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Ap re lin 25-i saat 
12-də Hey dər Əli-
yev is ti ra hət par-
kın da “Oxu gü nü” 

mə ra si mi nin açı lı şı ola caq. 
Mü ta liəyə diq qə tin ar tı rıl-
ma sı məq sə di lə ke çi ril mə-
si nə zər də tu tu lan “Oxu 
Gü nü” ədə biy ya ta ma ra ğı 
olan hər kəs də ki tab bay-
ra mı abu-ha va sı ya şa da caq. 
Be lə bir la yi hə ni hə ya ta ke-
çir mək də məq səd ye ni yet-
mə və gənc lər ara sın da oxu 
vər diş lə ri nin in ki şaf et di-
ril mə si, mü ta liəyə ma ra ğın 
ar tı rıl ma sı, ki ta bın gün də-
lik hə ya tı mı zın bü tün sa hə-
lə ri nə da xil edil mə si nə nail 
ol maq dır. 

La yi hə nin ide ya müəl li fi  və rəh-
bə ri fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Şə mil Sa diq dir. Gə lə cək də Res-
pub li ka mı zın bü tün böl gə lə rin də 
hə ya ta ke çi ril mə si nə zər də tu tu lan 
“Oxu Gü nü” la yi hə si bu il ilk də fə 
ola raq Azər bay can Res pub li ka sı 
Təh sil Na zir li yi, Azər bay can Res-
pub li ka sı Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Ba kı şə hər Bi nə qə di ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti və Hə dəf 
Nəşr lə ri MMC-nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Ba kı şə hə rin də hə ya ta ke çi ri lə cək.

“Oxu Gü nü” la yi hə si nə aid olan 
şüar, ça ğı rış və ad dım lar be lə sı ra-
la nır:

  25 ap rel də sən də oxu du ğun 
ki ta bı özün lə gə tir, “Oxu Gü-
nü”nə qa tıl;

  Sən də feys buk da (ins tag-
ram da, tvi ter də) oxu du ğun 
ki tab la bir lik də sel fi  ni pay-
laş, fi k ri ni yaz “Oxu Gü-
nü”nün mü ta liə ul duz la rı si-
ya hı sı na düş;

  Sən də oxu du ğun ki tab la 
“Gə lin bir gə oxu yaq” şüarı nı 
ma raq lı tərz də vi deoya çə kib 
bi zə gön dər və yüz lər lə məş-
hur in san dan bi ri ol maq şan-
sı nı qa zan;

  La yi hə də iş ti rak et, 25 ap rel 
saat 15:00-da “Oxu Gü nü”nə 
qa tıl, min lər lə oxu cu ilə ey ni 
an da küt lə vi mü ta liə hə ya ca-
nı nı sən də ya şa;

  “Oxu Gü nü”nə qa tıl və ta-
nın mış ya zı çı lar, elm adam-
la rı, ic ti maiy yət nü ma yən də-
lə ri ilə gö rüş də iş ti rak et mək 
şan sı qa zan;

  Oxu du ğun ki ta bı özün lə gə-
tir, im za la, is tə di yin iş ti rak-
çı ya hə diy yə et, baş qa bir ki-
ta bı hə diy yə al;

  “Oxu Gü nü”nə gəl, ak si ya 
ma sa sı na ki tab lar hə diy yə et, 
sən də “oxu duq la rı nı oxu ma-
yan lar la pay laş”.

Bu şənbə hamı 
kitab oxuyacaq
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Pre zi dent İl ham Əli yev 
və xa nı mı, “Ba kı-
2015” bi rin ci Av ro-
pa Oyun la rı Təş ki lat 

Ko mi tə si nin səd ri Meh ri ban 
Əli ye va, qı zı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti 
Ley la Əli ye va Hey dər Əli yev 
adı na İd man Sa ra yın da əsas lı 
tə mir dən son ra ya ra dı lan şə-
rait lə ta nış olub lar.

Gənc lər və id man na zi ri Azad 
Rə hi mov bu ra da apa rı lan əsas lı 
tə mir iş lə ri ba rə də mə lu mat ve rib. 

İn şa sı na 1977-ci il də baş la nan 
bu id man qur ğu su 1990-cı il də 
is ti fa də yə ve ri lib. Əv vəl lər bi na-
da be lə yük sək sə viy yə də əsas lı 
tə mir iş lə ri apa rıl ma yıb. Tə mir 
iş lə ri za ma nı bi na nın fa sa dı da 
ta ma mi lə ye ni lə nib. Tac şə kil li 
olan fa sad xü su si ör tük lə üz lən-
miş konst ruk si ya dan iba rət dir. 
Fa sa dı bə dii tər ti bat da işıq lan dır-
maq üçün müx tə lif rəng də xü su si 
lam pa lar və pro jek tor lar qu raş dı-
rı lıb, av to mat ida rəet mə mər kə zi 
ya ra dı lıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və xa nı mı 
bu id man qur ğu sun da apa rı lan 
əsas lı tə mir iş lə ri nin ge di şi ilə də-
fə lər lə ta nış olub, mü va fi q tap şı rıq 
və töv si yə lə ri ni ve rib lər.

Əsas lı tə mir iş lə ri apa rı lar kən 
komp lek sin mö tə bər ya rış la rın 
təş ki li nə, o cüm lə dən bi rin ci Av-
ro pa Oyun la rı za ma nı bey nəl xalq 
id man fe de ra si ya la rı nın tə ləb lə ri-
nə ca vab ver mə si və funk sional lı-
ğı nın da ha da ar tı rıl ma sı üçün bir 
sı ra təd bir lər gö rü lüb. Bu sa ra yın 
əsas lı tə mi ri Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si, “Ba kı-2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı Əmə liy yat Ko mi tə si və 
aidiy yə ti bey nəl xalq fe de ra si ya la-
rın tə ləb lə ri nə zə rə alın maq la yük-
sək key fi y yət lə ye ri nə ye ti ri lib.

İd man Sa ra yı nın məşq za lı ən 
müasir sə viy yə də qu ru lub. Bu-
ra da püş kat ma, do pinq yox la-
ma, tibb, ha kim lər üçün is ti ra hət, 

bey nəl xalq fe de ra si ya la rın iş çi 
otaq la rı və ka fe, ya rış mər kə zi, 
40 nə fər lik ic las za lı, 250 yer lik 
ye mək xa na, mət bəx və di gər kö-
mək çi otaq lar var. Komp leks də 
200 yer lik mət buat mər kə zi, jur-
na list lər üçün ka fe, 40 nə fər lik 
konf rans ota ğı, kö nül lü lər üçün 
350 nə fər lik zal və ka fe də ya ra-
dı lıb.

Əsas zal və kor pus lar dan iba-
rət olan İd man Sa ra yın da bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı za ma nı yu nan-
Ro ma və sər bəst gü ləş, həm çi nin 
cü do və sam bo üz rə ya rış lar da 
qa dın lar və ki şi lər qüv və lə ri ni 
sı na ya caq lar. Sa ra yın ümu mi ta-
ma şa çı tu tu mu tə mir dən əv vəl 
7587 nə fər idi sə, in di bu rə qəm 
7830-a çat dı rı lıb. Bu ra da, ey ni 

za man da, VIP ta ma şa çı lar üçün 
126, fi  zi ki im kan la rı məh dud ta-
ma şa çı lar üçün isə 30 otu ra caq 
qu raş dı rı lıb. İd man ob yek ti nin 
ya rış zal la rı, mət buat iş çi lə ri 
üçün sa hə lər, yük sək sə viy yə li 
qo naq lar üçün VIP otaq lar, ya-
rış la rın ge di şi nin can lı te le ya yı-
mı nın təş ki li mər kə zi ən müasir 
sə viy yə də ya ra dı lıb. 

Əsas lı tə mir iş lə ri nin la yi hə si-
nin ha zır lan ma sı və ic ra sı na xa ri ci 
şir kət lər lə ya na şı, yer li şir kət lər və 
mü tə xəs sis lər də cəlb olu nub. Ümu-
mi sa hə si 54,8 min kvad rat metr 
olan bi na da apa rı lan əsas lı tə mir iş-
lə ri za ma nı da xi li kom mu ni ka si ya, 
ha va lan dır ma sis tem lə ri ye ni dən 
qu ru lub, zal la rın dö şə mə si nə id-
man tə yi nat lı xü su si ör tük vu ru lub.

İd man qur ğu sun da təh lü kə siz li-
yin tə min olun ma sı məq sə di lə mü-
şa hi də ka me ra la rı və zal la rın işıq lan-
dı rıl ma sı üçün 222 müasir pro jek tor 
qu raş dı rı lıb. Bi na ge niş zo laq lı in ter-
net, müasir akus ti ka sis tem lə ri, ava-
dan lı ğın da vam lı iş lə mə si ni tə min 
edən trans for ma tor, UPS və ge ne ra-
tor elekt rik sis tem lə ri ilə təc hiz edi lib.

Be lə müasir id man komp leks lə ri-
nin is ti fa də yə ve ril mə si bir da ha sü-
but edir ki, “Ba kı-2015” ilk Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq la bağ lı öl kə miz-
də qar şı ya qo yu lan bü tün hə dəfl  ə rə 
qı sa za man da, həm də key fi y yət lə 
nail olu nub. Azər bay can da id man 
qur ğu la rı nın ən yük sək sə viy yə də 
ye ni dən qu rul ma sı və müasir id man 
ob yekt lə ri nin in şa sı bey nəl xalq id-
man qu rum la rı tə rə fi n dən də yük-
sək qiy mət lən di ri lir.

Bu gün Azər bay can da id ma na 
olan döv lət qay ğı sı, bu nun nə ti cə sin-
də id man çı la rı mı zın olim piada lar da, 
müx tə lif sə viy yə li bey nəl xalq ya rış-
lar da qa zan dıq la rı bö yük nailiy yət-
lər, pay taxt la ya na şı, res pub li ka nın 
hər ye rin də müasir id man inf rast-
ruk tu ru nun ya ra dıl ma sı gənc nəs lin 
həm fi  zi ki, həm də mə nə vi cə hət dən 
sağ lam ye tiş mə sin də də mü hüm rol 
oy na yır. Bü tün bu real lıq lar və ilk 
Av ro pa Oyun la rı ilə bağ lı öl kə miz-
də gö rü lən iş lər Av ro pa Olim pi ya 
Ko mi tə si nin bi rin ci Av ro pa Oyun-
la rı nın məhz Ba kı da ke çi ril mə si ilə 
bağ lı qə ra rı nın düz gün ol du ğu nu bir 
da ha nü ma yiş et di rir. Be lə mü hüm 
bey nəl xalq id man təd bi ri ni yük sək 
sə viy yə də ke çir mək lə Azər bay can 
həm də növ bə ti Av ro pa Oyun la rı nın 
stan dar tı nı müəy yən edə cək.

İlham Əliyev Heydər Əliyev adına 
İdman Sarayında əsaslı təmirdən 

sonra yaradılan şəraitlə tanış olub

Böyük Britaniyalı mütəxəssislərin
iştirakı ilə Bakıda treninqlər keçirilib

Azər bay can da fəaliy yət gös tə rən “Bri tish Coun cil” təş ki la tı 20 il dən 
ar tıq fəaliy yə ti döv rün də bir çox sa hə lər də la yi hə lər hə ya ta ke çi-
rir. Bu la yi hə lər sı ra sın da in cə sə nət sa hə si də əsas sek tor lar dan 
bi ri dir. Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də mu zey sa hə sin də la yi hə nin 

fəaliy yət pla nı na əsa sən mu zey mü tə xəs sis lə ri üçün ilk tə lim lər ke çi ri lib.
Azər TAc xə bər ve rir ki, Bö yük Bri ta ni ya dan də vət olun muş mü tə-

xəs sis lə rin iş ti ra kı ilə ke çi ri lən “Mu zey me nec men ti” la yi hə si mə də ni 
ir si mi zin qo run ma sı na yö nəl miş ad dım ola raq ma raq la qar şı la nır.

Mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni Sev da Məm mə də li ye va bil di-
rib ki, Bri ta ni ya Şu ra sı Azər bay ca nın mu zey lə rin də ça lı şan mü tə xəs sis lə-
rin in ki şa fı və bu sa hə yə ic ti maiy yə tin ma ra ğı nın ar tı rıl ma sı üz rə uzun-
müd dət li la yi hə hə ya ta ke çi rir. Şu ra ilə bir gə teatr, mu si qi, xo reoq ra fi  ya, 
müasir in cə sə nət sa hə sin də bir çox fay da lı la yi hə lər real laş dı rı lıb.

“Bö yük məm nu niy yət lə qeyd et mək is tər dim ki, Bri ta ni ya Şu ra sı nın Azər bay-
can da kı fəaliy yə ti öl kə lə ri miz ara sın da dost luq əla qə lə ri nin da ha da möh kəm-
lən mə si nə, müx tə lif sa hə lər də qar şı lıq lı əmək daş lı ğın uğur lu in ki şa fı na xid mət 
edir. Əmi nəm ki, Bri ta ni ya Şu ra sı nın Av ro pa re gionu üz rə di rek to ru Maykl Bör-
dün öl kə mi zə sə fə ri mə də ni ir si mi zin qo run ma sı sa hə sin də gə lə cək la yi hə lər lə 
bağ lı fəaliy yə tə bö yük töh fə ve rə cək və öl kə lə ri miz ara sın da mə də ni əmək daş-
lı ğın da ha da in ki şa fı na xid mət edə cək dir”, - de yə na zir müavi ni vur ğu la yıb.



  “JW Mar riott  Abs he ron” ho-
te lin də 23 ap rel – “Ümum-
dün ya Ki tab və Müəl lifl  ər 
Hü qu qu Gü nü”nə həsr 
olun muş “Müəl lif və ri ya-
kar lıq, ki tab və ya lan” (er-
mə ni ta ri xi sax ta kar lıq la rı 
sil si lə sin dən) möv zu sun da 
konf rans ke çi ril di. Konf ran-
sı Azər bay can Res pub li ka sı 
Müəl lif Hü quq la rı Agent li-
yi nin səd ri Kam ran İma nov 
aç dı. O, öz çı xı şın da er mə ni 
mi fo ma ni ya sı haq da da nı şa-
raq, bəd nam qon şu la rı mı zın 
bey nəl xalq rə yi çaş dır maq 
niy yə tin dən söz aç dı. “Bu 
gün er mə ni si ya sə ti ta ri-
xi sax ta kar laş dır ma ğa cəhd 
edir, dias po r la rı bu yön də 
fəaliy yət gös tə rir. Qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı” id diası-
nın ge niş vü sət al ma sı nın, 
ta ri xi sax ta laş dı rıl ma sı cəhd-
lə ri nin qar şı sı nın alın ma sı 
bu gün hər bi ri mi zin st ra te ji 
mis si ya sı ol ma lı dır”.

Da ha son ra YU NES KO üz rə 
Azər bay can Res pub li ka sı Mil li 
Ko mis si ya sı nın baş ka ti bi Gü nay 
Əfən di ye va müəl lifl  ik hü quq la rı 
sa hə sin də YU NES KO-nun gör dü-
yü əhə miy yət li iş lər dən söz aç dı.

Mə də niy yət və tu rizm na zi ri-
nin bi rin ci müavi ni Va qif Əli yev 
bu gün bir sı ra dün ya öl kə lə ri-
nin heç bir ta ri xi araş dır ma apa-
rıl ma dan, ta rix şü nas lıq el mi nin 
mən bə lə ri nə söy kən mə dən, 

qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”nı 
dəs tək lə mə sin dən söz aça raq, 
bu bəd nam si ya sət lə mü ba ri zə-
nin va cib li yi ni vur ğu la dı.

Təd bir də təh sil na zi ri nin 
müavi ni Fi ru din Qur ba nov, 
Mil li Təh lü kə siz lik Na zir li yi nin 
Apa rat rəh bə ri, ge ne ral-ma yor 
Fər had Va ha bov da çı xış edə-
rək, öl kə mi zin, Qa ra bağ hə qi-
qət lə ri nin təb li ğa tı is ti qa mə tin-

də hər kə si da ha sıx bir ləş mə yə, 
da ha əsas lı iş lər gör mə yə səs-
lə di lər. Konf rans da TÜRK-
SOY-un ka ti bi Dü sen Ka seinov 
türk dil li öl kə lə rin mü na si bət lə-
ri, Azər bay can Res pub li ka sı və 
Qa ra bağ hə qi qət lə ri haq qın da 
ge niş çı xış edə rək, türk dil li öl-
kə lə ra ra sı əla qə lə rin möh kəm-
lən mə si is ti qa mə tin də gö rü lən 
iş lər dən da nış dı.

Təd bi rin so nun da öl kə lər 
ara sın da ədə bi-mə də ni əla qə-
lə rin qu rul ma sı is ti qa mə tin də 
xid mət lə ri nə gö rə 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 di rek to ru, ya zı çı Afaq 
Mə sud, Azər bay can Res pub li-
ka sı Müəl lif Hü quq la rı Agent-
li yi nin səd ri Kam ran İma nov 
və Azər bay can Ya zı çı lar Bir li-
yi nin ka ti bi, şair Fik rət Qo ca 
TÜRK SOY-un me da lı ilə təl tif 
edil di lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı na “Tər-
cü mə Mər kə zi nin ki tab la rı” 

se ri ya sın dan nəşr edi lən Ol jas 
Sü ley me no vun “Az-Ya” ki ta bı 
hə diy yə edil di.

Qeyd edək ki, öl kə miz də “23 
ap rel – “Ümum dün ya Ki tab 
və Müəl lifl  ik Hü qu qu Gü nü” 
1995-ci il dən, “26 Ap rel – “Bey-
nəl xalq Əq li Mül kiy yət Gü nü” 
isə 2001-ci il dən eti ba rən hər il 
qeyd olu nur.
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Bakıda türk tədqiqatçısının 
kitabı təqdim olunub

Ap re lin 23-də Bey nəl xalq Mət buat 
Mər kə zin də türk təd qi qat çı sı Ca-
mal Ay dı nın “Da şa qa zın mış xə ya-
nət” ki ta bı nın təq di ma tı olub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, ki ta bı Azər bay can 
di li nə ta nın mış jur na list Şə fəq Sul tan Əli xan lı 
çe vi rib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan ta nın mış ədə biy-
yat şü nas alim Ən vər Əh məd “Er mə ni xə ya nə ti-
nin Pa ris də ki bəl gə si” baş lı ğı al tın da çap edi lən 
bu ki ta bın di li mi zə çev ril mə si nin bö yük əhə-
miy yət kəsb et di yi ni de yib.

Ki tab da əsr lər bo yu da vam edən er mə ni xə ya-
nə tin dən söh bət açıl dı ğı nı de yən Ə.Əh məd türk 
müəl li fi  nin bu əsə ri nin on la rın ya lan çı soy qı rı mı 
id diala rı na tu tar lı ca vab ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin “Bir mil lət, iki 
döv lət” kə la mı nı xa tır la yan ki ta bın tər cü mə-
çi si Şə fəq Sul tan Əli xan lı er mə ni lə rin əsas sız 
“soy qı rı mı” id diala rı nın Tür ki yə ilə ya na şı, 
Azər bay ca nın da kök lü ma raq la rı na ey ni də-
rə cə də to xun du ğu nu de yib. Bü tün dün ya da 
qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”nı təb liğ edən 
er mə ni mil lət çi lə ri ta rix çi lə rin ar xiv lə ri aç maq, 
dün ya ya real ta ri xi fakt la rı gös tər mək ça ğı rış-
la rı na mə həl qoy ma dıq la rı nı de yən Ş.Əli xan lı 
bil di rib ki, bu, on la ra sərf et mir, çün ki ar xiv 
ma te rial la rı er mə ni mil lət çi li yi və ter ro riz mi nin 
əsl ma hiy yə ti ni açıb gös tər miş ola caq, “er mə-
ni soy qı rı mı” haq qın da ya lan çı fakt la rı alt-üst 
edə cək. La kin ta ri xi hə qi qə ti əks et di rən fakt-
lar möv cud dur və elə bu ki tab da o fakt lar dan 
bəhs edir.

Təd bir də çı xış edən jur na list lər Xa lid Rə him-
li, Ma həd din Əs gər, El dost Bay ram və baş qa-
la rı Ca mal Ay dı nın “Da şa qa zın mış xə ya nət” 
ki ta bı nın təq di ma tı nın bu gün lə rə tə sa düf et-
mə si nin Azər bay can oxu cu la rı üçün qiy mət li 
hə diy yə ol du ğu nu vur ğu la yıb lar.

Floridada XIII ənənəvi Türk 
mədəniyyəti festivalı keçirilib

ABŞ-ın Flo ri da şta tı nın Hol-
li vud şə hə rin də, “Young 
Circ le” par kın da XIII ənə-
nə vi Türk mə də niy yə ti 

fes ti va lı ke çi ri lib. Fes ti val da Azər bay ca nı Töh fə 
Emi no va nın rəh bər li yi ilə Flo ri da nın Azər bay can-
Ame ri ka Mə də niy yət As so siasi ya sı təm sil edib.

As so siasi ya nın sten din də Azər bay ca nın coğ ra fi  
və ta ri xi xə ri tə lə ri, ha be lə öl kə mi zin tu rizm po ten-
sialı haq qın da mə lu mat lar təq dim olu nub. Mil li 
ge yim lər də olan as so siasi ya və Azər bay can ic ma sı 
üzv lə ri fes ti va lın qo naq la rı na öl kə mi zin ta ri xin dən, 
mə də niy yə tin dən, mət bə xin dən da nı şıb lar.

Ənə nə vi fes ti val Tür ki yə nin, Azər bay ca nın 
və di gər türk öl kə lə ri nin mə də ni sər vət lə ri ni 
nü ma yiş et dir mək məq sə di da şı yır.

Ap re lin 23-də Mu zey Mər kə zin də “XX-XXI əsr lə rin 
vo kal mu si qi si nin nə zə ri prob lem lə ri” möv zu sun-
da el mi-nə zə ri konf rans ke çi ri lib. Azər TAc xə-
bər ve rir ki, konf rans Mə də niy yət və Tu rizm 

Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən Qa ra Qa ra yev VI 
müasir mu si qi fes ti va lı çər çi və sin də real la şıb.

Sə nət şü nas lıq dok to ru Rauf Fər ha dov Ba kı-
da təş kil edi lən müasir mu si qi fes ti val la rı nın 
əhə miy yə tin dən, ta nın mış mu si qi çi lə rin bir 
ara ya gəl mə sin də be lə təd bir lə rin ro lun dan 
da nı şıb.

Konf rans da ru si ya lı mü tə xəs sis lər Ye ka te-
ri na Oku ne va “Bo Nils so nun “Brief an Gös ta 
Os wald” tri lo gi ya sı 1950-60-cı il lər avan qar dı-
nın bə dii ax ta rış la rı kon teks tin də”, Tat ya na Sa-
req rads ka ya “Vo kal mu si qi də bəs tə kar lıq va-
si tə lə ri sis te min də fo ne ti ka: Mauri sio Ka gel və 
Lu ça no Be rio”, Vla dis lav Tar no pols ki “Vla di-
mir Tar no pols ki nin “Köl gə nin o bi ri tə rə fi n-
də” ope ra sı çağ daş mu si qi li teatr jan rı kon teks-
tin də”, Ma rian na Vı sots ka ya “Poetik st ruk tur 

k o m  p o  z i  s i o n in va riant ki mi: Fə rəc 
Qa ra ye vin “Jor ney to lo ve” moope ra sı” və Azər-
bay can dan sə nət şü nas lıq na mi zə di Ra ya Ab ba-
so va “Fi rən giz Əli za də nin “İn ti zar” ope ra sın da 
ver bal və mu si qi ün sür lə ri nin qar şı lıq lı əla qə lə-
ri” möv zu la rın da mə ru zə lər lə çı xış edib lər.

Çı xış lar möv zu ya uy ğun slayd la mü şa yiət 
olu nub.

“Az-Ya” 
yenidən 

oxucularla 
görüşür

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 Mər kə zi nin ki tab la-
rı” se ri ya sın dan növ bə ti nəş ri 
– gör kəm li qa zax şairi, ali mi və 
ic ti mai xa di mi Ol jas Sü ley me-
no vun “Az-Ya” əsə ri çap olu nub.

Türk xalq la rı nın ta ri xi nə ye ni 
ya naş ma, fərq li, ori ji nal mü na-
si bət sər gi lə yən bu əsər uzun 
il lər so vet ideolo ji cəb hə si nin 
hü cum la rı na mə ruz qal sa da, 
müs tə qil lik il lə rin də dün ya nın 
bir çox dil lə ri nə tər cü mə olu na-
raq, küt lə vi ti raj lar la nəşr edi lib.

Ki tab Azər bay can di li nə gör-
kəm li tər cü mə çi, uzun il lər Tər cü-
mə Mər kə zin də ça lış mış mər hum 
Na tiq Sə fə rov tə rə fi n dən çev ri lib.

Qara Qarayev VI müasir musiqi festivalı 
çərçivəsində konfrans keçirilib

Afaq Məsud TÜRKSOY-un 
medalına layiq görüldü

Məşhur həmyerlimiz 
yubileyini Bakıda qeyd edib
Sə məd Vur ğun adı na Döv lət Rus Dram Teat rın da da ha bir 

ma raq lı la yi hə real la şıb. Be lə ki, bu ra da Ru si ya nın Xalq 
ar tis ti, məş hur həm yer li miz Em ma nuil Vi tor qan və Be-
la ru sun Xalq ar tis ti An je li ka Aqur ba şın iş ti ra kı ilə “Kral 

Tref - mə həb bət kar tı” ad lı yu bi ley ta ma şa sı təq dim olu nub.
Azər TAc xə bər ve rir ki, mu si-

qi li ki no-ta ma şa jan rın da kı qey-
ri-adi la yi hə teatr se vər lər tə rə fi n-
dən ma raq la qar şı la nıb. Üç jan rın 
- ki no, teatr və est ra da sə nə ti nin 
sin te zi olan ta ma şa nın qu ru luş çu 
re jis so ru Alek sandr Ge ra si mov-
dur. Re jis so run “Kral Tref” pye si 
əsa sın da ha zır la nan ta ma şa nın 
mu si qi si di ri jor və bəs tə kar Yu ri 
Po teen ko ya məx sus dur.

Ba kı lı teatr se vər lə rin sü rək li 
al qış la rı ilə mü şa yiət edi lən ta-
ma şa nın əsas qəh rə ma nı - həm-
yer li miz Em ma nuil Vi tor qan 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yi nin “Fəx ri mə də niy yət iş çi si” 
döş ni şa nı ilə təl tif olu nub.

Na zir li yin in cə sə nət şö bə si-
nin mü di ri İs ma yıl Hü sey nov 
yu bil ya rı təb rik edə rək ona 
sə nət uğur la rı ar zu la yıb.

Mə ra sim də çı xış edən Rus 
Dram Teat rı nın baş re jis so ru, 
Xalq ar tis ti Alek sandr Şa rovs-
ki, Teatr Xa dim lə ri İtt  i fa qı nın 
səd ri, Xalq ar tis ti Azər pa şa 
Ne mə tov təb rik lə rə qo şu la raq 
akt yo ra səh nə yə gə tir di yi fər-
di üs lu bu na, ya rat mış ol du ğu 
teatr mək tə bi nə gö rə tə şək-
kür lə ri ni bil di rib, növ bə ti yu-
bi le yi ni də çox sev di yi Ba kı da 
ke çir mə si ni ar zu la yıb lar.

Son da 75 yaş lı akt yor doğ-
ma Ba kı da ol maq dan məm-
nun lu ğu nu di lə gə ti rib və 
təb ri kə qo şu lan hər kə sə tə-
şək kü rü nü bil di rib.

Xa tır la daq ki, Em ma nuil Vi-
tor qan 1939-cu il de kab rın 27-
də Ba kı da ana dan olub. Onun 
sə nət tər cü me yi-ha lı na 100-
dən çox bə dii fi lm də ya rat dı ğı 
ma raq lı ob raz lar da xil dir.

p re lin 23-də Mu zey Mər kə zin də “XX-XXI əsr lə rin 
vo kal mu si qi si nin nə zə ri prob lem lə ri” möv zu sun-
da el mi-nə zə ri konf rans ke çi ri lib. Azər TAc xə-
bər ve rir ki, konf rans Mə də niy yət və Tu rizm 
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Bu il, 14-16 
ap rel ta-
rix lə rin də 
ke çi ri lən 

Lon don Ki tab Sər gi sin də 
öl kə mi  zi Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Azər bay can 
Res pub li ka sı Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi, Na zir-
lər Ka bi ne ti ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi, Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı təm sil 
edir di.

Azər bay can Res pub li ka sı Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğıy la qu ru lan Azər-
bay can sten din də döv lət çi lik, 
Qa ra bağ hə qi qət lə ri, Azər bay-
can mə də niy yə ti nə, in cə sə nə ti-
nə və ədə biy ya tı na dair ki tab lar 
sər gi lə nir di. Tər cü mə Mər kə zi-
nin nəşr lə ri sten din sol tə rə fi n də 
– ay rı ca rəf də dü zül müş dü. Mər-
kə zin sər gi də müx tə lif dil lər dən 
tər cü mə olu nan ka ta loq la rı, 
“Tər cü mə Mər kə zi nin Ki tab la rı” 
se ri ya sın dan nəşr lə ri, “Xə zər” 
dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın son 
nöm rə lə ri, elə cə də in gi lis di lin-
də nəşr  edi lən “Cand les” (Müa-
sir Azər bay can şeir an to lo gi ya sı) 
ki ta bı və s. ma raq lı nəşr lər nü-
ma yiş et di ri lir di.

14 ap rel –
Açı lış mə ra si mi

Sər gi nin açı lı şın da Azər bay-
ca nın Bö yük Bri ta ni ya Kral lı ğın-
da kı föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Ta hir Ta ğı za də də iş ti rak 
et di. Tər cü mə Mər kə zi nin di-
rek to ru A.Mə sud və sə fi r T.Ta ğı-
za də Azər bay can mə də niy yə ti-
nə və ədə biy ya tı na aid nəşr lə rin 
Bö yük Bri ta ni ya da ya yıl ma sı və 
nəş ri, öl kə mi zin təb li ğa tı is ti qa-
mə tin də fi  kir mü ba di lə si apar-
dı lar. Sə fi r Azər bay can mə də-
niy yə ti və ədə biy ya tı nın Bö yük 
Bri ta ni ya Kral lı ğın da təb li ği 
üçün im kan la rı nı əsir gə mə yə cə-
yi ni bil dir di.

15 Ap rel – Azərbaycan 
şerinin şamı yandırıldı

Tər cü mə Mər kə zi “Cand-
les” ki ta bı nın Lon don da təq di-
mat mə ra si mini ke çi r di. Təd bir 
Lon do nun Tra fal qar mey da nı 
ya xın lı ğın da yer lə şən, Av ro-
pa nın ən bö yük ki tab Mər kə zi 
“Wa ters to nes” Ki tab Evin də baş 
tut du. Təq di mat mə ra si min də 
Lon don ədə bi ic ti maiy yə ti, şair 
və ya zı çı lar, öl kə mi zin Bö yük 
Bri ta ni ya Kral lı ğın da kı sə fi r-
li yi nin və Azər bay can dias po-
ru nun nü ma yən də lə ri iş ti rak 
et di lər.  Təq di mat da Mər kə zin 
di rek to ru A.Mə sud Azər bay can 
ədə biy ya tı, Qa ra bağ hə qi qət lə ri, 
Tər cü mə Mər kə zi və Azər bay-
can la İn gil tə rə ara sın da qar şı-
lıq lı mə də ni əla qə lər haq qın da 
ət rafl  ı mə lu mat ver di. Da ha 
son ra təd bir də in gi lis şairi Matt  
Pa nes, Sop hia Val ker çı xış et di-
lər. On lar  Əli Kə rim, Va qif Sə-
mə doğ lu, Va qif Bəh mən li, Əj dər 
Ol, Ay sel Əli za də nin ki tab da 
yer alan şeir lə ri ni in gi lis di lin-
də səs lən dir di lər və öz şeir lə ri ni 
oxu du lar. Təd bir ol duq ca sə mi-
mi at mos fer də keç di.

16 Ap rel –  Sər gi nin
so nun cu gü nü

Hə min gün sər gi nin ən çox zi ya-
rət çi qə bul edən gü nü idi. An caq bu 
gü nə bə zi nəş riy yat la rın yır-yı ğış 
gü nü də de mək olar. Ar tıq gü nor-
ta dan baş la ya raq bə zi nəş riy yat lar 
stend lə rin də ki ki tab la rı top la ma ğa 
baş la dı lar. Bu gü nün də təd bir gün-
də li yi ol duq ca zən gin idi. Gü nün 
müx tə lif vaxt la rın da zi ya rət çi lər 
sten di mi zə ya xın la şıb, bə yən dik lə-
ri ki tab la rı al maq is tə yir di lər, tə bii 
ki, biz də im kan da xi lin də nəşr lə ri-
miz dən on la ra hə diy yə et mə yə ça-
lı şır dıq. Gü nün so nun da, sər gi nin 
bağ la nış mə ra si mi baş tut du. Sər gi 
öz fəaliy yə ti ni uğur la ba şa vur du. 
Öl kə mi zi təm sil edən qu rum la rın 
nü ma yən də lə ri Azər bay ca nı yük-
sək sə viy yə də təm sil et di lər.

Mən zə rə
Sər gi sa lo nu Lon do nun Çel si 

vi la yə tin də, Olim pi ya Sta dionun-
da yer lə şir di. Sər gi yə da xil ol-
maq üçün sa tı lan bi le tin qiy mə ti 
30 funt ster linq idi. Gün ər zin də 
6 zal da pa ra lel təd bir lər ke çi ril di. 
Uşaq nəşr lə ri bi rin ci mər tə bə də 
xü su si zal da nü ma yiş et di ri lir-
di. Sər gi nin Fəx ri qo na ğı Mek si-
ka Res pub li ka sı idi, de viz lə ri isə 
“Reading Me xi co” (Mek si ka nı ta-
nı yaq) idi. Ol duq ca ma raq lı stend 
ha zır la mış dı lar; ti ki li şi ya rım çıq 
qal mış evi xa tır la dan bu stend 
sa də cə rəng siz tax ta lar dan qu rul-
muş du. Stend sa də ol sa da, möh-
tə şəm di zayn la ha zır lan mış dı və 
bey nəl xalq his sə nin gi ri şin də yer-
lə şir di. Sər gi əra zi si iki mər tə bə-
dən iba rət idi. Qey diy yat ta ri xi isə 
5 ay ön cə dən so na çat mış sər gi yə 

50-yə qə dər öl kə qa tıl mış dı. Ol-
duq ca güc lü təh lü kə siz lik təd bir-
lə ri gö rül müş sər gi də, in san la rın 
ki ta ba olan ma ra ğı və gün ər zin-
də bir də qi qə də ol sun sən gi mə-
yən in san iz di ha mı, doğ ru dan da, 
hey rə ta miz idi. Fran sa, İta li ya, Ko-
re ya, Çin, Çe xi ya, Ru mı ni ya, Tür-
ki yə, Qə tər, Bir ləş miş Ərəb Əmir-
lik lə ri ki mi öl kə lə rin stend lə ri də 
ge niş əra zi də qu rul muş du. Sər gi 
əra zi sin də ma saj stol la rı qo yul-
muş du. Yo ru lan zi ya rət çi lər, xü-
su sən, yaş lı nəs lin nü ma yən də lə ri 
gə lib çan ta la rı nı qo yub din cə lir-
di lər. Hər mər tə bə də 7-8 res to ran 
fəaliy yət gös tə rir di, zi ya rət çi lər sə 
iki qa pı dan da xil olur du lar. Sər gi 
müd də tin də “Pein guen Pub li sing 
house”da (dün ya nın beş apa rı cı 
nəş riy ya tın dan bi ri sa yı lır) na-
şir lər lə müəl lifl  ər gö rü şür dü lər. 
Hər gün yüz lər lə müəl lif nəş riy-
yat re dak tor la rı ilə  fi  kir mü ba di-
lə si apa rır, öz əsər lə ri ni sat maq 
üçün tək lifl  ər irə li sü rür dü. Bu 
sər gi müəl lifl  ə rə öz ki tab la rı nı 
sat maq da da xey li kö mək edir. 
Yer li nəş riy yat la rın, uni ver si tet 
ki tab xa na la rı nın və təş ki lat la rın 
da say çox lu ğu göz dən qaç mır dı.

 Sər gi haq qın da çox da nış maq, 
çox yaz maq olar, an caq bir cüm lə 
ilə sər gi nin mən zə rə si nə dair fi k ri-
mə ye kun vur maq is tər dim: ol duq-
ca sə li qəy lə bə zə dil miş, təh lü kə siz 
və gö zəl Lon don Ki tab Sər gi si əsl 
Ki tab və Söz Bay ra mı idi.

Yekun
Öl kə mi zi bey nəl xalq are na da 

uğur la təm sil edən, mü tə ma di nəşr-
lə ri ilə, Azər bay can ədə biy ya tı nü-
mu nə lə ri nin dün ya da ta nı dıl ma sı 
is ti qa mə tin də Mər kəz üçün heç şüb-
hə siz ki, bu sər gi nin ol duq ca bö yük 
əhə miy yə ti var. Mər kəz bey nəl xalq 
ki tab sər gi lə rin də, məş hur ədə biy-
yat və mə də niy yət təd bir lə rin də, 
iki tə rəfl  i qar şı lıq lı mü na si bət lə rə 
öz töh fə lə ri ni ver mə yi fəaliy yə ti nin 
əsas is ti qa mət lə rin dən he sab edir 
və ama lı mız dün ya ya mə də niy yə-
tin gü cüy lə tə sir et mək dir. Lon don 
Ki tab Sər gi sin də Mər kə zin iş ti ra kı, 
Azər bay can şair lə ri nin şeir lə rin dən 
iba rət “Cand les” ki ta bı nın yük sək 
sə viy yə də təş kil edil miş təq di ma tı 
mə də niy yə ti mi zin və ədə biy ya tı-
mı zın qə lə bə si ki mi qiy mət lən di ri lə 
bi lər. Ar tıq rus, be la rus və ərəb dil-
lə rin də ça pa ha zır la nan Azər bay can 
ədə biy ya tı nü mu nə lə ri müx tə lif öl-
kə lər də ya yım la na caq, əc nə bi oxu-
cu lar la gö rü şə cək. Dün ya nın hər ye-
rin də və əsas dil lər də öl kə mi zə aid 
ki tab la rın sər gi lən mə si, xa ri ci öl kə 
ki tab xa na la rın da Azər bay can di lin-
də mən bə lə rin ço xal ma sı üçün Mər-
kəz yo rul ma dan ça lı şır. Ümid edi rik 
ki, Mər kə zin bu çox şa xə li və əha tə li 
fəaliy yə ti nə ti cə sin də dün ya nın hər 
ye rin də Azər bay can sö zü nün, ki ta-
bı nın, mə də niy yət və ədə biy ya tı nın 
sə si da ha da uca dan eşi di lə cək.

Fə rid HÜ SEYN

Londonda
kitab bayramı
(reportaj)



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Qeyd et mə li yəm ki, o gü nə qə-

dər Qəv va müs-səl tə nə nin na zir lər 
ara sın da xü su si hör mət və eh ti ra ma 
sa hib ol du ğu nu Əmir Əh mə di (hər-
biy yə na zi ri) gör müş dü və əl bətt  ə ki, 
o özü də hə mi şə və hər yer də ona 
eh ti ram la ya na şır, tə zim edir di. Ne-
cə de yər lər, on la rın ara sın da bir növ 
dost luq və mə həb bət ya ran mış dı.

Qəv va müs-səl tə nə son də rə cə 
əsə bi hal da or du ko man da nı Əmir 
Əh mə di dən ka bi net dən is te fa ver-
mə yi və ora nı tərk et mə yi tə ləb et-
di. O, Əmir Əh mə di yə de di:

- İn di ki, döv lət şu ra sı nın qə ra rı-
na im za at ma ğa ha zır de yil sən, və-
rə qin so nun da is te fa et di yi ni ya zıb 
im za la və çıx işi nin da lın ca get.

Əmir Əh mə di də:
- Çox yax şı, ka bi net dən ge di-

rəm, - de yə çox əsə bi şə kil də ca-
vab ver di. - Am ma is te fa mı sə nə 
ver mə yə cə yəm. Mən hərb çi yəm, 
əgər is te fa ver mək la zım sa, onu 
əla həz rət şa ha təq dim edə cə yəm.

Baş na zir lə hər biy yə na zi ri ara-
sın da söz gü ləş mə si bir an da bö-
yü yə rək qış qı rı ğa çev ril di. Son da 
qal ma qal o ye rə çat dı ki, Qəv va-
müs-səl tə nə Əmir Əh mə di yə:

- İn di qul dur Rza xa nın za ma nı 
de yil,- de di,- mən bu qul dur la ra 
təs lim ol ma ya ca ğam. 

Bu nun la Qəv vam Əh məd şah 
za ma nın da Rza nın əli ilə həb si nə 
işa rə elə di. Hə min vaxt Rza nın kö-
mək çi si olan in di ki or du ko man-
da nı Əmir Əh mə di Qəv va mın qu-
la ğin dan ya pı şıb, öl kə dən sür gün 
elə miş di. 

Or du ko man da nı Əmir Əh mə di 
ora dan bir ba şa Səəda bad sa ra yı-
na gəl di və ka bi ne tin ic la sın da baş 
ve rən əh va la tı tə pə dən-dır na ğa 
Mə həm mədr za ya, mə nə və Əş rə fə 
na ğıl elə di. Xa rak ter cə yal taq olan 
bu adam bi zə ya xın lı ğı nı sü but 
elə mək üçün özü də bir çox şey lə ri 
uy dur muş du:

- Bu na cin sin bey nin də çox uzaq 
xə yal lar do la şır, - de yə son da əla-
və elə di. 

Mə həm mədr za və mən Əmir 
Əh mə di nin söz lə ri ni axı ra dək 
din lə dik dən son ra ona:

- İs te fa qə tiy yən məs lə hət de yil,- 
de dik. - Qəv va mın qar şı sın da mü-
qa vi mət gös tər mə li sən.

Mə həm mədr za Əmir Əh mə di ni 
ruh lan dır maq üçün mə sə lə nin qa-
nu ni tə rə fi  nə to xun du:

- Kon si ti tu si ya ya gö rə, Na zir-
lər Ka bi ne ti nin səd ri öz na zir lə ri-
ni və zi fə dən uzaq laş dı ra bil məz. 
On la rı iş dən azad et mək Mil li Şu-
ra Məc li si nin sə la hiy yə ti nə aid dir. 
Bu na gö rə də sən öz işin lə məş ğul 
ol, la kin döv lət Şu ra sı nın ic las la rı-
na get mə. 

Or du ko man da nı Əmir Əh mə-
di Mə həm mədr za nın de dik lə ri nə 
“baş üs tə” ilə qə bul et di və sa bah 
sə hər vax tı adi qay da da Hər biy yə 
Na zir li yi nin 3 is fənd xi ya ba nın-
da kı bi na sı na ge də rək, dəf tər xa-
na iş lə ri ilə məş ğul ol ma ğa baş-
la dı. Onun gö rü şü nə ilk gə lən lər 
– “Atəş” qə ze ti nin mü di ri Key van 
Mi rəş ra fi  və Şəms Qə na ta ba di ol-
du lar. 

Əmir Əh mə di döv lət şu ra sı nın 
ic la sı, onun la Qəv va müs-səl tə nə 
ilə ara sın da baş ve rən mə sə lə lər 
ba rə də bu iki nə fə rə ət rafl  ı mə lu-
mat ver di. Onun de dik lə ri sə hə ri 
gün “Atəş” qə ze tin də çap olu na-
raq öl kə yə ya yıl dı.

“Atəş” qə ze tin də ki ma te rial la 
ta nış olan və Əmir Əh mə di nin 
is te fa dan im ti na et di yi ni gö-
rən Qəv va mın qə zə bi bey ni nə 
vur du və əsə bi iki qat art dı. O, 
dər hal Əmir Əh mə di yə xə bər 
gön də rə rək on dan Hər biy yə 
Na zir li yi nin bi na sı nı tərk et mə-
yi tə ləb et di. Da va mın da bil dir-
di ki, əgər bi na nı xoş luq la tərk 
et məz sə, onun bi na dan zor la 
ba yı ra atı la ca ğı na gös tə riş ve rə-
cək. 

Qəv va müs-səl tə nə nin baş qa-
la rı na gön dər di yi be lə xə bər-
dar lıq la rın so nu nun pis qur tar-
dı ğı nı nə zə rə alan Əmir Əh mə di 
dər hal Hər biy yə Na zir li yi nin 
bi na sı nı tərk edib, ikin ci də-
fə Mə həm mədr za nın gö rü şü nə 
yol lan dı və ha di sə lə rin ge di şa tı-
nı ona da nış dı.

Mə həm mədr za Əmir Əh mə-
di ni din lə di yi vaxt xə bər gəl-
di ki, Döv lət Şu ra sı nın ye ni dən 
hər bi hö ku mət təş kil et mək ba-
rə də bə ya na tı mət buat da dərc 
olu nub. Döv lət Teh ran da və bir 
ne çə di gər bö yük şə hər də hər bi 
və ziy yət elan et miş di. 

Qəv va müs-səl tə nə nin or du ko man-
da nı Əmi ri Əh mə din ba şı na gə tir dik-

lə rin dən qor xu ya dü şən və ka bi net 
üzv lü yü nə se çil mə si nin bir ayı ye-
ni cə ta mam olan ge ne ral Ağ Ev li 
də (döv lət na zi ri) Mə həm məd-
rza nın hü zu ru na gə lib, is te fa 
əri zə si ni şa hın qa ba ğı na qoy du. 

Sö zü mün ca nı bu dur ki, Qəv vam 
Mə həm mədr za ya qə tiy-

yən fi  kir ver mir di, ça-
lı şır dı ki, öz ad dım la rı 
ilə məm lə kət iş lə rin də 
şa hın ro lu nu azalt sın və 
onu güc süz et sin.

Siz, yə qin ki, 15-ci məc li sin açı lı şı 
ilə bağ lı əh va la tı eşit mi si niz. İca zə 
ve rin, o za man ora da ol ma yan lar 
və ya xud bu ta ri xi ha di sə lə rin ge di-
şin dən xə bər siz olan lar üçün 15-ci 
məc li sin açı lı şı nı şərh edim ki, Qəv-
va mın bə ha nə lə ri ni və onun ya rat-
dı ğı ix ti lafl  a rı tam ba şa düş sün lər. 

Qa nun ve ri ci or qa nın 15-ci açı lı-
şı Qəv va müs-səl tə nə üçün qə ri bə 
ba şağ rı sı na çev ril miş di. Mil li Şu ra 
Məc li si nü ma yən də lə ri ilə həm-
kar lıq dan də fə lər lə bəd bəxt lik lər 
gö rən Qəv va müs-səl tə nə 15-ci 
Məc li sin açı lı şı nı hər gün bir bə-
ha nə ilə tə xi rə sa lır dı. 

Məc li sin açıl ma sı tə lə bi ilə Teh ran da 
par la ment nü ma yən də lə rin dən iba-
rət yüz nə fə rə ya xın ada mın bir ye rə 
top laş ma sı və qa nu ni kvo rum üz rə 
hö ku mət qar şı sın da tə ləb qoy ma sı, 
par la ment bi na sı qar şı sın da eti raz ic-
las la rı nın ke çi ril mə si, məc li sin tez lik lə 
baş lan ma sı nı tə ləb edən na tiq lə rin kəs-
kin çı xış la rı Qəv va mı onun hö ku mə-
ti nin gə lə cək ta le yi ni müəy yən edən 
əsas müş kü lü həll et mə yə va dar et di. 

Bir gün Mu sə vi za də (mü şa vir-
na zir) Qəv va ma de yir:

- Bu işin ən yax şı yo lu odur ki, sa-
yı 80-ə ya xın olan İran De mok ra tik 
Par ti ya sın dan məc li sə se çil miş nü ma-
yən də lə ri hə min par ti ya nın mər kə zi 
klu bun da bir ye rə yı ğıb, özü nüz də 
ora təş rif bu yur duq dan son ra, on la-
rın bü tün nü ma yən də lik döv rün də 
si zə və fa lı ola caq la rı na, im kan la rı da-
xi lin də si zə ar xa, da yaq ola caq la rı na 
Qu ra na əl ba sıb and iç di rin.

(Qeyd: İran De mok ra tik Par ti ya sı nın 
klu bu Teh ran Bə lə diy yə İda rə si nin klu bu 
olan mə həl lə də idi və par ti ya üzv lə ri bu 
mə həl lə də top la şır dı lar. Ha zır da hə min yer 
“Tə lə bə par kı” ad la nır (Tə lə bə par kı in di 
İn qi lab xi ya ba nın da dır). Qəv va müs-səl tə-
nə hö ku mət ida rə çi li yi ni ələ al dıq dan son ra 
Tu də par ti ya sı güc lən miş, onun üzv lə ri nin 
sa yı gün dən-gü nə art mış, on lar Teh ran da 
xal qın bö yük eti ma dı nı qa zan mış dı.

Qəv va müs-səl tə nə Tu də par ti ya sı nın 
qüd rət lən mə si sə bə bi ni araş dı rır və bu 
par ti ya nın bö yük his sə si nin 5 ri yal dan 
top la dı ğı və saitin iş siz fəh lə lə rə ödən mə si-
nə diq qət ye ti rir di. O dövr də İran da xalq 
ara sın da ən nü fuz lu par ti ya Tu də idi.

Qəv va müs-səl tə nə dər hal bə lə diy yə-
nin ka fe si ni (hə min vaxt Teh ran da ən 
bö yük ümu mi gə zin ti ye ri bu ra idi) 
ələ ke çir di və onu de mok rat adı ver di yi 
par ti ya sı nın qə rar ga hı na çe vir di. Son-
ra məş hur ta cir Kar zu ni dən 35 min 
xü su si for ma lı pen cək-şal var (İran par-
ça sın dan) alıb, onu De mok rat Par ti ya-
sı nın üzv lə ri ara sın da böldü.

Par ti ya üzv lü yü nə qo şul muş iş siz 
fəh lə lə rin hər bi ri nə yüz tü mən dən ay-
lıq tə yin et di və on la ra qa lın də yə nək lər 
pay la dı ki, la zım gə lən də is ti fa də et sin-
lər. Bir ay dan son ra Tu də par ti ya sı nın 
üzv lə rin dən ço xu De mok rat par ti ya sı na 
bir ləş di. Bu nun isə sə bə bi sa də cə ola raq 
bu par ti ya da pu lun, pal ta rın və mü ka fa-
tın da ha çox ol ma sı idi)

İran De mok ra tik Par ti ya sı na üzv 
olan sək sən nə fə rin ara sın da Qəv-
va müs-səl tə nə yə sə da qət li olan çox-
lu gör kəm li şəxs lər var idi. Bun la rın 
ara sın dan hö ku mə tin fəx ri sər da rı 
Ha te ri za də, Şey xül-mülk Orəng, 
Mə li küş-şüəara Ba har, dok tor Əli 
Əmi ni, dok tor Əb düs-se yid Ha şim 
Və kil, Əbül qa sim Əmi ni, Əli İq bal, 
dok tor Mü zəff  ər Bə qa yi, mü hən dis 
Re zə vi, Əb dür rəh man Fə ra mər zi 
diq qə ti da ha çox cəlb edir. Qəv vam 
15-ci ça ğı rış seç ki lə rin də bu şəxs-
lə rə bel bağ la yır dı. Be lə lik lə, ic las 
Mu sə vi za də nin tə şəb bü sü ilə təş kil 
olun du və müəy yən olun muş saat-
da Qəv vam De mok ra tik Par ti ya nın 
mər kə zi klu bu na gəl di. 

Bu ic las da əv vəl cə Şey xül-mülk 
Orəng Qəv va ma si ta yiş və yal taq-
lıq edə rək de yir:

- Biz bu klu bu Mil li Şu ra Məc li si 
ki mi mü qəd dəs bi li rik və İran De-
mok ra tik Par ti ya sı nın mə ram na mə-
si ni bü tün nü ma yən də lik döv rün də 
öz gö zü mü zün nu ru bi lə cə yik... 

Bu za man göz lə nil mə dən and-
na mə nin aşa ğı sın da and və im za 
mə sə lə si gün də mə gə lir. An caq 
ki çik bir ha di sə Mu sə vi za də nin 
(mü şa vir-na zir və İran De mok ra tik 
Par ti ya sı nın baş ka ti bi nin müavi ni) 
pla nı nı və proq ra mı nı alt-üst edir, 
onu ara dan qal dı rır. Bu xır da ha-
di sə nə idi? İn di bu nu ərz edi rəm. 
Kir man nü ma yən də si dok tor Bə qai 
söh bə tə baş la yan da Qəv va müs-
səl tə nə ni dəs tək lə mə di yi və onun 
məq sə di nə mü va fi q da nış ma dı-
ğı üçün baş na zir klu bu tərk edir.

Hə min gün de yi lir ki, əgər Qəv va-
müs-səl tə nə dok tor Bə qainin bə ya-
nat la rı nı so na dək din lə səy di, ək sər 
nü ma yən də lər and na mə ni müt ləq im-
za la ya caq dı. Və be lə lik lə Qəv va müs-
səl tə nə hö ku mə ti 15-ci ça ğı rı şın so nu na 
qə dər döv lə tin ba şın da da ya na caq dı. 

Nə isə... Qəv vam ic la sın son ra kı 
da va mı na diq qət ye tir mə dən get di 
və 15-ci məc li sin açı lı şı nın ha zır lıq la-
rı na baş la ma ğı qə ra ra al dı. Məc li sin 
da xi li si ya sət ba xı mın dan diq qət ye-
ti ri lə si mü hüm mə sə lə İran De mok-
rat Par ti ya sı tə rə fi n dən rə ya sət he yə-
ti nə na mi zə din irə li sü rül mə si idi.

Qəv vam iki nə fə rə da ha çox eti-
mad gös tə rir di. Bi rin ci Mə li küş şüəra 
Ba har, ikin ci isə sər dar Fa xer Hek-
mət (bu adam la rın hər iki si şah və 
Pəh lə vi səl tə nə ti əley hi nə idi lər) idi. 

Par ti ya nın apa rat iş çi lə ri ilə la-
zı mi məs lə hət və mü za ki rə lər dən 
son ra Qəv vam Sər dar Fa xer Hik-
mə tin 15-ci ça ğı rış məc li si nin rə-
ya sət he yə ti nin sədr li yi nə ra zı lıq 
ver di. Mə li küş-şüəra Ba har da ək-
sər çox lu ğa ma lik olan frak si ya nın 
(İran De mok ra tik Par ti ya sı) rə ya sət 
üzv lü yü nə nə zər də tu tul du. Tir ayı-
nın 25-i Mə həm mədr za sa ray ma şı-
nın da məc li sə gəl di və qa nun ve ri ci 
or qa nın 15-ci məc li si ni rəs mən aç dı. 

Qəv va müs-səl tə nə dən ilik lə ri nə 
qə dər na ra zı olan və nü ma yən də lə-
rin bu cür seç ki sin dən də ra zı qal ma-
yan Mə həm mədr za öz na ra zı lı ğı nı 
giz lət mə di və açı lış nit qin də məm lə-
kət də ki və ziy yət, baş ve rən ha di sə lər 
ba rə də öz möv qe yi ni açıq la dı. 

Ya dım da dır ki, Qəv vam seç ki lər-
dən əv vəl Mə həm mədr za nın hü zu-
ru na gəl di və mil lət və ki li se çil mə si 
müəy yən ləş miş şəxs lə rin adı ya zıl-
mış si ya hı nı onun qar şı sı na qoy du.

(Qeyd: Özü nüz fi  kir ve rin, gö rün Ta-
cül mü lük nə de yir. De yir, seç ki lər dən 
əv vəl baş na zir Mil li Şu ra Məc li si nə se çi-
lə cək in san la rın si ya hı sı nı şa hın qar şı sı na 
qoy du. Bu nun la bə ra bər, de yir lər kİ, Mə-
həm mədr za döv rün də azad seç ki lər olub).

Bu nun la Qəv vam Mə həm məd-
rza ya Mil li Şu ra Məc li si nə nü ma yən-
də lə rin seç ki lə ri üz rə ha zır lı ğın ba şa 
çat dı ğı nı və bu mə sə lə nin məm lə kə-
tin şa hı ilə ra zı la ş dı rıl dı ğı nı gös tər-
mək is tə yir di. 

Mə həm mədr za na mi zəd lə rin si ya-
hı sı ilə ta nış ol duq dan son ra bir ne çə 
nə fə rin adı nın üzə rin dən xətt  çək di. 
On la rın ha mı sı nın adı ya dım da de-
yil, am ma tam əmi nəm ki, Əmi di 
Nu ri nin, Hə sən Ər sən ca ni nin, Fo ru-
ze şin ad la rı nı qa ra la dı və de di: 
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

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

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

Qeyd et mə li yəm ki, o gü nə qə-
dər Qəv va müs-səl tə nə nin na zir lər 
ara sın da xü su si hör mət və eh ti ra ma 
sa hib ol du ğu nu Əmir Əh mə di (hər-
biy yə na zi ri) gör müş dü və əl bətt  ə ki, 
o özü də hə mi şə və hər yer də ona 
eh ti ram la ya na şır, tə zim edir di. Ne-
cə de yər lər, on la rın ara sın da bir növ 

Qəv va müs-səl tə nə nin or du ko man-
da nı Əmi ri Əh mə din ba şı na gə tir dik-

lə rin dən qor xu ya dü şən və ka bi net 
üzv lü yü nə se çil mə si nin bir ayı ye-
ni cə ta mam olan ge ne ral Ağ Ev li 
də (döv lət na zi ri) Mə həm məd-
rza nın hü zu ru na gə lib, is te fa 
əri zə si ni şa hın qa ba ğı na qoy du. 

Sö zü mün ca nı bu dur ki, Qəv vam 
Mə həm mədr za ya qə tiy-

yən fi  kir ver mir di, ça-
lı şır dı ki, öz ad dım la rı 
ilə məm lə kət iş lə rin də 
şa hın ro lu nu azalt sın və 
onu güc süz et sin.

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
- Bu şəxs lə rin se çil mə si məm lə-

kə tin xey ri nə de yil .
Özü nün əv vəl cə məm lə kət şa hı na 

ta be çi li yi ni ni şan ver mək is tə yən Qəv-
vam mü xa li fət çi lik et mə yə və mü qa-
vi mət gös tər mə yə baş la dı və de di:

- Mən Fo ru zeş, Əmi di və Ər sən-
ca ni ilə sə mi mi mü na si bət lə rə ma-
li kəm, təəs süb his si mə nə on la rı 
özüm dən in cit mə yə im kan ver mir. 

Hətt  a əla və ola raq Mə həm məd-
rza ya de di:

- Mə nim bu adam lar qar şı sın da 
bor cum var.

Mə həm mədr za Qəv va mın is rar 
et di yi ni gö rən də:

- Bəs əgər be lə dir sə, on da mə nim lə 
ni yə məs lə hət edir sən? -de di. - Ge-
din, ürə yi niz nə is tə yir onu da edin. 

Qəv vam Mə həm mədr za ya de di:
- Bir şərt lə bu adam la rın adı nın 

üzə rin dən xətt  çə kə bi lə rəm: Əla-
həz rət şah döv lə tə mü xa lif olan la rı 
hi ma yə et mə yə cə yi və mü xa lifl  ə rin 
hi ma yə mər kə zi nə çev ril miş sa ra yı 
in di ki və ziy yət dən çı xa ra ca ğı ba rə də 
söz ve rib, şə rə fi  nə and iç sin. 

Mə həm mədr za de di:
- Heç bir ma neə yox dur. 
Qəv vam de di:
- Eləy sə, mən də Əmi di Nu ri nin, Ab-

ba si İs kən də ri nin, Ər san ca ni nin, Fo ru-
ze şin adı nın üzə rin dən xətt  çə ki rəm. 

Əl bətt  ə, bir ne çə baş qa ad da var 
idi, in di ya dım dan çı xıb. Bax ma-
ya raq ki, Qəv vam bu qru pun adı nı 
Mə həm mədr za nın ya nın da xət lə di, 
am ma sö zü nə əməl et mə di. Ab bas 
İs kən də ri və Ər sən ca ni Məc li sə üzv 
ol du lar. Qəv vam sö zü nün üs tün də 
dur ma ma sı və bəd əmə li ilə Mə həm-
mədr za nı və bi zi özün dən in cit di. 
Doğ ru dur, di gər nü ma yən də lər lə 
mü xa li fət də ol du ğu üçün Ər sən ca-
ni nin eti bar na mə si təs diq lən mə di və 
bu, Mə həm mədr za nın xey ri nə ol du.

Hər hal da 15-ci məc lis açı lan dan 
son ra İran De mok rat Par ti ya sı na 
üzv olan nü ma yən də lər öz lə ri ni bü-
tün lük lə na mi zəd lə rin məc lis sədr li-
yi nə keç mə si uğ run da mü ba ri zə yə 
sə fər bər et di lər. Azər bay can nü ma-
yən də lə ri tə rə fi n dən na mi zəd li yi 
irə li sü rül müş Se yid Hə sən Ta ğı za-
də nin və “Ett  e laat” qə ze ti nin re dak-
to ru Ab bas Mə su dun seç ki si ilə bağ-
lı da ha şid dət li mü ba ri zə get di.

Nə ha yət, 71 səs lə Sər dar Fa xer 
Məm lə kə tin Mil li Şu ra Məc li si nin 
sədr li yi nə ra zı laş dı lar. La kin göz-
lən ti lə ri nin ək si nə ola raq 36 nə fə rin 
Ta ğı za də yə səs ver di yi ni gör dü lər.

(Qeyd: Bu onu gös tə rir ki, hə min dəs tə-
nin bu mü ba ri zə də məc li sə sədr seç mək niy-
yə ti ol ma yıb, on la rın məq sə di Qəv va müs-
səl tə nə ilə mü xa li fət çi li k o lub. Be lə ki, əgər 
on lar Qəv va müs-səl tə nə ilə ra zılaş say dı lar, 
on da onun na mi zə di nə səs ve rər di lər. Də qiq 
he sab la ma la ra gö rə, əs lin də, İran De mok rat 
Par ti ya sın dan 80 nə fər Sər dar Fa xe rə səs 
ver mə li idi, an caq səs lər he sab la nan da ay dın 
ol du ki, 9 nə fər Ta ğı za də yə səs ve rib). 

Bu ic la sın ge di şi ba rə də xə bər Qəv-
va ma ça tan da o, sa ra yın məc lis də səs-
lə rin sa yıl ma sı na tə si ri ol du ğu nu ba şa 
düş dü. Bu tə sir gün dən-gü nə ar ta raq 
döv lət lə mü xa li fə tin mü na si bət lə ri nin 
kəs kin ləş mə si nə gə ti rib çı xar dı. 

Bir qə dər keç di, eti bar na mə lər təs-
diq olun du. Məc lis şəh ri vər ayı nın 
4-də ha zır ol du. Qəv vam da par la ment 
ənə nə lə ri nə uy ğun ola raq is te fa ver di. 
Bu is te fa for mal xa rak ter da şı dı ğın dan, 
Qəv vam ən azı yüz səs ala ca ğı na əmin 
idi. La kin onun göz lən ti si nin ək si nə 
ola raq, şəh ri vər ayı nın 7-də föv qə la də 
ic las da ye ni baş na zi rə ve ril miş səs lə rin 
he sab lan ma sı na baş la nan da mə lum 
ol du ki, Qəv vam 78, Mö tə mə nül-mülk 
Pir ni ya 34 səs top la yıb. Bu, o vaxt idi ki, 
Qəv vam ar tıq Sər dar Fa xe rin Mil li Şu-
ra Məc li si nin sədr li yi nə mü xa lif olan-
la rın fəaliy yət lə ri ni onun hö ku mə ti nə 
qar şı mü xa li fət çi lik lə da vam et dir mə-
si nə əmin ol muş du. İn di məc lis də ki 34 
nə fər lik az lıq la qar şı- qar şı ya ol ma lı idi. 
Eh ti mal ki, on la rın sa yı gə lə cək də də 
ar ta caq dı (yə ni bə zi lə ri nin ək sə riy yət 
təş kil edən frak si ya dan ay rı lıb, az lı ğa 
qo şul ma sı müm kün idi). 

Qəv vam ye ni dən Mə-
həm mədr za nın qə bu lu-
na gəl di və on dan xa hiş 
et di ki, məc lis də ki az-
lıq dan öz mü xa li fət  
təz yiq lə ri ni ar tır ma-
ma ğı xa hiş et sin. 
An caq Mə həm-
məd rza yük al tı na 
gir mə di və de di:

- Fik rim cə, be-
lə şey lə ri mü xa-
lifl  ər dən xa hiş 
et səm də, et mə-
yə cək lər. Çün ki 
S i  z ə - Q ə v  va -
müs-səl tə nə yə 
mü xa lif olan-
lar dan bi ri dok-
tor Mə tin Dəf-
tə ri heç şa ha da 
dost luq nü ma-
yiş et dir mir. 

M ə  h ə m -
mədr za ilə hə-
min rə qa bə tin 
d a  v a  m ı n  d a 
Q ə v  va  m ü s -
səl tə nə 15-ci 
ça ğı rış məc-
li sin də ye ni 
se çi lən lə rin 
açıq və şid-
dət li mü xa li fət çi-
li yi ilə qar şı laş dı və onun ka bi ne ti 
16 ay dan son ra sü qu ta uğ ra dı. 

Qəv vam bu mə sə lə dən son də rə cə 
na ra hat idi və ha ra ge dir di sə Mə həm-
mədr za nın onun döv lə ti nin sü qu tu na 
sə bəb kar ol du ğu nu bil di rir di. Hətt  a 
mə ni də bu mə sə lə yə qo şa raq:

- Mə həm mədr za ana sı nın tə li mat-
la rı na uy ğun hə rə kət edir,- de yir di. 

Qəv vam özü nü müs-
təs na in san he sab edir di. 

Qə ri bə bir tə kəb bü rə ma lik idi. Özü nü 
ha mı dan yük sək sa yır dı. Əs lin də, be lə 
gü man edir di ki, onun la di gər bə şər 
öv lad la rı ara sın da fərq var. Föv qə la də 
ma hir və mə ha rət li si ya sət çi idi. Nə za-
man ki, işi do la şı ğa dü şür dü Mə həm-
mədr za ya təz yiq et mək üçün ya mə nə, 
ya Əş rə fə, ya da Əlir za ya mü ra ciət edir-
di. Və ziy yə ti yax şı olan da evi mi zə ayaq 
bas maz dı, bi zə eh ti ram gös tər məz di. 
Hətt  a bir də fə Əlir za ya de miş di:

- De yə rəm, ata nı qə bir dən çı xa rar lar. 
Özü bö yük ka pi ta list ol ma sı na 

bax ma ya raq, zə ifl  ə rin hü qu qun dan 
da nı şar dı və yal nız avam adam la rı 
al da da bi lər di. 

Si zi əmin edi rəm ki, əgər vax tın da 
mə nim ayıq lı ğım ol ma say dı, Qəv-

vam öz zə hə ri ni tö kə cək, hiy lə 
və kə lək yo lu ilə Pəh lə vi xa nə-

da nı nın kö kü nü qa şı ya caq dı. 
Onun rus lar la da, İn gi lis-

lər lə də, ame ri ka lı lar la da 
yax şı əla qə lə ri var dı. Da-
xil də də tu də çi lər lə, mil-
lət çi lər lə, bü tün qrup və 
dəs tə lər lə yax şı mü na si-
bət lə rə ma lik idi. Am ma 
hər hal da 1331-ci il 30 
tir ha di sə lə ri baş ver di, 
onun işi ni so na ye tir di 
və öl kə nin si ya si hə ya-
tın dan qo vub çı xar dı. 

İca zə ve rin bu ra da 
mər hum Mö tə mən əl 

- Mülk dən söh bət açım. 
Mər hum Mö tə mən əl-
Mülk köh nə ki şi lər dən 
idi. Onun həm Mə həm-
mədr za ilə çox də rin və 
sə mi mi dost lu ğu var dı, 
ürə yi ya nan bir ata ki mi 
onu qo ru yur, nə si hət 
ve rir di, həm də Mə-
həm məd qəv vam (Qəv-
va müs-səl tə nə) ilə də rin 
dost luq mü na si bət lə ri-
nə ma lik idi.

Əgər mər hum Qəv va-
müs-səl tə nə ol ma say dı, 
Mə həm mədr za ilə Qəv-
va mın işi qor xu lu nöq-
tə yə ça ta caq dı. Mə həm-
mədr za nın Mö tə mən-ül 
Mül kə mü na si bə ti elə bir 

sə viy yə də idi ki, şəx sən özü onun evi nə 
ge dir di, on dan məs lə hət alır dı. Şa hın o 
dövr də baş qa adam lar la gö rüş mə mə si-
nə, on la rın ev lə ri nə get mə mə si nə bax-
ma ya raq, Mö tə mən əl-mül kün evin də 
bir ne çə də fə ol muş du. 1327-ci il də Əb-
dül hü sen Hə ji rin də evin də ol muş du.

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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Nə ha yət, 71 səs lə Sər dar Fa xer Qəv vam ye ni dən Mə-

Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

Qəv vam ye ni dən Mə-
həm mədr za nın qə bu lu-
na gəl di və on dan xa hiş 
et di ki, məc lis də ki az-
lıq dan öz mü xa li fət  
təz yiq lə ri ni ar tır ma-
ma ğı xa hiş et sin. 
An caq Mə həm-
məd rza yük al tı na 
gir mə di və de di:

- Fik rim cə, be-
lə şey lə ri mü xa-
lifl  ər dən xa hiş 
et səm də, et mə-
yə cək lər. Çün ki 
S i  z ə - Q ə v  va -
müs-səl tə nə yə 
mü xa lif olan-
lar dan bi ri dok-
tor Mə tin Dəf-
tə ri heç şa ha da 
dost luq nü ma-

M ə  h ə m -
mədr za ilə hə-
min rə qa bə tin 
d a  v a  m ı n  d a 
Q ə v  va  m ü s -
səl tə nə 15-ci 

Qəv vam özü nü müs-
təs na in san he sab edir di. 

Qə ri bə bir tə kəb bü rə ma lik idi. Özü nü 

bax ma ya raq, zə ifl  ə rin hü qu qun dan 
da nı şar dı və yal nız avam adam la rı 
al da da bi lər di. 

Si zi əmin edi rəm ki, əgər vax tın da 
mə nim ayıq lı ğım ol ma say dı, Qəv-

vam öz zə hə ri ni tö kə cək, hiy lə 
və kə lək yo lu ilə Pəh lə vi xa nə-

da nı nın kö kü nü qa şı ya caq dı. 
Onun rus lar la da, İn gi lis-

lər lə də, ame ri ka lı lar la da 
yax şı əla qə lə ri var dı. Da-
xil də də tu də çi lər lə, mil-
lət çi lər lə, bü tün qrup və 
dəs tə lər lə yax şı mü na si-

mər hum Mö tə mən əl 
- Mülk dən söh bət açım. 
Mər hum Mö tə mən əl-
Mülk köh nə ki şi lər dən 

nə ma lik idi.

müs-səl tə nə ol ma say dı, 
Mə həm mədr za ilə Qəv-
va mın işi qor xu lu nöq-
tə yə ça ta caq dı. Mə həm-
mədr za nın Mö tə mən-ül 
Mül kə mü na si bə ti elə bir 

sə viy yə də idi ki, şəx sən özü onun evi nə 
ge dir di, on dan məs lə hət alır dı. Şa hın o 
dövr də baş qa adam lar la gö rüş mə mə si-

Qəv vam ye ni dən Mə-

Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün 

Kə nan HA CI

Ame ri ka lı Sa muel 
Lenq li bu xar mü-
hər ri ki ilə iş lə yən 
uçan apa ra tı icad 

et di və hə min apa rat la yal-
nız 36 metr mə sa fə qət edə 
bil di. Ona qə dər in san gö yə 
an caq uçan xal ça lar la “sə ya-
hət” edə bi lir di. Bu 36 metr-
lik sıç ra yış da in sa nın əli ilk 
də fə gö yə çat dı. Am ma on lar 
hə lə də cəl oğ lan uşa ğı nın 
ağa cın ba şı na dır ma şan dan 
son ra ye rə dü şə bil mə di yi 
ki mi, aşa ğı en mə yi ba car-
mır dı. Rayt qar daş la rı nın 
tax ta dan dü zəl dil miş təy-
ya rə si isə bu mə sa fə ni 260 
met rə qə dər uzat dı və be lə-
cə, An der se nin, Jül Ver nin 
qəh rə man la rı ki tab dan çı xıb 
hə ya ta gəl mə yə baş la dı lar. 

Tex ni ki tə rəq qi in ki şaf et dik cə 
in sa nın xə yal la rı ger çək ləş mə yə 
baş la dı. İn di ro bot lar in san dan heç 
nəy lə se çil mir, onun əvə zi nə dü şü-
nür, hə rə kət edir, hətt  a, de yi lə nə 
gö rə, ro man da ya za bi lir. Am ma 
bu, tə zə ha di sə de yil. Ma ke do ni-
ya lı İs gən dər dən son ra dün ya nın 
ikin ci zə ka və hərb mö cü zə si sa yı-
lan Qə dim Ro ma im pe ra to ru Yu li 
Se zar iyir mi üç bı çaq zər bə siy lə öl-
dü rül dük dən son ra onun dəf nin də 
in san la rı hey rə tə gə ti rən bir olay 
ya şan mış dı. İm pe ra tor ta but da bir 
böy rü üs tən o bi ri böy rü üs tə çev-
ril miş di. Se za rın si lah daş la rın dan 
olan An to nio, xal qı onu öl dü rən 
sui-qəsd çi lə rə qar şı qal dır maq 
üçün im pe ra to run mu mi ya sı nı dü-
zəlt dir miş di və onu qur ğu ilə hə rə-
kə tə gə tir miş di. Se za rın dəfn mə-
ra si min də ya şa nı lan bu olay ta ri xə 
mə lum olan ilk ro bot adam ör nək-
lə rin dən bi ri dir.

Hə lə 1206-cı il də Di yar bə kir də 
Əl-Cə zə ri tə rə fi n dən ya zı lan “Ki ta-
bül-xə yal” əsə rin də in san şək lin də 
ro bot la rın ne cə dü zəl dil di yi və işə 
sa lın dı ğı haq qın da mə lu mat ve ri-
lir. Onun ki ta bın da hə rə kət edən 
in san fi  qur la rı nın rəsm lə ri öz ək-
si ni ta pıb. Bir-bi ri nə şə rab tək lif 
edən iki şeyx, əl lə rin də ki ka sa la ra 
iç ki sü zən in san la rın ol du ğu qa yıq, 
fi l üs tün də sə ya hə tə çı xan adam 
və sair. Türk şairi və es seis ti Su-
nay Akın “Ay hır sı zı” ki ta bın da bu 
haq da da ha ət rafl  ı bil gi ve rir. 

Həm hə rə kət edən, həm dü şü nən 
ro bot ada mı isə ilk də fə ma car əsil li 
Volf qanq Ritt  er von Kem pe len ya ra-
dıb. Onun 1769-cu il də ya rat dı ğı ro bot 
adam ma sa ar xa sı na ke çib və qar şı-
sın da kı can lı in san la şah mat oy na-
yıb. Kem pe len im pe rat ri ça Te re za nın 
dəs tə yi lə ya rat dı ğı bu var lı ğa “Şət rənc 
oy na yan adam” adı nı ve rib. Çox la-
rı Kem pe le ni sehr baz zənn et miş di. 

Fes ti val lar da, yar mar ka lar da nü ma-
yiş et di rən “Şət rənc oy na yan adam”ı 
gör mək üçün axın-axın in san lar gə lib 
onun ta ma şa sı na du rur du. Bu ro bo tu 
gö rən lər ara sın da al man şairi və mü-
tə fək ki ri Hö te də var dı. Hə min vaxt 
bu me xa ni ki var lı ğı Ame ri ka ya apar-
mış dı lar, Ed qar Al len Po onu gö rüb 
hey ran qal mış dı və bu mö cü zə haq-
qın da ya zı yaz mış dı. Bir gün in san-
la rın alın ya zı sı de dik lə ri ta le sehr li 
şah mat çı nı yan dı rıb kü lə dön dər di. 
O, Çi ka qo da kı tə sa dü fi  yan ğın nə ti cə-
sin də “öm rü nü” ba şa vur du.  

Am ma bu ro bot adam can lı in-
sa nı üs tə lə yə, onu bü tün lük lə əvəz 
edə bil mə di. Ay zek Əzi mo vun 
qəh rə ma nı na çev ril di sə də (“Ro bot 
adam” ro ma nı), və tən daş lıq hü qu-
qu al maq ona qis mət ol ma dı. Ame-
ri ka lı re jis sor Kris Ko lum bus çox 
son ra lar bu ro ma nın mo tiv lə ri əsa-
sın da ey ni ad lı fi lm də çək di və bu 
fi lm “Os kar” mü ka fa tı nı qa zan dı. 

Tex ni ka nın sü rət lə in ki şaf et di yi bir 
dövr də ata son mo del ro bot alıb evi-
nə gə ti rir, ro bot tez lik lə ailə nin bir 
üz vü nə çev ri lir, dü şü nür, on la rın 
se vin ci ni, kə də ri ni pay la şır, ev də 
can lı in san ki mi ya şa ma ğa baş la yır. 
Əsə rin qı sa möv zu su bu dur. Am ma 
bu ro bot adam ki tab dan çı xıb hə ya-
ta gə lə, şəx siy yət və si qə si ala bil mir. 
İn san zə ka sı göy lə ri fəth et mə yin 
yol la rı nı ax ta rıb tap sa da ne çə yüz 
il lər dir, bu ro bot ada ma can ve rə 
bil mir. Çün ki bu sə la hiy yət yal nız 
və yal nız Tan rı ya məx sus dur. 

An tiuto pik ro ma nın us ta la rı 
olan Corc Oruel lin “1984”, Rey 
Bred be ri nin “451 də rə cə Fa ran-
geyt” əsər lə rin dən ta nış ol du ğu-
muz mo ni tor lar ger çə yə çev ril di, 
on la rın sə bəb siz gü nah his sin dən 
əziy yət çə kən qəh rə man la rı nı ya-
taq ota ğın da da iz lə yən ka me ra-
lar in san la rın hə rə kət azad lı ğı nı 
xey li məh dud laş dır dı. Am ma 
Tan rı ya rat dıq la rı nın şüur lu su 
olan in sa na al ter na tiv in san ya-
rat maq qüd rə ti ver mə di. Cöv hər 
onun xə zi nə sin də dir, bu cöv hər 
Ruh dur. Bu na gö rə də in san heç 
vaxt öz al ter na ti vi ni ya ra da bil-
məz. Məs lə hət ol say dı, onu Tan rı 
ya ra dar dı.

İn sa nı hə yat dan ki ta ba gə tir mək 
asan dır, onun ki tab dan çı xıb hə ya-
ta gəl mə si isə hə mi şə baş ver mir.

Şəxsiyyət vəsiqəsi 
olmayan adam



Bu gün, az qa la 
bü tün dün-
ya ya qar şı 
əra zi id diala-

rı ilə çı xış edən er mə ni lə rin 
ta ri xi ağ lə kə lər dən iba rət dir 
de sək, ya nıl ma rıq.

Ta ri xin müx tə lif dövr lə rin də 
dün ya nın, de mək olar ki, hər ye-
ri nə sə pə lən miş er mə ni lər bü tün 
im kan lar dan is ti fa də edə rək za-
man-za man “bö yük Er mə nis tan” 
xül ya sı nı ger çək ləş dir mə yə səy 
gös tə rib lər. Müasir Er mə nis tan 
Res pub li ka sı isə Azər bay can əra-
zi sin də dün ya nın apa rı cı döv lət lə-
ri nin si ya si və hər bi dəs tə yi ilə ya-
ra dı lan, on la rın “Şərq mə sə lə si”ni 
real laş dır maq üçün olan sü ni döv-
lət dir. Ta ri xi hə qi qət dir ki, er mə ni 
qəsb kar lı ğı na da ha çox ta ri xi Azər-
bay can tor paq la rı mə ruz qa lıb. 
So vet Ru si ya sı nın bir ba şa təz yi qi 
və tə ki di ilə Zən gə zur, Də rə lə yəz 
və s. əra zi lə ri miz də Er mə nis ta na 
ve ri lib. Nə ti cə də ta ri xi azə ri-türk 
tor paq la rı mız za man-za man iş ğal 
olu nub. Ha zır da isə bu iy rənc si-
ya sə tin da ha bir ağır nə ti cə si ki mi 
müasir Azər bay can tor paq la rı nın 
20 faiz dən ço xu er mə ni tap da ğı 
al tın da dır. Təəs süf ki, dün ya ic ti-
maiy yə ti bu ta ri xi haq sız lı ğa su-
sur, ye rin dən-yu va sın dan di dər-
gin düş müş bir mil yon dan ar tıq 
soy da şı mı zın ta le yi nə bi ga nə lik lə 
ya na şır, er mə ni lə rin iş ğal et dik lə ri 
əra zi lə ri miz də soy qı rı mı, et nik tə-
miz lə mə tö rət dik lə ri nə göz yu mur.

Bəs, gö rə sən, ta ri xən er mə ni lə rin 
dün ya da bu “he ge mon lu ğu nun” 
sə bə bi nə dir?! Bu sual üzə rin də dü-
şün mə yə də yər. Əs lin də er mə ni lə-
ri is ti qa mət lən di rən, bəd əməl lə ri-
ni ma liy yə ləş di rən xa ric də ya şa yan 
və ki fa yət qə dər mad di im kan la ra, 
nü fu za, tə sir et mək im ka nı na ma-
lik olan er mə ni lob bi si, dias po ra sı 
yüz lər lə si ya si, ic ti mai və s. təş ki-
lat lar dır. On lar han sı si ya si, ic ti-
mai təş ki la ta mən sub olur lar sa-ol-
sun lar “bö yük Er mə nis tan” mi fi  ni 
real laş dır maq üçün hə min föv qəl-
döv lət lə rin “Şərq si ya sə ti” nin real-
laş dı rıl ma sın da əvə zo lun maz alət 
və va si tə ki mi öz lə ri ni təq dim, təs-
diq edir lər.

Bu gün lər də ar xiv ma te rial la rı-
nı araş dı rar kən 48 il bun dan qa baq 
Ye re van da nəşr olun muş bir qə zet 
diq qə ti mi zi cəlb et di. Er mə nis tan 
Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko-
mi tə si nin, Er mə nis tan SSR Ali So-
ve ti nin və Na zir lər So ve ti nin or qa-
nı “Kom mu nist” qə ze ti nin 12 ap rel 
1967-ci il ta rix li nöm rə si nin (rus di-
lin də) 3-cü sə hi fə sin də ta rix elm lə-
ri na mi zə di T.Dramb ya nın er mə ni 
Daş nak süt yun par ti ya sı nın Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si il lə rin də (1941-
1945) gös tər di yi “qəh rə man lıq lar-
dan” bəhs edən “Daş nak lar fa şiz min 
xid mə tin də” (“Daş na ki na sluj be fa-
şiz ma”) mə qa lə si dərc olu nub.

Er mə ni ali mi nin yaz dı ğı na gö rə, 
Er mə nis tan dan məq səd li şə kil də 
kö çüb get miş er mə ni lə rin ən irə li-
də ge dən si ya si-hər bi, hətt  a ter ror 
və təx ri bat çı təş ki lat la rın dan olan 
Daş nak süt yu nun li der lə ri “xalq 
əley hi nə öz si ya sə ti ni da vam et di-
rir di lər. İlk vaxt lar di gər mil lət çi-
bur jua təş ki lat la rı və ağ mü ha cir-
lər lə bir lik də So vet Er mə nis ta nı ilə 
xa ri ci er mə ni ko lo ni ya la rı ara sın-
da kı əmə li əla qə lə rin qu rul ma sı na 
ma ne ol ma ğa ça lı şır dı lar. Bu məq-
səd lə daş nak təb li ğat çı la rı Er mə-
nis tan da kı So vet ha ki miy yə ti nə şər 
at ma ğa... ça lı şa raq ge niş an ti so vet 
təş vi qa tı na əl at mış dı lar”.

Hə min il lər də təş ki la tın li der lə ri 
an ti mil li fəaliy yə ti da vam et dir miş, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ərə fə sin-
də və mü ha ri bə döv rün də on lar 
tam qə tiy yət lə bü tün bə şə riy yə tin 
ən qa tı düş mə ni olan Hit ler fa şiz mi 
tə rə fi  nə keç miş di lər. Daş nak la rın 
bu ad dı mı da tə sa dü fi  de yil di. On-
lar hə lə 1935-ci il dən, ye ni Al ma ni-
ya da fa şizm ha ki miy yə ti bər qə rar 
ol duq dan dər hal son ra ümid lə ri ni 
al man fa şiz mi nə bağ la ma ğa baş la-
mış, məhz bu ci na yət kar, qa ni çən 
qüv və nin köl gə sin də dal da lan ma-
ğa cəhd gös tər miş di lər.

Qə zet ya zır ki, o döv rün daş nak 
qə zet lə ri hit ler çi lə rin ci na yət kar 
plan la rı nı tə rifl  ə mə yə, on la rın tə-
ca vüz kar niy yət lə ri nə haqq qa zan-
dır ma ğa, Av ro pa da kı qan lı “ye ni 
qay da-qa nun”u “de mok ra ti ya nın 
ən yük sək for ma sı” ki mi qə lə mə 
ver mə yə ça lı şan mə qa lə lər sa rı dan 
ka sad lıq çək mir di. Mə qa lə lə rin 
ək sə riy yə tin də ye ni dün ya mü ha-
ri bə si nin baş la na ca ğı təq dir də Er-
mə nis tan da kı So vet qu ru lu şu nun 
dev ril mə si üçün əl ve riş li şə raitin 
ya ra na ca ğı fi k ri açıq-ay dın söy lə ni-
lir di. ABŞ-da məs kun laş mış daş nak 
li der lə ri nin or qa nı olan “Ay re nik” 
qə ze ti bu ist qa mət də təb li ğat işi ni 
da ha yük sək sə mə rə li lik lə apa rır-
dı. Xa ric də ki er mə ni ic ti maiy yə tin-
də ya ra na bi lə cək bü tün şüb hə lə rə 
son qoy maq üçün daş nak li der lə ri-
nin əsl niy yət lə ri və məq səd lə ri ni, 
xü su sən on la rın “ələ dü şən si ya si 
im kan lar dan” da ha yax şı is ti fa-
də et mək me tod la rı nı bə yan edən 
“Ay re nik” qə ze ti 1939-cu ilin iyul 
ayın da ya zır dı: “Əgər Al ma ni ya ilə 
Ya po ni ya So vet İtt  i fa qı na hü cum 
et sə lər, Daş nak süt yun So vet İtt  i fa-
qı nın düş mən lə ri sı ra sın da ola caq”.

1941-ci il iyu nun 22-də Hit ler Al-
ma ni ya sı nın So vet İtt  i fa qı na qə fi l 
hü cu mu o dövr də bu öl kə də ya şa-
yan bü tün xalq la rı də rin dən sar-
sıt dı ğı, min lər lə in sa nın ölü mü nə 
sə bəb ol du ğu hal da, bu xalq la rın 
ta le yi nə bi ga nə lik lə ya na şan, ilk 
növ bə də er mə ni ma raq la rı nı gü dən 
daş nak li der lə rin dən bi ri Ru ben 
Dar bin yan “Ay re nik”də ya zır dı: 

“Xoş bəxt lik dən So vet hö ku mə ti o 
qə dər qüd rət li de yil ki, Al ma ni ya-
nı dar ma da ğın edə bil sin və da xi-
lən o qə dər güc lü de yil ki, uzun 
müd dət al man zər bə lə ri nə tab gə-
ti rə bil sin”. Qə zet mü ha ri bə nin ilk 
il lə rin də bu is ti qa mət də təb li ğa tı nı 
“uğur la” da vam et di rir, öz sə hi fə-
lə rin də sis te ma tik ola raq “Kreml 
ha ki miy yə ti”nin tez lik lə sü qu tu, 
SS Rİ-nin məhv ola ca ğı haq qın da 
proq noz lar ve rir, ic ti maiy yə ti hit-
ler çi lə ri dəs tək lə mə yə ça ğı rır dı.

Ta rix elm lə ri na mi zə di T.Dramb-
yan da ha son ra ya zır: “...daş nak li-
de ri Ar sak Ca mal ya nın Pa ri sə, Ber-
li nə, Qa hi rə yə sə fər lə ri, elə cə Xalq 
So sialist Par ti ya sı nın Nürn berq də-
ki qu rul ta yın da iş ti ra kı ne cə? Bəs 
Alek sandr Xa tis ya nın iş ğal olun-
muş Şərq tor paq la rın da hə lə 1940-cı 
il də na zir tə yin olu na raq Ber lin də ki 
daş nak baş çı la rı ilə sıx ün siy yə tə 
gi rən, on lar la “Er mə ni mil li şu ra-
sı”nın ya ra dıl ma sı ba rə də ra zı lı ğa 
gə lən fa şist Alf red Ro zen berq lə ya-
zış ma sı? Bəs daş nak la rın Ru mı ni ya, 
Bol qa rıs tan, Yu na nıs tan, Fran sa və 
Al ma ni ya nın özün də al man iş ğal çı 
ida rə lə ri və on la rın oyun caq re jim-
lə ri lə sıx əmək daş lı ğı?

De mə li, daş nak baş çı la rı və on-
la rın “or qa nı” al man fa şist lə ri lə 
öz əla qə və əmək daş lıq la rı nı əbəs 
ye rə in kar et mə yə ça lı şır lar. Bu 
cə nab lar nə qə dər is tə sə lər də, öz-
lə ri nin yaz dıq la rı nı - ta ri xi fakt la rı 
in kar et mək iq ti da rın da de yil lər”.

İdeolo ji təb li ğat dan əla və, daş-
nak lar Hit ler or du su nun tər ki bin-
də vu ruş muş və müəl li fi n yaz dı ğı 
ki mi, “On la rı Ber li nə So vet adı al-
tın da olan hər şe yə nif rət, Hit le rə, 
onun So vet İtt  i fa qı na və de mə li, So-
vet Er mə nis ta nı na qar şı ci na yət kar 
mü ha ri bə yə xid mət et mək cəh di 
gə tir miş di. On lar bü tün ci na yət-
kar əməl lər də, o cüm lə dən Ges ta-
po ilə açıq əmək daş lıq da və So vet 
or du su nun 1942-ci il də mü vəq qə ti 
ge ri yə çə kil di yi gün lər də əsir düş-
müş er mə ni hər bi əsir lə rin hə də-
lər və şan taj la gə ti ri lə rək “Er mə ni 
mil li le gionu”nun təş kil olun ma-
sın da hit ler çi lə rə kö mək edir di lər”.

Daş nak fı rıl daq çı la rı nı Av ro pa nın 
hər ye rin dən, er mə ni ali min yaz dı-
ğı ki mi, Dro nu Ru mı ni ya dan, Nj de-
ni Bol qa rıs tan dan, Gül xan dan ya nı, 
Pa paz ya nı, Xa tis ya nı, Baq da sar ya nı 
Fran sa dan və Ter-Tov mas ya nı Bel-
çi ka dan Ber li nə top la yan qüv və nə 
idi? On la rı Hit le rin ci na yət kar yu va-
sın da nə bir ləş di rir di? Nə üçün in di 
dün ya ya ta rix öy rə dən er mə ni lər az 
qa la ila hi ləş dir dik lə ri daş nak li der-
lə ri nə bu ci na yət kar lıq la bağ lı sual 
ver mir lər, on la rı xə ya nət də gü nah-
lan dır mır lar? De mə li, dün ya ya ağa-
lıq et mək, des pot bir qu ru luş ya rat-
maq cəh di ni dəs tək lə mək, daş nak lar 
üçün mil li mə na fe lər dən qat-qat 
üs tün dür. Min lər lə in sa nın cə sə di 
üzə rin dən ke çə rək nə yin ba ha sı na 
olur sa-ol sun ha ki miy yə tə gəl mək 
niy yə tin də olan bir par ti ya özü nü 
nə də rə cə də və tən pər vər, de mok ra-
tik ad lan dı ra bi lir? Mə gər er mə ni lər 
Daş nak süt yu nun ta ri xi nin bu sə hi fə-
sin dən xə bər siz dir lər?! Mə gər xal qın 
be lə bir ta ri xi sı na ğı qar şı sın da şəx si 
id dialar dan əl çək mək, kö mək gös-
tər mək və ya heç ol ma sa seyr çi möv-
qe tut maq da müm kün de yil di?! 
Xalq la rın bəd bəxt lik lə ri üzə rin də öz 
xoş bəxt li yi nə qo vuş maq is tə yən lə-
rin bu hə rə kə ti nə nə ad ver mək olar?

Əl bətt  ə, bu ra da bir hə qi qət var: 
er mə ni lər ha ra da ya şa yır lar sa- ya şa-
sın lar - is tər Fran sa da, is tər Ru si ya-
da, is tər sə də dün ya nın hər han sı bir 
məm lə kə tin də əsl si ma la rı nı pər də-
lə yə rək ya şa dıq la rı öl kə yə yox, yal-
nız öz məq səd lə ri nə xid mət et miş 
olur lar. 1918-ci il də Ba kı da 31 mart 
- 1 ap rel soy qı rı mı nı tö rət miş bol şe-
vik S.Şaum yan la Daş nak süt yu nun 
hər han sı li de ri nin, ya xud bu gün-
kü Er mə nis tan pre zi den ti, əli Xo ca lı 
soy qı rı mın da gü nah sız in san la rın 
qa nı na bat mış Serj Sar kis ya nın fər qi 
var mı? Yox! Biz il lər lə, qə ri nə lər lə, 
əsr lər lə bu xə ya nə tin və ri ya kar lı ğın 
zi ya nı nı çək mi şik.Qa pı sı nın ağ zın da, 
süf rə si nin qı ra ğın da bu gün er mə-
ni lə rə yer ayı ran lar gec-tez on la rın 
nan kor lu ğu nun acı nə ti cə lə ri ni gör-
mə li ola caq lar. Çün ki bu, za ma nın 
sı na ğın dan çıx mış bir hə qi qət, is ba ta 
eh ti ya cı ol ma yan bir ak siom dur...

İn di Dağ lıq Qa ra bağ da və iş ğal 
et dik lə ri Azər bay can tor paq la rın-
da iy rənc plan la rı nı hə ya ta ke çi-
rən nan kor er mə ni lər xa ric də ki 
dias po ra la rı, lob bi lə ri və iki li stan-
dart lar la çı xış edən lər tə rə fi n dən 
dəs tək lə nir lər. Əs lin də on la ra ya rı-
yan bü tün mən fur əməl lə ri dəs tək-
lə mək Daş nak süt yun par ti ya sı nın 
ənə nə si dir. Be lə ki, T.Dramb yan 
mə qa lə də ta ri xi fakt la ra is ti nad 
edə rək ya zır: “Er mə ni mil li şu ra-
sı nın yer ləş di yi Ber li nin özün də 
on la rın kəş fi y yat, təb li ğat, pro to-
kol və s. şö bə lə ri nə ma lik ol muş 
“Fer bin dungss tab” ad lı özü nün 
əla qə or qa nı ilə bir lik də daş nak-
lar möv cud ol du ğu üç il ər zin də 
Ber lin də ki tü tün fab ri ki nin sa hib-
kar la rı Alf red Mu rad yan və qar-
da şı tə rə fi n dən ma liy yə ləş di ril miş 
“Ayas tan” (“Er mə nis tan”) qə ze ti ni 
nəşr edir di lər. Bu fa şist qə ze ti nin 
sə hi fə lə rin də sis te ma tik ola raq qa tı 
mil lət çi və an ti so vet təb li ğa tı apa-
rı lır dı.Bir qay da ola raq, əgər be lə 
de mək olar sa, bu “or qa nın” re dak-
si ya he yə ti nin bü tün üzv lə ri uy-
dur ma ad la rı üs tün tu ta raq öz əsl 
ad la rı ilə im za qoy mur du lar.Öz-
öz lü yün də hə min fakt əhə miy yət-
siz ol sa da, sə ciy yə vi dir.Re dak si ya 
he yə tin də olan daş nak təb li ğat çı la-
rı oxu cu la rı nın on la ra “tə şək kür et-
mə yə cə yi”ndən qorx ma la rı na gö rə 
yox, er mə ni ol ma la rı, al man lar 
udu zar sa, möv qe lə ri ni də yiş mə lə ri 
məq sə di lə öz ad la rı nı yaz maq dan 
çə ki nir di lər.

Məhz bu “or qan” Dro nun daş-
nak le gioner lə ri və on la rın al man-
fa şist hi ma yə dar la rı So vet İtt  i fa qı 
hü dud la rın dan qo vu la na qə dər 
al man iş ğal çı la rı ilə bir lik də Pya-
ti qorsk, Kis lo vodsk, Mi ne ral nı-
ye Vo dı ve Kras no dar da az ğın lıq 
edən “Dro nun er mə ni qo çaq la-
rı”na bol-bol “mə nə vi qi da” ve-
rir di.

İkin ci Dün ya mü ha ri bə si Al ma-
ni ya nın, da ha doğ ru su, fa şiz min 
məğ lu biy yə ti ilə so na yet di.Bu gü-
nün özün də be lə al man xal qı ta ri-
xi nin bu utanc ve ri ci döv rü nə gö rə 
ca vab ver mə li olur. La kin tə zad 
do ğu ran fakt odur ki, in di vax ti-
lə fa şiz mi, Hit ler si ya sə ti ni dəs-
tək lə yən Daş nak süt yun par ti ya-
sı, da ha də qiq ifa də et sək, er mə ni 
neona siz mi dün ya ic ti maiy yə ti nin 
göz lə ri önün də ekst re mist ter ror, 
soy qı rım, iş ğal çı lıq si ya sə ti ni nəin-
ki “uğur la” da vam et di rir, hətt  a 
dün ya nın apa rı cı öl kə lə ri nin bir 
çox si ya sət çi lə ri tə rə fi n dən mü da-
fi ə olu nur...

Ta rix unu du lur mu?! Ta ri xi olay-
lar ört-bas dır edi lir mi?! Er mə ni 
daş nak la rı nın bü tün dün ya ya yö-
nəl miş ci na yət kar əməl lə ri ni an-
la maq üçün sa də cə is ti nad edi lən 
mə qa lə yə diq qət ye tir mək ki fa yət-
dir.

İn di er mə ni lə rin hə rə kət lə ri nə 
göz yum maq la, ta ri xi hə qi qət lə ri 
sax ta laş dır maq la, baş ver mə yən 
“er mə ni soy qı rım la rı”nı dəs tək-
lə mək lə və s. ki mi er mə ni pə rəst 
möv qe tut maq la, on la rı dəs tək lə-
yən hə min si ya si güc lər əs lin də 
bə şə riy yə ti da ha bir uçu rum - fa-
şizm dən da ha be tər şo vi nist, bar-
bar, mo noet nik er mə ni neona siz mi 
təh lü kə si ilə üz-üzə qo yur lar.

Bu da sü but. Ha zır da müasir Er-
mə nis tan da al man ver max tın da 
xid mət edən ge ne ral Nj de və Dro, 
di gər ter ror çu lar və qul dur lar mil li 
qəh rə man dır lar, on la rın təc rü bə lə-
ri dərs lik lər də təd ris olu nur.

Ağa hü seyn ŞÜ KÜ ROV
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Er mə ni neona siz mi:Er mə ni neona siz mi:Er mə ni neona siz mi:

fa şizm dən da ha təh lü kə li
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Keçmişdəki 
gələcək

Pro loq
Bəl kə də mən ka sıb bir əkin çi nin 

ailə sin də do ğul say dım in di ya za-
caq la rım da ha cəl be di ci olar dı. Hər 
hal da hə rə nin öz hə qi qə ti var. Hət-
ta o hə qi qət baş dan-aya ğa ya lan 
ol sa be lə. Mə nim hə qi qə tim on dan 
iba rət dir ki, ix ti sas ca jur na list olan 
mə mur ailə sin də do ğul mu şam. 
Özüm də he sab edi rəm ki, hər kəs 
do ğul du ğu ailə ni doğ rult ma lı dır. 
Və bu ya lan hə qi qət de yil...

İlin tut fəs li
...Əkiz qar da şım la mən or ta 

mək tə bi əla qiy mət lər lə oxu yub 
qur ta ra ca ğıq. Am ma Ata mız və 
Ana mız (son ra dan da bö yük qar-
da şı mız və ba cı mız) ki mi uni ver si-
tet də təh sil al maq ar zu muz uzun 
müd dət ürə yi miz də qa la caq. Çün-
ki bu nun üçün nor mal bi lik yox, 
yax şı pul la zım ola caq. Ailə miz 
im kan sız ol ma sa da ana mız bi zi 
pul la adam et mək is tə mə yə cək... 

Ona gö rə də mən tez lik lə əs gər-
li yə ge də cəm. Son ra qa yı dıb ra yo-
nu muz da kı tex ni ku mu fərq lən mə 
dip lo mu ilə bi ti rə cəm. Bir müd dət 
mə na sız bir za vod da mü hən dis iş-
lə yə cəm. Az son ra Azər bay can müs-
tə qil döv lət ola caq. Ar dın ca Ru si ya 
er mə ni lə rin əli ilə ma ha lı mı zı iş ğal 
edə cək, ev- eşi yi mi zi yan dı ra caq. 
Ailə miz qo hum la rı mı zın şə hə ri nə 
- Ba kı ya kö çüb məc bu ri köç kün hə-
ya tı ya şa ya caq. Ailə yə kö mək et mək 
üçün hə min döv rün gə lir li pe şə lə rin-
dən sa yı lan də ri gö dək cə tik mə yi öy-
rə nib bir müd dət ge cə lər sə hə rə dək 
yat ma ya cam (adam ailə də di gər lə-
ri nə nis bə tən bir az ca çox pul qa za-
nan da, ev də uca dan da nı şa bil mir 
ki, bir dən bu nu qa zan cı nın sən də 
ya rat dı ğı tə kəb bür ki mi qə bul edib 
in ci yər lər. Göz dən dü şər sən yə ni)...

 ...Son ra nə ha yət ki, ar zu ma ça-
ta cam. Mə həm məd Əmin Rə sul za-
də adı na Ba kı Döv lət Uni ver si te ti-
nin jur na lis ti ka fa kül tə si nə da xil 
olub, ora nı fərq lən mə dip lo mu ilə 
bi ti rə cəm. Oxu du ğum müd dət də 
mə nə mad di cə hət dən əkiz qar da-
şım dəs tək ola caq. Son ra lar qar da-
şım uni ver si te tin hü quq fa kül tə-
sin də təh sil alar kən mən də onun 
üçün nə lər sə et mə yə ça lı şa cam...

Bun lar ar tıq hə ya tı mın jur na list 
döv rü nə tə sa düf edə cək. Son ra 
ailə qu ra cam. Oğ lum ola caq. Son-
ra bö yük qar da şım mü ha ri bə nin 
və köç kün lü yün fə sad la rı nın ya-
rat dı ğı ruh düş kün lü yün də ölə-
cək. Son ra Anam bu dərd lə ölə cək. 
Mən sə heç nə yə təs lim ol ma dan 
elə hey ha ra sa ge də cəm, ge də cəm, 
ge də cəm...

Bü tün bun lar 2013-cü ilə qə dər 
baş ve rə cək ha di sə lər dir: Bö yük 
bir his sə si məm lə kə ti min iş ğa lı y la 
bağ lı köç kün lük hə ya tı nın pa yı na 
dü şə cək və mən də ya şa maq his si-
ni güc lən dir mək dən baş qa əlin dən 
bir şey gəl mə yə cək uğur lu, uğur-

suz hə yat ha-
d i  s ə  l ə -

ri...

Epi loq
Hə lə lik sə 1976-cı ilin yay tə ti li-

dir. Mə nim cə mi on ya şım var və 
üçün cü sin fi  bi tir mi şəm. Üç ya şım 
olar kən otuz  sək kiz  ya şın da qə fi l 
və fat et miş ata mın hə lə sağ lı ğın da 
xey li son ra nı dü şü nüb al dı ğı ba-
ha lı pal tar la rı ge yi nir, gah evi mi-
zin da mın dan tap dı ğım Jül Ver nin 
la tın qra fi  ka lı ki tab la rı nı, gah da 
ana mı zın ki tab do la bı nın əli miz 
ça tan rə fi  nə düz dü yü ki ril qra fi  ka-
lı Mark Tven, Ko nan Doy lun əsər-
lə ri ni oxu yur, bö yük ağ ka ğız la ra 
sent yabr da mək tə bin ədə biy yat 
ka bi ne ti nin di va rın dan ası la caq 
Ni za mi nin, Fü zu li nin port ret lə-
ri ni çə kir, dost la rım la mə həl lə də 
oy na yır - bir söz lə adə tən pən cə-
rə lə rin dən hə yə tə piano sə si ya yı-
lan üç mər tə bə li keç miş bəy evin-
də Anam, ba cım və qar daş la rım la 
bir lik də cid di bir qay ğı sı ol ma dan 
ya şa yı ram…

+On suz ol mur...
Anam bi lir di ki, onu də li cə si nə se vi-

rəm. Və bi lir di ki, bu çox təh lü kə li bir 
sev da dır. Ona gö rə də və fa tın dan təx-
mi nən il ya rım əv vəl dən baş la dı mə-
ni yox lu ğu na ha zır la ma ğa. Ax şam lar 
ey van da da ya nıb ha va alır, da nı şır dı: 

- Mə nə bir şey ol sa, pis ol ma.
- Bi li rəm.
- Sən pis ol san, mən də pis ola cam.
- Ol ma ram. 
Bir müd dət son ra ax şam ey van-

da ye nə ey ni möv zu. Özü də bir dən 
baş la yır dı da nış ma ğa. Çox gü man 
ki, için də xey li dü şü nür, tə səv vür 
edir və gər gin li yi ar tan da dil lə nir di: 

- Ar xa yın olum mu ki, mə nə bir 
şey ol sa, sə nə bir şey ol ma ya caq? 

- Hə. Am ma qor xu ram. 
- Mən də qor xu ram. 
- Nə dən? 
- Mə nə bir şey ol sa 

döz mə yə cə yin dən...
Boy nu nu qu caq la yıb öpür düm, əgər 

ayaq la rı nı ov mur dum sa. Əv vəl ki ki mi, 
qol la rı mın ara sın da çox qa la bil mir di. 
Nə fə si da ra lır dı. Be lə cə, ge cə də bir ne-
çə də fə ey va na çı xır dıq. O su san da mən 
ürə yim də bi na nın hə yə tin də da ya nan 
ma şın la rı sa yır dım. Son ra lar bil dim ki, 
o da  sa yır mış. Bir də fə qə fi l dən so ruş-
muş dum ki, “ne çə di?”.  Anın da ca “otu z 
al tı” de yə ca vab ver di. Am ma düz say-

ma mış dı. Otuz  sək kiz idi. 
Sa də cə iki ma şın 

ağa cın ar xa-
sın day dı...

Üzü mə bax ma dan so ruş muş du:
- Sən də ne çə di?
- Otuz  sək kiz
- Ni yə sa yır dın? 
- Fik ri mi da ğıt maq üçün. 
- Söz ve rir sən mi ki, pis ol ma ya caq san?
- Hə, Ana, ar xa yın ol. 
- Hə min vaxt əlin də nə işin ol sa, 

onu ya rım çıq sax la maz san, bi lim 
ki, özü nü ida rə edə bi lir sən...

Boy nu nu qu caq la yır dım. Ürə-
yim də de yir dim, heç nə alın ma ya-
caq. Mən sən siz ola bil mə rəm...

Am ma ol dum. Hətt  a yas ma ğa rın-
dan çı xıb işə də get dim. Va cib işim 
ya rım çıq qal ma sın de yə. İçim də se vi-
nir dim ki, mən bu nu da ba car dım.....

İn di mən dən qa baq ölə cək dost-
ta nı şa tap şı rı ğım var: Ana mı ta pın, 
de yin ki, mə nə bir şey ol ma yıb. 
De yin ki, mən  yax şı yam...

Am ma mən yax şı de yi ləm. Yox lu-
ğu nun içim də ya rat dı ğı boş luq get dik-
cə bö yü yür. Sən de mə ba car ma mı şam.

On suz ol mur.... 
Və mə nə nə sə olur...  

Mə ni qo yub ge dən 
qa dın lar... 

Nə nə mi ha mı dan çox mən 
is tə yir dim.

Elə o ölən də də ha mı dan çox 
mən ağ la mış dım.

Ölü mün dən bir müd dət son ra tez-
tez yu xu ma gir mə yə baş la dı. Üç qat 
tu ma nı əy nin də, yun şa lı be lin də, 
hök mü si fə tin də. Hər də fə də bir 
tə pə nin üs tü ilə ha ra sa ge dir di. 
Gö rən ki mi ça ğı rır dım, da ya nır-
dı. “Mə ni də özün lə apar” - de yib 
ayaq ya lın qa çır dım ona tə rəf. 
Gü lüb “Nə nən qur ban, get ayaq-
qa bı la rı nı ge yin, gəl”, - de yir di.

Hər də fə də ayaq qa bı la rı mı 
ge yi nib qa yı dan da gö rür düm 
nə nəm yox dur, ge dib.

On da mən uşaq idim. Üçün-
cü si nif də oxu yur dum. Bir ge cə 
ha mı dan xəl vət ayaq qa bı la rım 
aya ğım da yat dım. Yat dım ki, 
nə nəm gə lən də ona qo şu lub 
ge də bi lim...

O ge cə dən nə nəm bir 
də heç vaxt yu xu ma 
gəl mə di...

Mən ana mı ha mı dan 
çox is tə yir dim. Elə onun nə 
vaxt sa ölə cə yin dən də ha mı dan 
çox qor xur dum.

Bir gün anam öl dü...
Ölü mün dən bir müd dət son ra 

za man-za man yu xu ma gəl mə yə 
baş la dı.

Av to bus da gö rü rəm onu. Da ya-
na caq da av to bus da ya nır, or ta qa-
pı lar açı lır, ana mı gö rü rəm. Qa pı 
ilə üz bəüz otu ra caq da, üzü da ya-
na ca ğa sa rı otu rub. Əy nin də qa ra 
do nu, çiy nin də qəh və yi yay lı ğı, 
di zi nin üs tün də qa ra çan ta sı...

Tez av to bu sa qal xı ram. Hal-əh-
val edib, on dan çox ni ga ran ol du-
ğu mu de yi rəm.

“Mən dən ni ga ran ol ma. Or da 
yax şı ba xır lar mə nə. Ça yı mı-çö rə-
yi mi vax tın da ve rir lər”-de yir.

Am ma mən əl çək mi rəm: “yox, 
ni ga ran qa lı ram, sə nin lə ge də cəm” 
- de yib əli mi ci bi mə atı ram. Ba xı ram 
ki, pu lum yox du. “Göz lə gə li rəm”- 
de yib tə lə sik av to bus dan dü şüb pul 
da lın ca qa çı ram. Hər də fə də qa yı dıb 
gö rü rəm ki, anam yox dur, ge dib...

İn di mən uşaq de yi ləm. Heç 
üçün cü si nif də də oxu mu ram.

Am ma hər gün ax şam lar evə gə-
lən də ci bim də ki bü tün pul la rı çı xar-
dıb ki tab rə fi  nə qo yu ram.  Qor xu ram 
anam ci bim də pul ol du ğu nu bi lib bir 
də yu xu ma gəl məz....

Ta va
Za ra fat edi rəm əzi zim-de mək 

is tə yir dim ki, işıq lar sön dü..
Ayı lan da özü mü çar pa yı da, hə-

ki mi ba şı mın üs tün də gör düm. Na-
şa tır spir ti da dır dı dün ya. Bir az əv-
vəl ar va dı mın al nı ma ge yin dir di yi 
ta va in di qay na na mın əlin də idi. 

- Doğ ru dan baş qa ailən də 
var-de yə ba ğı rıb göz lə ri ilə mə ni 
par ça la yır dı. 

- Yox ay ana, nə baş qa ailə, mən 
za ra fat edir dim - ya zıq-ya zıq 
gü lüm sün düm. 

- Ə dəy yus, bir za ra fa tı ne çə də fə 
edər lər!!!

İşıq lar ye nə sön dü.
Ayı lan da özü mü dö şə mə də, hə-

ki mi ya nım da al nı şiş miş hal da 
otu ruq lu, qay na na mı isə çar pa yı-
da al nın da yaş dəs mal uzan mış 
gör düm. Ta va hə kim lə mə nim 
aram dan ye rə dü şüb qal mış dı. 

Sə nə nə ol du? - hə kim dən so ruş dum.
Hə kim inil də yə rək:
- Sən özün dən ge dən dən son ra 

mən qay na na na izah et mə yə ça lış dım 
ki, ta va ilə ada mın ba şı na nəin ki iki 
də fə, heç bir də fə də vur maq ol maz.

Qay na nan da de di ki, bəs adam be-
lə ax maq za ra fa tı iki də fə edə bi lər?! 

De dim elə məz, əl bətt  ə, elə məz. 
So ruş du bəs bu ni yə edir?! Bil mə-
dim de dim ki, bəl kə heç za ra fat et-
mir bu ya zıq...

- Hə, elə cə də de din?-hə kim dən 
so ruş dum. 

- De dim. 
Son ra nə ol du? 
- Son ra işıq lar son dü..
Hə kim ca vab ver di və de di ki, 

“ayı lan da gör düm dö şə mə də sə-
nin ya nın da uzan mı şam, al nım da 
od tu tub ya nır”.

Gül mək mə ni tut du. Özü mü 
bir tə hər sax la ma ğa ça lı şır dım ki, 
hə kim:

- Sən Al lah baş qa ailən də var, 
elə mi? 

-Yox əş şi, - de dim - heç bir baş qa 
ailəm, ar va dım, fi  lan yox dur. Olan 
elə bun lar dır!

Bəs on da tez-tez ni yə - baş qa 
ailəm də var - de yir sən ar va dı na, 
ya zıq de yil? 

Hə ki mə ba xıb-ləz zət elə yir, ona gö-
rə-de miş dim ki, işıq lar ye nə sön dü. 

Bu də fə ta va nı al nı ma hə kim 
ge yin dir di. Özü də bir də fə lik. O 
vaxt dan işıq lar da ha yan mır. İn di 
ax şam lar ha va sə rin lə yən də ki çik 
oğ lum mə ni it ki mi park da gəz-
di rir, son ra otu ra caq la rın bi rin də 
otur dub sor ğu- sual edir:

- Ata, mən o bi ri ba cı-qar da şı mı 
nə vaxt gö rə cəm bəs? 

De yi rəm, ye nə baş la ma də. Ada ma 
ne çə də fə de yər lər, heç bir ba cı, qar da-
şın, ümu miy yət lə baş qa ailə yox dur....

Ara da ev də də mə ni bu cür sor-
ğu-suala tu tur lar. Am ma da va sız-
şa va sız, sa kit, bir az da sı ğal la ya raq. 
Nə qə dər and-aman elə səm də inan-
mır lar, baş qa ailə min ol ma ma sı na. 

- Axı ne cə ol ma ya bi lər?! Sən 
o ailən dən öt rü göz lə rin dən 
keç mi sən-de yir lər...

Am ma öz ara mız dı, ta va ilə vu-
rul maq mə nə düş dü. Göz lə ri min 
işı ğı nı itir səm də, az-çox qay ğı və 
hör mət qa za na bil dim... 

Əs lin də hər dən - baş qa ailəm var 
– de yər kən də ev də ki lə ri çı xıb ge-
də cə yim lə qor xu dub mə nə bir az ca 
say ğı gös tər mə lə ri ni is tə yir dim. Sa-
də cə hör mət, baş qa heç nə... 

Eh, de yi rəm ada mın, yo lun da 
göz lə rin dən ke çə si bir ailə si 

olay dı...

On suz ol mur.... 
Və mə nə nə sə olur...  anam ci bim də pul ol du ğu nu bi lib bir 

də yu xu ma gəl məz....

İlqar Rəsulun 
hekayətlərinan da, ev də uca dan da nı şa bil mir 

ki, bir dən bu nu qa zan cı nın sən də 
ya rat dı ğı tə kəb bür ki mi qə bul edib 
in ci yər lər. Göz dən dü şər sən yə ni)...

 ...Son ra nə ha yət ki, ar zu ma ça-
ta cam. Mə həm məd Əmin Rə sul za-
də adı na Ba kı Döv lət Uni ver si te ti-
nin jur na lis ti ka fa kül tə si nə da xil 
olub, ora nı fərq lən mə dip lo mu ilə 
bi ti rə cəm. Oxu du ğum müd dət də 
mə nə mad di cə hət dən əkiz qar da-
şım dəs tək ola caq. Son ra lar qar da-
şım uni ver si te tin hü quq fa kül tə-
sin də təh sil alar kən mən də onun 
üçün nə lər sə et mə yə ça lı şa cam...

Bun lar ar tıq hə ya tı mın jur na list 
döv rü nə tə sa düf edə cək. Son ra 
ailə qu ra cam. Oğ lum ola caq. Son-
ra bö yük qar da şım mü ha ri bə nin 
və köç kün lü yün fə sad la rı nın ya-
rat dı ğı ruh düş kün lü yün də ölə-
cək. Son ra Anam bu dərd lə ölə cək. 
Mən sə heç nə yə təs lim ol ma dan 
elə hey ha ra sa ge də cəm, ge də cəm, 
ge də cəm...

Bü tün bun lar 2013-cü ilə qə dər 
baş ve rə cək ha di sə lər dir: Bö yük 
bir his sə si məm lə kə ti min iş ğa lı y la 
bağ lı köç kün lük hə ya tı nın pa yı na 
dü şə cək və mən də ya şa maq his si-
ni güc lən dir mək dən baş qa əlin dən 
bir şey gəl mə yə cək uğur lu, uğur-

suz hə yat ha-
d i  s ə  l ə -

ri...

Anam bi lir di ki, onu də li cə si nə se vi-
rəm. Və bi lir di ki, bu çox təh lü kə li bir 
sev da dır. Ona gö rə də və fa tın dan təx-
mi nən il ya rım əv vəl dən baş la dı mə-
ni yox lu ğu na ha zır la ma ğa. Ax şam lar 
ey van da da ya nıb ha va alır, da nı şır dı: 

- Mə nə bir şey ol sa, pis ol ma.
- Bi li rəm.
- Sən pis ol san, mən də pis ola cam.
- Ol ma ram. 
Bir müd dət son ra ax şam ey van-

da ye nə ey ni möv zu. Özü də bir dən 
Bir müd dət son ra ax şam ey van-

da ye nə ey ni möv zu. Özü də bir dən 
Bir müd dət son ra ax şam ey van-

baş la yır dı da nış ma ğa. Çox gü man 
ki, için də xey li dü şü nür, tə səv vür 
edir və gər gin li yi ar tan da dil lə nir di: 

- Ar xa yın olum mu ki, mə nə bir 
şey ol sa, sə nə bir şey ol ma ya caq? 

- Hə. Am ma qor xu ram. 
- Mən də qor xu ram. 
- Nə dən? 
- Mə nə bir şey ol sa 

döz mə yə cə yin dən...
Boy nu nu qu caq la yıb öpür düm, əgər 

ayaq la rı nı ov mur dum sa. Əv vəl ki ki mi, 
qol la rı mın ara sın da çox qa la bil mir di. 
Nə fə si da ra lır dı. Be lə cə, ge cə də bir ne-
çə də fə ey va na çı xır dıq. O su san da mən 
ürə yim də bi na nın hə yə tin də da ya nan 
ma şın la rı sa yır dım. Son ra lar bil dim ki, 
o da  sa yır mış. Bir də fə qə fi l dən so ruş-
muş dum ki, “ne çə di?”.  Anın da ca “otu z 
al tı” de yə ca vab ver di. Am ma düz say-

ma mış dı. Otuz  sək kiz idi. 
Sa də cə iki ma şın 

ağa cın ar xa-
sın day dı...

Mə ni qo yub ge dən 
qa dın lar... 

Nə nə mi ha mı dan çox mən 
is tə yir dim.

Elə o ölən də də ha mı dan çox 
mən ağ la mış dım.

Ölü mün dən bir müd dət son ra tez-
tez yu xu ma gir mə yə baş la dı. Üç qat 
tu ma nı əy nin də, yun şa lı be lin də, 
hök mü si fə tin də. Hər də fə də bir 
tə pə nin üs tü ilə ha ra sa ge dir di. 
Gö rən ki mi ça ğı rır dım, da ya nır-
dı. “Mə ni də özün lə apar” - de yib 
ayaq ya lın qa çır dım ona tə rəf. 
Gü lüb “Nə nən qur ban, get ayaq-
qa bı la rı nı ge yin, gəl”, - de yir di.

Hər də fə də ayaq qa bı la rı mı 
ge yi nib qa yı dan da gö rür düm 
nə nəm yox dur, ge dib.

On da mən uşaq idim. Üçün-
cü si nif də oxu yur dum. Bir ge cə 
ha mı dan xəl vət ayaq qa bı la rım 
aya ğım da yat dım. Yat dım ki, 
nə nəm gə lən də ona qo şu lub 
ge də bi lim...

O ge cə dən nə nəm bir 
də heç vaxt yu xu ma 
gəl mə di...

Mən ana mı ha mı dan 
çox is tə yir dim. Elə onun nə 
vaxt sa ölə cə yin dən də ha mı dan 
çox qor xur dum.

Bir gün anam öl dü...
Ölü mün dən bir müd dət son ra 

za man-za man yu xu ma gəl mə yə 
baş la dı.

bir tə hər sax la ma ğa ça lı şır dım ki, 
hə kim:

- Sən Al lah baş qa ailən də var, 
elə mi? 

-Yox əş şi, - de dim - heç bir baş qa 
ailəm, ar va dım, fi  lan yox dur. Olan 
elə bun lar dır!

Bəs on da tez-tez ni yə - baş qa 
ailəm də var - de yir sən ar va dı na, 
ya zıq de yil? 

Hə ki mə ba xıb-ləz zət elə yir, ona gö-
rə-de miş dim ki, işıq lar ye nə sön dü. 

Bu də fə ta va nı al nı ma hə kim 
ge yin dir di. Özü də bir də fə lik. O 
vaxt dan işıq lar da ha yan mır. İn di 
ax şam lar ha va sə rin lə yən də ki çik 
oğ lum mə ni it ki mi park da gəz-
di rir, son ra otu ra caq la rın bi rin də 
otur dub sor ğu- sual edir:

- Ata, mən o bi ri ba cı-qar da şı mı 
nə vaxt gö rə cəm bəs? 

De yi rəm, ye nə baş la ma də. Ada ma 
ne çə də fə de yər lər, heç bir ba cı, qar da-
şın, ümu miy yət lə baş qa ailə yox dur....

Ara da ev də də mə ni bu cür sor-
ğu-suala tu tur lar. Am ma da va sız-
şa va sız, sa kit, bir az da sı ğal la ya raq. 
Nə qə dər and-aman elə səm də inan-
mır lar, baş qa ailə min ol ma ma sı na. 

- Axı ne cə ol ma ya bi lər?! Sən 
o ailən dən öt rü göz lə rin dən 
keç mi sən-de yir lər...

Am ma öz ara mız dı, ta va ilə vu-
rul maq mə nə düş dü. Göz lə ri min 
işı ğı nı itir səm də, az-çox qay ğı və 
hör mət qa za na bil dim... 

Əs lin də hər dən - baş qa ailəm var 
– de yər kən də ev də ki lə ri çı xıb ge-
də cə yim lə qor xu dub mə nə bir az ca 
say ğı gös tər mə lə ri ni is tə yir dim. Sa-
də cə hör mət, baş qa heç nə... 

Eh, de yi rəm ada mın, yo lun da 
göz lə rin dən ke çə si bir ailə si 

olay dı...

+On suz ol mur...
Anam bi lir di ki, onu də li cə si nə se vi- Mə ni qo yub ge dən 

hekayətləri
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Möv la nə yə uza nan əl lər
Möv la nə nin eşq fəl sə fə si öz 

mü hi ti nə, qə li bi nə qə tiy yən sığ-
ma dı. Bu ideolo gi ya əv vəl cə 
Uzaq Şər qə – Hin dis ta na, Çi nə, 
ora dan isə Av ro pa ya ge dib çı xa 
bil di. Möv la nə nin ölü mün dən 
az son ra Əli ad lı hin dis tan lı bir 
arif Kon ya ya gə lə rək onun oğ lu 
və da vam çı sı Sul tan Və ləd lə gö-
rü şür. Bu gö rüş son ra dan Şərq 
dü şün cə ta ri xin də əsl ha di sə yə 
çev ri lir. Rə va yə tə gö rə, o, Kon ya-
da olar kən “Məs nə vi”nin üzü nü 
kö çü rür və onu özü ilə Hin dis-
ta na apa rır. “Məs nə vi” Hin dis-
tan da o qə dər ma raq la qar şı la nır 
ki, ora da “Məs nə vi”yə nə zi rə lər 
yaz maq dəb ha lı nı alır. Mo ğol 
im pe ra to ru Ca han Şa hın qı zı yer-
li alim lə rə “Məs nə vi”yə ye ni dən 
göz gəz dir mə yi və ona nə zi rə lər 
yaz ma ğı tap şı rır. Be lə cə, ki ta bın 
və Möv la nə nin məş hur lu ğu da-
ha da ar tır. Hin dis ta nın in gi lis-
lər tə rə fi n dən  iş ğa lın dan son ra 
“Məs nə vi” in gi lis  di li nə çev ri lə-
rək Av ro pa ya çı xır. O za man isə 
Qərb fəl sə fə si və el mi nin in ti bah 
çağ la rı idi. Bir-bi ri ni əvəz edən 
ix ti ra lar, kil sə yə qar şı vu ru şan 
və mə tin lik lə ayaq üs tə da ya nan 
elm, ye ni ya ra nan fəl sə fi  mək-
təb lər və o mək təb lər dən çı xan 
fi  lo sofl  ar Or ta Əsr Av ro pa sı nın 
ən güc lü ak kord la rı idi. Möv la nə 
isə ar tıq bə zi dü şün cə lə rə gö rə, 
Qərb fi  lo sofl  a rı nı qa baq la mış dı. 
Bu na mi sal ola raq iki nü mu nə ni 
nə zər dən ke çi rək: 

1. Bir çox Qərb fi  lo sofl  a rı ki mi 
XIX əs rin məş hur al man fi  lo so fu 
F.He gel də Möv la nə dən tə sir lə-
nən fi  lo sofl  ar sı ra sın da dır. Qərb 
dü şün cə si nə əla və rəng qa tan 
He ge lin xü su sən də zid diy yət 
fəl sə fə si, məş hur “te zis-an ti te siz 
və sin tez” üç lü yü nün də rin li yin-
də Möv la nə iz lə ri nə rast gəl mək 
müm kün dür. Kon ya nın Səl cuq 
Uni ver si te tin də fəaliy yət gös tə rən 
Möv la nə Araş dır ma çı lar qru pu-
nun mü tə xəs sis lə ri He gel haq qın-
da ya zı lan araş dır ma və təh lil lə rin 
alt qa tın da bö yük su fi  dən əsin ti-
lə ri  mü şa hi də edib lər. Elə hə min 
mə qa lə lər də He ge lin fəl sə fi  dün-
ya gö rü şü nün ana xətt  i ki mi bu te-
zis irə li sü rü lüb: “Bu dün ya və bu 
dün ya nı mey da na gə ti rən, id ra kı-
mı zın möv zu su olan nəs nə lər in-
san zeh nin dən baş qa ta mam baş-
qa bir zeh nin məh su lu ol ma lı dır”. 
Bu cür ya naş ma tə bii ki, Qərb də 
He gel dən də əv vəl, Şərq də isə 
Möv la nə dən də əv vəl möv cud idi. 
Mə sə lə yə bu ra kurs dan yə ni, He-
ge lin məş hur “te zis, an ti te zis və 
sin tez” üç lü yün dən ba xış o qə dər 
də ye ni de yil di. He gel dən hə lə beş 
əsr əv vəl Möv la nə “Fi hi-Ma-Fih” 
əsə rin də o ba rə də mə lu mat ver-
miş di. Möv la nə nin tə si re di ci gü-

cə ma lik olan baş qa bir ide ya sı da 
həm He gel, həm də on dan əv vəl ki 
Qərb fi  lo sofl  a rı tə rə fi n dən əxz olu-
nub. Bu, in sa nın özü nün ay rı-ay rı 
“dü şün cə otaq la rın da, hüc rə lə rin-
də” məs kun laş ma sı nə zə riy yə si-
dir. Bu ide ya da in san öz dü şün cə 
“hüc rə lə rin də” məs kun la şır və 
za man- za man in ki şaf et dik cə bir 
hüc rə dən baş qa hüc rə yə ke çir. 
Bu ide ya Qərb üçün ye ni ol sa da, 
Şərq də bu nu bir çox bil gə lər, o 
cüm lə dən, Möv la nə öz ya ra dı cı lıq 
və id rak süz gə cin dən ke çir miş di. 
Möv la nə XIII əsr də qə lə mə al dı ğı 
və gü nü bu gün də ən çox is ti nad 
olu nan el mi-ədə bi mən bə lər dən 
olan “Məs nə vi”nin ori ji nal ver-
si ya sın da ya zır dı: “Biz arı ki mi-
yik, bə dən lə ri miz də bal pə tə yi nə 
bən zə yər. Al lah in san la rı göz-göz 
ya ra dıb”. Bu ra da “göz-göz” ki mi 
ifa də olu nan kəl mə “Məs nə vi”nin 
ori ji na lın da “xa nə” ola raq qeyd 
edi lir. De mə li, in sa nın da xi li “xa-
na”la rı haq qın da dü şün cə lər də 
Möv la nə nin qərb fi  lo sofl  a rı na bir 
ər ma ğa nı idi.

2. Möv la nə Cə la ləd din Ru mi 
həm “Fi hi-Ma-Fih”, həm də “Məs-
nə vi”də sət hi də ol sa Ye rin fır lan-
dı ğı nı, onun kü rə for ma sın da ol-
du ğu nu di lə gə ti rib. Doğ ru dur, 

bu el mi is ba ta de yil, 
fəh min gü cü nə 
əsas lan sa da, bu 
dü şün cə nin rü-
şeym lə ri on da 
var idi. Bu gün 
də Tür ki yə nin 
Kon ya şə hə rin-
də bü tün Av ro-
pa in san la rı nı 
hey rət lən di rən 
sə ma zən lə rin rəq-

si məhz kü rə for-
ma sın da olan Ye rin 

ət ra fın da fır lan ma nı 
özün də əks et di rir. Rəqs 
za ma nı bir ayaq mər-

kəz də da ya nır, di gə ri 
dairə bo yun ca fır la-

nır. Bu qar daş lıq 
eta lo nu nu özün-

də əks et di rir. 
Yə ni, fır la nan 

ayaq Yer 
kü rə si  nin 
72 mil lə-

ti ni ru hi 
bir li yə, 
m ə r -
k ə  z ə 
d ə -
v ə t 
edir. 

Ye rin kü rə for ma sın da ol ma sı və 
ci sim lə rin öz ət ra fın da fır lan ma sı 
ide ya sı Av ro pa da XVII əsr də ital yan 
fi  zik Qa li leo Qa li ley tə rə fi n dən irə li 
sü rül dü. Bu, Qərb dü şün cə si üçün o 
qə dər ye ni idi ki, döv rün ru ha ni lə-
ri Qa li le yi məh kə mə yə ver mək dən 
və onu öl dür mək dən də çə kin mə-
di lər. Hal bu ki, bir Şərq mü hi tin də 
bu ide ya ar tıq var idi. O za man giz li 
bir sirr ki mi qa lan, son ra dan bü tün 
dün ya nın bəh rə lə nə bi lə cə yi “Məs-
nə vi”də (elə cə də, di gər Möv la nə 
əsər lə rin də) bu ide ya ar tıq möv cud 
idi. Qa li ley şüb hə siz bö yük alim idi. 
Aris to te lin fi  zi ka haq qın da dü şün-
cə lə ri ni Av ro pa da ilk də fə məhz o, 
yan lış lıq la rı ilə bə ra bər təh lil et di və 
uzun əsr lər dən gə lib ke çən hə min 
səhv lə ri dü zəlt mə yə cəhd gös tər di. 
Aris to tel tə rə fi n dən kəşf edi lən “Ci-
sim qiy mət və is ti qa mə ti sa bit olan 
qüv və nin tə si ri al tın da düz xətt  bo-
yun ca bə ra bər sü rət li hə rə kət edir” 
ki mi nə zə riy yə Qa li le yə qə dər elm-
də hə qi qət ki mi qə bul edi lir di. Qa-
li ley bu səh vi dü zəlt di və gös tər di 
ki, ci sim qiy mət və is ti qa mət cə sa bit 
olan qüv və nin tə si ri al tın da düz xətt  
bo yun ca bə ra bər ar tan xət lə hə rə kət 
edir və be lə bir qüv və cis mə tə sir et-
mə dik də ci sim düz xətt  bo yun ca bə-
ra bər sü rət li hə rə kət edir. 

Möv la nə də isə bu ide ya el mi de-
yil, fəh mi şə kil də irə li sü rül müş dü. 
Bu mə sə lə yə onun əsər lə rin də rast 
gə lin sə də, fi k ri miz cə, kü rə for-
ma sın da olan Yer məfh  u mu nu ən 
yax şı şə kil də sə ma zən lər əks et di-
rir. Yu xa rı da haq qın da da nı şı lan 
sə ma vi rəqs lə rin və sə ma zən lə rin 
özü də Av ro pa ya tə sir siz ötüş mə di. 
Möv la nə nin eşq fəl sə fə si nin üç bə-
yan for ma sı nın ( söz, mu si qi, rəqs) 
hər bi ri bu gün ay rı-ay rı lıq da öz 
mis si ya sı nı çox gö zəl ye ri nə ye ti rir. 

Möv la nə mu si qi si
Möv la nə fəl sə fə sin də ne yin özü 

də Məs nə vi nin əkiz qar da şı dır. 
Yu xa rı da ney haq qın da ve ri lən 
he ka yə də onun  fəl sə fi  ma hiy yə ti-
nin Möv la nə dü şün cə sis te min də 
nə də rə cə də qa ba rıq şə kil də əks 
olun du ğu nu sez dik. Eti raz et mə-
sə niz, de yər dim ki, “Ney səs lə nən 
və ifa olu nan “Məs nə vi”dir. “Məs-
nə vi”də ki bü tün hə yat hə qi qə tə ri, 
ila hi eşq və ona apa ran yol lar ne-
yin sir li sə da sın da öz ək si ni ta pır. 
Tə biətin hər zər rə sin də əks olu nan 
har mo ni ya, ritm öz-öz lü yün də ila-
hi ça ğı rı şın –mu si qi nin ma hiy yə-
ti ni təş kil edir. Möv la nə də mu si qi 
sim vol lar top lu su, har mo ni ya nın 
özü, vəc din dir çə li şi, sis te min bər-
qə rar lı ğı və s. mət ləb lə rin da şı yı cı-
sı dır. 

Şüb hə siz ki, bu qə dər bö yük 
fəl sə fə nin yat dı ğı Möv lə vi və bü-
tün Şərq mu si qi si, uzun müd dət 
kil sə zəng lə rin dən baş qa heç nə 
eşit mə yən Av ro pa ya tə sir et mə yə 
bil məz di. Av ro pa mu si qi araş dır-
ma çı la rı Eduard Ka van nes, Be la 
Bar tok və Ro bert Laç bir mə na lı 
şə kil də klas sik Av ro pa mu si qi si nə 
ən güc lü tə sir edən fak tor lar dan 
bi ri ki mi Şərq də ya ra nan su fi  mu-
si qi lə ri ni gös tə rir lər. On la rın için-
də sə ma zən lə ri rəqs et di rən ney, 
rü bab, qa nun, se tar ki mi alət lə rin 
ya rat dı ğı su fi , Möv lə vi mu si qi lər 
də var. Bə zi lə ri bu mu si qi lər dən 
hətt  a Frans Şu bert, İohan Şt raus 
ki mi da hi lə rin də fay da lan dı ğı nı 
bil di rir. 

Ta nın mış türk mu si qi çi si Kud si 
Ər gu ner su fi  mu si qi si ilə ca zı sin-
tez edə rək “Tə səv vüf dən Fla men-
ko ya”, “Şu bert və Şöv qi bəy” ki-
mi ori ji nal əsər lər ya ra dıb. Elə bu 
əsər lə rin adın dan da gö rün dü yü 
ki mi tə səv vüf mu si qi si Qərb id ra-
kı na tə sir et di yi ki mi, ru hun qi da sı 
sa yı lan mu si qi yə də tə sir siz ötüş-
mə yib. Tə sa dü fi  de yil ki, bö yük 
Şu ber ti dün ya da ən çox har mo nik 
mu si qi is ti qa mə tin də gör dü yü iş-
lər məş hur laş dır dı. Bəs bu har-
mo ni ya ha ra dan qay naq la nır dı? 
Ca vab bir mə na lı dır- Su fi  mu si qi si. 
Sə ma zən har mo nik mu si qi ni Şu-
bert dən də əv vəl ya ra dıb və onu 
ya şa yıb. 

İla hi bir me lo di ya var ki, o Möv-
la nə mu si qi çi lə ri ilə Şu ber ti də 
bir-bi ri nə bağ la yıb.  Tə sa dü fi  de-
yil ki, 1822-ci il də Şu ber tin Ve ber 
və Bet ho ven lə qı sa gö rü şün dən 
son ra Bet ho ven onun haq qın da 
yal nız bu nu de yir:”Hə qi qə tən də, 
Şu bert də ila hi is te da dın qı ğıl cı mı 
ya şa yır”.   

İla hi qı ğıl cım sə sin özün də dir. 
O səs ki mi se çir sə qı ğıl cım da bir-
ba şa ola raq ona ötü rü lür. Bir çox 
av ro pa bəs tə kar la rı Möv lə vi mu-
si qi lər dən fay da la nıb öz ad la rı na 
çı xar maq is tə sə lər də, sə ma zə nin 
aya ğı nı mər kəz dən üz mək müm-
kün de yil!

El min NU Rİ
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Möv la nə Cə la ləd din Ru mi bə şə riy yə tin tə fək kür tər zi ni, dü şün cə si ni də yiş di-
rən mü tə fək kir lər dən bi ri he sab olu nur. Bu bö yük Şərq şairi və fi  lo so-
fu nun əsər lə ri ha zır da dün ya da ən çox sa tı lan ki tab lar sı ra sın da dır. 
Fran sız ya zı çı sı Mar ko Bar res ya zır: “Möv la nə ni ta nı yan dan son-

ra Hü qo, Hö te və Şeks pir də nə yin çat ma dı ğı nı dər hal an la dım”.
Möv la nə in san la rı ayır mır, on la rı ümu mi mə nə viy yat və sev gi ide ya la rı al tın da 
bir ləş mə yə səs lə yir. Onun eşq fəl sə fə si psi xo lo ji gər gin lik dən, xaos dan, va kuum-
dan yə ni boş luq dan xi las ol maq üçün ən yax şı yol dur. Bu gün mə nə vi yo la qə dəm qoy-
maq və ru hi ra hat lıq tap maq is tə yən Av ro pa Ru mi dün ya sı na baş vu rur.
“Gəl, gəl, hər nə olur san ol, gəl! İnanc sız da, büt pə rəst də ol san, gəl! Bu ra ümid-
siz lik dər ga hı de yil, yüz də fə töv bə ni poz san da gəl”. Ru mi in sa nı nur lu bir 
kör pü üzə rin dən ke çi rir. Bu kör pü in san qəl bin dən Tan rı dər ga hı na doğ-
ru uza nan yol dur. İn san onu öz için də ta pır. Bu, Adəm oğ lu nun gəl di yi 
dün ya ya ye ni dən qa yıt maq is tə yi dir. Əv vəl ki ye ri nə, yə ni baş lan ğıc 
ha lı na qa yıt maq hə və si döv ret mə pro se si ni xa tır la dır ki, bu da “in san 
kaina ta bə ra bər dir” ak sioma sı nı bir da ha təs diq lə miş olur.
Möv la nə nin “Məs nə vi”sin də ki ilk he ka yət də məhz bu nu xa tır-
la dır. “Ney nə üçün hə mi şə ah-na lə çə kir?” sualı na ca vab ax ta ran 
Möv la nə öz mə na xə zi nə si nin kö mə yi lə bu nun sə bə bi ni açıq-
la yır. Vur ğu la yır ki, öz səl tə nə tin dən (qa mış lıq dan) ay rı dü şən 
ney ora ye ni dən qa yıt maq dan öt rü be lə fər yad qo pa rır. Ah-na lə 
et mə si üçün isə onun qa mış ha lın dan ney ha lı na gəl mə si la zım-
dır. Sırf in san üçün nə zər də tu tu lan bu rə va yət də qa mış ca hil, 
yə ni sir lə rə va qif ol ma yan, ney isə ci la la nıb, dün ya nı dərk edən 
ka mil in sa nın ümu mi ləş di ril miş sim vo lu dur. Yə ni qa mış dan ne-
yə ge dən yol, adam dan in sa na ge di lən yo la bə ra bər dir. 
Möv la nə nin ya ra dı cı lı ğın dan ana xətt  ki mi ke çən ila hi eşq ca hil dən 
ka mil in san ya ra dan bir ik sir dir. Möv la nə yə gö rə, in sa nın ideal ma-
hiy yə ti ni ta pan və onun id ra kın da olan adam həm “aşiq” həm də 
“mə şuq dur”, yə ni həm Al la hı se vən, həm də Al la hın sev di yi bir 
şəxs olur. Bu ra da Möv la nə nin eşq fəl sə fə si ta ma mi lə ifa də olu-
nur. İdeal in san (ka mil in san) bu eş qi bü tün mən li yin də ta pan 
və ya şa yan adam dır. Do la yı sıy la in san öz ca nın da Onu ta pa-
caq və ora da Ger çək Dos tu na qo vu şa caq bir var lıq dır. Aşa ğı-
da kı mis ra lar bu fi  kir lə ri ta mam la yır: “Hər şe yi ara ma dıq ca 
bu la maz sın; An caq bu dost baş qa; Onu bul ma dan ara ya-
maz sın.” (“Fi hi-ma fi h”.“Əş ya la rın tə biəti”) Möv la nə nin eşq 
fəl sə fə si in sa nı fi  zi ki aləm dən me ta fi  zik alə mə apa ran bir 
yol dur. (əv vəl də de di yi miz kör pü) İn san göv də, ağıl və ru-
hun bir ləş mə sin dən iba rət bir var lıq ol du ğun dan on da kı bu 
üç ün sü rün əla qə də ol ma sı məq sə dəuy ğun dur. La kin bə zi mə-
qam lar da in sa nın yal nız bir tə rə fi  nə, yə ni göv də yə qul luq et mə si 
onun ru hu nu məhv et miş olur. Ağıl ona gö rə möv cud dur ki, bə dən lə ru-
hun, yə ni mad diy yət lə mə nə viy ya tın ara sın da kı fər qi ona nü ma yiş et dir sin. O, bi rin ci nin ikin-
ci yə keç mə si üçün zə min ya ra dır. Fi zi ki aləm dən də Me ta fi  zik alə mə ke çid məhz bur dan baş la nır.

1. Bir çox Qərb fi  lo sofl  a rı ki mi cə ma lik olan baş qa bir ide ya sı da Ye rin kü rə for ma sın da ol ma sı və 

Özü boy da sirr

bu el mi is ba ta de yil, 
fəh min gü cü nə 
əsas lan sa da, bu 
dü şün cə nin rü-
şeym lə ri on da 
var idi. Bu gün 
də Tür ki yə nin 
Kon ya şə hə rin-
də bü tün Av ro-
pa in san la rı nı 
hey rət lən di rən 
sə ma zən lə rin rəq-

si məhz kü rə for-
ma sın da olan Ye rin 

ət ra fın da fır lan ma nı 
özün də əks et di rir. Rəqs 
za ma nı bir ayaq mər-

kəz də da ya nır, di gə ri 
dairə bo yun ca fır la-

nır. Bu qar daş lıq 
eta lo nu nu özün-

də əks et di rir. 
Yə ni, fır la nan 

ayaq Yer 
kü rə si  nin 
72 mil lə-

ti ni ru hi 
bir li yə, 
m ə r -
k ə  z ə 
d ə -
v ə t 
edir. 

öv la nə Cə la ləd din Ru mi bə şə riy yə tin tə fək kür tər zi ni, dü şün cə si ni də yiş di-
rən mü tə fək kir lər dən bi ri he sab olu nur. Bu bö yük Şərq şairi və fi  lo so-
fu nun əsər lə ri ha zır da dün ya da ən çox sa tı lan ki tab lar sı ra sın da dır. 
Fran sız ya zı çı sı Mar ko Bar res ya zır: “Möv la nə ni ta nı yan dan son-

ra Hü qo, Hö te və Şeks pir də nə yin çat ma dı ğı nı dər hal an la dım”.
Möv la nə in san la rı ayır mır, on la rı ümu mi mə nə viy yat və sev gi ide ya la rı al tın da 
bir ləş mə yə səs lə yir. Onun eşq fəl sə fə si psi xo lo ji gər gin lik dən, xaos dan, va kuum-
dan yə ni boş luq dan xi las ol maq üçün ən yax şı yol dur. Bu gün mə nə vi yo la qə dəm qoy-
maq və ru hi ra hat lıq tap maq is tə yən Av ro pa Ru mi dün ya sı na baş vu rur.
“Gəl, gəl, hər nə olur san ol, gəl! İnanc sız da, büt pə rəst də ol san, gəl! Bu ra ümid-
siz lik dər ga hı de yil, yüz də fə töv bə ni poz san da gəl”. Ru mi in sa nı nur lu bir 
kör pü üzə rin dən ke çi rir. Bu kör pü in san qəl bin dən Tan rı dər ga hı na doğ-
ru uza nan yol dur. İn san onu öz için də ta pır. Bu, Adəm oğ lu nun gəl di yi 
dün ya ya ye ni dən qa yıt maq is tə yi dir. Əv vəl ki ye ri nə, yə ni baş lan ğıc 
ha lı na qa yıt maq hə və si döv ret mə pro se si ni xa tır la dır ki, bu da “in san 

Möv la nə nin “Məs nə vi”sin də ki ilk he ka yət də məhz bu nu xa tır-
la dır. “Ney nə üçün hə mi şə ah-na lə çə kir?” sualı na ca vab ax ta ran 
Möv la nə öz mə na xə zi nə si nin kö mə yi lə bu nun sə bə bi ni açıq-
la yır. Vur ğu la yır ki, öz səl tə nə tin dən (qa mış lıq dan) ay rı dü şən 
ney ora ye ni dən qa yıt maq dan öt rü be lə fər yad qo pa rır. Ah-na lə 
et mə si üçün isə onun qa mış ha lın dan ney ha lı na gəl mə si la zım-
dır. Sırf in san üçün nə zər də tu tu lan bu rə va yət də qa mış ca hil, 
yə ni sir lə rə va qif ol ma yan, ney isə ci la la nıb, dün ya nı dərk edən 
ka mil in sa nın ümu mi ləş di ril miş sim vo lu dur. Yə ni qa mış dan ne-

Möv la nə nin ya ra dı cı lı ğın dan ana xətt  ki mi ke çən ila hi eşq ca hil dən 
ka mil in san ya ra dan bir ik sir dir. Möv la nə yə gö rə, in sa nın ideal ma-
hiy yə ti ni ta pan və onun id ra kın da olan adam həm “aşiq” həm də 
“mə şuq dur”, yə ni həm Al la hı se vən, həm də Al la hın sev di yi bir 
şəxs olur. Bu ra da Möv la nə nin eşq fəl sə fə si ta ma mi lə ifa də olu-
nur. İdeal in san (ka mil in san) bu eş qi bü tün mən li yin də ta pan 
və ya şa yan adam dır. Do la yı sıy la in san öz ca nın da Onu ta pa-

yol dur. (əv vəl də de di yi miz kör pü) İn san göv də, ağıl və ru-
hun bir ləş mə sin dən iba rət bir var lıq ol du ğun dan on da kı bu 
üç ün sü rün əla qə də ol ma sı məq sə dəuy ğun dur. La kin bə zi mə-
qam lar da in sa nın yal nız bir tə rə fi  nə, yə ni göv də yə qul luq et mə si 
onun ru hu nu məhv et miş olur. Ağıl ona gö rə möv cud dur ki, bə dən lə ru-
hun, yə ni mad diy yət lə mə nə viy ya tın ara sın da kı fər qi ona nü ma yiş et dir sin. O, bi rin ci nin ikin-
ci yə keç mə si üçün zə min ya ra dır. Fi zi ki aləm dən də Me ta fi  zik alə mə ke çid məhz bur dan baş la nır.

Cə la ləd din Ru mi nin av ro pa lı “tə lə bə lə ri”



  ...Fi lo lo ji tər cü mə lər içə ri sin də 
ilk çap olu nan “Sir lər xə zi nə-
si” poema sı nın tər cü mə si dir. 
Bu əsə rin fi  lo lo ji tər cü mə si və 
şərh lə ri Rüs təm Əli ye və məx-
sus dur. Tər cü mə ni Va qif As-
la nov və Əziz Mi rəh mə dov 
re dak tə edib. Açıq eti raf et mək 
la zım dır ki, bu tər cü mə göz lə-
ni lən, qar şı ya qo yu lan tə ləb lər 
sə viy yə sin dən xey li aşa ğı  olub.

Poema nın elə ilk bey ti nə diq qət 
ye ti rək. Ori ji nal da beyt be lə dir:

Bis mil lah ir-rəh man ir-rə him
Həst kə li de-də re-gən ce-hə kim.
Fi lo lo ji tər cü mə də çox doğ ru ola-

raq ilk mis ra ol du ğu ki mi sax la nı lıb, 
ar xa da şər hi ve ri lib. İkin ci mis ra isə 
tər cü mə edi lər kən bü tün söz lə rin 
qar şı lı ğı düz gün ve ril sə də, ori ji nal-
da tək hal da iş lən miş “hə kim” sö-
zü nün tər cü mə də cəm ha lın da ve-
ril mə si ilə mə na təh rif edib. Ni za mi 
hə kim de yə Al la hı nə zər də tu tur, 
mü tər cim hə kim sö zü nün so nu na 
“lər” şə kil çi si ar tır maq la şairin fi k-
ri ni alt-üst edib, söh bə tin nə dən get-
di yi ni an la ma dı ğı nı bil di rib. Hətt  a 
şərh də bu ba rə də ki yan lış qə naəti ni 
bir az da möh kəm lən di rə rək ya zıb: 
“Mis ra da Ni za mi hə kim de yər kən 
özü nü və özü ki mi şair lə ri nə zər də 
tu tub”. (“Ni za mi Gən cə vi. Sir lər xə-
zi nə si (fi  lo lo ji tər cü mə)”, Ba kı, 1981, 
səh.187) Hal bu ki elə hə min mis ra nın 
şər hin də mü tər cim “Al la hın ər şin 
al tın da kı xə zi nə si və onun aça rı nın 
şair lə rin di li al tın da ol ma sı haq qın-
da” mə lum əf sa nə ni xa tır la dır.  Bu 
hə dis dən də ay dın dır ki, Ni za mi nin 
xa tır lat dı ğı xə zi nə nin sa hi bi Al lah dır 
və hə kim sö zü ilə şair Al la hı nə zər də 
tu tur. Ona gö rə də fi  lo lo ji tər cü mə-
də hə kim sö zü nün hə kim lər şək lin-
də ve ril mə si cid di mə na təh ri fi n dən 
baş qa bir şey de yil dir...

Mə həm mə din me ra cın dan da-
nı şar kən Ni za mi be lə bir fi  kir yü-
rü dür:
Bəh re-zə min kan şo de, u qouhə rəş,
Bord se pehr əz pe ye-ta ce-sə rəş.

Fi lo lo ji tər cü mə də bu beyt be lə 
çev ri lib: “Yer dər ya sı mə dən ol du, 
o isə onun göv hə ri, ba şı na tac qoy-
maq üçün da ha yu xa rı la ra apar dı-
lar”. Tər cü mə yə gö rə, pey ğəm bə ri 
göy lər ona gö rə apar mış dı ki, onun 
ba şı na tac qoy sun, ori ji na la gö rə 
isə, onu özü nün ba şı na tac et mək 
üçün apar mış dı. İlk mis ra da ye rin 
mə dən, onun hə min mə dən dən çı-
xa rı lan göv hər ad lan dı rıl ma sı da 
bu fi k ri təs diq et mək də dir.

Ni za mi ori ji nal da ya zır:
Zol mə ti yan ra bo ne bi nur kon,
Couhə ri yan ra ze ərəz dur kon.

Tər cü mə də bu beyt aşa ğı da kı 
ki mi çev ri lib: “Zül mə tə pə rəs tiş 
edən lə rin yur du nu işıq dan məh-
rum et, cöv hər pə rəst lə ri nü ma-
yiş dən qov”. Gör dü yü müz ki mi, 
bey tin sim met rik mə na və qu ru lu-
şu tər cü mə də büs bü tün it miş dir. 
Şair bi rin ci mis ra da zül mət və nur, 
ikin ci mis ra da cöv hər və ərəz söz-
lə ri ni qar şı laş dır mış dır. Cöv hər və 
ərəz söz lə ri el mi, fəl sə fi  ter min lər-
dir. Cöv hər - ma hiy yət, subs tan si-
ya, əsas key fi y yət de mək dir.  

Şair bi rin ci mis ra da qa ran lıq, zül-
mət se vən lə ri işıq dan məh rum et-
mə yə ça ğır dı ğı ki mi, ikin ci mis ra da 
da ma hiy yə ti, cöv hə ri se vən lə ri for-
ma dan, əla mət dən, ak si den si ya dan 
məh rum et mə yə, uzaq laş dır ma ğa 
ça ğı rır. Tər cü mə də isə cöv hər pə-
rəst lə ri nü ma yiş dən qov maq ki mi 
qə ri bə bir fi  kir yü rü dü lür...

Ni za mi tan rı nın mad di var lıq la 
mü na si bə tin dən da nı şar kən ya zır:

Di də ne-biərə zo couhər əst,
K-əz ərə zo couhər əzan su tər əst.

Bu beyt fi  lo lo ji tər cü mə də be lə 
ve ril miş dir: “La kin onu gör mə yin 
mə kan və za ma nı yox dur, çün ki o, 
za man və mə kan dan çox uca dır”. 
Bu ra da ərəz və cöv hər söz lə ri-
nin mə kan və za man söz lə ri ilə 
əvəz edil mə si nin sə bəb lə ri 
bi zə ay dın de yil. Heç bir 
nüs xə də bu beyt də 
mə kan və za man 
söz lə ri yox dur. 
Za man və mə-
kan söz lə ri 
hə min his-
sə də bir 
ne çə beyt 
s o n  r a 
g ə  l i r . 
Hal bu-
ki za-
man və 
mə kan  
baş  qa 
f ə l  s ə -
fi  ter-
m i n , 
ərəz və 
c ö v  h ə r 
isə baş qa 
ter min lər dir. 
Be lə sər bəst li-
yin tər cü mə də, 
özü də fi  lo lo ji tər-
cü mə də nə de mək ol-
du ğu nu izah et mə yə 
eh ti yac gör mü rük...

...Ni za mi Mə həm-
mə din ge dib Al la hı 
gör mə sin dən da nı-
şar kən Al la hın gö rül-
mə si nin müm kün lü-
yün dən söh bət açır 
və ya zır:

Mot ləq əz an ca ke pə sən di də nist
Did xo da ra və xo da di də nist.
Di də ne-mə bud pə sən di də nist,
Di də ni yo di də ni yo di də nist.

Bu beyt lə rin tər cü mə sin də səhv lər 
da ha çox pə sən di də nist, di də ni və di-
də nist söz lə ri nin qar şı lı ğı nın düz gün 
ve ril mə mə si ilə bağ lı dır. Tər cü mə də 
bu beyt lə rin qar şı lı ğın da oxu yu ruq: 
“Bu yer də təq di rə la yiq dir ki, (de yim) 
müt ləq o, Tan rı nı gör dü və Tan rı gö-
rül mə li dir. İba dət et di yi mi zi gör mək 
səadət dir, o gö rül mə li, gö rül mə li və  
gö rül mə li dir”. Bu ra da “gö rül mə li-
dir” sö zü Ni za mi fi k ri ni düz ifa də 
et mir. Tər cü mə dən be lə çı xır ki, Ni-
za mi Al la hı gör mə yin zə ru ri li yin-
dən, va cib li yin dən, la zım lı lı ğın dan 
da nı şır. Hal bu ki ori ji nal da onu gör-
mə yin müm kün ol ma sın dan, Al la-
hın gö rül mə si nin müm kün lü yün dən 
söh bət ge dir. Ona gö rə də gös tə ri lən 
beyt lə rin tər cü mə si ni uğur lu say maq 
ol maz. Bu ra da kı “gö rül mə li dir” sö-
zü nü “gö rü lən dir” şək lin də çe vir mək 
mə na ya da ha uy ğun dur.

Ey ni par ça nın so nun da baş qa bir 
cid di qü su ra yol ve ril miş dir. Ni za-
mi pey ğəm bə rə mü ra ciət lə ya zır:
Doure-sə xa ra be tə ma mi rə san,
Xət me-so xən ra be Ne za mi rə san.

Tər cü mə də bu beyt be lə ve ri lir: 
“Öz sə xa və ti nin döv rə si ni axı ra çat-
dır, öz söz lə ri ni axı ra çat dır ma ğa Ni-
za mi yə im kan ver”. Tər cü mə çi yə gö-
rə, Ni za mi xa hiş edir ki, pey ğəm bər 
öz əsə ri ni axı ra çat dır maq üçün Ni-
za mi yə im kan ver sin. Hal bu ki ori ji-
nal da söh bət baş qa mət ləb dən ge dir. 
Ni za mi pey ğəm bər dən xa hiş edir ki, 
sö zün qur ta rıl maq, son həd də, ən 
yük sək zir və yə çat maq şə rə fi  ni ona 
qis mət elə sin. Baş qa söz lə, o, söz də, 
şeir də ən uca zir və, son, ye kun ol-
sun. Şeir alə min də ən yük sək möv-
qe ona qis mət ol sun. “Sir lər xə zi nə-
si”ndə hə lə ar zu olan bu fi  kir “Ley li 
və Məc nun”da ar tıq təs diq olun muş 
bir hə qi qət ki mi xa tır la nır. “Şeir dən 
uca lıq um ma dün ya da, çün ki Ni za-
miy lə qur tar dı o da”. Bu na gö rə də 
beyt aşa ğı da kı ki mi çev ril mə li idi: 

Öz sə xa və ti nin dairə si ni ta ma ma 
çat dır, sö zün qur ta rıl ma ğı nı (xət mi-
ni) Ni za mi yə qis mət elə”. Be lə bir 
tər cü mə dən son ra izah lar da bu nun 
ma hiy yə ti ni ay dın laş dır maq olar dı...

...”Ov çu, it və tül kü nün he ka yə-
si”ndə ni za mi şü nas la rın mü ba hi-
sə lə ri nə sə bəb olan bir beyt var:

Şir sə gi daşt ke çun pu ge reft
Sa ye ye-xur şid bər ahu ge reft.

Fi lo lo ji tər cü mə də bu 
beyt təh rif olun muş şə-

kil də aşa ğı da kı ki mi 
çev ril miş dir: “Onun 
şir ki mi bir iti var dı. 
O, qaç ma ğa baş la-

yan da gü nə şin köl-
gə si (olan nu ra) nöq-
san tu tar dı”. Bi rin ci 
mis ra nın tər cü mə-
si, əsa sən düz dür. 
İkin ci mis ra da isə 
Ni za mi gös tə rir 
ki, ov çu nun iti 
gü nə şin köl gə-
si ni cey ra nın 
üs tün də tu tur-
du. Bu, itin çox 
sü rət lə qaç dı-
ğı nı gös tə rən 
çox ori ji nal 
bir mü ba li ğə-
dir. Əv və la, 
qeyd edək ki, 
gü nə şin köl-
gə si nur dur, 

işıq dır. Ov çu-
nun iti cey ra nın 

üs tü nə dü şən gü nə-
şin işı ğı nı tu tur muş, 

yə ni ona ye rin dən 
tər pən mək im ka nı 

ver mir miş, qı mıl da nan 
ki mi köl gə onun üs-
tün dən qa çar, yox olar.

Güz gü, ya xud onu əvəz edən hər 
han sı bir əş ya üzə ri nə dü şən işıq 
şüası nın az bir tər pə niş nə ti cə sin-
də köl gə dü şən di var da ne cə sü-
rət lə hə rə kət et di yi ni xa tır la yın.
Bu ra da gü nə şin köl gə si de dik də, 
məhz be lə bir mən zə rə, və ziy yət nə-
zər də tu tu lur. Bu, itin çox sü rət lə qaç-
ma sı haq da ay dın tə səv vür ya ra dan 
ma raq lı bir bən zət mə dir. Tər cü mə çi 
isə bu hə qi qə ti ver mək dən sə, gü nə şin 
köl gə si olan nu ra nöq san tut maq dan 
söh bət açır və Ni za mi şeiri ni əs la ba şa 
düş mə di yi ni nü ma yiş et di rir...

Fi lo lo ji tər cü mə də bə zən mö tə ri zə 
içə ri sin də ve ri lən söz, izah düz gün 
se çil mir, şairin fi k ri ni düz gün ba şa 
düş mə yə kö mək et mək əvə zi nə do la-
şıq lıq, an la şıl maz lıq ya ra dır. “İn sa nın 
das ta nı” he ka yə sin də be lə bir beyt var:
Qorq sə gi bər qo zər of ta de bud,
Yu se fəş əz cəh be dər of ta de bud. 

Fi lo lo ji tər cü mə də bu beyt be-
lə ve ri lir: “Ke çid də ca na var (boy-
da) bir it yı xıl mış dı, onun Yu si fi  
(gö zü) qu yu sun dan çıx mış dı”.

Bey ti da ha doğ ru çe vi rən mü tər-
cim “Yu si fi ” sö zü nün qar şı sın da 
yaz dı ğı “gö zü” sö zü ilə hər şe yi 
do laş dır mış, ko bud səh və yol ver-
miş dir. Ni za mi “Yu si fi  qu yu dan 
çıx mış dı” de yən də itin ca nı nın bə-
dən dən çıx dı ğı nı söy lə mək is tə miş-
dir. Bu ra da itin bə də ni qu yu ya, ca nı 
isə Yu si fə ox şa dıl mış dır. Mü tər cim 
isə elə gü man edir ki, bu ra da itin 
gö zü nün çıx ma sın dan da nı şı lır.

Ni za mi yə gö rə hər şe yin öz gö-
zəl li yi, öz üs tün lü yü var. Hər şey-
də eyib də var, hü nər də. Bu nun la 
əla qə dar Ni za mi ma raq lı, yad da-
qa lan bir bən zət mə iş lə dir və ya zır:
Mi nə tə van jaft be şəb dər çe rağ,
Dər qə fə se-ruz tə van did zağ.

Fi lo lo ji tər cü mə də bu beyt be lə ve-
ril miş dir: “Ge cə də bir çı raq (işıq lı cə-
hət) tap maq ol maz, gün dü zün qə fə-
sin də (işı ğın da) yal nız qar ğa gör mək 
olar”. Açıq de yək ki, qə ri bə tər cü-
mə dir. Ni za mi de mək is tə yir ki, qar-
ğa nı ge cə çı raq la da tap maq ol maz, 
gün dü zün qə fə sin də isə onu gör mək 
müm kün dür. Özü də çı raq sız-fi -
lan sız. Mü tər cim isə mə na ya diq qət 
ye tir mə di yin dən uy dur ma çı lı ğa keç-
miş dir. Onun tər cü mə si nin Ni za mi 
mis ra la rı ilə heç bir əla qə si yox dur.

Ta mah kar lıq, ac göz lük, var-
döv lət hə ris li yi Ni za mi nin ən çox 
tən qid et di yi ey bə cər lik lər dən dir. 
Ni za mi in san la rı bu ey bə cər lik dən 
xi las et mək, on la rı tər bi yə lən dir-
mək üçün hər də fə ye ni-ye ni bo ya-
lar iş lə dir, gah axi rət lə qor xu dur, 
gah bu dün ya da onun in sa na ye-
tir di yi zi yan dan da nı şır. Bu mü na-
si bət lə mə qa lət lə rin bi rin də ya zır:
Çun bo ne dər bəh re-qe ya mət bə rənd,
Bi de rə man can be sə la mət bə rənd.

Ni za mi nin bu son də rə cə ay dın, 
müd rik mis ra la rı fi  lo lo ji tər cü mə də 
aşa ğı da kı ki mi ve ril miş dir: “Sur sa tı 
qi ya mət dər ya sı na gön də rən lər dər-
man sız can la rı nı sa la mat qur ta rıb-
lar”. Ori ji nal la bu tər cü mə ara sın da 
yer lə göy qə dər fərq var. Hər şey-
dən əv vəl mü tər cim “bi de rə man” 
(di rəm siz lər, pul suz-pa ra sız lar) sö-
zü nü səh vən “bi dər man” şək lin də 
oxu yub tər cü mə et mək lə bö yük qü-
su ra yol ver miş dir. Əs lin də tər cü mə 
be lə ol ma lı idi: “Elə ki kö çü qi ya mət 
dər ya sı na apa ra caq lar, di rəm siz lər 
can la rı nı sa la mat qur ta ra caq lar”...

Fi lo lo ji tər cü mə də ori ji na lın doğ-
ru va rian tı nı se çə bil mə mək hal la rı 
ol du ğu ki mi, doğ ru mət ni düz oxu-
ya bil mə mək hal la rı da çox dur. Bu 
da tər cü mə də tez-tez mə na təh rifl  ə-
ri nə gə ti rib çı xa rır. Mə sə lən, “Bül-
bül və şa hi nin he ka yə ti”ndə bül bü-
lə ca vab ve rən şa hin daim mə na ya 
diq qət ye tir di yi ni, mə na əh li ol du-
ğu nu bil di rə rək de yir:
Mən ke hə me mə ni yəm, in seyd qah
Si ne ye-kəb kəm də həd o dəs te-şah.

Fi lo lo ji tər cü mə də bu bey tin qar şı-
lı ğı be lə ve ri lib: “Bu ov la ğın mə na sı 
mə nəm, kək lik öz ürə yi ni, şah isə öz 
əli ni mə nə ve rir”. Tər cü mə büs bü-
tün səhv dir.  “Bu ov la ğın mə na sı 
mə nəm” nə de mək dir? Şa hi nə ve ri-
lən lə ri axı Ni za mi nin de di yi nə gö rə 
şah və kək lik ver mir. “Si ne ye-kəbk” 
ifa də si ni yə kək li yin ürə yi ol sun? 
Axı bu, kək li yin dö şü de mək dir. 
Şa hi nə kək li yin döş əti ye di ril di yin-
dən söh bət ge dir. Təəs süf ki hə min 
söz he ka yə nin baş qa yer lə rin də də 
səhv ola raq “kək li yin ürə yi” ki mi 
tər cü mə olun muş dur. Bey tin az-çox 
də qiq tər cü mə si isə be lə ol ma lı dır: 
“Mən büs bü tün mə na yam, (ona gö-
rə də) bu ov laq mə nə kək lik dö şü və 
şah əli qis mət edir (ve rir)”...

Xə lil YU SİF Lİ
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...Fi lo lo ji tər cü mə lər içə ri sin də 
ilk çap olu nan “Sir lər xə zi nə-
si” poema sı nın tər cü mə si dir. 
Bu əsə rin fi  lo lo ji tər cü mə si və 
şərh lə ri Rüs təm Əli ye və məx-
sus dur. Tər cü mə ni Va qif As-
la nov və Əziz Mi rəh mə dov 
re dak tə edib. Açıq eti raf et mək 
la zım dır ki, bu tər cü mə göz lə-
ni lən, qar şı ya qo yu lan tə ləb lər 
sə viy yə sin dən xey li aşa ğı  olub.

Poema nın elə ilk bey ti nə diq qət 

Fi lo lo ji tər cü mə də çox doğ ru ola-
raq ilk mis ra ol du ğu ki mi sax la nı lıb, 
ar xa da şər hi ve ri lib. İkin ci mis ra isə 
tər cü mə edi lər kən bü tün söz lə rin 
qar şı lı ğı düz gün ve ril sə də, ori ji nal-
da tək hal da iş lən miş “hə kim” sö-
zü nün tər cü mə də cəm ha lın da ve-
ril mə si ilə mə na təh rif edib. Ni za mi 
hə kim de yə Al la hı nə zər də tu tur, 
mü tər cim hə kim sö zü nün so nu na 
“lər” şə kil çi si ar tır maq la şairin fi k-
ri ni alt-üst edib, söh bə tin nə dən get-
di yi ni an la ma dı ğı nı bil di rib. Hətt  a 
şərh də bu ba rə də ki yan lış qə naəti ni 
bir az da möh kəm lən di rə rək ya zıb: 
“Mis ra da Ni za mi hə kim de yər kən 
özü nü və özü ki mi şair lə ri nə zər də 
tu tub”. (“Ni za mi Gən cə vi. Sir lər xə-
zi nə si (fi  lo lo ji tər cü mə)”, Ba kı, 1981, 
səh.187) Hal bu ki elə hə min mis ra nın 
şər hin də mü tər cim “Al la hın ər şin 
al tın da kı xə zi nə si və onun aça rı nın 
şair lə rin di li al tın da ol ma sı haq qın-
da” mə lum əf sa nə ni xa tır la dır.  Bu 
hə dis dən də ay dın dır ki, Ni za mi nin 
xa tır lat dı ğı xə zi nə nin sa hi bi Al lah dır 
və hə kim sö zü ilə şair Al la hı nə zər də 
tu tur. Ona gö rə də fi  lo lo ji tər cü mə-
də hə kim sö zü nün hə kim lər şək lin-
də ve ril mə si cid di mə na təh ri fi n dən 

Di də ne-biərə zo couhər əst,
K-əz ərə zo couhər əzan su tər əst.

Bu beyt fi  lo lo ji tər cü mə də be lə 
ve ril miş dir: “La kin onu gör mə yin 
mə kan və za ma nı yox dur, çün ki o, 
za man və mə kan dan çox uca dır”. 
Bu ra da ərəz və cöv hər söz lə ri-
nin mə kan və za man söz lə ri ilə 
əvəz edil mə si nin sə bəb lə ri 
bi zə ay dın de yil. Heç bir 
nüs xə də bu beyt də 
mə kan və za man 
söz lə ri yox dur. 
Za man və mə-
kan söz lə ri 
hə min his-
sə də bir 
ne çə beyt 
s o n  r a 
g ə  l i r . 
Hal bu-
ki za-
man və 
mə kan  
baş  qa 
f ə l  s ə -
fi  ter-
m i n , 
ərəz və 
c ö v  h ə r 
isə baş qa 
ter min lər dir. 
Be lə sər bəst li-
yin tər cü mə də, 
özü də fi  lo lo ji tər-
cü mə də nə de mək ol-
du ğu nu izah et mə yə 
eh ti yac gör mü rük...

mə din ge dib Al la hı 
gör mə sin dən da nı-
şar kən Al la hın gö rül-
mə si nin müm kün lü-
yün dən söh bət açır 
və ya zır:

Öz sə xa və ti nin dairə si ni ta ma ma 
çat dır, sö zün qur ta rıl ma ğı nı (xət mi-
ni) Ni za mi yə qis mət elə”. Be lə bir 
tər cü mə dən son ra izah lar da bu nun 
ma hiy yə ti ni ay dın laş dır maq olar dı...

...”Ov çu, it və tül kü nün he ka yə-
si”ndə ni za mi şü nas la rın mü ba hi-
sə lə ri nə sə bəb olan bir beyt var:

Şir sə gi daşt ke çun pu ge reft
Sa ye ye-xur şid bər ahu ge reft.

Fi lo lo ji tər cü mə də bu 
beyt təh rif olun muş şə-

kil də aşa ğı da kı ki mi 
çev ril miş dir: “Onun 
şir ki mi bir iti var dı. 
O, qaç ma ğa baş la-

yan da gü nə şin köl-
gə si (olan nu ra) nöq-
san tu tar dı”. Bi rin ci 
mis ra nın tər cü mə-
si, əsa sən düz dür. 
İkin ci mis ra da isə 
Ni za mi gös tə rir 
ki, ov çu nun iti 
gü nə şin köl gə-
si ni cey ra nın 
üs tün də tu tur-
du. Bu, itin çox 
sü rət lə qaç dı-
ğı nı gös tə rən 
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qeyd edək ki, 
gü nə şin köl-
gə si nur dur, 

işıq dır. Ov çu-
nun iti cey ra nın 

üs tü nə dü şən gü nə-
şin işı ğı nı tu tur muş, 

yə ni ona ye rin dən 
tər pən mək im ka nı 

ver mir miş, qı mıl da nan 
ki mi köl gə onun üs-
tün dən qa çar, yox olar.

yin tər cü mə də, 
özü də fi  lo lo ji tər-
cü mə də nə de mək ol-
du ğu nu izah et mə yə 
eh ti yac gör mü rük...

...Ni za mi Mə həm-
mə din ge dib Al la hı 
gör mə sin dən da nı-
şar kən Al la hın gö rül-
mə si nin müm kün lü-
yün dən söh bət açır 
və ya zır:

işıq dır. Ov çu-
nun iti cey ra nın 

üs tü nə dü şən gü nə-
şin işı ğı nı tu tur muş, 

yə ni ona ye rin dən 
tər pən mək im ka nı 

ver mir miş, qı mıl da nan 
ki mi köl gə onun üs-
tün dən qa çar, yox olar.

Nizami
irsinin 

tərcüməsində 
məna xətaları



Ərəb məh cər ədə biy ya tı nı XIX yü zi lin 
so nu, XX yü zi lin əv vəl lə rin də Su ri ya və Li-
van dan Ame ri ka ya mü ha ci rət et miş ya zı çı 
və şair lər ya rat mış dır. Bu ya zı çı və şair lər 
Ame ri ka da ge niş ya ra dı cı lıq la məş ğul ol-
muş, çox say lı və çe şid li ədə bi nü mu nə lər 
ya rat mış lar. İlk ola raq “Şərq” və “Ye ni Ən-
də lus” cə miy yət lə ri ni ya ra dan məh cər ya-
zı çı lar 1920-ci il də Nyu-York da “Qə ləm lər 
bir li yi” (Ər-Ra tə təl Qə lə miy yə) cə miy yə tin-
də bir ləş di lər. Bu ya zı çı lar “Qə ləm lər bir-
li yi”nin əsas mət bu or qa nı olan “Əs-saih” 
top lu sun da öz əsər lə ri ni dərc et di rir və bu 
əsər lə ri ərəb öl kə lə ri nə də ya yır dı lar. Məh-
cər ya zı çı la rı qür bət də ya şa sa lar da (vax tı 
ilə Yu na nıs tan dan çe şid li sə bəb lər dən baş-
qa öl kə lə rə köç edib öz mə də niy yət lə ri ni 
qo ru yub sax la dıq la rı ki mi) is tər ya ra dı cı-
lıq la rın da, is tər sə də gün də lik ya şam la rın-
da ərəb ru hu nu, ərəb hə yat tər zi ni qo ru yub 
sax la yır dı lar. Məhz bu na gö rə də məh cər 
ədə biy ya tı nı çağ daş ərəb ədə biy ya tın dan 
ay rı tə səv vür et mək müm kün de yil və bu 
heç ədə biy yat da ol maz dı. 

Ərəb ədə biy ya tı nın ən gö zəl ör nək lə ri sa-
yı la bi lə cək məh cər ədə biy ya tı Aida İman-
qu li ye va ya qə dər nəin ki Azər bay can şərq-
şü nas lı ğın da heç ərəb lə rin özü tə rə fi n dən 
be lə ye tər li ba xım da təd qiq olun ma mış dı. 
Məhz bu na gö rə də ta nın mış alim, pro fes-
sor Rüs təm Əli ye vin el mi rəh bər li yi al tın da 
“Qə ləm lər bir li yi” və onun ya ra dıl ma sın da 
Əbu Nüay mə nin ro lu” el mi işi üzə rin də ça-
lı şan A.İman qu li ye va Mosk va ya, SS Rİ EA-
nın Şərq şü nas lıq İns ti tu tu na də vət olun du. 
Gənc as pi ran tın el mi işi nə be lə ma raq gös-
tə ril mə si heç də tə sa dü fi  de yil di. Çün ki, bu 
mə sə lə keç miş SS Rİ Şərq şü nas lı ğın da da 
la yi qin cə təd qiq olun ma mış dı. Doğ ru dur, 
rus şərq şü nas la rın dan İ.Kraç kovs ki Ərəb 
məh cər ədə biy ya tı ilə bağ lı bə zi iş lər gör-
müş dü. Bü töv lük də bu iş qə naət bəxş he sab 
olu na bil məz di. Çox çə tin lik lə ol sa da Aida 
İman qu li ye va Mosk va da na mi zəd lik işi ni 
uğur la ba şa çat dı rıb, elm lər na mi zə di el mi 
adı nı al dı. 

Bu uğur dan ruh la nan gənc alim az son ra 
ey ni ad lı el mi işi ni bir az da ha gə liş di rib bir 
mo noq ra fi  ya ha lı na sal dı. Bü töv lük də  o, “Qə-
ləm lər bir li yi”nin fəaliy yə ti nə 3 mo noq ra fi  ya 
və bir ne çə mə qa lə həsr et di. Bu əsər lə rin də 
o, məh cər ədə biy ya tı nın bü tün nü ma yən də lə-
rin dən bəhs et sə də, ən çox diq qə ti bu bir li yin 
əsas ya ra dı cı la rı olan üç bö yük nü ma yən də-
si nə - Cüb ran Xə lil Cüb ran, Mi xail Nüay mə 
və Əmir ər-Rey ha ni yə yö nəlt di. Aida İman-
qu li ye va məh cər ədə biy ya tı nı araş dı ra-araş-
dı ra rus şərq şü nas lı ğı nı in ki şaf et di rir di. 
Onun məh cər ədə biy ya tı ilə bağ lı ilk qə ləm 
təc rü bə si “Mi xail Nüay mə və XIX əsr qa baq-
cıl rus ədə biy ya tı” mə qa lə si çox əhə miy yət li 
ol du ğun dan dər hal “Vos toç nıy al ma nax”-da 
dərc olun du. Bu uğu run dan son ra o, Mi xail 
Nüay mə nin bir ne çə he ka yə si ni də rus di li nə 
çe vir di. A.İman qu li ye va nın bu mo noq ra fi  ya-
sı tək cə Ru si ya da de yil, bü tün Ərəb Şər qin də 
bö yük əks-sə da do ğur du, mü tə xəs sis lər tə rə-
fi n dən yük sək qiy mət lən di ril di, 1975-ci il də 
Mosk va da rus di lin də nəşr olun du. O za man-
lar Azər bay can EA vit se pre zi den ti ol muş 
Aka de mik Cə mil Qu li yev 1979-cu il də SS Rİ 
EA tə rə fi n dən Mi xail Nüay mə nin ana dan 
ol ma sı nın 90 il li yi ilə əla qə dar ke çi ri lən konf-
ran sa də vət al mış, ora da Aida İman qu li ye va-
nın ki ta bı nı yu bil ya ra təq dim et miş di. C.Qu-
li yev xa tır la yır dı: “Mən özüm lə Bey ru ta Aida 
xa nı mın ki ta bı nı apar mış dım. Ki tab haq qın da 
mə lu mat Mi xail Nüay mə ni və onun ət ra fın-
da kı la rı hey rə tə gə tir di”. 

Ən önəm li si isə bu mo noq-
ra fi  ya nı ya zan müəl li fi n mü-
səl man qa dın ol ma sı on lar 
üçün çox ma raq lı idi. Mi-
xail Nüay mə özü haq qın-
da bir mü səl man qa dı nın 

yaz mış ol du ğu bu mo noq-
ra fi  ya dan se vin miş, tə sir lən-
miş, bu ki ta bı si nə si nə sıx-
mış dı. Bu isə el mi miz üçün 
fəxr edi lə si, qü rur du ya sı bir 
hal dır. La kin çox tə əs süf ki, 
be lə bir iş gör müş alim bu 
konf ran sa gön də ril mə di.

A.İman qu li ye va müasir ərəb ədə biy ya tı nın ak tual 
prob lem lə rin dən, ərəb-rus ədə bi bağ lan tı la rın dan 
bəhs edən bir-bi rin dən ma raq lı mə qa lə lər lə Ru si-
ya mət buatın da tez-tez çı xış lar edir di. La kin ali-
min Rus şərq şü nas lı ğı ilə bağ lı fəaliy yə ti ay rı ca 
təd qi qat möv zu su dur və öz araş dır ma çı sı nı göz-
lə yir. Vax tı ilə Rus şərq şü nas lıq el mi ni ya ra dan 
Mir zə Ka zım bə yin işi ni A.İman qu li ye va şə rəfl  ə 
da vam et di rir di. Şərq şü nas alim V.Bar told ya zır dı 
ki, “Ka zım bəy öz mü ha zi rə lə ri ilə rus şərq şü nas-
lı ğı nı ya rat dı. De mək olar ki, son ra kı şərq şü nas lar 
nəs li nin  ha mı sı bu ali min tə lə bə si və ya tə lə bə si-
nin tə lə bə si ol muş dur”. Ərəb məh cər ədə biy ya tı-
nın bu gün kü dün ya mız da ən bö yük araş dır ma-
çı sı olan A.İman qu li ye va bu sa hə nin təd qi qi ni 
da vam et di rə rək da ha bir ne çə qiy mət li əsər ya rat-
dı. “Qə ləm lər bir li yi və Mi xail Nüay mə”, “Cüb-
ran Xə lil Cüb ran”, ”Ye ni ərəb ədə biy ya tı ko ri fey-
lə ri” ki mi də yər li əsər lə ri ilə  qərb lə şərq ara sın da  
möv cud olan bu kör pü nü da ha da möh kəm lət di. 

Aida İman qu li ye va de yir di ki, “Mən ərəb 
ədə biy ya tı nı təd qiq edə-edə bu ədə biy ya ta ma-
ra ğım ar tır dı”. Qə ləm lər bir li yi nin üzv lə ri nin 
hər bi ri nin hə ya tı nı ay rı-ay rı lıq da araş dır maq 
ol duq ca çə tin bir iş idi. La kin A.İman qu li ye va 
bu çə tin işin öh də sin dən mə ha rət lə gəl di. Və tən-
lə rin dən ay rı düş müş, və tən lə ri ni azad gör mək 
ar zu su ilə alı şıb-ya nan bu ya zı çı və şair lər bir 
ya zı çı və şair ol maq dan baş qa hər bi ri ədə biy-
ya tın və in cə sə nə tin hər han sı di gər bir nö vü nü 
bil mək ba ca rı ğı na ma lik idi lər. La kin öz və tə-
ni nə ürək dən bağ lı olan A.İman qu li ye va on la-
rın və tən pər vər lik hiss lə ri ni us ta lıq la ve rə bil di.

Çün ki, o, araş dır dı ğı, çe vir di yi əsə ri özü də 
qəl bən ya şa yır dı. O, öl kə lər ara sın da dost luq 
mü na si bət lə ri nin ya ran ma sın da və in ki şaf et-
mə sin də ədə bi əla qə lə ri n da nıl maz ro lun dan 
bəhs edə rək  ya zır dı: “Ədə bi əla qə lə rin ta ri xi, 
xalq la rın ta ri xi qə dər qə dim dir”. Güc lü şair lik 
tə bi nə ma lik olan A.İman qu li ye va “Qə ləm lər 
bir li yi”-nin üzv lə ri nin əsər lə ri ni təd qiq edə-
edə on la rın şeir lə ri ni də çe vi rir di. “Qə ləm lər 
bir li yi”-nin ən fəal üzv lə rin dən sa yı lan Rə şid 
Əy yub dan et di yi çe vir mə dən bir bənd lə fi k ri-
mi zə ay dın lıq gə ti rək:

Nə ar zu ya, nə mu ra da çat ma dım,
Qəm-kə də ri bir-bi ri nə qat ma dım.
Dərd əlin dən ge cə lə ri yat ma dım,
Dağ la ra ün sal dım, çöl lər də qal dım.

Məh cər ədə biy ya tı ilə bağ lı araş dır ma la rı nı 
da vam et di rən A.İman qu li ye va  Tifl  is də uğur-
la mü da fi ə edib elm lər dok to ru el mi adı nı al-
dı. Təd qiq et di yi sa hə çox ak tual ol du ğun dan 
az son ra ona pro fes sor adı ve ril di. Be lə lik lə 
də o, xal qı mı zın ta ri xin də şərq şü nas lıq sa hə-
sin də ilk qa dın dok tor-pro fes sor ol du. Ni yə 
öl kə miz uzun müd dət ərəb öl kə lə ri ilə bağ lı 
ol sa da şərq şü nas lıq el mi nin və tə ni Tifl  is sa yı-
lır dı. Əl bətt  ə, bu nun əsas sə bə bi ni öl kə miz də 
ərəb di li nə olan so yuq mü na si bət də ax tar maq 
la zım dır. Aida İman qu li ye va dan son ra Azər-
bay can şərq şü nas lı ğı nın in ki şa fın da  bir zor iş 
nə zə rə çarp mır. Bu gün Azər bay can da ərəb 
di li ni təd ris edən ali və or ta mək təb lər bar-
maq la sa yı la bi lə cək qə dər dir.

Şərq şü nas lıq fəaliy yə ti ni uğur la da vam et-
di rən A.İman qu li ye va Ərəb ədə biy ya tı nın 
Azər bay can oxu cu su üçün ma raq lı ol ma sı nı, 
bu iki xal qı bir ləş di rən çox lu or taq cə hət lə rin 
ol ma sı nı nə zə rə alıb yo rul ma dan ərəb ədə biy-
ya tın dan tər cü mə lər edir di. Həm də ki, ərəb 
ədə biy ya tı nı Azər bay can ədə biy ya tı ilə bir-
ləş di rən çox lu ümu mi cə hət lər var. Məh cər 
ya zı çı sı Cüb ran Xə lil Cüb ra nın “Pey ğəm bər” 
əsə ri ni və Mi xail Nüay mə nin ya ra dı cı lı ğın da 
hü ru fi  lik me yil lə ri və çox lu say da bu haq da 
mi sal lar gə tir mək müm kün dür. EA Şərq şü-
nas lıq İns ti tu tu nun əmək daş la rı ilə bir lik də 
İraq ya zı çı la rı nın əsər lə rin dən iba rət bir an ta-
lo gi ya nəşr et dir di. “Ağ gün lə rin so ra ğın da” 
ad la nan bu top lu ya Aida xa nım ge niş bir mü-
qəd di mə yaz dı. Mə qa lə də o, İraq şair və ya zı-
çı la rı haq qın da oxu cu la ra mü fəs səl mə lu mat 
ver di. Bu top lu da bö yük ali min çe vi ri sin də 
İraq ya zı çı sı Mah mud əz-Za hi rin “Bo ğul muş 
hıç qı rıq lar” he ka yə si də var idi. 1983-cü il də 
“Ya zı çı” nəş riy ya tı tə rə fi n dən 30 min nüs xə 
ilə çap olu nan bu ki ta bın tez bir za man da sa-
tıl ma sı, əl bətt  ə, A.İman qu li ye va nın ki tab üzə-
rin də gər gin əmə yi nin bəh rə si idi. 

El mi iş lə, çe vir mə ilə cid di məş ğul ol maq la 
ya na şı, o, res pub li ka nəş riy yat la rı tə rə fi n dən 
müx tə lif dövr lər də nəşr olu nan ərəb ədə biy-
ya tı ilə bağ lı əsər lə rə ön söz ya zır, on la rı re-
dak tə edir di. Əsl alim lər ki mi, A.İman qu li ye-
va da res pub li ka nın el mi ic ti mai iş lə rin də fəal 
iş ti rak edir di. O, Ümu mitt  i faq Şərq şü nas lıq 
cə miy yə ti Rə ya sət he yə ti nin üz vü (1982), 
bu cə miy yə tin Azər bay can şö bə si səd ri nin 
müavi ni (1983) se çil miş di. Mosk va, Dü şən-
bə, Ham burq, Ba kı və Tifl  is də ke çi ri lən Şərq 
prob lem lə ri ilə bağ lı bey nəl xalq konq res lər-
də çı xış lar edir di. 1977-ci il də ali min Tifl  is-
də ki çı xı şı hə ra rət lə qar şı lan mış dı. Vaxt sız 
göz lə ri ni hə ya ta yum ma say dı, hə lə xal qı-
mız üçün ne çə-ne çə alim lər ye tiş di rə cək, ne-
çə-ne çə xe yir xah əməl lə rə im za ata caq dı. 
Onun el mi fəaliy yə ti nə və ərəb xalq la rı ilə, 
Şərq-Qərb el mi əla qə lə ri nin ge niş lən mə si, 
həm çi nin di gər mə də ni əla qə lə ri nin in ki şa fı 
yo lun da kı fəaliy yə ti nə  döv rü nün ən məş hur 
alim lə ri Zi ya Bün ya dov, İosif Bra dins ki, An-
na Do li ni na, Va le ri ya Krip çen ko, İ.Fi liş tins ki, 
Rüs təm Əli yev ki mi dün ya şöh rət li şərq şü-
nas lar yük sək qiy mət ver miş lər. 

Gö rün dü yü ki mi, A.İman qu li ye va el min 
zir və si ni fəth edin cə uzun və şə rəfl  i bir yol 
keç miş dir. Mən sub ol du ğu nəs lin nü fu zun-
dan əs la is ti fa də et mə yə rək bu yo lu öz əmə-
yi ilə qət et miş di. Bu gün onun şərq şü nas lıq 
el mi üçün ye tiş dir di yi on lar la tə lə bə si və say-
sız-he sab sız xe yir xah əməl lə ri ya di gar qa lır.
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Azər bay can-ərəb ədə bi Azər bay can-ərəb ədə bi Aəla qə lə ri nin ta ri xi öl kə-Aəla qə lə ri nin ta ri xi öl kə-Ami zin ərəb lər tə rə fin dən Ami zin ərəb lər tə rə fin dən Aiş ğa lın dan son ra kı döv-Aiş ğa lın dan son ra kı döv-A
rə - VII yü zi lin or ta la rı na aid edi-
lir.  La kin Azər bay can şair lə ri nin 
bə də vi ərəb lə rin səh ra da ya rat dıq-
la rı səy yar mə də niy yət lə ta nış lı ğı 
bu mə də ni əla qə lə rin kö kü nü çox-
çox uzaq la ra apa rır.  Bü tün son ra-
kı dövr lər ər zin də bu ədə bi əla qə-
lə rin in ki şa fı üçün tək-tək cəhd lər 
edil sə də bü töv lük də bu əla qə lə rin 
di na mik in ki şa fı XX yü zi lin ikin ci 
ya rı sı na aid dir. Aida İman qu li ye va-
nın şəx sən və baş çı lıq et di yi Elm lər 
Aka de mi ya sı nın Şərq şü nas lıq İns-
ti tu tu nun fəaliy yə ti Ərəb öl kə lə ri 
ilə əla qə lə ri mi zin in ki şa fın da müs-
təs na rol oy na mış dır.

Al lah ya rat dı ğı hər bir in sa na konk-
ret ola raq bir mis si ya hə va lə edir. 
İn san da Al la hın ona bəxş et di yi 
öm rü ya şa ya-ya şa ya bu mis si ya nı 
ye ri nə ye ti rir. Ara bir in san Ya ra dan 
tə rə fin dən mad di və mə nə vi sı naq-
la ra da mə ruz qa lır. Gö rü nür ki, 
Al lah in san la rın də ya nə ti ni yox la-
maq is tə yir. Bu nun baş qa cür iza hı 
yox dur. Han sı in san bu sı naq lar-
dan şə rəf lə çı xır sa bax, əsil in san 
da odur. Be lə lə ri nə Al lah hər iki 
dün ya da əbə di səadət bəxş edir. 
Aida İman qu li ye va da hə ya tın bü-
tün sı naq la rın dan şə rəf lə çıx mış 
məhz be lə bir in san idi. Ədə biy-
yat çı, şərq şü nas, alim, tər cü mə çi, 
ən əsa sı isə xe yir xah in san. Bu gün 
Aida İman qu li ye va Azər bay can xal-
qı nın ürə yin də məhz be lə ya şa yır.

Ən önəm li si isə bu mo noq-
ra fi  ya nı ya zan müəl li fi n mü-
səl man qa dın ol ma sı on lar 
üçün çox ma raq lı idi. Mi-
xail Nüay mə özü haq qın-
da bir mü səl man qa dı nın 

yaz mış ol du ğu bu mo noq-
ra fi  ya dan se vin miş, tə sir lən-
miş, bu ki ta bı si nə si nə sıx-
mış dı. Bu isə el mi miz üçün 
fəxr edi lə si, qü rur du ya sı bir 
hal dır. La kin çox tə əs süf ki, 
be lə bir iş gör müş alim bu 
konf ran sa gön də ril mə di.

Bu uğur dan ruh la nan gənc alim az son ra A.İman qu li ye va müasir ərəb ədə biy ya tı nın ak tual 

və ərəb məhcər 
ədə biy ya tı

və ərəb məhcər və ərəb məhcər 
İmanquliyeva



– Pa şa müəl lim bioq ra fi  ya nı-
za nə zər sa lan da gör düm ki, ilk 
şeiri ni zi 13 ya şın da yaz mı sı nız. 
Ma raq lı sı bu dur ki, şeirin adı 
“Göz lə rim” olub. Bu ha di sə də 
hər han sı bir əla mət, mis ti ka ax-
tar mı sı nız, yox sa ta le de yib keç-
mi si niz?
– İs tə ni lən yaş da in san üçün çox 

qlo bal, ak tual sual dır. Ailə də be lə-
dir ki, ata çö rək pu lu qa zan ma ğa 
ge dir, uşaq la rın dər si, gün də lik 
qay ğı la rı ilə ana da ha çox məş ğul 
olur. Mən gö zü mü açan dan anam 
Ul duz xa nı mı Al la hı se vən, ina nan 
in san ki mi gör mü şəm. Xu ra fa tı 
qə tiy yət lə rədd edib. Mə sə lən, bi-
zi heç vaxt çöp çü yə, çıl da ğa apar-
ma yıb, “fal çı la rın de di yi ya lan dır” 
de yib. “Qa ba ğım dan pi şik keç di, 
in di iş lə rim tərs ge də cək”, “fi  lan-
kə sin bi zə gö zü də yə cək” ki mi 
əla mət lə ri cid di qə bul et mə yib. O, 
İrə van Tibb Tex ni ku mu nu, da ha 
son ra İrə van Pe da qo ji İns ti tu tu nu 
bi ti rib. Atam İs ma yıl bəy uzun il lər 
Şəm ki rin apa rı cı sov xoz la rın dan 
olan Le nin kənd sov xoz tə sər rü fa tı-
na rəh bər lik edib. Anam da hə min 
sov xo zun nəz din də ki uşaq bağ ça-
sı nın mü di rə si olub. Zi ya lı ailə sin-
də bö yü dü yüm üçün xu ra fa ta, ul-
duz fa lı na heç vaxt inan ma mı şam. 
An caq in di keç mi şə nə zər sa lıb, xa-
ti rə lə ri və rəq lə yən də mis ti ka, əla-
mət de yi lən şey lə ri gö rü rəm. Gö-
rü nür, in san lar doğ ru dan da, bir 
mis si ya ilə ana dan olur. Mən mart 
ayı nın 30-da, yə ni üçün cü ayın, 
otu zun cu gü nün də do ğul mu şam. 
Qə dim Zər düşt təq vi mi nə gö rə ilin 
üçün cü ayı sağ lam lıq ayı dır, ayın 
otu zu əbə di-əzə li işıq  gü nü dür. 
De mə li, mən ilin sağ lam lıq ayı nın 
işıq gü nün də, göz hə ki mi ol maq 
mis si ya sı ilə ana dan ol mu şam. 
Do ğu lan dan 13 il son ra ilk şeiri mi 
yaz mı şam, şeirin adı da “Göz lə-
rim” olub. Mən cə, bu ra da da bir 
əla mət var. Ali təh sil al dı ğım il lər-
də müayi nə olu nan za man mə lum 
ol du ki, ne çə mil yon in san dan bi ri-
nə nə sib olan qey ri-adi gör mə qa bi-
liy yə ti nə ma li kəm. Adi adam lar la 
mü qa yi sə də uza ğı iki, ya xı nı isə üç 
də fə yax şı gö rə bi li rəm. Bu na gö rə 
də gü nü bu gün ey nək tax mı ram. 
Mə sə lən, bir bas ket bol çu hün dür-
boy lu do ğu lur, bu na fi  ziolo ji va-
riasi ya de yir lər. Be lə gör mə üçün 
heç bir dər man at ma mı şam, xü su si 
nə lər sə et mə mi şəm, sa də cə, be lə 
do ğul mu şam. Gö rü nür, bu gör mə 
qa bi liy yə tim də əv vəl cə dən of tal-
mo lo gi ya nın işıq cər ra hi yə si nin 
le hi nə həll olu nub. Sa da la dıq la rım 
mis ti ka ol ma sa da, hər hal da, bu 
kaina tı ya ra dan bö yük ya ra dan var 
və biz onun ki çik zər rə si olan yer 
kü rə sin də ya şa yı rıq. Bu ki çik zər-
rə də ya şa yan ne çə mil yard in sa nın 
ta le yi bö yük ya ra da nın o bö yük 
“kom pü ter”in də əv vəl cə dən proq-
ram laş dı rı lıb.

– Hə kim lər da ha çox mü ta liə 
edir, el mi mən bə lər lə iş lə yir lər. 
Bu na gö rə də be lə qə bul olu nub 
ki, on lar ma te rialist dü şün cə yə 
ya xın dır lar. Şair lər isə ya zı za-
ma nı Tan rı ya üz tu tur, mə nə vi 
tə ka mül ke çir lər. Bu na gö rə də 
on lar idealist dü şün cə nin da şı-
yı cı la rı dır. Siz özü nü zü ha ra da 
Al la ha da ha ya xın hiss edir si-
niz, əmə liy yat ota ğın da, yox sa 
şeir ma sa sı  ar xa sın da?

– Mə nim ana ba bam Hü seyn 
ki şi  hə lə yüz il bun dan əv vəl 
uni ver si tet bi tir miş di. Çox zi-
ya lı in san idi. Bir ne çə xa ri ci 
dil bi lir di, fəl sə fə ni mü kəm-
məl mə nim sə miş di, mu si qi ilə 
də ma raq la nır dı. Hü seyn ba bam 
hə mi şə Al la hın var lı ğı nı el mi 
də lil lər lə da nı şır, sü but edir-
di. Mən də gö zü mü açıb, Al la hı 
ba ba mın o nü fuz lu mən bə lər-
dən gə tir di yi də lil lər lə ta-
nı yıb an la mı şam. Uşaq 
vax tın dan Al la ha, 
onun qüd rə ti nə bö-
yük ina mım olub. 
Özüm elm yo-
lu na dü şən dən 
son ra isə Al-
la hın var-
lı ğı nı hər 
gün, hər 

an hiss et mi-
şəm, sü bu tu nu 
gör mü şəm. Şah əsə ri 
olan in sa nın qu ru lu şun da bir 
hə kim ki mi bu mö cü zə nin şa hi-
di ol mu şam. Ona gö rə də mən 
əmə liy yat ota ğın da Al la hı ürə-
yim lə gö rü rəm, ru hum la hiss 
edi rəm. Bi lir si niz, bu çox ge niş 
möv zu nun söh bə ti dir, bu ba rə-
də cild-cild ki tab lar ya zı lıb, mü-
za ki rə lər apa rı lıb. Azər bay ca nın 
ilk mi niatür ro ma nı olan “Qa ra 
su” ki ta bım da ba şı ma gə lən ha-
di sə lə ri, ma raq lı fakt la rı qə lə mə 
al mı şam. Bir də fə çox çə tin bir 
əmə liy ya ta gir mə li idim. Xəs tə-
nin gör mə si ni ri ta ma mi lə sı ra-
dan çıx mış dı. Gör mə şan sı çox 
az idi, am ma ana sı yal va rıb-ya-
xa ran dan son ra im ti na edə bil-
mə dim. Əmə liy yat za ma nı elə 
bir an gəl di ki, iyir mi ne çə va-
riant dan sa də cə, bi ri ni seç mə li 
idim. Dü şün mək şan sım yox idi. 
Alət lər əlim də, bir sa ni yə əl sax-
la dım və bir dən əmə liy yat sa hə-
sin də ba la ca ma vi rəng li qo vuq 
əmə lə gəl di, o, ma ye nin için də 
üz dü, üz dü, ge dib bir yer də da-
yan dı. Hə min yer seç mə li ol du-
ğum iyir mi va riant dan bi ri nin 
ye ri idi, mə nə yol gös tə rir di. 
Gös tər di yi ye ri seç dim, nə ti cə 
uğur lu ol du.  Bə zən bi lik, təc-
rü bə ki fa yət et mir, va riant lar o 
qə dər çox olur ki, sə nə bir işa rə, 
yol gös tə rən la zım gə lir. Cər ra-
hiy yə də, of tal mo lo gi ya da ba-
şı ma gə lən lə ri, ya şa dı ğım hiss 
və təc rü bə lə ri ro man la rım da və 
“İd rak ət ri” es se lər ki ta bın da 
qə lə mə al mı şam. 

– Ne çə-ne çə in sa nı qa ran lıq-
dan işı ğa çı xar mı sı nız. Ne cə 
dü şü nür sü nüz, Pa şa müəl lim, 
qa ran lı ğın, zül mə tin rən gi qa-
ra dır?

– Gör mə yən adam lar dün ya nı 
qa ra yox, boz gö rür lər. Boz pis 
rəng dir, qa ra isə çox müd rik və 
gö zəl rəng dir. Yə qin bi lir si niz, qa-
ra bə bək lə rin rən gi dir, yə ni işı ğın 
mən bə yi, işı ğın özü de mək dir. Zil 
qa ran lıq ge cə lər mə həb bə ti sim-
vo li zə edir. Qa ra həm də tən ha lı-
ğa çə ki lən, tən ha lı ğı se vən in san-
la rın rən gi dir. Qə dim dövr lər də, 
mil li yad da şı mız da qa ra rəng fəl-
sə fi  an lam da elə qır mı zı qə dər in-
san ru hu na əl van lıq gə ti rən rəng 
olub. Qa ra mə nim də se vim li 
rən gim dir. Ki tab la rı mın ək sə riy-
yə ti nin üz qa bı ğı qa ra rəng də dir. 
Qa ra rəng mə nim üçün sev gi-mə-
həb bət rən gi dir.

– Si zi həm də yüz lər lə in sa nın 
hiss və duy ğu la rı nın tər cü mə çi-
si he sab et mək olar. Ma raq lı dır 
ki, si zin hiss lə ri ni zin tər cü mə-
çi si olan in san lar kim dir? Se-
vim li şair və ya zı çı la rı nız ba rə-
də da nış maq is tər dik... 
– Mə ni se vən in san lar mə ni ən 

çox du yan in san lar dır. On la rın ən 
bi rin ci si bir ne çə il əv vəl dün ya sı-
nı də yi şən anam Ul duz xa nım idi. 
Mən onun bi rin ci öv la dı idim, çox 
bö yük və qey ri-adi ana-öv lad mə-
həb bə ti miz var idi. Da nış ma dan 
be lə nə dü şün dü yü mü bi lir, ne cə 
ol du ğu mu an la yır dı. Son ra ye nə 
sev di yim in san lar ol du, o in san lar 
ara sın da qa dın ol du, öv lad la rım 
ol du, və tə nə olan mə həb bə tim 
ol du. Sev di yim in san la rın ar se-
na lın da bi rin ci sı ra da anam idi. 
Əgər bir yüz bal lıq şka la ilə qiy-
mət lən dir sək o, mə ni elə yüz bal-
lıq an la yır dı.

Bü tün xo şu ma gə lən şeir lə ri oxu-
yan da həm ru hum tə zə lə nib, həm 
xo şu ma gə lib, həm də fi  kir ləş mi şəm 
ki, ni yə bu mə nim ağ lı ma gəl mə yib, 
ni yə bu nu mən yaz ma mı şam.  Özü 
də hökm de yil ki, bü tün şeir sə nin 
xo şu na gəl sin. Bə zən iki mis ra, bə zən 
bir bənd, bə zən isə sa də cə bir fi  kir in-

sa nı cəlb edir. Şeir oxu ma ğı se vi-
rəm, oxu yan da 

qeyd lər edi rəm ki, ikin ci də fə və rəq-
lə yən də o qeyd lə ri, yə ni bə yən di yim 
yer lə ri oxu yum. Sev di yim şair lər, 
ya ra dı cı adam lar çox dur. Azər bay-
can poezi ya sın da se vim li şairim Əli 
Kə rim dir. Bə zən elə bil mi şəm mən 
oyam, ya o, mən olub. Bə zən dü şün-
mü şəm ki, o, mə nim atam dır, bir yu-
mur ta dan olan əkiz qar da şım dır. Ya-
ra dı cı lıq mə na sın da Əli Kə rim mə nə o 
də rə cə də doğ ma dır. Onu oxu maq dan 
doy mu ram, üç ay ke çir, beş ay ke çir, 
onun ya ra dı cı lı ğı na ye ni dən qa yı dı-
ram. Sə fə rə ge dən də ça ma da nım da 
bir ki tab lıq yer ol sa, müt ləq onun ki-
ta bı nı özüm lə apa rı ram. Əli Kə ri min 
ya ra dı cı lı ğı da, ta le yi də, özü də ma-
raq lı dır. Əli Kə rim dən son ra ki min sə 
adı nı çək mə yə çə ki ni rəm. Çün ki onun 
bü tün əsər lə ri ni se vi rəm, bü töv qə bul 
edi rəm. Di gər şair lə rin müəy yən dövr 
şeir lə ri, ya ra dı cı lıq la rı nın müəy yən 
döv rü ilə ma raq la nır, oxu yu ram.

Dün ya ədə biy ya tın da həm şair, 
həm ya zı çı ki mi yük sək sə viy yə də 
us ta lıq nü ma yiş et di rən müəl lif Ed-
qar Po dur. Mən özüm də həm nəsr, 
həm poezi ya ya zı ram. Mə nim də 
id diam odur ki, gə rək hər iki si yük-
sək sə viy yə də ol sun. Bi ri di gə rin dən 
ge ri qal ma sın. Ed qar Po nun şeir lə ri 
də, nəs ri də yük sək əyar da dır. Gənc 
adam lar la söh bət za ma nı de yi rəm 
ki, Dos to yevs ki ni, Tols to yu, Hü qo nu 
oxu ma yan adam gə rək əli nə qə ləm 
al ma sın. Yüz lər lə be lə klas sik, da-
hi var, am ma adı nı çək di yim bu üç 
müəl lif ədə biy ya tın bü növ rə si dir.

– Ərəb ədə biy ya tın da gö zün 
vəs fi , ümu miy yət lə, tə ba bət 
möv zu su ay rı ca bir təd qi qat sa-
hə si dir. Azər bay can da si zin bu 
sa hə də apar dı ğı nız təd qi qat lar, 
yaz dı ğı nız ya zı lar bir ilk dir.
– Mə nim ya zı la rım da, ya ra-

dı cı lı ğım da tə ba bət müt ləq var. 
Ola bi lər üz də gö rün mür, çün ki 
həll olun muş şə kil də dir. Ya zı-
la rım da mə nim sə nə tim, ta le-
yim, ya ra dı cı lı ğım var. “525-ci 
qə zet”də çap olu nan və es se lər 
ki ta bım da yer alan “Alz qey mer” 
ya zı sı bö yük ma raq la qar şı lan-
dı, çox say lı zəng lər, elekt ron 
mək tub lar al dım. Bu es se də 
həm tə ba bət, həm fəl sə fə, həm 
in san ta le yi, həm də ta rix var.

“Tə ba bət poezi ya nın fəl sə fi  əya-
rı ki mi” ad lı mo noq ra fi  yam da 
tə ba bət, fəl sə fə, poezi ya – bu 
üçü nün kə siş di yi nöq tə də olan 
təd qi qat lar yer alıb. Hə ki məm, 
tə ba bət mə nim pe şəm dir, şair-
lik ta le yim dir. Fəl sə fə ilə öm-
rüm bo yu məş ğul ol mu şam. 
Dün ya da ilk də fə mən bu sa hə-
yə qol qoy mu şam və de yim ki, 
ol duq ca ma raq lı nə ti cə lər əl də 
olu nur. Ədə biy yat sub yek tiv 
var lıq dır, ya ra dı cı lıq nö vü dür. 
Mə sə lən, iki nə fər Sə məd Vur ğu-
nun “Azər bay can” şeiri ilə bağ lı 
mü ba hi sə edə bi lər. Bi ri de yər ki, 
bu dün ya nın ən gö zəl şeiri dir, o 
bi ri de yər ki, heç nə dir. Heç bi-
ri də bir-bi ri nə haq lı ol du ğu-
nu sü but edə bil məz. Çün ki elə 
bir tə rə zi, öl çü va hi di yox dur. 
An caq bu üçü nü – fəl sə fə, tə ba-
bət və poezi ya nı bir ləş di rən də 
bir öl çü, əyar tək lif olu nur. Bu 
əyar ədə biy yat ha di sə si ni, fak-
tı nı ölç mək im ka nı ve rir. Məm-
məd Ara zın “üşü düm de yən də 
bir el gö zə li, az qal dı gö zün də 
giz lə də mə ni” mis ra sı nı oxu yan 
adam de yə bi lər ki, adam üşü-
yə ni qoy nun da giz lə dər, bağ rı na 
ba sar. Göz də də adam giz lə nər? 
Aris to tel mən ti qi ilə o, eti raz et-
mək də haq lı dır. Am ma bu mis-
ra nı tə ba bət poezi ya sı nın fəl sə fi  
əya rı ki mi qiy mət lən dir sək, mən 
şairin haq lı ol du ğu nu sü but edə 
bi lə rəm. Gö zün için də bir ma ye 
var, buy nuz qi şa sı saat şü şə si dir. 
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Elə bil, ak va rium üs tü açıq şü-
şə dir, ba lıq lar üzür və siz on la rı 
gö rür sü nüz. 30-40 il ön cə hey-
van lar üzə rin də be lə bir təc rü bə 
apa rı lıb. Alim lər tə zə ma ya la-
nan hey van rü şey mi ni gö tü rüb, 
o de di yim ma ye nin içi nə qo yub-
lar. Şü şə dən ba xıb, rü şey min 
an baan bö yü dü yü nü gö rüb lər. 
Təc rü bə gös tə rib ki, bə dən də 
ana bət nin dən baş qa ən qi da lı 
mü hit gö zün için də ki ma ye dir. 
Bu mis ra Məm məd Ara za göy-
dən gə lib, o da ya zıb. Aris to tel 
mən ti qi ilə mis ra da kı fi  kir səhv 
ol sa da, elm şairin haq lı ol du ğu-
nu de yir. Məm məd Ara zın de di-
yi fi  kir ən yük sən əyar dan olan 
poezi ya nü mu nə si dir. 

Hü seyn Ca vi din “İb lis” 
poema sın da qı zı öl dü rül müş ix-
ti yar ki şi de yir ki, “ağ la maq is tə-
ri kən, bən həp gü lə rəm”. Ye ga nə 
qı zı ölən ix ti yar ağ la maq ye ri nə 
gü lür. Psi xiat ri ya da hər bir hiss 
zir və sin də əks qüt bə, əks his sə 
ke çir, çev ri lir. Mə sə lən, bir in san 
öz doğ ma sı nı iti rib sə və ağ la yır-
sa, bu kə də rin zir və si de yil, zir-
və yə ge dən yol dur. Qəh qə hə çə-
kib gü lür sə, kə də rin zir və si odur 
– də li lik!  İraq ol sun, ca van adam 
rəh mə tə ge dən də üs tü nə qır mı-
zı rəng li par ça sa lır lar, mu si qi 
çal dı rır lar. Ana-ata oy na yır. De-
yir ki, ba la mın to yu dur, to yu nu 
gör mə mi şəm, in di oy na yı ram. 
Bu, hiss lə rin zir və də ki əks qüt bə 
trans for ma si ya sı dır. İx ti yar kə-
də rin zir və sin də dir və bu nu da-
hi Ca vid ya zıb. 

İn san Tan rı nın şah əsə ri dir. 
Ədə biy ya tı da, şeiri, es se ni, ro-
ma nı da ya ra dan in san dır. Ola 
bil məz ki, in sa nın ya rat dı ğı sub-
yek tiv ola. Onun yaz dıq la rı nın, 
ya rat dıq la rı nın da bir me ya rı, 
əya rı var. On lar da öl çü lə, tə rə-
zi yə qo yub çə ki lə bi lir. Yal nız o 
za man ki, ora da həm tə ba bət, 
həm fəl sə fə, həm də poezi ya ol-
sun.

– Şeir lə ri ni zi mu si qi ilə pay laş-
maq, bö lüş mək çə tin de yil ki? 
Yaz dıq la rı nı zı din lə mək ne cə 
hiss dir?

– Bi lir si niz, şeir və mu si qi bi ri-bi ri nə 
çox bağ lı dır, on lar iki si bir-bi ri nin için-
də həll olub. Dörd mah nı dis kim işıq 
üzü gö rüb, on lar la ta nın mış və gənc 
mü ğən ni lər mə nim söz lə ri mə bəs tə-
lə nən mah nı la rı oxu yub. Bə zən mə ni 
nəğ mə kar şair ki mi təq dim edir lər, 
am ma mən nəğ mə kar şair de yi ləm. 
Mən mah nı üçün şeir ya za bil mi rəm, 
bəs tə kar lar mə nim şeir lə ri mə don bi-
çir lər. Özü də de yir lər ki, mə nim şeir-
lə ri mə mah nı yaz maq çə tin dir, çün ki 
nəğ mə kar şair de yi ləm. Əs lin də, şei-
rin da xi li mu si qi si ol ma sa, o heç dün-
ya ya gə lə bil məz. Can lı olan hər şey 
ki mi şeir də mu si qi li ol ma lı dır, on da 
da müəy yən ruh əla mət lə ri, bir dad, 
ətir ol ma lı dır. Mah nı bəs tə lən mə yən 
şeirin də öz mu si qi si, me lo di ya sı var. 

Şair bu nu hiss edir, oxu yur və nə yin-
sə ru hu nun ni za mı na yat ma dı ğı nı 
gö rən də dü zəl dir. Bəl kə də, bu na gö-
rə dün ya da heç bir akt yor ən pis şeir 
oxu yan şairin şeiri ni özü ki mi oxu ya 
bil məz. O şeir şairin bağ rın dan qo-
pub gə lir. Şair bi lir ki, han sı nöq tə də, 
han sı in to na si ya ilə oxun ma lı dır. Sə si 
ol ma yan bəs tə kar da öz mah nı sı nı ən 
gö zəl səs li mü ğən ni dən yax şı oxu-
yur. Emin Sa bi toğ lu ilə ya ra dı cı lıq 
əl qə lə rim olub, Şə fi  qə Axun do va nı 
da öz mah nı la rı nı ifa edən də din lə-
mi şəm. Bu, in sa na baş qa bir hiss, hə-
yə can ötü rür.

– Audi to ri ya, əmə liy yat ota ğı, 
ya zı ma sa sı, gün də lik hə yat, 
ailə qay ğı la rı... Bü tün bun lar 
si zi yor mur ki?

– Bu çox sa hə li fəaliy yət sa hə lə ri 
mə nə müəy yən bir hə yat rit mi ve rir. 
Düz dür, küll ha lın da on la ra çox lu 
ener ji sərf olu nur, bə zən yu xu dan, 
bə zən is ti ra hət dən kə si rik. Audi to-
ri ya da mən müəl li məm, əmə liy yat 
ota ğın da cər rah, ya zı ma sa sı ar xa-
sın da ya za ram, gün də lik hə yat da 
isə ata, qar daş, hə yat yol da şı. İc ti mai 
fəaliy yə tim də ki fa yət qə dər ge niş-
dir, bö yük bir kol lek ti vin – of tal-
mo lo gi ya ka fed ra sı nın rəh bə ri yəm. 
Üs tə lik, Dün ya Azər bay can lı la rı 
Konq re si nin həm səd ri və zi fə sin də 
ça lı şı ram. Dün ya azər bay can lı la rın 
prob lem lə ri, fəaliy yə ti ilə bağ lı müx-
tə lif təd bir lə ri miz olur. Tez-tez xa ri ci 
öl kə lə rə sə fər edir, uzaq mə sa fə lər 
qət edi rəm.

El mi fəaliy yə ti mi də vur ğu la-
ma dan ol maz. Bir az əv vəl as pi-
ran tım gəl miş di, dis ser ta si ya sı na 
bə zi kor rek si ya lar et dim. Bi lir si-
niz, hə kim lik bir söz dür. An caq 
bu söz o qə dər sa hə lə rə par ça-
la nır, o qə dər fəaliy yət sfe ra sı-
nı əha tə edir ki... Mə sə lən, cər-
ra hiy yə ay rı bir sa hə dir, xü su si 
çe vik lik tə ləb edir. Ya xud alim-
sən sə, elm yo lun da irə li lə mək 
is tə yir sən sə, müt ləq as pi rant la-
rın, dok to rant la rın ol ma lı, el mi 
mə qa lə, mo noq ra fi  ya lar yaz ma-
lı san. Sa da la dı ğım bu fəaliy yət 
sa hə lə rin dən bi ri ol ma sa, mən 
özü mü pis hiss edə rəm. On lar 
bir-bi ri ni və nə ti cə də mə ni ta-
mam la yır. Mən də on la rı ta le yim 
ki mi ya şa yı ram.

– Vaxt böl gü sün də kim qa lib 
gə lir? Poezi ya, yox sa of tal mo-
lo gi ya?
– Açı ğı, uzun il lər of tal mo lo-

gi ya ön də olub, mə nim vax tı mı 
da ha çox alıb. Poezi ya və of tal-
mo lo gi ya nı əkiz qar daş ki mi dü-
şün sək, on lar dan bi ri on də qi qə 
fərq lə dün ya ya gə lib. Mə nim of-
tal mo lo gi yam on də qi qə də ol sa 
tez do ğu lub, bu na gö rə də hə mi-
şə ön də olub. Ki çik qar daş isə o 
qə dər tər bi yə li, ha lal dır ki, bə zən 
öz vax tın dan da kə sib ona yol ve-
rib. Bu mə na da of tal mo lo gi yam 
ya ra dı cı lı ğı ma, poezi ya ma, hə-
kim li yim şair li yi mə borc lu dur.

– İx ti sas ca fi  lo loq olan hə yat 
yol da şı nız Afaq xa nı mın ya-
ra dı cı lı ğı nı za mü na si bə ti ne-
cə dir? Heç si zi tən qid edir mi? 
Ümu miy yət lə, tən qi də nə də rə-
cə də dö züm lü sü nüz? 

– Mən tən qi də dö züm lü yəm, am-
ma hər tən qi di qə bul et mi rəm. Xa-
nı mım fi  lo loq dur, ya ra dı cı lı ğım da 
onun ro lu bö yük dür, da nıl maz dır. 
Ya zı la rı mın ha mı sı nı ol ma sa da, ək-
sə riy yə ti ni bi rin ci o oxu yur. Or foq-
ra fi k səhv lər dən tut muş, ən xır da 
de tal la ra qə dər hər şe yi gö rür. Ədə-
biy yat çı, pro fes sor, Da vud Ha cı ye vin 
qı zı dır. Ali mək təb də yax şı oxu yub, 
fi  lo lo gi ya nın in cə lik lə ri nə bə ləd dir. 
Mü ta liəsi də ol duq ca ge niş dir.

Dün ya da “Spar rinq partn yor” 
(“Spar rinq tə rəf mü qa bi li”) de yi lən 
bir an la yış var. Boks çu lar bir adam 
ta pır lar, o adam da id man çı olur. 
Onun la dö yü şüb məşq edir, va cib 
ya rış la ra ha zır la şır lar. Xa nı mım da 
mə nim ya zı la rı mı çox diq qət lə oxu-
yur, dü zə liş lər edir. Bə zən mən bir 
va qeənin üç-dörd va rian tı nı ya zı ram 
və ha mı sı nı özüm yaz dı ğım üçün se-
çim edə bil mi rəm. O, ba xır, üçün cü 
göz ki mi də qiq se çim edə bi lir.

– Pa şa müəl lim, göz lə sö zün işı-
ğı nı ne cə mü qa yi sə edər diz?
– Mə nim üçün sö zə işıq ver mək, gö-

zə işıq ver mək dən da ha çə tin dir. Çün ki 
sən əli nə qə ləm alan da bir an gö zü nü 
yum san, ar xan da da ya nan nə həng ya-
ra dı cı lar or du su ol du ğu nu gö rər sən. 

Rə zul Rza, Sə məd Vur ğun, Məm-
məd Araz, Hü seyn Ca vid, Dos to-
yevs ki, Tols toy ki mi klas sik lər, No bel 
laureat la rı, da ha kim lər, kim lər... Sən 
o sı ra da öz fəaliy yət lə məş ğul ola bil-
məz sən. Əgər o sı ra da boy gös tə rə 
bil mir sən sə, sə nin yaz maq sə la hiy-
yə tin yox dur. Sö zə işıq ver mək əbə-
di dir, gö zə işıq ver mək bir ailə nin, 
nəs lin se vin ci, in san öm rü de mək dir. 
Bir ata nın gö zü açı lır, ailə si, öv lad la rı 
xoş bəxt olur. Bu da ha dar və çər çi və li 
sa hə dir. Bu sa hə də də müəy yən el mi 
kəşfl  ər et mək, uğur lar qa zan maq elə 
sö zə işıq ver mə yə bə ra bər dir. Mə sə-
lən, mən qlauko ma da tək lif et di yim 
“Mu sa yev üsu lu”nu şeir ki mi yaz mı-
şam. Ba cım və tə lə bəm lə bir lik də ha-
zır la dı ğı mız “Of tal mo lo gi ya da ye ni 
dər man pre pa ra tı – Ak ti pol” özü də 
bir şeir, ədə biy yat dır. Mən cə, is tə ni lən 
el mi ye ni lik ədə bi ye ni li yə bə ra bər dir. 
Əmə liy yat et mək də mü qəd dəs iş dir, 
am ma o mə nə da ha asan gə lir. Mə sə-
lən, bir id man çı 100 metr mə sa fə ni 9 
sa ni yə yə qa çır, dün ya re kor du qı rır. 
İn di o, hər də fə öz uğu ru nu tək rar et-
mə li dir. Əmə liy yat ota ğın da da mən 
öz re kor du mu ye ni lə mə yə ça lı şı ram. 
An caq ya ra dı cı lıq da siz hər də fə ye-
ni nə lər sə et mə li si niz, tək rar la maq 
ol maz. Əmə liy yat dan ön cə heç kim-
lə da nış mı ram. Qa pı nı bağ la yı ram, 
otaq da tək o baş-bu ba şa ad dım la-
yı ram. Ne cə ki, təy ya rə ha va ya qalx-
maz dan əv vəl mü hər rik lər işə dü şür, 
gü cü si nə si nə yı ğır və bir dən hə rə kət 
edib ha va la nır, sən də əmə liy yat dan 
əv vəl ey ni hiss lə ri ya şa yır san. Sə fər-
bər ol ma ğa ça lı şır san. Qa çış star tın da 
bir id man çı üçün sə fər bər lik nə dir sə, 
əmə liy yat ön cə sin də cər rah üçün də 
odur. 

Leyla ƏLİYEVA

“Aydın yol” qəzetinin suallarını professor, Əməkdar elm xadimi, 
Əməkdar həkim-oftomoloq və tanınmış şair Paşa Qəlbinur cavablandırırƏməkdar həkim-oftomoloq və tanınmış şair Paşa Qəlbinur cavablandırır

“Gör mə yən adam lar dün ya-
nı qa ra yox, boz gö rür lər. 
Boz pis rəng dir, qa ra isə çox 
müd rik və gö zəl rəng dir. Yə-

qin bi lir si niz, qa ra bə bək lə rin rən-
gi dir, yə ni işı ğın mən bə yi, işı ğın 
özü de mək dir. Zil qa ran lıq ge cə lər 
mə həb bə ti sim vo li zə edir. Qa ra 
həm də tən ha lı ğa çə ki lən, tən ha lı-
ğı se vən in san la rın rən gi dir. Qə dim 
dövr lər də, mil li yad da şı mız da qa-
ra rəng fəl sə fi  an lam da elə qır mı zı 
qə dər in san ru hu na əl van lıq gə ti rən 
rəng olub. Qa ra mə nim də 
se vim li rən gim dir. Ki tab la-
rı mın ək sə riy yə ti nin üz qa-
bı ğı qa ra rəng də dir. ”

– Mə nim ana ba bam Hü seyn 
ki şi  hə lə yüz il bun dan əv vəl 
uni ver si tet bi tir miş di. Çox zi-
ya lı in san idi. Bir ne çə xa ri ci 
dil bi lir di, fəl sə fə ni mü kəm-
məl mə nim sə miş di, mu si qi ilə 
də ma raq la nır dı. Hü seyn ba bam 
hə mi şə Al la hın var lı ğı nı el mi 
də lil lər lə da nı şır, sü but edir-
di. Mən də gö zü mü açıb, Al la hı 
ba ba mın o nü fuz lu mən bə lər-
dən gə tir di yi də lil lər lə ta-
nı yıb an la mı şam. Uşaq 
vax tın dan Al la ha, 
onun qüd rə ti nə bö-
yük ina mım olub. 
Özüm elm yo-
lu na dü şən dən 
son ra isə Al-
la hın var-
lı ğı nı hər 
gün, hər 

an hiss et mi-
şəm, sü bu tu nu 
gör mü şəm. Şah əsə ri 
olan in sa nın qu ru lu şun da bir 
hə kim ki mi bu mö cü zə nin şa hi-

Bü tün xo şu ma gə lən şeir lə ri oxu-
yan da həm ru hum tə zə lə nib, həm 
xo şu ma gə lib, həm də fi  kir ləş mi şəm 
ki, ni yə bu mə nim ağ lı ma gəl mə yib, 
ni yə bu nu mən yaz ma mı şam.  Özü 
də hökm de yil ki, bü tün şeir sə nin 
xo şu na gəl sin. Bə zən iki mis ra, bə zən 
bir bənd, bə zən isə sa də cə bir fi  kir in-

sa nı cəlb edir. Şeir oxu ma ğı se vi-
rəm, oxu yan da 

– Ərəb ədə biy ya tın da gö zün 
vəs fi , ümu miy yət lə, tə ba bət 
möv zu su ay rı ca bir təd qi qat sa-
hə si dir. Azər bay can da si zin bu 
sa hə də apar dı ğı nız təd qi qat lar, 
yaz dı ğı nız ya zı lar bir ilk dir.
– Mə nim ya zı la rım da, ya ra-

dı cı lı ğım da tə ba bət müt ləq var. 
Ola bi lər üz də gö rün mür, çün ki 
həll olun muş şə kil də dir. Ya zı-
la rım da mə nim sə nə tim, ta le-
yim, ya ra dı cı lı ğım var. “525-ci 
qə zet”də çap olu nan və es se lər 
ki ta bım da yer alan “Alz qey mer” 
ya zı sı bö yük ma raq la qar şı lan-
dı, çox say lı zəng lər, elekt ron 
mək tub lar al dım. Bu es se də 
həm tə ba bət, həm fəl sə fə, həm 
in san ta le yi, həm də ta rix var.

müsahibə
Elə bil, ak va rium üs tü açıq şü-
şə dir, ba lıq lar üzür və siz on la rı 
gö rür sü nüz. 30-40 il ön cə hey-
van lar üzə rin də be lə bir təc rü bə 
apa rı lıb. Alim lər tə zə ma ya la-
nan hey van rü şey mi ni gö tü rüb, 
o de di yim ma ye nin içi nə qo yub-
lar. Şü şə dən ba xıb, rü şey min 
an baan bö yü dü yü nü gö rüb lər. 
Təc rü bə gös tə rib ki, bə dən də 
ana bət nin dən baş qa ən qi da lı 
mü hit gö zün için də ki ma ye dir. 
Bu mis ra Məm məd Ara za göy-
dən gə lib, o da ya zıb. Aris to tel 
mən ti qi ilə mis ra da kı fi  kir səhv 
ol sa da, elm şairin haq lı ol du ğu-
nu de yir. Məm məd Ara zın de di-
yi fi  kir ən yük sən əyar dan olan 
poezi ya nü mu nə si dir. 

– Gör mə yən adam lar dün ya nı 
El mi fəaliy yə ti mi də vur ğu la-

ma dan ol maz. Bir az əv vəl as pi-

yur, dü zə liş lər edir. Bə zən mən bir 
va qeənin üç-dörd va rian tı nı ya zı ram 
və ha mı sı nı özüm yaz dı ğım üçün se-
çim edə bil mi rəm. O, ba xır, üçün cü 
göz ki mi də qiq se çim edə bi lir.

– Pa şa müəl lim, göz lə sö zün işı-
ğı nı ne cə mü qa yi sə edər diz?
– Mə nim üçün sö zə işıq ver mək, gö-

zə işıq ver mək dən da ha çə tin dir. Çün ki 
sən əli nə qə ləm alan da bir an gö zü nü 
yum san, ar xan da da ya nan nə həng ya-
ra dı cı lar or du su ol du ğu nu gö rər sən. 

Rə zul Rza, Sə məd Vur ğun, Məm-
məd Araz, Hü seyn Ca vid, Dos to-“Aydın yol” qəzetinin suallarını professor, Əməkdar elm xadimi, 

“Sözə işıq vermək,
gözə işıq verməkdən çətindir”
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Zeynəddin Əl-Cur ca ni

(Əv və li ötən sa yı mız da)
Zəif tər kib li iş lət mə dər ma nı nın 

qə bu lun dan son ra isə hə rə kət də 
ol maq məs lə hət gö rü lür.

Be lə dər man və mey və biş miş lə-
ri qə bu lun dan son ra is ti su iç mək 
dər ma nın tə si ri ni zəifl  ə dir.

Güc lü tər kib li iş lət mə dər ma nı-
nın tə si ri zəif olar sa, is ti və duz lu 
su bu nöq sa nı ara dan qal dı rar.

Bu məq səd lə 1dir həm məs tə ki 
ağa cı nın kit rə si ni az miq dar da şə-
kər lə ye mək məs lə hət gö rü lür.

Ye mək və şər bə tin iş lət mə dər-
ma nı ilə ey ni vaxt da qə bul edil mə-
si dər ma nın tə si ri ni azal dır.

Dər ma nın tez tə sir et mə si üçün 
onu qə bul et məz dən ön cə bir ne çə 
ti kə çö rə yi tə zə şə rab da is la dıb ye-
mək və ya keş kab ( qu rut və ar pa to-
xu mun dan ha zır lan mış şor ba ) nar 
su yu ilə iç mək məs lə hət  gö rü lür.

Əgər bir şəx sin qan al ma ğa və 
ya mə də si nin tə miz lən mə si nə eh-
ti ya cı ya ra nar sa, ilk növ bə də onu 
müayi nə et mək la zım dır.

Be lə şəxs də bəl ğəm li xılt lar, hə-
yə can və na ra hat lıq, əzə lə lər də gə-
ril mə ki mi hal lar olar sa, şam dər-
ma nı is ti fa də et mə li və ya ima lə 
olun ma lı dır.

Bu nun la ya na şı, is ti su da həll 
olun muş 2 mis qal məs tə ki ağa cı-
nın  kit rə si nin şə kər lə qa rı şı ğın dan  
alı nan dər man dan da is ti fa də et-
mək məs lə hət gö rü lür.

Da mar la rı şi şən, göz lə ri bə rə lən 
xəs tə yə dər man ver məz dən əv vəl 
onun da mar la rı nın üs tün dən bas-
maq la zım dır.

İki-üç gün ər zin də dər man tə sir 
et məz sə və bə dən zə rər li mad də-
lər dən tə miz lən məz sə, xəs tə nin 
bə də ni ni yax şı ca isit mək la zım dır 
ki, hə min mad də lər tər va si tə si lə 
xa ric olun sun. 

Ha mam da çim mək dən xəs tə xo-
şal la nar sa, bu, zə rər li mad də lə rin 
dəf olun ma sı na də la lət edər.

Ha mam is ti sin dən əziy yət çə-
kən, bə də nin də ağ rı lar baş qal dı-
ran lar isə şər bət və mü va fi q qi da-
lar qə bul et mə li dir .

Dər man qə bul edən müd dət də 
xəs tə onun əh va lı na tə sir edən bü tün 
mən fi  amil lər dən – həd siz se vinc və 
kə dər, qə zəb ki mi hal lar dan  uzaq 
dur ma lı, az və lə tif qi da lar ye mə li, 
bə də ni so yu dan və rü tu bət lən di rən 
təam lar, kö mür hə bi və ka hı hə bi, 
gü lab lar qə bul et mə li dir.

İs ti və səf ra mə zac lı in san lar ba-
ğa yar pa ğı, mö tə dil  mə zac lı in san lar 
isə  rey han to xu mu iş lət mə li dir lər.

Hə ra rə ti yük sək olan in san lar  
qı zıl gül ya ğı na ba ğa yar pa ğı qa tıb 
gü lab la iç mə li dir lər.

So yuq mə zac lı in san lar ka hı hə-
bi və zey tun ya ğın dan is ti fa də et-
mə li dir lər.

İş lət mə dər ma nın dan son ra şə-
rab iç mək məs lə hət gö rül mür, be lə 
ki, hə ra rə ti yük səl dər və hə yə can 
ya ra dar.

İş lət mə dər ma nı nın qə bu lun dan 
son ra is hal həd din dən çox olar sa,  
xəs tə yə tə zə süd ve rər lər ki, qüv-
vət lən sin və ba ğır sa ğı bər ki sin. 

Be lə xəs tə yə süd də bi şi ril miş bö-
yük ba ğa yar pa ğı to xu mu ve ril sə, 
is hal dər hal da ya nar. 

Qız dır ma sı qal xan xəs tə yə ba ğa-
yar pa ğı, er mə ni gi li, ərəb qat ra nı 
və qı zıl gül ya ğı nı qa rış dı rıb hey va 
su yu və ya şər bə ti ilə ve rər lər.

Tir ya qi-fa ruq (zə hər lən mə yə 
qar şı dər man və ya zə hə ri bə dən-
dən ayı ran dər man) və tir ya qi-fə-
lu ni ya (əkin kə na fı və la lə nin süd-
lü şi rə sin dən ha zır lan mış dər man) 
is ha lı kə sir.

Həd din dən  çox is hal za ma nı 
qa rın da qu rul da ma əmə lə gə lər-
sə, xəs tə yə ba ğa yar pa ğı və qı zıl gül 
ya ğı qa rı şı ğı nı so yuq su ilə ver mək 
la zım dır.

Bun dan baş qa, xəs tə əl-aya ğı nı 
tər pət mə dən as qır ma lı dır və fə lu-
ni ya (əkin kə na fı və la lə nin süd lü 
şi rə sin dən ha zır lan mış dər man) 
qə bul et mə li dir.

Mə də sin də ağır lıq hiss edən lər 
lə tif qi da ye mə li dir lər.

Zəif və is ti mə də si olan lar ba ğa-
yar pa ğı qə bul et mə li, 1dir həm ska-
mo ni ya nı tə miz gü lab da həll edib 
üzə ri nə doğ ran mış hey va, turş və 
şi rin al ma əla və et mə li dir lər. Gün 
ər zin də bu qa rı şı ğı bir ne çə ye tiş-
mə miş xur ma ilə iç mək məs lə hət 
gö rü lür.

Dəy mə miş xur ma ska mo ni ya nın 
zə rər li xü su siy yət lə ri ni dəf  edir, 
elə cə də xo şa gəl məz dər man da dı 
ver mir.

Bu şə raitə ska mo ni ya nə qə dər 
çox qa tı lar sa, bir o qə dər xe yir li 
olar.

Bə də ni səf ra və rü tu bət dən tə-
miz lə mək üçün so yul muş və ya rı ya 
bö lün müş 1 dir həm və ya da ha çox 
ağ tür bənd ipo me ya sı nı 100 dir həm 
su da ya rı sı qa la na dək qay na dıb sü-
zür lər. Üzə ri nə la zı mi qə dər ska mo-
ni ya və az miq dar da şə kər to zu əla və 
et dik dən son ra bir ge cə sax la yır lar. 
Hə min bu qa rı şı ğı xəs tə, yax şı la şa na 
qə dər  al ma və ya hey va şi rə si ilə sə-
hər ac qa rı na iç mə li dir.

So yuq dəy mə za ma nı bə dən də ki 
rü tu bə ti ara dan qal dı ran dər man-
lar bun lar dır:  5 dir həm qu ru dul muş 
bə növ şə ni 10 dir həm tə miz lən miş və 
dö yül müş sü sən kö kü ilə qa rış dı rıb 
ya rım mən su da qay na dır lar. Ha zır 
ol duq dan son ra üzə ri nə 20 dir həm 
şir xeşt  (sö yü dün qu ru muş şi rə si) və 
tə rən cü bin (ilin is ti fəs lin də də və ti ka-
nın da əmə lə gə lən şə kər li mad də) əla-
və edi lib həll et dik dən son ra sü zür lər.

Hə rə si 2 dir həm ol maq la, qu ru dul-
muş bə növ şə, sü sən şi rə si, bal və sə-
na mə ki ni qa rış dı rıb həb dü zəl dir lər.

Hər şe yi bi lən Al lah dır.

Onun cu bab iş lət mə 
dərmanla rı va si tə silə 
bədəni tə miz lə mək 

tədbir lə ri haqqın da dır
Nə fəs da ral ma sı, döş-qə fəs və 

baş-be yin or qan la rı nın zəifl  i yin-
dən əziy yət çə kən lər, bo ğa zı na zik 
və uzun olan lar, həd siz arıq və kök 
in san lar qus ma dan əv vəl iş lət mə 
dər ma nı qə bul et mə li dir lər.

Qus ma nın xey ri odur ki, gö bək-
düş mə nə ti cə sin də əmə lə gə lən 
xəs tə lik lə rə kö mək edir, mə də ni 
tə miz lə yir, qa ra fi  kir lə ri yox edir, 
iş ta ha gə ti rir.

Al la hın kö mək li yi ilə sa rı lıq, tit-
rə mə, ifl  ic  po daq ra (oy naq xə tə li-
yi), qa ra söv da və cü zam ki mi də ri 
xəs tə lik lə ri nə xe yir edir.

Sol ğun və sa ral mış üz rən gi nə 
qar şı da xe yir dir.

İş lət mə dər ma nın dan son ra qu san 
və qəşş edən kəs lər dər man qə bul 
et məz dən üç gün ön cə sif raq edə rək 
mə də lə ri ni tə miz lə mə li dir lər.

Sif ra ğın zə rə ri odur ki, mə də ni 
zəifl  ə dir və pis xılt la rın əmə lə gəl-
mə si nə sə bəb olur. Si nə xəs tə lik lə-
ri nə və gö zə zi yan dır. 

La kin sif raq la zı mi miq dar da və 
vax tın da baş ver sə, kar lı ğı ara dan 
qal dı rar, gö zə işıq gə ti rər.

Sif ra ğın ən düz gün yo lu on dan 
əv vəl müx tə lif qi da lar və iç ki lər 
qə bul et mək dir.

Qi da və iç ki lə ri təam et məz dən 
son ra bir müd dət göz lə mək la zım-
dır ki, hə min qi da xılt la ra qa rış sın.

Çə tin sif raq edən in san lar üç 
gün ön cə hər gün bir un si ya (1 un-
si ya = 29.86 qr.) şir xeş ti (öyü dün 
qu ru muş şi rə si) 1 un si ya tə miz 
şə ra ba qa tıb iç mə li dir lər. Bun dan 
baş qa, hər gün ha mam da çi mib 
yağ lan ma lı, yağ lı şor ba və müx tə-
lif təam lar ye mə li, so yuq ha va da 
is ti ev də  və ya ha mam da sif raq et-
mə li dir lər.

Sif raq za ma nı gö zü par ça ilə  sa-
rı yıb düz otur maq la zım dır.

Sif raq kəs dik dən son ra üzü və 
gö zü so yuq su ilə, ağ zı is ti su ilə 
ya xa la maq, bo ğa zı bir ne çə də fə is-
ti su ilə qar qa ra edib is kən cə bin və 
ya hey va su yu iç mək məs lə hət dir.

Sif ra ğın ən yax şı vax tı yay dır. 
Bə dən də ki ma ye ye tiş mə li dir. Sif-
raq dan ön cə ye yib-iç mək la zım dır 
ki, bə dən isin sin.

Mə də sin də zəifl  ik hiss edən 
şəxs lər ağı zı ya xa la yıb, qar qa ra et-
dik dən son ra, 1 mis qal miq da rın da 
məs tə ki ağa cı nın  kit rə si nə qa tıb 
iç mə li dir lər ki, mə də də ki qa lıq lar 
və sif raq dan son ra qa lan mad də lər 
ba ğır saq va si tə si lə dəf olun sun.

Bu ba xım dan, şə kər lə qı zıl gül və 
ki çik ət ri fel də (bal da yoğ rul muş 
dər man) xe yir dir. 

Əgər sif raq dər ma nı mə də də na-
ra hat lıq ya ra dar sa, yağ lı şor ba, xü-
su sən də yağ lı to yuq şor ba sı onu 
ara dan qal dı rar.

Qa rın da qu rul da ma za ma nı is ti 
su içib as qır maq məs lə hət dir.

Si nə və böy rək də ağ rı və sı xıl ma 
əmə lə gə lər sə, hə min na hi yə yə bə-
növ şə ya ğı və ya ço ban yas tı ğı ya ğı 
çə kir və is ti su ilə tə pit mə qo yur-
lar.

İnə yin si dik ki sə si ni is ti su ilə 
yu yub tə pit mə ki mi qoy maq olar.

Zə rər siz qus ma dər man la rı bun-
lar dır:

10 dir həm tür bəd ipo me ya sı;
1 dir həm sö yüd to xu mu;
4 da mək (1 da mək = dir hə min 1/6 

his sə si) bo rak sı (çö rək bu rak sı).
Bun la rı dö yüb ba la qat dıq dan  

son ra ye mək dən əv vəl qə bul edir-
lər.

Tür bənd ipo me ya sı nı dir həm-
dir həm xır da la yır və şi rə sı xa nın 
içi nə qo yur lar. Hər şi rə si çıx dıq ca 
üzə ri nə bir az duz əla və edir lər. 
Son ra bir qə dər saf bal qa tıb şər bət 
ha zır la yır lar.

Er tə si gün bu dər ma nı ye mək-
dən əv vəl qə bul edir lər.

Ye mək dən son ra isə sif raq edir lər.

On bi rin ci bab və 
on ikinci bab qus ma 
dərmanı və qanalma 

vasi tə siy lə bə də ni 
təmizlə mə haq qın da dır
İsi dil miş şü yüd su yu və bal lı su 

qus ma gə ti rir.
Qa nal ma ümu mi tə miz lə mə va-

si tə si ki mi bə dən də ki ya pış qan və 
qan lı xılt la rı azal dır.

Qa nal ma nın üs tün lü yü odur ki, 
qan alan za man qa nın rən gi ni və 
miq da rı nı gör mək olur.

İş lət mə və qus ma dər man la rı ilə 
bə də ni tə miz lə mək çə tin dir və bu, 
təh lü kə tö rə dir. Be lə ki, bu va si tə-
lər bə də ni tə miz lə mə nə ti cə sin də 
mey da na çı xar. Həd din dən ar tıq 
qus ma və is hal hal la rı nın qar şı sı nı 
al maq ol duq ca çə tin dir.

Bu sə bəb dən, qa nal ma sa da la-
nan tə miz lən mə üsul la rın dan da-
ha üs tün dür.

Qa nın bə də nə həd siz xey ri var.
Hər üç va si tə ilə müali cə olun-

ma yan xəs tə lik lər bu bab da müx-
tə sər şə kil də qeyd olu nub.

Mə lum dur ki, qa ra ci yər is ti dir, 
tə bii qüv və nin mən bə yi dir və qan 
ora da ya ra nır.

Bu sə bəb dən, qan da tə bii hə ra rət 
möv cud dur və bü tün bə dən on-
dan qi da la nır. Hə ra rət bə də nə qan 
va si tə si lə çat dı rı lır.

Bu sə bəb dən, qan çox axar sa, 
zəifl  ik və ürək get mə əmə lə gə lə 
bi lər.

(Ardı gələn sayımızda)

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

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

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

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

Müx tə lif müali cə üsul la rı na həsr edil miş əsər lər yü zil lik lər bo yun ca ka tib və xətt  at lar tə rə fi n dən kö çü-
rü lür və ki tab xa na lar da sax la nı lır dı.
Tə ba bət sa hə sin də ya zıl mış ri sa lə lər di gər xalq la rın dil lə ri nə tər cü mə edi lir və be lə lik lə, tə ba bət ba rə-
də ki bi lik lər zən gin lə şir di.
Or ta əsr lər də tə ba bə tə aid çox say lı də yər li əsər lər ya zı lıb.
On lar ay rı-ay rı xəs tə lik lər, on la rın əla mət lə ri və müali cə üsul la rı, in san bə də ni nin xü su siy yət lə ri, dər man-
lar, əd viy yə lər, sürt mə məl həm lə ri, ot lar, mey və lər, tə bib lə rə ve ri lən məs lə hət lər dən iba rət idi.
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tun da el min müx tə lif 
sa hə lə ri ni əha tə edən əl yaz ma lar ara sın da tə ba bə tə həsr edil miş çox lu say da abi də lər qo ru nub sax la nı lır.
On la rın ara sın da Zey nəd din bin Əbu İb ra him İs mail ibn Hə sən ibn Əh məd ibn Mə həm məd Əl-Hü sey ni 
Əl-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 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.
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Tələt Əyyubovun tərcüməsi
Ölümmü, qalımmı? Sual budur, bu…
Taleyin dəhşətli zərbələrinə 
Müti bir qul kimi dözümmü, yoxsa 
Üsyanmı qaldırım silahlanaraq? 
Ya qələbə çalım, ya həlak olum?
Ölmək! Hər bir şeyi tamam unutmaq. 
İnsan ürəyinin min bir dərdinin,
Min bir əzabının, intizarının,
Ağır zəncirini qırıb qurtarmaq,
O gözəl, son məqsəd bu deyilmidir? 
Əbədi yuxuda yataraq qalmaq.
Ölmək ya uyumaq. Sonra da orda
Yuxularmı görmək? Bax, cavab budur.
Bu dünya mülkünün duyğularını 
Ataraq, ölümün yuxusunda, ah, 
İnsan nələr görür? Budur müəmma 
Bizim ömrümüzü fəlakətlərdə 
Uzadan müəmma, bax budur, budur.
Yoxsa hakimlərin baş vüqarına 
Bütün əyyanların cahilliyinə 
Hər yerdə, hər şeydə saxtakarlığa, 
Ürəyin qıfılla bağlanmasına 
Nakam məhəbbətə, hər bir rəzilin
Gözünün yalançı parıltısına,
Bir xəncər zərbəsi bütün bunları 
Vurub yox etməyə kifayət ikən.
Kim dözərdi, de kim? 
Ölümün bilinməz əsrarlarından
Gedər -gəlməz olar həmin diyardan.
Qorxu olmaseydi, həyat yükünün,
Ağırlığı altda sürükləməyə 
Kim dözərdi, de kim? Bütün bunları 
Düşünən beynimiz, qorxub çəkilir.
Solur bir gül kimi qətiyyətimiz.
Ağıl düşünməkdən dayanıb qalır.
Həyata keçməsi mümkün görünən
Ən böyük xəyallar, böyük arzular.
Cəsarətsizlikdən həlak olur, ah! 
Bəsdir. Ah, Ofeliya! Mənim sevincim! 
Dua eyləyərkən günahlarımı,
Məni də xatırlat mehriban mələk!

Cəfər Cabbarlının tərcüməsi
«O lum, ya ölüm… Bu dur mə sə lə. Han kı 
şə rəfl  i dir? Düş mən qə za nın ağır to kak la rı-
na da yan maq və ya fə na sey la bı nın coş ğun 
dal ğa la rı na qar şı qo yub onu qu rut maq, 
əz mək… Yer üzün dən qal dır maq, öl mək, 
uyu maq, bu qə dər… Qəl bin iz ti rab la rı nı, 
ya ran mış la rın nə si bi olan min lər lə əzab la-
rı bir yu xu ilə bi tir mək… be lə bir son is tə-
nil məz mi? 
Öl mək… uyu maq… uyu maq? … Bəl kə 
də rö ya lar gör mək? Bu dur iş də mə sə lə nin 
çə tin ye ri…. Hə ya tın bo ran la rı keç dik dən 
son ra bu ölüm yu xu sun da biz nə lər gö rə-
cə yik? Bu dur yo lun ke çi di ni kəs di rən: bu-
dur bi zi uzun hə yat sü rün tü lə ri nə məc bur 
edən, bu na gö rə dir ki, fə la kət bu qə dər sü-
rək li dir. Yox sa dün ya nın bu zülm-fə sa dı-
na, hökm dar la rın tə kəb bü rü nə, güc lü lə rin 
təh qi ri nə, qay ta rıl mış, tap da lan mış, bir 
eş qin acı iz ti rab la rı na, qa nun la rın boş lu-
ğu na, ha kim lə rin utan maz lı ğı na, rə zil lə-
rin xid mət lə ri nə qar şı co şan nif rət lə rə kim 
da yan maq is tər di? Hal bu ki, xən cər (bir 
vur ğu) bi zi bun la rın ha mı sın dan əbə di lik 
qur ta ra bi lər. Acı hə ya tın ağır cəb ri ni nif rət 
və göz yaş la rı ilə kim da şı maq is tər di? Yal-
nız bir qor xu… ora da nə ola caq dır? Ora da 
o bi lin məz (məc hul) va di də ki, ora dan bu 
vax ta qə dər kim sə qa yıt ma mış dır… İra də 
sar sı lır və bi zi bi lin məz bir alə mə atıl maq-
dan sa, acı iz ti rab la ra da yan ma ğa məc bur 
edir. Qor xaq fi k rin müd hiş eti ra fı, qə ti bir 
ira də nin iti bo ya sı, tə fək kü ra tın zül mə ti nə 
qar şı so lur. Dü şün dük cə tə lə sik hə ya can-
la rın cə sa rə ti sö nür… fi  kir işə keç mə yir. 
Sus… Ofe li ya, gö zəl pə ri, öz duala rın da 
mə nim də gü nah la rı mı xa tır la».

Mehdi Məmmədovun tərcüməsi 
«Olum, ya ölüm!
Budur məsələ, hansı şərəflidir?
Dözməkmi taleyin zərbələrinə, yaxud 
üsyan etmək, qarşı qoymaq bəlalar 
selinə, qanlı vuruşda ölmək və dəf 
etmək bu bəlaları. Ölmək, yuxulamaq. 
Bəlkə bu sayaqlar can üzən dərdlərin, 
işgəncələrin ağır zəncirini qırıb 
qurtulmaq. Təqdir edilməzmi belə bir 
arzu? Ölmək, yuxulamaq!
Sonra yenidən röyalarmı görmək. 
Bilməcədir bu. Bu dünya mülkündən 
köçəndən sonra, ölüm yuxusunda 
görəsən, insan nə röyalar görür. 
Sirr bax budur. Bizim ömrümüzü 
fəlakətlərdə sürüdən, çürüdən sirr 
budur, bu.
Yoxsa tək bir zəncir zərbəsi bizi dünya 
dərdlərindən xilas edərkən zamanın 
zülmünə, riyalarına, azğın hakimlərin 
təkəbbürünə, nadan əyanların 
cəhalətinə, rəzillərin önündə boyun 
əyməyə, ağlı da, dili də kilidləməyə, 
nakam məhəbbətə, hicran dərdinə kim 
dözmək istərdi, ya kim dözərdi?
Qorxu, tək qorxu saxlayır bizi 
ölümdən. İnsan bu bilinməz mübhəm 
vadiyə, gedər-gəlməz olan məchul 
diyara köçməkdənsə, burda dünyada 
qalır, gördüyü hər cəbrə, dərdə 
qatlanır, ah.
Ağlın bu dolanbac dar yollarında fikir 
hərəkətdən qorxub çəkilir, qətiyyət, 
qərarsa solur gül kimi. Belə də hər 
niyyət, hər böyük amal öncə nailiyyət, 
zəfər vəd edir, təxirə düşdükcə puç 
olub gedir».

Aslan Aslanovun tərcüməsi 
Olum, ya ölüm, budur məsələ!
Hansı daha şərəfl idir, sığandır əqlə
İnamla dözmək zalım taleyin 
Kəmfürsət oxuna, fəsadlarına 
Yoxsa silah çəkib üsyan eyləmək 
Ömrün ümman qədər əzablarına?
Ölüb bəlalara son nöqtə qoymaq
Hər şeyi unutmaq və unudulmaq…
Ətlə qanımıza qənim kəsilən 
Bədən əzabına, can ağrısına 
Bilmək ki, bir yolluq son qoymaqdı bu
Bax budur ən gözəl məsləhət, arzu,
Əbədi yuxuya dalaraq ölmək 
Ölüm yuxusunda yuxular görmək?! 
Amma bir əngəl var, sirr var, yaman!...
O məchul aləmdə yuxulayan zaman 
Qoyarmı orda da bir an, bir saat 
Əzablı yuxular bizləri rahat?!
Budur, bu qorxudur dərdi- bəlanın
Yükünü çəkdirən biz fəqirlərə
Bizləri dözdürən min işkəncəyə 
Min bir cəzalara, min təhqirlərə.
Zalımın zülmünə, təkəbbürlünün 
Sonsuz həqarəti, cəhalətinə,
Tapdanmış sevginin ağrılarına 
Qanunsuz qanunun ətalətinə
Üsul-idarənin azğınlığına
Nə vadar edərdi, tablayaq, dözək
Yalın bir xəncərlə halbuki görək
İş düşə bilərdi öz qaydasına 
Kim ölüm yükünü çəkərdi çəkər
Mırtlana-mırtlana, tökə-tökə tər
Can yora -yora
Dəhşətli nə isə olmasa əgər 
Orda, o dünyada ölümdən sonra 
O ölüm deyilən uzaq ölkədən 
Xəbər gətirməyib bir nəfər bəndə
Budur! İradəni salan kəməndə 
Budur, əlimizdən, tutub saxlayan, 
Daima uzadan işgəncəmizi 
Təzə əzabların məchul səmtinə 
Qanadlar açmağa, qoymayan bizi!
Hissi buxovlayan, hissi keyləyən
Bizim hamımızı qorxaq eyləyən
Odur ki, gücündən düşür şücaət 
Alıb dərrakədən solğun bir çalar 
Böyük qətiyyətlə coşan cəsarət 
Məqsəd qapısında olur tar-mar!

Vilyam Şekspir “Hamletin monoloqu”
Azərbaycan dilinə 4 tərcümə variantı

William Shakespeare
Enter Hamlet

To be or not to be that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suff er
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against the sea of troubles,
And by opposing end them. To die: to sleep,
No more; and by sleep to say we end
The heart-ache and thousand natural shocks
That fl esh is heir to: ‘tis a consummation
Devoutly to be wished/ To die; to sleep
To sleep? Perchance to dream. . Ay, there’s the rub;
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffl  ed off  this mortal coil,
Must give us pause. There’s the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,
The pangs of dispriz’d love, the law’s delay,
The insolence of offi  ce, and the spurns
That patient merit of th’ unworthy takes
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? Who would fardels bear,
To grant and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country from whose bourn
No traveler returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fl y to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all ,
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o’er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pitch and moment
With this regard their currents turn awry
And lose the name of action.- Soft you now!
The fair Ophelia? Nymph, in thy orisons
Be all my sins remember’d.

Vilyam Şekspir “Hamletin monoloqu”Vilyam Şekspir “Hamletin monoloqu”Vilyam Şekspir “Hamletin monoloqu”Vilyam Şekspir “Hamletin monoloqu”

William ShakespeareWilliam Shakespeare
Enter Hamlet
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Fe rey dun Ton ka bo nı̇
(İRAN)

Yox, bu qa ra bas ma de yil di. Qa ra bas ma 
be lə bə sit ol mur. Qa ra bas ma hə mi şə 
qat ma-qa rı şıq olur. Mə na sı nı da ta pa 
bil mir sən. İn di baş ve rən də sağ lam 

mə na dan, möh kəm mən tiq dən uzaq bir şey idi. 
La kin bu bir ne çə il də o qə dər qə ri bə ha di sə lə rin 
şa hi di ol muş du ki, ar tıq heç nə ona mə na sız gö-
rün mür dü. Onun da, baş qa la rı nın da bu bir ne çə 
il də mən tiq və mə na ya sığ ma yan bir hə ya tı var dı. 
Ya da, bir az da ha də qiq de yək: hə yat la rı nın an la-
şıl maz, özü nə məx sus mən ti qi, mə na sı var dı.

Yox, bu qa ra bas ma de yil di. Ada mı qa ra ba-
san da göz lə ri ni bərk-bərk yu mur san, ka bus 
yo xa çı xır, sən də ayı lır san. Bu isə ta mam baş-
qa şey idi: bi lir di ki, nə za rə ti bir an lıq ol sa be-
lə, itir di mi, müt ləq gül lə yə tuş gə lə cək...

Bu qa ra bas ma de yil di. Hər şey çox sa də 
idi əv vəl cə: zəng sə si gəl di. Ar va dı yün gül-
cə, lap yün gül cə onu irə li itə lə di. Və as ta dan, 
çox as ta dan pı çıl da dı: 

- Zəng di...
Am ma zən gin sə si nə on suz da oyan mış dı, eşi-

dir di. Ye rin dən qalx ma mış, adə ti üz rə saatı nı əli-
nə al dı. Dör də iyir mi də qi qə iş lə yir di. Əq rəb lə rin 
du ru şu otuz də rə cə lik bu ca ğı gös tə rir di. O, ar tıq 
si ferb la ta bax mır dı, göz lə ri nin seç di yi çox dan 
adət et di yi hə min o otuz də rə cə lik bu caq idi.

Qal xıb ge yin di. Ba xış la rı mı şıl-mı şıl ya tan oğ lu-
na zil lən di – aram la, sa kit nə fəs alır dı. Bir dən ürə-
yi aya ğı nın al tı na düş dü - be lə ge cə zəng lə ri da ha 
çox bir bəd bəxt lik müj də si olur: xəs tə lik... qə za... 
ölüm... La kin qa pı ar xa sın da kim idi sə, höv sə lə sa-
hi biy di - zən gi tək rar-tək rar bas maq la işi yox du, 
heç tə ləs mir di. Kim ola bi lər di gö rə sən?

Cəf tə ni çə kən də qa pı özü açıl dı, zül mət dən 
bir cüt əl bit di, onun çi yin lə rin dən ya pış dı, 
dar tıb çö lə çı xar dı. Elə hə min an da ta pan ça-
nın düz si nə si nə di rən miş so yuq, qa ra lü lə si ni 
gör dü – onun sa za ğı nı san ki ba xış la rıy la duy-
muş du. Son ra gö zü gə lən lə ri də seç di və han sı 
bi ri nin sə - bil mə di han sı idi – sə si ni eşit di:

- İn qi la bi tri bu nal si zi ək sin qi la bi fəaliy yə-
tə gö rə edam cə za sı na məh kum edib!

Bu, çox göz lə nil məz idi. Am ma elə o də qi qə 
hər şe yi ba şa düş dü. Bir cə bu ra sı ma raq lıy dı ki, 
gö rə sən, bu əc lafl  ar nə vaxt dan bə ri be lə nə za kət-
li olub lar – ada ma “siz” de yə, mü ra ciət edir lər? 
Bü tün fı rıl daq da elə bun da idi. Ona iki də nə şil lə 
iliş di rib qu la ğı nın di bin də çı ğır say dı lar ki, “sə ni 
it ki mi gə bərt mə yə gəl mi şik!”, da ha tə bii çı xar dı.

Elə fı rıl daq da bu ra sın da idi. On lar qə ti tə rəd-
düd et mir di lər, elə bi lir di lər ki, mü qəd dəs ci had 
bay ra ğı nı qal dı rıb lar. Əgər on lar hə mi şə ki ki mi 
bı çaq laş ma ya, da va ya, oğur lu ğa-za da get səy di-
lər, və ziy yə ti bu də rə cə də ümid siz ol maz dı. Bəl-
kə də ci na yət tö rət dik lə ri ni, in sa na ya raş ma yan 
hə rə kə tə yol ver dik lə ri ni an la yar dı lar. Bəl kə də 
on lar dan han sı nın sa vic da nı di lə gə lər di, o da 
yol daş la rı nı sax la yar dı! On da bəl kə elə o bi ri lər 
də hər şe yi ba şa dü şər di lər! Am ma hər şe yi ba şa 
düş mə sə lər be lə, heç ol ma sa bir an lıq tə rəd düd 
edər, əl sax la yar dı lar və bu da on la rı zəifl  ə dər di.

Am ma in di on la ra elə gə lir di ki, keç miş də 
bü rün dük lə ri dəh şət li qı lafl  a rın dan çı xıb hə-
qi qə tən adam olub lar - in di bə şə riy yə tə xid-
mət edir lər. Bu nu on la ra təl qin et miş di lər. 
On lar üçün bir büt uy dur muş du lar və in di də 
bu adam lar öz lə ri ni o bü tə qur ban edir di lər. 
On la rın əli nə av to mat ver miş di lər, on lar da 
bu av to mat la in qi la ba qul luq edir di lər. 

İn qi lab! An la yış lar ye ri ni bir-bi riy lə gör ne cə 
də yi şir! O, şair idi və söz lə rin, an la yış la rın mə-
na sı nı baş qa la rın dan yax şı ba şa dü şür dü. Söz lər 
onun qa nın da ya şa yır, da mar la rın da vu rur du. 
Söz lər onun sü mük lə ri nə, əti nə ye ri miş di. Bir 
az dan sü mük lə rin də, ətin də ili şib qa la caq gül-
lə lər ki mi. İn di o, “ək sin qi lab çı”, bu adam lar sa 
“in qi lab çı” idi lər və on la rın “in qi la bi” tri bu na lı 
onu ölüm cə za sı na məh kum et miş di. Bir an lıq elə 
bez di ki, is tə di sə si ni ba şı na atıb üz lə rin şax de sin: 
“Qə lə ti ni zi elə yin! Mə nim heç nə ve ci mə de yil!”

Bəs son ra? Son ra da di va rın di bin də yu ma-
ğa dö nüb in di cə açı la caq gül lə nin sə si ni göz-
lə yə cək... Hə, yu ma ğa dö nə cək. Ona gö rə ki, 
qəh rə man la rın əzə mət lə, ayaq üs tə dik du rub 
par laq bir bən zər siz lik lə sağ əli ni yu xa rı qal-
dır dı ğı, sol əliy lə si nə sin də köy nə yi ni cır dı ğı 
və gül lə ona də yə nə dək “Ah azad lıq! Sə nin 
na mi nə han sı ci na yət lər tö rən mir ki!” de mə yə 
ma cal tap dı ğı əy yam lar de yil in di.

İn di bu söz lə ri çı ğır san elə çı xa caq ki, on-
la rın adın dan da nı şır san, çün ki “azad lıq” və 
“in qi lab”a on lar qul luq edir, sən yox.

Ar tıq az qal mış dı ta mam yu ma ğa dön sün ki, qə-
fi l dən ar va dı, oğ lu düş dü ya dı na. Qa dı nın qor xu 
mö hü rü vu rul muş si fə ti can lan dı göz lə ri önün də. 
Oğ lu nun sa kit üzü nü gör dü, nə fə si nin sə si ni eşit-
di. Ar va dı dö zə bil mə yə cək, bu al çaq lar isə heç nə-
yi ve cə alan de yil lər. Onu da cə za lan dır maq üçün 
əv vəl cə, oğ lu nu öl dü rə cək lər, son ra da özü nü...

Am ma bəl kə bun dan da pis şey lər baş ve rə cək... 
Hə, bu al çaq lar ye ni cə tap dıq la rı məs lək na mi nə 
hər şe yə ha zır dır lar. Vəh şi hey van hə ya tın da hu-
ma nist bir for ma tap mış məs lək...

Bü tün bun lar onun bey nin dən keç di – ifl  ic 
ol muş, don muş bey nin dən. Am ma bu, uzun 
çək mə di – bir cə an sür dü. Elə ki, uca bir səs 
“Siz ək sin qi la bi fəaliy yə tə gö rə in qi la bi tri bu-
nal tə rə fi n dən ölüm cə za sı na məh kum edi lir-
si niz” de yib qur tar dı, elə hə min an, lən gi mə-
dən ca vab ver di:

- Elə de yil. Mən heç vaxt ək sin qi la bi fəaliy-
yət də ol ma mı şam və in di də de yi ləm. Mən 
hə mi şə in qi la ba qul luq et mi şəm. 

Am ma göz lə di yi “Kəs sə si ni!” ye ri nə eşit di:
- Əla! Bu nu sü but et mə yə ha zır sı nız mı? 

Ha zır sı nız ki, ək sin qi la bi ün sür lə ri cə za lan-
dır maq da kö mək gös tə rə si niz?

- Bə li.
- On da get dik.
- Bir cə də qi qə göz lə yin, xa hiş edi rəm.
O, evə gir di. Ma ne ol ma dı lar. Heç da lın ca 

ge dən də yox idi. Çar pa yı nın ba şı na ya xın-
laş dı, işı ğı yan dır ma dan de di:

- Əzi zim, bi zim uşaq lar dır gə lən. On lar la 
ge di rəm, ya rım saata-bir saata qa yı da cam... – 
O, gü nah kar gör kəm lə gü lüm sün dü: - Ta nı-
yır san da on la rı, xa siy yət lə ri nə bə ləd sən - əl 
çək mir lər... Yat, na ra hat ol ma...

Sa kit nə fəs alan, şi rin yu xu ya qərq ol muş oğ lu-
na bir də nə zər sal dı və qa pı dan çıx dı. Bu bir cə an 
onun bü tün gü cü nü, bü tün dö zü mü nü al dı. Əgər 
ar va dı bir cə kəl mə dil lən səy di, hər şey da ğı la caq-
dı. Axı o, oğ lu nu lap çox is tə yir, nə edir sə, yal nız 
ona gö rə edir, ça lı şır ki, heç ol ma sa öz şeir lə ri ni 
mi ras qoy sun ona; is tə yir ki, poezi ya nı onun qa-
nı na lap uşaq vax tın dan hop dur sun, onun hə ya tı-
nı bu məc ra ya yö nəlt sin, bö yük şair ol ma sı üçün 
əlin dən gə lə ni et sin və oğu lun ye ti şə cə yi şöh rət 
ata sı nın kı nı köl gə də qoy sun! Öz mə nəm-mə nəm-
li yi hə mi şə yal nız bu mə qam da ge ri çə ki lir di. 

Bir dən əgər ölə si ol sa, oğ lu bu hə yat da 
han sı yo lu se çə cək gö rə sən? Kim bi lir! Bəl-
kə poezi ya dan yed di ağac uzaq do la şan lar-
dan bi ri ola caq? Bəl kə ev-eşik siz, sər sə ri, 
sə fi l ki mi ya şa ya caq? Ya da mə nə viy yat dan 
tam uzaq bi ri si nə çev ri lə cək? İn di onu apar-
maq is tə yən bu məx luq la ra bən zər bi ri si nə.

Bax, onun la üz-üzə gə lib zəh lə si get di yi 
bum buz si la hı onun əli nə ve rən av to mat lı 
oğ lan ki mi ola caq bəl kə?

Söz lə ri nə be lə tez inan maq la rın dan bir-
tə hər ol du. Onun la ar tıq əsir, məh bus ki mi 
de yil, elə öz lə rin dən bi ri ki mi dav ra nır dı lar. 
Yə ni onu bu də rə cə də zəif, asan lıq la ipə-sa pa 
ya tan adam sa yır dı lar? Nə dir, mə gər əs lin də 
elə de yil? O, ar tıq qaç maq ba rə də dü şün mür-
dü: on lar çox idi lər, həd din dən çox. Ev də də 
ar va dı, oğ lu var dı... O, ölüm ba rə də fi  kir ləş-
mir di. O heç nə ba rə də fi  kir ləş mir di. O, sa də-
cə ola raq, yan la rı na dü şüb ge dir di – qu zu ba-
la sı ki mi üzü yo la, sa kit və ya rı yu xu lu. (Özü 
bir də bu nu əla və edər di: “Və qorx muş”.)

Yal nız ta nış bir evin qar şı sı na ça tan da özü-
nə gəl di. Şair dos tu nun evi idi. Qa pı nın zən-
gi ni bas maz dan, bi ri dil lən di:

- De yə sən, bu gün kü ovu muz da bü tün şair-
lər bi zim ki çı xır...– Gü lüş dü lər. 

- Şair lə rin ha mı sı tə pər siz di, - de yə, o bi ri si 
dil lən di. – Al lah elə sin, ba rı bu bir az di zi bərk 
ol sun.

Ye nə gü lüş dü lər.
Hə, on lar hə qi qə tən ova çıx mış dı lar.
Zən gi ba sıb sa kit cə dur du lar. Cın qır la rı nı 

çı xar mır dı lar. Qu laq la rı şək lən miş di. Qur-
ban la rı nın ayaq səs lə ri gəl di, qa pı açıl dı və 
ov tə lə yə düş dü. 

O isə qa ran lı ğa çə ki lib dos tu na göz qoy ma ğa 
baş la dı. Hə min o dos tu na ki, ba şı nın tü kü sa nı bir 
ma sa ar xa sın da otu rub şeir lə ri ni oxu yur, din lə yir, 
mü za ki rə edir, çıl ğın mü ba hi sə lər apa rır dı lar. On-
lar baş qa sı nın şe i ri ni tə rifl  ə mək üçün həd din dən 
ar tıq qü rur lu idi lər, am ma yaz dıq la rı nın təq di ri ni 
bir-bi ri nin göz lə rin də ax ta rır dı lar. Am ma mə gər 
o söh bət lər də, lap elə o mü ba hi sə lə rin özün də bir 
hey ran lıq ça la rı yox idi? Bir an la yı şın, bir ifa də nin, 
hətt  a bir sö zün ət ra fın da nə qə dər söh bət ge dir di! 

On lar sö zün gü cü nə hə qi qə tən ina nır dı lar. Bəs 
bö yük bağ da, xalq qar şı sın da şeir oxu duq la rı o 
unu dul maz ax şam lar?! Şeir lə ri ni xey li adam din-
lə yir di – gah sa kit, gah hə yə can la. On la rın (onun la 
dos tu nun) ağ zın dan qo pan so nun cu söz lər lə san ki 
şim şək ça xır, dal ğa lar kö pük lə nirdi. (Fo to apa rat-
la rı nın işı ğı bu tu fa nın için də üfüq də ki pa rıl tı la ra 
bən zə yir di. Bu bən zət mə elə o dəm, or da ca ağ lı na 
gəl miş di.) On la rın hər iki si ge cə dən xey li ke çə nə-
dək şeir oxu ma lı ol du lar. İn san lar da yor ğun luq 
bil mə dən, on la rı din lə yir di. Və hər iki si ara la rın da 
şair lər üçün tə bii olan giz li rə qa bə tə bax ma ya raq, 
bir-bi r lə ri nə hey ran ol ma ya bil mir di lər...

On da uzun il lər dən son ra, öz xır da aləm-
lə rin dən çı xıb haq qın da dü şün mək dən be lə 
qorx duq la rı xalq mə həb bə ti nə tuş gə lən dən, 
öz lə ri ni ye ni dən ta pan dan son ra hiss lə ri ni 
giz lət mə yə da ha eh ti yac yox idi... Am ma az 
əv vəl elə bi lir di ki, in san la rın ar tıq poezi ya ya 
eh ti ya cı yox dur.

O, öz dos tu na ba xır dı. Dos tu isə heç nə an-
la mır, çaş qın göz lə ri ni on dan çə kə bil mir di, 
o isə dos tu nun bu ağır itt  i ham la rı ne cə din lə-
mə si nə ta ma şa edir di. Bir də ki... ya vaş-ya vaş 
hər şe yi ba şa düş mə si nə...

- Aha! İn qi lab! Ola bil məz!
Bu nu de di və nə fə si ni içi nə çə kib dur du. Nə sağ 

əli ni qal dır dı, nə ya xa sı nı cır dı. Heç yu ma ğa da 
dön mə di. Sa də cə göz lə mə yə baş la dı - acı söz ki-
mi sü mü yü nə, əti nə san cı la caq gül lə ni göz lə mə yə. 
La kin on lar atəş aç ma dı lar, öz qur ban la rı na da ha 
bir şans ver di lər. Bu adam lar nə yə gö rə öl dür dük-
lə ri ni bi lir di lər de yə, na haq ye rə öl dür mək is tə mir-
di lər. On lar axı öl dür mə yə pa to lo ji me yi li olan cəl-
lad de yil di lər. Qar şı sın da səc də et dik lə ri büt ey ni 
də rə cə də həm ölüm is tə yir di, həm də hə yat. Ölü-
mü də özü nə la zım olan da is tə yir di; hə ya tı da...

- Əgər siz in qi lab uğ run da mü ba riz lə rin sı-
ra sı na qo şul sa nız və ək sin qi lab çı ün sür lə rin 
tə miz lə mə əmə liy ya tın da iş ri tak et mə yə ra zı-
lıq ver sə niz, cə za nız ləğv olu na caq.

Və şairin si fə tin də ki na yə li bir ifa də pey da ol du.
- Mən?..
Səs ca vab ver di:
- Si zin şair dos tu nuz ar tıq qo şu lub bi zə.
Söh bə tin bu ye rin də o, qa ran lıq dan çıx ma-

ğa məc bur ol du və elə hə min an da dos tu nun 
ne cə ki çi lib yu ma ğa dön dü yü nü gör dü.

- Sən... Sən?
- Gəl, sən də in qi la ba qo şul.
- İn qi la ba? Al çaq la rın in qi la bı na?
- Gəl tərs lik et mə yək. Mə gər sən hə mi şə 

xal qa qul luq dan dəm vur mur dun? Bu da sə-
nin xal qın!

Dos tu inil də di:
- Bu xalq de yil, bun lar al çaq dı lar, xalq yox!
On da ye nə qa ran lı ğa çə kil di. Gül lə səs lə ri 

eşit di və gör dü ki, dos tu, yu ma ğa dö nə rək, 
özü de miş kən, ağ zı na ki mi do lu çu val tə ki di-
va rın di bi nə sə ri lib.

*** 
Qa lan qətl lə rin onun üçün ar tıq heç bir əhə-

miy yə ti yox idi. De mək ol maz ki, on la ra bi ga nə 
idi, am ma ürə yi da şa dön müş dü da ha. Bü tün 
baş ve rən lə ri elə bil şüuru dərk edə bil mir di...

Nə ha yət, onu azad et di lər və in di ev lə ri nə 
qa yı dır dı.

“Hər şey si zin dü şün dü yü nüz ki mi de yil. 
Hətt  a düş mən də güc lü lə ri se vir. On la rın mü-
qa vi mət dən xoş la rı gə lir. Mən on la ra öz gü-
cü mü, də ya nə ti mi ta nıt dım; mən mü qa vi mət 
gös tər dim. O ya zıq isə di zi üs tə düş dü, yal var-
dı, ağ la dı. On lar da be zib işi ni bi tir di lər”.

İnad kar xa ti rə lə ri isə onu elə hey hə min 
gü nə qay ta rır dı – o gün lə rə ki, “söz lə rin, an-
la yış la rın ma hiy yə ti” ba rə də yo rul ma dan 
mü ba hi sə edir di lər...

Evə dön dü. Sa kit cə ya ta ğı na gir di. Və yu-
xu ya get di.

Sə hər ar va dı oya nıb ona nə zər sa lan da – o 
hə lə yat mış dı, - qa dı nın göz lə ri az qal dı hə-
də qə sin dən çı xa: əri nin sa çı ağap paq idi.

Fars dilindən tərcümə edən:
İlqar ƏLFİ
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Ya zı çı əv vəl cə dən No bel mü-
ka fa tın dan im ti na haq da mək tub 
yaz sa da, İs veç Aka de mi ya sı məhz 
onu mü ka fa tın qa li bi elan et miş di.

Bu ya xın lar da açıq la nan 1964-cü ilə 
aid ar xiv sə nəd lə ri mə sə lə yə ay dın lıq 
gə ti rir (No bel mü ka fa tı ilə bağ lı sə-
nəd lər yal nız 50 il son ra açıq la nır).

Mə lum olub ki, mün sifl  ər he yə ti 
Sart rın mək tu bu nu gec alıb. Ya zı-
çı mək tu bu İs veç Aka de mi ya sı na 
okt yab rın 14-də gön də rib. Mün-
sifl  ər isə ar tıq sent yab rın 17-də 
qı sa si ya hı da kı ya zar lar ara sın dan 
məhz onu seç miş di lər. Mək tub tez 

gön də ril səy di, baş qa 
bir ya zı çı da qa lib elan 

edi lə bi lər di.

Adı nın No bel mü ka fa tı al-
ma ğa ən şans lı lar ara sın da hal-
lan dı rıl ma sın dan son ra Sartr 
İs veç Aka de mi ya sı na gön dər-
di yi mək tub da xa hiş et miş di 
ki, “nə 1964-cü il də, nə də gə-
lə cək də mü ka fa tın qa li bi ol maq 
is tə məz di, çün ki be lə bir mü-
ka fa tı qə bul 
edə bil-
məz”.

Hə min il na-
mi zəd lər ara-
sın da rus ya-
zı çı sı Mi xail 
Şo lo xov (növ-
bə ti il mü ka fa-

tı o ala caq dı) və 
Bri ta ni ya şairi V. 

Auden də var dı.

Sartr son ra dan mü ka fat dan im ti na-
sı nın sə bə bi ni açıq la mış dı. De miş di ki, 
müs tə qil ya zı çı ola raq adı nın heç bir 
tə si sat la as so siasi ya olun ma sı nı is tə-
mir. O, Fran sa nın “Fəx ri Le gion” or-
de nin dən də im ti na et miş di.

Am ma ya zı çı son ra lar de miş di ki, 
No bel mü ka fa tı nın üs tün də ve ri lən 
pul mü ka fa tın dan (o za man hə min 
məb ləğ 250,000 kron idi) im ti na sı ona 
uzun müd dət “əzab ve rib”. Çün ki hə-
min pul la in san mü hüm say dı ğı təş ki-
lat la ra dəs tək ve rə bi lər di. Mə sə lən, o, 
Lon don da yer lə şən və Apar teid əley-
hi nə mü ba ri zə apa ran təş ki la tı be lə 
mü hüm təş ki lat lar dan bi ri sa yır dı.

Am ma Sartr onu da de miş di ki, əs-
lin də bu, peş man çı lıq de yil, çün ki o, 
düz gün hə rə kət edib və öz prin sip lə-
ri nə xə ya nət et mə yib.
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Vir ci ni ya Vulf dan 
gənc ya zı çı la ra 

10 töv sı yə

Əsl adı Ade lin Ste fan 
olan Vir ci ni ya Vulf 
1882-ci il də Lon don-
da dün ya ya göz açıb. 

Səh hə ti ilə bağ lı ya şa dı ğı prob-
lem lə rə gö rə mək tə bə get mə yən 
Vir ci ni ya Vulf 12 ya şın da ana sı-
nı, 22 ya şın da ata sı nı iti rib.

“Xa ri cə sə ya hət” ad lı ilk ki ta bı 
1915-ci il də işıq üzü gö rüb.

Onun 1929-cu il də nəşr olu-
nan “Özü nə aid bir otaq” əsə ri 
klas sik fe mi nizm nü mu nə lə ri 
ara sın da özü nə məx sus yer tu tur. 
Xa nım ya zı çı nın əsər lə ri 50-dən 
çox di lə tər cü mə olu nub. Tək ra-
ro lun maz əsər lə ri ilə dün ya ədə-
biy ya tı na adı nı yaz dı ran Vir ci ni-
ya Vulf 1941-ci il də mart ayı nın 
28-də özü nü evi nin ya xın lı ğın-
da kı ça ya ata raq in ti har edib.

Ya zı çı nın öz oxu cu la rı na töv si-
yə et di yi 10 məs lə hət bun lar dır:

  Ədə biy yat zöv qü nü zü yax şı 
ki tab lar la de yil, pis ki tab lar la 
for ma laş dı rın.

  Bir ya zı çı nın əsas ama lı ba car-
dıq ca öz şüuru nu za hi rə əks et-
dir mə si dir.

  Yaz maq – yal nız özün oxu ya caq-
san sa be lə, yax şı vər diş dir.

  Yaz maq vər diş lə ri nə yi yə lən mək 
üçün müt ləq gün də lik tu tun.

  Hər gün ya zın, müs tə qil ya zın.
  Bu gün ya za ca ğı nı zı heç vaxt 
sa ba ha sax la ma yın.

  Bir ada mın di gə ri nə oxu maq la 
bağ lı ver di yi bir cə məs lə hət ola bi-
lər – töv si yə lə rə qu laq as ma maq.

  Yaz maq is tə di yi ni zi yaz dı ğı nız 
təq dir də heç bir prob lem yox dur.

  Otuz ya şı na çat ma mış heç bir əsə-
ri ni zi çap et dir mə yin. Əgər çap et-
dir sə niz, müs tə qil li yi niz çər çi və-
lə nər, ət raf da kı in san la rın fi  kir lə ri 
si zin üçün da ha əhə miy yət li olar.

  Hər cüm lə öz da xi lin də müt ləq 
bir qı ğıl cım sax la ma lı dır.

Hazırladı: Narıngül

Vir ci ni ya Vulf dan 

Sartr son ra dan mü ka fat dan im ti na-

Sartr Nobeldən 
niyə imtina edib?

Bö yük fran sız 
mü tə fək ki ri və 
ya zı çı sı Jan-Pol 
Sartr öz xo şuy la 

No bel Mü ka fa tın dan im-
ti na et miş ye ga nə şəxs-
dir. (Ru si ya ya zı çı sı Pas-
ter nak da im ti na edib, 
am ma bu so vet hö ku mə-
ti nin təz yiq lə rin dən son-
ra baş ver miş di.)

Ya zı çı əv vəl cə dən No bel mü-Ya zı çı əv vəl cə dən No bel mü-
ka fa tın dan im ti na haq da mək tub 
yaz sa da, İs veç Aka de mi ya sı məhz 
onu mü ka fa tın qa li bi elan et miş di.

Bu ya xın lar da açıq la nan 1964-cü ilə 
aid ar xiv sə nəd lə ri mə sə lə yə ay dın lıq 
gə ti rir (No bel mü ka fa tı ilə bağ lı sə-
nəd lər yal nız 50 il son ra açıq la nır).

Mə lum olub ki, mün sifl  ər he yə ti 
Sart rın mək tu bu nu gec alıb. Ya zı-
çı mək tu bu İs veç Aka de mi ya sı na 
okt yab rın 14-də gön də rib. Mün-
sifl  ər isə ar tıq sent yab rın 17-də 
qı sa si ya hı da kı ya zar lar ara sın dan 
məhz onu seç miş di lər. Mək tub tez 

gön də ril səy di, baş qa 
bir ya zı çı da qa lib elan 

edi lə bi lər di.

ma ğa ən şans lı lar ara sın da hal-
lan dı rıl ma sın dan son ra Sartr 
İs veç Aka de mi ya sı na gön dər-
di yi mək tub da xa hiş et miş di 
ki, “nə 1964-cü il də, nə də gə-
lə cək də mü ka fa tın qa li bi ol maq 
is tə məz di, çün ki be lə bir mü-
ka fa tı qə bul 
edə bil-
məz”.

mi zəd lər ara-
sın da rus ya-
zı çı sı Mi xail 
Şo lo xov (növ-
bə ti il mü ka fa-

tı o ala caq dı) və 
Bri ta ni ya şairi V. 

Auden də var dı.

sı nın sə bə bi ni açıq la mış dı. De miş di ki, 
müs tə qil ya zı çı ola raq adı nın heç bir 
tə si sat la as so siasi ya olun ma sı nı is tə-
mir. O, Fran sa nın “Fəx ri Le gion” or-
de nin dən də im ti na et miş di.

Am ma ya zı çı son ra lar de miş di ki, 
No bel mü ka fa tı nın üs tün də ve ri lən 
pul mü ka fa tın dan (o za man hə min 
məb ləğ 250,000 kron idi) im ti na sı ona 
uzun müd dət “əzab ve rib”. Çün ki hə-
min pul la in san mü hüm say dı ğı təş ki-
lat la ra dəs tək ve rə bi lər di. Mə sə lən, o, 
Lon don da yer lə şən və Apar teid əley-
hi nə mü ba ri zə apa ran təş ki la tı be lə 
mü hüm təş ki lat lar dan bi ri sa yır dı.

Am ma Sartr onu da de miş di ki, əs-
lin də bu, peş man çı lıq de yil, çün ki o, 
düz gün hə rə kət edib və öz prin sip lə-
ri nə xə ya nət et mə yib.

Adı nın No bel mü ka fa tı al- Hə min il na- Sartr son ra dan mü ka fat dan im ti na-

niyə imtina edib?niyə imtina edib?niyə imtina edib?ti nin təz yiq lə rin dən son-
ra baş ver miş di.)

 Qa ran lıq he ka yə lə rin us ta sı Ed-
qar Al lan Po qa ran lıq dan çox 
iç kiy lə “dost luq” elə yib. Öm rü 
bo yu dü şün cə lə rin dən bir ad-
dım ön də, al ko qol dan bir ad dım 
ge ri də olub.
 Dün ya nın ən ta nın mış ya zar-
la rın dan, “Bö yük ümid lər”in 
müəl li fi  Çarlz Dik kens dün ya nın 
bəl kə də ən qə ri bə yu xu vər di şi-
nə ma lik idi. Ya tan da üzü müt ləq 
şi mal qüt bü nə doğ ru ol ma lı idi. 
Bu se çi mi ni “yer kü rə si, elek-
trik cə rə yan la rı, müs bət və mən fi  
elekt rik” ki mi söz lər lə izah et-
miş di. Ən çox vaxt ke çir di yi yer 
də kim sə siz lər evi imiş.
 Bal zak dün ya sı nı də yi şən də 51 
ya şın da idi, am ma ge ri də on lar la 
ölüm süz əsər qoy muş du. De yi lə-
nə gö rə, gün də təx mi nən 50 fi n-
can qəh və içən Bal zak, qəh və ha-
zır la ma ğa adam ol ma yan da onun 
tum la rı nı çey nə yir di.
 Tols to yun 13 uşa ğı var dı. 48 il-
lik ev li li yi nin so nun da ar va dı-
na de miş di: “Mə nim ya şım da 
olan adam la rın tez-tez et dik lə ri 
bir şe yi edi rəm”. Son gün lə ri ni 
tək ba şı na və sü kut için də ke-
çir mək üçün “dün ya dan im ti na 
edi rəm” ya zıb evi ni tərk et miş di. 
O za man 82 ya şı var idi. Bir ne çə 
gün son ra bir qa tar stan si ya sın da 
don muş me yi ti ta pıl dı.
 Tols toy müasi ri İvan Tur gen ye vi 
duelə ça ğır mış dı. Hətt  a ta pan ça-
lar be lə ha zır idi, la kin ara ya gi rən 
hör mət li dost la rın sa yə sin də duel 
baş tut ma dı. Bu ha di sə dən son ra 
rə qib lər uzun il lər gö rüş mə di lər.
 “Ali sa mö cü zə lər di ya rın da” əsə-
ri nin müəl li fi  Le vis Ker roll ri ya-
ziy yat da hi si idi. Söz tap maq da 
ta yı-bə ra bə ri yox idi. Hə lə də 
müasir in gi lis cə də onun uy dur-
du ğu on lar la söz dən is ti fa də 
edi lir. Ki tab xa na lar da ki tab la rın 
da ha asan ta pıl ma sı üçün ki tab 
adı nı də ri nin üs tü nə yaz maq la 
bağ lı fi k ri ni hə ya ta ke çir miş di. 

“Sc rabb le” ad lı söz oyu nu nun ilk 
nü mu nə si ni də o təq dim et miş di. 
Ən sev di yi nəq liy yat va si tə si isə 
icad et di yi üç tə kər li ve lo si pe di idi.
 Mark Tven bu gün qə bul edi lən 
stand-up nü ma yiş lə ri ni dün ya da 
ilk də fə tət biq edən adam idi. Ya-
zı çı lıq dan qa zan dı ğı pu lu müx-
tə lif sa hə lə rə qoy ma ğa ça lı şır dı, 
am ma xal qı al dat ma ğa he sab lan-
mış ix ti ra la ra pul ver di yi nə gö-
rə  hə mi şə ifl  a sa uğ ra yır dı. Evi nə 
te le fon çək di rən ilk adam lar dan 
ol ma sı na bax ma ya raq, te le fon şə-
bə kə si qu rul ma sı na sər ma yə qoy-
maq im ka nı ola-ola bun dan im ti-
na et miş di. O, məş hur mü hən dis 
və ix ti ra çı Ni ko la Tes la ilə ya xın 
dost idi. Çap ma ki na sın da ya zı la-
raq nəş riy ya ta təq dim olu nan ilk 
ki tab Mark Tve nin 1883-ci il də 
qə lə mə al dı ğı “Mis si si pi nin hə yat 
ki ta bı” idi. Onun özü nə məx sus 
pəh riz qay da sı var dı. “Bir qə-
dər ac qal ma ğın adi xəs tə-
yə dün ya nın ən yax şı 
dər ma nın dan, ya 
da hə ki min-
dən da ha bö-
yük fay da 
ve rə cə yi-
ni dü şü-
nür dü.

 İr land əsil li ya zar Os kar Uayl dın 
He min quey lə ən bö yük or taq 
xü su siy yə ti iki si nin də uşaq lıq 
çağ la rın da ana la rı nın is tə yi ilə 
qız pal ta rı ge yin məs dir.
 Cek Lon don ki tab də li siy di. Şəx-
si ki tab xa na sın da 15 min ki tab 
var dı. Lon don beş ya şın da iç mə-
yə baş la yıb, 40 ya şın da dün ya sı-
nı də yi şib. Həd dən ar tıq iç di yi-
nə gö rə, ba şı na çox lu 
ha di sə lər gə lir di. 
Sə  fər  lə  r i  nin 
bi rin də aya-
ğı büd rə miş, 
San-Fran sis-
ko kör fə zin-
də də-
n i  z ə 
d ü ş -
müş dü.

 Vir ci ni ya Vulf da nış ma ğı çox 
se vir di. Bir də fə 48 saat fa si lə-
siz da nış mış dı. O, rəs sam olan 
ba cı sı nın iş üs lu bun dan il ham 
ala raq, bü tün əsər lə ri ni ayaq üs-
tə ya zıb.
 Ceyms Coys və Mar sel Prust 
bir də fə gö rü şüb lər. On la rın 
gö rü şü bö yük ma raq möv zu-
su idi. İki si də qo cal mış dı. Bir 

park da tə sa dü fən yan-
ya na otur muş qo ca-
lar ki mi xəs tə lik lə ri 
ba rə də da nı şıb lar. 

Bir müd dət 
son ra sı xı la-
sı xı la da ol sa 

bir -bir  lə  r i  nin 
ki tab la rı nı oxu ma-
dıq la rı nı eti raf et-
miş di lər.

  Frans Kafk  a ət 
ye mə yi ci na yə tə bə ra-
bər əməl he sab edir-

di. Və siy yə tin də ya xın 
dos tu Brod dan “Mü ha ki-

mə”, “Ocaq çı”, “Çev ril mə”, 
“Cə za müs təm lə kə si” və “Kənd 
hə ki mi” əsər lə ri is tis na ol maq-
la, qa lan bü tün əsər lə ri ni yan-
dır ma sı nı tə ləb et miş di. Maks 
Brod onun və siy yə ti ni əməl 
et mə mək lə Kafk  a nın ya zı çı lıq 
ta le yi nə bö yük 
töh fə ver miş di.

dıq ca öz şüuru nu za hi rə əks et-
dir mə si dir.

 Yaz maq – yal nız özün oxu ya caq-
san sa be lə, yax şı vər diş dir.

 Yaz maq vər diş lə ri nə yi yə lən mək 
üçün müt ləq gün də lik tu tun.

 Hər gün ya zın, müs tə qil ya zın.
 Bu gün ya za ca ğı nı zı heç vaxt 

sa ba ha sax la ma yın.
 Bir ada mın di gə ri nə oxu maq la 

bağ lı ver di yi bir cə məs lə hət ola bi-
lər – töv si yə lə rə qu laq as ma maq.

 Yaz maq is tə di yi ni zi yaz dı ğı nız 
təq dir də heç bir prob lem yox dur.

 Otuz ya şı na çat ma mış heç bir əsə-
ri ni zi çap et dir mə yin. Əgər çap et-
dir sə niz, müs tə qil li yi niz çər çi və-
lə nər, ət raf da kı in san la rın fi  kir lə ri 
si zin üçün da ha əhə miy yət li olar.

 Hər cüm lə öz da xi lin də müt ləq 
bir qı ğıl cım sax la ma lı dır.

Hazırladı: Narıngül
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Məşhur yazıçılar
haqqında bilmədiklərimiz



Gör kəm li kil sə ta rix çi si, pub li sist, 
“Sta roobr yad”çı lı ğın təd qi qat çı sı Bo ris 
Pav lo viç Ku tu zo vun “17 əsr kil sə re-
for ma sı: Fa ciəvi səhv və ya di ver si ya” 
ya zı sın dan mə lum dur ki, çar Alek sey 
Mi xay lo vi çin( I Pyot run ata sı nın) Av-
ro pa qar şı sın da hey rət və mə həb bə ti 
tü kən məz idi: “...XVI-XVII əsr lər də 
pa pa lı ğın köh nə ide ya sı idi ki, Av ro pa-
dan türk lə ri sı xış dı rıb çı xart maq üçün 
xaç yü rü şü nü bü tün Av ro pa ya təl qin 
et sin. Bu nun la bə ra bər əmin idi lər ki, 
si lah ki mi Mosk va nı da bu işə cəlb et-
mək va cib dir. Mosk va ya çar ka to li ki sı-
rı maq, Mosk va nı ka to lik ləş dir mək, be-
lə lik lə, onun kö mə yi nə ar xa lan maq...
Rus la rı türk lər lə mü ha ri bə yə sövq et-
mək üçün ən cəl be di ci fənd Kons tan ti-
no pol taxt-ta cı idi... Şərq iye rarx la rı çar 
Alek sey Mi xay lo vi çə daim bil di rir di lər 
ki, Çarq ra dı fəth et mək üçün türk lə rə 
qar şı yü rü şə baş la sın...Çarq rad bi zim 
dövr də İs tan bul ad la nır...Çar Alek sey 
Mi xay lo viç çar ha ki miy yə ti haq qın da 
ən yük sək fi  kir də ol du ğun dan, hətt  a 
özü nü Al la hın yer də ki xə lə fi  sa yır dı. 
Çar Alek sey öz və tə ni nə qar şı la qeyd-
lik ru hun da tər bi yə ala raq, xa ri ci lə rə 
səc də edir di...Xü su si lə, öl kə si nin ta ri xi-
nə, mə də niy yə ti nə so yuq idi və bun lar 
da ha da in ki şaf edə rək, oğ lu I Pyotr da 
özü nü da ha çıl paq gös tə rə cək di...” 

Ar tıq mə lum olur ki, I Pyot run 
və siy yət na mə si əs lin də har dan, 
ne cə qay naq la nıb, o, keç miş Çarq-
ra da (İs tan bu la) bu qə dər ma raq 
gös tə rib...Yə qin, bu ar zu ən şi rin 
yu xu la rı na be lə ha ram qa tıb. 

Ümu miy yət lə, I Pyot run Azər bay-
can la bağ lı da plan la rı az de yil di. O, 
mü səl man la rı öz tor pa ğın dan kö-
çü rüb onun əvə zi nə xris tian di ni nə 
mən sub olan in san la rın bu əra zi də 
yer ləş di ril mə si ni is tə yir di. Təəs süf 
ki, “Və siy yət na mə”nin əsas məq səd-
lə ri onun və fa tı ilə unu dul ma yıb və 
və siy yət lə ri ya şa maq da dır. Mə sə lən, 
1796-cı il də 30 min nə fər lik rus or du-
su Qu ba nı, Şa ma xı nı, Ba kı nı zəbt edir. 
Rus ge ne ra lı, qraf B.Zu bov tə li mat alır 
ki, Mu ğa nı ələ ke çir dik dən son ra ora-
da qa la tik dir sin, adı nı “Serd se Ye ka-
te ri nı” (Ye ka te ri na nın ürə yi) qoy sun. 
Bu nun la ya na şı ora da 2 min ca van rus 
əs gə ri məs kun laş dı rıl sın, hə min əs gər-
lər er mə ni və gür cü qız la rı ilə ev lə nib 
nə sil ar tır sın lar. Nə ti cə də isə on lar tor-
paq sa hə si və si lah la tə min olun sun lar. 

Rus ta rix çi si, ya zı çı İ.L.So lo ne vi-
çin Ru si ya nın tə ca vüz kar si ya sə ti ni 
açıq la yan “Bü tün öl kə lə rin pro le-
tar la rı haq qın da” ya zı sın da diq qət 
çə kən fi  kir lə rə mü ra ciət edək: “Ye-
ka te ri na nın ha ki miy yə ti döv rün-
də Kn yaz Pot yom kin Ru si ya nın 
ha zır ki cə nub his sə si ni, o cüm lə-
dən, Krı mı fəth edir. Or ta sə viy yə-
li Av ro pa oxu cu su nun şüurun da 
Kn yaz Pot yom ki nin adı “Pot yom-
ki nin kənd lə ri” ifa də si ilə bağ lı dır. 

Ta rix də bu, be lə ya zı lıb. On lar in di 
Odes sa, Se vas to pol, Dnep ro pet rovsk 
və baş qa bu to for ad la ra ma lik dir. Ru-
si ya nın cə nu bun da mü ha ri bə çox 
aman sız olub. Ta tar lar Krı mın şi mal 
his sə lə rin də var gü cü ilə mü qa vi mət 
gös tər sə lər də de mək olar ki, ço xu 
məhv edil di. Qaf qaz mü ha ri bə lə ri də 
təx mi ni be lə bir şə kil də apa rıl dı...Krı-
mın ka pi tul ya si ya sın dan son ra onun 
əha li si qar şı sın da se çim qo yu lur: ya 
Ru si ya da qal maq, ya da Tür ki yə yə 
mü ha ci rə tə get mək.” Gö rə sən, Krım 
nə vaxt sa özü nə məx sus ola caq mı?! 

II Alek sand rın ha ki miy yə ti döv rün-
də Qaf qaz da mü ha ri bə ba şa ça tır (1817-
1864), Tür küs ta nın çox his sə si Ru si ya ya 
bir ləş di ri lir (1865-1881), Çin lə sər həd lər 
müəy yən edi lir (1858-1860). II Alek-
sand rın öz öl kə sin də apar dı ğı is la hat-
lar Ru si ya nın hə yat tər zi ni də yiş di rir. 
Xal qa azad lıq ver sə də onun pra vos lav 
ki mi tər bi yə lən mə si nə az diq qət ye ti ri-
lir di. Hətt  a ata sı I Ni ko la yın döv rün də 
yə hu di lə rə zor la xris tian lı ğın qə bul et-
di ril mə si nin uğur suz bir təd bir ol du-
ğu nu nə zə rə ala raq, bu si ya sə tə son 
qo yur. Öl kə də qərb mə də ni yə ti nin tə si-
ri özü nü da ha çox bü ru zə ve rir di. Bu-
nun la ya na şı Ru si ya nın li be ral kons ti tu-
si ya sı nı iş lə yib ha zır la yan əs lən er mə ni 
olan Lo ris Me li kov Mi xail Ta rielo viç 
(1825-1888) də xa ri ci qəy yum la ra xid-
mət edən döv lət mə mu ru idi. Ge ne ral-
ad yu tant Lo ris Me li ko vun li be ral kons-
ti tu si ya sı nın təs diq edi lib im za lan ma sı 
ərə fə sin də, im pe ra tor anar xist in qi lab çı 
tə rə fi n dən ölüm cül ya ra la nır.

Ge ne ral-ad yu tant Lo ris Me li kov 
kim dir? 

O, vax tı ikən Rus ça rı nın eti-
ma dı nı qa zan ma ğı ba ca rıb. Uzun 
il lər Krım, Qaf qaz, Tür ki yə mü-
ha ri bə lə rin də fə al dö yü şüb. O, 
bu na gö rə im pe ra tor tə rə fi n dən 
döv lət mü ka fat la rı na la yiq gö rü-
lüb. 1854-cü il də Krım mü ha ri-
bə si döv rün də Qaf qa zın Tür ki yə 
sər həd din də er mə ni, gür cü, kürd 
mil lə tin dən olan dəs tə ya rat ma-
ğa nail olur. Türk lə rin qa nı na su-
sa yan er mə ni qraf Lo ris-Mə li kov 
1877-78-ci il lər də Rus-Türk mü-
ha ri bə sin də tə ca vüz kar fəaliy yə-
ti ilə xü su si se çi lir. Qar sı alan dan 
son ra 17 min türk əsir gö tü rü lür.

Ər zu ru mu mü ha si rə yə alar kən Lo ris 
Me li ko va or da ya şa yan er mə ni lər hər 
cür yar dım gös tə rir lər. Ge ne ral türk-
lə rə qar şı mü ba ri zə də iş ti rak et mək 
üçün yer li er mə ni lə rə Ru si ya nın rub lu 
ilə kre di tə pul ve rir. Türk xal qı na qar-
şı məkr li, na mərd plan lar aman sız lıq la 
hə ya ta ke çi ri lir. Lo ris Me li ko va Ru si ya 
döv lə ti nin ver di yi hər bir or den və me-
dal türk lə rin qa nı na bu laş mış dır. Lo ris 
Me li ko vun port re ti ni gör mək is tə sə niz 
öz er mə ni mil lə tin dən olan rəs sam Ay-
va zovs ki onu ge ne ral ge yi min də gə lə-
cək nə sil lər üçün çə kib. 

II Alek sand rın döv rün də 1880-ci 
ilin 6 av qust un da ye ni döv lət st ruk-
tu ru-Da xi li İş lər Na zir li yi ya ra dı lır. 
Na zir li yə rəh bər lik ge ne ral-ad yu-
tant Lo ris Me li ko va hə va lə edi lir. 
Mü ha ri bə lər də öz “qəh rə man lı ğı” 
ilə se çi lən, Krım da, Qaf qaz da, Tür-
ki yə də apa rı lan mü ha ri bə lər də iş-
ti rak edən Lo ris Me li kov öz ça rı nın 
təh lü kə siz li yi ni qo ru maq da aciz lik 
gös tə rir. Çün ki ra di kal in qi lab çı lar 
öz si ya si məq sə di nə çat maq üçün 
Tür ki yə də ki emə ni lər ki mi nə pu la 
sa tı lan, nə də mil lət çi şüar la rı na qa-
pı lan qüv və lər de yil di. Bu cə hət dən 
anar xist in qi lab çı la rı əqi də sin dən 
çə kin dir mək, ter ror çu hü cum la rı nın 
qar şı sı nı al maq çə tin və zi fə idi. 

1880-ci il 20 fev ral ta ri xin də II Alek-
sand ra qar şı növ bə ti sui-qəsd tö rə di lir. 
Bu də fə də o, bu təh lü kə dən xi las ol sa 
da, onun da xi li hə yə can və qor xu su nu 
tə səv vür et mək olar. 1881-ci il mar tın 
1-də II Alek sand ra qar şı xalq çı lar hə rə-
ka tı nın nü ma yən də si Rı sa kov tə rə fi n-
dən sui-qəsd edi lir. Lo ris Me li ko vun 
na zir ol du ğu qı sa bir müd dət də Rus 
xal qı öz ça rı nı iti rir və bu ha di sə ni kə-
dər lə, göz ya şı ilə qar şı la yır. 

Bu ha di sə dən sar sı lan, bö yük hə yə-
can ke çi rən döv lət xa di mi, ober-pro-
ku ror K.P.Po be do nos tsev (1827-1907) 
1881-ci il mar tın 6-da qan lı ha di sə ilə 
bağ lı ye ni im pe ra tor III Alek sand ra ya-
zır: “...Ya bu gün özü nü zü və Ru si ya nı 
qo ru ma lı sı nız, ya da heç vaxt. Əgər Si zi 
əv vəl ki ki mi inan dır ma ğa ça lış sa lar ki, 
sa kit ləş mək la zım dır, li be ral is ti qa mə-
ti da vam et mək, ne cə de yər lər, ic ti mai 
fi  kir lə rə gü zəş tə get mək la zım dır, Ali 
həz rət lə ri, Tan rı xa ti ri nə qu laq as ma-
yın... Qraf Lo ris Mə li ko vu sax la ma yın. 

Mən ona inan mı ram. O, məz-
hə kə çi ki mi iki li oyun oy na ya 

bi lər...O, an caq li be ral la yi-
hə lər, da xil də isə int ri qa 

oyun la rı apa ra bi lər. 
Əgər Siz özü nü-

zü onun ix ti-
ya rı na ver sə niz 

Ru si ya nı və 
Si zi məh və 
doğ ru gə ti-
rər.” 

Ru si ya da məh kə mə is la ha tı nın 
hə ya ta ke çi ril mə sin də Po be do nost-
se vin xid mə ti bö yük dür. O, 1865-ci 
il dən III Alek sand ra, II Ni ko la ya 
hü quq sa hə sin dən dərs keç miş, 
hətt  a Bib li ya nın tər cü mə si ilə məş-
ğul ol muş du. O,döv lə tin əsa sı nı 
kil sə və eti qad da gö rür dü: “...Din 
və xris tian lıq döv lət və və tən daş 
cə miy yə ti nin mə nə vi əsa sı dır. Biz 
gö rü rük ki, si ya si par ti ya lar ic ti mai 
qay da la ra qar şı ən düş mən möv-
qe də dir, par ti ya lar ra di kal su rət də 
ən əv vəl döv lə ti in kar edir, din isə 
şəx si, fər di iş dir.” Po be do nost sev 
Ru si ya nı bu acı na caq lı və ziy yə tə 
gə ti rib ça xa ran amil lə ri qərb mü tə-
fək kir lə ri nin fəl sə fə sin də gö rür dü. 
O, J.J.Rus so nun (1712-1778) fəl sə fə 
mək tə bi nin bə şə riy yə tə çox lu zi-
yan vur du ğu nu, mü kəm məl in san 
tə biəti haq qın da yan lış tə səv vü rü-
nü tən qid edir di. Fi lo so fun döv lə-
tin xal qı ida rəet mə si, ye ni so sial 
mo del lə ri, de mok ra ti ya haq qın da 
ide ya la rı bu gün də bə zi döv lət lər-
də hə ya ta ke çi ri lir.

Bir mə sə lə yə də diq qə ti cəlb edək 
ki, B.Ku tu zo vun fi  kir lə ri nə gö rə, 
Ro ma nov lar sü la lə si Bi zans la bağ lı 
fan ta zi ya la rın dan ne çə əsr dir ki, əl 
çək mir lər. Ru si ya 1914-cü il də Dün-
ya mü ha ri bə si nin si ya si-tə ca vüz kar 
oyu nu na qa tı lır. Hətt  a əv vəl cə dən 
xaç da ha zır la nır ki, qə lə bə ça lan-
dan son ra mü qəd dəs Aya so fi  ya nın 
üzə rin də ucal dıl sın. Bu fakt ya rım 
əsr dən çox məx fi  sax la nıl mış dı. 

Bu nun la ya na şı unut ma yaq ki, 
1676-1878-ci il lər ara sın da on bir rus-
türk mü ha ri bə lə ri apa rı lıb. Bu dövr 
ər zin də Ru si ya mad di cə hət dən ağır 
it ki lə rə mə ruz qa lıb. Əsas st ra te ji 
məq səd Kons tan ti no pol dan “bu sur-
man la rı” (mü səl man la rı) qov maq 
idi. Tək cə İvan Qroz nı baş qa la rı ki-
mi qərb si ya sət çi lə ri nin avant ü ra sı na 
mə həl qoy mur. 

Qeyd edək ki, B.Ku tu zov rus 
təd qi qat çı sı ki mi to xun du ğu bu 
möv zu lar da ta ri xi əda lə ti, ob yek-
tiv li yi qo ru ma ğı ba ca rır. Əsl hə qi-
qə tin mil liy yə ti yox dur. Tür ki yə 
tor pa ğın da hə ya sız ca sı na at oy na-
dan lar türk xal qı qar şı sın da gü nah-
la rı nı ört-bas dır et mək üçün məhz 

onu 1915-ci il də gu ya tö rət di yi er-
mə ni soy qı rı mın da suç la yır lar. De-
yən gə rək dir ki, er mə ni lə rin Lo ris 
Me li kov la əl bir olub türk lə rin öz 
yur dun da qa nı nın tö kül mə si nin 
haqq-he sa bı nı kim çə kə cək? On bir 
rus-türk mü ha ri bə sin də qı rı lan əs-
gər lər dən çox yer li əha li nin məhv 
olun ma sı qan lı ta rix de yil mi?! Üs-
tə lik Ru si ya da Aya so fi  ya məs ci di 
üçün giz li ha zır la nan xaç uğ run da 
dö yüş lər də siz cə kim da ha çox it-
ki lə rə mə ruz qa lıb: rus lar, türk lər 
yox sa er mə ni lər?! Ana do lu da ya şa-
yan er mə ni lə rin gu ya küt lə vi öl dü-
rül mə si haq da bə ya nat lar əs lin də 
yal nız si ya si oyun baz lıq dır.

Keç miş ta rix lə rə qı sa ca nə zər sa laq. 
Müs təm lə kə çi lik si ya sə ti nin özün də 
qəd dar lıq da ya nıb. Mə sə lən, X.Ko-
lum bun 1492-ci il də ye ni qi tə ni-Ame-
ri ka nı kəşf et mə si av ro pa lı la rın hin-
du la ra qar şı ge no si di ilə nə ti cə lə nir. 
1937-ci il də Ya po ni ya da im pe ra tor Xi-
ro xi to nun ha ki miy yə ti döv rün də ya-
pon əs gər lə ri Çi nin Şan xay və Nan cin 
şə hər lə ri nə hü cum edir lər. Nan cin qət-
liamı ta ri xin ən qəd dar sə hi fə lə rin dən 
bi ri dir. Sa mu ray lar Nan ci nin 300 min-
dən çox dinc əha li si ni aman sız lıq la 
qət lə ye ti rir. Ən unu dul maz qır ğın lar-
dan bi ri isə Fran sa nın Əl cə zair xal qı na 
qar şı tö rət di yi vəh şi lik lər dir. Tək cə 
1954-1962-ci il lər ər zin də 1,5 mil yon 
əl cə zair li məhv edil miş, nə ha yət, 1962- 
ci il də bö yük qur ban lar he sa bı na müs-
tə qil lik əl də edil miş dir. Dün ya da tö-
rə di lən be lə soy qı rım la rın si ya hı sı bu 
qeyd et dik lə ri miz lə bit mir...

Er mə ni lə rin Azər bay can tor pa-
ğı na na mərd tə ca vü zü, Xo ca lı soy-
qı rı mın da tö rət dik lə ri ağ la sığ maz 
vəh şi lik lər ni yə er mə ni lə ri dü şün-
dür mür? Axı, biz baş qa la rın dan 
fərq li ola raq , qon şu döv lət lə rik.Ya-
xın qon şu isə uzaq qo hum dan, yə ni 
xa ri ci dias por adan da ha ya xın dır...

Bu ya xın lar da Ber lin də xris tian, 
mü səl man və yə hu di lər üçün eku me-
niz mi təb liğ edən mə bə din ti kin ti si 
nə zər də tu tu lub. Əgər xalq lar ara sın-
da sülh, həm rəy lik be lə mə bəd lə rin 
ti kin ti sin dən ası lı ol say dı, biz bu la yi-
hə lə rin sə mə rə li li yi nə ina nar dıq. 

La kin er mə ni lər Tür ki yə nin, 
Azər bay ca nın qə dim əra zi lə rin də 
ya şa sa da xa ri ci tə ca vüz kar la rın 
də yir ma nı na su tök mək də da vam 
edir lər. 100 il dir ki, Tür ki yə yə qar şı 
ya lan təb li ğat lar sən gi mək bil mir.

Uzun il lər dən son ra hey kəl lə rə dö-
nən ta rix lə rin fa ciəsi gü nah sız ölən lə-
rin baş da şın dan sa va yı nə ola bi lər?! 
Təəs süf ki, er mə ni lər hər il ap re lin 
24-də sü ni su rət də öz lə ri üçün ağ laş-
ma qu rur lar. Pis ol maz dı ki, qon şu 
döv lət ki mi Azər bay ca nın iq ti sa di-mə-
də ni in ki şa fın dan, onun sülh mə ram lı 
xa ri ci si ya sə tin dən nə ti cə çı xar sın lar. 
Er mə nis tan döv lə ti nin be lə bir si ya si 
kur sa bö yük eh ti ya cı var, sa də cə bu-
nu mərd lik lə eti taf et mək üçün gə rək 
özün də cə sa rət ta pa  san!

Gör kəm li kil sə ta rix çi si, pub li sist, 

Zöh rə ƏS GƏ RO VA 
ya zı çı-pub li sist

Müx tə lif ta le li in san la ra bən zə-
yir ta ri xi ha di sə lər. Uğur lu su, 
uğur su-
z u 

da var. Ta ri xə 
qiy mət ver mək 
üçün ona uzaq 
za man kə si yin-
dən ya naş maq la zım dır. Biz bu 

hə qi qə ti nə zə rə ala raq bir çox mə sə lə lə rə bu gü nün 
priz ma sın dan ya naş ma ğa ça lı şa ca ğıq. 
XVIII- XXI əsr lər də mil li döv lət çi lik ide ya-
la rı, azad lıq uğ run da xalq hə rə ka-
tı Ru si ya ha ki miy yə ti tə rə fi n-
dən aman sız lıq la ya tı rıl maq la 
bə ra bər, onun iş ğal çı si ya sə ti 
da vam et di ri lir. Bu nu qı sa ca ta ri xi 
fakt lar la qeyd et mək olar.
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Tarixi yaddaş
və qondarma faktlar



(Əvvəli ötən sayımızda)
1985-ci il mar tın 11-də SS Rİ Kom-

mu nist Par ti ya sı nın baş ka ti bi və zi-
fə si nə Mi xail Ser ge ye viç Qor ba ço-
vun se çil mə si So vet lər Bir li yin də 
bö yük tə la tüm və də yi şik lik lə rə 
sə bəb ol du. Ha di sə lə rin son ra kı 
in ki şa fı son da im pe ri ya nın sü qu tu 
ilə nə ti cə lən di. Bu nun la pa ra lel ola-
raq, Dağ lıq Qa ra bağ mə sə lə si gün-
də mə gəl di və bu mə sə lə bir sı ra fa-
ciələ rə sə bəb ol du. Hə min fa ciələr 
bu gün də da vam et mək də dir. 

He len Ka rer Dan kos “Mil lət lə rin 
qü ru ru” (fars ca ya tər cü mə edə ni: 
dok tor Ab bas Aga hi) ad lı əsə rin-
də hə min ha di sə lər lə bağ lı ya zır: 
“1988-ci il fev ra lın dan qa baq kim 
SS Rİ-dən kə nar, hətt  a Er mə nis tan, 
Azər bay can dan kə nar da Dağ lıq 
Qa ra bağ haq da bir söh bət eşit miş-
di? Bu na bax ma ya raq, bu gün də 
bu mux tar mən tə qə nin ta le yi Azər-
bay can dan ası lı dır. La kin bu mü-
na qi şə dün ya ic ti maiy yə ti nə SSRİ-
dən qal ma et nik mü na qi şə lə rin 
miq ya sı nı gös tə rir, Qaf qaz mən tə-
qə si ni bü tün lük lə da xi li və tən daş 
mü ha ri bə lə ri nə apa rır, bu da so vet 
fe de ra liz mi nin ta qət dən düş dü yü-
nü gös tə rir.

Qaf qaz mən tə qə si nin böh ra nı-
nın müx tə lif ça lar la rı var. Dağ lıq 
Qa ra bağ mə sə lə si, ət raf mü hi tin 
çirk lən mə si, Er mə nis tan-Azər-
bay can ara sın da konfl  ikt və bu iki 
mil lə tin gün dən-gü nə ar tan düş-
mən çi li yi, Mosk va dan tut muş, 
hətt  a SS Rİ-nin qon şu su Tür ki yə ilə 
böh ra nın ya ran ma sı bu nun de tal-
la rı dır. Bu de tal la rın hər bi ri öz lü-
yün də konfl  ikt lə rin də rin ləş mə si-
nə sə bəb olur, on dan əmə lə gə lən 
zo ra kı lı ğın miq ya sı və ma hiy yə ti 
so vet bir li yin də bu vax ta qə dər 
gö rün mə yib”. 

Mi xail Qor ba ço vun “Qlas nost” və 
“Pe rest roy ka” ad lı re for ma la rı nın 
ela nın dan son ra so sializm pər də si 
al tın da fəaliy yət lə ri ni da vam et di rən 
daş nak lar Dağ lıq Qa ra ba ğı Azər-
bay can Res pub li ka sın dan ayı rıb, Er-
mə nis ta na bir ləş dir mək məq səd və 
niy yə tlə ri ni açıq-aş kar elan et di lər. 
Daş nak la rın bu tə şəb büs lə ri xey li 
azər bay can lı nın qət li nə, Azər bay can 
tor paq la rı nın 20 faizin dən ço xu nun 
iş ğa lı na və bu əra zi lər dən bir mil-
yon dan çox in sa nın qaç qın düş mə-
si nə sə bəb ol du. Bu tə şəb büs lə rin 
bi rin ci ad dı mı Su ren Ey vaz ya nın 
(geoloq), Zo ri Ba laya nın (ya zı çı) və 
Ser gey Mi ko ya nın (ta rix çi) baş çı lı ğı 
ilə mək tub yaz ma və im za top la ma 
kam pa ni ya sı ilə baş lan dı. Hər çənd 
Qor ba çov dan əv vəl də, yə ni 1979-cu 
il də məş hur er mə ni ya zı çı sı Su ren 
Han za ni yan bu ba rə də açıq mək-
tub la Leonid İliç Brej ne və mü ra ciət 
edib. Bu əməl lər son ra lar Xan kən di 
və İrə van da nü ma yiş lər lə da vam 
elə di. Nə ha yət, Qa ra bağ Ko mi tə si 
fəaliy yə tə baş la dı. “Kom mu nist” qə-
ze ti nin müx bi ri, Dağ lıq Qa ra ba ğın 
Gü lab lı kən din də do ğu lub bö yü-
müş Zi yəd din Sul ta nov bu ha di sə-
lər baş la nan da Xan kən din də ol muş 
və o döv rün ha di sə lə ri ni 1991-ci il də 
nəşr et dir di yi “Qa ra bağ gün də li yi” 
ad lı ki ta bın da be lə təs vir et miş di: 

“Bə ri baş dan qeyd edim ki, bu ta ri-
xin, yə ni 1988-ci il 13 fev ral ha di sə-
lə ri nin üzə rin də ay rı ca da yan ma ğın 
xü su si sə bə bi var. Be lə ki, 3 il bun dan 
əv vəl baş ve rən bu ha di sə lər, yal nız 
bi zim res pub li ka da de yil, hətt  a So-
vet lər Bir li yin dən uzaq lar da da bü-
tün dün ya nın diq qə ti ni özü nə cəlb 
et miş di və mil lə ti mi zin ba şı na gə ti ri-
lən dəh şət li mü si bət lər məhz hə min 
ta rix dən baş la nıb.

Qeyd et dik ki, sax ta Dağ lıq Qa ra bağ 
prob le mi 1988-ci il fev ra lın 13-də or ta-
ya atıl dı. Aş kar da bi li nən ta rix bu dur, 
am ma gə lin da ha də rin fi  kir lə şək və 
gö rək hə qi qə tən mi Dağ lıq Qa ra bağ 
ha di sə lə ri 1988-ci il fev ra lın 13-də baş-
la nıb? Ya dı ma gə lir, elə hə min ilin yan-
var ayın da Ağ də rə ra yo nu nun Sır xa-
vənd kən din də bir qrup azər bay can lı 
gənc heç bir sə bəb ol ma dan er mə ni lər 
tə rə fi n dən dö yül müş dü. Sə bə bi ni be-
lə izah et di lər ki, bu ra yon er mə ni lə rə 
aid dir, türk lə rə xid mət gös tə ril mir. Bir 
gənc azər bay can lı hə ki min jur na list-
lə rə ver di yi mü sa hi bə heç ya dım dan 
çıx mır. O, tə yi nat la Əs kə ra na gəl miş 
və 6 il idi ki, bu ra da ça lı şır dı. O, par ti-
ya ya da xil ol maq üçün əri zə ya za raq 
ra yo nun bi rin ci ka ti bi nin ya nı na ge dir. 
Ka tib onu din lə dik dən son ra de yir ki, 
“get öz ra yo nun da par ti ya ya üzv ol, 
on suz da siz lər gec-tez bu ra dan köç-
mə li ola caq sı nız. Məs lə hət bu dur ki, 
özü nüz yax şı lıq la biz dən əl çə kə si niz”.

Dağ lıq Qa ra bağ ha di sə lə ri nin baş-
lan ğı cın dan rəs mi sə nəd lər də, mə-
lu mat lar da, çı xış lar da və mət buat da 
tez-tez be lə söz lər iş lə di lir di: Dağ lıq 
Qa ra bağ prob le mi “so sializm iq ti sa-
diy ya tı nın prob le mi”dir. Hətt  a son-
ra lar ya ra dıl mış Dağ lıq Qa ra bağ üz rə 
Xü su si Ko mi tə nin səd ri Ar ka di Vols-
ki də çı xış la rı nın bi rin də təx mi nən hə-
min fi k ri tək rar et di: “Mən öl kə mi zin 

heç ye rin də be lə vi ran mən tə qə gör-
mə mi şəm”. 

Hə qi qə tən mi be lə idi? Yox. Sa-
də cə ola raq, er mə ni rəh bər lə ri so-
sial-iq ti sa di prob le mi tək rar-tək rar 
vur ğu la maq la on il lər lə üs tün də 
iş lə dik lə ri məkr li pla nı giz lət mə yə 
ça lı şır dı. Bu na gö rə bu ra da bir sı ra 
rə qəm lə ri mü qa yi sə li şə kil də qeyd 
et mə yi zə ru ri he sab edi rik.

Son 15 il də bu əya lət də sə na ye 
iq ti sa diy ya tı nın ar tım həc mi üç 
də fə dən çox olub. Ye yin ti, yün gül 
və ma şın qa yır ma sə na ye si son də-
rə cə güc lən ib, de mək olar ki, bü-
tün res pub li ka üz rə bi rin ci ye rə 
çı xıb. Ümu mi sə na ye nin 80%-dən 
ço xu o za man lar bu mən tə qə də 
yer ləş di ri lib. Mə lum ol du ğu ki-
mi, əya lə tin iq ti sa diy ya tı nın sü-
rət li in ki şa fı məhz bu böl gə yə la-
zı mi ka pi tal qo yu lu şu sa yə sin də 
müm kün olub. Son 3-5 il də əsas 
sə na ye də ka pi tal qo yu lu şu nun 
həc mi 3 də fə ar tıb. Or ta il lik sta-
tis ti ka nın ver di yi mə lu ma ta gö rə, 
kənd tə sər rü fa tı və so sial-iq ti sa di 
sa hə lər də ən bö yük yük sə liş Dağ-
lıq Qa ra bağ da olub. Əya lət xəs-
tə xa na la rın da adam ba şı na dü şən 
çar pa yı sa yı bu ra da bü tün res-
pub li ka da kın dan çox idi. Bu ra da-
kı ic ti mai iaşə ob yekt lə ri və xü su si 
ti ca rət müəs si sə lə ri sa yı na və miq-
ya sı na gö rə da ha ar tıq idi. Əya lət 
uşaq la rı mək tə bə qə dər tər bi yə 
müəs si sə lə ri ilə əha tə olun muş, 
on la rın sa yı res pub li ka nın mər kə-
zi mən tə qə lə rin də kin dən be lə çox 
idi. Bu ra da ki no teatr lar, ki tab xa-
na lar və di gər mə də ni qu rum lar 
ki fa yət qə dər idi. Mux tar vi la-
yət də iş lə yən lər gün də lik tə lə bat 
mal la rı ilə la zı mı şə kil də tə min 
edi lir di. Mi sal üçün, Xan kən di sa-
kin lə ri nin hər bir nə fə ri nə il də 12 
kq-dan ar tıq yağ dü şür dü. Hal bu-
ki hə min dövr də Əli  Bay ram lı da 
adam ba şı na 10,5 kq, Mİn gə çe vir-
də 11,5 kq, Sum-
qa yıt da 10,6 kq, 
Gən cə də 10,5 
kq yağ dü şür-
dü. Süd və 
ət məh sul-
la rı nın il lik 
m ə s  r ə  f i n  d ə 
Xan kən di res-
p u b  l i  k a  n ı n 
pay tax tın dan 
son ra ikin ci 
yer də idi”.

Qeyd et di yi miz ki mi, Er mə-
ni lə rin Dağ lıq Qa ra ba ğı Azər-
bay can tor pa ğın dan ayır maq və 
Er mə nis tan la bir ləş dir mək is tək-
lə ri tam şə kil də qa nu na zidd idi 
və SS Rİ kons ti tu si ya sı nın 78 və 
87-ci mad də lə ri nin açıq ca sı na po-
zul ma sı de mək idi. Am ma 1988-ci 
il fev ra lın 20-də Mosk va bu ba rə-
də on dan is tə ni lən re fe ren dum-
dan im ti na et di yi nə gö rə, mux tar 
mən tə qə nin şu ra sı üs tün çox luq la 
(30 nə fər azər bay can lı səs ver mə-
ni boy kot et mək lə 110 səs le hi nə 
olub) bu mən tə qə nin Er mə nis tan-
la bir ləş mə si nə səs ver di. He len 
Ka rer Dan kos “Mil lət lə rin qü ru-
ru” ki ta bın da ya zır: “Bu ha di sə 
SS Rİ ta ri xin də mis li ol ma yan bir 
təx ri bat fak tı idi. Tam an ti de mok-
ra tik yol la se çi lən de pu tat lar qə-
fi l dən öz lə ri ni mil lə tin ira də si nin 
və ki li he sab edir lər və ar tıq mər-
kə zi ha ki miy yə tin söz çü sü ki mi 
ta nı nır lar”.

... Son ra sil si lə nü ma yiş lər baş-
lan dı. 1988-ci il fev ra lın 21-də 
Ağ dam şə hə rin dən olan bir qrup 
gənc er mə ni lə rin mi tinq lə ri ni 
gör mək üçün Əs kə ran is ti qa mə-
ti nə yo la dü şür. Yol da on la rın 
iki si 16 yaş lı Bəx ti yar Əli yev və 
23 yaş lı Əli Ha cı yev er mə ni lər 
tə rə fin dən qət lə ye ti ri lir. Fev-
ra lın 26-da Qa ra bağ dan qaç qın 
düş müş bir qrup azər bay can lı 
res pub li ka nın sə na ye şə hər lə-
rin dən olan Sum qa yı ta gə lir və 
hə min gün şə hər də er mə ni lər lə 
azər bay can lı lar ara sın da toq-
quş ma lar baş ve rir. O gü nün 
sə hə ri min lər lə in san şə hər so-
ve ti ət ra fın da top la şır. Qa ra bağ 
qaç qın la rı nın bə zi lə ri nin çı xış-
la rın dan son ra ca maat er mə ni-
lə rin Sum qa yıt dan çı xa rıl ma sı nı 
tə ləb edir. Azər bay can mil lə ti nin 

hör mət et di yi məş-
hur şair Bəx ti yar 

Va hab za də və 
P o  l i  t o  l o  g i  y a 
İ n s  t i  t u  t u  n u n 

di rek to ru Hü-
sey nov çox ça lış-
sa lar da ca maatı 
sa kit ləş di rə bil-
mir lər. Sum qa-
yıt toq quş ma la-
rı 3 gün dən çox 
da vam e dir. 

1988-ci ilin no yab rın da Şu şa nın ta-
ri xi abi də si, o cüm lə dən “Top xa na” 
və “Cı dır mey da nı” tə ca vü zə mə ruz 
qal dı. Zi yəd din Sul ta nov ya zır: ”Bir 
ne çə gün dür ki, tə biətin mi sil siz gö-
zəl li yi sa yı lan Top xa na ya na mərd 
əl lər uza nıb. Bu ra da ge cə-gün düz 
trak tor lar la, bul do zer lər lə tor paq 
alt-üst edi lir, na dir gül lər, çi çək lər, 
ağac lar məhv edi lir və ti kin ti ma te-
rial la rı da şı nır. Top xa na qa na dı sın-
mış qu şa ox şa yır. On lar kim dir lər? 
Ni yə on lar tə biətə, özü də Top xa na-
ya qar şı sui-qəsd edir lər. Əs kə ran ra-
yo nu nun rəh bər lə ri “bu ra da Er mə-
nis tan Res pub li ka sı nın alü mi nium 
za vod la rı nın bi ri nə sex və is ti ra hət 
sa na to ri ya sı ti kə cə yik”, de yir.

Tə səv vür edin ki, Top xa na da 
alü mi nium za vo du iş lə yir, o hal da 
Top xa na, Cı dır mey da nı və ümu-
miy yət lə, So vet lər Bir li yi nin gö zəl 
Şu şa şə hə ri nin ab-ha va sı han sı və-
ziy yə tə dü şə cək. Axı Top xa na yal-
nız me şə və tə biət de mək de yil, 
Top xa na bi zim mil lə ti mi zin ta ri xi, 
ədə biy ya tı və mə də niy yə ti ilə əla-
qə li mü qəd dəs mə kan dır. Top xa na 
ta ri xi ba xım dan hə mi şə gö zəl lik və 
qəh rə man lıq rəm zi ki mi ta nı nıb. 
Şu şa şə hə ri, ət raf kənd lə rin əha li si 
və bü tün Qa ra bağ aya ğa qalx dı. İs-
tək lə ri də bu idi ki, Top xa na ya uza-
nan xə ya nət kar əl lər gə rək kə sil sin 
və ana və tə nə, onun gö zəl lik lə ri nə 
qəsd edən lə rə şid dət li cə za  ve ril sin”.

Hə min gün lər də “Əl aləm” jur-
na lı nın müx bi ri Əsəd Ta ha ya zır-
dı: “Er mə nis tan 1989-cu il zəl zə-
lə sin dən mə ha rət lə is ti fa də edib. 
O za man dün ya nın hər ye rin dən 
yar dım lar Er mə nis ta na ax ma ğa 
baş la dı, bu yar dım la ra və yar dım 
edən lə rin işi nə heç bir nə za rət edil-
mə di. O döv rün qay da la rı na əsa-
sən təy ya rə lər Mosk va dan keç mə li 
və ora da yox lan dıq dan son ra, Ye-
re va na uç ma lı idi. Am ma bu də fə 
hə mi şə ki qay da po zu la raq, təy ya rə 
bir ba şa Er mə nis tan pay tax tın da ye-
rə otur du. Be lə lik lə, çox lu miq dar-
da hər bi tex ni ka, xü su sən, si lah lar 
(hu ma ni tar yar dım lar adı al tın da) 
Er mə nis ta na gə ti ri lib, an bar la ra 
yı ğıl dı”. Mosk va nın bu ha di sə lə-
rə reak si ya sı elə qa baq kı si ya sə ti 
xa tır la dır dı. Ad ri EL.Elş ta dın de-
di yi nə gö rə: “Krem lin “si ya sə ti ni 
də yiş mə si” və “ye ni dən qur ma” bə-
ya nat la rı na bax ma ya raq, Qor ba ço-
vun et nik lə rə qar şı möv qe yi öz sə-
ləfl  ə rin dən fərq lən mir di. Çü rü müş 
si ya sət lər hə lə də qal mış dı. Döv lət 
rəs mi lə ri nin Qa ra bağ mux tar mən-
tə qə si ha di sə lə ri nə reak si ya la rı bu 
sö zə əya ni şa hid dir. Mosk va nın 
Dağ lıq Qa ra ba ğa “xü su si nü ma-
yən də “gön dər mə si, müş kü lün 
həl li is ti qa mə tin də tə şəb büs de yil, 
bəl kə Mosk va si ya sə ti nin ye ni bir 
ma nev ri idi”. 

SS Rİ Ali So ve ti 1989-cu il yan va-
rın 12-də be lə bir qə rar qə bul et di 
ki, Qa ra bağ Azər bay can Res pub li-
ka sı nın tər ki bin də qal maq şər ti ilə 
ida rə çi li yi Mosk va dan tə yin edil-
miş xü su si ko mis si ya rəh bə ri nə 
hə va lə edil sin. Ko mis si ya üzv lə ri-
nin 5-i mər kəz dən gön də ril di: 3 er-
mə ni və 1 azər bay can lı idi. Mə lum 
ol du ğu ki mi, ko mis si ya Ar ka di 
Vols ki nin sədr li yi al tın da for ma la-
şıb. Bu ko mis si ya Dağ lıq Qa ra bağ 
Mux tar Vi la yə ti nin tam rəh bər li-
yi ni öz öh də si nə gö tü rüb. La kin 
1990-cı ilin pa yı zın da Mosk va da 
Azər bay can rəs mi lə ri ilə mü za ki-
rə dən son ra Qa ra ba ğın ida rə çi li yi 
ye ni dən Azər bay ca na ve ril di.

Ar dı gə lən sa yı mız da
Farscadan tər  cü  mə edən:  

İb  ra  him QU  Lİ  YEV

(Əvvəli ötən sayımızda) “Bə ri baş dan qeyd edim ki, bu ta ri-

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

SS Rİ 
Kons ti tu si ya sı nın 1977-ci il okt yab rın 7-də 
təs bit olun muş 78 və 87-ci mad də lə ri nə diq-
qət ye ti rək. 78-ci mad də də de yi lir di: “Bir 
mütt  ə fi q res pub li ka nın əra zi si ni, o res pub-

li ka nın ra zı lı ğı ol ma dan də yiş dir mək ol maz. Mütt  ə fi q res pub li ka la-
rın ara la rın da kı sər həd lə ri bu res pub li ka la rın ra zı lı ğı ol ma dan də yiş-
dir mək ol maz”.  87-ci mad də də bu fi  kir konk ret ləş di ri lir di: “Dağ lıq 
Qa ra bağ mux tar vi la yə ti ni Azər bay can res pub li ka sı əha tə edir”.
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lan ğı cın dan rəs mi sə nəd lər də, mə-
lu mat lar da, çı xış lar da və mət buat da 
tez-tez be lə söz lər iş lə di lir di: Dağ lıq 
Qa ra bağ prob le mi “so sializm iq ti sa-
diy ya tı nın prob le mi”dir. Hətt  a son-
ra lar ya ra dıl mış Dağ lıq Qa ra bağ üz rə 
Xü su si Ko mi tə nin səd ri Ar ka di Vols-
ki də çı xış la rı nın bi rin də təx mi nən hə-
min fi k ri tək rar et di: “Mən öl kə mi zin 

heç ye rin də be lə vi ran mən tə qə gör-
mə mi şəm”. 

də 11,5 kq, Sum-
qa yıt da 10,6 kq, 
Gən cə də 10,5 
kq yağ dü şür-
dü. Süd və 
ət məh sul-
la rı nın il lik 
m ə s  r ə  f i n  d ə 
Xan kən di res-
p u b  l i  k a  n ı n 
pay tax tın dan 
son ra ikin ci 
yer də idi”.
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di rek to ru Hü-
sey nov çox ça lış-
sa lar da ca maatı 
sa kit ləş di rə bil-
mir lər. Sum qa-
yıt toq quş ma la-
rı 3 gün dən çox 
da vam e dir. 

1980-ci illər



Dağ lar ne cə ya ra nıb?
 Əzə mət li öl çü lə ri nə gö rə qə dim 

in san lar elə bi lir di ki, dağ lar əbə di 
və də yiş məz dir. La kin dağ la rı öy-
rə nən geoloq lar, alim lər sü but edə 
bi lər lər ki, dağ lar əs lin də daim də-
yi şir və qə tiy yən əbə di de yil.

Yer sət hi nin müəy yən tə bəd dü-
lat la rı dur ma dan aşı nan, də yi şən 
dağ la rın əmə lə gəl mə si nə gə ti rib 
çı xar dı. Dağ ya mac la rı qış da do-
nan su yun tə si ri al tın da aşı nır, 
tor paq və qa ya su xur la rı nın his sə-
cik lə ri ya ğış və su axın la rı va si tə-
siy lə yu yu lur. Za man keç dik cə, ən 
yük sək zir və lər be lə xır da tə pə lə-
rə, dü zən li yə çev ri lir.

Geoloq lar ya ran ma üsu lu na gö-
rə dağ la rı dörd ti pə ayı rır lar. Bu-
nun la ya na şı bü tün dağ lar mil yon 
il lər qa baq yer sət hi nin kəs kin də-
yiş mə sin dən son ra ya ra nıb.

“Qı rış lı dağ lar” nə həng təz yiq 
nə ti cə sin də bir-bi ri nə sı xı la raq qı-
rış lar əmə lə gə ti rən su xur lay la rın-
dan iba rət olur. Be lə dağ la rın bir 
çox yer lə rin də tağ şək lin də, ba tıq 
lin za lar ki mi əyil miş dağ lay la rı 
gör mək olar. Bu, sı xıl ma nın və yer 
sət hi nin ya rat dı ğı təz yi qin nə ti cə-
si dir. Be lə dağ la rın nü mu nə si Ap-
pa laç və Alp dağ la rı dır.

“Tağ lı dağ lar” üçün tağ şək lin də 
qa ba ran qa ya su xur la rı sə ciy yə vi-
dir. Ərin miş la va yük sək təz yiq lə 
Yer sət hi nə qal xan da, özü ilə su xur 
lay la rı nı da qal dı ra bi lib. Be lə dağ-
la ra bir nü mu nə ki mi Bir ləş miş 
Ştat la rın Cə nu bi Da ko ta şta tın da kı 
Qa ra Tə pə lə ri gös tər mək olar.

“Sal dağ lar” çat la rın ya ran ma sı 
və yer qa bı ğı nın çök mə si nə ti cə sin-
də əmə lə gə lib. Qə dim za man lar da 
Yer sət hi nin çox ge niş əra zi lə ri, bü-
töv dağ sil si lə lə ri qı sa za man kə si-
yin də qal xıb-enir di. Bir ləş miş Ştat-
lar da, Ka li for ni ya da 740 ki lo metr 
uzun lu ğu və 150 ki lo metr eni olan 
Syer ra-Ne va da dağ sil si lə si sal dağ-
la ra nü mu nə dir.

“Vul ka nik dağ lar” yer sət hi nə 
çıx mış la va dan, vul ka nik kül dən 
və şlak lar dan əmə lə gə lir. Vul kan-
la rın adə tən, ko nus şə kil li for ma sı, 
zir və sin də bö yük kra te ri olur. Be lə 
vul kan la rın ən məş hu ru Ame ri ka-
da Rey ner, Şas ta və Hud; Ya po ni-
ya da Fud zi ya ma; İta li ya da Ve zu-
vi dir.

Bir çox dağ sis tem lə ri yu xa rı da 
sa da la nan üsul la rın bir gə tə si ri nə-
ti cə sin də ya ra nıb. Cı rıl ma, qı rıl ma 
və hətt  a la va ero zi ya sı nə ti cə sin də 
əmə lə gə lən ya mac la rı Bir ləş miş 
Ştat la rın Ro kiz dağ la rın da mü şa-
hi də et mək olar.

Daş lar ni yə bu qə dər 
müx tə lif dir?

Gö rə sən, yer üzün də elə bir oğ-
lan var mı ki, nə vaxt sa cür bə cür 
rəng bə rəng daş lar yığ ma mış ol-
sun? Öl çü sü nə və rən gi nə gö rə 
müx tə lif, qiy mət li daş la rı xa tır la-
dan, gah ha mar, gah yön dəm siz 
– bu daş lar bi zim diq qə ti mi zi cəlb 
edir, on la rı yı ğıb kol lek si ya ki mi 
sax la yı rıq!

Daş lar ona gö rə be lə gö zəl gö-
rü nür ki, bir, ya xud bir ne çə mi ne-
ral dan iba rət olur. Məhz bu mi ne-
ral lar daş la ra gö zəl ça lar lar ve rir, 
on la rın bə zi lə ri ni lap qiy mət li xə-
zi nə ki mi par la dır.

Daş la rın mən şə yi fərq li dir. “Çö-
kün tü daş la rı” adı nı da şı yan daş-
lar çö kün tü su xur la rın dan iba-
rət dir. Bu o de mək dir ki, çox il lər 
qa baq su yun, kü lə yin, bu zun, bit-
ki lə rin və hey van la rın tə si ri al tın-
da yer üzün də çö kün tü lər əmə lə 
gə lib. Çök mə pro se si bü töv lay lar-
la baş ve rir di de yə, be lə qa ya la ra, 
daş la ra “lay lı daş lar” de yir lər. Qa-
ya la rı əmə lə gə ti rən xır da ca zər rə-
lə rin gir də for ma sı var, çün ki on-
la rın iti künc lə ri kü lək lər, su axı nı 
nə ti cə sin də ci la la nıb, yo nu lub. 
Qum da şı, əhəng da şı ti pik qa ya su-
xur la rı dır.

Di gər qa ya su xur la rı ye rin də rin 
qat la rın da kı ərin miş mad də dən 
əmə lə gə lib. On lar ye rin üzü nə çı-
xıb, bə zi his sə cik lə ri baş qa qa ya sü-
xur la rı nın çat la rı nı dol du rub. Be lə 
qa ya sü xur la rı nı «pi ro gen», ya xud 
vul kan mən şə li ad lan dı rır lar. Qra-
nit və ba zalt be lə su xur la ra aid dir.

Qa ya la rın üçün cü ti pi əv vəl lər ta-
mam baş qa for ma da və st ruk tur da 
olub, la kin yük sək tem pe ra tur və təz-
yiq nə ti cə sin də də yi şib. On la ra «me-
ta morf», de yir lər. Mər mər və kvar sit 
də me ta morf qa ya la ra aid dir.

Bə zi qa ya sü xur la rın da baş qa qa-
rı şıq lar la ya na şı, me tal mi ne ral la rı 
da olur. Əgər be lə mi ne ral lar me tal 
is teh sa lı üçün ki fa yət qə dər dir sə, 
on la ra ar tıq daş yox “fi  liz” de yir lər.

Ma ğa ra lar ne cə ya ra nıb?
Ma ğa ra lar lap qə dim za man-

lar dan bə şə riy yə tin in ki şa fı ilə sıx 
bağ lı dır. Hə lə daş döv rün də ma-
ğa ra lar in san la rı qı şın şax ta sın dan 
qo ru yur du.

La kin qə dim in san lar ma ğa ra lar-
dan ar tıq sı ğı na caq ki mi is ti fa də et-
mə yən də be lə, on la rın qey ri-adi, sir li 
bir şöh rə ti qa lır dı. Qə dim yu nan lar 
ina nır dı ki, ma ğa ra lar on la rın ila hi lə-
ri nin – Zev sin, Pa nın, Dioni sin, Plu-
to nun mə bəd lə ri dir. Qə dim Ro ma da 
isə be lə he sab edir di lər ki, ma ğa ra lar-
da nim fa lar, ca du gər lər ya şa yır. Qə-
dim fars lar və baş qa İran xalq la rı elə 
bi lir di ki, ma ğa ra lar bü tün yer də ki 
ruh la rın hökm da rı Mit ra sa məx sus-
dur...

Bi zim gün lər də iri, gö zəl mən-
zə rə si olan ma ğa ra lar tu rist lə ri ən 
çox cəlb edən yer lər dən dir.

Bəs, ma ğa ra nə dir? Ma ğa ra tə pə-
lə rin, dağ la rın, qa ya la rın için də ki 
boş luq lar dır. On la rın çox müx tə lif 
ya ran ma üsul la rı olub. Bə zi lə ri də-
niz dalğa la rı nın qa ya la ra daimi tə si ri 
nə ti cə sin də əmə lə gə lib. Ma ğa ra la rın 
hətt  a su al tın da olan la rı da var. On lar 
adə tən, əhəng da şı ki mi yum şaq sü-
xur la rı yu yub apa ran ye ral tı su la rın 
fəaliy yə ti nin bəh rə si dir. Elə ma ğa ra-
lar da var ki, vul ka nik fəaliy yət və qa-
ya sü xur la rı nın hə rə kə ti, ya xud qay-
nar la va püs kür mə sin dən ya ra nıb.

Bir ləş miş Ştat lar da kı ma ğa ra la-
rın ək sə riy yə ti nə həng əhəng da şı 
lay la rı na, tər ki bin də C2O (kar bon 
iki ok si di) olan su la rın tə si rin dən 
əmə lə gə lib. İn diana, Ken tuk ki və 
Ten nes si ştat la rın da or ta qa lın lı-
ğı 53 metr olan əhəng da şı la yın da 
çox lu ma ğa ra lar ya ra nıb.

Bə zi ma ğa ra la rın ta va nın da də-
li yi olur. Bu də lik lər bir za man lar 
su yun yı ğıl dı ğı və son ra dan sü xu-
ru də lib içə ri ax dı ğı yer lər də əmə lə 
gə lir. Ma ğa ra lar da bir-bi ri nin al tın-
da, müx tə lif sə viy yə lər də uza nan 
qa le re ya lar gör mək olar. Bə zi ma-
ğa ra lar dan daim ye ral tı su lar axır, 
di gər lə rin dən axan su isə kə si lir 
de yə, ma ğa ra da qu ru yur.

Ək sə rən, ma ğa ra nın ta va nın-
dan dü şən hər dam la nın tər ki bin-
də əhəng və baş qa mi ne ral la rın 
his sə cik lə ri olur. Su bu xar la nır, 
mi ne ral lar yer də qa lır. Bu min val-
la, ya vaş-ya vaş şax ta za ma nı dam-
lar dan sal la nan buz sal xım la rı nı 
xa tır la dan sta lak tit lər əmə lə gə lir. 
Sta lak tit lər dən sü zü lüb ye rə tö kü-
lən dam cı lar isə ma ğa ra la rın dö şə-
mə sin də sta laq mit lər əmə lə gə ti rir.

Qa zın tı nə ti cə sin də
çı xan nə dir?

Qa zın tı lar nə ti cə sin də aş kar la-
nan bit ki və hey van qa lıq la rı bi zə 
keç mi şi mi zi öy rən mək üçün kö-
mək edir və mil yon lar la il qa baq 
yer üzün də ya şa yan hey van lar, 
bit ki lər haq da da ha çox bil mə yi-
mi zə sə bəb olur. Bu nun la “pa leon-
to lo gi ya” ad la nan elm sa hə si məş-
ğul dur.

Bə zi lə ri elə fi  kir lə şir ki, qa zın tı-
lar da aş kar la nan lar çox qə dim za-
man lar da ya şa mış hey van la rın qa-
lıq la rı dır. Əs lin də isə, qa zın tı lar da 
ta pı lan nü mu nə lər üç ti pə aid dir. 

Bi rin ci ti pə müx tə lif or qa nizm-
lə rin çü rü mə pro se sin dən can 

qur ta rıb bu gü nü mü zə ki mi 
il kin və ziy yə tin də gə lib 

çıx mış his-
sə lə r aid-

d i r . 

İkin ci ti pə müx tə lif su xur lar üzə-
rin də qal mış, ar tıq çox dan məhv 
ol muş, ay rı-ay rı hey van və can lı-
la rın, bit ki lə rin qu ru lu şu nu tək-
rar edən bas ma şə kil lər aid dir. 
Bun dan baş qa qa zın tı lar da hə min 
hey van la rın pal çıq, gil ki mi yum-
şaq səth üzə rin də bu rax dı ğı iz lər 
də qa zın tı lar da aş kar la nan nü mu-
nə lər dir.

Əgər or qa niz min han sı sa his sə-
sin dən iba rət ta pın tı lar dan söh bət 
ge dir sə, bu da ha çox bə də nin sərt 
his sə lə ri dir – ske let, ba lıq qu la ğı, 
ya xud ça naq. Yum şaq to xu ma lar 
çox tez məhv olur. La kin ay rı-ay-
rı hal lar da me du za lar ki mi 99%-i 
su dan iba rət hey van lar be lə qa ya 
sü xur la rın da əla iz lər qo yur lar. 
Buz laq lar da aş kar la nan bə zi ta-
pın tı la rın isə nəin ki ske le tı, hətt  a 
bə zi to xu ma la rı da ne cə var, elə cə 
də qa lıb.

Ta pın tı nın key fi y yə ti onun öl-
çü lə rin dən ası lı de yil. Mə sə lən, 
elə olur ki, bir kəh rə ba par ça sın da 
mil yon lar la il bun dan qa baq ya şa-
mış xır da ca qa rış qa əla və ziy yət-
də qa lır. Hey van, ya xud bit ki nin 
ne cə qal ma sı da ha çox on la rın 
ya şa dı ğı ra yon dan ası lı dır. Qa-
zın tı lar nə ti cə sin də ən çox rast 
gə li nən də niz də ya şa yan hey van-
la rın qa lıq la rı dır – ölən dən son ra 
on la rın cə sə di tez bir za man da su 
di bin də ki çö kün tü lər lə ör tü lür və 
bu min val la tam çü rü mə dən xi las 
olur. Qu ru da ya şa yan hey van lar, 
bit ki lər isə ha va nın və ət raf mü-
hi tin da ğı dı cı tə sir lə ri nə mə ruz 
qa lır.
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nan bit ki və hey van qa lıq la rı bi zə 

mək edir və mil yon lar la il qa baq 
yer üzün də ya şa yan hey van lar, 

lıq la rı dır. Əs lin də isə, qa zın tı lar da 
ta pı lan nü mu nə lər üç ti pə aid dir. 

lə rin çü rü mə pro se sin dən can 
qur ta rıb bu gü nü mü zə ki mi 

il kin və ziy yə tin də gə lib 

d i r . 

Qa zın tı nə ti cə sin dəQa zın tı nə ti cə sin də
çı xan nə dir?

Qa zın tı lar nə ti cə sin də aş kar la-
nan bit ki və hey van qa lıq la rı bi zə 
keç mi şi mi zi öy rən mək üçün kö-
mək edir və mil yon lar la il qa baq 
yer üzün də ya şa yan hey van lar, 
bit ki lər haq da da ha çox bil mə yi-
mi zə sə bəb olur. Bu nun la “pa leon-
to lo gi ya” ad la nan elm sa hə si məş-
ğul dur.

Bə zi lə ri elə fi  kir lə şir ki, qa zın tı-
lar da aş kar la nan lar çox qə dim za-
man lar da ya şa mış hey van la rın qa-
lıq la rı dır. Əs lin də isə, qa zın tı lar da 
ta pı lan nü mu nə lər üç ti pə aid dir. 

Bi rin ci ti pə müx tə lif or qa nizm-
lə rin çü rü mə pro se sin dən can 

qur ta rıb bu gü nü mü zə ki mi 
il kin və ziy yə tin də gə lib 

çıx mış his-
sə lə r aid-

d i r . 

İkin ci ti pə müx tə lif su xur lar üzə-

“Hər suala

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la mı şıq. Am ma bu 
heç də o an la ma gəl məz ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük-
lər zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, 
sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. 

Bə şə riy yət za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la ra. 
Bü tün si vi li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki sa vad lı kə sim, 
dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da bi lib.

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va-
cib dir, çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr 
ola raq qa lan çox mət ləb lər ar tıq çö zü-
lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil-
mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər 
öy rən sək də, bi mə dik lə ri miz bil di-
yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la-
caq. 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də 
ca va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət-
ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək-
təb də rast laş mı şıq, am ma təəs-
süf ki, dərs lik lə ri mi zin nə dən sə 
hə mi şə qə liz olan el mi di li uc ba-
tın dan çox şey əxz edə bil mə mi-
şik.

Biz heç də o id diada de yi lik ki, 
“Hər suala bir ca vab” rib ri ka-
mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na caq, 
alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq-
la rı mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş-
lən dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 
mər kə zin də olan ma raq lı həm-
söh bə tə çe vir mək dir.

İl qar ƏLFİ
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Be lə qa zın tı lar da ta pı lan qa lıq-
la rın təd qi qa tı nə ti cə sin də biz yüz 
mil yon il lər qa baq ye rin hey van lar 
alə mi haq da xey li mə lu mat əl də et-
mi şik. Mə sə lən, qa ya sü xur la rın da 
ta pıl mış qa lıq lar dan öy rən mi şik ki, 
mil yon lar la il qa baq yer də sü rü-
nən lər era sı olub və o za man uzun-
lu ğu 24 metr, çə ki si 56 ton olan 
nə həng lər var mış. Bu can lı lar in di 
di no zavr ki mi ta nı dı ğı mız məx-
luq lar dır. “Ar xeop te riks” ad lan dır-
dı ğı mız ilk quş haq da da mə lu ma-
tı biz məhz onun sü xur da qal mış 
bas ma təs vi rin dən öy rən mi şik.

Ni yə okeanın su yu
duz lu dur?

Hər dən Yer pla ne ti nə aid olan elə 
sual lar la rast la şı rıq ki, bi zə sir li gə-
lir, çün ki on la rın də qiq ca va bı hə lə 
də ta pıl ma yıb. Mə sə lən, okean lar-
da kı duz la bağ lı sual da be lə lə rin-
dən dir. Duz okeana ne cə dü şüb?

Biz du zun or da ne cə pey da ol-
du ğu nu də qiq bil mi rik! Əl bətt  ə, 
bi zə bəl li dir ki, duz su da əri yir və 
okean la ra ya ğış su yu ilə dü şür. 
Ye rin sət hin də ki duz lar daim su-
da həll ola raq okean la ra axır.

Am ma biz bil mi rik ki, okean lar-
da kı nə həng miq dar da du zun möv-
cud lu ğu nu bu nun la izah et mək olar, 
yo x sa yox. Əgər bü tün okean la rı 
qu rut saq, yer də qa lan duz dan hün-
dür lü yü 230, qa lın lı ğı de mək olar 
ki, 2 ki lo metr di var ucalt maq olar.

Bu di var bü tün ek va tor xətt  i bo-
yun ca uza na bi lər di. Ya da baş-
qa bir mü qa yi sə: bü tün qu ru muş 
okean la rın həc mi Av ro pa qi tə sin-
dən 15 də fə bö yük dür!

Bi zim gün də lik is ti fa də et di yi-
miz adi du zu da də niz su yun dan, 
duz mə dən lə rin dən, ya xud daş duz 
ya taq la rın dan alır lar. Də niz su yu 
3-3,5% duz dan iba rət dir. Ara lıq də-
ni zi, Qır mı zı də niz ki mi da xi li su 
höv zə lə rin də ki duz açıq də niz lər də-
kin dən çox olur. Cə mi 728 kvad rat 
ki lo metr əra zi si olan Ölü də niz də 
təx mi nən 10 523 000 000 ton duz var.

Də niz su yu nun bir lit rin də, or ta 
he sab la, 30 qra ma ya xın duz olur. 
Pla ne ti mi zin müx tə lif yer lə rin də-
ki duz ya taq la rı isə də niz su la rı nın 
bu xar lan ma ğa baş la dı ğı dövr dən 
mil yon lar la il qa baq ya ra nıb. Daş 
du zun ya ran ma sı üçün də niz su-
yu nun on his sə sin dən doq qu zu-
nun bu xar lan ma sı gə rək dir. Be-
lə he sab edir lər ki, müasir duz 
mə dən lə ri nin ye rin də qa baq-
lar da xi li də niz lər olub. Hə-
min höv zə lə rin bu xar lan ma 
pro se si on la ra ye ni su la rın 
gəl mə sin dən da ha sü rət lə 
ge dir di de yə, daş duz mə-
dən lə ri ya ra nır dı.

Qi da üçün olan so da nın da əsas 
his sə si ni daş duz dan alır lar. Duz ya-
taq la rın da adə tən şax ta lar qa zı lır. Tə-
miz su yu bo ru lar la şax ta la ra vu rur lar 
- su duz la rı əri dir. İkin ci bo ru xətt  i isə 
bu məh lu lu ye rin üs tü nə qal dı rır.

Ən də rin okean han sı dır?
Okean lar çox cə hət dən bi zim 

üçün hə lə də bir sirr ola raq qa lır. 
Biz heç okean la rın ya şı nı da bil mi-
rik. Çox gü man ki, Ye rin ilk in ki-
şaf dövr lə ri nə okean lar ol ma yıb.

Bu gün in san okean la rın di bi ni 
təd qiq edir ki, on la rı da ha yax şı 
ta nı ya bil sin. 3600 metr də rin li yə-
dək okean la rın di bi yum şaq, lil li 
çö kün tü ilə ör tü lüb. Bu çö kün tü-
nün tər ki bin də çox say da xır da də-
niz hey van la rı nın ske let lə ri də var. 
Də rin li yi 6 ki lo metr dən ar tıq olan 
yer lər də okeanın di bi qır mı zım tıl 
lil lə ör tü lü dür. Bu li lə “qır mı zı gil” 
de yir lər. Onun tər ki bin də hey van 
ske let lə ri nin his sə cik lə ri, xır da bit-
ki qa lıq la rı və vul ka nik kül olur.

Hal-ha zır da okean la rın də rin li-
yi ni su yun di bi nə səs siq na lı gön-
də rə rək onun əks-sə da sı nı qeyd 
et mək lə və əl də olu nan gös tə ri ci ni 
iki yə böl mək lə öl çür lər.

Bu öl çü üsu lu na gö rə, biz ar tıq 
həm müx tə lif okean la rın or ta də-
rin li yi, həm də on la rın ən də rin 
nöq tə lə ri ba rə də tə səv vü rə ma li kik. 
Ən də ri ni Sa kit okean dır, onun or ta 
də rin li yi 4281 metr dir. İkin ci 3926 
metr gös tə ri ci ilə Hind okeanı gə lir.

On dan son ra or ta də rin li yi 3963 
metr olan At lan tik okean dır. Mü qa-
yi sə üçün de yək ki, Bal tik də ni zi nin 
or ta də rin li yi cə mi 55 metr dir!

Bu gün okean lar da kı ən də rin 
nöq tə də bəl li dir. O, Quam ada la rı 
ya xın lı ğın da dır – 10 790 metr. Baş qa 
də rin nöq tə At lan tik okeanın da, ye-
nə Quam ada la rın dan az ca ara lı da 
yer lə şir – 9219 metr. Əra zi ba xı mın-
dan bir çox də niz lər dən 
bö yük olan Hud zon 
kör fə zi nin sə or-
ta də rin li yi 
yal nız 183 
metr təş-
k i l 
edir.

Dal ğa lar nə dən ya ra nır?
Əgər si zin yo lu nuz nə vaxt sa bir su 

höv zə si nin ya nın da dü şüb sə, on da, 
yə qin, fi  kir ver mi si niz ki, sa kit ha va-
da su yun üzün də de mək olar ki, heç 
lə pə də ol mur, am ma ya ğış lı, kü lək li 
gün də su möh kəm dal ğa la nır.

Su da dal ğa la rın əmə lə gəl mə-
si ni be lə izah et mək olar. Dal-
ğa nı kü lək ya ra dır. Dal ğa ener ji 
for ma la rın dan bi ri nin bir yer dən 
di gə ri nə da şın ma sı dır. Dal ğa nın 
ya ran ma sı üçün hər han sı bir güc, 
ya xud ener ji ol ma lı dır ki, kü lək bu 
ener ji ni su ya ötür sün.

Dal ğa la rın bir-bi ri ni qo van hə rə-
kə ti nə göz qo yan da ada ma elə gə-
lir ki, dal ğa ilə bir yer də, su da irə li 
hə rə kət edir. La kin su da üzən ağac 
par ça sı na bax saq gö rə cə yik ki, o heç 
də dal ğa ilə bir yer də irə li lə mir. Ağac 
par ça sı dal ğa la rın ara sın da su ya ba-
tıb çı xa caq, vəs sa lam. Onu an caq kü-
lək əsən də, ya xud su yun özün də bir 
axın olan da irə li lə yən gö rər sən.

Bəs dal ğa nın özü nün hə rə kə ti nə-
dir? Bu əsa sən su zər rə lə ri nin aşa-
ğı-yu xa rı hə rə kə tin dən ya ra nır. Bu 
hə rə kə tin is ti qa mə ti sa hi lə tə rəf dir. 
Mə sə lən, əgər siz də kən dir var sa, 
onun bir ba şı nı ha ra sa bağ la maq la 
di gər ucu nu əli niz də tu tub tər pət sə-
niz, kən dir bo yu dal ğa va ri hə rə kət 
ya ra da bi lər si niz. On da gö rə cək si niz 
ki, bu dal ğa va ri hə rə kət bü tün kən-
dir bo yu ge dir, am ma kən di rin par-
ça la rı heç də irə li hə rə kət et mir.

Düz sa hi lə ça tan da dal ğa nın tə-
mə li su yun di bi nə də yir və hə rə kət 
sür tün mə nə ti cə sin də ya va şı yır. 
Dal ğa nın da ra ğı isə öz hə rə kə ti ni 
da vam et di rir, şap pıl tıy la sa hi lə 
çır pı lır, lə pə dö yən əmə lə gə ti rir.

Sa hi lə ça tan da dal ğa lar öz ener-
ji si ni iti rir. Əgər düz lə pə dö yən də 
dur saq, onun nə boy da ener ji yə 
ma lik ol du ğu nu əya ni gö rə rik!

Dal ğa da kü lə yin itə lə di yi su his sə-
cik lə ri yu xa rı və irə li hə rə kət də olur. 
Son ra ağır lıq qüv və si on la rı aşa ğı 
enə rək il kin və ziy yə ti nə qa yıt ma ğa 
məc bur edir. Su yun bu hə rə kət lə ri 
dal ğa la rı irə li lə dir. İki dal ğa nın da-
raq la rı ara sın da kı mə sa fə yə dal ğa 
uzun lu ğu de yir lər, onun ən aşa ğı 
nöq tə si isə dal ğa nın da ba nı sa yı lır. 

Qa bar ma dal ğa sı nə dir?
27 av qust 1883-cü il də dəh şət li 

vul kan püs kür mə si Kra ka tau ada-
sı nı fak ti ki ola raq yer üzün dən sil-
di. Bu part la yış hün dür lü yü on lar-
la metr olan elə dal ğa lar ya rat dı ki, 
yer üzün dən yüz lər lə kənd si lin dı. 
Tə səv vür edin ki, hə min dal ğa lar 
okean la saat da 1300 ki lo metr sü rət lə 
irə li lə yə rək fə la kət ye rin dən min lər-
lə ki lo metr ara sı olan Avst ra li ya və 
Ka li for ni ya sa hil lə ri nə də ye tiş di!

1946-cı il də Aleut ada la rı ya-
xın lı ğın da sual tı zəl zə lə baş ver-
di. Əmə lə gə lən nə həng dal ğa beş 
saat dan da az bir müd də tə 4 min 
ki lo metr mə sa fə qət edə rək Ha vay 
ada la rı na çat dı, sa hi lin bir ne çə 
yüz metr li yin də ki ev lə ri, kör pü lə-
ri uçu rub vi ran et di.

Be lə dal ğa la ra qa bar ma dal-
ğa la rı de yir lər. On lar də niz də ki, 
sa hil də ki adi dal ğa la ra qə tiy yən 
bən zə mir lər və nə kü lək dən, nə 
də su yun axı nın dan ası lı dır lar. 
Alim lər bu dal ğa la ra ya pon di lin-
də ad qo yub lar – “su na mi”. Də-
ni zin di bin də baş ve rən müx tə lif 
fə la kət lər qa bar ma dal ğa la rı nın, 
ya xud su na mi lə rin ya ran ma sı na 
sə bəb olur. Be lə fə la kət lər bir qay-
da ola raq sual tı zəl zə lə lər dir.

Su yun al tın da zəl zə lə olan da 
zər bə dal ğa sı ya ra nır ki, o da fə-
za da təx mi nən səs ya yı lan ki mi, 
su da ya yı lır. Hə qi qə tən də be lə 
zər bə dal ğa sı nın su da kı sü rə ti elə 
səs sü rə ti qə dər dir.

Əgər hə min fə la kət ra yo nun da 
gə mi ol sa, o, zər bə dal ğa sı nın gü-
cü nü tam ola raq hiss edə cək – bu 
təx mi nən, gə mi nin qa ya ya çır pıl-
ma sıy la ey ni şey dir!

Sual tı zəl zə lə vax tı də niz di bi-
nin şa qu li və üfi  qi hə rə kə ti baş 
ve rir. Su yun üzün də qəfl  ə tən nə-
həng bir bu rul ğan, ya da ək si nə, 
hün dür su da ğı əmə lə gə lə bi lər. 
Bu nun nə ti cə sin də də ni zin üzüy lə 
bö yük sü rət lə hə rə kət edən qa bar-
ma dal ğa sı pey da olur.

Dal ğa sa hi lə ya xın la şan da onun 
ilk əla mət lə ri, nə qə dər qə ri bə ol-
sa da, də niz sət hi nin əhə miy yət siz 
də rə cə də qalx ma sı ola bi lər. Son ra 
su bir ne çə də qi qə ər zin də çə kil mə 
za ma nın da olan ki mi, ge ri çə ki lir. 
Bu za man bə zi yer lər də hətt  a də-
niz di bi nin xey li sa hə si də gö rü nə 
bi lər. Bu nun da lın ca isə da ğı dı cı 
qa baq ma dal ğa sı sa hi li haq la yır!

Bu rul ğan nə dir?
Biz bu rul ğan ba rə də fi  kir lə şən-

də gö zü mü zün önü nə in san la rı, 
gə mi lə ri bət ni nə çə kə rək ud maq la 
da ğın tı lar, ölüm gə ti rən, fır la nan, 
nə həng su küt lə si gə lir. Am ma 
əs lin də, bu rul ğan la rın müəy yən 
təh lü kə kəsb et mə si nə bax ma ya-
raq on lar nə yi sə içi nə çək mək, ud-
maq gü cün də ol mur lar.

Gə lin, bu rul ğa nın nə ol du ğu nu 
bir yer də nə zər dən ke çi rək. Siz, 
yə qin, xır da çay lar da əmə lə gə lən 
ba la ca bu rul ğan la rı çox gör mü sü-
nüz. On lar sa hi lin bir par ça sı nın 
qa ba ğa çı xıb su yun qar şı sı nı kəs-
di yi və bu nun la da axı na fır lan ma 
hə rə kə ti ver di yi yer lər də ya ra nır.

Xır da bir na hi yə də fır la nan su, 
bu rul ğa nın kə na rı na can atır de-
yə, onun mər kə zin də bir çö kək-
lik ya ra nır. Bu, mər kəz dən qaç ma 
qüv və si nin nə ti cə si dir. Biz için də 
su olan ved rə ni möh kəm hər lə-
yən də, su yu ye rə tö kül mə yə qoy-
ma yan da elə hə min qüv və dir.

Bəs in san lar, gə mi lər üçün gu ya 
təh lü kə kəsb edən iri bu rul ğan la-
rın tə biəti ne cə dir, gö rə sən? Dal-
ğa nın bi ri özün dən əv vəl ki ni qo-
vub ona ça tan da, okean su yu nun 
cə rə ya nı hər lə nən hə rə kət ta pır. 
Be lə ha di sə da ha çox ada la rın ara-
sın da kı dar bo ğaz lar da baş ve rir.

Əgər bu bo ğaz ki fa yət qə dər 
də rin dir sə, axın or dan ke çən də 
hər lə nən su küt lə sin də bu rul ğan-
lar mü şa hi də edi rik. Am ma ba yaq 
de di yi miz ki mi, açıq okean da elə 
bir şey baş ver mir. Okean da kı bu-
rul ğan su yun ge niş miq yas da tur-
bu lent, yə ni fır la nan hə rə kə ti nin 
nə ti cə si dir.

Bu rul ğan la ra dün ya nın müx tə-
lif gü şə lə rin də rast gəl mək olur. 
On la rın ən məş hur la rı Malst röm, 
Xa rib da və bir də Niaqa ra şə la-
lə si nin tö kül dü yü yer dən aşa ğı-
da əmə lə gə lən bu rul ğan lar dır. 
Malst röm Nor veç sa hil lə ri ya xın-
lı ğın da, Xa rib da İta li ya ilə Si ci li ya 

ara sın da kı bo ğaz da dır.

“Hər suala    bir ca vab”
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31 av qust, 1941-ci il. Ta ta rıs ta nın Ye la bu qa 
şə hə ri. Bir ne çə gün dür ki, təx li yə olu nub-
lar. Əs lin də də yi şən bir şey yox dur, əsər lə-
ri ni hə lə də qə bul elə mir lər, çox la rı on la-

ra xalq düş mə ni ki mi ba xır. Bir ne çə gün qa baq Ədə biy yat 
Fon du nun ye mək xa na sı na işə dü zəl mək üçün mək tub ya-
zıb, hə lə ca vab yox dur, çox gü man ki, rədd ca va bı ala caq... 
Hər hal da ca vab nə olur sa, ol sun, gec dir ar tıq, çox gec... 
Ba rı bu is tə yi ni ger çək ləş dir mək üçün ge cik mə yəy di...

“Əziz oğ lum, ba ğış la mə ni”... 
Əs lin də o, hə ya tı ən də rin dal ğa lar la mü-

ba ri zə də keç miş bu qa dın, (bun la rın için də 
özü-özüy lə sa va şı da var dı) əmin idi ki, onu 
ba ğış la ya caq lar. Çün ki nə vaxt sa məş hur bir 
her so qin ya haq qın da yaz dıq la rı nı onun öz 
ta le yi nə də aid et mək olar dı: “Bu qa dın, onu 
ta nı ma yan lar önün də mü qəs sir, onu an la-
yan lar üçün isə mü qəd dəs idi”.

...20-ci əs rin ən nə həng şair lə rin dən olan 
Ma ri na Sve ta ye va 26 sent yabr, 1892-ci il də 
Mosk va da do ğu lub. Ata sı,  ta nın mış fi  lo loq 
və sə nət şü nas İvan Vla di mi ro viç son ra lar 
İn cə sə nət Mu ze yi nin ya ra dı cı sı ki mi şöh rət 
qa zan mış dı. Ana sı, pol yak-al man mən şə li 
Ma ri ya Meyn piano çu idi,  Ni ko lay Ru binş-
tey nin tə lə bə si ol muş du. Meyn, qı zı nı da özü 
ki mi mu si qi çi gör mək is tə yir di. Am ma “hey-
kəl tə raş gil dən, rəs sam bo ya lar dan, mu si qi çi 
not lar dan ası lı dır, şairin isə yal nız ürə yi var”- 
de yən Sve ta ye va 6 ya şın dan şeir ya zır dı.

Ma ri ya Meyn və rəm xəs tə si idi, o, ya şa-
maq ümi di ni piano nun zə rif dil lə rin də ara-
yar kən, İvan Vla di mi ro viç hə yat yol da şı 
üçün mü na sib iq li mi olan yer lər so raq la yır-
dı. Be lə cə ailə şə hər dən- şə hə rə, öl kə dən- öl-
kə yə sə fər edir di. 

İlk təh si li ni Mosk va da, özəl qız lar gim na-
zi ya sın da alan Sve ta ye va dərs lə ri nə İs veç rə 
və Fran sa da da vam edir. 1909-cu il sə Sor-
ban na uni ver si te tin də qə dim fran sız ədə biy-
ya tın dan mü ha zi rə lə ri din lə mək üçün Pa ri sə 
ge dir. “Bur da yal qı zam”- ya zır dı Sve ta ye va. 
Pa ris müb həm li yi ilə bə ra bər yad və ögey idi.

İlk şeir lər ki ta bı 1910-cu il də işıq üzü gö-
rür. On da Ma ri na Sve ta ye va 18 ya şın day dı. 
Onun öz və saitiy lə çap et dir di yi ki tab cə mi 
500 nüs xə dən iba rət ol sa da, qə ləm adam la-
rı nın diq qə tin dən ya yın mır. 

“Mə nim dün ya mı se vin”, de yə Sve ta ye-
va nın qəh rə ma nı az qa la yal va rır dı- “Mə ni 
de yil, mə nim içim də ki dün ya nı se vin”.  Sev-
gi an la yı şı da xa rak te ri ki mi mü rək kəb idi 
Sve ta ye va nın. Hə lə gənc lik il lə rin də dos tu 
Yur ke vi çə mək tu bun da ya zır dı: “Mən an caq 
o ada mı se və bi lə rəm  ki, bir yaz gü nü to za-
ğa cı nı mən dən üs tün tut sun...” Ya xud be lə 
bir mək tub: “Siz doğ ru dan da an la mır sı nız 
ki, göy üzü mən dən min də fə lər lə bö yük dür? 
Doğ ru dan mı siz elə dü şü nür sü nüz ki, be lə bir 
gün də mən sev gi haq qın da dü şü nə bi lə rəm?“

“Mə nim xoş bəxt li yi mi ona ver, 
tan rım”

1912-ci il də Sve ta ye va ədə biy yat çı-pub li sist 
Ser gey Yef ro na ərə ge dir, on la rın Ariad na ad lı 
qız la rı dün ya ya gə lir. Bu ərə fə də işıq üzü gö-
rən ikin ci ki ta bı nı Ma ri na hə yat yol da şı na həsr 
edir. “Mə nim xoş bəxt li yi mi ona ver, tan rım”, 
- ya zır dı şeir lə ri nin bi rin də. Bəl kə də Sve ta ye-
va ar tıq xoş bəxt ola bil mə yə cə yi ni an la mış dı. 
Axı xoş bəxt lik onun nə zə rin də ta ma mi lə baş qa 
bir şey idi. “Mən tək cə bir xoş bəxt sev gi ta nı yı-
ram,- Pas ter na ka mək tu bun da ya zır dı - Bett  in 
Hö te yə olan sev gi si. Qar şı lıq sız, ümid siz”.

Doğ ru dan mı qar şı lıq lı sev gi ona gə rək 
de yil di? “Mən xoş la mı ram, kim sə bü tün 
hə ya tı nı mə nə həsr et sin”. Yə qin, ona gö rə 
məş hur şeirin də ona aşiq ol ma yan ada ma 
min nət dar lı ğı nı bil di rir di. Sev gi də müm-
kün süz lü yü se vir di Sve ta ye va.
“Ne cə də xoş dur, siz mə nə yo lux ma mı sı nız,
Ne cə də xoş dur, mən də si zə di va nə de yi ləm”.

Am ma son ra kı mis ra lar onun özü nün də 
fər qin də ol ma dan səm ti ni, yo lu nu də yi şir di.

“Min nət da ram si zə,
Çün ki siz özü nüz də bil mə dən 
Elə se vir si niz ki, mə ni”...

Söz lər get dik cə fəl sə fi  məz mu nu nu qeyb 
edir və bu qey ri-adi qa dı nın sa də eti ra fı na 
çev ri lir di. 

“Bi zim ne cə zülm çək di yi mi zi
heç kim tə səv vür edə bil məz”

1917-ci il də Sve ta ye va nın ikin ci qı zı İri na 
do ğu lur. Bu ərə fə də Yef ron hər bi xid mə tə 
ça ğı rı lır. İki qı zı nın qay ğı sı na tək ba şı na qa-
lan şairə çə tin gün lər ya şa yır. Ac lıq, sə fa lət... 
Uşaq la rı ac lıq dan xi las et mək üçün ça rə siz 
ana be lə bir ad dım atır: on la rı uşaq evi nə 
ve rir. Bir müd dət dən son ra qız la rın iki si də 
xəs tə li yə yo lu xur. Ana Ariad na nı evə gə ti-
rir. Am ma ki çik qı zı xi las et mək müm kün 
ol mur, o, uşaq evin də dün ya sı nı də yi şir. 
Sve ta ye va onun ölü mün də özü nü gü-
nah kar bi lir, qı zı Ariad na da uzun 
il lər ba cı sı nın ölü mün də ana sı nı 
suç la yır. 

1922-ci il də Sve ta ye va hə yat yol da-
şı nın ya nı na xa ri cə get mək üçün ica-
zə ala bi lir. Vax ti lə Ağ or du sı ra la rın da 
dö yüş müş Yef ron Pa ris Uni ver si te-
tin də oxu yur du. Şairə qı zı ilə bir 
müd dət Ber lin də, 3 il isə Pra qa da 
ya şa yır. 1925-ci il də oğ lu Qri qo-
ri dün ya ya gəl dik dən son ra, ailə 
nə ha yət ki, Pa ri sə yer lə şir. 

Pa ris Sve ta ye va ya tə lə bə lik 
il lə ri ni xa tır la dır dı. Şə hər ye nə 
yad və ögey idi. Üs tə lik hə yat 
yol da şı nın ət ra fın da do la şan söz-
söh bət sən gi mək bil mir di. Be lə 
şa yiə gə zir di ki, Trots ki nin oğ lu 
Lev Se do va qar şı ha zır la nan sui-
qəsd də gu ya Yef ro nun da əli var.

Bir tə rəf dən, san ki mü qəs sir o imiş ki mi ona 
di ki lən itt  i ham do lu ba xış lar, bir tə rəf dən 
ac lıq və yox sul luq Sve ta ye va nı as ta-as ta 
“öl dü rür dü”.

“Bi zim ne cə zülm çək di yi mi zi heç kim tə-
səv vür edə bil məz. Mə nim ye ga nə gə lir ye-
rim- yaz dıq la rım dır. Ərim xəs tə dir, iş lə yə 
bil məz. Qı zım tik di yi şl ya pa lar dan qə pik-
qu ruş qa za nır. Oğ lum hə lə ki çik dir, 8 ya şı 
var. Biz dör dü müz bu pul la ra ya şa yı rıq. Bir 
söz lə, as ta-as ta ac lıq dan ölü rük.

“Mən bu hə yat da tək 
dü şü nül mü şəm”

Sve ta ye va real lıq dan çox, öz dün ya sın da ya-
şa yır dı. O, oğ lu nun dərs lə ri nə nə za rət edir, co-
rab ya ma yır, qo naq ge dir di. Am ma bun la rın ha-
mı sı za hi rən baş ve rir di. Əs lin də real lı ğın onun 
üçün çox az əhə miy yə ti var dı.  Onun da xi lin də-
ki dün ya baş qa “rels lə rin” üzə rin dəy di. O dün-
ya da uy du rul muş qəh rə man lar var dı. O qəh rə-
man lar ki, se vim li şah za də ni məişət əza bın dan 

xi las edib gö yün yed din ci qa tı na qal dı ra caq dı. 
Sve ta ye va Pas ter nak la xə ya li gö rüş lə ri ni təs-

vir edir di. Pra qa ət ra fın da kı rü tu bət li stan si ya-
da bu gö rüş lər bir ay da vam edir. 1922-ci ilin 
pa yı zı idi. O za man Sve ta ye va Pas ter na kın Av-
ro pa ya sə fər et di yi ni eşit miş di. “Mən gö rü şə 
sə hər er kən gəl miş dim. Hə lə fə nər lər yan mır-
dı. Fə nər di rə yi nin ya nın da bir yer var dı, or da 
var-gəl edir və si zi ça ğı rır dım - Pas ter nak!” 

“Mə nə öz ya rı mı tap maq çə tin dir. Çün ki 
mən bu hə yat da tək dü şü nül mü şəm”de yən 
Sve ta ye va bə zən mə yus lu ğa qa pı lır dı. “Siz 
mə nim hə ya tı ma sı ğış mır sı nız”, - o, Pas ter na ka 
ya zır dı, - “siz or da ya şa mır sız, si zi ax tar maq, 
har da sa baş qa yer də də iz lə mək  la zım dır. Siz 
özü nü zün ye ri nə hə ya ta bü tün sə la hiy yət lə ri-
ni zi ver di yi niz köl gə ni zi gön də rir si niz”.

Ya zış ma lar dan 13 il son ra nə ha yət ki, 
gö rüş baş tu tur. 1935-ci il də on lar Pa ris də 

gö rü şür lər. Am ma bu gö rüş iki si nə də 
ağ rı-acı və mə yus luq gə ti rir. Bəl kə də 
on lar dan ası lı ol ma yan sə bəb lər var dı. 

Sve ta ye va nın fi k rin cə, sev mək - in sa-
nı Al la hın fi k rin də tut du ğu, am ma va-

li deyn lə rin ger çək ləş di rə bil mə di yi ki mi 
gö rə bil mək idi... Şeir lə rin də yal qız in san 

ru hun dan bəhs edir di. Av to bioq ra fi k 
şeirin də Ta rus dan Mosk va ya qa yı dar-
kən ağac lar la bir-bir gö rü şüb vi da laş-
dı ğı nı ya zır dı. On da hə lə ba la ca qız 
idi. Ağac la ra can lı ki mi ba xır dı. Əs lin-
də, bu il lər ər zin də onun hə ya ta ba xı şı 

de mək olar ki, də yiş mə miş di. 
“Mə ni qı na ma, Tan rım”

Ma ri na Sve ta ye va hə ya tı bo-
yu min dən çox mək tub ya-

zıb. Bu mək tub lar onun 
ya ra dı cı lı ğı nın 

da va mı dır. 

O, mək tub la ra poezi ya ki mi ba xır dı. Bə zi mək-
tub lar da o, bir qa dın ki mi öz  hiss lə rin dən bəhs 
edir, o bi ri gün isə bu zə rif xa nım bir ədə biy yat 
tən qid çi si nə çev ri lir, han sı sa əsər qəh rə ma nı nın 
mo no lo qu nu təh lil edir di. Sa də cə ola raq, is tə yir-
di ki, onu ol du ğu ki mi - ri ya sız, ya lan sız qə bul 
et sin lər. Bu müm kün ol ma dı ğı na gö rə, axır da 
tən ha qa lır dı. “Biz bir gə de yib-gü lə, əy lə nə bi lə-
rik, am ma ağ la ma ğa gə lən də, sən tək-tən ha san”. 
Yal nız Sve ta ye va gü nah la rı nı bu şə kil də eti raf 
edə bi lər di:
“Mə ni qı na ma, Tan rım,
Axı sən heç vaxt qa dın ol ma mı san”...

Şeir lə rin də ay rı lıq la rı ya man la yır, lə nət lə yir di. 
“Qa ra göz ay rı lıq”, “tən ha ay rı lıq”... “Saq qal lı-bu-
daq lı kü rən qı rış mal”... Bə zən isə “oğ lu nu ox şa yan 
ana ki mi əziz lə yir di”- “qa ra göz ay rı lıq”, “uca boy 
ay rı lıq... Son nə ha yət də “adı Ma ri na idi ay rı lı ğın”.  

1937-ci il mar tın 15-də Sve ta ye va nın qı zı 
Ariad na Və tə nə qa yıt maq im ka nı əl də edir. 
1939-cu il də si ya si qətl də adı hal la nan Yef ron 
Fran sa dan Mosk va ya gəlir.  Sve ta ye va SSS Rİ-

yə yal nız 1939-cu il də qa yı da bi lir. Elə hə min 
ərə fə də şairə nin qı zı, son ra isə hə yat yol da şı həbs 
edi lir. (1941-ci il də Yef ron gül lə lə nir, Ariad na isə 
yal nız 1955-ci il də bə raət ala bi lir).

Ma ri na Sve ta ye va, de mək olar ki, ar tıq şeir 
yaz mır, yal nız tər cü mə lər lə məş ğul olur du. 
Am ma az- çox yaz dıq la rı da qə bul edil mir di. 
Son mək tub la rı nın bi rin də Sve ta ye va xa hiş 
edir di ki, onu Ədə biy yat Fon du nun ye mək-
xa na sı na qab yu yan işi nə gö tür sün lər. 

 “Mur lı qa! Mə ni ba ğış la!
Son ra sı da ha pis ola bi lər di”... 

Bu, onun öz oğ lu na yaz dı ğı mək tub idi. 
Sve ta ye va nın son mək tu bu idi. 

“Mən ağır xəs tə yəm. Bu ar tıq mən de yi-
ləm. Ba şa düş, mən ar tıq ya şa ya bil məz dim. 
Əgər ata nı və Al ya nı gör sən, on la ra de ki, 
mən on la rı son də qi qə yə qə dər sev dim. On-
la ra de ki, mən çı xıl maz və ziy yət dəy dim”.

Şeir lə rin də özü özü nü cid di qə bul et mə di-
yin dən ya zan,  “mən sa də cə ola raq yo xam”, - 
de yən bu qa dın bəl kə də ürə yi nin bir ye rin də 
ki min sə onu kəşf edə cə yi nə ina nır dı. 

Pas ter na ka yaz dı ğı mək tu bu xa tır la dı. “Heç 
kim an la mır ki, mən yal qı zam. Nə ol sun ki, 
dost la rım çox dur. An caq bir cə adam da yox-
dur ki, mə nə gö rə...yox, mən siz ölə bil sin”. 

31 av qust, 1941-ci il. O bu gün yal qız lı ğı nın 
so nun cu əsə ri ni ya rat ma lıy dı. Təx li yə olu nar-
kən yü kü bağ la maq üçün Pas ter nak har dan-
sa kən dir ta pıb gə tir miş di və za ra fa ta sa la raq 
“bu kən dir lə lap asıl maq da olar” de miş di....

Hə ya tı nın son sa va şı na ge dən qa dın əmin 
idi ki, bir il dən, on il dən, lap yüz il dən son ra 
da ol sa onu ba ğış la ya caq lar. İn di də ol ma sa, 
nə vaxt sa, onun için də ki dün ya nı se və cək-
lər. Çün ki adam la rı bir yaz gü nü to za ğa cı nı 
on dan üs tün tut du ğu na gö rə se vən bu qa dın 
onu an la yan lar qar şı sın da mü qəd dəs idi...

“Min nət da ram si zə,

Fran sa dan Mosk va ya gəlir.  Sve ta ye va SSS Rİ-

Ma ri na Sve ta ye va - 
Qaranlıq taleli işıqlı şairə

Yur ke vi çə mək tu bun da ya zır dı: “Mən an caq 
o ada mı se və bi lə rəm  ki, bir yaz gü nü to za-
ğa cı nı mən dən üs tün tut sun...” Ya xud be lə 
bir mək tub: “Siz doğ ru dan da an la mır sı nız 
ki, göy üzü mən dən min də fə lər lə bö yük dür? 
Doğ ru dan mı siz elə dü şü nür sü nüz ki, be lə bir 
gün də mən sev gi haq qın da dü şü nə bi lə rəm?“

“Mə nim xoş bəxt li yi mi ona ver, 
tan rım”

1912-ci il də Sve ta ye va ədə biy yat çı-pub li sist 
Ser gey Yef ro na ərə ge dir, on la rın Ariad na ad lı 
qız la rı dün ya ya gə lir. Bu ərə fə də işıq üzü gö-
rən ikin ci ki ta bı nı Ma ri na hə yat yol da şı na həsr 
edir. “Mə nim xoş bəxt li yi mi ona ver, tan rım”, 
- ya zır dı şeir lə ri nin bi rin də. Bəl kə də Sve ta ye-
va ar tıq xoş bəxt ola bil mə yə cə yi ni an la mış dı. 
Axı xoş bəxt lik onun nə zə rin də ta ma mi lə baş qa 
bir şey idi. “Mən tək cə bir xoş bəxt sev gi ta nı yı-
ram,- Pas ter na ka mək tu bun da ya zır dı - Bett  in 
Hö te yə olan sev gi si. Qar şı lıq sız, ümid siz”.

Sve ta ye va onun ölü mün də özü nü gü-
nah kar bi lir, qı zı Ariad na da uzun 
il lər ba cı sı nın ölü mün də ana sı nı 
suç la yır. 

1922-ci il də Sve ta ye va hə yat yol da-
şı nın ya nı na xa ri cə get mək üçün ica-
zə ala bi lir. Vax ti lə Ağ or du sı ra la rın da 
dö yüş müş Yef ron Pa ris Uni ver si te-
tin də oxu yur du. Şairə qı zı ilə bir 
müd dət Ber lin də, 3 il isə Pra qa da 
ya şa yır. 1925-ci il də oğ lu Qri qo-
ri dün ya ya gəl dik dən son ra, ailə 
nə ha yət ki, Pa ri sə yer lə şir. 

Pa ris Sve ta ye va ya tə lə bə lik 
il lə ri ni xa tır la dır dı. Şə hər ye nə 
yad və ögey idi. Üs tə lik hə yat 
yol da şı nın ət ra fın da do la şan söz-
söh bət sən gi mək bil mir di. Be lə 
şa yiə gə zir di ki, Trots ki nin oğ lu 
Lev Se do va qar şı ha zır la nan sui-
qəsd də gu ya Yef ro nun da əli var.

gö rü şür lər. Am ma bu gö rüş iki si nə də 
ağ rı-acı və mə yus luq gə ti rir. Bəl kə də 
on lar dan ası lı ol ma yan sə bəb lər var dı. 

Sve ta ye va nın fi k rin cə, sev mək - in sa-
nı Al la hın fi k rin də tut du ğu, am ma va-

li deyn lə rin ger çək ləş di rə bil mə di yi ki mi 
gö rə bil mək idi... Şeir lə rin də yal qız in san 

ru hun dan bəhs edir di. Av to bioq ra fi k 
şeirin də Ta rus dan Mosk va ya qa yı dar-
kən ağac lar la bir-bir gö rü şüb vi da laş-
dı ğı nı ya zır dı. On da hə lə ba la ca qız 
idi. Ağac la ra can lı ki mi ba xır dı. Əs lin-
də, bu il lər ər zin də onun hə ya ta ba xı şı 

de mək olar ki, də yiş mə miş di. 
“Mə ni qı na ma, Tan rım”

Ma ri na Sve ta ye va hə ya tı bo-
yu min dən çox mək tub ya-

zıb. Bu mək tub lar onun 
ya ra dı cı lı ğı nın 

da va mı dır. 

la ra de ki, mən çı xıl maz və ziy yət dəy dim”.
Şeir lə rin də özü özü nü cid di qə bul et mə di-

yin dən ya zan,  “mən sa də cə ola raq yo xam”, - 
de yən bu qa dın bəl kə də ürə yi nin bir ye rin də 
ki min sə onu kəşf edə cə yi nə ina nır dı. 

Pas ter na ka yaz dı ğı mək tu bu xa tır la dı. “Heç 
kim an la mır ki, mən yal qı zam. Nə ol sun ki, 
dost la rım çox dur. An caq bir cə adam da yox-
dur ki, mə nə gö rə...yox, mən siz ölə bil sin”. 

31 av qust, 1941-ci il. O bu gün yal qız lı ğı nın 
so nun cu əsə ri ni ya rat ma lıy dı. Təx li yə olu nar-
kən yü kü bağ la maq üçün Pas ter nak har dan-
sa kən dir ta pıb gə tir miş di və za ra fa ta sa la raq 
“bu kən dir lə lap asıl maq da olar” de miş di....

Hə ya tı nın son sa va şı na ge dən qa dın əmin 
idi ki, bir il dən, on il dən, lap yüz il dən son ra 
da ol sa onu ba ğış la ya caq lar. İn di də ol ma sa, 
nə vaxt sa, onun için də ki dün ya nı se və cək-
lər. Çün ki adam la rı bir yaz gü nü to za ğa cı nı 
on dan üs tün tut du ğu na gö rə se vən bu qa dın 
onu an la yan lar qar şı sın da mü qəd dəs idi...



Ana sız ke çən uşaq lıq
Qu qu şun ilk uzun ge cə si 1950-

ci il ma yın 5-də Teh ra nın Sa rı çeş-
mə kü çə sin dən baş la yıb. Ka sıb bir 
mə həl lə də, yox sul ailə də dün ya ya 
göz açıb. Əs lən Azər bay can dan 
olan ailə əv vəl cə Gən cə dən Ba kı-
ya, da ha son ra Ba kı dan İra na kö-
çüb. Ye ni do ğu lan kör pə yə Faiqə 
adı nı ve rib lər. Qız cı ğa zın gö zəl li-
yi qon şu la rın di lin dən düş mə yib. 
Məhz bu gö zəl li yi nə gö rə Teh ran-
da qon şu luq da ya şa yan lar onu 
Qu qu şu na bən zə dib lər. Am ma 
ta le elə ilk gün dən Faiqə nin üzü nə 
gül mə yib, hə lə 2 ya şı olan da va li-
deyn lə ri Sa bir və Nəs rin Atə şin lər 
ay rıl maq qə ra rı na gə lib lər. 

Ba la ca Faiqə bö yük səh nə yə 
ge dən yol da ilk ad dım la rı nı kən-
dir baz ata sı ilə bir lik də at ma ğa 
baş la yıb. Az yaş lı qı zı nın is te da-
dı nı gö rən ata onu tez-tez özü ilə 
səy yar səh nə lə rə çı xa rıb, mah nı lar 
oxut du rub. Əv vəl lər ata sı ilə bir-
lik də səh nə yə çıx ma ğa çə ki nən 
Faiqə za man la audi to ri ya nı ələ al-
ma ğı ba ca rıb. Ata sı ak ro ba tik hə-
rə kət lə ri ilə in san la rı əy lən di rib, 
üç yaş lı Faiqə isə müx tə lif mü ğən-
ni lə rin re per tuarın dan olan mah-
nı lar oxu yub. Bir vaxt lar səh nə yə 
uta na-uta na çı xan bu qız cı ğaz il lər 
son ra şah sa ra yın da təş kil edi lən 
məc lis lər də çı xış edə cək di.

Va li deyn lə ri nin ay rıl ma sı Qu-
qu şun hə ya tı na tə sir siz ötüş-
mə yib. Tez lik lə ata sı baş qa bir 
xa nım la ailə hə ya tı qu rub. Qu-
qu şun üç ögey qar da şı do ğu-
lub. Doğ ma ana sın dan ay rı lan 
Qu quş ikin ci də fə ana sız 
qal maq dan qor xub. Bu-
na gö rə də ev iş lə rin-
də ana lı ğı na kö mək 
edib, qar daş la rın-
dan bi ri nə bax ma-
ğı öz öh də si nə gö-
tü rüb. Ye ni yet mə 
Qu quş ki çik qar-
da şı na öz doğ-
ma öv la dı ki mi 
ba xıb. Ey ni za-
man da təh si li ni 
də da vam et di-
rən Faiqə səh nə-
lər də çı xış edə rək 
çö rək pu lu qa za-
nıb. İs ti ana qu ca-
ğı na həs rət qa lan 
Qu quş ögey ana-
sın dan tə səl li alıb. 
Ar tıq 13 ya şı var idi. 
Bu vax ta qə dər ana-
sı nın öl dü yü nü dü şü-
nən ye ni yet mə qız onun 
ye ni dən ailə qur du ğu nu 
və bu na gö rə qı zıy la gö rüş dən 
qaç dı ğı nı an la yıb. Qu quş qə tiy-
yət lə onu gör mək dən im ti na edib.

Zir və yə yol 
Qu qu şun gənc li yi şah döv rü nə 

tə sa düf edib. Qərb si vi li za si ya sı nın 
hökm sür dü yü bu döv lət də “ta le 
qu şu” Qu qu şun ba şı na 1957-ci il-
də qo nub. 7 yaş lı qız cı ğaz “Qor-
xu və ümid” fi l mi nin çə ki liş lə-
ri nə də vət alıb. Ob ra zı uğur la 
can lan dı ran ba la ca Faiqə yə 
1960-cı il də “Fə ra ri mə lək” fi l-
min də çə kil mək tək lif olu nub. 

21 ya şı olan da Fran sa nın Kann şə-
hə rin də ke çi ri lən ənə nə vi fes ti val da 
fran sız ca ifa et di yi “Hə ya ta dö nüş” 
və “Sə si ni eşit dim - mən sə ni se vi-
rəm” mah nı la rı na gö rə bi rin ci ye rə 
la yiq gö rü lüb. Qə lə bə se vin ci ilə Teh-
ra na qa yı dan gənc mü ğən ni yə ma-
raq göz lə nil məz də rə cə də ar tıb. Ki çik 
yaş la rın dan pul qa zan maq üçün kü çə 
ta ma şa la rın da çı xış edən Qu quş in di 
çı xış edə cə yi səh nə lər ara sın da se çim 
et mə yə baş la yıb. Şöh rət qa pı nı çox-
dan döy müş dü. İn di qa dın lar, hətt  a 
mü ğən ni lər və akt ri sa lar da Qu qu şun 
ge yin di yi pal tar lar dan ge yi nir, onun 
jest lə ri ni tək rar la yır dı lar. O za man 
ha ki miy yət də olan Mə həm məd rza 
şah Pəh lə vi nin bü tün məc lis lə rin də 
çı xış edən Qu qu şun qo no ra rı ar tıb, 
şöh rə tin zir və si nə uca lıb. Ona bir-bi ri-
nin ar dın ca müx tə lif fi lm lər də baş rol-
lar da oy na maq tək lifl  ə ri gə lib. Dö zül-
məz kap riz lə ri ilə bə zən ya xın ət ra fı nı 
be lə bez di rən Qu quş 70-ci il lər İra nın-
da ən ba ha lı mü ğən ni və akt ri sa sı na 
çev ri lib.

Qu qu şun ard-ar da uğur qa zan ma-
sın da hə yat yol da şı Mah mud Qur ba ni-
nin də bö yük ro lu olub. Kon sert meys-
ter iş lə yən Mah mud ona is tər mad di, 
is tər mə nə vi dəs tək gös tə rib. Cüt lük 
1967-ci ilin fev ra lın da ailə hə ya tı qu rub. 
Kəm biz adın da bir oğul la rı dün ya ya 
gə lib. Ha zır da Los-An ce les də ya şa yan 
Kəm biz də mu si qi ilə məş ğul dur. Sə-
nət dün ya sın da par la yan Qu qu şun ailə 
sa rı dan bəx ti gə tir mə yib. Al tı il son-
ra 1972-ci ilin son la rın da mü ğən ni və 
Qur ba ni bo şan maq qə ra rı na gə lib lər.

Qu qu şun “Uzun ge cə”si 
Teh ran və di gər şə hər lər də ki ki-

no teatr la rın də yiş mə yən bir afi  şa sı 
var dı: “Qu quş!”. Çox vaxt çə kil di yi 
fi lm lə rin adı afi  şa ya ya zıl mır dı, təş ki-
lat çı lar mü ğən ni nin adı nı yaz maq la 
ki fa yət lə nir di lər. Qu qu şun çə kil di-
yi fi lm lə rin adı ar tıq ta ma şa çı ya çox 
şey de yir di: “İs ti hiss” (1971), “Bi ta” 
(1972), “Na zə nin” (1975), “Həm sə-
fər” (1975), “Da rıx ma ge cə si” (1975), 
“Bal ayı” (1976), “Uzun ge cə” (1977), 
“Bu ge cə kim sə ağ la yır” (1979) və s.

“Uzun ge cə” fi l mi mü ğən ni nin ki-
no kar ye ra sı nın pik nöq tə si olub. Film 
şöh rə tin zir və sin də olan mü ğən ni 
Pər va nə və ona pə rəs tiş edən gənc Ba-
bə kin sev gi sin dən bəhs edir. Sev di yi 
oğ la nın sa ğal maz qan xəs tə li yin dən 
əziy yət çək di yi ni öy rə nən də hər şey 
də yi şir. Pər va nə hə ya tı nın qa ran lıq 
və mə na sız ol du ğu nu dərk edir. Səh-
nə dən uzaq la şan mü ğən ni özü nü 
sev gi li si nə həsr et mək qə ra rı na gə lir. 

Ümid lə Ba bə ki Fran sa ya müayi nə-
yə apar maq is tə sə də təy ya rə ha va ya 
qal xan da Ba bə kin get dik cə ağır la şan 
səh hə ti tab gə tir mir. Pər va nə sev gi li si-
nin əl lə ri nin so yu du ğu nu hiss edir və 
Ba bə kin öl dü yü nü an la yır. Fran sa ya 
qə dər ba şı çi yin lə rin də olan Ba bə kin 
əl lə ri ni ovuc la rın da tu tub heç nə baş 
ver mə miş ki mi yo lu na da vam edir.

1977-ci il də fi lm ek ran la ra çı xan 
ki mi so vet res pub li ka la rı da da xil 
ol maq la dün ya nın 50-yə ya xın öl-
kə sin də nü ma yiş olu nub. İran mət-
buatı hər gün Qu quş la bağ lı xə bər-
lər dərc edib, “Uzun ge cə” fi l mi nin 
mü ğən ni nin si fa ri şi ilə çə kil di yi ni 
ya zıb lar. Mət buat he sab edir di ki, 
əs lin də, hə min fi lm də Qu quş Pər-
va nə ro lu ilə öz ta le yi ni oy na yıb.

1975-ci il də Qu quş İran akt yo ru 
Bəh ruz Vü su qi ilə ailə qu rub. Bu də-
fə ailə hə ya tı cə mi 14 ay da vam edən 
mü ğən ni 1976-cı il də bo şa nıb. 1970-ci 
il lə rin son la rın da Qu quş Hu ma yun 
Müs tə qi ilə eşq ma cə ra sı ya şa yıb. 
1979-cu il də öl kə də İs lam in qi la bı baş 
ve rib, is la mi qay da-qa nun la ra gö rə 
Qu quş Müs tə qi ilə qey ri-qa nu ni, yə ni 
ni kah dan kə nar əla qə qur du ğu na gö-
rə üç ay müd də ti nə həbs edi lib.

Dörd di var ara sın da 
İn qi lab dan son ra təz yiq lər da vam 

edib. On dan mü sa hi bə al ma ğa da qa da-
ğa qo yu lub. 1979-cu ilin fev ra lın da baş 
ve rən İs lam in qi la bı Qu qu şun hə ya tı nı 
əbə di puç edib. İl lər lə ev dus ta ğı olan 
mü ğən ni dep res si ya dan əziy yət çək mə-
yə baş la yıb. Ət raf mü hit lə əla qə si kə si-
lən Qu quş oxu maq dan da im ti na edib.

Mü ğən ni ye ni hə ya ta baş la ma lı ol du-
ğu nu hiss edir di. 1990-cı il də Mə sud 
Kim ya yi ilə ta nış olub. Mə sud bir za-
man lar dün ya nın ən xoş bəxt qa dı nı 
he sab edi lən Qu qu şun çox pə ri şan ol-
du ğu nu gö rüb. 1991-ci il də cüt lük ara-
sın da kı mü na si bət lər mən ti qi son luq la 

nə ti cə lə nib və on lar ailə qu-
rub lar. 

21 il ev dus ta ğı olan Faiqə Atə şin 
mol la re ji mi tə rə fi n dən edi lən təz yiq lə-
rə döz mə yib, 2000-ci il də «Dün ya tu ru» 
adı al tın da doğ ma və tə ni ni tərk edə rək 
Ame ri ka qi tə si ni özü nə sı ğı na caq se-
çib. 21 il dir heç bir yer də sə si gəl mə yən, 
fi lm lə ri yal nız xa ri ci te le ka nal lar da iz lə-
ni lən Qu qu şun nə vaxt sa ye ni dən sə nə-
tə qa yı da ca ğı na ar tıq heç kəs inan mır dı.

An caq cə mi iki il dən son ra oxu du-
ğu “Qə ri bi aşi na” mah nı sı BBC tə rə-
fi n dən Or ta Şər qin ən çox din lə ni lən 
mah nı sı adı nı qa za nıb.

Qür bət də ya şa sa da, onu qa nad-
la rın dan vu ran re ji mə qar şı mü ba-
ri zə si ni da vam et di rib. 2009-cu ilin 
iyu nun da İran da ke çi ri lən pre zi-
dent seç ki lə ri nin rəs mi nə ti cə lə ri nə 
eti raz ola raq Nyu-York da BMT-nin 
mər kə zi qə rar ga hı qar şı sın da təş-
kil olun ma sı plan laş dı rı lan ac lıq 
ak si ya sı na qa tı la ca ğı nı bə yan edib. 
Qu quş 12 iyun seç ki si nin rəs mi nə-
ti cə lə ri nə eti raz ola raq, ke çi ril miş 
ak si ya lar da in san la rın qət lə ye ti ril-
mə sin dən, həb sə atıl ma sın dan son 
də rə cə sar sıl dı ğı nı söy lə yib: “Mən 
son bir ay da İran da baş ver miş bü-
tün acı na caq lı olay la rı iz lə mi şəm. 
Ak si ya lar da qət lə ye ti ril miş, ya ra-
lan mış dinc və tən daş la rın şə kil lə-
ri ni gö rən də də fə lər lə ağ la mı şam”.

Aman ay rı lıq… 
İl lər dir öl kə si nə qa yı da bil mə yən 

Qu quş in di kon sert lə rin də Fər had 
İb ra hi mi nin söz lə ri nə Əli Sə li mi nin 
yaz dı ğı “Ay rı lıq” mah nı sı nı da ha 
ürək dən və ağ la ya raq ifa edir. 2009-
cu il də qə zet lə rin bi ri nə mü sa hi bə sin-
də “30 il dir ki, və tə nim dən ay rıl mı-
şam və İra na ge də bil mi rəm” de yən 
Qu quş müx tə lif öl kə lər də ver di yi 
kon sert lər də ona və tə ni ni xa tır la dan 
mah nı la rı göz yaş la rı ilə ifa edir.

2012-ci il də Nov ruz bay ra mı mü-
na si bə ti ilə Lon don və Du bay da ver-
di yi kon sert lər lə 63 yaş lı mü ğən ni nə 
qə dər se vil di yi ni bir da ha sü but edib. 

Qu quş “Lemb li are na”da kon sert ve-
rən və bü tün za lı ta ma şa çı ilə dol du ra 
bi lən ye ga nə azər bay can lı dır. Nov ruz 
bay ra mı mü na si bə ti ilə BBC ka na lı na 
mü sa hi bə sin də Qu quş, Nov ruz bay-
ra mı nın İran in qi la bı na qə qər İran da 

təm tə raq lı qeyd edil di yi ni 
söy lə yib:” Fər qi yox dur, nə 
baş ve rir - ver sin, bu bay-

ram İran da qeyd edi lir. 10 il-
dir Nov ru zu 
xa ric də qeyd 

edi rəm. La kin 
hər il mən bu 

bay ra mı həm və tən-
lə rim lə ke çi ri rəm”. 

Əv vəl ki gö zəl li yi ni və ca-
zi bə dar lı ğı nı sax la yan Qu-

quş bu il lər ər zin də “Zər düşt”, “Son 
xə bər lər”, “Ma ni fest”, “Bə yaz ge cə”, 
“Ya şıl həcm”, “Güz gü” və “Giz li üz” 
ki mi al bom la rı nı sa tı şa çı xa rıb. Mü-
ğən ni ha zır da Los-An ce les də ya şa-
yır və yo rul ma dan ça lı şır.

Leyla ƏLİYEVA

23N 15(24) 24.04.2015

Ana sız ke çən uşaq lıq 21 ya şı olan da Fran sa nın Kann şə-

Ay rı lıq, ay rı lıq, aman ay rı lıq 
Hər bir dərd dən olur ya man ay rı lıq!

Ya nıq lı, tit rək, hə zin sə si olan in san la ra “Qu quş ki mi oxu yur” 
de yil mə si ni çox eşit mi şik. Əsl adı Faiqə Atə şin olan bu qa-
dı na Al lah bən zər siz səs lə ya na şı, bən zər siz gö zəl lik də bəxş 
edib. Məhz bu gö zəl li yi nə gö rə onu uşaq vaxt la rın dan “Qu 

qu şu”na bən zə dib və “Qu quş” de yə ça ğı rıb lar. Son ra lar bu bən zət mə 
dün ya ca məş hur mü ğən ni və akt ri sa nın səh nə adı na çev ri lib. Bir ne çə 
gün son ra 65 ya şı nı qeyd edə cək Qu quş ar tıq il lər dir do ğu lub-bö yü-
dü yü İra na qa yı da bil mir, Ame ri ka da mü ha cir hə ya tı ya şa yır...

sev gi li si nə həsr et mək qə ra rı na gə lir. mü ğən ni dep res si ya dan əziy yət çək mə- na si bə ti ilə Lon don və Du bay da ver-
di yi kon sert lər lə 63 yaş lı mü ğən ni nə 
qə dər se vil di yi ni bir da ha sü but edib. 

u quş “Lemb li are na”da kon sert ve-
rən və bü tün za lı ta ma şa çı ilə dol du ra 

u quş “Lemb li are na”da kon sert ve-

   Ququşun
    “Ayrılıq”
      nəğ məsi

lik də səh nə yə çıx ma ğa çə ki nən 
Faiqə za man la audi to ri ya nı ələ al-
ma ğı ba ca rıb. Ata sı ak ro ba tik hə-
rə kət lə ri ilə in san la rı əy lən di rib, 
üç yaş lı Faiqə isə müx tə lif mü ğən-
ni lə rin re per tuarın dan olan mah-
nı lar oxu yub. Bir vaxt lar səh nə yə 
uta na-uta na çı xan bu qız cı ğaz il lər 
son ra şah sa ra yın da təş kil edi lən 
məc lis lər də çı xış edə cək di.

Va li deyn lə ri nin ay rıl ma sı Qu-
qu şun hə ya tı na tə sir siz ötüş-
mə yib. Tez lik lə ata sı baş qa bir 
xa nım la ailə hə ya tı qu rub. Qu-
qu şun üç ögey qar da şı do ğu-
lub. Doğ ma ana sın dan ay rı lan 
Qu quş ikin ci də fə ana sız 
qal maq dan qor xub. Bu-
na gö rə də ev iş lə rin-
də ana lı ğı na kö mək 
edib, qar daş la rın-
dan bi ri nə bax ma-
ğı öz öh də si nə gö-
tü rüb. Ye ni yet mə 

rən Faiqə səh nə-
lər də çı xış edə rək 
çö rək pu lu qa za-
nıb. İs ti ana qu ca-
ğı na həs rət qa lan 
Qu quş ögey ana-
sın dan tə səl li alıb. 
Ar tıq 13 ya şı var idi. 
Bu vax ta qə dər ana-
sı nın öl dü yü nü dü şü-
nən ye ni yet mə qız onun 
ye ni dən ailə qur du ğu nu 
və bu na gö rə qı zıy la gö rüş dən 
qaç dı ğı nı an la yıb. Qu quş qə tiy-
yət lə onu gör mək dən im ti na edib.

Zir və yə yol 
Qu qu şun gənc li yi şah döv rü nə 

tə sa düf edib. Qərb si vi li za si ya sı nın 
hökm sür dü yü bu döv lət də “ta le 
qu şu” Qu qu şun ba şı na 1957-ci il-
də qo nub. 7 yaş lı qız cı ğaz “Qor-
xu və ümid” fi l mi nin çə ki liş lə-
ri nə də vət alıb. Ob ra zı uğur la 
can lan dı ran ba la ca Faiqə yə 
1960-cı il də “Fə ra ri mə lək” fi l-
min də çə kil mək tək lif olu nub. 

çev ri lib.

Mü ğən ni ye ni hə ya ta baş la ma lı ol du-
ğu nu hiss edir di. 1990-cı il də Mə sud 
Kim ya yi ilə ta nış olub. Mə sud bir za-
man lar dün ya nın ən xoş bəxt qa dı nı 
he sab edi lən Qu qu şun çox pə ri şan ol-
du ğu nu gö rüb. 1991-ci il də cüt lük ara-
sın da kı mü na si bət lər mən ti qi son luq la 

nə ti cə lə nib və on lar ailə qu-
rub lar. 

21 il ev dus ta ğı olan Faiqə Atə şin 
mol la re ji mi tə rə fi n dən edi lən təz yiq lə-
rə döz mə yib, 2000-ci il də «Dün ya tu ru» 
adı al tın da doğ ma və tə ni ni tərk edə rək 
Ame ri ka qi tə si ni özü nə sı ğı na caq se-
çib. 21 il dir heç bir yer də sə si gəl mə yən, 
fi lm lə ri yal nız xa ri ci te le ka nal lar da iz lə-
ni lən Qu qu şun nə vaxt sa ye ni dən sə nə-
tə qa yı da ca ğı na ar tıq heç kəs inan mır dı.

rən və bü tün za lı ta ma şa çı ilə dol du ra 
bi lən ye ga nə azər bay can lı dır. Nov ruz 
bay ra mı mü na si bə ti ilə BBC ka na lı na 
mü sa hi bə sin də Qu quş, Nov ruz bay-
ra mı nın İran in qi la bı na qə qər İran da 

təm tə raq lı qeyd edil di yi ni 
söy lə yib:” Fər qi yox dur, nə 
baş ve rir - ver sin, bu bay-

ram İran da qeyd edi lir. 10 il-
dir Nov ru zu 
xa ric də qeyd 

edi rəm. La kin 
hər il mən bu 

bay ra mı həm və tən-
lə rim lə ke çi ri rəm”. 

Əv vəl ki gö zəl li yi ni və ca-
zi bə dar lı ğı nı sax la yan Qu-

quş bu il lər ər zin də “Zər düşt”, “Son 
xə bər lər”, “Ma ni fest”, “Bə yaz ge cə”, 
“Ya şıl həcm”, “Güz gü” və “Giz li üz” 
ki mi al bom la rı nı sa tı şa çı xa rıb. Mü-
ğən ni ha zır da Los-An ce les də ya şa-
yır və yo rul ma dan ça lı şır.

Leyla ƏLİYEVA
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Ya zı çı En to ni Dor run 
ikin ci Dün ya mü ha ri bə-
sin dən bəhs edən “Bü-
tün gö rün məz lik lər bi zə 

işıq dır” “Bü tün gö zə gö rün məz 
dün ya” ad lı ro man la rı “Pu lit ser” 
(Pu litz  er Pri ze) mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lüb.

Dəyəri 10.000 dol lar olan mü-
ka fa tın fi  nal çı la rı si ya hı sın da 
“Bə dii ədə biy yat” no mi na si ya-
sın da Ri çard For dun “Qoy sə nin-
lə sə mi mi olum”, Ley la La la mi-
nin “Mavr la rın he sa bı” və Ke rol 
Out sun “Gö zəl, qa ran lıq, də rin” 
əsər lə ri olub.

Ame ri ka lı rəs sam dün ya ədə biy ya tı na diq qə ti 
yönəltmək üçün ki tab la rı “kon serv ləş dir di”

Ame ri ka nın San-Dieqo şə hə rin də ya şa yan rəs sam Ma ri ya 
Mord vint se va-Ki ler  in san la rın dün ya ədə biy ya tı na diq qə ti-
ni cəlb et mək üçün ma raq lı bir üsu la əl atıb. Be lə ki, rəs sam 
xa nım məş hur ki tab la rı kon serv qab la rın da qab laş dı rıb. Ma-

ri ya Mord vint se va-Ki ler bu la yi hə ni “Dü şün mək üçün qi da” ad lan dı rıb 
və bil di rib ki, la yi hə nin məq sə di in san lar da dün ya ədə biy ya tı na ma raq 
oyat maq dır. “Kon serv ləş di ril miş ki tab”la rın ti ra jı da məh dud olub. Rəs-
sa mın iş lə rin dən ilk par ti ya Tru men Ka po te nin “Tiff  a ni də sə hər ye mə-
yi”, Uil yam Ber rouzun “Ya van sə hər ye mə yi”, Tay ler En nin “Ev həs rə ti” 
res to ra nın da na har” ad lı “kon serv ləş di ril miş ki tab”lar olub.

“Kon serv ləş di ril miş ki tab”la rın ori ji nal eti ke ti də diq qə ti cəlb edib. 
Be lə ki, kon serv qab la rı nın üs tün də nəin ki məh su lun adı, həm də be-
yi nə tə sir edən qi da nın “tər ki bi”nin qı sa si ya hı sı, həm çi nin, bir ki tab 

“pa yı”na yer lə şən 
sə hi fə lə rin sa yı 

gös tə ri lib.

Entoni Dorrun romanı 
2015-ci ilin ən yaxşı 
bədii əsəri seçildi

Or xan Pa muk da ha 
bir mü ka fat al dı
Bu il ro man jan rı üz rə 19-cu “Ay dın Do ğan” 

mü ka fa tı No bel mü ka fa tı laureatı, ya zı-
çı Or xan Pa mu ka ve ri lib. “Ay dın Do ğan” 
vəq fi  nin qu ru cu su və rəh bə ri Ay dın Do ğan 

50 min li rə lik pul mü ka fa tı nı və hey kəl ci yi Pa mu ka təq dim 
edib. Təq di mat da çı xış edən ya zı çı mü ka fa tı al dı ğı na gö rə, 
çox məm nun ol du ğu nu və türk ro ma nı nın par laq gə lə cə yi nə 
inan dı ğı nı de yib.

 Qeyd edək ki, Or xan Pa mu kun “Ay dın Do ğan” mü ka fa tı nın 
qa li bi ol ma sı fev ra lın 6-sın da elan edi lib. Mü ka fat  türk ro ma-
nı nı dün ya da təm sil edən us ta ya zı çı lar ara sın dan səs çox lu ğu 

ilə Or xan Pa mu ka ve ri lib.
Hazırladı: Narıngül

İz mir də 
kitab sər gi si
Ap re lin 18-də Bü tün Fuar cı lıq 

Ya pım A.Ş (TÜ YAP) və Tür ki yə 
Nəş riy yat lar Bir li yi tə rə fi n dən 
təş kil edi lən İz mir Ki tab Sər gi-

si ki tab se vər lər lə 20-ci gö rü şü nü ke çi rib.
Buil ki sər gi də 400 nəş riy ya tın iş ti rak 

et di yi bil di ri lir. Sər gi müd də tin də ya zı çı-
lar dan Sü rəy ya Ber fe, Can Dün dar, Ca nan 
Tan, Ayi şə Ku lin, Ha kan Gün day, İl ber 
Or tay lı, Hay dar Er gü lən və baş qa la rı oxu-
cu lar la gö rü şə cək lər. 

Gi ri şin pul suz ol du ğu sər gi ap re lin 25-
dək da vam edə cək. İz mir Ki tab Sər gi si 20 
il dir ey ni yer də Kül tür par kın ey ni sa lon la-

rın da təş kil edi lir.

“pa yı”na yer lə şən 
sə hi fə lə rin sa yı 

gös tə ri lib.

ilə Or xan Pa mu ka ve ri lib.
Hazırladı: Narıngül

il dir ey ni yer də Kül tür par kın ey ni sa lon la-
rın da təş kil edi lir.

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo – “Pedro 
Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo Nerudayla yaşanan 

ömür”, “Latın amerikası romanı”, “Xilas yolunun 
yolçuları”, “Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 

“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 
istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 
ver ses)” şeir antologiyası) kitabları şəhərin aşağıdakı 

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.

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

bədii əsəri seçildibədii əsəri seçildi Hol li vud
ul du zu uşaq 
ya zı çı sı ol du

Məş hur Hol li vud ul-
du zu Gil yer mo Del 
To ro uşaq lar üçün 
ki tab ya zıb. Bu gün-

lər də akt yor Da niel Kraus la bir-
gə yaz dı ğı  ye ni ki ta bı nı təq dim 
edib. “Trol ley də kö nül lü lər” ad lı 
mis tik tril ler jan rın da ya zıl mış 
ki tab, uşaq lar üçün nə zər də tu-
tu lub. Ki tab ar tıq “ama zon.com” 
say tı va si tə si lə sa tı şa çı xa rı lıb. 

Del To ro uşaq lar üçün ki tab yaz-
ma sı nı be lə izah edib: “Mən çox dan 
uşaq lar üçün ki tab, özü də qor xu lu 
janr da bir əsər yaz maq haq qın da 
fi  kir lə şir dim. Çün ki bu janr ma-
hiy yə ti nə gö rə müasir əf sa nə lə ri 
də özün də bir ləş di rir, uşaq ol ma-
ğın nə qə dər çə tin ol du ğu nu nəql 
elə yir. Bir qay da ola raq, ani ma si ya 
fi lm lə ri uşa ğın hiss lə ri ilə oy na-
mır, an caq bu janr da na ğıl şək lin də 
uşaq la ra on la rı ət rafl  a rın da han sı 
təh lü kə lə rin və qor xunc var lıq la rın 
ola bi lə cə yin dən xə bər dar edir.
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