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Heydər Əliyev Mərkəzində
“Crac king art” və “Səməni” Beynəlxalq 

İncəsənət Sərgisi açılıb

Mar tın 18-də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin par kın da “Crac-
king Art” və “Sə mə ni” Bey nəl xalq İn cə sə nət Sər gi si nin 
rəs mi açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Hey dər Əli yev Fon du-
nun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va sər gi nin açı lış mə ra-

si min də iş ti rak edib.
Av ro pa nın məş hur “Crac king Art Group” əsər lə ri Mər kə zin par kın-

da nü ma yiş et di ri lir. “Pop-art” jan rın da kı nə həng in cə sə nət əsər lə rin-
dən iba rət sər gi IDEA (Ət raf Mü hi tin Mü ha fi  zə si Na mi nə Bey nəl xalq 
Dialoq) İc ti mai Bir li yi nin rəs mi tə rəf daş lı ğı ilə təş kil olu nub. La yi hə nin 
məq sə di Azər bay can da eko lo ji prob lem lə rin həl li nə, fl o ra və fauna nın 
qo run ma sı na diq qə ti ar tır maq dır. IDEA-nın rəh bə ri Ley la Əli ye va bu ra 
top la şan gənc lər lə bir lik də sər gi ilə ta nış olub.

Qeyd edək ki, 1993-cü il də Av ro pa nın 6 rəs sa mı - ita li ya lı Ren zo Nu-
ka ra (Ren zo Nu ca ra), Mar ko Ve ro nez (Mar co Ve ro ne se), Kik ko (Kic co), 
fran sa lı Aleks An ci (Alex An gi), bel çi ka lı Kar lo Riz zett  i (Car lo Riz zet-
ti), Vil yam Svit lav (Wil liam Sweet lo ve) bir ara ya gə lə rək “Crac king Art 
Group”u ya ra dıb lar. Bu hə rə kat bü tün səy lə ri ni müasir in cə sə nət haq-
da tə səv vür lə rin də yiş mə si nə, sə nət də so sial və eko lo ji is ti qa mət lər də 
in no va tiv me tod lar tət biq et mək lə ye ni lik ya rat ma ğa yö nəl dib.

Rəs sam lar tək rar emal edil miş və asan uti li za si ya olu nan sin te tik ma-
te rial lar dan ha zır la dıq la rı nə həng, par laq rəng li hey van fi  qur la rı ilə ic ti-
maiy yə tin diq qə ti ni ət raf mü hi tin prob lem lə ri nə yö nəl dir lər. “Crac king 
art” əsər lə ri bir tə rəf dən diq qə ti eko lo ji mə sə lə lə rə çə kir, di gər tə rəf dən 
isə ye ni tex no lo gi ya la rın tət bi qi ni nü ma yiş et di rir.

“Crac king Art Group” öz ya ra dı cı lı ğı ilə bu gü nə dək dün ya nın bir 
sı ra şə hər lə ri ni fəth edib. Qeyd olu nan əsər lər Nyu-York, Sid ney, Mi lan 
və di gər şə hər lər də nü ma yiş olu nub.

Mar tın 18-də, həm çi nin Mər kə zin par kın da ənə nə vi “Sə mə ni” sər gi-
si təq dim olu nub. Nov ruz bay ra mı ərə fə sin də ke çi ri lən sər gi də müasir 
in cə sə nət nü mu nə lə ri - sə mə ni lər nü ma yiş et di ri lib. Bu sər gi Nov ruz 
gün lə rin də iz lə yi ci lə rə bay ram əh val-ru hiy yə si ni bir lik də ya şa ma ğa və 
rəs sam la rın Nov ruz ənə nə lə ri nə mo dern ya naş ma sı nı təq dim edən in-
cə sə nət əsər lə ri ilə ta nış ol ma ğa im kan ya ra dır.

Sə mə ni tə biətin oya nı şı nı, can lan ma sı nı tə cəs süm et di rir, hə yat və 
bol luq rəm zi he sab olu nur. Qə dim də in san lar yaz qa ba ğı “Sə mə ni, sax la 
mə ni, il də gö yər də rəm sə ni” de yə rək ta xıl cü cərt mək lə bol luq, bə rə kət 
ar zu la rı nı ifa də edib lər. Əsr lər ke çib, si vi li za si ya in ki şaf edib, müx tə-
lif ta ri xi dövr lər də ya saq lar qo yu lub, la kin Azər bay can xal qı Nov ru zu 
adət-ənə nə lə ri və rəmz lə ri ilə bə ra bər ya şa da raq çağ daş döv rü mü zə qə-
dər gə ti rib çı xa rıb.

Xa tır la daq ki, Azər bay ca nın tə şəb bü sü ilə 2009-cu il sent yab rın 30-da 
Nov ruz UNES CO-nun Qey ri-Mad di Mə də ni İrs Si ya hı sı na da xil edi lib. 
2010-cu il fev ra lın 23-də isə BMT Baş Məc li si nin 64-cü ses si ya sı nın ic la-
sın da mar tın 21-i Bey nəl xalq Nov ruz Gü nü elan olu nub.

Bu ba xım dan Hey dər Əli yev Mər kə zi nin la yi hə si olan “Sə mə ni” sər-
gi si mil li adət-ənə nə lə ri mi zi, də yər lə ri mi zi ya şat maq, ye ni nəs lə çat dır-
maq la ya na şı, həm də Nov ru zun müasir in cə sə nə tin sər həd ta nı ma yan 
di li ilə da ha ge niş şə kil də təb li ğin də xü su si əhə miy yət da şı yır.

Yo la sal maq da ol du ğu muz qış fəs li so yuq, kü lək li, ya ğış lı nə fə si ilə 
özü nü son də fə gös tər mə yə ça lış sa da, Mər kə zin par kı na top la şan in-
san la rın bay ram əh val-ru hiy yə si, mil li mu si qi mi zin sə da la rı tə biətin bu 
şıl taq lı ğı na bir hə ra rət qat dı. Gənc lər sər gi lə nən in cə sə nət əsər lə ri nin 
ət ra fın da top la şır, şə kil çək di rir, fi  kir lə ri ni bö lü şür dü lər. Be lə so yuq ha-
va da mey və şi rə lə ri nin, is ti çay və qəh və nin isə öz ye ri var dı.

Təd bir çər çi və sin də iş ti rak çı lar ara sın da ke çi ri lən vik to ri na nın qa lib-
lə ri nə qiy mət li hə diy yə lər təq dim olu nub.
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Mar tın 19-da Ba kı da 
Azər bay can xal qı-
nın mil li bay ra mı 
- Nov ruz mü na si-

bə ti lə ümum xalq şən li yi ke çi ri-
lib. Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və xa nı mı Meh ri ban Əli-
ye va, ailə üzv lə ri, döv lət və hö-
ku mət nü ma yən də lə ri şən lik də 
iş ti rak edib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı, xa nı mı və 
ailə üzv lə ri əv vəl cə Qız qa la sı nın 
qar şı sın da kı mey da na gəl di lər.

Mil li ge yim li uşaq lar Pre zi dent 
İl ham Əli ye vi və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va nı Nov ruz bay ra mı mü na-
si bə ti lə təb rik et di lər.

İçə ri şə hə rin qa la di var la rı üs-
tün də və mey dan da qə dim ta ri xi-
mi zi xa tır la dan qı lınc və qal xan lı 
dö yüş çü lər da yan mış dı lar.

Də də Qor qud xe yir-dua ve rə rək, 
Nov ruz bay ra mı nın xal qı mı za ru-
zi-bə rə kət gə tir mə si ni ar zu la dı.

Mil li ge yim li uşaq lar mey dan da 
rəqs edir di lər. İn cə sə nət us ta la rı-
nın ifa sın da ba ha rı, Azər bay ca nı 
tə rən nüm edən mah nı la rın sə da sı 
ət ra fa ya yı lır, bay ram şən li yi nin 
iş ti rak çı la rın da xoş ov qat do ğu-
rur du.

Pre zi dent İl ham Əli yev Nov ruz 
ton qa lı nı alov lan dır dı.

Döv lə ti mi zin baş çı sı bay ram 
şən li yin də nitq söy lə di.

Son ra Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev və ailə üzv lə ri Də niz-
kə na rı Mil li Par ka gəl di lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı nı və xa nı mı nı 
Nov ruz bay ra mı nın əsas per so naj la-
rı olan Ko sa və Ke çəl qar şı la dı lar.

Ko sa və Ke çəl Pre zi dent İl ham 
Əli ye vi və ailə üzv lə ri ni bay ram 
mü na si bə ti lə təb rik et di lər.

Mil li Park da təş kil edi lən mil li-
mə nə vi də yər lər və id man stend-
lə ri bay ram şən li yi nə xü su si ça lar 
qa tır dı. Bu ra da öl kə mi zin müx-
tə lif böl gə lə ri ni təm sil edən öz-
fəaliy yət kol lek tiv lə ri nin çı xış la rı 
və ha zır lan mış sə nət kar lıq nü mu-
nə lə ri ma raq la qar şı lan dı. Bir tə-
rəf də isə gənc pəh lə van lar xal ça 
üzə rin də qur şaq tu tur, id man çı lar 
mə ha rət lə ri ni gös tə rir di lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və ailə üzv-
lə ri bə rə kət li Azər bay can tor pa ğın-
da ye tiş di ri lən məh sul la rın bay ram 
şən li yi çər çi və sin də təş kil edil miş 

sər gi si ilə ta nış ol du lar. Müx tə-
lif ra yon lar dan gə ti ril miş Nov ruz 
mət bə xi nin nü mu nə lə ri şən lik iş ti-
rak çı la rın da ma raq do ğu rur du.

Ulu ba ba la rı mız dan bu gün kü 
nəs lə ya di gar qa lan qə dim el sə-
nət lə ri nin nü ma yiş olun du ğu şən-
lik də, həm çi nin Nov ruz bay ra mı-
nın rəm zi olan müx tə lif şir niy yat 
nü mu nə lə ri də təq dim edi lir di.

Pre zi dent İl ham Əli yev və ailə 
üzv lə ri Azər bay can xal ça la rı nın 
nü mu nə lə ri nə də bax dı lar.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va bay ram şən li yin də “Ba kı-
2015” bi rin ci Av ro pa Oyun la rı na 
həsr olun muş stend lə rin qar şı sın-
da id man çı la rın çı xış la rı nı da iz lə-
di lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev
Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə

ümum xalq şən li yin də
iş ti rak edib

Nov ruz bay ra mı İs veç rə də də qeyd edi lib

Azər bay ca nın İs veç rə də ki sə fi r li yi və Azər bay can Res pub li-
ka sı Döv lət Neft Şir kə ti nin İs veç rə nü ma yən də li yi nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə Bern şə hə rin də Nov ruz bay ra mı mü na-
si bə ti lə təd bir ke çi ri lib.

Sə fi r Ək rəm Zey nal lı Nov ruz 
bay ra mı nın Azər bay can xal qı nın 
ən qə dim və se vim li bay ram la-
rın dan ol du ğu nu, xal qı mı zın bu 

bay ra mı hər za man əziz tut du-
ğu nu, ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
Nov ruz bay ra mı na xü su si qay ğı 
ilə ya naş dı ğı nı və Nov ru zu hər 

za man xal qı ilə bir lik də qeyd et-
di yi ni, Nov ruz bay ra mı na döv lət 
bay ra mı sta tu su ve ril di yi ni diq-
qə tə çat dı rıb. O, xal qı mı zın öz 
adət-ənə nə lə ri nə hə mi şə sa diq 
ol du ğu nu, mil li də yər lə ri mi zin 
bu gün də Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
möh kəm lən di ril di yi ni və müs tə-
qil Azər bay can döv lə ti nin məhz 
mil li də yər lə ri miz üzə rin də qu-
rul du ğu nu, mil li ideolo gi ya mı-
zın müs tə qil lik, Azər bay can çı lıq, 
müasir lik, və tən pər vər lik, mil li 
və di ni dö züm lü lü yə əsas lan dı ğı-
nı vur ğu la yıb.

Sə fi r ba ha rın gə li şi ni və tə biətin 
oyan ma sı nı tə cəs süm et di rən 
Nov ru zun xal qı mı za xoş ov qat və 
in san la ra yük sək əh val-ru hiy yə 
bəxş et di yi ni söy lə yib.

Bay ram mə ra si min də İs veç rə də 
ya şa yan və iş lə yən həm yer li lə ri-
miz, elə cə də bu ra da təh sil alan 
azər bay can lı tə lə bə lər da xil ol-
maq la təq ri bən 300 nə fər iş ti rak 
edib.



Mar tın 18-də Azər-
bay can Döv lət Aka-
de mik Mil li Dram 
Teat rın da xalq ya-

zı çı sı İl yas Əfən di ye vin “Mə nim 
gü na hım” pye si əsa sın da ha zır-
lan mış ey niad lı ta ma şa nın prem-
ye ra sı ke çi ri lib.

1967-ci il də qə lə mə alı nan pye-
sin ilk ta ma şa sı elə hə min il də Əş-
rəf Qu li ye vin qu ru lu şun da təq dim 
olu nub. Pye sin mo tiv lə ri əsa sın da 
1985-ci il də ey niad lı ek ran əsə ri 
də ya ra dı lıb. Ya rım əsr lik za man 
fa si lə sin dən son ra Aka de mik Mil-
li Dram Teat rı ye ni dən bu pye sə 
mü ra ciət edib. Bu də fə ta ma şa nın 
qu ru luş çu re jis so ru xalq ar tis ti 
Mə ra him Fər zə li bə yov, qu ru luş çu 
rəs sa mı İl ham El xa noğ lu, mu si qi 
tər ti bat çı sı Ka mil İs ma yı lov dur.

Azər TAc xə bər ve rir ki, ta ma şa-
nın təq di ma tın dan əv vəl jur na list-
lə rə mü sa hi bə ve rən, Xalq ya zı çı sı 
El çin İl yas Əfən di ye vin sə nət dün-
ya sın dan söz açıb.

Ya zı çı de yib ki, 2014-cü il də Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin mü va fi q 
Sə rən ca mı ilə İl yas Əfən di ye vin 
ana dan ol ma sı nın 100 il li yi öl kə-
mi zin hər ye rin də sil si lə təd bir lər-
lə qeyd olu nub. Yu bi ley təd bir lə ri 
UNES CO və TÜRK SOY tə rə fi n dən 
də möh tə şəm şə kil də ke çi ri lib. 
Gör kəm li ədi bin əsər lə ri ta ma şa-
ya qo yu lub və öl kə miz də elə bir 

teatr qal ma yıb ki, onun əsər lə ri nə 
mü ra ciət et mə sin. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı da bu ta ma şa nı hə min 
Sə rən ca ma uy ğun ola raq ha zır la-
yıb. Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis-
so ru Mə ra him Fər zə li bə yov uzun 
il lər İl yas Əfən di yev lə bir lik də 
iş lə yib və onun ya ra dı cı lı ğı na ya-
xın dan bə ləd olan bir sə nət kar dır. 
Bu sə bəb dən də teatr əsə rin ye ni 
qu ru luş da ha zır lan ma sı nı ona hə-
va lə edib.

Hə lə ta ma şa ya bax ma dı ğı nı de yən 
xalq ya zı çı sı El çin, bö yük sə bir siz lik-
də səh nə əsə ri nin prem ye ra sı nı göz-
lə di yi ni bil di rib: “Bi lir si niz “Mə nim 
gü na hım” İl yas Əfən di ye vin əsər lə ri 

içə ri sin də se çi lən bir pyes dir. Dü şü-
nü rəm ki, bu səh nə əsə ri ta ma şa çı la-
rın da ma ra ğı na sə bəb ola caq. Əsər-
də rol al mış is te dad lı akt yor se çi mi 
də bu nu de mə yə əsas ve rir”.

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru 
Mə ra him Fər zə li bə yov de yib: “Bu 
gün mə nim üçün bö yük bay ram-
dır. Ona gö rə ki, İl yas Əfən di ye-
vin 10-cu əsə ri nə qu ru luş ve ri rəm. 
Bun lar dan sək ki zi ədi bin sağ lı ğın-
da, iki si isə və fa tın dan son ra olub. 
Bu əsər ba le ri na nın ta le yin dən 
bəhs edir”.

Re jis sor de yib ki, əsə ri ye ni qu-
ru luş da təq dim edər kən pyes də ki 
bü tün ger çək lik lə rin ta ma şa çı ya 
çat dı rıl ma sı na ça lı şıb.

Son ra ta ma şa təq dim edi lib.
Ma raq lı səh nə yo zu mu olan, müa-

sir hə yat hə qi qət lə ri və ro man tik bir 
sev gi das ta nı nı xa tır la dan əsər də 
əsas rol la rı xalq ar tist lə ri Mə ley kə 
Əsə do va, Ha cı İs ma yı lov, əmək dar 
ar tist lər El şən Rüs tə mov, Əj dər Hə-
mi dov, Əs gər Məm mə doğ lu, Hic ran 
Nə si ro va akt yor lar Gü nel İma no va, 
Rüs təm Rüs tə mov, Lə man İma no va 
və baş qa la rı can lan dı rıb lar.

İki his sə li dra ma tik, eti raf do lu 
ta ma şa bö yük ma raq la qar şı la nıb.

3N 11(20) 20.03.2015

Martın 16-da Bakı Caz 
Mərkəzində görkəmli 
musiqiçi Vaqif Musta-
fazadənin 75 illiyinə həsr 

olunmuş konsert keçirilib.
Konsert Bakıda keçirilən “Muğam 

aləmi” IV Beynəlxalq Muğam Fes-
tivalı çərçivəsində reallaşıb.

AzərTAc xəbər verir ki, konsert-
dən əvvəl Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti Katibliyi nin rəisi, 
tarix elmləri doktoru Dilarə Sey-
idzadə Vaqif Mustafazadənin 
sənət dünyası ilə bağlı fi kirlərini 
jurnalistlərlə bölüşüb.

O deyib: “Bu gün mənim 
üçün çox əlamətdardır. Ona görə 
ki, Vaqif Mustafazadə mənim 
həmyaşıdım, həm də böyük 
müasirimdir. Hər bir azərbay-
canlı fəxr edə bilər ki, onun 
xalqının Vaqif Mustafazadə 
kimi bənzərsiz ifaçısı var. O, 
bizim gözəl muğamımızı caz-
la sintez edərək yeni bir dünya yaratdı. Elə bir dünya ki, yer üzündə musiqi 
duyumu olan insanlar onun sehrindən, cazibəsində hələ də çıxa bilmirlər”.

Bu gün dünyada Azərbaycan musiqisinə böyük marağın olduğunu 
söyləyən Dilarə Seyidzadə vurğulayıb ki, bunun da əsasında Vaqif kimi 
istedadlı, vətənsevər insanlar dayanır. Məhz onların bənzərsiz sənət 
dünyası bizim musiqimizin dünyada tanınmasına təkan verib. Vaqif 
Azərbaycan musiqisində öz izini qoyub və bu iz heç vaxt silinməyəcək.

Ölkəmizin başçısına minnətdarlığını bildirən tarix elmləri doktoru 
vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycanda musiqiyə, onun inkişafına dövlət 
səviyyəsində böyük diqqət və qayğı göstərilir.

Martın 16-nın bütövlükdə Vaqif Mustafazadəyə həsr olunduğunu söyləyən 
natiq deyib ki, bu gün İçərişəhərdə balacadan, böyüyə hamı Vaqifi n sənət 
dünyasının işığına yığı şıb. Arzu edirəm ki, bu işıq heç vaxt sönməsin, 
öləziməsin, əksinə daha da gurlansın, şöləsi çox-çox uzaqlara düşsün.

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq 
artisti Fərhad Bədəlbəyli və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rek-
toru, xalq artisti Siyavuş Kərimi də Vaqif Mustafazadə sənətinin əbədi-
yaşarlığından, bənzərsizliyindən söz açıblar.

Sonra gecəni açıq elan edən “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rahib Azəri Vaqif Mus-
tafazadəyə həsr edilmiş tədbirlərdən söz açıb.

Vurğulayıb ki, bu gün bütün iştirakçılar bir ideya ətrafında birləşiblər. 
Onlar istəyirlər ki, Vaqif Mustafazadənin doğum günü, yəni, 16 mart 
Azərbaycanda milli caz günü kimi qeyd olun sun.

Sonra tədbir əməkdar artist Mircavad Cəfərovun rəhbərlik etdiyi 
“Cəngi” caz qrupu konsert proqramı ilə davam etdirilib. Konsertdə Va-
qif Mustafazadənin əsərləri səsləndirilib.

“Mənim günahım” pyesinin 
premyerası maraqla qarşılanıb

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev mar tın 18-də 
gör kəm li mü ğən ni və Xalq ar tis ti, 
Döv lət mü ka fat la rı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma-

nı Rə şid Beh bu do vun ana dan ol ma sı nın 100 il lik yu bi le yi nin ke-
çi ril mə si haq qın da Sə rən cam im za la yıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Sə rən-
cam da 2015-ci ilin de kab rın da 
Azər bay ca nın ço xəsr lik mə də niy-
yə ti ta ri xin də bən zər siz ye ri olan 
Rə şid Beh bu do vun ana dan ol ma-
sı nın 100 il li yi nin ta mam ol ma sı 
qeyd olu nub.

Bil di ri lir ki, özü nə məx sus ifa çı-
lıq tər zi nə və hə zin li rizm ça lar lı 
ecaz kar sə sə ma lik sə nət kar tək-
ra ro lun maz ya ra dı cı lı ğı bo yun ca 
sə nət alə mi nə gə tir di yi ye ni lik lər-
lə mil li mu si qi sal na mə si ni xey li 
zən gin ləş di rib. Və tə nə və xal qa 

son də rə cə bağ lı olan sə nət kar 
dün ya nın ən məş hur teatr səh nə-
lə ri və kon sert sa lon la rın da kı rən-
ga rəng re per tuar lı say sız çı xış la rı 
ilə Azər bay can mə də niy yə ti nə ge-
niş şöh rət qa zan dı rıb.

Sə rən cam da mil li mu si qi mi zin 
in ki şa fı və təb li ğin də mü hüm xid-
mət lə ri olan Rə şid Beh bu do vun 100 
il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si ni tə min 
et mək məq sə di lə Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi nə sə nət ka rın yu bi le-
yi nə həsr olun muş təd bir lər pla nı nı 
ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək tap şı rı lıb.

Yüz iyir mi iki yaş lı aşıq 
Şəm şi rin xa ti rə si anı lıb

  “Aşıq Şəm şir” Mə də niy yət Oca-
ğı İc ti mai Bir li yin də Aşıq Şəm şi-
rin ana dan ol ma sı nın 122 il li yi nə 
həsr olun muş an ma təd bi ri ke çi-
ri lib. Təd bir gör kəm li sə nət ka rın 
1957-ci il də len tə alın mış ifa sı ilə 
baş la nıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Aşıq 
Şəm şi rin oğ lu Qən bər Şəm şi roğ lu 

ata sı ilə, doğ ma Kəl bə cə ri ilə bağ-
lı xa ti rə lə rin dən söh bət açıb.

Təd bir də Kəl bə cə rin er mə ni lər tə rə fi n dən 
iş ğa lı, 122 yaş lı Aşıq Şəm şi rin mə za rı nın da ğı-
dıl ma sı, həm və tən lə ri ki mi aşı ğın ru hu nun da 
o yer lər dən di dər gin sa lın dı ğı de yi lib.

Vur ğu la nıb ki, ha zır da Azər bay can mə-
də niy yə ti nin gənc nəs lə aşı lan ma sı is ti qa-
mə tin də fəaliy yət gös tə rən us tad sə nət ka rın 
adı nı da şı yan “Aşıq Şəm şir” Mə də niy yət 
Oca ğı İc ti mai Bir li yi Də də Şəm şi rin ir si nin 
öy rə nil mə si və təb li ği ilə bağ lı la yi hə lər hə-
ya ta ke çi rir.

zər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev mar tın 18-də 
gör kəm li mü ğən ni və Xalq ar tis ti, 
Döv lət mü ka fat la rı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma-

nı Rə şid Beh bu do vun ana dan ol ma sı nın 100 il lik yu bi le yi nin ke-

son də rə cə bağ lı olan sə nət kar 
dün ya nın ən məş hur teatr səh nə-
lə ri və kon sert sa lon la rın da kı rən-
ga rəng re per tuar lı say sız çı xış la rı 
ilə Azər bay can mə də niy yə ti nə ge-
niş şöh rət qa zan dı rıb.

Sə rən cam da mil li mu si qi mi zin 
in ki şa fı və təb li ğin də mü hüm xid-
mət lə ri olan Rə şid Beh bu do vun 100 
il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si ni tə min 
et mək məq sə di lə Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi nə sə nət ka rın yu bi le-
yi nə həsr olun muş təd bir lər pla nı nı 
ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək tap şı rı lıb.

Yüz iyir mi iki yaş lı aşıq 
Şəm şi rin xa ti rə si anı lıb
 “Aşıq Şəm şir” Mə də niy yət Oca-

ğı İc ti mai Bir li yin də Aşıq Şəm şi-
rin ana dan ol ma sı nın 122 il li yi nə 
həsr olun muş an ma təd bi ri ke çi-
ri lib. Təd bir gör kəm li sə nət ka rın 
1957-ci il də len tə alın mış ifa sı ilə 
baş la nıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Aşıq 
Şəm şi rin oğ lu Qən bər Şəm şi roğ lu 

ata sı ilə, doğ ma Kəl bə cə ri ilə bağ-
lı xa ti rə lə rin dən söh bət açıb.

Dün ya şöh rət li mü ğən ni
Rə şid Beh bu do vun 100 il lik 
yu bi le yi qeyd edi lə cək

artın 16-da Bakı Caz 
Mərkəzində görkəmli 
musiqiçi Vaqif Musta-
fazadənin 75 illiyinə həsr 

Konsert Bakıda keçirilən “Muğam 
aləmi” IV Beynəlxalq Muğam Fes-

AzərTAc xəbər verir ki, konsert-
dən əvvəl Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti Katibliyi nin rəisi, 
tarix elmləri doktoru Dilarə Sey-

O deyib: “Bu gün mənim 
üçün çox əlamətdardır. Ona görə 
ki, Vaqif Mustafazadə mənim 
həmyaşıdım, həm də böyük 

Vaqif Mustafazadənin
75 illiyi qeyd olunub



Mü sa bi qə işi ni üç mər hə lə üz-
rə apa rıb:

Bi rin ci mər hə lə də – mü sa bi-
qə yə qə bul olu nan əsər lə rin, şeir 
mətn lə ri nin ori ji na la adek vat lı ğı 
Mər kə zin dil eks pert lə ri və Mər-
kəz dən kə nar da fəaliy yət gös-
tə rən is pan, pol yak, fi n, ərəb və 
s. dil mü tə xəs sis lə ri tə rə fi n dən 
yox la nı lıb qiy mət lən di ri lib.

İkin ci mər hə lə də – dil adek-
vat lı ğı nın qiy mət lən di ril mə-
si mər hə lə sin dən son ra əsər lər 
mü sa bi qə nin for ma laş dır dı ğı 
İş çi qru pu nun – Mər kə zin bə dii 
mətn lər üz rə dil mü tə xəs sis lə-
ri ilə bə ra bər Azər bay can ədə bi 
di li üz rə kə nar eks pert lə rin mü-
za ki rə si nə ve ri lib. İş çi qru pu 115 
əsər dən 20-li yə dü şə cək əsər lə ri 
müəy yən ləş di ri lib.

Üçün cü mər hə lə də - mün sifl  ər 
he yə ti bu iyir mi əsər dən 10-lu ğu, 
da ha son ra qa lib əsər lə ri se çib.

Mü sa bi qə nin ge di şin də on lar-
la dil mü tə xəs si si, eks pert, ta nın-
mış şair və ya zı çı lar, tər cü mə çi-
lər iş ti rak edib.

Xa tır la daq ki, “Dəf(i)nə yar-
pa ğı” mü sa bi qə si 25 il dən ar tıq 
müd dət də dün ya ədə biy ya tı in-
ci lə ri nin tər cü mə si ilə məş ğul 
olan və bu il lər ər zin də dün ya 
ədə biy ya tı şe devr lə ri nin Azər-
bay can di li nə tər cü mə si ni və 
nəş ri ni hə ya ta ke çi rən Tər cü mə 
Mər kə zi nin, tər cü mə sa hə si nin 
in ki şa fı və tək mil ləş di ril mə si is-
ti qa mə tin də hə ya ta ke çir di yi ilk 
öl kə miq yas lı təd bir lər dən dir.

Təq di met mə mə ra si min də öl-
kə nin ta nın mış zi ya lı la rı, döv lət 
adam la rı, öl kə miz də bu sa hə də 
fəaliy yət gös tə rən xa ri ci qu rum-
la rın nü ma yən də lə ri, sə fi r lər, 
ədə biy yat adam la rı və me dia 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edir di lər.

Təd bi rin so nun da qa lib lə rə 
mü ka fat lar təq dim olun du.

Qa lib lə rin ad la rı nı oxu cu la rı-
mı za təq dim edi rik:

Zey nal lı  Tə vək kül Əbül fət oğ-
lu – ən yax şı nəsr əsə ri tər cü mə-
si no mi na si ya sı üz rə bi rin ci yer 
(Şer vud An der so nun “Al la hın 
qüd rə ti” he ka yə si ni ori ji nal dan 
uğur lu tər cü mə yə gö rə)

Əli  Akif  Əli  oğ lu – ən yax şı 
nəsr əsə ri tər cü mə si no mi na si-
ya sı üz rə ikin ci yer (Mayk Gelp-
ri nin “Şam ya nır dı” he ka yə si ni 
ikin ci dil dən uğur lu tər cü mə yə 
gö rə)

Ağa ya rov  Şə rif  Zi yad xan  oğ-
lu – ən yax şı nəsr əsə ri tər cü mə-
si no mi na si ya sı üz rə üçün cü yer 
(Sə ba həd din Əli nin “As falt yol” 
he ka yə si nin Azər bay can di li nə 
uy ğun laş dı rıl ma sı na gö rə).

Qu li ye va  Şə fi  qə   Ha bil  qı zı 
– ən yax şı nəsr əsə ri tər cü mə si 
no mi na si ya sı üz rə hə vəs lən di ri ci 
mü ka fat (Kons tan tin Paus tovs ki-
nin “Ala ba lıq la rın üz dük lə ri ki-
çik çay lar” he ka yə si nə gö rə).

Əli za də  Nu ri  Mət ləb  oğ lu – ən 
yax şı poezi ya nü mu nə si tər cü mə-
si no mi na si ya sı üz rə hə vəs lən di-
ri ci mü ka fat (Alek sandr Blo kun 
şeir lə ri nin tər cü mə si nə gö rə).

Qa lib lər mü sa bi qə və onun nə-
ti cə lə ri ilə bağ lı fi  kir lə ri ni “Ay dın 
Yol”a bil di rib lər:

Şə rif Ağa yar: Mən bir çox mü-
sa bi qə lər də iş ti rak et mi şəm və bir 
müd dət özüm də mü sa bi qə təş ki-
lat çı lı ğı ilə məş ğul ol mu şam. Ona 
gö rə, hər şe yin şər ti ol du ğu nu bi-
li rəm və mü sa bi qə lə rə ya zı çı üçün 
ta le yük lü mə sə lə ki mi bax mı ram. 
Əsas yaz maq dır. Mü sa bi qə lər ta-
nın maq, təb liğ olun maq üçün dür. 
Əgər yaz dı ğın və ya tər cü mə et di-
yin bir şey de yil sə, təb li ğat zi ya nı-
na iş lə yə cək, sə nin mə na sız ya zar 
ol du ğu nu da ha çox adam bi lə cək. 
Bir də, mad di tə rə fi  təq di rə la yiq-
dir mü sa bi qə lə rin. Nə qə dər ol-

ma sa, kö mək dir. Bə zi adam lar 
gənc bir tə lə bə nin Akif Əli və Şə rif 
Ağa yar dan da ha üs tün mü ka fat 
al ma sı nı bir mə na lı qar şı la ma dı lar. 
An caq bu, be lə de yil. Bu ba rə də, 
Ku lis də də yaz dım, mü sa bi qə də 
bi rin ci, ikin ci yer lər yox, bi rin ci, 
ikin ci də rə cə li mü ka fat lar ve ri lib. 
Ori ji nal dan tər cü mə üçün bi rin ci, 
ikin ci dil dən tər cü mə üçün ikin ci, 
türk di lin dən uy ğun laş ma üçün 
üçün cü də rə cə li mü ka fat lar tə sis 
olu nub. Bu nu Tər cü mə Mər kə zi-
nin səd ri Afaq Mə sud təq di met mə 
mə ra si min də söy lə di. Yə ni, mə-
nim tər cü məm yal nız türk cə dən 
uy ğun laş dır ma lar la ya rı şıb. Sa-
də cə, işin çə tin lik də rə cə si nə gö-
rə, haq lı ola raq, üçün cü mü ka fa ta 
la yiq gö rü lüb. Bu, əs lin də üçün cü 
yer yox, türk di lin dən çev ril mə lə-
rin ən yax şı sı se çi lib. Tə bii ki, qı-
sa ca üçün cü yer də de mək olar. 
Gənc bir tə lə bə nin bi rin ci mü ka-
fa ta la yiq gö rül mə si bu mü sa bi qə 
haq qın da gə lə cə yə inam aşı la yır.

Əli za də Nu ri: Fik rim cə bu mü-
sa bi qə ma hiy yət eti ba ri lə cid di və 
əhə miy yət li bir ha di sə dir. Mü sa-
bi qə nin bə dii tər cü mə sa hə sin də 
sti mul laş dı rı cı eff  ek ti ola ca ğı na 
əmi nəm. Mü sa bi qə, fi k rim cə, şə-
faf və əda lət me yar la rı çər çi və sin-
də keç di. Təş ki lat ko mi tə si nə, bu 
mü hüm ak si ya da əmə yi ke çən lə-
rə tə şək kür edi rəm. Se çil di yi mə 
gö rə də, tə bii ki, məm nun luq his-
si ke çi ri rəm.

Tə vək gül Zey nal lı: Mü sa bi-
qə də bi rin ci ye ri tut ma ğı göz lə-
mə səm də, di gər yer lər dən bi ri ni 
tu ta ca ğı ma, ən azı hə vəs lən di-
ri ci mü ka fa ta la yiq gö rü lə cə yi-
mə ina nır dım. Dü şü nü rəm ki, 
bi rin ci ye rə la yiq gö rül mə yim 
21 yaş lı tər cü mə çi üçün çox bö-
yük sti mul dur. Mən Xa ri ci Dil lər 
Uni ver si te ti nin in gi lis di li üz rə 
“Tər cü mə” fa kül tə sin də oxu yu-

ram. Elə bi li rəm ki, bu mü sa bi qə 
uni ver si te tin ye tir di yi di gər mü-
tə xəs sis lər üçün də im kan lar aça-
caq. Qeyd edim ki, mən, həm də, 
is pan di li ni bi li rəm. Hal-ha zır da 
is pan ca mətn lə rin ori ji nal dan 
tər cü mə si, de mək olar ki, yox sə-
viy yə sin də dir. Bu da tər cü mə nin 
key fi y yə ti ni aşa ğı sa lır. Gə lə cək-
də is pan ca mı da tək mil ləş di rib 
tər cü mə lər et mə yi dü şü nü rəm.

Akif Əli: Ön cə onu xü su si 
qeyd et mək is tər dim ki, Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Na zir-
lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi nin tə sis et di yi “Dəf(i)
nə yar pa ğı” mü sa bi qə si nin mü-
ka fat lan dı rı ma mə ra si mi nin 
məhz mar tın 17-də - xal qı mı zın 
ən qə dim bay ram la rın dan bi ri 
olan Nov ru zun axır çər şən bə si 
gü nün də ke çi ril mə si çox uğur la 
se çil miş za man idi. Çün ki hə min 
gün yük sək əh val da olan kö nül-
lə rə Tər cü mə Mər kə zi öz əla və 
se vinc pa yı nı qat dı. 

Onu da de yim ki, mə ra si min 
əv və lin də Tər cü mə Mər kə zi-
nin fəaliy yə ti ba rə də ve ri lən ge-
niş mə lu mat və fi l min nü ma yi şi 
yax şı mə na da sa lo na top la şan lar 
üçün göz lə nil məz ol du. Ye ni sta-
tus da qı sa müd dət də mər kə zin 
nə qə dər iş lər gör dü yü hey rət 
do ğur du. Bu iş lər, sa də cə, sta tis-
tik fakt lar  ki mi təq dim olun sa 
da, o sta tis ti ka nın ar xa sın da az 
müd dət ər zin də yük sək pe şə kar-
lıq la gö rül müş ağır ya ra dı cı lıq 
əziy yət lə ri nin da yan dı ğı nı gör-
mə mək və qiy mət lən dir mə mək 
müm kün de yil. Dün ya da ge dən 
ədə bi pro se si nə zə rə ala raq ədə bi 
əsər lə rin se çil mə si, on la rın tər cü-
mə si nin sə viy yə si nə nə za rət, çap 
pro se si nin mü rək kəb li yi və s. heç 
də asan mə sə lə lər de yil. “Duy-
ğu la rın im pe ri ya sı”nı ya zan zə rif 
bir xa nı mın ya rat dı ğı bu “Tər cü-

mə İm pe ri ya sı”, hə qi qə tən, hər 
bir və tən pər vər in san da qü rur 
do ğur du. Bu “İm pe ri ya nın” sər-
həd lə ri bü tün dün ya nı, dün ya da 
ya şa yan  xalq la rı və bu xalq la rın 
əsr lər bo yu ya rat dı ğı ədə bi-mə-
də ni də yər lə ri əha tə edir. Efi r də 
AzTv-nin  “Mə də niy yət” ka na-
lı nın gör dü yü işi çap sa hə sin də 
Tər cü mə Mər kə zi gö rür – o həm 
Azər bay ca nı dün ya ya ta nı dır, 
həm də  dün ya mə də niy yə ti ni 
Azər bay ca na gə ti rir.   

Be lə məh sul dar fəaliy yə tin da-
va mı ola raq ke çi ri lən “Dəf(i)nə 
yar pa ğı”  mü sa bi qə si nin də bə dii 
tər cü mə işi nin sta tu su nun yük-
səl mə si nə xid mət edən sə mə rə li 
la yi hə he sab edi rəm. Tər cü mə 
Mər kə zi nin di rek to ru Afaq xa nı-
mın təd bir də ki çı xı şın da ana xətt  
ki mi vur ğu la nan “pe şə kar lı ğın 

önə çə kil mə si” ama lı isə xü su si 
məm nun luq his si do ğur du. Ədə-
bi-bə dii ya ra dı cı lı ğa be lə yük sək 
qiy mə tin ve ril di yi cid di se çim 
za ma nı mə nim də ki çik zəh mə-
ti mə - Mayk Gelp ri nin “Şam ya-
nır dı” əsə ri nin tər cü mə si nə - bö-
yük qiy mət ve ril mə sin dən çox 
şa dam. Bu nun üçün Mü sa bi qə-
nin mün sifl  ər he yə ti nə sə mi mi 
tə şək kü rü mü bil di ri rəm. 

Mən ona gö rə “ki çik zəh mət” 
de yi rəm ki, mə nim 1980-lər dən 
bu ya na  həcm cə da ha bö yük  
və ya ra dı cı lıq əziy yət lə ri ba xı-
mın dan da ha ağır tər cü mə lə rim 
olub: V. Ma ya kovs ki, M. Zoş şen-
ko, Qrimm qar daş la rı, A. Hert-
sen, J.B.Mol yer, A.Sol je nit sın və 
b. An caq məhz “pe şə kar lı ğın önə 
çə kil mə di yi” kon yuk tur ya ra dı cı 
təş ki lat lar o bö yük zəh mət li iş lə-
ri “gö rə bil mə yib”. Ye ri gəl miş-
kən, onu da de yim ki, özü mün 
ən yax şı tər cü mə iş lə rim dən say-
dı ğım Ya pon ya zı çı sı Мit su ko 
Ta ka xa si nin “Kə pə nək möv sü-
mü” no vel la sı Tər cü mə Mər kə-
zi nin əmək da şı ol muş gör kəm li 
tər cü mə çi, pub li sist, gö zəl zi ya lı 
dos tu muz mər hum Na tiq Sə fə-
ro vun xe yir-duası ilə “Azər bay-
can” jur na lı nın 1980-ci il 2-ci 
sa yın da çap olun muş du və son-
ra dan bir ne çə də fə tək rar ya yın-
lan dı. Və Azər bay can di li nə ilk 
də fə tər cü mə olu nan Alek sandr 
Sol je nit sı nın “Matr yo na nın oca-
ğı” po ves ti ni  də mə nə 1990-cı il-
də Tər cü mə Mər kə zi nin “Xə zər” 
jur na lı si fa riş ver miş di... Mər-
kəz lə əmək daş lı ğın bu Nov ruz 
gün lə rin də mə nə gə tir di yi da ha 
bir ya ra dı cı lıq se vin cin dən do la-
yı Mər kə zin di rek to ru, is te dad lı 
ya zı çı mız, hör mət li Afaq xa nım 
Mə su da və onun ko man da sı na 
tə şək kü rü mü bil di ri rəm”.

Ha zır la dı: F.SOL TAN
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Qa lib lə rin ad la rı nı oxu cu la rı- ma sa, kö mək dir. Bə zi adam lar ram. Elə bi li rəm ki, bu mü sa bi qə önə çə kil mə si” ama lı isə xü su si 

“Dəf(i)nə yarpağı” Bədii 
Tərcümə müsabiqəsinin 
qalibləri elan olundu

Mü sa bi qə işi ni üç mər hə lə üz-

Ö
l kə nin bə dii tər cü-
mə sa hə si üz rə ən 
bö yük mü sa bi qə-
si nin – Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin tə sis et di-
yi “Dəf(i)nə yar pa ğı” mü-
ka fa tı nın ilk qa lib lə ri elan 
olun du. Həm çi nin “Tər cü-
mə Mər kə zi nin ki tab la rı” 
se ri ya sın dan çap olu nan 
ki tab la rın, “Xə zər” dün ya 
ədə biy ya tı jur na lı nın son 
say la rı nın təq di ma tı baş 
tut du.
Qeyd edək ki, “Dəf(i)nə 
yar pa ğı” Bə dii Tər cü mə 
mü sa bi qə si Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin tər cü mə 
sa hə si nin sti mul laş dı rıl-
ma sı üz rə təş kil et di yi ilk 
mü sa bi qə dir. Mü sa bi qə, 
Mər kəz fəaliy yə tə baş la-
yan dan az müd dət son ra, 
okt yabr ayı nın 24-də elan 
olu nub.
Tər cü mə əsər lə ri nin qə-
bu lu müd də tin də mü sa-
bi qə yə in gi lis, rus, pol-
yak, is pan, al man, fran sız, 
fin, ərəb, fars, öz bək, türk  
dil lə rin dən edi lən 115 
tər cü mə əsə ri da xil olub.



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Yə qin fi  kir ver di niz ki, bu ra qə dər 

çev ri liş dən söh bət get mə di. Çün ki 
heç kə sin Əh məd şa hı səl tə nət dən 
kə nar laş dır maq, Qa car ha ki miy yə ti ni 
de vir mək niy yə ti ol ma yıb. Yal nız Se-
yid Zi ya Əh məd şa hı kə nar laş dır maq, 
İran da da Tür ki yə ki mi res pub li ka ya-
rat maq söh bə ti ni or ta ya at mış dı. 

Qəz vin qo şu nu nun Teh ra na gəl mə-
sin dən, yə ni Rza nın öz ko man dan lı ğı 
al tın da olan qüv və lə ri pay tax ta ye-
rit mə sin dən üç-dörd gün ön cə Se yid 
Zi ya za ra fa tı bir kə na ra qo yub, Rza nı 
Əh məd şa hı və ət ra fı nı de vir mə yə, 
on la rı həbs et mə yə təş viq et miş di. 

Əl bətt  ə, Rza bu yü kün al tı na gir-
mir di, de yir di ki, mən Sul tan Əh məd 
şa ha xə ya nət et mə mək ba rə də  and 
iç mi şəm, şah mə nim və li ne mə tim dir. 
Son ra Se yid Zi ya Rza nın in gi lis mə-
mur la rı Ay run sayd, Dik son və di gər-
lə ri ilə gö rüş lə ri ni təş kil et mə yə baş-
la dı (Rza özü nün in gi lis lər lə gö rüş lə ri 
ba rə də mə nə çox da ət rafl  ı mə lu mat 
ver mir di). Atam hər bi təh si li ni Ru si-
ya da al dı ğın dan və rus tər bi yə si gör-
dü yün dən, rus la ra me yil li idi və in gi-
lis lər dən xo şu gəl mir di. O, də fə lər lə 
Se yid Zi ya nın xə tər li hə rə kət lə ri ni 
Rza nın ya dı na sa lır və onun qor xu lu 
adam ol du ğu nu di lə gə ti rir  di. 

Yu xa rı da de di yim ki mi, or ta da 
Sul tan Əh məd şa hı ha ki miy yət-
dən kə nar laş dır maq pla nı yox idi. 
Ko lo nel Smay sın Rza nın qüv və lə ri 
Teh ra na da xil olan ge cə Meh ra bad 
kən din də onun la apar dı ğı uzun 
mü za ki rə lər dən bi rin də on dan rəh-
bər lik et di yi qüv və lər dən şa ha və 
onun ət ra fı na qar şı çıx ma ya ca ğı, 
ha ki miy yət lə üz-üzə gəl mə yə cə yi, 
Əh məd şa hı kə nar laş dır maq ki mi 
ba til niy yə tə düş mə yə cə yi ba rə də 
ya zı lı vəd al ma sı da bu na sü but dur.  

İn gi lis lər Əh məd şa hı da ka zak 
qüv və lə ri nin Teh ra na doğ ru hə rə kə-
ti za ma nı ha ki miy yə tə gə tir miş di lər. 
Son ra lar eşit dim ki, in gi lis lə rin Teh-
ran da kı sə la hiy yət li nü ma yən də si 
Nür men şəx sən Əh məd şah Qa ca rın 
gö rü şü nə ge də rək ona de miş di ki, 
pay tax tın mü ha fi  zə si, qi yam çı la rın 
və bol şe vik cə miy yət lə ri nin hü cu-
nun qar şı sı nın alın ma sı üçün mir-
pənc Rza xa nın qüv və lə ri Ko lo nel 
Smay sın rəh bər li yi al tı na ve ri lə cək.

(Qeyd: Mə həm mədr za şa hın ana sı ya-
taq da ölüm aya ğın da olar kən ta ri xi ha di-
sə lə rin məğ zi nə var ma ğa ça lı şa raq R za 
şa hı o za man kı təh lü kə siz li yin qa ran tı və 
ba ni si ki mi qə lə mə ver mə yə ça lı şır. Mir-
pənc Rza xa nın əm ri al tın da olan qüv və-
nin Teh ra na da xil ol du ğu hə min bi rin ci 
saat da ca Teh ran ba za rı nı ne cə qa rət et mə-
si ba rə də mə lu mat al maq üçün 1299-cu 
il 3 is fənd (1921, 22 fev ral) çev  ri li şi haq-
qın da rəs mi mə lu ma ta ba xın. İn gil tə rə nin 
Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin “Fo 371/6403 
ko du al tın da olan sə nəd lər top lu su.)

Baş ve rən ha di sə lə rin da va mı na sə-
bəb Sul tan Əh məd şa hın və ət ra fı nın 
ba ca rıq sız lı ğı ol du. Ötən il lər də de yi-
lən və ya zı lan bü tün söz lə rin və fi  kir-
lə rin ha mı sı ya eh ti mal və gü ma na, ya 
da qə rəz və böh ta na söy kə nir. Rza nın 
rəh bər li yi al tın da olan qüv və lər Teh ra-
na da xil olan dan bir gün son ra, 1299-
cu ilin hut ayı nın 4-də (1921) Sul tan 
Əh məd şah fər man ve rə rək Rza nı or du 
ko man da nı tə yin et di və hə min ta rix-
dən Rza hər bi qüv və lə rin baş çı sı ol du.

(Qeyd: Rza xan Əh məd şa hın im za sı 
ilə or du ko man danl ğı na ça tan ki mi, yə-
ni 1299-cu ilin is fənd ayi nin 5-də (1921, 
24 fev ral) özü nün məş hur və ta ri xi “bə-
ya nat”ını ver di. Bu iy rənc sə nəd ta ri xə 
“hökm edi rəm” ki mi gü lünc ad la dü şüb. 
Ağa yi İs kən dər tə rə fi n dən ya zıl mış “Rza 
şa hın ma cə ra do lu hə ya tı” ad lı məş hur ki-
ta bın 113-cü sə hi fə sin də hə min sə nə din fo-
to su rə ti ve ri lib. Rza xan Pəh lə vi nin şəx sən 
öz im za sı ilə təs diq lən miş bə ya nat da de yi lir:

Hökm edi rəm: 
Bi rin ci mad də: Teh ran şə hə ri nin 

bü tün əha li si hər bi hökm lər qar şı-
sın da itaət kar və mü ti ol ma lı dır. 

İkin ci mad də: Şə hər də hər bi 
ko men dant lıq fəaliy yə tə baş la yır, 
gü nor ta dan son ra saat 8-dən hər-
bi adam lar dan, in zi bat çı po lis mə-
mur la rın dan baş qa şə hər də heç kəs 
gö rü nə bil məz. 

Üçün cü mad də: Hər bi qüv və lər 
və po lis mə mur la rı tə rə fi n dən asa-
yi şi və qay da-qa nu nu poz maq da 
şüb hə li bi li nən şəxs lər dər hal cid di 
cə za ala caq lar. 

Dör dün cü mad də: Bü tün qə zet-
lər və çap və rə qə lə ri döv lət təş kil 
olu na na qə dər ta ma mi lə da ya nır və 
yal nız son ra dan ve ri lə cək hökm və 
ica zə əsa sın da nəşr olu na bi lər lər.

Be şin ci mad də : A dam lar mən zil lə-
rin də və di gər qa pa lı yer lər də ol ma lı, 
kü çə də isə üç nə fər dən atıq adam bir 
yer də ol duq da cə za dəs tə lə ri tə rə fi n-
dən dər hal həbs olu na caq lar.

Al tın cı mad də: Bü tün şə rab və araq 
ma ğa za la rı mö hür lən mə li, teatr, ki no, 

fo toatel ye, qu mar klub la rı bağ lan-
ma lı dır. Sər xoş lar hər bi məh kə-
mə yə ve ril mə li dir. 

Yed din ci mad də: Döv lət təş-
kil olu na na qə dər bü tün ida rə lər 
(ər zaq de par ta men tin dən baş qa), 

döv lət qu rum la rı tə ti lə bu ra xı lır. 
Sək ki zin ci mad də: 

Yu xa rı da kı mad də lə-
rə əməl et mə yən kəs lər 
hər bi məh kə mə yə cəlb 
olu na caq və on lar ba rə-
sin də ən ağır cə za tət biq 
edi lə cək. 

Doq qu zun cu mad də: Ka zım 
xan şə hə rin ko men dan tı se çi lir və 
tə yin edi lir. O, yu xa rı da kı mad də-
lə rin hə ya ta keç mə si nə mə sul ola-
caq.  

1339-cu il cə ma diüs-sa ni ayı nın 
14-ü (1921, 23 fev ral).

Əla həz rət Rza xan
Ka zak di vi zi yo nu nun rəisi, hər bi 

qüv və lə rin baş ko man da nı)  
Rza or du ko man dan lı ğı sə la hiy-

yə ti ni ələ alan dan son ra həbs lər 
ba rə də əmr ver di. Beş yüz nə fər-
dən ar tıq var lı-kar lı ada mı, şah-
za də lə ri, keç miş na zir lə ri, üm də 
sa hib mən səb lə ri həbs et di rə rək 
zin dan la ra at dır dı. Bu həbs lər dən 
son ra Əh məd şah Se yid Zi ya nın 
baş na zir tə yin olun ma sı haq qın-
da fər man ver di. Se yid Zi ya öz 
məş hur ka bi ne ti nin təş kil et di. Bu 
ka bi net isə bir ne çə ay dan ar tıq 
da vam gə tir mə di və da ğıl dı. 

İn di bu pla nın in gi lis lər tə rə fi n-
dən nə məq səd lə qu rul du ğu nu və 
ka zak la rın Teh ra na gə ti ril mə sin də 
in gi lis lə rin nə ma ra ğı ol du ğu nu so-
ru şan la rın sual la rı na ca vab ve rək?!

Bu nun əsas sə bəb lə rin dən bi ri Se-
yid Zi ya idi. O, ka zak lar və Teh ran 
əha li si ara sın da Qəz vin də ki Bri ta-
ni ya hər bi mü qa vi mə ti nin in gi lis 
sə fi r li yi tə rə fi n dən təş kil olun ma sı 
ba rə də şaiyə ya yır dı. Se yid Zi ya nın 
bu şa yi ə lə ri yay maq da məq sə di nə 
idi? O özü de yir di ki, bu işi iran lı 
əs gər lə rin ha mı sı nın və ar xa sı nın 
məhz in gi lis lər ol du ğu nu on la rın 
bey ni nə ye rit mək üçün edir. O, is tə-
yir ki, bu yol la şa hın üzə ri nə dü şən 
və zi fə lə rin ic ra sın da in gi lis hər bi və 
si ya si rəh bər li yi nin oy na dı ğı ro lu 
diq qə tə çat dır sın və gös tər sin ki, in-
gi lis lər la zım ol du ğu an lar da dər hal 
kö mə yə ye ti şir lər. Bir söz lə, o, var 
qüv və si ilə cə miy yə tə in gi lis lə rin ən 
ya xın mütt  ə fi q ol du ğu nu sü but et-
mə yə ça lı şır dı. 

İn gi lis lə rin hər yer də ada mı var 
idi. Hətt  a Rza İran dan çı xan dan 
son ra da İran hö ku mə tin də nə qə-
dər adam la rı ol du ğu nu biz öy rə nə 
bil mə dik. Hər şe yi dö nə-dö nə yox-
la yır dı lar. Son ra lar - Mə həm mədr-
za nın ha ki miy yə ti za ma nı ba şa 
düş dük ki, hətt  a bi zim aş pa zı mız 
Sü ley man Beh bu di də in gi lis sə fi r li-
yi nin ada mı imiş. Xan Ək bər, Sər dar 
Əsəd Bəx ti ya ri, Şah pur çi və Rza nın 
eti ma dı nı qa zan mış bir çox di gər 
adam la rın in gi lis lər lə iş və sirr bir-
li yi ol du ğu gec dən-gec bi zə mə lum 
ol du. Sən de mə, on lar Rza ba rə sin də 
in gi lis lə rə mə lu mat ve rir miş lər. 

Əl bətt  ə, bu adam la rın bə zi lə ri 
Rza nın hətt  a ölüm-qa lım za ma-
nın da be lə öz lə ri nin in gi lis lər lə 
əla qə lə ri ni aş kar la ma ğa cü rət elə-
mə di lər, am ma Rza və fat edən dən 
son ra bi zim ya nı mız da nəin ki öz 
qə dim əla qə lə rin dən da nı şır, həm 
də bu nun la fəxr edir, qü rur du-
yur du lar. 

Rza or du ko man da nı olar kən 
bi zim aş pa zı mız ol muş Sü ley man 
Beh bu di son ra lar sa ray na zi ri nin 
müavi ni və zi fə si nə qə dər yük-
səl di. İn gi lis lər lə əla qə lə ri nə bax-
ma ya raq, bi zim ailə mi zə la yiq li 
kö mək lik lər et di, o, bir in san ki mi 
düz gün və sə hih adam idi.

(Qeyd: Ge ne ral Hü seyn Fər dust öz 
xa ti rə lər ki ta bın da (“Pəh lə vi sü la lə si nin 
zü hu ru və sü qu tu”) Sü ley ma nı Beh bu-
di ni kra li ça ilə (Ta cül mü lük lə) qey ri-
qa nu ni  in tim əla qə də itt  i ham edir. O, 
ya zır ki, Rza şah bu na gö rə onu bir ne çə 
də fə möh kəm kö tək lə miş di.)

Bir nü mu nə ki mi onu de yim ki, 
Rza Mo ris ada sı na, son ra lar isə 
Cə nu bi Af ri ka ya sür gün olu nar-
kən Sü ley man Beh bu di də onun la 
get di və ta ölə nə qə dər onu tən-
ha qoy ma dı. Sür gün döv rün də 
Rza nın və onun la ge dən lə rin mə-
xa ri ci üçün ay rıl mış və sait onun 
ix ti ya rı na ve ril miş di. O isə bu 
pul la rın yal nız əl li faizi ni xərc lə-
miş di. Rza nın ölü mün dən son ra 
Teh ra na qa yı dıb gə lən də, qa lan 
məb lə ği - 5,1 mil yon tü mə ni bi zə 
qay tar dı.  

Bu Beh bu di föv qə la də fə da kar 
in san idi. Hətt  a bə zi vaxt lar da Rza 
onu kö tək lə yir, ya da çək mə ilə kü-
rə yi nə vu rur du, am ma Beh bu di nin 
sə si də çıx mır dı.

(Qeyd: Hə qi qət bu dur ki, Beh bu di 
in gi lis lər tə rə fi n dən ona hə va lə edil-
miş və zi fə na mi nə Rza şa hın kö tək lə-
ri nə döz mə li olur du. Dö zür dü ki, Rza 
xa nın  ya nın da olub, onun rəf ta rı ba-
rə də sə fi r li yə mə lu mat ver sin). 

Ba şağ rı sı ver mək is tə mi rəm. Rza 
Teh ra na va rid ol du ğu gün dən və 
or du ko man da nı sə la hiy yə ti ni ələ 
ke çir dik dən son ra düz beş il mü-
ba ri zə apar dı, bü tün düş mən lə ri ni 
qət lə ye tir di, öl kə da xi lin də təh lü-
kə siz li yi bər pa et di. Be lə düş mən-
lər dən bi ri olan Ko lo nel Xo ra san da 
qi yam qal dı rıb, Xo ra san Res pub li-
ka sı elan et mək fi k ri nə düş müş dü. 
Ko lo nel avam adam la rı al da dıb 
özü nə qo şa bil miş di. O, de yir di ki, 
Xo ra sa nın əra zi si Bel çi ka nın əra zi-
sin dən iki də fə çox dur... ni yə onun 
is tiq la lı nı elan et mə yək və Xo ra sa nı 
İran dan ayır ma yaq? 

Gi lan da da Mir zə Kü çük xan Cən-
gə li və so vet lər dən gəl miş bir qrup 
in qi lab çı cüm hu riy yət elan et miş, 
məq səd lə ri dur ma dan irə li lə yə rək, 
ta le üz lə ri nə gül dü yü hal da, Teh ra-
na ge dib çıx maq idi. Azər bay can da 
da İs ma yıl ağa ad lı bir tür ki yə li kürd 
yol la rı bağ la yıb, öl kə nin hə min his sə-
si ni İran dan ayır mış dı. Cə nub da isə 
Şeyx Xə zail ad lı bir nə fər özü üçün 
müs tə qil hö ku mət qur muş və Əh va zı  
pay tax tı elan et miş di. Bir söz lə, İra nın 
hər tə rə fi  be lə bir və ziy yət də idi. Rza 
bu adam la rın ha mı sı na ça rə qıl dı, bir 
qru pu nu qət lə ye tir di, Şeyx Xə zail ki-
mi lə ri ni isə Teh ra na gə ti rib, ev dus ta-
ğı na çe vir di. Bu ma cə ra dan üç il son ra 
ye ni dən Əh məd şa hın fi  li Hin dis ta nı 
xa tır la dı, Mə həm məd Hə sən Mir zə ni 
öz ye ri nə qo yub, Fran sa ya yol lan dı. 

Yad da şım al dat mır sa, 1302-ci ilin 
(1923) qı şı idi. 

Əh məd şah ge dən dən son ra Rza-
nın qüd rə tin dən qor xu ya düş müş və 
onun qal dı ğı hal da he sab sız, ki tab sız 
bəh rə lən dik lə ri bö yük mən fəət və 
im kan lar dan məh rum ola caq la rı nı 
dü şü nən si ya sət çi lər sui- qəsd fi k ri-
nə düş dü lər və ha zır lı ğa baş la dı lar. 
Qə zet lər Qa car şah za də lə ri nin əm ri 
ilə Rza əley hi nə ma te rial lar dərc edə-
rək, xal qı hə rə kə tə təh rik edir di lər.

Ya vaş-ya vaş ülə ma lar da hə rə-
kə tə ke çir di lər. On lar da Rza ilə 
mü xa li fə tə gir miş di lər. De yir di lər 
ki, Rza Qa zi Mus ta fa Ka mal Pa şa 
(Ata türk) mə qa mı nı tək rar et mək 
is tə yir. O da cüm hur baş qan lı ğı 
seç ki si nə ça lı şır. On la rın mən ti qi nə 
gö rə isə, cüm hu riy yət is lam bö yük-
lə ri nə mü xa lif ol maq de mək idi.

(Qeyd: Əs lin də, cüm hu riy yət çi lik 
Rza xa nın hoq qa baz lıq la rın dan bi ri 
idi. Əh məd şah Fran sa da ba şı nı gir lə-
di yi vaxt Rza xan Qa car səl tə nə ti nin 
da yaq la rı nı zəifl  ət mək və bir ad dım da 
ha ki miy yə tə ya xın laş maq məq sə di ilə 
bu oyu nu or ta lı ğa at mış dı...

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

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

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

Yə qin fi  kir ver di niz ki, bu ra qə dər 
çev ri liş dən söh bət get mə di. Çün ki 
heç kə sin Əh məd şa hı səl tə nət dən 
kə nar laş dır maq, Qa car ha ki miy yə ti ni 
de vir mək niy yə ti ol ma yıb. Yal nız Se-
yid Zi ya Əh məd şa hı kə nar laş dır maq, 
İran da da Tür ki yə ki mi res pub li ka ya-

Al tın cı mad də: Bü tün şə rab və araq 
ma ğa za la rı mö hür lən mə li, teatr, ki no, 

fo toatel ye, qu mar klub la rı bağ lan-
ma lı dır. Sər xoş lar hər bi məh kə-
mə yə ve ril mə li dir. 

Yed din ci mad də: Döv lət təş-
kil olu na na qə dər bü tün ida rə lər 
(ər zaq de par ta men tin dən baş qa), 

döv lət qu rum la rı tə ti lə bu ra xı lır. 
Sək ki zin ci mad də:

Yu xa rı da kı mad də lə-
rə əməl et mə yən kəs lər 
hər bi məh kə mə yə cəlb 
olu na caq və on lar ba rə-
sin də ən ağır cə za tət biq 
edi lə cək. 

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

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

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Sonuncu İran
şahının sarayında

saraydaxili intriqalar
Məhəmməd Rza Pəhləvinin anası Bakılı Tacülmülükün xatirələri



Əv və li 5-ci sə hi fə də
1303-cü il fər vər din ayı nın 2-də 

(1925) şən bə gü nü məc lis cüm hu-
riy yət re ji mi nin mü za ki rə si ni təş kil 
et mə yi qə ra ra al mış dı. Hə min cüm-
hu riy yə tin le hi nə və əley hi nə olan lar 
məc lis qar şı sın da top laş dıq la rın dan, 
məc li sin səd ri Mö tə mə nül-mülk or du 
ko man da nı na hə min gün ax şam məc-
li sə gəl mə yə cə yi ba rə də mə lu mat ver-
miş di. La kin o, səh vən, ola da bil sin ki, 
qəs dən məc li sə gəl di və cüm hu riy yə tə 
mü xa lif olan la rın hü cu mu na mə ruz 
qal dı. Bu za man Rza xan da əs gər lə rə 
gös tə riş ver di ki, cüm hu riy yət əley hi-
nə olan la rı vu rub məc li sin hə yə tin dən 
ba yı ra at sın lar.

Əs gər lə rin hü cum la rı baş la dı. Məc-
lis bi na sı nın 2-ci mər tə bə sin də pən cə-
rə nin qar şı sın da da ya nıb Ba ha rıs ta na 
ba xan məc lis səd ri Mö tə mə nül-mülk 
ota ğın dan çı xıb pil lə kən lə rə tə rəf gəl-
di. O, pil lə kə nin ba şın da or du ko man-
da nı ilə üz-üzə gəl di və əsə bi hal da on-
dan so ruş du:

- Bu nə iş dir, siz han sı qa nu na əsa-
sən ca maatı öz evin də, öz si la hı ilə vu-
rur su nuz?!

Rza xan de di:
- Mən döv lət rəh bə ri və zi fə si nə əməl 

edi rəm: is tiq la lı qo ru maq, iğ ti şa şı ya-
tır maq mə nim və zi fəm dir.

Məc lis səd ri:
- Məc li sin sə la hiy yə ti mən də dir, sən 

rəs mi şəxs de yil sən,- de di.- İn di sə-
nin sə la hiy yə ti ni bə yan edi rəm. Se yid 
Mah mud, zəng elə, bu şəx sə qan dı raq 
ki, məc lis bu cür rəf ta rın ye ri de yil.

O, bun la rı de yib, öz ota ğı na tə rəf 
yö nəl di. 

Or du ko man da nı bu söz lə rin mü qa-
bi lin də özü nü itir di. 

Hərb çi lə rin hü cu mu da yan dı. Son-
ra Rza xan öz tə rəf da rı olan bir dəs tə 
mil lət və ki li ilə bir gə Mü şi rid-döv lə-
nin ya nı na ge də rək, on dan xa hiş et di 
ki, onun la məc lis səd ri ara sın da kı mü-
na si bət lə ri qay da ya sal sın. Mü şi rid-
döv lə Rza xa na de di:

- Məc lis səd ri haq lı dır. Çün ki 
məc lis da xi lin də kı və Ba ha rıs tan da-
kı qay da-qa nun mə sə lə si ona aid dir. 
Sə nin bu ra da xal qı döy mə yə haq qın 
yox dur.

An caq son da o, Rza xa nı üzr is-
tə mək üçün məc lis səd ri nin ya nı na 
apar dı. Ko man dan ülə ma və yer li 
rəh bər lə rin ya nın da məc lis səd rin dən 
üzr is tə di və həbs olu nan la rı azad et-
di.)

Üç il ge cə -gün düz ça lış maq dan 
və öl kə nin təh lü kə siz li yi üçün mü-
ba ri zə apar maq dan yo rul muş, xə-
ya nət lər dən, sat qın lıq lar dan əl dən 
düş müş Rza bir də fə dep res si ya 
içə ri sin də olar kən və zi fə sin dən is-
te fa ver di yi ni bil dir di. 

Be lə lik lə, bu ta ri xə qə dər Rza nın 
yal nız bir əs gər ki mi və tə nə xid mət 
et mək (!) niy yə ti güd dü yü nü özü-
nüz də gör dü nüz. Xal qın ağıl lı in san-
la rı Rza nın kə na ra çə ki lə cə yi hal da, 
məm lə kə ti iğ ti şaş la rın bü rü yə cə yi ni, 
ara qa rış dı ran la rın ye ni dən öz de şik-
lə rin dən çı xa caq la rı nı ba şa düş dük-
lə rin dən, onun ar dın ca ge dib, Rza nı 
ge ri qay tar dı lar, pe şi man lıq la rı nı bil-
di rə rək on dan üzr xah lıq et di lər.

Bu dövr də Sul tan Əh məd şah Pa ris-
də fran sız qız la rı ilə gün lə ri ni ke çi rir, 
qə zet lər də onun fran sız rəq qa sə lə ri və 
müt rüfl  ə ri ilə şə kil lə ri çap olu nur du. 

Sul tan Əh məd şa hın ya rı çıl paq fran-
sız qa dın la rı ilə şə kil lə ri nin ça pı ülə ma 
və xal qın Əh məd şa ha qar şı mü xa li-
fət çi lik hiss lə ri nin yük səl mə si nə sə bəb 
ol du. On lar bir mü səl man məm lə kə ti-
nin pad şa hı olan Sul tan Əh məd şa hın 
bu şə kil də is la mın və mü səl man la rın 
abı rı nı apar ma sın dan çox na ra zı idi lər. 

Hə min gün lər də məm lə kə tin ək sər 
nöq tə lə rin dən Teh ra na te leq ram se li 
ax ma ğa baş la dı. Qo şun bö yük lə ri, vi-
la yət və qə sə bə lə rin os tan dar la rı, hər 
si nif, qrup və dəs tə dən olan in san lar 
Rza dan bir mə na lı şə kil də Sul tan Əh-
məd şa hı azad edib, məm lə kət bö yük-
lü yü nü öz üzə ri nə gö tür mə yi is tə yir-
di. Bu na gö rə də Rza qə ra ra al dı ki, 
İran da cüm hu riy yət elan et sin və özü 
də pre zi dent ol sun. Am ma Qum ülə-
ma la rı bu na qar şı çıx dı. O za man on-
la rın söz lə ri nin avam ca maat ara sın da 
xi ri da rı çox ol du ğu üçün (!) Rza xan 
bu qə rar dan vaz keç mə li ol du. Be lə ol-
duq da qə ra ra al dı ki, hər bi və döv lət 
iş lə rin dən uzaq laş sın. 

(Qeyd: Rza xan üçil lik or du ko man-
dan lı ğı döv rün də Ab dul la xan Təh ma-
sib, Yəz dan da kı qo şu nun rəisi Pə nah 
ki mi əlal tı la rı nı vi la yət və əya lət lər də 
hər bi qüv və lə rin ba şı na gə tir miş di. 
Cüm hu riy yət çi lik oyu nu nun ge-
di şin də Rza xa nın əlal tı la rı onun 
işa rə si ilə Teh ra na te leq ram lar 
gön dər mə yə və Rza xa nı hi ma-
yə et mə yə, şəh ris tan lar da xal qı 
cüm hu riy yət çi lik oyun la rı na 
qa tıl ma ğa hə vəs lən dir mə yə baş-
la dı lar. Qu mun gör kəm li ülə ma-
la rı,alim lə ri R za xa nın bu oyu-
nu nu neyt ral laş dır maq üçün 
1303-cü ilin fər vər din ayın da 
- (1925) press-re liz yay dı.An-
caq pre zi dent li yə çat maq üçün 
 bü tün oyun lar dan çı xan Rza 
xa nın əs ha bə lə ri qu laq la rı na 
pam bıq tı xa mış dı lar. Pre zi dent-
lik xül ya sı na dü şən Rza nın 
qı zııl yu xu la rı nı alt-üst edən 
bu bə ya na tı o döv rün üç nə fər 
mər cəi-əzi mi, yə ni aya ti-əzi-
mi Əbül hə sən Mu sə vi İs fə-
ha ni, Mə həm məd Hü seyn 
Qə rə vi Na si ni və Əb dül kə-
rim Hairi Yəz di im za la mış dı.) 

Bu na gö rə də bir müd dət pay-
tax tı tərk edib, Teh ra nın şər qin də 
yer lə şən xoş ab-ha va lı, əkin çi lik və 
bağ çı lıq la məş ğul olan bir qrup er-
mə ni nin ya şa dı ğı Bu mə hən kən di nə 
get di. Mən və uşaq la rı mız da bu sə-
fər də Rza ilə bir yer dəy dik. 

Ye nə də mil lət və kil lə ri, si ya sət çi-
lər, Teh ra nın nü fuz lu şəxs lə ri Rza nı 
ra hat bu rax ma dı lar, onun ar dın ca 
gəl di lər, müx tə lif yol lar la onu Teh ra-
na qa yıt ma ğa və özü nü ye ni şah elan 
et mə yə hə vəs lən dir di lər. İran xal qı da 
Qa ca riy yə ha ki miy yə tin dən bo ğa za 
yı ğıl mış dı. Bu ailə say sız-he sab sız xə-
bis lik lər, ci na yət lər, qan lı əməl lər tö-
rət miş di. Bu əməl lər Mə həm məd xan 
Qa car dan (Kir man ca maatı nın gö zü-

nü çı xar mış-
dı), Nəs rəd din 

şah dan, Mə həm mə də li şah dan (qar-
nı nı yırt mış dı lar, on la rın əx laq sız lı ğı 
bü tün xal qın di lin də əz bər idi) baş-
la ya raq üzü bə ri gə lir di. Bu az yaş lı, 
qay ğı sız adam isə (şah nə zər də tu tu-
lur- tər cü mə çi) hər ay mil lə tin ki sə sin-
dən qırx min tü mən gö tü rüb, Fran sa-
da ba şı na şap ka qo yub gə zir, Pa ris 
ka fe lə rin də əy yaş lıq edir di.

Qa car lar döv rün də İran da ka sıb lıq, 
iq ti sa di ba xım dan qey ri-bə ra bər lik, ic ti-
mai əda lət siz lik tüğ yan edir di. Tir yək-
çi lik, nə şə xor luq hər yer də kök at mış-
dı. Yol xu cu xəs tə lik lər, tra xo ma, si fi  lis, 
ev lə ri xa ra ba qo yan di gər xəs tə lik lər 
xal qı zə lil gü nü nə sal mış dı. Bu nun qa-
rı şı lı ğın da iki yüz-üç yüz qa dı nı si ğə 
elə mək, mə şu qə sax la maq, ən də run da 
və bi run da yüz lər lə xid mət çi sax la maq 
Qa car şah la rı nın adi hə yat tər zi idi. İra-

nın bü tün müahi də lə ri (mü qa vi lə lə ri) 
Qa car la ra bağ lı idi. Otuz dörd ti ca rət və 
si ya sət mü qa vi lə si nin ha mı sı rüş vət və 

xə ya nət lə ər sə yə gəl miş di. 
So nun cu, İra nın rəs mi ix-

ra ca tı nı nə zər də tu tan 
mü qa vi lə isə xal qın 
eti raz la rı na gö rə baş 
tut ma mış dı. 

Hər şey dən 
mü hü mü isə 
Qa car lar döv-
rün də İra nın 
mü hüm və 
bar lı-bə rə kət li 
tor paq la rı nın 
pa ram-par-

ça ol ma sı idi. 
Əra zi lər his sə-
his sə İran dan 
qo pur du: Xo ra-
san tor pa ğı nın 
bir his sə si İran-
dan ay rııl mış dı, 
İran Əf qa nıs tan 
üzə rin də ha ki-
miy yə ti ni əl dən 
ver miş di, Mərv 
və Sər xəs (Sər-
xəs in di ki Türk-
mə nis tan da-
dır) iti ril miş di, 
Türk mə nis tan 
(Mərv) İran-
dan ay rıl mış dı, 
Oman və Fars 
kör fə zin də 103 
ada əl dən get-

miş di, Bə lu cis-
ta nın bir his sə si müs tə qil li yi ni bə yan 
et miş di... Bü tün bun la ra gö rə xalq və-
tən se vər, güc lü, şan-şöv kə tə ma lik, ira-
də li, əzə mət li bir in san ax ta rır dı ki, bu 
yi yə siz li yə son qoy sun və Qa car nəs li-
nin kö kü nü kəs sin. 

Pa ris də xoş gün lər ya şa yan və ay-
ba ay qırx min tü mə ni ni alan Əh məd 
şah bö töv lük də İra nı unut muş du. 
Onun şah mə su liy yə ti ni ba şa dü-
şən ya xın la rın dan bir-iki nə fər on-
dan İra na qa yıt ma sı nı xa hiş et dik də 
o, de miş di: “Pa ris də kə ləm sat maq 
İran da şah ol maq dan şə rəfl  i dir”.

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

ardı gələn sayımızda
Fars ca dan tər cü mə

et di: İb ra him QU Lİ YEV
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Üç il ge cə -gün düz ça lış maq dan 

Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

(Qeyd: Rza xan üçil lik or du ko man-
dan lı ğı döv rün də Ab dul la xan Təh ma-
sib, Yəz dan da kı qo şu nun rəisi Pə nah 
ki mi əlal tı la rı nı vi la yət və əya lət lər də 
hər bi qüv və lə rin ba şı na gə tir miş di. 
Cüm hu riy yət çi lik oyu nu nun ge-
di şin də Rza xa nın əlal tı la rı onun 
işa rə si ilə Teh ra na te leq ram lar 
gön dər mə yə və Rza xa nı hi ma-
yə et mə yə, şəh ris tan lar da xal qı 
cüm hu riy yət çi lik oyun la rı na 
qa tıl ma ğa hə vəs lən dir mə yə baş-
la dı lar. Qu mun gör kəm li ülə ma-
la rı,alim lə ri R za xa nın bu oyu-
nu nu neyt ral laş dır maq üçün 
1303-cü ilin fər vər din ayın da 
- (1925) press-re liz yay dı.An-
caq pre zi dent li yə çat maq üçün 
 bü tün oyun lar dan çı xan Rza 
xa nın əs ha bə lə ri qu laq la rı na 
pam bıq tı xa mış dı lar. Pre zi dent-
lik xül ya sı na dü şən Rza nın 
qı zııl yu xu la rı nı alt-üst edən 
bu bə ya na tı o döv rün üç nə fər 
mər cəi-əzi mi, yə ni aya ti-əzi-

nü çı xar mış-
dı), Nəs rəd din 

şah dan, Mə həm mə də li şah dan (qar-

nın bü tün müahi də lə ri (mü qa vi lə lə ri) 
Qa car la ra bağ lı idi. Otuz dörd ti ca rət və 
si ya sət mü qa vi lə si nin ha mı sı rüş vət və 

xə ya nət lə ər sə yə gəl miş di. 
So nun cu, İra nın rəs mi ix-

ra ca tı nı nə zər də tu tan 
mü qa vi lə isə xal qın 
eti raz la rı na gö rə baş 
tut ma mış dı. 

Hər şey dən 
mü hü mü isə 
Qa car lar döv-
rün də İra nın 
mü hüm və 
bar lı-bə rə kət li 

ça ol ma sı idi. 
Əra zi lər his sə-
his sə İran dan 
qo pur du: Xo ra-
san tor pa ğı nın 
bir his sə si İran-
dan ay rııl mış dı, 
İran Əf qa nıs tan 
üzə rin də ha ki-
miy yə ti ni əl dən 
ver miş di, Mərv 
və Sər xəs (Sər-
xəs in di ki Türk-
mə nis tan da-
dır) iti ril miş di, 
Türk mə nis tan 
(Mərv) İran-
dan ay rıl mış dı, 
Oman və Fars 
kör fə zin də 103 
ada əl dən get-

miş di, Bə lu cis-
ta nın bir his sə si müs tə qil li yi ni bə yan 
et miş di... Bü tün bun la ra gö rə xalq və-

Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün 

Zə lim xan YA QUB

O, bir ba şa mə nim iş ye ri mə 
gəl di. Qa pı nı açıb ərk lə 
içə ri gir di. En li kü rək li, 
tök mə bə dən li, or ta boy-

lu bir ki şi idi. Yaş lı ol sa da, al nın da, 
üzün də, si fə tin də bir də nə də ol sun 
qı rış yox idi. Ca van oğ lan ki miy di. 
Pen cə yi nin dö şü or den və me dal lar la 
do lu idi. De mək olar ki, ya xa sın da boş 
yer yox idi. Mü ha ri bə ve te ra nı ol du ğu 
ge yi min dən bi li nir di. Sa lam ver di. Elə 
bil bi zim lə bi rin ci də fə de yil, yü zün cü 
də fə gö rü şür dü. Özün dən ra zı və sər-
bəst şə kil də gös tər di yi miz yer də əy-
ləş di. Bir az o yan-bu ya na ba xan dan 
son ra üzü nü mə nə tut du:

- Xa hiş edi rəm bu yol daş lar ba yı ra 
çıx sın. Si zin lə şəx si söh bə tim var”, - 
dedi.

Bə li, yol daş lar eşi yə çıx dı. Otaq da 
iki miz qal dıq. O, stu lu nu bir az ya xı na 
çə kib mə nim lə üz bəüz otur du. Az qa-
la ağ zı nı qu la ğı ma di rə yib səs lə yox, 
nə fəs lə, pı çıl tı ilə da nış ma ğa baş la dı.

- Mə nim yet miş beş ya şım var. Mü-
ha ri bə iş ti rak çı sı yam. Və tə nin yo lun da 
can qoy mu şam. İn di də is tə yi rəm öz iş-
lə rim lə məş ğul olum. Hə yat yol da şım 
on il dən çox dur dün ya sı nı də yi şib. Bir 
oğ lum, bir qı zım var. Oğ lum ev lə nə si, 
qı zım da ərə ge də si dir. Mə nim sən dən 
bir xa hi şim var. Oğ lum ədə biy yat hə-
vəs ka rı dır. Si zin haq qı nız da bir ne çə 
mə qa lə ya zıb, çap elət di rib. Mən is tə-
mi rəm ki, onun zəh mə ti hə dər get sin, 
or ta lıq da qal sın. Mən is tə yi rəm mə nim 

oğ lum alim ol sun, alim lər cər gə si nə 
qa rış sın. Bu nun üçün siz dən kö mək 
is tə yi rəm. Ona ağ saq qal qay ğı sı la zım-
dır. Möv zu gö tür sün, im ta han la rı nı 
ver sin, ic ti maiy yət ara sın da ta nın sın. 
Onun im ta han la rı na qiy mət yaz dır. 
Siz hör mət li adam sı nız. Heç kəs si zin 
sö zü nü zü ye rə sal maz. 

Mən ba şı mı aşa ğı sa lıb fi k rə get dim. 
Hirs-hik kə mə ni boğ sa da, qə zə bi mi 
içi mə sal dım. Öz-özü mə fi  kir ləş dim: 
Bu ki şi kim di? Ni yə bi rin ci də fə gör dü-
yü adam la be lə da nı şır? Onu kim gön-
də rib mə nim ya nı ma? Yum şaq səs lə 
dil lən dim:

- Da yı, sa bah oğ lu nu mə nim ya nı-
ma gön dər, qoy onun la bir az söh bət 
edək, son ra sı na ba xa rıq.

O mə nim lə vi da la şıb otaq dan çıx dı. 
O bi ri gün iş ota ğım da ya zı ya zır dım. 

Gör düm qa pı açıl dı. Təx mi nən otuz-
otuz beş ya şın da bir oğ lan içə ri gir di:

- Mə ni atam gön də rib, - dedi. 
- Əy ləş, - de dim, əy ləş di. Ey ni ilə 

ata sı nın de di yi fi  kir lə ri oğ lan da tək rar 
elə di. De dim: 

- Ay qar daş, mən elm sa hə si nin ada-
mı de yi ləm. Mə nim sə nə nə kö mə yim 
də yə bi lər? Ki tab var, ki tab xa na var, 
alim lər var, el min qa pı la rı is te dad lı 
adam la rın üzü nə hə mi şə açıq dır.

- İki aya ğı nı bir baş ma ğa di rə di ki, siz 
mə nə kö mək elə mə li si niz. O elə da nı-
şır dı, elə bil mə nim də dəm onun də də-
si nə borc lu du. Nəy sə... Möv zu da gö-
tür dü, im ta han lar da ver di, mü da fi ə də 
elə di. Al lah kəs sin o mü da fi əni ki, o elə-
di. Alim lə ri miz mə nə sa ta şır dı ki, sən 
bu zır ra ma nı har dan bi zə ür cah elə din. 

Ara dan bir müd dət keç miş ki şi ye-

nə ya nı ma gəl di. De dim, yə qin min-
nət dar lıq elə mək üçün gə lib.

- Mə nim oğ lum alim ol du, in di is-
tə yi rəm onu ev lən di rək. Gə rək ona 
bir qız ta pa san.

- Hir sim dən içi mi ye yə-ye yə de dim:
Ay ki şi, mən heç kə sin ailə işi nə qa-

rı şa bil mə rəm. Ca van oğ lan dı, get sin 
gö zəl bir qız tap sın, onun la ailə qur sun. 
Mə nim nə işim var si zin ailə nin işin də.

Nə isə, ailə də qur du. Se vin dim ki, 
bu iş dən də be lə qur tar dıq. 

Ara dan ya rım ay keç miş ye nə ya nı-
ma gəl di. Sa lam-kə lam dan son ra növ-
bə ti xa hi şi nə keç di.

- Mə nim qı zım ev də qa lıb. Ya şı 
otu zu ke çir. Onu ərə ver mək üçün 
mə nə kö mək elə. Bir yax şı oğ lan tap, 
hə mi sə nə kö mək ol sun, hə mi mə nə.

Mən fi k rə get dim. “Oğ lu mu alim elə, 
onu ev lən dir, qı zı mı ərə ver” de yən bu 
ki şi mə ni lap höv sə lə dən çı xart dı. De-
mə yə söz tap ma dım. Nə de yim? Bu ki şi 
qır-saq qız olub ya pış mış dı ya xam dan. 
Əl çək mir di. Bir tə hər xoş dil lə onu yo la 
sal dım. Ara dan bir ay keç di, iki ay keç di, 
ki şi dən səs-sə mir çıx ma dı. De dim, yə qin 
qı zı nı ərə ve rib, ra hat la nıb. Bir gün zəng 
ol du, dəs tə yi gö tür düm. Oğ lu idi:

- Sa bah ata mın qır xı dı, si zi or da gör-
mək is tə yi rik, - de di.
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oğ lum alim ol sun, alim lər cər gə si nə Gör düm qa pı açıl dı. Təx mi nən otuz-

Qır-saq qız
(he ka yə)
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Bi zə ta nış ol ma yan ko lo ri tin, es te tik 
özü nüifa də lə rin be lə gö zəl və də qiq, 
pro fes sional lıq la qə lə mə alın ma sı, Bi-
rin ci Dün ya Mü ha ri bə si nin do ğur du-
ğu mə nə vi –p si xo lo ji iq li min dol ğun 
təs vi ri müəl li fi n par laq is te da dı nın 
gös tə ri ci si dir. İn cə sə nə tin, ədə biy ya-
tın mü ha ri bə də oy na dı ğı rol, ya zı çı-
nın bü tün təh did lə rə rəğ mən ba rış 
mis si ya sı nı so na dək da vam et dir mək 
əz mi sər rast cüm lə lər lə ifa də olu nub. 
Ya zı çı san ki hər cüm lə ni çə kic lə oxu-
cu nun bey ni nə ye ri dir.

Sveyq qə dər zən gin pa lit ra lı ya-
zı çı lar dün ya ədə biy ya tın da çox az-
dır. Svey qin mü ha ki mə lə ri hə də fi  
də qiq ni şan alır, mən tiq oxu cu nu 
di va ra di rə yir, onun əsər lə rin də  
pa te ti ka, pa fos gör mək müm kün 
de yil. O, bü tün var lı ğıy la mi li ta riz-
min əley hi nə idi. Bü tün Av ro pa nı 
böh ran bü rü dü yü vaxt da ar tıq öz 
güc süz lü yü nü hiss edə rək ar va dıy-
la bir lik də Bra zi li ya da in ti har et di.

Sveyq hə qi qə ti onun gö rün tü sün-
dən çox asan lıq la ayırd edə bi lir di. 
Az qa la min il sü rən Avs tri ya mo-
nar xi ya sı bu in sa nın gö zü qar şı-
sın da lax la dı, əmi n- a man lı ğın qı zıl 
döv rü nü gör müş ya zı çı bir dən-bi rə 
mü ha ri bə lər bu rul ğa nı na düş dü. 

O, bey nəl mi ləl mən şə li bir ailə də 
do ğul muş du. Ata sı Mo rav ya kö kən-
li idi, on la rın məs kən sal dı ğı çöl lük 
böl gə lər də yə hu di lər, kən di lər və ki-
çik bur jua ailə lə ri bir-bi ri nə uy ğun-
la şa raq ya şa yır dı lar. Svey qin ata sı  
sə na ye is teh sa lı üz rə ba ca rıq lı mü tə-
xəs sis idi. O, Şi ma li Bo he ma da ki çik 
to xu ma ema lat xa na sı aç mış, son ra-
dan ba ca rı ğı sa yə sin də bu ema lat-
xa na nı bö yük bir müəs si sə yə çe vi rə 
bil miş di. Am ma onun əsas məq sə di 
var lan maq de yil di. Sveyq ya zır dı ki, 
var lı ol maq bir yə hu di üçün sa də cə, 
bir pil lə dir, əsl hə də fə ye tiş mək üçün 
bir va si tə dir,qə tiy yən əsl hə dəf de-
yil. Bir yə hu di nin əsl is tə yi fi  kir 
dün ya sın da irə li lə mək, da ha yük sək 
mə də ni sə viy yə yə çat maq dan iba rət 
imiş. Hətt  a var lı şəxs lər öz qız la rı-
nı pul lu şəx sə de yil, sa vad lı,elm li 
gən cə ver mə yi üs tün tu tur du-
lar. Sveyq məhz be lə bir mü-
hit də bö yü yüb, bu ruh da tər-
bi yə al mış dı və haq lı ola raq da 
Vya na mə də niy yə ti ni Av ro pa nın 
xi la sı ki mi gö rür dü.

Mək təb də oxu du ğu il lə ri Sveyq be-
lə xa tır la yır: “...əli mi zə dü şən hər şe-
yi oxu yar dıq. Ki tab xa na lar dan ki tab 
alar, əli miz də ki lə ri də yiş-dü yüş edər-
dik. Ye ni olan şey lə ri ən yax şı öy rən di-
yi miz yer hə mi şə ol du ğu ki mi ka fey-
di. Bu nu an la ya bil mək üçün Vya na 
ka fe lə ri nin dün ya da ta yı-bən zə ri ol-
ma yan özü nə məx sus yer lər, hətt  a bir 
növ təh sil qu ru mu ol du ğu nu bil mək 
la zım gə lir. Vya na ka fe lə ri ha mı nın 
üzü nə açıq, ucuz, bir fi n can qəh və nin 
əvə zin də saat lar ca otu rub mü za ki rə 
aça bi lə cə yi niz, ya zı la rı nı zı ya za bi-
lə cə yi niz, kart oy na ya ca ğı nız, poç tu-
nu zu ala bi lə cə yi niz və hər şey dən 
önəm li si də say sız qə zet və jur nal 
oxu ya bi lə cə yi niz de mok ra tik ab-
ha va sı olan klub lar dı.”

Hə qi qə ti ol du ğu ki mi əha tə 
et mə yi ba car maq hər ya zı çı ya 
mü yəs sər ol mur. Bu nu ya zı mın 
əv və lin də qeyd et səm də tək rar 
et mək dən  zövq alı ram: xe yir lə 
şər, ümid lə ümid siz-
lik ara sın da daimi 
bağ lı lı ğı, ba lan sı 
o vaxt qo ru-
yub sax la-
maq müm-
kün olur 

ki, hə qi qə tin üzə rin də qə rar tu ta san. 
Sveyq hə qi qə tə bir cüm lə be lə dö nük 
çıx ma yıb. “Dü nə nin dün ya sı” ki ta bı-
nı hər kə sin oxu ma sı nı ar zu la yı ram. 
Sveyq san ki söz lə ri yaz ma yıb, bərk 
bir mad də nin üzə rin də qa zıb.  

Sveyq mü ha ri bə ni bir pa si fi st ola raq 
ana liz edir, onun mən ti qi bü tün hal-
lar da hu ma niz mə gə ti rib çı xa rır. Mü-
ha ri bə nin şid dət li vaxt la rın da o, sa vaş 
əley hi nə pyes lər ya zır dı və inad la bu 
pyes lə rin səh nə yə qo yul ma sı üçün çar-
pı şır dı. Onun ya zı çı ola raq mis si ya sı bu 
bir cüm lə ilə tam ay dın la şır:

“Mən heç vaxt  “qəh rə man” de yə 
bi lə cə yi miz şəxs lə rin tə rə fi  ni sax la-
ma mı şam.”

O, bi lir di ki, ya zı çı la rın tə rən nüm 
et di yi bu qəh rə man lıq la rın ar xa sın da 
yüz lər lə, min lər lə, bəl kə də mil yon-
lar la in san me yit lə ri da ya nır. Bu cür 
ya naş ma ağac tap ma yan da özü nə 
do la şan dü şün cə tər zi nin tam əley hi-
nə idi. Mü ha ri bə lər bi tir, am ma son-
ra lar bu do la şıq kə lə fi  heç cür aç maq 
ol mur. Mü ha ri bə də qəh rə man ol mur, 
bü tün hal lar da məğ lub olan in san dır.

 Sveyq bü tün əsər lə rin də in sa nın 
dün ya nı sa vaş lar la de yil, mə-

də niy yət lə fəth edə bi lə-
cə yi ni qə tiyy yət lə ya zır. 
Məhz bu na gö rə də dün-
ya nı təh did edən növ bə ti 
sa vaş təh lü kə si onun hə-
ya tı na son qoy du. O, mü-

ha ri bə yə ölü müy lə 
eti raz et di...  

KƏ NAN 

Bi zə ta nış ol ma yan ko lo ri tin, es te tik Mək təb də oxu du ğu il lə ri Sveyq be-

Qəh rə man lı ğın 
əleyhinə olan ya zı çı

dır. Svey qin mü ha ki mə lə ri hə də fi  
də qiq ni şan alır, mən tiq oxu cu nu 
di va ra di rə yir, onun əsər lə rin də  
pa te ti ka, pa fos gör mək müm kün 
de yil. O, bü tün var lı ğıy la mi li ta riz-
min əley hi nə idi. Bü tün Av ro pa nı 
böh ran bü rü dü yü vaxt da ar tıq öz 
güc süz lü yü nü hiss edə rək ar va dıy-
la bir lik də Bra zi li ya da in ti har et di.

Sveyq hə qi qə ti onun gö rün tü sün-
dən çox asan lıq la ayırd edə bi lir di. 
Az qa la min il sü rən Avs tri ya mo-
nar xi ya sı bu in sa nın gö zü qar şı-
sın da lax la dı, əmi n- a man lı ğın qı zıl 
döv rü nü gör müş ya zı çı bir dən-bi rə 
mü ha ri bə lər bu rul ğa nı na düş dü. 

O, bey nəl mi ləl mən şə li bir ailə də 
do ğul muş du. Ata sı Mo rav ya kö kən-
li idi, on la rın məs kən sal dı ğı çöl lük 
böl gə lər də yə hu di lər, kən di lər və ki-
çik bur jua ailə lə ri bir-bi ri nə uy ğun-
la şa raq ya şa yır dı lar. Svey qin ata sı  
sə na ye is teh sa lı üz rə ba ca rıq lı mü tə-
xəs sis idi. O, Şi ma li Bo he ma da ki çik 
to xu ma ema lat xa na sı aç mış, son ra-
dan ba ca rı ğı sa yə sin də bu ema lat-
xa na nı bö yük bir müəs si sə yə çe vi rə 
bil miş di. Am ma onun əsas məq sə di 
var lan maq de yil di. Sveyq ya zır dı ki, 
var lı ol maq bir yə hu di üçün sa də cə, 
bir pil lə dir, əsl hə də fə ye tiş mək üçün 
bir va si tə dir,qə tiy yən əsl hə dəf de-
yil. Bir yə hu di nin əsl is tə yi fi  kir 
dün ya sın da irə li lə mək, da ha yük sək 
mə də ni sə viy yə yə çat maq dan iba rət 
imiş. Hətt  a var lı şəxs lər öz qız la rı-
nı pul lu şəx sə de yil, sa vad lı,elm li 
gən cə ver mə yi üs tün tu tur du-

bi yə al mış dı və haq lı ola raq da 
Vya na mə də niy yə ti ni Av ro pa nın 

nu zu ala bi lə cə yi niz və hər şey dən 
önəm li si də say sız qə zet və jur nal 
oxu ya bi lə cə yi niz de mok ra tik ab-
ha va sı olan klub lar dı.”

Hə qi qə ti ol du ğu ki mi əha tə 
et mə yi ba car maq hər ya zı çı ya 
mü yəs sər ol mur. Bu nu ya zı mın 
əv və lin də qeyd et səm də tək rar 
et mək dən  zövq alı ram: xe yir lə 
şər, ümid lə ümid siz-
lik ara sın da daimi 
bağ lı lı ğı, ba lan sı 
o vaxt qo ru-
yub sax la-
maq müm-
kün olur 

dün ya nı sa vaş lar la de yil, mə-
də niy yət lə fəth edə bi lə-
cə yi ni qə tiyy yət lə ya zır. 
Məhz bu na gö rə də dün-
ya nı təh did edən növ bə ti 
sa vaş təh lü kə si onun hə-
ya tı na son qoy du. O, mü-

ha ri bə yə ölü müy lə 
eti raz et di...  

KƏ NAN 

Son za man lar tez-tez zö kəm olu ram, 
hə kim de yir im mu ni tet az lı ğın-
dan dır, çox lu al ma ye. Özü də 
elə-be lə hə kim yox ha! Dərd də 

on dan gə lir, də va da. Bəd bəxt lik dən mer-mey və ilə heç 
aram yox dur. Am ma da va-dər man dan sa, ye nə al ma yax-
şı dır. İlk in sa nın cən nət dən qo vul ma ğı na sə bəb olan 
al ma mə nim çün mis tik mey və yə çev ri lib. Na ğıl la rın so-
nun da hə mi şə göy dən üç al ma dü şür. Məm məd Araz de-
yir di ki, “üç al ma dü şə cək, üç al ma göy dən; dörd al ma 
dü şər sə, bi ri bi zim di...”

Göy dən nə vatx sa dör dün cü al ma da bo nus ki mi düş sə, 
bi zim na ğı lı mız da ger çək olar. Bə zən bö yük lə rin də na ğı la 
eh ti ya cı olur, iza hı nı “Al ma nı diş lə yən lər” ya zı sın da yaz-
mı şam; o ya zı da üç al ma var, dör dün cü sü yox du. Heç bu 
ya zı da da onu ax tar ma yın. Dör dün cü al ma in sa na ya şa nıl-
mış öm rün mü ka fa tı ki mi gön də ri lir. Bu qı zıl al ma nı in san 
ya şa dı ğı öm rün ba rı-bəh rə si ki mi əlin də-ov cun da əziz lə-
yir. Öz ba ğı nın bə hə ri ni dad maq da hər bağ ba na nə sib ol-
mur. İl lah da söz sə nə tin də...

***
Rəsm lə sö zün ara sın da qal mı şam. Bil mi rəm han sın dan 

baş la yım. Bu gün lər də Me tin İrk sa nın “Sev mək za ma nı” 
fi l mi nə bax dım. Fil min qı sa məz mu nu nu ya zım. Ha lil ad lı 
bir rəng saz iş lə di yi ev lər dən bi rin də di var da bir qa dı nın 
rəs mi ni gö rür, bu rəs mə aşiq olur və şə kil də ki qa dı nı gör-
mək üçün bir il ər zin də də fə lər lə giz lin cə hə min evə da xil 
olub saat lar la rəs min önün də da ya nır. Bir gün rəsm də ki 
qa dın evə gə lər kən Ha li lin sir ri nin üs tü açı lır. Ha li lin bu 
föv qə la də sev gi si qa dı nı duy ğu lan dı rır və o da qar şı sın da-
kı ki şi yə vu ru lur. La kin Ha lil qa dı nı rədd edir, ona “mən 
sə nin rəs mi nə aşi qəm, özü nə yox, lüt fən, rəs min lə mə nim 
ara ma gir mə” de yir. O za man la rın türk ki no sun da bir sı ra 
özəl lik lə riy lə fərq lə nən bu fi lm müəy yən sə bəb lər üzün-
dən uğur qa za na bil mə sə də çox-çox il lər son ra bu uğu ru 
ya xa la ya bil di. Bu fi l mi seyr edər kən Sə ba həd din Əli nin 
“Xəz pal to lu ma don na”sı na aşiq ol muş Raif əfən di ni xa-
tır la dım. Bir də Or han Pa mu kun “Giz li üz” sse na ri sin də kı 
fo toq ra fı... Çək di yi fo to la ra xü su si mə na ver mə yə ça lı şan 
fo toq raf san ki gör dü yü yu xu nu xa tır la ma ğa ça lı şır. İtir di yi 
qa dı nı yu xu sun da mı gör müş dü?

“Qa ra ki tab”ın bət nin dən do ğan bu sse na ri haq da Or-
han Pa muk özü be lə ya zır: “Qə zet par ça la rı na, üz şə kil lə ri-
nə ba xa-ba xa göz dən itən qəh rə ma nı mız he ka yə yə “Qa ra 
ki tab”dan çı xıb gəl di”. Gənc fo toq ra fın çək di yi şə kil lər də 
sev di yi in sa nı ax ta ran qa dın və ona aşiq olan fo toq raf. Qa-
dı nın fo toq raf üçün bu rax dı ğı me saj: “Dur ma, sə fər et di-
ya ri-qəl bə”. Bü tün ta le siz lə rin üzü nü bir-bi ri nə bən zə dən 
til si mi çöz mə yin cə biz bu rəsm lə rin ener ji mən bə yi ni ta pa 
bil mə yə cə yik. Son da fo toq raf ax tar dı ğı qa dı nı qəlb lər şə-
hə rin də ta pır və hə mi şə lik iti rir. Öm rü nü üz lər və saat lar 
ara sın da ke çi rən qa dın ona “ax tar dı ğın üz mən de yi ləm” 
de yir. Rəs mi nə aşiq ol du ğu muz üz lə ri ürək lə ri mi zin şə hə-
rin də ax ta rı rıq və bə zən itir di yi mi zi ta par kən hə qi qət şil lə 
ki mi üzü mü zə də yir: o de yil miş!..

***
Yal nız lıq te ma sı nı mü tə ma di iş lə yən iki rəs sa mı xa tır la-

dım. Bi ri  sə nət ya şa mı nı bü tün lük lə yal nız lı ğa həsr et miş 
Ed var Hop per, di gə ri isə Pier re Bon nard.

Bon nard evin dən çö lə çıx ma yan rəs sam lar dan idi. O, xa-
nı mı ilə bir evə qa pı lıb uzun bir za man müd də tin də bir gə 
ya şa yıb lar. Bon nard öz xa nı mı nın ək si ni nə az, nə çox 400 
tab lo da iş lə yib! Dü şü nür sən ki, öz xa nı mı ilə bu qə dər iç-
içə ikən Bon nard ne cə yal nız ola bi lər di?

Xa nı mı  bu rəsm lə rin heç bi rin də otaq da əri nin onun rəs-
mi ni çək di yi nin fər qin dəy miş ki mi gö rün mür, san ki çöl-
dən yad bir adam gə lib kə nar dan onun rəs mi ni çə kir miş 
ki mi dav ra nır.

Am ma Bon nard özü hər rəs min də bir xə ya lat ki mi gö rü-
nür və “mən va ram” de mək is tə yir. Giz li üz isə mə lək lər 
ki mi özü nü gös tər mir. Mə lək lə rin gö zə gö rün mə si qi ya mə-
tin il kin əla mət lə rin dən dir. On da bü tün sir lər açı la caq… 

Kənan
HACI

Giz li
üz dən
üç kadr

Qəh rə man lı ğın Qəh rə man lı ğın 

Me muar oxu maq mə nim üçün qar şı sıalın maz bir is tək dir. Son 
dövr lər xey li say da me muar ədə biy ya tı oxu mu şam. Oxu du-
ğum  me muar ədə biy ya tı nın coğ ra fi  əha tə dairə si də ge niş dir. 
Mə sə lən, ötən ilin ya yın da Pab lo Ne ru da nın xa ti rə lə ri ni İran 

şa hı Rza Pəh lə vi nin bi rin ci xa nı mı ol muş Föv ziy yə nin xa ti rə lə riy lə ey ni 
vaxt da oxu muş dum. On dan əv vəl Fə rəh Pəh lə vi nin “Xa ti rə lər. Yı xı lan re ji-
min və bit mə yən eş qin he ka yə ti” ki ta bı nı oxu muş dum.
Son ra Əziz Ne si nin  “Bir sür gü nün anı la rı”nı, Əziz Şə ri fi n, Ab dul la Şai-
qin xa ti rə lə ri ni, ar dın ca Ste fan Svey qin “Dü nə nin dün ya sı. Bir av ro pa lı-
nın xa ti rə lə ri” ki ta bı nı oxu dum.
S. Svey qin ki ta bı me muar ədə biy ya tı nın ən gö zəl ör nək lə rin dən dir. İn-
di yə qə dər oxu du ğum me muar lar için də mə nim üçün ən ma raq lı sı, ən 
yax şı sı ol du bu ki tab.



Qə dim türk lər ara sın da “Ər gə-
nə kon” ki mi ta nı nan, ilin də yiş di-
yi ni, ba ha rın gəl mə si ni, tə biətin qış 
yu xu sun dan ayıl dı ğı nı gös tə rən bu 
bay ra mın adı bu gün türk xalq la-
rı ara sın da müx tə lif şə kil də səs lə-
nir. Mə sə lən, qır ğız lar da “nooruz”, 
öz bək lər də “nov ruz”, qa zax lar da 
“nov ruz, nauruz”, uy ğur lar da “no-
ruz, nov ruz”, azər bay can lı lar da 
“nov ruz, (no ruz), noy ruz”, Krım ta-
tar la rın da “nav rez”, Ka zan ta tar la-
rın da “neuruz”, Bal kan türk lə rin də 
“mev riz”, Yu qos la vi ya türk lə rin də 
“sul ta nı nav rız”, Kipr türk lə rin də 
“mart do ku zu”, Ana do lu türk lə rin-
də “Sul ta ni nev ruz (nev ruz sul tan)”, 
“mart do ku zu, mart bo zu mu” və s.

Türk xalq la rı ara sın da Nov ruz 
bay ra mı nın ke çi ril mə si məz mun 
ba xı mın dan ey ni ol sa da, şə kil cə 
müx tə lif dir. Bu ba xım dan mə ra-
sim lə rin ke çi ril mə si ni şər ti ola raq 
üç əsas qis mə ayır maq olar: Mər-
kə zi Asi ya, Ön Asi ya, Şər qi Av ro pa.

Mər kə zi Asi ya qis mi nə Qa za-
xıs tan, Si bir, Al tay və Şi mal-Qər bi 
Çin türk lə ri - uy ğur lar da xil dir. Bu 
əra zi də bay ram şən lik lə ri, əsa sən, 
aşa ğı da kı şə kil də ke çi ri lir: Bay ram 
gü nü əha li kənd-kənd, oba-oba göy 
çə mən lik lər də, çay kə na rın da top-
la şır, ça lır, oxu yur, oy na yır. “Daş 
qa zan” de yi lən bö yük çən lər də 
“bay ram aşı” bi şi ri lir. Bu ye mə yə 
bə zən “ge cə” də de yi lir və əsa-
sən, buğ da dan ha zır la nır. Qa ran-
lıq düş dük dən son ra ton qal lar 
qa la nır və üzə rin dən hop pa-
nır lar. Bay ram şən lik lə ri nin 
əsas tər kib his sə lə rin dən 
bi ri də at ya rış la rı, “ke-
çi qap dı” oyu nu dur. Bu 
gün lər də aşıq lar xalq 
qar şı sın da çı xış edir, 
Nov ruz mah nı la rı, 
“Ər gə nə kon”, “Ma-
nas” və baş qa das-
tan lar dan par ça-
lar oxu yur lar.

Ön Asi ya qis mi nə şər ti ola raq 
Şər qi Ana do lu nu, Qaf qaz böl gə si-
ni, Cə nu bi Azər bay ca nı və Öz bə-
kis ta nı da xil et mək olar. Bu əra zi də 
bay ra mın ke çi ril mə sin də İran ənə-
nə lə ri nin tə si ri nə zə rə çar pır. La kin 
türk ənə nə lə ri üs tün lük təş kil edir.

Bay ra ma ha zır lıq bir ay əv vəl 
baş la yır. Ev də, hə yət-ba ca da sə li-
qə-səh man ya ra dı lır, bay ram üçün 
ye miş tə da rü kü gö rü lür, sə mə ni 
buğ da sı is la dı lır, hər çər şən bə “üs-
kü” - ton qal lar qa la nır. Dör dün-
cü “üs kü” axır çər şən bə yə tə sa-
düf edir. Bu gün də, bay ram gü nü 
ol du ğu ki mi, müx tə lif ye mək lər 
ha zır la nır, xon ça lar qu ru lur. Bay-
ram ax şa mı, sə hər tez dən hər kəs 
əzi zi nin, qo hum-əq rə ba sı nın qəb-
ri ni zi ya rət edir. Qu ran oxut du rur, 
mə za rın ət ra fı nı sə li qə yə sa lır, ora 

bay ram ye mi şi qo yur. Gü nor ta dan 
son ra şən lik lər baş la yır. Hə min ax-
şam hər adam öz ailə si ilə süf rə ar-
xa sı na yı ğı şır, müx tə lif ye mək lər, 
şir ni lər, ye miş lər ha zır la nır. Bay ram 
xon ça sı nın ət ra fın da ailə üzv lə ri nin 
sa yı qə dər şam yan dı rı lır. Bay ra mın 
sə hə ri gü nü ha mı tə zə pal tar ge yir, 
bir-bi ri nin evi nə qo naq ge dir. Ca-
van lar dəs tə-dəs tə top la şır, oxu yur, 
yal lı ge dir lər. Aşıq lar, kən dir baz lar, 
akt yor lar öz mə ha rət lə ri ni gös tə rir-
lər. Bu gün kü sən lər ba rış ma lı, kim-
sə kim sə nin qəl bi ni qır ma ma lı dır.

Bu bay ram döv rün də çox lu 
oyun lar möv cud dur – Ko sa-ko sa, 
qa pı pus ma, ba ca-ba ca, şal sal la ma, 
su ya üzük at ma, xan oyu nu və s. 
Bü tün bu oyun lar ba ha rın gəl mə si, 
tə biətin oyan ma sı, yaz-tar la iş lə ri-
nin baş lan ma sı ilə əla qə dar dır.

Ko sa-ko sa oyu nu oy na yan ca-
van lar dəs tə ilə ev lə ri gə zir, oxu-
yur, oy na yır, müx tə lif ta ma şa lar 
gös tə rir və bu nun mü qa bi lin də ər-
zaq və şir niy yat top la yır lar. Son ra 
on lar bir lik də bu top la nan ər za ğı 
ye yib, şən lə nir lər.

Ön Asi ya və Şər qi Av ro pa əra zi-
sin də ya şa yan türk lər - qa qauz lar, 
Krım, Bol qa rıs tan, Yu qos la vi ya, 
Kipr türk lə ri və s. ba har bay ra mı nı 
müx tə lif şən lik lər, oyun lar, mah-
nı lar la qar şı la yır lar. Hər bir kənd 
(Kipr də isə bir ne çə kənd) ya bö yük 
bir mey dan da, ya da kən din kə na-
rın da kı çə mən lik də bir ye rə top la şır, 
ümu mi ye mək mə ra si mi ilə bay ra-
mı qeyd edir lər. Bu əra zi də yaz çi-
çək lə ri mü hüm rol oy na yır. On la rı 
bol luq, sağ lam lıq, xoş bəxt lik rəm zi 
ki mi ya xın adam la ra ba ğış la yır, saç-
la ra ta xır lar. Bay ram mü na si bə ti ilə 
yu mur ta bo ya yır lar. Bun la rın bir 
his sə si ni ailə üzv lə ri nə, di gər his sə-
si ni isə bay ra mı təb rik et mə yə gə lən 
gənc lə rə, uşaq la ra ve rir lər.

Nov ruz mü na si bə ti ilə bi şi ri lən 
ye mək lər müx tə lif dir və əsa sən 
mə həl li xa rak ter da şı yır. Mə sə lən, 
Krım da to yuq və to yuq şor ba sı, 
Yu qos la vi ya da “ka ra vay” ad lı çö-
rək, hö rük şə kil li kö kə, qu zu bu du 
və qu ru lob ya dan ha zır lan mış xü-
su si xö rək bi şi ri lir. Süf rə lə ri bay-
ram xö rək lə ri və şir niy yat la bə-
zə dil miş ev lə rin qa pı la rı bay ram 
gün lə ri bü tün qo naq la rın üzü nə 
açıq olur.

Nov ruz İran xalq la rı nın əsas 
bay ra mı dır. Rəs mi təq vi mə gö rə, 
bu bay ram həm də ye ni ilin baş-
lan ğı cı na - fər vər din ayı nın 1-nə 
(21 mart) tə sa düf edir.

İran da Nov ruz la bağ lı ən mü hüm 
mə ra sim lər dən bi ri “axır çər şən bə”dir 
(fars ca: “Çə har şən be - su ri”). Bu mə ra-
sim ilin so nun cu çər şən bə ge cə si ke-
çi ri lir. Hə min ax şam uşaq dan tut muş 
bö yü yə qə dər, ha mı ti kan kol la rı nı və 
odu nu bir ye rə top la yıb ton qal qa la-
yır, de yib gü lə-gü lə odun üs tün dən 
o yan-bu ya na at la nır lar. Hər də fə tul-
la nan da ton qa la mü ra ciət lə de yir lər: 
“Mə nim sa rı lı ğım sə nə keç sin, sə nin 
qır mı zı lı ğın mə nə!” Bu pro ses ton-
qal sö nüb qur ta ra na dək da vam edir. 
Adə tə gö rə, ton qa lı sön dür mək ol-
maz, o özü ya nıb qur tar ma lı dır.

“Axır çər şən bə”nin ma raq lı ün-
sür lə rin dən bi ri də “qu laq fa lı”dır. 
Be lə ki, hə min ax şam adam lar kü-
çə də, adə tən, dörd yol ay rı cın da 
da ya nıb niy yət edir lər və yol ötən-
lər dən eşit dik lə ri tə sa dü fi  söz lər lə 
bu niy yə tin hə ya ta ke çib-keç mə yə-
cə yi ni müəy yən ləş di rir lər. 

“Axır çər şən bə” ax şa mı ki min evin-
də xəs tə si var sa, bir qab və çöm çə gö-
tü rüb ev dən çı xır. Hər han sı bir qa pı-

ya ya xın la şıb üzü nü ör tür, heç bir söz 
de mə dən çöm çə ilə qa pı nı dö yür. Ev 
sa hi bi gə rək çı xıb onun əlin də tut du-
ğu qa ba ye mək, ya pul qoy sun. Qa ba 
qo yul muş ye mə li şey lə ri yı ğıb xəs tə-
yə ve rir lər ki, şə fa tap sın.

İran da Nov ruz bay ra mı na bir 
ne çə gün qal mış ha mı evi ni tö-
kür, yə ni xal ça-pa la zı çı xa rıb yax-
şı-yax şı çır pır, otaq la rı tə miz lə yir, 
şü şə lə ri si lir, mis qab la rı sür tüb 
ağar dır. Boş qab lar da sə mə ni əkir, 
gül dan da nər giz şi ti li bas dı rır lar.

Ye ni il ax şa mı hə ya ta ke çi ri lən 
ən mü hüm mə ra sim adı “s” (“sin”) 
hər fi  ilə baş la yan yed di şe yin (fars ca 
bu na “həft-sin” de yir lər) süf rə yə dü-
zül mə si dir. Bun lar aşa ğı da kı lar dır: 

sen ced (iy də), su maq, sir kə, sün bül, 
səb zi (gö yər ti), sir (sa rım sıq) və 

sə mə ni. Bu adə tin kök lə ri is lam-
dan əv vəl ki dövr lə rə ge dib çı-

xır və yed di mə lə yin adı ilə 
bağ lı dır. Yed di “sin”in dü-
zül dü yü süf rə nin ba şı na 
güz gü qo yur lar. Güz-
gü nün hər iki tə rə fi  nə 

şam dan lar dü zür və 
on lar da ailə də olan 

uşaq la rın sa yı qə-
dər şam yan dı-
rır lar. Bun dan 
əla və, süf rə-
yə Qu ran, iri 

t ə n  d i r 
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Qə dim türk lər ara sın da “Ər gə-

Aida İMAN QU Lİ YE VA,
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru

Qar lı və so yuq qış dan son ra tə biətin dir çə li şi nin, ilıq ba ha-
rın gə li şi nin rəm zi olan Nov ruz bay ra mı qə dim dövr lər dən 
Şərq xalq la rı na ya di gar qa lan ən nə cib, xoş əh val-ru hiy-
yə li, se vim li bay ram lar dan bi ri dir. Ba har bay ra mı xe yir xah 

hiss lə rin, in sa ni duy ğu la rın, mərd li yin və dost lu ğun tə rən nü mü 
bay ra mı dır; ru zi bay ra mı, əmək bay ra mı dır; Nov ruz tə miz lik, saf-
lıq, gö zəl lik bay ra mı dır.
Mə həm məd Əmin Rə sul za də ya zır ki, qə dim İran rə va yət lə rin də 
Nov ru zun gə li şi Cəm şi din tax ta çıx ma sı ilə əla qə lən di ri lir. Gu ya 
Cəm şid dün ya nın hər tə rə fi ni gə zib Azər bay ca na gə lib, bu di ya-
rı hər yer dən çox bə yə nə rək gün do ğa na ba xan yük sək bir tə pə də 

taxt qur du rub və tac qoy ma mə ra si mi ni bu ra da ke çi rib. Gü nə şin şüala rı şa hın daş-qaş la bə-
zən miş taxt-ta cı na, li ba sı na dü şüb nu ra qərq edib. Elə bu na gö rə də, şa hın adı nın “Cəm” 
(Sul tan, pad şah) sö zü nün so nu na “şid” (pəh lə vi di lin də “şüa” de mək dir) əla və olu nub və bu 
əf sa nə vi şah ta ri xə Cəm şid, yə ni “Nur sa çan pad şah” adı ilə da xil olub. Hə min gün bö yük 
bay ram şən lik lə ri ke çi ri lib və bu gün Ye ni gün (Nov ruz) elan edi lib. Be lə lik lə, Nov ruz bay ra mı 
ye ni gü nün, ye ni ilin, ye ni hə ya tın baş lan ğı cı bay ra mı olub.
Ya xın və Or ta Şər qin bir çox öl kə lə rin də bu bay ram əziz və sə bir siz lik lə göz lə ni lən bir mə-
ra sim ki mi qeyd edi lir. Tə biətə si ta yiş lə, tə biətin qış yu xu sun dan ayıl ma sı ilə bağ lı olan 
Nov ru zun mə ra sim lə ri qə dim ta ri xə ma lik dir və za man keç dik cə bu mə ra sim lər şa man lıq, 
atəş pə rəst lik, is lam ki mi din lə rin və eti qad la rın tə si ri nə ti cə sin də də yi şib, ye ni-ye ni ele-
ment lər lə zən gin lə şib.

bə zən “ge cə” də de yi lir və əsa-
sən, buğ da dan ha zır la nır. Qa ran-
lıq düş dük dən son ra ton qal lar 
qa la nır və üzə rin dən hop pa-
nır lar. Bay ram şən lik lə ri nin 
əsas tər kib his sə lə rin dən 
bi ri də at ya rış la rı, “ke-
çi qap dı” oyu nu dur. Bu 
gün lər də aşıq lar xalq 
qar şı sın da çı xış edir, 
Nov ruz mah nı la rı, 
“Ər gə nə kon”, “Ma-
nas” və baş qa das-
tan lar dan par ça-
lar oxu yur lar.

zül mə si dir. Bun lar aşa ğı da kı lar dır: 
sen ced (iy də), su maq, sir kə, sün bül, 

səb zi (gö yər ti), sir (sa rım sıq) və 
sə mə ni. Bu adə tin kök lə ri is lam-

dan əv vəl ki dövr lə rə ge dib çı-
xır və yed di mə lə yin adı ilə 

bağ lı dır. Yed di “sin”in dü-
zül dü yü süf rə nin ba şı na 
güz gü qo yur lar. Güz-
gü nün hər iki tə rə fi  nə 

şam dan lar dü zür və 
on lar da ailə də olan 

uşaq la rın sa yı qə-
dər şam yan dı-
rır lar. Bun dan 
əla və, süf rə-
yə Qu ran, iri 

t ə n  d i r 

Ön Asi ya qis mi nə şər ti ola raq 
Şər qi Ana do lu nu, Qaf qaz böl gə si-
ni, Cə nu bi Azər bay ca nı və Öz bə-
kis ta nı da xil et mək olar. Bu əra zi də 

bay ram ye mi şi qo yur. Gü nor ta dan 
son ra şən lik lər baş la yır. Hə min ax-
şam hər adam öz ailə si ilə süf rə ar-
xa sı na yı ğı şır, müx tə lif ye mək lər, 
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çö rə yi, üzə rin də ya şıl yar paq olan 
bir ka sa su, bir şü şə gü lab da qo yu-
lur. Bü tün bun lar dan is ti fa də et mək-
lə müəy yən edil miş qay da da tə zə il 
üçün fal açı lır, niy yət edi lir.

İl təh vil ol duq dan son ra hər bir ailə-
də ki çik lər bö yük lə ri təb rik et mə yə 
ge dir lər və bö yük lər də on la ra bay-
ram hə diy yə si ve rir lər. Nov ruz da kü-
sü lü lər ba rı şır lar, əda vət lər unu du lur.

Nov ruz bay ra mın da şir niy yat-
dan, mey və və çə rəz dən ge niş is ti-
fa də olu nur. İran lı lar Nov ruz üçün 
öz lə ri nə məx sus çə rəz ha zır la yır-
lar: püs tə, ba dam, fın dıq, bal qa baq 
və ye miş to xu mu, no xud bir yer də 
qa rış dı rı lıb qov ru lur, son ra üs tü nə 
duz lu su sə pi lir və ye yi lir.

Ənə nə yə gö rə, bay ram 13 gün 
da vam edir və bu müd dət ər zin də 
adam lar bir-bi ri nin evi nə qo naq ge-
dir, bay ram hə diy yə lə ri apa rır lar. 
Ye ni ilin 13-cü gü nü xü su si şə kil də 
qeyd olu nur ki, bu na “Siz dəh be-
dər” (“On üçün qo vul ma sı”) de yi lir. 
13 rə qə mi nəhs sa yıl dı ğı üçün hə-

min gün ha mı ev dən çı xır, çə mən-
lik lər də, dağ lar da, çay kə nar la rın da, 
me şə lər də gə zi şir, ye yib-içir, şad lıq 
edir, müx tə lif mu si qi alət lə ri nin mü-
şa yiəti ilə rəqs edir lər. Bu və ziy yət 
ge cə ya rı sı na ki mi da vam edir və 
yal nız bun dan son ra ca maat ev lə-
ri nə da ğı lır. Be lə lik lə, 13-cü gü nün 
“uğur suz lu ğu” ev lər dən “qo vu lur”.

İran lı lar ye ni ili im kan da xi lin də 
müt ləq tə zə pal tar da qar şı la ma ğa 
ça lı şır, ev də ki köh nə, çat la mış sax-
sı qab la rı sın dı rıb atır, ye ni lə ri ni 
alır lar, ən fə qir ailə lər be lə, bü tün 
im kan la rı nı sərf edir lər ki, bay ram 
süf rə lə ri sə li qə li və zən gin ol sun.

Or ta əsr ərəb ta rix çi si Əl-Məq ri zi-
nin “əl-Xi tat” əsə rin də ver di yi mə lu-
ma ta əsa sən, Nov ruz bay ra mı Ab-
ba si lər xi la fə ti döv rün də VIII əsr dən 
baş la mış ərəb Şər qin də yaz bay ra mı 
ki mi qeyd edil mə yə baş la yıb. Xə li fə 
əl-Mə mu nun (813-833) gös tə ri şi nə 
əsa sən, Nov ruz bay ra mı nın ic ra sı 
onun ha ki miy yə ti döv rün də qa nu ni 
şə kil alıb. Bə zi xə li fə lər bu bay ra mın 

ge niş şə kil də qeyd olun ma sı üçün 
hər cür şə rait ya ra dıb lar. Be lə ki, 
Nov ruz bay ra mı gün lə rin də ca maat 
xə li fə ni bay ram mü na si bə ti lə təb rik 
edir, ona hə diy yə lər gə ti rir di.

Nov ruz bay ra mı nın ilk gün lə rin-
də xalq için dən bir nə fə ri “Əmi ru-
nov ruz” elan edib bay ra mı ida rə 
et mə yi ona tap şı rır dı. Hə min adam 
üzü nə un və ya əhəng çə kib qır mı-
zı və ya sa rı xə lət ge yi nər, uzun qu-
la ğa mi nib şə hə rin kü çə lə ri ni gə zib 
var lı lar dan hə diy yə lər top la yar dı. 
Nov ruz bay ra mı gün lə rin də hər 
yer də od yan dı rı lır, adam lar bir-bi-
ri nin üs tü nə su çi lə yir di lər.

Bay ram şən lik lə rin də xə li fə lər də 
ya xın dan iş ti rak edir di lər. Xə li fə nin 
sa ra yın da qu ru lan bu şən lik lər Or ta 
əsr lər də Qər bi Av ro pa öl kə lə rin də 
ke çi ri lən kar na val la rı xa tır la dır dı. 
Bu gün lər xal qın müx tə lif tə bə qə lə ri 
xon ça lar dü zəl dib sa ra ya gə lir və xə-
li fə ni, onun ailə si ni təb rik edir di lər. 
Xə li fə isə on la ra hə diy yə, pul pay la-
yar mış. Bu şən lik lə ri kar na val şən lik-

lə ri nə ya xın laş dı ran cə hət lər dən bi ri 
bu ra da iş ti rak edən lə rin üz lə ri nin 
ni qab la, mas ka ilə ör tü lü ol ma sı idi. 
892-ci il də ha ki miy yə tə gə lən xə li fə 
əl-Mö tə did bu mə ra si mi qa da ğan 
edib. Be lə bir qa da ğa nın qə bul edil-
mə sin də or to dok sal din xa dim lə ri 
də müəy yən rol oy na yıb lar. On la rın 
fi k rin cə, bay ram gün lə ri od yan dır-
maq, su çi lə mək zər düş ti li yin qa lı ğı 
ki mi qiy mət lən di ri lir di.

Müasir dövr də Nov ruz bay ra-
mı nı Mi sir ərəb lə ri də qeyd edir lər.

Mi sir də ya zın gə li şi “Şəm mu-n-
nə sim” - yaz və ar tım, məh sul dar lıq 
bay ra mı ilə bağ lı müx tə lif mə ra sim 
və ayin lə rin ic ra sı ilə qeyd edi lir. Mi-
sir li alim Əh məd Ruş di Sa leh ta ri xi 
mən bə lə rə is ti nad edə rək gös tə rir ki, 
bu bay ram öz ge ne zi si nə gö rə xain 
qar da şı Set tə rə fi n dən öl dü rül müş 
su və nə ba tət al la hı Ozi ri sin ye ni-
dən hə ya ta qa yıt ma sı, di ril mə sin dən 
bəhs edən qə dim Mi sir mi fi  ilə bağ lı 
ol sa da, son ra kı əsr lər də da ha ge niş 
mə na kəsb edə rək yaz, məh sul dar-

lıq bay ra mı ki mi qeyd edi lib. Qə dim 
Mi sir fi  ron la rı ilin bu fəs lin də bağ-
ba ğat la ra, çə mən lik lə rə çı xıb Ozi ri-
sin gə li şi ni tə biətin oyan ma sı ki mi 
qar şı la yıb lar. Əh məd Ruş di Sa le hin 
fi k rin cə, “Şəm mu-n-nə sim” eti mo lo ji 
cə hət dən qə dim Mi sir di lin də “şəm-
mu” - “qo xu duy ma” sö zü nün yaz 
mə na sın da iş lən mə si ilə bağ lı dır.

“Şəm mu-n-nə sim” bay ra mı gün-
lə rin də mi sir li lər qa yıq la ra mi nib 
Nil ça yın da gə zin ti yə çı xır, müx tə lif 
bay ram xö rək lə ri bi şi rir, zi ya fət lər 
dü zəl dir lər. Bu gün lər bağ və çə-
mən lik lər on la rın əsas gə zin ti yer lə ri 
olur. Bu bay ra mı əsas eti ba ri lə Mi si-
rin qə dim yer li sa kin lə rin dən olan 
qib ti lər öz lə ri nin fi  ron lar döv rün də 
tə şək kül tap mış Ye ni il bay ra mı ki mi 
qeyd edir lər. Ümu miy yət lə, bu gün 
mil li Mi sir bay ra mı he sab olu nur.

Nov ruz bay ra mı elə bir bay ram dır 
ki, hər tə zə il ona ye ni bir tə ra vət gə ti-
rir, il dən-ilə bay ram mə ra sim lə ri ye-
ni lə şir, zən gin lə şir. Bay ra mın bir mə-
ra si mi isə onu qar şı la yan la rın ha mı sı 
üçün də yiş məz qa lır – bu, Nov ru zun 
“il təh vil olur” de yi lən mə ra si mi dir. 
Köh nə ilin ye ni ilə keç di yi, ge cə ilə 
gün dü zün ta raz laş dı ğı saat bü tün 
ailə üzv lə ri bay ram süf rə si nin ət ra-
fın da top la şır və bay ram xon ça sın da 
ailə üzv lə ri nin sa yı qə dər şam yan dı-
rı lır - evə işıq, nur gə lir.

Xe yir xah niy yət lər, ül vi hiss-
lər bay ra mı olan Nov ruz bay ra-
mı nız mü ba rək ol sun! Bu bay-
ram ha mı nın oca ğı na səadət, xoş 
gün lər, əmin-aman lıq, ye ni-ye ni 
nailiy yət lər gə tir sin.

21 mart, 1991-ci il 

Nov ruz gə lir. Nə dir Nov ruz? Ba-
şa bə la qon şu la rı mız dan bi ri bir 
də fə “za ra fa ta” sa lıb de di: “Bir cə 
bay ra mı nız var, onun da adı fars-

ca dan alı nıb. Əlifb  a nız ərəb dən, bay ra mı nız 
fars dan. Siz ne cə mil lət si niz?”. Axı bu cə nab-
lar nə dən bi ləy di ki, bi zim bir cə bay ra mı-
mız in san lı ğın ço xu na xas olan is ti lik, hə ra-
rət, işı ğa, Aya, Gü nə şə ta pın maq ar zu suy la 
bağ lı dır. Bu nun iz lə ri bü tün xalq lar da var, 
- de mək olar. Ton qal qa la maq, ət ra fın da yal-
lı get mək, şam yan dır maq müx tə lif an lar da... 
Sa də cə, iki yüz il lik əsa rət döv rün də nə yi miz 
unu dul ma yıb ki? Axı biz də qo yun çu-hey-
van dar la ra məx sus, de kabr da ke çi ri lən “Döl 
bay ra mı” var dı. Ki çik çil lə nin çıx ma sı, qı şın 
so yu ğun dan, acı lı ğın dan xi las ol maq mü na-
si bə ti lə “Çil lə çı xar maq” bay ra mı var dı. Bü-
tün pak niy yət lə rə tər cü man olan Xı zır Nə bi 
bay ra mı var dı (onu Tür ki yə türk lə ri in di də 
5-6 may gün lə rin də ke çi rir lər). Çil lə çı xar ma 
bir növ “pro vo dı russ koy zi mı” sə ciy yə liy di. 
Ba ha ra can atan - oya nan tor pa ğı, gə lən yaz 
gün lə ri ni al qış la yan bay ram idi. Nə isə, çox 
şe yi unut du rub lar bi zə. Qa la nı nı ye ni dən 
qay tar maq çün hə lə ki, ya şa yan kü hən sal qo-
ca la rı mı zı dil lən dir mək, din lə mək zə ru ri dir. 

Qal dı Nov ruz. O da az qa la 1937-39-cu il lər-
də “xalq düş mə ni”nə çev ril miş di. Giz li cə ke-
çi ri lir di. Ana mız bu ənə nə ni unut ma yaq de yə, 
har da sa giz li gö yərt di yi sə mə ni ni or ta ya qo yar, 
qa pı-pən cə rə lə ri bər ki dər, sə mə ni nin ət ra fın da 
şam lar yan dı rar, bi şir di yi şə kər bu ra, pax la va, 
ba dam bu ra, şə kər tıx ma ki mi şi ri nə ça lan biş-
miş lə ri və qu ru mey və lə ri xon ça ya dü zər di. 
Anam de yər di ki, çər şən bə al tı dır: Bi rin ci “Xə-
bər çi çər şən bə” de yir, ey, ha zır la şın, Yaz gə lir 
ha!.. Qa dın lar əl-aya ğa dü şər, ev-eşi yi qı şın rü-
tu bə tin dən tə miz lə mə yə baş lar dı lar. Di var lar 
ağar dı lar dı. İkin ci “Ya lan çı çər şən bə”ydi. Qu la-
ğı bay ram ça lan oğul-uşaq bu çər şən bə də ana-
nın ya nı na qo şur, yu mur ta dö yüş dür mək, tə zə 
pal tar al dır maq çün ana nı dil lən di rər di. Ana de-
yər di: “Yox, ay ba la, bu hə lə “ya lan çı çər şən bə-
di”. Bun dan son ra bü tün kaina tın, elə cə də in sa-
nın var lı ğı nı təş kil edən dörd ün sür lə bağ lı dörd 
çər şən bə baş la yır dı. “Su çər şən bə si” bi rin ciy di. 
Pak bu laq lar dan qız-gə lin lər gü yüm də, sə nək-
də, sov ça da su gə ti rər, Su çər şən bə si nin süf rə si-
nə bir pi ya lə qo yar, xon ça nı mey və cat, qo vur ğa 
ki mi şey lər lə bə zər di lər.

İkin ci “Od çər şən bə si”ydi, tor pa ğı oya dan 
is ti nə fəs rəm ziy di. Od çər şən bə sin də ton-
qal lar qa la nar, üs tün dən atı lıb oxu yar dı lar: 
Atıl-ba tıl,
Gü yüm sa tıl,
Od dan atıl
Ha lal, ha ram.

Axı pak su ki mi, pak od da ha lal la ha ra-
mı ayı ra bi lər di. Ha lal olan od da yan maz dı. 
Ya xud 
Ağır rı ğım, uğur ru ğum tö kül sün.
Ya xud: 
Pi ləm bə ri,
Bax tı bə ri.
Bax tım açıl sın.

Üçün cü “Tor paq çər şən bə si”ydi. Ana tor-
paq oya nır dı. Pak yer dən bir çim dik tə miz 
tor paq gə ti rib çər şən bə xon ça sı na qo yar, 
şam lar yan dı rar, qo vur ğa qo vu rar, sə mə ni 
buğ da sı nı bu gün is la dar dı lar. Ne mət çər-
şən bə siy di.

Dör dün cü “Yel”, ya xud “İla xir çər şən bə” 
ad la nır dı. Yel ot la rı, çi çək lə ri, ağac la rı tər-
pə dir, tə biəti oya dır dı. Bu gün əl lə rə xı na 

ya xı lar, tər-tə miz ev lər də xon ça lar bə zə nər, 
tə zə pal tar ge yi nər, çər şən bə plo vun dan 
kim sə siz lə rə, qo ca la ra, ta van sız la ra pay 
apa rar, qur şaq atar, müx tə lif “fal lar açar dı-
lar”. Üzük fa lın da içi pak su do lu dəh mər-
də nin ət ra fın da döv rə vu rar, hə rə niy yət 
edib öz üzü yü nü qa ba sa lar, üs tü nü ör tər di-
lər. Bir uşaq əy lə şər və dairə də ki xa nım lar 
həsb-hal ba ya tı la rı de dik cə, üzü yü çı xa rar, 
ki min sə ba ya tı sı ona yo zu lar dı. Mə sə lən: 
Ağac ba şın da və li,
Al tın da ya şıl xə li; 
Al lah mu ra dın ver sin, -
Ya Mə həm məd, ya Əli!

Ya xud: 
Güz gü nü at dım ba yı ra,
Şo vu ğu düş dü ça yı ra; 
Yı ğı lın, qo hum-qar daş,
İşi miz dön dü xe yi rə.

Niy yə ti nə be lə ba ya-
tı lar çı xan qız-gə lin se-
vi nər di. Fal lar dan bi ri 
“Qu laq fa lı”ydı. Qız-
gə lin qı fı lı bağ la yıb 
aça rı nı özüy lə gö-
tü rər, ev dən çı xar-
dı. Da lın ca za ra fat-
lar oxu yar dı lar: 
Qu zum bu la ğa çı xıb,
Enib bu la ğa çı xıb; 
Siz Al lah, xoş söz de yin! -
Ya rım qu la ğa çı xıb.

Niy yət sa hi bi nin 
ilk eşit di yi söz niy yə tə 
yo zu lar dı. Odur ki, bö-
yük çər şən bə ax şam la rı 
ev də na sa za, lə ya qət siz, 
pis söz de mə yi qa da ğan 
edər di lər: “Bəl kə bi ri qu-
la ğa çı xıb. Son ra bəd söz 
eşi dər, il uzu nu qəm lə-
nər ki, niy yə ti mə ağır 
söz çıx dı”.

İl təh vi li xon ça sı na 
öz türk cə miz də 7 lö-
yün şey qo yu lar dı: 
su, sa rı kök, sür mə, 
sə mə ni, süd, sün bül 
da raq və sair. Kim nə 
tap sa, onu. Nov ruz 
bay ra mın da sir kə, 
sa rım saq, acı şey lər, 
şo ra ba xan ye mək-
lər süf rə yə qo yul-
maz, bi şi ril məz di, 
hətt  a in di çox 
də bə düş müş 
şor qo ğa-
lı be lə 
yal nız 

Oruc luq bay ra mın da bi şi ri lər di, Nov-
ruz da yox. Nov ruz da kü sü lü lə rin 
ba rış ma sı müt ləq la zım idi. Kü sü lü 
qal maq qa da ğan dı. Qan lı be lə ayaq qa-
bı sı nı boy nu na asıb qa pı dan gi rir di sə, 
onu ba ğış la yır, ona to xun mur du lar. 
On gün süf rə lər açıq, ne mət lər dü zü lü 
qa lar dı. Üç gün qo ca la rın, xəs tə lə rin, 
bö yük lə rin gö rü şü nə ge dir di lər, son-
ra qız-gə lin bir-bi ri lə bay ram laş ma ğa 
yol la nır dı.

Nov ruz dan 13 gün keç miş sə mə-
ni ni gö tü rüb sey rə çı xır, onu axar su-
ya, ya də ni zə atır dı lar. Sə mə ni mü-
qəd dəs ne mət, çö rək ol du ğun dan 

onu na tə miz ye rə, zi bil li yə at maq 
ol maz, gü nah dı. Son ra bö yük-
lər ki çik lə rə öy rə dər di, on lar 
da tə zə çıx mış ot lar dan bir 
tu tam bu rub, üs tü nə xır da ca 
kə sək qo yar: “Mə nim sa rı lı-
ğım sə nin, sə nin tə zə-tər li yin 
mə nim” - de yər di lər.

Adət lər çox, can lı hə ya tın 
də rin fəl sə fə si ni əks et di rən, 
keç mi şi mi zin, nə nə-ba ba la-
rı mı zın hə yat, dün ya, olum-
ölüm haq qın da dü şün cə lə ri ni 
əks et di rən, bu gün üçün bi zə 
çox azı qal mış ne mət lər di. 
Unut mu şuq, ax ta rıb tap-
maq la zım dır. Yox sa, bi zə 
elə soy suz, əsil-kök süz, 
bay ram sız de yib du ra caq 
na mərd qon şu la rı mız.

Si zə, əziz oxu cu lar, 
ca nım la xoş gün lər, 
ne çə-ne çə gö zəl bay-
ram lar ar zu la yı ram. 
Ba ba lar de miş kən, 
öm rü nüz uzun, çö-
rə yi niz is ti, su yu nuz 
sə rin ol sun. Ha mı nı-
za ata-ana səadə ti di-
lə yi rəm.

Bay ra mı nız mü ba-
rək! 

Əzi zə
CƏ FƏR ZA DƏ

14 mart, 1997-ci il

“il təh vil olur” de yi lən mə ra si mi dir. 
Köh nə ilin ye ni ilə keç di yi, ge cə ilə 
gün dü zün ta raz laş dı ğı saat bü tün 
ailə üzv lə ri bay ram süf rə si nin ət ra-
fın da top la şır və bay ram xon ça sın da 
ailə üzv lə ri nin sa yı qə dər şam yan dı-
rı lır - evə işıq, nur gə lir.

Xe yir xah niy yət lər, ül vi hiss-
lər bay ra mı olan Nov ruz bay ra-
mı nız mü ba rək ol sun! Bu bay-
ram ha mı nın oca ğı na səadət, xoş 
gün lər, əmin-aman lıq, ye ni-ye ni 
nailiy yət lər gə tir sin.

vi nər di. Fal lar dan bi ri 
“Qu laq fa lı”ydı. Qız-
gə lin qı fı lı bağ la yıb 
aça rı nı özüy lə gö-
tü rər, ev dən çı xar-
dı. Da lın ca za ra fat-
lar oxu yar dı lar: 
Qu zum bu la ğa çı xıb,
Enib bu la ğa çı xıb; 
Siz Al lah, xoş söz de yin! -
Ya rım qu la ğa çı xıb.

Niy yət sa hi bi nin 
ilk eşit di yi söz niy yə tə 
yo zu lar dı. Odur ki, bö-
yük çər şən bə ax şam la rı 
ev də na sa za, lə ya qət siz, 
pis söz de mə yi qa da ğan 
edər di lər: “Bəl kə bi ri qu-
la ğa çı xıb. Son ra bəd söz 
eşi dər, il uzu nu qəm lə-
nər ki, niy yə ti mə ağır 
söz çıx dı”.

öz türk cə miz də 7 lö-
yün şey qo yu lar dı: 
su, sa rı kök, sür mə, 
sə mə ni, süd, sün bül 
da raq və sair. Kim nə 
tap sa, onu. Nov ruz 
bay ra mın da sir kə, 
sa rım saq, acı şey lər, 
şo ra ba xan ye mək-
lər süf rə yə qo yul-
maz, bi şi ril məz di, 
hətt  a in di çox 
də bə düş müş 
şor qo ğa-

Oruc luq bay ra mın da bi şi ri lər di, Nov-
ruz da yox. Nov ruz da kü sü lü lə rin 
ba rış ma sı müt ləq la zım idi. Kü sü lü 
qal maq qa da ğan dı. Qan lı be lə ayaq qa-
bı sı nı boy nu na asıb qa pı dan gi rir di sə, 
onu ba ğış la yır, ona to xun mur du lar. 
On gün süf rə lər açıq, ne mət lər dü zü lü 
qa lar dı. Üç gün qo ca la rın, xəs tə lə rin, 
bö yük lə rin gö rü şü nə ge dir di lər, son-
ra qız-gə lin bir-bi ri lə bay ram laş ma ğa 
yol la nır dı.

Nov ruz dan 13 gün keç miş sə mə-
ni ni gö tü rüb sey rə çı xır, onu axar su-
ya, ya də ni zə atır dı lar. Sə mə ni mü-
qəd dəs ne mət, çö rək ol du ğun dan 

onu na tə miz ye rə, zi bil li yə at maq 
ol maz, gü nah dı. Son ra bö yük-
lər ki çik lə rə öy rə dər di, on lar 
da tə zə çıx mış ot lar dan bir 
tu tam bu rub, üs tü nə xır da ca 
kə sək qo yar: “Mə nim sa rı lı-
ğım sə nin, sə nin tə zə-tər li yin 
mə nim” - de yər di lər.

Adət lər çox, can lı hə ya tın 
də rin fəl sə fə si ni əks et di rən, 
keç mi şi mi zin, nə nə-ba ba la-
rı mı zın hə yat, dün ya, olum-
ölüm haq qın da dü şün cə lə ri ni 
əks et di rən, bu gün üçün bi zə 
çox azı qal mış ne mət lər di. 
Unut mu şuq, ax ta rıb tap-
maq la zım dır. Yox sa, bi zə 
elə soy suz, əsil-kök süz, 
bay ram sız de yib du ra caq 
na mərd qon şu la rı mız.

ca nım la xoş gün lər, 

Nov ruz gə lir. Nə dir Nov ruz? Ba-
şa bə la qon şu la rı mız dan bi ri bir 

İkin ci “Od çər şən bə si”ydi, tor pa ğı oya dan 
is ti nə fəs rəm ziy di. Od çər şən bə sin də ton-

Niy yə ti nə be lə ba ya-
tı lar çı xan qız-gə lin se-

Niy yə ti nə be lə ba ya-
tı lar çı xan qız-gə lin se-

Novruz Şərq    ölkələrində

ya xı lar, tər-tə miz ev lər də xon ça lar bə zə nər, İl təh vi li xon ça sı na İl təh vi li xon ça sı na 

də rin fəl sə fə si ni əks et di rən, 
keç mi şi mi zin, nə nə-ba ba la-

Nov ruz gə lir



Mi xail MAK Sİ MOV
(Əv və li ötən sa yı mız da)

Cı zıq
Hər bir in sa nın şüurun da heç vaxt, 

heç bir hal da ad la yıb keç mə yə cə yi cı-
zıq – sər həd ol ma lı dır. İn san bu cı zı ğı 
ke çib hər han sı sa bir hə rə kət edir sə, o 
ar tıq özü ol mur və bu na gö rə də, onun 
möv cud lu ğu nun heç bir mə na sı qal-
mır. Bu ra da iki mə sə lə yə diq qət et mək 
la zım dır. Bi rin ci si, özün üçün müəy-
yən ləş dir di yin cı zıq hə mi şə sə nin 
şüurun da ol ma lı dır. İkin ci si, o cı zıq ye-
ri ni də yi şə bi lər. Axı kons la ger də şə rait 
özü də də yi şir: dü nən ölüm təh lü kə si 
do ğu ran bir şey, bu gün ar tıq ta ma-
mi lə təh lü kə siz dir. Və ya ək si nə. Əl-
bətt  ə, cı zı ğı tez-tez irə li-ge ri tər pət mək 
ol maz. Hər hal da qə rar qə bul et di yin 
an da onu ye rin dən tər pət mə mə li sən. 

Kons la ger hə ya tın dan real bir ha-
di sə ni mi sal çə kək. Bir qrup məh bus 
daş da şı yır. On la rın işi nə nə za rət edən 
eses çi məh bus lar dan iki si nin ki çik 
daş la rı seç mək lə “heç kim dən fərq-
lən mə” prin si pi ni poz du ğu nu gö rür. 
On la rı cə za lan dır maq la zım dır – eses-
çi on la ra öz lə ri üçün qə bir qa zıb içi nə 
gir mə yi əmr edir. Son ra o, qon şu iş çi 
qrup dan bir məh bu su ça ğı rır və ona 
bu məh bus la rı di ri-di ri bas dır ma ğı 
tap şı rır. Məh bus əm ri ye ri nə ye tir-
mək dən bo yun qa çı rır! Eses çi şal laq 
gü cü nə onu əm rə ta be ol ma ğa məc-
bur et mək is tə yir – məh bus ye ni dən 
əm rə ta be ol maq dan im ti na edir. Bu 
məh bu sun adı mə lum dur – o pol şa lı 
aris tok rat St şas ka idi. Bu, açıq itaət siz-
li yin tək-tük nü mu nə lə rin dən ol du ğu 
üçün St şas ka nın adı ta rix də qa lıb. Bu 
cür hə rə kə ti nə gö rə kons la ger də ada-
mı ye rin də cə gül lə lə yir di lər. Am ma 
bi zim eses çi miz kons la ge rin qa nun la-
rı nı da ha də rin dən an la dı ğı nı nü ma-
yiş et di rir. Ta pın gö rək bu eses çi ne cə 
hə rə kət edir? Oxu cu fi  kir ləş mə yin də 
ol sun, mən də onun la öz mü şa hi də lə-
ri mi bö lü şüm. Sö zün dü zü, bu ki tab la 
çox dan ma raq lan ma ğa baş la mı şam 
və ar tıq on il dən çox dur ki, onu müx-
tə lif in san la ra da nı şıb mü za ki rə edi-
rəm. Və bu gü nə cən mə nim din lə yi ci-
lə ri min ha mı sı eses çi üçün ən düz gün 
qə ra rın han sı nın ol du ğu nu ta pıb. 

Hə, bəs siz ne cə? Tap dı nız? Əl bət-
tə ki, o bu iki nə fə ri qə bir dən çı xa rıb 
St şas ka ya qə bi rə uzan maq və bu iki 
nə fə rə onun üs tü nü tor paq la maq əm-
ri ve rir. On lar eses çi nin əm ri ni ye ri nə 
ye tir mə yə baş la yır lar. Bəs son ra? St-
şas ka nın tor pa ğın al tın dan tək cə ba şı 
gö rün dü yü vaxt, eses çi on la ra da yan-
ma ğı və St şas ka nı qə bir dən çı xar ma ğı, 
öz lə ri nə isə ye ni dən qə bi rə uzan ma ğı 
əmr edir. St şas ka nı qa zıb çı xa rır lar, o 
bi ri iki məh bus ye ni dən qə bi rə uza nır. 
Bu də fə St şas ka bö yük hə vəs lə on la-
rın üs tü nü tor paq la yır.

Bu ha di sə yə qə dər St şas ka üçün 
cı zıq möv cud idi və de mə li, o hə lə 
də in san lı ğı nı qo ru yub sax la yır dı. 
Onu gül lə lə mək heç nə ver mə yə cək-
di – bu cür o öz cı zı ğıy la bir gə o dün-
ya ya yol la na caq dı. Onu sın dır maq 
la zım idi. Bu ha di sə dən son ra St şas-
ka özü “ideal məh bu sa” apa ran yol-
la üzüaşa ğı di yir lən mə yə baş la yır.

Cı zı ğa qə dər
Tu taq ki, sən han sı sa bir ya ra maz 

hə rə kət et mə li sən. Am ma bu hə rə-
kət cı zı ğa qə dər dir. Bu na gö rə də, 
hər şey qay da sın da dır. Sən o hə-
rə kə ti edə cək sən. Mə sə lə bu ra sın-
da dır ki, sən bu və ziy yə tə şüur lu 
ola raq ya naş ma lı san: bu hə rə kə tin 
xey ri nə də lil lər gə tir mə li sən. “Bə li, 
bu ya ra maz hə rə kət dir, am ma mən 
onu edə cəm, çün ki: a) elə mə səm, 
nə isə va cib bir şey dən məh rum 
ola cam; b) ailəm və ya dost la rım 
bun dan zi yan çə kə cək…” və s. və 
ila xır.

İlk ba xış dan çox gö zəl bə raət-
dir. Biz ha mı mız zi ya lı yıq və bu 
o de mək dir ki, is tə ni lən dav ra-
nı şı mı za haqq qa zan dı ra bi lə rik. 
Am ma tə ləs mə yək, bu və ziy yə ti 
gö tür-qoy edək. Bir qrup ada mı 
yı ğıb on la ra on suz da kons la ge rin 
bü tün di var la rın dan ası lan “kons-
la ger də dav ra nış qay da la rı”nı və 
ya “kons la ger xə bər lə ri”ni, ya da 
bu na bən zər nə lə ri sə bir saat hün-
dür dən oxu yur lar. Bu, yaş lı ada-
mı uşaq sə viy yə si nə en dir mə yin 
va riant la rın dan bi ri dir: onu, ar tıq 
özü nün də bil di yi və ya özü nün 
də oxu ya bi lə cə yi şey lər ba rə də 
de yi lən lə ri güc lə din lə mə yə məc-
bur et mək. Ba xaq gö rək məh bus-
lar bu vaxt öz lə ri ni ne cə apa rır lar. 
Bu dur, on lar bü tün bun la rı din-
lə yə cək lə ri ye rə top laş maq əm ri 
alıb lar. Çox la rı me xa ni ki, özün-
dən ix ti yar sız aya ğa qal xır və ha ra 
de yir lər sə, ora da ge dir. Əmr düz 
on la rın be yin lə ri nə iş lə yir. Di gər-
lə ri san ki bir az na ra hat lıq ke çi-
rir lər miş ki mi yer lə rin də qur ca-
lan ma ğa baş la yır lar. 

On lar öz lə ri ni de yi lən ye rə get mə-
yin va cib ol du ğu na inan dı rır lar 
və yal nız bun dan son ra ora yol la-
nır lar. Çox gö zəl. Bu o de mək dir 
ki, on lar hə lə “ideal məh bu sa” 
apa ran yo lu so nu na qə dər keç mə-
yib lər. Ən qor xu lu su – hə rə kə tin 
av to mat laş dı rıl ma sı dır: de di lər 
– ge dir sən.

“Mü səl man lar”
Be lə lik lə, me to di ka ha zır dır. 

Hit ler qar şı sı na qoy du ğu məq sə-
də ça tıb: o, tək ba şı na ida rə pul tu-
nun ar xa sın da du rub – mil yon lar-
la “ideal məh bus” bir anın için də 
onun əmr lə ri ni ye ri nə ye ti rir. Bu 
ideal mən zə rə çox boz, və ziy yət isə 
çı xıl maz gö rü nür. Am ma mən bu 
fəs lin mü za ki rə si ni nik bin not lar la 
ta mam la maq is tə yi rəm. Mə sə lə bu-
ra sın da dır ki, bu məq sə də çat maq 
qey ri-müm kün dür.

Kons la ger lər də mü qa vi mət gös-
tər mə yən və ar tıq ət ra fın da heç nə-
yi gör mə yən məh bus la rı “mü səl-
man” ad lan dı rır lar. On lar ye mək 
ye mir, üst-baş la rı nın tə miz li yi nə 
fi  kir ver mir və yal nız me xa ni ki ola-
raq əmr lə ri ye ri nə ye ti rir lər. On la-
rın ar tıq heç bir məq sə di yox dur. 
Əgər “mü səl man”ın ov cu na çö rək 
di li mi qo yur lar sa o key-key göz lə-
ri ni bir nöq tə yə zil lə yir və çö rək-
dən diş lə yib çey nə mə yə baş la yır. 
Di gər məh bus lar “mü səl man”ı ona 
xas ye ri şin dən ta nı yır lar: o ayaq la-
rı nı sü rü yə-sü rü yə ye ri yir. Onun 
öl mə yi nə az qa lıb – o, ye ri yən 
me yit di.

Məhz “mü səl man” “ideal məh-
bus” sa yı lır. Be lə lə ri nin an caq qa-
bı ğı qa lır. On la rın için də heç nə, 
hətt  a ya şa maq eh ti ra sı da ol mur. 
İn san isə nə qə dər ki, ya şa maq is-
tə yir ya şa yır. De mə li, “ideal məh-
bus” ya rat maq müm kün dür, 
am ma bu, hə ya ti key fi y yət lə ri ni 
itir miş məx luq ola caq. Və əgər Hit-
le rə “tər bi yə lən di ril miş” in san lar 
ya rat maq pla nı nı ger çək ləş dir mək 
müəs sər ol say dı, o bir Al ma ni ya 
me yit qa za na caq dı.

İn di tər bi yə lən dir mək müm kün 
ol ma yan lar dan da nı şaq. Axı beş, 
hətt  a on il kons la ger hə ya tı na dö zə 
bi lən məh bus lar da var idi. On lar da 
bu ira də ha ra dan idi? Mə sə lə bu ra-
sın da dır ki, bu adam la rın ço xu fa-
şiz mə qə dər Al ma ni ya da bö yü yüb 
ya şa dol muş, hə yat la rı nın bö yük 
bir his sə si ni bu ra da ya şa mış dı lar. 

On lar öz iç lə rin də ar xa la na bi lə cək-
lə ri bir da yaq ya rat mış dı lar. “Keç-
mi şin bu qa lıq la rı” on la ra kons la ge-
rin təz yi qi nə da vam gə ti rə bil mək 
üçün güc ve rir di. Şüb hə siz, hər şe yi 
qo ru yub sax la maq, it ki lər siz ötüş-
mək müm kün ol mur du: on lar ar tıq 
kons la ge rə düş dük lə ri gün kü in san 
de yil di lər. Am ma bu in san lar bü-
tün əzab-əziy yət lə rə dö züb ya şa ya 
bi lir di lər. Və təx mi nən 1942-ci il də, 
Al ma ni ya nın tər bi yə lən di ril mə si 
proq ra mı nın la zı mi nə ti cə lər ver-
mə di yi ay dın olan dan son ra, is lah 
əmək müəs si sə lə ri get-ge də məhv 
et mə – ölüm kons la ger lə ri nə çev ril-
mə yə baş la dı lar. Tə zə ti ki lən kons-
la ger lər isə elə məhz bu məq səd 
üçün in şa olu nur du.

Be lə lik lə, yaş lı adam lar dan la zı-
mi ma te rial çıx ma dı. Bəs ağ və rəq 
ki mi tə miz ruh lu uşa ğı mək təb, lap 
yax şı sı isə bağ ça ya şın dan “ide-
al məh bus lu ğa” ne cə ha zır la maq 
olar? Fa şist gənc lər təş ki la tı “Hit-
ler yu gend” məhz bu məq səd lə ya-
ra dıl mış dı. Bu eks pe ri men ti axı ra 
çat dır maq müm kün ol ma dı. Əgər 
bu müm kün ol say dı, onun nə ti cə-
lə ri ni tə səv vür et mək o qə dər də 
çə tin de yil.

İn di oxu cu ya bir sual da ver mək 
is tə yi rəm. Məh bus lar bir ne çə qru-
pa bö lü nür. Bi rin ci qru pa kons la-
ger də güc lü, ikin ci qru pa bir qə dər 
zəif, üçün cü qru pa isə lap zəif mü-
qa vi mət gös tə rən lər da xil dir. Siz cə 
bu qrup lar da cə miy yə tin han sı tə-
bə qə lə ri təm sil olu nur?

Oxu cu ya ye nə bir az fi  kir ləş-
mə yə vaxt ve ri rəm. Bu da hə ya tın 
özü nün bu suala ver di yi ca vab: 
axı rın cı qrup mə mur lar dan iba rət-
dir. On lar üçün hə yat da ən va cib 
mə sə lə mun dir, im ti yaz lar, və zi fə, 

rəh bər li yin mü na si bə ti, yə ni mad-
di də yər lər dir. Kons la ge rə dü şən 
ki mi on lar bü tün bun lar dan məh-
rum olur lar və mü da fi əsiz qa lır lar. 
Mə mu run əsas key fi y yə ti – qu laq 
asa bil mək ba ca rı ğı bu ra da onun 
özü nə qar şı çev ri lir. Nə ti cə də tez 
bir za man da şəx siy yət çü rü yüb 
məhv olur.

İkin ci qrup da kı lar inanc lı in san-
lar dır. Ay dın mə sə lə dir ki, nor mal 
hə yat da on lar öz ruh la rı nın möh kəm-
lən di ril mə si ilə məş ğul olub lar. On la-
rın inan cı var və bu inan cı on lar öz lə ri 
ilə kons la ge rə gə ti rib lər. Kons la ger də 
bu inanc hətt  a da ha da güc lə nə bi lər. 
İnanc lı in san lar kons la ger də bir yer də 
ol ma ğa, bir-bi ri nə və di gər məh bus la-
ra kö mək et mə yə ça lı şır lar.

Bi rin ci qrup da kı lar lə ya qə ti ca nın-
dan da ha üs tün tu tan adam lar dır. 
On lar kons la ge rə düş məz dən əv vəl 
za də gan olub lar. Kons la ger də on la ra 
la zı mi ad tap maq da çə tin lik çə ki rəm. 
Ona gö rə də be lə lə ri ni şər ti ola raq 
“mə nə vi za də gan lar” ad lan dı raq.

He sab edi rəm ki, mə nim bəx tim gə ti-
rib – “Üç müş ket yor”u ilk də fə qırx ya-
şım da oxu mu şam. Və ba şa düş mü şəm 
ki, öz şəx siy yət lə ri ni möh kəm lən dir-
mək mə sə lə sin də on lar pe şə kar dır lar. 
Hə mi şə göz qa ba ğın da olan müş ket-
yor lar “feoda lizm qu ru cu su nun” mə-
nə vi ko dek si ni can lı hə ya ta ke çi rən-
lər dir. On lar daim dö yüş mə li dir lər. 
Uşaq vax tı Puş ki nin duel də öl dü yü nü 
ilk də fə eşi dən də ne cə kə dər lən di yim 
in di də ya dım da dır: “Axı ni yə o duelə 
çı xıb? Duelə çıx ma say dı hə lə nə lər ya za 
bi lər di…”. Yox, əgər o duelə çıx ma say-
dı, Puş kin ol maz dı. Mən cə, “Üç müş-
ket yor”un əsas qəh rə ma nı Dar tan yan 
yox, Atos du. Ato su “kəş fi y yat apar maq 
üçün” əy ni nə qa dın pal ta rı ge yi nib 
düş mən is teh ka mı na so xu lan yer də tə-
səv vür et mək müm kün de yil. Atos açıq 
şə kil də at be lin də düş mə nin üs tü nə ye-
ri yir. Əgər cə miy yət öz hə yat la rı ba ha-
sı na şəx siy yət və lə ya qət ideal la rı nı qo-
ru yub sax la yan in san lar dan məh rum 
olur sa, onun da yaq la rı sar sı lır. Am ma 
bu in san lar ha ra da ye ti şir? – bax bu su-
ala bir mə na lı ca vab tap maq o qə dər də 
asan mə sə lə de yil.      

ardı gələn sayımızda
Tərcümə:
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– ge dir sən.

On lar öz iç lə rin də ar xa la na bi lə cək-
lə ri bir da yaq ya rat mış dı lar. “Keç-
mi şin bu qa lıq la rı” on la ra kons la ge-

İkin ci qrup da kı lar inanc lı in san-
lar dır. Ay dın mə sə lə dir ki, nor mal 
hə yat da on lar öz ruh la rı nın möh kəm-

Göz lə qaş ara sın da
(Müdafiə)

əmr edir. St şas ka nı qa zıb çı xa rır lar, o 
bi ri iki məh bus ye ni dən qə bi rə uza nır. 
Bu də fə St şas ka bö yük hə vəs lə on la-
rın üs tü nü tor paq la yır.

lə ri san ki bir az na ra hat lıq ke çi-
rir lər miş ki mi yer lə rin də qur ca-
lan ma ğa baş la yır lar. 

me yit qa za na caq dı.
Tərcümə:

Rövşən RAMİZOĞLU



İl qar Əl fioğ lu: 
– 1955-ci ilin Nov ru zun da, 

mən ana dan olan da, Xə di cə nə-
nəm ata ma tap şı rıb mış ki, da lım-
ca xəs tə xa na ya gə lən də müt ləq 
gül al sın. Də dəm də kənd uşa ğı, 
nə bil sin axı?.. Se vin di yin dən bir 
yox, bir cüt ye kə dib çək alıb, gə-
lib du rub xəs tə xa na nın qa ba ğın-
da. Sa ğı na ba xıb, so lu na ba xıb, 
əl lər də bu ket gö rən də, mə sə lə ni 
ba şa dü şüb. Nə nə min “Əl fi, bu 
nə di be lə” na lə si nə özü nü itir mə-
yib, “Val lah dib çək yax şı dı – hər il 
çi çək gə ti rə cək...” de yib... 

Bu nu mə nə da nı şa lı, kü çə də 
gü lü qu ru muş dib çək gör düm-
mü, evə gə ti rib qul luq edi rəm ki, 
gö rüm di ri lir ?..

So vets ki də, yed di kvad rat metr-
lik ota ğı mız var dı, di var la rı ya man 
qa lın dı, pən cə rə si də dam day dı. 
Am ma bir pən cə rə miz də var dı 
- ar tır may la ota ğın ara sın da. Hə-
min pən cə rə nin içi – de dim axı, 
di var qa lın dı - 2 ya şım dan ya ta caq 
ye rim olub. Ma raq lı idi – qa ran lıq-
la işıq ara sın da – həm otaq da san, 
həm ar tır ma da – həm o dün ya-
dan san, həm bu dün ya dan...

Son ra Or ta mək təb – Qır mı zı 
Əmək bay ra ğı or den li 190 nöm-
rə li mək təb – So na Ta ğı ye va nın 
mək tə bi... Son ra Uni ver si tet, 
Şərq şü nas lıq fa kül tə si... Han sı 
uni ver si tet ol du ğu nu yaz mı ram, 
zi ra bir cə də nəy di o vaxt lar, ikin-
ci si yox du. İran da iş lə dim, ar zu-
la rı mın ən bö yü yü nə ye tiş dim – 
aya ğım Təb riz tor pa ğı na dəy di...

Təm sil et di yim döv rün tə bi-
rin cə de sək, əmək fəaliy yə ti mə 
Te le vi zi ya və Ra dio Ko mi tə sin də 
baş la dım – ki çik re dak tor, bö yük 
re dak tor, te le vi zi ya da şö bə mü-
di ri, “Dal ğa” ve ri li şi...

Son ra kı hə ya tım bi lir siz nə yə 
bən zə yir? Neft çi lər pros pek tiy lə 
gə lib İçə ri şə hə rin dar-do lan ba-
cı na gi rir sən ha... Ey nən mə nim 

hə ya tım dı. 30 il kor da lan la rı, eniş-
li-yo xuş lu kü çə lə ri daş-qa ya ya də-
yə-də yə gəz dim-do laş dım, hə yat la 
lap ya xın dan ta nış ol dum, axır da 
Qo şa Qa la qa pı sın dan çıx dım. 

Mə nim Qo şa Qa la qa pım Azər-
bay can Tər cü mə Mər kə zi dir, in di 
bur da yam...

60 ya şım al tı gün ki mi keç di. 
Dün ya beş gün lük dü de yən lə rə ba-
xan da, to ya get mə li yəm – mə nim-
ki bu nöq tə yə ki mi, al tı gün dü. 

Dö nüb ge ri yə, keç di yim yol-
la ra ba xı ram, xa tır la yı ram - nə 
hiss de sə niz, ya şa yı ram. Ara sın-
da bir cə peş man lıq yox dur.

Bir cə səh vim var ki, kim sə bil-
məz, am ma öz alə mim də heç 
ba ğış la na sı de yil: Qa ra bağ da 
əm lik ka ba bı nı gö zü mü zə tə pər-
dik, doy dum de məz dik... 

Ge də cə yi ni bil səy dim, mən 
bir cə ti kə ye yər dim. Bir ti kə nin 
ta mı ağız da da ha yax şı qa lır, 
yad da şa da ha də rin qa zı lır. 

Bir bu na hey fsi lə ni rəm, ti kə lə-
rin ta mı qa rı şıb, in di heç cür se-
çə bil mi rəm...

Eti mad Baş ke çid:
– İl qar Əl fi oğ lu nun şəx siy yə-

ti mə nə hə mi şə bir hə qi qə ti xa-
tır la dır: in san da də yər ve ril mə li 
olan ən bö yük key fi y yət – pro fes-
siona lizm dir. İn sa nın ru hu onun 
əməl lə rin də tə cəl la edir. Odur ki, 
«yax şı adam», «pis adam» ka te-
qo ri ya la rı ilə dü şün mək vər di şi 
bi zi çox za man yan lış səm tə çə kir. 
Mən fi  kir lə şi rəm ki, qey ri-pro fes-
so na lizm in sa nın bü tün di gər key-
fi y yət lə ri nin üs tü nə köl gə sa lır və 
mən cə, pe şə kar in san la rın müt ləq 
ək sə riy yə ti çox yax şı adam lar dır.

İl qa rı da məhz be lə ta nı mı şam. 
Öz in tel lek ti, zə ka sı, zəh mət se-
vər li yi ilə se çi lən, qəl bi nin is ti si ni 
heç kim dən əsir gə mə yən, də yər li, 
pe şə kar bir Azər bay can zi ya lı sı ki-
mi. C.Va şinq ton de yir ki: «İn sa nın 
uğur la rı hə yat da han sı möv qe yə 

sa hib lən mə si ilə de yil, han sı ma-
neələ ri dəf edib ya şa ma sı ilə 

öl çü lür». Bi li rəm ki, İl qar keş-
mə keş li bir hə yat ya şa yıb, 
ba şı çox çə kib, la kin bü tün 
hal lar da öz lə ya qə ti ni qo-
ru yub sax la yıb. O, bu gün 

Azər bay ca nın us tad tər-
cü mə çi lə rin dən bi ri dir 
və ye tiş mək də olan tər-
cü mə çi lər nəs li üçün ör-
nək ro lu nu oy na yır. 

Dos tum İl qar Əl fi oğ lu nu 
yu bi le yi mü na si bə ti lə ürək-

dən təb rik edi rəm, ona kön lün-
cə ömür-gün və möh kəm 

sağ lam lıq ar zu la yı-
ram.

Ma hir N. Qa ra yev:
– İl qar Əl fi oğ lu nun 60 ya şı ta-

mam olur. 
Bu cüm lə ni ya zı ram, am ma yaz-

dı ğı ma inan mı ram: fi  kir lə şi rəm ki, 
onun ya şı bun dan 30 il az da ola 
bi lər, 30 il çox da. Yə ni, de sə lər ki, 
bu gün İl qa rın 30 ya şı ta mam olur 
– mən bu na ina nar dım; de sə lər 90 
ya şı ta mam olur – ye nə ina na bi lə-
rəm. Sə bə bi də çox sa də bir nəs nə 
ilə bağ lı dır – onun ya şı na uyuş ma-
yan sü rə tiy lə.

Sü rət bur da çe vik lik mə na sın da-
dır, çe vik lik isə, dü şün cə an la mın-
da. Ye ri şin də ki, du ru şun da kı, ba xı-
şın da kı çe vik lik öz ye rin də, am ma 
ən baş lı ca sı, İl qar çox az in sa na 
xas olan çe vik dü şün cə yə ma lik dir 
və sö zün doğ ru su, İl qa rı mə nim 
gö züm də bən zər siz edən ən çox 
onun qə ni mət say dı ğım bu key-
fi y yə ti dir; şəx si ta nış lı ğı mı zın qı sa 
müd də ti ər zin də onu mə nə ən çox 
ya xın laş dı ran elə məhz bu olub. 

«Hə lə ya zıl ma yan əsər lər üçün 
də pa ro di ya lar möv cud dur» – tam 
mü ba li ğə siz de yi rəm ki, mə nim 
ta nı dı ğım İl qa rın zə ka sı, dü şün cə-
si hətt  a bu na qa dir ola caq də rə cə-
də çe vik dir.

Dü şün cə çe vik li yi – mə nim 
dü şün cəm də, hə qi qə tən, yük sək 
key fi y yət dir. Am ma İl qa ra az qa-
la is te dad şək lin də bəxş olun muş 
ki mi gö rü nən bu key fi y yət tək cə 
bir bəxt işi de yil, bu – ar xa sın-
da gər gin zəh mət da ya nan, il lər 
uzu nu dam la-dam la top la nan bir 
sər vət dir. Heç şüb hə siz, İl qar la 
ün siy yə tin son də rə cə asan ol ma-
sı nın baş lı ca sə bəb lə rin dən bi ri də 
bu dur – o, mü sa hi bi ni heç vaxt 
yor mur. Ağ zı nı açan ki mi nə de-
yə cə yi ni əlüs tü bi lib sə ni uzun da-
nış maq dan «xi las» elə di yi ki mi, 
həm də özü nə sə da nı şan da sə nin 
ar tıq bu nu bil di yi ni göy də oxu yub 
söh bə tin is ti qa mə ti ni qə fi l dən elə 
də yi şə bi lər ki, nəin ki əs nə mə yə 

ma cal tap maz san, hətt  a ağ zın hey-
rət dən açı la qa la bi lər. Bax elə ona 
gö rə onu qar şın da heç vaxt alt mış 
yaş lı «pas siv» bir mü sa hib ki mi 
«tu tub» sax la ya bil məz sən – yox, 
İl qar hə mi şə yax şı mə na da sü-
rü şüb əlin dən çı xa caq – ya sə nin 
otuz yaş lı gənc və ener ji li ca van 
sir da şı na, ya da dox san yaş lı çox 
zən gin, çox təc rü bə li, bu sə bəb dən 
ma raq lı höm söh bə ti nə çev ri lə cək. 

Am ma hər iki hal da sə ni ma raq 
dairə sin də sax la ma ğı ba ca rır və 
hər iki hal da da qa za nan sən olur-
san.

Onun ma raq dairə sin dən çıx maq 
isə asan mə sə lə de yil. Ne cə çı xa san 
ki, bu adam ey ni şövq lə həm rok-
dan da nı şa bi lər, həm rep dən, həm 
mey xa na ya bə ləd dir, həm bə diy-
yə yə, həm ki no nu bi lir, həm ba le-

ti – bir söz lə, öz «kon ser va tiz mi» 
ilə ən yaş lı həm ka rı nı ne cə asan-
lıq la sar sı da bi lir sə, öz «mo der-
niz miy lə» də ən gənc həm ka rı nı 
mat qo ya bi lər. 

Və biz onu be lə cə də se vi rik: 
həm ha mı mız dan ener ji li 30 yaş lı 
ca van bir İl qar ki mi; həm də ha mı-
mız dan təc rü bə li 90 yaş lı müd rik 
bir İl qar ki mi... 

Bəh lul Sey fəd di noğ lu:
– Heç ağ lı ma gəl məz di ki, mən İl-

qar haq qın da söz de mə li ola ca ğam. 
Çün ki onu ta nı dı ğım bu 55 il də elə 
bil mi şəm ki, o, elə mə nəm, mən də o. 
Ta le elə gə ti rib ki, bir bi na da, hə min 
bi na nın ey ni blo kun da, bir mər tə bə 
fər qiy lə alt-üst mən zil lər də bö yü-
yüb bo ya-ba şa çat mı şıq. Ya zı çı ata-
la rı mı zın, fi  lo loq ana la rı mı zın bi zə 
ver di yi hə yat dərs lə ri ni say ma saq, 
ey ni uşaq bağ ça sı nın ey ni qru pun da 
“tər bi yə al mı şıq”. Son ra mək təb il lə-
ri gəl di. An caq dərs müd də tin də 5-6 
saat ay rı-ay rı mək təb lər də şa gird lik 
və zi fə mi zi vic dan la ye ri nə ye ti rib, 
ye nə on il ge cə li-gün düz lü bir yer də 
giz lən qaç, qaç dı-tut du, da va-da va 
oy na mı şıq, top qov mu şuq... Be lə cə, 
mək tə bi də ba şa vur mu şuq. Hər dən 
mə nim atam ev də iş lə yən də yu xa rı 
mən zil də uşaq la rın tap pa-tu ru pun-
dan fi k ri ya yı nan da mə nə: “A ba la, 
nə əcəb ev də sən, dur İl qar la ge din 
bir az ha va alın, mən də iş lə yim” de-
yər di. Hər dən də Əl fi  əmi təx mi nən 
ey ni söz lər lə İl qa rı mə nim lə ki no ya, 
nə bi lim, bul va ra “gön də rər di”. Bu 
min val la, ata la rı mı zın bi zim hay-
kü yü müz dən für sət ta pıb yaz dıq-
la rı nı öz av toq rafl  a rıy la İl qar bi rin ci 
mə nə ba ğış lar dı, mən də ona (gu ya 
ki, bu ki tab la rı biz özü müz yaz mış-
dıq).

Son ra tə lə bə lik döv rü ye tiş di. 
Ne cə di si zin çün, iki miz də Uni-
ver si te tin Şərq şü nas lıq fa kül tə si-
nin fars fi  lo lo gi ya sı şö bə si nə da xil 
ol duq. Və 5 il bir par ta ar xa sın da 
əy ləş dik. Mən cə, özü müz is tə mə-
di yi miz ki mi, san ki fə lək də bi zim 
yol la rı mı zı ayır maq is tə mir di. İlk 
iş ye ri miz də ey ni ida rə də ol du – 
Az te le ra dio ko mi tə sin də, xa ri ci 
ve ri liş lər baş re dak si ya sın da...

Ta le lə ri mi zin bun ca ya xın, ox şar 
ol ma sın dan son ra mən İl qar haq qın-
da da ha nə de yim? Bir cə onu da de-
səm, gü man edi rəm ki, İl qa rın kim 
və ne cə bir in san ol du ğu nu gö zəl ba-
şa dü şə cək si niz. İl qar ürək dos tu du, 
özü də tək mə nim yox, onu ta nı yan-
la rın ha mı sı nın ürək dos tu.

Bu 55 il də çox qı sa müd də tə (or-
du da xid mət və xa ric də qul luq) 
ay rıl mış yol la rı mız, Al la ha çox şü-
kür ki, ye nə bir ləş di. İn di iki miz 
də ye nə bir yer də yik. Azər bay can 
Tər cü mə Mər kə zin də ça lı şı rıq. 

Nə ar zu edə bi lə rəm İl qa ra? An-
caq özü mə ar zu et dik lə ri mi, nə az, 
nə çox. Bir də ki, ürə yi ni qo ru ma-
ğı. Hə lə bir çox la rı nın o ürə yin is-
ti si nə eh ti ya cı var, elə mə nim də.

Sa day Bu daq lı:
– İl qa rı “Dal ğa” ve ri li şin dən ta nı mı-

şam. Ya ra şıq lı, boy lu-bu xun lu. Son ra 
mə lum ol du ki, elə də boy lu-bu xun lu 
de yil miş. Ney lə yə sən, biz öz qəh rə-
man la rı mı zı su per men elə mə yi xoş-
la yı rıq. An caq elə su per men di ki, var. 

Bü tün gü nü da va pal ta rın da kom pü-
te rin ar xa sın da dı. O gün bə zə nib-dü-
zə nib gəl miş di. Kost yum, qals tuk. Bir 
təd bi ri miz va rıy dı. De di lər, hər gün 
be lə gəl sən yax şı dı. De dim, işi niz yox-
du, elə gəl sə iş lə yib elə mə yə cək, otu-
rub şə kil-zad çək di rə cək. İl qar o adam-
lar dan dı ki, hər gün ağıl la nır, çün ki 
dü nə ni fi  kir lə şən də, gö rür, nə qə dər 
“ax maq” olub. “Ax maq lı ğı” da on da dı 
ki, necə de yər lər qı lın cı nın da lı-qa ba ğı 
kəs di yi vaxt lar dan tut muş in di yə qə-
dər für sət lə ri əl dən ve rib, özü nə gün 
ağ la ma yıb. An caq bu da qar da şı mın 
ürə yi nin bö yük lü yün dən, gö zü nün 
tox lu ğun dan dı. Hə mi şə be lə ol.

Za hid Sa rı tor paq:
– ...Ta nı dı ğım və bel bağ la dı ğım 

in san lar ara sın da İl qa rın ye ri müs-
təs na dı. İl qar Əl fi oğ lu  mə nim üçün 
o qə bil in san lar dan dı ki, heç nə fi  kir-
ləş mə dən gö zü nü yu mub ürə yi ni 
aç maq, sir ri ni söy lə mək, məh rəm li-
yi nə gü və nib dər di ni bö lüş mək olar. 
Bu da onun sü ni ol ma yan, in sa na 
sev gi sin dən yoğ rul muş sə mi miy yə-
tin dən irə li gə lir. Onun fe no me nal 
üs tün lü yü sə nin lə ta nış lı ğı nın ilk 
anın dan özü nü yüz ilin dos tu ki mi 
apar ma sın da dı. Be lə in san lar öz seç-
kin lik lə rin dən xə bər siz olur lar – il dı-
rım lar öz gu rul tu sun dan, gül lər öz 
qo xu sun dan xə bər siz ol du ğu ki mi... 

Gül de miş kən, elə İl qar Əl fi oğ lu da 
gül fəs lin də do ğu lub. O, do ğul du ğu 
ailə nin ənə nə lə ri nə, xal qı na, eli nə sa diq 
bir zi ya lı öm rü sü rür. Hə ya tın keş mə-
keş li, əzab lı, şə rəfl  i üzü ona yax şı ta nış-
dı. Ener ji li, yo rul maq nə di bil mə yən 
bu in san bu gün Tər cü mə Mər kə zin də 
coş quy la iş lə yir. Elə al tı mış ya şın da be-
li ni bu ra da qı rıb və ina nı ram ki, in şal-
lah, hə lə çox-çox il lə ri diz çök dü rə cək...

Ürək dən təb rik edir, uzun ömür 
ar zu la yı ram!

“Ay dın yol” kol lek ti vi də səs-
lə nən təb rik lə rə qo şu lur, İl qar 
müəl li mə can sağ lı ğı və ye ni ya-
ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yı r.

Leyla ƏLİYEVA
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tər cü mə çi, te le jur-
na list, Azər bay can 
Res pub li ka sı Na zir-

lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin Elm, Təh sil və 
Mə də niy yət şö bə si nin dil üz-
rə mü tə xəs si si İl qar Əl fioğ lu-
nun 60 ya şı ta mam olur. Fars 
və rus dil lə rin dən çe vir di yi 
əsər lər lə, çox say lı  və rən ga-
rəng te le vi zi ya ve ri liş lə ri ilə  ta-
nı nan təc rü bə li və is te dad lı zi ya-
lı nın hə ya tı nın bu əla mət dar 
təq vi mi mü na si bə ti lə  
“Ay dın yol” qə-
ze ti onun ba-
rə sində həm-
kar  la  r ı  n ın 
və qə ləm 
dost la rı nın 
fi kir lə ri ni, 
ürək söz lə-
ri ni öy rə-
nib. İlk və 
qey ri-adi 
təb rik isə 
b i r  b a  ş a 
yu bil ya rın 
özün dən 
gə lib.
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ma cal tap maz san, hətt  a ağ zın hey-
rət dən açı la qa la bi lər. Bax elə ona 
gö rə onu qar şın da heç vaxt alt mış 
yaş lı «pas siv» bir mü sa hib ki mi 
«tu tub» sax la ya bil məz sən – yox, 
İl qar hə mi şə yax şı mə na da sü-
rü şüb əlin dən çı xa caq – ya sə nin 
otuz yaş lı gənc və ener ji li ca van 
sir da şı na, ya da dox san yaş lı çox 
zən gin, çox təc rü bə li, bu sə bəb dən 
ma raq lı höm söh bə ti nə çev ri lə cək. 

Am ma hər iki hal da sə ni ma raq 
dairə sin də sax la ma ğı ba ca rır və 
hər iki hal da da qa za nan sən olur-

Onun ma raq dairə sin dən çıx maq 
isə asan mə sə lə de yil. Ne cə çı xa san 
ki, bu adam ey ni şövq lə həm rok-
dan da nı şa bi lər, həm rep dən, həm 
mey xa na ya bə ləd dir, həm bə diy-
yə yə, həm ki no nu bi lir, həm ba le-

ti – bir söz lə, öz «kon ser va tiz mi» 
ilə ən yaş lı həm ka rı nı ne cə asan-
lıq la sar sı da bi lir sə, öz «mo der-
niz miy lə» də ən gənc həm ka rı nı 
mat qo ya bi lər. 
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M
lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin Elm, Təh sil və 
Mə də niy yət şö bə si nin dil üz-
rə mü tə xəs si si İl qar Əl fioğ lu-
nun 60 ya şı ta mam olur. Fars 
və rus dil lə rin dən çe vir di yi 
əsər lər lə, çox say lı  və rən ga-
rəng te le vi zi ya ve ri liş lə ri ilə  ta-
nı nan təc rü bə li və is te dad lı zi ya-
lı nın hə ya tı nın bu əla mət dar 
təq vi mi mü na si bə ti lə  
“Ay dın yol” qə-
ze ti onun ba-
rə sində həm-
kar  la  r ı  n ın 
və qə ləm 
dost la rı nın 
fi kir lə ri ni, 
ürək söz lə-
ri ni öy rə-
nib. İlk və 
qey ri-adi 
təb rik isə 
b i r  b a  ş a 
yu bil ya rın 
özün dən 

sa hib lən mə si ilə de yil, han sı ma-
neələ ri dəf edib ya şa ma sı ilə 

öl çü lür». Bi li rəm ki, İl qar keş-
mə keş li bir hə yat ya şa yıb, 
ba şı çox çə kib, la kin bü tün 
hal lar da öz lə ya qə ti ni qo-
ru yub sax la yıb. O, bu gün 

Azər bay ca nın us tad tər-
cü mə çi lə rin dən bi ri dir 
və ye tiş mək də olan tər-
cü mə çi lər nəs li üçün ör-
nək ro lu nu oy na yır. 

Dos tum İl qar Əl fi oğ lu nu 
yu bi le yi mü na si bə ti lə ürək-

dən təb rik edi rəm, ona kön lün-
cə ömür-gün və möh kəm 

sağ lam lıq ar zu la yı-
ram.

ma cal tap maz san, hətt  a ağ zın hey-
rət dən açı la qa la bi lər. Bax elə ona 
gö rə onu qar şın da heç vaxt alt mış 
yaş lı «pas siv» bir mü sa hib ki mi 
«tu tub» sax la ya bil məz sən – yox, 
İl qar hə mi şə yax şı mə na da sü-
rü şüb əlin dən çı xa caq – ya sə nin 
otuz yaş lı gənc və ener ji li ca van 
sir da şı na, ya da dox san yaş lı çox 
zən gin, çox təc rü bə li, bu sə bəb dən 
ma raq lı höm söh bə ti nə çev ri lə cək. 

Am ma hər iki hal da sə ni ma raq 
dairə sin də sax la ma ğı ba ca rır və 
hər iki hal da da qa za nan sən olur-
san.

Onun ma raq dairə sin dən çıx maq 
isə asan mə sə lə de yil. Ne cə çı xa san 
ki, bu adam ey ni şövq lə həm rok-
dan da nı şa bi lər, həm rep dən, həm 
mey xa na ya bə ləd dir, həm bə diy-
yə yə, həm ki no nu bi lir, həm ba le-

ti – bir söz lə, öz «kon ser va tiz mi» 
ilə ən yaş lı həm ka rı nı ne cə asan-
lıq la sar sı da bi lir sə, öz «mo der-
niz miy lə» də ən gənc həm ka rı nı 
mat qo ya bi lər. 

Mar tın 26-da ta nın mış 
tər cü mə çi, te le jur-
na list, Azər bay can 
Res pub li ka sı Na zir-

lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin Elm, Təh sil və 
Mə də niy yət şö bə si nin dil üz-
rə mü tə xəs si si İl qar Əl fioğ lu-
nun 60 ya şı ta mam olur. Fars 
və rus dil lə rin dən çe vir di yi 
əsər lər lə, çox say lı  və rən ga-
rəng te le vi zi ya ve ri liş lə ri ilə  ta-
nı nan təc rü bə li və is te dad lı zi ya-
lı nın hə ya tı nın bu əla mət dar 
təq vi mi mü na si bə ti lə  
“Ay dın yol” qə-
ze ti onun ba-
rə sində həm-
kar  la  r ı  n ın 
və qə ləm 
dost la rı nın 
fi kir lə ri ni, 
ürək söz lə-
ri ni öy rə-
nib. İlk və 
qey ri-adi 
təb rik isə 
b i r  b a  ş a 
yu bil ya rın 

mat qo ya bi lər. la yı rıq. An caq elə su per men di ki, var. mat qo ya bi lər. mat qo ya bi lər. 

İlqar Əlfioğlunun
60-cı baharı 



Tə biət cə sa kit və səbr li adam olan 
qırx yaş lı Kör tis Hart men düz on il 
Vinz burq da kı Pres bay te rian kil sə si-
nin ke şi şi ol muş du. O, in san lar qar-
şı sın da moizə söy lə mə yi ən çə tin iş 
he sab edir di. Bu na gö rə də, çər şən-
bə gü nün dən şən bə gü nü nə qə dər 
bü tün iş lə ri ni bir kə na ra qo yub, 
ba zar gü nü oxu ya ca ğı iki moizə si-
nə ha zır la şır dı. Ba zar gü nü er tə dən 
kil sə nin zəng qül lə sin də yer lə şən 
ba la ca iş ota ğı na ge dər və duaya 
baş la yar dı. Bü tün duala rın da da 
bu söz lə ri tək rar-tək rar söy lə yər di: 
“İla hi, sə nə xid mət et mək üçün mə-
nə güc və cə sa rət ver!”

Qu ru dö şə mə nin üs tün də diz 
çö kə rək bu cür yal va rar və san ki 
öz ama lı na ba ş əyirmiş kimi tə zim 
edər di.

Hart men boy ca hün dür adam idi, 
qəh və yi rəng də saq qa lı var idi. O, 
Oha yo nun Kliv lend əya lə tin də ki alt 
pal tar la rı ma ğa za sı na nə za rət edən 
var lı bir iş ada mı nın qı zı ilə ev lən-
miş di. Hə yat yol da şı kök və əsə bi 
qa dın idi. Ke şiş Hart me nə şə hər də 
ha mı hör mət bəs lə yir di. Kil sə yə tez-
tez gə lib-ge dən yaş lı lar sa kit və tə va-
zö kar tə bi ə ti nə gö rə onu çox is tə yir-
di lər. Vinz burq bank sa hi bi nin hə yat 
yol da şı xa nım Vayt da onu sa vad lı 
və vic dan lı bi r adam ki mi ta nı yır dı.

Pres bay te rian kil sə si nin Vinz-
burq da kı di gər kil sə lər lə heç bir 
əla qə si yox idi. Bu kil sə o bi ri lər dən 
da ha bö yük və əzə mət li idi. Üs tə lik, 
Pres bay te rian kil sə si nin ke şi şi nə da-
ha çox mə va cib ödə ni lir di. Bu kil sə-
nin ke şi şi nə hətt  a xü su si bir fay ton 
da ay rıl mış dı və bə zən yay ax şam la-
rın da Hart men bu fay ton da öz xa nı-
mı ilə gəz mə yə çı xar dı. Meyn və Ba-
kay kü çə lə rin də gəz dik lə ri za man 
ke şiş yol da ras tı na çı xan in san la ra 
hör mət lə sa lam ve rər, hə yat yol da şı 
isə giz li qü rur his si ilə göz ucu əri nə 
ba xar, ara da bir fay to na qo şul muş 
atın ət raf da kı adam lar dan hür küb 
qaç ma sın dan diksinərdi.

Vinz burq da ya şa dı ğı il lər Kör-
tis Hart me nin hə ya tı nın ən uğur-
lu il lə ri idi. Hart men iba dət üçün 
kil sə yə gə lən lər dən heç kim lə ya-
xın mü na si bət də ol ma sa da, özü-
nə düş mən də qa zan ma mış dı. O, 
bü tün var lı ğı ilə Al la ha iba dət et-
mə yə ça lış sa  da, için də ki giz li bir 
vic dan əza bın dan əziy yət çə kir di. 
Vinz burq kü çə lə rin də tək-tən ha 
gəz di yi za man da im için dən mü-
qəd dəs ki tab da kı söz lə ri uca dan 
ba ğı ra raq de mək istəyi keç sə də, 
heç vaxt bu na cə sa rə t et məz di. 

Kör tis Hart men için də bir öv li ya kə-
ra mə ti ol du ğu na inan maq is tə yir di. 
Və ümid edir di ki, nə za man sa Al-
la hın ver di yi bu kə ra mət və qüd rət 
onun sə sin də və ru hun da özü nü 
gös tə rə cək. Və in san lar Al la hın işa-
rə si olan bu qüd rət qar şı sın da hey-
rət dən tir-tir tit rə yə cək lər.

O: “Mən ya zıq bir ada mam, bu 
cür xoş bəxt lik heç vaxt mə nə qis-
mət ol ma ya caq”, - dü şü nür dü və 
səbr do lu bir tə bəs süm onun üzü-
nü ye ni dən işıq lan dı rır dı. Bə zən-
sə özü nə tə səl li ver mək üçün bu 
söz lə ri de yir di: “Ey bi yox, əsas 
odur ki, mən ba car dı ğım qə dər 
iba də ti mi ye ri nə ye ti ri rəm”. 

Bu qüd rət və kə ra mə tə sa hib 
ol maq üçün ke şiş, ba zar gün lə ri 
sə hər lər kil sə də öz ota ğın da Al-
la ha dua edər di. Giz li cə iba dət 
et di yi hə min otaq kil sə nin zəng 
qül lə sin də yer lə şir di. Ota ğın cə-
mi bir pən cə rə si var idi. Şü şə si nin 
üzə rin də şəf qət his si ilə ba la ca 
uşa ğın ba şı nı sı ğal la yan İsa pey-
ğəm bə rin təs vi ri gö rü  nən bu en-
siz və uzun pən cə rə çö lə açı lır dı. 
Otaq da kı ma sa nın üs tün də İn cil 
və oxu na caq moizə lə rin və rəq lə ri 
olar dı.

Yay sə hər lə ri nin bi rin də hə min 
iş ota ğın da öz ma sa sı nın ar xa sın-
da əy lə şib İn cil oxu du ğu yer də 
qə fi l dən, ke şi şin gö zü nə qar şı da-
kı ev də, çar pa yı sın da uza na raq 
si qa ret çə kə-çə kə ki tab oxu yan bir 
qa dın dəy di. Kör tis Hart men bar-
maq la rı nın ucun da as ta-as ta pən-
cə rə yə tə rəf ye ri yib, sa kit cə onu 
bağ la dı. Göz lə ri nin önün də si qa-
ret çə kən qa dı nın pey da ol ma sı 
onu dəh şə tə gə tir di, O, heç cür 
an la ya bil mir di ki, ne cə ol muş-
du ki, mü qəd dəs ki ta bı oxu du ğu 
mə qam, özü də bil mə dən gö zü 
qa dı nın açıq çi yin lə ri nə, ağap paq 
si nə si nə sa taş mış dı?

Ke şiş gör dü yü mən zə rə nin 
tə si ri al tın da aşa ğı enib min bə-
rin ar xa sı na keç di və için dən 
ke çən fi  kir lə rin fər qi nə var ma-
dan moizə si ni oxu du. Və hə min 
moizə nin hə mi şə kin dən da ha ay-
dın və da ha şövq lü alın dı ğı nı özü 
də hiss et di.

Ke şiş: “Gö rə sən in di o da mə-
nim sə si mi eşi dir mi? Bəl kə bu 
söz lə rim ona da tə sir edə bi lər,”- 
de yə dü şün dü və qəl bin də nə 
za man sa bu söz lər lə o qa dı nın 
ürə yi nə to xu na bi lə cə yi nə, o gü-
nah kar in sa nı qəfl  ət yu xu sun dan 
oya da ca ğı na ümid ya ran dı.

Ke şi şin pən cə rə dən gör dü yü 
ev Pres bay te rian kil sə si nin qar şı-
sın da yer lə şir di. Vinz burq Mil li 
Ban kın da xey li pu lu olan dul qa-
dın Eli za bet Svift lə qı zı Keyt Svift 
hə min ev də ya şa yır dı. Mək təb də 
müəl li mə iş lə yən Keyt Svif tin otuz 
ya şı var idi. Keyt Vinz burq da özü-
nə dost tap ma mış dı. Hə mi şə sə-
li qə li və zövq lü ge yi nər di. Gö zəl 
da nı şı ğı na gö rə mək təb də özü nə 
hör mət qa za na bil miş di. O, Av ro-
pa nın bir ne çə öl kə sin də ol muş və 
iki il Nyu-York da ya şa mış dı.

Kör tis Hart men hə min qa dı nın 
əv vəl lər Av ro pa da və Nyu-York da 
ya şa dı ğı nı bi lən dən son ra onun si-
qa ret çək mə si nə ürə yi nin də rin li-
yin də bö yük bir gü nah ki mi bax mır 
və - “bəl kə də, onun si qa ret çək mə-
si bö yük qü sur de yil,” – de yə dü şü-
nür dü. Ke şiş kol lec də təh sil alar kən 
oxu du ğu ro man la rı, o ro man lar da 
təs vir edil miş si qa ret çə kən müasir 
qa dın ob raz la rı nı xa tır la yır dı.

O, ke çən həf tə hə min qa dı nı gö rən-
dən son ra duy du ğu qor xu və utanc 
his si ni ar tıq xa tır la maq is tə mir, hər 
ba zar sə hə ri ota ğın da et di yi iba də-
tə in di heç bir gə rək duy mur, ye ni 
din lə yi ci si nin onun moizə si nə ma-
raq la qu laq asa ca ğı nı xə ya lı na gə-
ti rə rək, min bər ar xa sın da kı növ bə ti 
çı xı şı na da ha bö yük hə vəslə ha zır-
la şır dı. 

Kör tis Hart men gənc li yin də də 
qa dın lar la ya xın mü na si bət qur-
ma mış dı. İn diana şta tı nın Man si 
əya lə tin dən olan ata sı ara ba çı idi 
və oğ lu nun təh sil al ma sı üçün hər 
zəh mə tə qat la şır dı. Kör tis Hart-
men in di ki hə yat yol da şı na mək-
təb il lə rin də rast gəl miş di və uzun 
müd dət bir-bi ri  lə ri ni se vib ev lən-
miş di lər. Bu ev li lik da ha çox qı zın 
tə şəb bü sü ilə baş tut muş du. Toy 
gü nün də var lı ata öz qı zı üçün beş 
min dol lar pul ayır mış dı və bun-
dan iki də fə ço xu nu ona və siy yə t 
edə cə yi ni de miş di. Ke şiş bu kə bi-
nin uğur lu ni kah ol du ğu na ina na-
raq ev li li yi bo yun ca baş qa qa dın lar 
haq qın da dü şün mə miş di. Da ha 
doğ ru su, bu na eh ti yac da duy ma-
mış dı. Onun ye ga nə is tə yi sa kit hə-
yat sü rüb Al la ha iba dət et mək idi. 

Am ma in di o qa dı nı gör dük dən 
son ra ke şi şin qəl bin də qə ri bə, an la-
şıl maz hiss lər oyan mış dı. Moizə lə ri 
ilə Keyt Svif tə tə sir gös tər mək, onun 
ürə yi nə yol tap maq ar zu suy la ya na-
şı, ke şi şi bir is tək də na ra hat edir di. 

O, çar pa yı sında sa kit cə uzan mış hə-
min qa dı nın ağ bə də ni nə, ağ çi yin lə-
ri nə bir də bax maq is tə yir di.

Bu fi  kir lə rin uc ba tın dan heç 
cür gö zü nə yu xu get mə yən ke-
şiş, ba zar gü nü nün sə hə ri açıl ma-
mış ye rin dən qalx dı, ev dən çı xıb 
Vinz burq kü çə lə rin də gə ziş mə yə 
baş la dı. Meyn kü çə si nə ça tan da 
köh nə Riç mond ima rə ti qar şı sın-
da ayaq sax la dı, yer dən daş gö-
tü rüb iti ad dım lar la zəng qül lə-
sin də ki ota ğı na üz tut du. Daş la 
pən cə rə şü şə si nin bir kün cü nü 
sın dır dı, qa pı nı bağ la yıb son ra 
üs tü nə İn cil qo yul muş ma sa sı-
nın ar xa sı na ke çə rək göz lə mə yə 
baş la dı. Qar şı ota ğın pən cə rə sin-
də köl gə tər pə ni şi hiss et sə də, 
qa dı nın or da ol ma dı ğı nı dər hal 
an la dı. Hə min vaxt Keyt Svift də 
Vinz burq kü çə lə rin də gə ziş mək 
üçün ya ta ğın dan qal xıb ev dən 
çıx mış dı. Köl gə si gö rü nən onun 
ana sı Eli za bet Svift idi.

Qı zı gör mək is tə yi nin baş 
tut ma dı ğı nı an la yan ke şiş gü-
nah dan qur tul du ğu üçün se-
vin cin dən az qa la ağ la ya caq dı. 
O, ya vaş-ya vaş aya ğa qalx dı və 
iba dət et mək üçün evi nə qa yıt dı. 
Ne cə ol du sa, otaq dan çı xan da 
sın dır dı ğı şü şə nin ye ri ni bağ la-
ma ğı unut du. Şü şə nin qop muş 
his sə sin də məf tun ba xış lar la İsa 
pey ğəm bə rin üzü nə zil lə nən ba-
la ca oğ lan uşa ğı nın çıl paq da ba-
nı təs vir edil miş di.

Kör tis Hart men hər həf tə hə-
vəs lə oxu du ğu moizə ni hə min 
ba zar gü nü oxu ma dı. Kil sə yə iba-
də tə gə lən lər qar şı sın da qı sa ca 
çı xış edə rək için dən gə lən söz lə ri 
söy lə di. On la ra ke şiş lə rin də adi 
in san lar ki mi gü nah edə bi lə cə yi-
ni ba şa sal ma ğa ça lış dı:

 “Mə sə lən, mən öz hə yat təc rü-
bəm dən yax şı bi li rəm ki, Al la hın 
sö zü nü in san la ra çat dı ran ke şiş-
lər də nəfs dən və gü nah lar dan 
xa li de yil. Elə vaxt lar olub ki, mən 
özüm də nəf sim qar şı sın da təs lim 
ol mu şam. Sa də cə, et di yim dualar 
sa yə sin də Al lah mə ni bu mər tə-
bə yə qal dı rıb. O, mə ni heç za man 
tək qoy ma yıb. O, öz yar dı mı nı 
siz dən də əsir gə məz. Ümi di ni zi 
itir mə yin. Gü nah la üz-üzə qa lan 
za man, sa də cə, göz lə ri ni zi qal-
dı rıb gö yə ba xın. Onu xa tır la yın, 
On dan yar dım is tə yin. O, si zi gü-
nah lar dan qo ru ya caq”.

Ke şiş gör dü yü qa dı nı qə tiy yət-
lə unut ma ğa, onun ağ bə də ni ni 
yad dan çı xar ma ğa ça lı şır dı. Ev-
də özü nü qə ri bə apa rır, gənc li-
yin də büru zə ver mə di yi sev gi 
nə va ziş lə ri ilə hə yat yol da şı nı 
təəc cüb lən di rir di. Bir ax şam Ba-
kay kü çə sin də gəz dik lə ri za man 
ke şiş, əli ni Sa rah Hart me nin be-
li nə apa ra raq onu qu caq la mış dı. 
Bir də fə də sə hər ye mə yi n dən 
son ra, hə mi şə ki ki mi iş ota ğı na 
keç mək əvə zi nə, ar va dı na ya-
xın la şa raq, onun ya naq la rın dan 
öp müş dü. Keyt Svift ya dı na dü-
şən də isə ke şiş, tə kəb bür lü tə bəs-
süm lə gü lüm sü nər, ba şı nı yu xa rı 
qal dı ra raq de yər di: “İla hi, mə-
nə kö mək et! Sə nə qul luq et mək 
üçün mə nə güc ver! Mə ni gü nah-
lar dan qo ru!”

Am ma qəl bi nə ha kim kə sil miş 
tə la tüm get dik cə da ha da kəs kin-
lə şir di. O, Keyt Svif tin çox vaxt 
ax şam lar çar pa yı sın da uza na-

raq ki tab oxu du ğu nu ne cə sə öy-
rən miş di. Çar pa yı nın kə na rı na 
qo yul muş ge cə lam pa sı nın işı ğı 
qa dı nın ağ çi yin lə ri nin, ya rı açıq 
si nə si nin üs tü nə dü şür dü...

Onu ikin ci də fə gör dü yü ax-
şam ke şiş saat doq quz dan on 
bi rə qə dər zəng qül lə sin də ki 
toz lu ota ğı nı tərk et mə di. O, 
yal nız qar şı ota ğın işı ğı sö nən-
dən son ra kil sə dən çıx dı və bir 
ne çə saatı Vinz burq kü çə lə ri ni 
do la şa raq dua et mək lə ke çir di. 
İn di da ha Keyt Svif tin çi yin lə-
ri ni, bo ğa zı nı, ya rı açıq si nə si ni 
öp mək is tə mir di və bu cür fi kir-
lə ri özü nə ya xın bu rax ma ma ğa 
ça lı şır dı. O, nə is tə di yi ni özü də 
an la ya bil mir di. 

 “Mə ni Sən ya rat mı san, özün 
qo ru mə ni, nəf sim dən qo ru mə-
ni!” - deyə ke şiş qa ran lıq kü çə nin 
or ta sın da uca səs lə duaya baş la dı. 
Son ra yo lun kə na rın da kı hün dür 
bir ağa cın ya nın da da ya  nıb göy-
lə rə bax dı.

Sü rət lə uçu şan bu lud lar göy 
üzü nü ört müş dü və keşiş san ki 
Al la ha ba xır mış ki mi, bu lud la ra 
ba xa-ba xa duası na da vam et di: 
“İla hi, mə ni ya dın dan çı xar ma, 
ya dın dan çı xar ma mə ni. Mə nə 
güc ver, güc ver ki, sa bah ge dib o 
pən cə rə ni dü zəl dim, bir də o qa-
dı na bax ma yım. Mə ni tərk et mə, 
mə ni at ma. Sə nin kö mə yi nə ən 
çox in di eh ti ya cım var”.
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Be lə cə o, gün lə ri ni, həf tə lə ri ni 
sa kit və qa ran lıq kü çə lər də dua 
edə - edə ke çi rir di. Nə qə dər ça-
lışır dı sa da, Al la hın onu nə üçün 
be lə bir sı na ğa çək di yi ni an la ya 
bil mir di. Gü nah lar dan uzaq ol-
maq üçün əlin dən gə lə ni et di yi ni 
dü şü nə rək, ba şı na gə lən lə rə gö rə 
Al la hı gü nah lan dır mağa ça lı şır-
dı: “Ca van lıq dan bu ra, öm rüm 
bo yu Sə nə iba dət dən sa va yı  heç 
nə haq da dü şün mə mi şəm, in di 
ni yə mə ni bu cür sı na ğa çə kir-
sən? Sə nin xo şu na gəl mə yən nə 
et mi şəm, han sı gü na hı ma gö rə 
mə ni cə za lan dı rır san?”

Hə min ilin pa yı zın da və qı şın da 
Kör tis Hart men Keyt Svif ti ye ni dən 
gör mək üçün düz üç də fə evin dən 
çı xa raq zəng qül lə sin də ki ota ğı na 
yol lan mış dı. Hər də fə kil sə ni qar şı 
evin işı ğı sön dük dən son ra tərk edə-
rək, sa kit, qa ran lıq kü çə yə çıx mış, 
duası nı da yan dır ma dan ge cə ya rı sı-
na qə dər gəz mə yə da vam et miş di.

O, öz hiss lə ri ni an la ya bil mir di. 
Bə zən bir ne çə həf tə o qa dın tək-
tük hal lar da ya dı na dü şər di və  
ke şiş ar tıq nəf si nə qa lib gəl di yi-
ni dü şü nər di. La kin son ra qə fi l-
dən hər şey də yi şər di. Evin də , iş 
ota ğın da kı ma sa sı nın ar xa sın da 
otu rub bü tün diq qə ti ni moizə 
və rəq lə ri nə yö nəlt di yi yer də, 
bir dən- bi rə əsəb lə ri gə ri lər di. 
Aya ğa du rub ota ğın için də o baş-
bu ba şa var-gəl edər, öz-özü nə 
“ge di rəm, ge di rəm” de yə- de yə 
kü çə yə çı xar dı. Am ma kil sə qa-
pı sı nın as ta na sı na ça tan da bu ra 
gə li şi nin əsl sə bə bi ni özü nə eti raf 
et mək is tə məz di: “Şü şə ni dü zəlt-
mə yə cə yəm, hər gün də bu-
ra gə lə cə yəm, am ma ona sa rı 
bax ma ya ca ğam. Bu çə tin bir 
şey de yil. Al lah özü bu sı na-
ğı mə nim qa ba ğı ma çı xa rıb. 
Mən bu sı naq dan üzüağ çı-
xa ca ğam! Mən bu nu ba ca ra-

ca ğam!”

Yan var qar la rı nın Vinz burq 
kü çə lə ri ni ağ rən gə bü rü dü yü 
şax ta lı qış ge cə lə ri nin bi rin də 
Kör tis Hart men axı rın cı də fə kil-
sə nin zəng qül lə sin də ki hə min 
ota ğa get di. Tə ləs di yin dən çək-
mə lə ri ni ge yin mə yi də unu dan 
ke şiş saat doq quz da ev dən çıx dı.

Meyn kü çə sin də ge cə gö zət çi-
si Hop Hi qinz dən baş qa bir kəs 
gö zə dəy mir di. O şax ta lı qış ge-
cə sin də oyaq qa lan lar dan bi ri də, 
ye ni he ka yə si üzə rin də iş lə yən 
gənc Corc Vil lard idi.

Kil sə yol la rı na ya ğan qar üs-
tün də ke şi şin ayaq iz lə ri gö rü-
nür dü. Ke şiş ar tıq əmin idi ki, bu 
də fə bu yol lar onu gü na ha apa-
rır.

“Onu ye nə gör mək is tə yi rəm, 
ona do yun ca bax maq is tə yi rəm. 
Bun dan son ra özü mə zülm elə-
mə yə cə yəm, onun çi yin lə ri ni öp-
mək is tə yi ni özüm dən giz lət mə-
yə cə yəm”.

Bu söz lə ri de yə- de yə nə qə dər 
ça lış sa da, göz yaş la rı nı sax la ya 
bil mə di. O, ar tıq ke şiş lik dən əl 
çək mək və özü nə ye ni hə yat 
qur maq haq qın da dü şü nür dü.

“Ge də cə yəm, ge də cə yəm bu-
ra lar dan, özü mə baş qa iş ta pa ca-
ğam. Əgər mən bu cür ya ra dıl-
mı şam sa, gü nah lar qar şı sın da bu 
cür zəifəm sə, da ha mü qa vi mət 
gös tər mə yə cə yəm, qoy nə olur 
ol sun, qoy ən pis gü nah la ra ba-
tım, ən azın dan ikiüz lü ol ma ram. 
Bir tə rəf də ca maata ağıl öy rə dib, 
o bi ri tə rəf də bu na məh rəm qa-
dı na bax ma ram”.

Kil sə nin zəng qül lə sin də ki 
otaq bum buz idi. Ke şiş içə ri gi-
rən ki mi hiss et di ki, bur da çox 
qal sa, xəs tə lə nə cək. Yaş ayaq la-
rı nı qu rut maq üçün otaq da so ba 
da yox idi. Qar şı evin ota ğın da 
isə Keyt Svift gö zə dəy mir di.

Ke şiş səbr lə göz lə mə yə baş la-
dı. O, so yuq stu la əy lə şib bir əli 
ilə üs tün də hər za man İn cil ki ta-
bı ya tan  ma sa sı nın kə na rın dan 
ya pış dı. Bey nin dən, öm rü bo yu 
dü şün mə di yi qa ra, çirk li xə yal-
lar ke ç di. Ke şiş, bir an lıq öz ar-
va dı na qar şı nif rət duy du ğu nu 
hiss elə di.

“O, hə mi şə eh ti ras lı hə yat dan 
qor xub, hə mi şə mən dən ca nı nı 
qur tar ma ğa ça lı şıb” , - dü şü n dü. 
“Hər ki şi nin haq qı var ki, xoş bəxt 
ol sun. Öz ar va dı ilə is tə dik lə ri ni 
ya şa ya bil sin. Heç kim öz için də-
ki hey va ni is tək lə ri öl dür mə mə li-
dir! La zım gəl sə, on dan ay rı la ca-
ğam, özü mə qa dın  ax ta ra ca ğam! 

O mək təb müəl li mə sin dən əl 
çək mə yə cə yəm! Mən bu za val lı 
in san lar ki mi özü mü al dat ma-
ya ca ğam! Özü mü bu is tək lər dən 
arın mış mə lək ki mi gös tər mə yə-
cə yəm! Əgər, doğ ru dan da, ürə-
yim də hey va ni is tək lər var sa, on-
la rı boğ ma ya ca ğam! La zım gəl sə 
qa lan öm rü mü yal nız bu is tək-
lər lə ya şa ya ca ğam”.

Ke şiş so yuq dan, için də ge dən 
mü ba ri zə nin dəh şə tin dən tir-tir 
tit rə yir di. O, bir ne çə saat da be-
lə cə göz lə di. Və qə ri bə bir is ti li yin 
ya vaş-ya vaş bə də ni nə ya yıl dı ğı-
nı, bo ğa zın da ağ rı lar ya ran dı ğı-
nı, so yuq dan diş lə ri nin bir-bi ri nə 
də yib şaq qıl da dı ğı nı, ayaq la rı nın 
bu za dön dü yü nü hiss et di, am ma 
qa dı nı gör mə dən or dan get mə yi 
ağ lı na da gə tir mə di.

“Bu gün onu ye nə gör mə li yəm! 
Müt ləq gör mə li yəm! Bun dan son ra 
qorx ma ya ca ğam, is tə dik lə ri mi edə-
cə yəm”, - bir əli ilə hə lə də ma sa nın 
kə na rın dan ya pı şıb dü şü n dü.

Kil sə nin bum buz ota ğın da so-
yuq dan tit rə yə -tit rə yə göz lə sə 
də, ke şiş o so yuq yan var ge cə sin-
də baş ve rən ha di sə ni öm rü nün 
so nu na can unut ma dı. Çün ki o, 
məhz hə min ge cə baş ve rə cək ha-
di sə nə ti cə sin də hə ya tı nın qa lan 
il lə ri ni ne cə ya şa ya ca ğı nı müəy-
yən ləş dir miş di. Kil sə nin zəng qül-
lə sin dən Keyt Svif tin ota ğı  tam 
gö rün mür dü. Ke şiş in di yə qə dər 
bir cə ota ğın çar pa yı qo yu lan his-
sə si ni gö rə bil miş di. Hər də fə də 
işıq lar sö nə nə cən ağ, ge cə köy-
nə yin də çar pa yı sı na uza nıb ki tab 
oxu yan qa dı nın çıl paq çi yin lə ri nə 
ta ma şa et miş, işıq lar sön dük dən 
son ra kil sə dən çı xıb get miş di. 

O qar lı yan var ge cə sin də Kör-
tis Hart men hə mi şə kin dən da ha 
çox göz lə mə li ol du. So yuq dan 
əl lə ri, ayaq la rı az qa la buz bağ-
la sa da, xə yal la rın da dün ya sı na 
is ti bir gü nəş do ğur du, ağac lar 
çi çək lə yir di və qar lar əri yib get-
dik cə Keyt Svift lə onu ayı ran  

hün dür dağ lar da 
o qar lar la bir  əriyib 
yox olur du...

Bü tün bun la rı tə səv vü rü nə gə ti-
rən  mə qam in ti zar la göz lə di yi qa-
dı nın qa ran lıq ota ğa da xil ol du ğu-
nu hiss elə di. Ke şiş onun hə mi şə ki 
ki mi çar pa yı sı na uza na raq, ki tab 
oxu ya ca ğı nı göz lə yir di, am ma bu 
də fə be lə ol ma dı. Kör tis Hart men 
çar pa yı nın ya nın da da yan mış qa-
dı nın bu də fə ana dan gəl mə çıl paq 
ol du ğu nu gör dü. 

 Ki min sə onu iz lə di yin dən xə-
bə ri ol ma yan qa dın özü nü çar-
pa yı sı na ata raq üzü qoy lu düş-
dü, ba la ca yum ruq la rı ilə yas tı ğı 
dö yəc lə yə-dö yəc lə yə ağ la ma ğa 
baş la dı. Bir qə dər son ra sa kit lə-
şib dua et mək üçün di kəl di.

Ge cə lam pa sı nın işı ğın da dua 
edən qa dı nın in cə bə də ni nə bax-
dıq ca ke şiş, özün dən ası lı ol ma dan 
pən cə rə şü şə si nin üs tün də təs vir 
edil miş İsa pey ğəm bə rin üzü nə 
zil lə nən ba la ca oğ la nı xa tır la dı... 
qa dı n hə min oğ la na bən zə yir di.

Kör tis Hart men kil sə dən ne cə 
çıx dı ğı nı bil mə di. Otaq dan çı xan da 
ma say la ne cə toq quş du ğu nu, İn ci li 
ye rə sal dı ğı nı və so yuq ota ğın dö-
şə mə si nə də yən ki ta bın sə si ni be lə 
hiss elə mə di. Qar şı ota ğın işı ğı sö-
nən də o ar tıq pil lə kən lər dən aşa ğı 
dü şüb kü çə yə çıx mış dı. O, kü çə bo-
yun ca qa ça raq “Vinz burq qar ta lı” 
qə ze ti nin bi na sı na da xil ol du. Corc 
Vil lar dı gö rən ki mi nə fə si kə si lə-kə-
si lə da nış ma ğa baş la dı.

“Al lah, hə qi qə tən də, qüd rət li di, 
biz heç vaxt Onu an la ya bil mə rik”. 
Ota ğa da xil olub qa pı nı ört dü, Cor ca 
ya xın la şıb göz lə ri alı şıb ya na-ya na 
sö zü nə da vam et di. “Tap dım! Axır 
ki, tap dım! Ax tar dı ğım işı ğı tap dım. 
Düz on il son ra, on il bu şə hər də ya-
şa yan dan son ra göz lə di yim işa rə lə ri 
Al lah axır ki, mə nə gös tər di. Bir qa-
dı nın bə də nin də gös tər di”.

Sə si ni al çal dıb bu də fə pı çıl tı ilə 
da nış ma ğa baş la dı: “Mən düz ba-
şa düş mə miş dim. Elə bi lir dim ki, 
ba şı ma gə lən lər mə nim üçün bir sı-
naq dı, am ma, sən de mə, bu olan lar, 
mə nə il lər dir göz lə di yim işa rə lə ri 
gös tər mək üçün imiş. Mən Al la hı 
Keyt Svift də tap dım! O müəl li mə də! 
Çar pa yı sın da çı lın-çıl paq uza nan o 
qa dın da! Sən onu ta nı yır san? Bəl kə, 
heç özü nün də xə bə ri yox du ki, bu 

hə qi qə ti mə nə gös tər mək 
üçün Al lah bir va si tə ki mi 
onu se çib”.

Ke şiş sö zü nü qur-
ta ran dan son ra qa pı-
ya tə rəf get di, qa pı nın 
ağ zın da bir an lıq ayaq 
sax la yıb kü çə yə, çıl paq 
bu daq la rı na qar yı ğı lan 

ağac la ra bax dı. Son ra 
ye nə üzü nü Corc 

Vil lar da tu tub: 
“Mən ar tıq 

is tə di yi mi 
tap mı şam,  
da ha heç 

nə dən qor-
xum yox du” 

- de di. Qa na mış 
əli ni gənc Cor ca 

gös tə rə rək: “Ba yaq 
kil sə də olan da Al la-
hın qüd rə ti ni öz içim-
də hiss elə dim, son ra 
yum ru ğum la pən cə-
rə nin şü şə si ni sın dır-
dım. İn di o pən cə rə ni 

bir də fə lik bağ la maq 
olar” - dedi.
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Bə zən bir ne çə həf tə o qa dın tək-
tük hal lar da ya dı na dü şər di və  
ke şiş ar tıq nəf si nə qa lib gəl di yi-
ni dü şü nər di. La kin son ra qə fi l-
dən hər şey də yi şər di. Evin də , iş 
ota ğın da kı ma sa sı nın ar xa sın da 
otu rub bü tün diq qə ti ni moizə 
və rəq lə ri nə yö nəlt di yi yer də, 
bir dən- bi rə əsəb lə ri gə ri lər di. 
Aya ğa du rub ota ğın için də o baş-
bu ba şa var-gəl edər, öz-özü nə 
“ge di rəm, ge di rəm” de yə- de yə 
kü çə yə çı xar dı. Am ma kil sə qa-
pı sı nın as ta na sı na ça tan da bu ra 
gə li şi nin əsl sə bə bi ni özü nə eti raf 
et mək is tə məz di: “Şü şə ni dü zəlt-
mə yə cə yəm, hər gün də bu-
ra gə lə cə yəm, am ma ona sa rı 
bax ma ya ca ğam. Bu çə tin bir 
şey de yil. Al lah özü bu sı na-
ğı mə nim qa ba ğı ma çı xa rıb. 
Mən bu sı naq dan üzüağ çı-
xa ca ğam! Mən bu nu ba ca ra-

ca ğam!”

Bu söz lə ri de yə- de yə nə qə dər 
ça lış sa da, göz yaş la rı nı sax la ya 
bil mə di. O, ar tıq ke şiş lik dən əl 
çək mək və özü nə ye ni hə yat 
qur maq haq qın da dü şü nür dü.

“Ge də cə yəm, ge də cə yəm bu-
ra lar dan, özü mə baş qa iş ta pa ca-
ğam. Əgər mən bu cür ya ra dıl-
mı şam sa, gü nah lar qar şı sın da bu 
cür zəifəm sə, da ha mü qa vi mət 
gös tər mə yə cə yəm, qoy nə olur 
ol sun, qoy ən pis gü nah la ra ba-
tım, ən azın dan ikiüz lü ol ma ram. 
Bir tə rəf də ca maata ağıl öy rə dib, 
o bi ri tə rəf də bu na məh rəm qa-
dı na bax ma ram”.

lə sin dən Keyt Svif tin ota ğı  tam 
gö rün mür dü. Ke şiş in di yə qə dər 
bir cə ota ğın çar pa yı qo yu lan his-
sə si ni gö rə bil miş di. Hər də fə də 
işıq lar sö nə nə cən ağ, ge cə köy-
nə yin də çar pa yı sı na uza nıb ki tab 
oxu yan qa dı nın çıl paq çi yin lə ri nə 
ta ma şa et miş, işıq lar sön dük dən 
son ra kil sə dən çı xıb get miş di. 

O qar lı yan var ge cə sin də Kör-
tis Hart men hə mi şə kin dən da ha 
çox göz lə mə li ol du. So yuq dan 
əl lə ri, ayaq la rı az qa la buz bağ-
la sa da, xə yal la rın da dün ya sı na 
is ti bir gü nəş do ğur du, ağac lar 
çi çək lə yir di və qar lar əri yib get-
dik cə Keyt Svift lə onu ayı ran  
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o qar lar la bir  əriyib 
yox olur du...

si lə da nış ma ğa baş la dı.
“Al lah, hə qi qə tən də, qüd rət li di, 
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ya xın la şıb göz lə ri alı şıb ya na-ya na 
sö zü nə da vam et di. “Tap dım! Axır 
ki, tap dım! Ax tar dı ğım işı ğı tap dım. 
Düz on il son ra, on il bu şə hər də ya-
şa yan dan son ra göz lə di yim işa rə lə ri 
Al lah axır ki, mə nə gös tər di. Bir qa-
dı nın bə də nin də gös tər di”.

Sə si ni al çal dıb bu də fə pı çıl tı ilə 
da nış ma ğa baş la dı: “Mən düz ba-
şa düş mə miş dim. Elə bi lir dim ki, 
ba şı ma gə lən lər mə nim üçün bir sı-
naq dı, am ma, sən de mə, bu olan lar, 
mə nə il lər dir göz lə di yim işa rə lə ri 
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Çar pa yı sın da çı lın-çıl paq uza nan o 
qa dın da! Sən onu ta nı yır san? Bəl kə, 
heç özü nün də xə bə ri yox du ki, bu 

hə qi qə ti mə nə gös tər mək 
üçün Al lah bir va si tə ki mi 
onu se çib”.

Ke şiş sö zü nü qur-
ta ran dan son ra qa pı-
ya tə rəf get di, qa pı nın 
ağ zın da bir an lıq ayaq 
sax la yıb kü çə yə, çıl paq 
bu daq la rı na qar yı ğı lan 

ağac la ra bax dı. Son ra 
ye nə üzü nü Corc 

Vil lar da tu tub: 
“Mən ar tıq 

nə dən qor-
xum yox du” 

- de di. Qa na mış 
əli ni gənc Cor ca 

gös tə rə rək: “Ba yaq 
kil sə də olan da Al la-
hın qüd rə ti ni öz içim-
də hiss elə dim, son ra 
yum ru ğum la pən cə-
rə nin şü şə si ni sın dır-
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Allahın qüdrətiAllahın qüdrəti
Tə biət cə sa kit və səbr li adam olan Kör tis Hart men için də bir öv li ya kə-

Azər bay can Res pub li ka sı Na zir-
lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi nin “Dəf(i)nə yar pa-
ğı” mü sa bi qə sin də Azər bay can 

Dil lər Uni ver si te ti nin IV kurs tə lə bə si 
Tə vək gül Zey nal lı nın bi rin ci ye rə la yiq 
gö rül mə si ədə bi ic ti maiy yət tə rə fin dən 
bö yük ma raq və rəğ bət lə qar şı lan dı. 
Tə vək gül Zey nal lı 1994-cü il də Nax çı-
van Mux tar Res pub li ka sı Şah buz ra yo nu 
Nur su kən din də ana dan olub. Xə zər ra-
yo nu 149 say lı or ta mək təb də təh sil alıb. 

2011-ci il də 625 bal la Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti nin İn-
gi lis di li Tər cü mə fa kül tə si nə da xil olub. İn di yə dək in gi lis 
di lin dən Şer vud An der so nun “Ma cə ra”, “Lə ya qət”, Er nest 
He min queyin “Kör pü də ki qo ca”, “Bir gü nün ni ga ran çı lı-
ğı” ki mi əsər lə ri di li mi zə çe vi rib. Gənc tər cü mə çi ha zır da 
XX əsr Ame ri ka he ka yə lə ri nin tər cü mə sin dən iba rət ki tab 
üzə rin də iş lə di yi ni de yir. 
“Ay dın yol” qə ze ti mü sa bi qə nin I ye ri nə la yiq gö rü lən əsə ri  
oxu cu la rın diq qə ti nə təq dim edir.

Tə vək gül
ZEY NAL LI

(hekayə)
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Zeynəddin Əl-Cur ca ni
Bis mil la hir-rəh ma nir-rə him.
Şü kür ol sun aləm lə rin rəb bi Al-

la ha!
Mə həm məd Pey ğəm bə rə və 

onun əh li-bey ti nə sa lam ol sun!
Al lah-Təala nın kö mə yi ilə “Zə-

xi re yi-Xa rəzm şa hi” ki ta bı nın top-
lu su ara ya-ər sə yə gəl di. 

Bu ki tab dün ya nın əda lət li 
hökm da rı, di nin müd rik zi ya lı sı, 
is la mın is ti nad ga hı, döv lə tin və di-
nin baş çı sı, şah la rın və sul tan la rın 
ta cı və liy yü ləhd qı zıl Ars lan Əbu 
əl Mü zəff  ər ibn Xa rəzm şa hın əm ri 
ilə ya zı lıb. Hər şe yə qa dir olan Al-
lah onun döv lə ti ni hifz et sin.

Sə fə rə ge dən lər üçün, elə cə də hər 
bir kə sin özü ilə gəz di rə bil mə si üçün 
iri həcm li “Zə xi re yi-Xa rəzm şa hi” ki ta-
bı nın ix ti sar olun ma sı zə ru rə ti ya ran dı.

Fər ma na əsa sən, ya zı lan müx tə sər 
ki tab mü ba rək kə lam lar la baş la yır.

Bu ra da ən mü hüm mə qam la ra 
yer ve ri lib. 

Tibb el mi iki his sə dən iba rət ol-
du ğun dan, bu ki tab  da iki his sə-
dən iba rət dir: el mi və əmə li.

El mi tib bə aid his sə də öz lü yün-
də his sə lə rə ay rı lır.

Bu nüs xə də müali cə yə aid ol ma-
yan iki mə qam möv cud dur. Bi ri sağ-
lam lı ğı qo ru maq təd bir lə ri haq qın-
da dır. Di gə ri xəs tə li yi bü ru zə  ve rən 
əla mət lə ri öy rən mək və onun əsa sın-
da uzun sü rən və qı sa müd dət li xəs tə-
lik lə ri müəy yən et mək haq qın da dır.

Bi rin ci his sə el mi tibb dən bəhs 
edir. 

Bi rin ci fə sil sağ lam lı ğı qo ru maq 
təd bir lə ri haq qın da dır və 16 bab-
dan iba rət dir:

Bi rin ci bab ha va haq qın da dır.
İkin ci bab ilin fə sil lə ri haq qın da dır.
Üçün cü bab ya şa yış ye ri haq qın-

da dır.
Dör dün cü bab ge yim tər zi haq-

qın da dır.
Be şin ci bab qi da lan ma qay da la rı 

haq qın da dır.
Al tın cı bab su haq qın da dır.
Yed din ci bab şə rab lar haq qın da dır.
Sək ki zin ci bab yat maq və oyaq 

qal maq qay da la rı haq qın da dır.
Doq qu zun cu bab hə rə kət və hə-

rə kət siz lik qay da la rı haq qın da dır.
Onun cu bab iş lət mə dər man la rı 

va si tə si ilə tə miz lən mə haq qın da dır.
On bi rin ci bab qus ma dər man la-

rı haq qın da dır.
On ikin ci bab qa nal ma və hə ca-

mət qay da la rı haq qın da dır. 
On üçün cü bab di gər tə miz lə mə 

üsul la rı haq qın da dır.

On dör dün cü bab nəf sa ni hiss lər 
haq qın da dır.

On be şin ci bab yaş lı in san la ra 
aid olan qay da lar haq qın da dır.

On al tın cı bab sə fə rə çı xan la ra 
aid qay da lar haq qın da dır.

 İkin ci fə sil xəs tə lik lə rə aid bi lik lər 
haq qın da dır və 7 bab dan iba rət dir:

Bi rin ci bab xəs tə lik lə ri öy rən-
mək haq qın da dır.

İkin ci bab xəs tə li yin ye tiş mə si 
haq qın da dır.

Üçün cü bab xəs tə li yin böh ra nı-
nın öy rə nil mə si haq qın da dır.

Dör dün cü bab sağ lam lı ğın və 
sa ğa lan xəs tə lik lə rin əla mət lə ri ni 
öy rən mək haq qın da dır.

Be şin ci bab bir xəs tə lik nə ti cə-
sin də di gər bir xəs tə li yin ke çib get-
mə si nin əla mət lə ri nin öy rə nil mə si 
haq qın da dır.

Al tın cı bab baş ve rə bi lə cək xəs-
tə lik lər dən xə bər ve rən hal lar haq-
qın da dır.

Yed din ci bab qız dır ma və ağır 
xəs tə lik lər za ma nı ölüm vax tı nı tə-
yin et mək haq qın da dır.

İkin ci his sə elm haq qın da dır və 
7 fə sil dən iba rət dir:

Bi rin ci fə sil tə bib lə rə ve ri lən 
məs lə hət lər haq qın da dır.

On lar müali cə za ma nı bu məs lə-
hət lə ri nə zə rə al ma lı dır lar.

İkin ci fə sil bə dən üzv lə rin də baş 
ve rən xəs tə lik lər və on la rın müali-
cə si haq qın da dır və 10 bab dan iba-
rət dir:

Bi rin ci bab baş və be yin xəs tə lik-
lə ri haq qın da dır.

İkin ci bab göz xəs tə lik lə ri haq-
qın da dır.

Üçün cü bab qu laq xəs tə lik lə ri 
haq qın da dır.

Dör dün cü bab bu run xəs tə lik lə ri 
haq qın da dır.

Be şin ci bab ağız, dil və bo ğaz 
xəs tə lik lə ri haq qın da dır.

Al tın cı bab zö kəm, so yuq dəy-
mə, ös kü rək və ağ ci yər il ti ha bı 
haq qın da dır.

Yed din ci bab ürək xəs tə lik lə ri 
haq qın da dır.

Sək ki zin ci bab mə də xəs tə lik lə ri 
haq qın da dır.

Doq qu zun cu bab is lah növ lə ri 
haq qın da dır. 

Onun cu bab san cı xəs tə li yi haq-
qın da dır.

On bi rin ci bab otu raq na hi yə si-
nin xəs tə lik lə ri haq qın da dır.

On ikin ci bab qa ra  ci yər xəs tə lik-
lə ri haq qın da dır.

On üçün cü bab da laq xəs tə lik lə-
ri haq qın da dır.

On dör dün cü bab sa rı lıq xəs tə-
lik lə ri haq qın da dır.

On be şin ci bab şiş lər haq qın da dır.
On al tın cı bab böy rək, si dik ki sə si 

və tə na sül xəs tə lik lə ri haq qın da dır.
On yed din ci bab qa dın xəs tə lik-

lə ri haq qın da dır.
On sək ki zin ci bab oy naq xəs tə-

lik lə ri, po daq ra ağ rı la rı və fi l xəs-
tə lik lə ri haq qın da dır.

Üçün cü fə sil qız dır ma, qı zıl ca, 
çi çək və bu ki mi xəs tə lik lər haq-
qın da dır.

Dör dün cü fə sil şiş lər, ya nıq lar 
və ya ra lar haq qın da dır.

Be şin ci fə sil sı nıq lar, əzik lər və 
çı xıq lar haq qın da dır.

Al tın cı fə sil gö zəl li yə aid mə sə-
lə lər haq qın da dır.

Yed din ci fə sil zə hər lən mə nin 
əla cı haq qın da dır.

Al lah-Təala nın kö mə yi ilə bu ra-
da ki tab ta mam la nır.

Bi rin ci fəs lin bi rin ci ba bı ha va 
haq qın da dır. 

Bu nu bil mək la zım dır ki, in san 
bə də ni nin sağ lam lı ğı na tə sir gös-
tə rən sə bəb lər al tı cür dür. Tə bib lər 
on la ra “al tı lıq sə bəb lə ri” de yir lər. 
Bun lar aşa ğı da kı lar dır: ha va nın tə si-
ri, hə rə kət və hə rə kət siz lik, yu xu və 
oyaq lıq, ye mə li və iç mə li məh sul lar, 
sif raq və nəf sa ni xü su siy yət lər.

Sağ lam lı ğı qo ru maq üçün ona tə sir 
edən sə bəb lə ri öy rə nib on la ra riayət 
et mək la zım dır. Əgər on la ra riayət 
edil mə sə, xəs tə lik baş ve rə bi lər.

Bu sə bəb lə rin ara sın da da ha ge-
niş ya yıl mış sə bəb lər möv cud dur. 

Ha va elə va cib amil lər dən bi ri-
dir ki, in sa nın ona bö yük eh ti ya cı 
var. Di gə ri qüv və dir: tə bii, can lı və 
nəf sa ni qüv və lər.

Tə bib lə rin fi k ri nə gö rə, qüv və 
nə ti cə sin də hə rə kət ya ra nır. Şüur lu 
şə kil də ötü rü lən qüv və nəf sa ni qüv-
və dir. Şüur suz ola raq ötü rü lən qüv-
və can lı ya xas olan can lı qüv və dir.

Can lı ruh qüv və si bü tün bə də-
nin or qan və üzv lə ri nə ar te ri ya 
va si tə si ilə çat dı rı lır. Ürək ge niş-
lən mə si və yı ğıl ma sı na sə bəb bu 
qüv və dir ki, nə ti cə də ha va nı çə kib 
bu xa rı dəf edə rək, ürə yi ha va ilə 
tə min edir.

Nəf sa ni qüv və be yin dən do ğur, 
si nir lər va si tə si lə bü tün bə də nə ya-
yı lır və ya ra da nın is tə yi lə his siy ya-
ta və hə rə kə tə tə kan ve rir.

Nəf sa ni hə rə kət lər ru hi hə rə kə tə 
tə sir edir və bu hə rə kət həm xa ri ci, 
həm də da xi li sə bəb lər dən baş ve rir.

Ha va çox mü hüm amil ola raq, 
ru hu din cəlt mək və tən zim lə mək, 
nə fəs al maq və sı xın tı la rı dəf et mək 
üçün dür. Ci yər lə rə ge dən ha va ru hu 
möh kəm lən di rir, onun hə ra rə ti nin 
art ma sı na sə bəb olur, in sa nı sa kit ləş-
di rir, son ra bu xar la na raq xa ri cə çı xır.

Tə miz ha va ən yax şı ha va dır. 
Onun tər ki bin də tüs tü, toz və 
bu xar ol ma ma lı dır. Tə miz ha va 
qa mış lıq dan, xən dək dən və qəb-
ris tan lıq lar dan, so ğan, kə vər, sa-
rım saq, kə ləm ki mi tə rə vəz lə rin 
atı lıb qal dı ğı bos tan lar dan, ən cir, 
qoz, gə nə gər çək ki mi çü rü müş 
ağac lar dan, kü kürd və ar sın ki mi 
mə dən lər dən uzaq ol ma lı dır. Evin 
ta va nı nın və di var la rı nın ara sın da 
qal mış ha va da pis ha va sa yı lır.

Mü nəc cim lə rin fi k rin cə, il fə sil-
lər dən iba rət dir. Tə bib lə rin fə sil 
böl gü sü mü nəc cim lə rin fə sil böl gü-
sü ilə ək sər hal lar da üst-üs tə dü şür. 

Hər fəs lin özü nə məx sus ha va sı 
olur.

Yaz ha va sı öz tə biəti nə uy ğun 
ol du ğun dan, fə sil lə rin ən mü la-
yi mi dir. Ru hun mə za cı nın hər bir 
və ziy yə ti nə ən ya xın olan yaz ha-
va sı qa nın art ma sı na sə bəb olur.

Fə sil lə rin ha va sı mə za cı na mü-
na sib ol ma sa, müx tə lif xəs tə lik lə rə 
sə bəb ola bi lər.

Yük sək yer də ha va so yuq, çö kək 
yer də is ti olar. Dağ la ra ya xın olan 
əra zi də ha va so yuq olur. Də ni zin 
ya xın lı ğın da ha va rü tu bət li olur. 

Çirk li ha va nı is lah edən kü lək-
dir. Ən yax şı kü lək gün düz əsən 
kü lək və sə ba ye li ki mi həd siz mü-
la yim olan dır. Be lə kü lək sağ lam lı-
ğı qo ru yur, bə də ni möh kəm lən di-
rir, elə cə də mə zac la rı tən zim lə yir.

La kin cə nub kü lə yi is ti və rü tu bət li 
olur. Də ri mə sa mə lə ri nin ge niş lən-
mə si nə, xılt la rın sov rul ma sı na, qüv-
və nin tü kən mə si nə, hiss lə rin küt ləş-
mə si nə və baş ağ rı la rı na sə bəb olur.

Qa ya lıq ye rin ha va sı so yuq və 
qu ru olur. Bə də ni möh kəm lən di-
rir, mə sa mə lə ri da ral dır, xılt la rı 
qa tı laş dı rır və nə ti cə də şiş lər çə ki-
lir, ya ra lar sa ğa lır.

Çöl lük və qum sal lıq ye rin ha va sı is-
ti və qu ru olur, in sa nı güm rah laş dı rır.

Rü tu bət li ha va in san bə də ni ni 
arıq la dır, də ri ni yum şal dır. La kin 
so yuq rü tu bət li ha va so yuq dəy-
mə yə və bəl ğə min ço xal ma sı na 
sə bəb olur ki, bəl ğəm li xəs tə lik lər 
baş qal dı rır.

Əgər ha va da xo şa gəl məz də yi-
şik lik lər mey da na çı xır sa, ya şa yış 
mən tə qə lə ri nin ya xın lı ğın da kı çir-
kab su lar, xən dək lər, qa mış lıq lar, 
qə bir lər və çü rü müş leş lə rin nə ti cə-
sin də ha va su, bu xar və tüs tü qa rı-
şıq la rı ilə çirk lə nər, üfü nət li olar ki, 
bu da və ba xəs tə li yi  əmə lə gə ti rər. 

Və ba lı ha va nın is la hı na əz vay, 
ən bər (ka şa lo tun mə də sin də əmə lə 
gə lən mu ma bən zər ətir li mad də), 
məs tə ki ağa cı nın kit rə si, bu xur (bu-
xur ko lu nun qət ra nı), sən dəl ağa cı, 
ağ kök yum ru la rı, la dan, küst, xam 
ipək, ça yır və acı ba dam kö mək edər.

Evin içi nə və ət ra fı na sir kə çi lə mək 
də, - xü su sən tər ki bi nə kit rə qa tıl mış 
sir kə, - ha va nı tə miz lə yib is lah edir.

Ardı var

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

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

Zeynəddin Əl-Cur ca ni

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

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

Müx tə lif müali cə üsul la rı na həsr edil mış 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-Cur ca 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, Cur ca ni öz vax tı nın ta nın mış və müd rik şəx siy yət lə rin dən bi ri 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-Cur ca 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 Cur ca ni dər man lar ha zır la yır, xəs tə lə ri müali cə edir di.
Müasir tibb el mi nin yük sək sə viy yə də in ki şaf et di yi bir za man da xəs tə lik lə rin tə bii bit ki lər lə müali-
cə si nə xü su si diq qət ye ti ri lir.
Be lə bir za man da “Xə fi -əla yi” ki mi əl yaz ma la rın əsas lı öy rə nil mə si nə eh ti yac ar tır.
Odur ki, qə dim və zən gin keç mi şi olan tibb ta ri xi ni öy rə nib gə lə cək nəs lə çat dır maq bi zim mü qəd dəs 
bor cu muz dur.



İ
s la mın Pey ğəm bər döv rün də Hi-
caz dan kə na ra çı xa bil mə mə si nə 
bax ma ya raq, bü növ rə si möh kəm 
ol du ğun dan, o, Həz rə tin və fa tın-

dan son ra sü rət lə ya yıl ma ğa baş la-
yır. Be lə ki, qı sa bir müd dət ər zin də 
o döv rün bü tün mə də ni öl kə lə ri ni, 
Hi ca zın şi mal, şərq, qərb və cə nu-
bun da olan Ro ma, İran, Mi sir, Yə-
mən və Aşur mə də niy yə ti ki mi beş 
bö yük mə də niy yə ti öz nü fu zu al tı na 
ala raq, on la rın möv hu mat, fə sad və 
az ğın lıq la rı nı kə na ra atıb müs bət və 
fay da lı nü mu nə lə ri ni İs lam mə də-
niy yə ti al tı na ala raq on la rı İla hi rən-
gə sal maq la da ha da in ki şaf et di rir di. 
İs la mın elm se vər tə biətin dən irə li 
gə lə rək və dün ya nın müx tə lif öl kə lə-
ri nin mə nə vi-si ya si mə sə lə lə ri nin in-
ki şa fı sa yə sin də hə min elm lər İs lam 
cə miy yə ti nə yol ta pa raq Yu na nıs tan, 
Mi sir, Hin dis tan, İran və Ro ma alim-
lə ri nin el mi ki tab la rı Qu ran di li olan 
ərəb di li nə tər cü mə olu nur du.

Öz elm lə ri ni Qu ran dan mə nim sə-
miş İs lam alim lə ri ya del li alim lə rin 
ki tab la rın da bə zi irad lar tut maq la, 
on la ra əla və lər et mək lə, köh nəl miş 
mə də niy yə tə ye ni – is la mi rəng gə-
ti rir di lər. Əc nə bi alim lə rin  əsər-
lə ri nin tər cü mə si nə Əmə vi lə rin 
ha ki miy yə ti döv rün dən (əl bətt  ə, 
Əmə vi lə rin öz lə ri is la ma və el mə 
qar şı bi ga nə idi lər) baş la nı lıb, Ab-
ba si lə rin, xü su sən də, Ha run və Mə-
mu nun ha ki miy yət lə ri döv rün də 
bu iş kul mi na si ya nöq tə si nə ça tıb.

 Ta rix də qeyd edi lib ki, bir gün 
Mə mun  gör kəm li yu nan fi  lo so fu 
Aris to te li yu xu da gö rüb on dan bə zi 
mə sə lə lər ba rə də so ru şur. Yu xu dan 
ayıl dıq dan son ra onun ki tab la rı nı 
tər cü mə et mək fi k ri nə dü şür. Ro ma 
im pe ra to ru na bir mək tub ya za raq 
bu im pe ri ya əra zi sin də ki qə dim elm-
lə ri eh ti va edən ki tab lar məc muəsi-
ni onun üçün gön dər mə si ni is tə yir. 
Ro ma im pe ra to ru çox gö tür-qoy et-
dik dən son ra bu tək li fi  qə bul edir. 
Mə mun bu mü hüm və zi fə ni ye ri nə 
ye tir mə yi Həc cac ibn Mə tər ibn Bət-
riq və “Bey tül-hik mət”in (Bağ da dın 
möh tə şəm ki tab xa na sı) rəisi Səl ma ya 
tap şı rır. On lar Ro ma ya ge dib bə yən-
dik lə ri ki tab la rı Mə mu nun hü zu ru na 
gön də rir və Mə mun da on la rı tər cü-
mə et dir mə yə baş la yır.

Mə mun yu nan alim lə ri nin ki tab-
la rı nı tər cü mə et dir mək üçün çox ça-
lı şıb, bu yol da həd dən ar tıq pul xərc-
lə yib. Hətt  a de yir lər ki, bə zi vaxt lar 
bir ki tab üçün hə min ki ta bın ağır lı ğı 
qə dər qı zıl ve rər miş. Ki tab la rın tər cü-
mə si nə o qə dər diq qət ye ti rər miş ki, 
onun adı na tər cü mə olun muş ki ta bın 
üs tü nə bir əla mət qo yub ca maatı hə-
min ki ta bı oxu ma ğa, o el mi öy rən mə-
yə hə vəs lən di rər miş. Hik mət sa hib lə ri 
ilə otu rub-dur du ğun dan ra zı qa lar dı. 
Be lə lik lə, baş qa xalq la rın mey da na çı-
xar dı ğı elm lər də, is la mi elm lər lə ya-
na şı, gü nün əsas tə ləb lə rin dən bi ri nə 
çev ri lir. Bu sa hə də həd dən ar tıq diq-
qət li olan öl kə əyan-əş rə fi  də Mə mu-
nun yo lu nu da vam et di rir, elm, fəl sə fə 
və mən tiq əh li nə eh ti ram la ya na şır dı-
lar. Bu nun nə ti cə si ola raq İraq, Şam və 
İran dan Bağ da da çox lu say da tər cü-
mə çi lər axı şıb gəl mə yə baş la yıb. Gör-
kəm li mə si hi ta rix çi si Cor ci Zey dan 
bu ba rə də ya zır: “Ha run ər-Rə şi din 
(ha ki miy yət il lə ri 170-193 h.q) ha ki-
miy yə tə gəl di yi dövr də ar tıq ca maatın 
fi  kir sə viy yə si Hin dis tan, İran, 
Su ri ya alim və fi  lo sofl  a rı nın 
Bağ da da get-gəl et mə si nə ti cə-
sin də in ki şaf et miş, qə dim alim-
lə rin elm və ki tab la rı na ma raq 
art mış dı. Ərəb di li ni öy rə nib 
mü səl man lar la əla qə də olan qey-
ri-mü səl man alim lər mü səl man la rı bu 
elm lə ri öy rən mə yə hə vəs lən di rir di lər. 

Mü səl man lar isə ye nə də, əv vəl lər ol-
du ğu ki mi, tə ba bət dən baş qa bir el mə 
ya xın düş mək dən çə ki nir di lər. Çün-
ki elə ba şa dü şür dü lər ki, tə ba bət dən 
baş qa di gər bi ga nə (əl bətt  ə, bi ga nə 
de mək müm kün sə) elm lər is la ma 
zid dir. Bu na bax ma ya raq, fi  lo sofl  a rın 
xə li fə lə rin ya nı na çox get-gəl et mə lə ri 
is tər-is tə məz xə li fə lə rin də mən ti qi və 
fəl sə fi  mə sə lə lə rə ma ra ğı nı ar tı rır dı. 

Be lə cə, xə li fə lər lə ün siy yət ya ra nır və 
iş o ye rə ça tır ki, xə li fə lər hər han sı bir 
öl kə və ya şə hə ri fəth et dik də, da ha 
(əv vəl ol du ğu ki mi) ora da kı ki tab la rı 
od vu rub yan dır mır, ək si nə, ki tab la-
rın Bağ da da gə ti ri lib ərəb di li nə tər cü-
mə edil mə si ni əmr edir di lər. Ne cə ki, 
Ha run ər-Rə şid Ro ma im pe ri ya sı nın 
An ka ra, Ən və riy yə və di gər şə hər-
lə ri ni tut duq da ora dan çox lu say da 
ki tab ələ ke çi rə rək on la rı Bağ da da 
gə tiz dir miş və öz şəx si hə ki mi olan 
Yu hən na ibn Mas vi yə yə on la rı ərəb 
di li nə tər cü mə et mə yi əmr et miş di. 
La kin bu ki tab lar yu nan tə ba bə ti nə 
aid ol du ğun dan, on lar da fəl sə fə yə aid 
bir şey yox idi. Ha ru nun ha ki miy yə-
ti döv rün də ilk də fə ola raq “Uq li dis” 
ki ta bı Həc cac ibn Mə tə rin va si tə si lə 
ərəb di li nə tər cü mə olu na raq “Ha-
ru niy yə”, ikin ci də fə isə Mə mu nun 
ha ki miy yə ti döv rün də ye nə də ərəb 
di li nə tər cü mə olu na raq “Mə mu niy-
yə” ad lan dı rıl mış dı. Ha ru nun ha ki-
miy yə ti döv rün də Yəh ya ibn Xa lid 
Bər mə ki “Mi cəs ti” ki ta bı nı ərəb di li nə 
tər cü mə et miş, bə zi lə ri isə onun tər cü-
mə si nə təf sir lər yaz mış dı. 

Bu təf sir lər key fi y yət siz ol du-
ğun dan, Ha run hə min tər cü mə ni 
ye ni dən təf sir et mə yi Əbu Həs san 
və “Bey tül-hik mət” ki tab xa na sı-
nın rəisi Səl ma ya tap şı rır. On lar 
da, öz növ bə lə rin də, bu ki ta bı çox 
diq qət lə təf sir edib lər.

Fəl sə fə yə dair ki tab lar məhz 
Mə mu nun ha ki miy yə ti döv rün də 
tər cü mə edi lir. 

Mə mun mə lu ma tı nın çox lu ğu, 
əqi də azad lı ğı və qi yas əsa sın da hə-
rə kət et mə si nə ti cə sin də yu nan elm-
lə ri nin ərəb di li nə tər cü mə edil mə-
sin dən çə kin mir, mö tə zi lə məz hə bi ni 
təs diq et mə si sa hə sin də onun at dı ğı 
ilk ad dım mən tiq və fəl sə fə ki tab la rı-
nı tər cü mə et dir mə si olur. 
Son ra Aris to te lin bü-
tün əsər lə ri nin (is tər 
fəl sə fə sa hə sin də, 
is tər sə də baş qa 
sa hə lər də) tər-
cü mə si lə məş-
ğul olur. 

Be lə lik lə, hic rə tin üçün cü əs ri nin 
əv vəl lə rin də açıq şə kil də bu ki tab la-
rın tər cü mə si nə baş la nı lır. Mö tə zi lə 
məz hə bi nin da vam çı la rı  su gör müş 
su suz şəxs ki mi, Aris to te lin fəl sə fi  
əsər lə ri ni diq qət lə mü ta liə et mə yə 
baş la yır və nə ti cə də mü xa lifl  ə ri nə 
qar şı mü ba ri zə et mək üçün onu əl-
lə rin də möh kəm bir əsas ki mi tu tur-
lar.

Dok tor İb ra him Hə sən bu ba rə də 
be lə ya zır: “Əmə vi lə rin ha ki miy yə ti 
döv rün də xa ri ci ki tab la rın tər cü mə-
si ilə heç kim məş ğul ol mur du. Xa lid 
ibn Ye zid ibn Müavi yə tibb və kim ya 
ki tab la rı nı ərəb di li nə tər cü mə et miş 
ilk şəxs olub. O, Mi sir də ya şa yan yu-
nan la rı ça ğı rıb on lar dan kim ya nın 
prak ti ka sı na aid olan ki tab la rın bir 
ço xu nu ərəb di li nə tər cü mə et mə lə ri-
ni is tə yir. O, kim ya va si tə si lə sü ni qı-
zıl əl də et mək is tə yir di. Əb dül mə lik 
Mər va nın ha ki miy yə ti döv rün də isə 
döv lət ida rə lə rin də o vax ta qə dər ha-
kim ol muş fars və yu nan dil lə ri ərəb 
di li ilə əvəz olu nur, həm çi nin, yu nan 
di lin də olan Mi sir di va nı (şeir və nəsr 
top lu su) ərəb di li nə tər cü mə olu nur.

Ab ba si lər sü la lə si ha ki miy yə tə gəl-
dik dən son ra, fars me yil li ol du ğun dan, 
xi la fə tin pay tax tın da fars lar la ərəb lər 
bir-bi ri lə qay na yıb-qa rı şır, xə li fə lər yu-
nan və İran elm lə ri ni öy rən mə yə rəğ bət 
gös tə rir lər. Mən sur xa ri ci ki tab la rın tər-
cü mə edil mə si ni əmr edir. Hü neyn ibn 
İs haq Sok rat və Ca li nu sun bə zi ki tab la-
rı nı onun üçün ərəb di li nə tər cü mə edir. 
İbn Mü qəff  ə isə “Kə li lə və Dim nə”ni və 
“İq li dis” ki ta bı nı ərəb di li nə çe vi rir. Bir 
çox alim lər ki tab la rı fars di li nə tər cü mə 
et mək lə də şöh rət qa za nır lar. O cüm-
lə dən, Xan dan No bəx ti yan, Hə sən ibn 
Səhl (Mə mu nun və zi ri), Əh məd ibn 
Yəh ya Bə la zə ri (“Fü tu hul-bul dan” əsə-
ri nin müəl li fi ) və Əmr ibn Fər xan da bu 
iş də ad çı xa rır lar.

Ha ru nun ha ki miy yə ti döv rün də 
tər cü mə işi baş qa cür ic ra olu nur. Ro-
ma im pe ri ya sı nın bir sı ra bö yük şə-
hər lə rin dən onun əli nə bə zi ki tab lar 
dü şür, o da əmr ve rir ki, yu nan la rın 
ki tab la rın dan ələ dü şən lə rin ha mı sı 
tər cü mə edil sin. Bər mə ki lə rin tər cü-
mə çi lə ri al qış la yıb on la ra qiy mət li hə-
diy yə lər ver mə si də, tər cü mə işi ni bir 

qə dər irə li apa rır. Hətt  a Mə mu nun 
özü də tər cü mə 

e d i r  d i .

O, əsa sən, yu nan və İran ki tab la rı nın 
tər cü mə si ilə məş ğul olur, fəl sə fə, hən-
də sə, mu si qi və tib bə aid na dir ki tab la rı 
gə tir mək üçün adam la rı nı Kons tan-
ti no po la (in di ki İs tan bul) gön də rir di. 
İbn Nə dim de yir: “Ro ma im pe ra to ru 
ilə Mə mun ara sın da mək tub laş ma lar 
olur. Mə mun on dan is tə yir ki, o, öz im-
pe ri ya sın da olan qə dim elm lə rə dair 
ki tab lar dan xi la fət əra zi si nə gön dər sin. 

İm pe ra tor əv vəl im ti na et sə də, son-
ra dan ra zı la şır. Mə mun Həc cac ibn 
Mə tər, İbn Bət riq və “Bey tül-hik-
mət” ki tab xa na sı nın rəisi Səl ma-
dan iba rət nü ma yən də he yə ti ni bu 
ki tab lar dan se çib bə yən dik lə ri ni 
gə tir mək üçün Ro ma im pe ri ya sı na 
gön də rir. On lar Kons tan ti no po la 
ge dib bə yən dik lə ri ki tab la rı yı ğıb 
gə ti rir lər. Mə mun on la rın ərəb di-
li nə tər cü mə edil mə si ni əmr edir. 
On lar da Mə mu nun əm ri ni ye ri nə 
ye ti rir lər. Qəs ta ibn Lu ka yu nan, 
Su ri ya və Me so po ta mi ya dil lə rin-
dən edi lən tər cü mə lə rə, Yəh ya ibn 
Ha run isə fars di lin dən olu nan 
tər cü mə lə rə nə za rət edir di. Tər-
cü mə çi lə rin al qış və hə vəs lən di-
ril mə si, ca maatın xə li fə lə rə tə rəf 
cəlb olun ma sı və bu nun da nə ti cə-
sin də bir çox ki tab la rın ərəb di li nə 
tər cü mə edil mə si yalnız Mə mu na 
xas olan bir iş de yil di. Ki tab la rın 
ço xu var lı şəxs lə rin kö mək və sə-
yi nə ti cə sin də ərəb di li nə tər cü mə 
olu nur du. O cüm lə dən, mü nəc cim 
(ast ro nom) Şa ki rin oğul la rı olan 
Mə həm məd, Əh məd və Hə sən ri-
ya ziy yat ki tab la rı nı əl də et mək 
üçün kül li miq dar da pul xərc lə yib, 
hən də sə, nü cum (ast ro no mi ya) və 
mu si qi sa hə sin də qiy mət li əsər-
lər ya zıb lar. On lar da Hü neyn ibn 
İs ha qı na dir ki tab la rı əl də et mək 
üçün Ro ma im pe ri ya sı nın əra zi si-
nə gön də rib lər.

Mə mu nun ha ki miy yə ti döv rün-
də bö yük ri ya ziy yat çı lar mey da na 
gə lir. Bun lar dan bi ri də Mə həm məd 
ibn Mu sa Xa rəz mi idi. O, cəbr el-
mi haq qın da ar dı cıl mü ta liələr edib 
bu el mi he sab el min dən ayır mış ilk 
şəxs olub. Tər cü mə nin ge di şa tın da 
bu mə sə lə tə bii idi ki, mü səl man-
la rın bir ço xu tər cü mə lər haq qın da 
təh qi qat apa rıb on la ra ha şi yə lər vu-
rur (əla və lər edir), səhv lə ri dü zəl-
dir di lər. Bu ra da Yə qub ibn İs haq 

Ken di nin adı nı qeyd et mə li-
yik. O, tibb, fəl sə fə, he sab, 

mən tiq, hən də sə və 
ast  ro no mi ya 

elm lə rin-

də çox ma hir bir şəxs olub, öz əsər-
lə rin də Aris to te lin yo lu ilə ge dir di. 
Yə qub ibn İs haq fəl sə fə yə dair xa-
ri ci ki tab la rın bir ço xu nu tər cü mə 
edib on lar da olan çə tin mə sə lə lə rin 
həl li ni izah edir di. On dan baş qa bu 
sa hə də da ha üç nə fər də şöh rət qa-
zan mış dı. On lar Hü neyn ibn İs haq, 
Sa bit ibn Qür rə Hə ra ni və Əmr ibn 
Fər xan Tə bə ri idi.

Ab ba si lər yu nan və fars elm lə rin dən 
fəl sə fə, tibb, ast ro no mi ya, ri ya ziy yat, 
mu si qi, mən tiq, coğ ra fi  ya və bir sı ra 
baş qa qay da-qa nun la rın ha mı sı nı tər-
cü mə edir lər. İbn Nə dim de yir: “Mü-
nəc cim Şa ki rin öv lad la rı hər ay tər-
cü mə çi lə rə, o cüm lə dən, Hü neyn ibn 
İs haq, ibn Hə sən və Sa bit ibn Qür rə yə 
beş yüz di na ra ya xın maaş ve rir di lər”.

Əmə vi lə rin ha ki miy yət də ol duq la rı 
müd dət də ki tab xa na nın heç bir əhə-
miy yə ti yox idi. Ab ba si lə rin döv rün-
də isə tər cü mə işi nin in ki şaf et mə si və 
ka ğız is teh sa lı nın art ma sı nə ti cə sin də 
ka ğız sa tan şəxs lər mey da na çı xır. On-
lar ki tab lar yaz dı rıb onun al qı-sat qı sı 
ilə məş ğul olur, alim və ya zı çı la rın bir 
ye rə top laş ma sı üçün xü su si yer lər dü-
zəl dir di lər. Bu nun ar dın ca di ni və el mi 
ki tab la rın sax la nıl dı ğı bö yük ki tab xa-
na lar ti ki lir di. Son ra lar bu ki tab xa na lar 
İs lam dün ya sı nın ən bö yük mə də ni-
maarif mər kəz lə ri nə çev ri lir.

Çox gü man ki, Ha ru nun tə sis et-
dir di yi, on dan son ra isə Mə mu nun 
onu ge niş lən di rib ora ya çox lu ki tab lar 
ver di yi “Bey tül-hik mət” ki tab xa na sı 
Ab ba si lər döv rü nün ən bö yük ki tab-
xa na sı olub və Bağ dad, mon qol la rın 
iş ğa lı na mə ruz qa la na qə dər, öz əhə-
miy yə ti ni qo ru yub sax la yıb. Bu ki tab-
xa na da ge niş ya yıl mış bü tün elm lə rə 
aid ki tab lar sax la nır dı. Mü ta liə məq sə-
di lə ora ya ge dən lə rin hər bi ri öz döv rü-
nün nü fuz lu elm ada mı ol maq la, İs lam 
mə də niy yə ti nin və elə cə də, qə dim mə-
də niy yə tin xalq ara sın da ya yıl ma sın da 
əvəz siz xid mət lər gös tə rib.
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Ab ba si lər yu nan və fars elm lə rin dən 

Xilafətin Abbasilər sülaləsi 
və tərcümə məsələləri

la rı nı tər cü mə et dir mək üçün çox ça-
lı şıb, bu yol da həd dən ar tıq pul xərc-
lə yib. Hətt  a de yir lər ki, bə zi vaxt lar 
bir ki tab üçün hə min ki ta bın ağır lı ğı 
qə dər qı zıl ve rər miş. Ki tab la rın tər cü-
mə si nə o qə dər diq qət ye ti rər miş ki, 
onun adı na tər cü mə olun muş ki ta bın 
üs tü nə bir əla mət qo yub ca maatı hə-
min ki ta bı oxu ma ğa, o el mi öy rən mə-
yə hə vəs lən di rər miş. Hik mət sa hib lə ri 
ilə otu rub-dur du ğun dan ra zı qa lar dı. 
Be lə lik lə, baş qa xalq la rın mey da na çı-
xar dı ğı elm lər də, is la mi elm lər lə ya-
na şı, gü nün əsas tə ləb lə rin dən bi ri nə 
çev ri lir. Bu sa hə də həd dən ar tıq diq-
qət li olan öl kə əyan-əş rə fi  də Mə mu-
nun yo lu nu da vam et di rir, elm, fəl sə fə 
və mən tiq əh li nə eh ti ram la ya na şır dı-
lar. Bu nun nə ti cə si ola raq İraq, Şam və 
İran dan Bağ da da çox lu say da tər cü-
mə çi lər axı şıb gəl mə yə baş la yıb. Gör-
kəm li mə si hi ta rix çi si Cor ci Zey dan 
bu ba rə də ya zır: “Ha run ər-Rə şi din 
(ha ki miy yət il lə ri 170-193 h.q) ha ki-
miy yə tə gəl di yi dövr də ar tıq ca maatın 

Bağ da da get-gəl et mə si nə ti cə-
sin də in ki şaf et miş, qə dim alim-

mü səl man lar la əla qə də olan qey-
ri-mü səl man alim lər mü səl man la rı bu 
elm lə ri öy rən mə yə hə vəs lən di rir di lər. 

diq qət lə təf sir edib lər.
Fəl sə fə yə dair ki tab lar məhz 

Mə mu nun ha ki miy yə ti döv rün də 
tər cü mə edi lir. 

Mə mun mə lu ma tı nın çox lu ğu, 
əqi də azad lı ğı və qi yas əsa sın da hə-
rə kət et mə si nə ti cə sin də yu nan elm-
lə ri nin ərəb di li nə tər cü mə edil mə-
sin dən çə kin mir, mö tə zi lə məz hə bi ni 
təs diq et mə si sa hə sin də onun at dı ğı 
ilk ad dım mən tiq və fəl sə fə ki tab la rı-
nı tər cü mə et dir mə si olur. 
Son ra Aris to te lin bü-
tün əsər lə ri nin (is tər 
fəl sə fə sa hə sin də, 
is tər sə də baş qa 
sa hə lər də) tər-
cü mə si lə məş-
ğul olur. 

ri nin müəl li fi ) və Əmr ibn Fər xan da bu 
iş də ad çı xa rır lar.

Ha ru nun ha ki miy yə ti döv rün də 
tər cü mə işi baş qa cür ic ra olu nur. Ro-
ma im pe ri ya sı nın bir sı ra bö yük şə-
hər lə rin dən onun əli nə bə zi ki tab lar 
dü şür, o da əmr ve rir ki, yu nan la rın 
ki tab la rın dan ələ dü şən lə rin ha mı sı 
tər cü mə edil sin. Bər mə ki lə rin tər cü-
mə çi lə ri al qış la yıb on la ra qiy mət li hə-
diy yə lər ver mə si də, tər cü mə işi ni bir 

qə dər irə li apa rır. Hətt  a Mə mu nun 
özü də tər cü mə 

e d i r  d i .

üçün Ro ma im pe ri ya sı nın əra zi si-
nə gön də rib lər.

Mə mu nun ha ki miy yə ti döv rün-
də bö yük ri ya ziy yat çı lar mey da na 
gə lir. Bun lar dan bi ri də Mə həm məd 
ibn Mu sa Xa rəz mi idi. O, cəbr el-
mi haq qın da ar dı cıl mü ta liələr edib 
bu el mi he sab el min dən ayır mış ilk 
şəxs olub. Tər cü mə nin ge di şa tın da 
bu mə sə lə tə bii idi ki, mü səl man-
la rın bir ço xu tər cü mə lər haq qın da 
təh qi qat apa rıb on la ra ha şi yə lər vu-
rur (əla və lər edir), səhv lə ri dü zəl-
dir di lər. Bu ra da Yə qub ibn İs haq 

Ken di nin adı nı qeyd et mə li-
yik. O, tibb, fəl sə fə, he sab, 

mən tiq, hən də sə və 
ast  ro no mi ya 

elm lə rin-

də niy yə tin xalq ara sın da ya yıl ma sın da 
əvəz siz xid mət lər gös tə rib.

Ça pa ha zır la dı: NƏRİMAN
əvəz siz xid mət lər gös tə rib.

Ça pa ha zır la dı: NƏRİMAN
əvəz siz xid mət lər gös tə rib.



İs ti ya ğış
Ax şam yad şə hə rin 
ad sız kü çə siy lə gəz dim.
Ba ha rın gö zəl ça ğın da daş pil lə lər lə
qə rib li yin lap də rin li yi nə baş vurdum.

İs ti ya ğış ya ğır dı və quş lar oxu yur du,
sa kit, uzaq dan gə lən səs lər də həs sas lıq du yu lur du.
Gə mi lə rin pər lə ri ağ la yır dı li man da,
ta nış tor paq la vi da la şan da.

Ma li ka nə lə rin ge niş açıl mış pən cə rə lə rin də
sə nin və mə nim ar zu la rı mın daimi for ma la rı
və bi lir dim ki, gə lə cə yə ge di rəm,
bir za man lar  zəv var Ro ma ya ge dən ki mi. 

Oxu cu dan mək tub                            
Həd din dən çox du ölüm lər.
Hə yat haq qın da,
adi gün lər haq qın da,
köl gə lər haq qın da,
har mo ni ya nın təş nə si haq qın da yaz.

Mək təb zən gi -
bu du
sa bit li yin nü mu nə si
və hətt  a eru di si ya sı.
Həd din dən çox du ölüm,
həd din dən çox
qa ra İl ham.                                                  

Bax, da rıs qal sta dion la ra
yı ğı lan in san lar
nif rət him ni oxu yur lar.

Həd din dən çox du mu si qi,                     
sülh, həm rəy lik,
ağıl sa həd din dən az.                                   
                                                                          
Dost luq kör pü lə ri nin
ümid siz lik dən ümid li olan
də qi qə lə ri haq qın da yaz.

Uzun ge cə lər haq qın da,
mə həb bət haq qın da,
sübh haq qın da,
ağac lar haq qın da
və dün ya nın
öl çü yə gəl məz səb ri haq qın da yaz.

Xa ra ba lıq lar                                                                                        
Kör pü yə gün do ğan da
so yuq çi mər lik də ki
hətt  a əzik kib rit qu tu su -
can lı.
Bu di var və qüb bə yə to xu nan
ha mı nın gör dü yü,
şə fəq işıq la rı
tən bəl və zə rif...

Bu qo tik kil sə nin
məh vi di -                               
gü lüş
və xa ra ba lıq lar.

İlk saat lar
Gü nor ta nın ilk saat la rı; hə lə yaz mır san
(da ha doğ ru su yaz ma ğa  ça lış mır san),
 elə hey tən bəl cə si nə oxu yur san.
Ye rin dən tər pən mə yən hər şey, sa kit, do lu,
san ki bu as ta lıq il ha mı nın ver di yi bir hə diy yə ol du
 
bir vaxt lar uşaq lıq da, tə til də,
sə fər lər dən qa baq rəng li xə ri tə ni,
me şə də də rin göl lər, dağ lar da çə mən lər vəd edən
xə ri tə ni öy rən di yi miz ki mi;  

və ya xud yu xu ya get di yin an,
  hə lə yu xu nun gəl mə di yi,
la kin dün ya nın hər tə rə fi n dən onun gə li şi nin, 
ad dım la rı nın, zi ya rə ti nin və xəs tə nin
  (real lıq xəs tə si nin) 
ya ta ğı nın üs tün də ol ma sı nın və
 kil sə üzə rin də əbə di do nub qa lan 

or ta əsr fi  qur la rı ara sın da can lan ma
   hiss olun du ğu an; 
gü nor ta nın ilk saat la rı, sü kut
- an la dı ğın nə lər var,
yaz mır san hə lə. 
Se vinc ya xın la şır sə nə.

Ye ni təc rü bə                                                                                  
Ye ni təc rü bə əl də et dik,
Se vinc, son ra mü ba ri zə da dı, kə dər,
on  doq qu zun cu yü zil li yin gi ley lə rin də də
  ta pıl ma sı müm kün olan,
Ümi din oya nı şı - ye ni təc rü bə.
On da ye ni nə var?
Dost luq? Dərd lə rə şə rik ol maq?

İn san la rın bir li yi?
Cə sa rət, bir an lıq azad lıq və ye ni dən
Trans pa rantt  ək yı ğıl ma?
Ürək dö yün tü lə ri?
 Dan ye ri sö kü lə nə də qi qə lər qal mış
bi zə elə gə lir ki, hə qi qə tən bir lik də yik, 
tək cə qor xu dan azad ol ma mı şıq,
Həm də ay rı lıq dan?
Mə bəd zən gi nin sə si, yün gül
və tə miz, san ki ta le tə rə zi si oxu yur muş ki mi...
Hə yə can dö yün tü lə ri? An la yış?
Sual işa rə lə ri?...

Vi cen ziedə sə hər
İosif Brods ki nin və

Kşiş tof Kies lovs ki nin xa ti rə si nə
Gü nəş elə zə rif, elə gənc idi, hə yə can la nır dıq;
eh ti yat sız əl hə rə kə ti onu cı za bi lər di, hətt  a çı ğır tı -
 əgər kim sə bir dən səs sal maq is tə sə -
  onun çün təh lü kə olar dı;
nə va ziş lə çu qun ki mi sə pə lə nən ağır qa nad lı 
qa ran quş la ra,
an caq uca dan fi t çal maq olar dı - axı on lar öz qı sa,
la kin sa kit ol ma yan uşaq lıq çağ la rı nın hə yə ca nı nı 
va li deyn lə ri ilə bir lik də, me şə gi lə mey və si tək 
qa ra, ba la ca də li sov pla net lə riy lə 
baş qa quş ba la la rıy la pal çıq yu va lar da ke çi rir di lər.

Bö yük ol ma yan ka fe də yat ma yan qar son - 
  onun göz lə ri nin al tın da
ge cə nin son köl gə lə ri yı ğıl mış dı -
 kə mə rin də ki pul ki sə si nin di bin də
xır da pul ax ta rır dı, qəh və dən isə
 mət bəə bo ya sı nın çö kün tü lə ri nin,
şir niy ya tın və Ərə bis ta nın iyi gə lir di.
  Sə ma nın ma vi li yi
uzun ax şa mı və bit mə yən gü nü vəd edir dı.
Mən sə nə, sə ni ilk də fə gö rür müş ki mi ba xır dım.
Və hətt  a mə nə elə gəl di ki,
 sə nin bö yük rə fi  qən Ve ne ra tək 
su üzün də pey da olan Pal la dio sü tun la rı 
şə fə qin dal ğa la rın dan ye ni cə do ğulub.

Ye ni dən ölən lə ri və itən lə ri say ma ğa baş la yaq,
si zin yox lu ğu nu za bax ma ya raq ye ni gü nü baş la maq -
 iki də fə bas dı rı lan - və iki də fə ya sı sax la nı lan sə ni,
- sən baş qa la rın dan iki qat güc lü ya şa dın, iki qi tə də,
iki dil də, real lıq da və xə yal da -
  və sən üzün də ki ciz gi lər lə, 

əş ya la rı və ürək lə ri (hə mi şə ki çik olan)
  bö yü dən ba xış lar la.
Siz yox su nuz və bu na gö rə də biz
  in di iki li hə yat ya şa ya ca ğıq,
ey ni vaxt da işiq da və köl gə də, par laq gü nəş li gün də
və daş dəh liz lə rin so yu ğun da,
  ma təm də və se vinc də.

Pol şa haq qın da şe ir                                                                                                
Əc nə bi lə rin Pol şa haq qın da yaz dıq la rı
şe ir lə ri oxu yu ram.
Al man lar da və rus lar da
tək cə uzaq vu ran top yox,
həm də qə ləm, mü rək kəb, şəf qət hiss lə ri,
və zən gin tə xəy yül var.
Pol şa on la rın şe ir lə rin də
az ğın laş mış tay buy nuz atı xa tır la dır.
O, qo be  len lə rin yun me şə sin də ota rı lır,
o gö zəl di, o zəif di, o ədəb siz di... Bil mi rəm,
bu xam xə yal lar nə yə söy kə nir,
hətt  a mən, ayıq oxu cu, va leh ol mu şam
qa ra qar tal la rın, ac im pe ra tor la rın,
 Üçün cü rey xin, Üçün cü Ro ma nın...
qa rıl da ya raq qo par dıq la rı 
bu mü da fi əsiz fü sun kar öl kə yə.

Ət dü kan la rı
Af ri ka lı Zən ci de yil 
ar tıq Zən ci lər haq qın da eşi dil mir
daş kö mür mə də nin də baş la rı əzil miş hal da          
ölən Af ri ka lı fəh lə lər 
be yin ko ma sın dan dəfn edi lib lər 
ar tıq qan lı cən ga vər 
qo ca qəs sab lar haq qın da eşi dil mir
ət dü kan la rı ye ni həs sas lıq mu zey lə ri di
cəl lad de yil mə mur
ar tıq uşaq la rın nif rət et dik lə ri
sa hib siz it lə ri ov la yan şəxs haq qın da eşi dil mir
iyir min ci əsr də ye ni hö kü mə tin ida rə çi li yi al tın da
ar tıq nə lər sə baş ver mir 
kü çə lər də ma şın la rın üs tün də qan          
və üs tü açıq ma şın lar da qan                                  
qor xu dan ağar mış in san
Av ro pa lı lar ölüm lə üz-üzə
ar tıq ölüm haq qın da eşi dil mir
və fat yox ölüm    
bu doğ ru söz dü
Olan la rı de yi rəm və qə fi l gö rü rəm  
ağ zım kar ton la qa pa nıb 
bir vaxt lar bu sus maq ad la nır dı.
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XX əsr də Av ro pa nın ic-
ti mai-si ya si, iq ti sa di 
sa hə lə rin də baş ve rən 
sü rət li də yi şik lik lər 

çağ daş Av ro pa ədə biy ya tı na, o cüm lə dən 
pol yak ədə biy ya tı na da tə sir siz ötüş mə di.
Pol yak poezi ya sı ye ni in ki şaf mər hə lə si-
nə qə dəm qoy du. Pol şa şair lər və şe ir lər 
öl kə si nə çev ril mə yə baş la dı. Və bu nun 
nə ti cə si ki mi Pol şa poezi ya sı Ədə biy yat 
üz rə No bel mü ka fa tı nı qa zan dı.  1980-ci 
il də Çes lav Mi loş və 1996-cı il də Vis la va 
Şım bors ka bu şə rə fə la yiq gö rül mək lə 
dün ya nın ədə biy yat, poezi ya se vər lə ri-
nin diq qə ti ni Pol şa ya yö nəlt di.
Pol yak ədə biy ya tı nın in ki şaf mər hə-
lə lə rin dən bi ri də ke çən əs rin 60-70-ci 
il lə ri nə tə sa düf edir ki, bu dövr də də 
“Ye ni Dal ğa” (“No wa Fa la”)  hə rə ka tı 
mey da na gəl di. Bu hə rə ka ta in di Pol-
şa nın ün lü şair lə ri Alek sandr Vat, Sta-
nis lav Ba ran çak, Rı şard Krıns ki, Ye va 
Lips ka, ... və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edə-
cə yim Adam Za qa yevs ki da xil idi.
Şair, es seist, na sir, tər cü mə çi olan Adam 
Za qa yevs ki 21 iyun 1945-ci il də Lvov da 
pro fes sor Ta deuş Za qa yevs ki nin ailə-
sin də dün ya ya gə lib. Baş qa pol yak ailə-
lə ri ki mi Za qa yevs ki ailə si də Lvov dan 
Pol şa ya köç mə li olub.
Kra kov da kı Ya gel lon Uni ver si te tin də fəl sə-
fə və psi xo lo gi ya ix ti sa sı na yi yə lə nib. “So li-
dar nost” hə rə ka tı nın üz vü olub. 

1981-ci il dən Pa ris də ya şa yıb. Ədə-
bi fəaliy yət gös tə rib, jur nal re dak to ru 
olub. 
2002-ci il dən Pol şa ya qa yı dan Adam 
Za qa yevs ki Kra kov şə hə rin də ya şa yır. 
Ey ni za man da ABŞ Uni ve ri si tet lə rin də 
mü ha zi rə lər oxu yur.
Ya gel lon Uni ver si te ti nin fəx ri dok to ru-
dur. 
Pol şa PEN klu bu nun, Pol şa Ya zar lar 
As so si a si ya sı nın və Pol şa Elm lər Aka-
de mi ya sı nın üz vü dür. Koş ciels ki (Koś-
ciels kich) Fon du nun mü ka fa tı na (1975), 
Neyş tadt Bey nəl xalq Ədə biy yat mü ka-
fa tı na (Neus tadt Pri ze for Li te ra tu re) 
(2004) və baş qa çox lu say da bey nəl xalq 
və yer li mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb. 
2010-cu il də Ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı na na mi zəd gös tə ri lib.
Adam Za qa yevs ki nin şe ir lə ri za man 
prob le ma ti ka sı, yad daş, keç mi şə qa yı-
dış, mü ha ci rət mo tiv lə ri, ön cə dən gör mə 
və real laş dı rıl ma sı müm kün olan ha di-
sə lər fo nun da in sa nın güc süz lü yü, fəl-
sə fi  möv zu la rı ilə zən gin dir. Onun şe ir-
lə rin də hə qi qə tin ifa də si, in san yad da şı, 
in sa nın əx la qi-mə nə vi möv zu lu dü şün-
cə lə ri əks olu nur.  
Adam Za qa yevs ki nin mü ha cir, və tən 
möv zu lu şer lə rin də in san hə ya tı nı, onun 
ya şa dı ğı ağ rı la rı, ta le yin də və şüurun da 
baş ve rən də yi şik lik lə ri, bu rax dı ğı iz lə ri 
gör mək olur. 

Adam Za qa yevs ki poezi ya da Çes lav 
Mi loş xətt  i ni da vam et di rir.
Adam Za qa yevs ki ilə şəx si ta nış lı ğım 
2011-ci il də No bel mü ka fat çı sı Çes-
lav Mi lo şun 100 il lik yu bi le yin də 
Pol şa da - Kras noq rud da Bey nəl xalq 
Mə də niy yət Mər kə zi nin açı lı şın da 
baş tut du. Bi zi ta nış edən Pol şa PEN 
klu bu nun pre zi den ti, cə nab Adam 
Po mors ki nin ümu mi ta nış lıq dan son-
ra ilk sö zü bu ol du: “Cə nab Ta ğı za-
də Qa ra bağ dan dır. O da si zin 
ki mi ey ni ta le yi ya şa yır. Və 
əla və et di ki, cə nab Za qa-
yevs ki Lvov da do ğu-
lub”. Həs rət li ba xış-
la rı mız toq quş du. 
Hər iki miz bir an-
lı ğa do ğul du ğu-
muz yer lə rə ge-
dib-qa yıt dıq... 
Ədə biy yat dan, 
poezi ya dan, tər-
cü mə dən söh bət 
aç dıq.
Mü sair Pol şa nın 
ən ta nı nan şair lə-
rin dən olan Adam 
Za qa yevs ki nin şer-
lə rin dən nü mu nə lə ri 
oxu cu la ra təq dim edi-
rəm.

Rə fail TA ĞI ZA DƏ

əş ya la rı və ürək lə ri (hə mi şə ki çik olan)

Adam Za qa yevs ki poezi ya da Çes lav 
Mi loş xətt  i ni da vam et di rir.
Adam Za qa yevs ki ilə şəx si ta nış lı ğım 
2011-ci il də No bel mü ka fat çı sı Çes-
lav Mi lo şun 100 il lik yu bi le yin də 
Pol şa da - Kras noq rud da Bey nəl xalq 
Mə də niy yət Mər kə zi nin açı lı şın da 
baş tut du. Bi zi ta nış edən Pol şa PEN 
klu bu nun pre zi den ti, cə nab Adam 
Po mors ki nin ümu mi ta nış lıq dan son-
ra ilk sö zü bu ol du: “Cə nab Ta ğı za-
də Qa ra bağ dan dır. O da si zin 
ki mi ey ni ta le yi ya şa yır. Və 
əla və et di ki, cə nab Za qa-
yevs ki Lvov da do ğu-
lub”. Həs rət li ba xış-
la rı mız toq quş du. 
Hər iki miz bir an-
lı ğa do ğul du ğu-
muz yer lə rə ge-
dib-qa yıt dıq... 
Ədə biy yat dan, 
poezi ya dan, tər-
cü mə dən söh bət 

Mü sair Pol şa nın 
ən ta nı nan şair lə-
rin dən olan Adam 
Za qa yevs ki nin şer-
lə rin dən nü mu nə lə ri 
oxu cu la ra təq dim edi-

Rə fail TA ĞI ZA DƏ

Adam Za qa yevs ki poezi ya da Çes lav 
Mi loş xətt  i ni da vam et di rir.
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lav Mi lo şun 100 il lik yu bi le yin də 
Pol şa da - Kras noq rud da Bey nəl xalq 
Mə də niy yət Mər kə zi nin açı lı şın da 
baş tut du. Bi zi ta nış edən Pol şa PEN 
klu bu nun pre zi den ti, cə nab Adam 
Po mors ki nin ümu mi ta nış lıq dan son-
ra ilk sö zü bu ol du: “Cə nab Ta ğı za-
də Qa ra bağ dan dır. O da si zin 
ki mi ey ni ta le yi ya şa yır. Və 
əla və et di ki, cə nab Za qa-
yevs ki Lvov da do ğu-
lub”. Həs rət li ba xış-
la rı mız toq quş du. 
Hər iki miz bir an-
lı ğa do ğul du ğu-
muz yer lə rə ge-
dib-qa yıt dıq... 
Ədə biy yat dan, 
poezi ya dan, tər-
cü mə dən söh bət 

Mü sair Pol şa nın 
ən ta nı nan şair lə-
rin dən olan Adam 
Za qa yevs ki nin şer-
lə rin dən nü mu nə lə ri 
oxu cu la ra təq dim edi-
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İs ti ya ğış Xa ra ba lıq lar                                                                                        İn san la rın bir li yi?İn san la rın bir li yi?

Yaralı dünyanı ucaltmağa 
cəhd edən Adam Zaqayevski

Adam Zaqayevski və Rəfail Tağızadə



Ey ila hi kə lam la rı xəlq ey lə yən ulu Tan rı,
Özün nəğ mə - ağı söy lə, yad et bi zim hökm da rı.
Elə nəğ mə - ağı qoş ki, bu əvəz siz it ki üçün
Gö zü müz dən ge cə-gün düz ax sın od lu göz yaş la rı.

Çox bö yük dür bu gün do ğan öl kə mi zi tu tan kə dər.
Yer üzü nü baş dan-ba şa bü rü müş dür hön kür tü lər.
Zü lüm-zü lüm qoy ağ la sın mə nim lə bir bü tün bə şər.
Fər ya dı ma fər yad ilə ha ray ver sin qə bi lə lər.

Özü lün dən qo pub get di dağ göv də li bir sal qa ya.
Yı xıl dı bir lay di var ki, adı di var, özü dün ya.
Qül lə lə ri gö yə da yaq bir ima rət sar sıl dı, ah,
Da ğıl dı bir möh kəm qa la, göz ya şı mız dön dü ça ya.

Qa ra gəl di ağ gü nü müz, ələm, kə dər döv ran sü rür.
Üs tü mü zə alay çə kir bas qın çı lar sü rü-sü rü.
Hey rət sa çan bir döv lə ti xa ra ba ya dön dər di lər,
Mö cü zə bir səl tə nə tin çı ra ğı nı sön dür dü lər.

Bi zim yur da gə lən bə la han sı bə la, han sı rüz gar?
İsay ya1 da qor xu da raq car çək miş di bir za man lar.
Bay ra mı mız ya sa dön dü2, köl gə düş dü qı zıl xa ça.
Şad lı ğı mız göz ya şın dan ba tıb get di, ey in san lar!

Ge ri dön məz it ki üçün qaz dır dı lar də rin mə zar.
Şə ra fət li bir ke şi şi qəb rə qo yub bas dır dı lar.
Dəfn et di lər fi t nə-fə sad iz lə ri ni, ci na yə ti.
Arifl  ə ri az dır maq çın qa bıq qoy du o az ğın lar.

Ars lan ki mi qüd rət liy di, o öz ars lan ya ta ğın da,
Düş mən lə ri zağ-zağ əsər, do nar dı lar qa ba ğın da.
Zəh mi ağır... ürək lər də mə həb bə ti dər ya qə dər.
Qüd rə ti nə baş əyər di ağ saq qal lar, baş bi lən lər.

Uzaq-uzaq el lə rə cən ya yıl mış dı şan-şöh rə ti,
Dün ya la ra ün sal mış dı lə ya qə ti, mə ri fə ti.
Bü tün ca han vəsf edir di qüd rə ti ni, əmə li ni.
Qa ran lı ğa işıq sa lan ağıl, ka mal mə şə li ni.

Tə lə sir di Rum qey sə ri, bir də Cə nub hökm da rı,
Gə lər di lər gör mək üçün bi zim ulu ta ci da rı.
Şə ra fət lə, sə xa vət lə, ən ba ha lı zər-zi nət lə,
Qar şı lar dı, sa lam lar dı on lar bi zim bay raq la rı.

Bi zi lap dan ya xa la dı bu fə la kət, bu qan-qa da.
May maq ol maq, aciz qal maq nə ya man mış bu dün ya da.
Axı ne çin öl gün ləş dik? Ulu Tan rı qə zəb lən di.
Bö yük, şan lı bir döv lə ti “uf” de mə dən məhv elə di.

Hökm da rı sə da qət lə hifz elə yən sa diq mə lək
Elə bil ki, küs dü get di, qə fi l dən üz dön də rə rək
Bu qan lı, bu uğur suz gün uzaq laş dı ulu Yəz dan.
Hiy lə gə rin cay na ğın da bö yük in san tək qal dı, tək.

Öz sat qın lıq ka ma nı nı düş mən çək di ge cə ya rı.
Fit nə-fə sad qı lınc la rı pa rıl da dı pa rıl-pa rıl.
San ki qal xan bir gü nə şi yö nəlt di lər baş qa səm tə,
Kim lər? Onun qul la rı nın al çaq, rə zil ba la la rı.

Al dat dı lar, apar dı lar xəl vət ye rə, uzaq la ra.
Aç dı lar, tunc si nə sin də ne çə şı rım, ne çə ya ra.
Ge cə giz li öl dü rü lən mo bid lər tək qətl olun du,
Gö rün kim lər qal dır dı əl o ba ha dır ta ci da ra!

Ata sın dan xə bər siz, bic... za tı qı rıq, özü gür zə.
Sü rüm-sü rüm qoy sü rün sün, həs rət qal sın xoş bir üzə.
Qar ğış la ra, nif rət lə rə, lə nət lə rə dö zə-dö zə,
Qoy sü lən sin bü dün ya da, Qa bil ki mi əsə-əsə.

Qaç ma ğa yol, riz tap ma sın. Rüz gar qır sın ina dı nı.
Ba şı üs tə vəh şi quş lar şaq qıl dat sın qa na dı nı.
Də rə lə rin qar ğa la rı cəm də yi nə da raş sın qoy,
Ağ zı qan lı yır tı cı lar ud sun onun fər ya dı nı.

Cə hən nəm tək od püs kür sün qoy İro da4 - dəh şət li çar.
Əmr et sin ki, ürə yin də yu va sal sın so xul can lar.
Yan dı ra raq, sön dü rə rək, öl dü rə rək, di ril də rək,
Di dim-di dim did sin onu kor əq rəb lər, ac ilan lar.

Sın sın çü rük ağac ki mi sər kər də yə qı yan al çaq.
İfl  ic ol sun o mərd üzü tap da la yan mur dar ayaq.
Zəq qum, zər dab qa nı nı qoy ac gü və lər gə lib iç sin,
Gə bər sin qoy, və ba la ra, cü zam la ra rast ola raq.

Bir ga va lı ağa cı nın seç miş ol sa köl gə si ni,
İlan, əq rəb, ça yan, hü nü bü rü sün dörd döv rə si ni.
Qart qur ba ğa zi gil at sın, qo ca şah mar ağı tök sün,
Şiş bü rü sün ən da mı nı, xər çəng kəs sin nə fə si ni.

Bi zim üçün qa ran lıq da o ye ga nə ma yaq idi,
Tu fan la rı ram elə yən bir sü kan çı, bir dağ idi.
Ya tı rar dı qi ya mı nı əsa rət çi za lım la rın,
Elə ayıq, sa yıq dı ki, ya tar kən də oyaq idi.

Bə li mür gü vu rar kən də bu dün ya nı gö rər di o.
Are sin4 cəng ara ba sın ul duz la ra sü rər di o.
Qol la rı na yığ sa be lə min pəh lə van qüv və ti ni,
Çi çək lə ri as ta üzər, gü lü eh mal də rər di o.

Da nı şar kən göz qa lar dı o kə lam da, o xoş səs də.
Əx la qı saf, ru hu yük sək, kön lü od lu bir hə vəs də.
Yu xu sun dan ay rı lar kən qap lan ki mi sıç ra yar dı,
Bö lüb is ti çö rək lə ri, pay la yar dı süf rə üs tə.

Həz rət İsa pey ğəm bə rin qa bır ğa sı ara sın dan
Onun dər ya ürə yi nə dam la-dam la ax mış dı qan.
Ən mü qəd dəs dualar la Tan rı sı na ta nış dı o,
Ölüm süz lük tap mış dı o, güc alıb öz zə ka sın dan.

Mə nim ağ lım nə qu qu şu, nə də pə ri nəğ mə si dir.
Qa ta rın dan ay rı dü şən bir dur na nın na lə si dir.
Ye tim qal dı bö yük şə hər, baş sız qal dı po lad qa la.
Ömür bo yu gör mə miş dik bu cür ma təm, bu cür bə la!

Ey dost, nə cür tap dı sə ni o qa ra əl, qan lı bı çaq?
Kaş ba taq lıq qur du ki mi qu ru yay dı o qu rum saq.
Qan qu say dı, gə bə rəy di,
Ne çin bi zi ta le əy di?

Sən ki, qı zıl gü nəş ki mi nur sa çır dın sə rin-sə rin,
Qü rub et din... qərq ol mu şuq zül mə ti nə ge cə lə rin.
Ara mı za bu lud gir di, ay rı düş dük gü nəş dən biz.
Sə nin çi nar qa mə ti nə həs rət qal dı göz lə ri miz.

İl lər bo yu qan-yaş tö küb, ürə yi mi di də cə yəm.
Sən siz ye tim qa lan təx ti kə dər lə seyr edə cə yəm.
Se vinc yo lu kip bağ la nıb. Gö züm, kön lüm ah-aman lı.
Si fə ti mə yaş sü zü lür bu laq-bu laq, ey qəh rə man.

Bu gün sə nə həs rət çə kən doğ ma la rın ha lı ya man.
Yad dan çıx maz bu mə həb bət heç bir za man,
   heç bir za man
Kaş ki, bi zim söz lə ri miz ətir sa çan bu xur ki mi
Alı şay dı mə za rın da, ya nay dı son dam la ya can.

Ba şı mı zın ta cı düş dü,
Tax tı mız da, bax tı mız da ye tim qal dı.
Gü cü mü zün şan-şöh rə ti
Sə nin lə bir bas dı rıl dı.

Fəxr elər di adın ilə Ti ber gö lü, Li van da ğı.
Da ya nar dı sə ni gör cək şi mal ye li, az ğın ya ğı.
İn di yur du sən siz gö rüb hun lar qa pır bal ta sı nı,
So la caq mı tə pik lər də nar cən nə ti, nər giz ba ğı.

Ha nı, ha nı qı zıl ta cın daş-qaş la rı, ul duz la rı.
Sol du rub dur gə lin lə ri qəm toz la rı, dərd toz la rı.
Ba la sı nı itir miş tək ya xa yır tır, yaş tö kür lər.
So lub ge dən bə niz lə rin nə ya man dır bu qü ba rı.

Tac əh li də an la yır ki, tac əbə di bə zək de yil.
Üzə rin dən at maq is tər lə kə lən miş şöh rə ti, bil,
Nə lər de yir bu mü si bət? Yat ma, de yir, ayıl, qə fi l!
O öm rün ki, so nu bu dur, hə yat bi zə gə rək de yil.

Xoş dur mə nə bu söz lə ri de yib yat maq, su sub yan maq.
An caq da ha xoş olar dı sə nin lə bir dəfn olun maq!

1 İsay ya - “Töv rat”da adı çə ki lən pey ğəm bər lər-
dən bi ri dir, İsa Mə sih dən (Xris tos dan) xey li 
ön cə ya şa yıb.

2 “Bay ra mı mız ya sa dön dü” de yir kən, müəl-
lif, sent yab rın 6-da ke çi ri lən mü qəd dəs xaç 
bay ra mı nı nə zər də tu tur. Ca van şir hə min gün 
öl dü rü lüb.

3 İro da - İudey ça rı dır, era mız dan əv vəl 40-cı 
il lər də Ro ma qul dar lıq cə miy yə ti nin baş çı la-
rın dan olub. “İro da od la dı” de dik də müəl lif 
cə hən nəm odu nu nə zər də tu tur. İro da İn cil də 
“al lah sız, xə sis” ad lan dı rı lır.

4 Ares - yu nan əsa ti rin də hərb tan rı sı dır.
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(Xə lil Rza Ulu tür kün tər cü mə sin də)

Azər bay can mə də niy yə ti nin 
«Ki ta bi-Də də Qor qud” das-
tan la rı nın tə şək kül tap dı ğı 
dövr də ya ran mış bə zi ya di-

gar la rı bi zim gün lə rə qə dər gə lib ça-
tıb. On lar dan bi ri də VII əsr də ya şa mış 
Azər bay can (Qaf qaz Al ba ni ya sı) şairi 
Dəv də kin al ban hökm da rı Ca van şir 
Meh ra ni nin ölü mü nə həsr et di yi ele gi-
ya dır (mər si yə). Dəv də kin “Şərq öl kə si-
nin kə də ri” ad lı mər si yə si onun döv rü-
mü zə gə lib ça tan ye ga nə əsə ri dir.

Dəv də kin do ğum ye ri və ta ri xi də qiq bəl-
li ol ma sa da, bə zi eh ti mal la ra gö rə, o, 
Qa ra ba ğın qə dim mər kə zi olan Bər də də 
ya şa yıb. Dəv dək Azər bay can xal qı nın  is-
tiq la liy yə ti ni qo ru yan, Sa sa ni lə rə və xə-
zər  lə rə qar şı mü qa vi mət gös tə rən al ban 
hökm da rı Ca van şi rin müasi ri, dos tu və 
məs lə hət çi si olub, onun xə li fə Müaviy yə 
ilə gö rüş lə rin də iş ti rak edib.

681-ci il də “Ca van şir Bi zans pə rəst əh-
val-ru hiy yə li Aran kn yaz la rı nın giz li 
qəs di nə ti cə sin də öl dü rül dük də” (Zi-
ya Bün ya dov) Dəv dək sər kər də nin ta-
bu tu önün də mər si yə-poema oxu yub. 
Bu əsə rin də o, bö yük və tən pər vər ki mi, 
xal qın də rin kə də ri ni ifa də edib.

Qa ra bağ da kı qə dim Azər bay can mə-
də ni ir si ni za man-za man özü nün-
kü ləş dir mə yə ça lı şan er mə ni lər şair 
Dəv də kə də “sa hib çıx ma ğa” cəhd lər 
edib lər.

Dəv də kin hökm dar Ca van şi rin ölü-
mü nə yaz dı ğı ele gi ya al ban ta rix çi si 
Mu sa (Moisey) Ka lan kat lı nın “Al ban 
öl kə si nin ta ri xi” əsə rin də yer alıb. 
“Al ban öl kə si nin ta ri xi” isə döv rü mü-
zə qə dim er mə ni di lin də (tər cü mə də) 
gə lib çat dı ğı üçün, er mə ni alim lə ri 
ora da şeiri yer alan Dəv də ki də er-
mə ni şairi ki mi qə lə mə ve rir lər. Şair 
Dəv dək özün dən son ra, er mə ni alim-
lə ri nin di li ilə de sək, “qa nı qa nın dan 
ol ma yan al ban hökm da rı nın” şə rə fi-
nə “ak roş lir üs lu bun da” ya zı lan ağı-
dan baş qa, heç bir əsər qoy ma yıb.

Dəv də kin Ca van şi rin ölü mü nə həsr et-
di yi mər si yə nin Azər bay can va rian tı bu 
gün də yas lar da oxu nur. Məz mu nu na, 
ifa də tər zi nə gö rə Dəv də kin ele gi ya sı 
Er mə nis tan dan Al ba ni ya ya gəl miş ya-
del li şair tə rə fin dən si fa riş lə ya zı la bil-
məz di. Ele gi ya - ça rə siz lik, öz ya xı nı nı 
iti rən şairin də rin kə də ri, bü tün doğ ma 
al ban öl kə si nin nis gi li idi…

Şair bir ne çə də fə Ca van şir şəx siy-
yə ti nin bö yük lü yü nü (“Onun şöh rə ti 
bü tün tor paq la ra ya yıl mış, adı dün-
ya nın hər tə rə fi nə çat mış dı”) qeyd 
edir, bu it ki nin öz öl kə si - Al ba ni ya 
üçün əhə miy yə ti ni oxu cu la rı na da 
çat dır ma ğa ça lı şır.

Mu sa Ka lan kay tuk lu ya zır: “Dəv dək 
döv rü nün bü tün elm lə ri nə bə ləd 
olan müd rik bir fi lo sof, gö zəl na tiq 
və us tad şair idi. Ca van şi rin ölüm 
xə bə ri ni eşi dən şair hökm da rın cə-
na zə si önü nə gə lib, ona həsr et di yi 
ağı - him ni ni əlif ba sı ra sı ilə oxu ma-
ğa baş la dı”. Otuz iki bənd dən iba rət 
olan bu ağı nın məz mu nun dan gö rü-
nür ki, əsər janr eti ba ri lə qə dim yu-
nan, for ma ca isə ak ros tix lə (mü şəv-
vəş) ya zı lıb; ori ji nal da onun bi rin ci 
bən di “a” hər fi ilə baş la nır, son ra-
kı bənd lər də isə hərf ar dı cıl lı ğı na 
riayət olu nur.

Də rin bə dii eh ti ras la ya zıl mış bu əsər 
müəl li fin da ha bir çox bə dii əsər lər 
yaz mış ol du ğu nu bil di rir.

Dəv dək Ca van şi rin ölü mün dən son ra 
Bər də də və fat edib.

 Ares - yu nan əsa ti rin də hərb tan rı sı dır.

Böyük hökmdar 
Cavanşir üçün ağı

Mə nim ağ lım nə qu qu şu, nə də pə ri nəğ mə si dir.

Ömür bo yu gör mə miş dik bu cür ma təm, bu cür bə la!

Kaş ba taq lıq qur du ki mi qu ru yay dı o qu rum saq.

Sən ki, qı zıl gü nəş ki mi nur sa çır dın sə rin-sə rin,
Qü rub et din... qərq ol mu şuq zül mə ti nə ge cə lə rin.
Ara mı za bu lud gir di, ay rı düş dük gü nəş dən biz.

Se vinc yo lu kip bağ la nıb. Gö züm, kön lüm ah-aman lı.

Bu gün sə nə həs rət çə kən doğ ma la rın ha lı ya man.

   heç bir za man

(Xə lil Rza Ulu tür kün tər cü mə sin də)

Cavanşir üçün ağıCavanşir üçün ağı



Gör kəm li ya zı çı, şair, ədə biy yat şü nas Əliab bas 
Müz ni bin (1882-1938) Əl yaz ma lar İns ti tu tun da 
sax la nı lan ar xi vin də ki cib dəf tər çə sin də 1918-ci 
il mart qır ğı nı na dair qeyd lə ri diq qə ti cəlb edir. 
“Ba kı da mil lət mü ha ri bə si. Mü səl man ilə er mə ni 
və rus da va sı” baş lı ğı al tın da ge dən ya zı da ha di-
sə lər baş lan dı ğı saat dan təs vir edi lir: “18 cə ma di-
yil-axər 1336-və 18 mart (ye ni təq vim lə 31 mart) 
1918-ci il yek şən bə gü nü gü nor ta dan son ra saat 
beş də Ba kı nın yu xa rı mə həl lə si ilə şi mal cə hə tin-
də mü səl man lar la za hi rən bol şe vik lər ara sın da 
mü ha ri bə baş lan mış dır. Fə qət, bu mü ha ri bə də 
yal nız rus lar iş ti rak et mə yib, er mə ni lər də xi şid-
dət li su rət də mü səl man la rın əley hi nə fi t va aç mış-
lar. İlk atış ma da əhə miy yət li tə lə fat ol ma mış dır. 
O gü nün ge cə si mü səl man la rı mız hü cum edə-
rək, bö yük qa zar ma nı atəş saç maq da olan top lar 
ilə [bir lik də] zəbt et miş lər və düş mən əs gər lə ri ni 
Ba kı nın şi mal-şərq cə hə ti nə sı xış dır mış lar”.

Əliab bas Müz nib yal nız tü fəng lər lə si lah lan-
mış azər bay can lı la rın və on la ra yar dım edən 
I Dün ya Mü ha ri bə sin də əsir düş müş türk əs-
gər lə ri nin ni zam sız dəs tə lə ri nin şü caətin dən 
fəxr lə da nı şır, qəh rə man lıq nü mu nə lə ri gös-
tər miş bir sı ra  şəxs lə rin ad la rı nı çə kir: “Düş-
mən lər Kər pic ba sa na çə kil miş di lər. Qa yət qır-
ğın bir hal kəsb edən bu gün kü da va da şə hər 
atı cı la rın dan Tey mur bəy, Nə cəf qu lu Rza qu lu 
oğ lu, nov xa nı lı Mə həm məd hü seyn, mə həm-
mə di li Şi ru yə öz dəs tə lə ri lə iş ti rak edir di. Əsir 
türk za bit lə ri də on la rın yar dı mın da bu lu nur-
du. Ax sa müs tü mü səl man la ra məş ğə tə li lər lə 
(maş ta ğa lı lar la) kür də xa nı lı lar kö mə yə gəl-
miş di lər. Kür də xa nı lı la rın ba şın da məş hur 
qa çaq Adil du ru yor du. Mü səl man lar rus və 
er mə ni lə ri sı xış dır dıq dan son ra  Ta ğı ye vin bö-
yük mək tə bi ni əl lə ri nə ke çir miş və ora ya sən-
gər yap mış lar dı. Mü səl man lar da va gör mə-
miş və ni zam sız ol duq la rı hal da, düş mən lə rin 
yay lım atəş lə ri nə, pu lem yot gül lə lə ri nə və top 
atəş lə ri nə si nə gər miş lər”.

Ə.Müz ni bin qeyd lə ri hə min gün lər də bə zi 
Ba kıət ra fı kənd lər də baş ver miş  ha di sə lə rin 
ək si ba xı mın dan da ma raq lı dır: “Ge cə ya rı-
sı rus və er mə ni lər mə həm mə di li lə rin sa kin 
ol duq la rı mə həl lə lə rə  şəb xun (ge cə bas qı nı) 
edib, yat mış ailə lə rə çox tə lə fat ver miş lər. Bu 
mə həl lə lər də bö yük qəh rə man lar düş mən-
lə rə si nə gə rib, on la ra bö yük zər bə ye ti rən 
Şi ru yə ol muş dur. Şi ru yə  sübh gü nəş do ğa-
na qə dər on lar la mü ba ri zə də bu lun muş dur. 
Ayın 19-u Ba kı nın şi mal cə hə ti tam bir mü-
ha ri bə şək li ni al mış bir hal kəsb edib dir. Bu 
mü ha ri bə də mü səl man la rın yal nız müx tə lif 
tü fəng və ta pan ça ilə mü səl ləh ol duq la rı hal-
da, rus və er mə ni lə rin ni za mi əs gər lə ri, top, 
güc lü pu lem yot, əl bom ba sı və vin tov ka ilə 
si lah lan mış lar dı”.

Ədib gös tə rir ki, bu ha di sə lər də men şe-
vik lər də bol şe vik və er mə ni lər lə bir lə şib 
mü səl man la ra qar şı vu ru şur du lar. Mar tın 
19-da bü tün gü nü dö yüş lər da vam et miş, 
mar tın 20-də sübh ça ğı rus la rın top və pu-
lem yot atəş lə ri şə hə ri hər tə rəf dən çul ğa-
mış dı. Bom bard man dan bir çox mü səl man 
ev lə ri da ğıl mış, şə hə rə bö yük zə rər dəy miş, 
hə min gün çox say da dinc əha li qı rıl mış dı.

Müəl lif gös tə rir ki, dö yüş lər mar tın 21-i çər-
şən bə gü nü sə hər dən saat ona qə dər da vam 
edib, saat 11-də er mə ni lər tək rar el çi gön də-
rə rək ba rı şıq is tə yib və üç şərt irə li sü rüb lər:

  Bü tün Ba kı əha li si ra bo çi, sol dat və mat-
ros de pu tat la rı nın təh ti-təb ə tin dən ol-
sun lar.

  Gə rək mü səl man və gə rək er mə ni di ka-
ya (vəh şi) di vi zi ya la rı on la rın ida rə sin-
də ol ma lı, ya xud bü tün-bü tü nə or ta dan 
qal dı rıl ma lı dır.

  Mü səl man la rın əlin də olan Ba kı-Tifl  is 
və Ba kı-Pet rovsk yol la rı ap re lin 1-nə qə-
dər açıl ma lı dır.

Bu şərt lə ri hər iki tə rəf qə bul et dik dən son-
ra sülh bər pa edi lib.

Qeyd lər də ha di sə lər za ma nı şə hə rə bö yük 
xə sa rət ye ti ril di yi, “Cə miy yə ti-xey riy yə” bi-
na sı nın, “Aşıq söz” və “Kas pi” mət bəəsi nin, 
ba za rın bö yük his sə si nin düş mən lər tə rə fi n-
dən yan dı rıl dı ğı gös tə ri lir.

Müəl lif gös tə rir ki, bir ne çə gün son ra, mart 
ayı nın 25-də yek şən bə ge cə si saat 12-də qəfl  ə tən 
da ğıs tan lı lar Ba kı ma ha lı na hü cum edib bol şe-
vik lər lə da va ya baş la yıb lar. La kin bu hü cum 
heç bir si ya si xa rak ter da şı mır dı. Adi bir qa çaq 
dəs tə si nin həm lə si idi və tez lik lə dəf edil di. 

Gör kəm li ya zı çı və dra ma tur qu muz Cə fər 
Cab bar lı nın Əl yaz ma lar İns ti tu tun da sax la-
nan ar xi vin də ki qov luq lar dan bi rin də Ba kı 
sa kin lə ri Mə şə di Hi lal Ka zı mov və Da daş 
Rza za də nin 1918-ci il mart ha di sə lə ri nə dair 
xa ti rə lə ri nə rast gə li rik. Bu xa ti rə lər bi la va si tə 
hə min za man düş mən lə rə qar şı dö yüş lər də 
iş ti rak edən şəxs lər (son ra dan öy rən di yi mi zə 
gö rə, on lar qo çu olub lar) tə rə fi n dən ya zıl dı-
ğı na (və ya de yil di yi nə) gö rə, ta ri xi sə nəd ki-
mi əhə miy yət da şı yır lar. Bu qeyd lər də qüv-
və lə rin qey ri-bə ra bər ol du ğu mü ba ri zə də 
düş mə nə qar şı qəh rə man ca sı na dö yü şən bir 
sı ra azər bay can lı la rın ad la rı gös tə ri lib.

Keş lə li Mə şə di Hi lal Ka zı mov qeyd edir 
ki, ha di sə dən xə bər tu tan ki mi o, Mü sa vat 
fi r qə si ida rə si nə ge dib: “Ora da kı ar ka daş la-
rı mız la et di yi miz mü za ki rə nə ti cə sin də Ni-
ko la yevs ki (Par la man) cad də si ni sax la maq  
qət edil di və mü da fi əyə baş la dıq. Ət raf dan 
üzə ri mi zə olu nan hü cum la ra qar şı dur duq. 
O gün saat 5-dən ya rın sübh saat 4-ə qə dər 
şid dət li mü qa vi mət də bu lun duq”.

Mə şə di Hi lal İçə ri şə hər uğ run da ge dən şid-
dət li dö yüş lər ba rə də ya zır: “...Bi zə er mə ni lə rin 
Qo şa qa la qa pı sın dan içə ri yə gir dik lə ri ni xə bər 
gə tir di lər. Biz on la rı bir hü cum ilə dı şa rı ya qov-
duq. İki qa pı or ta sın da ufaq-tə fək ka şı dan ya pıl-
mış bir sən gə ri-si pər gö zü mü zə iliş di. Hər bi tə-
lim və üsu lun dan xə bər siz ol du ğu muz dan na şi, 
bəd bəx ta nə ora yı tut duq və mü da fi əyə gir dik.

Fə qət, bu mü da fi əmiz düş mə nin qor xu lu 
hər biy yə si, şid dət li hü cu mu və 20-30-a qə dər 
mün tə zəm su rət də tər bi yə edil miş ma ki na lı 
tü fəng lə ri nin ar dı-ara sı üzül mə yən atəş lə ri 
qar şı sın da heç də rə cə sin də gö rü nür dü. Çün-
ki, 16-17 nə fə rin vin tov ka ilə si lah lan ma sı, 
tə bii, tü fəng lər lə olan düş mən əsa ki ri-mün-
tə zə mə si mü qa bi lin də heç bir şey yap ma ya-
caq dı. Bu nun la bə ra bər, bir ad dım düş mə ni 
irə li yə bu rax ma dıq və bu şid dət li mü qa vi mət 
əs na sın da bö yük rə şa dət gös tə rən qəh rə man 
yol da şı mız Meh di nin ba şın dan bir ma ki na lı 
tü fəng mər mi si isa bət edə rək şə hid ol du”.

Mə şə di Hi lal Ka zı mov Qo şa qa la qa pı sı önün-
də ki şid dət li atış ma və bu dö yüş də özü nün iş-
ti ra kı ba rə də son ra ya zır: “Si pər qar şı sın da kı 
Qo şa qa pı nın şərq cə hə tin də ki qa pı dan “Ara, 
Ava nes!” ba ğır tı sı nı eşit dim. Si la hı mı dol du-
rub on la ra at maq is tə di yim hal da, ba şım üzə-
rin dən bir mər mi ke çib di va ra dəy di və bü tün 
so vur du ğu qü ba rı (to zu) göz lə ri mə dol dur du. 
Fə qət, cə na bi-həq qin tov fi  qi ilə kən di mi şa-
şır ma yıb, hə mən si la hı mı düş mə nə doğ ru lat-
dım. Si la hım da kı 5 qur şun la düş mə nin be şi ni 
ye rə sər dim. Ba ğır tı ma qo çu Əlab bas Ba ba ye-
vin bə ra də ri Kər bə la yi Əb dül hə mid gəl di və 
mən dən əh val sor du. Mən: “Yar dım və fi  şəng 
la zım dır!” de dim. O, isə dər hal 2 şah se vən, 2 
türk əsir lə rin dən, 2 şa ğan lı, bir kaç nə fər içə ri-
şə hər li lər dən top la yıb gə tir di... Ax şa ma qə dər 
mü da fi ədə bu lun duq. Düş mə ni sü ku ta məc bur 
et dik. On la rın mə nə viy ya tı nı ta ma mi lə qır dıq. 
Ar tıq atış ma ya cə sa rət edə mə di lər”.

Da daş Rza za də nin xa ti rə lə rin də 1918-ci ilin 
mart, ap rel ay la rın da, son ra kı vaxt lar da Ba kı-
da, Azər bay ca nın di gər böl gə lə rin də baş ver miş 
ha di sə lər ba rə də ma raq lı mə lu mat lar var. O, 
xa tır la yır ki, mart ayı nın 18-də ax şam saat beş 
ra də lə rin də Verx ni Pri yut kü çə sin də, Mi xay lov 
xəs tə xa na sı nın ya nın da du rar kən atış ma sə si 
eşi dib, ona “bol şe vik lər ilə mü səl man la rın da va-
sı baş la mış dır”. – de yib lər. Sə hə ri si gün atış ma 
za ma nı bi lib lər ki, düş mən lər er mə ni lər dir. Xa-
ti rə müəl li fi  gös tə rir ki, er mə ni lər şə hər də vəh şi-
lik lər tö rə dir, dö yüş lər də hiy lə gər lik lə rin dən də 
qal mır dı lar. “Bir ne çə də fə nü ma yən də gön də-
rib sülh tək lif et mək, ağ bay raq çı xar maq la bi zi 
al dat maq is tə di lər sə, fə qət, mü vəff  əq ol ma dı lar. 
Bu min val la Əli xan ilə üç gün-üç ge cə atış dıq. 
Üçün cü gün mar tın 21-də ax şa müs tü ba rı şıq sö-
zü ol du ğu na gö rə, hər bir tə rəf də atəş sü ku ta dal-
dı ğı ki mi, bi zim mə həl lə də də sü kut pə zir ol du”.

Da daş Rza za də ya zır ki, Ba kı ha di sə lə rin-
dən son ra bir ne çə gün Nov xa nı kən din də 
xəs tə ya tır, bu ra da eşi dir ki, er mə ni lər Qu ba-
da və di gər yer lər də mü səl man la ra qar şı vəh-
şi lik lər tö rə dir lər. O bu nu eşit dik də özü ilə on 
beş nə fər gö tü rür və Də və çi yə ge dir. Bu ra da 
on beş gün qa lır. Bir ge cə xə bər ve rir lər ki, er-
mə ni lər mü səl man la ra əziy yət ve rir lər. Özü-
nün de di yi ki mi, doq quz nə fər er mə ni ca ni-
si ni ta pıb mü səl man la rı on lar dan xi las edir.

D.Rza za də ya zır ki, bir ne çə gün dən son ra 
Də və çi tə rə fə eşe lon lar la er mə ni lər gəl mə yə 
baş la yır lar, Də və çi ni top lar dan atə şə tu tur lar. 
Xən di qa nı təh lü kə dən qur tar dıq dan son ra o, 
Ba kı ya qa yı dır. Müəl lif xa tır la yır: “Bu vaxt-

lar qəh rə man Os man lı türk lə ri nin Şa ma xı ya 
hü cum et mək xə bə ri ni eşit di yi mə gö rə yed di 
nə fər Os man lı əsir lə rin dən gö tü rüb Bağ ça ad-
la nan ye rə get dim. Bağ ça dan bir nə fər bə ləd çi 
tap dım. Məz kur bə ləd çi va si tə si lə bir mək tub 
və əsir lə ri os man lı la ra yol la dım. Ora dan mə-
nə bir ne çə mək tub gə lib çat dı. Mək tub la rı gö-
tü rüb Ba kı ya gəl dim. Bu əh va lat dan  4-5 gün 
keç dik dən son ra bir ge cə üç at lı – kür də xa nı lı 
Adil, Möv süm Sə li mov, bir də qey ri si ya nı ma 
gə lib, Mə rə zə yə get mə yi mə nə tək lif et di lər. O 
vaxt Ba kı dan Mə rə zə yə olan yol er mə ni lə rin 
əlin də ol du ğu na gö rə, bö yük əziy yət lər lə özü-
mü zü Mə rə zə yə sal dıq. O vaxt Mə rə zə türk-
lə rin əlin də idi. Mə rə zə də türk lər lə bə ra bər 
biz, Mə həm məd hə sən Ha cı za də, – Ab bas qu lu 
Ka zım za də və qey ri lə ri Qo bu kö yü nə get dik”.

Son ra ya zır ki, Ba kı nın mü ha si rə si nə Os-
man lı or du su nun sər kər də lə rin dən bi ri olan 
Mür səl pa şa nın əm ri ilə ət raf kənd lər dən əs-
gər top la maq la məş ğul olub.

Bu de yi lən lə rə onu da əla və et mək is tər dik ki, 
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun əmək daş la rı nın sə yi 
nə ti cə sin də Mə şə di Hi lal Ka zı mo vun və Da daş 
Rza za də nin şəx siy yə ti müəy yən edi lib, on la rın 
nə və lə ri ta pı lıb. Əmək daş la rı mı zın təq di mat 
mək tu bu ilə Keş lə nin mər kə zi kü çə lə rin dən bi-
ri nə Mə şə di Hi lal Ka zı mo vun adı ve ri lib.

AMEA Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma-
lar İns ti tu tun da sax la nı lan ar xiv ma te rial la rı 
bir da ha sü but edir ki, 1918-ci ilin mart ayın da 
er mə ni lər bol şe vik lə rin dəs tə yi ilə Ba kı nın türk-
mü səl man əha li si nə qar şı əsl soy qı rı mı hə ya ta 
ke çi rib lər. La kin bu ta rix də xal qı mı zın cə sur 
öv lad la rı qüv və lə rin qey ri-bə ra bər ol ma sı na 
bax ma ya raq, qəh rə man lıq nü mu nə lə ri gös tə-
rib, əha li ni tam qır ğın dan qur ta ra bi lib lər.

Xal qı mı zın bu qəh rə man öv lad la rı nın hər 
bi ri nin adı nın üzə çı xa rıl ma sı, on la ra la yiq li 
də yər ve ril mə si ta rix çi lə ri mi zin, əl yaz ma çı 
mü tə xəs sis lə ri mi zin mü qəd dəs bor cu dur.
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1918-ci ilin mart
ha di sə lə ri sə nəd lər də
(Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun ma te rial la rı əsa sın da)

Gör kəm li ya zı çı, şair, ədə biy yat şü nas Əliab bas  Bü tün Ba kı əha li si ra bo çi, sol dat və mat-

na sı nın, “Aşıq söz” və “Kas pi” mət bəəsi nin, 
ba za rın bö yük his sə si nin düş mən lər tə rə fi n-

heç bir si ya si xa rak ter da şı mır dı. Adi bir qa çaq 

nan ar xi vin də ki qov luq lar dan bi rin də Ba kı 

hə min za man düş mən lə rə qar şı dö yüş lər də 

Pa şa ƏLİOĞ LU

1918-ci ilin mart ayın da Ba kı da və Azər bay ca nın 
di gər yer lə rin də baş ver miş qan lı ha di sə lə-
rin iş ti rak çı sı və şa hi di ol muş şəxs lə rin xa ti rə 
və qeyd lə ri nin ha mı sı, təəs süf ki, gü nü mü zə 

qə dər gə lib çat ma yıb. On lar dan bə zi lə ri NKVD tə rə fi n dən məhv edi lib, 
bə zi lə ri isə hə lə də üzə çı xa rıl ma yıb. AMEA Mə həm məd Fü zu li adı na 
Əl yaz ma lar İns ti tu tun da da bu ba rə də ma te rial lar o qə dər də çox de yil.
Mir zə ba la Mə həm məd za də 1920-ci ilin 31 mar tın da qan lı fa ciənin 
ikin ci il dö nü mü mü na si bə ti ilə “İs tiq lal” qə ze tin də çap et dir di yi 
“Mart gün lə ri” mə qa lə sin də ya zır dı: “1918-ci sə nə nin qan lı mart gün-

lə ri Azər bay can türk lə rin də oyan mış is tiq lal və hür riy yə ti-mil liy yə fi k ri ni məhv et mək üçün 
bol şe vik lər Azər bay can mə bəd ga hı nı bom bard man və xəl qi ni qı lınc dan ke çir mə yə məc bu riy-
yət hiss et miş di və bu yol da müavi nət üçün qan lı daş nak ban da la rı na mü ra ciət edib, Azər bay-
can ta ri xin də unu dul ma ya caq qan lı bir xa ti rat bu rax mış dı”.
Qan lı fa ciənin şa hid lə ri qır ğın da bol şe vik lər lə er mə ni daş nak la rı nın bir gə fəaliy yət gös tər-
dik lə ri ni, azər bay can lı lar dan iba rət ay rı-ay rı si lah lı dəs tə lə rin düş mə nə qar şı qəh rə man ca sı na 
mü ba ri zə apar dı ğı nı söy lə yir lər. 1918-ci ilin mart ha di sə lə ri, bir tə rəf dən, Azər bay can ta ri xi nə 
bö yük bir fa ciə ki mi düş müş sə, di gər tə rəf dən, hər bi ri mi zin if ti xar his si ilə yad et mə li ol du ğu-
muz qəh rə man lıq sə fi  hə lə ri ni təş kil edir.



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Dok tor Adə miy yət Qaf qaz mil-

lət lə ri nin res pub li ka la rı, o cüm lə-
dən Azər bay can Res pub li ka sı nın 
ya ran ma sı ba rə də ya zır: ”Qaf qaz 
mil lət lə ri nin mux ta riy yət və müs-
tə qil lik hə rə ka tı nın ta ri xi kök lə ri 
var. Bu öl kə lə rin mil lət lə ri hə mi şə 
rus hökm ran lı ğın dan öz lə ri ni qur-
tar maq is tə yib lər və müs tə qil lik, 
apar dıq la rı ar dı cıl  mü ha ri bə lə ri-
nin nə ti cə si dir. Bu küt lə vi hə rə-
kat Os man lı nın mü da xi lə sin dən, 
al man, in gi lis  im pe ri ya la rı nın bu 
mən tə qə də gö rün mə sin dən əv vəl, 
Qaf qaz fe de ral res pub li ka sı nın tə-
sis edil mə sin də real laş mış dı və 
Qaf qaz dan ya ban çı or du nun çıx-
ma sın dan son ra da bu üç res pub-
li ka öz müs tə qil li yi yo lun da ça lış-
mış dı. Ümid lər sülh konf ran sı na 
idi. Mütt  ə fi q lə rin Ali Şu ra sı Pa ris də 
təş kil edil di və Qaf qa zın üç res pub-
li ka sı nı hə qi qi hö ku mət ki mi  ta nı-
dı lar. İn gi lis lər Gür cüs ta nın müs-
tə qil li yi ni (Le nin də Brest-Li tovsk 
mü qa vi lə sin də bu nu vəd et miş di) 
cid di sü rət də dəs tək lə yir di lər və 
Gür cüs ta nın müs tə qil li yi rəs mi və 
qa nu ni su rət də ta nın dı. Er mə nis-
tan Res pub li ka sı da Fran sa nın hi-
ma yə si nə ar xa la nır dı. Qərb də nü-
fu za sa hib olan er mə ni qu rum la rı 
Er mə nis ta nın müs tə qil li yi yo lun da 
cid di ça lı şır dı lar. Kö mək siz qa lan 
ye ga nə mü səl man döv lə ti idi. Sülh 
konf ran sın da iş ti rak et mək üçün 
Mü sa vat hö ku mə ti nin nü ma yən-
də lə ri nə fran sız lar hətt  a vi za ver-
mə di lər. Qaf qaz mü səl man döv lə-
ti nin nü ma yən də he yə ti nin səd ri 
Əli mər dan Top çu ba şov sülh konf-
ran sı na mü fəs səl sülh la yi hə si ni 
təq dim et di (1919, mart) və Qaf qaz 
mü səl man mil lə ti nin öz mü qəd də-
ra tı nı tə yin et mək haq qı nı ali ma nə 
mü da fi ə et di”.

Er mə ni ta rix çi si Ho va nes yan 
öz təd qi qa tın da bu ba rə də ya zır: 
“Top çu ba şo vun la yi hə si nəin-
ki Er mə nis tan və Gür cüs tan nü-
ma yən də lə ri nin sülh konf ran sı-
na təq dim et di yi sə nəd dən da ha 
ge niş idi, bəl kə Qaf qa zın ta ri xi, 
mə də niy yə ti, coğ ra fi  ya sı, iq ti sa-
diy ya tı və əha li si nin sa yı haq da 
təf si lat lı in for ma si ya idi. “Sülh 
si ya sət çi lə ri nin uzun və ar dı cıl 
sü kut la rı da bu ge niş sə nə din ha-
zır lan ma sın da çə ki lən zəh mə tin 
mü ka fa tı idi”. 

1918-ci il iyu lun 24-də in gi lis lə-
rin təh ri ki ilə bol şe vik hö ku mə ti 
əley hi nə çev ri liş ol du. Bol şe vik lə rin 
baş çı la rı Şaum yan və Pet rov Həş tər-
xa na tə rəf get di lər və “Xə zər də ni zi 
ida rə he yə ti” adın da hö ku mət təş kil 
olun du. Bu hö ku mət in gi lis lər dən 
yar dım is tə di. Av qus tun or ta la rın da 
ge ne ral Denst ro vi lin ko man dan lı ğı 
al tın da ki çik bir in gi lis qo şun dəs tə-
si Ba kı ya da xil ol du. Bu qo şun za hi-
rən er mə ni lə rin is tə yi ilə və on la ra 
yar dım məq sə di ilə də vət olun muş-
du. Əs lin də, in gi lis lə rin məq sə di 
Azər bay ca nı və baş qa Qaf qaz res-
pub li ka la rı nı öz müs təm lə kə si nə 
çe vir mək, neft re surs la rın dan və 

ti ca rət yol la rın dan is ti fa də et mək 
idi. Os man lı lar isə baş qa səmt dən 
er mə ni lə rə qar şı mü ba ri zə və mü-
səl man la ra yar dım məq sə di ilə 
(əs lin də, in gi lis lə ri bu ra dan çı xart-
maq üçün) İran yo lu ilə Ba kı ya tə-
rəf hə rə kət et di lər. Sent yabr ayın da 
in gi lis ge ne ra lı yar dım və də si ilə 
Azər bay ca nın “əlal tı” hö ku mə ti nin 
ba şı nı qat dı ğı za man Os man lı türk-
lə ri qə ti hü cum lar la  oyun caq hö ku-
mə ti məğ lu biy yə tə uğ rat dı və ida rə 
he yə ti sü qu ta uğ ra dı. Bu ha di sə nin 
şər hi “Ge ne ral Denst ro vi lin xa ti rə-
lə ri ” ki ta bın da ve ri lib.

Bu ha di sə dən son ra ye ni ya ran-
mış Azər bay can Cüm hu riy yə ti 
öz qə rar ga hı nı Gən cə dən Ba kı-
ya kö çür dü. 120 de pu tat dan iba-
rət par la ment işə baş la dı. 1919-cu 
ilin mart ayı nın 1-də İs ma yıl xan 
Zi yad xa nov Teh ran da sə fi r ki mi 
fəaliy yə tə baş la dı.

Ro ma nov lar sü la lə si sü qu ta 
uğ ra dı ğı, Bi rin ci Dün ya mü ha-
ri bə sin də Ru si ya məğ lu biy yə tə 
dü çar ol du ğu və Qaf qaz da müs-
tə qil döv lət lər mey da na gəl di-
yi bir za man da Dağ lıq Qa ra bağ 
Azər bay can Cüm hu riy yə ti  ilə 
Er mə nis tan Res pub li ka sı ara sın-
da şid dət li mü na qi şə mey da nı na 
çev ril di. Daş nak lar İrə van da və 
onun ət ra fın da kı 211 kənd də 300 
min mü səl man tür kü nü qət lə ye-
ti rə rək on la rın me yit lə ri üs tün də 
Er mə nis tan Res pub li ka sı qur du lar 
və Dağ lıq Qa ra ba ğın Er mə nis tan 
Res pub li ka sı na bir ləş mə si ni is tə-
di lər. Ri çard Ho va nes yan ya zır-

dı: “Qa ra bağ st ra te ji ba xım dan 
er mə ni lər üçün nə qə dər mü hüm 
idi sə, azər bay can lı lar üçün də bir 
o qə dər əhə miy yət li idi. Qa ra bağ  
Azər bay can üçün elə tə bii sər həd 
idi ki, əgər baş qa döv lə tin ix ti ya-
rın da ol say dı, Azər bay can köv rək 
möv qe də qa lar dı. Gən cə əya lə ti-
nin Azər bay can la əla qə lə ri nin bir 
sə bə bi bu idi ki, o zo na nın əsas 
yol la rı nə qər bə, nə İrə va na tə rəf 
get mir di, o yol lar şər qə, yə ni Ba kı-
ya bağ la nır dı. Qa ra bağ er mə ni lə ri 
öz məişət tə lə bat la rı nı tə min et-
mək üçün Ba kı dan çox ası lı idi lər. 
Min lər lə er mə ni Ba kı nın gün dən-
gü nə ar tan neft mə dən lə rin də və 
ti ca rət təş ki lat la rın da möv sü mi və 
daimi iş lə məş ğul olur ”. 

Qa ra bağ er mə ni lə ri Ru si ya in qi-
la bı nə ti cə sin də ya ra nan qey ri- sa-
bit və ziy yət dən və onun ar dın dan 
baş qal dı ran da xi li mü ha ri bə dən 

bəh rə lə nə rək in gi lis döv lə ti nin 
yar dı mı ilə mən tə qə də bir er mə ni 
döv lə ti ya rat dı lar. Daş nak lar ge-
ne ral “Dru” və pol kov nik Nej di-
nin qüv və lə ri nin kö mə yi ilə 1918-
ci il mar tın 22 -23-də Xan kən din də 
qır ğı na baş la dı lar. Ona ox şar qır-
ğın lar Qa ra ba ğın baş qa yer lə rin də 
də baş ver di. Daş nak la rın hü cu mu 
nə ti cə sin də Şu şa şə hə ri nin ya rı sı 
od lan dı. Ri çard Ho va nes yan ya-
zır: ”Azər bay can mü sa vat çı la rı 
Gən cə ni öz lə ri nə mü vəq qə ti pay-
taxt seç di lər və Qa ra ba ğın qur tu-
lu şu üçün, xü su sən də er mə ni mil-
lət çi lə ri və bol şe vik lər dən iba rət 
koali si ya döv lə ti nin nə za rə tin də 

olan Ba kı nı xi las et mək üçün Os-
man lı hər bi qüv və lə rin dən yar dım 
is tə di lər. Nu ru Pa şa (onun qardaşı 
Ən vər Pa şa  Os man lı döv lə tin də 
hər bi na zir idi) mü sa vat çı la rın 
də və ti ni qə bul edə rək öz qüv və-
lə ri ni Gən cə də yer ləş dir di və bir 
sı ra or du his sə lə ri ni Ba kı is ti qa-
mə ti nə yö nəlt di. Os man lı qüv və-
lə ri Qaf qa za gə lən də Er mə nis tan 
Res pub li ka sı çə tin və ziy yət də idi 
və Qa ra bağ id diala rı nı cid di su-
rət də iz lə yə bil mir di. “Qa ra bağ 
hö ku mə ti ” 1918-ci ilin av qust 
ayı nın əv vəl lə rin də ilk Qa ra bağ 
er mə ni qu rul ta yın da se çil miş di. 
On lar Nu ru Pa şa nın  iki tə lə bi  ilə 
- Azər bay can döv lə ti nin Qa ra bağ 
əra zi sin də ha ki miy yə tin rəs mən 
ta nın ma sı və Os man lı qüv və lə-
ri nin Şu şa şə hə ri nə da xil ol ma sı 
–  ra zı laş ma dı lar və Nu ru Pa şa nın 
el çi lə ri ni əli boş qay tar dı lar.

Ba kı hö ku mə ti 1918-ci il sent yab-
rın or ta la rın da Mü sa vat - Os man lı 
müş tə rək qüv və lə ri nin va si tə siilə 
sü qu ta uğ ra yan dan son ra Nu ru Pa-
şa ye ni dən er mə ni lər dən onun is tək-
lə ri ilə ra zı laş ma ğı tə ləb et di, am ma 
1918-ci il sent yabr ayı nın 20 -24-də 
İkin ci Qa ra bağ er mə ni qu rul ta yın da 
on lar möv cud və ziy yə tin qo run ma-
sı nı və Qa ra ba ğın mux ta riy yə ti nin 
qal ma sı nı is tə di lər. Ba kı nın sü qu tun-
dan son ra Os man lı qüv və lə ri nin bir 
his sə si Qa ra ba ğa gön də ril mək üçün 
ha zır lan dı. Bu sə bəb dən Nu ru Pa şa 
Qaf qa zın 11-ci ala yı nın ko man da nı 
Ca mal Ca vad bə yə Şu şa is ti qa mə-
tin də irə li lə mə yi əmr et di. Bu alay 

hü cu ma keç məz dən əv vəl mü sa vat-
çı la rın hər bi qüv və lə ri nin bir his sə-
si par ti zan qrup lar la bir gə, iki həf tə 
da vam edən dö yüş lər dən son ra Qa-
ra qış laq er mə ni kən di nin əha li si nin 
mü qa vi mə ti ni  qı ra bil di və  Qa ra ba-
ğın Zən gə zur mən tə qə si ilə əla qə si ni 
kəs mə yə mü vəff  əq ol du. Qa ra qış laq 
mü qa vi mə ti so na ça tan dan son ra 
Nu ru Pa şa Qa ra bağ er mə ni lə ri nə 
son tək li fi  ni gön dər di”.

Nə ha yət, üçün cü konq res təs lim 
ol du. Okt yabr ayı nın 7-də Azər-
bay can döv lət nü ma yən də lə ri 
Ca mal Ca vad bəy və İs ma yıl Zi-
yad xa nov Os man lı qüv və lə ri nin 
mü şa yiəti ilə Şu şa ya da xil ol du lar. 
Bir həf tə ər zin də 60 nə fər er mə ni 
rəh bə ri və zi ya lı sı həb sə alın dı və 
er mə ni lə rin tərk si la h edil mə si nə 
baş lan dı. Şu şa nın təs lim ol ma sı na 
bax ma ya raq, Qa ra ba ğın bə zi mən-
tə qə lə rin də hə lə də Os man lı hər bi 
qüv və lə ri nə qar şı er mə ni par ti-
zan la rı mü qa vi mət gös tə rir di. 

Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si bi tən-
dən dər hal son ra, 1918-ci il okt yabr 
ayı nın son la rın da Qa ra bağ er mə ni 
hər bi ko man dir lə ri ge ne ral And-
ra nik dən (Oza ni yan)  mən tə qə də 
er mə ni lə rin iq ti da rı nı bər pa et mək 
üçün Şu şa ya irə li lə mə si ni is tə di lər. 
And ra nik əv vəl Zən gə zur və Qa ra-
bağ ida rə və hər bi rəh bər lə rin dən 
onun əmə liy yat la rı nın ke çi ril mə sin-
də yar dım çı və hi ma yə dar ol maq 
ba rə də ya zı lı eti bar na mə is tə di. No-
yab rın or ta la rın da eti bar na mə lər ona 
təh vil ve ril di və o, no yab rın 18-də 
hə rə kə tə keç di. Bu za man Şu şa me-
ri Ge ra sim Mə lik- Şah nə zər  yan idi. 
Er mə ni par ti zan ko man dir lə rin dən 
olan Sok rat bə yə Mə lik- Şah nə zər-
yan dan  bir is ma rıc gəl di. O, xa hiş 
edir di ki, əmə liy yat 10 gün ge cik di-
ril sin. Bu müd dət də on lar Qaf qa zın  
mü səl man ic ma la rı  baş çı la rı nı And-
ra ni kin qüv və lə ri nin irə li lə mə si nə 
qar şı mü qa vi mət gös tər mə mə yə ra zı 
sal ma lı idi lər. On gün möh lət qur tar-
dı və And ra nik no yab rın 29-da Zən-
gə zur dan hə rə kə tə baş la dı.

Ar dı var

Tər cü mə edən: 
İb ra him QU Lİ YEV
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rin təh ri ki ilə bol şe vik hö ku mə ti 
əley hi nə çev ri liş ol du. Bol şe vik lə rin 
baş çı la rı Şaum yan və Pet rov Həş tər-
xa na tə rəf get di lər və “Xə zər də ni zi 
ida rə he yə ti” adın da hö ku mət təş kil 
olun du. Bu hö ku mət in gi lis lər dən 
yar dım is tə di. Av qus tun or ta la rın da 
ge ne ral Denst ro vi lin ko man dan lı ğı 
al tın da ki çik bir in gi lis qo şun dəs tə-
si Ba kı ya da xil ol du. Bu qo şun za hi-
rən er mə ni lə rin is tə yi ilə və on la ra 
yar dım məq sə di ilə də vət olun muş-
du. Əs lin də, in gi lis lə rin məq sə di 
Azər bay ca nı və baş qa Qaf qaz res-
pub li ka la rı nı öz müs təm lə kə si nə 
çe vir mək, neft re surs la rın dan və 

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

  Er mə ni mil lət çi lə ri nin za man-
za man Ru si ya nın im pe ri ya pə-
rəst qüv və lə ri ilə əl bir ola raq 
azər bay can lı la rın ba şı na gə-
tir dik lə ri fa ciələr ta ri xi mi zin 
qan lı sə hi fə lə ri ni təş kil edir. 
Bu ba rə də öl kə ta rix çi lə ri miz 
ki fa yət qə dər cid di və san bal lı 
əsər lər or ta ya qo yub lar. On-
la rın əmə li fəaliy yət lə ri ola-
raq ar tıq bey nəl xalq aləm də 
“məz lum er mə ni” mi fi  ara dan 
qalx maq da dır. Bu nun nə ti cə si 
ki mi, xa ri ci öl kə alim lə ri nin 
Azər bay can xal qı nın ba şı na 
gə ti ri lən lər ba rə də ob yek tiv 
el mi-təd qi qat iş lə ri mey da na 
gəl mək də dir. Hə min təd qi-
qat lar dan bi ri də İra nın gör-
kəm li ta rix çi ali mi Sə məd Sər-
da ri ni ya nın “Qa ra bağ ta ri xin 
ke çid lə rin də” ad lı əsə ri dir. 
Müəl lif hə qi qət lə ri ol du ğu 
ki mi, haqq və əda lət möv qe-
yin dən əks et dir mə yə ça lı şıb.
Hə min ki tab dan bir his sə ni 
oxu cu la ra təq dim edi rik.
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hü cu ma keç məz dən əv vəl mü sa vat-
çı la rın hər bi qüv və lə ri nin bir his sə-

Azərbaycanda 
mart qırğını

(1918-20-ci il lər də Ba kı və digər 
şəhər lər də mü səl man la rın soy qı rı mı)
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Azər bay can oxu cu la-
rı fran sız ədə biy ya tı 
ilə çox dan ta nış dır lar. 
Hə lə 1885-ci il də da hi 

fran sız ya zı çı sı Vik tor Hü qo və-
fat edər kən “Kəş kül” qə ze ti 24-cü 
nöm rə sin də bu mü na si bət lə nek-
ro loq ver miş, ədi bin şeir lə rin dən 
tər cü mə lər dərc et miş di. Ha cı 
F.Ağa za də 1912-ci il də Ba kı da 
nəşr olun muş “Ədə biy yat” məc-
muəsin də Hü qo haq qın da mə-
qa lə yaz mış və onun şeiri ni dərc 
et dir miş di.

XX əs rin əv vəl lə rin də Hü qo ya ra-
dı cı lı ğı na mü ra ciət edən lər dən bi ri 
də gör kəm li şair və tər cü mə çi Ab bas 
Səh hət olub. Fran sız di li ni gö zəl bi-
lən A.Səh hət şairin “Yat mış uşaq” 
şeiri ni ori ji nal dan tər cü mə edib.

20-ci il lər dən son ra Hü qo nun 
əsər lə ri nin Azər bay can di li nə tər cü-
mə lə ri sü rət lə nir. Be lə ki, gör kəm li 
alim, ma hir tər cü mə çi Mi ka yıl Rə fi  li 
ya zı çı nın “Gü lən adam” (1927), “Pa-
ris Notr dam kil sə si” (1936), “Dox san 
üçün cü il” (1948) ro man la rı nı Azər-
bay can di li nə tər cü mə edib.

Bu dövr də Azər bay can şair lə-
ri də coş ğun fəaliy yət gös tə rib lər. 
O. Sa rı vəl li Hü qo nun “Dost lar, iki 
söz da ha”, Ə.Tə lət “Lion fəh lə lə ri”, 
“Mə də niy yət”, “Üfü qün iki tə rə fi ”, 
Əh məd Cə mil “Son söz”, A.As la-
nov “Son hə yat” şeir lə ri ni tər cü mə 
edə rək müx tə lif mət buat or qan la-
rın da dərc et di rib lər.

Ötən əs rin 50-ci il lə rin də Hü-
qo nun əsər lə ri nin tər cü mə si nə 
ye ni dən mü ra ciət olu nub. Mi ka-
yıl Rə fi  li nin tər cü mə sin də 1958-ci 
il də məş hur “Sə fi l lər” ro ma nı nın 
I-II his sə lə ri, 1963-cü il də Bey dul-
la Mu sa ye vin tər cü mə sin də “Sə fi l-
lər”in III-IV his sə lə ri, 1964-cü il də 
isə V his sə si işıq üzü gör dü.

1963-cü il də Hə mid Qa sım za də 
ədi bin “Büq Yar qal” əsə ri ni, Şa mil 
Za man 1976-ci il də “Klod Qö” po-
ves ti ni Azər bay can di li nə tər cü mə 
et di lər. 1983-cü il də “Ya zı çı” nəş-
riy ya tı tə rə fi n dən bu ra xıl mış “Dün-
ya” ori ji nal dan tər cü mə top lu sun da 
Tel man Nə zər li nin tər cü mə sin də 
Vik tor Hü qo nun “Bar ri ka da üzə rin-
də”, Ra fi q Mu sa ye vin tər cü mə sin də 
Pol Ver le nin “Sə nin üçün, mə həb bə-
tim”, Şa mil Za ma nın tər cü mə sin də 
isə Pyer Jan dö Be ran je nin “Üv to 
kra lı”, Öyen Pot ye nin “Xal qın ro lu”, 
“Açam”, Pol Eluarın “Ab riel Pe ri”, 
Vik tor Hü qo nun “Uşaq lıq”, “Əkin-
çi” şeir lə ri işıq üzü gö rüb.

Ey ni za man da, bu top lu nun nəsr 
böl mə sin də Rauf İs ma yı lo vun tər-
cü mə sin də And re Mo ruanın «Ə si-
rin qa yıt ma sı», Əziz Gö zə lo vun 
tər cü mə sin də Şarl Lui Fi lip pin 
“Sər xoş”, fran sız yu mor la rı, Na dir 
Əh mə din tər cü mə sin də Gi de Mo-
pas sa nın “Za val lı Ro za li” no vel la-
la rı öz ək si ni ta pıb.

Şa mil Za man 2002-ci il də nəşr et-
dir di yi Vik tor Hü qo nun “Se çil miş 
əsər lə ri»n də fran sız ədi bin çox dan 
işıq üzü gör müş “Klod Qö” po ves ti 
ilə ya na şı, «Ö lü mə məh ku mun son 
gü nü», “Lük res Bor ci ya”, “Ma ri ya 
Tü dor” dram la rı nı da ori ji nal dan 
tər cü mə edə rək oxu cu la rın mü ha-
ki mə si nə ve rib.

Bu sə tir lə rin müəl li fi  də Hü qo-
nun poezi ya sı na mü ra ciət edib. 
Bəl li dir ki, Hü qo 20 cild lik nəsr 
əsər lə ri, 26 cild lik isə şeir ki tab la-
rı nın müəl li fi  dir. Onun ori ji nal dan 
tər cü mə et di yi miz “Ha mı mız bir 
yer də” şeiri 1996-cı il də “Mü tər-
cim” jur na lı nın bi rin ci nöm rə sin də 
ix ti sar la çap olu nub.

2001-ci il də Hü qo nun ana dan ol ma-
sı nın 200 il li yi nə həsr olun muş “Vik tor 
Hü qo” mo noq ra fi  ya sın da fran sız ədi-
bin “Şərq mo tiv lə ri” sil si lə sin dən bir 
sı ra əsər lə ri, «Cuş», qı zı Leopol di na nın 
to yu mü na si bə ti lə “15 fev ral, 1843”, qı-
zı və kü rə kə ni Şarl Vak ke ri nin fa ci ə li 
ölü mü mü na si bə ti lə müx tə lif il lər də 
yaz dı ğı «Ha mı mız ya şa yan za man», 
«Siz, ey xa ti rə lər», «Mə gər ümi di miz-
də», «Üç il son ra» və s. şeir lə ri tər cü-
mə olu na raq ori ji nal la bir lik də ve ri lib. 
Bu şeir lər “Le fran çaisen Azer baid can 
(Azər bay can da fran sız di li) jur na lın da 
tək rar işıq üzü gö rüb.

Azər bay can oxu cu la rı Bal zak ya-
ra dı cı lı ğı ilə çox dan ta nış dır. Hə lə 
1939-cu il də Azər bay can Döv lət 
Dram Teat rın da ədi bin “Ögey ana” 
pye si ta ma şa ya qo yu lub. Gör kəm-
li ədə biy yat şü nas alim, tər cü mə çi 
Mi ka yıl Rə fi  li Bal za kın no vel la la-
rı nı 1942-ci il də di li mi zə çe vi rə rək 
nəşr et di rib.

1940-50-ci il lər də Azər bay can 
oxu cu su nun dün ya ədə biy ya tı na 
eh ti ya cı du yu lur du. Həm tər cü mə-
çi mü tə xəs sis lər, həm də tər cü mə 
olun muş əsər lər az  idi. Azər bay can 
Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın ple num la rın dan 
bi rin də çı xış edən prof. Cə fər Xən-
dan bu mə sə lə yə to xu na raq de miş-
di: «Bi zim hə lə mü tə xəs sis tər cü-
mə çi lə ri miz az dır. Hər iki di li yax şı 
bi lən bə zi ya zı çı la rı mız, nə dən sə, bu 
şə rəfl  i işə qo şul mur lar. Mi sal üçün, 
M. Rə fi  li yol daş pe şə kar tər cü mə çi 
ki mi ta nı nan ya zı çı la rın ço xun dan 
da ha yax şı tər cü mə edə bi lər. Nə 
üçün Azər bay can Ya zı çı lar İtt  i fa qı 
onu tər cü mə işi nə cəlb et mir? Unut-
maq ol maz ki, yax şı tər cü mə işi nin 
özü də ya ra dı cı lıq dır».

C.Xən da nın Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın 
ple nu mun da kı çı xı şın dan son ra 
Mi ka yıl Rə fi  li iki bö yük əsə ri - Bal-
za kın “Qo rio ata” və Vik tor Hü qo-
nun “Sə fi l lər” ro ma nı nı tər cü mə 
edib nəşr et dir di. 1952-ci il də Azər-
bay can di lin də ilk də fə işıq üzü gö-
rən “Qo rio ata” ro ma nı son ra ay rı-
ay rı il lər də (1978-1989-cu il lər də) 
ye ni dən nəşr olun du. Qeyd et mək 
la zım dır ki, Bal za kın “Qob sek” 
əsə ri nin tər cü mə si də M.Rə fi  li yə 
məx sus dur. Son ra lar ya zı çı C.Məc-
nun bə yov Hü qo nun “İf ri tə” əsə ri-
ni Azər bay can di li nə tər cü mə edib, 
1965-ci il də nəşr et dir di.

Azər bay can oxu cu la rı na əsər-
lə ri ən çox ta nış olan fran sız ya zı-
çı la rın dan bi ri də cə mi 43 il ömür 
sür müş Gi de Mo pas san dır. 1931-ci 
il də Azər bay can Döv lət Uni ver si-
te ti nin müəl li mi İs ma yıl Əli za də 
ya zı çı nın məş hur “Gö zəl dost” əsə-
ri ni rus di li va si tə si lə Azər bay can 
di li nə çe vi rib. 1934-cü il də fran sız 
ədi bin “Bo yun ba ğı” he ka yə si Ca-
han ba xı şın tər cü mə sin də “İn qi-
lab və mə də niy yət” jur na lı nın 8-ci 
nöm rə sin də işıq üzü gö rüb.

İs ma yıl Əli za də “Gö zəl dost” ro-
ma nı nın tər cü mə sin dən beş il son-
ra, yə ni 1936-cı il də Mo pas sa nın di-
gər əsə ri ni - Lev Tols to yun fran sız 
ədə biy ya tı nın “Sə fi l lər”dən son ra 
ən yax şı ro ma nı say dı ğı “Hə yat”ı 
Azər bay can di li nə tər cü mə edib.

Gör kəm li ədə biy yat şü nas alim 
Əziz Şə rif 1942-ci il də fran sız ədi bin 
“Mad mazel Fi fi ” no vel la sı nı, 1946-cı 
il də şair-tər cü mə çi Mi ka yıl Rza qu lu-
za də Mo pas sa nın “Ro za li Pro dan” 
no vel la sı nı di li mi zə çe vi rib.

Mo pas sa nın əsər lə ri 70-ci il lə rin so-
nu na ki mi Azər bay can di li nə, əsa sən, 
rus di li va si tə si lə çev ri lib. 1979-cu il də 
Ham let Qo ca “Mar ti na” no vel la sı nı 
fran sız di lin dən Azər bay can di li nə tər-
cü mə edib, “Azər bay can” jur na lı nın 
üçün cü nöm rə sin də nəşr et dir mək lə, 
ədi bin əsər lə ri nin bir növ ori ji nal dan 
tər cü mə si nin əsa sı nı qoy du.

1980-ci il də Ham let Qo ca nın ori-
ji nal tər cü mə lə ri əsa sın da Mo pas sa-
nın no vel la la rı ilk də fə top lu ha lın da 
Azər bay can di lin də işıq üzü gör dü. 
«He ka yə lər və no vel la lar» ad lı ki tab da 
fran sız ya zı çı sı nın “Gom bul”, “Si mo-
nun ata sı”, “Pye ro”, “Ay işı ğı”, “Daş- 
qaş”, “İp”, “Bo yun ba ğı”, “Bir yaz 
ax şa mın da”, “Kən də sə fər”, “Ey bə-
cər lər ana sı”, “Hə şir çi qa dın”, “Atıl mış 
uşaq”, “Qa dın eti ra fı”,”Ba la ca çəl lək”, 
“Şey tan”, “At be lin də”, “Mar ti na” he-
ka yə və no vel la la rı top lan mış dı.

Ta nın mış ya zı çı və tər cü mə çi Afaq 
Mə sud da Mo pas san no vel la la rı na 
mü ra ciət edib. Onun di li mi zə çe vir-
di yi “Di lən çi” və “Də niz də” no vel la-
la rı “Azər bay can” jur na lı nın 1984-cü 
il, 10-cu nöm rə sin də dərc olu nub.

1989-cu il də Mo pas sa nın ən iri-
həcm li ki ta bı işıq üzü gör dü. Ki tab-
da ya zı çı nın bir ro ma nı, on sək kiz 
no vel la sı top lan mış dı. Mo pas sa nın 
bu ki tab da ve ri lən əsər lə rin dən “Hə-
yat” ro ma nı və “Val ter Şnaf sın ma-
cə ra sı” no vel la sı nı fi  lo lo gi ya elm lə ri 
na mi zə di Əziz Gö zə lov ori ji nal dan, 
“Eh ti ras”, “Gom bul”, “Ey bə cər lər 
ana sı”, “Bo yun ba ğı”, “Qa dın eti ra-
fı” no vel la la rı nı xalq ya zı çı sı İs ma yıl 
Şıx lı rus ca dan, qa lan on bir no vel la nı 
isə Ham let Qo ca fran sız ca dan Azər-
bay can di li nə tər cü mə edib.

2000-ci il də Ham let Qo ca nın tər-
tib et di yi “Fran sız ədə biy ya tı an to-
lo gi ya sı (XIX-XX əsr lər)” ki ta bın da 
da Mo pas sa nın əv vəl ki nəşr lə rin də 
ve ril miş “Kən də sə fər” və “Qə bir-
qa zan lar” no vel la la rı öz ək si ni ta pıb.

Fran sız ədə biy ya tı nü mu nə lə ri 
Azər bay can di li nə tər cü mə olun-
du ğu ki mi, ədə biy ya tı mı zın bir sı-
ra in ci lə ri də fran sız di li nə çev ri lib. 

Da hi Azər bay can şairi Ni za mi 
Gən cə vi poezi ya sı nın fran sız di li nə 
tər cü mə lə ri ilə bağ lı bir sı ra san bal lı 
əsər lə rin müəl li fi  olan Əs-
gər Sər kə roğ lu nun 
ya ra dı cı lı ğın dan 
bəl li olur ki, XVII, 
XVIII, XIX və XX 
əsr lər də Fran-
sa nın bir sı ra 
gör kəm li şərq-
şü nas la rı, alim, 
ya zı çı və şair-
lə ri bu dün ya 
şöh rət li şairin 
ya ra dı cı lı ğı 
h a q  q ı n  d a 
m ə  q a  l ə -
lər ya zıb, 
əsər lə ri ni 
fran sız di-

li nə çe vi rib, ona şeir lər həsr edib lər. 
On la rın sı ra sın da hə min dövr lər də 
ya şa mış Hott  in ger, Adam Oleari, Bar-
te le mi D’erb lo, An tuan Oral lan,Ye sac, 
Kle ram bol, Sa si, Şe zi, Jan Jak Rus so, 
Kat rö mer, Şar mua, Teofi  lo Qot ye, An ri 
Mas se, Hey dər Ra mat, Lui Ara qo nun 
ad la rı nı çək mək olar.

1741-ci il də Lui Ni ko la Kle ram bol 
Ni za mi nin “Yed di gö zəl” əsə ri ni türk-
cə dən fran sız di li nə tər cü mə edib. Bu 
ənə nə XX əsr də də da vam et di ri lib. “İs-
lam” ki ta bı ilə Azər bay can oxu cu la rı na 
yax şı ta nış olan gör kəm li fran sız şərq-
şü na sı An ri Mas se Ni za mi Gən cə vi nin 

“Xos rov və Şi rin” əsə ri ni, Va hid Dəs ti-
gir di nin 1955-ci il də Teh ran da çap et dir-
di yi Ni za mi “Xəm sə» si ni fars di lin dən 
fran sız di li nə çe vi rib. Bu əsər “Ni za mi-
nin “Xos rov” ro ma nı” adı al tın da An ri 
Mas se nin ölü mün dən bir il son ra -1970-
ci il də Pa ris də işıq üzü gö rüb.

Azər bay can ədə biy ya tı nın fran sız 
di li nə er kən tər cü mə olun muş nü mu-
nə lə rin dən bi ri də “Aves ta”dır. Elm 
alə min də bir səhv fi  kir üzün müd dət, 
təx mi nən iki əsr ya rı ma ya xın dır ki, 
da vam edir. Gu ya An ke tie Düper ron 
1771-ci il də «A ves ta» nı fran sız di li nə 
tər cü mə et mək lə, Av ro pa nı bu möh tə-
şəm əsər lə ta nış edib. An caq el mi ax-
ta rış lar bu fi k rin əsas sız lı ğı nı, düz gün 
ol ma dı ğı nı təs diq edir.

Mə sə lən, Ə.Sər kəroğ lu ya zır ki, XVI 
əsr fran sız şərq şü na sı Can Sənk Arbr, 
«A ves ta» nı la tın di lin dən fran sız ca ya 
çe vi rib. Təd qi qat çı ya zır ki, bu gü nə 
qə dər “Aves ta”nın qey ri tər cü mə si 
ta pıl ma yıb.  Can Sənk An ke tie Düper-
ron dan 250 il əv vəl “Aves ta”nı fran sız 
oxu cu la rı na təq dim edib. 

 “Aves ta”nın fran sız di li nə tər cü-
mə si ilə bağ lı di gər bir mə sə lə yə də 
to xun maq la zım gə lir. XVIII yü zil li yin 
da hi fran sız ya zı çı sı Vol te rin 1756-cı 
il də qə lə mə al dı ğı “Mil lət lə rin adət-
lə ri və dü şün cə tər zi” ad lı es se sin də 
«A ves ta» ya mü ra ciət olu nur. Ye nə də 
əv vəl ki suala qa yı dı lır. Əgər “Aves ta” 
1771-ci il də An ke tie Dü per ro nun tər-
cü mə sin də Fran sa da, elə cə də Fran sa-
nın va si tə si lə Av ro pa da ya yı lıb sa, bəs 
Vol ter “Aves ta”nı ha ra dan əl də et miş-
di? Çün ki Vol te rin “Es se”lə ri n də xey li 
tər cü mə mət ni yer alıb.

Onu da vur ğu la maq la zım dır ki, 
Vol ter hə lə 1747-ci il də nəşr et dir di yi 
«Za diq», ya xud ta le əsə rin- d ə 
“Aves ta”da kı afo rizm lər-

dən nü mu nə lər 
gə-

ti rib. Fik ri əsas lan dır maq üçün əsə rə 
mü ra ciət edək. Mə sə lən: Zər düşt de-
yir: Ye mək ye yən də, sə ni tu ta caq ol sa 
da it lə rə də ver; Pis lik et mək für sə ti 
gün də yüz də fə, yax şı lıq et mək für sə-
ti il də bir də fə dü şür; De yir lər, baş qa-
sı nın kə də ri ni gör dük də, in san lar öz 
kə də ri ni az hiss edir lər.

Zər düş tə gö rə, bu, bəd xah lıq de-
yil dir, da xi li eh ti yac dır. Bö yük Zər-
düşt de yir ki, gö zəl qa dın lar tə rə fi n-
dən se vi lən lər hə mi şə bu dün ya nın 
iş lə rin dən kə nar da qa lır lar. Əsər də 
tək cə and içən də de yil, and iç di rən-
də də Hör mü zə and iç di rir di lər.

Əl bətt  ə, Vol te rin Zər düş ti li yə mü ra-
ciəti onun bu əsər dən ya xın dan xə bər-
dar ol du ğu nu təs diq edir. O bu mən-
bə ni ha ra dan əl də edib? “Es se”lə rin I 
cil din də bu sualın ca va bı açı lır.

Bu ra dan ay dın olur ki, M.Hid Zən-
din bu par ça sı nı ta pıb, əl də edib və 
Sod der dən hə min his sə ni Vol ter üçün 
tər cü mə edib. XIII və XIV əsr lər də ye-
ni dən ya zı ya alın mış “Aves ta” gö rü-
nür, məhz əl yaz ma par ça lar şək lin də 
Av ro pa da da ya yıl mış dı və o, şərq-
şü nas la ra, ya zı çı la ra yax şı ta nış idi. 
M.Hid bu par ça lar dan is ti fa də et miş di.

Da hi Azər bay can mü tə fək ki ri Mir-
zə Fə tə li Axun do vun ko me di ya la rı 
hə lə XIX əsr də fran sız di li nə tər cü mə 
olu nub. 1881-ci il də Bar bier dö Mey-
nar və Sto nis lav Qi yard M.F.Axun do-
vun “Mü ra fi ə və kil lə ri nin he ka yə ti”, 
“Xırs qul dur ba san” və “Mol la İb ra-
him Xə lil kim ya gər” əsər lə ri ni fars ca-
dan fran sız di li nə çe vi rib, fars ca sı ilə 
bə ra bər «T ros Ko me dis Fran çes» baş-
lı ğı al tın da Pa ris də çap et dir miş di. Az 
son ra Bar bie dö Mey nar Azər bay can 
ədi bi nin “Sər gü zəş ti mər di-xə sis” və 
“Al dan mış kə va kib” əsər lə ri ni fran sız 
di li nə tər cü mə edib «A si ya» jur na lın-
da nəşr et dir miş di.

1888-ci il də isə Al fons Si li yer dra-
ma tur qun “Sər gü zəş ti-və zi ri xa ni 
Lən kə ran” və “Mü ra fi ə və kil lə ri nin 
he ka yə ti” əsər lə ri ni fran sız di li nə tər-
cü mə edib, “Mir zə Fə tə li Axun do vun 
iki türk cə ko me di ya sı” baş lı ğı al tın da 
Pa ris də nəsr et dir miş di.

Yüs yən Bü va isə 1906-cı il də 
M.F. Axun do vun “Müs yö Jor dan” 
ko me di ya sı nı fran sız di li nə çe vi-
rib. Hə min əsər 1906-cı il də ki tab ça 
şək lin də işıq üzü gö rüb.

Əs gər ZEY NA LOV,
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 

pro fes sor

Azər bay can oxu cu la rı Bal zak ya- 1980-ci il də Ham let Qo ca nın ori- “Xos rov və Şi rin” əsə ri ni, Va hid Dəs ti- Əl bətt  ə, Vol te rin Zər düş ti li yə mü ra-

Azərbaycan dilindən fransız dilinə 
(və əksinə) tərcümə tarixindən
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Da hi Azər bay can şairi Ni za mi 

Gən cə vi poezi ya sı nın fran sız di li nə 
tər cü mə lə ri ilə bağ lı bir sı ra san bal lı 
əsər lə rin müəl li fi  olan Əs-
gər Sər kə roğ lu nun 
ya ra dı cı lı ğın dan 
bəl li olur ki, XVII, 
XVIII, XIX və XX 
əsr lər də Fran-
sa nın bir sı ra 
gör kəm li şərq-
şü nas la rı, alim, 
ya zı çı və şair-
lə ri bu dün ya 
şöh rət li şairin 
ya ra dı cı lı ğı 
h a q  q ı n  d a 
m ə  q a  l ə -
lər ya zıb, 
əsər lə ri ni 
fran sız di-

«Za diq», ya xud ta le əsə rin- d ə 
“Aves ta”da kı afo rizm lər-

dən nü mu nə lər 
gə-

Əs gər ZEY NA LOV,
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 

pro fes sor



Özün öz yolunsan, ilan balası

Özündən xəbərsiz ömründə min yol
özünü öldürən adamlar keçir...

Hələ çiyinlərdə gedir tabutun...

Qaranlıqdan bizi ancaq
  balalar çıxaracaq

Bu gecə dünyanın canı çıxacaq,
göydən ulduzların qanı axacaq

Bütün yer üzünün hər tərəfi ndən
görünər dünyanın sən olan yeri

Mən dedim göylərdən ucadı qızlar
Yenə də aldandım bu çiçəklərə,
yenə də özümü asa bilmədim...
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Şeiri bir dildən başqa dilə 
çevirməyin nə qədər çətin 
oldu ğunu hamı bilir. Bunu 
hətt a mümkünsüz sayanlar 

da var. Bəs şeirə illüstrasiya çək-
mək, sözü, fi kri, duyğunu təsvirə 
çevirmək, sənətin bir dilindən 
başqa dilinə tərcümə etmək asan 
işdirmi? Əlbətt ə, yox. 

Güney Azərbaycanın təkcə 
İranda yox, dünyanın bir 
çox ölkəsində tanınan rəs-

samı Ərdəşir Rüstəmi bu çətin işin 
ən böyük ustalarından biridir. Onun 
İranda hər il fars və ingilis dillərində 
nəşr olunan şəkilli təqvimləri buna 
parlaq sübutdur. Bu təqvimlərdə 
ilin hər ayının payına onun dün-

ya poeziyasından sevib-seçdiyi bir 
şeir və o şeirə çəkdiyi rəsm düşür. 
Təqvimlərdə Uolt Uitmen (ABŞ), 
Rafael Alberti (İspaniya), Yanis Rit-
sos (Yunanıstan), Çezare Paveze 
(İtaliya) və başqa dünya şairlərinin 
şeirlərinə rast gəlmək mümkündür.

Ərdəşir Rüstəminin təqvimlərində 
Azərbaycan şairi Ramiz Rövşənin 
şeirlərinin də payına düşən aylar 

və rəsmlər var. O, Ramiz Rövşənin 
Təbrizdə və Tehranda nəşr olun-
muş “Göy üzü daş saxlamaz” və 
“Bir yağışlı nəğmə” kitablarına da 
bir çox illüstrasiyalar çəkib. Şairin 
şeirlərindən təkan alan bu poetik 
rəsmlər şeirlərin fəlsəfi  məzmununu 
açmaqla yanaşı həm də bu şeirləri 
doğuran hiss və duyğuların orijinal 
təsvirini və təfsirini verir.

Rəsm dilinə çevrilmiş 
RAMİZ RÖVŞƏN
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Günel NATİQ

Ouk-Park şə hər ci yin də gü zə ran ke çi rən gənc hə kim Kla rens 
He min quey qon şu qı zı Qrey sə aşiq idi. Qız tibb kol le ci ni 
bi tir miş di, am ma ar zu la rı bu sa kit şə hə rin “di var la rı na” 
sığ mır dı. Qreys mü ğən ni ol maq, dün ya nı fəth et mək ar zu-

sun day dı. Nə ti cə də isə, o, əya lət hə ki mi Kla rens He min queyin hə yat 
yol da şı ol muş və ta le yi lə ba rış mış dı. Bu iz di vac dan 1899-cu il də dün-
ya ya gə lən Er nest ailə nin ikin ci uşa ğıy dı. Kla rens tə biət vur ğu nu idi, 
tə biətin qoy nun da özü nü evin də ki ki mi hiss edir di. Oğ lu na da bu sev-
gi ni aşı la mış dı. Hə lə 3 ya şın da olan da Er nest ata sıy la ba lıq ovu na ge-
dir və ar tıq ağac la rın, çi çək lə rin, quş la rın, hey van la rı nı “di li ni” bi lir di. 

Er nest ki tab la rı da se vir di. Xü su si lə, Dar vi nin araş dır ma la rı nı və ta ri xi əsər lə ri oxu yur du.
Er nest sağ lam və güc lü idi, sev di yi boks la 

məş ğul ol maq üçün heç bir ən gəl yox idi. Son-
ra lar o, be lə de yə cək di: “Boks mə nə çox şey öy-
rət di; mə sə lən, yı xı lan dan son ra da ye ni dən hü-
cu ma ha zır ol ma ğı”. Er nes tin adı nı ba ba sı nın 
şə rə fi  nə qoy muş du lar, am ma onun öz adın dan 
xo şu gəl mir di. Onun fi k rin cə, bu, bur jua adı na 
ox şa yır dı. Er nes tin ba rış ma dı ğı çox şey lər var-
dı. Mə sə lən, ana sı ki mi əya lət hə ya tı na alış maq  
və ta le yi nə bo yun əy mək is tə mir di. Hal bu ki, 
va li deyn lə ri nin fi k rin cə, o, mək tə bi bi ti rən dən 
son ra müt ləq uni ver si tet də oxu ma lı, ev lən mə li 
və mü na sib iş ta pıb hə mi şə lik bu ki çik şə hər-
də məs kən sal ma lıy dı.  Am ma be lə sa kit, adi 
hə yat Er nes ti cəlb et mir di. O, hə ya tı do lu-do lu 
ya şa maq is tə yir di, dö yüş mək, içib şən lən mək, 
dün ya nı fəth et mək is tə yir di. Okeanın o ta yın-
da 3 il idi ki, Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si ge dir di. 
Er nes tin nə zə rin də mü ha ri bə əy lən cə dən baş-
qa bir şey de yil di. Be lə bir “əy lən cə” olan yer-
də han sı uni ver si tet dən söh bət ge də bi lər di? O, 
lap dün ya nın o ba şı na da get mə yə ha zır idi, tə-
ki bur dan uzaq ol sun!.. 

Er nest da yı sı nın kö mə yi lə Kan zas-Si ti də, 
yer li qə zet lə rin bi rin də işə dü zə lir. Kri mi nal 
ha di sə lər onu da ha çox cəlb edir di. Mü şa hi də 
et dik lə ri son ra lar əsər lə rin də ona çox gə rək 
ola caq dı. Ener ji si aşıb-da şır dı. Dost la rı xa tır la-
yır ki,  ma ki na da ya zan da onun bar maq la rı nı 
gör mək ol mur du, fi  kir lə ri ni ya zıb çat dır ma ğa 
iki əl “az lıq edir di”.

Bu nun la be lə, mü ha ri bə yə get mək fi k ri Er-
nes ti ra hat bu rax mır dı. Göz lə rin də prob lem 
ol du ğu üçün ko mis sar lıq onun is tə yi ni rədd 
et sə də, Qır mı zı Xaç Cə miy yə tin dən İta li ya 
cəb hə si nə get mə yə ra zı lıq ala bi lir. Er nest “Çi-
ka qo” gə mi siy lə Av ro pa ya yo la dü şür. Sər ni-
şin lər al man sual tı qa yıq la rı nın hü cu mun dan 
eh ti yat edir di lər, o isə gö yər tə də du rub göz lə-
yir di ki, düş mən qa yıq la rı nə vaxt su yun üzü-
nə çı xa caq. Gə mi sağ-sa la mat mən zil ba şı na 
ça tan da o, dil xor ol muş du və elə hey dü şü-
nür dü ki, ona kə lək gə lib lər. Hal bu ki, o, ma-
cə ra ar zu sun day dı.

Nə ha yət, gənc ma cə ra çı ar zu la dı ğı cəb hə 
hə ya tı na qo vu şa bi lir. O, sən gər lə rə ye mək və 
si qa ret da şı yır dı. Gül lə lər ya ğış ki mi ya ğır dı, 
o isə za ra fa tın dan qal mır və lov ğa la nır dı ki, 
gül lə lər ona heç nə edə bil məz. Am ma 8 iyul, 
1918-ci il də be lə bir ha di sə baş ve rir: O, ye nə 
ve lo si ped lə, adə ti üz rə, sən gər lə rə şo ko lad və 
si qa ret da şı yır dı, bu vaxt avst ri ya lı lar qə fi l dən 
atəş açır lar. Er nes tin  ya nın da kı əs gər lər hə lak 
olur, o isə hu şu nu iti rir. Özü nə gə lən də bir az 
ara lı da ital yan snay pe rin vu rul du ğu nu gö rür. 
Sü rü nə-sü rü nə yol da şı nın ol du ğu ye rə ge dir 
və onu çiy ni nə alıb ge ri yə, sən gə rə qa yı dan-
da ye ni dən gül lə ya ğı şı na tu tu lur. Er nest aya-
ğın dan gül lə ya ra sı alır və Mi la na, hos pi ta la 
gön də ri lir.

Ağ rı lar ge cə-gün düz ona ra hat lıq ver mir di. 
Am ma Er nest əv vəl-axır ağ rı la rı na elə öy rə şir 
ki, sa ğa lan dan son ra özü nü nə sə qey ri-tə bii 
hiss edir. Bu vaxt ər zin də mü ha ri bə ba şa ça tır. 
He min quey İta li ya nın “İgid li yə gö rə”gü müş 
me da lıy la təl tif edi lir. Son ra lar ya zı çı de yə-
cək di: “Mən mü ha ri bə yə ge dən də lap ax maq 
ol mu şam, or da da va ge dir, qan su ye ri nə axır-
dı, mən isə hə lə də elə bi lir dim ki, biz avst ri ya-
lı lar la ya rı şan iki id man ko man da sı yıq”. 

He min queyə gö rə, ya zı çı hər şey dən əv vəl, 
yax şı mü şa hi də çi ol ma lı idi: “Hətt  a can ve rən 
ada mın bö yür-ba şın da, nə qə dər ağır olur sa-
ol sun, ən ki çik de ta lı be lə, nə zər dən qa çır maq 
ol maz”. Bu fi  kir lər dən məş hur Ays berq üs lu-
bu doğ muş du. Əsər lə ri nin bi rin də qa dın və 
ki şi bar da otu rub han sı sa əhə miy yət siz şey-
lər dən da nı şır lar, an caq sə sin tit rə yi şin dən, 
han sı sa ötə ri söz, ya jest dən se zi lir ki, hər iki si 
bö yük fa ciə ya şa yır.

Səs siz ağ rı la rı Er nest He min queyin 
“Okean da kı ada lar” əsə rin də də duy maq 
olur. He min queyin qəh rə ma nı To mas Xad-
son- rəs sam dır, tə biət lə har mo ni ya da ol maq 
üçün okean da kı ada da ya şa yır. Hər yay tə-
ti lin də oğ lan la rı ada ya din cəl mə yə gə lir. Ro-
ma nın bi rin ci his sə si şən, se vim li üç oğ la nın 
ma cə ra la rıy la yad da qa lır. İkin ci his sə də ar tıq 
uşaq lar yox dur, on lar hə lak olub lar. Bü tün 
ro man bo yun ca ən əziz var lıq la rı nı-öv lad la rı-
nı itir miş To mas Xad so nun ağ rı sı nı du yu ruq, 
am ma bu kə dər üz də de yil, sət hin gö rün-
mə yən tə rə fi n də dir. Bu hiss lər is tər-is tə məz 
oxu cu nu ağ rı nın lap də rin li yi nə çə kib apa rır 
və ili yi nə qə dər sar sı dır. Qəh rə man özü bu 
ba rə də bir kəl mə də da nış mır. Və onun için-
də giz li qal mış, özü nü ifa də et mə miş kə dər 

bü tün ro man bo yu oxu cu nu mü şa yiət edir. O 
da ha rəsm çək mir, çün ki tə biət lə har mo ni ya, 
ra bi tə itib, məhv olub. Səs siz ağ rı lar ro ma nın 
pi şik lər lə bağ lı ye rin də də özü nü bü ru zə ve-
rir. Qəh rə man meh ri ni pi şik lə rə sa lıb, çün ki 
onun sev gi si nə bəl kə də in di an caq bu sa hib-
siz pi şik lə rin eh ti ya cı var. On la rın qay ğı sı na 
uşaq ki mi qa lır, xid mət çi lər də pi şik lə rə ailə 
üz vü ki mi qul luq edir. Xa tır la yır sı nız sa, He-
min quey özü də pi şik lə ri çox se vir di. Hətt  a 
se vim li pi şi yi nin onun ye mək ma sa sı na be lə 
çıx maq “hü qu qu” var dı. Qəh rə ma nı To mas 
Xad son ki mi, He min quey də 4 də fə ev lən-
miş di. Bo şan ma la rın sə bəb ka rı, tə şəb büs ka-
rı o özüy dü və ma raq lı dır ki, hər bo şan ma 
pro se sin dən son ra ən çox o özü əziy yət çə kir, 
özü-özü nü dan la yır dı: “Axı on la rın hər bi-
ri qey ri-adi qa dın idi”. Am ma əsə ri nin qəh-
rə ma nı Xad son ki mi, He min quey də bu nun 
sə bə bi ni an la maq da aciz idi... Açıq-ay dın 
gö rü nür ki, bu ro man da He min quey özü nü 
ya zıb. Çün ki an caq da hi lər be lə kə dər lə nə 
bi lər... Əsə rin qəh rə ma nı Xad son, He min-
queyin bü tün kə də ri ni, iz ti rab la rı nı, qor xu-
la rı nı da şı yır. Ona gö rə, bu kə dər oxu cu nun 
yad da şın da unu dul maz iz lər qo yur... Folk-
ner de yir di ki, “mən səs lə rin səs siz li yi nə üs-
tün lük ve ri rəm; söz lər lə ya ra dıl mış ob raz isə 
sü ku tun için də möv cud olur”. He min queyin 
səs siz kə də ri ki mi...

İs pa ni ya da və tən daş mü ha ri bə si vax tı ya zı-
çı Mad ri də ge dir, mü ha si rə yə alın mış şə hər də 
özü nü heç ki mi və heç nə yi ol ma yan bir adam 
ki mi hiss edir. Töv lə lər də, yük ma şın la rı nın ku-
zo vun da ge cə lə yir, gül lə lər al tın da ağır çə ki liş 
apa rat la rı nı ora-bu ra çə kib mü na sib yer ax ta ra-
raq  mü ha ri bə haq qın da sə nəd li fi lm len tə alır.

1949-cu il də ya zı çı ye ni dən ədə bi fəaliy yə tə 
baş la yır. No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lən “Qo ca 
və də niz” əsə ri bu il lər də ya zı lır. He min queyin 
bu ob ra zı (qo ca Sant ya qo) ya zı çı nın o bi ri əsər-
lə ri nin qəh rə man la rı ki mi tən ha de yil, çün ki o, 
özü nü nə həng və gö zəl dün ya nın bir par ça sı sa-
yır. O dün ya nın ki, ora da də niz var, okean var, 
o okean da iri li-xır da lı ba lıq lar var… Qo ca ba lıq çı 
də ni zi çox se vir və onun haq qın da elə da nı şır ki, 
san ki qa dın dan söh bət açır. O, yaş lı dır, hey dən 
dü şüb, göz lə ri də əv vəl ki ki mi yax şı gör mür. 
Am ma öz gü cü nə ina nır. Bu dur, 84 gün dür ki, 
qo ca nın bəx ti gə tir mir, o, bir cə ba lıq da tu ta bil-
mə yib. Ba la ca oğ lan- onun ye ga nə hə ya nı- qo-
ca ya ürək-di rək ve rir. Bir vaxt lar qo ca ona ba lıq 
tut ma ğı öy rə dib, in di oğ lan onu öz doğ ma sı ki mi 
se vir. Ba la ca oğ la na da də niz çox şey öy rə dib. O, 
bö yük lər ki mi dav ra nır, qo ca nın qay ğı sı nı çə kir. 
“Ye mə yə nə yin var?” sualı na qo ca: - “dü yü ilə ba-
lıq” - de yən də də, özü nü inan mış ki mi gös tə rir. 
Hər çənd, iki si də bi lir ki, nə dü yü var, nə də ba lıq. 
Qo ca onu kə dər lən dir mə mək və bəl kə də öz ira-
də si ni sar sıt ma maq üçün be lə söy lə yir.

85-ci gün qo ca Sant ya qo də ni zə yol la nır. 
Axır ki, bəx ti gə ti rir, ar zu la dı ğı nə həng ba lıq 
qo ca nın to ru na dü şür! Am ma onu qa yı ğa qal-
dır maq heç də asan de yil. İn san la ba lı ğın qə ri-
bə mü ba ri zə si ge dir. “İki miz dən bi ri miz ölə cə-
yik,”- ən ümid siz vax tın da qo ca de yir. Am ma 
təs lim ol maq is tə mir. Ba lıq isə qa yı ğı sa hil dən 
elə hey uzaq laş dı rır. Ar tıq ge cə dir. Am ma qo-
ca qorx mur. O, fi  kir lə şir ki, in san də niz də heç 
vaxt tən ha ola bil məz, çün ki ay işı ğı, bu lud lar 
var, okean, onun xır da lı-bö yük lü ba lıq la rı və 
baş qa can lı la rı var… Sə hər açı lır. Qo ca da, nə-
həng ba lıq da səbr li dir; iki si nin də hə ya ta qar şı 
mü qa vi mə ti var, çün ki hər iki si çox il lər ke çi-
rib. İki si də o bi ri nin məğ lub ola ca ğı anı göz lə-
yir. Qo ca dü şü nür ki, in sa nı məhv et mək olar, 
am ma onu heç vaxt məğ lub et mək ol maz.

Nə ha yət, qo ca qə lə bə ça lır. Ba lı ğı qa yı ğa 
yük lə yir. Am ma bir müd dət dən son ra kö pək 
ba lıq la rı nın hü cu muy la üz lə şir. Am ma qo ca 
ge ri çə kil mək fi k rin də de yil. Çün ki hə yat ona 
çox şey öy rə dib. Ba la ca oğ la nın göz yaş la rı da 
ona çox şey öy rə dib. Ya şa maq cid di iş dir. İlk 
ba xış da zəif gö rü nən qo ca nın, əs lin də, çox bö-
yük ira də yə və cə sa rə tə sa hib ol ma sı və so na 
qə dər mü ba ri zə apar ma sı in sa nı va leh edir...

1960-cı il də He min quey ağır dep res si ya ke-
çi rir. Ge cə lər yu xu su na ka bus lar gi rir. Ona 
elə gə lir ki, FTB-nin agent lə ri onu iz lə yir, 
te le fon da nı şıq la rı nı din lə yir, hətt  a bank 
he sab la rı nı be lə yox la yır lar. Nə ha yət, hə-
yat yol da şı onu psi xiat rik kli ni ka da müali-
cə olun ma ğa ra zı sa la bi lir. Am ma ya zı çı-
nın və ziy yə ti yax şı laş mır, hə kim lər qə ra ra 
gə lir lər ki, ev də o, özü nü da ha yax şı hiss 
edə bi lər. He min quey Pa ris xa ti rə lə ri ni 
yaz maq is tə yir di, am ma on da heç nə alın-
mır dı. O, hə kim lə ri və hə yat yol da şı nı gü-
nah lan dı rır dı, de yir di ki, on lar onun is te-
da dı nı məhv edib lər, yad da şı nı si lib lər və 
o, ar tıq heç nə ya za bil mir. “ Ağ lı mı itir-
mə yə ra zı yam, ra zı yam, tə ki ye ni dən ya za 
bi lim, tə ki ha mı ki mi ol ma yım”.

1961-ci ilin gü nəş li bir yay sə hə ri. Ev də-
ki lər hə lə şi rin yu xu da dır. O, an ba ra dü-
şür, hə yat yol da şı nın giz lət di yi qo şa lü lə 
tü fən gi tap maq ya zı çı üçün elə də çə tin 
ol mur. Özü nü çox yor ğun hiss edir di və 
dü şü nür dü ki, ha ra da sa uzaq da, ağac-
la rın köl gə sin də o, ra hat lıq ta pa caq. Ata-
sı in ti har et dik dən son ra özü nün de di yi 
söz lə ri xa tır la yır: “Hə yat dan an caq qor-
xaq lar bu cür ge də bi lər”. Qo ca Sant ya qo 
da əmin idi ki, “İn sa nı məhv et mək olar, 
am ma onu məğ lub et mək müm kün de-
yil”. O qo ca Sant ya qo ki, hə yat da qal maq 
üçün kö pək ba lıq la rı nı, ac lı ğı, yox sul lu ğu, 
hətt  a tən ha lı ğı be lə he çə say mış dı... Hə ya-
tın o bi ri üzü ya zı çı nı də niz ki mi özü nə 
çə kir di. Və ilk də fə idi ki, bö yük He min-
quey dü şü nür dü: “İn sa nı məğ lub et mək 
– bu, ne cə də asan mış, ila hi, bu, ne cə də 
asan mış...”

Axır ki, bəx ti gə ti rir, ar zu la dı ğı nə həng ba lıq 
qo ca nın to ru na dü şür! Am ma onu qa yı ğa qal-
dır maq heç də asan de yil. İn san la ba lı ğın qə ri-
bə mü ba ri zə si ge dir. “İki miz dən bi ri miz ölə cə-
yik,”- ən ümid siz vax tın da qo ca de yir. Am ma 
təs lim ol maq is tə mir. Ba lıq isə qa yı ğı sa hil dən təs lim ol maq is tə mir. Ba lıq isə qa yı ğı sa hil dən 
elə hey uzaq laş dı rır. Ar tıq ge cə dir. Am ma qo-
ca qorx mur. O, fi  kir lə şir ki, in san də niz də heç 
vaxt tən ha ola bil məz, çün ki ay işı ğı, bu lud lar 
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Sirk mö cü zə si
Fe de ri ko Fel li ni 1920-ci il yan va-

rın 20-də Ad riatik də ni zi sa hil lə rin də 
yer lə şən Ri mi ni də ana dan olub. Va-
li deyn lə ri Ur ba no Fel li ni və İda Bar-
biani Ro ma da ta nış olub, ev lə nib lər. 
Ana sı Fe de ri ko ya ha mi lə olan da ailə 
Ri mi ni yə kö çüb. Ata Fel li ni ti ca rət 
işin də ça lı şıb, İda isə ev iş lə ri və uşaq-
la rın tə lim-tər bi yə si ilə məş ğul olub. 
Fe de ri ko dan son ra qar da şı Ri kar do 
və ba cı sı Ma ri ya dün ya ya gə lib.

Ri mi ni şə hə ri ona xü su si tə si r 
edib. Şə hər də sirk sə nət çi lə ri tez-tez 
ta ma şa lar gös tə rər, vo de vil ge cə lə-
ri ke çi ri lər miş. Fe de ri ko da on la-
rı hey ran lıq la seyr edib, xalq 
oyun la rın dan tə sir lə nə rək 
bö yü yüb. Son ra lar re jis sor 
uşaq lıq da gör dük lə ri nin ha-
mı sı nı çək di yi fi lm lər də əks 
et di rib. Fel li ni nin in cə sə nət-
lə ta nış lı ğı lap ki çik yaş la rı-
na tə sa düf edib. Ba la ca oğ-
lan şə hə rə gə lən kö çə ri sirk 
trup pa sı nın çı xı şı na hey ran 
qa lıb. Sir kin çı xı şı nı iz lə yən 
Fe de ri ko özü ma raq lı səh nə-
cik lər ha zır la yıb. Rəng bə rəng 
mas ka lar dü zəl dib, kost yum lar 
ti kən gə lə cək re jis sor tax ta kuk la-
lar la uşaq la rı əy lən di rə bi lib.

Bir də fə sir kin seh ri nə dü şən Fel-
li ni ev dən qa çıb və kö çə ri akt yor la ra 
qo şu lub. Sə fər qı sa sü rüb, tez lik lə ba-
la ca oğ la nı gö rən sirk mü di ri onu va-
li deyn lə ri nə təh vil ve rib. Bir müd dət 
son ra rəsm Fe de ri ko nun əsas və se-
vim li məş ğu liy yə ti nə çev ri lib. Mək-
təb və təh sil onu qə tiy yən ma raq-
lan dır ma yıb. Vax tı nın əsas his sə si ni 
kü çə lər də ke çi rən ye ni yet mə Fel li ni 
mək tə bi ba şa vur duq dan son ra hə ya-
tı nı də yiş mək qə ra rı na gə lib. 1937-ci 
il də Flo ren si ya ya gə lən Fe de ri ko jur-
na list təh si li al ma ğa baş la yıb. Müx-
bir ix ti sa sın da təh sil al dı ğı il lər də o, 
“Fe bo” şir kə tin də işə dü zə lib, rəsm 
və ka ri ka tu ra lar çək mək lə do la nıb.

Ro ma gün də li yi
1938-ci il də Fel li ni Ro ma ya kö-

çüb. Vağ za lın ya xın lı ğın da, 
cib gir lər və əx laq sız qa dın-
la rın ya şa dı ğı ka sıb mə həl lə-
də bir otaq ki ra yə lə yib. Zəif 
və çə lim siz gö rü nü şü nə gö rə 
dost la rı onu “Qan di” ad lan dı-
rıb. İlk fi l mi ni çə kə nə qə dər Fel-
li ni bir xey li sə nət də yiş di rib. Ka-
ri ka tu ra ilə məş ğul olub, müx bir lik 
edib, sı ğor ta agen ti ki mi ça lı şıb.

Ro ma ya kö çən dən son ra isə qə zet 
və jur nal lar üçün il lüst ra si ya lar çə kib, 
ra dio ta ma şa lar ya zıb. 1938-1942-ci 
il lər də Fe de ri ko “Mark Av re liy” ki mi 
nü fuz lu yu mo ris tik jur nal da ça lı şıb. 
Ye ni işi re jis sor üçün əsl tramp lin ro-
lu nu oy na yıb. Fe de ri ko nun ya zı la rı 
ma raq la qar şı la nıb və o, ey ni vaxt da 
ra dio ta ma şa lar və fi lm lər üçün sse-
na ri lər yaz ma ğa baş la yıb. 

Gənc lik il lə ri fa şizm döv rü nə 
tə sa düf edən Fel li ni hər bi xid mət-
dən ya yın maq üçün tez-tez özü nü 
xəs tə li yə vu rub. Mütt  ə fi q qo şun la-
rı Ro ma ya gi rən də o, dos tu ilə bir-
lik də ba la ca bir qə zet dü ka nı açıb. 
Bir də fə Ro ber to Ros se li ni bu dü-
ka na baş çə kib. Ros se li ni al man lar 
tə rə fi n dən gül lə lə nən ital yan ke şiş 
don Mo ro zi ni haq da fi lm çək mək 
is tə di yi ni de yib. Bu nu eşi dən Fel-
li ni əh va la tı bir qə dər də şa xə lən-
di rib və Ser co Ami dei və Ro ber to 
Ros se li ni ilə bir lik də “Ro ma – açıq 
şə hər” fi l mi nin sse na ri si ni ya zıb. 
Film neorealiz min əsa sı nı qo yub. 
Ro ber to Ros se li ni ilə ta nış lıq və 
əmək daş lıq isə onun hə ya tı nı ta ma-
mi lə də yi şib. 1945-ci il də ek ran la ra 
çı xan fi lm ina nıl maz uğur qa za nıb 
və Fel li ni bir sse na ri müəl li fi  ki mi 
məş hur la şıb.

Uğu ra ge dən “Yol”
Ke çən əs rin 40-50-ci il lə ri ki no ta ri-

xi nə “Ye ni dal ğa”nın ya ran dı ğı il lər 
ki mi həkk olu nub. Ar tıq köh nə ki no 
– dün ya ki no teatr la rın da gös tə ri lən 
fi lm lər, ki no ya ye ni gə lən lə ri bez di-
rir di. On lar bu fi lm lə ri “Si ne ma dü 
Pa pa” – ata la rı mı zın ki no su ad lan-
dı rır dı lar. De yir di lər ki, bu fi lm lər də 
ya ra dı cı ener ji yox dur, tə xəy yül də 
isə ka sad lıq var. Bir də ki, ki no ada-
mı tək cə əy lən dir mə mə li dir, həm də 
bir işə, hə rə kə tə ruh lan dır ma lı dır. 
Bu na gö rə də gənc lər öz ki no la rı nı 
çək mək qə ra rı na gə lir lər. İta li ya da 
da bu pro ses sü rət lə ge dir di. Həm 
də ital yan lar öz fi lm lə ri ni –”Ye ni 
dal ğa”la rı nı ya ra dır dı lar. Tən qid çi-
lər bu fi lm lə rə ikin ci ki no re nes sans 
adı ver miş di lər. Hə min ki no dal ğa-
nın ən bö yük fi  qur la rın dan bi ri də 
məhz Fe de ri ko Fel li ni idi.

Fel li ni nin ital yan neorealiz mi nin 
ön cü lü – Ro ber to Ros se li ni ilə qar şı-
laş ma sı ha di sə lə rin ge di şa tı nı bir qə-
dər də sü rət lən di rir. Ros se li ni 1945-
ci il də çək di yi “Ro ma – açıq şə hər” 
Kann fes ti va lı nın əsas mü ka fa tı nı qa-
za nan dan 3 il son ra Fe de ri ko nun sse-
na ri si ilə da ha bir fi lm – “Eşq”i çə kib. 
Ən ma raq lı sı isə bu fi lm də ta nın mış 
ital yan akt ri sa sı An na Man ya ni ilə Fe-
de ri ko nun tə rəf mü qa bi li ol ma sı dır.

İki il son ra Fel li ni ilk re jis sor işi 
– “Var ye te işıq la rı”nı çə kir. An caq 
dün ya şöh rə ti ni Fe de ri ko 4 il son ra 
– 1954-cü il də çək di yi “Yol” fi l mi ilə 
qa za nıb. Film də baş ro lu re jis so run 
mu za sı Cül yett  a Ma zi na can lan dı rıb. 
Son ra Ka bi ri ya nın ge cə lə ri”, “Şi rin 
hə yat”, “Sək kiz ya rım”, “Cül yett  a və 
ruh lar”, “Kloun lar”, ümu mi lik də 24 
fi lm ər sə yə gə lib. Əf sa nə vi re jis so run 
fi lm lə rin də Mar çel lo Mast ro yan ni, 

Klaudi ya Kar di na le, Do nald Sa zer-
lend, Ti na Omon, San di Al len ki mi 
dün ya ul duz la rı çə ki lib.

1990-cı il də Fel li ni son fi l mi ni çə-
kib. “Ayın sə si” re jis so run son ek-
ran əsə ri ki mi ta ri xə dü şüb. Fel li ni 
ar tıq beş “Os kar” və say sız-he sab-
sız mü ka fat la rın sa hi bi idi. Dün ya-
sı nı də yi şən il – 1993-cü il də İta li ya 
Ki no Aka de mi ya sı onu “Lə ya qət 
Os ka rı” ilə mü ka fat lan dı ran da Fel-
li ni za ra fat la “İna nı ram ki, bu son, 
mü ka fa tım de yil...” de miş di.

Fel li ni və Cul yett  a
Əl li il, bir gün – on la rın xoş bəxt li-

yi bu qə dər çə kib. İki da hi – Cul yett  a 
Ma zi na və Fe de ri ko Fel li ni bir lik də 
məhz bu qə dər ya şa yıb lar. Cu li ya 
An na ad lı qız cı ğaz məş hur akt ri sa 
ola ca ğı nı gü man et mir di. Gim na zi-
ya nı bi tir dik dən son ra ar xeolo gi ya-

ya ma raq gös tə rən Cul yett  a uni ver-
si te tə da xil olub və tə lə bə teat rın da 
rol lar alıb. Çox keç mir ki, Ma zi na nı 
ra diota ma şa lar da iş ti rak üçün də vət 
edir lər. Tə sa dü fən o, “Çik ko və Po-
l i  n a ” sil si lə si ni də səs lən di rir. 

Bu sil si lə nin müəl li fi  
isə Fe de ri ko Fel li ni 
idi. Tez lik lə Cul-
yett  a bu mətn lə rin 
müəl li fi  olan arıq 
gənc lə ta nış olur. 
Fel li ni Cul yett  a nı 

dər hal ov sun la yır. 
O, öz hə ya tı haq qın-

da çox da nı şır, bə zən 
də fan ta zi ya lar uy du-

rur du. Cul yett  a yax şı 
an la yır dı ki, Fel li ni nin 

qur du ğu dün ya nı uçur-
maq ol maz. Yax şı bi lir di ki, 

əsl sev gi qur ban tə ləb edir. 
Cul yett  a bu qur ban la rı ver-

mə yə ha zır idi. “Mən hə mi şə fi -
kir lə şi rəm ki, mə nim Cul yett  a ilə 

gö rü şüm ta le yin hə diy yə si idi. İlk 
ta nış lı ğı mız da Cul yett  a mə nin qu-

raş dır dı ğım səh nə cik lə ri səs lən di rir-
di. Son ra bü tün hə ya tı mız be lə ol du”.

Ta nış olan dan cə mi iki həf tə son ra 
on lar ev lə nib və yal nız beş ay son-
ra kə bin kəs di rib lər. Fel li ni Mus so-
li ni or du sun da xid mət dən ya yı nıb. 
Cul yett  a isə bi rin ci uşa ğı nı iti rib. Ya-
rım çıq qa lan ha mi lə lik dən son ra o, 
ağır st ress ke çi rib. Xa la sı və hə kim-
lər onu sa kit ləş di rə rək, hə lə gənc 
ol du ğu nu, ye nə də uşa ğı ola ca ğı nı 
de sə lər də, Ma zi na nın ikin ci ha mi lə-
li yi də fa ciə ilə nə ti cə lə nib. Cüt lü yün 
Pet ro Fe de ri ko ad lı oğ lu yal nız iki 
həf tə ya şa yıb. Bun dan son ra Cul yet-
ta bir da ha uşaq sa hi bi ol ma ya ca ğı nı 
bi lib. Fel li ni isə ona ürək-di rək ver-
mək üçün “Qəm et mə, Cul yett  a. Axı 
mən va ram” de yib.

Cul yett  a öz prob lem lə ri ni hə mi şə 
ərin dən giz lə dib. Onun ölüm cül xəs-
tə li yi ba rə də Fel li ni heç nə bil mə yib. 
Re jis sor in sult ke çi rib xəs tə xa na ya 
dü şən dən son ra ar va dı nın xəs tə li yi 
ba rə də öy rə nib və dəh şə tə gə lib.

On lar ya na şı, pa la ta lar da ya tır dı-
lar. Fel li ni müali cə olu nur, Cul yett  a 
isə ölür dü. Göz lə ni lə nin ək si nə, Fe-
de ri ko 1993-cü il okt yab rın 31-də toy-
la rı nın 50-ci il dö nü mün də və fat edib. 
Cul yett  a Ma zi na Fel li ni dən son ra 
cə mi 6 ay ya şa yıb. Akt ri sa və siy yə ti 
üz rə dəfn edi lib: Fe de ri ko Fel li ni nin 
şək li ni qu caq la mış hal da...

Leyla ƏLİYEVA
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Sirk mö cü zə si

Dün ya ki no su nun 
ko ri fe yi Fe de ri-
ko Fel li ni haq-
da mə lu mat la rı 

nəin ki han sı sa mə qa lə də, 
bir ki tab da be lə top la maq, 
ümu mi ləş dir mək çə tin dir. 
Çün ki bö yük us ta dın hə ya-
tı və ya ra dı cı lı ğı min lər lə 
ki no ta ma şa çı sı na bir ba şa 
tə sir edib – onun film lə ri ni 
iz lə dik dən son ra də yiş mə-
mək, ru hən ka mil ləş mə-
mək müm kün süz olub. Bu-
na gö rə də Fe de ri ko Fel li ni 
hə lə sağ lı ğın da klas si kə 
çev ri lə bi lib. O, bu gün də 
dün ya ki ne ma toq ra fi ya sı-
nın ən işıq lı si ma la rın dan 
bi ri he sab olu nur.

ta ma şa lar gös tə rər, vo de vil ge cə lə-
ri ke çi ri lər miş. Fe de ri ko da on la-
rı hey ran lıq la seyr edib, xalq 
oyun la rın dan tə sir lə nə rək 
bö yü yüb. Son ra lar re jis sor 

lan şə hə rə gə lən kö çə ri sirk 
trup pa sı nın çı xı şı na hey ran 
qa lıb. Sir kin çı xı şı nı iz lə yən 
Fe de ri ko özü ma raq lı səh nə-
cik lər ha zır la yıb. Rəng bə rəng 
mas ka lar dü zəl dib, kost yum lar 
ti kən gə lə cək re jis sor tax ta kuk la-

Bir də fə sir kin seh ri nə dü şən Fel-
li ni ev dən qa çıb və kö çə ri akt yor la ra 
qo şu lub. Sə fər qı sa sü rüb, tez lik lə ba-
la ca oğ la nı gö rən sirk mü di ri onu va-
li deyn lə ri nə təh vil ve rib. Bir müd dət 
son ra rəsm Fe de ri ko nun əsas və se-
vim li məş ğu liy yə ti nə çev ri lib. Mək-
təb və təh sil onu qə tiy yən ma raq-
lan dır ma yıb. Vax tı nın əsas his sə si ni 
kü çə lər də ke çi rən ye ni yet mə Fel li ni 
mək tə bi ba şa vur duq dan son ra hə ya-
tı nı də yiş mək qə ra rı na gə lib. 1937-ci 
il də Flo ren si ya ya gə lən Fe de ri ko jur-
na list təh si li al ma ğa baş la yıb. Müx-
bir ix ti sa sın da təh sil al dı ğı il lər də o, 
“Fe bo” şir kə tin də işə dü zə lib, rəsm 
və ka ri ka tu ra lar çək mək lə do la nıb.

Ro ma gün də li yi
1938-ci il də Fel li ni Ro ma ya kö-

çüb. Vağ za lın ya xın lı ğın da, 

də bir otaq ki ra yə lə yib. Zəif 
və çə lim siz gö rü nü şü nə gö rə 
dost la rı onu “Qan di” ad lan dı-
rıb. İlk fi l mi ni çə kə nə qə dər Fel-
li ni bir xey li sə nət də yiş di rib. Ka-
ri ka tu ra ilə məş ğul olub, müx bir lik 
edib, sı ğor ta agen ti ki mi ça lı şıb.

Ro ma ya kö çən dən son ra isə qə zet 
və jur nal lar üçün il lüst ra si ya lar çə kib, 
ra dio ta ma şa lar ya zıb. 1938-1942-ci 
il lər də Fe de ri ko “Mark Av re liy” ki mi 
nü fuz lu yu mo ris tik jur nal da ça lı şıb. 
Ye ni işi re jis sor üçün əsl tramp lin ro-
lu nu oy na yıb. Fe de ri ko nun ya zı la rı 
ma raq la qar şı la nıb və o, ey ni vaxt da 
ra dio ta ma şa lar və fi lm lər üçün sse-

dər hal ov sun la yır. 
O, öz hə ya tı haq qın-

da çox da nı şır, bə zən 
də fan ta zi ya lar uy du-

rur du. Cul yett  a yax şı 
an la yır dı ki, Fel li ni nin 

qur du ğu dün ya nı uçur-
maq ol maz. Yax şı bi lir di ki, 

əsl sev gi qur ban tə ləb edir. 
Cul yett  a bu qur ban la rı ver-

mə yə ha zır idi. “Mən hə mi şə fi -
kir lə şi rəm ki, mə nim Cul yett  a ilə 

gö rü şüm ta le yin hə diy yə si idi. İlk 
ta nış lı ğı mız da Cul yett  a mə nin qu-

raş dır dı ğım səh nə cik lə ri səs lən di rir-
di. Son ra bü tün hə ya tı mız be lə ol du”.

Ta nış olan dan cə mi iki həf tə son ra 
on lar ev lə nib və yal nız beş ay son-
ra kə bin kəs di rib lər. Fel li ni Mus so-
li ni or du sun da xid mət dən ya yı nıb. 
Cul yett  a isə bi rin ci uşa ğı nı iti rib. Ya-
rım çıq qa lan ha mi lə lik dən son ra o, 
ağır st ress ke çi rib. Xa la sı və hə kim-
lər onu sa kit ləş di rə rək, hə lə gənc 
ol du ğu nu, ye nə də uşa ğı ola ca ğı nı 
de sə lər də, Ma zi na nın ikin ci ha mi lə-
li yi də fa ciə ilə nə ti cə lə nib. Cüt lü yün 
Pet ro Fe de ri ko ad lı oğ lu yal nız iki 
həf tə ya şa yıb. Bun dan son ra Cul yet-
ta bir da ha uşaq sa hi bi ol ma ya ca ğı nı 
bi lib. Fel li ni isə ona ürək-di rək ver-
mək üçün “Qəm et mə, Cul yett  a. Axı 
mən va ram” de yib.

Cul yett  a öz prob lem lə ri ni hə mi şə 
ərin dən giz lə dib. Onun ölüm cül xəs-
tə li yi ba rə də Fel li ni heç nə bil mə yib. 
Re jis sor in sult ke çi rib xəs tə xa na ya 
dü şən dən son ra ar va dı nın xəs tə li yi 
ba rə də öy rə nib və dəh şə tə gə lib.

On lar ya na şı, pa la ta lar da ya tır dı-
lar. Fel li ni müali cə olu nur, Cul yett  a 
isə ölür dü. Göz lə ni lə nin ək si nə, Fe-
de ri ko 1993-cü il okt yab rın 31-də toy-
la rı nın 50-ci il dö nü mün də və fat edib. 
Cul yett  a Ma zi na Fel li ni dən son ra 
cə mi 6 ay ya şa yıb. Akt ri sa və siy yə ti 
üz rə dəfn edi lib: Fe de ri ko Fel li ni nin 
şək li ni qu caq la mış hal da...

ya ma raq gös tə rən Cul yett  a uni ver-
si te tə da xil olub və tə lə bə teat rın da 
rol lar alıb. Çox keç mir ki, Ma zi na nı 
ra diota ma şa lar da iş ti rak üçün də vət 
edir lər. Tə sa dü fən o, “Çik ko və Po-
l i  n a ” sil si lə si ni də səs lən di rir. 

Bu sil si lə nin müəl li fi  
isə Fe de ri ko Fel li ni 
idi. Tez lik lə Cul-
yett  a bu mətn lə rin 
müəl li fi  olan arıq 

Bu sil si lə nin müəl li fi  

Kinonu dəyişən adam - 
Federiko Fellini
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No  b e l m ü  k a  f a t -
çı sı, tür ki yə li ya zı çı 
Or xan Pa muk Al ma-

ni ya nın həf tə lik “Die Zeit” qə-
ze ti nə ver di yi mü sa hi bə də  Tür-
ki yə nin Av ro pa Bir li yi nə üzv lük 
mə sə lə si nə to xu nub. O, bu mə-
sə lə nin ar tıq keç miş də qal dı ğı nı 
və özü nün də çox pə ri şan ol du-
ğu nu di lə gə ti rib. Pa muk de yib 
ki, həm Tür ki yə, həm də Av ro pa 
Bir li yi hal-ha zır da öz prob lem lə-
ri nin mən gə nə sin də qa lıb.

“Çox pə-
ri şan ol dum. 2002 

və 2009-cu il lər də 
nik bin idim. Tür ki-

yə Av ro pa Bir li yi nə 
da xil ol sa, “mö cü zə lər di-

ya rın da kı Ali sa” ki mi, hər 
möv zu da mü za ki rə apa ra bi lə-
cə yi mi zi dü şü nür düm,” – de yə 
ya zı çı əla və edib. Tür ki yə nin 
İs lam dün ya sı üçün mo del ol-
ma sı na da inan ma dı ğı nı bil di-
rən Pa muk de yib:  “Tür ki yə nin 
prob le mi on da dır ki, bu ra da 
de mok ra ti ya mə sə lə lə ri nə iq ti-
sa di zən gin lik qə dər diq qət ye-
ti ril mir. Bu iki amil pa ra lel in-
ki şaf et mir”. Pa muk fi k ri ni bu 
söz lər lə bi ti rib: “On la rı din dən 
çox pul ma raq lan dı rır”. 

Ya zı çı “Ava tar”ın re jis so ru nu 
məh kə mə yə ve rir

Çe çe nis tan ya zı çı sı Rus lan Zak ri yev “Ava tar” fi l mi nin sse-
na ri si nin öz əsə rin dən gö tü rül dü yü nü id dia edir. Bu id dia 
ilə R.Zak ri yev fi l min re jis so ru Ceyms Ka me ro nu məh kə-
mə yə ve rə cək. 

Rus lan Zak ri yev id dia edir ki, məş hur re jis sor “Ava tar” fi l mi nin sse na ri-
si ni onun 1996-cı il də yaz dı ğı “Giz li si lah lar” ro ma nın dan gö tü rüb. Zak ri-
ye vin ki ta bı 2002-ci il də in ter net də, pro za.ru say tın da dərc edi lib. “Ava tar” 
fi l mi isə 2009-cu il də ek ran la ra çı xıb. Zak ri yev de yib: “Ka me ron qa zan dı ğı 
3 mil yard dol lar dan 1 mil yard dol la rı nı bi zə ver mə li dir. Mən fi lm stu di-
ya sı ya rat maq və fi lm çək mək is tə yi rəm. Əsə ri miz çox dur, an caq ki nos-
tu di ya mız yox dur.”. R.Zak ri yev bu id diası nı sü but et mək üçün Çe çe nis-
tan Ya zı çı lar Bir li yi nə mü ra ciət edib. Mə sə lə ni araş dı ran Ya zı çı lar Bir li yi 
ro man da kı bə zi səh nə lə rin fi lm lə ey ni ol du ğu qə naəti nə gə lib. 

Zak ri yev məh kə mə yə mü ra ciət et mə dən ön cə re jis sor Ka me ron la 
əla qə ya ra dıb. Re jis sor isə ca va bın da de yib ki, o, fi l min sse na ri si-
ni 1994-cü il də yaz ma ğa baş la yıb, an caq tex ni ki im kan lar ol ma dı ğı 
üçün, la yi hə si ni 10 il ge cik di rib. Zak ri yev məh kə mə ha zır lı ğı üçün 
ma te rial top la yır. Və kil Dmit ri Ka zats ke rin söz lə ri nə gö rə, mə sə lə 
ilə bağ lı məh kə mə iş lə ri nin apa rıl ma sı təx mi nən 1 il çə kə cək. 

Al ma ni ya da Leyp siq ki tab 
sər gi-yar mar ka sı

Al ma ni ya da Frank furt ki tab sər gi sin dən son ra ikin ci bö-
yük sər gi olan Leyp siq ki tab sər gi si təş kil edi lib. Leyp-
siq şə hə rin də XX bey nəl xalq ki tab sər gi-yar mar ka sı ke-
çi ri lir.

Təd bi ri İs railin Ber lin də ki sə fi  ri Ha das Han dels man, Leyp siq şə hər 
mə də niy yət el çi si Maykl Fa ber və İs rail ya zı çı sı Meir Şa lev açıb lar. Al-
ma ni ya və İs rail ara sın da dip lo ma tik  mü na si bət lə rin baş lan ma sı nın 50-
ci il dö nü mü mü na si bə ti ilə təş kil edil miş sər gi də 2 min dən çox nəş riy yat, 
şir kət və təş ki lat iş ti rak edir. Sər gi çər çi və sin də 3 min dən çox müx tə lif 
təd bir ke çi ri lə cək. Sər gi nin işi ni 2700-dən çox jur na list işıq lan dı rır. Bun-
dan baş qa, sər gi də İs rail və Al ma ni ya dan 40 ya zı çı pa nel lə rə qa tı la caq. 
Qeyd edək ki, bu il sər gi-yar mar ka nın fəx ri qo na ğı İn do ne zi ya dır. 

Ta nın mış rus ya zı çı sı və fat et di
Mar tın 14-də ta nın mış rus ya zı çı sı 

Va len tin Ras pu tin dün ya sı nı də yi-
şib. V.Ras pu tin cə mi bir ne çə saat 
da ya şa say dı, mar tın 15-də 78 ya şı 

ta mam ola caq dı. O, xəs tə xa na da ko ma dan ayıl-
ma dan və fat edib. Bu ba rə də ya zı çı nın nə və si 
An to ni na “Ria No vos ti» agent li yi nə bil di rib.

Va len tin Ras pu tin hə ya tı nın bö yük his sə si ni 
do ğul du ğu İr kutsk da ke çi rib, İr kutsk və Kras-
no yarsk qə zet lə rin də ça lı şıb.

Ya zı çı həm də ic ti mai fəaliy yət lə məş ğul olub, Bay kal gö lü nün qo run-
ma sıy la bağ lı kam pa ni ya lar təş kil edib. Ədə bi aləm də isə, o, ilk əsər-
lə rin dən olan “Ma ri ya ya pul la zım dır” po ves ti ilə məş hur la şıb. “Ya şa 
və xa tır la”, “Mat yo ray la vi da laş ma”, “Yan ğın”, “Fran sız di li dərs lə ri”, 
“So nun cu müd dət” əsər lə ri müəl li fi  nə bö yük şöh rət qa zan dı rıb. 

O, rus xal qı nın öz də yər lə ri nə əsas la na raq ye ni dən mə nən dir çəl-
mə si ni təb liğ edir di. 

Tən qid çi lə ri Ras pu ti ni kənd hə ya tı nı ideal laş dır maq da, onu 
müasir li yə qar şı qoy maq da qı na yır dı lar.

Ye ni dən qur ma döv rün də ki is la hat la rı tən qid edən Ras pu tin bu-
nun Ru si ya da çal xa lan ma la ra yol aç dı ğı nı dü şü nür dü. O, hətt  a mil-
lət çi-pra vos lav “Pam yat” hə rə ka tı na da qo şul muş du. Hə min hə rə kat 
həm də an ti-se mi tiz mi ilə se çi lir di. Am ma Ras pu tin onun yə hu di lə rə 
nif rət et mə si ba rə də id diala rı rədd edir di. 

Ras pu tin, və siy yət et di yi ki mi, 2006-cı il də av to mo bil qə za sın da 
hə lak olan qı zı nın və 3 il əv vəl itir di yi hə yat yol da şı nın ya nın da dəfn 
edi lib.

Ter ri Prat çett dünyadan köçdü
Dün ya nın ən məş hur ya zı çı la rın dan bi-

ri, əsər lə ri ni yüz mil yon lar la in sa nın 
az qa la əz bər bil di yi ya zı çı Ter ri Prat-
çett  dün ya sı nı də yi şib. “Ter ri Prat-

çett ” ki mi ta nı nan in gi lis ya zı çı, ser Te rens De vil 
Con Prat çett  dü nən evin də və fat edib. 

66 yaş lı ya zı çı il lər dən bə ri Als hey mer xəs tə si li-
yin dən əziy yət çə kir di.

Onun ölü mü ba rə də ilk xə bər ve rən ya zı çı ilə 
40 il dən bə ri əmək daş lıq edən  “Bey nəl xalq na-
şir lər” (“Trans world Pub lis hers”) nəşr evi olub.

Ter ri Prat çett  ümu mi ti ra jı 85 mil yon nüs xə dən ar tıq ol muş 72 ki-
tab ya zıb. Onun ən məş hur əsər lə ri “Yas tı dün ya” se ri ya sın dan olan 
ro man lar dır.

Ter ri Prat çett  in 13 ya şı olan da onun ilk he ka yə si mək təb jur na lın-
da çap olu nub. İki il son ra hə min he ka yə “El mi fan ta zi ya” (“Scien ce 
Fan tasy”) jur na lın da da işıq üzü gö rüb. 

Müəl lif “Qal xan bu xar” ad lı son əsə ri ni ötən ilin ya yın da ba şa vur-
muş du.

2007-ci il də müayi nə za ma nı Als hey mer xəs tə si ol du ğu aş kar la nan 
T.Prat çett  2012-ci il dən müs tə qil ya şa ya bil mir di. O, əsər lə ri ni nit qi 
for ma laş dı ran xü su si qur ğu va si tə si lə kö mək çi si nə diq tə edir di.

N

“Çox pə-
ri şan ol dum. 2002 

və 2009-cu il lər də 
nik bin idim. Tür ki-

yə Av ro pa Bir li yi nə 
da xil ol sa, “mö cü zə lər di-

ya rın da kı Ali sa” ki mi, hər 

Orxan Pamuk:
“Onları dindən çox
pul maraqlandırır”

Ta nın mış rus ya zı çı sı və fat et di

Məş hur
ya zı çı nın 

qəb ri
ta pı lıb

Dün ya şöh rət li is pan 
ya zı çı sı Mi gel de 
Ser van te sin qəb ri-
nin, təx min edil di-

yi ki mi, Mad rid də ki “Tri ni ta-
rias” kil sə si nin al tın da ol du ğu 
açıq la nıb.

Bə zi ta rix ki tab la rı na gö rə, 23 
ap rel, 1616 –cı il də və fat et miş 
və öz ar zu su ilə Mad rid də ki 
“Con ven to de las Tri ni ta rias” 
kil sə sin də dəfn olun du ğu zənn 
edi lən Ser van te sin mə za rı, təx-
mi nən 400 il son ra - 1 il da vam 
edən araş dır ma lar nə ti cə sin də 
ta pı lıb.

İs pan xə bər agent li yi nin 
yay  dı ğı mə lu ma ta gö rə, kil-
sə nin al tın da kı qə bi ris tan lıq-
da, üzə rin də “M” və “C” baş 
hərfl  ə ri nin ol du ğu mə zar ye-
rin də ki qa lıq la rın Ser van te sə 
və hə yat yol da şı Ka ta li na de 
Sa la za ra aid ol du ğu müəy yən 
edi lib. Sə la hiy yət li lər, qa lıq-
la rın “çox pis və ziy yət də” ol-
du ğu nu, an caq la bo ra to ri ya da 
apa rı lan təh lil lər nə ti cə sin də 
on la rın, bö yük eh ti mal la Ser-
van tes və xa nı mı na aid ol du-
ğu nu söy lə yib lər.

 “Don Ki xot” ad lı məş hur ro-
ma nı ilə dün ya ədə biy ya tın da 
çox önəm li yer tu tan Mi gel de 
Ser van te sin nə şi nin qa lıq la rı-
nın araş dı rıl ma sın da məq səd, 
həm ta ri xi bir ha di sə nin is-
bat edil mə si, həm də bun dan 
Mad rid şə hə ri nin tu rizm təq-
di ma tın da is ti fa də olun ma sı-
dır.

Ha zır la dı: NA RIN GÜL
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