə rus lar Axıs qa pa-
şa lı ğı nın önəm li is teh kam la-
rın dan olan Axal kə lək qa la sı-
nı mü ha si rə yə al dı. Rus la rın 

qa la nı dö yüş süz tərk et mək 
tək li fi  ni qa la nın mü ha fi z lə ri 
rədd edib be lə bir mər da nə ca-

vab ver di lər: “Biz 
irə van lı lar və 
qars lı lar de-
yi lik. Bi zim 
nə ailə-

m i z , 
nə də va rı-
m ı z - m ü l -
kü müz var. 
Min nə fər-

dən iba rət ha mı mız, bir 
nə fər ki mi qa la mı zın 
di var la rın da şə hid ol-

maq qə ra rı na gəl mi şik”. 24 
iyun da şid dət li vu ruş ma dan 

son ra Axal kə lək zəbt olu nur. 

ra pa paq star şi na sı öz sa də lövh lü-
yün dən elə bi lir di ki, bi zim sü va ri-

lər yal nız ka zak lar dan iba rət dir 

gö rü nür dü”.

böl gə si nin baş çı sı və bu ra da kı 
rus qar ni zo nu nun rəisi və zi fə si nə 
ge ne ral B. Bey but ya nı tə yin et di. 
30000 əha li si olan Axıs qa şə hə ri 
iş ğal dan son ra ki çik bir qə sə bə ol-
du. 

22 av qust da rus lar heç bir mü-
qa vi mə tə rast gəl mə dən Ər da ha-
na da xil ol du lar, sent yabr ayın da 
isə Top raq qa la nı (Ələş gir di) ələ 
ke çir di lər. 9 sent yabr da Top raq qa-
la nın 15 verst li yin də yer lə şən er-
mə ni kən di Çil ka na hü cum edil di.

Türk lə rin qu ru da və də niz də (in gi lis, fran sız və rus hər bi gə mi lə ri-
nin Na va rin li ma nın da Os man lı do nan ma sı nı sı ra dan çı xart dıq la rı 
üçün) ən zə if və ziy yə tə düş dü yü bir za man da - 1828-ci il, ap re lin 
26-da Ru si ya Tür ki yə yə mü ha ri bə elan et di. Hər iki tə rəf mü ha ri-T26-da Ru si ya Tür ki yə yə mü ha ri bə elan et di. Hər iki tə rəf mü ha ri-T

bə yə ha zır lıq iş lə ri nə baş la dı. Qaf qaz da Ru si ya İm pe ri ya sı sər həd lə rin dən 
Os man lı kənd lə ri nə apa ran bü tün yol lar türk sü va ri dəs tə lə ri tə rə fin dən 
nə za rət al tı na alın dı. Sər həd də ki türk kənd lə rin dən kö nül lü dəs tə lər 
top lan dı. Güm rü ya xın lı ğın da kı Ar pa ça yı sa hi lin də, əsas yol la rın kə siş-
di yi yer də Ma ğaz berd kən di nin sa hi bi, “cə sa rət li qa ra pa paq rəisi” Şə rif 
ağa nın baş çı lı ğı al tın da mi nə ya xın at lı dan iba rət sü va ri dəs tə si möv qe 
tut du. Hər bi sə nəd lər dən ay dın olur ki, Qars pa şa sı Emin Pa şa rus lar 
sər hə di ke çə cə yi təq dir də əla və türk qo şun la rı gə lib ye ti şə nə qə dər on-
la rın irə li lə mə si ni hər bir va si tə ilə lən git mək üçün sər hə də, “qo çaq qa-
ra pa paq kənd xu da sı” Şə rif ağa nın ta be li yi nə 4.000 sü va ri gön dər mə yi 
dü şü nür müş.

Ge ne ral Pas ke vi çin 1828-ci il də, 23 1836-cı il də Sankt-Pe ter burq da Axal kə lə yə hü cum za ma nı türk Ge ne ral Pas ke vi çin 1828-ci il də, 23 
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Qış ay la rın da sən gi miş hər bi 
əmə liy yat lar 1829-cu ilin ya zın da 
ye ni dən baş lan dı. Baş ko man dan 
Pas ke viç ta tar dis tan si ya la rı və mü-
səl man vi la yət lə ri nin sa kin lə rin dən 
iba rət üç sü va ri-mü səl man ala yı nın 
top lan ma sı nı əmr et di. 19 may da 
N. Mu rav yo vun Axal kə lək ya xın lı-
ğın da kı Gen də rə kən din də yer lə şən 
dü şər gə si nə gə lən baş qə rar ga hın 
za bit lə ri bu ra da di gər qo şun bir ləş-
mə lə ri ilə ya na şı Qa zax, Bor ça lı və 
Şəm şəd dil dis tan si ya la rın dan yı ğıl-
mış 500 sü va ri dən iba rət olan III at-
lı-mü səl man ala yı nı da gör dü lər. Bu 
ba rə də Uşa kov ya zır dı: “Ye ni yı ğıl-
mış at lı lar öz mil li ge yim lə rin də idi-
lər, yax şı si lah lan mış dı lar, saz at la ra 
sa hib idi lər və son ra dan, hə qi qə tən 
də, təs diq lə dik lə ri alov lu can fə şan-
lıq la ruh la nıb-şövq lən miş di lər. III 
at lı-mü səl man ala yı nın sü va ri lə ri 
siv riuc lu mil li pa paq la rı nın üz tə rə-
fi  nə bər ki dil miş sa rı rəng li ma hud 
ul duz la se çi lird lər. At lı lar və kil və 
bəy lə rin baş çı lıq et di yi sotn ya la ra 
(yüz lük lə rə) bö lü nür dü lər”.

1829-cu il, iyun ayı nın 1-də 
türk lər Pos xov ça yı ya xın lı ğın da-
kı Di qur kən din də olan rus böl-
mə lə ri nə həm lə et di lər, an caq rus 
or du su nun avan qard dəs tə lə ri ni 
təş kil edən III at lı-mü səl man ala-
yı nın kö mə yə gəl mə si on la rı ge ri 
çə kil mək məc bu riy yə tin də qoy du.

2 iyul da rus lar Di qur dan türk 
dü şər gə si nə əks- hü cum təş kil et-
di lər.  Baş ve rən dö yüş də türk lə-
rin üs tün lü yü ələ al dı ğı nı gö rən 
baş ko man dan yu ban ma dan III 
at lı-mü səl man ala yı na pi ya da la-
rın önü nə keç mək əm ri ni ver di. 
Türk lər Aca ra tə rəf dən rus la rın 
sağ ci na hı nı əha tə yə al dı lar. Qraf 
Pas ke vi çin ni şan çı la rı türk sü va-
ri lə ri nin hü cu mu na mə ruz qal dı. 
“Bu vaxt özü nü ye ti rən mü səl-
man pol ku (III at lı-mü səl man 
ala yı - F. V.) hü cu ma bu ra xıl dı. 
Düş mən sü va ri lə ri və pi ya da la rı 
dü şər gə dən çı xar dıq la rı iki to pu 
dö yüş mey da nın da atıb qaç ma ğa 
üz qo y du”. 

10 iyun da Qars ət ra fın da olan 
rus qo şun la rı (12340 pi ya da, 5770 
sü va ri) Ko tan lı kən di ya xın lı ğın-
da kı ge niş dü zən li yə top laş dı. Bu-
ra da kı qey ri-ni za mi sü va ri lər içə-
ri sin də dörd at lı-mü səl man ala yı 
və Nax çı van ma ha lı nın Kən gər li 
ad la nan xü su si at lı lar dəs tə si də 
ol du. I at lı-mü səl man ala yı qa ra-
bağ lı lar dan, II at lı-mü səl man ala yı 
Şir van və Şə ki ma ha lı nın sa kin-
lə rin dən, III at lı-mü səl man ala yı 
“ta tar dis tan si ya la rı“nın əha li sin-
dən, IV at lı-mü səl man ala yı isə 
“er mə ni vi la yə ti nin” mü səl man və 
kürd lə rin dən təş kil olun muş du. 
On lar ha mı sı yax şı si lah lan mış dı.

Bu alay lar da ko man dir və zi fə si nə 
rus ka va le ri ya (sü va ri) za bit lə ri, on la-
rın kö mək çi lə ri və zi fə si nə isə hə min 
əya lət lər dən nü fuz lu bəy lər tə yin 
edil miş di. Hər bir alay 500 at lı dan 
iba rət idi və 5 sotn ya ya (yüz lü yə) 
bö lü nür dü. Sotn ya la rın hə rə sin də 2 
və kil, yə ni ur yad nik, sotn ya baş çı-
sı və onun yar dım çı sı (naibi) olan 2 
bəy var idi. Alay ko man di ri nin ay lıq 
maaşı qi da pa ra sı ilə bir lik də 37 rubl 
50 qə pik, sotn ya baş çı sı nın 25 rubl, 
onun kü mək çi si nin 20 rubl, və ki lin 
və sı ra vi at lı nın 3 rubl gü müş pul dan 
iba rət idi. Bun dan baş qa, on la rın ha-
mı sı ər zaq pa yı ola raq 4 funt un və 1 
funt ət (alay ko man di ri nin kö mək çi si 
- 2 funt ət) alır dı lar. Mü səl man alay-
la rı nın hər bi ri nə di ni ayin lə ri ye ri nə 
ye tir mək üçün 1 mol la, ya zış ma lar 
üçün 1 mir zə, kvar tir meys ter (ər zaq 
təc hi zat çı sı), ad yu tant və zi fə si ni ic-
ra et mək üçün 1 ka va le ri ya za bi ti və 
Nij ni Nov qo rod dra qun ala yı nın aşa-
ğı rüt bə li 15 za bi ti ezam olun muş du. 
Bu alay lar da ara ba lar yox idi, an caq 
on la rın əvə zi nə hər üç nə fər dən bi ri-
nə 1 yük atı, hər 2 yük atın dan bi ri nə 
1 ço dar dü şür dü. Uşa kov mü səl man 
sü va ri lə ri haq qın da ya zır dı: “Hə min 
bu adam lar 3 il qa baq İran la qəfl  ə tən 
baş ve rən mü ha ri bə dən is ti fa də edə-
rək si lah la rı nı bi zə qar şı çe vir di lər, 
Hətt  a Ye li za vet pol işin də iran lı lar tə-
rəf də dö yüş dü lər”. 

13 iyun da pod pol kov nik Fo min 
Don ka zak la rı və III at lı-mü səl-
man ala yı nın 150 dö yüş çü sü ilə 
türk dü şər gə si nə çax naş ma sal maq 
üçün Mil li dü zə gön də ril di. Ge cə-
nin zül mət qa ran lı ğın dan is ti fa də 
edib me şə ilə tez və ma neəsiz irə-
li lə yən dəs tə türk lə rin ön də ki qa-
ra vul post la rı nı ke çib sə hə rə ya xın 
Mil li dü zə ya xın laş dı və Həq qi pa-
şa nın dü şər gə si nə bö yük vəl və lə 
sal dı. Ve ri lən tap şı rı ğı mü vəff  ə qiy-
yət lə ye ri nə ye ti rən dəs tə türk lər lə 
toq quş ma dan ya yı nıb ge ri çə kil dı. 
Uşa kov ya zır: “Ki çik or du his sə si-
nin göz lə nil məz cə sa rə tin dən əsə-
bi lə şən türk lər bi zim ka zak la rı və 
ta tar la rı hə ra rət lə tə qib edir di lər, 
an caq on la rın ge ri çə kil mə si so-
yuq qan lı lıq və şü caət lə mü şa yiət 
olu nur du… Onun (Fo mi nin - F. 
V.) az say lı dəs tə si bir ne çə də fə ba-
taq lıq əra zi lə rə sı xış dı rıl dı, an caq 
ka zak və ta tar lar bir də fə də ol sun 
öz lə ri nin mü ha si rə yə düş mə lə ri nə 
im kan ya rat ma dı lar”. 

Ge ne ral-ma yor Mu rav yo vun 
ko man dan lı ğın da kı qo şu nun ön-
cül böl mə lə ri 19 iyun da So ğan lı 
dağ la rı nın Ça xır ba ba yo xu şun da 
idi. Onun sağ qa na dı nı pod pol-
kov nik Fo mi nin rəh bər li yi al tın-
da Don ka zak ala yı (322 nə fər), 
sol qa na dı nı isə III at lı-mü səl man 
ala yı nın 325 sü va ri si təş kil edir di. 

Hə min gün Ka yın lı (Ye ni köy) kən-
di ya xın lı ğın da türk at lı la rı gö rü-
nür. Şid dət li dö yüş olur. Türk lər 
mərd lik və qorx maz lıq ör nək lə ri 
nü ma yiş et dir di lər. Baş ko man dan 
Pas ke viç ge ne ral-ma yor Ra yevs ki-
yə iki dra qun di vi zi ya sı, Kar po vun 
ka zak la rı, III at lı-mü səl man ala yı, 
iki sotn ya seç mə ni za mi alay (li-
ney nıy polk) və al tı top la türk qüv-
və lə ri nin mər kəz xətt  i ni da ğıt maq 
tə li ma tı nı ver di. Ra yevs ki tap şı rı-
ğın öh də sin dən uğur la gəl di. Türk-
lər me şə li tə pə lə rə sı xış dı rıl dı lar.

27 iyun da Şi mal-Şər qi Ana do-
lu nun ən bö yük şə hə ri Ər zu rum 
dö yüş süz rus la ra təh vil ve ri lir. 
Ər zu ru mu iş ğal et miş Pas ke vi-
çin or du su tər ki bin də rus şairi 
A.S.Puş kin də var dı. O, öz sə fər 
təəs sü rat la rı nı “Ər zu ru ma sə ya-
hət” əsə rin də təs vir edib. Ər zu-
rum dan son ra Xı nıs, Tər can, Ol tu 
və Bay burt zəbt edil di.

Bal kan cəb hə sin də rus or du su nun 
İs tan bu lun hən də və ri nə qə dər ya xın-
laş ma sı Os man lı sul ta nı II Mah mu du 
2 sent yabr da (1829-cu il) Ədir nə sülh 
sa zi şi ni im za la ma ğa məc bur et di. 
Sa zi şə əsa sən, Os man lı İm pe ri ya sı 
Yu na nıs ta nın müs tə qil li yi ni ta nı dı, 
Mol da vi ya, Va la xi ya və Ser bi ya ya isə 
mux ta riy yət ver di. Axıs qa, Axal kə-
lək, Xır tız, Əs pin cə, Az qur, Ab bas tu-
man qa la la rı və Su qum qa la (Su xum), 
Re dut qa la (Anak li ya), Su cuq qa la (So-
ğu caq, No vo ros siysk), Gə lin cik, Ma-
may qa la (So çi) da xil ol maq la Ku ban 
(Ku man) ça yın dan Çü rük su ya (Ko-
bu le tə) qə dər Qa ra də ni zin şərq sa-
hi li Ru si ya İm pe ri ya sı nın əli nə keç di, 
Tür ki yə er mə ni lə ri nə 18 ay ər zin də 
da şı nan əm lak la rı ilə bir lik də Ru si ya 
hi ma yə dar lı ğı al tı na keç mək hü qu qu 
ve ril di.

1829-1830-cu il lər də Ər zu rum, 
Qars və Bə ya zid dən Cə nu bi Qaf-
qa za 90 min dən ar tıq er mə ni köç-
dü. On lar dan Ər zu rum er mə ni-
lə ri, əsa sən, Mes xet-Ca va xet də 
(7300 ailə), Qars er mə ni lə ri (2500 
ailə) Güm rü və Ta lın böl gə lə rin-
də, bə ya zid li lər (4215 ailə) Göy çə 
gö lü nün sa hi lin də, qa lan la rı isə 
Sür mə li, Də rə çi çək, Aba ran və 
Pəm bək ma hal la rın da yer ləş di ril-
di. Ər zu rum er mə ni lə ri ilə bə ra-
bər köç müş urum lar (yu nan lar) 
isə Güm rü və Bar maq sız (Zal qa) 
tə rəfl  ər də məs kun laş dı lar.

Rus baş ko man da nı nın 1830-
cu il, 16 mart ta rix li əm ri ilə 
1828-1829-cu il lər rus-türk 

mü ha ri bə sin də ki mərd lik 
və cə sa rət lə ri nə gö rə III 
at lı-mü səl man ala yı nın 
dö yüş çü lə rin dən sul-
tan pod po ru çik Əb-
dül ağa Kəl bə li bəy 
oğ lu na, naib pod po-
ru çik Əli ağa Ab dul 
ağa oğ lu na, naib 
pra por şik Usub ağa 
Müs sə li oğ lu na, naib 

pra por şik Meh ra lı ağa 
Təh məz qu lu oğ lu na, 

Əliağa Ba ba bəy oğ-
lu na, Əsə dul la bəy 
Ləl Və li ağa oğ-
lu na və bu ala ya 
ezam olun muş 
kö nül lü pra por-
şik Məm məd oğ-
lu na  “İ gid li yə gö-
rə”  4-cü də rə cə li 
“Mü qəd dəs An-
na” or de ni ve ril di.

Fəx ri
VA LE HOĞ LU, 
araş dır ma çı-

dip lo mat

Qarapapaqlar       1828-1929-cu illər 
Rusiya-Osmanlı      savaşında Qars və Bə ya zid dən Cə nu bi Qaf-

qa za 90 min dən ar tıq er mə ni köç-
dü. On lar dan Ər zu rum er mə ni-
lə ri, əsa sən, Mes xet-Ca va xet də 
(7300 ailə), Qars er mə ni lə ri (2500 
ailə) Güm rü və Ta lın böl gə lə rin-
də, bə ya zid li lər (4215 ailə) Göy çə 
gö lü nün sa hi lin də, qa lan la rı isə 
Sür mə li, Də rə çi çək, Aba ran və 
Pəm bək ma hal la rın da yer ləş di ril-
di. Ər zu rum er mə ni lə ri ilə bə ra-
bər köç müş urum lar (yu nan lar) 
isə Güm rü və Bar maq sız (Zal qa) 
tə rəfl  ər də məs kun laş dı lar.

Rus baş ko man da nı nın 1830-
cu il, 16 mart ta rix li əm ri ilə 
1828-1829-cu il lər rus-türk 

mü ha ri bə sin də ki mərd lik 
və cə sa rət lə ri nə gö rə III 
at lı-mü səl man ala yı nın 
dö yüş çü lə rin dən sul-
tan pod po ru çik Əb-
dül ağa Kəl bə li bəy 
oğ lu na, naib pod po-
ru çik Əli ağa Ab dul 
ağa oğ lu na, naib 
pra por şik Usub ağa 
Müs sə li oğ lu na, naib 

pra por şik Meh ra lı ağa 
Təh məz qu lu oğ lu na, 

Əliağa Ba ba bəy oğ-

      savaşında      savaşında



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Bü tün bu sa da la nan fakt lar dan 

be lə bir mən ti qi nə ti cə çı xır ki, uçuş 
üçün kom pü ter proq ram la rı na də-
yi şik lik edil miş di və bun dan eki-
paj rəh bər li yi nin müt ləq xə bə ri var 
 idi. Hü quq di liy lə de sək, pi lot la rın 
hə rə kə tin də ci na yət kar mə su liy-
yət siz lik, eh ti yat sız lıq, diq qət siz-
lik yox, ci na yət kar qə rəz, məq səd 
var dı. Bu nu sü but edən bir mə qam 
da Be tel dən üzə rin dən ke çən dən 
son ra ye rüs tü xid mət post la rı na bi-
lə rək dən ve ri lən ya lan mə lu mat lar 
idi. Bu ya lan lar o müd hiş uçu şun 
son də qi qə lə ri nə dək da vam et di!

Yo lun əhə miy yət li bir qis mi ni 007 
və 015 ya na şı uçur du. Am ma nə-
dən sə, 007 mə lu mat la rı nı ye rə 015-in 
ra diotəc hi za tın dan ret rans lya tor ki-
mi is ti fa də et mək lə çat dı rır dı, bax-
ma ya raq ki, özü də ey ni təc hi za ta 
ma lik idi. Pi lot lar koor di nat la rı səhv 
söy lə mək lə ya na şı, kü lə yin sü rə ti ni 
də ar tı rır dı lar, hal bu ki on lar dan bir 
də qi qə lik mə sa fə də uçan 015 
ob yek tiv mə lu mat lar ve-
rir di.

015-dən 007-
nin ye ri haq da növ-
bə ti mə lu mat da xil 
olan da “Boinq” fak ti-
ki ola raq 240 ki lo metr 
şi mal da idi və Kam çat-
ka ya çat ma sı na cə mi 180 
ki lo metr qal mış dı və sa hil 
xətt  i ra dar ek ra nın da müt ləq 
gö rün mə li idi...

Elə hə min an bu ci na yət kar oyu na 
Ame ri ka nın RC-135 mar ka lı kəş fi y yat 
təy ya rə si qo şul du. Onun 007 ilə gö-
rü şü Ko man dor ada la rın dan şi mal da 
baş tut du. Ora çat maq üçün 007-nin 
ka pi ta nı Çun elekt ron ida rəet mə sis te-
mi nin ko man da la rı na mə həl qoy ma-
ya raq kur su bir də də yiş mə li idi.

So vet ha va hü cu mun dan mü-
da fi ə his sə lə ri nin ra dar la rın da 
007-nin siq na lı 15.51 də qi qə də 
gö rün dü və 10 də qi qə dən son-
ra RC-135-in siq na lıy la bir ləş di.

Təy ya rə lər on də qi qə ya na şı uça-
raq, lo ka to run ek ra nın da bir nöq-
tə ki mi gö rün dü lər. Son ra təy ya-
rə lər dən bi ri dö nə rək ek ran dan 
çıx dı, di gə ri isə Kam çat ka is ti qa-
mə tin də yo lu na da vam et di. Ek-
ran dan SS Rİ-yə tə rəf məhz han sı 
təy ya rə nin uç du ğu nu an la maq 
müm kün de yil di...

So vet hər bi ba za sın da bi rin ci də rə-
cə li dö yüş ha zır lı ğı elan olun du və 
təy ya rə 16.30-da Kam çat ka əra zi si nə 
gi rən dən iki də qi qə son ra isə qı rı cı lar 
ha va ya qal dı rıl dı lar. Bəs ni yə yad təy-
ya rə nin Kam çat ka üzə rin də uçu şu na 
elə hə min də qi qə son qo yul ma dı? Bu 
haq da yal nız fər ziy yə lər möv cud-
dur. Odur ki, on la rın mü za ki rə si nə 
vaxt ayır ma ya raq, fakt la ra mü ra ciət 
edək, çün ki fakt hə mi şə fakt lı ğın da 
qa lır. Kam çat ka fə za sın da “Boing” 
38 də qi qə qa lır, son ra Oxot də ni zi 
üzə ri nə çı xa raq, Sa xa lin is ti qa mə tin-
də uçur. Bu vaxt ar tıq Uzaq Şər qin 

bü tün so vet ba za la rın da 
dö yüş hə yə ca nı elan 

olun muş du.

007 Sa xa li nə ya xın la şan da ha va-
da kı so vet qı rı cı la rı onun la bey nəl-
xalq qə za tez li yin də ra dio əla qə si 
sax la ma ğa ça lış dı lar, am ma ka pi-
tan Çun bu na mə həl qoy ma dı.

Gər gin lik ar ta raq, özü nün kul mi-
na si ya nöq tə si nə çat mış dı. Da ha bir 
ne çə də qi qə bo şa get səy di, sər həd po-
zu cu su öl kə nin ha va mıəka nı nı cə za-
sız tərk edə cək di. Təy ya rə ni ya eni şə 
məc bur et mək, ya da vur maq la zım 
idi. Üçün cü yol gö rün mür dü. Bəl li idi 
ki, yad təy ya rə nin vu rul ma sı haq da 
əmr hə lə lik ve ril mə miş di. Çün ki be lə 
bir əmr ol say dı, mən inan mı ram ki, 
qı rı cı lar da kı pi lot lar tə rəd düd edəy-
di lər. Cə mi 10 də qi qə vaxt qa lır dı...

***
Bir müd dət son ra so vet təy ya rə-

çi si te le vi zi ya ya ver di yi mü sa hi bə-
də hə min də qi qə lə ri be lə xa tır la yır-
dı: “O düz bi zim ba za nın üs tün dən 
ke çir di. Mən ya xın laş dım, ona qı-
rı cı mın yan işıq la rı nı gös tər dim. 
Tə bii ki, bu işıq la rı gör mə liy di lər. 
Son ra “Boing”in düz qar şı sı na pu-
lem yot dan tras ser lə (uçar kən tra-
yek to ri ya sı alo vun dan bəl li olan 
xü su si gül lə lər) bir ne çə qı sa atəş 

sil si lə si yağ dır dım. Bu gül lə lə rin 
alo vu ne çə ki lo metr dən 

gö rü nür və on lar da 
gör mə liy di lər.

Mən həm də en mək işa rə si ver-
mək üçün mü tə ma di ola raq təy-
ya rə min qa nad la rı nı yel lə yir dim. 
On lar bü tün bun la rı müt ləq gör-
mə liy di lər”.

La kin “Boing”in lap ya xın da 
ye rə en mə si üçün müasir təy ya rə 
mey da nı ol ma sı na, qı rı cı la rın eki-
pa ja də fə lər lə “En!” əm ri ver mə si-
nə bax ma ya raq, ka pi tan Çun ta be 
ol ma dı. Ək si nə, o elə bir ma nev rə 
baş la dı ki, bü tün şüb hə lər art dı. 
“Boing” sü rət lə en mə yə baş la dı, 
son ra bir dən ye nə gö yə mil lən di. 
Qı rı cı təy ya rə sər həd po zu cu su-
nun hə rə kə ti nə, tə xi rə sal ma dan 
reak si ya ver di...

Saat 18.22.20-də ko man da mər-
kə zi nə mə lu mat ve ril di: “Ra ket lər 
bu ra xıl dı”. 

İki sa ni yə son ra isə efi r də da-
ha bir mə lu mat səs lən di: “Hə dəf 
məhv edil di...”

007 rey si bit di. Təy ya rə Mo ne-
ron ada sı ya xın lı ğın da kı əra zi də 
su ya düş dü...

***
Tə bii ki, hə min təy ya rə də olan 

gü nah sız in san la rın hə lak ol ma-
sı ha mı nı yan dı rır dı. Çün ki on lar 
ki min sə dü şün dü yü məkr li bir 
ad dı mın, hə ya sız ca sı na hə ya ta 
ke çi ri lən kəş fi y yat əmə liy ya tı nın 
qur ba nı ol muş du lar.

Bu uçu şun məhz kəş fi y yat 
məq sə diy lə hə ya ta ke çi ril di yi isə 
So vet kəş fi y ya tı tə rə fi n dən or ta ya 
qo yu lan da nıl maz fakt lar dan son-
ra kim sə də şüb hə do ğur mur du. 
Bu fakt lar dan yal nız bi ri ni diq-
qə ti ni zə ye ti ri rəm: bəl li ol muş du 
ki, 007 rey siy lə uçan sər ni şin təy-
ya rə si SS Rİ üzə rin də olan da ame-
ri ka lı la rın “Fer ret-D” ad lı ca sus 
pey ki Yer ət ra fın da “Boing”in real 
uçuş marş ru tu ilə üst-üs tə dü şən 
3 döv rə vur muş du və təy ya rə dən 
ötü rü lən kəş fi y yat mə lu mat la rı nı 
qə bul et miş di. Pey kin hə min də-

qi qə lər də məhz Çu kot ka, Kam-
çat ka, Sa xa lin üzə rin dən keç-

mə si ni bü tün lo ka tor lar 
gös tər miş di.

Mən bu kəş fi y yat mə lu ma tı ilə, 
ha di sə vax tı So vet Or du sun da za bit 
qis min də hə qi qi hər bi qul luq keç di-
yim üçün ta nış ol dum. Bi zim hər bi 
his sə də kəş fi y yat la məş ğul ol du-
ğun dan, be lə xid mə ti mə lu mat la rı 
mün tə zəm alır dı. Elə on da öy rən-
dim ki, ame ri ka lı lar bu son də rə-
cə təh lü kə li əmə liy yat va si tə siy lə, 
bi zim ra diolo ka si ya sis tem lə ri nin 
və ziy yə ti ni, hər bi aviasi ya mı zın dö-
yüş ha zır lı ğı nı yox la yır mış lar...

Bir cə bu mə lu ma tı oxu yar kən 
ke çir di yim hiss lər yax şı ya dım da-
dır. Sar sıl mış dım. Çün ki si ya sət çi-
lə rin və hərb çi lə rin öz məq səd lə ri-
nə çat maq üçün han sı al çaq lıq la ra 
qa dir ol ma sı nı an la mış dım...

Ame ri ka lı lar təy ya rə nin vu ru la-
ca ğı na yüz faiz əmin idi lər və ha di-
sə nin bu məc ra ya düş mə si ni hətt  a 
sə bir siz lik lə göz lə yir di lər, çün ki elə 
er tə si gün spon tan de yil, məhz mü-
tə şək kil an ti so vet kam pa ni ya sı baş-
lan dı, so yuq mü ha ri bə nin ar tıq ba şa 
çat ma lı ol du ğu əy yam da Rey qan 
ad mi nist ra si ya sı Konq res dən ye ni 
nə sil kim yə vi və bak te riolo ji si lah la-
rın, uzaq mən zil li ra ket lə rin is teh sa lı 
üçün əla və və sait al dı...

***
Bu acı na caq lı olay da bə zi sual-

la rın ca va bı bu gün də ta pıl ma yıb. 
Am ma az son ra mət buata çıx mış 
bir in for ma si ya şəx sən mə nim 
üçün bü tün sual la rın ca va bı idi. 

“Ko re ya sər ni şin təy ya rə si nin məhv 
edil mə siy lə bağ lı hə qi qət lə rin açıq lan-
ma sı Cə miy yə ti”nin ke çir di yi mət-
buat konf ran sın da Ya po ni ya nın hər bi 
jur na lis ti Akio Ya ma ka va xə bər ver di: 
“Pre zi dent Rey qan özü nün in si dent lə 
bağ lı ilk bə ya na tın da RC-135 kəş fi y yat 
təy ya rə si nin yal nız uçu şun lap əv və-
lin də 007 rey siy lə ya na şı hə rə kət et di-
yi ni söy lə miş di. Am ma ame ri ka lı la rın 
Ya po ni ya mü da fi ə qüv və lə ri nin qə-
rar ga hı na təq dim et di yi ma te rial lar da 
RC-135 təy ya rə si nin ha di sə dən cə mi 
sək kiz də qi qə əv vəl “Boing”in ya nın-
dan çə kil di yi bəl li olur”.

Hə min ma te rial lar son ra dan 
ço xal dı la raq Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tın da təm sil olu nan bü tün 
öl kə lə rin nü ma yən də he yət lə ri nə 
gön də ril miş di. Əsl hə qi qə tin əsas 
kon tur la rı da məhz Ame ri ka pre-

zi den ti nin söy lə di yi hə min 
“ki çik” ya lan dan son ra ha-

mı ya ay dın ol du...
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(Əv və li ötən sa yı mız da) Təy ya rə lər on də qi qə ya na şı uça- 007 Sa xa li nə ya xın la şan da ha va-

Əgər təy ya rə kom pü ter lə rin he sab la dı ğı kurs dan ya yın ma say dı, Be tel qə sə bə si nin 
yüz metr li yin dən keç mə liy di. Av to pi lo tun da hə min mə sa fə də mak si mal yan lış lı-
ğı 100 metr dən ar tıq ola bil məz. Nə ti cə də, is tər-is tə məz, be lə bir ver si ya mey da-
na çı xır: pi lot ra diona vi qa si ya va si tə lə ri ni bi lə rək dən sön dü rə rək, təy ya rə ni özü 

ida rə edib! Al yas ka ya rı ma da sı nın ha va mə ka nı nı tərk edər kən ra dar lar çı xış nöq tə si nin 
ta mam fərq li ol du ğu nu da gös tə rib və eki pa jın bu nu gör mə mə si heç cür müm kün de yil.

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

gö rün dü və 10 də qi qə dən son-
ra RC-135-in siq na lıy la bir ləş di.

kon tur la rı da məhz Ame ri ka pre-
zi den ti nin söy lə di yi hə min 

“ki çik” ya lan dan son ra ha-
mı ya ay dın ol du...

İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”           la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də
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- So vet hö ku mə ti nin qə ra rı na 
əsa sən, var lı la rın bü tün var-döv-
lə ti, mülk lə ri əl lə rin dən alın mış dı. 
La kin Nə ri man Nə ri ma no vun sa-
yə sin də Ta ğı ye və Mər də kan da kı 
bağ evin də qal ma ğa izn ver miş-
di lər. Əs lin də, 1924-cü ilə qə dər 
Ta ğı ye və və onun ailə si nə qar şı 
əda lət siz lik hiss olun mur du. Am-
ma o, dün ya dan kö çən dən son ra 
Mər də kan da kı bağ ev lə ri də mü-
sa di rə olun du. Hə yat yol da şı So na 
xa nım çox ka sıb hə yat ya şa dı. Öv-
lad la rı müx tə lif təz yiq lə rə mə ruz 
qal dı. Bu bi na da müx tə lif ida rə lər, 
təş ki lat lar fəaliy yət gös tə rib. Cüm-
hu riy yət döv rün də xa ric dən gə-
lən qo naq lar bu ra da qa lır dı. Hətt  a 
kim lə rin sə ya şa yış evi də olub, mə-
sə lən, Bə kir Ço ban za də bir müd-
dət bu ev də üçün cü mər tə bə də 
ya şa yıb. So vet lər dö nə min də bi na 
uşaq evi ki mi də fəaliy yət gös tə rib.

- “H.Z.Ta ğı ye vin qız mək tə bi-
nin ta ri xin dən” ad lı ki tab yaz-
mı sı nız. Əmi nəm ki, araş dır ma 
za ma nı xey li ma raq lı mə qam lar 
qar şı nı za çı xıb. Tə bii ki, qız la rın 
ev də, dörd di var ara sın da sax-
lan dı ğı vaxt lar da be lə bir ide ya 
haq qın da dü şün mək, onu di lə gə-
tir mə yin özü be lə, cə sa rət tə ləb 
edir di. İs tə yi rəm, bir qə dər, Ta ğı-
ye vin bu ar zu su nu real laş dır dı ğı 
za man han sı çə tin lik lər lə üz ləş-
di yin dən da nı şa sı nız.
- Çox la rı de yir ki, Ta ğı yev sa vad-

sız idi. Mən be lə dü şün mü rəm. O, 
sa də cə, təh sil al ma mış dı. Siz cə, sa-
vad sız adam bu qə dər bö yük iş lə rin 
ar xa sın ca ge də bi lər di mi? Mə sə lən, 
Ta ğı yev qız mək tə bi ni sax la maq 
üçün ol duq ca ağıl lı bir fən də əl atır. 
Bi na nı tik di rən də bi rin ci mər tə bə-
nin bü tün qa pı la rı nı kü çə yə aç dı rır 
və on la rı ica rə yə ve rir. Mək tə bin 
hə yə ti nə isə gi riş tə bii ki, yox idi. 
Mək təb də bir nə fər ki şi olub, o da 
yaş lı və ev li qa pı çı idi. Qa lan iş çi-
lər qa dın lar olub. Mək tə bin akt za-
lın da Ta ğı ye vin bö yük bir port re ti 
ası lıb mış. Port ret də onun bir əlin də 
Qu ran, di gər əlin də qə zet var imiş. 
Nov ruz bay ra mın da Ha cı şa gird lər-
lə gö rüş mə yə gə lən də akt za lın da 
di var dan asıl mış port re ti ni gös tə rib 
so ru şur ki, rəsm də nə gö rür sü nüz? 
Qə fi l sual dan tu tu lan şa gird lər ca-
vab ver mək də çə tin lik çə kir lər. Ha-
cı öz sualı na özü ca vab ver mə li olur. 
De yir ki, is tə yi rəm si zin bir əli niz də 
Qu ran ol sun, di ni mi zin qay da-qa-
nun la rı na əməl edə si niz. Di gər əli-
niz dən isə qə zet düş mə sin, dün ya-
ya açıq ola sı nız, elm öy rə nə si niz. 

Onun biz ne si yük sə lən xətt  ilə in-
ki şaf edir di. Hər şe yi var idi. Am ma 
hər za man mil lə tin ri fa hı üçün əlin-
dən gə lə ni et mə yə ça lı şır dı. Biz son-
ra lar onun qo hum la rı nı ta pıb əla qə-
lər ya rat mış dıq. On lar de yir di lər ki, 
Ha cı nın uşaq la rı ev lə rin də “mil lət”, 
“xalq” söz lə ri nin dil lə rin dən düş-
mə di yi ni tez-tez vur ğu la yır dı lar. 
Hətt  a on la rı ya şa dıq la rı bu ev lə rin-
dən çı xa ran da da Ta ğı yev qız la rı na 
de yib miş ki, yal nız öz əş ya la rı nı zı, 
pal tar la rı nı zı, ki tab la rı nı zı gö tü rün. 
On suz da hər şey xal qa, mil lə tə qa-
la caq. Onun evin də XIV Lu do vi kin 
me bel lə ri, müx tə lif ta ri xi əhə miy-
yət li, qiy mət li əş ya lar var idi ki, bun-
la rı öz lə ri ilə apa ra bi lər di lər. 

- Bir in san bu qə dər sə xa vət, bu 
bö yük lük də ürək, bu tə miz lik də 
əx laq sa hi bi ola bi lər miş, de mək. 
Tə bii ki, onun ye rin də kim ol say dı, 
ilk ola raq öl kə dən get mək haq qın-
da dü şü nər di. Axı, bü tün bun lar 
onun ha lal ma lı, mül kü idi. Ona 
öl kə dən get mək də tək lif edil miş di. 
Am ma o, bu nu ağ lı na be lə, gə tir-
mir di Yal nız qı zı nın öl kə dən get-
mə si nə ra zı lıq ver miş di və bu nun 
üçün im kan la rın dan is ti fa də edə-
rək kö mək li yi ni də əsir gə mə miş di.
- Çün ki Ley la xa nı mın əri Şəm si 

Əsə dul la ye vin oğ lu Əli Əsə dul la-
yev idi. – Fər had müəl lim söh bə-
ti nə da vam edir. --  O, Azər bay can 
Mil li Or du su nun mü səl man kor-
pu su nun za bi ti idi. Ta ğı yev bi lir di 
ki, So vet hö ku mə ti bu za bit lə ri ya 
həbs edə cək, ya da gül lə lə yə cək. 
On da bu qu ru lu şun çox da vam gə-
tir mə yə cə yi ilə bağ lı bir ar xa yın çı lıq 
var idi. Hətt  a, ru si ya lı za də gan la rın 
son ra dan çap olun muş xa ti rə lə rin-
də də ya zıl mış dı ki, heç kim bol-
şe vik lə rin uzun müd dət ha ki miy-
yət də qa la ca ğı nı eh ti mal et mir di. 

Dü şü nür dü lər ki, bol şe vik lər təh sil-
siz, sa vad sız adam lar dı və on la rın 
ya rat dı ğı bir təş ki lat, döv lət uzun 
müd dət da vam gə ti rə bil məz. Əs-
lin də, Ta ğı ye vin öl kə dən get mə mə-
si nin sə bəb lə rin dən bi ri də bu idi. O 
da bir gün mülk lə ri nin ge ri qa yı da-
ca ğı na ümid bəs lə yir di. 

- Bil di yi miz ki mi, Ta ğı yev xa ric-
də təh sil alan tə lə bə lə rə mü tə ma-
di ola raq mad di dəs tək gös tə rib. 
Am ma, de yə sən, bir müd dət bun-
dan da im ti na et miş di. 
- O vaxt in di si zə da nı şa ca ğım mə sə-

lə ni mət buat da çox şi şirt di lər. Bir də fə 
Hə sən bəy Zər da bi nin rəh bər li yi ilə 
müəl lim lə rin qu rul ta yı ke çi ri lir. Mə-
sə lə qal dı rır lar ki, təh si lin sə viy yə si ni 
yük səlt mək məq sə di lə ca ni şi nə mü ra-
ciət et sin lər. Hə sən bəy Zər da bi de yir 
ki, mü ra ciəti xa hiş for ma sın da edək ki, 
prob lem lə ri miz tez həll olun sun. Hö-
ku mət lə əmr for ma sın da da nış maq 
ol maz. Nə ri man Nə ri ma nov və onun 
ki mi bir ne çə gənc müəl lim eti ra zı nı 
bil di rir ki, bəs nə vax ta can, xa hiş lə da-
nı şa ca ğıq, o qə dər də prob lem lə ri miz 
həll edil mə yə cək. Mü ba hi sə baş la yır. 
İc las iş ti rak çı la rın dan kim sə aya ğa 
qal xıb, Hə sən bəy lə mü ba hi sə et di yi-
nə gö rə Nə ri ma no va eti ra zı nı bil di rir. 
Nə ri ma nov da ca va bın da de yir ki, 
ağıl yaş da ol maz, baş da olar. Zər da-
bi bu söz dən in ci yir və qu rul ta yı tərk 
edir. Bu ha di sə ni eşi dən Ta ğı yev sə hə-
ri gün qu rul ta ya gə lib acıq lı çı xış edir: 
“Nə ri man mə nim pu lum la oxu yan 
uşaq dı, in di gə lib bö yük lə rin üzü nə 
ağ olur”. Bu nu eşi dən Nə ri man ca-
va bın da de yir: “Mən bil mir dim ki, 
Ta ğı yev pul la rı nı tə lə bə lə rə ona gö rə 
ve rir ki, on la rın şəx si möv qe yi ol ma-
sın”. Bu söz lər dən Ta ğı yev bərk qə-
zəb lən miş və de miş di ki, da ha heç 
bir tə lə bə yə təh si li üçün və sait ayır-
ma ya caq, çün ki on lar nan kor dur lar.

So vet döv rü nün ta ri xi ki tab la rın da 
bu ha di sə ka pi ta list mil yon çu ilə in-
qi lab çı müəl li min mü ba ri zə si ki mi 
təq dim olu nur. Am ma, əs lin də, bu 
in san lar bir-bi ri lə rin dən in ci mə di lər. 
Za man keç di, Ta ğı yev Nə ri ma no-
vun təh sil pu lu nu so na qə dər ödə di. 
Hər çənd, Nə ri ma nov onun pul la rı nı 

son qə pi yi nə qə dər qay tar-
mış dı. Nə ri ma nov 

O d e s  s a  d a n 
qa yı dan dan 
son ra Ta ğı-
ye vin qız 
mək tə bin-
də hə kim 
iş lə di.

Da ha son ra lar - mil yon çu nun 
mül kü əlin dən alı nan da da Nə ri-
ma nov Ta ğı ye və çox kö mək lik elə-
miş di. Yaş lı xey riy yə çi nin bağ evi-
nə Nə ri ma nov tez-tez baş çə kər di. 

- Qız mək tə bi açan, qız la rın təh-
sil al ma sı nı is tə yən bir ada mın 
özün dən yaş ca xey li ki çik olan 
bir xa nım la ev lən mə si si zi sual-
lar qar şı sın da aciz qoy mur du ki? 
Hər dən onun hə ya tı ilə bağ lı mə-
qam lar da zid diy yət lə rin ol du ğu-
na rast gəl mə mi siz ki?
- Bi zim mu zey də So na xa nı-

mın ba cı sı Nur ca ha na yaz dı ğı bir 
mək tub sax la nı lır. Mək tub da So-
na xa nım bu el çi li yin ne cə ol du-
ğu haq da ya zıb. Nur ca han Ta ğı-
ye vin bi rin ci xa nı mı Zey nəb dən 
olan bö yük oğ lu nun - İs ma yıl bə-
yin ar va dı idi. Ta ğı yev Ba kı dan 
Dər bənd də, So na xa nı mın evi nə 
el çi gön də rir. Ta ğı yev el çi yə de-
yib miş ki, So na nın ba cı sı Nur-
ca ha nın ev də ne cə xa nım ol du-
ğu nu, ailə də ne cə dav ran dı ğı nı 
gö rüb və fi  kir lə şir ki, onun ba cı sı 
da o cür qa dın ola caq. Bu na gö rə 
də, o, be lə bir ailə dən çıx mış qı-
zın ba cı sı ilə ev lən mək qə ra rı na 
gə lib. Be lə lik lə, on lar ev lə nib lər. 
Ma raq lı dır ki, So na xa nım Ta ğı-
ye və tək cə hə yat yol da şı ol ma-
dı, o, de mək olar ki, Ha cı nın sağ 
əli idi. Mə sə lən, qız mək tə bi nin 
açıl ma sın da Ta ğı yev Ha mi lər Şu-
ra sı nın səd ri, So na xa nım onun 
müavi ni idi. Mək tə bə iki si bir 
yer də gə lir di, bay ram lar da hə-
diy yə lə ri bir yer də pay la yır dı lar. 
Bə zi lə ri de yir ki, Ta ğı yev bi rin ci 
ar va dı nı bo şa mış dı. Əs lin də isə, 
So na xa nım la ev lə nən də onun bi-
rin ci ar va dı xey li vaxt idi ki, və-
fat et miş di. 

- Bi li rəm ki, bu də yər li in san 
haq qın da çox xa ti rə lər eşit mi si-
niz. İn san lar onun haq qın da ne cə 
da nı şır lar? Ya xın la rı nın ya dın da 
ne cə qa lıb?
- “Müasir lə ri Ta ğı yev haq qın da” 

ad lı ki ta bım dərc olu nub. Bir xa ti rə 
mə nə çox tə sir elə miş di. Ta ğı ye vin 
Əh məd li də ki fab ri ki nin fəh lə lə rin-
dən bi ri da nı şır ki, ar tıq Ha cı nın 
bü tün mül kü əlin dən alın mış dı. 
Mər də kan da kı bağ evin də ya şa yan 
Ta ğı ye və iş çi lə ri baş çək mək qə ra rı-
na gə lir lər. Hə yə tə gi rən də qul luq-
çu su iş çi lə rin içə ri gir mə si nə ma ne 
ol ma ğa ça lı şır. Hə yət də çay içən 
Ta ğı yev gə lən lə rin kim ol du ğu nu 
bi lən də, qul luq çu su na tap şı rır ki, 
on la rı əli boş yo la sal ma sın, hə rə si nə 
bir ved rə üzüm yı ğıb ver sin. 1924-
cü il idi, Ta ğı yev ar tıq mil yon çu 
de yil di. Özü də, bəl kə çə tin lik lə do-
la nır dı, am ma ye nə də keç miş fəh-
lə lə ri ni əli boş yo la sal maq is tə mir di. 

Da ha bir xa ti rə yad da şım da də rin 
iz bu ra xıb. Ta ğı ye vin tik dir di yi, in di-
ki Döv lət Mu si qi li Teat rı nın bi na sı nın 
tə mir dən son ra 1922-ci il də açı lı şı nı 
edir lər. Sid qi Ru hul la ilə Mir za ğa Əli-
ye vi gön də rir lər ki, Ta ğı ye vi təd bi rə 
gə tir sin lər. Ar tıq So vet hö ku mə ti öz 
möv qe yi ni möh kəm lət miş di. Zal da 
ko mis sar lar, döv lə tin yük sək çin li 
mə mur la rı otur muş du. Ha cı za la gi-
rən ki mi ha mı aya ğa qal xır və onu 
al qış la yır. Ta ğı yev bu mən zə rə dən 
tə sir lə nib köv rə lir. Çı xı şın da de-
yir: “Mən bu his si ikin ci də fə dir 
ya şa yı ram. İlk də fə Həcc zi ya rə-
tin də Mü qəd dəs da şa to xu nan da 
bu qə dər tə sir lən miş dim”. Mə nə 
hə mi şə ma raq lı olub, gö rə sən, o, 
ya şa dı ğı bu evə gə lib mi? Gə lib sə, 
onu içə ri bu ra xıb lar mı? Mə lum-
dur ki, onun ölü mün dən son ra 
hə yat yol da şı So na xa nı ma evə 

gir mə yə ica zə ver mə yib lər. Bu adam 
heç bir və zi fə sa hi bi de yil di. Sa də cə, 
biz ne si var idi. Am ma XIX əs rin so-
nu, XX əs rin əv vəl lə ri nə aid is tə ni lən 
ta ri xi ki tab da Ta ğı ye vin adı na rast 
gəl mək müm kün dür. Mə sə lən, gö rə 
bi lə rik ki, Ru si ya nın han sı sa uc qar 
ye rin də bir mək təb açı lıb, Ta ğı yev 
ora müəy yən məb ləğ də pul gön də-
rib. Mən də onun bü tün mü ha si bat 
sə nəd lə ri var, ar xiv dən çı xar mı şam. 
Ora da ya zı lan şə hər ad la rı nın sa yı-
he sa bı yox dur. Bu o şə hər lər dir ki, 
Ta ğı yev ora da bi na la rın, mə də niy yət 
mər kəz lə ri nin, mək təb lə rin ti kil mə-
si üçün pul ayı rıb. He sab la mı şam, 
onun ən çox pul ayır dı ğı sa hə təh sil 
olub. İkin ci məs cid lər idi. Hal bu ki, o 
di nə ol duq ca bağ lı adam idi. Bir də-
fə Mər də kan da məs cid ti kir lər. Ha cı 
hə min o məs ci di tik di rən ada ma xa-
tır la dır ki, bu ra da ar tıq iki məs cid var, 
onun əvə zin də mək təb tik dir sə, da ha 
fay da lı olar. Ti kin ti apa ran adam ra-
zı laş mır, sa vab qa zan maq is tə di yi ni 
bil di rir. Ha cı gö rür ki, heç nə izah edə 
bil mə yə cək, adam la rı na ora tö kü lən 
daş la rı yı ğıb tik dir di yi mək tə bin əra-
zi si nə da şı maq la rı nı tap şı rır...

Fər had Cab ba rov bü tün sə mi miy-
yə ti ilə xey riy yə çi ol muş Ta ğı yev lə 
bağ lı yaz dı ğı ki tab la rı re dak si ya mı-
za ba ğış la dı. Qa pı dan çı xan da pil lə-
kən lər Fər had müəl li min da nış dı ğı 
bir epi zo du ya dı ma sal dı. Yaş lı bir 
ki şi nə və si ilə hə min pil lə kən lər lə 
qal xır mış. Bi lən də ki, bir vaxt lar Ta-
ğı yev bu pil lə kən lər lə çı xıb-dü şür-
müş, ayaq qa bı la rı nı çı xa rıb kə na ra 
qo yur. Al lah bi lir, o vaxt o qo ca nın 
ağ lın dan, ürə yin dən nə lər ke çib, Al-
lah bi lir, o qo ca nə lə ri xa tır la yıb.

İl lər ke çir, nə sil lər də yi şir, in san-
lar yad la şır, yax şı lıq lar isə, unu dul-
mur ki, unu dul mur.

FEYZİYYƏ

- So vet hö ku mə ti nin qə ra rı na 

Azər bay ca nın məş hur xey riy yə çi si Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı ye vin xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək məq sə di lə onun 
ya şa dı ğı mülk də (in di ki Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu-
ze yin də) 9 otaq dan iba rət  “H.Z.Ta ğı ye vin xa ti rə 

mu ze yi” ya ra dı lıb. Azər bay can və İta li ya mü tə xəs sis lə ri Xa ti-
rə mu ze yi nin otaq la rı nın, əş ya la rın, me bel lə rin əv vəl ki gör kə-
mi ni Ta ğı ye vin ailə fo toal bom la rı əsa sın da bər pa edə bi lib lər. 
Onun iş ota ğı, Şərq za lı, ki tab xa na, bil yard ota ğı, ye mək ota ğı, 
mə lu mat ota ğı, So na xa nım Ta ğı ye va nın bə zək ota ğı, ya taq ota ğı, 
tə miz lik ota ğı zi ya rət çi lə rin ix ti ya rı na ve ri lib. 
Mu ze yin bə ləd çi si İla hə xa nım la mu ze yi baş dan-ba şa 
gə zib otaq lar la, əş ya lar la ta nış olar kən, iş çi lər dən 
bi ri nin əlin də Ta ğı yev lə bağ lı bir ki tab diq qə ti mi 
çək di. Ma raq la nıb, öy rən dim ki, ki ta bın müəl li fi 
ta rix çi Fər had Cab ba rov da mu ze yin əmək da şı dır, 
an caq iş gü nü nün axı rı ol du ğun dan, ar tıq mu ze-
yi tərk et miş di. Əs lin də, Ta ğı yev haq qın da yaz-
maq üçün ki fa yət qə dər mə lu mat əl də et miş dim, 
am ma onun ir si ni araş dı ran gənc ta rix çi nin oxu-
duq la rı nı, bil dik lə ri ni bi zim lə pay laş ma sı ma-
raq lı olar dı.
Er tə si gün Fər had müəl lim lə elə mu ze yin gi rə-
cə yin də gö rüş dük. De di ki, Ta ğı yev ir si ni hə lə 
tə lə bə lik il lə rin dən araş dır ma ğa baş la yıb:
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So vet döv rü nün ta ri xi ki tab la rın da 
bu ha di sə ka pi ta list mil yon çu ilə in-
qi lab çı müəl li min mü ba ri zə si ki mi 
təq dim olu nur. Am ma, əs lin də, bu 
in san lar bir-bi ri lə rin dən in ci mə di lər. 
Za man keç di, Ta ğı yev Nə ri ma no-
vun təh sil pu lu nu so na qə dər ödə di. 
Hər çənd, Nə ri ma nov onun pul la rı nı 

son qə pi yi nə qə dər qay tar-
mış dı. Nə ri ma nov 

O d e s  s a  d a n 
qa yı dan dan 
son ra Ta ğı-
ye vin qız 
mək tə bin-
də hə kim 
iş lə di.

- Bi li rəm ki, bu də yər li in san 
haq qın da çox xa ti rə lər eşit mi si-
niz. İn san lar onun haq qın da ne cə 
da nı şır lar? Ya xın la rı nın ya dın da 
ne cə qa lıb?
- “Müasir lə ri Ta ğı yev haq qın da” 

ad lı ki ta bım dərc olu nub. Bir xa ti rə 
mə nə çox tə sir elə miş di. Ta ğı ye vin 
Əh məd li də ki fab ri ki nin fəh lə lə rin-
dən bi ri da nı şır ki, ar tıq Ha cı nın 
bü tün mül kü əlin dən alın mış dı. 
Mər də kan da kı bağ evin də ya şa yan 
Ta ğı ye və iş çi lə ri baş çək mək qə ra rı-
na gə lir lər. Hə yə tə gi rən də qul luq-
çu su iş çi lə rin içə ri gir mə si nə ma ne 
ol ma ğa ça lı şır. Hə yət də çay içən 
Ta ğı yev gə lən lə rin kim ol du ğu nu 
bi lən də, qul luq çu su na tap şı rır ki, 
on la rı əli boş yo la sal ma sın, hə rə si nə 
bir ved rə üzüm yı ğıb ver sin. 1924-
cü il idi, Ta ğı yev ar tıq mil yon çu 
de yil di. Özü də, bəl kə çə tin lik lə do-
la nır dı, am ma ye nə də keç miş fəh-
lə lə ri ni əli boş yo la sal maq is tə mir di. 

Da ha bir xa ti rə yad da şım da də rin 
iz bu ra xıb. Ta ğı ye vin tik dir di yi, in di-
ki Döv lət Mu si qi li Teat rı nın bi na sı nın 
tə mir dən son ra 1922-ci il də açı lı şı nı 
edir lər. Sid qi Ru hul la ilə Mir za ğa Əli-
ye vi gön də rir lər ki, Ta ğı ye vi təd bi rə 
gə tir sin lər. Ar tıq So vet hö ku mə ti öz 
möv qe yi ni möh kəm lət miş di. Zal da 
ko mis sar lar, döv lə tin yük sək çin li 
mə mur la rı otur muş du. Ha cı za la gi-
rən ki mi ha mı aya ğa qal xır və onu 
al qış la yır. Ta ğı yev bu mən zə rə dən 
tə sir lə nib köv rə lir. Çı xı şın da de-
yir: “Mən bu his si ikin ci də fə dir 
ya şa yı ram. İlk də fə Həcc zi ya rə-
tin də Mü qəd dəs da şa to xu nan da 
bu qə dər tə sir lən miş dim”. Mə nə 
hə mi şə ma raq lı olub, gö rə sən, o, 

zər bay ca nın məş hur xey riy yə çi si Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı ye vin xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək məq sə di lə onun 
ya şa dı ğı mülk də (in di ki Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu-
ze yin də) 9 otaq dan iba rət  “H.Z.Ta ğı ye vin xa ti rə 

mu ze yi” ya ra dı lıb. Azər bay can və İta li ya mü tə xəs sis lə ri Xa ti-
rə mu ze yi nin otaq la rı nın, əş ya la rın, me bel lə rin əv vəl ki gör kə-
mi ni Ta ğı ye vin ailə fo toal bom la rı əsa sın da bər pa edə bi lib lər. 
Onun iş ota ğı, Şərq za lı, ki tab xa na, bil yard ota ğı, ye mək ota ğı, 
mə lu mat ota ğı, So na xa nım Ta ğı ye va nın bə zək ota ğı, ya taq ota ğı, 
tə miz lik ota ğı zi ya rət çi lə rin ix ti ya rı na ve ri lib. 
Mu ze yin bə ləd çi si İla hə xa nım la mu ze yi baş dan-ba şa 
gə zib otaq lar la, əş ya lar la ta nış olar kən, iş çi lər dən 
bi ri nin əlin də Ta ğı yev lə bağ lı bir ki tab diq qə ti mi 
çək di. Ma raq la nıb, öy rən dim ki, ki ta bın müəl li fi 
ta rix çi Fər had Cab ba rov da mu ze yin əmək da şı dır, 
an caq iş gü nü nün axı rı ol du ğun dan, ar tıq mu ze-
yi tərk et miş di. Əs lin də, Ta ğı yev haq qın da yaz-
maq üçün ki fa yət qə dər mə lu mat əl də et miş dim, 
am ma onun ir si ni araş dı ran gənc ta rix çi nin oxu-
duq la rı nı, bil dik lə ri ni bi zim lə pay laş ma sı ma-

Er tə si gün Fər had müəl lim lə elə mu ze yin gi rə-
cə yin də gö rüş dük. De di ki, Ta ğı yev ir si ni hə lə 
tə lə bə lik il lə rin dən araş dır ma ğa baş la yıb:

tə sir lə nib köv rə lir. Çı xı şın da de-

Halal adam



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 müəl-
lim lər Na zim İs ma yı lov və Kam ran Şeyx za man lıdır.

-İlk sualım bir qə dər şab lon tə sir 
ba ğış la ya caq, am ma ma raq lı dır, 
müəl lim lik öz se çi mi niz olub? 
Və bir də ni yə məhz bu pe şə ni 
seç mi şi niz?
Na zim İs ma yı lov: Or ta mək tə bin 

ilk il lə ri ni kənd də oxu mu şam. O za-
man la rı çə tin xa tır la yı ram. Ya dım da-
dır ki, uşaq yaş la rım da oğ lan la rın ək-
sə riy yə ti ki mi mi lis ol maq is tə yir dim. 
Tax ta ta pan çam da var dı. Dağ da-daş-
da ca ni ax ta rır dım. Am ma ikin ci si-
nif dən son ra ailə və ziy yə ti miz lə bağ lı 
Ba kı ya kö çə si ol duq və mən üçün cü 
sin fə 190 nöm rə li məş hur mək təb də 
get dim. Hər şey mə nim tə səv vü rüm-
də də yiş di. Müəl lim lə ri mi də, müəl-
lim li yi də ora da sev dim. Gör düm ki, 
bi zə öz öv lad la rı ki mi ya na şır, qay ğı 
gös tə rir lər. Az qa la bir ailə ki miy dik. 
İn di müəl li min şa gir də be lə qay ğı 
gös tər mə si hal la rı nı çox az-az mü-
şa hi də et mək olur. Yu xa rı si nifl  ər də 
qə ra ra gəl dim ki, ədə biy yat sa hə si ni 
se çim, müəl lim olum. Hər çənd, anam 
mə ni hə kim, atam mü hən dis ki mi gö-
rür dü, am ma uşaq yaş la rım dan şeirə-
sə nə tə me yil li idim.  

Kam ran Şeyx za man lı: Mək təb 
vax tı müəl lim ola ca ğı mı dü şün mə-
mi şəm. Çün ki hec bir pe şə haq qın da 
dol ğun mə lu ma tım yox idi. Sə mi mi 
de səm, özü mü tam ola raq heç bir sa-
hə yə aid edə bil mir dim. Uni ver si tet 
vax tı an la dım ki, in san pe şə ni de-
yil, pe şə in sa nı se çir. Yə ni gör düm, 
müəl lim lik elə mə nim pe şəm dir. 
İn san la ra nə sə öy rə də, on la rın hə-
ya tın da dö nüş ya ra da bil mək, in-
san ye tiş dir mək mis si ya sı mə nə çox 
doğ ma gəl di. Ba şa düş düm ki, bu, 
çox ali bir iş dir. Özü mü də bu iş də 
tap dım.

- Keç miş döv rün mək tə biy lə in-
di ki mək təb, o müəl lim lər lə bu 
müəl lim lər, o şa gird lər lə bu şa-
gird lər ara sın da fərq çox dur mu? 
Han sı üs tün lük lər var? Nə lə ri bə-
yən mir si niz?
N.İ.: Fərq lər çox dur. Müs bə ti də 

var, mən fi  si də. Əv və la, za man fərq-
li dir. Müs tə qil lik döv rü nün şa gird-
lə ri, tə bii ki, da ha sər bəst dir lər. Hər 
mə sə lə ilə bağ lı öz ya naş ma la rı, 
fərq li fi  kir lə ri var. Da ha sü-
rət lə və da ha ya ra dı cı şə-
kil də dü şü nə bi lir lər. 
Tez nə ti cə çı xa rır lar. 
Hər şe yi öz üzər lə rin-
də sı na maq, hər şe yi 
öz lə ri ya şa maq is tə yir-
lər. Tex ni ki im kan la rı, 
bi lik re surs la rı çox dur. 
Bun lar, şüb hə siz ki, 
yax şı cə hət lər dir. Mək-
təb lə rin tə mi ri göz ox-
şa yır. İs ti lik sis tem lə ri 
qay da sın da dır. Am ma 
uza ğa get mə yək, 90-
cı il lər də qış da si nif də 
şa gird li-müəl lim li pal-
to da otur du ğu muz 
vaxt lar az ol mur du. 
Am ma bu gü nü müz-
də də bə yən mə di-
yim mə qam lar var.

Mə sə lən, va li deyn lə rin müəl li mə 
ya naş ma la rı də yi şib. Biz ailə də üç 
qar daş ol mu şuq. Anam bi zi mək tə-
bə qo yan da müəl li mə de miş di: “Əti 
sə nin, sü mü yü mə nim”. De mək 
olar ki, va li deyn lə rin ək sə riy yə ti 
be lə dü şü nür dü. Mək təb də bi zi tən-
beh edə də bi lər di lər, də cəl lik edən-
də qu laq bur ma sı da alır dıq, am ma 
na ra zı qa lan da be lə ata-ana la rı mız 
hə mi şə müəl li min tə rə fi  ni sax la yır-
dı. Bi zim vax tı mız da va li deyn lər 
uşaq la rın hər tə rəfl  ıi təh sil al ma sı nı 
is tə yir di lər. Am ma bu gün va li deyn 
müəl li mə de yir ki, mə nim uşa ğı mı 
tən beh elə mə, sə nin dər si ni oxu-
mur-oxu ma sın, o, baş qa fən lə ri se-
çib. Bun dan baş qa, ar xa yın dır lar ki, 
yu xa rı si nifl  ər də uşa ğa ay rı ca müəl-
lim tu ta caq lar. Fi kir ve ri rəm, in di 
çox za man va li deyn lər ba za təh si-
li nə önəm ver mir lər. Hər çənd, dərs 
proq ra mı nor mal ke çil sə və uşaq da 
yal nız gün də lik dərs lə rə nor mal ha-
zır laş sa, is tə di yi ali mək tə-
bə asan lıq la da xil 
ola bi lər.

Bi zim vax tı mız da ali mək tə bə düş-
mək asan de yil di, test im ta ha nı yox 
idi. Bu nun la be lə, ək sə riy yət re pe ti-
tor dan is ti fa də et mir di. Həm bu na 
eh ti yac gör mür dü lər, həm də dü şü-
nür dü lər ki, məş ğə lə yə ver di yi miz 
pu lu baş qa bir şe yə, de yək ki, uşa ğın 
ye mə yi nə-ge yi mi nə xərc lə rik. İn di 
şa gird lər vaxt az lı ğın dan şi ka yət lə-
nir lər. Ya dım da dır ki, biz dər nə yə, 
mu si qi mək tə bi nə də, dərs lə ri mi zə 
də, fut bol oy na ma ğa da vaxt ta pır-
dıq. Gö rü nür, in di za ma nı düz gün 
bö lə bil mir lər və da ha çox za ma nı 
əs lin də, in ter net, te le vi zi ya alır.   

K.Ş.: Mən 1999-2010-cu il lər də şa-
gird ol mu şam. O za man dan bə ri dərs 
me to du də yi şib. Ku ri ku lu ma ke şid 
baş ve rib. Ki tab lar də yi şib. Mək təb-
də ki, təh sil sis te min də ki də yi şik lik-
lə rin bö yük ək sə riy yə ti təq di ro lu na sı 
hal lar dır. Şa gird lər ba rə də isə bu nu 
de yə bi lə rəm ki, in di ki lər in ter net dən 
da ha çox fay da la na bi lir lər. Yə ni in-
for ma si ya al maq im kan la rı ge niş dir. 
Bi zim vax tı mız da bu qə dər mə lu mat 
bol lu ğu yox idi, ma te rial lar bu qə dər 
əl ça tan de yil di. Müəy yən çə tin lik lər 
var dı. İn di da ha ra hat dır. Bil gi, in-
for ma si ya əl də et mək üçün hər cür 
şə rait var. Ye tər ki, ma ra ğı nı əy lən cə 
tə rə fi n dən da ha çox öy rə di ci tə rə fi  nə 
yö nə lə və yö nəl də bi lə sən.

- Bu gü n şa gird lə ri ma raq lan dır-
maq asan dır mı? Plan şet-te le fon-
in ter net döv rün də şa gir din diq-
qə ti ni dər sə, bi li yə çək mək üçün 
nə et mək la zım dır?
N.İ.: İn di ki şa gird lə ri ma raq lan-

dır maq, əl bətt  ə, çə tin dir. Bə zən şa-
gir din bü tün mə lu mat la ra in-

ter net üzə rin dən çı xı şı 
olur və ya şa gird 

bi lik al maq yox, 
yal nız əy lən-

mək məq sə-
di gü dür.

Ça lış ma lı san ki, on la ra da ha ma raq lı 
al ter na tiv lər irə li sü rə sən. İm kan ya-
ra da san, konk ret möv zu ilə bağ lı o 
özü dü şü nə, tək lif ve rə, son ra si nif-
də bu ide ya lar mü za ki rə olu na. Mən 
şa gird lə rin in ter net dən is ti fa də si nin 
qə tiy yən əley hi nə de yi ləm, çün ki 
ora dan mü fəs səl in for ma si ya al maq 
müm kün dür. Am ma dü şü nü rəm 
ki, va li deyn müt ləq bu na nə za rət 
et mə li dir. Üs tə lik, bü tün gü nü kom-
pü ter dən, te le fon və in ter net dən is-
ti fa də et mək hər mə na da zə rər li dir. 
Ora da ye ni yet mə nin psi xo lo gi ya sı nı 
po za bi lə cək ma te rial lar da az de yil. 
Bu nun üçün va li deyn in ter net dən is-
ti fa də üçün öv la dı na müəy yən saat 
ay rıl ma lı dır. Ey ni za man da ev də 
uşa ğın  han sı te le ka nal lar da nə yə 
bax dı ğı na da va li deyn nə za rə ti ol-
ma lı dır. Çox is tər dim, bi zim te le ka-
nal lar da maarifl  ən di ri ci proq ram la-
rın sa yı art sın. Mə sə lən, mən özüm 
də nə vəm lə bir gə ANS te le ka na lın da 
ya yım la nan “Ağıl dər ya sı” ve ri li şi nə 
hə vəs lə ba xı ram. Ça lı şı rıq sual la ra 
da ha tez ca vab ve rək, bil mə dik lə ri-
mi zi öy rə ni rik. Öy rən mək hə mi şə 
la zım dır. Elə müəl lim üçün də. 

K.Ş.: Bu, əl bətt  ə, çə tin dir. Əy lən cə, 
oyun lar uşaq la rı da ha çox cəlb edir. 
Tə bii ki, on la ra in ter net dən is ti fa də-
ni qa da ğan et mək ol maz, ək si nə, şa-
gird lə ri in ter ne tin öy rə di ci tə rə fi  ilə 
müt ləq ta nış et mək la zım dır. Am ma 
bu pro ses mək təb də müəl li min, ev-
də isə va li dey nin nə za rə ti al tın da 
baş ver mə li dir ki, uşaq dərs lə rin dən 
ya yın ma sın. Yə ni is tə ni lən hal da va-
li deyn lə müəl li min iş bir li yi va cib-
dir.

- Müəl li min şa gird lər lə və va li-
deyn lər lə mü na si bət lə ri ne cə qu-
rul ma lı dır?
N.İ.: Qar şı lıq lı eti mad mü hi ti ol ma-

lı dır. Müəl lim ça lış ma lı dır ki, şa gir-
din da xi li alə mi nə nü fuz edə bil sin. 

Onun ailə si ilə ta nış ol sun, prob lem-
lə ri ni bil sin, uşa ğın dərs dən kə nar 
vaxt la rın da nə yə hə vəs gös tər di yi ni 
be lə öy rən sin. Mə nim dərs de di yim 
si nif də qar şıq ni kah dan olan Ley la 
ad lı bir qız təh sil alır dı. Ana sı gür cü, 
ata sı azər bay can lı idi. İki qar da şı rus, 
qız isə Azər bay can di lin də təh sil alır-
dı. Uşaq xey li çə tin lik çə kir di, çün ki 
ana sı Azər bay can di lin də bil mir di, 
ev də də rus ca da nı şır dı lar. Qız baş-
qa fən lə ri yax şı oxu sa da, ya zı di lin-
də cid di prob lem lə ri olur du. Fik ri ni 
də qiq ifa də et mək də çə tin lik çə kir di. 
Am ma va li deyn lə ri mü ta ma di onun 
təh si li ilə ma raq la nır dı lar. Özü də 
hər də fə xa hiş edir di ki, boş vaxt la-
rın da onun la məş ğul olum. Tək lif 
et dim ki, uşaq heç ol ma sa, ata sı və 
qar daş la rı ilə ev də Azər bay can di-
lin də da nış sın. Bu üsul xey li fay da 
ver di. Mək tə bi bi ti rən də ar tıq Ley la 
az qa la di gər şa gird lər dən da ha ma-
ra lı in şa lar ya za bi lir di. 

K.Ş.: Şa gird lə rə elə şə rait ya ra dı-
ram ki, müəl lim dən çə kin mə sin lər. 
Hər prob lem lə ri ni da nı şa bil sin lər, 
on la rı ma raq lan dı ran sual la rı ve rə 
bil sin lər. On la ra sev gi, hör mət an la-
yış la rı nı aşı la yı ram. Şa gird lə ri min 
komp leks lə ri ni ara dan qal dır ma ğa 
ça lı şı ram. İs tə yi rəm öz lə ri ni ifa də 
et mək də prob lem ya şa ma sın lar. Va-
li deyn lə rə isə dərs lər də otur ma ğı, 
öv lad la rı na, on la rın təh si li nə da ha 
çox za man ayır ma ğı məs lə hət gö-
rü rəm.

- Siz cə, va li deyn lər bu gün uşaq-
la rı nın təh si li nə ki fa yət qə dər 
ma raq ayı rır mı?
N.İ.: Mən cə, bu gün va li deyn lər 

uşaq la rın yax şı təh sil al ma sın da da ha 
ar tıq ma raq lı dır lar. Əv vəl lər da ha çox 
“uşa ğın əlin də sə nə ti ol sun” dü şün-
cə si dəb də idi və ata-ana çox za man 
öv lad la rı nın or ta təh si li nə də diq-
qət ayır mır dı. İn di və ziy yət də yi şib.
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Va li deyn lər öv la dal rı nın or ta və ali 
təh sil al ma sı nı is tə yir lər. Döv lət 
proq ra mıy la xa ric də təh sil al ma ğa 
ma raq xey li ar tıb. Bu ra da bir in-
cə mə qam da var: bü tün in san la ra 
baş qa mə də niy yət lər, baş qa xalq-
la rın məişə ti, adət-ənə nə si, hə yat 
tər zi ma raq lı gə lir. Bu sə bəb dən, 
şa gird lər də da ha çox gör mək, bil-
mək is tə yir lər. İs tə ni lən hal da in-
di ki ye ni yet mə lər xa ri ci dil bi lik-
lə ri ni ar tır ma ğa üs tün lük ve rir lər. 
Döv lət or qan la rı na gənc lə rin cəlb 
olun ma sı da şa gird lə rə, va li deyn-
lə rə təh sil lə bağ lı xey li sti mul ve-
rir. Hər kəs is tə yir ki, öv la dı yax şı 
təh sil alıb öz və tə nin də yax şı iş də 
ça lış sın.

K.Ş.: Pay taxt la mü qa yi sə də kənd 
yer lə rin də bu ma raq çox az dır. Va-
li deyn lər öv lad la rı nı oxut maq is tə-
mir lər. Xü su sən qız uşaq la rı nın təh-
sil al ma ğın da ma raq lı de yil lər. Yə ni 
sə bəb lər çox dur və bun la rı araş dır-
maq, kənd yer lə rin də təh si lə diq qə ti 
ar tır maq üçün maarifl  ən dir mə iş lə ri 
apar maq la zım dır. Kənd lər də adə-
tən qız öv la dı mək tə bi bi ti rən ki mi 
onu ərə ver mə yi dü şü nür lər. Mə-
nim dərs de di yim mək təb 9 il lik di. 
Ke çən il yax şı oxu yan qız şa gird lə ri-
miz var dı. Ata la rı va li deyn ic la sın da 
söz ver di lər ki, on la rın 10-11-ci si nif-
lər də təh sil lə ri ni da vam et dir mə yə 
ma ne ol ma ya caq lar. Am ma bu na 
əməl et mə di lər. Hər çənd, qız lar öz-
lə ri oxu maq is tə yir di lər. On lar da 
təh si lə ma raq oya da bil miş dik. Açı-
ğı, be lə ha di sə lər müəl li mi ruh dan 
sa lır. 

- Bəs, oxu maq is tə yən şa gird 
üçün sti mul nə dir?
N.İ.: Mən cə, müəl li min özü. Adi 

bir mi sal çə kim, nə vəm doq qu-
zun cu si nif də oxu yur, bu vax ta dək 
ta rix dər si nə heç bir ma raq gös-
tər mir, fən ni çə tin lik lə qav ra yır dı.

Am ma bu il on la rın ta rix müəl lim lə-
ri də yiş di və in di hiss edi rəm ki, nə-
vəm bu fən lə da ha çox ma raq la nır. 
Çün ki müəl lim ma raq lı da nı şır, fən-
ni ni və şa gird psi xo lo gi ya sı nı gö zəl 
bi lir, öz işi ni se vir. De mək is tə yi rəm 
ki, müəl li min bu mə sə lə də ro lu çox 
bö yük dür. Ey ni za man da bir mə-
qa mı da qeyd et mək is tər dim. Ailə-
də ki mü na si bət lər də şa gird lə rin 
təh si li nə bö yük tə sir gös tə rir. Mə-
sə lən, si nif rəh bə ri ol du ğum şa gird-
lər ara sın da əla çı bir oğ lan var dı. 
Ne cə de yər lər, hər mə na da sin fi n 
gö zü idi. Bi lir dim ki, aşa ğı si nifl  ər-
də va li deyn lə ri daim onun təh si li, 
tər bi yə si ilə ma raq la nır, həf tə də bir 
də fə müt ləq mək tə bə gə lib dərs lər-
də otu rur du lar. Am ma son ra dan 
– doq qu zun cu si nif də bu ye ni yet-
mə nin da va miy yə tin də prob lem lər 
ya ran ma ğa baş la dı, qiy mət lə ri sü-
rət lə aşa ğı düş dü. Bir gün onu kə-
na ra çək dim, so ruş dum ki, ni yə be lə 
zəifl  ə mi sən. Heç nə de mə di, su sub 
ba şı nı aşa ğı sal dı. Gör düm köv-
rə lib. Ba şı na sı ğal çək dim, de dim, 
axı sən onun cu sin fə ke çir sən, ali 
mək tə bə da xil ol maq üçün im ta han 
ve rə cək sən, bi zim mək tə bin ən yax-
şı şa gird lə rin dən sən. O, hön kür tü 
ilə ağ la ma ğa baş la dı. De di, dü nən 
atam la anam ay rıl dı lar. Sən de mə, 
iki il di ki, ev lə rin də ki prob lem lər 
üzün dən o, dərs lə ri nə nor mal ha-
zır la şa bil mir miş. Son ra hə min oğ-
lan nə nə si nin hi ma yə sin də ya şa dı. 
Tə səv vür edin, si nif çox güc lü si-
nif idi, iyir mi iki şa gird dən on sək-
kiz nə fə ri elə hə min il müx tə lif ali 
mək təb lə rə qə bul olun du lar, am ma 
mək tə bin bir nöm rə li şa gir di, bü tün 
olim piada lar da yük sək gös tə ri ci lə rə 
nail olan hə min oğ lan bi rin ci il heç 
bir uni ver si te tə dü şə bil mə di. Son-
ra dan eşit dim ki, özəl uni ver si tet-
lə rin bi rin də təh sil alır… 

K.Ş.: Bu sti mu lu an caq müəl lim ha-
zır la ya bi lər. Yox sa şa gird üşün sti mul 
tap maq çə tin dir. Va li deyn öv la dı na, 
müəl lim şa gir di nə mo ti va si ya ya rat-
ma lı dır. Əl bətt  ə, bu ra da uşa ğın hə və si 
də az rol oy na mır. Dər sə hə vəs ya rat-
maq müəl li min işi dir. Müəl lim bu nu 
ba car ma lı dı. Kənd də ki uşaq la rın tək 
bi lik mən bə yi mək təb dir. Müəl lim 
dərs keç mə sə, o uşaq ömür lük bi lik-
dən şi kəst ola caq. Bu nun la ya na şı, va-
li deyn də öv la dı nın oxu ma sın da ma-
raq lı ol ma lı dır, yox sa müəl li mə çox 
çə tin olur. Bir növ bu ra da kı uşaq lar 
xam mal dı lar. Əsas olan sə nin bu xam-
ma lı ne cə və nə məq səd lə is ti fa də et-
mə yin dir. Düz gün mü hit for ma laş dı-
rıb bu xam mal dan key fi  yət li məh sul 
ya rat maq la zım dır. Kənd uşaq la rı ina-
nır lar ki, on lar bir gün xa ri ci ma şın la 
kənd lə ri nə qa yı da caq lar. Am ma on lar 
bu nu təh sil ala raq yox, al ver et mək lə 
hə ya ta ke çir mə yi dü şü nür lər... 

- Şa gird lər, yə qin ki, müəl lim lə-
ri nə dərs dən kə nar sual lar ve rir-
lər. Ma raq lı dır, on la rı da ha çox 
nə  ma raq lan dı rır?
N.İ.: Ye ni ye mə lik döv rün də uşaq-

la ra mə həb bət lə bağ lı əsər lər ma raq-
lı gə lir. Mə sə lən, Ni za mi nin “Xos-
rov və Şi rin”ini, Fü zu li nin “Ley li və 
Məc nun”unu ke çən də gö rür düm ki, 
ək sə riy yə ti nin, ne cə de yər lər, çi çə yi 
çırt la yır. Bu yaş lar da on la rın sev gi yə, 
ro man tik hiss lər lə bağ lı möv zu la ra 
ma raq duy ma la rı da nor mal dı. Müx-
tə lif sual lar ve rir lər, ça lı şır lar hə min 
möv zu da za ra fat et sin lər. Am ma tə bii 
ki, on la rın bu ma ra ğı nı dər sə yö nəlt-
mək la zım 
gə lir. 

Ümu miy yət lə, bə dii ədə biy yat uşaq-
la rı təh si lə yön lən dir mək üçün cid-
di re surs dur və hə mi şə təc rü bəm də 
bun dan is ti fa də et mi şəm. 

K.Ş.: Da ha çox xa ri ci öl kə lər lə ma-
raq la nır lar. Əc nə bi in san, əc nə bi şə-
hər lər də ki hə yat on la ra ma raq lı gə lir. 
Bir də adə tən te le ka nal lar dan iz lə dik-
lə ri sü jet lər şa gird lər də ma raq oya-
dır. Kənd uşaq la rı əsa sən tə sər rü fat 
iş lə riy lə məş ğul olur lar. On lar hind 
fi lm lə ri nə ba xır lar, ve lo si ped sü rür, 
va li deyn lə ri nə kö mək edir lər. Se rial-
lar və te le viz ya on la rın gün də lik hə-
yat la rın da fərq li ola raq gör dük lə ri və 
eşit dik lə ri bir pən cə rə dir. Ona gö rə 
bu pən cə rə ni biz da ha ma raq lı et mə-
li, şoudan çox maarifl  ən di ri ci proq-
ram la ra üs tün lük ver mə li yik. Uşaq lar 
se rialar da kı ki mi sə li qə li ge yin mək, 
qul luq çu la rı nın, ki no lar da kı ki mi ma-
şın la rı nın ol ma sı nı is tə yir lər. Te le vi zi-
ya nı süz gəc dən ke çi rə bil mir lər və tez 
həzm edir lər. Bu mə ni na ra hat edir. 

- Bə dii ədə biy yat dan söz düş-
müş kən, şa gird lər bu gün şeir, 
nəsr, es se oxu ma ğa me yil li dir-
lər mi?
N.İ.: Bu mə nim ən ya ra lı ye rim-

dir. On la rı oxut dur maq çə tin dir. 
De yir lər ki, fi  lan əsə ri ni yə oxu yaq 
ki? Fil mi ni gör mü şük, ta ma şa sı 
var, in ter net də də qı sa məz mu nu 
ya zı lıb. Bu za man məc bur olur-
san ki, on la ra fi lm, ta ma şa ilə əsər 
ara sın da kı fər qi gös tə sən. Bir də fə 
si nif də be lə söh bət də ol du, qız lar-
dan bi ri de di ki, Şeks pi rin bü tün 
əsər lə ri ni oxu yub. Mə nə ma raq lı 
gəl di, so ruş dum ki, han sı əsər lə-

riy lə ta nış dır. Ca vab ver di 
ki, “Otel lo”nun ta ma-

şa sı nı Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rın da 

ana sıy la bir gə 
iz lə yib, “Ro-
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t e  l e  v i -
z i  y a  d a n 
b a  x ı b , 
“ H a m -
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gör mür… 
K.Ş.: Şa-

gird lə ri mə oxu-
maq ucun çox lu 
bə dii ki tab lar ve ri-
rəm. Möv zu su ilə 
ma raq la nır lar, 
oxu yur lar, bir-

gə mü za ki rə 
də edi rik. 

An caq sər bəst şə kil də bə dii ədə biy-
ya ta me yil edən, ma te rial la rı özü 
ta pıb oxu yan şa gird lər  az dır. İlk 
dərs gü nü şa gird lə rə on la rın ar zu-
la rı haq qın da he ka yə lər yaz dır dım. 
On la rı ta nı dım, da ha son ra hə vəs-
lə ri olan sa hə ni ta pıb, düz gün is ti-
qa mət də yön lən dir mə yə ça lış dım. 
Yə ni han sı sa hə yə ma raq la rı var sa, 
o sa hə yə aid ki tab lar ver dim. On-
la ra de mi şəm, yax şı oxu yan şa gird 
mə nim dos tum dur.

- Təc rü bə niz də, yə qin ki, “çə tin 
şa gird lər” olub. On lar la prob-
lem lə ri ne cə həll et mə yə ça lı şır-
sı nız? 
N.İ.: 90-cı il lə rin əvəl lə rin də dərs 

de di yim si nif də be lə bir uşaq var dı. 
İki qar daş idi lər. Oğ lan lar dan bi ri 
pis-yax şı oxu yur du, am ma ki çi yi ni 
heç cür dər sə cəlb et mək ol mur du. 
Mək təb adı ilə ev dən çı xır, dərs lər də 
iş ti rak et mir di. Va li deyn lə ri mək tə bin 
ya xın lı ğın da tə rə vəz sa tır dı lar. Bə zən 
ana sı işi ni qo yub oğ lu nun ar xa sın-
ca mək tə bə gə lir di, mə lum olur du 
ki, uşaq dərs də yox dur. Hər gün evə 
ge dən də on la rın ya nın dan keç mə li 
olur dum. Gö rü şüb da nı şır dıq. Hətt  a 
uşaq bir ne çə də fə ic ti mai asa yi şi poz-
du ğu üçün po li sə də düş müş dü. Bir 
də fə onu evi mi zə də vət et dim, onun-
la ata-ba la ki mi da nış dıq. De dim, sə ni 
min əzab-əziy yət lə bö yü düb lər, ni yə 
oxu maq is tə mir sən? Ca vab ver di ki, 
ali təh sil al maq fi k ri yox dur, ev dən 
onu zor la oxu ma ğa va dar edir lər, özü 
isə zər gər ol maq is tə yir. Mə nə ci bin-
dən çı xar dı ğı bir ne çə əl işi ni – sim dən 
dü zəl di yi bə zək əş ya la rı nı gös tər di. 
Bun dan son ra onun va li deyn lə ri ilə 
bir da ha söh bət et dik, onu zər gər ya-
nı na şa gird qoy du lar. İn di ev lə nib, iki 
uşa ğı, nor mal evi-eşi yi, işi var. Hər-
dən kü çə də rast la şı rıq, hər də fə də 
de yir ki, müəl lim, si zin mə nim hə ya-
tım da ro lu nuz bö yük olub, si zə çox 
min nət da ram.    

K.Ş.:  İs tə ni lən mək təb də çə tin 
uşaq lar tap maq müm kün dür. Be lə-
lə ri hər yer də var. Mə nim də təc rü-
bəm də olub. Söh bət et mə yə, on la rı 
düz yo la çək mə yə ça lı şı ram, am ma 
bu bə zən sə mə rə ver mə yə də bi lər. O 
za man va li deyn lər lə da nış ma ğa ça-
lı şı ram. On la ra bir gə iş lə mə yi tək lif 
edi rəm. Əl bətt  ə ki, “çə tin uşaq la rı” 
hə mi şə xü su si diq qət də sax la yı ram. 

- Bü tün dövr lər də ata lar və oğul-
lar prob lem olub. Mə sə lən, Azər-
bay can mü hi tin də ifa də var ki, 
onu bü tün nə sil lər əz bər bi lir: 
“Biz mək təb də oxu yan vaxt elə 
bi lir dik müəl lim çö rək ye mir”. 
N.İ.: Biz, hə qi qə tən də, elə dü şü-

nür dük. Özüm də şa gird lər lə söh-
bət lə rim də bu ifa də dən çox is ti fa də 
et mi şəm. Bir də fə kən də get miş dim, 
su növ bə sin də bir qız la bir qa dı nın 
da laş dı ğı nın şa hi di ol dum. Son ra 
mə nə de di lər ki, o qa dın o qı za dərs 
de yir. Dəh şə tə gəl dim ki, və ziy yə ti 
ne cə bu həd də çat dır maq olar? Əl-
bətt  ə, müəl li mi bürt ləş dir mək ol-
maz, am ma ona sı ra dan bir adam 
ki mi mü na si bət bəs lə mək də düz-
gün de yil.  Yə ni hər şe yin həd di var. 
Mə sə lən, müəl lim şa gi ri di ni si qa ret 
al ma ğa gön də rir sə, tə bii ki, ona si-
nif də heç kəs la zı mi hör mə ti gös tər-
mə yə cək.

K.Ş.: Mən be lə büt ləş mə nin qə ti 
əley hi nə yəm. Çox za man şa gird lə ri-
mi evə də vət edib, on lar la çay süf-
rə si ar xa sın da söh bət edi rəm. Am-
ma əl bətt  ə, on lar la ün siy yət za ma nı 
qı zıl or ta nı sax la ma ğa ça lı şı ram ki, 
sa bah mə nim bu mü na si bə ti mə ar-
xa yın olun ər kö yün ləş mə sin lər. 

Rə bi qə NAZİMQIZI

Na zim İs ma yı lov 1950-ci il də To vuz-
da ana dan olub. 
Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin fi lo lo-
gi ya fa kül tə si ni bi ti rib. 

Ba kı da kı 64 say lı mək təb də Azər bay can di li 
və ədə biy ya tı müəl li mi ki mi ça lı şıb. 
Ha zır da tə qaüd çü dür.

Kam ran Şeyx za man lı 1992-
ci il də Gən cə şə hə rin də 
ana dan olub. 
Sum qa yıt Döv lət Uni ver si-

te ti nin ta rix fa kül tə si ni bi ti rib.
Ha zır da Qu ba ra yon Uc qun kən din-
də ta rix müəl li mi iş lə yir.

se çim, müəl lim olum. Hər çənd, anam 
mə ni hə kim, atam mü hən dis ki mi gö-
rür dü, am ma uşaq yaş la rım dan şeirə-
sə nə tə me yil li idim.  

Kam ran Şeyx za man lı: Mək təb 
vax tı müəl lim ola ca ğı mı dü şün mə-
mi şəm. Çün ki hec bir pe şə haq qın da 
dol ğun mə lu ma tım yox idi. Sə mi mi 
de səm, özü mü tam ola raq heç bir sa-
hə yə aid edə bil mir dim. Uni ver si tet 
vax tı an la dım ki, in san pe şə ni de-
yil, pe şə in sa nı se çir. Yə ni gör düm, 
müəl lim lik elə mə nim pe şəm dir. 
İn san la ra nə sə öy rə də, on la rın hə-
ya tın da dö nüş ya ra da bil mək, in-
san ye tiş dir mək mis si ya sı mə nə çox 
doğ ma gəl di. Ba şa düş düm ki, bu, 
çox ali bir iş dir. Özü mü də bu iş də 

- Keç miş döv rün mək tə biy lə in-
di ki mək təb, o müəl lim lər lə bu 
müəl lim lər, o şa gird lər lə bu şa-
gird lər ara sın da fərq çox dur mu? 
Han sı üs tün lük lər var? Nə lə ri bə-

 Fərq lər çox dur. Müs bə ti də 
var, mən fi  si də. Əv və la, za man fərq-
li dir. Müs tə qil lik döv rü nün şa gird-
lə ri, tə bii ki, da ha sər bəst dir lər. Hər 
mə sə lə ilə bağ lı öz ya naş ma la rı, 
fərq li fi  kir lə ri var. Da ha sü-
rət lə və da ha ya ra dı cı şə-
kil də dü şü nə bi lir lər. 
Tez nə ti cə çı xa rır lar. 
Hər şe yi öz üzər lə rin-
də sı na maq, hər şe yi 
öz lə ri ya şa maq is tə yir-
lər. Tex ni ki im kan la rı, 
bi lik re surs la rı çox dur. 
Bun lar, şüb hə siz ki, 
yax şı cə hət lər dir. Mək-
təb lə rin tə mi ri göz ox-
şa yır. İs ti lik sis tem lə ri 
qay da sın da dır. Am ma 
uza ğa get mə yək, 90-
cı il lər də qış da si nif də 
şa gird li-müəl lim li pal-
to da otur du ğu muz 
vaxt lar az ol mur du. 
Am ma bu gü nü müz-
də də bə yən mə di-
yim mə qam lar var.

zır laş sa, is tə di yi ali mək tə-
bə asan lıq la da xil 
ola bi lər.

dır maq, əl bətt  ə, çə tin dir. Bə zən şa-
gir din bü tün mə lu mat la ra in-

ter net üzə rin dən çı xı şı 
olur və ya şa gird 

bi lik al maq yox, 
yal nız əy lən-

mək məq sə-
di gü dür.

li deyn lə müəl li min iş bir li yi va cib-
dir.

- Müəl li min şa gird lər lə və va li-
deyn lər lə mü na si bət lə ri ne cə qu-
rul ma lı dır?
N.İ.: Qar şı lıq lı eti mad mü hi ti ol ma-

lı dır. Müəl lim ça lış ma lı dır ki, şa gir-
din da xi li alə mi nə nü fuz edə bil sin. 
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Sum qa yıt Döv lət Uni ver si-
te ti nin ta rix fa kül tə si ni bi ti rib.
Ha zır da Qu ba ra yon Uc qun kən din-

Nazim
İsmayılov:

“Hər şey mənim 
təsəvvürümdə

dəyişdi”

Kamran
Şeyxzamanlı:
“Anladım ki,
insan peşəni deyil,
peşə insanı seçir”



14 N 37(46) 02.10.2015

Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ
(Əv və li ötən sa yları mız da)

On səkkizinci bab oynaq 
xəstəlikləri, podaqra 

ağrıları və fi l xəstəliyi 
haqqındadır.

Bu növ xəs tə lik lə rin sə bə bi oy-
naq la rın zəif nöq tə lə rin də top lan-
mış möh tə viy yat, da mar la rın və 
mə sa mə lə rin ge nəl mə si dir.

Top lan mış möh tə viy yat is ti 
olar sa, hə min na hi yə də qı zar tı və 
is ti lik mü şa hi də olu nar.

Möh tə viy yat qan lı olar sa, ilk 
ola raq xəs tə nin da ma rın dan qan 
al maq la zım dır.

Oy naq ağ rı la rı za ma nı əlin or ta-
sın dan ke çən da mar dan qan al maq 
məq sə dəuy ğun dur. Qan xəs tə nin 
hər iki əlin dən alın ma lı dır.

Xəs tə po daq ra və aşa ğı ət raf ağ-
rı la rın dan əziy yət çə kər sə, onun çi-
yin da ma rın dan qan al maq la zım-
dır. Ağ rı yan na hi yə nin sağ və ya 
sol tə rəf dən ol ma sı nə zə rə alı na raq, 
hə min na yi hə də yer lə şən çi yin da-
ma rın dan qan alın ma lı dır.

Be lə xəs tə lə rə əv vəl sə rin ləş di ri ci 
şər bət lər, son ra isə iş lət mə dər ma nı 
ver mək la zım dır ki, zə rər li möh tə-
viy yat si dik lə bə dən dən dəf olun sun.

Bun dan baş qa, ağ rı yan na hi yə-
ni ilıq su ya qoy maq mü na sib dir.

Yu xa rı da qeyd olu nan dər ma nı ha-
zır la maq üçün vaxt sı zo tu, sə na mə ki 
və gü lə və ri qa rış dır maq la zım dır.

Vaxt sı zo tu na gəl dik də, hə min 
bit ki nin ən va cib xü su siy yə ti odur 
ki, o, so yuq xılt la rı is hal va si tə si lə 
bə də nin oy naq la rın dan dəf edir, 
mə sa mə lə ri və da ma rı qüv vət lən-
di rir və di gər xılt lar mə sa mə lər dən 
oy naq la ra nü fuz edə bil mir.

La kin be lə dər man lar dan son ra 
mə də ni əz vay şi rə si və ox yar paq lı 
sar ma şıq ki mi dər man lar la qüv-
vət lən dir mək müt ləq dir.

Vaxt sı zo tu nun la zı mi miq dar dan 
ar tıq qə bu lu əzə lə lə ri bər ki dir.

Bu sə bəb dən, hə min dər ma nın 
qə bu lun dan son ra oy naq la rı yum-
şalt maq məq sə di lə mum, yağ, ör-
dək və to yuq pi yi və bu ki mi va si-
tə lər dən is ti fa də et mək la zım dır.

Bun dan baş qa, xəs tə yə si dik qo-
vu cu dər man ve rir lər ki, oy naq 
ağ rı sı nı tö rə dən möh tə viy yat lar 
da mar lar dan tə miz lən sin.

Səf ra lı və bəl ğəm li möh tə viy-
yat la rı dəf et mək üçün aşa ğı da-
kı dər man la rı ha zır la yıb ver mək 
məs lə hət dir:

Vaxt sı zo tu – 1 dir həm, səh lə bo tu – 1 
dir həm, da rı va rı ana mir ta – 2 dir həm, 
tür bənd ipo me ya sı – 1,5 dir həm, zən-
cə fi l – 2 da nək (1 da nək = dir hə min 
1/6 his sə si), kir man zi rə si – 2 da nək, 
ox yar paq lı sar ma şıq – 2 da nək, kom-
mi fo ra qat ra nı – 1 da nək. Bun la rın ha-
mı sı nı qa rış dı ra raq dər man dü zəl dir 
və gü la ba qa tıb xəs tə yə ve rir lər.

Di gər dər ma nın ha zır lan ma 
qay da sı be lə dir:

Hə rə sin dən 4 da nək ol maq eti-
ba ri lə vaxt sı zo tu, sa rı mi ro ba lan lar, 
tür bənd ipo me ya sı, 1,5 da nək ox-
yar paq lı sar ma şıq, 1,5 da nək məs-
tə ki ağa cı nın kit rə si, 1 da nək xır da-
zi rə to xum la rı, 1 da nək kom mi fo ra 
qat ra nı, 0,5 da nək gə vən kit rə si ni 
qa rış dı rıb dər man ha zır la yır lar.

Bun dan baş qa, be lə xəs tə lə rə tə-
pit mə qoy maq da məs lə hət dir.

Su maq, nar qa bı ğı və ar pa şər-
bə ti nin qa rı şı ğı bu ba xım dan çox 
fay da lı dır.

Ağ rı kəs kin lə şər sə, hə rə sin dən 
ey ni miq dar da ol maq la tir yək və zə-
fə ra nı süd də həll edib, üzə ri nə mum 
və yağ dan ha zır lan mış məl həm əla-
və edə rək çək mək xe yir dir.

Su da biş miş lob ya nı da dö yüb 
tə pit mə qoy maq bu növ xəs tə lə rə 
mü na sib dir.

Bü tün bu tə pit mə lər oy naq la rın 
zəif nöq tə lə rin də top lan mış is ti 
möh tə viy yat la ra qar şı iş lə ni lir və 
ağ rı la rı sa kit ləş di rir.

Oy naq lar da top lan mış möh tə viy-
yat so yuq olar sa, xəs tə ni qus dur maq, 
ona bal lı su ya əla və edil miş acı ba-
dam ya ğı, ya xud gə nə gər çək ya ğı və 
gü lən gü bin qa rı şı ğı ver mək la zım dır.

Son ra xəs tə ni vaxt sı zo tu, en li yar-
paq bo za laq və aka si ya dər ma nı va-
si tə si lə sif raq et dir mək gə rək dir.

Be lə xəs tə lə rə no xud şor ba sı və 
sər çə şor ba sı ye mək məs lə hət dir.

Bun dan baş qa, ru si tü zü mü şər-
bə ti ni zey tun ya ğı na qa rış dı ra raq 
ağ rı yan na hi yə yə çək mək xe yir dir.

Ağ rı nı azalt maq üçün ru si tü zü-
mü nə am mo ni ağa cı nın qat ra nı nı 
qa ta raq çək mək olar.

Hə min na yi hə lə rə süd lə yə nin 
ha va da qu ru muş şi rə si, sü sən ya-
ğı və ya sə mən ya ğı nın qa rı şı ğı nı 
sürt mək fay da lı dır.

İnək tə zə yi ilə tə pit mə qoy maq 
da məq sə dəuy ğun dur.

Ağ rı nı kom mi fo ra qat ra nı, opo-
pa naks kö kü və yum şal dıl mış piy 
va si tə si lə sa kit ləş dir mək olar.

Otu raq si nir xəs tə li yi nə gəl dik də, 
onun əla mət lə ri ça naq sü mü yü nün 
üst his sə sin dən baş la yıb, di zə və ya 
ayaq bar maq la rı na qə dər si ra yət 
edən ağ rı lar la özü nü bü ru zə ve rir.

Bu xəs tə li yin əla cı oy naq xəs tə-
lik lə ri nin müali cə si nə bən zə yir.

Be lə xəs tə lə ri qus dur maq la zım dır. 
On lar ye mək lə ri ni azalt ma lı və hər 
sə hər az da ol sa hə rə kət et mə li dir lər.

Bu xəs tə lik dən əziy yət çə kən 
xəs tə lə rə şə rab iç mək ol maz. Sa-
ğa lan dan son ra be lə, on la ra şə rab 
iç mək məs lə hət de yil.

Şə fa ta pan xəs tə lər 4 fə sil xəs tə-
lən məz lər.

Da mar ge nəl mə si xəs tə li yi bal-
dır və ayaq da mar la rı nın za hir ol-
ma sı ilə üzə çı xır.

Xəs tə li yə dü çar olan in sa nın da-
mar la rı qan la do lur və ge nə lir.

Bu xəs tə li yə ək sər hal lar da ağır 
yük da şı yan və ayaq üs tə çox da ya-
nan in san lar da tə sa düf olu nur. Qə-
liz qi da lar da bu xəs tə li yi tö rə dən 
sə bəb lər dən dir.

Əla cı xəs tə ni qus dur maq, söv da-
qo vu cu və bəl ğəm qo vu cu dər man-
lar ver mək, çi yin da ma rın dan qan 
al maq dır. Bun dan baş qa, be lə xəs-
tə lə ri qı zıl sar ma şıq biş mi şi və pen-
dir tu tul duq dan son ra pen di rin çı-
xan su yu va si tə si lə sif raq et di rir lər.

Adı çə ki lən xəs tə lər hər həf tə acı 
iya rəc, aqa rik gö bə lə yi və la ci vərd 
qa rı şı ğı iç mə li dir lər.

Fil xəs tə li yi. Bu xəs tə li yin sə-
bəb lə ri da mar ge nəl mə si xəs tə li-
yi nin sə bəb lə ri ilə ox şar dır.

La kin da mar ge nəl mə si xəs tə li-
yi ni tö rə dən mad də lər üfu nət li ol-
mur və nə ti cə ola raq xəs tə də ya ra 
çıx mır (za hir ol mur).

Fil xəs tə li yi ni tö rə dən mad də lər 
isə üfu nət li olur və xəs tə də açıq 
ya ra əmə lə gə lir.

Fil xəs tə li yi nin müali cə si da mar 
ge nəl mə si xəs tə li yi nin müali cə si 
ilə ox şar dır.

Xəs tə ni sif raq et dir dik dən son ra, 
kə ləm çu bu ğu nun kü lü, yul ğun çu-
bu ğu nun kü lü, yu nan gül dəf nə si nin 
unu, dö yül müş turp to xu mu, əkin 
və zə ri si və zey tun ya ğı nı qa ta raq, dər-
man dü zəl dir və ya ra ya çə kir lər.

Üçün cü fə sil, qız dır ma, 
qızılca, çi çək və başqa 

bu kimi xəs tə lik lər 
haqqındadır

Bil mək la zım dır ki, qız dır ma 
qey ri-tə bii hə ra rət dir ki, ürək də 
əmə lə gə lir və ora dan ruh və qan 
da mar la rın da kı qan va si tə si lə bü-
tün bə də nə ya yı lıb is ti lik ve rir.

Qız dır ma bə də nin tə bii fəaliy-
yə ti nə zi yan lı tə sir gös tə rə bi lər.

Ye mək, iç mək, nə fəs al maq, 
otur maq, dur maq, gəz mək, yu xu-
la maq və bu ki mi hə rə kət lər tə bii 
fəaliy yət lə rə aid dir.

Qız dır ma za ma nı yu xu po zu lur, 
tə nəff  üs də qü sur əmə lə gə lir, iş ta ha 
kor la nır, qi da yax şı həzm olun mur, 
göz zəifl  ə yir, ağız da acı lıq əmə lə 
gə lir, baş-be yin tu tu lur və sair mən-
fi  hal lar baş ve rə bi lir.

Hə min vaxt bə dən də zə rər li 
mad də lər döv ran edir. Bu mad də-
lər ürək də qı za raq bu xar la nır, ruh 
və qan da mar la rı va si tə si lə bə də nin 
bü tün üzv lə ri nə çat dı rı lır.

Be lə lik lə, bə dən də qız dır ma za-
hir olur ki, bu qey ri-tə bii hə ra rə tin 
baş lan ğı cı ürək dir.

Bə dən zə rər li xılt lar dan tez bir za-
man da tə miz lə nər sə, bir gün lük qız-
dır ma mey da na çı xar. Bu növ qız dır-
ma, adə tən bir gün dən ar tıq çək mir.

Zə rər li xılt lar bə dən dən çıx ma-
sa, qız dır ma düş məz.

Bir gün lük qız dır ma za ma nı ürək də 
əmə lə gə lən is ti lik ruh və qan da mar-
la rı va si tə si lə bə dən üzv lə ri nə ya yı lır, 
son ra isə bə dən dən xa ric olu nur.

Üfu nət li xılt lar sə bə bin dən baş qal-
dı ran qız dır ma nın dörd nö vü var: 
bəl ğəm li, qan lı, səf ra lı və söv da lı qız-
dır ma. Bu növ qız dır ma za ma nı üfu-
nət li xılt lar qan da mar la rı nın da xi lin-
də və xa ri cin də za hir olur.

Bu qız dır ma növ lə ri çox dur və 
on lar haq qın da “Zə xi re” ki ta bın-
da ət rafl  ı bəhs olu nub.

Bir gün lük qız dır ma nın əla mət-
lə ri nə gəl dik də, on lar bə dən də ki 
ağ rı lar, ümu mi ağır lıq, süst lük, 
baş ağ rı sı, sü rət li nəbz, tez-tez si-
di yə get mə hal la rın dan iba rət dir.

Əgər ba şağ rı sı və bə dən də ki 
ağ rı möv cud olar sa, si dik ax ma sı 
və sü rət li nəbz qa çıl maz olar.

Xəs tə li yin əla cı ha mam da ilıq 
su ilə yu yun maq, qu zu və çə piş 
əti ni, ar pa və qu rut lu keş ka bı qo-
ra və is pa naq ilə ye mək dir.

Bir gün lük qız dır ma dan son ra da-
vam lı və ya baş qa xılt mən şə li qız-
dır ma növ lə ri mey da na çı xa bi lər.

Tə bib lər be lə hal la ra diq qət lə ya-
naş ma lı, səh və yol ver mə mə li dir lər.

Çox na dir hal lar da da vam lı qız-
dır ma bir dən baş qal dı rır.

Bu za man fa si lə siz zəif nəbz, 
da ma ra əl vur duq da is ti lik ki mi 
əla mət lər mü şa hi də olu nur.

Xəs tə öz qız dır ma sı nı açıq-aş kar 
hiss edir. Onun göz lə ri döv ran vu-
rur, baş və bu run tu tu lur, üz rən gi 
sol ğun la şır. Üz rən gi nin sol ğun-
laş ma sı yük sək qız dır ma ya də la lət 
edir və bu, da vam lı qız dır ma nın 
bi rin ci əla mə ti dir (gös tə ri ci si dir).

Əla cı xəs tə ni qüv vət lən dir mək, 
onun ye mə yi nə yax şı fi  kir ver mək dir.

Be lə xəs tə lə rin yat dı ğı ota ğın 
ha va sı tə miz və sə rin ol ma lı dır.

On lar ha mam da ilıq su ilə yu-
yun ma lı, bə dən lə ri nə yağ çək mə-
li, əyin lə ri ni is ti ge yin mə li dir lər.

Bu növ xəs tə lə rə uzun qu laq sü dü 
və xaş xaş şər bə ti iç mək, keş kab, ku-
du, xər çəng, ku du lu qəl yə, xi yar, is pa-
naq, tə zə ba lıq, tam biş mə miş to yuq 
yu mur ta sı, ar pa, maş və qu rut dan ha-
zır lan mış şor ba ye mək məs lə hət dir.

Bun dan baş qa, on la ra sö yüd 
yar pa ğı, qı zıl gül lə çə yi və rey han 
qay na dıb iç mək və tə zə mey və lər 
ye mək xe yir dir.

Ku du su yu, hind ye mi şi nin su yu, 
turş xi yar su yu, şi rin nar şi rə si və ba-
dam ya ğı da bu ba xım dan fay da lı dır.

Be lə xəs tə lər kə dər li fi  kir lər dən 
uzaq dur ma lı dır lar.

(Davamı gələn sayımızda)
Farscadan tər cü mə edən:

Zem fi  ra MƏM MƏ DO VA

çıx mır (za hir ol mur).

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

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Mil li xə tib
İtt  i had və Tə rəq qi döv rü nün 

diq qə tə la yiq xü su siy yət lə rin dən 
bi ri də par ti ya nı ida rə edən lə rin 
si ya si, hər bi, fi  kir, sə nət – sö zün 
kə sə si, hər sa hə də bir ada mı da-
hi, qəh rə man si fət lə ri ilə bə zə-
yib, süs lə yib or ta ya çı xar ma la rı 
idi. Bu yol la çe şid li mil lət lə rin, 
din lə rin, məz həb lə rin yı ğı nı olan 
Os man lı im pe ra tor lu ğu nun ta ri-
xə qo vuş ma sı ərə fə sin də döv-
lə tin hə qi qi qu ru cu su nu – türk 
mil lə ti ni müm kün qə dər sağ lam 
bü növ rə üzə rin də ayı rıb fərq lən-
dir mək im kan la rı nı ara mış dı lar. 

Be lə bir əh va lat da nı şır lar:
Məş ru tiy yət ela nın dan son ra, 

İtt  i had və Tə rəq qi Cə miy yə ti hə-
lə İs tan bu la gə lib yer ləş mə miş-
dən əv vəl, in qi la bın əsas si ma-
la rın dan bi ri – hərb çi, min ba şı 
Ən vər Sə la ni kə də vət edi lir. Tə-
lət bəy bir stan si ya qa baq qa ta-
ra mi nib Ən və ri bir tə rə fə çə kir, 
“Sə la nik də bö yük bir qə lə bə lik 
sə ni göz lə yir. Hər tə rəf bay raq-
lar la bə zə di lib. Sən bu an dan eti-
ba rən mil li qəh rə man san. Ça lış, 
bu ada uy ğun hə rə kət et!” – de-
yir. Ən vər gö zəl üzü, məh cub və 
ür kək nə zər lə ri ilə qar şı sın da kı 
ada ma ba xır. Tə lət sa kit bir tərz-
də sö zü nə da vam edir: “Bu na 
eh ti ya cı mız var”. 

Şəx sən Tə lə tin özü nə “bö yük 
si ya sət çi”, Əb dül həq Ha mi də1 
“da hi şair”, Rza Tev fi  qə2 “mil li 
fi  lo sof”, Meh met Emi nə “mil li 
şair” li bas la rı da təx mi nən ey-
ni şə kil də, ox şar mə ra sim lər lə 
ge yin di ril di. Baş lan mış hə rə kat 
yo lun dan qə tiy yən sarp ma dan 
Ər toğ rul Möh sü nə3 “mil li ar tist 
– mil li akt yor” adı ve ri lin cə yə 
qə dər da vam et di. 

Be lə cə si fət ciz gi lə ri ni ilk 
uşaq lıq il lə rin də, atam la bir lik-
də xa tır la dı ğım bu qa ra, yu var-
laq saq qal lı, bə yaz üz lü, par laq 
göz lü se vim li in san da ye nə 
ey ni yol la “mil li xə tib” ün va nı-
nı al mış dı. Gənc yaş da şeir lər 
qoş du, Se la nik də çı xan “Gənc 
Qə ləm lər” məc muəsin də he ca 
vəz ni nin əley hi nə ya zı lar yaz dı. 

Ye nə ey ni şə hər də qı sa za man da 
eti bar lı dost la rı na çev ril di yi Tə-
lə ti, Ən və ri ta nı dı. Məş ru tiy yət 
döv rü nün in qi lab çı la rı ara sın da 
ən ya xın dos tu isə hə lə mo nas-
tır da, mək təb il lə rin dən ün siy-
yət sax la dı ğı Mus ta fa Ka mal 
idi. Se la nik də, Ata türk lə bir lik də 
ke çir di yi za man lar dan bir çox 
xa ti rə lər ara sın da mil li xə ti bin 
bü tün hə ya tı nın rəm zi sa yı la bi-
lə cək bi ri ni Ata türk özü tez-tez 
da nı şır mış:

İki si nin də qə pi yə gül lə atan 
vaxt la rın da bir gün iç ki ve ri lən 
lo kan ta ya ge dir lər. Cib lə rin də-
ki son pa ra ilə yal nız ada ma bir 
qə dəh ra kı si fa riş edə bi lər miş-
lər. Ən ucuz qəl ya nal tı al ma ğa 
isə im kan la rı yox imiş. Ət raf da-
kı ma sa lar da otu ran lar bol-bol 
ye yib-içir miş lər. Bu ara da içə ri 
şa ba lıd sa tan gi rir. Ata türk yol-
da şı na “Üs tün də pa ra qa lıb sa, 
şa ba lıd alaq” - de yir. Dos tu cib-
lə ri ni ax ta rıb on qu ruş ta pır. Al-
dıq la rı şa ba lıd lar dan bi ri ni Ata-
türk dər hal ağ zı na atıb diş lə mək 
is tə yir. La kin qu ru mey və o qə-
dər bərk imiş ki, nə qə dər ça lış sa 
da, sın dı ra bil mir. Dos tu na tə rəf 
çev ri lib “Hə yat nə dir?” – de-
yə sual edir. Qar şı sın da kı adam 
üzün də hə zin bir tə bəs süm lə 
“Ka mal, hə yat in di bir qu ru şa-
ba lıd dır” – ca va bı nı ve rir. 

Bə li, ata mın bu dos tu üçün hə-
yat, hə qi qə tən də, heç cür diş lə yib 
sın dı ra bil mə di yi qu ru şa ba lıd dan 
fərq lən mə di. İn di isə qırx il əv və lə 
dö nə rək İs tan bu lun yox sul mə həl-
lə sin də - Mol la Gu ra ni də ki4 evi mi-
zi, ata mın iş ota ğı nı xa tır la yı ram. 

Xə tib hə ra rət li dil lə nə isə bir şey-
lər da nı şır. Ata mın üzü cid di dir. 
Ara da-sı ra da “Haq lı san, bu iş lə ri 
gör mək la zım dır!” – de yir. Son-
ra ha fi  zəm də bir ge cə ya rı sı can-
la nır. Bar daq dan su tö kü lür müş 
ki mi şı dır ğı ya ğış ya ğır dı. Bir dən 
qa pı dö yül dü. Atam san ki bu nu 
göz lə yir miş ki mi dər hal ya ta ğın-
dan sıç ra dı. Gə lən lər bir ne çə nə-
fər po lis və in zi bat amir lə ri idi. 
Ata mı alıb öz lə ri ilə apar dı lar. 
Ha fi  zə min də rin lik lə rin də ki xə-
yal lar bi ri-bi ri ni tə qib edir. Ye nə 
bir gün, qa ran lıq qo vu şan za man 
atam la xə tib dos tu nun cib lə ri nə 
bö yük ta pan ça lar qo yub kü çə-
yə çıx dıq la rı nı xa tır la yı ram. O 
ax şam evi miz də ya man ca tə laş 
var dı. Atam la dos tu bir tə rəf dən 
qəh qə hə çə kib gü lür lər, Ka mil 
Pa şa hö ku mə ti nin5 iki saat ər-
zin də dev ril di yi ni bir-bir lə ri nə 
aman ver mə dən da nı şır dı lar, di-
gər tə rəf dən hə min gün gül lə yə 
tuş gə lib hə lak olan lar üçün acı 
çə kir di lər. 

Nə ha yət, de yə sən, Bi rin ci 
Dün ya hər bi nin ilk ay la rın da 
gü nəş li bir gün gö zü mün önü nə 
gə lir. Qol tu ğu ma vur du ğum bir 
to pa köh nə qə zet lə bağ ça da ba-
ğı ra-ba ğı ra qə zet sa tan oyu nu nu 
oy na yı ram. Ata mın iş ota ğı nın 
pən cə rə si açı lır. Xə tib dos tu ba-
şı nı pən cə rə dən ba yı ra uza dıb 
“Bu ra gəl, mə nə bir “Tər cü ma ni- 
Hə qi qət6 ver” – de yir. Bir az dan 
atam la bağ ça ya çıx dı lar, bi ri-bir-
lə ri nə sa rı lıb uzun-uzun öpüş-
dü lər və ay rıl dı lar. Xə tib in qi lab 
et mək, Məş ru tə hə rə ka tı yay maq 
üçün İra na ge dir di. 

Ata mın bu dos tu ilə bağ lı 
uşaq lıq xa ti rə lə rim o qə dər köh-
nə, o qə dər qar ma qa rı şıq və ziy-
yət də dir ki, in di nə za man baş 
ver di yi ni heç cür müəy yən edə 
bil mə di yim baş qa bir səh nə nin 
qar şı sın da yam. Dos tu ilə atam 
ye nə bir yer də dir lər. İran da 

ba şı na gə lən lə ri da nı şır. 
Ələ ke çib. Onu qor xut-
maq, gü na hı nı boy nu na 
al dır maq üçün bir to pun 
lü lə si nə bağ la yır, “İn di 

top dan atəş açıb sə ni pa-
ram-par ça edə cə yik” – de-

yə hə də lə yir lər miş. Son ra 
sa lın dı ğı həbs xa na da nə za-

rət çi tez-tez ya nı na gə lir miş, 
“Sə nin adın nə dir?” – de yə 

so ru şur muş. Onun da şı-
dı ğı ada şiələr nif-

rət edir lər. 

Ata mın dos tu bu nu bil di yin dən 
nə za rət çi yə “Val la hi de Əli, bil-
la hi de Əli!” – de yə ca vab ve-
rir miş. Ye nə həbs xa na da, məş-
ruy yət çi ol ma ğı nı “Ən cü mən” 
kəl mə si ilə la ğa qo ya raq be lə bir 
şeir qu raş dı rıb lar mış: 

Ey kö pək oğ lu ən cü mən, 
Sən de yən ol du, yox sa mən?
İs lam bir li yi fi k ri ye ri ni “Tu ran 

– Qı zıl Al ma”7 xül ya la rı na bu-
rax dı ğı za man da kö nül lə ri fəth 
edən ye ni xə ya lın atə şin idealist-
lə rin dən bi ri ol du. Bu həs rə ti-
ni da ha son ra lar Zi ya Gö yal pın 
itt  i had çı la ra tən qid və is teh za 
və si lə si ki mi sıx-sıx söy lə nən iki 
mis ra sı nı hər yer də, hər nit qin də 
tək rar la ya raq an la dır dı: 

Və tən nə Tür ki yə dir türk lə rə
Nə də Tür küs tan.
Və tən bö yük və müəb bət bir 
öl kə dir – 
Tu ran!
1916-cı ilə doğ ru İtt  i had və Tə-

rəq qi mən sub la rı ara sın da rəh-
bər lik də təm sil olu nan şəxs lə rə 
qar şı baş la yan hə rə ka tın iş ti rak-
çı la rı ara sın da o da var idi. Hətt  a 
be lə zidd möv qe yi nə bax ma ya raq 
ye nə də in san lar dan bö yük sev-
gi gö rür dü. Bu sə bəb dən də ona 
mü na si bət də hər han sı ko bud, 
qa ba rəf tar nü ma yiş et dir mək dən 
çə kin di lər. Sa də cə, idealı na uy-
ğun bir və zi fə ta pıb İs tan bul dan 
müm kün qə dər uzaq laş dı rıl ma sı-
nı məq bul gör dü lər. İraq yo lu ilə 
tək rar İra nın içə ri lə ri nə keç mək, 
ora da kı yer li türk lə ri üs ya na 
sövq et mək tap şı rı ğı nı ver di lər. 

Bir növ sür gü nə gön də ril di yi nin 
fər qin də idi. La kin qar şı sı na qo-
yu lan və zi fə ni o qə dər mü qəd dəs 
iş sa yır dı ki, əs la tə rəd düd his-
si ke çir mə dən tək li fi  qə bul et di. 
Ara dan beş-al tı ay keç miş di, ya 
keç mə miş di. Bir gün onun ailə-
si və bi zim ki lər uşaq lı-bö yük lü 
Zi ya Gö yal pın Bö yü ka da da kı 
evi nə qo naq get miş dik. Ge cə ni 
ora da qa la caq dıq. Ax şam bö yük 
qar da şım la mən, Zi ya bəy lə ata-
mı li man da qar şı la dıq. İki si də 
fi  kir li, mə yus gö rü nür dü. Bir ara 
atam so ruş du: “İn di bu xə bə-
ri ne cə çat dı ra ca ğıq?” Zi ya bəy: 
“Hər hal da giz li sax la maq da çə-
tin ola caq” – de yə ca vab ver di. 
O gün mil li xə ti bin Mo sul, ya da 
Kər kük də ya ta laq xəs tə li yin dən 
ölüm xə bə ri ni alıb lar mış. Zi ya 
bəy xə bə ri öz xa nı mı na, atam da 
ana ma söy lə di lər. Dəh şət li ye ni-
li yin ağır lı ğı ilə evə çö kən sü kut 

xə ti bin zöv cə si ni şüb hə lən dir-
di. Dur ma dan “Ürə yim sı-

xı lır” – de yir di. Bir ara əri nin 
adı nı çə kə rək “Sə hər dən bə ri ba-
şım dan çıx mır, elə bil sə si ni eşi-
di rəm, gö rə sən, nə olub yarəb-
bi?” – de yə ağ la ma ğa baş la dı. 
Ata mın, ana mın, Zi ya bəy və xa-
nı mı nın söz lə ri nin, tə səl li lə ri nin 
heç bir tə si ri ol ma dı. Qa dın heç 
nə yə bax ma dan “müm kün qə-
dər tez evə qa yıt ma lı yam, on dan 
müt ləq bir xə bər var” – de yib 
du rur du. Er tə si gün ilk va por la 
İs tan bu la, on la rı göz lə yən qa ra 
xə bə ri öy rən mə yə get di lər.

1 Əb dül həq Ha mid Tar xan 
(1852-1937) – türk şairi, 
dra ma turq, ic ti mai xa dim. 
Türk ədə biy ya tın da ro man-
tiz min ba ni si və mən zum 
dra mın ya ra dı cı sı ki mi 
ta nı nır.

2 Ri za Tev fi k Bö lük ba şı (1869-
1949) – türk şairi, fi  lo sof, 
ic ti mai xa dim.

3 Ər toğ rul Möh sün (1892-
1979) – türk teatr xa di mi, 
akt yor, re jis sor.

4 İs tan bu lun Fa tih səm tin də-
ki mə həl lə lər dən bi ri nin adı. 
Gör kəm li din ali mi, Os man lı 
müf ti si, Fa teh Sul tan Meh-
me tin xo ca sı Mol la Gu ra-
ni nin (1410-1488) şə rə fi  nə 
ad lan dı rıl mış dı. 

5 Dörd də fə Os man lı döv lə ti-
nin səd rə zə mi ol muş Ka mil 
Pa şa nın (1883-1913) rəh bər-
lik et di yi so nun cu hö ku mə-
tin 23 yan var 1913-cü il də 
itt  i had çı lar tə rə fi n dən dev-
ril mə si nə zər də tu tu lur.

6 “Tər cü ma ni-hə qi qət” - əsa sı 
ya zı çı və jur na list Əh məd 
Mid hət Əfən di (1844-1912) 
tə rə fi n dən qo yu lan türk 
qə ze ti. 1878-1921-ci il lər 
ara sın da İs tan bul da çap 
olun muş du.

7 Türk mi fo lo gi ya sın da türk-
lər, xü su sən də Oğuz türk lə ri 
üçün haq qın da dü şü nül dük cə 
uzaq la şan, uzaq laş dıq ca ca-
zi bə qüv və si da ha da ar tan 
xə ya li bir hə dəf. Məq səd və 
niy yət sim vo lu.

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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Bir növ sür gü nə gön də ril di yi nin 
fər qin də idi. La kin qar şı sı na qo-
yu lan və zi fə ni o qə dər mü qəd dəs 
iş sa yır dı ki, əs la tə rəd düd his-
si ke çir mə dən tək li fi  qə bul et di. 
Ara dan beş-al tı ay keç miş di, ya 
keç mə miş di. Bir gün onun ailə-
si və bi zim ki lər uşaq lı-bö yük lü 
Zi ya Gö yal pın Bö yü ka da da kı 
evi nə qo naq get miş dik. Ge cə ni 
ora da qa la caq dıq. Ax şam bö yük 
qar da şım la mən, Zi ya bəy lə ata-
mı li man da qar şı la dıq. İki si də 
fi  kir li, mə yus gö rü nür dü. Bir ara 
atam so ruş du: “İn di bu xə bə-
ri ne cə çat dı ra ca ğıq?” Zi ya bəy: 
“Hər hal da giz li sax la maq da çə-
tin ola caq” – de yə ca vab ver di. 
O gün mil li xə ti bin Mo sul, ya da 
Kər kük də ya ta laq xəs tə li yin dən 
ölüm xə bə ri ni alıb lar mış. Zi ya 
bəy xə bə ri öz xa nı mı na, atam da 
ana ma söy lə di lər. Dəh şət li ye ni-
li yin ağır lı ğı ilə evə çö kən sü kut 

xə ti bin zöv cə si ni şüb hə lən dir-
di. Dur ma dan “Ürə yim sı-

xı lır” – de yir di. Bir ara əri nin 
adı nı çə kə rək “Sə hər dən bə ri ba-
şım dan çıx mır, elə bil sə si ni eşi-
di rəm, gö rə sən, nə olub yarəb-
bi?” – de yə ağ la ma ğa baş la dı. 
Ata mın, ana mın, Zi ya bəy və xa-
nı mı nın söz lə ri nin, tə səl li lə ri nin 
heç bir tə si ri ol ma dı. Qa dın heç 
nə yə bax ma dan “müm kün qə-
dər tez evə qa yıt ma lı yam, on dan 

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-

İtt  i had və Tə rəq qi döv rü nün 
diq qə tə la yiq xü su siy yət lə rin dən 
bi ri də par ti ya nı ida rə edən lə rin 

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 

dər tez evə qa yıt ma lı yam, on dan 
müt ləq bir xə bər var” – de yib 
du rur du. Er tə si gün ilk va por la 
İs tan bu la, on la rı göz lə yən qa ra 
xə bə ri öy rən mə yə get di lər.

1
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Ata mın bu dos tu ilə bağ lı 
uşaq lıq xa ti rə lə rim o qə dər köh-
nə, o qə dər qar ma qa rı şıq və ziy-
yət də dir ki, in di nə za man baş 
ver di yi ni heç cür müəy yən edə 
bil mə di yim baş qa bir səh nə nin 
qar şı sın da yam. Dos tu ilə atam 
ye nə bir yer də dir lər. İran da 

ba şı na gə lən lə ri da nı şır. 
Ələ ke çib. Onu qor xut-
maq, gü na hı nı boy nu na 
al dır maq üçün bir to pun 
lü lə si nə bağ la yır, “İn di 

top dan atəş açıb sə ni pa-
ram-par ça edə cə yik” – de-

yə hə də lə yir lər miş. Son ra 
sa lın dı ğı həbs xa na da nə za-

rət çi tez-tez ya nı na gə lir miş, 
“Sə nin adın nə dir?” – de yə 

so ru şur muş. Onun da şı-
dı ğı ada şiələr nif-

rət edir lər. 

Bir növ sür gü nə gön də ril di yi nin 
fər qin də idi. La kin qar şı sı na qo-
yu lan və zi fə ni o qə dər mü qəd dəs 
iş sa yır dı ki, əs la tə rəd düd his-
si ke çir mə dən tək li fi  qə bul et di. 
Ara dan beş-al tı ay keç miş di, ya 
keç mə miş di. Bir gün onun ailə-
si və bi zim ki lər uşaq lı-bö yük lü 
Zi ya Gö yal pın Bö yü ka da da kı 
evi nə qo naq get miş dik. Ge cə ni 
ora da qa la caq dıq. Ax şam bö yük 
qar da şım la mən, Zi ya bəy lə ata-
mı li man da qar şı la dıq. İki si də 
fi  kir li, mə yus gö rü nür dü. Bir ara 
atam so ruş du: “İn di bu xə bə-
ri ne cə çat dı ra ca ğıq?” Zi ya bəy: 
“Hər hal da giz li sax la maq da çə-
tin ola caq” – de yə ca vab ver di. 
O gün mil li xə ti bin Mo sul, ya da 
Kər kük də ya ta laq xəs tə li yin dən 
ölüm xə bə ri ni alıb lar mış. Zi ya 
bəy xə bə ri öz xa nı mı na, atam da 
ana ma söy lə di lər. Dəh şət li ye ni-
li yin ağır lı ğı ilə evə çö kən sü kut 

xə ti bin zöv cə si ni şüb hə lən dir-

xı lır” – de yir di. Bir ara əri nin 
adı nı çə kə rək “Sə hər dən bə ri ba-
şım dan çıx mır, elə bil sə si ni eşi-
di rəm, gö rə sən, nə olub yarəb-
bi?” – de yə ağ la ma ğa baş la dı. 
Ata mın, ana mın, Zi ya bəy və xa-
nı mı nın söz lə ri nin, tə səl li lə ri nin 
heç bir tə si ri ol ma dı. Qa dın heç 
nə yə bax ma dan “müm kün qə-
dər tez evə qa yıt ma lı yam, on dan 

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 

Atamın 
dostları
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İkin ci nin yu xa rı da adı 
çəki lə nə yaz dı ğı ca vab
Ümid va rıq ki, alə min yük sək-

də rə cə li iş gö rən lə ri “Yu si fi  öl dü-
rün və ya bir ye rə atın ki, ata nız 
meh ri ni yal nız si zə sal sın”1 xi ta bı-
nı o dus taq ba rə sin də “sev gi li nin 
yar dı mı bəh rə si ni ve rə cək” ki mi 
nə ti cə lə nə ci yi ni qə bul edib lər və 
ta nış lıq la ya xın lıq ma lı sa tı cı sı-
nın şə ra fət li mək tu bu ürək lə rə 
şövq lə hə və sin ya yıl dı ğı ən gö zəl 
bir vaxt da ye ti şib ba şın üs tün də-
ki çöl-bi ya ban lı ğı abad bir ye rə, 
gö zün üs tün də ki şə ha dət ye ri-
ni isə nur şə hə ri nə çe vi rə cək. Öz 
azar la rı haq qın da yaz maq la bir 
üzr xah lıq və ya şi ka yət mən zə rə-
si ni çək dik lə ri ki na yə li mək tu bun 
ye tiş di yi an, qə lə min nəb zin dən 
hə ra rə tin yük sək ol ma sı və qə lə-
min pə ri şan ha la düş dü yün dən 
dost la rı mı zın ha lı nın də yiş mə si 
ay dın laş dı. Am ma bu də fə qə ləm 
ti yə si nin sı yır ma sı və mək tu bun 
çöh rə si nə so yuq tər lə sə rin hərf-
lə rin ax ma sı, bi zə be yin də ki xud-
bin lik mad də sin dən və yol daş la-
rı mı zın əh va lı nın po zul ma sın dan 
xə bər ver di. On la rın uzun dil lə ri 
pər də də2 ge cə fə nə ri nin şa mı nı 
ev də yan dır maq və bu run la rı nın 
de şi yi şüb hə siz ki, adam la rın qa-
nın da kı sübh çı ra ğı nı tüs tü lən-
dir mək üçün dür. Bu sə bəb dən 
kə dər lə nib həs rət və təəs süf his si 
ilə “Yu si fə ya zıq lar ol sun!” de-
yə çı ğır dıq. İn şal lah, Xu da vən di-
aləm ko bud söz lə ri sa pand la atıb 
öl kə nin yan-yö rə si ni qa ra gü nə 
qo yan la ra tə ci li su rət də şə fa və 
ka mil səh hət bu yu rar. Fə qir də is-
tər di ki, “sa pan da ta nın cə za sı daş 
olar” zər bül mə sə lin də de yil di yi 
ki mi, möh tə rəm adam la rın və ka-
lə ti ilə əmə li sa leh qə ləm yük sək 
rüt bə li dost la rı mı zın əvə zi ni ver-
sin. Am ma on la rın mə na sız və 
ya va söz lər söy lə mə lə ri xəs tə li yin 
da ha da şid dət lən mə sin dən baş qa 
bir nə ti cə ver mə di. “Xəs tə yə gü-
nah yox dur”3 ca va bı gö zəl söz lər 
axı nı nı da yan dır dı ki, əgər hökm-
ran lıq di ya rı nın ab-ha va sı mad-
də nin hə yə ca nı nı ar tır ma say dı, 
səh hət də qay da ya düş məz di. Qı-
sa şə kil də de yil miş ne çəil lik qay-
da-qa nun sö zü Si zin ki mi hör mət 
sa hi bi olan bir ada mın mək tu bun-
da dərc olun muş du. Hə qi qə tən 
də bö yük lü yün nağ dı sə xa vət lə 
xərc lən miş di. “On lar çox bö yük-
bö yük da nı şır lar və ya lan dan 
baş qa bir şey de mir lər”4. On la rın 
ali cə nab lıq la rı mə lum dur, am ma 
bu nun nə vaxt və nə za man baş 
ver di yi ay dın de yil. Ora da ta le 
o qə dər für sət ver mə di ki, şa hın 
ya nın da yük sək və zi fə ka sa sın-
dan yağ lı əl lə ri ni çı xa rıb baş la rı na 
və bığ la rı na çək sin lər. Be lə hal da 
fə qir lə rə nə ça ta bi lər di? Ma zan-
da ran da və zir lik edən gün lə rə 
gəl dik də isə o da mə lum dur ki, 
döv lət üçün sərf et di yi ömür-
dən son ra qu ru mək tu bun üzə ri-
nə mə həb bət su yu nu gə ti rər lər.

Hər hər fi  yol daş lıq bur nu na bir 
yum ruq və hər sö zü dost luq gö-
zü nə bir bar maq olan bu cür sərt 
ya zı ya keç di lər. San ki sə mi mi aşı-
na nın haqq sö zü nü öz eh ti ram la-
rı nın hə rəm xa na sı nın hə rə min də 
yad gö rüb bu nun va si tə si lə zül-
mü yum şalt maq, rə qi bi azar lan-
dır maq və dost la rı qə lə min də yə-
nə yi ilə kö tək lə mək is tə yir lər və 
ayı ran qa pı nın ağ zın da hər də fə 
no hə oxu yub na lə çə kir lər. “Nə 
üçün bil mə di yi niz şey lər haq qın-
da höc cət lə şir si niz?”. Hər kə sə 
ay dın dır ki, bən də5 ağ zı Yu si fi n 
qa nı na bu laş mış ca na var de yi ləm. 
İs ti lik ilə hə ra rət dən qı zı şıb za hir-
də məq sə din şə riət ilə is lam ol ma-
dı ğı nı yaz dıq la rın dan ay dın olur 
ki, şə riətin di van iş lə ri ilə əla qə si 
yox dur, bəl kə Ma zan da ran na zir-
li yin də şə riət qa nun la rı iş lə yir və 
“Ba yə zid dan la nan da Yə zid uta-
nar”. “Mə nim əmə lim mə nə, si zin 
əmə li niz isə si zə aid dir. Mə nim 

et di yim əməl lə rin si zə, si zin et di-
yi niz əməl lə rin mə nə heç bir dəx li 
yox dur”6. Sö zün qı sa sı, qə lə min 
tax ta atı nın mək tu bun mey da nın da 
do lan ma ğı sə bə bin dən ara qa rı şıb 
və xən cər qı nın dan çı xıb. Mə lum-
dur ki, on la rın məq sə di Ma zan da-
ran ca maatı nın qar şı sın da öz lə ri ni 
gös tər mək dir. Bu hal da, ne cə de yər-
lər, “zəifl  ə dən zəifl  ə yər”. Məd dah 
qə lə min di lin dən çı xan üzür lü dür. 
Əv vəl də yər li mək tub gə lən də yün-
gül söz lər ağır gə lib xət ri nə dəy di.

İs tə di məş hur fənd lə onun üs tün-
dən sü ku nət lə keç sin və ya gö-
rüş baş ver sə ca va bı nı pı çıl da ya-
raq ver sin, la kin mək tu bu təh rir 
edən dən son ra qə lə mi çaş qın və-
ziy yə tə düş dü və əli əsə-əsə rəs-
mi ca vab ver mək qə ra rı na dön dü. 
Əgər Ma zan da ran ab-ha va sı nın 
onun əziz xa siy yə ti nə ne cə tə sir 
et di yi ni bil səy di, hə mən ürək dən 
gə lən zəng lər lə sər bəst ge dib-gəl-
mə mey da nın da ca va bı nı bə yan 
edər di, an caq ha di sə qə fi l dən baş 
ver di yi nə gö rə işi qə za ya sax la-
maq is tə di. Sə nin ya nın da bir az-
ca da nış dım. Qorx dum ki, ürə yin 
sı xı lar, çün ki sö zün çə ki si ağır dır. 
Bə ha nə ax ta ran qə ləm o gö zəl əx-
laq sa hi bin dən ca vab al maq id-
diasın da dır ki, bu ya xın lar da tə-
mas sax la maq dan qaç ma ğa son 
qo yu lar və an la şıl maz lıq hi ca bı 
bə zi ha di sə lə rin şa hi di ola nın 
üzün dən qal xar. Ba qi, bü tün gü-
nah la rın əfv olun ma sı ümi di ilə.

Əzi zi tə rə fi n dən mərhum 
Hə kimbaşı Mirzə 

Rəhimə ya zıl mış dır
Bən də lik xətt  i tam ay dın lıq la 

ərz edir ki, Ağa İb ra hi min dörd sə-
tir lik xətt  i ki, ruh ilə rey ha nın7 və 
cən nə ti-nəimin qey rət ba ğış la yan 
mə ka nı olan İb ra hi min gül za rı nın 
dörd xi ya ba nı nın kə siş mə si dir, 
şə ra fət li süls xət li qi tə və di gər 
beş qi tə ilə bir lik də gə lib çat dı. 

Bu yed di qi tə gö zəl xa siy yət li tə-
mən na şa hi di nin yed di su rə ti mə-
na sın da dır, bəl kə sək kiz be hiş tin 
nü mu nə si dir və “si zə hüs ni-xət lə 
[yaz mı şam]” ifa də si tam mə na-
da ona aid dir. Əgər onun xətt  i nin 
cöv hər sər rafl  ı ğı ilə dost məc li si ni 
bə zə sə lər – rə va dır və əgər kip-
rik lə rin qə lə mi ilə göz bə ya zı nın8 
üzə rin də yaz sa lar – o da rə va dır. 
Şüb hə siz, mün hə rif9 əy lə şən lər 
tor pa ğın üs tün də xə ca lət rəs mi-
ni gös tə rər lər və ka sad lıq to zu nu 
yax şı adam la rın rey ha nı10 və saç-
la rı qa rı şıq olan la rın zülfl  ə ri nin tə-
li qi11 üs tü nə sə pər lər, xətt  in düz-
lü yü ilə şi kəs tə12 qəlb lə rə mu mi ya 
tə si ri ni gös tə rər lər və ya zı qə lə mi 
ilə sə hi fə si ni sə fa sı nın sül sü nü kə-
ki lin üs tün də və rü qa nı13 nov xətt -
lə rin14 cüm lə si nin gö zəl cə ma lı nın 
üzə rin də çə kər lər. Bir sə mi mi qi tə-
nin əvə zi nə yed di qi tə ni gön dər-
mək lə “kim yax şı bir iş gö rər sə, 

ona hə min işin on qat əvə zi ve ri-
lər”15 ifa də si nə mü va fi q iş gör dü-
lər və da ha üç qi tə ni bəxş et mək lə 
bu ina yə ti tək mil ləş di rib xo şa vaz 
bül bü lün di li ilə “bu tam on gün 
edir“16 nəğ mə si ni oxu muş olar lar.
Ba qi, döv lət, iz zət, əzə mət, cə la lət 
və səadət gün lə ri tü kən məz ol sun.

Nadir şahın Hindistanın 
fəth edilməsindən sonra 

Rum padşahı Sultan 
Mahmud xana yazdığı 

məktub
Fə lək ki mi uca əla həz rət, səadə-

tin Müş tə ri si, əzə mə tin Zü hə li, 
alə mi əha tə edən iz zət ilə vü qar 
də ni zi, dün ya hökm dar lı ğı zir və-
si nin gü nə şi, xi la fət və xoş bəxt lik 
bür cü nün alə mi isin di rən xür şi di, 
mülk pər vər Xos rov, sa yı ul duz lar 
miq da rın da olan nə həng qo şu nun 
sər kər də si, uca sə ma nın əf sə ri, İs-
gən dər ki mi qüd rət li pad şah, vü-
qar lı və xoş bəxt öl kə nin şəh ri ya rı, 
dö yüş mey da nı nın şah sü va rı, Al-
la hın köl gə si olan is lam pə nah pad-
şah, əda lət məh kə mə si nin rəh bə ri, 
dün ya sul tan la rı nın ən əzə mət li si, 
döv ran xa qan la rı nın ən bö yü yü, 
is lam ilə mü səl man la rın kö mək çi-
si, ka fi r lər ilə müş rik lə rin qə ni mi, 
qu ru nun qaanı və də niz lə rin xa-
qa nı, Hə rə mey ni-şə ri fey nin xa di-
mi, ikin ci İs gən dər Zül qər neyn, 
əs-sul ta nül-qa zi Mah mud xan ibn 
Sul tan Mus ta fa xa na (“onun əzə-
mət li tax tı uğur la zi nət lən di ril sin 
və ulu səl tə nə ti nin göz lə ri nur pa-
rıl tı sı ilə işıq lan dı rıl sın!”) gü nə-
şın bən zər siz pa rıl tı sı, bə ra bər lik 
ayı nın ge cə çı ra ğı nın cöv hə ri və 
meh rin fi  ru zə va ri çar xı nın işı ğı 
ilə rə qa bət apa ran gö zəl sə na la-
rın pa rıl da yan cə va hir lə rin dən 
və mü qəd dəs duala rın bərq vu-
ran ləl lə rin dən dü zəl dil miş, ca nın 
xə zi nə sin dən və sə da qət li qəl bin 
də fi  nə sin dən gön də ril miş cən nət-
va rı top lan tı nın hə diy yə si və asi-
ma na bən zər məc li sin töh fə si olan 
bu qar daş lıq löv hə sin də bun dan 
əv vəl Hin dis ta nın bö yük pad şa hı 
Mə həm məd şa hın əf qan baş çı la rı 
və Qən də har üs yan çı la rı haq qın da 
üzə ri nə gö tür dük lə ri öh də lik lə rin 
şərt lə ri və on dan son ra və di nə xi-
laf çıx ma sı ba rə sin də ya zıl mış dır. 

1 Yu sif. 9
2 Pər də – (bu ra da) evin qa dın la ra 

məx sus olan his sə si.
3 Nur. 61
4 Kəhf. 5
5 Bən də – yə ni “mən”
6 Yu nis. 41
7 “Ru hi” və “rey ha ni” – ərəb ya zı-

sın da xətt  növ lə ri.
8 Bə yaz sö zü bu ra da iki mə na da 

iş lən miş dir: 1) ağ (rəng); 2) dəf-
tər çə, ki tab ça.

9 Mün hə rif sö zü bu ra da iki mə-
na da iş lən miş dir: 1) əy ri; 2) ərəb 
ya zı sı növ lə rin dən bi ri.

10 Rey han sö zü bu ra da iki mə na-
da iş lən miş dir: 1) rey han otu-
nun ət ri, xoş qo xu; 2) ərəb ya zı sı 
növ lə rin dən bi ri.

11 Tə liq – ərəb ya zı sın da xətt  növ-
lə rin dən bi ri.

12 Şi kəs tə sö zü bu ra da iki mə na da 
iş lən miş dir: 1) sı nıq; 2) ərəb ya-
zı sı növ lə rin dən bi ri.

13 Süls – ərəb ya zı sın da xətt  növ-
lə rin dən bi ri.

14 Nov xətt  – saq qa lı ye ni cə çıx mış 
gənc oğ lan.

15 Ən ’am. 160
16 Bə qə rə. 196

(Davamı gələn sayımızda)
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et di
yi niz əməl lə rin mə nə heç bir dəx li 
yox dur”
tax ta atı nın mək tu bun mey da nın da 
do lan ma ğı sə bə bin dən ara qa rı şıb 
və xən cər qı nın dan çı xıb. Mə lum-
dur ki, on la rın məq sə di Ma zan da-
ran ca maatı nın qar şı sın da öz lə ri ni 
gös tər mək dir. Bu hal da, ne cə de yər-
lər, “zəifl  ə dən zəifl  ə yər”. Məd dah 
qə lə min di lin dən çı xan üzür lü dür. 
Əv vəl də yər li mək tub 
gül söz lər ağır gə lib xət ri nə dəy di.

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.

gül söz lər ağır gə lib xət ri nə dəy di.gül söz lər ağır gə lib xət ri nə dəy di.

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

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



(Əv və li ötən sayı mız da)
Hə qi qət isə yal nız Na dir şa hın mün-

şi si nin əsə rin dən bəl li olur. Mir zə Mə-
həm məd Meh di xan As ta ra ba di nin 
bə zi mək tub la rın dan ay dın olur ki, əf-
şar döv lə ti nin qu ru cu su nun öz bək-əf-
qan düş mən lə ri nin bir qis mi o za man 
Hin dis ta na qaç dı ğı üçün Na dir şah 
on la rı tə qib et mə yə məc bur ol ub. Na-
dir şah Mir zə Mə həm məd Meh di xan 
va si tə si lə Hin dis tan pad şa hı Mə həm-
məd xan Gür ga ni yə mək tub ya za raq 
on dan fə ra ri lə ri dər hal həbs et mə yi və 
cə za lan dır ma ğı tə ləb et miş di. La kin 
hind pad şa hı Na di rə ca va bın da onun 
düş mən lə ri ni cə za lan dır maq ba rə də 
heç bir vəd ver mə miş, ne cə de yər lər, 
sağ lam əmək daş lıq dan bo yun qa çır-
mış dır. Nə ti cə də Gür ga ni Na dir şa hın 
nə zə rin də eti ma dı nı itir miş, iki döv lət 
ara sın da mü na si bət lər son də rə cə gər-
gin ləş miş, böh ran mü ha ri bə yə gə ti rib 
çı xar mış dı. Son da Na dir şah Hin dis-
tan pad şa hı nın sər həd di nə qo şun çək-
mə yə va dar ol muş du. Be lə lik lə, ta ri xi 
sə nəd lər ta ri xi hə qi qə tin üzə rin də ki 
müb həm lik pər də si ni gö tür müş olur. 

“Mün şəat”da Na dir şa hın çox-
say lı sər kər də lə ri nin, dö yüş çü lə ri-
nin, mə mur la rı nın, sul tan la rı nın və 
di gər və zi fə sa hib lə ri nin ad la rı ilə 
qar şı la şı rıq: on la rın bə zi lə ri haq qın-
da ruh yük sək li yi və bə la ğət lə da nı-
şı lır, on lar Na dir im pe ri ya sın da bö-
yük rol oy na dıq la rı na gö rə şa ha nə 
təş viq və sə xa və tə la yiq gö rül müş-
lər, baş qa bir qism isə eti bar sız lı ğı-
na və xə ya nə ti nə gö rə cid di şə kil də 
tən beh olun muş və on lar haq qın da 
cə za hökm lə ri çı xa rıl mış dı. Na dir 
şa hın cə za sı aman sız ol muş du. 

Ümu miy yət lə, Mir zə Meh di xan 
As ta ra ba di nin “Mün şəat”ı döv lət 
st ruk tur la rı nın, Əf şa riy yə hö ku mə-
ti nin ida rəet mə me xa niz mi nin can lı 
mən zə rə si ni ya ra dan na dir ta ri xi ki-
tab lar dan dır. Biz bu məc mu ə də xey li 
say da mə sul və zi fə sa hi bi nin, yük sək 
döv lət st ruk tu run da ça lı şan sa ray 
əya nı nın, alim və ru ha ni nin xid mət-
lə ri nə gö rə mü ka fat lan dı rıl ma sı və 
cə za lan dırl ma sı pro se si nin ne cə baş 
ver di yi ni ar dı cıl lıq la iz lə yə bi li rik.

O döv rün əd liy yə sis te mi, məh kə mə 
qa nun la rı şə riət hökm lə ri nə söy kən-
sə də, dün yə vi ma hiy yə ti də in kar 
et mir. Ümu miy yət lə, ta ri xi təd qiq 
edən lər “Mün şəat”ı araş dır maq yo lu 
ilə XVIII əsr də Əf şa riy yə im pe ri ya sı 
əra zi lə rin də ki ic ti mai-si ya si və ziy yə-
ti, so sial-iq ti sa di mü na si bət lə ri, ailə 
- məişət qay da la rı nı və bü töv lük də 
ta ri xi ha di sə lə ri iz lə mək və də yər lən-
dir mək im ka nı qa za na bi lər lər. 

Mə sə lən, o döv rün vəqf mül kiy-
yə ti, onun han sı qa nun lar la və ne cə 
tən zim lən mə si ma raq do ğu ran mə-
sə lə lər dən bi ri dir. Biz Mir zə Meh di 
xan As ta ra ba di nin öz ki tab xa na sı ba-
rə də ver di yi qə ra ra və və siy yət na mə-
yə əsa sən Əf şa riy yə döv rü nün vəqf 
qay da la rı haq qın da konk ret bil gi əl də 
edə bi li rik. Bu ra da ki tab xa na vəqf na-
mə si nin araş dı rıl ma sın dan tut muş, 
mül kiy yə tin ba ğış lan ma hü qu qu nun 
ya ran ma sı və it mə si nə qə dər, vəqf və 
vəq fal ma pro se si nin ge di şi nə ki mi 
bü tün mə sə lə lər öz ək si ni tap mış dır. 

Xa tır la daq ki, Mir zə Mə həm məd 
Meh di xan As ta ra ba di öz ki tab xa na sı-
nı vəqf et miş, onun qa pı la rı nı döv rün 
ülə ma və arifl  ə ri nin üzü nə aç mış dı. Ki-
tab xa na nın ida rə edil mə si hü qu qu nu 
ilk ön cə bö yük oğ lu na hə va lə edən şah 
ka ti bi ki tab la rın oxu cu ya ne cə ve ril mə-
si, nə zər də tu tul muş ki tab la rın si fa riş 
edil mə si qay da sı, on la rın qo run ma sı, 
ki ta bın də qiq qay ta rıl ma vax tı (ək sər 
hal da 30 gü nü aş mır dı) və s. əha tə edən 
mü kəm məl tə li mat da ha zır la mış dı. 
Fik ri miz cə, Mir zə Mə həm məd Meh-
di xa nın qoy du ğu qay da lar tək cə vəqf 
mə sə lə si ni de yil, ki tab ta ri xi ni öy rə nən-
lər üçün də əhə miy yət li sa yı la bi lər. 

“Mün şəat”da o döv rün bay ram la-
rı, el şən lik lə ri, mə ra sim lə ri və di gər 
adət-ənə nə lə ri də ge niş şə kil də öz ək-
si ni tap mış dır. Bay ram lar son də rə cə 
tən tə nə li və təm tə raq lı ol maq la, da ha 
çox küt lə ni əha tə edər miş. Şən lik lər 
müx tə lif oyun növ lə ri, ya rış lar la baş-
lar, qa lib lə rin mü ka fat lan dı rıl ma sı ilə 
ba şa ça tar mış. Ki tab da el bay ram və 
mə ra sim lə ri ilə bağ lı ve ri lən mə lu-
mat la rın et noq rafl  ar, təd qi qat çı alim-
lər üçün ma raq lı ola ca ğı şüb hə siz dir. 

Məc muədə Mir zə Meh di xa nın Na-
dir şa hın fər man la rın dan bi ri ilə bağ lı 
ge niş şər hi nə rast gə li rik: Bu, Na dir 
şa hın qar da şı İb ra him xan Zə hi rid-
döv lə nin Da ğıs tan tə ca vüz kar la rı ilə 
dö yüş də məğ lub ol ma sı ilə bağ lı ve-
ril miş qə rar dır. Qə zəb lən miş Na dir 
şah qar da şı nı sərt cə za lan dır mış, de-
yi lə nə gö rə, hətt  a onu qır manc la döy-
müş dü. Yal nız onun se vim li sər kər də-
lə rin dən olan Al lah yar xan tə rə fi n dən 
İb ra him xa nın ba ğış lan ma sı ilə bağ lı 
mək tub dan son ra şah onu ba ğış la-
mış dı. Al lah yar xa nın mək tu bu şa ha 
elə tə sir et miş di ki, o, qar da şı nın gü-
na hı na göz yum ma lı ol muş du. 

Məc muədə ki mək tub lar la ya xın-
dan ta nış lıq Na dir şa hin ka ti bi nin ya-
zı sə nə tin də çox in cə zöv qə, yük sək 
bə dii üs lu ba və il ha ma ma lik ol du-
ğu nu gös tə rir. O, özü nün möh tə şəm 
ki tab xa na sı nın vəqf edil mə si ba rə də 
ya zar kən düz gün şə riət vəq fi  yo lu ilə 
get di yi ni bil di rir. Məc muədə bu ba-
rə də de yi lir: “Ki tab xa na nın ida rə çi lik 
hü qu qu əv vəl onun oğul öv la dı na, 
on dan son ra nə sil bə nə sil on la rın öv-
lad la rı na, on lar dün ya dan ge dən dən 
son ra qo hum la rı na, ya xın la rı na, on-
lar dan son ra isə ülə ma la ra ve ril mə-
li dir”. Əl bətt  ə, özü nün ölü mün dən 
son ra ki tab xa na bö yük oğ lu na, on dan 
son ra da bir nə sil dən di gər nə si lə ke-
çir. Gə lə cək ba rə də dü şü nən Mir zə 
Meh di xan Ast ra ba di ki tab la rın sa-
tıl ma sı nı, ba ğış lan ma sı nı və əma nət 
ve ril mə si ni, ya xud bir yer dən baş-
qa ye rə kö çü rül mə si ni de yil, on la rın 
vəqf olun ma sı nı və siy yət edir. Onun 
və siy yə ti nə gö rə, ki tab heç kə sə bir 
ay dan ar tıq müd də tə və qəbz siz ve-
ri lə bil məz, vəq fi n qay da-qa nu nu nu 
heç kəs po za bil məz”. 

Qeyd et di yi miz ki mi, Mir zə Mə-
həm məd Meh di xan Ast ra ba di şeir 
də yaz mış və rə va yə tə gö rə, Köv-
kəb tə xəl lü sü nü qə bul et miş dir. 
Onun tər cü me yi-ha lın da ya zıl dı-
ğı na və baş qa şa hid lə rin də bil dir-
di yi nə gö rə, “Köv kəb” baş qa bir 
şəx sin adı ol muş dur. Təz ki rə çi-
lər də “Köv kəb” tə xəl lü sü ba rə-
də yek dil fi  kir də de yil lər. La kin 
Meh di xa nın əsər lə rin də, xü su-
sən də, onun “Mün şəat”ın da rast 
gəl di yi miz şeir lər dən bə zi lə ri nin 
ona məx sus ol du ğu nu eh ti mal 
et mək müm kün dür. 

Na di rin ka ti bi nin mək tub la rı-
nın məz mu nun dan gö rü nür ki, 
o, di ni fərz lə rə - oru ca, na ma za, 
xüm sə, zə ka ta mü na si bət də son 
də rə cə mö min ol muş, mək tub la-
rın da la zım gəl dik cə çox lu ayə-
lər dən yer li-ye rin də nü mu nə lər 
gə tir miş dir. Öz döv rü nün ülə ma-
la rı haq qın da yaz dı ğı mək tub lar-
da ya lan çı və za hir pə rəst za hid 
və arifl  ə ri tən qid və tən beh et miş, 
on la rı iba dət və di ni fərz lə rə də-
qiq əməl et mə yə ça ğır mış, yol gös-
tər miş və nə si hət lər ver miş dir. 

Yu xa rı da qeyd edil di yi ki mi, Mir-
zə Mə həm məd Meh di xan As ta ra-
ba di nin “Mün şəat” əsə ri Na dir şah 
Əf şar döv rü nün araş dı rıl ma sı və 
təd qi qi ba xı mın dan son də rə cə qiy-
mət li və əhə miy yət li bir mən bə dir. 
Təəs süf ki, “Mün şəat”ın pə ra kən də-
li yi, da ğı nıq lı ğı, çox say lı nüs xə lə rin 
mey da na çıx ma sı bir çox an la şıl-
maz lıq la rın və qey ri-də qiq lik lə rin 
ya ran ma sı na sə bəb ol muş dur. Nüs-
xə lə ri ya zan la rın xətt  fərq lə ri təd qi-
qat çı la rın və araş dır ma çı la rın işi ni 
xey li çə tin ləş dir miş dir. 

Mir zə Mə həm məd Meh di xan As-
ta ra ba di nin “Mün şəat”ını əha tə edən 
ki tab lar dan bi ri “Məx zən-ül-İn şa” ad-
la nır. Bu ki ta bı kö çü rən Mə həm məd 
Sa diq Hü sey ni ad lı bir şəxs dir. Ki tab 
Mir zə Mə həm məd Meh di xan As-
ta ra ba di ni ölü mün dən təx mi nən 50 
il son ra Teh ran da ağa yi-Se yid Meh-
di nin Dar-ül Tə baeyin də Mir zə nin 
“Mün şəat”ın dan çox gö zəl və sə li qə li 
bir xət lə kö çü rül müş dür. La kin ki tab-
da çox lu səhv lər, xü su si lə də, Qu ran 
ayə lə ri nin zik ri ilə bağ lı qü sur la ra, 
tex ni ki xə ta la ra yol ve ril miş dir. Bu 
səhv lə rin ka tib lər tə rə fi n dən bu ra xıl-
dı ğı nı gü man et mək olar. 

Bun dan əla və, məc muədə ge dən 
ərəb və fars di lin də ki şeir lə rin də nə 
müəl lifl  ə ri, nə də mən bə lə ri gös tə ril-
miş dir. On la rın səhv-düz bir-bi ri nə 
qa rış ma la rı hə min şeir lə rə eti mad 
gös tər mə yə im kan ver mir. Müəl-
lif və ya xud müəl lifl  ə ri bəl li ol mayn 
bu şeir lə rin ək sə riy yə ti qi tə, qə zəl, 
rü bai və tək beyt və s. janr lar da dır. 
Bə zi tək bey ti lər ta nın mış şair lər dən, 
mə sə lən, Səədi ki mi sə nət kar dan gö-
tü rül dü yü üçün on la rı müəy yən ləş-
dir mək elə də çə tin de yil, am ma bö-
yük ək sə riy yə ti müəy yən ləş dir mək 
müm kün de yil. Mə sə lə ni qə liz ləş di-
rən mə qam lar dan bi ri də Mir zə Mə-
həm məd Meh di xan As ta ra ba di nin 
özü nün zövq əh li və is te dad sa hi bi 
ol ma sı dır. “Məx zən-ül-İn şa”da kı şeir-
lə rin çox eh ti mal bə zi lə ri, xü su sən də, 
tək beyt lər məhz onun özü nə aid dir.

Mir zə Meh di xa nın di gər bir əsə ri olan 
“Səng lax”ın xətt  i nüs xə si nis bə tən 
çox dur və onun fo to su rə ti xü su si mü-
qəd di mə ilə bir lik də İn gil tə rə də də 
çap olun muş dur. Hə min mü qəd di-
mə də de yi lir: “Mir zə Mə həm məd xan 
As ta ra ba di nin hə ya tı, fəaliy yə ti ba rə-
də mə lu mat çox az dır. Xü su sən onun 
hə ya tı nın baş lan ğı cı və so nu da ha çox 
müb həm lik pər də si nə bü rün sə də, 
onun Əf şa riy yə sü la lə si nin qəh rə man 
baş çı sı nın xü su si mün şi si və ta rix çi si 
ol ma sı da nıl maz fakt dır. O, “Dür re yi-
Na di ri” və “Ta ri xi-ca han qo şa ye-Na-
di ri” ad lı iki son də rə cə məş hur ki tab 
yaz mış dır. Na dir şah qə mə ri ta ri xi ilə 
1160 –cı il də (1747-cı il) qət lə ye ti ril-
sə də, Mir zə Mə həm məd Meh di xan 
“Ta ri xi- ca han qo şa ye-Na di ri”ni 1161-
ci il də (1748-ci il) ba şa çat dır mış dır. 
Baş qa söz lə de sək, “Səng lax” ki ta bı 
ye kun laş maz dan 11 il əv vəl bu fa ciə 
(Na di rin qət li) baş ver miş dir. De mə-
li, “Səng lax” əsə ri üzə rin də iş qə mə ri 
ta ri xi ilə 1172-73-cü il lər də (1759-cu il) 
ba şa çat mış dır. Bu za man Mir zə Meh-
di xan As ta ra ba di nin ha ra da ol ma sı, 
nə iş gör mə si, han sı və zi fə də ça lış-
ma sı, ne cə hə yat sür mə si və s. ba rə də 
təəs süüf ki, əli miz də xır da ca bir mə lu-
mat be lə yox dur”. 

... Bu ta ri xi bir fakt dır ki, Əmir Əli şir 
Nə vai Mir zə Mə həm məd Meh di xan 
As ta ra ba di nın sev di yi qə ləm sa hi bi ol-
muş, mün şi on dan il ham al mış və hər 
vəch lə onu təq lid et mə yə ça lış mı ş dır. 

An caq bu iq ti bas lar içə ri sin də bə zən 
onun elə ifa də si ni və cüm lə si ni gö rü-
rük Əmir Əli şir Nə vainin yaz dıq la rın-
dan da ha cəl be di ci və cəz be di ci olur. 
Ə.Nə vainin əsər lə ri nin xətt  at lar tə rə-
fi n dən üzü kö çü rül müş nüs xə lə rin də 
çox tez-tez bu ra xıl mış söz və ifa də lə rə 
rast gə li nir. Hə min söz və ifa də lə rin ye-
ri nə qo yul ma sın da Mir zə Meh di xan 
elə bir us ta lıq gös tə rir ki, onun Nə vaiyə 
məx sus olub-ol ma ma sı nı müəy yən ləş-
dir mək müm kün ol mur. 

Yu xa rı da qeyd et di yi miz bü tün 
mək tub lar Na dir şa hın mün şi si nin 
ölü mün dən son ra top lan mış, sis tem-
ləş di ril miş, Qa car döv rün də “Məx-
zən-ül-İn şa” məc muəsi nə da xil edil-
miş dir. “Mün şəat” onun ya ra dı cı lıq 
üs lu bu nu, mə ha rə ti ni və sə nət kar lıq 
qüd rə ti ni çox ba riz şə kil də ni şan ve rir. 
Doğ ru dur, Mir zə Mə həm məd Meh di 
xa nın əsər lə ri ni oxu yan da on lar bə zən 
an la şıl maz, bə zən isə çox sa də gö rü-
nür. Bu nu o döv rün si ya si sis te mi ilə 
əla qə lən dir mək la zım dır. Be lə ki, mək-
tu bun ki mə ün van lan ma sı onun dil və 
üs lub qu ru lu şu nu müəy yən ləş di rir di. 
Şah və sul ta na ya zı lan mək tub la, qə bi-
lə baş çı sı na ya zı lan mək tub ara sın da 
fər qi tam tə bii qə bul et mək la zım dır. 
Mir zə Meh di xa nın dil ba xı mın dan 
ən qə liz əsə ri “Dür re yi-Na di rə”dir. 
Am ma bu ra da da üs lub əv vəl dən-axı-
ra dək ey ni sə viy yə də da vam et mir: 
oxu cu bə zən mü rək kəb iba rə lər için də 
itib-ba tır, bə zən isə ya zı lan lar çox sa də 
gö rü nür: rə van və asan oxu nur. 

Bir söz lə, Mir zə Meh di xan Ast ra-
ba di nin əsər lə ri nin di li nə qə dər qə-
liz və mü rək kəb ol sa da, bu, hə min 
əsər lə rin də yə ri ni qə tiy yən azalt mır. 
Bu əsər lər Azər bay can ta ri xi nin ən 
də qiq və ən real sə hi fə lə ri dir. Bu-
ra da biz Sə fə vi döv rü nün son la rı nı 
və bü töv lük də Əf şa riy yə döv rü nün 
tam mən zə rə si ni gö rü rük. Mir zə 
Meh di xan öz za ma nın da tək ba şı na 
bu gün bö yük in si ti tut la rın gör dük-
lə ri iş lər dən da ha möh tə şəm və əzə-
mət li bir işi ər sə yə gə ti rə bi lib. 

Rə na MƏM MƏ DO VA,
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru
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(Əv və li ötən sayı mız da) O döv rün əd liy yə sis te mi, məh kə mə 

Mir zə Meh di xan Ast ra ba di nin ən də yər li və ən 
möh tə şəm əsər lə rin dən bi ri “Mün şəat” 
məc muəsi he sab olu nur. Bu əsər ya zı 
üs lu bu na, dəst-xət ti nə, də qiq li yi nə 

və mü kəm məl li yi nə gö rə öz jan rın da ta yı-bə-
ra bə ri ol ma yan bir nü mu nə dir. Hökm və fər-
man lar sil si lə sin dən iba rət olan “Mün şəat” 
məc muəsi nin nüs xə lə ri müəl li fin ölü mün dən 
son ra müx tə lif yer lə rə sə pə lən miş və on lar 
ara sın da fərq lər ya ran mış dır. Bu nun la bə ra-
bər, ar xa sın da Mir zə Meh di xa nın öz mö hü rü 
olan hökm və fər man lar məc muəsi bu gün 
də İran İs lam Res pub li ka sı nın Mil li Ki tab xa-
na sın da sax la nı lır.
Qeyd et di yi miz ki mi, “Mün şəat” Na dir şah 
Əf şa rın ha ki miy yət də ol du ğu döv rün sul tan 
və ha kim lə ri nə ün van lan mış fər man la rın-
dan, əmr lər dən, o cüm lə dən şa hın öz öv-
lad la rı na gön dər di yi töv si yə lər dən, Na di rin 
döv lət nü ma yən də lə ri nə və mə mur la ra ver-
di yi gös tə riş lər dən, dost la ra və öz ya xın la rı-
na qay ğı sı nı gös tə rən mək tub lar dan iba rət 
bir məc muədir. Bu mək tub lar bir çox ta ri xi 
fakt la ra, ha di sə lə rə işıq sa lır, “Dür re yi-Na di-
ri”də və “Ca han qo şa ye-Na di ri”də ək si ni tap-
ma yan mət ləb lə rı, bir çox eh kam və fər man-
la rı bu ra da gö rə bi li rik. Mə sə lən, Na dir şa hın 
uzaq Hin dis ta na qo şun ye rit mə si nin sə bə bi 
və məq sə di ilə bağ lı uzun za man or ta lıq da 
çox say lı ver si ya lar ol muş, bu fak tı hər bir ta rix-
çi və təd qi qat çı öz ba xı şı na uy ğun şə kil də izah 
edə rək, fərq li mü la hi zə irə li sür müş dü: be lə ki, 
bə zi lə ri bu nu Na di rin qı zıl pə rəst li yi, ta mah kar lı ğı və 
var-döv lət hə ris li yi ki mi qə lə mə ver miş, onu ac göz lü yün 
və dün ya gir li yin bu yo la va dar et di yi ni bil dir miş, di gər lə ri onun 
bu öl kə yə qo şun ye rit mə si nin sə bə bi ni dün ya nı fəth et mək is ti qa-
mə tin də bir ad dım ki mi şərh et miş, hökm da rın ge niş hind tor paq-
la rı na gö zü nün düş mə si ki mi izah elə miş lər.

həm məd Meh di xan Ast ra ba di şeir 
də yaz mış və rə va yə tə gö rə, Köv-
kəb tə xəl lü sü nü qə bul et miş dir. 
Onun tər cü me yi-ha lın da ya zıl dı-
ğı na və baş qa şa hid lə rin də bil dir-
di yi nə gö rə, “Köv kəb” baş qa bir 

qiq əməl et mə yə ça ğır mış, yol gös-
tər miş və nə si hət lər ver miş dir. 

ir zə Meh di xan Ast ra ba di nin ən də yər li və ən 
möh tə şəm əsər lə rin dən bi ri “Mün şəat” 
məc muəsi he sab olu nur. Bu əsər ya zı 
üs lu bu na, dəst-xət ti nə, də qiq li yi nə 

və mü kəm məl li yi nə gö rə öz jan rın da ta yı-bə-
ra bə ri ol ma yan bir nü mu nə dir. Hökm və fər-
man lar sil si lə sin dən iba rət olan “Mün şəat” 
məc muəsi nin nüs xə lə ri müəl li fin ölü mün dən 
son ra müx tə lif yer lə rə sə pə lən miş və on lar 
ara sın da fərq lər ya ran mış dır. Bu nun la bə ra-
bər, ar xa sın da Mir zə Meh di xa nın öz mö hü rü 

na qay ğı sı nı gös tə rən mək tub lar dan iba rət 
bir məc muədir. Bu mək tub lar bir çox ta ri xi 
fakt la ra, ha di sə lə rə işıq sa lır, “Dür re yi-Na di-
ri”də və “Ca han qo şa ye-Na di ri”də ək si ni tap-
ma yan mət ləb lə rı, bir çox eh kam və fər man-
la rı bu ra da gö rə bi li rik. Mə sə lən, Na dir şa hın 
uzaq Hin dis ta na qo şun ye rit mə si nin sə bə bi 
və məq sə di ilə bağ lı uzun za man or ta lıq da 
çox say lı ver si ya lar ol muş, bu fak tı hər bir ta rix-
çi və təd qi qat çı öz ba xı şı na uy ğun şə kil də izah 
edə rək, fərq li mü la hi zə irə li sür müş dü: be lə ki, 
bə zi lə ri bu nu Na di rin qı zıl pə rəst li yi, ta mah kar lı ğı və 
var-döv lət hə ris li yi ki mi qə lə mə ver miş, onu ac göz lü yün 
və dün ya gir li yin bu yo la va dar et di yi ni bil dir miş, di gər lə ri onun 
bu öl kə yə qo şun ye rit mə si nin sə bə bi ni dün ya nı fəth et mək is ti qa-

tər miş və nə si hət lər ver miş dir. 

Yu xa rı da qeyd edil di yi ki mi, Mir-
zə Mə həm məd Meh di xan As ta ra-
ba di nin “Mün şəat” əsə ri Na dir şah 
Əf şar döv rü nün araş dı rıl ma sı və 
təd qi qi ba xı mın dan son də rə cə qiy-
mət li və əhə miy yət li bir mən bə dir. 
Təəs süf ki, “Mün şəat”ın pə ra kən də-

təəs süüf ki, əli miz də xır da ca bir mə lu-
mat be lə yox dur”.

... Bu ta ri xi bir fakt dır ki, Əmir Əli şir 
Nə vai Mir zə Mə həm məd Meh di xan 
As ta ra ba di nın sev di yi qə ləm sa hi bi ol-
muş, mün şi on dan il ham al mış və hər 
vəch lə onu təq lid et mə yə ça lış mı ş dır. 

An caq bu iq ti bas lar içə ri sin də bə zən 
onun elə ifa də si ni və cüm lə si ni gö rü-
rük Əmir Əli şir Nə vainin yaz dıq la rın-
dan da ha cəl be di ci və cəz be di ci olur. 
Ə.Nə vainin əsər lə ri nin xətt  at lar tə rə-
fi n dən üzü kö çü rül müş nüs xə lə rin də 
çox tez-tez bu ra xıl mış söz və ifa də lə rə 

tər miş və nə si hət lər ver miş dir. 

Azərbaycan 
hökmdarlarının 
katibi
(II məqalə)



Mətləb AĞA

Uçdu o quş kimi, o bulud kimi,
uçmaqdan doymadı bu sarı yarpaq,
ölümdən qorxmadı o tabut kimi,
ölümlə oynadı bu sarı yarpaq...

çox şeyi biryolluq saldı gözümdən,
böyüdüm, dərdimin oldum dizindən,
üzümü qırışmış gördüm üzündə,
nə zalım aynadı bu sarı yarpaq...

dilimdə sözlərin yuxası gəldim,
nə var çəkinəsi, qorxası...gəldim...
əlimə payızın yaxası gəldi,
açımmı?...düymədi bu sarı yarpaq...

***
Ömrüm boyu bəsdi mənə
bu sevginin hüzünü...
onda səni aldadırdım,
indi özüm özümü...

əzab verib gözlərinə
tapma məni, gizlənirəm...
örtdüm, görmək istəmirəm
güzgülərin üzünü...

necəydin, düşmür yadıma,
şəklin yox, çatsın dadıma...
yenə min şükür adına,
dodaqlarım qızınır...

***
Tərslikdən sağ qalarsan,
nəhs gətirər işlərin,
gecə oyaq qalarsan,
dəyişər vərdişlərin...

atıb getdiyin xanım,
qarşına ərnən çıxar,
dostların biri dərdlə,
biri qəbirnən çıxar...

canından lap bezərsən,
hirsindən qan qusarsan,
halın bir az düzəlsə,
qorxub çiyin qısarsan...

qurtararsan birtəhər,
ölüb ömrün üzündən,
yadına sən düşərsən,
Allah hərdən bezəndə...

***
Gələr eşqin payızı,
sən də çıxıb gedərsən.
Qurtararıq hər şeyi,
sonda çıxıb gedərsən.

Hər şey, hər şey yox kimi,
məktublar yarpaq kimi.
Elə bil bir ah kimi
candan çıxıb gedərsən.

Unut, heç nəyi anma,
günahsa da, arınma.
Tanrı tək gəldin, amma,
bəndə çıxıb gedərsən.

***

Günün hansı vaxtıdır,
saat neçədir indi?..
durub kimdən soruşum,
halım necədir indi?..

İlin hansı fəslidir,
payızdır indi, yəqin...
bir gün gələr demişdin,
həminki gündü, yəqin...

nə demişdin həmin gün,
məni yola salanda?
“bundan sonra eynidir,
sənə düz də, yalan da”...

...çətin işdi, oturub
gözlərini döyəsən...
...hava yaman qaraldı,
günəş doğur, deyəsən...

***
Bəlkə dönüb gələsən
dünyanın o üzündən?...
ya da xəbər yolla bir,
küləklərlə özündən...

...bu qapını ovundur,
mən cəhənnəm bu axşam...
sus, qışqırsın gözlərin;
“hardasan, darıxmışam...”

...nə danışsam, fayda yox,
xeyri nədi....nə yazsam...
...gecdi, ömür qurtarır,
sən adam olmayassan...

***
Yenə darıx bu axşam,
çıx balkonda dur, üşü...
yorsun səni saatda
əqrəblərin öpüşü...

uzaqdakı bir səhər
yenə düşsün yadına...
təsəlli ver özünə;
çarəsiz bir qadına...

...yenə kimi düşünüb,
yenə kimi görərsən...
...bir də baxma güzgüyə,
gözlərimi görərsən...

***
Darıxıram, deyəsən,
hava da bulanıqdı...
yorulmuşam, sən Allah,
durub qarğıma baxtı...

Eyni nöqtəyə baxmaq
səni də, yəqin, yorub...
ikimiz günahkarıq,
neynək, nə olub, olub...

Niyə sən bircə şeyi
başa düşmürsən açıq:
daha bitib bizimki,
çiçək açmayacağıq...

***

Söz verirəm, baş üstə,
gözləmərəm yolunu…
daha yaxşı olardı
dünən desəydin bunu...

Səni heç düşünmərəm,
daha olmadın, oldun...
mənimçün nə fərqi var,
bir ayrı qadın olsun...

Sənə nə yazmışamsa,
yandır, üfür külünü...
biryolluq yaddan çıxar
məni gördüyün günü...

Guya nə olacaqmış,
biz kimik, Allah qulu...
yəqin çəkir çiynini,
sənə baxıb: “ahh, qulum…”

***
Kiməm, nəyəm burda mən,
sən orda kimsən, nəsən ?!..
bir “O” hərfi  yerinə,
nə uzundu “mən və sən”...

qəsdi nəydi Tanrının,
niyə bizi ayırdı?
bir qitəni uçurdu,
bir dənizi ayırdı...

sənsiz nə olmuşam mən,
nə gündə yaşamışam...
sən məndə doğulmusan,
mən səndə yaşamışam...

...min il keçər aradan,
göydən enən mələklər,
mənim qəbrimi açıb,
Səni göstərəcəklər...

***
Çox üzr istəyirəm
səndən, məni bağışla...
elə bu saniyədən,
andan, məni bağışla...

Yenə də bir arzu tut,
içində Mətləb olsun...
deyəcəyin beş sözün
üçündə Mətləb olsun...

Mənim yerim cəhənnəm,
cənnət sənindi, yəqin....
min əzabla ölməsəm,
minnət sənindi, yəqin.

Əlimi döy dizimə,
al, gözlərimlə ağla...
əlbətt ə, bir gün səni,
gəzəcəyəm çıraqla...

mənimçün fərqi yoxdu,
bu həyatdı, demirsən?!
...bağışla, istəyirsən...
...bağışla, istəmirsən... 

***

Bu qəbirdə yatan kəs,
şəklinə oxşamırsan...
sən bir başqa ölüsən,
heç kimə oxşamırsan...

qalxıb mənim yerimdə
olmaqmı istəyirsən?..
yenə burda özünü
yormaqmı istəyirsən?..

nə işin var bizimlə,
sən orda kefi ni çək;
deyir ki, cənnətdəsən,
qəbrindən çıxan çiçək...

durub gedim, işim var,
elə sən də yıxıl, yat...
...sən çox yaxşı ölüsən,
salamat qal, salamat...

***
Havan yaman soyudu,
istilər başlayandan...
və nələr qurtarandan,
və nələr başlayandan...

Qurtardı bizim era,
yeni əsr başladı...
yəqin, mən günahkaram,
səni də bağışladım...

…sonra sənə zəng vurub
deyərəm, “bax, sən busan.
məndən olan dərdinin
adını nə qoymusan?...”

***
Getmisən, sağ-salamat,
başqa nə bacarırsan?!..
mən səninçün ölərdim,
kiminçün qocalırsan?!..

səndən bir istəyim yox,
bir məktub yaz, bacarsan...
şəklimi bir saatlıq
divardan as, bacarsan...

başını qat həyatla,
uşaq, iş-fi lan, yəni...
səninçün ən doğrusu;
ən böyük yalan, yəni...

***
Sən son cümləni yazdın,
mən də nöqtəni qoydum...
kitabını bağladım,
səndə nöqtəni qoydum...

...sonra səni çağırdım,
sən də yubandın nəsə...
adını heca-heca
dedim ki, gec gedəsən...

sonra səhər açıldı,
kimsə döydü qapımı;
“bir az əvvəl ölmüsən,
gəl, meyitin tapılıb...”

***

İndi niyə gəlmisən?
mən öləndə gələrdin...
üçü, beşi gələcək,
onda sən də gələrdin...

Gülümsəmə, heyifdi,
yanaqların qırışar...
boş şeydi sevgi, fi lan,
dəyməz bircə quruşa...

Bu qapı da küsübdü,
arxanca bağlanacaq...
ah çəkərsən: “bu adam
nə vaxt ağıllanacaq?..”

Hələ tezdi, kənar dur,
ölərsən, dirilərsən...
min il sonra burda ol,
düz vaxtında gələrsən...

***
Səhər qapın döyülər,
kimdi, durub baxarsan…
doğru olmaz bu boyda;
eynək vurub baxarsan…

uşaqlığın, gəncliyin
önündədi, görərsən…
o qız yenə həmənki
donundadı, görərsən…

bilirsən, Allahın da
sənlə zarafatı yox…
yalan olmaz bu boyda,
bunun başqa adı yox….

tutarsan öz yaxandan,
divara dirəyərsən,
sonra qalan ömrünü
ot kimi çürüyərsən…

deyərsən; “qışdı artıq,
gedin, soyuqdu sizə,
evdə arvad-uşaq var,
burda yer yoxdu sizə…”

***
Kənddə bu axşamüstü
gördüm fağır Mətləbi...
qoyma gedib böyüsün,
ana, çağır Mətləbi...

çörəyini ver yesin,
suyunu ver, getməsin...
istədiyi yerini,
göyünü ver, getməsin...

indi çağır, dayansın,
sonra çətin çatarsan...
yenə gedib Kür üstə
qoyunları otarsın...

deyərsən; “mənim balam,
məni bu işə qatma...
öz anası çağırsın,
mən çağırsam, qayıtmaz...”
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...çətin işdi, oturub Guya nə olacaqmış, durub gedim, işim var, Hələ tezdi, kənar dur,

Çox şeyi biryolluq saldı gözümdən,
Böyüdüm, dərdimin oldum dizindən



Mə nim atam çox sər rast gül-
lə atan idi. Nov ruz bay ra mın-
da hə mi şə yed di ni şa na qo yub 
atar dı lar. Uşaq lıq da hə mi şə fi -
kir lə şər dim ki, gö rə sən, mən də 
atam ki mi ni şan vu ra bi lə rəm-
mi?..

On-on bir yaş la rın da ol du ğum 
za man bir gün ar tır ma da oy na-
yan da gör düm ki, hə yə ti miz də 
ağa ca bir sağ sa ğan qo nub. Ev də 
mən dən baş qa heç kəs yox idi. 
Ata mın xəl vət sax la dı ğı be şa tı la-
na bir pat ron qoy dum, içə ri dən 
gə ti rib lü lə si ni tək yə nin üs tü nə 
söy kə yə rək, təx mi nən qırx-əl-
li metr ara lı da kı ağa ca qon muş 
sağ sa ğa nı ni şan alıb at dım. Və 
mə nə bir an elə gəl di ki, tü fəng 
açıl ma mış quş sa kit cə ye rə dü-
şüb hə rə kət siz qal dı.

Tü fən gi ye ri nə qo yub, tul la-
na-tul la na hə yə tə düş düm və 
sağ sa ğa nı gö tü rüb bax dım. Ağ 
tük lə ri nin üs tün də ba la ca qır-
mı zı qan lə kə si ni gö rən də bə də-
nim dən bir gi zil ti keç di və mən 
qu şu göy ot la rın üs tü nə tul la yıb 
bağ la rı mız qon şu olan ana ba-
bam gi lə qaç dım.

Ana mın ana sı Fat ma nə nəm 
ey van da, üzə ri nə xa lı və ipək 
dö şək çə sa lın mış tax tın üs tün-
də əy lə şib müş tük də pa pi ros 
çə kir, gur çi çək aç mış ya sə mən 
ağa cı na ba xır dı. Bu vaxt bir sağ-
sa ğan gə lib ağa ca qo na raq bərk-
dən səs lən di. Mən onun sə sin də, 
elə bil ki, bir təş viş, hə yə can hiss 
elə dim. Nə nəm de di:

- Xe yir xə bər, sağ sa ğan, xe yir 
xə bər!.. Oğ lu yun oğ lu olub, qı zı-
yın da oğ lu ola caq!

Mən özü mü bir tə hər hiss edə-
rək:

- Nə nə, - de dim. - Ba yaq də-
də min tü fən gi ilə bir sağ sa ğan 
vur dum...

San ki ar vad dik sin di, mə nə 
qə zəb lə ba xıb:

- Ay irt mək li sün nü nün oğ lu 
(atam sün ni idi və nə nə min də 
sün ni lə ri gör mə yə gö zü yox idi), 
- de di, - adam da sağ sa ğa na gül-
lə atar?! İtil gö züm dən!

Son ra ar vad əl lə ri ni gö yə qal-
dı rıb:

- Al lah, - de di, - sən bu dil bil-
məz nə və min gü na hı nın nə da-
mə ti ni mə nim oğ lan la rım dan 
uzaq elə!

Mən qorx muş hal da so ruş-
dum: - Gü nah olan da nə olar?

Nə nə min iki oğ lu, yə ni mə nim 
da yı la rım Ba kı da olur du lar və 
nə nəm ge cə lər hə mi şə ya tan da 
əv vəl cə on la ra dua elə yir di:

- Ay Al lah, - de yir di, - sən mə-
nim oğ lan la rı mı hər cür bə la-
dan, xə ta dan, pis adam lar dan, 
ar vad şə rin dən uzaq elə!

Bir də fə on dan so ruş dum:
- Ana ma nə üçün dua elə mir-

sən?
- Sən qə lə ti ni elə! - de yə nə nəm 

acıq lan dı. - Anan ya nı mız da dır, 
am ma da yı la rın qə rib lik də...

Nə nə min sağ sa ğan haq qın-
da de di yi söz lər san ki özü mü 
öz gö züm də bir dən-bi rə ya ra-
maz, gü nah kar elə miş di. Mən 
in di har da sağ sa ğan gö rür-
düm sə, qor xa-qor xa ona ba xır, 
şən bir hə yə can la səs lən mə si ni 
eşi dən də, özü mü ol duq ca pis 
hiss edir dim. Mə nə elə gə lir di 
ki, sağ sa ğan, doğ ru dan da, ki-
mə isə bir xoş xə bər gə ti rib... 

Və gül lə ilə vu rub ağac dan ye rə 
sal dı ğım o sağ sa ğa nı xa tır la ya-
raq dil xor olur dum. «Yə qin o da 
ki mə isə xoş bir xə bər gə tir miş-
di...» de yə dü şü nür və «ay ax-
maq, - de yir dim, - heç ol ma sa, 
gül lə ni gə lib to yuq la rın ba la ca, 
qə şəng cü cə lə ri ni apa ran qa ra 
qar ğa ya atay dın də!..»

Elə bu ra da ca ya dı ma nə nə min 
qa ra qar ğa haq qın da da nış dı ğı 
bir na ğıl düş dü...

De yir, quş la rın di li ni bi lən 
Sü ley man pad şah bü tün quş la-
ra əmr edir ki, hər bi ri niz mə nə 
dün ya da ən gö zəl bir quş ba la sı 
ta pıb gə ti rin! Qar ğa çox ax ta rır, 
çox quş ba la sı na ba xır, axır da 
öz zıl qa ba la sı nı dim di yi nə alıb 
apa rır Sü ley man pad şa hın ya nı-
na və de yir:

- Qib le yi-aləm, dün ya da bun-
dan gö zəl quş ba la sı tap ma-
dım...

Mən fı kir ləş dim: «Yax şı, əgər, 
qar ğa gü nah elə mə yin dən qor-
xub, to yu ğun qə şəng cü cə si ni 
apa rıb o ey bə cər ba la sı na ye-
dirt mə sə, ba la sı acın dan ölər 
axı!..»

Bir də fə nə nə mə de dim:
- O gü nü Bay ram ba bam Ha-

ra mı da kə hər atı cey ran sü rü sü-
nün ar dın ca ça pıb bir gül lə yə iki 
cey ran vur muş du... Bəs, o gü-
nah de yil?

Nə nəm de di:
- Cey ra nı, qo yu nu Al lah in sa-

na ru zu ya ra dıb!
Mən de dim:

- Al lah nə üçün elə elə yir di? 
Cey ran lar, qu zu lar ya zıq de yil? 
Nə nəm hirs lən di:

- Ay əl la mə, Al la hın işi nə qa-
rış maq ol maz! Mən əl çək mə yib 
de dim:

- Elə in san lar da qo yun-qu-
zu lar ki mi gö yər ti ye yər di lər, 
mey və ye yər di lər, gə rək elə ət 
ye yəy di lər! Odur ey, anam de yir 
ki, ya zı çı Tols toy ət ye mir miş!

- Lə nət sə nə şey tan! İmaş! - de-
yə nə nəm nö kər lə ri ni səs lə di. 

- Gəl, bu əl la-
mə ni ötür 

ev lə ri nə!

Mən evi mi zə ge tmək is tə mə di-
yim üçün İma şın gəl mə yi ni göz lə-
mə yib ba ğa qaç dım. Hər də fə sağ-
sa ğa nın hə yə can lı, şən qış qı rı ğı nı 
eşi dən də əsə bi lə şir dim, tez sus-
ma ğı nı is tə yir dim. Özü mü inan-
dır ma ğa ça lı şır dım ki, sağ sa ğan 
heç kə sə xe yir xə bər-zad gə tir mir. 
Qar ğa qa rıl da yan ki mi, o da bu cür 
səs lə nir. La kin onun sə sin də açıq 
duy du ğum se vinc, şən ni da və nə-
nə min şək siz bir inam la de di yi söz 
ürə yi min də rin li yin də mə ni hey 
gü nah kar he sab edir di. Adam la rın 
quş la rı, hey van la rı kə sib ye mək-
lə ri haq qın da, on la rın da gü na ha 
bat dıq la rı haq qın da dü şün mək 
də mə ni bu ağır hiss dən xi las elə-
yə bil mir di... Ona gö rə, hər də fə 
qa pı mız da sağ sa ğan səs lə nən də, 
onu eşit mə mək üçün qu laq la rı mı 
qa pa yır dım... Və təh təl şüur ola raq 
vic da nı mın hə mi şə lik lə kə lən miş 
ol du ğu nu hiss et mək mə ni öz gö-
züm dən sa lır, özü mü özü mə yön-
dəm siz gös tə rir di.

Son ra lar da o sağ sa ğan mə nim 
ya dım dan çıx mır dı və mə nə elə 
gə lir di ki, bu nun sə bə bi sağ sa-
ğa na gül lə at ma ğın gü nah ol-
du ğu nu söy lə yən nə nə min hök-
mün də ki qüv vət idi...

1992

Apar dı sel lər Sa ra nı
Ço ban ça lır dı...
Qı zın ya na ğın dan mir va ri də-

nə lər yu var la nır dı.
Ço ban ça lır dı...

Qız qo lu nu Xan ço banın boy-
nu na do la dı, ba şı nı si nə si nə 
qoy du. Ço ban so ruş du:

- Sə nə nə olub, gü lüm?
Qız ba şı nı qal dı rıb, ya na-ya na 

sev gi li si nə bax dı:
- Sən yay la ğa ge dir sən, əzi zim, - 

de di, - bu ay rı lıq mə nə ağır gə lir. Elə 
bil ki, biz bir də gö rüş mə yə cə yik...

Ço ban gül dü:
- Dərd çək mə, gü lüm, - de di, 

- sə nə dağ gül lə ri ilə bəs lən miş 
gö zəl əm lik lər gə ti rə cə yəm.

... Xan ço ban qo yun la rı nı dəs-
tə lə yib yo la düş dü.

Qız ata sı ilə Mu ğan da qal dı. Yay 
iş lə ri gö rə cək di lər. Qı zıl sün bül lər 
bi çə cək di lər. La kin bir gün ha va 
tu tul du. Gü nəş bu lud lar ara sın da 
giz lən di. Araz “qan-qan” de di.

Ya del li bir şah doğ ma yur-
da bas qın et di. Yo lu Mu ğan dan 
düş dü. Su lar kə na rın da bir pə ri 
gör dü, atı nın ba şı nı çə kə rək:

- Ey gö zəl, - de di, - ki min qı-
zı san?

Sa ra qa ra göz lə ri ni şa ha zil lə-
di. Qü rur la:

- Ata ma Sol tan de yər lər! - de di.
Şah əmr et di. Sol tan gəl di. 

Şah ona mü ra ciət lə:
- Mən sə nin qı zı nı özü mə ar-

vad elə mək is tə yi rəm, - de di.
Sol tan ürə yin dən vu rul du:
- Ey şah! - de di, - onun ya rı 

var!..
Şah “mər hə mət” gös tər di:

- Mən sə ni dün ya ma lın dan 
qa ne edə rəm, ki şi.

Sol tan acı-acı gül dü:
- Ey şah! - de di, - dün ya ma-

lı şah la ra la zım dır, bi zə bu azad 
çöl lər də bəs dir.

Şah qə zə bin dən tit rə di. Qı zı 
gös tə rib:

- Gö tü rün! - de di.
Yad əl lər Mu ğan gö zə li nin gər-

də ni nə do lan dı. Qı zın do daq la-
rın dan na ga ha ni bir sə da qop du:

- Ata!..
Ata, ba la sı vu rul muş pə ləng 

ki mi qıv rıl dı. Ci yər lə rin də od lu 
gür zə lər sü rün dü.

İm dad is tə yən bir cüt qa ra göz 
ata ya zil lən miş di. Qız yad lar 
əlin də çır pı nır dı. Ata ya nır dı.

Ürək lə rə od sa lan o ya ra lı səs 
bir də eşi dil di:

- Ata!..
Bu za man göy lər qeyz lə gu-

rul da dı. İl dı rım ça xıb, qo ca da-
ğın şiş tə pə si ni par ça la dı. Su lar 
qa ya la ra çar pa raq hid dət lə səs-
lən di. Də rə lər uğul da dı. Mu ğan 
tit rə di. Onun gö zə li ge dir di...

Tə biətin qüd rət li sə si ata ya qa-
li biy yət yo lu nu gös tər di. O, əli ni 
qal dı ra raq:

- Da ya nın, - de di, - şa ha bir sö-
züm var.

Ha mı bir an da yan dı.
O za man ata, ba la sı nı iki qol la-

rı ara sı na alıb, ça ya tul la dı. Su lar 
öz həm də mi ni bağ rı na ba sıb, sü-
rət lə ax dı.

Ata, şa ha ba xa raq, müd hiş bir 
tə bəs süm lə:

- Sö züm bu idi, ey şah! - de di.
Gün lər keç di.
Oba qız la rı dağ la ra tə rəf uçan 

quş la ra ba xıb oxu du lar:
Ge din de yin Xan ço ba na,
Gəl mə sin bu il Mu ğa na,
Mu ğan ba tıb dır al qa na,
Apar dı sel lər Sa ranı,
Bir uca boy lu ba la nı...
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin-
də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən 
ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan bir tə bib 
olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən üzü-

lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə-
nib. Bu nu za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə-
biy ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl 
əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da 
ya şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal 
qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te-
da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı 
al ma sı, nə ti cə də sö zün ur vat dan 
düş mə si ədə biy yat se vər lə ri mə-
yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 
ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir 
da ha üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu ba-
xım dan, bö yük sə nət-
kar la rı mı zın əsər lə rin-
dən ör nək lər ver mə yi 
plan laş dır mışıq. Azər-
bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li ədib lə rin dən 
olan İl yas Əfən di ye vin 
“Sağ sa ğan” və “Apar dı 
sel lər Sa ra nı” he ka yə lə-
ri ilə mis si ya mı zı davam 
etdiririk.

(iki he ka yə)

Qız qo lu nu Xan ço banın boy-
nu na do la dı, ba şı nı si nə si nə 
qoy du. Ço ban so ruş du:

- Sə nə nə olub, gü lüm?
Qız ba şı nı qal dı rıb, ya na-ya na 

sev gi li si nə bax dı:
- Sən yay la ğa ge dir sən, əzi zim, - 

de di, - bu ay rı lıq mə nə ağır gə lir. Elə 
bil ki, biz bir də gö rüş mə yə cə yik...

Ço ban gül dü:
- Dərd çək mə, gü lüm, - de di, 

- sə nə dağ gül lə ri ilə bəs lən miş 
gö zəl əm lik lər gə ti rə cə yəm.

... Xan ço ban qo yun la rı nı dəs-
tə lə yib yo la düş dü.

Qız ata sı ilə Mu ğan da qal dı. Yay 
iş lə ri gö rə cək di lər. Qı zıl sün bül lər 
bi çə cək di lər. La kin bir gün ha va 
tu tul du. Gü nəş bu lud lar ara sın da 
giz lən di. Araz “qan-qan” de di.

Ya del li bir şah doğ ma yur-
da bas qın et di. Yo lu Mu ğan dan 
düş dü. Su lar kə na rın da bir pə ri 
gör dü, atı nın ba şı nı çə kə rək:

- Ey gö zəl, - de di, - ki min qı-
zı san?

Sa ra qa ra göz lə ri ni şa ha zil lə-
di. Qü rur la:

- Ata ma Sol tan de yər lər! - de di.
Şah əmr et di. Sol tan gəl di. 

Şah ona mü ra ciət lə:
- Mən sə nin qı zı nı özü mə ar-

vad elə mək is tə yi rəm, - de di.

var!..
Şah “mər hə mət” gös tər di:

- Mən sə ni dün ya ma lın dan 

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin-
də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən 
ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan bir tə bib 
olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən üzü-

lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə-
nib. Bu nu za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə-
biy ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl 
əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da 
ya şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal 
qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te-
da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı 
al ma sı, nə ti cə də sö zün ur vat dan 
düş mə si ədə biy yat se vər lə ri mə-
yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 
ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir 
da ha üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu ba-
xım dan, bö yük sə nət-
kar la rı mı zın əsər lə rin-
dən ör nək lər ver mə yi 
plan laş dır mışıq. Azər-
bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li ədib lə rin dən 
olan İl yas Əfən di ye vin 
“Sağ sa ğan” və “Apar dı 
sel lər Sa ra nı” he ka yə lə-
ri ilə mis si ya mı zı davam 

- Al lah nə üçün elə elə yir di? 
Cey ran lar, qu zu lar ya zıq de yil? 
Nə nəm hirs lən di:

- Ay əl la mə, Al la hın işi nə qa-
rış maq ol maz! Mən əl çək mə yib 
de dim:

- Elə in san lar da qo yun-qu-
zu lar ki mi gö yər ti ye yər di lər, 
mey və ye yər di lər, gə rək elə ət 
ye yəy di lər! Odur ey, anam de yir 
ki, ya zı çı Tols toy ət ye mir miş!

- Lə nət sə nə şey tan! İmaş! - de-
yə nə nəm nö kər lə ri ni səs lə di. 

- Gəl, bu əl la-
mə ni ötür 

ev lə ri nə!

nu na do la dı, ba şı nı si nə si nə 
qoy du. Ço ban so ruş du:

sev gi li si nə bax dı:

de di, - bu ay rı lıq mə nə ağır gə lir. Elə 
bil ki, biz bir də gö rüş mə yə cə yik...

- sə nə dağ gül lə ri ilə bəs lən miş 
gö zəl əm lik lər gə ti rə cə yəm.

tə lə yib yo la düş dü.

iş lə ri gö rə cək di lər. Qı zıl sün bül lər 
bi çə cək di lər. La kin bir gün ha va 
tu tul du. Gü nəş bu lud lar ara sın da 
giz lən di. Araz “qan-qan” de di.

da bas qın et di. Yo lu Mu ğan dan 
düş dü. Su lar kə na rın da bir pə ri 
gör dü, atı nın ba şı nı çə kə rək:

zı san?

di. Qü rur la:

Şah ona mü ra ciət lə:

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin-
də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən 
ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan bir tə bib 
olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən üzü-

lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə-
nib. Bu nu za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə-
biy ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl 
əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da 
ya şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal 
qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te-
da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı 
al ma sı, nə ti cə də sö zün ur vat dan 
düş mə si ədə biy yat se vər lə ri mə-
yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 
ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir 
da ha üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu ba-
xım dan, bö yük sə nət-
kar la rı mı zın əsər lə rin-
dən ör nək lər ver mə yi 
plan laş dır mışıq. Azər-
bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li ədib lə rin dən 
olan İl yas Əfən di ye vin 
“Sağ sa ğan” və “Apar dı 
sel lər Sa ra nı” he ka yə lə-
ri ilə mis si ya mı zı davam 

Və gül lə ilə vu rub ağac dan ye rə (iki he ka yə)

Sağsağan



İlk mu si qi alə ti
hansı olub?

Bu ba rə də bir əf sa nə var, am-
ma o fan ta zi ya dan baş qa bir şey 
de yil. Yu nan mi fo lo gi ya sı na əsa-
sən, ilk mu si qi alə ti ni – ço ban tü-
tə yi ni Pan ad lı bir tan rı dü zəl dib. 
Bir də fə o sa hil də gə zər kən bir 
par ça qa mış gö tü rüb tə sa dü fən 
bir ağ zın dan üfü rüb və gö rüb ki, 
onun nə fə si qa mış dan ke çər kən 
qə ri bə, kə dər li bir səs çı xar dı. O, 
qa mı şın göv də si ni qe yi-bə ra bər 
his sə lə rə bö lüb son ra bir yer də 
bağ la yır və be lə lik lə, ilk mu si qi 
alə ti ya ra nır!

Am ma hə qi qət be lə dir ki, biz 
ilk mu si qi alə ti nin nə ol du ğu nu 
de yə bil mə rik, çün ki yer üzün də-
ki bü tün ib ti dai in san lar cür bə cür 
mu si qi lər ya ra dır lar. Bu çox vaxt 
han sı sa di ni mə ra sim lər lə əla qə-
dar mu si qi lər olur du və ta ma şa-
çı lar öz lə ri də hə min mə ra sim də 
iş ti rak edir di lər. On lar rəqs edir, 
tə bil dö yəc lə yir, əl ça lır və ey ni 
za man da mah nı oxu yur du lar. Bu 
yal nız ləz zət al maq üçün edil mir-
di. Bu pri mi tiv mu si qi in san hə-
ya tı nın əhə miy yət li bir par ça sı nı 
təş kil edir di.

Pan haq qın da əf sa nə isə adam-
la rın cür bə cür mu si qi alət lə ri dü-
zəlt mək fi k ri nə ne cə düş dü yü nü 
gös tə rir. Ola bi lər ki, bu alət lər 
əv vəl cə tə biətin səs lə ri ni yam sı-
la yır, in san özü isə öz mu si qi si ni 
ya rat ma ğa ça lı şır dı.

İlk mu si qi alət lə ri zərb alət lə ri 
(tə bil ki mi) sa yı lır. Son ra lar in san 
hey van la rın buy nu zun dan dü-
zəlt di yi nə fəs li alət lə ri kəşf et di.

Bu sa də alət lər dən müasir mis nə-
fəs alət lə ri tö rə yib. İn san özü nün 
mu si qi du yu mu nu ar tır dıq ca, qa-
mış dan, qar ğı dan is ti fa də edir və 
bu min val la ar tıq da ha in cə, da ha 
tə bii səs lər çı xa rır dı.

Nə ha yət in san sa də li ra nı və 
ar fa nı ix ti ra et di. Bü tün ka man lı, 
ya xud yay lı alət lər bu iki alət dən 
tö rə di.

Or ta əsr lər də sə lib çi lər öz sə-
fər lə rin dən cür bə cür şərq mu si qi 
alət lə ri gə tir di lər. On la rı o vaxt 
ar tıq Av ro pa da olan xalq alət lə-
riy lə kom bi nə et mək lə in di is ti-
fa də olu nan və yax şı ta nı dı ğı mız 
mu si qi alət lə ri ya ran dı.

For te piano nu kim
ya ra dıb?

Bi lir si niz mi ki, or qan is tis na 
olun maq la for te piano ən mü rək-
kəb mu si qi alə ti sa yı lır? “For te-
piano”nun, ya da əv vəl lər de yil-
di yi ki mi, “piano for te”nin adı nı 
hər fi  an lam da be lə tər cü mə et mək 
olar: “sa kit-uca dan”. Bu ad da for-
te piano nun çı xa ra bil di yi zən gin 
səs qam ma sı na işa rə var.

Am ma bü tün mü rək kəb li yi nə 
bax ma ya raq bu alət “mo no xord” 
ad la nan, cə mi bir si mi olan bir 
alət dən tö rə yir. Mo no xor dun qu-
ru lu şu ye şik şək lin də idi, si mi nin 
üs tün də mu si qi in ter val la rı işa rə-
lən miş di. Bu na bən zər “səs ye şi-
yi” hə lə Əh di-Ətiq za man la rın-
da sim bal və psal te rion ad la nan 
alət lər də də var dı. On lar da mu-
si qi ifa edən şəxs sim lə ri çim dik-
lə yə rək özü nə la zım olan səs lə ri 
çı xa rır dı.

Təx mi nən bi-
zim era nın 1000-
ci ilin də Gvi do 
de-Aress mo no-
xord üçün mü tə-
hər rik alt lıq dü-
zəlt di, sim lə rin 
və dil lə rin sa yı nı 
ar tır dı. Alət bu 
ye ni şək lin də 
gə lib XVI əs rə 
çıx dı.

Mo no xor dun 
tək  mi l  ləş  d i  r i l -
mə si yo luy la ya ran mış alət lə rin 
ən cəl be di ci si kla vi kord idi. İlk 
də fə mis aşıq lar məhz kla vi-
kord da tət biq olun muş du. Ona 
sıx maq la sim lə rin vib ra si ya sı na 
nail olur du lar və nə ti cə də ifa çı-
nın is tə yin dən ası lı ola raq güc-
lə nən, zəif lə yən səs çı xar maq 
müm kün idi. 

Kla vi kor da ən ya xın mu si qi alə-
ti spi net idi. Bu uzun sov qu ru lu şa 
ma lik, dörd ok ta va lıq alə tin sə si 
sim lər də gə ziş mə üsu luy la çı xır-
dı. Spi net kla vi kord dan da ha iri 
idi və adə tən iki kla viatu ra sı olur-
du. For ma ca o, bö yük for te piano-
ya bən zə yir di. Onun sim lə rin dən 
sə si xır da ca lə lək lər çı xa rır dı.

Və nə ha yət, 1709-cu il də Bar to-
lo meo Xris to fo ri çə kic lər sis te mi ni 
kəşf et di və onu ta mam ye ni bir 
alə tin - for te piano nun ha zır lan-
ma sı na tət biq elə di. Çə kic lər dən 
is ti fa də da ha sa də alət lə rin ən qü-
sur lu cə hə ti olan cı rıl tı lı səs dən can 
qur tar maq im ka nı ya rat dı. For te-
piano nu ge niş tət biq edən ilk bəs-
tə kar isə Bet ho ven ol du. 

İlk zın qı rov la rı nı vaxt 
dü zəl dib lər?

Zın qı rov da zərb alə ti dir: 
mu si qi nin sə si on dan zər bə 

va si tə siy lə çı xa rı lır. Ən qə-
dim alət lər də elə zərb 

alət lə ri ol du ğun dan 
cür bə cür zın qı rov-

lar in sa nın ilk mu si-
qi alət lə rin dən he sab 

edi lə bi lər. On la-
rın ta ri xi ni iz lə mək 
müm kün de yil: 
özü nün ta ri xi ilə 
çox-çox qə dim lə rə 
ge dib çı xır.

Mə sə lən, 4 min il 
bun dan qa baq çin-
li lər də çər çi və dən 
asıl mış 16 yas tı daş-
dan iba rət bir mu si qi 

alə ti var dı. Hə min 
daş la ra ağac 

tox maq la zər-
bə en di rən də 
qə ri bə, ek zo-
tik səs lər çı-
xır dı.

Tə bii ki, 
bi zim tə səv-
v ü  r ü  m ü z  d ə 
z ı r  q ı  r o v  l a r 

müt ləq han-
sı sa me tal dan 
d ü  z ə l  m ə  l i  d i r .

Be lə gü man edi lir ki, 
mə sə lən, çar So lo mo nun mə bə-
di nin da mın da quş la rı qov maq 
üçün ye kə, qı zıl zın qı rov lar qu-
raş dı rıl mış dı. 

Qə dim yu nan lar və ro ma lı lar da 
zın qı ro vun cib də gəz di ri lə nin dən 
tut muş, hər cü rü var idi. Afi  na da 
on lar dan ka hin lər is ti fa də edir di, 
Spar ta da isə çar ölən də qa dın lar 
kü çə lər də əl lə rin də ki xır da zın-
qı rov la rı cin gil də də-cin gil də də 
ge dir di lər.

Bü rünc zın qı rov lar era mız-
dan əv vəl təx mi nən 612-ci il də 
da ğı dıl mış Ni ne vi ya da apa rı lan 
qa zın tı la rı za ma nı ta pıl mış dı. İn-
di ki lə rə bən zə yən çox xır da zın qı-
rov lar isə Pe ru da, ya şı 1500 il olan 
qə bir lər dən ta pıl mış dı.

Zın qı ro vun ən sa də for ma la rı-
nın in ki şa fı iki is ti qa mət də get-
miş di: şərq və qərb. Şərq də o çəl-
lək şək li al mış dı. Bu nu çin li lər 
və ya pon lar da gör mək olar dı. 
Qərb də isə zın qı rov fin can şə kil-
li olur du. Bir müd dət dən son ra 
onun için də dil yer ləş dir di lər və 
səs çı xar maq üçün ona zər bə ni 
içə ri dən də vur maq olur du. İri 
mis, ya xud bü rünc fin can şə-
kil li zən gi kil sə lə rin qül lə sin də 
ağ zıaşa ğı yer ləş di rir, müx tə lif 
mə ra sim lər də on la rı səs lən di-
rir di lər. İlk be lə kil sə zəng lə ri 
era mı zın təx mi nən 400-cü ilin də 
pey da ol du.

Bu gün müx tə lif öl çü lü bü rünc 
zın qı rov lar dan ge niş is ti fa də olu-
nur. On la rın ma te rialı 80 faiz mis, 
20 faiz bü rünc dən iba rət dir.

Məişət rəqsləri necə 
yarandı?

Rəqs bu və ya baş qa for ma da 
bə şə riy yə tin ilk ad dım la rın dan 
bə ri möv cud dur. İb ti dai in san lar 
ilk rəqs lə rin də hey van la rı, ya xud 
tə biətin gü cü nü təs vir edir di lər. 
Elə di ni məz mun da şı yan rəqs lər 
də bə şə riy yət ta ri xi nin ilk sə hi fə-
lə rin dən möv cud dur. 

La kin məişət rəqs lə ri ta mam 
baş qa şey dir. Bu, mak si mum ləz-
zət və zövq al maq üçün dü şü nül-
müş bir məş ğu liy yət dir. Ma raq lı-
dır ki, rəq sin bu nö vü nün də çox 
zən gin ta rix çə si var. Ar tıq qə dim 
yu nan lar rəq sə bir əy lən cə ki mi 
ya na şır dı lar. Mə sə lən, Aris to tel 
rəq si çox fay da lı bir məş ğu liy yət 
sa yır, on la rı in san dav ra nı şı nın 
sə ciy yə vi xü su siy yət lə ri ni çat dı-
ran bir hə rə kət sa yır dı. Rəqs lə rin 
fay da sı nı Ho mer də vur ğu la yır-
dı.

La kin Ro ma nın gör kəm li na-
ti qi Si se ron rəqs ba rə də be lə de-
yir di: “Sağ lam be yin li in san, əgər 
ağ lı nı tam itir mə yib sə, nə tək 
rəqs edər, nə də cə miy yət lə bir-
gə: çün ki rəqs poz ğun lu ğun, az-
ğın lı ğın və şəh və tin yol da şı dır”. 
İn di tə səv vür edin ki, o za ma nın 
rəqs lə ri nə be lə mü na si bət bəs lə-
yən Si se ron lam ba da nı gör səy di, 
nə lər de yər di!

Yu nan lar da rəqs lər bü tün zi ya-
fət və bay ram la rın tər kib his sə si 
idi. Onun hə vəs kar la rı ara sın da 
da hi Sok rat və Pla ton ki mi şəx siy-
yət lər var idi. Və tək elə bu fakt 
rəq sin qə dim El la da cə miy yə ti nə 
ne cə nü fuz et di yi ni ay dın gös tə-
rir. 

Rəqs lər in cə sə nət nö vü ki mi, 
Mi sir də hə lə 4000 min il qa baq 
möv cud idi! Zi ya fət lər də qo naq-
la rı əy lən dir mək üçün rəqs lər dən 
ge niş is ti fa də olu nur du. Hin dis-
tan da rəqs sə nə ti isə isə lap qə dim 
za man lar dan bəl li olub, bax ma ya-
raq ki, rəqs lə rin ək sə riy yə ti di ni  
məz mun da şı yır dı. Məişət rəqs-
lə ri nin qə dim ta ri xə ma lik ol du-
ğu öl kə lər dən bi ri də İs pa ni ya dır. 
İs pan la rın bir çox rəqs hə rə kət lə-
rin də ərəb lə rin güc lü tə si ri hiss 
olu nur du.

Rəqs sə nə ti nin hə qi qə tən əsl 
in ki şaf yo lu keç di yi və püx tə ləş-
di yi öl kə  bəl li ol du ğu ki mi, Fran-
sa dır. Bir çox rəqs lə rin kök lə ri ni 
baş qa öl kə lər də tap maq müm-
kün ol sa da, on lar məhz Fran-
sa da mü kəm məl lik sə viy yə si nə 
yük sə lə bi lib. Bu iş də rəqs sə nə ti-
nə bö yük rəğ bə ti olan Ye ka te ri na 
Me di çi nin müs təs na xid mət lə ri 
var. Rəq sə mə həb bət qı sa bir za-
man da Ver sal dan hər ya na ya yı-
lıb.

XIV Lü do vik dö nə min də sa lon 
rəq si sə nə ti zir və lə rə qalx mış dı. 
Gö zəl ba let ta ma şa la rı təş kil edi-
lir və o döv rün ən gör kəm li bəs-
tə kar la rı məhz sa ray rəqs lə ri üçün 
öz mu si qi lə ri ni bəs tə lə yir di lər.
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İlk mu si qi alə ti

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 sua-
la 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

İlk zın qı rov la rı nı vaxt 
dü zəl dib lər?

Zın qı rov da zərb alə ti dir: 
mu si qi nin sə si on dan zər bə 

va si tə siy lə çı xa rı lır. Ən qə-
dim alət lər də elə zərb 

alət lə ri ol du ğun dan 
cür bə cür zın qı rov-

lar in sa nın ilk mu si-
qi alət lə rin dən he sab 

edi lə bi lər. On la-
rın ta ri xi ni iz lə mək 
müm kün de yil: 
özü nün ta ri xi ilə 
çox-çox qə dim lə rə 
ge dib çı xır.

Mə sə lən, 4 min il 
bun dan qa baq çin-
li lər də çər çi və dən 
asıl mış 16 yas tı daş-
dan iba rət bir mu si qi 

alə ti var dı. Hə min 
daş la ra ağac 

tox maq la zər-
bə en di rən də 
qə ri bə, ek zo-
tik səs lər çı-
xır dı.

Tə bii ki, 
bi zim tə səv-
v ü  r ü  m ü z  d ə 
z ı r  q ı  r o v  l a r 

müt ləq han-
sı sa me tal dan 
d ü  z ə l  m ə  l i  d i r .

İlk mu si qi alə ti

Bu ba rə də bir əf sa nə var, am-
ma o fan ta zi ya dan baş qa bir şey 
de yil. Yu nan mi fo lo gi ya sı na əsa-
sən, ilk mu si qi alə ti ni – ço ban tü-
tə yi ni Pan ad lı bir tan rı dü zəl dib. 
Bir də fə o sa hil də gə zər kən bir 
par ça qa mış gö tü rüb tə sa dü fən 
bir ağ zın dan üfü rüb və gö rüb ki, 
onun nə fə si qa mış dan ke çər kən 
qə ri bə, kə dər li bir səs çı xar dı. O, 
qa mı şın göv də si ni qe yi-bə ra bər 

alət lə ri gə tir di lər. On la rı o vaxt 
ar tıq Av ro pa da olan xalq alət lə-

Mo no xor dun 

ə gü man edi lir ki, 
mə sə lən, çar So lo mo nun mə bə-
di nin da mın da quş la rı qov maq 
üçün ye kə, qı zıl zın qı rov lar qu-

Qə dim yu nan lar və ro ma lı lar da 
zın qı ro vun cib də gəz di ri lə nin dən 
tut muş, hər cü rü var idi. Afi  na da 
on lar dan ka hin lər is ti fa də edir di, 
Spar ta da isə çar ölən də qa dın lar 
kü çə lər də əl lə rin də ki xır da zın-
qı rov la rı cin gil də də-cin gil də də 
ge dir di lər.
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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 

Biz heç də o id diada 
de yi lik ki, “Hər sua-
la 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 

İl qar ƏLFİİl qar ƏLFİ

İlk mu si qi alə ti

Bu ba rə də bir əf sa nə var, am-
ma o fan ta zi ya dan baş qa bir şey 
de yil. Yu nan mi fo lo gi ya sı na əsa-
sən, ilk mu si qi alə ti ni – ço ban tü-
tə yi ni Pan ad lı bir tan rı dü zəl dib. 
Bir də fə o sa hil də gə zər kən bir 
par ça qa mış gö tü rüb tə sa dü fən 
bir ağ zın dan üfü rüb və gö rüb ki, 
onun nə fə si qa mış dan ke çər kən 
qə ri bə, kə dər li bir səs çı xar dı. O, 

Bu sa də alət lər dən müasir mis nə-
fəs alət lə ri tö rə yib. İn san özü nün 
mu si qi du yu mu nu ar tır dıq ca, qa-
mış dan, qar ğı dan is ti fa də edir və 
bu min val la ar tıq da ha in cə, da ha 
tə bii səs lər çı xa rır dı.

Nə ha yət in san sa də li ra nı və 
ar fa nı ix ti ra et di. Bü tün ka man lı, 
ya xud yay lı alət lər bu iki alət dən 
tö rə di.

Or ta əsr lər də sə lib çi lər öz sə-
fər lə rin dən cür bə cür şərq mu si qi 
alət lə ri gə tir di lər. On la rı o vaxt 

Təx mi nən bi-
zim era nın 1000-
ci ilin də Gvi do 
de-Aress mo no-
xord üçün mü tə-
hər rik alt lıq dü-
zəlt di, sim lə rin 
və dil lə rin sa yı nı 
ar tır dı. Alət bu 
ye ni şək lin də 
gə lib XVI əs rə 
çıx dı.

Mo no xor dun 

İlk zın qı rov la rı nı vaxt 
dü zəl dib lər?

Zın qı rov da zərb alə ti dir: 
mu si qi nin sə si on dan zər bə 

va si tə siy lə çı xa rı lır. Ən qə-
dim alət lər də elə zərb 

alət lə ri ol du ğun dan 
cür bə cür zın qı rov-

lar in sa nın ilk mu si-
qi alət lə rin dən he sab 

edi lə bi lər. On la-
rın ta ri xi ni iz lə mək 
müm kün de yil: 
özü nün ta ri xi ilə 
çox-çox qə dim lə rə 
ge dib çı xır.

Mə sə lən, 4 min il 
bun dan qa baq çin-
li lər də çər çi və dən 
asıl mış 16 yas tı daş-
dan iba rət bir mu si qi 

alə ti var dı. Hə min 
daş la ra ağac 

bi zim tə səv-
v ü  r ü  m ü z  d ə 
z ı r  q ı  r o v  l a r 

müt ləq han-
sı sa me tal dan 
d ü  z ə l  m ə  l i  d i r .

Be lə gü man edi lir ki, 
mə sə lən, çar So lo mo nun mə bə-
di nin da mın da quş la rı qov maq 
üçün ye kə, qı zıl zın qı rov lar qu-
raş dı rıl mış dı. 

Qə dim yu nan lar və ro ma lı lar da 
zın qı ro vun cib də gəz di ri lə nin dən 
tut muş, hər cü rü var idi. Afi  na da 
on lar dan ka hin lər is ti fa də edir di, 
Spar ta da isə çar ölən də qa dın lar 
kü çə lər də əl lə rin də ki xır da zın-
qı rov la rı cin gil də də-cin gil də də 
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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 

Biz heç də o id diada 
de yi lik ki, “Hər sua-
la 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 

İl qar ƏLFİİl qar ƏLFİ Hər suala    bir ca vab
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Ka ğız çər pə lən gi
gö yə ilk də fə kim lər 

bu ra xıb?
Ka ğız çər pə ləng lə rin ta ri xi o 

qə dər qə dim dir ki, in di kim sə nə 
onu ilk də fə gö yə bu ra xan şəx sin, 
ya da heç ol ma sa onun ya şa dı ğı 
öl kə nin adı nı qə ti söy lə mə yə cə-
sa rət et məz. Bə zi lə ri id dia edir 
ki, hə min şəxs era mız dan əv vəl 
IV əsr də ya şa mış Ar ki tas ad lı bir 
yu nan dır. La kin Şərq öl kə lə rin də 
çər pə lən gi on dan çox-çox qa baq 
da uçu rur du lar.

Çin də çər pə ləng lər bir çox 
bay ram la rın mü hüm at ri bu tu-
dur. Çin təq vi miy lə doq qu zun cu 
ayın doq qu zun cu gü nü “Yük-
sək uçuş bay ra mı” ad la nan bir 
ümum xalq mə ra sim ke çi ri lir. 
Hə min gün rəng bə rəng, cür bə-
cür for ma sı olan çər pə ləng lər lə 
bə zə nən sə ma föv qə la də bir gö-
zəl li yə ma lik olur. Çər pə ləng lə-
rin bə zi lə ri ni ba lıq, qur ba ğa, quş 
şək lin də dü zəl dir lər. Bu yal nız 
uşaq bay ra mı de yil: hə min gün 
yaş lı adam lar da bu gö zəl əy lən-
cə ət ra fın da bir lə şir lər. Göy də 
“ka ğız çər pə ləng lə rin dö yü şü” 
də ke çi ri lir. Bu ya rış da iş ri rak 
edən çər pə ləng lə rin kə nar la rı na 
ki çik şü şə par ça la rı ta xı lır ki, rə-
qib lə rin çər pə lən gi nin sa pı nı kə-
sə rək onu ye rə sal sın!

Qərb öl kə lə rin də çər pə ləng lər dən 
da ha cid di məq səd lər lə is ti fa də edir-
di lər. 1752-ci il də Ben ca min Frank lin 
ipək dən dü zəl miş çər pə lən gi il dı rım 
bu lu du nun içi nə bu ra xır ki, şim şək lə 
elekt ri kin ey ni şey ol du ğu nu sü but 
et sin. Hə lə Frank li nə dək çər pə ləng-
lə ri on la rın üzə ri nə bər ki dil miş ter-
mo metr lə bu lud la ra qal dı rır dı lar ki, 
on la rın tem pe ra tu ru nu öl çə bil sin lər.

XIX əs rin son la rın da çər pə ləng lər-
dən bir çox me te reolo ji stan si ya lar is-
ti fa də et mə yə baş la dı. On lar ha va nın 
tem pe ra tu ru və rü tu bə ti ni, kü lə yin 
sü rə ti ni qeyd edir di. Bu çər pə ləng-
lə rin bə zi mo del lə ri al tı ki lo metr dən 
yük sə yə qal xa bi lir di! Be lə hün dür-
lü yə çat maq üçün bir yox, bir-bi ri nə 
bir ləş miş bir ne çə çər pə ləng dən is ti-
fa də edir di lər. Çər pə ləng lə rin sa pı 
çox na zik və möh kəm sim dən olur-
du. Bu sim o qə dər yün gül idi ki, 
onun 1,6 ki lo met ri cə mi 7 ki loq ram 
olur du. Möh kəm li yi isə 110 ki loq-

ram yü kü qı rıl ma dan gö-
tür mə yə bəs edir di.

Aerop lan ix ti ra edi lə nə dək çər-
pə ləng lər dən həm də hər bi məq-
səd lər lə is ti fa də edir di lər – güc-
lü kü lək uc ba tın dan aeros tat la rı 
ye rə en dir mə yə məc bur olan da. 
Mə sə lən, be lə çər pə ləng lər dən 
bi ri nin uzun lu ğu 11 met rə ça tır dı 
və o bir ada mı 30 metr hün dür lü-
yə qal dı ra bi lir di.

Çər pə ləng lə rin ək sə riy yə ti bi-
zə ta nış olan üç bu caq şək lin də 
olur, am ma ən güc lü lə ri alt dan 
və üst dən tam, yan lar dan isə qis-
mən ör tü lü qu tu şək lin də ki lər dir. 
Kə pə nək, gə mi, ya xud quş şə kil li 
çər pə ləng dü zəlt mək üçün sə adi 
çər pə ləng də ki lər dən da ha çox 
çu buq gö tü rür və la zım olan şək li 
al maq üçün on la rın ara sın da sap 
çə kir lər. 

Gə lin cik lər, kukla lar 
har da yara nıb?

Bu sualın ca va bı çox sa də dir: 
hər yer də. Kuk la in sa nın ən qə-
dim yol daş la rın dan dır. Onu həm 
ib ti dai, həm də çox in ki şaf et miş 
xalq lar da gör mək olar. Bəl li dir ki, 
Yu na nıs tan, Mi sir və Ro ma ki mi 
qə dim si vi li za si ya lar da da kuk la-
lar olub.

Çox müm kün dür ki, ilk kuk la la-
rı bö yük lər de yil, uşaq lar daş, ağac 
ki mi tə bii şey lər dən  dü zəl dib. La-
kin adam la rın ək sə riy yə ti üçün 
kuk la lar yal nız oyun caq de yil.

Mə sə lən, Ame ri ka hin du la rı 
ara sın da uşaq kuk la sı bü tün tan-
rı nın, ob ra zı idi. Onu ağac dan 
dü zəl dir di lər və kuk la uşaq la rın 
di ni tər bi yə si nin tər kib his sə si 
idi.

Ya po ni ya da bə sit uşaq kuk-
la sı, mə sə lən, yo nul muş sö yüd 
bu da ğın dan ha zır la nır, əy ni-
nə ka ğız pal tar ge yin di ri lir di. 
Kuk la da var dı ki, onun adı nı 
“gü nah ke çi si” qo yar dı lar. Onu 
ge yin di rir, ye dir dir, ana la ra ve-
rir di lər - onun la bir can lı ki mi 
dav ra nır dı lar ki, şər qüv və lə ri 
ailə də ki uşaq lar dan ya yın dır-
sın lar. La kin be lə “se hir li” kuk-
la lar dan baş qa ya pon qız la rı nın 
adi, oy na maq üçün kuk la la rı da 
olur du.

İs lam di ni in sa nı təs vir et mə-
yə qa da ğa lar qo yur. Am ma bu na 
bax ma ya raq, mü səl man xalq la rı-
nın bə zi lə rin də ərə ge dən qız la ra 
bə zək li gə lin-kuk la lar ba ğış la-
maq ki mi adət lər var.

Kuk la lar Af ri ka da da ge niş ya yı lıb, 
la kin bə zən on dan oy na maq üçün 
de yil, müx tə lif ri tual lar da, ma gi ya 
məq sə diy lə is ti fa də edir lər. Av ro pa-
da da çox qə dim za man lar da kuk la-
lar əsa sən, di ni ri tual lar la, mü qəd dəs-
lə rin ob raz la rı ilə, bə zi lə ri isə Mi lad 
bay ram la rı ilə əla qə dar olur du.

Xris tian lı ğın pro tes tant məz hə-
bi nin da şı yı cı sı olan Av ro pa öl kə-
lə rin də kuk la lar ka to lik məz həb li 
öl kə lər dən da ha tez adi oyun caq 
sa yıl ma ğa baş la dı. 

Mi sir li lər nə şi 
mumiyalamağı

ne cə öyrəniblər?
Bil di yi miz ki mi, mu mi ya ölü bə-

dən i sax la maq üçün dür. “Mum ya” 
sö zü nün özü ərəb mən şə li dir və 
“mum, ya xud qat ran la sax lan mış 
bə dən” de mək dir. Bəs mi sir li lər 
ölü lə ri ni ni yə sax la maq is tə yir di lər?  

Bu nun sə bə bi on la rın inan cın-
da dır. Mi sir li lər ina nır dı ki, ölüm-
dən son ra da hə yat var və ona 
gö rə də hə min hə ya ta ha zır laş-
ma ğa ça lı şır dı lar. On lar ina nır dı 
ki, öl müş ada mın in san si fət li quş 
ki mi tə səv vür et dik lə ri ru hu gün-
düz lər sər bəst uça bi lir, am ma ge-
cə lər şər ruh la rın ma ne çi li yin dən 
mə za ra qa yıt ma ğa məc bur olur. 
Cə sə di ona gö rə sax la yır dı lar ki, 
ruh mə za ra dö nər kən öz qəb ri ni 
cə sə din dən ta nı ya bil sin.

De mək olar ki, era mıs dan qa-
baq 3000 ilə dək mi sir li lər öz ölü-
lə ri ni səh ra nın qay naq qum la rın-
da dəfn edir di lər və qu ru qum 
cə sə di sax la yır dı. Da ha son ra lar 
bö yük adam lar üçün qə bi ri qa-
ya lar da yon ma ğa baş la dı lar. La-
kin pi ra mi da lar və daş qə bir lər 
səh ra la rın qu mu qə dər qu ru ola 
bil məz di. Onun üçün qə bir lər də 
cə sə di qo ru ma ğın ye ni üsul la rı nı 
tap maq la zım idi. Elə mum ya la-
ma üsu lu da be lə cə ta pıl dı.

Öl müş ada mın cə sə din dən bey-
ni ni, həzm or qan la rı nı və ci yər-
lə ri ni çı xa rır dı lar. On la rı ay rı ca, 
dörd qa bın için də sax la yır dı lar. 
Hə min qab la ra “ka nop” de yir di-
lər. Da ha son ra lar da xi li or qan la rı 
da xü su si üsul lar la tə miz lə yib ye-
ni dən cə sə din içi nə qay ta rır dı lar.

Son ra cə səd duz la nır dı. Hə min 
duz səh ra nın is ti ha va sı ilə bir 
yer də cə sə din ca nın da kı bü tün 
su yu qu ru dur du. Bun dan son ra 
su suz laş mış cə səd yu yu lur, ona 
şam qat ra nı çə ki lir və yüz metr-
lər lə kə tan sa rı nır dı. Bü tün bun-

lar 70 gün çə kir di. 

Bu vaxt ər zin də dül gər lər mu mi-
ya üçün qu tu ha zır la yır dı lar. Əgər 
mər hum var lı, mü hüm bir şəxs idi-
sə, bir-bi ri nin içi nə yer ləş di ri lən ne çə 
də nə qu tu ha zır la nır dı. Rəs sam lar 
on la rın üzə ri ni par laq rəng lər lə iş lə-
yir di lər. Qəb rin di var la rı mər hu mun 
hə ya tı nı təs vir edən şə kil lər, ya zı lar la 
bə zə nir di. Onun sağ lı ğın da xoş la dı-
ğı əş ya lar da mə za ra yer ləş di ri lir di.

Mi sir li lər ina nır dı ki, bu ri tual-
dan son ra on la rın əziz lə ri gə lə cək 
hə ya tı na tam ha zır dır.

Ca hil inanc lar har dan 
ya ra nır?

Ca hil inanc lar si vi li za si ya nın 
ya ra nı şın dan bu gü nə ki mi möv-
cud olub. Bü tün dün ya da mil-
yon lar la in san hə lə də cə ha lət 
için də dir və öz inanc la rın dan heç 
cür əl çək mək is tə mir.

Bu inanc la rın ne cə ya ran dı ğı nı izah 
et mək de mək olar ki, müm kün de yil. 
Bəl kə mə sə lə in san la rı özü nün sir li li-
yi ilə qor xu dan tə biət ha di sə lə rin də, 
ya xud öz lə rin dən uzaq laş dır maq, 
qar şı sı nı al maq is tə dik lə ri han sı sa 
pis şey lər də dir? La kin adam lar öz lə-
ri üçün baş ve rən ha di sə lə rin han sı sa 
iza hı nı ta pır, ya da müəy yən hə rə kət-
lər lə on la rın qar şı sı nı ala bi lə cək lə ri-
nə, ya xud ək si nə, tez ləş di rə cək lə ri nə 
ina nır lar. Ya lan çı inanc lar adə tən, 
qor xu dan ya ra nan, sağ lam mən ti qə 
sığ ma yan və təc rü bə ilə is bat et mək 
müm kün ol ma yan inanc lar dır.

Mə sə lən, uzun əsr lər bo yu in-
san la rın qor xu və mis ti fi  ka si ya sı na 
sə bəb sə ma ci sim lə ri olub ki, on la-
rın da ət ra fın da çox lu ca hil inanc lar 
əmə lə gə lib. Xü su si qor xu ya ko me-
ta lar sə bəb olur du. Ca hil in san la rın 
inan cı na gö rə ko me ta ya xın laş maq-
da olan mü ha ri bə nin, ya xud baş qa 
bə la nın əla mə ti idi.

Ay da sir li bir şey sa yı lır dı. Çox la rı 
ina nır ki, əgər uzun müd dət, göz lə ri ni 
çək mə dən aya bax san, ağ lı nı iti rər sən. 
Ye ri gəl miş kən, ge cə lər qey ri-ix ti ya-
ri hə rə kət lər edən adam la ra ve ri lən 
“lu na tik” adı da la tin di lin də olan “lu-
na”, yə ni “ay” sö zün dən ya ra nıb.

Qə dim in san lar hey van la rın 
da dav ra nı şı nı ba şa düş mə di yin-
dən on lar la da əla qə dar bir xey li 
inanc ya rat mış dı lar. Yo lu nuz dan 
ke çən qa ra pi şik uğur suz luq rəm-
zi, bay quş  çı ğır tı sı ya xın la şan 
ölü mün müj də çi si sa yı lır dı.

Daim tə biət lə mü ba ri zə də olan 
də niz çi lər də möv hu ma ta çox uyur-
du lar. Mə sə lən, kü lək lər və qa sır-
ğa lar dan daim təh lü kə göz lə dik lə ri 
üçün on lar ba rə də qə ri bə inanc lar 
ya ra nır dı. Bir çox də niz çi lər ina nır 
ki, fi t ça lan da kü lək, ya xud tu fan 
qal xır. Hətt  a bu gü nə dək ya şa yan - 
ye ni gə mi nin su ya sa lın ma sı nı onun 
göv də sin də şə rab şü şə si qır maq la 
qeyd et mək ənə nə si də qə dim bir 
inanc dan do ğur du: şə rab də niz tan-
rı sı Nep tu na qur ban edi lir di! 

Adam lar rə qəm lər dən çox is ti fa-
də et di yi üçün on la rın da ət ra fın da 
bəl li inanc lar möv cud dur, mə sə lən 
“xoş bəxt” və “bəd bəxt” rə qəm lər...

İnanc lar müx tə lif mən şə li ola bi-
lər, am ma on la rın ha mı sı məhz ca-
hil lik dən və qor xu dan qay naq la nır.

Ma gi ya ne cə yaranıb?
Ma gi ya sö zü özü nün il kin an la-

mın da “mö cü zə lər” edə bi lən ca du-
lar, til sim lər, föv qəl tə bii qüv və lər lə 
bağ lı idi. Qə dim za man lar da Mi si-
rin, Yu na nıs ta nın və Ro ma nın ru ha-
ni lə ri, ka hin lə ri və tə bib lə ri öz lə ri nin 
ecaz kar bir qüv və yə ma lik ol duq la rı-
nı in san la ra təl qin edir di lər.

La kin biz bu gün bi li rik ki, ma gi ya 
in san la rı əy lən dir mək, on la rın ba şı nı 
qat maq üçün bir va si tə dir. Se hir baz 
əl lə ri nin cəld li yin dən, ya xud han sı sa 
me xa ni ki qur ğu dan is ti fa də edə rək 
öz ta ma şa çı la rı na kə lək gə lir, on la rı 
qey ri-adi, qey ri-müm kün bir şey et-
di yi nə inan dı rır. Biz ta ma şa çı lar isə 
bu “se hir baz lı ğın” ar xa sın ca han sı sa 
bir fənd, bic lik ol du ğu nu bil sək də, 
ba şı mı zı al da dan da xo şu muz gə lir. 
Bu bir növ oyu nun qay da sı dır.

Qə dim za man lar da hər hökm dar 
sa ra yı nın öz maq la rı olur du, ya da 
on la rı əy lən cə üçün tez-tez də vət edir-
di lər. Nis bə tən ba ca rıq sız se hir baz lar 
ba zar mey dan la rın da yol dan ötən lər 
üçün çı xış edir di lər. On la rın fənd lə ri 
çox bə sit olur du, bu nun üçün la zım 
olan rek vi zit lə ri isə hə mi şə yan la rın-
da gəz di rir di lər. Ye ri gəl miş kən, ma-
gi ya cə miy yət də lap qə dim za man-
lar dan ya yıl sa da, onun ba rə sin də ilk 
ki tab 1584-cü il də qə lə mə alı nıb. 

Or ta əsr lə rin fo kus çu la rı şə hər bə-
şə hər, hətt  a öl kə bəöl kə gə zir di lər və 
in san lar on la rın gə li şi ni sə bir siz lik lə 
göz lə yir di. Za man keç dik cə, on lar 
da ha bö yük ta ma şa lar ver mə yə, 
da ha çox ava dan lıq dan is ti fa də et-
mə yə baş la dı lar. Ona gö rə də ar tıq 
sə ya hət lə ri nə öz fur qon la rın da çı xır, 
ta ma şa la rı nı məx su si ki ra yə lə dik lə ri 
zal lar da ve rir di lər.

XIX əs rin əv vəl lə rin də ma gi ya 
get dik cə bi zə bu gün bəl li olan for-
ma sı nı al ma ğa baş la dı. Mas ka rad 
ge yim lə ri frak la, adi fənd lər, bö yük 
ava dan lıq la əvəz olun du. Am ma, nə 
olur sa-ol sun, bü tün nöm rə lər məhz 
fo kus çu nun zi rək li yi ilə bağ lı idi.

Müasir ma gi ya nın ata sı fran sız fo-
kus çu su Ro ber Qo den sa yı lır. O öz 
təc hi za tı nı o qə dər tək mil ləş dir miş di 
ki, fənd lə rin də trük lə rin də adi, ha mı-
nın ta nı dı ğı əş ya lar dan be lə is ti fa də 
edir di. Hə min trük lə rin təq di ma tı-
nı əsas mə sə lə say dı ğın dan öz işi nə 
diq qət lə ya na şır, gös tər di yi nöm rə lə-
ri dur ma dan tək mil ləş di rir di.

Za man keç dik cə, ma gik trük lə rin 
“il lü zion” ad lan dı rı lan baş qa bir for-
ma sı da ya ran dı. On la rın məq sə di in-
san la rın gör mə qa bi liy yə ti nin özü nə-
məz sus cə hət lə rin dən is ti fa də edə rək, 
on la rı adam la rın uç du ğu na, səh nə də-
ki qa dın la rın tən or ta dan mi şar lan dı-
ğı na və sairə ki mi ağ la sığ maz şey lə rə 
inan dır maq idi. Ma gi ya nın ori ji nal 
nö vü nü bü tün za man la rın ən bö yük 
ma qı sa yı lan Kar di ni ya rat mış dı. O, 
oyun kart la rı, ya nan si qar lar, qəl yan-
lar la gös tər di yi, har dan sa pey da ol-
mub ha ra sa yo xa çıx maq la əla qə dar 
bir sı ra fənd lə rin müəl-
li fi  idi. Özü də bü tün 
fənd lə ri ni heç bir xü-
su si ava dan lıq dan 
is ti fa də et mə dən 
gös tə rir di.

Hər suala    bir ca vab
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fənd lə ri ni heç bir xü-
su si ava dan lıq dan 
is ti fa də et mə dən 
gös tə rir di.
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Mə nim üçün ən əziz olan 
nə varsa bu qə bir də dir...
1926-cı ilin 1 de kabr sə hə ri açı-

lar-açıl maz Mosk va nın Va qan ko vo 
qə bi ris tan lı ğı nın gö zət çi si güc lə eşi-
di lə cək gül lə sə si nə oyan dı. Son ra 
da ha bir gül lə açıl dı. Gö zət çi ko ma-
sın dan ba yı ra atı lıb səs gə lən səm tə - 
Ser gey Ye se ni nin qəb ri nə sa rı qaç dı... 

Ora da gör dük lə ri gö zət çi nin yad-
da şı na ömür lük həkk olu na caq dı: 
şairin qəb ri nin üs tün də da ma lı kep-
ka və tünd nim daş pal to gey miş 
gənc bir qa dın ölüm cül qı col ma 
və ziy yə tin də qıv rı lır dı. Ki şi nin göz-
lə ri nin önün də cə qa dı nın düş dü-
yü qa rın üs tü qan dan tünd- qır mı zı 
rən gə bo ya nır dı... O, hə lə hu şu nu 
itir mə miş di, bir əlin də ta pan ça nı, 
o bi rin də isə əzil miş ka ğız par ça sı-
nı möh kəm sı xa raq sa kit cə inil də-
yir di. Ya nın da ucuz si qa ret lər ye rə 
da ğıl mış dı... Gö zət çi tit rək əl lə ri ilə 
ölü mün qu ca ğın da qıv rı lan qa dı nın 
ov cun da kı ka ğı zı çı xa rıb oxu du:

“Özü mü öl dü rü rəm. Bi li rəm ki, 
bun dan son ra Ye se ni ni da ha çox töh-
mət lən di rə cək lər. An caq nə onun, nə 
də mə nim üçün bu nun heç bir əhə-
miy yə ti ol ma ya caq. Mə nim üçün ən 
əziz olan nə var sa bu qə bir də dir”. 

Bu qa dın Qa li na Be nis lavs ka ya idi.

***
O, Ser gey Ye se ni ni ilk də fə 19 sent-

yabr 1920-ci il də Po li tex nik mu ze-
yin də ki təd bir də gö rür. Şair ora da 
öz şer lə ri ni oxu yur du. Gənc qız gün-
də li yin də hə min gö rü şü be lə təs vir 
edir: “Bir dən hə min gənc səh nə yə 
çı xır: ya xa sıaçıq qı sa gö dək cə də, əl lə-
ri şal va rı nın ci bin də, büs bü tün qı zı lı 
saç lı. Qəd di ni çə kib ba şı nı yün gül cə 
ge ri ata raq şeir de mə yə baş la yır: “Ey 
kü lək, qu caq-qu caq yar paq lar püs-
kür. Mən də sə nin ki mi də lə du zam”. 
O, şeiri de yən dən son ra nə lər baş 
ver di yi ni söz lə ifa də et mək çə tin dir. 
Ha mı qə fi l dən bir-bir ye rin dən sıç ra-
dı, səh nə yə, onun üzə ri nə atıl ma ğa 
baş la dı. Ona nəin ki səs lə nir di lər, ona 
yal va rır dı lar: “Ye nə nə sə oxu”. Bir 
ne çə də qi qə dən son ra o, ar tıq bu də fə 
sa mur də ri sin dən xəz ha şi yə si olan 
pa paq da səh nə yə çı xa raq, 
uşaq ki mi ye nə “Püs-
kür, ey kü lək” şeiri ni 
de di. Özü mə gə-
lən də gör düm ki, 
mən də səh nə yə 
qalx mı şam. Ora 
ne cə çıx dı ğı mı 
xa tır la mır dım. 
Gö rü nür, bu 
kü lək mə ni 
də ağu şu na 
al mış, baş-
dan çı xar-
mış və...” 

O vaxt Ye se ni nin 25, Qa li na Ba nis-
lavs ka ya nın isə 23 ya şı var idi. O, ar tıq 
məş hur şair, Mosk va nın bi rin ci mo da-
ba zı, Qa li na isə o qə dər də təm tə raq lı 
za hi ri gör kə mi ol ma yan sa də qız idi. 
La kin Qal ya gənc ol ma sı na bax ma ya-
raq, ar tıq hə ya tın bir çox aman sız sı-
naq la rın dan keç mə li ol muş du. Onun 
ana sı gür cü, ata sı isə Kar yer fa mi li ya lı 
rus laş mış fran sız idi. Kar yer bi lən də 
ki, ar va dı ha mi lə dir, ailə si ni bir qa ra 
qə pik siz qo yub qa çır. Qız ata- ana nə-
va zi şi və qay ğı sı na həs rət bö yü mə li 
olur: be lə ki, ana sı da əri nin xə ya nə-
ti nə, sat qın lı ğı na dö zə bil mə yib ağ lı nı 
iti rir. Ba la ca Qal ya nı qo hum la rı tər-
bi yə edir, kör pə yə öz so yad la rı nı ve-
rir lər. Be lə cə o, Qa li na Be nis lavs ka ya 
olur. 1917-ci il də Pe ter burq da gim na-
zi ya nı qı zıl me dal la bi ti rir. Bol şe vizm 
ide ya la rı na coş qun me yil gös tə rən 
gənc qız ar tıq hə min ilin ma yın da 
bol şe vik par ti ya sı na da xil olur. Bu na 
gö rə ögey va li deyn lə ri ilə ara sın da 
söz-söh bət ya ra nır, qız sər bəst hə ya-
ta baş la maq ar zu su ilə Xar ko va ge dir. 
An caq şə hə ri tez lik lə ağ lar tu tur. Qa-
li na qır mı zı la rın ya nı na keç mək üçün 
cəb hə xətt  i ni tək ba şı na keç mə yə cəhd 
edir, an caq yol da tu tu lur. “Bol şe vik 
ca su su” ki mi gül lə lən mə yə məh kum 
olu nur. La kin ta le bəd bəxt qı za acı-
yır: ağq var di ya çı la rın qə rar ga hın da 
ögey ata sı dok tor Be nis lavs ki ilə rast-
la şır. O, qı za za min du rur, Qal ya bu 
də fə ölü mün cay na ğın dan xi las ola 
bi lir. Kö nül lü or du nun şəf qət ba cı sı-
nın və si qə si ilə cəb hə xətt  i ni ke çə bi lir. 
Əf sus! Gənc qız in di də “ağ kəş fi y yat-
çı” ki mi qır mı zı lar da şüb hə do ğu rur, 
ye ni dən hə ya tı tük dən ası lı qa lır. Bu 
də fə də qə za vü-qə dər hə ya tı nı xi las 
edir: rə fi  qə si nin ata sı te leq ram vu rub 
Be nis lavs ka ya nın bol şe vik par ti ya sı-
nın üz vü ol du ğu nu təs diq lə yir. Tez-
lik lə qı zı bir baş Mosk va ya, “qüd rət li” 
ÜFK-nın sə rən ca mı na yol la yır lar.

 Bü tün Mosk va nı
do la şan əf sa nə lər

O, Ye se nin lə gö rü şü nü hə mi şə 
hə ya tı nın üçün cü xoş bəxt tə sa dü fü 
he sab edir di. Qal ya nı nə şairin qal-
ma qal lı şöh rə ti, nə də onun çox say lı 
mə həb bət ma cə ra la rı haq qın da bü tün 
Mosk va nı do la şan əf sa nə lər na ra hat 
edir di. Çün ki o, bü tün qəl bi lə ina nır dı 
ki, gün lə rin bir gü nü bu də li qan lı onu 
hə qi qə tən ürək dən se və cək, ət ra fın da-
kı bü tün qa dın lar dan im ti na edə cək. 

Ta nış ol duq la rı gün dən Be nis lavs-
ka ya yal nız bir qı sa gö rüş dən son ra 
di gə ri nin həs rə ti ilə ya şa yır, öz hə ya-
tı nı ar tıq Ye se nin siz tə səv vür et mir-
di. “Be lə sev mək, be lə fə da kar ca sı na 
sev mək, mə gər be lə şey olur mu? - O, 
gün də li yin də açıq ca ya zır dı. - Se vi-
rəm axı və özüm lə ba car mı ram; bu 
hiss mən dən, hə ya tım dan güc lü dür. 
Əgər onun üçün öl mək la zım ol say-
dı, mən dən xə bər tu tub, heç ol ma sa, 
gü lüm sə yə cə yi ni bil səy dim, ölü mün 
özü mə nim çün bir fə rəh olar dı”.

O za man gənc qı zın ağ lı na da gəl-
məz di ki, bu söz lər çox tez lik lə ne cə 
bö yük bir uzaq gö rən lik lə de yil miş 
kəl mə lə rə çev ri lə cək. An caq hə lə hə-
yat onun üçün gö zəl idi, çün ki – za-
val lı qı za ya zı ğı gəl di yin dən mi, ya 
ev siz-eşik siz qal dı ğın dan və gün-gü-
zə ra nın da kı ni zam sız lıq sə bə bin dən-
mi, bi lin mir, an caq hər hal da Zi naida 
Rayx la bo şa nan dan son ra Ye se nin 
Qal ya Be nis lavs ka ya nın ya nı na kö çür.

Ye se ni nin köl gə si
On lar müəy yən müd dət ya xın 

olur lar və hə ya tı nın bu dö nəm lə rin-
də səadət şə ra bın dan sər xoş olan Be-
nis lavs ka ya nın san ki gö zü aya ğı nın 
al tı nı gör mür. Şair Qal ya nı ilk növ bə-
də ən ya xın dos tu say dı ğı nı heç vaxt 
giz lət mə sə də, onun la bir dam al tın da 
ke çir di yi vaxt la rı Be nis lavs ka ya hə ya-
tı nın ən xoş bəxt gün lə ri he sab edir di. 
O vaxt Qal ya nın sev gi li şairi çox içir, 
ba şı na cür bə cür əh va lat lar gə lir, gah 
an ti se mi tizm də, gah da də lə duz luq-
da gü nah lan dı rı lır, itt  i ham edi lir di. 
Be nis lavs ka ya Ye se nin uğ run da mü-
ba ri zə apa rır dı. O, Ye se ni ni xa ri ci 
aləm də ki düş mən mü na si bət lə rin dən 
qo ru yub, sö zün əsl mə na sın da onun 
köl gə si nə çev ri lir: nəş riy yat lar la mü-
qa vi lə lər bağ lan ma sı na dair bü tün 
iş lə ri öz üzə ri nə gö tü rür, qo no rar la-
rı alır, ça lı şıb ən yax şı sa na to ri ya la ra 
put yov ka əl də edir di. Bir söz lə, ən 
yax şı hə yat yol da şı nın et mə li ol du ğu 
hər şe yi edir di. “Ser gey Alek sand ro-
viç - son ra lar Be nis lavs ka ya xa tır la-
yır dı, - mə nim ya nı ma kö çən də bü-
tün əl yaz ma la rı nı və ümu miy yət lə, 
bü tün əş ya la rı nı mə nə ver di, çün ki 
özü hər şe yi iti rir, əl yaz ma la rı nı və 
şə kil lə ri pay la yır, pay la ma dıq la rı nı 
isə da şı yır dı lar. Hiss edən də ki, nə isə 
itib, de yi nir, sö yür, an caq qo ru ma ğı, 
sax la ma ğı və ver di yi ni ge ri is tə mə yi 
ba car mır dı”.

Əl bətt  ə, Qal ya onun bü tün xə ya-
nət lə rin dən xə bər dar idi, an caq səbr-
lə dö zür dü. Əsas o idi ki, bü tün əy-
yaş sər gü zəşt lə rin dən son ra Ye se nin 
Bryu sov dön gə sin də ki ki çik mən zi lə, 
“öz Qal ya sı”nın ya nı na qa yı dır dı. La-
kin uzun müd dət on suz da gər gin lik-
dən do lub-da şan “göy lər”, nə ha yət, 
1921-ci ilin okt yab rın da Ye se ni nin 
ad gü nün də gu rul da dı. Rəs sam Ya-
ku lo vun ema lat xa na sın da çox şən, 
de yib-gü lən ta nış lar top laş mış dı lar. 
On la rın ara sın da məş hur Ame ri-
ka rəq qa sı Ay se do ra Dun kan da var 
idi. Rus ca cə mi bir-ne çə söz bi lən 46 
yaş lı “ayaq ya lın rəqs edən rəq qa sə” 
Ye se ni nin şeir lə ri ni din lə yən ki mi 
onun qey ri-adi is te da dı nı hiss edib 
ya xın laş maq üçün ilk ad dı mı özü at-
dı. O, ha mı nın qar şı sın da şairi öp dü, 
si ma sı na dal ğın lıq qa ta raq pı çıl tıy la 
de di: “Mə lək”. Ye se nin heç də özü-
nü itir mə di, ca vab öpü şün dən son ra 
öz sü nə xas şövq lə de yil miş söz eşit di: 
“Şey tan!” Bu ax şam dan son ra Ye se ni-
nin Be nis lavs ka ya nın ota ğı na, onun 
ya nı na qa yıt ma dı ğı nı de mə yə eh ti yac 
var mı? Dün kan la ev lə nən şair onun la 
bir lik də xa ri cə sə ya hə tə yol la nır. 

Mən si zi bir qa dın ki mi 
zər rə qə dər də sev mi rəm
1925-ci ilin qı şın da Qa li na Ye se ni-

nin ba şı na do lan ma ğa, onu da ha şox 
nə va ziş və qay ğı ilə əha tə et mə yə ça-
lı şa raq bö yük ruh yük sək li yi ilə gü-
zə ra nı nı sah man la maq la məş ğul idi. 
O, qə naət lə yığ dı ğı bü tün pu lu nu al tı 
Vya na stu lu na, ye mək ma sa sı na, pal-
tar şka fı na, ye ni qab-qa ca ğa xərc lə yir. 
Şairin ba cı sı Şu ra nın de di yi nə gö rə, 
Be nis lavs ka ya tək ya şa yan da“evin ra-
hat lı ğı haq qın da az fi  kir lə şir, çox yox-
sul şə rait də ya şa yır dı… An caq onun 
evin də hə mi şə ideal tə miz lik hökm sü-
rür dü”. Əf sus ki, şair onun fə da kar lı-
ğı nı gör mür dü. O, hə mi şə ki ki mi bu ra 
an caq ge cə lə mə yə gə lir di. Açıq-açı ğı-
na sağ da-sol da ma cə ra lar ya şa yır, hət-
ta Dun kan la rəs mən ay rı lan dan son ra 
da bir də fə lik üzül mə yə gü cü çat ma-
yan Ye se nin, Pre çis tensk də ki evə də 
həf tə də bir də fə baş çək mək lə ki fa yət-
lə nir di. Bü tün bun lar Qal ya ya ağ la gəl-
məz iz ti rab lar ve rir di. Şair dən in ti qam 
al maq üçün, bir qə dər də ümid siz-
lik sə bə bin dən gənc qa dın (hə lə heç 
30 ya şı yox idi) da əy ri yo la əl atır, 
Ye se ni nin dost la rı ilə sev gi ma-
cə ra la rı ya şa yır.

Bu nu öy rə nən Ye se nin Qal ya dan hə-
mi şə lik uzaq la şır. Bir gün evə qa yı-
dan Qal ya gö rür ki, Ye se ni nin əş ya la rı 
yox dur, sto lun üs tün də isə rəhm siz-
cə si nə qı sa ya zıl mış bir ka ğız var: 
“Əziz Qal ya! Siz mə nə bir dost ki mi 
çox ya xın sı nız, an caq mən si zi bir qa-
dın ki mi zər rə qə dər də sev mi rəm”.

Bu, son ol du. 1925-ci ilin ya yın da 
Ye se nin göz lə nil mə dən məş hur rus 
ya zı çı sı nın nə və si Sof ya Tols ta ya ilə 
ev lən di. Bu də fə Be nis lavs ka ya toy 
xə bə ri ni çox bö yük kə dər lə qar şı la-
yıb uzun müd dət əsəb poz ğun lu-
ğun dan müali cə olun du, özü nə söz 
ver di ki, bir da ha heç vaxt Ye se nin lə 
gö rüş mə yə cək. An caq onu hə mi şə-
lik unut ma ğı da heç vaxt ba car ma-
dı. Bun dan son ra Qa li na ilə Ye se nin 
gö rüş mə di lər. De yi lə nə gö rə, Ye se-
nin so nun cu də fə Le ninq ra da sə fə rə 
ge dən də vağ zal dan Be nis lavs ka ya ya 
zəng vu rur, Qal ya isə onun la da nış-
ma ğa özün də güc ta pa bil mir, ya ra sı 
çox də rin idi. Kim bi lir, əgər o vaxt 
bu da nı şıq baş tut say dı, bəl kə də 
Qal ya, əv vəl lər də ol du ğu ki mi sev-
gi li si ni fə la kət dən xi las edə bi lər di.

Qəb rin üs tün də qı sa ca bu 
söz lər həkk olu nub...

28 de kabr 1925-ci il də Le ninq ra dın 
“Anq le ter” meh man xa na sın da Ser gey 
Ye se nin hə ya tı na son qoy du. Qa li na 
Be nis lavs ka ya ye ni dən psi xiat ri ya kli-
ni ka sı na düş dü, dəfn də iş ti rak edə 
bil mə di. Hə yat onun üçün bü tün mə-
na sı nı itir miş di. Xəs tə xa na dan çıx dıq-
dan son ra özü nü bü tün lük lə Ye se ni-
nin ar xi vi üzə rin də işə sərf edir. Onun 
haq qın da me muar yaz ma ğa baş la yır, 
am ma bi ti rə bil mir. Ta nı yan la rın xa ti-
rə lə ri nə gö rə, şairin ölü mün dən son-
ra kı bü tün bir ili Be nis lavs ka ya san ki 
qey ri-ix ti ya ri, özün də ol ma dan, bir 
süst lük, key lik içə ri sin də ya şa dı: heç 
kəs lə da nış mır dı, hətt  a gün ər zin də nə 
isə ye yib-ye mə di yi ni də unu dur du. O, 
tez-tez Ye se ni nin qəb ri üs tə gə lir, uzun-
uza dı ağ la yır dı. Qə bi ris tan gö zət çi si 
ar tıq onu üz dən ta nı yır, ba car dı ğı qə-
dər ma raq la nan la rın diq qə ti ni ya yın-
dır ma ğa ça lı şır dı. An caq Be nis lavs ka-
ya san ki ət ra fın da kı la rı gör mür dü: nə 
qar şı sı na çı xan la rın gü lü şü nü, nə də 
özü nün nim daş, dəb dən düş müş li ba-
sı nı. Əv vəl lər də xü su si gö zəl li yi ilə se-
çil mə yən Qal ya qor xunc ha la dü şə rək 

çir kin ləş miş di, dərd dən di va nə lik 
ya ğan göz lə ri ilə, qo ca qa rı ya ox şa-
yır dı. Düz bir il son ra o, Ye se ni nin 
qəb ri üs tə gə lə cək, özü nü gül lə-
lə yə cək di. Bi rin ci də fə gül lə bo şa 

çı xa caq, san ki ta le siz qı za bir da-
ha gö tür-qoy et mək üçün, fi k-
rin dən da şın maq üçün im kan 

ve rə cək, an caq o, qə ra rı nı 
də yiş mə yə cək di... 

Qa li na Be nis lav-
ska ya nı Ye se nin lə 
ya na şı dəfn et di lər. 
Qəb rin üs tün də 
qı sa ca be lə həkk 
olun muş du: “Sə-
da qət li Qal ya”.

Ça pa
ha zır la dı: 
Nəriman

Mə nim üçün ən əziz olan 

lavs ka ya nın isə 23 ya şı var idi. O, ar tıq 
məş hur şair, Mosk va nın bi rin ci mo da-
ba zı, Qa li na isə o qə dər də təm tə raq lı 
za hi ri gör kə mi ol ma yan sa də qız idi. 
La kin Qal ya gənc ol ma sı na bax ma ya-
raq, ar tıq hə ya tın bir çox aman sız sı-
naq la rın dan keç mə li ol muş du. Onun 
ana sı gür cü, ata sı isə Kar yer fa mi li ya lı 
rus laş mış fran sız idi. Kar yer bi lən də 
ki, ar va dı ha mi lə dir, ailə si ni bir qa ra 
qə pik siz qo yub qa çır. Qız ata- ana nə-
va zi şi və qay ğı sı na həs rət bö yü mə li 

Sent yab rın 21-də bö-
yük rus şairi Ser gey 
Ye se ni nin ana dan ol-
ma sı nın 120 ili ta mam 

ol du. Bu gün lər də dün ya nın 
bir çox öl kə lə rin də şairin xa-
ti rə si anı lır, yu bi ley təd bir lə ri 
ke çi ri lir. Təq dim et di yi miz ma-
te rial Ser gey Ye se ni nin qı sa və 
bən zər siz hə ya tı nın bə zi mə-
qam la rı na işıq sa lır.

O, şeiri de yən dən son ra nə lər baş 
ver di yi ni söz lə ifa də et mək çə tin dir. 
Ha mı qə fi l dən bir-bir ye rin dən sıç ra-
dı, səh nə yə, onun üzə ri nə atıl ma ğa 
baş la dı. Ona nəin ki səs lə nir di lər, ona 
yal va rır dı lar: “Ye nə nə sə oxu”. Bir 
ne çə də qi qə dən son ra o, ar tıq bu də fə 
sa mur də ri sin dən xəz ha şi yə si olan 
pa paq da səh nə yə çı xa raq, 
uşaq ki mi ye nə “Püs-
kür, ey kü lək” şeiri ni 
de di. Özü mə gə-
lən də gör düm ki, 
mən də səh nə yə 
qalx mı şam. Ora 
ne cə çıx dı ğı mı 
xa tır la mır dım. 
Gö rü nür, bu 
kü lək mə ni 
də ağu şu na 
al mış, baş-
dan çı xar-
mış və...” 

hə qi qə tən ürək dən se və cək, ət ra fın da-
kı bü tün qa dın lar dan im ti na edə cək. 

sax la ma ğı və ver di yi ni ge ri is tə mə yi 
ba car mır dı”.

Ye se ni nin dost la rı ilə sev gi ma-
cə ra la rı ya şa yır.

çir kin ləş miş di, dərd dən di va nə lik 
ya ğan göz lə ri ilə, qo ca qa rı ya ox şa-
yır dı. Düz bir il son ra o, Ye se ni nin 
qəb ri üs tə gə lə cək, özü nü gül lə-
lə yə cək di. Bi rin ci də fə gül lə bo şa 

çı xa caq, san ki ta le siz qı za bir da-
ha gö tür-qoy et mək üçün, fi k-
rin dən da şın maq üçün im kan 

ve rə cək, an caq o, qə ra rı nı 
də yiş mə yə cək di... 

Qa li na Be nis lav-
ska ya nı Ye se nin lə 
ya na şı dəfn et di lər. 
Qəb rin üs tün də 
qı sa ca be lə həkk 
olun muş du: “Sə-
da qət li Qal ya”.

Ça pa
ha zır la dı: 
Nəriman

yır dı. Düz bir il son ra o, Ye se ni nin 

Qalina və Sergey Yeseninlər -

son ucu ölümlü sevgi



Aka de mi ya nın daimi ka ti bi, 
pro fes sor Pe ter Enq lun dun söz lə-
ri nə gö rə, ümu mi lik də 259 ya zı çı-
nın mü ka fa ta na mi zəd ve ril mə si 
tək lif edi lib. La kin on lar dan bə zi-
lə ri nin na mi zəd li yi nin əv vəl lər də 
irə li sü rül dü yü nü nə zə rə al saq, 
No bel mü ka fa tı na id dia edən lə rin 
ümu mi sa yı 198-ə dü şüb. On lar-
dan yal nız bi ri 2015-ci il də No bel 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lə cək. 

Pro se dur qay da la rı na gö rə, əv-
vəl cə Aka de mi ya bü tün na mi zəd-
lə rin ara sın dan 20-25 əsas na mi-
zəd se çir. Ma yın son la rın da isə, 
beş nə fə rin da xil edil di yi şort-list 
tər tib edi lir. Okt yabr ayın da ar tıq 
mü ka fat al mış na mi zə din adı açıq-
la nır. Pe ter Enq lund bu mə lu ma tı 
na mi zəd li yi ni irə li sür müş müəl-
lifl  ər dən məx fi  sax la ma ğı töv si-
yə edir. Onun söz lə ri nə gö rə, bu, 
Aka de mi ya nın qay da la rı na zid-
dir. “Be lə bir hal baş ver miş ol sa, 
bi zim, mü ka fa ta id dia edən müəl-
li fi n sta tu su nu ləğv et mək hü-
qu qu muz var”.  An caq nə qə dər 
məx fi  ol sa da, ar tıq id diaçı la rın, 
əsa sən al man, rus və uk ray na di-
lin də ya zan müəl lifl  ər ol du ğu bəl li 

olub.

İyun ayı nın 1-də İs veç Aka-
de mi ya sı nın daimi ka ti bi Pe ter 
Enq lund bu və zi fə ni İs veç ədə-
biy yat şü na sı və ta rix çi si Sa ra 
Da niusa təh vil ve rib. Mün sif-
lər he yə ti nin səd ri ki mi, xa nım 
Da nius Ədə biy yat üz rə  2015-ci 
ilin No bel mü ka fa tı laureatı nın 
adı nı açıq la ya caq.

Qeyd edək ki, Ədə biy yat üz-
rə No bel mü ka fa tı Alf red No-
be lin və siy yə ti nə gö rə, 1901-ci 
il dən hər il Stok holm da, İs veç 
Aka de mi ya sı nın mü za ki rə si-
nə çı xa rı lan beş tə si sat dan bi-
ri dir.

Ədə biy yat şü nas lıq üz rə pro-
fes sor Sa ra Da nius Stok holm da 
ana dan olub. Təh si li ni əv vəl cə 
Stok holm da alıb, son ra lar Pa-
ris də da vam et di rib. Ma raq lı dır 
ki, Da niusa mək tə bi bi ti rən ki-
mi ali təh sil al maq mü yəs sər ol-
ma yıb. O, bir müd dət Stok holm 

ka zi no la rın da 
qu mar xa na 

xid mət çi si 
ki mi ça-
lı şıb.

Ali təh si l al dıq dan son ra Da-
nius İn gil tə rə, ABŞ və Ber lin də 

el mi iş lə məş ğul olub. O, 
əsa sən, bö yük İs veç qə-

zet lə rin də, o cüm lə dən 
“Da gens Ny he ter” qə-
ze tin də sil si lə ədə bi 
ya zı lar la çı xış edir. 

Ədə bi re sen zi ya-
lar və nə zə ri iş lər dən 
baş qa, Sa ra Da nius 
ku li na ri ya və İs veç 

ke ra mi ka sı na dair ki-
tab la rın da müəl li fi  dir. 
Ədə biy yat şü nas lıq da 

onun təd qi qat ob yek ti, əsa sən 
Mar sel Prus t, Qus tav Flo ber və 
Ceyms Coy sun ya ra dı cı lı ğı dır. 

2013-cü il dən uni ver si te tin 
pro fes so ru olan 53 yaş lı Sa ra 
Da nius İs veç Aka de mi ya sı nın 
“əbə di” üzv lə rin dən sa yı lır. 
Ke çən il o, “7” nöm rə li qol tuq 
kür sü sü nün sa hi bi ki mi, ədə-
biy yat üz rə No bel mü ka fat çı-
sı nın tə yin edil mə sin də iş ti-
rak edib. Mü ka fat isə, fran sız 
ya zı çı sı Pat rik Mo diano ya ve-
ri lib. 

Xa tır la daq ki, İs veç ta rix-
çi si və pub li sis ti Pe ter Enq-
lund 2009-cu il dən daimi 
və zi fə sin də fəal ça lı şır dı. Və-
zi fə dən uzaq laş sa da, o, İs veç 
Aka de mi ya sı nın üz vü ti tu lu-
nu ömür lük sax la ya caq. Enq-
lund öz xə lə fi  haq qın da blo-
qun da ya zıb: “O, çox iş gü zar 
in san dır və mən əmi nəm ki, 
xa nım Da nius bu və zi fə nin 
öh də sin dən gə lə cək”. Enq-
lund, həm çi nin İs veç ya zı çı-
sı və tən qid çi si Xo ras Enq-
dal dan al dı ğı məs lə hə ti də 
Da niusa xa tır lat ma ğı unut-
ma yıb: “Özü nü zə xə ya nət et-
mə yin!”
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Bu ya xın lar da ilk də-
fə ola raq, No-
bel mü ka-
f a  t ı  n ı n 

ədə biy yat üz rə mün sif-
lər he yə ti nə qa dın - İs-
veç ədə biy yat şü na sı və 
ta rix çi si Sa ra Da nius 
rəh bər tə yin edi lib.
İs veç Aka de mi ya sı nın 
ver di yi mə lu ma ta gö rə, 
təx mi nən 200-ə ya xın 
ya zı çı, şair və dra ma-
turq 2015-ci il də No bel 
mü ka fa tı al ma ğa id dialı-
dır. On lar dan 36 nə fə ri ilk 
də fə dir ki, bu nü fuz lu mü ka-
fa ta na mi zəd gös tə ri lib.

Frederik Beqbederin 
“Una və Selincer”i

Fran sa ya ilk də fə sə fər edən lər pa ris li qa dın la rın, heç də ya zıl-
dı ğı ki mi in cə və gö zəl ol ma dı ğı nı de yir, Ro je Va dim və Jak 
De mi nin fi lm lə rin dən məf tun ol duq la rı zə rif, la qeyd Pa ris xa-
nım la rı nı hə yat da gör mür lər. Bü tün bun lar Fran suaza Sa qa nın 

qə lə mi nin məh su lu dur. An caq bu fi  kir lə ra zı laş ma yan eru dit lər öz tə-
səv vür lə rin də ki Fran sa nı ro man lar da və Kat rin Den yo vun, Bri cit Bar-
do nun, Mi şel Mers ye nin fi lm lə rin də ax tar maq dan usan mır lar.

Müasir Fran sa nın əsas “brend eks port”u özün də ötə ri yün-
gül lü yü və sər sə ri li yi bir ləş di rən (köh nə ətir lər də ol du-
ğu ki mi) la qeyd Fre de rik Beq be der dir. Çün ki məhz o, 
“Fran sız ro ma nı” əsə rin dən düz beş il son ra, ye ni dən 
ki tab ma ğa za la rı nın piş tax ta la rın da gö rün mə yi ba-
car dı. 

Fre de rik Beq be der san ki oxu cu la rın tən qid lə ri-
ni ön cə dən hiss edə rək, Pyer Drie La Ro şel dən 
bu si ta tı gə ti rir: “Mən yal nız ta ri xi da nış maq 
is tə yi rəm. Gö rə sən, nə vaxt sa özüm dən baş qa, 
han sı sa bir möv zu da da nı şa bi lə cə yəm?” Son ra 
isə mə lum olur ki, oxu cu lar haq lı dır lar. 

Müasir ədə biy ya tı təm sil edən növ bə ti ki ta bın 
əsas məz mu nu nu bir vaxt lar ya zı çı lı ğa ye ni cə 
baş la mış Ce rom De vid Se lin cer lə Una Ni lin 
qı sa sü rən sev gi ma cə ra sı təş kil edir.. La-
kin tə biəti nə gö rə nar sis olan Beq be der 
hə mi şə haq lı dır, o, ye nə su dan qu ru 
çı xa caq. O, müx tə lif fakt la rı gö tü rür, 
on la ra öz fan ta zi ya la rı nı, uy dur ma-
la rı nı əla və edib ya zır. 

Nyu-York, 1940-cı il. Hə lə “Çov-
dar lıq da uçu rum dan qo ru yan”ı 
yaz ma mış Ce rom De vid Se lin-
cer 21, Ame ri kan dra ma tur qu, 
No bel mü ka fa tı laureatı Yu cin 
Oni lin qı zı Una isə 15 ya şın da 
idi. Gənc lə rin gö rü şü “Stork” 
ad lı məş hur klub da baş tu tur. 
Da ha son ra cəb hə yə kö nül lü yol-
la nan Se lin cer sev gi li si nin qə fi l dən 
özün dən təx mi nən 50 yaş bö yük 
olan Çar li Çap li nə ərə get mə si ni heç 
cür ba ğış la ya bil mir...

Beq be de rin ki ta bın dan bu ki çik he ka yət 
ilə bağ lı bir çox fakt lar gə tir mək olar dı. An-
caq ro man da ya zı lan la rın ək sə riy yə ti – Se-
lin cer və Una nın şəx si ya zış ma la rı be lə, ya zı-
çı tə xəy yü lü nün məh su lu dur. Çün ki Una nın 
doğ ma la rı müəl li fə mər hu mun şəx si ar xi vi-
nə bax ma ğa ica zə ver mə yib.

 “Cid di ədə biy yat la məş ğul ol maq, yox sa 
bel let ris ti ka ilə ke çin mək” sualı ya zı çı nı çox 
da na ra hat et mir. Beq be der oyun baz ki mi, 
söz lər lə si lah la nır, söz dən mak si mum is ti-
fa də edir. Onun söz lə be lə oy na ma sı nın nə-
ti cə si dir ki, oxu cu bir çox zid diy yət lə ri gö rə 
bil mir. 

An caq ya zı çı ro man da boy nu na alır ki, 
“Tvitt  er”də ki ki mi yaz mır. Da ha doğ ru su, “ta-
nı ma dı ğı adam la ra me saj gön dər mə yə ma ra ğı 
yox dur, çün ki o söz lə ri yı ğıb bir ki tab yaz maq 
olar”. Qə ri bə dir ki, Beq be de rin ya ra dı cı lı ğı 
bir çox xü su siy yət lə ri nə gö rə so sial şə bə kə is-
ti fa də çi lə ri nin ya zı lı özü nüifa də es te ti ka sı na 
bən zə yir. 

Ki tab zid diy yət lər lə (“bi ri da ha çox se vir-
sə, heç vaxt qar şı lıq lı sev gi ol ma ya caq”), da ha 
çox sət hi, an caq daim eff  ekt li sen ten si ya lar-
la (çox ol ma sı hə ya tı öl dü rü cü və da rıx dı rı cı 
edən) fi  kir lər lə (“Əgər ay li mon di li mi ki mi 
yum ru və sa rı dır sa, de mə li, bü tün hə yat “kok-
teyl”dir) do lu dur. 

Əgər əv vəl lər ya zı çı uzun çu luq et di yi nə gö-
rə abır sız lıq və sen ti men tal lıq la ayaq la şır dı sa, 
nə dən sə son ra lar, özü nü itir miş ya zı çı tə si-
ri ba ğış la yır. Bu nun nə ti cə sin də də, qo ca və 
peş man Fre de rik Beq be de rin “töv bə”si, “eti-
raf”ı sa yı lan “Una və Se lin cer” ki mi ro ma n 
ər sə yə gə lir. 

Ha zır la dı: NA RIN GÜL

gül lü yü və sər sə ri li yi bir ləş di rən (köh nə ətir lər də ol du-
ğu ki mi) la qeyd Fre de rik Beq be der dir. Çün ki məhz o, 
“Fran sız ro ma nı” əsə rin dən düz beş il son ra, ye ni dən 
ki tab ma ğa za la rı nın piş tax ta la rın da gö rün mə yi ba-

Fre de rik Beq be der san ki oxu cu la rın tən qid lə ri-
ni ön cə dən hiss edə rək, Pyer Drie La Ro şel dən 
bu si ta tı gə ti rir: “Mən yal nız ta ri xi da nış maq 
is tə yi rəm. Gö rə sən, nə vaxt sa özüm dən baş qa, 
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doğ ma la rı müəl li fə mər hu mun şəx si ar xi vi-
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da na ra hat et mir. Beq be der oyun baz ki mi, 
söz lər lə si lah la nır, söz dən mak si mum is ti-
fa də edir. Onun söz lə be lə oy na ma sı nın nə-
ti cə si dir ki, oxu cu bir çox zid diy yət lə ri gö rə 

An caq ya zı çı ro man da boy nu na alır ki, 
“Tvitt  er”də ki ki mi yaz mır. Da ha doğ ru su, “ta-
nı ma dı ğı adam la ra me saj gön dər mə yə ma ra ğı 
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Ki tab zid diy yət lər lə (“bi ri da ha çox se vir-
sə, heç vaxt qar şı lıq lı sev gi ol ma ya caq”), da ha 
çox sət hi, an caq daim eff  ekt li sen ten si ya lar-
la (çox ol ma sı hə ya tı öl dü rü cü və da rıx dı rı cı 
edən) fi  kir lər lə (“Əgər ay li mon di li mi ki mi 
yum ru və sa rı dır sa, de mə li, bü tün hə yat “kok-

Əgər əv vəl lər ya zı çı uzun çu luq et di yi nə gö-
rə abır sız lıq və sen ti men tal lıq la ayaq la şır dı sa, 
nə dən sə son ra lar, özü nü itir miş ya zı çı tə si-
ri ba ğış la yır. Bu nun nə ti cə sin də də, qo ca və 
peş man Fre de rik Beq be de rin “töv bə”si, “eti-
raf”ı sa yı lan “Una və Se lin cer” ki mi ro ma n 

Ha zır la dı: NA RIN GÜL

ya xın lar da ilk də-
fə ola raq, No-
bel mü ka-
f a  t ı  n ı n 
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veç ədə biy yat şü na sı və 
ta rix çi si Sa ra Da nius 
rəh bər tə yin edi lib.
İs veç Aka de mi ya sı nın 
ver di yi mə lu ma ta gö rə, 
təx mi nən 200-ə ya xın 
ya zı çı, şair və dra ma-
turq 2015-ci il də No bel 
mü ka fa tı al ma ğa id dialı-
dır. On lar dan 36 nə fə ri ilk 
də fə dir ki, bu nü fuz lu mü ka-
fa ta na mi zəd gös tə ri lib.

Ali təh si l al dıq dan son ra Da-
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el mi iş lə məş ğul olub. O, 
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ze tin də sil si lə ədə bi 
ya zı lar la çı xış edir. 
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turq 2015-ci il də No bel 
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dır. On lar dan 36 nə fə ri ilk 
də fə dir ki, bu nü fuz lu mü ka-

bi zim, mü ka fa ta id dia edən müəl-
li fi n sta tu su nu ləğv et mək hü-
qu qu muz var”.  An caq nə qə dər 
məx fi  ol sa da, ar tıq id diaçı la rın, 
əsa sən al man, rus və uk ray na di-
lin də ya zan müəl lifl  ər ol du ğu bəl li 
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ka zi no la rın da 
qu mar xa na 

xid mət çi si 
ki mi ça-
lı şıb.

sı və tən qid çi si Xo ras Enq-
dal dan al dı ğı məs lə hə ti də 
Da niusa xa tır lat ma ğı unut-
ma yıb: “Özü nü zə xə ya nət et-
mə yin!”

Aka de mi ya nın daimi ka ti bi, İyun ayı nın 1-də İs veç Aka- 2013-cü il dən uni ver si te tin 

Ədəbiyyat üzrə növbəti 
Nobel mükafatçısının adı 
gələn həftə elan olunacaq



Əsl ro ma lı
Man ya ni eksp res siv, çox cid di 

və hər şe yi açıq de mə yi se vən, bir 
söz lə, əsl ro ma lı idi. Be lə söh bət lər 
gə zir di ki, o, İs gən də riy yə də do ğu-
lub, ata sı mi sir li, ana sı isə ital yan dır. 
An caq akt ri sa də fə lər lə mü sa hi bə lə-
rin də de yib ki, o, Ro ma da do ğu lub, 
ata sı haq qın da heç nə bil mir. Ana sı 
isə qı zı do ğu lan dan son ra bir avst-
ri ya lı ya ərə ge dib və Mi si rə kö çüb.

An na nı ana nə nə si və ba ba sı Ro-
ma nın uc qa rın da bö yü düb. 

Gö rü nür, onu məş hur laş dı ran 
ya rat dı ğı öz pa yı nı və haq qı nı tə ləb 
edən xalq qəh rə ma nı ob raz la rı da 
elə bu ra dan qay naq la nır. 

“Elə ilk gö rüş dən cə, An na ha mı nı 
çaş dı rır dı; çox qaş qa baq lı və tə kəb-
bür lü idi. Əv vəl cə mə nə elə gəl di 
ki, An na qəs dən özü nü be lə apa rır, 
in san lar la ün siy yət qur maq is tə mir.  
Onun bu qə ri bə dav ra nı şı nı, hə rə kət-
lə ri ni heç cür ba şa düş mək ol mur du. 
An na nı hər kəs qə liz, çə tin adam ki-
mi ta nı yır dı. Mən uzun müd dət on-
dan çə ki nir dim, çün ki nə vaxt, ne cə 
reak si ya ve rə cə yi bəl li ol maz dı”. Bu 
söz lə ri məş hur re jis sor Fe de ri ko Fel-
li ni mü sa hi bə lə ri nin bi rin də de yib. 
Fel li ni An na ilə bir lik də re jis sor Ros-
se li ni nin “Mə həb bət” fi l min də çə ki-
lib. Son ra lar Fel li ni  “Ro ma” fi l min də 
An na nı epi zo dik ro la çə kib. Bu, akt-
ri sa nın ki no da axı rın cı işi olub. 

Onun qə liz xa rak te ri ni tək cə dost-
la rı, həm kar la rı yox, ta ma şa çı lar da 
hiss elə yir di. Ki no tən qid-
çi si Tu li Ke ziç – “An na 
Many ni. Doğ ru nu 
oy na maq” fi l-
min də An na 
ilə bağ lı xa-
ti rə lə ri ni 
bö lü şür:

“Bu, 1954-cü ilin yan var ayın da 
Nuovo teat rın da  baş ver di. Teatr 
ağ zı na qə dər dol muş du, par ter so-
yuq idi. Rev yu xo şu ma gəl mə di, 
ta ma şa isə zəif idi. Tə səv vü rü nü zə 
gə ti rin ki, axır da Man ya ni ram pa ya 
qaç dı və tək da ya nıb uca dan, rit mik 
şə kil də ta ma şa nı al qış la ma ğa baş-
la dı. Ta ma şa çı lar da ona qo şul du, 
al qış sə da la rı teat rı bü rü dü. An caq 
bun dan son ra  Man ya ni məm nun 
hal da uzaq laş dı”. 

İtal yan neorealiz mi nin 
mu za sı

İtal yan neorealiz mi ni An na Man-
ya ni siz tə səv vür et mək müm kün 
de yil. O, çə kil di yi ilk fi lm də cə - re-
jis sor Ro ber to Ros se li ni nin “Ro-
ma – açıq şə hər” (1946) fi l min də bu 
axı na dü şə bil di. Kann da “Qran-
pri” mü ka fa tı nı qa za nan fi lm fa-
şist lə rin Ro ma nı iş ğal et di yi döv-
rün son ay la rın dan bəhs edir.

Ek ran lar da gö rü nən tək cə ye ni döv-
rün real lı ğı de yil di, həm də xalq sim-
vo lu olan ye ni qa dın qəh rə man üzə 
çıx mış dı. Fəh lə Fran çes ko nun ni şan-
lı sı Pi na ro lu Man ya ni yə dün ya şöh-
rə ti gə tir di, gül lə lən mə səh nə si isə ki-
ne ma toq ra fi  ya da klas si ka ya çev ril di. 

Ros se li ni xa tır la yır ki, Pi na nın 
ölü mü səh nə si ni çə kən də An na 
əzil mək dən qor xur du. An caq çə ki-
liş lər baş la yan ki mi bu qor xu dan 
əsər-əla mət qal mır dı. Çə ki liş za ma-
nı An na ye rə yı xı lır və möh kəm zə-
də lə nir, di zi nin də ri si so yu lur. “O, 
rol oy na yan da hər şe yi unu dur du. 
Onun qey ri-adi gü cü də elə bun-
day dı,” – re jis sor Ro ber to Ros se li ni 
akt ri sa haq qın da be lə de yir di.

Ros se li ni bəl kə də Man ya ni nin 
hə ya tın da ona ən ya xın, ən sa diq 
ki şi olub. On la rın sev gi ro ma nı bir 
fi l min çə ki liş mey dan ça sın da baş-
la yıb. An caq on lar heç vaxt ev li 
ol ma yıb lar. On la rın ay rı lı ğı na İnq-
rid Berq man sə bəb olub. Çox qal-
ma qal lı şə kil də ay rı lan cüt lü yün 
mü na si bət lə ri uzun müd dət İta li ya 
və ABŞ mət buatı nın gün də min-
dən düş mə yib. An caq bü tün bun-
la ra rəğ mən, Ros se li ni və Man ya ni 
ömür lə ri nin so nu na qə dər ya xın 
dost ki mi qal ma ğı da ba ca rıb lar. 

Neorealiz min çi çək lən mə si nə sə-
bəb olan “Ro ma – açıq şə hər” fi l min-
dən al tı il son ra baş la nan ye ni dövr 
akt ri sa nın da kar ye ra sın da xü su si 
uğur la rı ilə yad da qa lır.  Bu na mi sal 
ki mi, xey li fi lm gös tər mək olar. Bun-
lar dan bir ne çə si Al ber to Latt  uada nın 
“Qul dur” (1946), Luc ci Dzam pa nın 
Ve ne si ya da mü ka fat qa za nan  “De-
pu tat An ce li na” (1947) və Ma rio Ka-
me ri nin 1948-ci il də ek ran laş dır dı ğı 
“Yol lar da kı ar zu lar” fi lm lə ri dir. 

Man ya ni nin hə min dövr də baş 
rol al dı ğı so nun cu ek ran əsə ri akt ri-
sa nın ya xın dos tu Lu ki no Vis kon ti-
nin 1951-ci il də çək di yi “Ən gö zəl” 
fi l mi olur. Re jis so run söz lə ri nə gö-
rə, fi lm də ki Mad len elə An na Man-
ya ni nin özü dür. 

On lar hə lə mü ha ri bə dən əv vəl 
ta nış ol muş du lar.  An na onun məş-
hur “Tu tul ma” fi l min də re jis so run 
təs diq lə di yi ki mi baş ro la çə kil mə li 
idi. An caq fi l min pro dü ser lə ri eti raz 
edir di lər, çün ki An na nı dra ma tik ifa-
çı yox, ko me dik akt ri sa sa yır dı lar. 
An na nın “Te re za-Cü mə” fi l min də-
ki ro lu ona be lə imic qa zan dır mış dı. 
Be lə lik lə, An na fi l mə də vət al sa da, 
ha mi lə ol du ğu na gö rə çə ki lə bil mir.

An caq hə min ha di sə ilə də on la-
rın dost luq la rı nın tə mə li qo yu lur.
Çə ki şib-bər ki şən, hər cür sı naq dan 
çı xan Vis kon ti və Man ya ni ömür lük 
sə da qət li dost ola raq qa lır lar. Mü ha ri-
bə il lə rin də fa şist lər Vis kon ti nin izi nə 
dü şən də Man ya ni onu öz evin də giz-
lət miş di. “Biz çox yax şı dost idik, bir-
bi ri mi zə hör mət edir dik. Ona gö rə də, 
ümu mi lik də, mü na si bət lə ri miz yax şı 
idi, hər çənd An na ya xü su si mü na si-
bət, xü su si ya naş ma tər zi la zım idi. 
Çün ki o, baş qa akt ri sa lar ki mi de yil-
di. An na da ide ya və tək lifl  ər çox idi. 
Məşq lər za ma nı, de mək olar ki, hər 
də qi qə onun ağ lı na ye ni fi  kir gə lir di – 
onu ya gə rək qə bul, ya da rədd edəy-
din. Əgər qə bul et din sə, im kan ver-
mə liy din ki, An na is tə di yi ni hə ya ta 
ke çir sin. Onun tə xəy yü lü çox zən gin 
idi, bəl kə də heç bir akt ri sa bu mə na-
da onun la mü qa yi sə olu na bil məz.” 
– Vis kon ti  “An na Man ya ni. Doğ ru nu 
oy na maq” fi l min də onu bir akt ri sa ki-
mi be lə xa rak te ri zə edib. 

Akt ri sa və re jis sor ara sın da ən 
uzun çə kən in cik lik 1956-cı il də “Le-
ti si ya ba cı ya” fi l min də ki ro lu na gö rə 
Man ya ni yə mü ka fat ve ril mə di yi Ve-
net si ya ki no fes ti va lın dan son ra olub. 
Hə min fes ti val da Vis kon ti mün sifl  ər 
he yə ti nin rəh bə ri idi. Fes ti val da ən 
yax şı qa dın ro lu na gö rə mü ka fa tı 
Re ne Kle me nin “Jer ve za” fi l min də ki 
ro lu na gö rə Ma ri ya Şel li nin al ma sı 
An na nı re jis sor dan in cik sa lır.  

İlk əc nə bi
An na Man ya ni Hol li vu da ilk də-

fə məş hur dra ma turq Ten ne si Uil-
yam sın pye si üz rə çə kil miş  “Döy-
mə li qı zıl gül” fi l min də ki Se ra fi  na 
ro lu nu ifa et mək üçün ge dir. Fil min 
re jis so ru Da niel Mann idi. 

Uil yams xü su si ola raq akt ri sa üçün 
iki dil də sse na ri va rian tı ha zır la yır: 
mətn həm in gi lis cə, həm də ital yan-
ca ya zıl mış dı. Akt ri sa nın ABŞ-da kı 
ilk işi ona Ame ri ka Ki no Aka de mi-
ya sı nın tə sis et di yi “Os kar” mü ka-
fa tı nı qa zan dır dı. An caq təq di mat 
mə ra si mi nə An na gə lə bil mə di, çün-
ki o, təy ya rə də uç maq dan qor xur du, 
gə mi ilə də vax tın da gə lib çat maq 
müm kün de yil di. O, heç bu mü ka-
fa tı qa zan dı ğı na da ina na bil mir di. 
“Os kar” mü ka fa tı al dıq dan son ra 
mü sa hi bə lə ri nin bi rin də de miş di: “ 
Sə hər saat 5-də mə nə zəng et di lər. 
Təx min edir dim ki, bu zəng “Os kar” 
mü ka fa tı ilə bağ lı ola caq, an caq dü-
şün düm ki, mə nim lə za ra fat edir lər.

Dəs tə yi gö tü rüb de dim: “Qo yun ya-
tım, sə hə rin gö zü açıl ma dan za ra fat 
et mək yax şı şey de yil”. İta li ya lı pə-
rəs tiş kar lar da həm yer li lə ri nin bu 
mü ka fa tı nı əməl li-baş lı bay ram et di-
lər və Ro ma da mü ka fa tın bö yü dül-
müş su rə ti ni çı xar dı lar.

“Döy mə li qı zıl gül” fi l min dən 
son ra Man ya ni Hol li vud da da ha 
iki fi l mə çə kil di və hər iki fi lm uğur 
qa zan dı. Corc Kyu ko run 1958-ci 
il də çək di yi “Güc lü kü lək” fi l min-
də ki Coi ro lu akt ri sa ya Ber lin ki no-
fes ti va lı nın mü ka fa tı nı qa zan dır dı.   

Ro ma ana sı
İta li ya ya qa yıt dıq dan son ra Man-

ya ni fi lm lə rə az- az çə ki lir di. Özü nün 
de di yi nə gö rə, cid di tək lifl  ər yox idi. 
Ona gö rə də, 1962-ci il də çox cü zi qo-
no ra ra Pyer Paolo Pa zo li ni nin “Ro ma 
ana sı” fi l min də çə kil mə yə ra zı laş ma sı 
heç də təəc cüb lü de yil di. 1962-ci il də 
Ve ne si ya da gu rul tu lu al qış lar la qar-
şı la nan fi lm  klas si ka sa yı lır. Am ma 
o vaxt bə zi ta ma şa çı lar per so naj la rın 
ko bud da nı şıq tər zi ni o qə dər də yax-
şı qar şı la ma dı, hətt  a fi l min ya ra dı cı la-
rı nı əx laq sız ad lan dı ran lar da var idi. 
Mə sə lə məh kə mə yə qə dər ge dib çıx sa 
da, bu itt  i ham lar məh kə mə tə rə fi n dən 
qə bul edil mə di.  An na nın öz oğ lu na 
gö rə hər yo la əl atan, özü nü al çal-
dan əx laq sız qa dın ro lu mür rək kəb-
li yi nə, dra ma tik li yi nə gö rə  akt ri sa nı 
SS Rİ ta ma şa çı sı na da ha da sev dir di. 
Bun dan bir ne çə il son ra isə Man ya-
ni ni baş ro lu oy na dı ğı, re jis sor Fran ko 
Dze fi  rel li nin ya zı çı Co van ni Ver qa nın 
pye si əsa sın da səh nə ləş dir di yi “Di şi 
ca na var” ta ma şa sı ilə qast rol sə fə ri-
nə də vət et di lər.  Mosk va ta ma şa çı sı 
pye si hey ran lıq la qar şı la dı. Teatr da kı 
prem ye ra dan son ra ta ma şa çı lar akt ri-
sa nı düz 15 də fə ge ri ça ğır dı lar. Re jis-
so run söz lə ri nə gö rə, An na ol ma say-
dı,  “Di şi ca na var” ta ma şa sı bu qə dər 
uğur lu alın maz dı. “O, səh nə də ob raz 
və real lı ğın vəh də ti ni ya rat ma ğı ba ca-
rır. Man ya ni əsl zər gər də qiq li yi lə iş-
lə yir, on da tə sa dü fi  heç nə yox dur. O 
nə edir sə, yük sək pe şə kar lıq la edir!” 
– de yə, re jis sor əla və edib.

An na Man ya ni nin ki no da so nun-
cu ro lu 1971-ci il də “Şük ran lıq ili 
keç di” fi l min də ki Te re za ob ra zı olur. 
Onun fi lm də ki tə rəf-mü qa bi li Mar-
çel lo Mast ro ya nin akt ri sa nın is te da-
dı na və sə nət də ki tə mən na sız fə da-
kar lı ğı na hey ran lı ğı nı giz lət mir di: 
“Kar ye ram da ilk də fə idi ki, bu qə-
dər hə yə can ke çi rir dim. Hə min an-
da, doğ ru su, ina nır dım ki, o, mə nim 
hə yat yol da şım dır və biz, hə qi qə tən, 
fi lm də yox, real hə yat da bu si tuasi ya-
dayıq,” – de yə, o, xa tır la yır dı. 

An na Man ya ni 1973-cü ilin sent-
yabr ayın da uzun sü rən xəs tə lik-
dən son ra və fat et di. Akt ri sa nın 
hə ya tı nın son vaxt la rın da Ro ber to 
Ros se li ni, de mək olar ki, hər gün 

ona baş çə kir di, və fa tın dan 
son ra isə dəf ni ni də 

özü təş kil et miş di. 

NA RIN GÜL
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Əsl ro ma lı “Bu, 1954-cü ilin yan var ayın da 

Onu ital yan neorealiz mi nin mu za sı ad lan dı rır dı lar. An na 
Man ya ni Ros se li ni dən tut muş Pa zo li ni yə, Re nuara və Lyu-
me tə qə dər bü tün məş hur re jis sor lar la iş lə yib. Dra ma turq 
Ten ne si Uil yams xü su si ola raq onun üçün pyes ya zıb və bu 

əsə rin ek ran va rian tı akt ri sa ya “Os kar” mü ka fa tı qa zan dı rıb.
Həm və tən lə ri onu Na na rel la ad lan dı rır dı, rus la rın sa xa ti rin də 
o, ilk növ bə də, “Ro ma ana sı” ki mi qa lıb. İta li ya da nəşr olun-
muş bir ki no en sik lo pe di ya sın da isə onun şək li nin al tın da, bö-
yük hərf lər lə, sa də cə, yal nız “AN NA” ya zı lıb.
Man ya ni elə də gö zəl de yil di, heç ka me ra da onu gö zəl gös tər-
mir di – ko bud si fət ciz gi lə ri, göz lə ri nin ət ra fın da kı qa ra köl gə-
lər ağ-qa ra lent də da ha ay dın gö rü nür dü (rəng li lent də on dan 
da be tər idi).
De yi lə nə gö rə, “Kn ya gin ya Ta ra ka no va” (1938) fil mi nin re jis so-
ru Fe dor Ot sep ilk də fə An na nı gö rən də xey li de yi nib: “Yox, bu 
si fət lə sən dən akt ri sa çıx maz. Bir bur nu na bax! Üzü nə işıq da 
sal maq ol mur: baş dan-aya ğa əy ri-üy rü sən, as sim met rik sən!”. 
An caq gə lə cək gös tər di ki, Fe dor Ot sep qə tiy yən haq lı de yil miş. 
An na nəin ki is te dad lı, ta nın mış ki noakt ri sa ol du, o, hət ta dün ya 
ki ne ma toq ra fi ya sı nın ən gör kəm li si ma la rın dan bi ri nə çev ril di.

lə ri ni heç cür ba şa düş mək ol mur du. 
An na nı hər kəs qə liz, çə tin adam ki-
mi ta nı yır dı. Mən uzun müd dət on-
dan çə ki nir dim, çün ki nə vaxt, ne cə 
reak si ya ve rə cə yi bəl li ol maz dı”. Bu 
söz lə ri məş hur re jis sor Fe de ri ko Fel-
li ni mü sa hi bə lə ri nin bi rin də de yib. 
Fel li ni An na ilə bir lik də re jis sor Ros-
se li ni nin “Mə həb bət” fi l min də çə ki-
lib. Son ra lar Fel li ni  “Ro ma” fi l min də 
An na nı epi zo dik ro la çə kib. Bu, akt-
ri sa nın ki no da axı rın cı işi olub. 

Onun qə liz xa rak te ri ni tək cə dost-
la rı, həm kar la rı yox, ta ma şa çı lar da 
hiss elə yir di. Ki no tən qid-
çi si Tu li Ke ziç – “An na 
Many ni. Doğ ru nu 
oy na maq” fi l-
min də An na 
ilə bağ lı xa-
ti rə lə ri ni 
bö lü şür:

hə yat yol da şım dır və biz, hə qi qə tən, 
fi lm də yox, real hə yat da bu si tuasi ya-
dayıq,” – de yə, o, xa tır la yır dı. 

An na Man ya ni 1973-cü ilin sent-
yabr ayın da uzun sü rən xəs tə lik-
dən son ra və fat et di. Akt ri sa nın 
hə ya tı nın son vaxt la rın da Ro ber to 
Ros se li ni, de mək olar ki, hər gün 

ona baş çə kir di, və fa tın dan 
son ra isə dəf ni ni də 

özü təş kil et miş di. 

NA RIN GÜL

Romalıların anası və ya 
gözəl olmayan gözəl

Anna Manyani
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