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Pre zi dent Res pub li ka Gü nü mü na si bə ti lə 
rəs mi qə bul da iş ti rak edib

Pre zi dent İl ham Əli yev Res pub li ka Gü nü mü na si bə ti-
lə Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin şə rə fi  nə pay tax tın 
İs tiq la liy yət kü çə sin də ucal dıl mış abi də ni zi ya rət edib. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı abi də nin önü nə ək lil qo yub.

***
“Bu ta” sa ra yın da Azər bay ca-

nın mil li bay ra mı – Res pub li ka 

Gü nü mü na si bə ti lə rəs mi qə-
bul ke çi ri lib. Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 

Əli yev və xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va rəs mi qə bul da iş ti rak 
edib lər.

Təd bi rin açı lı şın da Azər bay ca-
nın döv lət him ni səs lə nib. Da ha 
son ra Pre zi dent İl ham Əli yev 
rəs mi qə bul da nitq söy lə yib.

İlham Əliyev Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə 
ucaldılmış abidəni ziyarət edib

Al ma ni ya nın “tv.ber-
lin” ka na lı Azər bay-
can haq qın da re por-
taj ha zır la yıb.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin in for ma si ya və ic ti maiy-
yət lə əla qə lər şö bə sin dən APA-ya 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, re por taj-
da Azər bay can da ke çi ri lə cək I 
Av ro pa Oyun la rı, Ba kı şə hə ri nin 
müasir və ta ri xi yer lə ri, İçə ri şə hər, 
Şir van şah lar sa ra yı, Atəş gah, pal-
çıq vul kan la rı, Qo bus tan, Göy göl 
ra yo nun da kı al man ya şa yış məs-
kən lə ri haq qın da mə lu mat ve ri lib.

Te le ka na la mü sa hi bə ve rən mə-
də niy yət və tu rizm na zi ri Əbül-
fəs Qa ra yev bil di rib ki, tu rist lə rin 
sa yı hər il da ha da ço xa lır. Na zir 

Azər bay can da inf rast ruk tur iş lə-
rin dən söh bət açıb, Ba kı da müa-
sir bi na la rın in şa olun du ğu nu, 

son il lər də ye ni brend otel lə rin 
ti kil di yi ni qeyd edib. 

Ba kı nın dün ya sə viy yə li bey-
nəl xalq təd bir lə rə ev sa hib li yi 
et mə si ni vur ğu la yan na zir, I Av-
ro pa Oyun la rı, Mə də niy yət lə ra-
ra sı Dialoq Fo ru mu, böl gə lər də 
ke çi ri lən bey nəl xalq mu si qi fes-
ti val la rı nın əhə miy yə ti ni qeyd 
edib və bil di rib ki, bu ki mi təd-
bir lər adət-ənə nə lə ri miz, mə də-
niy yət və tə biət lə ya xın dan ta nış 
ol maq im ka nı ya ra dır.

Respublika Günü münasibətilə 
konsert və atəşfəşanlıq olacaq

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti 28 May – Res-
pub li ka Gü nü mü-
na si bə ti lə pay taxt da 

bay ram kon ser ti təş kil edə cək.
Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə tin dən 

Azər TAc-a bil di rib lər ki, kon sert 
proq ra mı ma yın 28-də Də niz kə-
na rı Mil li Par kın əra zi sin də ki saat 
qül lə si nin ya nın da in cə sə nət us ta-
la rı nın iş ti ra kı ilə saat 21:00-da baş-
la ya caq. Kon sert dən son ra, saat 23:00-da möh tə şəm atəş fə şan lıq ola caq.

Pay taxt sa kin lə ri və şə hə ri mi zin qo naq la rı bay ram kon ser ti nə və 
möh tə şəm atəş fə şan lı ğı seyr et mə yə də vət olu nur lar.

Almaniyada Azərbaycan 
mədəniyyəti gecəsi keçirilib

Al ma ni ya-
nın Frank-
furt-Mayn 
şə hə rin də 

Hey dər Əli yev Fon du-
nun təş ki lat çı lı ğı və 
Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Al ma ni ya da kı 
Sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə 
Azər bay can mə də niy-
yə ti ge cə si ke çi ri lib.

Açı lış mə ra si min də çı xış edən Azər bay ca nın Al ma ni ya da kı föv-
qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri Pər viz Şah ba zov bu mə də niy yət ge cə-
si nin Azər bay can Res pub li ka sı nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə ke çi ri lən 
sil si lə təd bir lər çər çi və sin də təş kil edil di yi ni bil di rib. Sə fi r öl kə mi zin 
Şərq lə Qər bin qov şa ğın da yer ləş mə si nin onun mə də niy yət və mu-
si qi sin də tə cəs sü mü, öl kə mi zin dün ya mu si qi si nə ver di yi töh fə lər 
və Azər bay can xal qı nın mu si qi be şi yi olan Qa ra ba ğın qon şu Er mə-
nis ta nın iş ğa lı al tın da ol ma sı ba rə də mə lu mat ve rib. Pər viz Şah ba-
zov Azər bay ca nın ümu mi in ki şa fı, Azər bay can-Al ma ni ya  əla qə lə ri 
və son za man lar hər iki öl kə rəs mi lə ri tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən 
qar şı lıq lı yük sək sə viy yə li sə fər lər ba rə də da nı şıb. Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 2015-ci ilin əv və lin də Al ma-
ni ya ya hə ya ta ke çir di yi iki iş gü zar sə fə rin dən söh bət açan sə fi r bu 
sə fər lə rin iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin in ki şa fı na mü hüm töh fə ver di yi-
ni vur ğu la yıb. Azər bay can la Frank furt-Mayn şə hə ri ara sın da olan 
əla qə lər haq da mə lu mat ve rən sə fi r yer li sa kin lə ri qar şı dan gə lən I 
Av ro pa Oyun la rı nı ye rin də iz lə mək üçün Ba kı ya də vət edib.

Təd bi rin apa rı cı sı Azər bay can və Al ma ni ya ara sın da kı ta ri xi əla-
qə lər, Azər bay can da möv cud olan al man ir si, Hey dər Əli yev Fon-
du nun öl kə da xi lin də və di gər öl kə lər də mə də ni ir sin qo ru nub-sax-
la nıl ma sı, so sial, elm və təh sil sa hə sin də hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər 
ba rə də mə lu mat ve rib.

Da ha son ra caz mu si qi us ta la rı El çin Şi ri nov, Deyv Hamb let və 
And rea di Biase ifa sın da möh tə şəm kon sert proq ra mı təq dim edi lib.

Təd bir çər çi və sin də, həm çi nin “Azər bay can da al man iz lə ri” ad lı 
fo to sər gi nü ma yiş et di ri lib.

Qeyd edək ki, Al ma ni ya da təş kil olu nan Azər bay can mə də niy yət 
ge cə sin də 500-dən ar tıq qo naq iş ti rak edib. Təd bir iş ti rak çı la rı sı ra-
sın da Hey dər Əli yev Fon du nun ic ra çı di rek to ru Anar Ələk bə rov, 
Hes sen fe de ral tor pa ğı nın hö ku mət və par la ment nü ma yən də lə ri, 
Frank furt-Mayn şə hər bə lə diy yə si nin üzv lə ri, Al ma ni ya da akk re di tə 
olun muş xa ri ci dip lo ma tik kor pu sun nü ma yən də lə ri, Al ma ni ya nın 
ic ti mai-si ya si, mə də ni, el mi dairə lə ri və mət buat təm sil çi lə ri olub. 

Nazir Əbülfəs Qarayev “tv.berlin” 
kanalına müsahibə verib

Bakıda “Müstəqilliyimizin nəbzi” adlı sərgi açılıb
Ma yın 27-də Azər bay can İs tiq lal Mu ze yin də Res pub li-

ka Gü nü nə həsr edil miş “Müs tə qil li yi mi zin nəb zi” 
ad lı təd bir və sər gi təş kil olu nub. Azər TAc xə bər ve-
rir ki, təd bir mu ze yin, “Av ra si ya Bey nəl xalq Araş dır-

ma lar İns ti tu tu” və “Xo ca lı Soy qı rı mı nı Ta nıt ma” ic ti mai bir lik lə-
ri nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə real laş dı rı lıb.

Azər bay can İs tiq lal Mu ze yi nin 
di rek to ru Fə ri də Şəm si, “Xo ca lı 
Soy qı rı mı nı Ta nıt ma” İc ti mai Bir li-
yi nin səd ri Şa mil Sa bi roğ lu və baş-
qa la rı Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin 23 ay müd də tin də gör dü yü 
bö yük iş lər dən söh bət açıb lar. Çı-

xış lar da Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti nin mü səl man Şər qin də ilk 
dün yə vi de mok ra tik par la ment-
li res pub li ka ol du ğu vur ğu la nıb, 
müs tə qil li yi ni ye ni dən bər pa edən 
öl kə mi zin son il lər də qa zan dı ğı 
uğur lar diq qə tə çat dı rı lıb.

Son ra təd bir iş ti rak çı la rı sər gi 
ilə ta nış olub lar. Sər gi də tür ki yə li 
rəs sam İl han İş ba şı və azər bay-
can lı rəs sam lar Səy yar Əli yev, 
Zaur Mir zə yev və Bay ram Bay ra-
mo vun əl iş lə ri nü ma yiş olu nur.

Təd bir də Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın, Azər-
bay can Tu rizm və Me nec ment 
Uni ver si te ti nin tə lə bə lə ri, Mil li 
Qvar di ya nın əs gər lə ri, Hər bi Də-
niz Qüv və lə ri nin şəx si he yə ti və 
di gər qo naq lar iş ti rak edib lər.



Ma yın 26-da Nə cəf bəy Və zi rov adı na Lən kə ran Döv lət 
Dram Teat rın da xalq ya zı çı sı El çi nin “Cə hən nəm yu-
xu la rı” pye si nin mo tiv lə ri əsa sın da ha zır lan mış ey-
niad lı ta ma şa nın prem ye ra sı ke çi ri lib.

APA-nın cə nub bü ro su nun  mə-
lu ma tı na gö rə, ta ma şa da ötən 
əsr də Azər bay can ta ri xi nin qa ra 
sə hi fə si nə ya zıl mış 1937-ci il Sta-
lin re ji mi nin dəh şət li və qor xu lu 

rep res si ya döv rü nün acı hə qi qət-
lə rin dən bəhs olu nur. Ya ra dı cı kol-
lek tiv hə min döv rün mü rək kəb lik-
lə ri nə bax ma ya raq, is ti və nor mal 
mü na si bət lə ri ni qo ru yub sax la mış  

azər bay can lı zi ya lı ailə sin də ər lə-
ar va dın tə zad lı ta le yo lu na güz gü 
tut maq la, ta ma şa çı la rı xe yir xah lı-
ğa, yax şı lı ğa, mər hə mət li ol ma ğa 
səs lə yir. Səh nə əsə rin də cə rə yan 
edən dra ma tik ha di sə lər san ki 
real lıq və qey ri-real lıq ara sın da 
bir kör pü ya ra dır. Ta ma şa nın so-
nun da isə per so naj la rı be lə bir sual 
dü şün dü rür: “Gö rə sən, biz də cə-
hən nəm sa kin lə ri yik mi?!”

Ta ma şa çı lar tə rə fi n dən bö yük 
ma raq la qar şı la nan səh nə əsə ri-
nin qu ru luş çu re jis so ru Güm rah 
Ömər, qu ru luş çu rəs sa mı Tər lan 
Sa dı qov, mu si qi tər ti bat çı sı Fə-
ra him Sa dı qov dur. Əsas rol la rı 
res pub li ka nın Xalq ar tis ti Qa-
bil Qu li yev, Əmək dar ar tist Adil 
Zey na lov, ar tist lər dən Əbül fəz 
Axun dov, Qı zıl gül Qu li ye va, Ay-
nur Əh mə do va və Tər lan Ab dul-
la yev ifa edib lər.

Qeyd edək ki, ta ma şa nı iz lə-
yən lər ara sın da ra yo nun teatr ic-
ti maiy yə ti ilə ya na şı, Lən kə ran 
Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Ta leh Qa ra şov və apa rat üzv lə ri, 
Ba kı teatr la rı nın nü ma yən də lə ri 
də olub lar.
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Tərcümə Mərkəzi ədəbi 
gənclik üçün “Yeni Söz” 

mükafatı təsis etdi
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 gənc is te dad la rın aş kar edil mə si və 
bey nəl xalq müs tə vi də ta nı dıl ma sı məq sə di ilə Azər bay-
can di lin də ya zıl mış poezi ya, nəsr, es seis ti ka nü mu nə lə ri 

üz rə “Ye ni Söz” ad lı Ədə bi Ya ra dı cı lıq Mü ka fa tı tə sis edib. Mü sa bi-
qə yə ədə bi ya ra dı cı lıq la məş ğul olan 35 ya şı na dək gənc lə rin əsər lə ri-
nin qə bul edi lə cə yi nə zər də tu tu lur. 

Əsər lə rin qə bu lu na bu ilin okt yabr ayı nın 2-sin dən baş la na caq.

Xalq yazıçısı Elçinin “Cəhənnəm yuxuları” 
pyesi Lənkəran Dövlət Dram Teatrında

Ma  yın 30-31-də Azər  bay  can Döv  lət Gənc Ta  ma  şa  çı  lar 
Teat  rın  da “Mi  ras” ad  lı ta  ma  şa  nın prem  ye  ra  sı ola  caq. 
Ya  zı  çı–d  ra  ma  turq Hü  seyn  ba  la Mi  rə  lə  mo  vun ey  niad -
lı əsə  ri əsa  sın  da ha  zır  lan  mış ta  ma  şa  nın qu  ru  luş  çu 

re  jis  so  ru əmək  dar in  cə  sə  nət xa  di  mi Bəh  ram Os  ma  nov, rəs  sa  mı 
Se  vinc Hə  sə  no  va, mu  si  qi tər  ti  bat  çı  sı İra  də Mu  ra  do  va  dır.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, səh nə 
əsə rin də əsas ob raz la rı əmək dar 
ar tist lər Ra hib Əli yev, Şə fəq Əli-
ye va, Nə si bə El da ro va, Kə ma lə 
Hü sey no va, Qur ban İs ma yı lov, 
Şöv qi Hü sey nov, akt yor lar El şən 
Şi rə li yev, Vü sal Meh rə li yev ifa 
edə cək lər.

Ye ni səh nə əsə ri nin sü je ti bir 
ailə nin müx tə lif əqi də li üzv lə ri nin 
fi  kir ay rı lı ğı üzə rin də qu ru lub. 
Ta ma şa da bir tə rəf də so vet qu ru-
lu şu nun bər pa edil mə si ar zu su 
ilə ya şa yan sa biq par ti ya iş çi si və 
onun si lah daş la rı, di gər tə rəf də 
isə fi  ra van hə yat na mi nə öl kə si ni 
tərk et miş gən cin acı ta le yi du rur. 
Gən cin va li deyn lə ri öv lad la rı na 
kö mək et mək üçün ye ga nə ümid 
ye ri olan ya şa dıq la rı mən zi li sat-
maq niy yə tin də dir lər. On lar ev 
sa hi bi olan yaş lı ata nı yo la gə tir-
mə yə ça lı şır lar. Ha di sə lər in ki şaf 
et dik cə qəh rə man la rın ya nıl ma sı 
və öz lə ri nin də göz lə mə di yi xə-
bər lər lə rast laş dıq la rı mə lum olur.

Azərbaycanlı müəllifin kitabı
ABŞ və Kanadada satışa çıxarılıb

Hər il dün ya nın elekt ron ədə-
bi re surs la rın da in gi lis və rus 
dil lə rin də dərc edi lən nəsr 
nü mu nə lə ri müəl lifl  ə rin dən 

ən is te dad lı la rı nı müəy yən ləş di rə rək ki-
tab la rı nın ça pı nı hə ya ta ke çi rən ABŞ-ın 
“At las pe ra Pub lis hing & Li te rary Agency 
İnc.” Nəşr Evi Azər bay can ya zı çı sı Va ri sə 
mü qa vi lə tək lif edib.

Va ris APA-ya bil di rib ki, im za lan mış mü qa vi-
lə əsa sın da onun «Me ta mor foz. Bir ge cə nin əh-
va la tı» ki ta bı rus di lin də işıq üzü gö rə rək ABŞ və 
Ka na da da sa tı şa çı xa rı lıb.

Sa tış qiy mə ti 23 ABŞ dol la rı olan 144 sə hi fə lik ki ta ba ya zı çı nın ey-
niad lı ro ma nı, he ka yə lə ri və es se lə ri da xil edi lib.

Nəşr evi To ron to şə hə rin də ki ta bın təq di mat mə ra si mi ni ke çir mə yi 
də plan laş dı rır.

Budapeştdə Azərbaycan haqqında 
kitab nəşr olunub

Azər bay can Res pub li ka sı nın Ma ca-
rıs tan da kı sə fi r li yi nin tə şəb bü sü 
ilə Bu da peşt də “Ma car mət buatı 
Azər bay can haq qın da. 2014” ad lı 

ki tab çap dan çı xıb. Təx mi nən 200 sə hi fə həc-
min də olan ki tab da ötən il ər zin də müx tə lif 
ma car qə zet və jur nal la rı nın öl kə miz, onun 
iq ti sa diy ya tı, mə də niy yə ti, tu rizm im kan la rı, 
qar şı lıq lı əla qə lə ri miz haq qın da dərc et di yi 
mə qa lə, oçerk, mü sa hi bə, sə fər təəs sü rat la rı, 
in for ma si ya lar öz ək si ni ta pıb.

Nəşr də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin 2014-cü ilin no yabr 
ayın da Bu da peş tə iş gü zar sə fə ri za ma nı ma-
car mət buatın da dərc edi lən ma te rial la ra xü su si yer ay rı lıb.

Ki ta bın tər tib çi lə ri sə fi r li yin bi rin ci ka ti bi Zaur Pa şa yev və Eva Ko-
man dır. Ma te rial la rı ma car ca dan rus di li nə Eva Ko man çe vi rib. Nəş-
rin bu ra xı lı şı üçün mə sul olan sə fi r Vi la yət Qu li yev həm də ki ta ba 
“Azər bay can nə yə gö rə ma car jur na list lə ri üçün cəl be di ci öl kə yə çev-
ril di?” sər löv hə li ön söz ya zıb.

Ki tab Ma ca rıs ta nın ki tab xa na la rı na hə diy yə edi lib, ha be lə rəs mi 
dairə lər və dip lo ma tik kor pus təm sil çi lə ri ara sın da ya yı lıb.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti, Si lah lı 
Qüv və lə rin Ali Baş Ko-
man da nı İl ham Əli ye vin 

hər bi qul luq çu la rın mə nə vi-psi-
xo lo ji və ziy yə ti nin yük səl dil mə si 
və gənc lə rin hər bi-və tən pər vər lik 
tər bi yə si işi nin güc lən di ril mə si 
haq qın da gös tə riş lə ri ni, mü da fi ə 
na zi ri nin əmr və sə rən cam la rın dan 
irə li gə lən tə ləb lə ri rəh bər tu ta raq 
Gən cə Qar ni zo nu Za bit lər Evi nin 
və Mü da fi ə Na zir li yi nin Bir ləş miş 
Həm kar lar İtt  i fa qı Ko mi tə si nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Si lah lı Qüv-
və lər Gü nü nə həsr edil miş “Və-
tən uğ run da” hər bi-və tən pər vər lik 
mah nı mü sa bi qə si da vam edir.

Mü da fi ə Na zir li yi nin mət buat 
xid mə tin dən Azər TAc-a bil di rib-
lər ki, mü sa bi qə də iş ti rak et mək 
üçün ap re lin 10-dək 186 hər bi 
qul luq çu və 101 mül ki şəx sin mü-
ra ciəti da xil olub.

İş ti rak çı la rın ifa sı əmək dar ar-
tist lər Azə rin və İl qar Mu ra dov 
tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lir. I və II 
se çim tu ru cəb hə böl gə lə rin də yer-
lə şən ra yon la rın əra zi sin də ki hər bi 
his sə lər də ke çi ri lib. Mül ki şəxs lər 
üçün hər bi his sə nin əra zi sin də gə-
zin ti təş kil olu nub. Ha zır da mü sa-
bi qə də se çim tu run dan ke çən iş ti-
rak çı la rın səs ver mə si baş la yıb.

www.gim.az say tın da ke çi ri lən 
elekt ron səs ver mə də nə ti cə lər hər 
an də yi şir. Mü sa bi qə haq qın da ət-
rafl  ı mə lu ma tı www.gim.az say-
tın dan və “Və tən uğ run da mah nı 
mü sa bi qə si”nin fa ce book sə hi fə-
sin dən əl də et mək olar.

Səs ver mə sə hi fə si nə da xil olan 
18600 zi ya rət çi dən 7814-ü elekt-
ron səs ver mə də iş ti rak edib. Səs-
ver mə ma yın 30-dək da vam edə-
cək.

Mü sa bi qə nin ya rım fi  na lı nın 
iyu nun 15-də, fi  na lı nın isə iyu nun 
20-də ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

Qa lib lə rin mü ka fat lan dı rıl ma sı 
Si lah lı Qüv və lə rin ya ra dıl ma sı nın 
97-ci il dö nü mü nə həsr olun muş 
qa la-kon sert də baş tu ta caq.

“Vətən uğrunda” hərbi-vətənpərvərlik 
mahnı müsabiqəsi davam edir

Dövlət Gənc Tamaşaçılar 
Teatrından növbəti premyera
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Ma yın 28-dən iyu lun 3-dək ABŞ-ın Nyu-York şə hə rin də 
yer lə şən “Leila Hel ler” Qa le re ya sın da Aida Mah mu do-
va nın “Yan ke çər kən...” (“Pas sing By…”) ad lı fər di sər-
gi si ke çi ri lə cək.

YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka-
nın dan AzərTAc-a bil di ri lib ki, sər-
gi də Aida Mah mu do va nın əv vəl ki 
əsər lə rin də də ək si ni tap mış nos tal ji 
və xa ti rə lər möv zu su na əsas la nan 
və il ha mı nı rəs sa mın ha zır da ya şa-
yıb-ya rat dı ğı Azər bay ca nın tə biət 
və me mar lı ğın dan alan sək kiz ye ni 
əsə ri təq dim edi lə cək.

Aida Mah mu do va rəs sam lıq 
pro se si nə və rəng lə rin fi  zi ki xü su-
siy yət lə ri nə ey ni də rə cə də diq qət 
ye ti rə rək kə tan üzə rin də ki bo ya la rı 
can lan dı rır. O, ta ma şa çı nı cəlb et-
mə yə qa dir iri səh nə lər ya ra dar kən 
də rin lik, ra kurs və miq yas üzə rin də 
iş lə yir. Rəng lə rin qa ba rıq sər həd-
lə ri nin st ruk tu ru fır ça nın na ha mar 
iz lə ri nin çox say lı tə bə qə lə ri ilə bir lə-
şir. Rəs min sət hi ona sin te tik kö pük 
ki mi ma te rial la rın əla və edil mə si və 
on la rın üzə rin dən rəs mə həcm ver-
mək üçün bo ya la rın im pas to (yə ni 
çox qa lın qat lar la) üsu lu ilə çə kil-
mə si ilə da ha hə rə kət li və can lı olur.

Bu rəsm sil si lə sin də Aida Mah-
mu do va ani lik ide ya sı nı araş dı rır. 
Onun əsər lə ri daimi və sü rət li də yi-
şik lik lə rə mə ruz qa lan bir ar xa pla nı 
- Azər bay ca nın tə bii şə raiti ni, şə hər 
mü hi ti ni və me mar lı ğı nı gör mə yə 
im kan ve rir. Aida Mah mu do va diq-
qə ti şə hər mər kəz lə ri nin ət ra fın da 
olan sa də ti ki li lə rə cəlb edir. Bu ti-
ki li lər tə biətin tə miz rəng lə ri ilə qo-
vu şur və vəh dət ya ra dır. Rəs sam bu 
diq qət dən kə nar yer li mən zə rə lə ri 
əsə ri nin ön pla nı na yer ləş dir mək lə 
doğ ma di ya rın müx tə lifl  i yi ni araş-
dı rır. Onun zə rif nos tal ji his si ilə 
aşıb-da şan əsər lə rin də şə hər mən-
zə rə si nin tə ka mü lü ilə əla qə dar so-
sial-ant ro po lo ji ba xış lar ək si ni ta pır.

Aida Mah mu do va nın əsər lə ri nin 
mər kə zin də onun yad da şa mü na-
si bə ti - bu yad da şın şəx siy yət lə əla-
qə si və bu iki məfh  u mun daima də-
yiş mə si və za man keç dik cə ye ni dən 
yad daş la ra qa yı da bil mə si haq qın da 
dü şün cə lə ri və araş dır ma la rı du rur. 

Aida Mah mu do va de yir: “Rəsm lə-
rim də ki səh nə lər mə nim üçün şəx si 
əhə miy yə tə ma lik dir. On lar da Ba kı-
da kı mə kan lar la, xa tır la dı ğım və tə-
səv vür elə di yim yer lər bir ara ya gə lir. 
Hər bir mən zə rə daim də yi şən ar xa 
plan da kı sa bit lik anı nı əks et di rir”.

Rəs sa mın əsər lə rin də tə xəy yül 
və real lıq ara sın da kı tə zad abst-
rakt və fi  qu ra tiv for ma la rın bir ləş-
mə si yo lu ilə ya ra dı lır və nə ti cə də 
həm cəl be di ci olan, həm də çaş-
qın lıq his si do ğu ran rəsm lər mey-
da na çı xır.

Aida Mah mu do va 1982-ci il də 
Ba kı da dün ya ya gə lib. Ba kı da ya şa-
yıb-ya ra dan rəs sa mın əsər lə ri ge niş 
şə kil də sər gi lə nir. Onun də niz mən-
zə rə lə ri “Art wi se” təş ki la tı nın ku-
ra tor lu ğu ilə “VI TA VI TA LE” qrup 
sər gi si nin bir his sə si ola raq 56-cı 
Ve ne si ya Bien na le sin də təq dim olu-
nub. Onun hey kəl tə raş lıq ins tal ya-
si ya la rı və rəsm lə ri “He re To day” 
(Lon don), “Se vir-sev mir” (“Lo ve 
Me, Lo ve Me Not”, 55-ci Ve ne si ya 
Bien na le si), “Ba kı ya uçuş” (“Fly To 
Ba ku”, Lon don, Pa ris, Ber lin, Mosk-
va, Ro ma), “Bir lə şən kör pü lər” 
(“Mer ging Brid ges” Müasir İn cə sə-
nət Mu ze yi, Ba kı) ki mi bey nəl xalq 
sər gi lər də nü ma yiş olu nub. Aida 
Mah mu do va nın əsər lə ri dün ya nın 
müx tə lif yer lə rin də fər di kol lek si ya-
lar da sax la nı lır. Rəs sa mın “Recyc-
led” kom po zi si ya sı Də niz kə na rı 
Mil li Park da nü ma yiş et di ri lir.

Aida Mah mu do va 2011-ci il də 
bir qrup rəs sam tə rə fi n dən əsa sı 
qo yu lan YA RAT Müasir İn cə sə nət 
Mə ka nı nın tə sis çi si və bə dii rəh bə-
ri dir. YA RAT Azər bay can da müasir 
in cə sə nə tin ic ti maiy yət tə rə fi n dən 
dərk olun ma sı və Azər bay can in cə-
sə nə ti nin öl kə da xi lin də və bey nəl-
xalq sə viy yə də təb liğ olun ma sı ilə 
məş ğul dur. YA RAT 56-cı Ve ne si ya 
Bien na le sin də ““Od la su yun bir li-
yi” (The Union of Fi re and Wa ter) 
la yi hə si ni təq dim edib.

Aida Mah mu do va nın fər di sər-
gi si nin nü ma yiş olu na ca ğı “Leila 
Hel ler” Qa le re ya sı Nyu-Yor kun 568 
West 25th St reet ün va nın da yer lə şir.

Aida Mahmudovanın Nyu-Yorkda “Yan 
keçərkən...” adlı fərdi sərgisi açılacaq

Argentina xoş günündə sevincini 
Azərbaycan xalqı ilə bölüşür
Mayın 26-da Beynəlx-

alq Muğam Mərkəz-
ində Argentinanın 
A z ə r b a y c a n d a k ı 

səfi rliyinin təşkilatçılığı ilə bu 
ölkənin milli bayramına həsr 
edilmiş tədbir keçirilib. AzərTAc 
xəbər verir ki, mərasimdə Azər-
baycanın və Argentinanın Dövlət 
himnləri səsləndirilib.

Tədbirdə çıxış edən Argenti-
nanın səfi ri Karlos Dante Riva 
ölkələr arasındakı dostluq müna-
sibətlərindən söhbət açıb. Bildirib 
ki, belə tədbirlərin təşkili hər iki 
xalq arasında əlaqələri daha da 
genişləndirir. Səfi r Argentinanın 
xoş günündə sevincini Azər-
baycan xalqı ilə bölüşdüyündən 
qürur duyduğunu deyib.

Qeyd edilib ki, iki ay sonra Müa-
sir İncəsənət Muzeyində beş argen-
tinalı rəssamın oyma üslubunda əl 
işlərindən ibarət sərginin açılması və 
ilin sonunadək iki yazıçının kitabının 

Azərbaycanda təqdimatının keçir-
ilməsi planlaşdırılır.

Xarici işlər nazirinin müavini Na-
dir Hüseynov Azərbaycan xalqının 
hər zaman dost Argentinanın yanın-
da olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliy-
ini ilk tanıyanlardan biri Argentina 

olub. Ölkələr arasında əsası Ulu 
Öndər Heydər Əliyev tərəfi ndən qo-
yulan dostluq əlaqələri Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfi ndən 
uğurla davam etdirilir.

Sonda Azərbaycan incəsənət usta-
larının ifasında Argentina bəstəkar-
larının əsərləri təqdim olunub.

Skripkaçı Elvin Qəniyevin iştirakı ilə 
klassik musiqi gecəsi keçiriləcək

İ
yu nun 10-da Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də klas sik mu si qi ge cə si ke çi ri lə cək. 
Kon sert də gənc vir tuoz sk rip ka ifa çı-
sı El vin Qə ni yev Ni ya zi adı na sim fo-

nik or kest rin mü şa yiəti ilə çı xış edə cək. 
Hey dər Əli yev Mər kə zin dən Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Fəx rəd din Kə ri mo vun di ri jor lu ğu ilə bir 
saata dək da vam edə cək proq ram da El vin 
Qə ni yev ta ma şa çı la ra gör kəm li rus bəs tə ka rı Pyotr Çay kovs ki nin sk rip-
ka üçün kon ser ti ni və di gər əsər lə ri təq dim edə cək.

El vin Qə ni yev 1997-ci il no yab rın 25-də An ka ra da mu si qi çi ailə sin də 
dün ya ya gə lib. Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Sər vər Qə ni ye vin nə və si olan 
El vin beş ya şın dan sk rip ka da ifa et mə yə baş la yıb. O, Bil kənt Uni ver si te ti 
nəz din də ki Mu si qi Mək tə bi ni bi ti rib. İs te dad lı sk rip ka çı 2006-cı il də Mosk-
va da ke çi ril miş “Klas sik irs” bey nəl xalq mü sa bi qə sin də bi rin ci lik, 2007-ci 
il də sk rip ka çı lar ara sın da Gül den Tu ra lı adı na mü sa bi qə də bi rin ci lik və 
türk bəs tə ka rın əsə ri ni ən yax şı ifa ya gö rə xü su si mü ka fat qa za nıb.

2008-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti İl ham Əli ye vin mü-
va fi q Sə rən ca mı ilə El vin Qə ni ye vin adı Azər bay ca nın gənc is te dad la-
rı nın “Qı zıl ki ta bı”na sa lı nıb və o, Pre zi dent tə qaüdü nə la yiq gö rü lüb.

Vir tuoz sk rip ka ifa çı sı, həm çi nin Pol şa da gənc sk rip ka çı la rın K.Li pins-
ki və Q.Ven yavs ki adı na XI bey nəl xalq mü sa bi qə si nin (2009), İs pa ni ya da 
ke çi ri lən “Mad rid ge cə lə ri” II bey nəl xalq mü sa bi qə-fes ti va lın, İs veç rə-
də gənc mu si qi çi lə rin P.Çay kovs ki adı na VII bey nəl xalq mü sa bi qə si nin 
(2012), D.Oyst rax adı na Mosk va bey nəl xalq mü sa bi qə si nin (2013) laure-
atı olub. 2010-cu il də isə Ro ma Pa pa sı El vin Qə ni ye vi or den lə təl tif edib.

Gənc is te dad lı mu si qi çi dün ya nın bir çox öl kə lə rin də müx tə lif nü fuz-
lu or kestr lər lə bir gə, Vla di mir Spi va kov, Yu ri Baş met, Rauf Ab dul la yev, 
Gü rer Ay kal, Erol Er dinç, Vla di mir Fe do se yev, Sər vər Qə ni yev, Tey mur 
Göy ça yev, İşın Me tin və di gər gör kəm li di ri jor la rın ida rə çi li yi ilə çı xış 
edib. O, Azər bay can, Ru si ya, Fran sa, Al ma ni ya, Yu na nıs tan, Pol şa, İs-
veç rə, Be la rus və di gər öl kə lər də ke çi ri lən bir sı ra nü fuz lu bey nəl xalq 
fes ti val lar da iş ti rak edib. Avst ri ya, Fran sa, İs veç rə, Azər bay can, Ru si ya, 
İs pa ni ya, Gür cüs tan, Al ba ni ya, Qa za xıs tan, Bö yük Bri ta ni ya, Bel çi ka, Çe-
xi ya, Nor veç, Be la rus, Al ma ni ya, İta li ya və Mi sir də so lo kon sert lər ve rib.

“Ulduza bənzər” adlı xeyriyyə konserti

İ
yu nun 1-də Uşaq la rın Bey nəl xalq Mü-
da fi əsi Gü nü mü na si bə ti lə Hey dər 
Əli yev Sa ra yın da “Ul du za bən zər” ad-
lı xey riy yə kon ser ti ke çi ri lə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, səh nə yə xalq 
ul duz la rı və on la rın ki çil dil miş ob raz la rı 
qis min də uşaq lar çı xa caq lar. Ki çik ul duz-
lar oxu ya caq, səh nə per for man sı nü ma yiş 
et di rə cək lər. Mün sifl  ər he yə ti isə uşaq la-
rın ul duz ob ra zı nı qiy mət lən di rə rək mü ka fat lan dı rı la caq lar.

Braziliya parlamentində 
Azərbaycan mətbəxi təqdim edilib
Azərbaycanın Braziliya-

dakı səfi rliyi tərəfi ndən 
Braziliya Milli Kon-
qresində (parlamentin-

də) Azərbaycan milli yeməkləri-
nin təqdimatı keçirilib. Məqsəd 
Azərbaycan mətbəxinin Brazili-
yada tanıdılması olub. Bu barədə 
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidməti məlumat verilib.

Azərbaycan Milli Kulinariya 
Assosiasiyasının üzvü, tanınmış 
aşpaz Ziya Şahbazov tərəfi ndən 

manqal salatı, qutab, şah plov, 
ləvəngi, paxlava və Azərbaycanın 
digər məşhur mətbəx nümunələri 
hazırlanıb.

Tədbirdə Azərbaycanın bu 
ölkədəki səfi ri Elnur Sultanov, Bra-
ziliya Senatında və Deputatlar Pal-
atasında Braziliya–Azərbaycan par-
lamentlərarası dostluq qruplarının 
prezidentləri Kristovam Buarke və 
Klaudio Kajado, habelə parlamen-
tin çoxsaylı üzvləri iştirak ediblər.

Azərbaycan milli yeməkləri ilə 
tanışlıq braziliyalı parlamenta-
rilərdə milli mətbəximizin zəngin-
liyi barədə əyani təsəvvür və xoş 
təəssürat yaradıb.

Təqdimat keçirilən zalın qarşısın-
da Azərbaycana həsr olunmuş ba-
nerlər quraşdırılıb və iştirakçılara 
ölkəmizin zəngin mədəniyyəti və 
mətbəxinə dair portuqal dilində 
jurnallar paylanılıb.



(Əv və li ötən sa yları mız da)

Rza şahın doktor Məhəmməd 
Müsəddiqin şərəfi nə ziyafəti 

Vaxt keç di, mə la hət li sə si olan 
bu dər viş hər bi his sə də əs gər lə-
rin müəz zi ni ol du. Bir müd dət-
dən son ra Rza hər bi his sə yə baş 
çək mə yə gə lər kən onu qar şı la maq 
üçün ha zır lan mış ni za mi proq ra-
ma əsa sən hə min dər viş uca səs lə 
oxu ma ğa baş la yır. Rza nın onun 
sə sin dən xo şu gə lir və dər hal üzü-
nə tə bəs süm qo nur. Rza nın üzün-
də bu xoş əh va lı gö rən hər bi his sə 
ko man di ri irə li ye ri yə rək de yir:

- Bu hə min dər viş dir... 
Rza gü lə-gü lə onun əh va lı nı xə-

bər alır. Dər viş də öz növ bə sin də 
irə li ye ri yə rək, özü nün ye ni əs gər 
hə ya tın dan ra zı lıq edir və bu nun-
la bağ lı bir beyt di li nə gə ti rir:

Pa la nın bərk li yi nə nə şərh ve rim, 
 biz onun al tın da
Elə ya ra lan mı şıq ki,
 bun dan be tə ri ol mur.
Rza onun bu söz lə ri nə xey li gü-

lür və is tə yir çı xa rıb ona ənam 
ver sin. An caq dər viş (əs gər) im ti-
na edə rək:

- Ənam is tə mi rəm, - de yir. - Mən 
hər bi his sə yə gəl di yim gün dən 
doy mu ram, hə mi şə ya rıac olu ram. 
Əgər müm kün sə, gös tə riş ve rin ki, 
mə nim ye mə yi mi ar tır sın lar. 

Rza Əli xa na tə rəf çev ri lə rək:
- Bu pe dər sux tə müf tə xor lu ğa 

adət edib, - de yir, - baş qa la rı nın 
ma lın, haq qın ye mək onun ikin-
ci adə ti olub, pa yı nı iki də fə, əgər 
doy ma sa üç də fə ar tı rın!

Be lə lik lə, hə min dər viş xid mət-
də qal dı, son ra lar ça vuş rüt bə si nə-
dək yük səl di. 

Rza uşaq lıq dan çə tin lik və mə-
şəq qət gör dü yü nə gö rə is raf çı lı ğa 
yol ver məz di, bax ma ya raq ki, o, 
öl kə nin şa hı idi və ma liy yə ba xı-
mın dan və ziy yə ti miz yax şı idi, 
bu nun la be lə ye nə də evin xər ci-
ni he sab la yır dı; hətt  a qənd, şə kər, 
yağ, dü yü də nor ma ilə alı nır dı, 
ne cə de yər lər, yağ dan tük çə kir di. 
Rza nın döv rün də şə hər mey dan-
la rın da onun hey kə li nin qu rul-
ma sı adət şək li ni al mış dı. Rza ha-
ki miy yə tə gə lə nə qə dər Teh ran da 
yal nız Nəs rəd din şa hın hey kə li 
var idi. Onu da xa ri ci lər tök müş-
dü lər, la kin Rza nın za ma nın da 
İran hey kəl tə raş la rı onun mü cəs-
sə mə si ni tök mə yə gi riş di lər. 

Şə hər lə rin bü tün əsas mey dan-
la rın da Rza nın və onun nəs li nin 
hey kə li nin qu rul ma sı or du ge ne-
ral la rı və os tan dar lar üçün şə rəfl  i 
bir işə çev ril miş di. San ki öl kə də 
bu iş üz rə ya rış ge dir di. 

(Qeyd: Şah ta rix də ki bü tün dik ta-
tor lar ki mi hərb çi lə ri yal taq və oğ ru ya 
çe vir miş, on la rı za lım və zü lüm kar 
elə miş di. Qus tav Le bon düz ya zır dı: 
“Hərb çi lər aşa ğı rüt bə də yal taq və ri-
ya kar, yu xa rı rüt bə də isə ci na yət kar 
və zülm kar olur lar”). 

Bir də fə bir lik də Ça lus şə hə ri-
nə ge dir dik. Şə hər me ri xe yir xah 
məq səd lə Rza dan şə hə rin əsas 
mey da nın da onun hey kə li ni qoy-
maq üçün ica zə is tə di.

Rza so ruş du:
- Bu işə nə qə dər pul xərc lə nə cək? 
Şə hər me ri:
- Beş min tü mən həc min də, - de di.
Rza gü lüb:
- Əgər bu pu lu mə nim özü mə 

ver sə niz, - de di, - öm rü mün axı rı-
na can si zin şə hə rin zin mey da nın-
da aya qüs tə da ya na ram.

Bir vaxt lar tünd xa rak ter li olan Rza 
in di za ra fat cıl bir ada ma çev ril miş di. 
(Əl bətt  ə, bə zən əsə bi də olur du).

Hər hal da mən Rza nı iti rən dən 
son ra öm rü mü onun la bağ lı acı və 
şi rin xa ti rə lər içə ri sin də ke çi ri rəm.

(Qeyd: Ta cül mü lük xa nım Rza şa-
hın ölü mün dən son ra Rza nın xa ti-
rə lə ri ilə ya şa ya-ya şa ya bir ne çə də fə 
rəs mi və qey ri-rəs mi iz di va ca gir miş-
di. Onun so nun cu rəs mi əri nin adı 
Mə lik pu re idi. Bu adam bir müd dət 
Mə həm mədr za nın ana sı ilə ya şa dıq-
dan son ra sa ray dan xa ric olun du. 
Mə lik pu re Fir dov si xi ya ba nın da (Rə-
him pur av to mo bil sər gi si) av to mo bil-
lə rin ikin ci əl dən al ğı-sat qı sı ilə məş-
ğul olur du.Mə həm mədr za re ji mi nin 
son la rın da onun baş qa bir əy lən cə si 
in di ki İrəm par kın da ca du gər Rə hi-
mə li Xür rəm mülk lə ol muş du.) 

Rza öl kə şa hı ol ma sı na bax-
ma ya raq, sa də hər bi ge yim də 

gə zir di. Onun sev di yi qəh və-
yi rəng idi. Hə mi şə qəh və-
yi köy nək, sü va ri şal va rı na 
bən zə yən qa li fe ge yi nər di. 
Ayaq qa bı sı hün dür da ban 
olur, qı lın cı be li nə çəp bağ-

la yır, ba şı na kep ka qo-
yur du. Ya taq ota ğın-

da tax tı mız ol sa da, 
Rza yer də yat ma ğa 
üs tün lük ve rir di. 

O, ağa ca, gü lə, ota föv qə la də hə-
vəs gös tə rir di. Biz Səəda bad kən di ni 
alan da ora da to yuq və quş sax la yır dı-
lar, bu na gö rə ca maat Səəda ba dı quş, 
ya da to yuq kən di ad lan dı rır dı. Rza 
ora nı zi bil lik dən tə miz lət di və to yuq-
sax la yan la rı ça ğı rıb gös tə riş ver di ki, 
hə min yer də çi nar, kük nar, şam, sö-
yüd və s. ağac lar ək sin lər. Rza Səəda-
ba dı çox se vir di və is təyr di ki, ora dan 
İs veç rə tu nel lə ri ki mi bir tu nel çə kib, 
Teh ra nı bir ba şa Səəda bad dan öl kə-
nin şi ma lı ilə bir ləş dir sin. 

Hər il Səəda ba dın bağ la rı nın 
bir his sə si ni alır, onu öz Səəda bad 
mül kü nə əla və edir di. Ba ğı içə ri-
dən də gö zəl ləş di rir di. 

(Qeyd: Rza şa hın mülk al maq üsu-
lu nun dün ya da bən zə ri yox idi. Sa tı-
cı qüd rət sa hi bi nə öz mül kü nü ikiəl li 
təq dim edir di. Fər man fər Rza şa hın 
müami lə si nin adı nı ”Mmə nal” qoy-
muş du, yə ni xalq öz mül kü-ma lı nı Rza 
şa ha ver mə li və na lə et mə mə li idi). 

Səəda bad Teh ran dan 9 km ara lı da 
idi. Çox sə fa lı və xoş ab-ha va lı bir yer 
idi. Rza nın sa ra yı ilə Mə həm mədr za-
nın qə rar ga hı ara sın da 1 km mə sa fə 
var dı. Səəda bad tək cə bir səl tə nət sa-
ra yı de yil di. O, sa ray lar komp lek si 
idi. Rza ha ki miy yə ti bo yun ca mə nim 
üçün və öv lad la rı mız üçün ya xın da 
və uzaq da bir ne çə qəsr tik miş di. 

Son ra lar oğ lum (Mə həm məd-
rza) da di gər iqa mət gah lar, o cüm-
lə dən Şah naz üçün (əziz nə vəm) 
ki çik bir sa ray tik dir di. 

Rza nın bu ra da bir dəf tər xa na sı da 
var dı. Səəda ba dın Ağ sa ra yı nın zal-
la rın dan da ha çox ki çik sü ni göl lə ri 
diq qə ti cəlb edir di. On la rın gö zəl, 
sə fa lı və se vinc bəxş edən mən zə rə-
lə ri ürə yi iki qat açır dı. Rza son ra dan 
mə nim ra zı lı ğım la ev lən sə də, mən 
ona İs mət lə Tu ra nı Səəda ba da gə tir-
mə yə ica zə ver mə dim. Mən Rza nın 
bi rin ci ar va dı idim, onun la ni ka ha 
gi rən də bil mir dim ki, o gü nün bi rin-

də or du ko man da nı, son ra dö nüb 
şah ola caq. Ək si nə, İra nın hər ye rin də 
ba şı po zuq luq hökm sü rən o böh ran-
lı və hərc-mərc lik şə raitin də ka zak lar 
sər həd lər də, kənd lər də, qə sə bə lər də 
ya ğı və düş mən tay fa lar la dö yüş lər-
də şə hid olur du lar. Mən hər an ölüm 
xə bə ri gə lə bi lən bir ki şi yə ərə get miş-
dim. Hətt  a öl kə nin pay tax tı olan Teh-
ran şə hə rin də də əm niy yət yox idi, 
ka zak la rın xey li his sə si yol kə sən lər lə, 
ca hil lər lə, oğ ru lar la, xi lafk  ar lar la qar-
şı laş ma da öl dü rül müş dü lər. 

Teh ran da qar ma qa rı şıq lıq o həd də 
çat mış dı ki, Ça la mey dan ki mi bə zi 
mə həl lə lər ta ma mi lə oğ ru və qul-
dur la rın əlin də idi. Hətt  a ka zak və 
pat rul lar da o tə rə fə üz tut ma ğa qor-
xur du lar. Mən o gün lər də Rza nın 
hə yat yol da şı ol muş dum ki, o, ka zak 
evin dən maaş al ma lı idi, la kin ala bil-
mir di, bu na gö rə də ata mın ma liy yə 
yar dı mı na möh tac idik. 

Bu na gö rə də Rza nın qüd rət və 
şöv kət sa hi bi ol du ğu gün lər də onun 
ye ni ar vad la rı na mə nim və öv lad la-
rı mın ya şa dı ğı mə həl lə də yer ver mə-
mək hü qu qum var dı. Mən əri mi se-
vir dim və tut ağa cı nı sil kə lə mək üçün 
onun bi zim evi mi zə gə lər kən ara-
mız da kı o bi rin ci gö rü şü in di yə dək 
unut mu ram. Mə nim ən pis xa ti rəm 
Rza nın öl kə dən zo rən çı xa rıl ma sı və 
bi zim ay rı düş mə yi miz olub. Mən ilk 
vaxt lar Rza ilə xa ri cə get dim, la kin 
son ra dan onu tən ha qo yub öl kə yə 
qa yıt ma ğa məc bur ol dum. Sə bəb nə 
ol du? Qoy onu da izah edim...

Ana olan lar bi lir lər ki, on la rın 
bir ar zu su var, o da ər lə ri nin və 
öv lad la rı nın ya nın da ol maq. La-
kin vaxt gə lən də, on lar dan bi ri ni, 
yə ni ya əri, ya da öv lad la rı seç mək 
qar şı sın da qa lan da bil mir lər nə et-
sin lər... Rza ilə öl kə dən ge dən dən 
son ra gör düm ki, Mə həm mədr za-
sız bir an be lə sa kit ola bil mi rəm.

Mə həm mədr za o yaş da, yə ni nov-
ca van vax tın da şah ol muş du. Elə bir 
məm lə kə tin şa hı ki, mütt  ə fi q lər tə-
rə fi n dən iş ğal olun muş du. O za man 
İran da şə rait çox böh ran lı, qor xu lu və 
həs sas idi. Mən daim fi  kir lə şir dim ki, 
gö rə sən, Mə həm mədr za in di nə və-
ziy yət də dir, nə iş gö rür. Mə nim gün-
dən-gü nə ar tan iz ti ra bı mı, ni ga ran-
çı lı ğı mı gö rən Rza özü mə nim İra na 
qa yıt ma ğı ma gös tə riş ver di. Mən İra-
na qa yıt dım və on dan son ra bir da ha 
Rza nı gör mə dim. Bi zim gö rü şü müz, 
yə qin ki, bir də qi ya mət gü nü ola caq. 

İra nın iş ğa lı və Rza şa hın 
sür gü nü

1320-ci ilin şəh ri vər ayı nın 3-də 
dü şən bə (25 av qust 1941) gü nü mən 
qəsr ha ma mın da olan vaxt Mə şə di 
Zəh ra höv lə nak hal da içə ri da xil ol-
du və Teh ran ra diosun dan eşit di yi 
xə bə ri hey rət və qor xu için də bi zə 
çat dır dı. De di ki, mütt  ə fi q lə rin qüv-
və lə ri İra na hü cum edib və sər həd 
böl gə lə ri ni bom bard man elə yib. Əl-
bətt  ə, bir ne çə ay əv vəl Rza xü su si 
söh bət lər dən bi rin də de miş di ki, 

in gi lis lər İra nın bi tə rəfl  ik dən çı xa-
raq, Al ma ni ya ya mü ha ri bə elan et-
mə si üçün ona təz yiq edir lər. 1320-
ci il şəh ri vər ayı nın 3-də (25 av qust 
1941) baş ve rən ma cə ra nın da va mı-
nı da nış maz dan ön cə de yim ki, in-
gi lis lər İra nı al man lar la ya xın lıq da 
itt  i ham edir di lər. İn gi lis lə rin, amer-
kan la rın və di gər mütt  ə fi q güc lə rin 
İra na hü cum et mə si nin təh ri ke di ci 
sə bəb lə rin dən bi ri Hit le rin təb li ğat 
na zi ri Göb bel sin şərh lə ri ol muş du. 
O, mütt  ə fi q qüv və lər İra na hü cum 
et məz dən bir həf tə ön cə ra dio va si-
tə si ilə çı xış edə rək de miş di: “Biz 6 
həf tə dən son ra Qaf qaz yo luy la İra-
na ça ta ca ğıq!”

.. Bən də niz in di bi rin ci də fə ta rix-
çi lər üçün bə yan edir ki, Rza məm-
lə kə ti qo ru maq, öl kə nin iş ğa lı nın 
qar şı sı nı al maq üçün al man təə bə lə-
ri ni öl kə dən çı xar ma ğa, mütt  ə fi q lə-
rə Fars kör fə zin də ki Şah pur (in di ki 
imam Xo mey ni li ma nı) li ma nı va si-
tə si lə İran də mir yo lun dan is ti fa də 
et mək lə güc və lə va zi ma tı türk mən 
səh ra sın da kı Şah li ma nı na (Ma zan-
da ran də ni zi nin şər qi) çat dır ma ğa 
ica zə ver mə yə ha zır idi. Bu ra da ki çik 
bir iza hat ve rim, 1317-ci il də (1938) 
açı lı şı nı Rza şah hə ya ta ke çir di yi İran 
də mir yol şə bə kə si Fars kör fə zin də ki 
Şah pur li ma nı ilə Ma zan da ran də ni-
zi nin kə na rın da kı türk mən səh ra sın-
da yer lə şən Şah (bu gün kü türk mən 
li ma nı) li ma nı nı bir ləş di rir di. 1308-
1320-ci il lər  (1929-1941) ara sın da 
İran da al man, ma car, çex, slo vak, 
Uk ray na şir kət lə ri fəaliy yət gös tə rir-
di. On la rın ba şın da isə Si mens-Alg-
min, Elekt ri te - A.İ.G. ki mi nə həng 
al man kom pa ni ya la rı nın dur du ğu-
nu xü su si qeyd et mə li yəm. Al ma-
ni ya o za man bö yük sə na ye döv lə ti 
idi, onun sə na ye si gün bə gün tə rəq qi 
edir, öz tex no lo ji nailiy yə ti ilə bü tün 
dün ya nı qa baq la yır dı. 

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

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

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

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Rza şahın doktor Məhəmməd 

Rza öl kə şa hı ol ma sı na bax-
ma ya raq, sa də hər bi ge yim də 

gə zir di. Onun sev di yi qəh və-
yi rəng idi. Hə mi şə qəh və-
yi köy nək, sü va ri şal va rı na 
bən zə yən qa li fe ge yi nər di. 
Ayaq qa bı sı hün dür da ban 
olur, qı lın cı be li nə çəp bağ-

la yır, ba şı na kep ka qo-
yur du. Ya taq ota ğın-

da tax tı mız ol sa da, 
Rza yer də yat ma ğa 
üs tün lük ve rir di. 

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

Mə həm məd Rza nın hə yat yol da şı Fə rəh Pəh-
lə vi öz ad-sa nı na və fəaliy yə ti nə gö rə həm 
öl kə için də, həm də xa ric də bö yük nü fuz 
sa hi bi idi. Rza şa hın hə yat yol da şı, Mə-
həm məd Rza nın ana sı Ba nu 

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 

(Azər bay can di lin də ilk də fə)(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

Al man sə na ye si nə qə dər güc lə-
nir di sə, İran da al man la rın iq ti sa di 
fəaliy yət lə ri də bir o qə dər ge niş lə-
nir, ye ni-ye ni sa hə lə ri əha tə et mə yə 
baş la yır dı. Tam tə biidir ki, al man 
şir kət lə ri nin fəaliy yə ti nin ge niş lən-
mə si İran da al man mü tə xəs sis lə-
ri nin və on la rın ailə üzv lə ri nin də 
sa yı nın art ma sı na sə bəb olur du. 
Mə sə lən, ya dım da dır ki, Şa hi də (in-
di ki Qaim şəhr də) Rza bir to xu cu-
luq fab ri ki nin, teks til kom bi na tı nın 
ti kil mə si nə gös tə riş ver miş di.

Bu fab rik lə rin mü tə xəs sis lə ri al-
man lar idi lər. On lar ailə üzv lə ri ilə 
bir gə hə min fab ri kin ya xın lı ğın da ya-
şa yır dı lar. Bu na gö rə də yer li adam lar 
şə hə rin hə min his sə si nə “al man mə-
həl lə si” de yir di lər. İn gil tə rə nin Teh-
ran da kı bö yük el çi si ser Rid Bu lard 
hə min mə sə lə ni əl də dəs tə vuz edib, 
də fə lər lə sa ra ya gəl miş, Rza nın üs tü nə 
dü şüb al man la rın İran da kı fəaliy yə ti-
nin, on la rın ca sus luq əməl lə ri nin ge niş 
ol du ğu nu onun diq qə ti nə çat dı ra raq, 
bu işin çox təh lü kə li ol du ğu nu və İn-
gil tə rə ni na ra hat et di yi ni bil dir miş-
di. Rza nə qə dər bu al man la rın hər bi 
fəali yə ti nin ol ma dı ğı nı, İran döv lə ti nə 
xid mət et dik lə ri ni, fab rik lər də tex ni ki 
iş çi ki mi ça lış dıq la rı nı söy lə sə də, Bu-
lard ona qu laq as mır, öz de di yin də is-
rar edir di. Mə lum idi ki, İn gil tə rə İra na 
hər bi mü da xi lə üçün bə ha nə ax ta rır. 

Mə nim ya dım da Rza nın çap olun-
ma mış bə zi xa ti rə lə ri qa lıb. Hə min 
xa ti rə lə rin bə zi lə rin də İra nın iş ğa lın-
dan da nı şı lır, mən on la rın bir qis mi ni 
oxu cu la ra təq dim et mək is tə yi rəm.

Rza şa hın xa ti rə lə ri
Bu gün 1320-ci ilin mehr ayı nın 

12-dir (4 okt yab r 1941). Sə hər tez dən 
İn gil tə rə nin fov qə la də sə fi  ri əv vəl ki 
xa hi şi ilə ya nı ma gəl di və Qaf qaz da-
kı mü ha ri bə ba rə də bir qə dər söh bət 
et di. De dim ki, mən də olan mə lu-
ma ta gö rə, mü ha ri bə hə lə Qaf qa za 
çat ma yıb. Bu lard ye ni dən “nə üçün 
çat ma yıb?” de yə əsə bi hal da xə bər 
al dı. O, Çör çi lin “al man dö yüş çü lə ri 
tə rə fi n dən so vet qo şun la rı nın məhv 
edil di yi təq dir də di gər mütt  ə fi q döv-
lət lə rin qə lə bə yə heç bir ümid ola bil-
məz” fi k ri ni xü su si qa bart dı. Əla və 
et di ki, Çör çil Hit le rin bir zər bə ilə 
İn gil tə rə ni və onun mütt  ə fi q lə ri ni 
dar ma da ğın edə bi lə cə yi ni de yib.

Bu lar dın bu söz lə rin dən xo şum 
gəl mə di. Söh bə tin möv zu su nu də-
yiş dim. Bu lard ye ni dən əv vəl ki 
söh bə tin üzə ri nə qa yıt dı və de di:

- İn di İn gil tə rə döv lə ti nin ən 
əsas məq sə di so vet lə rə kö mək et-
mək dir və bu tə ci li kö mə yi çat dır-
maq üçün üç yo lu muz var. 

Bi rin ci Vla di vos tok yo lu dur. 
Am ma bu yol dər də dər man de yil, 
çün ki həm uzaq dır, həm də Al ma-
ni ya nın əsas mütt  əfi qi olan Ya po-
ni ya nın ya xın lı ğın dan ke çir. 

İkin ci yol Ar xan gelsk yo lu dur, la kin 
o da ilin al tı ayı ər zin də buz bağ la dı-
ğın dan, ona da bel bağ la maq müm kün 

de yil. Üçün cü sü, İran yo lu dur ki, bu, 
ən yax şı və ən ra hat yol dur. Mütt  ə fi q-
lər hər bi qüv və lə ri, ge yim, ər zaq, eh ti-
yat his sə lə ri və di gər mad di yar dım la rı 
Fars kör fə zin də gə mi lər dən bo şal dıb, 
ora dan də mir yo lu va si tə si lə Ma zan da-
ran də ni zi nə, Ma zan da ran də ni zin dən 
isə ye ni dən gə mi lər va si tə si lə Vol qa 
ça yı na, As tar xan və Ba kı li man la rı na 
çat dı ra bi lər lər. Bu söz lər dən Bu lar dın 
əsas məq sə di ay dın olur du: o, bi zim 
bi tə rəfl  i yi mi zə son ver mək, bi zi al man-
lar la mü ha ri bə yə cəlb et mək is tə yir di. 

Mən ye ni dən İra nın bi tə rəf möv-
qe yi ni Bu lar dın diq qə ti nə çat dır-
dım. O da ca va bın da de di ki, cəb-
hə lər də elə bir və ziy yət ya ra nıb ki, 
bi tə rəfl  i yin heç bir mə na sı yox dur, 
İran ya Al ma ni ya ya, ya da mütt  ə-
fi q lə rə mü ha ri bə elan et mə li dir.

Rza şa hın 1320-ci il mehr ayı nın 
13-də (5 okt yab r 1941) apar dı ğı qeyd:

“Bu gün ABŞ döv lə ti nin föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri Dri fus bi zi şə-
rəfl  ən dir di və bir mə sə lə ni izah et di. 
Onun gö rüş də məq sə di in gi lis həm-
ka rı nın de dik lə ri ni təs diq lə mək və 
bi zi mü ha ri bə elan et mə yə məc bur 
et mək idi. Mən mə sə lə ni be lə gö rən-
də gü nün ikin ci ya rı sın da al man sə fi -
ri ni ça ğırt dır dım. O, xa ri ci iş lər na zi ri 
və tər cü mə çi ilə gəl di. Mən in gi lis və 
Ame ri ka sə fi r lə ri nin təz yiq lə ri ba rə-
də ona mə lu mat ver dim və cəb hə də-
ki və ziy yə ti öy rən dim.

Al man sə fi  ri mü ha ri bə yə aid son 
xə bər lə ri mə nə çat dır dı və xə ri tə 
üzə rin də al man qüv və lə ri nin hü-
cum tra yek to ri ya sı nı gös tər di, ni şan 
qoy du. An la dım ki, və ziy yət al man-
la rın xey ri nə dir. Xa ri ci iş lər na zi ri-
nə gös tə riş ver dim ki, Ame ri ka və 
İn gil tə rə sə fi r lə ri ilə gö rüş lə ri tə xi rə 
sal sın. Son da əla və et dim ki, vax tı 
ça tan da özüm xə bər ve rə cə yəm”.

Rza şa hın mehr ayı nın 15-də ki (7 
ok tyab r) qey di:

“Bu gün ya nı ma So vet İtt  i fa qı nın 
sə fi  ri gəl di. Özü ilə 1921-ci il də İran la 
So vet İtt  i fa qı ara sın da bağ lan mış mü-
qavi lə nin də bir nüs xə si ni gə tir miş-
di. Onun söh bə ti nin məğ zi 1921-ci 
il mü qa vi lə si nə əsa sən hər han sı bir 

döv lə tin İra na mü da xi lə et di yi və bu 
za man So vet İtt  i fa qı üçün təh lü kə ya-
ran dı ğı hal da, So vet İtt  i fa qı nın İra na 
qo şun ye rit mək hü qu qu nun ol ma sı 
fi  kir lə ri ni nə zə rə çat dır maq idi. 

(Qeyd: İran döv lə ti ilə So vet İt-
ti fa qı ara sın da 1321-ci il fər vər din 
ayı nın 26-da (15 ap re l 1942) bağ-
lan mış mü qa vi lə nin 6-cı fəs lin də 
de yi lir: “Bu mü qavi lə ni im za la-
yan tə rəfl  ər ra zı lı ğa gə lir lər ki, 
üçün cü öl kə lər mü da xi lə yo lu ilə 
İran əra zi sin də qəsb kar lıq si ya sə-
ti nə əl at maq, hər bi hü cum za-
ma nı İran tor pa ğın dan Ru si ya 
əley hi nə is ti fa də et mək, So vet 
İtt  i fa qı nın sər həd lə ri nə təh lü kə 
ya rat maq, ya xud mütt  ə fi q lə ri 
təh did et mək fi k ri nə düş sə lər 
və əgər İran hö ku mə ti So vet 
Ru si ya döv lə ti nə qar şı təh lü-
kə ni dəf et məz sə, So vet döv-
lə ti nin öz qo şu nu nu İran tor-
pa ğı na ye rit mə yə və la zı mı 
mü da fi ə təd bir lər ni gör mə yə 
haq qı ola caq. So vet Ru si ya-
sı döv lə ti təh lü kə ni ara dan 
qal dır dıqdan dər hal son ra 
öz qo şu nu nu İran dan xa-
ric et mək və zi fə si ni öh də-
si nə gö tü rür.) 

So ruş dum ki, han sı üçün-
cü döv lə tin İran əra zi si nə da xil ol-
ma sı So vet İtt  i fa qı nı təh lü kə siz lik 
ba xı mın dan na ra hat edib. Sə fi r:

- Al man lar!- de yə ca vab ver di.
De dim:
- İran da kı al man la rın ailə üzv-

lə ri ilə bir lik də sa yı min nə fər dən 
ar tıq de yil. Ne cə olur ki, nə həng  
Qı zıl Or du ya ma lik So vet İtt  i fa qı 
si lah sız, əli boş və bö yük ək sə riy-
yə ti qa dın və uşaq lar dan iba rət 
olan min nə fə ri özü üçün təh lü kə 
he sab edir? 

De mə yə sö zü ol ma dı. Əvə zin də 
bir xey li cə fən giy yat da nış dı, İran-
da ya şa yan al man la rın ca sus ol-
ma sı nı vur ğu la dı, bir ne çə nə fə rin 
adı nı çək di və on la rın ES-ES üz vü 
ol du ğu nu bil dir di. Ma yer ad lı bir 
nə fə rin İran da on la rın rəh bə ri ol-
du ğu nu da qeyd elə di.

Məq sə di bu bir ne çə al ma nın 
İra nın bi tə rəfl  i yi nə zər bə vur du-
ğu nu bil dir mək idi. O, İn gil tə rə 
və ABŞ sə fi r lə rin dən də da nış dı. 
Onun da nı şıq tər zin dən xo şum 
gəl mə di, de dim ki, bun dan son ra 
bir işi ol sa, yal nız xa ri ci iş lər na zi-
ri ilə əla qə sax la sın, sö zü nü xa ri ci 
iş lər na zi ri va si tə si lə mə nə çat dır-
sın. O, ge dər kən ədəb siz lik et di, 
söh bət lə rin dən ay dın olan hü cum 
möv zu su nu ye nə əla və elə di:

- Qı zıl Or du tez lik lə Hit le rin bur-
nu nu ova caq. Onun özü ilə bə ra bər 
mütt  ə fi q lə ri nin də bur nu ovu la caq. 

Rus lar da in gi lis lə rin, hətt  a ame-
ri ka lı la rın da dip lo ma ti ya sın dan 
əsər-əla mət yox idi: öz məq səd-
lə ri ni giz lə də bil mir di lər. Uşaq 
ki mi ürək lə rin də ola nı dil lə ri nə 
gə ti rir di lər. Nə isə... ümid edi rəm 
ki, cəb hə də və ziy yət Al ma ni ya nın 
xey ri nə ola caq”.

1320-ci ilin mehr ayı nın 20-də 
(12 okt yab r 1941) Rza şah ya zır dı:

“Bu gün Xa ri ci İş lər Na zir li yi 
va si tə si lə SS Rİ Xa ri ci İş lər Na zir-
li yi nin mək tu bu nu al dım. So vet 
rəs mi lə ri 12 sə hi fə lik bö yük bir na-
mə gön dər miş di lər. Ora da çox lu 

al man adı var idi ki, on lar hə-
min şəxs lə rin İran-

dan çı xa rıl ma sı nı 
tə ləb edir di lər. 
Al  ma ni  ya dan 
si lah alın ma sı-
na aid qə rar-
dad la rın da 
bə zi lə rin dən 
n a  r a  z ı  l ı q 
edi lir di. Pə-
d ə r  s ü x  t ə -
lə rin hər 
şey ba rə-
də zən gin 

m ə  l u  m a  t ı 
var idi. O 

za man on la-
rın ora da bir 
aləm ca sus-
la rı ol du ğu 
hal da, on lar 
al man ca-
sus la rın dan 
da nı şır dı lar. 
Mən ba şa dü-
şə bil mi rəm 
ne cə ol du ki, 
in gi lis lər və 
ame r i  ka  l ı  l ar 
al man la bir gə 
dö yü şə gir mə-
di lər, axı al man-
lar bol şe vik lər lə 
dö yü şür, kom-
mu niz min bü sa-
tı nı da ğıt maq is-

tə yir di lər”. 
(Qeyd: Eh ti mal ki, Rza şah mütt  ə-

fi q lə rin Teh ran da kı al man sə fi r li yin də 
ça lı şan gör kəm li ES-ES za bi ti Frans 
Ma ye rin İran dan çı xa rıl ma sı tə lə bi ni 
xa tır la dır. Frans Ma yer İra nın mütt  ə-
fi q lər tə rə fi n dən iş ğa lın dan son ra on-
la ra əsir düş dü).

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:
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ran dı ğı hal da, So vet İtt  i fa qı nın İra na 
qo şun ye rit mək hü qu qu nun ol ma sı 
fi  kir lə ri ni nə zə rə çat dır maq idi. 

(Qeyd: İran döv lə ti ilə So vet İt-
ti fa qı ara sın da 1321-ci il fər vər din 
ayı nın 26-da (15 ap re l 1942) bağ-
lan mış mü qa vi lə nin 6-cı fəs lin də 
de yi lir: “Bu mü qavi lə ni im za la-
yan tə rəfl  ər ra zı lı ğa gə lir lər ki, 
üçün cü öl kə lər mü da xi lə yo lu ilə 
İran əra zi sin də qəsb kar lıq si ya sə-
ti nə əl at maq, hər bi hü cum za-
ma nı İran tor pa ğın dan Ru si ya 
əley hi nə is ti fa də et mək, So vet 
İtt  i fa qı nın sər həd lə ri nə təh lü kə 
ya rat maq, ya xud mütt  ə fi q lə ri 
təh did et mək fi k ri nə düş sə lər 
və əgər İran hö ku mə ti So vet 
Ru si ya döv lə ti nə qar şı təh lü-
kə ni dəf et məz sə, So vet döv-
lə ti nin öz qo şu nu nu İran tor-
pa ğı na ye rit mə yə və la zı mı 
mü da fi ə təd bir lər ni gör mə yə 
haq qı ola caq. So vet Ru si ya-
sı döv lə ti təh lü kə ni ara dan 
qal dır dıqdan dər hal son ra 

Məq sə di bu bir ne çə al ma nın 
İra nın bi tə rəfl  i yi nə zər bə vur du-

li yi nin mək tu bu nu al dım. So vet 
rəs mi lə ri 12 sə hi fə lik bö yük bir na-
mə gön dər miş di lər. Ora da çox lu 

al man adı var idi ki, on lar hə-
min şəxs lə rin İran-

dan çı xa rıl ma sı nı 
tə ləb edir di lər. 
Al  ma ni  ya dan 
si lah alın ma sı-
na aid qə rar-
dad la rın da 
bə zi lə rin dən 
n a  r a  z ı  l ı q 
edi lir di. Pə-
d ə r  s ü x  t ə -
lə rin hər 
şey ba rə-
də zən gin 

m ə  l u  m a  t ı 
var idi. O 

za man on la-
rın ora da bir 
aləm ca sus-
la rı ol du ğu 
hal da, on lar 
al man ca-
sus la rın dan 
da nı şır dı lar. 
Mən ba şa dü-
şə bil mi rəm 
ne cə ol du ki, 
in gi lis lər və 
ame r i  ka  l ı  l ar 
al man la bir gə 
dö yü şə gir mə-
di lər, axı al man-
lar bol şe vik lər lə 
dö yü şür, kom-
mu niz min bü sa-
tı nı da ğıt maq is-

tə yir di lər”. 
(Qeyd: Eh ti mal ki, Rza şah mütt  ə-

döv lə tin İra na mü da xi lə et di yi və bu 
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Üzeyir HACIBƏYLİ

Kənd li nin bi ri buğ da sı nı, 
ba ra ma sı nı apa rıb ba-
zar da dəyər-dəymə zinə 
sa tıb bir dənə at, bir 

dənə eşşək və əy ninə də bir dəst 
pal tar alıb, evinə tərəf ge dir di...

Bir nəfər bəy bu nu gendən gör dü 
və təəc cüb elə di ki, kənd li nin həm 
atı var, həm də eşşə yi. Dal dan kənd-
liyə ya xın la şıb ba şı na elə bir qa paz 
sal dı ki, kənd li an caq bir saat dan 
son ra ayı la bil di və ayı lan dan son-
ra da ba xıb gör dü ki, eşşək yox dur.

Ya sa vul kənd li nin atı na ba xıb 
şi kayə tinə qu laq as dı, am ma şi-
kayət “haq qı”az ol du ğu na görə, 
kənd liyə bir neçə dənə qam çı çək-
di və de di:

- Bağ la atı nı bu ra da, get ət ra fı 
gəz, bəlkə eşşə yin ta pı la. 

Kənd li atı nı ya sa vu la tap şı rıb, 
eşşə yi ax tar ma ğa get di. Çox gəz di, 
çox do lan dı, hərçənd bə yin qa pı-
sın da bir eşşək gör dü ki, öz eşşə-
yinə çox ox şa yır dı, am ma o cürə 
şeylə ri fi k rinə gə tirməyə cürət 
eləmə di.

Və qa yıt dı ki, bəlkə ya sa vul 
bir kömək eləyə, am ma nə ya sa-
vul dan və nə at dan bir ni şan da 
görmə di.

Kənd li xo fa düş dü, elə bil di ki, 
bun lar ha mı sı yu xu dur. Onun 
üçün özü nü çim diklə di ki, ayıl sın, 
am ma gör dü ki, xeyr, yat ma yıb-
dır. 

Bi kef və bi da maq bir ça yın qı-
ra ğın da otu rub evinə qa yıt ma ğa 
uta nır dı. Gör dü ki, bir nəfər sa rıq-
lı gə lir. Kənd li du rub iki qat əyil di 
və yenə bi da maq ye rinə otur du. 

Sa rıq lı de di: 
- Nə dir ki, belə bi da maq san? 
Kənd li ağ la ya-ağ la ya əh va la tı 

nəql elə di. 
Sa rıq lı bu nun təzə li ba sı na 

diqqət ye ti rib de di: 
- Mən sənə əlac edərəm.
Ya zıq kənd li şad lı ğın dan 

bilmə di ki, nə qa yır sın, özü nü 
yıx dı sa rıq lı nın aya ğı na. Sa rıq lı 
de di:

- Sə nin atı nı da, eşşə yi ni də cin oğur-
la yıb dır və cin də sə nin bu li ba sın da-
dır. Ona görə bu li ba sı ov sun la maq la-
zım dır. Və il la ba şı na çox bə la lar gələr.

Kənd li cin adı nı eşidən ki mi də-
litək pal ta rı nı çı xar dıb tul la dı. Sa-
rıq lı bir dua oxu du və de di: 

- Bir qədər yat. 
On suz da it ki mi yo rul muş kənd li 

ba şı nı yerə qo yan ki mi yu xu bas dı və 
yu xu sun da gör dü ki, eşşə yi də, atı da 
ta pı lıb, kişnəyə-kişnəyə bu nun ya nı-
na ça pır lar. Kənd li se vin di yindən elə 
çı ğır dı ki, öz sə sinə oyan dı və oya nıb 
gör dü ki, nə sa rıq lı var, nə pal tar. 

Binə va nı dəhşət bas dı. Əlinə bir 
ço maq alıb özü nü qo ru ya-qo ru ya 
kən dinə ye tir di. Xalq yı ğı lıb de-
dilər ki, a ki şi, də li olub san nə dir? 
Lüt gə zib özü nü qo ru yur san?

De di:
- Atı mı oğur la dı lar, eşşə yi mi 

oğur la dı lar və pal tar la rı mı oğur-
la dı lar. İn di qor xu ram ki, özü mü 
də oğur la ya lar.

Məzhəkə
(he ka yə)



Pa şa ƏLİOĞ LU
(Əv və li ötən sa yı mız da)

Saib döv rün də şeirə, sə nə tə qiy mət 
ve ril mə mə sin dən şi ka yət edir. Sö-
zə, sə nə tə əhə miy yət ve ril mə yən də 
bir yer də bir şair ki mi onun özü nə 

də yər ve ril mə di yi ni tə bii sa yır:
Bur da söz qey di nə yox dur sa qa lan bir cə nə fər,
Bil ki, Saib, da ha kim sən tə ki in sa na ba xar?!.
Bu nun la bə ra bər o bi lir di ki, sə nə tə la qeyd 

olan lar onun şeiri nin şöh rə ti ni, alov sa çan mis-
ra la rı nın sə si ni ba tı ra bil mə yə cək lər:

Kül lə mə ni ört mək di lə yən sa də dil in san,
Çax maq da şı nı par ça la yan şö lə lə rim var.
Saib bü tün var lı ğı ilə ye ni lik çi şair idi, 

«şeirə ye ni mə na lar gə tir mi şəm»  – de yə 
fəxr edir di, əsər lə ri nin tə zə ol du ğu nu xü su-
si nə zə rə çarp dı rır dı:

Han sı gül şən də ki, Saib oxu yar ta zə qə zəl,
Or da bül bül su sar, hər kəl mə ona neş tər olar.
Mə lum ol du ğu ki mi, Saibin poezi ya alə mi nə 

gəl di yi vaxt lar da fars dil li poezi ya da poetik üs-
lu bun də yiş mə si pro se si ge dir di. «Hind səb ki» 
ad la nan ye ni üs lu bu XVI əs rin son la rı - XVII 
əs rin əv və lə rin də İran dan Hin dis ta na köç müş 
sə nət kar lar ya rat mış dı lar. Saib bu üs lu bun 
apa rı cı nü ma yən də si idi, fak ti ki ola raq onun 
for ma laş ma sın da əsas rol oy na mış dı və şeir lə-
rin də bun dan qü rur duy du ğu nu ya zır dı:

Bu tə zə səb ki ni Saib ne cə icad elə yib?
Gül ki mi ətr sa çır, duy sa lar əş ’a rın əgər.
Ye ni üs lu bu təb liğ edən sə nət kar əv vəl ki ki-

mi ya zan la rı, klas sik lə ri təq lid yo lu nu tu tan la rı 
tən qid edir di:

Nə qə dər təq lid ilə ey ni yo lu get mək olar?
Quş tə zə uç ma ğa baş lar sa, uzan maz sə fə ri.
Şair klas sik ədə biy ya tın po ten sial im kan la-

rı nı ye ni dən nə zər dən ke çir miş, ənə nə vi ob-
raz la ra ona qə dər mə lum ol ma yan ye ni ba xış 
bu ca ğın dan ya naş mış dır. O, ət raf mü hit də 
baş qa la rı nın gö rə bil mə di yi «qə ri bə gö zəl lik» 
ax ta rır dı. Şair ət raf da baş ve rən ha di sə və möv-
cud pred met lə rə qey ri-adi ba xı şı ilə fərq lə nən, 
adi şey lər də də qə ri bə lik gö rən sə nət kar idi. 
«Hind üs lu bu» şair lə ri, o cüm lə dən Saib şeirə 
ye ni ide ya və mo tiv lər cəlb edil mə si ni, yə ni 
adət edil mə miş ob raz lar ya ra dıl ma sı nı irə li sü-
rür dü lər ki, bu prin sip «mə’ ni ye-bi ya nə» ifa də-
sin də ək si ni tap mış dı. Təd qi qat çı lar gös tə rir lər 
ki, «Hə min ifa də «ta nış ol ma yan, ye ni, qey ri 
adi mo tiv, ob raz» ki mi ba şa dü şül mə li dir. Saib 
məhz bu cə hə ti ye ni üs lu bun əsas əla mə ti he-
sab edir». Onun aşa ğı da kı bey ti bü tün de dik lə-
ri mi zə ən yax şı və tək zi bo lun maz də lil dir:

Kim mə ni yi-bi ya nə dən həz zə bə ləd dir sə,
Saib, bi zim ye ni üs lu bu muz la ta nış ola bi lər».
«Hind üs lu bu» XVII əsr fars dil li poezi ya mız-

da ar tıq ge niş ya yıl mış, şair lər ara sın da bir dəb 
ha lı nı al mış üs lub idi. Türk dil li şeiri miz də də 
bu ye ni üs lu bun ar dı cıl la rı mey da na çıx mış dı. 
Hətt  a «hind üs lu bu» na aid ol ma yan şair lə-
rin də ya ra dı cı lı ğın da bu üs lu bun müəy-
yən tə si ri ni gör mək olar.

Bu döv rün di gər qüd rət li şai-
ri Qöv si Təb ri zi Fü zu li ədə bi 
mək tə bi nin ən is te dad lı da-
vam çı la rın dan bi ri, ya şa dı-
ğı əsr də Azər bay can türk-
cə sin də ən iri həcm li – 4700 
beyt lik şeir lər top lu su-di-
va nın müəl li fi  ki mi məş-
hur dur. Poezi ya mız da 
«hind üs lu bu» nun nü-
ma yən də si ol ma yan 
Qöv si də şeir lə rin də 
«mə ni yi-bi ga nə» ax ta-
rı şın da ol du ğu nu, ta nış 
ol ma yan, ye ni, oxu cu ya 
qə ri bə gö rü nə bi lən ob-
raz lar ax tar dı ğı nı de yir:

Səy yad ki mi, ahu yi-rə na tə lə bin də,
Qöv si do la nır mə’ ni yi-bi ga nə dən öt rü.
Bu beyt də şair öz ya ra dı cı lıq prob le min dən 

da nı şır, «mə ni yi-bi ga nə» ax ta rış la rı nı ov çu nun 
cey ran ax tar ma sı ilə mü qa yi sə edir.

Qöv si Təb ri zi əsər lə rin də də fə lər lə ana di li-
nin ro lu, sö zün, söz sə nə ti nin əhə miy yə ti mə-
sə lə si nə to xun muş dur. Aka de mik H.Aras lı nın 
fi k rin cə, şair söz sə nə ti nin önə mi ba rə də ət rafl  ı 
tə səv vü rə ma lik ol muş dur: «Qöv si bə dii sö zün 
qüv vət və tə si ri ni bi lən bir sə nət kar dır. O, sə nə-
tin qar şı sın da du ran mə sə lə lə ri müasir lə rin dən 
da ha düz gün və da ha ay dın tə səv vür edir di. O, 
bi lir di ki, şair hər za man xal qın dərd lə rin dən 
da nış ma lı, onun gö zü nü aç ma lı dır».

«Söz» rə difl  i qə zə lin də şair sö zün bə dii-fəl sə-
fi  məz mu nu, ic ti mai ro lu və əhə miy yə ti ba rə də 
fi  kir lə ri ni ifa də et miş dir. 13 beyt lik bu qə zəl, 
da hi Fü zu li nin 7 beyt lik ey ni rə difl  i qə zə li nə 
nə zi rə dir. Qə zəl də Fü zu li nin söz haq qın da bə-
zi fi  kir lə ri baş qa for ma da de yil sə də, bu ra da 
Qöv si nin bir sı ra diq qə tə la yiq ori ji nal mü la hi-
zə lə ri ni də gö rü rük. S.Əli za də haq lı ola raq nə-
zi rə ol sa da, qə zə li ori ji nal əsər he sab edir. Şair 
bu qə zə lin də də yər li sö zün an la yan, sə viy yə li 
din lə yi ci yə eh ti ya cı ol du ğu nu, yal nız doğ ru 
sö zün in san la ra tə sir et di yi ni, aşiq lə ri məst, 
aqil lə ri hüş yar et di yi ni söy lə yir. Qöv si söz də 
konk ret li yə, mət lə bi qı sa, ye rin də, zə ru rət düş-
dük də de mə yə üs tün lük ver di yi ni bil di rir:

Sər fə siz dir göv hə ri is raf ilə sərf ey lə mək,
Ta zə ru rət düş mə yin cə sö lə mən, zin har, söz.
Beyt lə rin dən bi rin də şair sö zün ic ti mai 

tə si ri mə sə lə si ni ay dın və konk ret şə kil də 
şərh edir:

Hik mət öy rən, uy ma əf sa nə yə zin har kim,
Həm yu xu nu ar tıq ey lər, həm qı lır bi dar söz.
İn san elm, hik mət öy rən mə li dir, hər cür 

əf sa nə yə uy ma ma lı dır. Söz din lə yi ci ni küt-
ləş di rə, yu xu ya da ve rə bi lər, onun şüuru nu 
ayıl da da bi lər.

Şairə gö rə, sö zün tə sir li ol ma sı na xü su si fi -
kir ver mək la zım dır. Tə sir siz söz işıq sız göz 
ki mi dir. Əgər əsər göv hə ri-qəl tan - par laq 
in ci dir sə, söz əb ri-göv hər bar - cə va hir sa çan, 
daş-qaş yağ dı ran ya ğış bu lu du dur. Beyt lər-
dən bi rin də müəl lif bi zə ban lı ğın – dil siz li yin 
onu rüs vay et mə sin dən da nı şır:

Bi zə ban lıq ey lə di aləm lə rə rüs va mə ni,
Ol rə viş kim, öz gə lər ər zin qı lır iz har söz.
Ma raq lı dır, axı adə tən de yir lər ki, söz (dil) 

in sa nın sir ri ni açır, onu rüs vay edir? S.Əli-
za də bu bey ti be lə izah edir: «Bi zə ban lıq»-
la aləm lə rə rüz vay» ol maq ic ti mai itt  i ham-
dır, ob yek tiv hə qi qə tə qar şı an ti te zis dir, o 
döv rün si ya si qə ba hə ti dir. Baş qa söz lə, ana 
di li nin qa da ğan olun ma sı, si ya si hü quq la-
rın if rat də rə cə də məh dud laş dı rıl ma sı, hər 
kə sin lal-din məz qal ma sı dır. «Rüs vay çı lıq» 
bun dan iba rət dir».

Be lə he sab edi rik ki, Qöv si nin ya şa dı ğı XVII 
əsr də Azər bay can türk cə si nin qa da ğan edil di yi 
ba rə də fi  kir, ta ri xi hə qi qə tə uy ğun de yil. De di-
yi miz ki mi, mə lum dövr də öl kə yə gəl miş xa ri ci 
sə fi r lər türk cə nin ge niş tət biq edil di yi nə şa hid-
lik et miş lər. Bu dövr də Sə fə vi lər döv lə tin də ən 
yük sək və zi fə lər tu tan şəxs lə rin di li miz də yaz-
dıq la rı əsər lər bi zə gə lib çat mış dır. XVII əsr də 
türk cə şeir lər yaz mış sə nət kar lar dan – Mür tə-
za qu lu xan Şam lu Sə fə vi lər sa ra yın da di van-
bə yi, qor çu ba şı, Ker man vi la yə ti nin va li si, şeyx 
Sə fi əd din tür bə si nin mü təv və li si; Sə fi  qu lu bəy 
Şam lu He rat bəy lər bə yi; Mür tə za qu lu sul tan 
Şam lu qor çu ba şı, Qum ha ki mi; Tə sir Təb ri zi 
Yəzd şə hə ri və zi ri; Mir zə Sa leh Təb riz şey xül-
is la mı; Və hid Qəz vi ni səd ri-ə’ zəm və zi fə si ni 
tut muş du lar. Hətt  a iki Sə fə vi hökm da rı – I şah 
Ab bas və II Şah Ab ba sın da ana di lin də yaz dı ğı 
şeir lər bi zə mə lum dur. Gör dü yü muz ki mi, be lə 
bir şə rait də türk di li nin ha kim tə bə qə lər tə rə fi n-
dən qa da ğan edil di yi ni söy lə mək səhv olar dı.

Bu fi  kir də yik ki, şair, ümu miy yət lə, da-
nış maq iq ti da rın da, sö zü nü de mək im ka-
nın da ol ma dı ğın dan bəhs edir. Bu ra da fars 
və ya türk di li mə sə lə si qo yul ma yıb. Əgər 
be lə ol say dı, Qöv si bir qə zə lin də hər iki dil-
də şeir lər yaz dı ğı nı, la kin əh va lı nı aza cıq ol-
sa be lə şərh edə bil mə di yi ni de məz di:

Türk nəz mi, far si ləf zi ilə söz lər söy lə dim,
Ah kim, bir şəm mə, Qöv si, şər hi-əh val ol ma dı.
S.Əli za də de di yi ni sü but et mək üçün Qöv-

si nin di gər mis ra la rı nı da si tat gə ti rir: «Ney 
ki mi dil siz lə rə bir na lə im dad ey lə rəm». «Nə 
əl, nə aya ğım, nə sö züm var, nə zə ba nım». 
«Bu gün mən bi zə ba nəm, bənd-bən dim yan-
sa eyb ol maz». «Ə gər çi mən ki mi, ey şəm ’i-
bəzm, dil siz sən». «Yox di lim yal var ma ğa…».

Bu nü mu nə lər də də, fi k ri miz cə, söh bət 
konk ret bir dil dən get mir. Şair ürə yin də ki 
sö zü nü gə rək li mə qa ma, sev gi li si nə çat dı ra 
bil mə di yin dən şi ka yət edir. Bir tə rəf dən şair 
sö zü nü de mək də aciz dir, di gər tə rəf dən onu 
din lə yən də yox dur. Bu na gö rə də o, «Ha ray 
kim, nə di lim var, nə bir dil an la ya nım, Əgər-
çi ney ki mi, cis mim fə ğan ilən do lu dur» – de-
yir. Bir sə bəb də ya ra dı cı lıq prob le min dən, 
bu pro se sin bə zi mə qam la rın dan iba rət dir. 
Şair da xi li hiss və hə yə can la rı nı, qəl bi nin tə-
la tüm lə ri ni is tə di yi ki mi, gə rə yin cə ifa də edə 
bil mə di yin dən na ra zı dır. Şeir lə rin dən bi rin-
də Qöv si eş qi ni iz har et mək də aciz ol du ğu-
nu, «mə’ ni yi-bi ga nə» nin kö mə yi ilə də sö zü-
nə li bas ta pa bil mə di yi ni eti raf edir.

Hiç ləfz ol maz li bas ol mə’ ni yi-bi ga nə dən,
Bil mə nəm, ya rəb, nə söy lər eş qi iz har ey lə yən.
Bu beyt də də, söh bət sırf ya ra dı cı lıq prob-

le min dən ge dir. Ümu miy yət lə, Qöv si be lə 
he sab edir ki, sə nət əsə ri ya ra da nın qəl bi nin 
fər ya dı, dər di ol ma lı dır. Tan rı nın dərd ver-
mə di yi şəxs əsl əsər ya za bil məz:

Qə mi-əy yam dan Qöv si olur dil təng,
   bil məz mi,
Ki mə kim, dərd ver məz xa zi ni-hik mət,
   əsər ver məz.
Qöv si yə gö rə, şam əri yə rək ət ra fa işıq saç dı-

ğı ki mi, şairin də kön lü əri mə li dir ki, hər tə rə-
fə nur sə pə lə sin:
Ərin mə yin cə kö nül bi fü ruğ dur mə ni,
Söz ilə ver məz işıq, şəm ’i-bəz mə yağ gə rək.

Bey tin ikin ci mis ra sın da sö zün işıq 
ve rə bil mə di yin dən da nı şar kən müəl-
lif «qu ru» sö zü, ar xa sın da ya na-ya na 
əri yən qəl bin dur ma dı ğı sö zü nə-
zər də tu tur.

Qöv si, döv rün də ya zı lan əsər lər 
mə sə lə si nə də to xu nur. O be lə he-
sab edir ki, tə zə nəğ mə lər çox ya-
ran sa da, müasir lə ri nin əsər lə ri 
ara sın da gə lə cək nə sil lə rə qa la-
caq əsl sə nət nü mu nə si az dır. 
Ne cə ki, eş qə hə vəs ki mi ba-
xan lar çox, sa diq aşiq lər isə 
az dır:
Çox dur, hə vəs ər ba bı,
  və li aşi qi-sa diq

Az dır, ne cə ki, nəğ me yi-tər
 çox, əsər az dır.

P.S. Mə qa lə də ki bə dii 
tər cü mə lər Ba laş Azə-
roğ lu nun dur.
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Quş tə zə uç ma ğa baş lar sa, uzan maz sə fə ri.
Şair klas sik ədə biy ya tın po ten sial im kan la-

rı nı ye ni dən nə zər dən ke çir miş, ənə nə vi ob-
raz la ra ona qə dər mə lum ol ma yan ye ni ba xış 
bu ca ğın dan ya naş mış dır. O, ət raf mü hit də 
baş qa la rı nın gö rə bil mə di yi «qə ri bə gö zəl lik» 
ax ta rır dı. Şair ət raf da baş ve rən ha di sə və möv-
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adi şey lər də də qə ri bə lik gö rən sə nət kar idi. 
«Hind üs lu bu» şair lə ri, o cüm lə dən Saib şeirə 
ye ni ide ya və mo tiv lər cəlb edil mə si ni, yə ni 
adət edil mə miş ob raz lar ya ra dıl ma sı nı irə li sü-
rür dü lər ki, bu prin sip «mə’ ni ye-bi ya nə» ifa də-
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ki, «Hə min ifa də «ta nış ol ma yan, ye ni, qey ri 
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ri mi zə ən yax şı və tək zi bo lun maz də lil dir:

Kim mə ni yi-bi ya nə dən həz zə bə ləd dir sə,
Saib, bi zim ye ni üs lu bu muz la ta nış ola bi lər».
«Hind üs lu bu» XVII əsr fars dil li poezi ya mız-

da ar tıq ge niş ya yıl mış, şair lər ara sın da bir dəb 
ha lı nı al mış üs lub idi. Türk dil li şeiri miz də də 
bu ye ni üs lu bun ar dı cıl la rı mey da na çıx mış dı. 
Hətt  a «hind üs lu bu» na aid ol ma yan şair lə-
rin də ya ra dı cı lı ğın da bu üs lu bun müəy-

Bu döv rün di gər qüd rət li şai-
ri Qöv si Təb ri zi Fü zu li ədə bi 
mək tə bi nin ən is te dad lı da-
vam çı la rın dan bi ri, ya şa dı-
ğı əsr də Azər bay can türk-
cə sin də ən iri həcm li – 4700 
beyt lik şeir lər top lu su-di-
va nın müəl li fi  ki mi məş-

Şair da xi li hiss və hə yə can la rı nı, qəl bi nin tə-
la tüm lə ri ni is tə di yi ki mi, gə rə yin cə ifa də edə 
bil mə di yin dən na ra zı dır. Şeir lə rin dən bi rin-
də Qöv si eş qi ni iz har et mək də aciz ol du ğu-
nu, «mə’ ni yi-bi ga nə» nin kö mə yi ilə də sö zü-
nə li bas ta pa bil mə di yi ni eti raf edir.

Hiç ləfz ol maz li bas ol mə’ ni yi-bi ga nə dən,
Bil mə nəm, ya rəb, nə söy lər eş qi iz har ey lə yən.
Bu beyt də də, söh bət sırf ya ra dı cı lıq prob-

le min dən ge dir. Ümu miy yət lə, Qöv si be lə 
he sab edir ki, sə nət əsə ri ya ra da nın qəl bi nin 
fər ya dı, dər di ol ma lı dır. Tan rı nın dərd ver-
mə di yi şəxs əsl əsər ya za bil məz:

Qə mi-əy yam dan Qöv si olur dil təng,
   bil məz mi,
Ki mə kim, dərd ver məz xa zi ni-hik mət,
   əsər ver məz.
Qöv si yə gö rə, şam əri yə rək ət ra fa işıq saç dı-

ğı ki mi, şairin də kön lü əri mə li dir ki, hər tə rə-
fə nur sə pə lə sin:
Ərin mə yin cə kö nül bi fü ruğ dur mə ni,
Söz ilə ver məz işıq, şəm ’i-bəz mə yağ gə rək.

Bey tin ikin ci mis ra sın da sö zün işıq 
ve rə bil mə di yin dən da nı şar kən müəl-
lif «qu ru» sö zü, ar xa sın da ya na-ya na 
əri yən qəl bin dur ma dı ğı sö zü nə-
zər də tu tur.

Qöv si, döv rün də ya zı lan əsər lər 
mə sə lə si nə də to xu nur. O be lə he-
sab edir ki, tə zə nəğ mə lər çox ya-
ran sa da, müasir lə ri nin əsər lə ri 
ara sın da gə lə cək nə sil lə rə qa la-
caq əsl sə nət nü mu nə si az dır. 
Ne cə ki, eş qə hə vəs ki mi ba-
xan lar çox, sa diq aşiq lər isə 
az dır:
Çox dur, hə vəs ər ba bı,
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Az dır, ne cə ki, nəğ me yi-tər
 çox, əsər az dır.

XVII əsr
Azər bay can 
şair lə ri
söz sə nə ti 
haq qın da



Cəfər CABBARLI

Əfən di lər! Hər kə sə 
bəl li dir ki, daim, hər 
hal da çox vaxt məh kə-
mə lər də iki mü ba riz 

tə rəf: müd dəi-ümu mi və mü da-
felər bir-bi ri lə çar pı şır və nə va si-
tə ilə olur sa ol sun yek di gər lə ri nə 
qa lib gəl mək is tə yir lər. Müd dəi 
çox vaxt hə qi qət və əda lət lə be-
lə he sab laş ma dan mütt  ə hi min 
hər bir işi ni, sö zü nü və hə rə kə ti-
ni fə na lı ğa yo zar və mütt  ə hi min 
məh kum edil mə si nə ça lı şar. Ey-
ni lə mü da felər ca ni lik lə ri ni açıq 
bil dik lə ri bir ada mı be lə mü da-
fi ə edər kən bü tün fə na hə rə kət-
lə ri ni bi lə rək yax şı lı ğa yoz ma ğa, 
ci na yət lə ri ör tüb-pər də lə mə yə 
və nə va si tə ilə olur sa-ol sun mü-
qəs si ri pak, təq sir siz çı xar ma ğa 
ça lı şar lar. Bu ra sı hər iki tə rə fi n 
bir növ və zi fə lə ri dir. Fə qət bu 
gün mən ar zu edər dim ki, heç 
bir tə rəf mü təəs sib li yə qa pıl ma-
yıb bir haqq, bir əda lət na mi-
nə mü ha ki mə yü rüt sün, heç 
kəs bi lə rək haq dan qaç-
ma sın və böy lə lik lə bu 
gün mütt  ə him lər san-
dal ya sın da otur muş 
İs kən də rin əsl si ma sı 
ay dın la şıb ara ya çıx-
mış ol sun. Biz bu na 
söz ve ri yor və əhd 
edi yo ruz. Hə min 
bu nu, bu bi tə rəf-
lik və əda lə ti də 
mü da fe və tən-
daş lar dan göz-
lər, ümid və ar-
zu edə riz.

Ne mət lə rin-
dən is ti fa də et-
di yi mü hi tin 
bir yav ru su bir 
fər di do ğu rur, 
bəs lə yir, ya şa-
dır, bö yü dür, 
tər bi yə edir, öz-
özü nü ida rə edə 
bi lə cək, do lan dı ra 
bi lə cək bir in san 
ha lı na dön də rir ki, 
bun lar həp si hə-
min şəx sin möh tac 
dövr lə rin də di ril-
miş bir bor cu dur. 
Al ı nan bir borc, 
şüb hə siz ki, qay-
ta rıl ma lı dır. Bu nu 
in kar et mək ol maz. 
Həm də bu bor cun 
məq sə di na sıl ol-
ma lı dır? Tə biət də 
ümu mi bir qa nun 
var dır. Tə sir əks 
tə si rə mü sa vi dir. 
Bu qa nu nu de-
di yi miz mə sə lə-
də də iş lə də cək 
olur saq, böy lə 
şə kil də de yə 
bi lə riz ki, hər 
bir fərd üçün 
nə qə dər ar-
tıq zəh mət 
çə kil miş sə, 
o qə dər də 
ar tıq zəh-
mət çək mə-
li, nə qə dər 
ar tıq fay-
da lan mış-
sa, o qə dər 
ar tıq fay da 
v e r -
mə li-
dir.

İn san ad lı bir tə bir mey da na 
çı xı yor ki, onun da mə na sı be-
lə dir: Sən bə şə riy yə tin bir üz-
vü sən, onun il lər bo yu qa zan-
dı ğı təc rü bə lə rin dən, tə rəq qi və 
təali sin dən is ti fa də et miş sən. 
Sən ona bir mən fəət ye tir mə-
li sən. Sən için də bu lun du ğun 
xal qın bir üz vü, öl kə nin bir yav-
ru su san. Onun bi li yin dən, ru zi-
sin dən, ab-hə va sın dan is ti fa də 
et mi sən, ona bir mən fəət ver mə-
li sən. Həm də bu mən fəət al dı-
ğın fay da nın miq da rı na çox da 
ol maz sa, bə ra bər 
ol ma lı dır. İş tə 
bu ra dan ta-
rix də öy lə 
qüv vət li si-
ma lar tə sa-
düf edi yor 
ki, bü tün 

var lı ğı nı xal qa borc lu ol du ğu nu 
hiss edi yor və kən di si ni unu dub 
var lı ğı nı da hə min xal qa vəqf 
edi yor. Fə qət öy lə si ma lar da 
var dır ki, on lar de yil ki, öz və-
zi fe yi-ic ti maiy yət lə ri ni ifa et mə-
yir, xal qa, cə miy yə tə bir fay da 
gə tir mə yir, hətt  a bir çox zə rər lər 
də to xun du rur lar. Bu adam lar 
al dıq la rı bor cu, al dıq la rı şey lə ri 
qay tar ma dıq la rı üçün... to xun-
dur duq la rı zə rər lər için də bir 
ca ni dir lər. İş tə böy lə si ma lar dan 
bi ri də bu gün müd dəilər skam-
ya sın da qar şı nız da otur muş kef-
li İs kən dər dir.

O, bu gün qar-
şı nız da gör dü-

yü nüz, uzun 
il lər uy ğu-
dan son ra 
göz aç mış 
və kən di si-

ni XX əs rin 
tə rəq qi və tə-

ka mü lü nə qar şı yox sul, 
güc süz və qa ran lıq da 
bul muş za val lı, ha lı-
na ağ la na caq şaş qın 
bir mü hi tin oğ lu dur. 
Mən bu ra da asan lıq 
üçün xal qı, cə miy yə ti 
bir ailə yə bən zət mək, 
ailə ni də Ha cı Hə-
sən əmi ol maq üz rə 
bir şəx sin si ma sın-
da top la yıb ümu mi 
nə zə riy yə lər dən ay-
rıl maq və hə qi qə tin 
içi nə gir mək is tə rəm. 
Ha cı Hə sən əmi kən di 

avam lı ğı na, qa ran lıq da 
par ça lan ma sı na bax ma-

ya raq, hə min bu İs kən də ri 
min cür naz la tər bi yə et miş, 

bö yüt müş, ge cə lər yat ma mış, 
qa zan mış, ona ye dirt miş dir. Fə-

qət Ha cı Hə sən əmi bu nun la ik ti fa 
et mə miş, İs kən də ri baş lı-ba şı na bu-
rax ma mış dır. Onu mək tə bə gön-
dər miş, il lər lə oxut muş dur. Bu lun-
du ğu dairə də ki hər kəs lə bə ra bər 
bir yük sək li yə qal dır mış dır. Mü-
hi ti nə zə rə alar saq, de yə bi lə rik 
ki, bu  nun la Ha cı Hə sən əmi öz 
ata lıq və zi fə si ni ifa et miş dir. Fə-
qət Ha cı Hə sən əmi adi ata lar və 
yax şı bir ata ol maq la da ik ti fa et-
mə miş, o, öz oğ lu nu da ha gö zəl 
tər bi yə et mək is tə miş, ağır lı ğın ca 
pul qoy muş, onu ta Fi rən gis ta na 
qə dər gön dər miş dir. 7 il onu ora-
da oxut muş dur. Bu, bi zim vəq ti-
miz də bir qə dər qə ri bə gəl mə yir. 
Fə qət mən is tər dim ki, bu ra da kı 
adam la rın tə səv vü ra tı bir qə dər 
ge niş ol sun və hə min bu mü-
hit içi nə gi rib gör sün ki, Ha cı 

Hə sən əmi bu nun la 
nə ki mi bö yük 
bir fə da kar lıq 
gös tər miş dir. 

Şüb hə siz, ta nış lar-bi liş lər, ha cı lar 
onu töh mət lən dir miş, oğ lu nun ka-
fi r ola ca ğı ilə qor xut muş, o, za val lı 
oğ lu na nə ola ca ğı xə ya li lə ge cə lər 
uyu ma mış, “Al lah mə nim oğ lu mu 
yol dan sap dır ma, ona kö mək ol, 
mə nim üzü mü xalq için də qa ra elə-
mə” de yə bəl kə də bir çox uy ğu suz 
ge cə lə ri ağ la mış dır. O, bu kə dər lər, 
şüb hə lər için də “Al lah, sə nə pə nah” 
- de yə kən di si nə tə səl li ver miş və 
oğ lu nun qa yıt ma sı nı göz lə miş dir. 
O, is tə yir ki, onun oğ lu oxu sun, bö-
yük, ad lı bir adam ol sun və o da qo-
ca vax tın da öz oğ lu nun əq li lə, adı 
ilə if ti xar et sin, lov ğa lan sın.

 Qoy bu nu kim sə onun fə na lı ğı na 
yoz ma sın. Qoy bu ra da olan və tən-
daş lar dan ata ol ma yan lar psi xo lo-
gi ya ya, ata olan lar kən di ürək lə ri nə 
mü ra ciət et sin lər və gör sün lər ki, bu 
hər bir ata da tə bii bir ata lıq his si dir. 
Xü su si lə Ha cı Hə sən əmi tək bun la rı 
da dü şün mə miş de yil, mü səl man la-
rı oxu ma dıq la rı üçün töh mət lən di-
rir... Qoy mü səl man lar da oxu yan 
ol sun, bu ra da bir və tən daş lıq, din-
daş lıq, nə isə ic ti mai bir duy ğu bir 
rəng də var dır. So ru yo ram mən hər 
kəs dən ki, bu yox sul, za val lı mü-
hit də bun dan ar tıq nə yax şı lıq, nə 
ata lıq haq qı göz lə mək olar?! Hətt  a 
vəq ti mi zin ata la rı be lə, iki faiz böy lə 
ata lar gös tə rə bil məz lər ki, hər han sı 
bir fran sız, ya in gi lis öz oğ lu na bun-
dan ar tıq əmək sərf et miş dir. Ha cı 
Hə sən əmi öz ata lıq və zi fə si ni bir 
qə dər ge niş öl çü də gö tü rüb, mü hit, 
İs kən dər xü su sun da öz və zi fə si ni 
ar tıq la ma si lə ifa et miş dir.

İş tə on il ke çir, İs kən dər Fi rən gis-
tan dan dö nüb gə li yor, Ha cı Hə sən 
əmi nin ürə yi dö yü nür, çün ki bu 
qə dər çək di yi zəh mət lə rin, töh mət-
lə rin, iz ti rab la rın hə dər mi, yer li mi 
ol du ğu, ümu miy yət lə, nə ti cə si şim-
di an la şı la caq dır. Hər kəs ma raq la-
nı yor ki, əcə ba İs kən dər nə ol muş 
qa yıt mış dır. Za tən şim di də hər kəs 
ma raq la nı yor. Fə qət mən si zi ma raq 
için də boğ ma maq üçün əv vəl cə dən 
söy lə yi rəm. Bi lir mi si niz İs kən dər nə 
üçün qa yıt mış dır? Ha kim əfən di-
lə rin mü saidə si lə kefl  i İs kən dər ki, 
mü hi tin ona ver di yi bu adı təh lil et-
dik də əx laq sız, tər bi yə siz, iş siz-güc-
süz, tən bəl, bi ri si nə it küs kü rər, o 
bi ri si ni ya lan dan al da dar, ço cuq la rı 
yol dan çı xa rıb sə fa lə tə alış dır ma ğa 
ça lı şar, mü hi tin adət lə ri lə ənə nə lə ri-
lə he sab laş maz, heç bir sö zün ye ri ni, 
heç bir hə rə kə tin vax tı nı bil məz, baş-
sız-ayaq sız bir sə fi l, bir sər xoş qar şı-
sın da mü hi ti, bu bəd bəxt, qa ran lıq 
xal qı cə ha lət di di yor, əzi yor, par ça-
la yor, məhv edi yor, mö min lər lə Şeyx 
Nəs rul lah bu bəd bəxt lə ri al da da raq 
na mus la rı na to xu nu yor, irz lə ri ni-na-
mus la rı nı ca na var lar ki mi ça mur la ra 
çır pıb tap da yor, bun la rın həp si ni gö-
rü yor, bir ölü ki mi hə rə kət siz qa lıb 
ona müəy yən bir yol gös tər mə yir, 

onun üçün ça lış ma yır, xal qın səadə-
ti üçün bir di lə yi yox, bir ide ya sı yox, 
ic ti mai iş lər üçün bir pro je si yox, öy lə 
sə fi l bir hal da di yir lə nib ge di yor. Fə-
qət əfv edər si niz. “İs kən də rin bir ide-
alı, di lə yi yox dur” - de yin cə, mən bu-
ra da bir haq sız lıq tap dım. Hər hal da 
İs kən də rin bir di lə yi, bir idealı var dır. 
O da bi lir mi si niz nə dir? Bir şü şə ni sə-
hər dən içib ax şa ma ki mi, o bi ri şü şə-
ni də ax şam dan içib sə hə rə ki mi kef-
lən mək və İs ra fi l su ri ni ça lın ca ya dək 
ayıl ma maq. Əfən di lər, mən bi li rəm 
və siz şim di cə gö rər si niz ki, mü da-
fe əfən di lər de yə cək lər ki, İs kən də ri 
iç mə yə məc bur edən mü hit özü dür.

O, mü hit də gör dü yü rə za lət lə ri, qa-
ran lı ğı gör mi yor, mü hit onu an la-
mı yor, o da bü tün bu fə la kət lə ri al-
ko qol la sər xoş qoy nun da boğ maq, 
xır pa la maq is tə yor. Əvət mən əv vəl-
cə de dim ki, yü rü də cə yi miz mü ha-
ki mə lər bi tə rəfl  ik və əda lət dən ay-
rıl ma lı, haq lar eti raf edil mə li dir. İş tə 
mən də sö zü mə sa diq qa lı yor, hətt  a 
eti raf edi yor və de yi rəm: mü hit İs-
kən də ri an la ma yor. Fə qət qoy bu na 
qar şı hər kəs, xü su si lə mü da fe əfən-
di lər əl lə ri ni vic dan la rı nın üzə ri nə 
qo yub eti raf et sin lər ki, İs kən dər özü 
də mü hi ti an la ma yor, an la ma ğa ça-
lış ma yor, an la maq is tə mi yor.

Xalq eti raf edir ki, o qa ran lıq dır, 
an la ma yor. Bu, onun üçün bir o qə-
dər də ayıb de yil və bir gü nah da 
de yil dir. İs kən dər 10 il Fi rən gis tan-
da oxu yub gəl miş, heç şüb hə siz, bu 
avam mü hit dən yük sək də ola caq dır 
və Pa ris də gö tür dü yü XX əs rin pək 
uzaq la ra get miş fi k ri ni, fəl sə fə si ni, 
Nuh döv rü nü ya şa yan xal qa bir dən 
söy lə yər kən o an la ma ya caq dır, ür-
kə cək dir. Cə ha lət xal qı par ça la yır. 
Bu ra da mü ba ri zə gə rək dir ki, ge cə-
lər uyu ma sın, müəy yən yol lar, plan-
lar dü zəlt sin. Bü tün var lı ği lə ayıq bir 
fi  kir, dü şün cə ilə xal qın içi nə atı lıb 
onun ru hu nu, adət və ənə nə lə ri ni, 
tra di si ya sı nı, psi xo lo gi ya sı nı bü tün 
də rin lik lə ri nə, gö rül məz in cə lik lə-
ri nə qə dər öy rə nib onu təh lil et sin 
və bun lar üzə ri nə ge cə lər uyu ma-
yıb müəy yən plan lar qur sun, yol-
lar dü zəlt sin və gün düz lər ha man 
yol la rı xal qın an la ya ca ğı bir tərz də 
hə ya ta ke çir sin, xal qa an lat sın, öy-
rət sin, xalq üçün bir müəl lim ol sun. 
Fə qət İs kən dər dən böy lə baş yo ru-
cu şey lə ri sor ma yın, za tən bun la rı 
dü zəlt mək üçün ayıq bir vax tı yox 
ki! O, böy lə cə fən gi ya ta bax maz. O, 
hər şe yi tə sa dü fi  gör mək is tər. O, 
sis te ma, üsul-fi  lan ta nı maz. Yo lun-
da yax şı lıq dan baş qa heç bir şey et-
mə yən, kən di si ni heç bir şey də mü-
qəs sir bil mə yən Ha cı Hə sən əmi nin 
ya nı na gə lir və heç bir söz de mə dən, 
sə bə bi ni an lat ma dan bir dən baş lar: 
tfu sə nin üzü nə! Ha cı Nə cə fə li yə 
ye ti şir, heç bir söz de mə dən mars-
mars, kus-kus de yə itə ye dirt mək 
is tə yir. Axı ne çin? Sə bə bi bəl li de yil. 
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Kimdir cani -
ni lə mü da felər ca ni lik lə ri ni açıq 
bil dik lə ri bir ada mı be lə mü da-
fi ə edər kən bü tün fə na hə rə kət-
lə ri ni bi lə rək yax şı lı ğa yoz ma ğa, 
ci na yət lə ri ör tüb-pər də lə mə yə 
və nə va si tə ilə olur sa-ol sun mü-
qəs si ri pak, təq sir siz çı xar ma ğa 
ça lı şar lar. Bu ra sı hər iki tə rə fi n 
bir növ və zi fə lə ri dir. Fə qət bu 
gün mən ar zu edər dim ki, heç 
bir tə rəf mü təəs sib li yə qa pıl ma-
yıb bir haqq, bir əda lət na mi-
nə mü ha ki mə yü rüt sün, heç 
kəs bi lə rək haq dan qaç-
ma sın və böy lə lik lə bu 
gün mütt  ə him lər san-
dal ya sın da otur muş 
İs kən də rin əsl si ma sı 
ay dın la şıb ara ya çıx-
mış ol sun. Biz bu na 
söz ve ri yor və əhd 
edi yo ruz. Hə min 
bu nu, bu bi tə rəf-
lik və əda lə ti də 
mü da fe və tən-
daş lar dan göz-
lər, ümid və ar-
zu edə riz.

Ne mət lə rin-
dən is ti fa də et-
di yi mü hi tin 
bir yav ru su bir 
fər di do ğu rur, 
bəs lə yir, ya şa-
dır, bö yü dür, 
tər bi yə edir, öz-
özü nü ida rə edə 
bi lə cək, do lan dı ra 
bi lə cək bir in san 
ha lı na dön də rir ki, 
bun lar həp si hə-
min şəx sin möh tac 
dövr lə rin də di ril-
miş bir bor cu dur. 
Al ı nan bir borc, 
şüb hə siz ki, qay-
ta rıl ma lı dır. Bu nu 
in kar et mək ol maz. 
Həm də bu bor cun 
məq sə di na sıl ol-
ma lı dır? Tə biət də 
ümu mi bir qa nun 
var dır. Tə sir əks 
tə si rə mü sa vi dir. 
Bu qa nu nu de-
di yi miz mə sə lə-
də də iş lə də cək 
olur saq, böy lə 
şə kil də de yə 
bi lə riz ki, hər 
bir fərd üçün 
nə qə dər ar-
tıq zəh mət 
çə kil miş sə, 
o qə dər də 
ar tıq zəh-
mət çək mə-
li, nə qə dər 
ar tıq fay-
da lan mış-
sa, o qə dər 
ar tıq fay da 

ol maz sa, bə ra bər 
ol ma lı dır. İş tə 
bu ra dan ta-
rix də öy lə 
qüv vət li si-
ma lar tə sa-
düf edi yor 
ki, bü tün 

ya sın da qar şı nız da otur muş kef-
li İs kən dər dir.

O, bu gün qar-
şı nız da gör dü-

yü nüz, uzun 

ni XX əs rin 
tə rəq qi və tə-

ka mü lü nə qar şı yox sul, 
güc süz və qa ran lıq da 
bul muş za val lı, ha lı-
na ağ la na caq şaş qın 
bir mü hi tin oğ lu dur. 
Mən bu ra da asan lıq 
üçün xal qı, cə miy yə ti 
bir ailə yə bən zət mək, 
ailə ni də Ha cı Hə-
sən əmi ol maq üz rə 
bir şəx sin si ma sın-
da top la yıb ümu mi 
nə zə riy yə lər dən ay-
rıl maq və hə qi qə tin 
içi nə gir mək is tə rəm. 
Ha cı Hə sən əmi kən di 

avam lı ğı na, qa ran lıq da 
par ça lan ma sı na bax ma-

ya raq, hə min bu İs kən də ri 
min cür naz la tər bi yə et miş, 

bö yüt müş, ge cə lər yat ma mış, 
qa zan mış, ona ye dirt miş dir. Fə-

qət Ha cı Hə sən əmi bu nun la ik ti fa 
et mə miş, İs kən də ri baş lı-ba şı na bu-
rax ma mış dır. Onu mək tə bə gön-
dər miş, il lər lə oxut muş dur. Bu lun-
du ğu dairə də ki hər kəs lə bə ra bər 
bir yük sək li yə qal dır mış dır. Mü-
hi ti nə zə rə alar saq, de yə bi lə rik 
ki, bu  nun la Ha cı Hə sən əmi öz 
ata lıq və zi fə si ni ifa et miş dir. Fə-
qət Ha cı Hə sən əmi adi ata lar və 
yax şı bir ata ol maq la da ik ti fa et-
mə miş, o, öz oğ lu nu da ha gö zəl 
tər bi yə et mək is tə miş, ağır lı ğın ca 
pul qoy muş, onu ta Fi rən gis ta na 
qə dər gön dər miş dir. 7 il onu ora-
da oxut muş dur. Bu, bi zim vəq ti-
miz də bir qə dər qə ri bə gəl mə yir. 
Fə qət mən is tər dim ki, bu ra da kı 
adam la rın tə səv vü ra tı bir qə dər 
ge niş ol sun və hə min bu mü-
hit içi nə gi rib gör sün ki, Ha cı 

Hə sən əmi bu nun la 
nə ki mi bö yük 
bir fə da kar lıq 
gös tər miş dir. 

Kimdir cani -Kimdir cani -Kimdir cani -
Cəfər Cabbarlı “Ölülər” 

əsəri haqqında
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İs kən dər özü bi lir. Və ya xud iki ay-
dan son ra ge dib qə bi ris tan da ölü lə rin 
mə zar daş la rı na nə si hət söy lər. İş tə 
İs kən də rin bü tün mü ba ri zə si “mü-
hit onu an la ma yır” - de mək lə bu ra-
dan çı xıl maz hər bir ye ni lik, hər daim 
kən di si nə bir çox rə qib lər bul muş 
və an caq bö yük sis te ma tik mü ba ri-
zə lər dən son ra, an la dan dan son ra 
təz vic edi lə bil miş dir. Bu gün mü hi ti 
təq sir lən di rə cək və İs kən də ri haq lan-
dır ma ğa ça lı şa caq XX əs rin oğul la rı 
olan mü da fe lər qə ti de yə bi lər lər-
mi ki, ya rın on lar öz lə ri bir İs kən dər 
qar şı sın da qa lın ca Ha cı Hə sən dən 
da ha fə na bir və ziy yət al ma ya caq lar?

Tə səv vür edi niz güz dək li oğ lu Sə-
mən də ri bö yük zəh mət lər lə Pet roq-
ra da oxut ma ğa gön dər miş ki, gəl sin 
adə tən bir in san ol sun. Sə mən dər 
get miş, 10 il dən son ra Güz də yə qa-
yıt mış, fə qət nə cür qa yıt mış? Bü tün 
pal tar la rı nı so yun muş, lüt ma də ri-
zad o kən din için də gə zi yor. Bir qo-
naq lıq dan gə lən ana sı nı kü çə nin or-
ta sın da ya xa la mış və bir dən bi rə: tfu 
sə nin üzü nə! Kim ona də li de məz? 
Hətt  a mü da fe lə rin öz baş la rı na bu 
iş gə lər sə, ona də li de mə yə cək lə-
ri nə söz ve rə bi lər lər mi? Fə qət bu 
adam də li de yil miş, bi lir mi si niz nə 
imiş? Bir fo toq rist imiş. Ana sı nın da 
üzü nə onun üçün tü pü rür müş ki, 
ne çin ba şı na ipək yay lıq bağ la mış, 
köy nək gey miş. Hal bu ki o bir tə-
biətin qı zı dır, çıl paq gəz sə da ha gö-
zəl olur. Biz heç kə sə is tə di yi fi  kir də 
ol ma sı nı ya saq et mə yi rik. Fə qət hər 
kəs eti raf edir ki, ye ni bir fi k ri təz vic 
üçün kefl  ən mə yib ça lış maq, o fi k ri 
an lat maq la zım dır. İs kən dər mü hit 
üçün bir müəl lim dir. Şüb hə siz, mü-
hit onu an la ma ya caq dı. Mü hit onu 
an la ya caq də rə cə də olur sa, xal qın 
id ra kı onun yük sək li yin də olur sa, 
o za man ki mə la zım idi. İs kən dər 
cə hən nəm olub get sin, şü şə ilə de-
yil, is tə yir sə boç ka ilə iç sin. Əsl dərd 
ora sı dır ki, mü hit on dan aşa ğı, o isə 
bir müəl lim və ziy yə tin də dir. Nə ha-
yət, söy lə di yi miz hal ki, mək tə bə 
bir müəl lim gön də ri lər kən, mü təəl-
lim lər əv vəl cə dən hə min müəl li min 
bil di yi də rə cə də öy rə di lir. O za man 
ki mə la zım dır müəl lim. Müəl lim 
bil mə yən lə rə, an la ma yan la ra gə-
rək dir ki, gəl sin, müx tə lif yol lar, 
va si tə lər ilə bir yol, beş yol, yüz 
yol de sin, an lat sın, öy rət sin. Yox sa 
müəl lim içə ri gi rə cək: Hə sən - 5! Kə-
rəm - 5! Müəl lim baş la ya caq: “Tfu 
si zin üzü nü zə! Mə nə bir küp şə rab, 
bun lar mə ni an la ma yır lar”. Bu bir 
cə hə ti, fə qət bi zim əli miz də tu tar lı 
sə nəd lər var dır ki, İs kən də ri kefl  i 
ha lı na sa lan mü hit de yil, onun keyf 
ma yi şa dan al ko qo la alış dı ğı dır. O, 
mə də niy yə tin özü nü be lə al ko qo-
la də yi şir. İs kən dər ev də, tək lik də 
otu rub dü şü nür: nə dir elm? “Elm 
ona de yər lər ki, bir adam bu şü-
şə ni çək sin ba şı na, həp si ni iç sin”.

Bu, onun xü su si dü şün cə si dir ki, 
heç kə sə dəx li yox dur və tək li yin də 
İs kən də rin dü şün dük lə ri ni bir şe yə 
qar şı nü ma yiş ki mi gö tür mək ol maz. 
İş tə böy lə lik ilə İs kən dər bü tün var-
lı ğı nı al ka qo lun müd hiş pən cə si nə 
tap şır mış, heç bir və zi fə yi-ic ti maiy-
yə si ni ifa et mə miş, mü hit dən al dı ğı 
fay da la rı da, borc la rı da bir mid vər 
ki mi mə nim sə miş, qay tar ma mış dır. 
Mü hit mü ba ri zə lə rə möh tac ikən o 
heç bir yax şı iş gör mə miş dir. Hət-
ta İs kən də rin qar şı sın da ci na yət lər 
iş lə nir. Şeyx Nəs rul lah hər gün mə-
sum, za val lı bir yav ru cu ğun na mu-
su nu tap da yır, İs kən dər su su yor.

Heç bir əmə li, qə ti tə şəb bü sə gi riş-
mə yir, hal bu ki bu, müm kün idi də. 
Şeyx Nəs rul lah ölü lə ri di rilt mə yi id-
dia edir di. İs kən dər bi lir di ki, bu ya-
lan dır. Ora da xal qa bu ya la nı an lat-
maq üçün bö yük fə da kar lıq lar la zım 
idi. Bir igid is tə yir di ki, bu kor xal qın 
qar şı sı na çıx sın və şey xə söy lə sin ki, 
şey xa nə, bu ölü lə rin həp si ni di rilt, ya 
Hey dər ağa nı öy rə dib gön də rə idi ki, 
get ölü lə ri ni di rilt mə yi xa hiş et. Şeyx 
bu nu ba car ma ya caq və ya lan la rın 
üs tü açı la caq, ci na yət lə ri ara dan qal-
xa caq dı. İs kən dər bu nu et mə yir, çün-
ki ayıq de yil idi. O, hər şey bi tən dən 
son ra sal la na-sal la na du rub gəl miş və 
toy dan son ra na ğa ra və rus lar de miş-
kən “Pos le dra ki ku la ka mi ma şet”. 
Ölü lə rə vəz edi yor. İs kən dər ümu mi 
öl çü də ça lış ma yır, hətt  a bir ailə yə də 
tə sir edə mə yir. Çün ki ta nın dı ğı qi ya-
fət lə onu kim sə ta nı maq is tə məz, ona 
kim sə eti bar et məz. İs kən dər ya lan-
çı dır, duy ğu suz və ca ni dir. Ba cı sı nı 
mü da fi ə et mə yə söz ver miş kən bir 
fə la kə tə mə ruz qal mış, za val lı yav ru 
son gün də hər yer dən əli üzül müş, 
bir cə ona ümid edər, ona il ti ca edər, 
on dan mü da fi ə göz lə yir kən “Gəl-
ba cım, mən öl mə dik cə sə ni kim sə 
mən dən ayır maz” - de yə qol la rı nı 
açıb onu quc maq və qəh rə man ki mi 
ara ya atıl maq dan sa onu ko bud ca sı-
na itə lə yib yı xır, fə qət İs kən dər qol-
la rı nı açıb qu cu yur da. Həm də quc-
du ğu nu şüb hə siz ki, bi lir si niz nə dir: 
Ha man şü şə ki, bü tün var lı ğı on dan 
iba rət bu lur. Bə zi lə rin də öy lə bir nə-
zə riy yə var ki, nə ha yət, şey xin tor la rı 
açıl dı, İs kən də rin fi k ri qa lib gəl di, İs-
kən dər qa lib gəl di. Xalq an la dı ki, İs-
kən dər haq lı imiş. Bəl kə bu özü də 
bir me-
t o d -
dur.

Fə qət bu yan lış bir nə zə riy yə-
dir. Əvət şey xin fı rıl daq la rı 
açıl dı. Həm də bir çox mə sum 
qız lar çey nə nən dən son ra açıl-
dı. Fə qət bun da İs kən də rin iş-
ti ra kı ol ma dı, qa lib gə lən İs-
kən dər de yil di, bir tə sa düf idi. 
Xal qın an la dı ğı İs kən də rin fik ri 
de yil di, bəl kə şeyx Nəs rul la hın 
fı rıl daq la rı idi. İs kən dər ol ma-
say dı da bu fı rıl daq lar açı la caq 
idi. O, bu ra da ara ba nın be şin ci 
çər xi də ola bil mə miş dir. İs kən-
dər bü tün o ci na yət lə rə qar şı 
sus muş, özü də bir ca ni ol muş-
dur.

Bə zi lə ri, xü su si lə İs kən dər özü də 
dü şü nə bi lər ki, pə ki Ha cı Bax şə li də 
cə miy yət üçün, xalq üçün ça lış-
ma yır, onu nə üçün mü ha ki-
mə et mə yir lər. “Şə rab da 
içi rəm özüm bi li rəm, 
can mə nim, cə hən-
nəm tan rı nın” Fə-
qət onun üçün 
mü təəs sü fa nə 
ola raq bu-
ra sı böy-
lə de-
y i l -
dir. 

Qa nun ko deks lə rin də bir qa nun 
var dır. Bir nə fər Sə mən dər kefl  ə nib, 
ya da hətt  a də li olub öz evi ni yı xar-
sa, ola bi lər ki, onu cə za lan dır sın-
lar, ola bi lər ki, bir növ əfv et sin lər. 
Fə qət hə min Sə mən dər kefl  ə nib öz 
evi ni yı xar sa və onun üzə ri nə köy-
də ki ev lə rin həp si od alıb ya xı la-kü lə 
dö nər sə, Sə mən dər müt lə qa cə za-
lan ma lı dır. Onu heç bir qa nun əfv 
edə məz. Şim di ba xa lım İs kən dər 
kefl  ən mə si lə yal nız öz evi ni ya xı yor. 
Çün ki de di yi miz ki mi şə rait böy lə 
düş müş ki, İs kən dər Fi rən gis tan dan 
qa yıt mış, xalq mə də niy yə ti n, el min, 
maari fi n nə ol du ğu nu bil mə yir.

İs kən dər hə min mə də niy yə tin, ma-
ari fi n ye ni fi  kir lə rin bir tim sal mü-
cəs sə mi ki mi gö rü nür. Ona ba xa caq, 
mə də niy yə tə öz mü na si bə ti ni tə yin 
edə cək dir. Bu bir hə qi qət dir. İs kən-
dər bir nü mu nə dir ki, onu gö rün cə 
han ki bir ax maq öz oğ lu nu Fi rən gis-
ta na gön də rə cək dir?

Xalq an la mış, da ha doğ ru su, 
İs kən dər on la ra an lat mış ki, oxu-
yan lar Al la hı, pey ğəm bə ri ta-
nı maz, ge cə kefl  i, gün düz kefl  i, 
bö yük bil məz, ki çik bil məz, əx-
laq sız, tər bi yə siz, iş siz-güc süz bir 
sər səm ola raq, küp di bin də ya ta-
caq dır. Bu nu gö rən Ha cı Hə sən 
ki, on il əv vəl oğ lu nu Fi rən gis ta-
na gön dər miş di, bi lir mi si niz nə 
dü şü nür, nə qə naət ha sil et miş?

Nə olu yor, nə dü şü nür mən onu 
si zə tə cəs süm et dir mək is tə rəm?

İş tə qoy, ca nı çıx sın, za val lı mol-
la la rın, öl sün, qa ran lıq da məhv ol-
sun. Çün ki İs kən dər bü tün mə də-
niy yə ti, bü tün el mi, maari fi , onun 
əsl mə na və əhə miy yə ti ni məhv et-
di. İs kən dər on la rın ölü mü nə bais 
ol du. İş tə bu na gö rə də İs kən dər 
Fi rən gis tan da kefl  ə nib qal say dı, 
öz evi ni yax mış olur du, fə qət gə-
lib bu za val lı mü hit için də kefl  ən-
miş, min lər lə ev lə ri yax mış, ailə lə ri 
məhv et miş, min lər lə za val lı nın 

cəl lad la rın qa ran lıq pən cə sin-
də can çə kiş mə si nə sə bəb 

ol muş dur. Ona gö rə bu 
gün ona bə raət qa zan-

dır maq is tə yən lə rə-
sə, bü tün gənc li yin 

haq qı var dır ki, 
qal xıb bir səs lə 
ba ğır sın: Qal-
dı rın onu mü-
hit dən, o bi zə 
gə rək de yil-
dir. O gə lə cək 
nəs lin qa ti li-
dir. O, Şeyx 
Nəs rul lah dan 
da ha bəd tər 
ca ni dir. Yol la rı 
ay rı, fə qət hə-
dəfl  ə ri bir dir. 
Şeyx Nəs rul lah 
xal qı elm dən 
uzaq laş dı rı yor, 
qa ran lıq da bo-
ğu yor. İs kən dər 

el mi xalq dan 
uzaq laş dı rı yor, 

xal qı tap da yor, 
öl dü rü yor, məhv 
edi yor. Mən sö-

zü mü bi ti ri yor 
və əsl mü ha ki-
mə yi möh tə-
rəm ha kim lə rə 
tap şı rı yo ram, 
qoy on lar öz lə ri 

kəs dir sin lər, kim 
da ha bö yük mü-

qəs sir dir? Müəy yən 
bir psi xo lo ji xəs tə lik 

nə ti cə sin də ci na yət-
lər iş lə miş və bu mü hi-

tə bir şey borc lu ol ma yan 
Şeyx Nəs rul lah mı? Və ya 
mü hit dən bö yük fay da-

lar alıb ona bir çox 
şey lər borc-
lu olan, ey-
ni vaxt da 
za val lı xal qı 
bir qa ran lı ğa 
doğ ru sü rük-
lə yən, gə lə-
cə yin, gənc-
li yin qa ti li 
kefl  i İs kən-
dər mi?

Şeyx Nəsrullah, yoxsa 
kefli İskəndər?

Heç bir əmə li, qə ti tə şəb bü sə gi riş-
mə yir, hal bu ki bu, müm kün idi də. 
Şeyx Nəs rul lah ölü lə ri di rilt mə yi id-
dia edir di. İs kən dər bi lir di ki, bu ya-
lan dır. Ora da xal qa bu ya la nı an lat-
maq üçün bö yük fə da kar lıq lar la zım 
idi. Bir igid is tə yir di ki, bu kor xal qın 
qar şı sı na çıx sın və şey xə söy lə sin ki, 
şey xa nə, bu ölü lə rin həp si ni di rilt, ya 
Hey dər ağa nı öy rə dib gön də rə idi ki, 
get ölü lə ri ni di rilt mə yi xa hiş et. Şeyx 
bu nu ba car ma ya caq və ya lan la rın 
üs tü açı la caq, ci na yət lə ri ara dan qal-
xa caq dı. İs kən dər bu nu et mə yir, çün-
ki ayıq de yil idi. O, hər şey bi tən dən 
son ra sal la na-sal la na du rub gəl miş və 
toy dan son ra na ğa ra və rus lar de miş-
kən “Pos le dra ki ku la ka mi ma şet”. 
Ölü lə rə vəz edi yor. İs kən dər ümu mi 
öl çü də ça lış ma yır, hətt  a bir ailə yə də 
tə sir edə mə yir. Çün ki ta nın dı ğı qi ya-
fət lə onu kim sə ta nı maq is tə məz, ona 
kim sə eti bar et məz. İs kən dər ya lan-
çı dır, duy ğu suz və ca ni dir. Ba cı sı nı 
mü da fi ə et mə yə söz ver miş kən bir 
fə la kə tə mə ruz qal mış, za val lı yav ru 
son gün də hər yer dən əli üzül müş, 
bir cə ona ümid edər, ona il ti ca edər, 
on dan mü da fi ə göz lə yir kən “Gəl-
ba cım, mən öl mə dik cə sə ni kim sə 
mən dən ayır maz” - de yə qol la rı nı 
açıb onu quc maq və qəh rə man ki mi 
ara ya atıl maq dan sa onu ko bud ca sı-
na itə lə yib yı xır, fə qət İs kən dər qol-
la rı nı açıb qu cu yur da. Həm də quc-
du ğu nu şüb hə siz ki, bi lir si niz nə dir: 
Ha man şü şə ki, bü tün var lı ğı on dan 
iba rət bu lur. Bə zi lə rin də öy lə bir nə-
zə riy yə var ki, nə ha yət, şey xin tor la rı 
açıl dı, İs kən də rin fi k ri qa lib gəl di, İs-
kən dər qa lib gəl di. Xalq an la dı ki, İs-
kən dər haq lı imiş. Bəl kə bu özü də 
bir me-
t o d -
dur.

Bə zi lə ri, xü su si lə İs kən dər özü də 
dü şü nə bi lər ki, pə ki Ha cı Bax şə li də 
cə miy yət üçün, xalq üçün ça lış-
ma yır, onu nə üçün mü ha ki-
mə et mə yir lər. “Şə rab da 
içi rəm özüm bi li rəm, 
can mə nim, cə hən-
nəm tan rı nın” Fə-
qət onun üçün 
mü təəs sü fa nə 
ola raq bu-
ra sı böy-
lə de-
y i l -
dir. 

niy yə ti, bü tün el mi, maari fi , onun 
əsl mə na və əhə miy yə ti ni məhv et-
di. İs kən dər on la rın ölü mü nə bais 
ol du. İş tə bu na gö rə də İs kən dər 
Fi rən gis tan da kefl  ə nib qal say dı, 
öz evi ni yax mış olur du, fə qət gə-
lib bu za val lı mü hit için də kefl  ən-
miş, min lər lə ev lə ri yax mış, ailə lə ri 
məhv et miş, min lər lə za val lı nın 

cəl lad la rın qa ran lıq pən cə sin-
də can çə kiş mə si nə sə bəb 

ol muş dur. Ona gö rə bu 
gün ona bə raət qa zan-

dır maq is tə yən lə rə-
sə, bü tün gənc li yin 

haq qı var dır ki, 
qal xıb bir səs lə 
ba ğır sın: Qal-
dı rın onu mü-
hit dən, o bi zə 

dir. O gə lə cək 
nəs lin qa ti li-
dir. O, Şeyx 
Nəs rul lah dan 
da ha bəd tər 
ca ni dir. Yol la rı 
ay rı, fə qət hə-
dəfl  ə ri bir dir. 
Şeyx Nəs rul lah 
xal qı elm dən 
uzaq laş dı rı yor, 
qa ran lıq da bo-
ğu yor. İs kən dər 

el mi xalq dan 
uzaq laş dı rı yor, 

xal qı tap da yor, 
öl dü rü yor, məhv 
edi yor. Mən sö-

zü mü bi ti ri yor 
və əsl mü ha ki-
mə yi möh tə-
rəm ha kim lə rə 
tap şı rı yo ram, 
qoy on lar öz lə ri 

kəs dir sin lər, kim 
da ha bö yük mü-

qəs sir dir? Müəy yən 
bir psi xo lo ji xəs tə lik 

nə ti cə sin də ci na yət-
lər iş lə miş və bu mü hi-

tə bir şey borc lu ol ma yan 
Şeyx Nəs rul lah mı? Və ya 
mü hit dən bö yük fay da-

lar alıb ona bir çox 

kefli İskəndər?kefli İskəndər?



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Mə həm məd Əsəd bəy, ümu miy-

yət lə, 14 ki tab, 2 po vest və 2 ro ma nın 
müəl li fi  dir. Onun yaz dı ğı “Qaf qa-
zın 12 sir ri” (1930), “Qaf qaz. Dağ lar, 
xalq lar və ta rix” (1931), “Sta lin. Fa na-
tın kar ye ra sı” (1931), “Mə həm məd. 
So nun cu pey ğəm bər” (1932), “Ağ 
Ru si ya” (1932), “Dün ya ya qar şı qəsd. 
Q.P.U.” (1932), “Ru si ya yol ay rı cın-
da” (1933), “Ma ye qı zıl” (1933), “Ma-
nuela Lods” (1934), “Le nin” (1935), 
“İkin ci Ni ko lay. So nun cu ça rın əzə-
mə ti və so nu” (1935), “Rza şah – sər-
kər də, pad şah, is la hat çı” (1935), “Al-
lah bö yük dür. (Al la hu Ək bər) Əb dül 
Hə mid dən İbn Sauda qə dər İs lam 
dün ya sı nın tə nəz zü lü və yük sə li şi” 
(1936), “Mus so li ni” (1937) ki mi av-
to bioq ra fi k əsər lər dün ya da ma raq la 
oxu nan ki tab lar sı ra sın da dır.

Az son ra M.Əsəd bəy ABŞ-da, 
Li vi ya da (ora da ərəb-ital yan dil-
lə ri üz rə tər cü mə çi iş lə yir) uzun 
müd dət li sə fər lər də olur. Ya zı çı nın 
bir qa dın la ailə qur ma sı haq qın da 
çox az mə lu mat ol sa da, ar xiv lər də 
onun öv lad la rı nın var lı ğı haq qın-
da heç bir mə lu ma ta rast gə lin mir.

“Qur ban Səid” 
imzasının ta rix çə si

1937-ci il də Qur ban Səid im za-
sıy la “Əli və Ni no” ro ma nı Vya na-
nın “Tal” nəş riy ya tın da çap edi lir. 
Elə də çox müd dət keç mə miş əsər 
haq qın da yed di öl kə dən Vya na ya 
da xil olan fi  kir lər ro ma na bö yük 
ma ra ğın tə za hü rü ki mi qiy mət lən-
di ri lir. Tez bir za man da Av ro pa nı, 
da ha son ra isə bü tün dün ya nı fəth 
edən bu ro ma nın bir azər bay can lı 
tə rə fi n dən ya zıl dı ğı nı dü şü nər kən 
adam qü rur his si ke çir mə yə bil mir.

Ro man bü tün dün ya da məş hur-
laş sa da, əsə rin müəl li fi  Qur ban 
Səidin kim ol ma sı çox la rı na na mə-
lum qa lır. Ha mı bu se vim li ro ma-
nı ki min qə lə mə al dı ğı haq qın da 
ma raq lan sa da, bu, uzun mud dət 
sə mə rə ver mir, mə sə lə bir xey li qa-
ran lıq və müəm ma lı qa lır.

M.Əsəd bə yin “Əli və Ni no” ro ma-
nı nı öz im za sıy la çap et dir mə mə si nin 
əsas sə bə bi isə, onun adı nın əv vəl lər 
qal ma qal lar da hal lan ma sı ilə əla qə-
dar dır. Ya zı çı nın adı nın gün də mə gəl-
mə si ye ni dən onu gö zü gö tür mə yən-
lə ri qı cıq lan dı ra bi lər di. Ona gö rə də 
M.Əsəd “Qur ban Səid” im za sı al tın da 
ki ta bı nı çap et dir mək lə bir növ öz təh-
lü kə siz li yi ni sı ğor ta la mış olur.

Qur ban Səid im za sı nın ma raq-
lı ya ran ma ta rix çə si var. 1936-cı il də 
Qur ban bay ra mı gün lə rin də M.Əsəd 
bəy lə ki tab xa na da gö rü şən ya xın dos-
tu Ə.C.Məz hər ona “Qur ban Səid!”, 
- yə ni “Qur ban bay ra mı nız mü ba-
rək!” – de yir. Bu əs na da Əsəd bəy lə 
söh bət edən bir xa ri ci tu rist elə ba şa 
dü şür ki, ona Qur ban Səid ki mi mü-
ra ciət edil di. Tu rist gü lüm sə yə rək ona 
“si zin lə ta nış ol ma ğı ma çox şa dam, 
cə nab Qur ban Səid” de yir. Be lə lik lə, 
Qur ban Səid onun mə zə li adı na çev ri-
lir. Bir gün Əsəd bəy ilk ro ma nı nı çap 
et dir mək üçün tə xəl lüs ax ta rar kən bu 
əh va lat ya dı na dü şür və əsə ri ni məhz 
bu im za ilə çap et dir mə yi qə ra ra alır. 

Əs lin də “qur ban” mü səl man alə min-
də nə yi isə nə yə sə qur ban ver mək, 
“səid” isə ərəb cə kö nül lü de mək dir. 
Bu nun la da o, öz dün ya şöh rət li əsə-
ri ni lə qəb lə çap et dir mə yə məc bur 
ol muş və özü nü, müəl lifl  i yi ni sə nə tə 
kö nül lü qur ban et miş dir.

M.Əsəd bə yə so nun cu əsə ri olan 
“Sev gi dən bi xə bər ki şi” ro ma nı nı 
bi tir mə yə uzun sü rən ağır xəs tə li yi 
im kan ver mir. O, 1942-ci ilin av qust 
ayı nın 27-də 37 ya şın da İta li ya nın 
Neapol şə hə ri nin ya xın lı ğın da yer-
lə şən Po zi ta no ad lı yer də və fat edir 
və elə ora da ca dəfn olu nur.

Ma raq lı cə hət lər dən bi ri də odur 
ki, Əsəd bə yin Po zi to na da ya şa-
dı ğı dövr də ona ya zı lan müx tə lif 
səp ki li mək tub lar da o Leo Əsəd 
bəy İb ra him ki mi gös tə ri lir. An caq 
nə zə rə alaq ki, Po zi to na da ya şa dı-
ğı evin, xa ti rə löv hə si nin üzə rin də 
məhz Əsəd bəy, Qur ban Səid ya-
zıl ma sı ha mı nın diq qə ti ni çə kir. 

Əsəd bə yin Av ro pa hə ya tı na nə-
zər sal saq gö rə rik ki, və tən həs rə-
ti ilə ya şa mış M.Əsəd bəy dost luq 
et di yi avst ri ya lı xa nım Bo ro nes sa 
Elf riede  Eh ren fels von Bod mers-
hofl  a son ra lar bir-bir lə ri nə yaz dı-
ğı mək tub lar da çox sual la ra ca vab 
ve ri lir. Məhz 1974-cü il də H.Ah-
med Şmi de yə mək tu bun da Bo ro-
nes sa Elf riede  Eh ren fels von Bod-
mers hof bu cüm lə lə ri ya zıb.

“Hör mət li cə nab Şmi de,
Si zə türk dil lə ri üz rə tər cü mə çi-

mü tə xəs sis ola raq mə lu mat ver mək 
is tər dim ki, “Qur ban Səid” Ba kı da 
do ğul muş Mə həm məd Əsəd bə yin 
ya zı çı ki mi gö tür dü yü lə qə bi dir və 
mən Əsəd bəy lə onun “Qı zıl Buy-
nuz lu Qız” ad lı ro ma nı nın 1938-ci 
il də nəş rin də iş ti rak et mi şəm.

Hör mət lə Elf riede  Eh ren fels 
von Bod mers hof”

 Ta ri xi ge di şat lar da gö rü nür ki, 
1937-ci il də Vy a na nın “Tal” nəş riy-
ya tın da çap olu nan “Əli və Ni no” 
əsə ri də on la rın öz ara la rın da kı ra-
zı lı ğa əsa sən “Kur ban Səid” lə qə bi 
ilə çap olu nub.

İlk təd qi qat çı lar dan olan al man 
ali mi pro fes sor Ger hard Höpp əf-
sa nə vi Mə həm məd Əsəd bə yin hə-
yat və ya ra dı cı lı ğı nı Ber li nin Şər qi 
Təd qi qat lar İns ti tu tun da araş dı  rıb. 
Tə sa dü fi  ol sa da M.Əsəd bəy 1942-
ci il də dün ya sı nı də yiş miş, Ger-
hard Höpp isə ana dan ol muş dur. 
2010-cu il də dün ya sı nı də yiş miş, 
al man ca dan türk cə yə tər cü mə çi 
ki mi ta nın mış təd qi qat çı H.Ah-
med Şmi de 2005-ci il də yaz dı ğı 
mək tu bun da bu möv zu ilə bağ lı 
bə zi əla qə lə ri ni qeyd et miş dir.

1938-ci il də al man lar Avst-
ri ya nı işğal et dik dən son ra 
Mə həm məd Əsəd bəy İta-
li ya ya qaç dı və Po zi ta no 
şə hə ri nin də niz sa na to ri-
ya sın da məs kən sal dı. O, 
ət rafl  a rın qanq re na sı na sə-
bəb olan və Aş ke naz so yu na 
mən sub yə hu di ki şi lə rin də 
mü şa hi də olu nan bir xəs-
tə li yə yo lux muş du 
və qan döv-
ra nı nın po-
z u l  m a  s ı 
nə ti cə sin-
də ora-
da və fat 
e t  m i ş -
di. Eh-
t i  m a l 
ki, bu 
x ə s -
t ə  l i k 
b ə  z i -
lə ri nin 
i d  d i a 
e t  d i -
yi ki mi 
Ray no de-
yil,məhz Bur-
ger xəs tə li yi 
idi.

Diq qət çə kən mə qam lar dan bi ri də 
M.Əsəd bə yin dəfn edil di yi mə za rın 
za hi ri gö rü nü şü dür. Be lə ki, ya zı çı nın 
mə za rı nın üzü Mək kə şə hə ri nə doğ-
ru dur, baş da şı isə su fi  mə də niy yə ti nə 
xas olan Şərq me mar lıq üs lu bun da-
dır. Üs tün də isə Əsəd bə yin adın dan 
baş qa, mü qəd dəs Qu ra ni-Kə ri min ilk 
ayə si həkk edi lib. Onun vax ti lə ya şa dı-
ğı Ber lin də ki evin qar şı sı na vu rul muş 
ba rel yef də ya zı çı nın di lin dən ya zıl mış 
- “Və tən siz hə yat boş və mə na sız dır” 
de yi mi isə in sa nı köv rəlt mə yə bil mir.

Bax, be lə cə, Mə-
həm məd Əsəd bə-

yin çə tin hə yat yo-
lu ba şa ça tır. Ya zı çı 
öz ar xa sın ca bü tün 

dün ya da se və-se-
və oxu nan 15-dən çox 
bir-bi rin dən gö zəl əsər 

və elə müəm ma-
lar qo yub ge dir. 

Azər bay ca-
nı bü tün 
dün  ya  da 
t a  n ı  d a n 
və onu 
d ə  l i  c ə -
s i  n ə 
se vən, 
ya  z ı -
çı nın 
k e ş -
m ə -
keş-
l ə r -

l ə 
d o  l u 

olan hə-
ya tı na son 
nöq tə qo yu-
lur.

Qur ban Səid və
İçə rişə hər

Mə həm məd Əsəd bəy 1931-ci il-
də “Mə nim hə ya tı mın ta ri xi” ad lı 
av to bioq ra fi k mə qa lə ya zır və Ber-
lin də “Ədə biy yat ta ri xi” jur na lın da 
çap et di rir. 1933-cü il də Mə həm məd 
Əsəd bəy Al man-İm pe ri ya Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı nın və İm pe ri ya Ədə biy yat 
Pa la ta sı nın üz vü se çi lir. 

O, “Mə nim hə ya tı mın ta ri xi” mə-
qa lə sin də Ba kı nı ya da sa lır, İçə ri şə-

hər də ke çir di yi gün lə ri nis gil lik lə 
xa tır la yır. “O vaxt uşaq ol sam da İçə-
ri şə hə ri - onun toz lu kü lək lə ri ni, Qız 
qa la sı ət ra fın da kı səs-küy lü ti ca rət 
köşk lə ri ni yax şı xa tır la yı ram. Onun 
ya ra dı cı lı ğın da tək ra ro lun maz İçə ri-
şə hə rin dar kü çə lə ri, me mar lıq abi-
də lə ri və et noq ra fi k möv zu la rı ge niş 
yer tu tur. “Əli və Ni no” əsə rin də ya-
zı çı bu qə dim şə hə rə Ni no nun gü-
lüm sə yən göz lə ri ilə ba xır.

Ümu miy yət lə, Mə həm məd Əsəd 
bəy “Əli və Ni no” əsə rin də in qi lab-
dan əv vəl ki Ba kı nı və elə cə də İçə-
ri şə hə ri çox gö zəl təs vir edir. O, heç 
vaxt Ba kı nı unut mur. Ağ rı lar için də 
yaz dı ğı son əsə rin də də Ba kı nı xa tır-
la yır: ”Bu gün ar tıq dün ya nın bü tün 
uyuş du ru cu la rın dan - spirt dən tut-
muş mor fi  yə qə dər - baş çı xar dı ğım-
dan bi li rəm ki, ən gö zəl nə şə Ba kı nın 
qə dim qa la di var la rı na və sö kül müş 
qə dim sa ra yın dar va za la rın da kı na-
xış la ra ba xı şın mən də oyat dı ğı sir li 
hiss dir. Mən qə dim bir di va ra, ya-
rıuçuq İçə rişə hər di var la rı na, bir də 
qə dim Qa la nın xa ra ba lıq la rı na vur-
ğun idim. Heç ki min qey di nə qal-
ma dı ğı bu qə dim Qa la hə ya tı mın ilk 
bö yük sev gi si ol du və mə nim hə yat 
yo lu mu tə yin et di. Əsl sev gi bu idi”.

Al ma ni ya da ədə bi uğur lar qa-
zan sa da, ya zı çı və tən həs rə tin dən  
qur tu la bil mir. Bu hiss lər ya ra dı-
cı lı ğın da, xü su si lə də “Əli və Ni-
no” ro ma nın da dol ğun əks olu-
nur.  Əsə rin baş qəh rə ma nı Əli xan 
İran da mü ha ci rət də olar kən doğ-
ma şə hə ri üçün qəl bi sı zıl da yır:

“Ba kı, onun toz lu qa la di var la-
rı, üfüq də ba tan gü nə şi üçün it ki mi 
da rıx dı ğı mı hiss et dim. Qu laq la rı ma 
Qurd qa pı sın da çaq qal la rın ular tı sı 
gəl di... Kü lək səh ra lar dan gə tir di yi 
qum la Ba kı kü çə lə ri ni dol dur muş du. 
Qum lu sa hil neft lə kə lə ri ilə ör tül müş-
dü. Qız Qa la sın da ta cir lər mal la rı nı 
var səs lə ri ilə tə rifl  ə yir di lər. Ni ko la-
yev kü çə si mü qəd dəs Ta ma ra li se yi nə 
apa rır. Ni no li se yin qa pı sı ağ zın da, 
ağac la rın al tın da, qol tu ğun da dəf tər 
da ya nıb hə yə can la mə nə ba xır.

An caq bir dən İran qı zıl gül lə ri nin 
ra yi hə si ha ra sa uçub ge dir. Uşaq 
ana sı nı ça ğı ran ki mi və tə ni mi səs lə-
dim və bir dən an la dım ki, ar tıq bu 
və tən yox dur. Ba kı nın tə miz çöl ha-
va sı nı, də ni zin zə rif qo xu su nu, qum 
və neft iyi ni duy dum. Mən nə ol say-
dı da, gə rək ora nı tərk et mə yəy dim. 
Bu şə hə ri Al lah mə nə ver miş di! İt 
özü nün da mı na ne cə bağ lı dır sa, mən 
də Ba kı nın qə dim, əzə li tə biəti nə o 
cür əbə di zən cir lə bağ lan mı şam.

(Ardı 11-ci səhifədə)
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

M.Əsəd bə yin “Şərq də neft və qan” əsə ri ni se vən lər ki mi, gö zü gö tür mə yən lər də az ol mur. 
Ya zı çı “Şərq də neft və qan” əsə rin də 1918-ci ilin mart ha di sə lə ri ni us ta lıq la qə lə mə alıb və 
er mə ni-bol şe vik bir ləş mə lə ri nin Ba kı da azər bay can lı la ra qar şı tö rət di yi soy qı rı mı, 30 min 
azər bay can lı nın qət lə ye ti ril mə si ni təs vir edib.  Al ma ni ya da o vaxt kı azər bay can lı lar bu 

ki ta bı ya lan və böh tan lar la do lu ol maq da itt  i ham edə rək müəl li fə qar şı bö yük bir təb li ğat kam pa ni ya sı-
na baş la yır lar. Bu kam pa ni ya nın ba şın da o vaxt Al ma ni ya da təh sil alan azər bay can lı tə lə bə Hi lal Mün şi 
da ya nır. O, bir-bi ri nin ar dın ca M.Əsəd bəy haq qın da al man hö ku mə ti nə do nos lar ya zır. Az keç mə miş 
bu do nos lar ar tıq öz tə si ri ni gös tə rir. Be lə ki, M.Əsəd bə yin adı Al ma ni ya nın hər ye rin də qa da ğan edi lir, 
bü tün əsər lə ri “zi yan lı və ar zuolun maz” he sab edi lə rək ki tab la rı ya saq la nır, “İm pe ri ya Ya zı çı la rı Pa la-
ta sı”nın üzv lü yün dən çı xa rı lır, ona yə hu di dam ğa sı vu ru lur və bü tün bun la rın mən ti qi son lu ğu ki mi o, 
Al ma ni ya dan qo vu lur. Ya zı çı 1932-ci il də Avst ri ya nın Vya na şə hə ri nə kö çür. Am ma bü tün bun la ra bax-
ma ya raq o, hə vəs dən düş mə yə rək bir-bi ri nin ar dın ca bir sı ra ma raq lı əsər lər ya zır.

Bir daha məşhur romanın 
müəllifinin kimliyi haqqında

ri ya nı işğal et dik dən son ra 
Mə həm məd Əsəd bəy İta-
li ya ya qaç dı və Po zi ta no 
şə hə ri nin də niz sa na to ri-
ya sın da məs kən sal dı. O, 
ət rafl  a rın qanq re na sı na sə-
bəb olan və Aş ke naz so yu na 
mən sub yə hu di ki şi lə rin də 
mü şa hi də olu nan bir xəs-
tə li yə yo lux muş du 
və qan döv-
ra nı nın po-
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da və fat 
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öz ar xa sın ca bü tün 
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və elə müəm ma-
lar qo yub ge dir. 
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1938-ci il də al man lar Avst-

müəllifinin kimliyi haqqında
1938-ci il də al man lar Avst-



İsrafi l İSRAFİLOV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Mil li azad lıq hə rə ka-
tı ta ri xi mi zi, onun 
ön cül lə ri ni, xü su sən 
M.Ə.Rə sul za də ni dü-

şün dük cə, unu dul maz Mir zə Cə li-
lin xa ti ra tın da “yaz dı ğı” “gö zü mü 
dün ya ya açan da “Al la hu Ək bər” 
ni da sı nı eşit dim” söz lə ri ya dı ma 
düş dü. Nə dən sə, mə nə elə gəl di 
ki, o da xa ti rə lə ri ni yaz mış ol say dı, 
ilk sə hi fə ni bu söz lər lə baş la yar dı. 
Bə li, “Al la hu Ək bər” di li nin əz bə ri 
olub, çün ki qə ti əmin idi ki, Al lah 
da bir dir, və tən də.

Adı şi fa hi fər man lar da “unu dul-
sun” hök mü ilə mö hür lən sə də, 
doğ ma tor pa ğın dan, həm və tən lə-
rin dən uzaq sa lın sa da, o, ürə yin-
də Azər bay can boy da nis gil da şı dı. 
Ta le siz Al maz İl dı rı mın bağ rın dan 
qo pub di li ni, do daq la rı nı yan dı ran 
“Azər bay can, mə nim ta cım, tax tım 
oy!” ni da sı onun da ürə yi ni qo vu-
rur du. İçin də poetik bir dün ya ya-
şat sa da, o, şair de yil di, da ha çox 
mü tə fək kir idi. Söy lə di yi də rin, sər-
rast, tu tum lu fi  kir lər qa fi  yə siz idi, 
am ma can sız de yil di, ürək lə rə yol 
ta pa bi lir, ya şa yır dı: “...bir tək əsir 
in san, bir tək əsir mil lət qal dıq ca, 
dün ya hə qi qi azad lıq və əm niy yət 
üzü gö rə bil məz” – be lə bir ama la 
ta pın mış dı. Rəs mi döv lət dairə lə ri 
tə rə fi n dən ta nın ma yan, ən yax şı hal-
da ya saq edi lən həm və tə ni miz – XX 
əsr də Azər bay ca nı mı zın ye tir di yi ən 
gör kəm li döv lət xa dim lə rin dən bi ri, 
Mə həm məd Əmin Rə sul za də...

İs lam ta ri xin dən bəl li ol du ğu ki mi 
pey ğəm bə ri miz həz rət Mə həm məd 
(s.a.s) hə lə gənc yaş la rın da ikən, ol-
duq ca təm kin li, dü rüst və əda lət li 
ol du ğu sə bə bin dən qo hum-əq rə ba sı 
onu Mə həm məd Əmin ça ğı rır mış lar. 
Öv la dı na bu adı ve rən Axund Ələk-
bə rin də ürə yin də oğ lu nu təm kin li, 
mil lət üçün fay da lı iş gö rən, mü qəd-
dəs əqi də lər yol çu su ki mi gör mək 
niy yə ti olub. Və hər də fə na maz üs tə 
“Ya rəb bim, ar zu mu ürə yim də qoy-

ma” de yib, pər vər di gar dan bu mət-
lə bi di lə yib. Za man gös tər di ki, Al lah 
axun dun duala rı nı eşi dib, məhz elə bir 
ömür bəxş elə di Mə həm məd Əmi nə.

Ca van yaş la rın dan Qu ra ni-Kə ri mi 
öy rən di, pey ğəm bə ri mi zin dü ha sı-
nı, tə si ri ni duy du, İs lam prin sip lə ri ni 
zə ru ri ideolo ji bü növ rə ki mi qə bul 
edib, mil li ide ya nın qa nad la rın dan 
bi ri ol du ğu na inan dı. Oxu du ğu şəx-
siy yət lər içə ri sin də Ho mer var dı, 
Hö te, Şeks pir, L.Tols toy, Dos to yevs-
ki, Puş kin, Ser van tes, Rus so, Marks 
var dı. Am ma onun “kön lü nün sev-
gi li məh bu bi” Ni za mi idi, Fü zu li idi, 
Mir zə Cə lil və Sa bir idi. Bir də H.Ca-
vi də, Yu nis İm rə yə “ba yı lır dı”.

Bir za man lar pyes lər və şeir lər 
ya zan, Qor ki əsər lə rin də ki in qi la bi 
ru hu bə yə nən, hətt  a “Ana” ro ma-
nı nı di li mi zə çe vi rən Mə həm məd 
Əmin, da ha son ra lar onun “bə sit 
pro le tar çı lı ğın dan” bık dı, da ha 
oxu naq lı və fay da lı he sab et di yi 
Tols to ya, Dos to yevs ki yə üz tut du. 

Si ya si fəaliy yə ti, mil li is tiq lal mü ca-
di lə si ilə bağ lı gö rüş lə ri ni za man-za-
man qə lə mə alan M.Ə.Rə sul za də ay-
rı-ay rı il lər də, mət buat la, o cüm lə dən 
“Fü yu zat”, “İr şad”, “Tə rəq qi”, “Azər-
bay can”, “Tə ka mül”, “Açıq söz” ki mi 
qə zet lər lə əmək daş lı ğa qo şul du, si-

ya si-ic ti mai mü hi tin for ma laş ma sı na, 
həm və tən lə rin də mil li is tiq lal ru hu-
nun mə tin ləş mə si nə na mus la xid mət 
et di. Azər bay can is tiq la lı yo lun da ya-
şa nan mər hə lə lər də M.Ə.Rə sul za də 
“Azər bay can da va sı nın” nə zə ri mə-
sə lə lə ri ni, bu gün xü su si əhə miy yət 
da şı yan ki tab la rın da iş lə yib ha zır la dı.

“Bi zə han sı hö ku mət la zım dır”, 
“Azər bay can da hür riy yət sa va şı”, 
“Ca maət ira də si”, “İs tiq lal məf-
ku rə si və gənc lik” ki mi əsər lə ri 

M.Ə.Rə sul za də ni hər şey dən əv vəl 
mil li is tiq lal hə rə ka tı nın gör kəm li 
nə zə riy yə çi si ki mi də ta nıt dır dı.

Bəl li hə qi qət dir ki, xal qı mı zın soy-
kö kü əsr lə rin keş mə ke şin dən ke çib 
gəl miş qə dim, həm də çox cə hət li türk 
mə də niy yə ti əsas la rı na da yaq la nır. 
Əc nə bi lər tə rə fi n dən ek zo tik qə bul 
edi lən türk mə nə viy ya tı, is lam mə-
də niy yə ti qay naq la rı ilə bir lə şə rək bu 
gü nün özün də be lə öz fe no me ni ilə 
di gər mil lət lə rin diq qə ti ni cəlb edən 
azər bay can lı men ta li te ti ni for ma-
laş dır mış dır. Odur ki, bol şe vik is-
ti la sı nı qə zəb lə pis lə yən və öm rü-
nün so nu na qə dər hə min re ji mə 
qar şı ar dı cıl mü ca di lə apa ran lar-
dan bi ri olan Mə həm məd Əmin 
Rə sul za də nin fi k rin cə, “...Mü səl-
man və türk məm lə kə ti ol ma sı 
eti ba ri lə Qaf qa zi ya, Azər bay can nə 
din, nə irq, nə də kül tür ba xı mın-
dan kən di si ilə qə tiy yən əla qə si 
ol ma yan Ru si ya tə rə fi n dən, an-
caq si lah gü cü ilə tu tul muş dur. 
Və mə lum ol du ğu üz rə ta ri xi 
ənə nə si türk və İs lam düş mən li-
yi nə da ya nan bu döv lə tə heç bir 
za man isin mə di yin dən gə rək 
türk çü lük və gə rək sə is lam çı lıq 
ide ya la rı bu ra da daima can lı 
ini kas lar bul muş dur”.

Bu gün Azər bay can De mok ra tik 
Res pub li ka sı nın sü qu tun dan son-
ra Mə həm məd Əmi nin söy lə di yi 
“...Biz mil lə tə mil li is tiq la lı da dız-
dı ra bil dik” ifa də si ni xa tır la dıq ca 
qü rur his si ke çi ri rik. Çün ki, hə min 
söz lər onun acı təəs sü fü de yil, gə-
lə cə yi gör mə yi ba ca ran, za ma nın 
eni şin də büd rə miş bir mil lə tin 
söz lə ri dir. Hə min söz lə rin ifa də 
et di yi hə qi qə tin şi rin li yi bu gün də 
du yul maq da dır. 

İkin ci və tən bil di yi Tür ki yə-
nin An ka ra da kı qə bi ris ta nın da 
əbə diy yə tə qo vu şan Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də cə mi 23 ay fəaliy-
yət gös tə rən Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin sön müş ocaq-
la rı nın, da ha son ra lar, yə ni əs rin 
so nun da bir da ha kö zər mə si ni, 
dün ya nın hər qi tə sin dən gö rü nən 
nə həng dil li alov lar la yan dı ğı nı, 
bu gün ar tıq 23 ili ni ta ri xə ya zan 
Müs tə qil Azər bay can Res pub li-
ka sı nı, onun müasir iq ti sa di qüd-
rə ti ni, dün ya bir li yin də ki ye ri ni, 
çağ daş gənc li yi ni, bu gənc li yin 
ar xa sın da du rub fəxr et di yi döv lət 
baş çı sı nın hey rə ta miz əməl lə ri ni 

gör səy di, yə qin ki, çox 
sev di yi söz lə ri - “Ya-
şa, ya şa Azər bay can” 
- de yər di.
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(Əv və li 10-cu sə hi fə də)
Sə ma ya bax dım. Uzaq və bö yük 

ul duz lar şa hın ta cın da kı qiy mət li daş-
qa şa bən zə yir di. Hə lə in di yə ki mi be-
lə tən ha lı ğı hiss et mə miş dim. Ba kı ya, 
onun di var la rı na Ni no nun tə bəs süm-
lü göz lə ri nin ək si dü şən qə dim qa la sı-
na məx su sam”.

Köh nə şə hə rin tək rar sız lı ğı nın 
təs vi ri Əsəd bəy ya ra dı cı lı ğı nın 
əsa sı nı təş kil edir. Ya zı çı nın şə ha-
də ti nə gö rə, ata sı nın İçə rişə hər də, 
Qo şa qa pı gi ri şin dən gö rü nən bir 
mə sa fə də, qa la nın bi rin ci yu xa-
rı cər gə sin də “bö yük evi” olub. 
Məhz bu mə qam ro ma nın mər kə-
zi möv zu su nu təş kil edir, xü su si lə 
də söh bət şə hə rin so vet ləş mə dən 
əv vəl ki gör kə min dən ge dən də: 
“Ki ta bı ört düm və otaq dan çıx dım. 
Dar şü şə bənd dən ke çib ha mar da-
ma qalx dım ki, ayaq la rım al tın da 
uza nan dün ya ya ba xım: İçə ri şə hə-
rin möh kəm qa la di var la rı, daş la-
rın üzə rin də ərəb cə ya zı la rın hifz 
olun du ğu sa ra yın da ğın tı la rı... 
Də və lər ya vaş-ya vaş dar kü çə lər-
lə hə rə kət edir di. Bir qə dər uzaq-
da dairə vi, göz ox şa yan Qız qa la sı 
gö rü nür. Onun ar xa sın da isə qur-
ğu şun rəng li laüba lı Xə zər də ni zi.

Uzaq da sa hil bo yun ca çöl lük dür – 
qəm li qa ya lar, qum və ti kan lıq lar: 
dün ya da ta yı-bə ra bə ri ol ma yan bir 
mən zə rə. Dam da otur muş dum, tər-
pən mək fi k rim yox du. Yad şə hər-
lər dən, yad dam lar dan və yad mən-
zə rə lər dən mə nə nə? Bu də ni zi, bu 
çöl lü yü və ayaq la rım al tın da qu zu ki-
mi uza nan bu qə dim şə hə ri se vir dim.

Ora-bu ra vur nu xan, neft ax ta ra-
ax ta ra gə lib bu ra la ra çı xan iş gü zar 
adam lar var la nan ki mi çı xıb ge dir di-
lər, çün ki bu səh ra lı ğı sev mir di lər”. 

Qur ban Səid unu dul mur. M.Əsəd 
bə yin 100 il lik yu bi le yin də Ni der land 
re jis so ru Jos de Putt  er tə rə fi n dən ər sə-
yə gə lən təx mi nən bir saat lıq sə nəd li 
fi lm Ba kı da “Ka pel hauz” Al man-
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zin də 
təq dim olun muş və sa lon da kı la rı hey-
ran edə rək müx tə lif fi  kir lə rin ər sə yə 
gəl mə si nə sə bəb ol muş du. 

Əsəd bə yin yu bi le yi Al ma ni ya-
da Her man Hes se mu ze yin də, Pol şa 
Elm lər Aka de mi ya sın da və Po zi to na 
şə hər me ri ya sın da onun ya ra dı cı lı ğı nı 
iz lə yən lə rin iş ti ra kı ilə ke çi ril miş dir. 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı və Hö te 
İns ti tu tu nun dəs tə yi ilə “Leo Ni sem-
baum, Əsəd  bəy, Qur ban Səid” - “Əli 
və Ni no əsə ri nin müəl li fi  kim dir?” 
ad lı ədə biy yat sər gi si də ke çi ri lib.

Azər bay can ta ri xi nə, ədə biy ya tı-
na, mə də niy yə ti nə töh fə ve rən “Əli 
və Ni no” əsə ri nin 2007-ci il də ke çi-
ri lən 70 il lik yu bi le yin də də xa ri ci 
qo naq lar tə rə fi n dən müx tə lif fi  kir-
lər səs lə nib. Fi kir lə rin müx tə lifl  i yi 
onu de mə yə əsas ve rir ki, əsər bu 
gü nü müz də be lə çox ak tual dır.

Təd qi qat çı-tər cü mə çi Çər kəz 
Qur ban lı 1998-ci il də ilk də fə ola-
raq Əsəd bə yin “Al la hu-Ək bər” 
əsə ri ni Azər bay can di li nə çe vi rə-
rək dərc et di rib. On dan ön cə isə 
“Xə zər” və “Tər cü man” jur nal la-
rın da onun tər cü mə sin də “Al tun-
saç” ro ma nın dan par ça lar işıq üzü 
gö rüb. 2005-ci il dən isə Qaf qa zın 
St ra te ji Təd qi qat lar İns ti tu tu tə rə-
fi n dən Əsəd bə yin əsər lə ri - “Şərq-
də neft və qan”, “Son pey ğəm bər”, 
“Ağ Ru si ya”, “Al tun saç” Çər kəz 
Qur ban lı nın tər cü mə sin də işıq üzü 
gö rüb. Pro fes sor Zey dul la Ağa yev 
də M. Əsəd bəy haq qın da araş dır-
ma lar apa rıb, mə qa lə lər ya zıb.

Şərq də ilk Azər bay can De mok-
ra tik Res pub li ka sı nın ya ran ma sı nı 
dol ğun lu ğu ilə əks et di rən Əsəd 
bə yin ro man la rı o dövr üçün öz 
to le rant lı ğı ilə çox la rı nın diq qə ti ni 
cəlb et miş və Qaf qa za olan ma ra ğı 
da ha da ar tır mış dı.

Ç.ABDULLAYEV
Kulturologiya elmləri

doktoru, professor

K.İBRAHİMOV 
Tarix elmləri doktoru,

professor

Bir daha məşhur romanın 
müəllifinin kimliyi haqqında

“Əli və Nino” müəllifinin 
İtaliya həyatı

İ
ta li ya da “Po zi ta no da Azər-
bay can ya zı çı sı Əsəd bəy”  
ki ta bı nəşr edi lib. Ki tab da 
müəl lif pro fes sor Ro ma lo  

Er co li no ya zı çı nın İta li ya nın Po-
zi ta no şə hə rin də ke çən hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edir. 

Bu ra da ya zı çı nın in di yə dək 
nəşr olun ma mış əl yaz ma la rı və 
mək tub la rı haq qın da da mə lu mat 
ve ri lir. Əsəd bə yin Po zi ta no hə ya-
tı ba rə də olan xa ti rə lə ri ki ta ba da-
xil edi lə rək, Ve ne si ya nın Ca Fos-
cary Uni ver si te ti nin oxu cu la rı na 
təq dim edi lib.

Ki tab da, həm çi nin Əsəd bə yin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı  müx-
tə lif təd qi qat çı lar tə rə fi n dən ya zı lan mə qa lə lər haq qın da əha tə li araş dır-
ma apa rı lıb və mü na si bət  bil di ri lib. Əsəd bə yin yaz dı ğı əsər lər haq-
qın da mə lu mat ve ri lə rək, müəl li fi n dün ya sı nı tez də yiş mə si nə rəğ mən, 
ya rat dıq la rı nın bu gün də se vi lə-se vi lə oxun du ğu qeyd olu nub. Əsəd 
bə yin Ba kı ya bən zər İta li ya nın cə nu bun da yer lə şən Po zi to na da öm rü nü 
ba şa vur ma sı, ma raq lı şt rix lər lə təs vir olun muş dur. Ki tab da Əsəd bəy lə 
bağ lı müx tə lif səp ki li mə lu mat lar, ar xiv ma te rial la rı da yer alıb.

Ki tab da Al man-Azər bay can  Cə miy yə ti tə rə fi n dən 2005-ci il də Ba kı-
da M.Əsəd bə yin 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da mə lu mat 
ve ri lə rək, cə miy yə tin səd ri, pro fes sor Çin giz Ab dul la ye vin Əsəd bəy 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da fi  kir lə ri də yer alıb. Həm çi nin hə min təd bir də 
iş ti rak edən İta li ya, Al ma ni ya və Gür cüs tan dan olan alim lə rin fi  kir lə ri 
də qeyd olu nub. 

Pro fes sor R. Er co li no özü nün Ba kıya sə fə ri, yu bi ley təəs sü rat la rı nı 
da qə lə mə alıb.

“Po zi ta no da  Azər bay can ya zı çı sı  Əsəd bəy”  ki ta bı oxu cu lar və təd-
qi qat çı lar tə rə fi n dən bö yük ma raq la qar şı la nıb.

Milli istiqlalımızın 97-ci ili
M.Ə.Rə sul za də ni hər şey dən əv vəl 
mil li is tiq lal hə rə ka tı nın gör kəm li 
nə zə riy yə çi si ki mi də ta nıt dır dı.

Bəl li hə qi qət dir ki, xal qı mı zın soy-
kö kü əsr lə rin keş mə ke şin dən ke çib 
gəl miş qə dim, həm də çox cə hət li türk 
mə də niy yə ti əsas la rı na da yaq la nır. 
Əc nə bi lər tə rə fi n dən ek zo tik qə bul 
edi lən türk mə nə viy ya tı, is lam mə-
də niy yə ti qay naq la rı ilə bir lə şə rək bu 
gü nün özün də be lə öz fe no me ni ilə 
di gər mil lət lə rin diq qə ti ni cəlb edən 
azər bay can lı men ta li te ti ni for ma-
laş dır mış dır. Odur ki, bol şe vik is-
ti la sı nı qə zəb lə pis lə yən və öm rü-

man və türk məm lə kə ti ol ma sı 
eti ba ri lə Qaf qa zi ya, Azər bay can nə 
din, nə irq, nə də kül tür ba xı mın-
dan kən di si ilə qə tiy yən əla qə si 
ol ma yan Ru si ya tə rə fi n dən, an-
caq si lah gü cü ilə tu tul muş dur. 

ar xa sın da du rub fəxr et di yi döv lət 
baş çı sı nın hey rə ta miz əməl lə ri ni 

gör səy di, yə qin ki, çox 
sev di yi söz lə ri - “Ya-
şa, ya şa Azər bay can” 
- de yər di.

Milli istiqlalımızın 97-ci ili



Mil lət və ki li Fa zil Mus ta fa ilə 
Res pub li ka Gü nü ərə-
fə sin də söh bət ləş dik. 
Azər bay can De mok ra tik 

res pub li ka sın dan tut muş tər cü mə 
mə sə lə lə ri nə dək müx tə lif möv zu lar-
dan da nış dıq. Tə bii ki, ilk sual la rı-
mız elə ADR-lə bağ lı ol du.

- Fa zil bəy, ma yın 28-də Azər bay-
can De mok ra tik Res pub li ka sı nın 
ya ran ma sın dan 97 il ötür, bu gü-
nü Res pub li ka gü nü ki mi qeyd 
edi rik. Bir mil lət və ki li və və tən-
daş ola raq, ADR-in Azər bay can 
ta ri xin də ki ro lu nu ne cə də yər lən-
di rir si niz?
- Bi rin ci növ bə də bu, Azər bay-

can ad la nan, mil li iden ti fi  ka si ya-
sı ilə azər bay can lı ki mi ta nı nan bir 
cə miy yə tin döv lət qur ma ta ri xi nin 
baş lan ğı cı dır. Çün ki ona qə dər ki 
Azər bay can da sü la lə döv lət lə ri, ay-
rı-ay rı xan lıq lar, xan lıq lar dan son ra 
isə ay rı-ay rı müs təm lə kə re jim lə ri 
al tın da ya şa ma ğa məc bur olan et nik 
top lum möv cud idi. Ma raq lı dır ki, 
hə min et nik top lum da özü nü ol du-
ğu ki mi ta nı mır dı, o vax ta dək özü nü 
“Qaf qaz ta tar la rı, ya ümu mən “ta-
tar”, “Azər bay can ta tar la rı”, ya xud 
“Əli şiəsi”, “mü səl man” ad lan dı rır-
dı, tə bii ki, bi zi kə nar da da be lə ta-
nı yır dı lar. Bu ad lar içə ri sin dən məhz 
Azər bay ca nın se çil mə si, de mok ra tik 
res pub li ka nın ya ran ma sı ilə mil lət 
döv lət ya rat ma və həm də özü nə 
ad qa zan dır ma, öz adı nı ol du ğu ki-
mi mə nim sə mə hü qu qu əl də et di. 
Bu na gö rə də bu ta rix bi zim üçün 
si ya si kim li yi mi zin və si ya si şüuru-
mu zun for ma laş ma sı nın ye kun nə ti-
cə si dir, bu, bir mil li di ri lik ta ri xi dir. 
Xalq lar var ki, uzun il lər dağ lar da 
dö yü şür lər, müs təm lə kə çi lər lə mü-
ba ri zə apa rır lar, am ma bu mü ba ri zə 
heç də hə mi şə bir müs tə qil döv lə tin 
ya ran ma fak tı ilə nə ti cə lən mir. Azər-
bay can xal qı nın ta ri xi ba xım dan 
şan sı həm də on da gə tir di ki, xal qı-
mız mü ba ri zə si nə məhz ADR-in ya-
ran ma sı ilə ye kun vur du - özü üçün 
fay da lı nə ti cə əl də et di. Düz dür, 
de mok ra tik res pub li ka so vet iş ğa lı 
nə ti cə sin də sü qut et di, am ma ən azı 
tə mə lin qo yul ma sı, azad lıq duy ğu-
su nun ya şan ma sı bu xal qa gə lə cək-
də döv lət qur ma əz mi ni ye ni dən 
bəxş et di, XX əs rin 90-cı il lə rin də bu 
ira də müs tə qil Azər bay can Res pub-
li ka sı nın ya ran ma sın da özü nü gös-
tər di. 28 May bi zi özü mü zə qay tar dı. 
28 May mil li oya nış və dir çə liş ta ri-
xi miz dir, əvə zo lun maz bir gün dür, 
bay ram dır. Be lə bir gü nə şük ran lıq la 
ya naş ma saq, cə miy yə ti miz heç vaxt 
müs tə qil li yin də yə ri ni bi lə bil mə yə-
cək. Yə ni 28 May ta ri xi nə və bu gü-
nü bi zə bəxş edən in san la ra min nət-
dar lıq duy ğu su ilə ya naş maq hər bir 
azər bay can lı nın bor cu dur. 

- ADR cə mi 23 ay ya şa dı, yə ni çox 
qı sa za man kə si yin də fəaliy yə ti-
ni da yan dır ma lı ol du. Ma raq lı-
dır, ne cə ol du ki, ca van bir döv-
lə tin qoy du ğu ənə nə lər yet miş 
il lik so vet is ti la sı döv rün də də 
unu dul ma dı?
- Bu nun əsas sə bə bi ilk növ bə də 

Azər bay ca nın coğ ra fi  əra zi ola raq 
müəy yən bir çər çi və də ta nı dıl ma-
sıy la bağ lı dır. Pa ris Sülh Konf ran-
sın da de mok ra tik res pub li ka mı zın 
möv cud lu ğu nun de fak to ta nın ma-
sı o döv rün fə da kar in san la rı nın, 
si ya si li der lə ri mi zin - Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də nin, Əli mər dan bəy 
Top çu ba şo vun, Fə tə li xan Xoys ki-
nin, Nə sib bəy Yu sifb  əy li nin, Hə-
sən bəy Ağa ye vin və bu ki mi nə-
həng si ma la rın əmə yi nin nə ti cə si dir.

O za man kı çə tin şərt lər də on lar bu 
prob le mi çö zə bil di lər. San ki tor-
pa ğı ha zır la dı lar ki, bu ra is tə ni lən 
vaxt is tə ni lən ağa cı ək sən, müt ləq 
boy ata caq. Bu na gö rə də hətt  a so-
vet iş ğa lı döv rün də Azər bay ca nın 
cüm hu riy yət dö nə min də ki sər həd-
lə ri ki çik də yi şik lik lər lə sax la nıl dı. 
Konk ret ləş dir sək, Zən gə zur ma ha lı 
Er mə nis ta na ve ril di, am ma döv lə-
ti mi zin əra zi si nin əsas his sə si ye nə 
də Azər bay can da sax la nıl dı. Bu nun 
üçün də biz adı nı çək di yim şəxs lə rə 
borc lu yuq. Çün ki on la rın bi zə mi ras 
qoy du ğu bu ba za, bu çər çi və, bu si-
ya si or qa nizm ol ma say dı, so vet hö-
ku mə ti ta tar la ra, baş qırd la ra, Krım 
türk lə ri nə et di yi ni azər bay can lı la ra 
da tət biq edə cək di. Am ma Azər bay-
ca nın bəl li sər həd lə ri nin ol ma sı və 
onun ar tıq müs tə qil döv lət çi lik ənə-
nə si nə sa hib lən mə si xal qı mı za, döv-
lə ti mi zə qar şı bu təh lü kə ni azalt dı. 
İtt  i faq da xi lin də Azər bay can So vet 
So sialist Res pub li ka sı da əv vəl ki çər-
çi və lər də möv cud ol du. Bi zim di gər 
tə rəf dən də bir mə sə lə də şan sı mız 
gə tir di ki, məhz SS Rİ-nin da ğıl ma-
sı res pub li ka la rın ay rıl ma sı prin si-
pi ilə hə ya ta ke çi ril di. Düz dür, bu 
prin sip tor paq la rı mı zın 20 faizi nin 
iş ğal olun ma sı ilə mü şa yiət edil di, 
am ma bu əra zi lər de-fak to biz də ol-
ma sa da, 1991-ci il də biz de yu re So-
vet İtt  i fa qın dan qa lan sər həd lə ri miz 
da xi lin də müs tə qil li yi mi zi elan et-
dik. Bü tün bun lar bir-bi ri ilə əla qə li 
şans lar idi. Yə ni ilk növ bə də de mok-
ra tik res pub li ka çər çi və ni müəy yən 

et di, so vet hö ku mə ti bu çər çi və ni bir 
qə dər da ral da raq məc bur ol du ki, 
hə min sər həd lər də, for mal da ol sa, 
müs tə qil mütt  ə fi q res pub li ka adı nı 
Azər bay can üzə rin də sax la sın. 1991-
ci il də So vet İtt  i fa qı məhz res pub li-
ka lar prin si pi ilə par ça lan dı ğın dan 
ar tıq fərq li bir si tuasi ya ya ran dı. Bu 
ba xım dan da biz məhz tə məl, fun da-
ment ola raq 28 May ta ri xi nə xü su si 
də yər ver mə li yik. ADR-in ya ra dı cı-
la rı na borc lu yuq ki, bi zə bu nu mi-
ras qo ya bil di lər. Mə sə lən, mü qa yi-
sə üçün ya dı mı za sa laq ki, çe çen lər 
SS Rİ-dən ay rıl maq üçün biz dən çox 
sa vaş dı lar, am ma müs tə qil lik əl də 
edə bil mə di lər. Ta tar lar mad di ba-
xım dan biz dən da ha im kan lı, güc lü 
idi lər, on la rın zən gin bur juazi ya sı 
for ma laş mış dı, am ma ye nə də heç 
nə yə nail ola bil mə di lər. Azər bay can 
isə müs tə qil ol du. Bu da ba ba la rı mı-
zın bi zim üçün gör dü yü xid mət lə-
rin nə ti cə sin də müm kün ol du. Baş-
qa söz lə, on la rın ək di yi müs tə qil lik 
ağa cı nın bəh rə si ni biz gör dük. 

- Bə zən ADR-Tür ki yə mü na si-
bət lə riy lə bağ lı söh bət dü şən də 
qar daş öl kə nin ün va nı na müəy-
yən gi ley lər səs lən di rən lər olur. 
Mə sə lən, Mus ta fa Ka mal Ata türk 
hö ku mə ti ni de mok ra tik res pub-
li ka nı la zım olan qə dər mü da fi ə 
et mə mək də, hətt  a bir qə dər sərt 
de sək, Azər bay ca nı Ru si ya ya 
gü zəş tə get mək də itt  i ham edən-
lər ta pı lır. Bu itt  i ham la ra si zin 
ya naş ma nı zı öy rən mək ma raq lı 
olar dı.

- Mə sə lə yə bu cür ya naş maq 
doğ ru ol maz. Çün ki bu ra da 

söh bət praq ma tik si ya sət-
dən ge dir. Mə sə lən, Ba kı nın 
iş ğal dan azad olun ma sı 
Qaf qaz İs lam Or du su nun, 
türk əs gə ri nin Azər bay-
ca na ver di yi ən bö yük 

hə ya ti nə fəs idi. Biz bu nu 
bəl kə hə lə də la yi qin cə qiy-
mət lən dir mə mi şik. Bir şe-
yi bil mə li yik ki, Qaf qaz 
İs lam Or du su gəl mə səy-
di və Şaum ya nın er mə ni-
bol şe vik or du su Gən cə ni 

iş ğal et səy di, Azər bay can 
ad la nan döv lə tin möv cud-
lu ğu şüb hə al tın da ola caq dı. 

Çün ki Ba kı iş ğal al tın da idi, Gən-
cə də əl də ol ma yan dan son ra döv lət 
qur maq, möh kəm lən mək im kan la rı 
məh dud la şır dı. Döv lə ti Tifl  is də qu-
ra sı de yil dik ki... Bu ba xım dan he-
sab edi rəm ki, Ən vər Pa şa nın ver di yi 
qə rar çox idealist bir qə rar idi. Tə lət 
Pa şa, Ca mal Pa şa, Nu ru Pa şa bö yük 
fə da kar lıq gös tər di lər, Azər bay can 
xal qı nın xi la sı üçün əl lə rin dən gə lə ni 
et di lər, am ma Ata tür kün qar şı sın da 
du ran və zi fə baş qa idi. Hə min vaxt 
Os man lı döv lə ti Al ma ni ya ilə müt-
tə fi q idi, Al ma ni ya isə mü ha ri bə də 
məğ lub ol muş du, baş qa söz lə, Os-
man lı da bu ta le yi bö lü şür dü. Əs lin-
də, I dün ya mü ha ri bə si elə Os man lı 
tor paq la rı nın bö lüş dü rül mə si uğ run-
da baş la mış dı. Be lə bir və ziy yət də öl-
kə ni və mil lə ti xi las et mək la zım idi. 
Çün ki Sevr an laş ma sı nə ti cə sin də 
öl kə elə bö lün müş dü ki, ar tıq Tür ki-
yə de yi lən məm lə kət dən əsər-əla mət 
qal ma mış dı. Tür ki yə ni ta rix də sax la-
maq üçün Ata türk I dün ya mü ha ri-
bə sin də tə rə fi n də sa vaş dı ğı və qərb 
öl kə lə ri nin ta nı ma dı ğı və müəy yən 
də rə cə də blo ka da da sax la dıq la rı Ru-
si ya ilə əla qə lə ri güc lən dir mə yə məc-
bur ol du. Bu nu həm də ona gö rə elə di 
ki, məğ lub öl kə ki mi qər bin təz yiq lə ri 
qar şı sın da da ya na bil sin. Yə ni be lə bir 
və ziy yət də Ata tür kün Azər bay ca na 
sa hib çıx ma sı nı göz lə mək də sa də-
lövh lük olar dı. Çün ki o, ADR-i qo-
ru ya bi lə cək im kan la ra sa hib de yil di, 
öz lə ri nin da xi li və xa ri ci prob lem lə ri 
baş dan aşır dı, təz yiq lər güc lü idi, öl-
kə qur tu luş sa va şı apa rır dı. Bu ərə-
fə də Tür ki yə həm də so vet hö ku mə-
tin dən mad di, hər bi yar dım lar alır dı.

Yə ni Ru si ya ilə mü na si bət lər Tür ki yə 
üçün hə ya ti əhə miy yət da şı yır dı, bu 
əmək daş lıq hər iki tə rə fi n ma raq la rı na 
uy ğun gə lir di. Ata türk də bu ma ra ğa 
gö rə dav ra nır dı. Bu na gö rə də ki mi sə 
itt  i ham et mə yə eh ti yac yox dur. Konk-
ret ta ri xi şə raiti öy rə nə rək, ha di sə lə rə 
mü ba li ğə siz qiy mət ver mək da ha doğ-
ru olar dı. O za man əsas hə dəf Tür ki-
yə ni qo ru maq idi. Bu sə bəb dən də, 
Ata tür kün xü su si fə da kar lıq et di yi ni 
söy lə mək də, onu ADR-ə xə ya nət də 
itt  i ham et mək də doğ ru de yil. Bir də 
tək rar edi rəm, unut ma yaq ki, on dan 
da ağır ta ri xi şərt lər də Ən vər Pa şa Os-
man lı or du su nun Azər bay ca na gön də-
ril mə si nə qə rar ve rir sə, bu, onu gös tə rir 
ki, qə rar lar ta ri xi şə rait dən ası lı de yil. 

Bu, ar tıq fə da kar lıq dır. Sa də cə, si ya sət 
an la yış la rı fərq li ola bi lər, gö rü nür, Ən-
vər Pa şa idealist, Ata türk isə praq ma tik 
si ya sət yü rü dür dü. Yə ni so nun cu ağ rı-
ma yan ba şı na dəs mal bağ la maq is tə-
mə di və nə yax şı ki, Tür ki yə döv lə ti ni 
ayaq da tu ta və onu güc lü döv lət ki mi 
qo ru yub sax la ya bil di. Bu gün bir çox 
mə sə lə lər də Azər bay can Tür ki yə yə 
qar daş öl kə ki mi ar xa la nır. Sa də cə nə-
zə rə al maq la zım dır ki, baş qa öl kə nin 
ma raq la rı na uy ğun dav ran maq praq-
ma tik si ya sət an la yı şı na uy ğun gəl mir. 
Ta ri xi şə raitə in di ki za man kə si yin dən 
ya naş maq ob yek tiv də yər lən dir mə im-
ka nı ver mir. 

- Bu gün kü Azər bay can Res pub-
li ka sı ADR-in va ri si dir. Si ya si 
şə rait, tə bii ki, xey li də yi şib. Bu 
mə na da bu iki res pub li ka ara sın-
da han sı fərq lə ri hiss edir si niz?
- Tə bii ki, si ya si ba xım dan biz hə-

min ba za nı və əra zi ni mi ras al mı şıq. 
Bu gün də ey ni ma raq la rı – xal qın 
ma raq la rı nı təm sil edi rik, Bir ləş-
miş Mil lət lər Təş ki la tın da və baş qa 
bey nəl xalq qu rum lar da ey ni xal qın 
adın dan da nı şı rıq. Hü qu qi cə hət dən 
müəy yən fərq var, ADR par la ment li 
res pub li ka idi, biz sə pre zi dent li res-
pub li ka da ya şa yı rıq. Par la ment lər-
də də fərq var. Mə sə lən, o za man kı 
par la ment də müx tə lif mil lət lə rin 
təm sil çi lə ri ilə ya na şı er mə ni mil lə-
tin dən olan de pu tat lar da fəaliy yət 
gös tə rir di. İn di mə lum sə bəb lər dən 
şərt lər də yi şib. Ümu miy yət lə gö tür-
dük də isə, o vaxt kı ADR-lə in di ki 
Azər bay ca nı mü qa yi sə et mək çə-
tin dir. Çün ki za man o za man de yil.
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Mə sə lən, o döv rün zi ya lı la rı nın hə-
dəfl  ə ri ilə in di ki hə dəfl  ər fərq li dir. 
O za man han sı sa bir uni ver si tet aç-
maq, mək təb aç maq baş lan ğıc idi, 
am ma in di uni ver si tet lər də, mək-
təb lər də, sa vad lı kadr lar da var. Bu 
gün qə rar lar da da ha müs tə qil şə kil-
də ve ri lə bi lir. O za man ADR üçün 
güc lü De ni kin, Ru si ya təh lü kə si var 
idi, bey nəl xalq aləm də ta nın ma ilə 
bağ lı prob lem lər var dı, par la men tin 
rəh bə ri Top çu ba şov fə da kar ca sı na 
ay lar la Pa ris də Azər bay ca nın ta nın-
ma sı üçün mü ba ri zə apa rır dı, am-
ma in di müs tə qil li yi miz ta nı nıb və 
kim sə bi zim müs tə qil li yi mi zi şüb hə 
al tı na ala bil məz. Yə ni ta ri xi şərt lər, 
şə rait lə bağ lı fərq lər var... 

- Fa zil bəy, bu gün Azər bay ca-
nın qa nun ve ri ci or qa nın da təm-
sil olu nur su nuz. Qar şı dan da 
Mil li Məc li sə növ bə ti seç ki lər 
gə lir. Na mi zəd li yi ni zi bu də fə 
də irə li sür mə yi dü şü nür sü nüz-
mü?
- Ma yın 31-də bi zim par ti ya nın 

(Bö yük Qu ru luş Par ti ya sı - red.) Ali 
Məc li si nin ic la sı ola caq. Qə ra rı ora-
da ve rə cə yik. Çox gü man ki, seç ki-
lər də iş ti rak edə cə yik. 

- Xa tır la dı ğım qə də ri ilə, ca van-
lıq da şeir ya zır dı nız. Ədə biy yat-
la ye nə məş ğul olur su nuz?
- Bə li, ya zır dım, am ma çox dan dır 

- ha ra da sa iyir mi il dən çox dur yaz-
mı ram. Si ya sət lə şeiri qa rış dır maq 
is tə mə dim. Am ma onu da de yim 
ki, bu ilin okt yabr ayın da əl li ya şım 
ta mam ola caq. Özü mə hə diy yə və 
baş qa la rı na sürp riz ol sun de yə şeir-
lə ri mi və bə dii tər cü mə lə ri mi ki tab 
ha lı na sal maq qə ra rı na gəl dim. İs-
tə mi rəm on lar it-ba ta düş sün, ona 
gö rə də bu ki ta bı çap edə cə yəm. Tə-
va zö kar lıq dan uzaq ol sa da, mə nə 
elə gə lir, iyir mi-otuz il əv vəl yaz dıq-
la rım oxu cu lar tə rə fi n dən ma raq la 
qar şı la na caq. 

- Bə dii tər cü mə ilə də məş ğul ol-
mu su nuz?
- Bə li, rus ədə biy ya tın dan - Ma-

ri na Sve ta ye va dan, İvan Bu nin dən 
tər cü mə lə rim var. Tər cü mə çi li yə 
baş la ma ğı mın ma raq lı ta rix çə si var. 
Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin hü quq 
fa kül tə sin də oxu yan da bi zim çox sa-
vad lı bir rus di li müəl li mə miz var dı. 

Tə lə bə lər onun dər sin dən qa çır dı lar, 
mən audi to ri ya da qa lır dım. Gör düm 
ki, dil öy rən mək üçün yax şı im kan 
var. Bir gün müəl li mə yə de dim ki, 
mən dərs lər də iş ti rak et mə yə ha zı-
ram, am ma siz mə nə düz gün tər cü-
mə et mə yi öy rə din. Baş la dım şeir lər 
tər cü mə edib ona gös tər mə yə, müəl-
li mə də müəy yən dü zə liş lər edir di. 
Hə vəs li idim, get dik cə də mən də 
vər diş də ya ran dı. Am ma son ra lar 
özüm yaz ma ğa üs tün lük ver mə yə 
baş la dım.

- Ye ri gəl miş kən, bir sı ra ki-
tab lar müəl li fi si niz. Ha zır da 
han sı möv zu üzə rin də iş lə yir-
si niz?

- Şeir ki ta bı üzə rin də iş lə ri bi tir mi şəm. 
Ha zır da “1917-1920-ci il lər də Azər bay-
can da si ya si dü şün cə cə rə yan la rı” ad lı 
ki tab üzə rin də ça lı şı ram. Əv vəl lər bu 
möv zu da ar xiv ma te rial la rı əsa sın da 
iş lə miş dim, in di hə min işi ge niş lən dir-
mək lə məş ğu lam. Onu da ya xın za-
man lar da oxu cu la ra təq dim et mə yi dü-
şü nü rəm. Bir də, son döv lər yaz dı ğım 
mə qa lə lə rin top lu su nu ha zır la yı ram. 
Yə qin, pa yız-qış ay la rı na ha zır olar.

- Fa zil müəl lim, Azər bay can üçün ta-
ri xi və əla mət dar bir ha di sə nin - ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın as ta na sın da-
yıq. Ye ri gəl miş kən, bil di yi mə gö rə, 
asu də vaxt la rı nız da id man la məş ğul 
olur, fut bol, bas ket bol oy na yır sı nız. 

Mil li Məc lis, ki tab lar, yaz maq-oxu-
maq, id man... Ne cə vaxt çat dı rır sı-
nız?
- Bə li, ilk Av ro pa Oyun la rı nın Ba-

kı da ke çi ril mə si çox bö yük ha di sə-
dir. Bu bi zim ta ri xi nailiy yə ti miz dir. 
Özü mə gə lin cə, bir də fə mən dən so-
ruş du lar ki, sut ka nın ne çə saatı nı iş-
lə yir si niz, de dim, iyir mi al tı (gü lür). 
Bə zən bir saat da iki saat lıq işi gör-
mə li olu ram, bu na vər diş et mi şəm. 
Həf tə nin al tı gü nü hər sə hər fut bol, 
ba zar gü nü isə bas ket bol oy na yı ram, 
həf tə də iki də fə üz gü çü lü yə ge di-
rəm, heç ol ma sa, həf tə də iki-üç gün 
- bə zən hər gün şah mat oy na yı ram. 

- Tə rəf mü qa bi li niz si ya sət çi lər dir?

- Yox, fut bo lu pe şə kar lar la oy na-
yı ram, on la rın ək sə riy yə ti “Neft-
çi”nin, Azər bay can yığ ma ko man-
da sı nın keç miş oyun çu la rı dır, üç 
gün on lar la, üç gün də gənc pe şə-
kar lar la oy na yı ram. De mək olar ki, 
bə ra bər sə viy yə də oyun nü ma yiş 
et di ri rik. Bas ket bol oyu nu da ye nə 
də çox ma raq lı rə qa bət mü hi tin-
də ke çir. Şah mat da isə son vaxt lar 
tə rəf mü qa bi lim da ha çox Qüd rət 
Hə sən qu li yev olur. Çün ki onun la 
Mil li Məc lis də də, kə nar da da gö-
rüş mək im kan la rı mız çox dur.

- Azar ke şi ol du ğu nuz ko man da 
var?
- Da ha çox ma raq lı oyu nu iz lə mə-

yi se vi rəm. “Ba va ri ya”nın, “Man çes-
ter Si ti”nin, “Bar se lo na”nın, “Real”ın 
oyun la rı na ba xı ram. “Qa ra bağ”ımı-
zın oyun la rı nı mey dan dan da iz lə-
yi rəm. Tə bii ki, mey da na da ha çox 
ko man da mı za dəs tək ver mək üçün 
ge di rəm. Ən azın dan, bor cum dur ki, 
onu qə lə bə yə hə vəs lən di rən lər dən 
bi ri də mən olum. Am ma, ümu miy-
yət lə, oyun la rı da ha çox te le vi zi ya dan 
iz lə mə yi və özüm oy na ma ğı se vi rəm. 
Baş qa id man növ lə riy lə də ma raq la-
nı ram. Ümu miy yət lə, hə rə kət li hə yat 
tər zi ni se vi rəm, ça lı şı ram hə mi şə for-
ma da qa lam. Bil yard, sto lüs tü ten nis, 
nərd oy na ma ğı se vi rəm. Am ma əl-
bətt  ə ki, bun lar asu də vaxt üçün dür. 
Əsas işim yaz maq və oxu maq dır. Hər 
həf tə se çil di yim əra zi də se çi ci lə ri mi 
qə bul edi rəm. Bu nun la ya na şı, te le ka-
nal la rı da iz lə yi rəm, ça lı şı ram gün də 
heç ol ma sa, əl li sə hi fə mü ta liə edim, 
yaz ma ğa da vax tım ol sun. So sial şə-
bə kə lər də, “Fa ce book”da fəal is ti-
fa də çi yəm. Açı ğı, hər dən özü mə də 
təəc cüb lü gə lir ki, bun la rı ne cə çat dı rı-
ram. Tə səv vür edin ki, qı zı mın da beş 
ya şı var və mən siz heç ya na bir ad dım 
at mır, nə sə oxu yu ram sa, müt ləq ya-
nım da otu rur, ona da vaxt ayı rı ram.

Bü tün bun lar la ya na şı, ma şı nı da 
özüm sü rü rəm, bağ da da özüm iş-
lə yi rəm. Bü tün iş lə ri mi sis te mə sa-
la bil mi şəm. Ola bil sin, bu, di ni gö-
rüş lə rim lə bağ lı dır. Na ma zı mı da 
vaxt lı-vax tın da qı lı ram. Vax tı uz-
laş dır ma ğa ça lı şı ram. Yə ni nə uğur 
qa za na bil mi şəm sə, on la rın ha mı sı-
nı də qiq vaxt böl gü süy lə əla qə lən-
dir mək olar. 

- Bə dii ədə biy yat oxu ma ğa ne cə, 
vaxt olur?
- Əv vəl lər bə dii ədə biy ya tı da ha 

çox oxu yur dum. De mək olar ki, bu 
gün üz də olan əsər lə rin ək sə riy yə-
ti ni oxu mu şam. Am ma son vaxt lar 
da ha çox gənc ya zar la rı iz lə yi rəm. 

Ümu miy yət lə isə, mü ta liəmin əsa sı-
nı fəl sə fi  və ta ri xi əsər lər təş kil edir. 
Sen ti men tal əsər lər dən qa çı ram. 
Ara da Cə lil Məm məd qu lu za də ni, 
Haq ver di ye vi, Se yid Hü sey ni tək rar 
oxu yu ram.

- Bu ya xın lar da bir ya şı nı qeyd 
et miş Tər cü mə Mər kə zi nə ar-
zu la rı nı zı da öy rən mək ma raq lı 
olar dı.
- Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 

Tər cü mə Mər kə zi ye ni fə a liy yə-
tə baş la sa da, ar tıq bu is ti qa mət-
də müəy yən iş lə rin gö rül dü yü 
hiss olu nur. St ruk tur ola raq biz də 
tər cü mə mək tə bi hə lə tam for ma-
laş ma yıb, ar zu edi rəm tər cü mə 
mək tə bi ni ya ra da bi lə si niz. Si zə 
da ha ge niş oxu cu audi to ri ya sı na 
çıx ma ğı ar zu la yı ram. Ümid edi-
rəm, be lə də ola caq. Bir də pe şə kar 
kadr la rın or ta ya çıx ma sı va cib dir. 
Çün ki tər cü mə çox ağır sə nət dir. 
Bu həm də müəl li fi n ye ri nə dü-
şün mək de mək dir. Dü şü nü rəm ki, 
bü tün güc tər cü mə sis te mi nin üzə-
rin də sə fər bər olun ma lı dır. Bu nun 
üçün yax şı və sait ay rıl ma lı dır, ən 
is te dad lı adam la rı tər cü mə sə nə ti-
ni mə nim sə mək üçün xa ri cə oxu-
ma ğa gön dər mək la zım dır. Açı ğı, 
bu gün Azər bay can da bu sa hə də 
müəy yən prob lem lər hiss olu nur. 
Tər cü mə sek to ru yax şı in ki şaf et sə, 
müasir dün ya da baş ve rən lə ri iz-
lə mək, onu “özü nün kü ləş dir mək” 
müm kün  olar. Çün ki özü mü zün 
sı fır dan baş la yıb nə sə ya rat ma ğı-
mız uzun çə kər. Am ma tər cü mə 
va si tə si lə biz bu nailiy yət lə ri öl kə-
yə qa zan dı ra bi lə rik. Azər bay can 
üçün fay da lı olan ədə biy ya tın in-
san la rı mı za yön lən di ril mə si və hər 
bir ye ni li yin və tən daş la rı mı za vax-
tın da çat dı rıl ma sı işi tər cü mə çi lə rin 
çi yin lə ri nə dü şür. 

Rə bi qə NA ZİM QI ZI

“Aydın yol” qəzetinin suallarını
millət vəkili Fazil Mustafa cavablandırır

“1991-ci il də So vet İtt  i fa qı 
məhz res pub li ka lar prin si-
pi ilə par ça lan dı ğın dan ar tıq 
fərq li bir si tuasi ya ya ran dı. 

Bu ba xım dan da biz məhz tə məl, 
fun da ment ola raq 28 May ta ri xi-
nə xü su si də yər ver mə li yik. ADR-in 
ya ra dı cı la rı na borc lu yuq ki, bi zə 
bu nu mi ras qo ya bil di lər. Mə sə lən, 
mü qa yi sə üçün ya dı mı za sa laq ki, 
çe çen lər SS Rİ-dən ay rıl maq üçün 
biz dən çox sa vaş dı lar, am ma müs-
tə qil lik əl də edə bil mə di lər. Ta tar lar 
mad di ba xım dan biz dən da ha im-
kan lı, güc lü idi lər, on la rın zən gin 
bur juazi ya sı for ma laş mış dı, 
am ma ye nə də heç nə yə nail 
ola bil mə di lər. Azər bay can 
isə müs tə qil ol du. ”

il lət və ki li Fa zil Mus ta fa ilə 

Azər bay can De mok ra tik 
res pub li ka sın dan tut muş tər cü mə 
mə sə lə lə ri nə dək müx tə lif möv zu lar-
dan da nış dıq. Tə bii ki, ilk sual la rı-

- Mə sə lə yə bu cür ya naş maq 
doğ ru ol maz. Çün ki bu ra da 

söh bət praq ma tik si ya sət-
dən ge dir. Mə sə lən, Ba kı nın 
iş ğal dan azad olun ma sı 
Qaf qaz İs lam Or du su nun, 
türk əs gə ri nin Azər bay-
ca na ver di yi ən bö yük 

hə ya ti nə fəs idi. Biz bu nu 
bəl kə hə lə də la yi qin cə qiy-
mət lən dir mə mi şik. Bir şe-
yi bil mə li yik ki, Qaf qaz 
İs lam Or du su gəl mə səy-
di və Şaum ya nın er mə ni-
bol şe vik or du su Gən cə ni 

iş ğal et səy di, Azər bay can 
ad la nan döv lə tin möv cud-
lu ğu şüb hə al tın da ola caq dı. 

- Yox, fut bo lu pe şə kar lar la oy na- Ümu miy yət lə isə, mü ta liəmin əsa sı-

“Aydın yol” qəzetinin suallarını

“28 May milli oyanış və 
dirçəliş tariximizdir”
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Üçün cü və dör dün cü böh ran 

uzun sü rən xəs tə lik lər za ma nı 
baş ve rir.

Tə bib lər bun la ra “zər bə vu ran 
xəs tə lik lər” de yir lər.

Or qa nizm xəs tə li yi bir də fə yə 
dəf edə bil mə dik də, ək sər hal lar-
da, mad də lə ri əsas bə dən üzv lə-
rin dən dəf edir, la kin di gər üzv-
lər dən dəf edə bil mir.

Be lə böh ra na “ye ri ni də yi şən 
böh ran” de yir lər.

Bu na mi sal ola raq, öz şə hə ri-
nin bir his sə si ni düş mə nə qo yub 
get miş pad şa hı gös tər mək olar.

Ye ri ni də yi şən böh ran la rın bə-
zi lə ri yax şı, bə zi lə ri isə pis ola-
raq, müx tə lifl  i yi ilə fərq lə nir.

Yax şı böh ran sa rı lıq, qo tur luq və 
dəm rov xəs tə li yi za ma nı baş ve rir.

Pis böh ran çi ban, şiş, qa sıq da 
lim fa və zi lə ri nin il ti ha bı (bu bon), 
taun xəs tə li yi, bə dən də key ləş mə, 
çi çək xəs tə li yi, cü zam xəs tə li yi, 
bo ğul ma xəs tə li yi, də ri xəs tə li yi 
(ek ze ma), və zi xəs tə li yi, fi l xəs-
tə li yi, üz ifl  i ci, bel ağ rı sı, ça naq 
sü mü yü nün üst his sə si nin ağ rı sı, 
diz ağ rı sı za ma nı baş ve rir.

Bu xəs tə lik lər yox ol duq da be-
lə, on la rın hər han sı əla mət lə ri 
qa lır.

Odur ki, be lə xəs tə lik lər uzun 
sü rür və bə də nin qüv və si çat dı ğı 
hal da xılt if ra zı mey da na çıx dıq-
da, tam böh ran baş ve rir.

Bə də nin qüv və si ye tə rin cə ol-
ma dıq da, ye ri ni də yi şən böh ran 
baş ve rir. Be lə böh ran tər if ra zı 
ilə mü şa yiət olu nur.

Mö tə dil böh ran bu run dan qa-
nax ma, si dik if ra zı, is hal və qus-
ma ilə mü şa hi də olu nur.

Baş xəs tə lik lə ri böh ra nı özü nü 
se lik də, göz ya şı, ya xud qu laq-
dan axan ma ye də gös tə rir.

Tə nəff  üs yol la rı nın xəs tə lik lə-
ri nin böh ra nı tü pür cək də özü nü 
bü ru zə ve rir.

Ək sər xəs tə lik lər də bu, yax şı 
böh ra na də la lət edir.

Ən yax şı və tam böh ran za ma-
nı qa nax ma baş ve rir.

On dan son ra is hal, qus ma, si-
dik if ra zı və tər lə mə ki mi hal la rı 
qeyd et mək olar.

Bu nu bil mək la zım dır ki, bü-
tün xəs tə lik lə rin baş lan ğı cı, in ki-
şa fı, son və tə nəz zül dövr lə ri var.

Tam böh ran xəs tə li yin son 
döv rün də, ölüm hal la rı isə xəs-
tə li yin baş lan ğı cı, in ki şaf və son 
dövr lə rin də baş ve rə bi lər.

Tə nəz zül vax tı isə böh ran və 
ölüm hal la rı ol mur.

Xəs tə li yin baş lan ğı cın da baş 
ve rən böh ran ölüm lə nə ti cə lə nir.

Xəs tə li yin in ki şaf döv rü za ma-
nı baş ve rən böh ran yax şı ol duq-
da, na qis olur.

Böh ran pis ol sa, xəs tə lik şid-
dət lə nər.

Böh ran xəs tə li yin son döv rün-
də baş ve rər sə, tam böh ran olar 
və göz lə ni lən təh lü kə bir də fə yə 
ara dan qal xar.

Or qa niz min qüv və si xəs tə li yi 
bir də fə dəf et mə yə çat maz sa, o 
za man xəs tə lik di gər üzv lə rə də 
nü fuz edər və xəs tə və fat edər.

Müəy yən böh ran gün lə rin də 
böh ran baş ver məz sə, xəs tə lik 
uzun müd dət li və ağır olar.

Be lə xəs tə lik lər za ma nı xəs tə 
çox əzab-əziy yət çə kər.

Bu sə bəb dən dir ki, on dör-
dün cü gün baş ve rə cək böh ran 
da ha tez mey da na çı xar sa na qis 
olar, or qa niz min zəifl  i yi nə də la-
lət edər və xəs tə yə əzab-əziy yət 
gə ti rər.

Sağ lam in san lar xəs tə lə nən za-
man böh ran vax tın da baş ver di yi 
üçün or qa nizm zəifl  ik və əzab-
əziy yə tə mə ruz qal mır.

Ümu miy yət lə, böh ran xəs tə li-
yin son döv rün də baş ve rir, la kin 
tə biətin zəifl  i yi və xa ri ci amil lər 
sə bə bin dən, vax tın dan əv vəl də 
baş ve rə bi lər.

Xa ri ci amil lə rə vax tın da qə bul 
edil mə yən və xəs tə nin və ziy yə ti-
nə uy ğun gəl mə yən təam və iç ki-
lə ri mi sal gös tər mək olar.

Bu za man baş ve rən böh ran 
özü nü ol duq ca pis gös tə rir.

Bu nu bil mək la zım dır ki, xəs-
tə lik za ma nı baş ve rən böh ra na 
“xəs tə li yin qay nar döv rü” de-
yir lər.

Xəs tə li yin bə zi gün lə ri böh ra-
nın nə vaxt ola ca ğı n dan xə bər 
ve rir və on la ra xə bər ve rən gün-
lər de yir lər.

Bu gün lər dən baş qa gün lər də 
var ki, on la ra “or ta və ziy yət li gün-
lər” de yir lər. Bu gün lər on dör-
dün cü gün də baş ve rə cək böh ra na 
tə kan ve rir və iyir min ci gü nə qə-
dər uza nır.

Son ra kı böh ra nın gü cü təd ri-
cən zəifl  ə yir. Bu və ziy yət qırx 
gü nə dək da vam edir.

Ağır və güc lü böh ran sək kiz 
gü nün için də baş ve rir.

Bun dan son ra baş ve rən böh-
ran zəif olur.

Əs lin də, qır xın cı gün dən son-
ra kı və ziy yət böh ran sa yıl mır.

La kin böh ran xəs tə li yin alt mı-
şın cı, sək sə nin ci və yüz iyir min ci 
gün lə rin də də baş ve rə bi lər.

Bu nu bil mək la zım dır ki, bə zi 
böh ran lar dörd gün dən bir, bə zi-
lə ri yed di gün dən bir, bə zi lə ri isə 
iyir mi gün dən bir baş ve rir.

İyir mi gün dən bir baş ve rən 
böh ran la mü qa yi sə də dörd gün-
dən bir baş ve rən böh ran tam ol-
mur və o da ha zəif dir.

Yed di gün dən bir baş ve rən 
böh ra nın gü cü qırx gü nə dək da-
vam edir, son ra zəifl  ə yir.

İyir mi gün dən bir baş ve rən 
böh ra nın gü cü isə yüz iyir mi gü-
nə dək da vam edir.

Elə böh ran hal la rı da var ki, yüz 
iyir mi gün dən son ra kı dövr də baş 
ve rir və on lar yed di ay, yed di, on 
dörd və iyir mi bir ilə dək da vam 
edə bi lər. Bü tün ağır xəs tə lik lə rin 
böh ra nı ək sər hal lar da xəs tə li yin 
tək gün lə rin də baş ve rir.

Bu sə bəb dən dir ki, gü na şı rı 
baş ve rən qız dır ma nın on dör-
dün cü gün göz lə ni lən böh ra nı 
on be şin ci gün baş ve rir.

Ək sər xəs tə lik lər də qız dır ma 
gün lə ri böh ran gün lə ri nin sa yı 
ilə üst-üs tə dü şür.

Mə sə lən, yed di gün sü rən qız-
dır ma yed din ci gün çox yük sək 
olur.

Uzun sü rən xəs tə lik lər za ma nı 
ay la rın və il lə rin sa yı xəs tə lik lə-
rin sa yı ilə üst-üs tə dü şür.

Mə sə lən, dörd gün dən bir baş 
ve rən söv da lı və bəl ğəm li qız dır-
ma yed di ayın için də yed di də fə 
baş ve rir.

Ağır xəs tə lik lər də ol du ğu ki-
mi, uzun sü rən xəs tə lik lər za ma-
nı da böh ra nın xə bər ve rən gün-
lə ri lən gi yə bi lər.

Öz vax tın da baş ver mə yən böh-
ra na “bi vaxt böh ran” de yir lər.

Bun lar üçün cü, be şin ci, doq qu-
zun cu və on üçün cü gün lər dir.

Dör dün cü gün baş ve rə cək böh-
ran öz vax tın da ol ma yan da, üçün-
cü və ya be şin ci gün baş ve rir.

Doq qu zun cu gü nün böh ra nı 
isə yed din ci və ya on bi rin ci gün-
lər baş ve rir.

Bi vaxt böh ra nın gün lə ri nə gəl-
dik də, doq qu zun cu gü nün böh ra-
nı ən güc lü, be şin ci, üçün cü və on 
üçün cü gün lə rin böh ra nı zəif olur.

Ağır xəs tə lik lər za ma nı ye tiş-
mə nin əla mət lə ri bi rin ci gün gö-
rü nər sə, böh ran dör dün cü gün 
baş ve rər.

Əgər xəs tə lik çox şid dət li ol-
sa, böh ran üçün cü gün, ləng ge-
dən xəs tə li yin böh ra nı isə be şin ci 
gün baş ve rir.

Xə bər ve rən gün dör dün cü 
gün mey da na çı xar sa və xəs tə lik 
şid dət li olar sa, böh ran yed din ci 
gün, ləng ge dən xəs tə li yin böh-
ra nı isə be şin ci gün baş ve rər.

Xə bər ve rən gün dör dün cü 
gün mey da na çı xar sa və özü nü 
pis əla mət lər lə bü ru zə ve rər sə, 
böh ran al tın cı gün baş ve rər.

Xə bər ve rən gün yed din ci gün 
mey da na çı xar sa, böh ran on bi-
rin ci, ya xud on dör dün cü gün 
baş ve rər.

On bi rin ci gü nün böh ra nı da ha 
tez baş ve rər sə, bu za man qız dır-
ma yük sək olar sa və ye tiş mə nin 
əla mət lə ri mey da na çı xar sa, böh-
ran on dör dün cü gün baş ve rər.

Ye tiş mə nin əla mət lə ri dör dün-
cü gün mey da na çı xar sa, böh ran 
on yed din ci, on sək ki zin ci, iyir-
min ci, iyir mi bi rin ci gün lər və ya 
da ha gec baş ve rə bi lər.

On dör dün cü gün on yed din ci 
və ya on sək ki zin ci gü nün böh-
ra nın dan, on yed din ci gün iyir-
min ci və iyir mi bi rin ci gün lə rin 
böh ra nın dan, on sək ki zin ci gün 
iyir mi bi rin ci gü nün böh ra nın-
dan xə bər ve rir.

Elə hal lar da olur ki, on yed din-
ci gün mey da na çı xan ye tiş mə nin 
əla mət lə ri zəif olur, iyir mi bi rin ci 
gün baş ve rə cək böh ran qır xın-
cı gün baş ve rir və iyir min ci gün 
qır xın cı gün baş ve rən böh ra nın 
xə bər ve rən gü nü sa yı lır.

Üçün cü gü nün əla mət lə ri bi-
vaxt gün lə rin döv rün də mey da-
na çıx sa, pis olar və böh ran sək-
ki zin ci gün baş ve rər.

Pis və yax şı, tam və na qis böh-
ran gün lə ri nin sa yı iyir mi beş dir: 
üçün cü, dör dün cü, yed din ci, sək-
ki zin ci, doq qu zun cu, iyir min ci, 
iyir mi bi rin ci, iyir mi dör dün cü, 
iyir mi sək ki zin ci, otuz bi rin ci, 
otuz dör dün cü, otuz yed din ci və 
qır xın cı gün lər bu ra ya aid dir. Bi-
rin ci və ikin ci gün lər də böh ran 
gün lə rin dən he sab olu nur.

Qırx gün dən son ra böh ran ol-
mur, la kin xəs tə lik da vam edir.

İyir min ci gün dən qır xın cı gü nə-
dək olan on üç gün ər zin də böh-
ran baş ver mir. Bun lar iyir mi ikin-
ci, iyir mi üçün cü, iyir mi be şin ci, 
iyir mi al tın cı, iyir mi yed din ci, iyir-
mi doq qu zun cu, otu zun cu, otuz 
dör dün cü, otuz be şin ci, otuz al tın-
cı və otuz doq qu zun cu gün lər dir.

Bu nu da bil mək la zım dır: elə 
gün lər olur ki, hə min dövr də 
yax şı böh ran baş ve rə bi lər. La-
kin hə min gün lər də böh ran baş 
ver mə yə də 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)

Zeynəddin Əl-Qor qa ni

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

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

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



Rayner Maria RİLKE
(Avstriya)

«Orfeyə sonetlər» silsiləsindən
Göyərir, ilahi, göyərir ağac!
O səsdi göyərir: səslənir Orfey.
Və susur nə varsa. Bu sükutdaca
rəngini, cildini dəyişir hər şey.
Vəhşilər yuvadan qaçır, tələsir,
səsini içinə qısıb dururlar:
qorxu-hürküdən yox, susub dururlar, -
dinləməkdən ötrü o gözəl səsi.
Hansı ulayırdı, dil-dil ötürdü, -
bir heçdi, bir puçdu onlardan ötrü.
Və sən o balaca, o sısqa yerdə,
içindən hər şeyin acıqla, kinlə
baxdığı o miskin, ufacıq hində
məbədlər ucaltdın gözəl səsinlə.

***
Və yalnız o kəs ki öz lirasından
bir an da ayrılmadı,
ruhlar və kölgələr dünyasında da
ona dönük çıxmadı,
ölülərlə birgə xaşxaş da yedi
iyrənmədən, qorxmadan, -
sonsuzluğu yalnız o vəsf elədi
tellərə toxunmadan.
Suda əksi sınan quyu təkindən
baxıb səni tərk edən
surəti dərk et.
Yalnız o tərəfdə, yalnız o üzdə
açıldı üzümüzə
son əbədiyyət.

***
Bulud kölgəsitək öz dövrəsində
itsə də ömür,
yenə öz kökündən, bünövrəsindən
heç nə dəyişmir.
O qəfi l axında bir göz qırpımı
yanıb, közərib,
Orfey lirasının səsi çırpınır -
canlı, əzəli.
Biz hardan bilək ki, sonumuz nədir? -
bizimçün dünyada nə ehtiraslar,
nə də iztirablar dərk ediləndir, -
toranda gizlənib yolun arası.
Yalnız o nəğmənin
bürüyüb dünyanı səsi-sədası.

***

Dilimin nəğməsi - can verdiyinə
qulaq da bəxş edən Tanrıdı, Tanrı...
Yaz çağı, Rusiya; anıram yenə -
tala, tənha bir at, qaş qaralırdı...
Qayışı-qaytanı atıb qırağa
o kənddən-kəsəkdən qaçırdı bu at;
uçurdu axşamın qaranlığına -
üzü tənhalığa çapırdı bu at.
Çapırdı, hər şeyi unudub artıq -
yalı yellənirdi, başı əsirdi,
yaman tələsirdi... və budur artıq
gemgeniş talada o tək gəzirdi!
Qulaq kəsilirdi, oxuyurdu at...
Atın bu surəti məndən amanat!

***
Quduzlaşmış kütlənin dörd tərəfdən sardığı,
sən ey ilahi səsdə dirçələn ulu Tanrı! -
sənin səslənişinlə o yığnağın varlığı,
hay-küyü itdi-batdı, xoş bir avaz yarandı.
Qırammadı heç biri fəqət sənin liranı.
Ürəyinə tuşlanan daşlar sənə yetincə
ipək kimi hamısı yumşaldı bircə-bircə -
nəfəs verib, can verib dilləndirdin onları.
Qəddar, amansız qisas axırda baş tutsa da -
Azğın menadlar sənin axırına çıxsa da...
aslanların, quşların, ağacların, otların,
qayaların dilinə keçdi o səs, o səda...
Yerin, göyün Tanrısı! Sənin füsunkar səsin
o keçmiş ədavətin uzaq sədası kimi
o vaxtdan dilimizdə səslənir həzin-həzin.

1922

«Sevgi» silsiləsindən
Gün işığıyla doğdu? Yay yağışıyla yağdı?
Söylə, nə sayaq axdı sevgi sənin qəlbinə?
Bəlkə bələnmişdi o bir almanın rənginə?
Yoxsa bir dua kimi duydun sən öz sevgini?!
Səadət şimşəyitək o, göylərdən enib də
və nur saçan ağappaq qanadını gərib də
sığındı düymə-düymə çiçəklənən ürəyə...

***

Elə ikimizdik - bir sən, bir də mən,
dərin düşüncələr bizi didirdi.
Çox-çox uzaqlardan, kol-kos dibindən
eşşəkarısının səsi gəlirdi.
Gün də hərdən-hərdən işıq saçırdı,
özgə heç nə yoxdu dünyada, təkdik -
bir səndin, bir məndim, bir də pıçıltım:
“Ah, sənin gözlərin necə qəşəngdir...”

***
Yuxuda görüşdük... axı kim bilir -
bəlkə bir yaz günü çıxdım rastına?
Acı göz yaşların axır, tökülür
indi bu payızın günortasına.

Solan yarpağamı yanırsan belə?
Ya ötən yaz səni yandırıb-yaxır?
Yazda qovuşmuşduq bəxtəvərliyə,
bəlkə də yuxuda - kim bilir axı...

1896

Ciddi an
Bu anda bu cahanda
səbəbsiz-fi lansız ağlayan hər kəs-
məni ağlayır.
Bu gecə kim eləcə
səbəbsiz-fi lansız deyib-gülürsə
məni dağlayır.
Bu anda bu cahanda
səbəbsiz-fi lansız gəzən hər kəsin
yolları yönəlir mənim üstümə.
Bu anda bu cahanda
səbəbsiz-fi lansız ölən hər kəsin
gözləri dikilir mənim üzümə.

1900

Qızların nəğməsi

Yuxularım haraylayır,
çağırır... çağırır səni!
Son ümidlə soraqlayır,
lal qışqırıqla bağırıb
didir, dağıdır bağrımı.
Sönüb getdi son umud da,
mənə qalan - şübhən, qəmin,
bir də soyuq, lal sükutda
donub qalan qəlbim mənim.

1896

***
Ağaclar ağappaq çiçəkləyərkən
yaşarmış gözləri yol çəkə-çəkə
elə hey toxuyub, hey tikə-tikə
qızların həsrətdən solar üzləri.
Nəğməmiz yenə də qəm-kədər dolu,
kaş uğurlu olsun bu yazın yolu,
gətirib gəlibdir bəlkə də onu,
o isə tanımaz daha bizləri...

1897

***
Səs gəlir: hardasa çaylar oxuyur.
Oxuyan elə bil zamandı, vaxtdı.
Amma yox, vaxt deyil, zaman deyil, yox -
bəlkə sonsuzluqdu əriyir, axır.
Sənə yabançıdı bu səslər hələ,
Sudu - gah uzaqda, gah yaxındaca.
O suda bir daşsan bəlkə sən elə -
düşmüsən, qalmısan o axındaca.
Hər şey necə uzaq, necə yaxındı,
hər şey də bəllidi, mənası varmı...
sudu... axıb gedir, adi axındı...
Sənsə sirr dəlisi, sirr ölüsüsən,
yad sular, yad çaylar axdı, apardı
bütün hisslərini... hara, görəsən?

1922

Tərcümə etdi:
Mahir N.QARAYEV

15N 20(29) 28.05.2015

Özgə heç nə yoxdu dünyada, təkdik -
bir səndin, bir məndim, bir də pıçıltım

Orfey lirasının səsi çırpınır -
canlı, əzəli.
Biz hardan bilək ki, sonumuz nədir? -
bizimçün dünyada nə ehtiraslar,
nə də iztirablar dərk ediləndir, -
toranda gizlənib yolun arası.
Yalnız o nəğmənin
bürüyüb dünyanı səsi-sədası.

***

«Sevgi» silsiləsindən
Gün işığıyla doğdu? Yay yağışıyla yağdı?
Söylə, nə sayaq axdı sevgi sənin qəlbinə?
Bəlkə bələnmişdi o bir almanın rənginə?
Yoxsa bir dua kimi duydun sən öz sevgini?!
Səadət şimşəyitək o, göylərdən enib də
və nur saçan ağappaq qanadını gərib də
sığındı düymə-düymə çiçəklənən ürəyə...

***

gözləri dikilir mənim üzümə.

1900
düşmüsən, qalmısan o axındaca.
Hər şey necə uzaq, necə yaxındı,
hər şey də bəllidi, mənası varmı...
sudu... axıb gedir, adi axındı...
Sənsə sirr dəlisi, sirr ölüsüsən,
yad sular, yad çaylar axdı, apardı
bütün hisslərini... hara, görəsən?

1922

Tərcümə etdi:
Mahir N.QARAYEV



Fe rey dun TON KA BO Nİ, (İran)

Bu he ka yə dən mul tip li ka si ya 
fil mi çək mək üçün sse na ri 
ki mi is ti fa də et mək olar. Ya 
da elə adi fil min sse na ri si 

ki mi. Am ma on da len tin hə rə kət sü rə ti real 
sü rət dən iki də fə ar tıq ol ma lı dır. Təx mi nən 
köh nə film lə ri müasir pro yek tor lar da fır la-
dan da ne cə alı nır sa, elə bir şey çıx ma lı dır. 
Səs cı ğı rı da iki də fə ar tıq sü rət lə get mə li, 
film gös tə ri lər kən söz lər çə tin an la şıl ma lı dır. 

(Tə səv vür edin ki, va lı la zım olan dan da ha sü rət lə oxu dur su nuz.)

Da mın da ya nıb-sö nən işı ğı olan 
“Tə ci li yar dım” ma şı nı do ğum evi-
nin hə yə ti nə sü rət lə gi rir. Xəs tə xa na 
dəh li zi. Qa pı la rın ağ zın da nə nə lər 
bas ha bas sa lır, ca van ata lar hə yə-
can için də irə li-ge ri ge dir. Bu dəm 
cər ra hiy yə ota ğı nın qa pı sı tay ba tay 
açı lır, qa pı nın ağ zın da bir ne çə tibb 
ba cı sı gö rü nür. Hə rə si nin əlin də ye-
ni do ğul muş bir kör pə var. Se vin cək 
nə nə lər bir-bi ri ni ba sıb öpür, qu caq-
la şır lar. Gənc ata lar hey ran lıq için də 
bir-bi ri nin əli ni sı xır. Nə nə lər pa la ta-
ya so xu lur və qa yı dar kən əl lə rin də-
ki şir ni qu tu la rın dan ha mı ya şi rin lik 
pay la yır lar. Ata lar tibb ba cı la rı na 
pul- pa ra ve rər kən xə sis lik et mir lər...

Er tə si gün. Za hı ya dəy mə yə gə lən-
lə rin se li. Hə rə nin əlin də be li qır mı-
zı lent lə bağ lan mış bir hə diy yə var. 
Gənc ana nın çar pa yı sı nın ya nın da 
ma sa qo yu lub. Ya vaş-ya vaş bu ma sa-
nın üs tü hə diy yə lər lə do lur. Tə zə  gə-
lən lər içə rı keç dik cə, ba yaq dan bur da 
olan lar baş la rı nı tər pə də rək çı xır lar. 
Nə nə ha mı ya mey və, şir ni tək lif edir. 
Hər də fə əlin də ki zın qı ro vu cin gil də-
dən də da yə kör pə ni içə ri gə ti rir.

Ev də qo naq ota ğı. Möh kəm səs-
küy var, otaq si qa ret tüs tü süy lə 
do lu dur. Yaş lı lar möh kəm söh bət-
də dir lər. Nis bə tən ca van lar qə dəh-
lə rə spirt li iç ki lər sü zür, şövq lə rəqs 
edir lər. Uşaq lar əl-aya ğa do la şır lar.

Or ta sın da bir də nə şam olan 
tort. Ana üfü rüb şa mı sön dü rür, 
son ra tor tu kəs mə yə baş la yır. Ha-
mı əl ça lır, qış qı rı şır.

Uşaq ota ğı. Kör pə ya tıb.
Ye nə ba yaq kı ki mi səs-küy lü zi ya-

fət. Tor tun üs tün də ar tıq iki şam var... 
son ra üç, dörd, beş və nə ha yət, al tı...

Ma şın siq na lı eşi di lir. Evin qar-
şı sın da mək təb av to bu su da ya nır. 
Oğ lan (bir əlin də çan ta sı, di gə rin də 
ye mək qab la rı) ev dən kü çə yə atı lır. 
Av to bus dan ca van bir xa nım enir, 
oğ la na kö mək edir ki, otur sun. Av to-
bu sun için də tün lük dür – iy nə at san, 
ye rə düş məz. 

Si nif ota ğı. Oğ la nın dəf tər lə-
ri. İm la lar, he sab, in gi lis di li... 
“yax şı”, “yax şı”, “əla”, “yax-
şı”, “əla”. 

Uşaq lar mək tə bin qar şı sın da 
səf çə kib du rub lar. Mək təb di rek-
to ru şa gir də xa ti rə hə diy yə si təq dim 
edir. Uşaq lar “ur ra!” çı ğı rır lar. 
Bu səh nə bir ne çə də fə 
tək rar la nır. Gün də-
lik lər gö rü nür: bi-
rin ci si nif, ikin ci, 
üçün cü, dör dün-
cü, be şin ci, al-
tın cı...

Oğ lan mək-
təb dən çı xır. Bir 
əlin də çan ta, di gə-
rin də fut bol to pu. 
Çə pə rə ya xın la şır, 
ikiəl li ba şın dan ya-
pı şıb ye rin dən qo-
pa rır, kəl lə si ni bir 
ne çə də fə di va ra 
vu rur: gün ər zin də 
al dı ğı ”bi lik lər” qa fa-
sın dan tö kü lür. Son-
ra ba şı nı ye ri nə ta xır, 

çan ta sı nı və to pu nu gö tü rüb ge dir. 
Çə pə rin sağ tə rə fi n də xa ra ba lıq lar 
var. Oğ lan çan ta sı nı ora tul la yır. Sol 
tə rəf də ki çöl lük də fut bol qa pı la rı 
gö rü nür. Oğ lan ora yol la nır və biz 
onu hə vəs lə top qo van gö rü rük.

Ad gü nü. Ye nə səs-küy lü məc lis: 
hə min si fət lər. Tort, şam lar üfü rü-
lür. On sək kiz şam dır. Oğ lan ba-
yaq dan bə ri oy na dı ğı qı zın əlin dən 
tu tub boş ota ğa dar tır, ba sıb öpür. 
Bu səh nə bir ne çə də fə tək rar la nır – 
hər də fə baş qa bir qız gö rü rük.

Ka mal att  es ta tı. Ba ka lavr dip lo-
mu. Ma gistr dip lo mu. Və nə ha yət, 
dok tor luq dip lo mu...

Təy ya rə li ma nı. Ca van oğ lan təy-
ya rə nin tra pın dan onu yo la sa lan-
la ra əl elə yir. Təy ya rə ha va ya qal-
xır. Yo la sa lan lar da ğı lı şır, da lın ca 
bir də yı ğı şır. Təy ya rə ye rə enir. 
Tra pın ba şın da ca van oğ lan gö rü-
nür. Piş va za gə lən lər ona əl edir lər. 

Toy. Elə ad gü nü ki mi dir, am ma 
ma sa la rın üs tü bir qə dər də zən-
gin dir. Gə lin lə bəy evə öz ma şın-
la rın da qa yı dır lar.

Sə hə ri si o, elə hə min ma şın da işə 
yol la nır. Əmək daş lar qa pı nın ağ zı na 
tö kü lür, əli ni sı xır lar, təb rik lər eşi di lir. 
Ya zı ma sa sı nın ar xa sı na ke çir. Ota ğı 
iri de yil, me be li sa də dir. Yal nız bir ne-
çə stul və sa də bir ya zı ma sa sı. Ma sa-
nın ba şın da ki çik çər çi və də fo to şə kil.  

Son ra kı kadr lar da – ka bi net, ma-
sa, get dik cə göz gö rə si bö yü yür.

Və bu dur, ar tıq ka bi net də ba ha-
lı xa lı lar, me bel, də ri kres lo lar var. 
Ma sa şü şə li dir. Üs tün də nə de sən, 
var. Te le fon da, dik to fon da, sto-
lüs tü lam pa da, press-pap ye də, 
zərf aç maq üçün dəs tə yi fi l sü mü-
yün dən, özü isə oy ma lı bı çaq da... 

Saatın in di cə sə hər yed di ni gös-
tə rən əq rəb lə ri sü rət lə fır la nır və ar-
tıq ax şam be şi gös tə rir. O, ida rə dən 
çı xır, ma şı nı na otu rur. Yol bo yu ma-
şın bö yü yür: “Jian”, “Folks va gen”, 
“Pey kan”, “Şa hin”, “Ari ya”, müx-
tə lif mo del li “Benz”lər - ən ucuz 
av to mo bil lər dən tut muş, ən ba ha lı 
Ame ri ka ma şın la rı na dək...

Ax şam iş yol daş la rı nı qo naq ça ğı-
rır. Son ra kı kadr lar da qo naq la rın sa-
yı ar tır – üç dən otu za dək, - ma sa da, 
üs tün də ki lər də də yi şir: pi və, şə rab, 
araq, kon yak, vis ki... Zi ya fət ota ğı-
nın özü də də yi şir: ən ucuz res to ran-
dan ən ba ha lı ka ba re lə rə, dəb də bə li 
ho tel lə rin sa lon la rı na ki mi...

Qə zet də elan sə hi fə si. Təb rik lər: 
“Gənc nəs lin la yiq li təm sil çi si olan 
cə nab fi  lan kə sin ye ni tə yi na tı nı... Gör-
kəm li si ma la rı mız dan olan möh tə rəm 
fi  lan kə sin ye ni və zi fə si...” Təb rik lə rin 
sa yı il bəil ar tır, mət ni bö yü yür, axır da 
qə ze tin bü töv bir sü tu nu nu tu tur.

Do ğum evi. Ey nən fi l min əv və-
lin də ki ki mi. İn di o özü ata olur. 
Səh nə bir ne çə də fə tək rar la nır.

Sə hər uşaq lar la ev dən çı xır, on-
la rı mək tə bə apa rır.

Üzü qa ra bo yan mış, ala bə zək pal-
tar lı Nov ruz per so na jı Ha cı Fi ruz 
yol dan ötən lə ri əy lən di rir. Nov ruz 
gə lib, tə biət do nu nu də yi şir. O, ailə-
siy lə bir yer də ma şın la ha ra sa ge dir. 
Az son ra ma şın se li nə qa rı şır lar – tı-
xac dır, da yan ma ğa məc bur olur lar. 
Ha mı cə nu ba ge dir. Ma şın lar siq nal 
ve rir, dəh şət li bir səs-küy ya ra nır.

Təq vim və saat gö rü nür. Saatın 
əq rəb lə ri sü rət lə fır la nır. Təq vi min 
və rəq lə ri bir-bir qo pub dü şür. Ba-
yaq cə nu ba ge dən ma şın lar bir dən 
şi ma la is ti qa mət gö tü rür lər. Və ye-
nə tı xac – ha mı da ya nıb; ye nə ha-
mı siq nal ve rir.

Yay dır. Ra hat, ge niş pal tar lar 
ge yin miş adam lar. Ma şın lar şi ma-
la ge dir. Siq nal ve rir lər. Bə zi ma-
şın lar aza cıq irə li lə yə bi lir.

Saatın əq rəb lə ri say rı şır. Təq-
vi min və rəq lə ri də yi şir. Ma şın lar 
ye nə cə nu ba ge dir. Ye nə yol da du-
rub siq nal ve rir lər.

Qış dır. Qar, is ti pal tar lar. Gü nəş 
do ğur. Ma şın lar qər bə ge dir. Ha-
mı sı nın şü şə tə miz lə yən lə ri nə qar 
kü rək lə ri, tə kər lə ri nə zən cir lər ta-
xı lıb. Ye nə tı xac, ha mı siq nal la yır. 
Gü nəş bat maq üz rə dir. Ma şın lar 
şər qə üz tu tub lar – ha mı sı nın qar-
tə miz lə yə ni, tə kər zən ci ri var.  

Növ bə ti bir ne çə kadr da təy-
ya rə li ma nı gö rü nür. Təy ya rə lər 
gah qal xır, gah enir lər. Qay na şan 
ca maat ara sın da o və ailə üzv lə ri 
də gö rü nür – bir əlin də ça ma dan, 
di gə ri sər bəst dir ki, əl elə yə bil sin. 
Üz lər də tə bəs süm...

Bir sa lon. Ma sa ar xa sın da bir ne-
çə nə fər otu rub. Kim sə kart pay la-
yır. Oyun çu la rın qar şı sın da kı pul 
qa la ğı gah bö yü yür, gah ki çi lir. 
Əl lər stə kan la ra atı lır, iç ki do lu 
stə kan lar ba şa çə ki lir. Saatın əq-
rəb lə ri ge ri hər lə nir, tam bir döv rə 
vu rur: yed di dən yed di yə, on iki-
dən on iki yə.

O, ma şı nı nı sax la yır, yol da göz-
lə yən qa dı nı əy ləş di rir. Yol bo yu 
qa dın lar dur ma dan də yi şir. On lar 
get dik cə gö zəl lə şir, da ha bə zək li, 
şıq, da ha ba ha lı olur lar. Ma şın ho-
te lin qar şı sın da da ya nır. O, ya nın-
da kı mir va ri lər lə bə zən miş, gö zəl 
li bas lı qa dın la içə ri gi rir.

Ye nə bir zal dır, am ma ba yaq kı 
adam lar yox dur. Bir ne çə nə fər otu-
rub. Han sı sa na zir li yin, ya xud ida rə-
nin əmək daş la rı na bən zə yir lər, çün ki 
otu ruş la rı da və zi fə lə ri nə, mə qam la-
rı na, hör mət lə ri nə uy ğun dur. Xi ta-
bət kür sü sün də ki na tiq nə dən sə çox 
hə ra rət lə da nı şır. Din lə yən lər arabir 
əl ça lır lar. Na tiq al qış lar kə si lə nə ki-
mi für sət dən is ti fa də edib su içir. 
Fo to müx bir lər, ki no çə kən lər öz iş lə-
rin də dir lər. Ek ran da bəl li in ter val la 
rə qəm lər say rı şır (ni yə? Özüm də bil-
mi rəm)... 24, 3, 15, 6, 21, 9, 4, 25, 27, 21.

Növ bə ti kadr da ma sa nın üs tün-
dən pul la rı sü pür lə yib yı ğan bi ri si 
gö rü nür. O da gə lib hə min ti pin qar-
şı sın da du rur. Onun şl ya pa sı na əs gi-
nas lar atır: beş tü mən lik, on tü mən lik, 
iyir mi tü mən lik, əl li tü mən lik, yüz-
lük; beş yüz lük, min lik... bir çek im-
za la yır, onu da şl ya pa ya tul la yır.

Tə zə kadr: mə zar üs tü nə ək lil 
qo yur. Son ra da ha bir ək lil - bu də-
fə da ha bö yü yü nü; son ra bir az da, 
bir az da bö yü yü nü qo yur...

İş sto lu ar xa sın da otu rub. Sil si lə 
kadr lar. Get dik cə qo ca lır. Ba şı get dik-
cə si nə si nə tə rəf əyi lir. Və bir dən ba şı 
qey ri-adi tərz də əsib si nə si nə dü şür.

Qə zet də elan sə hi fə si. İki sü tun 
da rıx dı rı cı baş sağ lıq la rı – onun 
doğ ma la rı na, ya xın la rı na ün van-
la nıb. Bir cə im za lar fərq li dir. Baş-
sağ lı ğı, təs kin lik... ye nə təs kin lik, 
baş sağ lı ğı – çox lu baş sağ lı ğı...

Yas. Ta nış la rı ikibir-üçbir av to-
mo bil lər də gə lir lər. Ma şın lar dan 
gü lüş, za ra fat səs lə ri eşi di lir. Ma-
şın dan düş mə miş ya çan ta la rın-
dan, ya da do lab ça dan yas mas ka-
la rı nı çı xa rıb üz lə ri nə ta xır lar. Evə 
gi rir lər. Elə ki, tə zə lər gə lir, köh nə-
lər yer lə rin dən qal xıb çı xır lar, ma-
şın la rın qa pı sı çır pı lır, mas ka lar 
çı xır, za ra fat lar, gü lüş lər baş la nır.

Min bər dən bir ru ha ni moizə 
edir. Növ bə ti kadr lar onun de dik-
lə ri nin il lüst ra si ya sı dır.

Mər hum sə xa vət li idi, sə də qə pay-
la yır, xey riy yə çi lik edir di: yox su la 
pul ve rir, ac-ya la va cı ye dir dir, çıl pa ğı 
ge yin di rir, ko ru yol dan ke çi rir, bir qa-
rı ya kö mək əli ni uza dır... Han sı sa xəs-
tə xa na da xəs tə lə rə şir ni, mer-mey və 
pay la yır, han sı sa mi tinq də alov lu çı xış 
edir, son ra da əy nin də ki köy nə yi teat-
ral bir hə rə kət lə cı rıb si nə si ni eh ti ma li 
düş mə nin, eh ti ma li gül lə si qar şı sın da 
açır... Ofi  siant ona şə rab gə ti rir, o da 

qə zəb lə ba ka lı ye rə çır pır... Ona bir 
qız ya xın la şıb naz-qəm zə edir, o 
isə qa dı na qə zəb lə bir şil lə iliş di rib 
itə lə yir... Bir ota ğın qa pı sı nı açır, 
gö rür ki, içə ri də qu mar oy na yır-
lar. Qa pı nı nif rət lə çır pıb or dan 
qa ça-qa ça uzaq la şır... Və bu dur, 
kadr da iki mə lək gö rü nür. On lar 
mər hu mun nə şi ni hör mət lə əl lə-

ri üs tə sax la yıb lar, bə dən dən ru hu 
çı xıb göy lə rə qal xır.

Növ bə ti kadr lar – ye nə qə zet də 
elan lar sə hi fə si. Baş sağ lıq la-

rı, baş sağ lıq la rı. Hər yer də 
onun adı gö zə də yir. Bir 

əl gi rir kad ra qə ze ti 
əzib zi bil ved rə si nə 

tul la yır. Ved rə nin 
di bin də ki əzik qə-
zet də hə lə onun 
adı nı oxu maq 

olar. Hə min əl ved-
rə də ki qə ze tin üs tü-
nə bir yı ğın zi bil də 
tö kür. Qə ze tin ağap-
paq qı ra ğı isə ved rə-
də ki zi bi lin için dən hə-
lə də gö rün mək də dir...

Fars dilindən 
tərcümə edən:

İlqar ƏLFİ
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(he ka yə)

şı sın da mək təb av to bu su da ya nır. 
Oğ lan (bir əlin də çan ta sı, di gə rin də 
ye mək qab la rı) ev dən kü çə yə atı lır. 
Av to bus dan ca van bir xa nım enir, 
oğ la na kö mək edir ki, otur sun. Av to-
bu sun için də tün lük dür – iy nə at san, 

Si nif ota ğı. Oğ la nın dəf tər lə-
ri. İm la lar, he sab, in gi lis di li... 
“yax şı”, “yax şı”, “əla”, “yax-

Uşaq lar mək tə bin qar şı sın da 
səf çə kib du rub lar. Mək təb di rek-
to ru şa gir də xa ti rə hə diy yə si təq dim 
edir. Uşaq lar “ur ra!” çı ğı rır lar. 
Bu səh nə bir ne çə də fə 
tək rar la nır. Gün də-
lik lər gö rü nür: bi-
rin ci si nif, ikin ci, 
üçün cü, dör dün-

təb dən çı xır. Bir 
əlin də çan ta, di gə-
rin də fut bol to pu. 
Çə pə rə ya xın la şır, 
ikiəl li ba şın dan ya-
pı şıb ye rin dən qo-
pa rır, kəl lə si ni bir 
ne çə də fə di va ra 
vu rur: gün ər zin də 
al dı ğı ”bi lik lər” qa fa-
sın dan tö kü lür. Son-
ra ba şı nı ye ri nə ta xır, 

edir, son ra da əy nin də ki köy nə yi teat-
ral bir hə rə kət lə cı rıb si nə si ni eh ti ma li 
düş mə nin, eh ti ma li gül lə si qar şı sın da 
açır... Ofi  siant ona şə rab gə ti rir, o da 

qə zəb lə ba ka lı ye rə çır pır... Ona bir 
qız ya xın la şıb naz-qəm zə edir, o 
isə qa dı na qə zəb lə bir şil lə iliş di rib 
itə lə yir... Bir ota ğın qa pı sı nı açır, 
gö rür ki, içə ri də qu mar oy na yır-
lar. Qa pı nı nif rət lə çır pıb or dan 
qa ça-qa ça uzaq la şır... Və bu dur, 
kadr da iki mə lək gö rü nür. On lar 
mər hu mun nə şi ni hör mət lə əl lə-

ri üs tə sax la yıb lar, bə dən dən ru hu 
çı xıb göy lə rə qal xır.

Növ bə ti kadr lar – ye nə qə zet də 
elan lar sə hi fə si. Baş sağ lıq la-

rı, baş sağ lıq la rı. Hər yer də 
onun adı gö zə də yir. Bir 

əl gi rir kad ra qə ze ti 
əzib zi bil ved rə si nə 

tul la yır. Ved rə nin 

olar. Hə min əl ved-
rə də ki qə ze tin üs tü-
nə bir yı ğın zi bil də 
tö kür. Qə ze tin ağap-
paq qı ra ğı isə ved rə-
də ki zi bi lin için dən hə-
lə də gö rün mək də dir...

tərcümə edən:

Həyat



Çe xov, Mu ra ka mi, 
İs veç tril le ri

Ru si ya keç miş pre zi den ti, hal-
ha zır da baş na zi ri olan Dmit ri 
Med ve dev hər pi ter li in tel li gent ki-
mi çox oxu yur. Bu ya xın lar da baş 
na zir özü nə ye ni iPad alıb və yə-
qin ki, bun dan son ra ar tıq müasir 
tex no lo gi ya la rın kö mə yi lə elekt ron 
ki tab lar oxu ya caq. Ru si ya küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə ri nin yaz dı ğı na 
gö rə, Med ve de vin plan şe ti nə yük-
lə di yi ki tab lar ara sın da is veç li ya-
zı çı Stiq Lars so nun “Əj da ha ta tu lu 
qız” ro ma nı da var. Bu mə na da baş 
na zir tək de yil. Lars so nun ki tab la-
rı 40 mil yon ti raj la nəşr olu nub və 
ya zı çı bu gü nə qə dər Av ro pa nın ən 
çox oxu nan müəl lifl  ə rin dən bi ri dir.

İx ti sas ca jur na list Larr son özü 
ki mi jur na list qəh rə ma nı Mi kael 
Blumk vist və onun ha ker sev gi li-
si Lis bet Sa lan de rin ba şı na gə lən 
ha di sə lər ba rə də sil si lə ro man lar 
yaz maq qə ra rı na gə lib. An caq Stiv 
dör dün cü ro ma nı nı qə lə mə al dı ğı 
il ürək tut ma sın dan ölüb. Ki tab lar 
müəl li fi n ölü mün dən son ra işıq 
üzü gö rüb və ina nıl maz uğur qa-
za nıb. Bri ta ni ya, ABŞ, Fran sa ki mi 
on lar la öl kə də Lars so nun “Əj da ha 
ta tu lu qız”, “Od la oy na yan qız” və 
“Xə yal lar qəs ri ni da ğı dan qız” ro-
man la rı sa tış re kor du na im za atıb.

Med ve dev müasir müəl lifl  ə ri da-
ha çox mə zu niy yət də olar kən elekt-
ron va riant da oxu yur. Ağır iş gü nü-
nün yor ğun lu ğun dan xi las ol maq 
üçün sə baş na zir rus klas si ka sı na 
üs tün lük ve rir. Çe xov onun se vim li 
müəl lifl  ə ri sı ra sın da bi rin ci dir. Med-
ve dev mü tə ma di  ola raq Bu nin və 
Dos to yevs ki nin ki tab la rı nı və rəq lə-
mə yi unut mur. Müasir müəl lifl  ər 
ara sın da Pe le vin və Ha ru ki Mu ra-
ka mi nin əsər lə ri nə üs tün lük ve rir. 
Ta ri xi ro man lar da Dmit ri Ana tol ye-
vi çin ma raq dairə sin də dir.

Ötən il MDU-nun jur na lis ti ka fa-
kül tə si nin tə lə bə lə ri lə gö rüş za ma nı 
baş na zir ey ni za man da 5-7 elekt ron 
ki tab oxu du ğu nu de yib. Si ya sət çi-
nin bu qə dər asu də vax tı nın ol ma sı-
na an caq qib tə et mək olar.

Rü bailə ri se vən 
Pu tin

Ta ri xi və av to bioq ra fi k əsər lə ri 
se vən Ru si ya li de ri Vla di mir Pu tin 
ma şın da Va si li Kl yu çevs ki nin “Rus 
ta ri xi haq qın da” sil si lə səs ya zı la rı nı 
din lə yir. Döv lət xa di mi Ser gey Vitt  e 
və fi  lo sof İvan İlin pre zi den tin se-
vim li müəl lifl  ə ri ara sın da dır. Çı xış-
la rı za ma nı o, tez-tez İvan İlin dən 
si tat gə ti rir. Qeyd edək ki, bir ne çə 
il əv vəl İlin və ya zı çı İvan Şme lo vun 
qə bi rüs tü abi də lə ri Pu ti nin şəx si və-
saiti he sa bı na ha zır la nıb.

Vla di mir Vla di mi ro vi çin Ömər 
Xəy yam hey ran lı ğı çox la rı na təəc-
cüb lü gö rü nə bi lər. Pre zi dent fars 
şairi nin rü bailə ri ni oxu maq la ya-
na şı, on lar dan bə zi lə ri ni cib dəf-
tər çə si nə ya zır. Pu ti nin se vim li rü-
bailə ri bun lar dır:
Bu fa ni dün ya da çək mə çox möh nət, 
Xoş ke çin, daima qur ey şü iş rət,
Əgər bu dün ya da və fa ol say dı 
Sə nə baş qa sın dan çat maz dı növ bət.

***
Hə ya tın sir ri ni bil səy di ürək, 
Bi lər di ölü mün sir ri nə de mək. 
Bu gün sağ lı ğın da bir şey bil mə yən 
Ölüb get di, sa bah nə dərk edə cək?

Ba rak Oba ma: 
bədheybət lər,

pə ləng və
Mark Tven

Oba ma son yüz il də pre zi dent 
kür sü sü nə əy lə şən ən in tel lek tual 
Ame ri ka pre zi dent lə rin dən bi ri 
və bəl kə də bi rin ci si dir. Ame ri ka 
li de ri əsl ədə biy yat hə vəs ka rı dır. 
Se vim li ki tab la rı haq da da nı şan-
da Oba ma uzun si ya hı lar tər tib 
et mək dən çə kin mir. Pre zi den tin 
se vim li müəl lifl  ə ri ara sın da Ralf 
Uol do Emer son, Mark Tven, Her-
man Mel vill, Er nest He min quey 
ki mi klas sik lər, Ame ri ka li der lə ri 
To mas Ceff  er son, Av raam Lin-
kol nun xa ti rə lə ri də var. Oba ma 
Alek sandr Sol je nis ti nin “Xər çəng 
göv də si” ro ma nı nı bir ne çə də fə 
oxu du ğu nu eti raf edib. Sta li nin 
və fa tı gü nü azad lı ğa çı хan Sol je-

nit sın həbs хa na da 
dəh şət li хəs tə-

li yə – mə də 
хər  çən gi-

nə tu tu-
lub.

Tez lik lə ölə cə yi göz lə ni lən müəl-
lif ha mı nın təəc cü bü nə rəğ mən 
Daş kənd hos pi ta lın da kı uğur lu 
əmə liy yat dan son ra sa ğa lıb. Sol-
je nit sın hə ya tı nın bu döv rü nü 
“Хər çəng göv də si” ro ma nın da 
təs vir edib.

ABŞ li de ri müasir ədə bi pro-
ses lə rə də bi ga nə de yil. Pre zi dent 
Fi lip Ro tun, No bel mü ka fat çı la rı 
To ni Mor ri son və Do ris Les sin qin 
də ya ra dı cı lı ğı nı ya xın dan iz lə yir. 
Uşaq vax tı Oba ma Mo ris Sen da-
kın qə lə mə al dı ğı, yu xu da ey bə-
cər lər öl kə si nə ge dən ba la ca oğ-
lan dan bəhs edən “Bəd hey bə tin 
ya şa dı ğı yer” ki ta bı nı çox se vib.

Bu ya xın lar da pre zi dent qı-
zı Mi şel lə bir lik də Yan Mar te lin 
“Pi nin hə ya tı” ki ta bı nı oxu yub. 
2000-ci il lə rin ən po pul yar ro ma-
nı, Bu ker mü ka fa tı laureatı olan 
ki tab Pi sin ad lı hind li oğ la nın ba-
şı na gə lən qey ri-adi ha di sə lər dən 
bəhs edir. Dəh şət li gə mi qə za sın-
dan sağ çı xan Pi sin 227 gün ər-
zin də öz ba la ca qa yı ğı və bir ne çə 
yır tı cı hey van la bir lik də okean da 
dövr edir.

Ki ta bı oxu yub qur ta ran ki mi 
Oba ma Yan Mar te lə mək tub ya zıb: 
“Qı zım və mən “Pi nin hə ya tı”nı 
elə in di cə bi tir dik. Bu, Tan rı nın 
var lı ğı nı çox in cə de tal lar la gös tə-
rən, in san la ra mər hə mət və hə yat 
eş qi aşı la yan ina nıl maz qiy mət li 
ki tab dır. Tə şək kür lər”.

Mü ha ri bə 
kitablarının hə vəs ka rı

Bri ta ni ya baş na zi ri De vid Ka-
me ro nun se vim li ki ta bı in gi lis 
ya zı çı sı və şa i ri Ro bert Qreyv zin 
“Bü tün bun lar la sa ğol laş maq” ro-
ma nı dır. Qreyvz me muar jan rın da 
qə lə mə al dı ğı ki ta bı nı 1929-cu il də 
çap et di rib. Ro man da ya zı çı Bi rin-
ci Dün ya mü ha ri bə si döv rü nə tə-
sa düf edən gənc lik il lə rin dən bəhs 
edir. Ro bert 19 ya şın da cəb hə yə 
yol la nıb, Som me uğ run da ge-
dən dö yüş lər də ağır ya ra la nıb və 
ölüm lə üz-üzə qa lıb. Hə kim lə rin 
ümid siz proq noz la rı na bax ma ya-
raq, Qreyvz 90 ya şın da və fat edib, 
çox say lı ki tab lar, şeir lər qə lə mə 
alıb, yu nan mifl  ə ri en sik lo pe di ya-
sı nı ha zır la yıb. 

Ka me ron li van lı Nas sim Ni ko-
las Ta le bin “Qa ra qu qu şu” ki ta bı-
nı yük sək qiy mət lən di rir. Ki tab 11 
sent yabr və çox say lı mü ha ri bə lər 
fo nun da də yi şən dün ya və dün yə-
vi də yər lər dən bəhs edir. 

Uşaq vax tı Ka me ron Eli za bet 
Mar şa lın “Bi zim ada ta ri xi miz” 
ki ta bı ilə ya tıb- du rur muş. 1905-
ci il də işıq üzü gö rən ki tab da İn-
gil tə rə ta ri xi nin era mız dan əv vəl 
baş la yan və şah za də Vik to ri ya nın 
ölü mü nə qə dər da vam edən döv-
rü çox ma raq lı üs lub da təs vir olu-
nur.

Koel yo nun 
pərəstişka rı 
Na zar ba yev

Qa za xıs tan pre zi den ti Nur sul tan 
Na zar ba yev La tın Ame ri ka sı ədə-
biy ya tı nın, ma gik-realiz min pə rəs-
tiş ka rı dır. Pre zi dent bra zi li ya lı ya zı çı 
Paulo Koel yo nun “Za hir” ro ma nı nı 
al maq üçün Mosk va ya ge dib. Bə zi 
mət buat or qan la rı Koel yo nun Qa za-
xıs tan sə fə ri nin təəs sü rat la rı əsa sın-
da ya zıl dı ğı ki ta bın baş qəh rə ma nı nı 
Na zar ba ye vin pro to ti pi ad lan dı rıb. 

Ya zı çı özü isə qəh rə ma nı nın uy dur ma 
ob raz və Qa za xıs tan da gör dü yü və 
gö rüş dü yü in san la rın ümu mi top lu-
su ol du ğu nu de yib: “Bi zim gün də lik 
hə yat da ax tar dı ğı mız ka mil li yi mən 
sa də qa zax lar da tap dım. Bü tün mü-
şa hi də lə rim və təəs sü rat la rım da baş 
qəh rə man da eh ti va olun du”. Koel yo 
oxu cu la rı ilə gö rüş də be lə de yib.

De yə sən, Na zar ba yev Bra zi li ya ədə-
biy ya tı na la qeyd de yil. Onun se vim li 
müəl lifl  ə ri ara sın da Bra zi li ya nın pre zi-
den ti ol muş şair və na sir Jo ze Sar ney 
və onun “Ya ğış və gün işı ğı nın he ka-
yə si” ki ta bı da var. Na zar ba yev Jorj 
Ama du və Ma şa du de As si zin ro man-
la rı nı da se və-se və oxu yur.

Ər do ğan: Meh met 
Akif və türk şeiri

“The Is tan bul Re view” jur na lı na 
mü sa hi bə sin də Tür ki yə pre zi den ti 
bü tün uşaq lar ki mi ədə biy yat la ilk də-
fə lay la lar və na ğıl lar va si tə si lə ta nış ol-
du ğu nu de yib. Tən zi lə Ər do ğa nı rəh-
mət lə anan pre zi dent ana sı nın on la rı 
Ana do lu və Qa ra də niz böl gə si nə xas 
lay la lar la bö yüt dü yü nü vur ğu la yıb.

“Uşaq vax tı si mit və su sa tar, elə 
hə min gün qa zan dı ğım pu la ki tab 
alar dım. Təəs süf ki, mə nim uşaq-
lıq il lə rim Tür ki yə nin ol duq ca çə tin 
döv rü nə tə sa düf edib. Ki tab lar, jur-
nal lar, qə zet lər, ya zı çı lar, ro man lar, 
hətt  a şeir lər də si ya sə tin bir par ça sı 
idi. Mən cə, elə o dövr də bi zi məhz 
ki tab lar xi las et di, doğ ru yol gös tər-
di”, - de yə pre zi dent xa tır la yıb.

Gənc lik il lə ri nə qa yı dan Ər do ğan 
us tad Nə cib Fa zıl Qı sa kü rə yin “Sa-
kar ya” şeiri ni xü su si vur ğu la yıb. 
Meh met Akif Er so yun ya ra dı cı lı ğı nı 
çox se vən pre zi dent müəl li fi n “Sa fa-
hat” ki ta bı nı özü ilə sə fər lə rə apar dı-
ğı nı, bu ki tab dan güc al dı ğı nı de yib. 
Ər do ğan şairin şə rə fi  nə nə və si nin 
adı nı da Meh met Akif  qo yub.

Ötən il gər gin seç ki lər ərə fə si 
Ər do ğan Tur gay Gü le rin son ro-
ma nı “Ruh lar Qu yu su”nu oxu yub 
və müəl li fə tə şək kür mək tu bu yaz-
ma ğı unut ma yıb.
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man la rı sa tış re kor du na im za atıb.
Med ve dev müasir müəl lifl  ə ri da-

ha çox mə zu niy yət də olar kən elekt-
ron va riant da oxu yur. Ağır iş gü nü-
nün yor ğun lu ğun dan xi las ol maq 
üçün sə baş na zir rus klas si ka sı na 
üs tün lük ve rir. Çe xov onun se vim li 
müəl lifl  ə ri sı ra sın da bi rin ci dir. Med-
ve dev mü tə ma di  ola raq Bu nin və 
Dos to yevs ki nin ki tab la rı nı və rəq lə-
mə yi unut mur. Müasir müəl lifl  ər 
ara sın da Pe le vin və Ha ru ki Mu ra-
ka mi nin əsər lə ri nə üs tün lük ve rir. 
Ta ri xi ro man lar da Dmit ri Ana tol ye-
vi çin ma raq dairə sin də dir.

Ötən il MDU-nun jur na lis ti ka fa-
kül tə si nin tə lə bə lə ri lə gö rüş za ma nı 
baş na zir ey ni za man da 5-7 elekt ron 
ki tab oxu du ğu nu de yib. Si ya sət çi-
nin bu qə dər asu də vax tı nın ol ma sı-
na an caq qib tə et mək olar.

Rü bailə ri se vən 

Ta ri xi və av to bioq ra fi k əsər lə ri 
se vən Ru si ya li de ri Vla di mir Pu tin 
ma şın da Va si li Kl yu çevs ki nin “Rus 
ta ri xi haq qın da” sil si lə səs ya zı la rı nı 
din lə yir. Döv lət xa di mi Ser gey Vitt  e 
və fi  lo sof İvan İlin pre zi den tin se-
vim li müəl lifl  ə ri ara sın da dır. Çı xış-
la rı za ma nı o, tez-tez İvan İlin dən 
si tat gə ti rir. Qeyd edək ki, bir ne çə 
il əv vəl İlin və ya zı çı İvan Şme lo vun 
qə bi rüs tü abi də lə ri Pu ti nin şəx si və-

Uol do Emer son, Mark Tven, Her-
man Mel vill, Er nest He min quey 
ki mi klas sik lər, Ame ri ka li der lə ri 
To mas Ceff  er son, Av raam Lin-
kol nun xa ti rə lə ri də var. Oba ma 
Alek sandr Sol je nis ti nin “Xər çəng 
göv də si” ro ma nı nı bir ne çə də fə 
oxu du ğu nu eti raf edib. Sta li nin 
və fa tı gü nü azad lı ğa çı хan Sol je-

nit sın həbs хa na da 
dəh şət li хəs tə-

li yə – mə də 
хər  çən gi-

nə tu tu-
lub.

rən, in san la ra mər hə mət və hə yat 
eş qi aşı la yan ina nıl maz qiy mət li 
ki tab dır. Tə şək kür lər”.

Prezidentlər nə oxuyur?

Vla di mir Vla di mi ro vi çin Ömər 

Dos to yevs ki ni oxu yan əzab keş lər, Çe xo vu se vən xe yir xah lar, Mar ke sin pə rəs tiş ka rı 
olan oyun baz lar. Oxu du ğu muz ki tab lar haq qı mız da çox şey de yir.  Ki tab lar müəl lif-
lə rin dən çox öz oxu cu la rı haq da “da nı şır”. Bəl kə bu na gö rə də çox la rı ki tab zöv qü-
nü ic ti mailəş dir mə yi sev mir. “Harry Po ter”in ilk nüs xə lə ri boş üz qa bı ğı ilə dərc olu-

nub. Müəl lif uşaq ki ta bı oxu yan bö yük lə ri utan dır maq is tə mə yib. Teodor Ruz velt isə ək si nə, 
ağ zı qı fıl lı ki tab san dı ğı nı özü ilə Ağ Evə, dö yüş mey da nı na, ova da apa rıb. Yal nız ölü mün dən 
son ra mə lum olub ki, pre zi dent bu san dıq da se vim li ki tab la rı nı, o cüm lə dən ori ji nal da oxu du-
ğu “İliada və Odis se ya”nı sax la yıb. Ruz velt se çi ci lə ri qar şı sın da həd dən ar tıq inl lek tual gö rün-
mək dən çə ki nib. Za man la pre zi dent lə rin in tel lek tual gö rün mək qor xu su da yo xa çı xıb. Rus 
klas si ka sı nın hey ra nı Ri çard Nik son özü nü “Tols toy se vər” ad lan dı rıb. Rey qan da əsl ki tab hə-
vəs ka rı olub. Şer lok Holm sun he ka yə lə ri ni, Mark Tve nin ro man la rı nı se və-se və oxu yan pre zi-
dent Mosk va sə fə ri za ma nı Ax ma to va, Pas ter nak və Yev tu şen ko nun şeir lə rin dən si tat gə ti rib.

İn for ma si ya bol lu ğu əs rin də dün ya li der lə ri nin oxu du ğu ki tab lar ar tıq çox la rı üçün sirr de-
yil. Nü fuz lu jur nal lar baş na zir lə rin, pre zi dent lə rin sev di yi ki tab la rın si ya hı sı nı dərc edir, 
bə zən bi rin ci şəxs lər ki tab təb li ğa tı kam pa ni ya la rın da da iş ti rak edir lər.



Aqşin YENİSEY

heç nəyi xatırlamaq üçün 
yaşamaq

heç tanımadığın birinin ölüm xəbərinə 
kədərlənməkdi,
səninlə heç bir xatirəsi olmayan özgə 
qadınını unutmaqdı
üçüncü minilliyin yalqızlığı.
ağrısı sənin olmayan bir cana acımaqdı 
ölmədiyinin sübutu.
amma ağrının ki yaddaşı yoxdu
yadında qalacaqmı suyun, sınması 
səhəngin?
tapacaqmı tarix,
qədim qalanın əngindən fatehin diş kimi 
vurub saldığı
indi hansı üç daşı yoxdu?
ağlınmı, hissinmi mirası kimi asıb inti-
har kabusu
şairin ev muzeyindən köhnə tüfəngi?
olmayan şeylərin şəklini çəkmək üçündü
göz yaşlarının rəngi.
otur, bir az bax mənə, şair...
bəzən insan, sadəcə, heç nəyi xatırlamaq 
üçün yaşayır
 özünə qalan ömrünü.
sadəcə, heç vaxt unutmamaq üçün sevir, 
nə vaxtsa həyatında olmuş
                                                                                 
qadınlardan birini,
necə ki, bədən ağrıdan yadigar kimi sax-
layır, yaranın yerini.
sənə nə olub, şair?
otur, bir az bax mənə...
canlı var ki, qırx ayaqla da sürünür 
həyatda və bədəni döngəlidir.
çünki bütün yolların keçmişi qaranlıq,
gələcəyi şübhəlidir.
çünki indiki zaman yoxdu; həyatın yarısı 
keçmişin axırı,
yarısı gələcəyin əvvəlidir.
ayrılıq qəlb, kasıblıq cib xəstəliyidir.
otur, bir az bax mənə...
bu sözləri kimsə sənə deməlidir:
sevgi içindəki yalqızlığı üzə çıxarıb gedibsə,
sevdiyin qadın olub, şair, insan yox.
otur, bir az bax mənə... təsəlli üçün.
niyə belə tez?

keçmişin son günüydü,
Bakı küləyi qəzet satırdı heykəllərə
göyərçinlər söz və fi kir azadlığı idi, 
 daşa döndərilmiş insanların.
düşünmək ucadan susmaq idi masada
ucsuz-bucaqsız darıxmaq idi indiki zaman
qədim şüşənin dibində ah çəkirdi qoca şərab
alın tərini çoxdan tərgitmişdi ağ çörək.
boyat sözünə özgə köhnəsi kimi bürünən 
vicdan
içki düşkünüydü bir şairin küncündə
divarın köksündən kişi səsi gəlirdi;
bir qəhqəhə hönkürürdü, kefl i və xəstə:
niyə belə tez öldünüz, ümidlərim?

arzularım, niyə belə tez qocaldınız?
söhbət səndən gedirdi heç kimin olmadığı 
yerdə.

qol saatlarını kiloyla satırdı qul ba-
zarında çinli Xu
çin dilində bir boşqab yemək qiymətinəy-
di vaxtın kilosu.
qulların səhəri Çin vaxtıyla açılırdı 
paytaxtda.
sevgi yaşamaq, ayrılıq yadda saxlamaq 
üçün idi uzaqdakını.
yəni səni, yəni sənlərin çox olduğu Bakını.
necə ki, orda
xalqlar qələbələrini tarixə
məğlubiyyətlərini incəsənətə çevirirdi 
qədim kitablarda.
mədəniyyət ağrının tarixiydi operada.
on yeddinci əsrin ox yaralarıyla dönürdü 
evə
qoca ağrılar.

ulduzlar gözü arxada qalan yalqızların 
yürüşüydü gecəyarısı.
üzünü silirdi ay buludlara.
nəsə vardı göyərçinlərə aid heykəllərin 
düşüncələrində.
yoxsa daşlar da yalqızlıqdan ağrımağa 
başlayır,
insana bənzədilincə?
həyatın özü əsl teatr idi yerdə, sadəcə, 
səhnə mədəniyyəti çatışmırdı.
sonu alqışla bitməliydi hər şeyin;
çünki yalnız insan idi tamaşaçısı Tan-
rının, tarixin, taleyin...
söhbət səndən gedirdi.

işıqlar yuxu görürdü atasız evlərin qa-
pısı ağzında
uşaqlar kağızdan kəsilmiş ürəkləri qu-
caqlayıb yatırdı.
evdəki kor güzgülərdə palçıqdan 
yaradılmış bir ümid darıxırdı.
güzgülərdəki əksim də atıb getmişdi 
məni.
diz çöküb dördkünc dolaba, yanaşı çək-
dirdiyimiz şəkillərə baxırdım.
şəkillərdə də yox idin indi sən.
sənin olmadığın hər yerdən mən də yoxa 
çıxırdım.
əl yelləyərək göylərin hönkürtüsü olan 
dənizlərə,
yerlərin nəriltisi olan dağlara.
üzünü silirdi ay buludlara.
söhbət səndən gedirdi – mənim itkilərim-
in cəmindən.
gözlərin yuxuma girirdi gecələr və üzr 
istəyirdi:
“bağışla, biz kor idik, görə bilmirdik”.
ayrılıq qaldığın, sevgi getdiyin yerin 
adıydı indi.

indi mənim də gözlərim buz bağlamışdı.
bədənimin buzlaşma dövrü başlamışdı.
indi köhnə fotolarda
özüm kimi unudulmuş insanların dostuydum.
o insanların ki,
indi heç özüm də onları xatırlamırdım.
keçmişin son günüydü
evimdə, masamda, taleyimdə hər şeyin 
artıq çatmışdı axırı.
yatmış saatımı geri çəkirdim
səninlə olduğum günlərə doğru.
aldığın çit köynəkdə
əlimlə sığal çəkib qırışmış xatirələrini 
ütüləyirdim,
və mən indi bilirdim;
o vaxt mənim sevgimin köynəyi
sənin ürəyinin əyninə dar imiş.

…söhbət səndən gedirdi, həkimlərin 
otağında.

ruhun biopsiyası
o gün ki bədənlərdən əvvəl ruhlar öldü,
o gün tibb tanrısı Asklepiosun müqəddəs 
əsası badəyə
o əsaya sarılan ilanın zəhəri şəfaya 
çevirildi.

biz insanın ciyərindən yox, 
ruhundan bir nümunə götürə biləydik kaş 
tapardıq nə istəyir bədənimizdən 
 utanan, kövrələn, darıxan yaddaş.
yaranın üstünü yox, sirrini açardı Nuru 
doktor,
görərdi ağrıların yaddaşın həyəcanı 
olduğunu.
nə üçün nə vaxtsa pak olan insan 
bədənində
indi göz yaşının yerini suyun, eşqin yeri-
ni sevginin,
sevginin yerini qadının tutduğunu.
tapardıq  ağlamağı insanın  nə vaxtsa 
kimdənsə öyrəndiyini 
və 
əylənmək üçün hiyləgərliyə əl atan 
müdrik ustadının adını 
indi nə üçün unutduğunu.

əsası badəyə, ilanının zəhəri şəfaya 
çevrilən Asklepios, 
bizi ölməyə qoymayan, amma sağalda 
da bilməyən ustad
özün hara yox oldun bəs? 
indi ağrılar, ağlamaqlar irsən keçir 
keçmişdən gələcəyə.
indi insan özü ağlamaqlar, ayrılmaqlar 
öyrədir
özündən sonra gələnlərə, gedənlərə - 
tələsən ruhlara, yubanan bədənlərə.

   nə vaxtsa bütün sözlər parol olub,
bu yəqin!
gizlin olub, həyatın keşiyini çəkib.
o gün ki ilk düşünən canlını,
 günahsız dəliqanlını 
həyatla ölümün sərhədində
parol sözü bilmədiyi üçün öldürüb 
gözəgörünməz səslər.
bax o gün hisslərə yenilib zəka, zəkaya 
düşmən kəsilib hisslər. 
bax bizi də öldürürlər... hər gün... hər 
gün...
heç vaxt eşitmədiyimiz sözləri deyə 
bilmədiyimiz üçün.
bir azdan əbədi dinclik gətirəcək bu 
ağrı
bir azdan yaddaşın çığıran həyəcanı 
əbədi susacaq.
bir azdan yenidən qadının yerini sevgi, 
sevginin yerini eşq, 
suyun yerini göz yaşı tutacaq
bir azdan bütün yaddaşımız bizi həmişə-
lik unudacaq. 

həmişə tanımadığı bədənlərin qapısını 
döyən sevgi,
sənə “ehtirasın üzünə düş, arxasınca 
getmə” demişdilər.  

ağlama, sürtmə sürtülmüş üzünü 
            tarixin şəhərə vurduğu yaraların
ovulub tökülən qasnaqlarına.
sən heç vaxt bilməyəcəksən eşqin müqəd-
dəs lənət,
əzabın müqəddəs həzz olduğunu.

hər yenilik bir ümidin ölümüdürsə,
öl ki, səni xilas edək, günahlarımızı 
yuyaq.
şeytan kimi qəlbindən çıxıb arxanca 
lənət ulayaq.
özümüz öz ayağımızla gedib Armaged-
dona çıxaq.
öl ki, üzüqoylu yıxılıb sevmək üçün 
darıxaq.
sənə yazdığım sözlər, elə bil, başqa-
larının pıçıltılarıdır.

mif reallığa, qaranlıq işığa, Tanrı insana 
əsalar badəyə, zəhərlər şəfaya, qadınlar 
əşyaya çoxdan çevrilib,
lap çoxdan.
biri cütlənmiş uşaq ayaqqabısıdır bu 
sonsuz otaqda.
biri başlanğıcın qurumuş qan ləkəsidir 
yataqda. 
biri ünvansız məktub kimi itkin düşmək 
təhlükəsidir uzaqda.
ölüblərsə, deməli, nə vaxtsa gözəl olu-
blar.
əbədidirlərsə, deməli, həmişə eybəcər 
qalacaqlar,

həqiqət kimi.

o gün ki bədənlərdən əvvəl ruhlar öldü,
o gün Asklepiosun əsası badəyə, mənim 
badəm  əsaya çevrildi.
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ulduzlar gözü arxada qalan yalqızların ruhun biopsiyası

suyun yerini göz yaşı tutacaq
bir azdan bütün yaddaşımız bizi həmişə-
lik unudacaq. 

həmişə tanımadığı bədənlərin qapısını 
döyən sevgi,
sənə “ehtirasın üzünə düş, arxasınca 
getmə” demişdilər.  

ağlama, sürtmə sürtülmüş üzünü

İndi ağrılar,
ağlamaqlar irsən keçir



  “Azər bay can is tiq lal qa yə si ni mə nim sə miş, 
və tə nin is tiq la lı na iman et miş və kən di xü-
su si hə yat və səadə ti ni mil lət və məm lə kə-
tin hə yat və səadə ti şər tiy lə tə səv vür edə 
bil mək idealiz mi nə ər miş bir gənc azər bay-
can lı sa də mü hən dis, sa də hü quq çu, sa də 
me mar, sa də iq ti sad çı, ta rix çi və s. ol maq-
la iq ti fa edə məz. O, ey ni za man da və tən-
çi bir mü hən dis, mil liy yət çi bir hü quq çu, 
iq ti sad çı bir iq ti sad çı, ta rix çi və s. ol maq 
və zi fə si ilə mü kəl ləf dir”. Bu söz lə ri M. Ə. 
Rə sul za də “Mü nəv vər mü ha ci rin bor cu” 
mə qa lə sin də yaz mış dı. O, ya zı la rı ilə gə lə-
cək də bü tün öm rü bo yun ca mü ba ri zə edə-
cə yi rus is tib da dı re ji mi nə qar şı aman sız lı-
ğı nın, ba rış maz lı ğı nın əsa sı nı qoy muş du.

Azər bay can özü nün mil li müs tə qil li yi ni elan 
edər kən onun qar şı sın da du ran ən mü hüm və 
va cib və zi fə lər dən bi ri ye ni ya ra na caq döv lət 
qu ru lu şu nun se çil mə si mə sə lə si idi. Şərq də ilk 
de mok ra tik res pub li ka üsul-ida rə si nin ya ra dıl-
ma sı na üs tün lük ve ril di. 

28 may 1918-ci il Azər bay can xal qı nın 
ço xəsr lik döv lət çi lik ta ri xi sal na mə sin də 
bö yük və əla mət dar ha di sə ol du. Hə min 
gün Şərq də ilk de mok ra tik res pub li ka nın 
və türk dün ya sın da ilk dün yə vi döv lə tin - 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran-
ma sı elan edil di. Bu, xal qı mı zın azad lıq, 
müs tə qil lik və de mok ra ti ya uğ run da apar-
dı ğı mil li azad lıq mü ba ri zə si nin ye ku nu idi. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti son də rə-
cə mü rək kəb bir dövr də ya ran dı. Bi rin ci dün-
ya mü ha ri bə si nin do ğur du ğu zid diy yət lər XX 
əs rin əv vəl lə rin dən ge niş lə nən mil li azad lıq 
hə rə ka tı nı xey li güc lən dir di. Fev ral in qi la bı və 
Okt yabr çev ri li şi nə ti cə sin də xalq lar həbs xa na sı 
olan çar Ru si ya sı nın da ğıl ma sı və onun əra zi-
sin də ki böl gə lər də ge dən ic ti mai-si ya si pro ses-
lə rin güc lən mə si zə mi nin də, nə ha yət, 1918-ci il 
ma yın 28-də Azər bay can Mil li Şu ra sı Tbi li si də 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran ma sı 
haq qın da qə rar qə bul et di. Be lə cə, ilk müs tə qil 
və azad Azər bay can hö ku mə ti ya ran dı. Bu nun-
la Azər bay can Mil li Şu ra sı, Azər bay can Türk 
mil lə ti qar şı sın da çox bö yük bir ta ri xi mis si ya nı 
ye ri nə ye tir di. 

Azər bay can bü tün Şərq də qa dın la ra seç ki 
hü qu qu ve rən ilk öl kə idi. 

Par la ment öz işi ni de mok ra tik prin sip lər 
əsa sın da qu ra raq sə mə rə li və ope ra tiv fəaliy-
yət gös tər miş, möv cud ol du ğu müd dət ər zin-
də (506 təq vim gü nün də) 145 ic las ke çir miş və 
270-dən çox qa nun la yi hə si mü za ki rə et miş, 
230 qa nun qə bul et miş di. Azər bay can in zi ba-
ti cə hət dən qu ber ni ya la ra, qə za la ra bö lün dü, 
müs təm lə kə çi lik lə bağ lı yer ad la rı də yiş di ril di. 

Par la ment bi na sı nın yer ləş di yi Ni ko la yevs ki 
kü çə si nin adı də yiş di ri lib Par la ment kü çə si qo-
yul du. Ye li za vet pol şə hə ri ye ni dən Gən cə şə hə-
ri, Qar ya gin qə za sı isə Cəb ra yıl qə za sı ad lan dı-
rıl dı, Azər bay can Res pub li ka sı nın pu lu və poçt 
mar ka la rı bu ra xıl dı. 

1918-ci il iyu nun 24-də hö ku mə tin qə ra rı 
ilə qə bul edil miş Azər bay can döv lət çi li yi nin 
at ri but la rın dan bi ri olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın döv lət bay ra ğı qır mı zı ma te rial dan 
ha zır lan dı.  O, üzə rin də ağ ay pa ra təs vi rin dən 
və qır mı zı fon da sək kiz gu şə li ul duz dan iba rət 
idi. Sent yab rın 9-da bu bay raq türk mil li mə-
də niy yə ti ni, müasir Av ro pa de mok ra ti ya sı nı 
və İs lam si vi li za si ya sı nı əks et di rən üç - ma vi, 
qır mı zı və ya şıl rəng li, ağ ay pa ra və sək kiz gu-
şə li ul duz lu bay raq la əvəz olun du. 

1918-ci il iyu nun 27-də Azər bay can di li nin 
döv lət di li elan edil mə si, xal qın maarifl  ən mə si 
sa hə sin də ilk ad dım ol du. Bü tün mək təb lər də 
təh si lin ic ba ri qay da da ana di lin də qu rul ma-
sı, Ru si ya ta ri xi əvə zi nə türk xalq la rı ta ri xi nin 
təd ris edil mə si yüz il dən ar tıq da vam edən 
rus laş dır ma si ya sə ti nə qar şı yö nəl dil miş di. 

Müəl lim kadr la rı ha zır la maq məq sə di ilə 
res pub li ka nın müx tə lif yer lə rin də ki şi və qa dın 
se mi na ri ya la rı, kurs la rı, ye ni təd ris müəs si sə-
lə ri açıl mış, Qo ri müəl lim lər se mi na ri ya sı nın 
Azər bay can böl mə si Qa za ğa kö çü rül müş dü. 
İb ti dai və or ta mək təb lər üçün dərs lik lər nəşr 
olu nur du.

1919-cu ilin sent yab rın da ilk ali təh sil oca ğı nın 
- Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin  açıl ma sı Azər bay-
ca nın hə ya tın da ən əla mət dar ha di sə ol du. Cid-
di ma liy yə çə tin lik lə ri nə bax ma ya raq hö ku mət 
uni ver si te tin təş ki li və ava dan lıq la təc hiz edil-
mə si nə 5 mil yon ma nat və sait ayır mış dı. 

Azər bay can Res pub li ka sı hö ku mə ti xa ric də 
kadr lar ha zır lan ma sı na xü su si əhə miy yət ve-
rir di. Par la men tin 1 sent yabr ta rix li ic la sın da 
müx tə lif bi lik sa hə lə ri üz rə 1919-1920-ci təd ris 
ilin də azər bay can lı tə lə bə lə rin döv lə tin he sa-
bı na Av ro pa nın ən yax şı ali mək təb lə ri nə gön-
də ril mə si üçün və sait ay rıl mış dı. On lar dan 
onu İn gil tə rə yə, iyir mi üçü İta li ya ya, qırx be şi 
Fran sa ya, doq qu zu Tür ki yə yə gön də ril miş di. 

Uc qar yer lər də mək təb ti kin ti si üçün hö-
ku mət xey li və sait ayır mış dı. Xal qı mı zın 
mad di və mə nə vi sər vət lə ri ni qo ru maq 
üçün 1919-cu ilin de kab rın da mil li mu zey 
ya ra dıl mış, sə hiy yə sa hə sin də də bir sı ra iş-
lər gö rül müş dü. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın mü tə rəq qi təd-
bir lə rin dən bi ri də par la ment də 1919-cu ilin 
sent yab rın da döv lət ban kı nın ya ra dıl ma sı haq-
qın da qa nu nun qə bul edil mə si ol muş du. Azər-
bay can kənd lə rin də ya şa yan bü tün əha li nin tor-
paq la tə min edil mə si 1920-ci ilin mar tın da aq rar 
si ya sət lə bağ lı mü za ki rə edi lən qa nun la yi hə si-
nin əsas qa yə si ni təş kil edir di. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ən 
zə ru ri ad dım la rın dan bi ri mil li or du nun 
ya ra dıl ma sı idi. Mü ha ri bə və mü ha ri bə təh-
lü kə si şə raitin də ya şa ma sı na bax ma ya raq, 
Azər bay can hö ku mə ti qı sa müd dət də 1920-
ci ilin əv vəl lə ri nə dək qüd rət li, yük sək dö yüş 
qa bi liy yə ti nə ma lik, res pub li ka nın su ve ren-
li yi ni qo ru ya bi lə cək 40 min lik or du ya ra-
da bil di. 1920-ci il yan va rın 11-də Mütt  ə fi q 
Döv lət lə rin Ali Şu ra sı nın yek dil lik lə Azər-
bay ca nın müs tə qil li yi ni de-fak to ta nı ma sı 
nü ma yən də he yə ti nin fəaliy yə ti nin baş lı ca 
ye ku nu, ta ri xi əhə miy yət li ha di sə ki mi Azər-
bay can hö ku mə ti nin bö yük dip lo ma tik qə lə-
bə si idi. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın ya ra dıl ma sın da 
və ona rəh bər lik edil mə sin də M.Ə.Rə sul za də-
nin, F.Xoys ki nin, N.Yu sifb  əy li nin, A.Sə fi  kürds-
ki nin, Ə.Top çu ba şo vun, X.Xas məm mə do vun, 
C.Ha cıns ki nin, S.Meh man da ro vun və baş qa la-
rı nın çox bö yük ro lu ol muş du. 

İs tiq lal Bə yan na mə si nin elan edil di yi 1918-ci 
ilin 28 may gü nü ha zır da Res pub li ka Gü nü ki mi 
qeyd olu nur. Mü səl man Şər qin də ilk par la ment 
res pub li ka sı — Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
xal qı mı zın qə dim döv lət çi lik ənə nə lə ri ni ya şa da-
raq, müasir döv rə xas döv lət tə si sat la rı nın ya ra-
dıl ma sı na nail ol muş du. Mil li par la men ta riz min 
tə şək kül ta ri xi isə Azər bay can Par la men ti nin 
1918-ci il de kabr ayı nın 7-də ke çi ril miş ilk ic la-
sın dan baş la yır. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə-
ti nin ya ran ma sı mü rək kəb si ya si dövr də cə rə yan 
edən ha di sə lə rin və Azər bay can xal qı nın mil li 
oya nı şı nın mən ti qi ye ku nu idi. Ab bas qu lu ağa 
Ba kı xa nov, Mir zə Fə tə li Axun dov, Hə sən bəy 
Zər da bi, Cə lil Məm məd qu lu za də və di gər gör-
kəm li şəx siy yət lər tə rə fi n dən tə mə li qo yul muş 
pro ses lər Azər bay can da ye ni tip li teat rın, mək tə-
bin və mət buatın ya ran ma sı ilə nə tı cə lən miş, mil-
li özü nü dər kin ger çək ləş mə si nə bö yük tə sir gös-
tər miş di. Cə mi 23 ay ya şa mış Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti ta ri xi nin hər bir sə hi fə si bü tün 
azər bay can lı lar üçün qü rur ve ri ci dir. Cüm hu riy-
yə tin bö yük uğur la rın dan bi ri Pa ris Sülh Konf-
ran sın da 1920-ci il yan va rın 11-də Azər bay ca nın 
müs tə qil döv lət ki mi ta nın ma sı ol du. La kin öl kə-
nin öz nef ti ni xa ri ci ba zar la ra çı xar maq dan təc rid 
edil mə si nə ti cə sin də ya ran mış si ya si, iq ti sa di və 
so sial böh ran güc lə nir di. Həm çi nin par la ment 
da xi lin də hökm sü rən hərc-mərc lik, Qa ra bağ da 
və Zən gə zur da kı er mə ni si lah lı dəs tə lə ri ilə qar-
şı dur ma lar gün dən-gü nə də rin lə şir di. Əha li nin 
əsas his sə si nin ağır du ru mu isə bol şe vik təb li ğa tı 
üçün mün bit zə min ya ra dır dı. İrə va nın er mə-
ni lə rə pay taxt ki mi ve ril mə sin dən son ra İrə van 
ma ha lın dan qaç qın düş müş 150 min dən ar tıq 
soy da şı mı zın və ziy yə ti ol duq ca gər gin idi. Be lə 
bir və ziy yət də par la men tin son 8 ic la sın da bol şe-
vik ul ti ma tu mu nun qə bul edil mə si ap rel iş ğa lı ilə 
nə ti cə lən di. Ap rel iş ğa lı Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti nin li der lə ri nin bir qis mi ni Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də ki mi mü ha cir hə ya tı ya şa ma ğa 
məh kum et di, di gər qis mi ni Fə tə li Xan Xoys ki 
və Hə sən bəy Ağa yev ki mi er mə ni ter ro ru nun 
qur ba nı na çe vir di, qa lan la rı nı da bol şe viz min 
aman sız rep res si ya la rı na mə ruz qoy du. 1920-ci 
il ap re lin 28-də ikin ci res pub li ka Azər bay can So-
vet So sialist Res pub li ka sı ya ra dıl dı. İki il ər zin də 
öz müs tə qil li yi ni qo ru yub sax la ma ğa nail olan 
res pub li ka, 1922-ci il də SS Rİ-nin tər ki bi nə da xil 
ol duq dan son ra öz müs tə qil li yi nin an caq for mal 
at ri but la rı nı sax la ya bil di.

23 ay dan son ra Şər qin ilk cüm hu riy yə ti 
çök sə də “Mil lət lə rə is tiq lal! İn san la ra hür-
riy yət!” şüarı sus ma dı və 1991-ci il də Azər-
bay can ye ni dən müs tə qil li yi nə qo vuş du. 

F. SOL TAN MU RAD
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Mi fo lo gi ya nə dir?
İn sa nı bir mə sə lə hə mi şə dü şün-

dü rüb: gö rə sən, onu əha tə edən 
dün ya əs lin də ne cə dir. O, müx tə lif 
ha di sə lə rin sə bəb lə ri üzə rin də baş 
çat la dır, on la rın iza hı nı ver mə yə ça-
lı şır dı. İn di biz Kainat da baş ve rən 
ha di sə lə rin bir ço xu nu el mi ba xım-
dan izah edə bi li rik. La kin qə dim 
za man lar da in san məc bur idi ki, bu 
“izah la rı” özün dən uy dur sun.

Bir tə səv vür edin ki, in san ət ra-
fın da baş ve rən nə qə dər an la şıl-
maz ha di sə nin iza hı nı tap maq da 
ne cə çə tin lik çə kir di! Ni yə Gü nəş 
ey ni mün tə zəm lik lə ba tıb-çı xır? 
Ni yə ilin fə sil lə ri var? Ul duz lar nə-
dir və on lar ni yə işıq sa çır lar?

An la şıl maz ha di sə lər elə onun öz 
hə ya tın da da baş ve rir di. İn san ni-
yə yu xu gö rür? Adam lar ne cə ya ra-
nıb və ölən dən son ra on la rın ba şı na 
nə gə lir? Dün ya nın özü və onu təş-
kil edən şey lər ne cə ya ra nıb?

Qə dim in san lar bu sual la rı öz lə-
ri nə daim ve rir və on la rın ca va bı nı 
tap ma ğa ça lı şır dı lar. Bu min val la 
dün ya nın müx tə lif gu şə lə rin də ya-
şa yan cür bə cür qə bi lə lər hər şe yə 
öz izah la rı nı ve rir di lər. Be lə izah-
lar dan iba rət rən ga rəng he ka yət-
lə rə mifl  ər de yi lir. Mi fo lo gi ya isə 
dün ya xalq la rı nın mifl  ə ri ni öy rə-
nən el min adı dır.
Tan rı ya ilk ina m gətirən 

han sı xalq olub?
Tək tan rı ya inan ma ğa “mo no-

teizm” de yir lər. Çox tan rı ya inan-
ma isə “po li teizm” ad la nır.

“Unu dul muş” din lər dən ço xu – 
in di da vam çı sı ol ma yan din lər – bir 
ne çə tan rı sı olan din lər idi. On la rın 
ara sın da mi sir li lə rin, ba bil li lə rin, 
as su ri lə rin, yu nan la rın, ro ma lı la rın, 
kelt lə rin, qə dim skan di nav la rın din-
lə ri də var dı. Çox-çox qə dim lər də 
ib ti dai in san lar hər yer də ço xal lah-
lı lı ğa inanc bəs lə yir di lər. 

Mo no teizm – tək tan rı – ide ya sı 
din ta ri xin də nis bə tən ya xın za man-
lar da əmə lə gə lib. İn san la rın ço xu-
nun və bu möv zu nu araş dı ran la rın 
fi k rin cə, mo no teizm di nin ru hu nu və 
əhə miy yə ti ni da ha yax şı əks et di rir. 

Mo no teizm be lə bir inan ca söy kə nir 
ki, ma lik ol du ğu muz etik və di ni də-
yər lər bir tan rı ya – bü tün möv cu diy-
yə ti miz və bü tün də yər lə ri mi zin ası lı 
ol du ğu tan rı ya əsas lan ma lı dır.

La kin mo no teizm ide ya sı nın in-
ki şa fı üçün bə şə riy yət uzun bir 
yol dan keç mə li ol du. Hər şey “mo-
nar xianizm”dən baş lan dı. İn san lar 
öz lə ri nin, bü tün can lı la rın və inanc 
bəs lə dik lə ri çox say lı tan rı la rı nın 
ba şın da du ran tək tan rı fi k ri nə düş-
dü lər. Mə sə lən, qə dim Yu na nıs tan-
da bü tün tan rı la rın tan rı sı Zevs idi.

Ey ni ide ya Ba bil də və qə dim Mi-
sir də də var dı. Ba bil də bü tün tan-
rı la rın ba şın da Mar duk, Mi sir də 
Ra du rur du.

Növ bə ti mər hə lə “mo no lat ri ya” 
idi. Bu ide ya ya əsa sən, baş qa tan-
rı lar da var dı, am ma in san lar on-
lar dan yal nız bi ri nə inanc bəs lə yir-
di lər. Era mız dan əv vəl, təx mi nən 
14-cü əsr də Mi sir də mo no teiz mə 
gəl mək cəh di edil di və va hid tan rı 
ki mi Gü nəş tan rı sı se çil di. Am ma 
bu cəhd uğur la nə ti cə lən mə di, mi-
sir li lər ye nə çox tan rı lı ğa qa yıt dı lar. 

Bi zim era dan 800 il qa baq müa-
sir İran əra zi sin də elə bir din ya-
yıl mış dı ki, in san lar tək tan rı ya 
ina nır dı lar. La kin iudaizm, xris-
tian lıq, mü səl man lıq ki mi əsl mo-
no teizm öz kö kü nü Əh di-Ətiq də 
qis mən ifa də olun muş və ilk ola-
raq yə hu di lə rin inanc bəs lə mə yə 
baş la dı ğı din dən gö tü rür.

Tə ka mül nə dir?
İn san lar ət rafl  a rın da möv cud 

olan mü rək kəb or qa nizm lə ri izah 
et mə yə ça lı şar kən tə ka mül nə zə-
riy yə si ni ya rat dı lar. Bir çox alim lər 
bu nə zə riy yə ni qə bul edir, am ma 
elə lə ri də var ki, onun la qə ti ra zı laş-
mır. On lar be lə he sab edir ki, tə ka-
mül nə zə riy yə si mü qəd dəs ki tab la-
ra – Töv rat, İn cil və Qu ra na zid dir.

Bu nə zə riy yə yə əsa sən, bit ki və 
hey van la rın müasir növ lə ri da ha 
er kən və bə sit növ lər dən tə bii yol-
la ya ra nıb. Hə min bə sit növ lər də 
öz mən şə lə ri ni da ha bə sit hə yat 
for ma la rın dan, lap bə sit lər də öz lə-
rin dən əv vəl gə lən lər dən gö tü rüb. 

Be lə cə, hər şe yin baş lan ğı cı mil yon-
lar la il əv vəl də möv cud ol muş je le 
şə kil li bir par ça pro top laz ma ya – 
hə ya tın il kin for ma sı na ge dib çı xır.

Bu nə zə riy yə de yir ki, müasir 
tək dır naq lı at özü nün beş bar ma-
ğı olan əc da dın dan tö rən di yi ki-
mi, in san da da ha bə sit növ lər dən 
əmə lə gə lib.

Tə ka mül pro se si nin real lı ğı-
nı sü but et mə yə ça lı şan alim lər 
bu nun üçün üç əsas ar qu ment 
gə ti rir lər. Bi rin ci ar qu ment çox 
qə dim za man lar da ya şa mış bit ki 
və can lı la rın qa lıq la rı nın öy rə nil-
mə si ilə əla qə dar dır. Qa zın tı lar 
nə ti cə sin də ta pı lan bə zi qa lıq lar 
tə ka mül pro se si nin hə qi qə tən baş 
ver di yi ni sü but edir. Qa zın tı lar 
nə ti cə sin də bəl li olub ki, ib ti dai 
in san bir mil yon il bun dan əv vəl 
ar tıq möv cud imiş. Yer üzün də 
500 mil yon il əv vəl ya şa yan yen-
gəc şə kil li hey van la rın qa lıq la rı 
da ta pı lıb. Qa zın tı lar is bat edir 
ki, ba lıq lar su da-qu ru da ya şa yan 
am fi  bi ya lar dan əv vəl, am fi  bi ya lar 
sü rü nən lər dən qa baq, sü rü nən-
lər sə quş la ra qə dər olub və sairə. 
Alim lər bu id diada dır ki, məhz 
bu fakt lar hə ya tın bir for ma dan 
di gə ri nə tə ka mül nə ti cə sin də keç-
mə si nin sü bu tu dur. 

Tə ka mü lün xey ri nə da ha bir ar-
qu ment də or qa niz min yu mur ta-
dan baş la ya raq in ki şa fı nı öy rə nən 
emb riolo gi ya el mi sa yı lır. Cü cə nin 
yu mur ta dan baş la nan in ki şa fı nı 
iz lə yən də gör mək olar ki, ye ni ya-
ra nan or qa nizm bir müd dət ba lı ğı, 
son ra am fi  bi ya nı xa tır la dır, sü rü-
nən lə rə bən zə mə döv rün dən ötüb, 
nə ha yət, quş for ma sı na dü şür. Bü-
tün hey van la rın rü şeym lə ri tə ka-
mül pro se si nə ti cə sin də ki in ki şa-
fı nı tək rar edə rək ey ni mər hə lə lə ri 
ya şa yır.

Üçün cü ar qu ment isə elə müasir 
hey van la rın bə də ni dir. Mə sə lən, tıs-
ba ğa pən cə lə ri nin quş la rın qa na dı, 
ba li na nın üz gə ci, atın qa baq aya ğı 
və in sa nın əli sü mük qu ru lu şu və 
əzə lə ba xı mın dan təx mi nən ey ni dir. 

İn san or qa niz min də elə or qan-
lar var ki, za hi rən ona heç gə rək 
de yil. Be lə gü man edi lir ki, on lar 
da bi zə qə dim əc dad la rı mız dan 
ke çib. Bax, tə ka mül nə zə riy yə si nin 
mey da na çıx ma sı na sə bəb olan bə-
zi ar qu ment lər bun lar dır.

İn san irq lə ri ne cə ya ra nıb?
Alim lər əl lə rin də olan sü but la ra 

is ti nad edə rək be lə fi  kir də dir lər ki, 
bü tün bə şə riy yət ey ni yer dən tö-
rə yib və bü tün irq lə rin ümu mi əc-
dad la rı olub. Bə zi mü tə xəs sis lə rin 
fi k ri nə əsas lan saq, in sa nın ümu mi 
əc da dı müasir ada ma çox bən zə yir-
di və eh ti mal ki, ilk də fə Af ri ka da, 
ya xud Asi ya da ya ra nıb. Baş qa alim-
lər isə be lə dü şü nür lər ki, ilk in san-
lar əv vəl cə, bir ne çə yer də, müx tə lif 
za man lar da ya ra nıb, son ra dan qa rı-
şa raq müasir irq lər əmə lə gə ti rib lər. 

Təx mi nən 500 000 il qa baq müa-
sir in sa nın əc dad la rı ar tıq var idi-
lər. On lar bir ver si ya ya gö rə Qər bi 
Asi ya da, di gə ri nə gö rə isə, Şi ma li 
Af ri ka da ki çik dəs tə lər şək lin də 
ya şa yır dı lar. De yi lən lə rə gö rə, bir-
bi rin dən təc rid olun muş bu ki çik 
dəs tə lər ara sın da müəy yən fərq-
lər ya ran mış dı. Bu fərq lər ba şın 
for ma sı na, göz lə rin qu ru lu şu na, 
üzün ciz gi lə ri nə aid idi. Son ra lar 
bu in san qrup la rı nın ye ni tor paq-
la ra eh ti ya cı ya ran dı və təx mi nən 
300 000 il əv vəl bu dəs tə lər köç 
edə rək dün ya nın baş qa nöq tə lə-
ri nə ya yıl dı lar və on la rın bə zi lə ri 
təc rid olun muş hal da, di gər lə ri isə 
baş qa dəs tə lə rə qa rı şa raq in ki şaf 
et mə yə baş la dı lar.

Müasir tə lə bə lər bi lir ki, dün-
ya da üç əsas irq var. Bu, bü tün 
ağ də ri li lə ri özün də bir ləş di rən 
av ro poid, mon qo loid və Af ri ka-
nın cən gəl lik əra zi lə rin də ya şa yan 
əha li yə bən zər neq roid irq lə ri dir. 

Əv vəl lər in san la rı də ri si nin rən-
gi nə gö rə beş qru pa ayı rır dı lar. 
İn di bu təs ni fat dan vaz ke çib lər, 
çün ki də ri nin rən gi in sa nın han sı 
ir qə aid ol du ğu nu müəy yən ləş di-
rə bil məz. Bu nu heç baş qa xa rak-
te ris ti ka la ra - kəl lə nin for ma sı na, 
qan qru pu na, bu ru nun qu ru lu şu-
na gö rə də et mək müm kün de yil. 
Bir çox baş qa cə hət lər də nə zə rə 
alın ma lı dır.

Be lə lik lə, irq öz əc dad la rın dan 
mi ras qal mış və onu baş qa irq lər-
dən fərq lən di rən sə ciy yə vi cə hət lə ri 
ya şa dan in san lar qru pu na de yi lir.

İlk xə ri tə ni kim
fi  kir lə şib?

Bir tə səv vür edin ki, ya şa dı ğı-
nız şə hə rin kü çə lə ri ni, on lar da kı 
bi na la rın ha mı sı nı söz lə təs vir et-
mək nə qə dər ağır bir iş dir. On-
la rın şək li ni çək mək və hə min 
şə kil də bi na la rın qu ru lu şu nu, 
ye ri ni gös tər mək bun dan qat-qat 
asan dır. Bax, ilk xə ri tə də be lə ya-
ran dı! 

Ta ri xi mən bə lər də rast gəl di yi-
miz ilk xə ri tə ni gil par ça sı üzə-
rin də çə kib, da ğıl ma ma sı üçün 
son ra dan so ba da bi şir miş di lər. 
Bu, qə dim Mi sir də, 4000 il bun-
dan qa baq baş ver miş di. Qə dim 
za man lar da mül kə dar lar, kral lar 
öz tor paq la rı nın sər həd lə ri ni bəl-
li et mək üçün xə ri tə çək di rir di lər. 
La kin in san uzaq lar da yer lə şən 
ob yekt lə ri də xə ri tə yə sal maq is-
tə yən də tə bii ki, mə lum çə tin lik-
lər lə üz ləş di.

20N 20(29) 28.05.2015

Mi fo lo gi ya nə dir? Mo no teizm be lə bir inan ca söy kə nir 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet-
mə lər üçün ha zır la mı-
şıq. Am ma bu heç də o 
an la ma gəl mə sin ki, 

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

Be lə cə, hər şe yin baş lan ğı cı mil yon- Üçün cü ar qu ment isə elə müasir Müasir tə lə bə lər bi lir ki, dün-

“Hər suala    bir ca vab”
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sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet-
mə lər üçün ha zır la mı-
şıq. Am ma bu heç də o 
an la ma gəl mə sin ki, 

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

Era mız dan əv vəl 276-cı il də 
Yu na nıs tan da ana dan ol muş Era-
tos fen Ye rin diamet ri ni müəy yən 
et di. Onun al dı ğı rə qəm lər hə qi-
qə tə ya xın idi. Bu me to di ka bə-
şər ta ri xin də ilk də fə mə sa fə nin 
şi ma la və cə nu ba doğ ru düz gün 
he sab lan ma sı üçün ge niş im kan 
ya rat dı.

Təx mi nən elə o za man lar da 
Hip parx dün ya nın xə ri tə si ni pa ra-
lel və me ri dian lar la böl mə yi tək-
lif et di. Alim bu qə naətə gəl miş di 
ki, bu xə ya li xət lə rin də qiq ye ri ni 
sə ma cism lə ri nin və ziy yə ti müəy-
yən edə cək.

Bi zim era nın ikin ci əs rin də bu 
ide ya dan is ti fa də edən Pto lo mey 
Yer sət hi ni bə ra bər pay la ra bö lən 
me ri dian və pa ra lel li bir xə ri tə ha-
zır la dı. Onun çoğ ra fi  ya dərs li yi, 
hətt  a Ame ri ka nın kəş fi n dən son ra 
be lə bu sa hə də əsas dərs lik sa yı-
lır dı.

Ko lumb və di gər səy yah la rın kəşf-
lə ri xə ri tə lə rə və sxem lə rə ma ra ğı 
ar tır dı. 1570-ci il də Av raam Or te lius 
Ant ver pen şə hə rin də ilk xə ri tə top-
lu su nəşr et di. La kin müasir xə ri tə-
şü nas lı ğın ba ni si He ra dus Mer ka tor 
sa yı lır. Onun xə ri tə lə rin də ki düz xət-
lər qlo bu sun əy ri xət lə ri nə tam uy ğun 
gə lir di. Bu, im kan ver di ki, xə ri tə də iki 
nöq tə ara sın da düz xətt  çək mək, kom-
pas la is ti qa mə ti müəy yən ləş dir mək 
müm kün ol sun. Be lə xə ri tə “pro yek si-
ya” ad la nır və Yer sət hi ni xə ri tə üzə ri-
nə “pro yek si ya” edir, ya xud kö çü rür.

Onun ki ta bı nın üz qa bı ğın da mi-
fo lo ji nə hən gin – At la sın şək li çə kil-
miş di və məhz ona gö rə biz lər xə ri tə 
top lu su na in di “at las” de yi rik. 

Ame ri ka nı kəşf edən 
Ko lumb olub mu?

Biz “kəşf edib” de yən də bu 
ifa də yə xü su si mə na ve ri rik. Biz 
bu nu nə zər də tu tu ruq ki, han sı-
sa si vi li za si ya nın nü ma yən də lə-
ri qa baq lar bi xə bər ol duq la rı bir 
re giona gə lib çı xır və ora nı kəşf 
edir. Bil di yi miz ki mi, səy yah lar 
tez-tez bu nun şa hi di olur lar ki, 
in di cə “kəşf” et di yi hər han sı bir 
re gion da ar tıq çox dan si vi li za si-
ya var, in san lar ya şa yır mış. Bəs 
on da ni yə de mə yək ki, bu yer lə-
ri ilk də fə elə bu ra nın öz əha li si 
kəşf edib?

Qərb si vi li za si ya sı nöq te yi-
nə zə rin dən biz hə mi şə de yi-
rik ki, Ame ri ka nı Ko lumb kəşf 
edib. Bu ona gö rə be lə dir ki, 
Ye ni Dün ya nın kəş fin dən son ra 
bu re gion da Köh nə Dün ya nın 
sa kin lə ri məs kun laş ma ğa baş-
la yıb. La kin Ko lumb dan 500 il 
qa baq  qə dim skan di na vi ya lı lar 
da bu sa hə də öz “kəşf lə ri ni” et-
miş di lər. On lar qər bə üzər kən 
yo lüs tü İs lan di ya və Qren lan-
di ya nı aş kar et miş, son ra da 
Ame ri ka qi tə si nə ge dib çıx mış-
dı lar. 

Bəs si zin xə bə ri niz var ki, çin-
li də niz çi lə ri nin skan di na vi ya-
lı lar dan da ha qə dim dövr lər də 
sə ya hə tə çı xa raq Ame ri ka nın 
in di Ka li for ni ya de yi lən ye ri nə 
get mə lə ri ba rə də nə qə dər mə-
lu mat var? Bəs, Cə nub də niz lə-
ri nin ada la rın da ya şa yan xalq-
lar? On lar da öz mah nı la rın da 
ağ adam lar dan çox-çox əv vəl 
Cə nu bi Ame ri ka ya ge dib çı-
xan qə dim əc dad la rı-
nın igid lik lə ri ni çox 
inan dı rı cı təs vir 
edir lər.

Bi zim bil di yi mi zə gö rə min il-
lər lə qa baq da be lə kəşfl  ə rin, ta-
pın tı la rın bol lu ğuy la se çi lən əy-
yam lar olub. Və heç şüb hə siz ki, 
Ko lum ba qə dər də Ame ri ka ar-
tıq kəşf olun muş du. On da bəl kə 
de yək ki, Ame ri ka nı nə Ko lumb 
kəşf edib, nə də on dan xey li qa-
baq skan di na vi ya lı lar la, çin li lər. 
Axı ağ də ri li lər ora gə lib çı xa na-
dək bu qi tə də ar tıq hin du lar ya-
şa yır dı.  

Bəl kə elə on lar da ye ni tor-
paq lar kəşf et mək üçün har dan-
sa sə ya hə tə çı xa raq bu ra la ra 
gə lib lər? Elm alə mi be lə he sab 
edir ki, hin du lar Asi ya dan çı-
xıb lar. Am ma bir hə qi qət var 
ki, biz on la rın Asi ya nı nə vaxt 
tərk et di yi ni, bu yer lə rə ne cə 
gə lib çıx dı ğı nı qə ti bil mi rik. 
Çox müm kün ki, on lar Ame ri-
ka ya ne çə yüz il lər ər zin də, ən 
müx tə lif yol lar la gə lib çı xıb lar. 
Ola bi lər ki, bu xalq la rın qə dim 
nü ma yən də lə ri ye ni tor paq-
lar tap maq üçün öz kəş fiy yat çı 
qrup la rı nı hər tə rə fə gön də rir-
miş lər. Hə min o kəş fiy yat çı lar 
bəl kə də elə ilk səy yah lar olub 
və bəl kə də Ame ri ka nı da məhz 
elə on lar kəşf edib!

İlk bay raq han sı
öl kə də olub?

Döv lət bay ra ğı ide ya sı nis bə tən 
tə zə dir, la kin cür bə cür bay raq lar 
lap qə dim za man lar dan möv cud-
dur. On lar dan mü ha ri bə lər də, dö-

yüş lər də qo şun 
k o  m a n  d a n -

l ı q  l a  r ı  n ı n 
yer ləş di yi 
m ə  k a  n ı 
işa rə et-
mək üçün 
i s  t i  f a  d ə 
olu nur du.

Çox qə dim za man lar da bay raq 
ki mi, ala bə zək pa ya lar dan is ti fa də 
edir di lər. Qə dim yu nan lar hə min 
pa ya la rın ba şı na ya adi si lah, ya da 
üzə rin də han sı sa hərf ti kil miş bir ti-
kə par ça ta xır dı lar. Par ça dan olan ilk 
bay ra ğı qə dim Ro ma da kəşf et miş-
di lər: hə min bay raq ni zə nin ucu na 
san cı lan kön də lən ağac par ça sı na 
ta xıl mış kvad rat par ça dan iba rət idi.

Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın döv-
lət bay ra ğı se çi lər kən bu ide ya hə-
lə çox ge niş ya yıl ma mış dı. Bir çox 
Av ro pa döv lət lə ri mü ha ri bə lə ri öz 
kral la rı nın bay ra ğı al tın da apa rır dı. 
Fran sız lar Bur bon sü la lə si nin ağ bay-
ra ğın dan is ti fa də edir di lər. İn gil tə-
rə nin mil li bay ra ğı mü qəd dəs Geor-
gi nin bay ra ğı idi. Öl kə nin “Yu nion 
Cek” ad la nan müasir bay ra ğı isə 1 
yan var 1801-ci il də qə bul olu nub. 
Am ma yer üzün də ən qə dim döv lət 
bay raq la rı çox gü man ki, Da ni mar-
ka nın 1219-cu il də və İs veç rə nin 1339-
cu il də qə bul olun muş bay raq la rı dır.

Bir ləş miş Ştat lar dan son ra bir çox 
döv lət lər öz bay raq la rı nı qə bul et di-
lər. Fran sa in qi la bın dan son ra öl kə 
üç rəng li bay ra ğı nı qə bul et di. 1805-
ci il də İta li ya nın ya şıl-bə yaz-qır mı zı 
döv lət bay ra ğı ta nın dı. 19-cu əsr də 
bir çox Cə nu bi Ame ri ka döv lət lə ri 
öz lə ri nin döv lət bay raq la rı nı qə bul 
et mə lə ri ba rə də bə ya nat lar ver di lər 
və bu ide ya bü tün dün ya ya ya yıl dı.

Bəs siz bi lir si niz ki, Ame ri ka da 
İs tiq la liy yət sa va şı za ma nı hər şta-
tın öz bay ra ğı olub? Mas sa çu set-
sin bay ra ğın da kük nar ağa cı, Cə-
nu bi Ka ro li na da ilan, Nyü-York da 
ağ fon da qa ra qun duz təs vir olun-
muş du.

Bir ləş miş Ştat la rın bay ra ğı nı se-
çər kən əv vəl cə, tək lif var dı ki, onun 
üzə rin də həm də “Yu nion Cek”in 
təs vi ri ol sun. Am ma son ra bu ide-
ya rədd edil di və bay ra ğın üzə rin də 
o vaxt möv cud olan ştat la rın sa yı na 
uy ğun, 13 də nə ul duz şək li çə kil di.

So yad la rı nə vaxt
ya ra nıb?

“Sa lam, Tös mə rək!”
“Əley küm-sa lam, Ye kə baş!”
“Ona bax, Hə və diş gə lir!”
Be lə ifa də lər eşit mi si niz? Biz bu nu 

tam nor mal sa yı rıq və ət ra fı mız da kı 
adam la ra uy ğun gə lən lə qəb lə ri, aya-
ma la rı elə bu gün də ve ri rik.

Ma raq lı dır ki, elə ad lar da əs lin də, 
bu cür ya ra nıb! Ac lıq əy ya mın da do-
ğu lan qı za Una (kelt di lin dən “ac lıq” 
ki mi tər cü mə olu nur) adı ve rə bi lər-
di lər, sa rı şın saç lı qı zı Blanş (fran sız 
di lin də “bə yaz” de mək dir) ad lan dı-
rar dı lar. Oğ la nın adı nı De vid (yə ni 
“se vim li”) qo yar dı lar.

İn san la rın ne çə min il dir ki, ad-
la rı var. Son ra, təx mi nən 1066-cı 
il də, nor mand lar İn gil tə rə ni iş ğal 
edən də in san la rı bir-bi rin dən da-
ha də qiq ayır maq üçün so yad la-
rın dan is ti fa də et mə yə baş la dı lar. 
Mə sə lən, şə hər də iki De vid ola bi-
lər di, on lar dan bi ri ya man tən bəl 
idi. Ona gö rə də həm şə hər li lə ri 
ona Tən bəl De vid de yir di lər.

İn san la ra ikin ci ad ver mək 
üçün cür bə cür üsul lar var dı. 
Mə sə lən, rus lar da ata la rı nın adı-
nı da öz adı nın böy rü nə qo şur-
du lar. Be lə lik lə, əv vəl lər ki mi sə 
“And re yin oğ lu Pyotr” ça ğı rır-
dı lar sa, son ra lar hə min ada ma 
“Pyotr And re ye viç” de mə yə 
baş la dı lar.  

İn san la rı fərq lən dir mək üçün 
baş qa bir üsul da on la rın do ğul du-
ğu, ya şa dı ğı, iş lə di yi yer lə bağ lı idi. 
Mə sə lən, də yir man da iş lə yən ada-
ma Mel ni kov (“mel nit sa” rus ca də-
yir man de mək dir), me şə qı ra ğın da 
ya şa yan bi ri si nə Ro şin (“ro şa” - rus 
di lin də ki çik me şə) adı qoy du lar.

Tə bii ki, ada mın pe şə sin dən də 
so yad la rı ya ra nır dı – Ko jem ya kin 
(“ko jem ya ka” – rus ca dab baq), 
Plot ni kov (“plot nik” – rus ca dül-
gər) və baş qa la rı...

Bu na bən zər və ziy yət qə dim 
Ro ma da da var dı. İkin ci ad – ata 

adı – uşa ğın 
mən sub ol du-

ğu ailə ni, nəs-
li ifa də et mək 
üçün ar tı rı lır dı. 

Son ra lar, bu 
az lıq edən-

də, üçün cü 
adı əla və 

e t  m ə  y ə 
b a ş  l a -

dı lar. 

“Hər suala    bir ca vab”
Ko lumb və di gər səy yah la rın kəşf-

lə ri xə ri tə lə rə və sxem lə rə ma ra ğı 
ar tır dı. 1570-ci il də Av raam Or te lius 
Ant ver pen şə hə rin də ilk xə ri tə top-
lu su nəşr et di. La kin müasir xə ri tə-
şü nas lı ğın ba ni si He ra dus Mer ka tor 
sa yı lır. Onun xə ri tə lə rin də ki düz xət-
lər qlo bu sun əy ri xət lə ri nə tam uy ğun 
gə lir di. Bu, im kan ver di ki, xə ri tə də iki 
nöq tə ara sın da düz xətt  çək mək, kom-
pas la is ti qa mə ti müəy yən ləş dir mək 
müm kün ol sun. Be lə xə ri tə “pro yek si-
ya” ad la nır və Yer sət hi ni xə ri tə üzə ri-
nə “pro yek si ya” edir, ya xud kö çü rür.

Onun ki ta bı nın üz qa bı ğın da mi-
fo lo ji nə hən gin – At la sın şək li çə kil-
miş di və məhz ona gö rə biz lər xə ri tə 
top lu su na in di “at las” de yi rik. 

Bəs si zin xə bə ri niz var ki, çin-
li də niz çi lə ri nin skan di na vi ya-
lı lar dan da ha qə dim dövr lər də 
sə ya hə tə çı xa raq Ame ri ka nın 
in di Ka li for ni ya de yi lən ye ri nə 
get mə lə ri ba rə də nə qə dər mə-
lu mat var? Bəs, Cə nub də niz lə-
ri nin ada la rın da ya şa yan xalq-
lar? On lar da öz mah nı la rın da 
ağ adam lar dan çox-çox əv vəl 
Cə nu bi Ame ri ka ya ge dib çı-
xan qə dim əc dad la rı-
nın igid lik lə ri ni çox 
inan dı rı cı təs vir 
edir lər.

İlk bay raq han sı
öl kə də olub?

Döv lət bay ra ğı ide ya sı nis bə tən 
tə zə dir, la kin cür bə cür bay raq lar 
lap qə dim za man lar dan möv cud-
dur. On lar dan mü ha ri bə lər də, dö-

yüş lər də qo şun 
k o  m a n  d a n -

l ı q  l a  r ı  n ı n 
yer ləş di yi 
m ə  k a  n ı 
işa rə et-
mək üçün 
i s  t i  f a  d ə 
olu nur du.

Bir ləş miş Ştat la rın bay ra ğı nı se-
çər kən əv vəl cə, tək lif var dı ki, onun 
üzə rin də həm də “Yu nion Cek”in 
təs vi ri ol sun. Am ma son ra bu ide-
ya rədd edil di və bay ra ğın üzə rin də 
o vaxt möv cud olan ştat la rın sa yı na 
uy ğun, 13 də nə ul duz şək li çə kil di.

So yad la rı nə vaxt
ya ra nıb?

“Sa lam, Tös mə rək!”
“Əley küm-sa lam, Ye kə baş!”
“Ona bax, Hə və diş gə lir!”
Be lə ifa də lər eşit mi si niz? Biz bu nu 

tam nor mal sa yı rıq və ət ra fı mız da kı 
adam la ra uy ğun gə lən lə qəb lə ri, aya-
ma la rı elə bu gün də ve ri rik.

adı – uşa ğın 
mən sub ol du-

ğu ailə ni, nəs-
li ifa də et mək 
üçün ar tı rı lır dı. 

Son ra lar, bu 
az lıq edən-

də, üçün cü 
adı əla və 

e t  m ə  y ə 
b a ş  l a -

dı lar. 

bir ca vab”bir ca vab”
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...Bö yük rus şairi, dra ma tur qu Vla-
di mir Ma ya kovs ki 1893-cü il də, Gür-
cüs ta nın Ku taisi böl gə si nin Bağ da di 
kən din də do ğu lub. Ata sı me şə bə yi idi. 
Vo lod ya dan sa va yı, ailə də iki qız uşa ğı 
bö yü yür dü. Bir müd dət dən son ra ailə 
Ku taisi yə kö çür və Ma ya kovs ki Ku-
taisi Li se yin də təh sil al ma ğa baş la yır.

Burl yuk de yir di ki, Ma ya kovs ki-
nin yad da şı Pol ta va ya ge dən  yo la  
ox şa yır, or da hər aya ğın izi var. Am-
ma bu nun la be lə, ta rix lər ya dın da 
qal mır dı... Ata sı dün ya sı nı də yi şən də 
13 ya şı var dı. Qə ri bə ölüm idi. Ka-
ğız la rı bir-bi ri nə ti kər kən bar ma ğı nı 
san caq ya ra la mış və qa nı na in fek si ya 
keç miş di. Vo lod ya çox şe yi an la ma sa 
da, ona da ay dın idi ki, ar tıq hə yat la rı 
bam baş qa ola caq. Ata sı nın dəf nin dən 
son ra cə mi 3 ma nat la rı qal mış dı. Nə 
et mə li? Ağıl la rı na ilk gə lən stol-stul-
la rı sa tıb tez-tə lə sik şə hər dən köç mək 
ol muş du. Heç öz lə ri də bil mir di, ni yə 
məhz Mosk va ya ge dir lər. Axı, ora da, 
de mək olar ki, heç kim lə ri yox idi...

Vo lod ya Mosk va da klas sik gim na-
zi ya ya da xil olur, an caq təh sil haq qı nı 
ödə yə bil mə di yin dən xa ric edi lir... 

Bir də fə ye nə “Pol ta va ya ge dən 
yo lun yol çu suy du”; xa ti rə lər ona 
aman ver mir di, xa tır la yır ki, gün-
lə rin bi rin də onu nö yüt sat ma ğa 
gön dər miş di lər. 10 ma nat qa zanc 
qal mış dı. Se vin ci nin həd di-hü du-
du yox idi. Nə edə cə yi ni çox da 
dü şün mə dən, ma ğa za dan dörd şə-
kər li çö rək alıb ye miş di. O vaxt dan 
çö rək on da acı xa ti rə lər oya dır dı...

Ailə ay da cə mi 10 ma nat tə qaüd 
alır dı. Ya şa maq müm kün de yil di. 
Vo lod ya nın az-çox rəs sam lıq qa bi-
liy yə ti var dı. O, rəsm lər çə kir, müx-
tə lif əş ya la ra na xış sa lır dı. Xü su si lə 
rəng bə rəng pas xa yu mur ta la rı yax şı 
ya dın da dır; on la rı kus tar ma ğa za da 
10 qə pik dən sa tır dı. O vaxt dan is tə-
ni lən kus tar, əl də qa yır ma əş ya on da 
kə dər li duy ğu lar oya dır dı...

Rus fu tu riz mi və Mark sizm
Fəl sə fə yə mey li var dı. Xü su si lə 

mark sizm onu özü nə çə kir di. “Mark-
siz min gi ri şi qə dər mə nə tə sir edən  
in cə sə nət nü mu nə si ta nı mı ram”, - de-
yir di. O vaxt  gim na zi ya da qey ri-le-
qal jur nal çı xır dı. O da jur nal üçün 
ki çik mə qa lə lər yaz ma ğa baş la yır. 
Özü də fər qin də ol ma dan, in qi la bi 
ov qat da ya zır dı. 1908-ci il də bol şe-
vik lə rin par ti ya sı na da xil olur. Bir 
müd dət dən son ra  in qi la bi fəaliy yə-
ti nə gö rə həbs olu nur, am ma yet kin-
lik ya şı na çat ma dı ğı üçün həbs dən 
azad edi lir. Özü nü in cə sə nə tə həsr 
et mə yi qə ra ra alan Ma ya kovs ki rəs-
sam lıq pe şə mək tə bi nə da xil olur. 

Ora da rus fu tu rist lə ri nin təş ki lat çı sı 
Da vid Burl yuk la ta nış olur.

Burl yuk -  bü tün gü nü əl lə ri ci bin də, 
mah nı züm zü mə edə rək gə zib-do la-
şan bu adam, ilk ba xış da Ma ya kovs ki-
yə cid di tə sir ba ğış la mır. An caq  tə sa-
dü fi  ün siy yət on la rı bir-bi ri nə sev di rir. 
“Da vid də müasir lə ri nin ona la qeyd li-
yin dən ya ran mış sə nət kar qə zə bi var-
dı, mən də isə köh nə ni da ğıt ma ğın zə-
ru ri ol du ğu nu dü şü nən in san ru hu”, 
- de yir di Ma ya kovs ki, - “hər iki miz 
klas si ka nı yek nə səg və da rıx dı rı cı sa-
yır dıq. Be lə cə, rus fu tu riz mi ya ran dı”.

Növ bə ti  gün Ma ya kovs ki bu ruh-
da ilk şeiri ni ya zır. Am ma o, şeirin 
zəif  alın dı ğı nı dü şü nür dü, ona gö rə 
onu özü nün yaz dı ğı nı de mə yə uta-
nır, Burl yu ka: - “bir ta nı şım ya zıb”, - 
de yir. On lar bu vaxt ax şam gə zin ti si-
nə çıx mış dı lar. Şeiri din lər-din lə məz, 
Burl yuk ayaq sax la yır və diq qət lə 
Ma ya kovs ki yə ba xıb de yir: “Bu nu 
özü nüz yaz mı sı nız! Siz ki da hi si niz!”

“Bu tə ri fə la yiq ol ma sam da, be lə 
bir möh tə şəm epi tet mə ni se vin dir di”, 
- ya zır dı Ma ya kovs ki, - “və mən özü-
mü  bü tün lük lə poezi ya ya həsr et mə yi 
qə ra ra al dım. Hə min ax şam özüm də 
fər qi nə var ma dan şairə çev ril dim”.

Ma ya kovs ki fu tu rist lə rin al ma na-
xın da çap olun ma ğa baş la yır. Üs yan-
çı xa rak te ri şeir lər də də özü nü gös-
tə rir di. İn qi la bi ov qat da yaz dı ğı na 
gö rə pe şə mək tə bin dən qo vul sa da, 
hə ya tın dan məm nun idi.  O, həm fi -
kir lə ri ilə Ru si ya nı gə zib-do la şır, fu-
tu rist in cə sə nə ti ni təb liğ edir di. Ar tıq 
o, özü nü işi nin us ta sı sa yır, möv zu ya 
bü tün lük lə ha kim ola bi lir di. Bu il-
lər də gənc şair “Şal var lı bu lud” əsə ri 
haq qın da dü şün mə yə baş la yır.

Onun qa dın la rı
Ma ya kovs ki qa dın la ra qar şı la-

qeyd de yil di. Hə ya tın da say sız-he-
sab sız qa dın ol sa da, ye ga nə mu za sı 
Lil ya Brik idi. Lil ya Ru si ya Məh kə mə 
Pa la ta sı nın üz vü Yu ri Alek sand ro-
viç Ka qa nın qı zıy dı. İlk gənc li yin-
dən ədə biy yat la sıx bağ lı olan Lil ya  
Brik- Pas ter nak, Şk lovs ki, Xleb ni kov, 
Ka mens ki ki mi məş hur qə ləm adam-
la rıy la dost luq edir di. Ma ya kovs ki 
haq qın da isə hə lə 1913-cü il də eşit-
miş di. O za man Ma ya kovs ki nin hə-
ya tın da 17 yaş lı sev gi li si El za var idi. 
Lil ya Brik isə Osip Brik ilə ev li idi.  

Ma ya kovs ki ni Brik ailə siy lə El za 
ta nış edir. On lar o vaxt Ju kovs ki kü çə-
sin də ki mən zil də ya şa yır dı lar və son-
ra lar Ma ya kovs ki bir müd dət on lar la 
bu mən zi li pay la şa caq dı...  Ta-
nış lıq za ma nı o, “Şal var lı bu-
lud” şeiri ni oxu yur və dər hal 
da onu Lil ya ya həsr edir.

Ma ya kovs ki hə min gü nü “ən se vim li 
ta rix” ad lan dı rır. Hə yat, be lə cə, da-
vam edir... Ma ya kovs ki nin Lil ya ya ba-
ğış la dı ğı üzü yün için də onun adı nın, 
so ya dı nın baş hərfl  ə ri var dı: “Lyub”. 
Və bu, onun əbə di sev gi eti ra fı idi... 
Lil ya ölən gü nə ki mi üzü yü bar ma-
ğın dan çı xar ma ya caq dı... 

Lil ya Mya kovs ki ni  gö rən gün dən 
az qa la yer üzü nün bü tün ki şi lə ri gö-
zün dən düş müş dü. Ma ya kovs ki ilə 
mü qa yi sə də ha mı “küt” və “ey bə cər” 
idi. Ona mək tub la rın da ya zır dı ki, 
mən sə nin xə ya lın la ya şa yı ram, ge cə-
gün düz sə nin lə da nı şı ram, sə ni hiss 
edi rəm... Lil ya da Vla di mi ri qo ru maq 
ins tink ti var dı, bu hiss onun mək tub-
la rın da da du yu lur. Ma ya kovs ki də 
onu zə rər li ola bi lə cək vər diş lər dən 
qo ru yur du. Mək tub la rı nın bi rin də 
Lil ya Ma ya kovs ki ni se vin dir mək is-
tə yir di: “Əzi zim, mən da ha iç mi rəm, 
gö rür sən, hər şey yax şı dır”. 

Am ma Ma ya kovs ki üçün “yax şı” 
an la yı şı qə liz ma hiy yət da şı yır dı. Baş-
qa la rı üçün va cib olan şey lə rin onun 
üçün əhə miy yə ti yox idi və ya ək si nə. 
Mə sə lən, o, Lil ya nı bü tün var lı ğı ilə 
sev di yi nə bax ma ya raq, kə nar da da 
ma cə ra ax ta rır və hər də fə ba ğış lan-
ma sı nı xa hiş edir di. Hər çənd özü də 
an la yır dı ki, bəl kə də bu onun son şan-
sı dır. Nə ti cə də hər iki si iza hı müm kün 
ol ma yan mü rək kəb hiss lər ya şa yır dı.

Tat ya na Ya kov le va ya mək tub
Ma ya kovs ki nin li ri ka sı özü nə məx-

sus və ori ji nal dır. Onun sev gi şeir lə ri 
bir ba şa sev gi yə aid de yil, am ma tam 
mə na sı ilə sev gi ni ifa də edir. “Tat ya-
na Ya kov le va ya mək tub” ki mi.

O, so sializ mi se vir di, onun üçün 
sev gi- Və tən sev gi si boy da idi. Yə-
ni in sa na olan sev gi Və tən sev gi sin-
dən bö yük ola bil məz di. Bu şeirin də 
də o, öz sev gi sin dən Və tən dən da-
nış dı ğı ki mi da nı şır. 

Tat ya na Ya kov le va 1925-ci il də Pa-
ri sə - əmi si, rəs sam Ya kov le vin ya nı na 
get miş və hə ya tı nı  hə mi şə lik bu şə hər lə 
bağ la mış dı.  Ma ya kovs ki onu 1928-ci il-
də Pa ris də gö rür və bu gö zəl,  aris tok rat 
xa nı ma vu ru lur. Hətt  a ona ev lən mək 
tək lif edir. Tat ya na Ma ya kovs ki yə yal-
nız bir şərt lə ərə get mə yə ra zı idi - o, 
So vet İtt  i fa qı nı tərk edib Pa ri sə gəl sin. 
Ma ya kovs ki Mosk va ya qa yı dır və Tat-
ya na ya mək tub ya zır. Bu şeir də kəs kin 
sar kazm la bə ra bər, ki çik bir ümid də 
var dı. O, şeir də ya zır dı ki, heç bir sev gi 
eh ti ra sı və tən pər vər lik duy ğu la rı na üs-
tün gə lə bil məz. Ey ni za man da, Pa-
ris mə həb bə tin dən söh bət açır 
və ya zır dı ki, o, pa ris li qa dın-
la rı sev mir, çün ki on lar 
bər-bə zək, ma ki yaj la 
öz tə bii var lıq la-
rı nı us ta lıq la 
pər də lə yir-
lər...

Son da Tat ya na nı Və tə ni ni sev mə-
mək də qı na yır və gü nah lan dı rır dı... 
Bir il dən son ra Ma ya kovs ki onun ərə 
get di yi ni öy rə nir. Ro man tik Pa ris mə-
həb bə ti, be lə cə, qəm li son luq la bi tir...

20-ci il lə rin son la rın da o, ən yax şı 
pyes lə ri ni ya zır: “Tax ta bi ti” və “Ha-
mam”. Bu əsər lər də o,  döv rün acı 
real lıq la rı na gü lür dü. Am ma Ma ya-
kovs ki nin, bü rok ra tiz mi sa ti ra hə də-
fi  nə al ma sı onun üçün yax şı qur tar-
mır. Rəs mi ver si ya ya gö rə, bu ki mi 
prob lem lər So vet İtt  i fa qın da möv cud 
de yil di. “Möv cud ol ma yan” prob-
lem lə rin təs vi ri rəh bər li yə xoş gəl mir. 
Qə zet lər də Ma ya kovs ki nin əley hi nə 
tən qi di mə qa lə lər pey da olur, onu 
ya ra dı cı bir lik lər dən xa ric edir lər. 
İn di yə qə dər bəx ti üzü nə gü lən şair 
bir dən-bi rə uğur suz lu ğa dü çar olur. 

1930-cu il də o, 20 il lik ya ra dı cı lı ğı na 
həsr olun muş sər gi təş kil edir, am ma 
heç kim, hətt  a keç miş həm kar la rı da 
sər gi yə ma raq gös tər mir. Ma ya kovs ki 
son gü cü nü top la yıb hə ya tın da kı “qa-
ra zo la ğın” bi tə cə yi anı göz lə yir di.

Qə ri bə lik lə ri
Ma ya kovs ki, hə yat da ol du ğu ki-

mi, şeir lə rin də də in qi lab çı ba xış la-
rı nı giz lət mir di. Şeir lə rin də sö yüş 
sö yür, açıq-sa çıq ifa də lər iş lə dir di... 
Ya xın dan ta nı yan lar onun qu mar-
baz ol du ğu nu söy lə yir di. Bə zi şa-
yiələ rə gö rə, məhz qu ma ra olan 
alu də çi li yi ona hə ya tı ba ha sı na ba şa 
gəl miş di. Axı ölü mü nün əsl sə bə bi ni 
heç kim bil mir di... Vas va sı ol ma sı na 
bax ma ya raq, evin də çox lu  it-pi şik 
sax la yır dı. Hətt  a ev sa hi bi mən zi li 
“hey van xa na ya” çe vir di yi nə gö rə 
onu bo şalt ma sı nı xa hiş et miş di.

Çox az ada ma bəl li dir ki, ədə biy yat-
dan sa va yı, o, ki ne ma toq ra fi  ya ilə də 
sıx bağ lı idi. Bir ne çə sse na ri yaz mış, 
hətt  a fi lm lə rin bi rin də akt yor ki mi də 
oy na mış dı. Ye ri gəl miş kən, Lil ya Brik 
öz mək tu bun da onun la fi lm lə rin bi-
rin də tə rəf - mü qa bil ol maq ar zu su nu 
giz lət mir di. Lil ya Brik... Bü tün yol lar 
son nə ha yət də bu qa dı na ge dib çı xır dı. 

Bu, qə ri bə sev gi idi. On lar bir 
müd də tə ay rı lır, kə nar da ma cə ra ya-
şa yır, son ra ye ni dən hər şe yi unu dur 
və yal nız bir-bi ri lə ri üçün ya şa yır dı-
lar. Ye ni dən şair vəc də gə lir və ye ni 
əsər lər ya ra dır dı. Onun, az qa la hər 
əsə ri nin Lil ya ilə bağ lı ta rix çə si 
var...

 

Son mək tub
“Lil ya, mən gö rü rəm ki, sə nin qə-

ra rın qə ti dir. Bi li rəm ki, mə nim is rar 
et mə yim sə nə əzab ve rir.  Am ma bu 
gün bö yük bir fa ciə ya şa dım və bu 
mək tub mə nim üçün sa man çö pü ki-
mi dir. Mən heç vaxt be lə ağır lıq hiss 
et mə miş dim, gö rü nür, çox bö yü mü-
şəm... Əv vəl lər, sən mə ni qo van da, 
ina nır dım ki, biz nə vaxt sa gö rü şə-
cə yik. İn di isə mə nə elə gə lir ki, mə ni 
hə mi şə lik hə yat dan qo pa rıb atıb lar 
və bir də heç vaxt heç nə ol ma ya caq. 
Sən siz mə nə hə yat yox dur. Sən dən 
mə ni ba ğış la ma ğı nı is tə mi rəm. Sə nə 
heç nə vəd edə bil mə rəm. Bi li rəm, elə 
bir vəd yox dur ki, sə ni mə nə inan ma-
ğa məc bur elə sin. Və elə bir üsul,  va-
si tə də yox dur ki, sə ni gö rə bi lim və 
sən bun dan əzab çək mə yə sən. Bu na 
bax ma ya raq, yaz ma ya bil mə dim... 
Əgər so nun cu də fə cəhd et mək is tə-
sən, mə ni ba ğış la ya caq san. Mə nim 
fi k rim də, xə ya lım da an caq sən var-
san. 7 il qa baq sə ni ne cə se vir dim sə, 
bu gün də ey ni mə həb bət lə se vi rəm. 
Əmr et, nə is tə yir sən tə ləb et, hər şe-
yə ra zı yam. Əgər bu mək tub sə nə 
ağ rı dan və nif rət dən sa va yı, han sı sa 
baş qa hiss lər də ya şat dı sa, Al lah xa-
ti ri nə, ca vab ver. Əgər yaz ma san, bu 
mə nim üçün bö yük fa ciə ola caq”.

Son bir il də onun bü tün hə ya tı alt-
üst ol muş du. Qə zet lər də haq qın da 
tən qi di ma te rial lar dərc olu nur du, 
bun dan baş qa, sə si ni itir mək qor-
xu su var dı, “Ha mam” ta ma şa sı isə 
uğur suz lu ğa dü çar ol muş du...  Lil-
ya Bri kə ya zı lan mək tub, müəl li fi  nin 
özü nün de di yi ki mi,  bo ğu lan ada-
mın sa man çö pün dən ya pış ma sı na 
bən zə yir di. Bu, bəl kə də hə yat da 
qal maq üçün son cəhd idi. Bəl kə də 
bu il lər ər zin də Lil ya nı ona gö rə çox 
se vir di; hər də fə ona ye ni dən baş la-
maq üçün da ha bir cəhd elə mək şan-
sı ver di yi üçün. 

Ta pan ça nı bey ni nə di rə miş bu 
adam in di, son də qi qə də an la yır dı ki, 
Lil ya ona - öz ba şı na ça rə qı la bil mə-
yən bu hər dəm xə yal şairə ca vab ver-
mə mək lə, ona da ha bir cəhd şan sı ve-
rir. Bu cəhd dən ne cə is ti fa də edə cə yi 
isə ar tıq onun öz qə ra rı idi...

   Günel 
NATİQ

...Bö yük rus şairi, dra ma tur qu Vla- Ora da rus fu tu rist lə ri nin təş ki lat çı sı 

Onun şəx siy yə ti in di yə dək sual do ğu rur, am ma bir mə qam 
şək siz dir - o, da hi idi. O, poezi ya ya öz hə qi qə ti ni gə tir miş-
di: “Poezi ya ya han sı səs lə gə lir siz, gə lin, tə ki öz sə si niz lə 
gə lin”. Bu sə sin ar xa sın ca ge dən, eks pe ri ment lər edən çox 

ol du; çox la rı üçün o, azad lıq sim vo lu idi...Özü isə ba car dı ğı qə dər 
azad idi. İçin də in cik lik var dı: “Al lah var, am ma mən ona inan mı-
ram”. Dün ya nın əda lət siz li yi onu ya şa ma ğa qoy mur du.

ni lən kus tar, əl də qa yır ma əş ya on da 
kə dər li duy ğu lar oya dır dı...

Rus fu tu riz mi və Mark sizm
Fəl sə fə yə mey li var dı. Xü su si lə 

mark sizm onu özü nə çə kir di. “Mark-
siz min gi ri şi qə dər mə nə tə sir edən  
in cə sə nət nü mu nə si ta nı mı ram”, - de-
yir di. O vaxt  gim na zi ya da qey ri-le-
qal jur nal çı xır dı. O da jur nal üçün 
ki çik mə qa lə lər yaz ma ğa baş la yır. 
Özü də fər qin də ol ma dan, in qi la bi 
ov qat da ya zır dı. 1908-ci il də bol şe-
vik lə rin par ti ya sı na da xil olur. Bir 
müd dət dən son ra  in qi la bi fəaliy yə-
ti nə gö rə həbs olu nur, am ma yet kin-
lik ya şı na çat ma dı ğı üçün həbs dən 
azad edi lir. Özü nü in cə sə nə tə həsr 
et mə yi qə ra ra alan Ma ya kovs ki rəs-
sam lıq pe şə mək tə bi nə da xil olur. 

sab sız qa dın ol sa da, ye ga nə mu za sı 
Lil ya Brik idi. Lil ya Ru si ya Məh kə mə 
Pa la ta sı nın üz vü Yu ri Alek sand ro-
viç Ka qa nın qı zıy dı. İlk gənc li yin-
dən ədə biy yat la sıx bağ lı olan Lil ya  
Brik- Pas ter nak, Şk lovs ki, Xleb ni kov, 
Ka mens ki ki mi məş hur qə ləm adam-
la rıy la dost luq edir di. Ma ya kovs ki 
haq qın da isə hə lə 1913-cü il də eşit-
miş di. O za man Ma ya kovs ki nin hə-
ya tın da 17 yaş lı sev gi li si El za var idi. 
Lil ya Brik isə Osip Brik ilə ev li idi.  

Ma ya kovs ki ni Brik ailə siy lə El za 
ta nış edir. On lar o vaxt Ju kovs ki kü çə-
sin də ki mən zil də ya şa yır dı lar və son-
ra lar Ma ya kovs ki bir müd dət on lar la 
bu mən zi li pay la şa caq dı...  Ta-
nış lıq za ma nı o, “Şal var lı bu-
lud” şeiri ni oxu yur və dər hal 
da onu Lil ya ya həsr edir.

nız bir şərt lə ərə get mə yə ra zı idi - o, 
So vet İtt  i fa qı nı tərk edib Pa ri sə gəl sin. 
Ma ya kovs ki Mosk va ya qa yı dır və Tat-
ya na ya mək tub ya zır. Bu şeir də kəs kin 
sar kazm la bə ra bər, ki çik bir ümid də 
var dı. O, şeir də ya zır dı ki, heç bir sev gi 
eh ti ra sı və tən pər vər lik duy ğu la rı na üs-
tün gə lə bil məz. Ey ni za man da, Pa-
ris mə həb bə tin dən söh bət açır 
və ya zır dı ki, o, pa ris li qa dın-
la rı sev mir, çün ki on lar 
bər-bə zək, ma ki yaj la 
öz tə bii var lıq la-
rı nı us ta lıq la 
pər də lə yir-
lər...

və yal nız bir-bi ri lə ri üçün ya şa yır dı-
lar. Ye ni dən şair vəc də gə lir və ye ni 
əsər lər ya ra dır dı. Onun, az qa la hər 
əsə ri nin Lil ya ilə bağ lı ta rix çə si 
var...

   Günel 
NATİQ

Vladimir Mayakovski -
Ölüm - bütün cəhdlərin sonuncusuÖlüm - bütün cəhdlərin sonuncusu

həyatın dibində 
və zirvəsində



Xalq düş mə ni nin oğ lu
Oleq Yan kovs ki 1944-cü il fev ra-

lın 23-də za də gan ailə sin də ana dan 
olub. Mü ha fi  zə qvar di ya sı nın ştabs-
ka pi ta nı olan ata sı, pol yak za də gan-
la rın dan olub. İvan Pav lo viç mar şal 
Tu xa çevs ki ilə ya xın dost olub. Elə 
bu dost lu ğa gö rə də qur ban ge dib 
ata Yan kovs ki; qon dar ma itt  i ham-
lar la həbs olu na raq Sta lin dü şər gə lə-
rin dən bi ri nə gön də ri lib. Həbs təh lü-
kə si ilə üz lə şən Ole qin ana sı Ma ri na 
İva nov na bü tün ailə ar xi vi ni yan dı-
rıb. Ole qin uşaq lı ğı Qa za xıs tan da, 
Cez kaz qan şə hə rin də ke çib. 1936-
cı il də dü şər gə dən qa yı dan Oleq 
Pav lo viç 1937-ci il də xalq düş mə ni 
dam ğa sıy la ye ni dən həbs olu nub 
və yal nız İkin ci Dün ya Mü ha ri bə si 
il lə rin də bə raət alıb. 1951-ci il də ailə 
Ru si ya nın Sa ra tov şə hə ri nə kö çüb, 
iki il son ra ata Yan kovs ki dün ya sı nı 
də yi şib. Həbs dü şər gə lə rin də və sür-
gün də ke çir di yi il lər onu əl dən sa lıb. 
Mü ha sib iş lə yən Ma ri na üç oğ lu nu 
bö yüt mək üçün ge cə-gün düz ça lı-
şıb. On dörd kvad rat metr lik mən zil-
də ya şa yan Yan kovs ki nin qar daş la rı 
nim daş pal tar da gə zib lər.

İvan Pav lo viç əsl teatr hə vəs ka-
rı olub, bir ne çə əc nə bi dil bi lən 
Ma ri na İva nov na isə uşaq lıq dan 
ba le ri na ol maq is tə yib. Ata Yan-
kovs ki nin qur du ğu nə həng ki tab-
xa na son gü nə qə dər qo ru nub sax-
la nı lıb. Sa ra to va kö çən dən son ra 
bö yük qar daş Ros tis lav teatr mək-
tə bi nə da xil olub, tez lik lə Minsk 
teat rı nın trup pa sın da çı xış edib. 
Ana sı nın mad di yü kü nü yün gül-
ləş dir mək is tə yən Ros tis lav 14 
yaş lı Ole qi öz ya nı na, Mins kə apa-
rıb. Minsk də Oleq ilk də fə səh nə-
yə çı xıb. “Tə bil ça lan qız” ta ma şa-
sın da qız pal ta rın da səh nə yə çı xan 
Oleq teat rı o qə dər də sev mə yib. 
Bir də fə gör dü yü işin mə su liy yə-
ti ni an la ma yan Yan kovs ki qrim 
ota ğın da yu xu la yıb və səh nə yə 
çıx ma ğı unu dub. 

Onun ma raq dairə sin də bir cə 
şey var idi – fut bol. O, saat lar la top 
qo vur, yer li ko man da nın oyun la rı-
nı qa çır mır dı. Fut bo la ma ra ğı dərs-
lə ri nə tə sir siz ötüş mə yib, bu na gö-
rə də, bö yük qar da şı Ole qə fut bol 

oy na ma ğı qa da ğan edib. 

Ta le yin hök mü
Ana sı nın tə ki di ilə Sa ra to va qa yı-

dan Oleq mək tə bi bi ti rən dən son ra 
Tibb İns ti tu tu na da xil ol maq qə ra rı na 
gə lib. Qə bul im ta han la rın dan əv vəl, 
tə sa dü fən Sa ra tov teatr mək tə bi nə 
ke çi ri lən se çim ba rə də ela nı oxu yub 
və risk et mək qə ra rı na gə lib.  De-
mək olar ki, bü tün bö yük akt yor la rın 
bioq ra fi  ya sın da qə ri bə bir mə qam 
var. On lar tə sa dü fən akt yor olub, yə-
ni on lar bu pe şə ni yox, pe şə on la rı 
se çib. Yan kovs ki də bu mə na da is tis-
na de yil. Qə bul şərt lə ri ni öy rən mək 
üçün teatr mək tə bi nə gə lən akt yor 
se çim tu ru nun bit di yi ni gö rüb. Qey-
diy yat şö bə sin də Yan kovs ki so ya dı nı 
eşi dən xa nım: “Siz qə bul ol mu su nuz. 
Sent yabr da dərs lə rə gə lin”, - de yib. 
Sən de mə, bö yük qar da şı Ni ko lay 
Yan kovs ki teatr mək tə bi nə im ta han 
ve rib, qə bul olu nub. So yad la rı ey ni 
ol du ğu üçün Oleq qey diy ya ta alı-
nıb. Qar da şı nın is te dad və hə və si ni 
gö rən dən son ra Ni ko lay bir müd dət 
bu ha di sə ni sirr ki mi sax la yıb. Be lə cə, 
Oleq Yan kovs ki nin gə lə cək ta le yi və 
kar ye ra sı müəy yən lə şib.

Yan kovs ki nin sə nət bioq ra fi  ya sı 
da be lə tə sa düfl  ər üzə rin də qu ru-
lub. Akt yor tez-tez “tə sa düf – ta le-
yin mən ti qi dir” for mu lu ilə üz lə şib. 
Bəl kə də gün lə rin bir gü nü şə hə rə 
“Qı lınc və qal xan” fi l mi nin çə ki liş 
he yə ti gəl mə səy di, Yan kovs ki elə 
Sa ra tov teat rı nın ul du zu Lyud mi la 
Zo ri na nın əri ki mi yad da qa la caq-
dı. Hen rix Şvarts kof ro lu üçün gənc 
akt yor ax ta ran re jis sor Vla di mir 
Ba sov ka fe lə rin bi rin də Oleq Yan-
kovs ki ni gö rüb. “Bu ca van oğ lan, 
yə qin ki, ya fi  zik, ya da fi  lo loq dur. 
Be lə ağıl lı üzü olan adam akt yor 
ola bil məz,” -  de yən re jis sor, Ole qi 
“Mos fi lm”ə də vət edib. 1968-ci il də 
Yan kovs ki nin rol al dı ğı “İki yol daş 
xid mət edir di” və “Qı lınc və qal-
xan” fi lm lə ri ek ra na çı xıb, şöh rət 
qa pı la rı onun üzü nə açı lıb.

Ki no da kı uğur lu de bü tün dən 
son ra Yan kovs ki nin teatr da kı möv-
qe yi də möh kəm lə nib. Oleq ki fa yət 
qə dər cid di ob raz lar da səh nə yə 
çı xıb. Akt yo run ən yad da qa lan 
səh nə iş lə rin dən bi ri də “İdiot” ta-
ma şa sın da ya rat dı ğı kn yaz Mış kin 
ob ra zı olub. 1973-cü il də Mosk-
va teat rı na yol la nan Yan kovs ki 
“Bi zim şə hə rin oğ la nı”, “İn qi la bi 
etüd”, “Ham let”, “Qa ğa yı”, “Nik-
bin fa ciə” və di gər möh tə şəm səh-
nə əsər lə rin də baş ro lu ifa edib.

“An caq bir də fə 
evlənmək olar”

Ana la rı Yan kovs ki qar daş la rı-
nı ailə ənə nə lə ri nə sa diq tər bi yə 
edib. “An caq bir də fə ev lən mək 
olar. Əgər ev lən din sə, bu, ömür-
lük ol ma lı dır”, -  Ma ri na İva nov na 
tez-tez tək rar la yıb.

Sa ra tov teatr mək tə bi nə qə bul 
ol du ğu il Oleq ikin ci kurs tə lə bə-
si Lyud mi la Zo ri na ilə ta nış olub. 
Uni ver si te tin ən is te dad lı və gö zəl 
tə lə bə si Lyud mi la və Oleq mək tə-
bi əla qiy mət lər lə ba şa vur duq la rı 
üçün Mosk va sə ya hə ti nə gön də ri-
lib lər. Sə ya hə tə ge dən də gənc lər 
hə yat la rı nın əsas his sə si nin pay-
taxt Mosk va ilə bağ lı ola ca ğı nı bil-
mir di lər. Mək tə bi bi ti rən il Zo ri na 
Sa ra tov Dram Teat rın da işə baş la-
yıb. 1967-ci il də Yan kovs ki də bu 
teat ra gə lib və tez lik lə on lar ev lə-
nib lər. İlk il lər Ole qin teatr kar ye-
ra sı o qə dər də uğur lu alın ma yıb. 
Lyud mi la nın ta ma şa la rı na bax-
maq üçün isə bü tün şə hər teat ra 
axı şıb. Bə zi lə ri Ole qi “Lyud mi la 
Zo ri na nın əri” ki mi ta nı yıb.

An caq Lyud mi la Ole qə və ailə 
hə ya tı na kar ye ra sı nı qur ban ve-
rib. Bu na gö rə də, Oleq Yan kovs-
ki cidd-cəhd lə eşq ma cə ra la rı nı 
hə yat yol da şın dan giz lət mə yə 
ça lı şıb. Onun “Ger çək və xə ya li 
uçuş lar” fi l min də ki tə rəf-mü qa bi-
li Ye le na Kos ti na akt yor la ya şa dı ğı 
eşq ma cə ra sı ba rə də çox son ra lar 
da nı şıb. Yan kovs ki nin mə şu qə-
si ro lu nu ifa edən 17 yaş lı Ye le na 
akt yo ra ilk gö rüş dən aşiq olub, 
Oleq də akt ri sa nın təc rü bə siz li-
yin dən mə ha rət lə is ti fa də edib. 
Ma ri na Ya kov le va isə lift də onu 
öp mə yə ça lı şan Yan kovs ki ni yum-
ruq la vur du ğu nu eti raf edib. Ya-
kov le va nın söz lə ri nə gö rə, Ab du-
lov ol ma say dı, mə sə lə sülh yo lu 
ilə bit məz di.

Lyud mi la Alek sand rov na bü-
tün bu şa yiələ rə mə həl qoy ma dan 
40 il dən çox Yan kovs ki ilə yaşayıb. 

Akt ri sa in di də Yan kovs ki nin şəx-
si ar xi vi ni top la maq, akt yor haq-
qın da xa ti rə lə ri ni qə lə mə al maq la 
məş ğul dur. Cüt lü yün ye ga nə öv la-
dı Fi lip Yan kovs ki və nə və si İvan da 
akt yor pe şə si nə yi yə lə nib lər. Akt-
ri sa Ok sa na Fan de ra ilə ailə qu ran 
Fi lip də tez-tez ailə da xi li mü na qi şə-
lər, xə ya nət lər və nar ko tik is ti fa də si 
ilə bağ lı xə bər lər lə gün də mə gə lir.

Ölüm cül diaq noz
2008-ci ilin iyu lun da Yan kovs ki-

nin səh hə ti məşq za ma nı pis lə şib. 
Xəs tə xa na ya çat dı rı lan akt yo run 
ürək xəs tə li yin dən əziy yət çək di yi 
mə lum olub. Oleq özü də son bir il də 
cid di ürək ağ rı la rı ilə mü ba ri zə apar-
dı ğı nı eti raf edib. Ev də müali cə alan 
Yan kovs ki nin səh hə ti bir il son ra ye-
ni dən ağır la şıb. 2009-cu il də akt yo ra 
mə dəal tı və zi nin xər çən gi diaq no zu 
qo yu lub. Oleq Yan kovs ki son gü nə 
qə dər xəs tə lik lə mü ba ri zə apa rıb, 
kim ya te ra pi ya sı qə bul edib. 65 il lik 
yu bi le yi ərə fə sin də Qo qo lun “Ev lən-
mə” ta ma şa sın da akt yor so nun cu 
də fə səh nə yə çı xıb. 2009-cu il, ma yın 
20-də Oleq Yan kovs ki və fat edib.

Yan kovs ki ilə iş lə mək şan-
sı qa za nan re jis sor lar akt yo run 
qrim siz, sa də cə üz ciz gi lə ri nin 
kö mə yi lə ta nın ma ya caq şə kil də 
də yiş di yi ni, söz süz kadr lar da be-
lə ha mı dan çox “da nış dı ğı nı” de-
yib lər. Tar kovs ki nin “Güz gü” və 
“Nos tal gi ya” fi lm lə rin də akt yor 
bu sus maq ba ca rı ğın dan mə ha-
rət lə is ti fa də edib. Yan kovs ki ona 
fərq li amp luada çı xış et mək im ka-
nı ver di yi üçün re jis so ra min nət-
dar ol du ğu nu de yib.

Leyla ƏLİYEVA
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Xalq düş mə ni nin oğ lu Ta le yin hök mü

  “Oy na dı ğın ro lun bö yük lü yün dən, çə tin li yin dən ası lı ol-
ma ya raq, teat rın qa pı sın dan I Pyotr yox, Oleq Yan kovs ki 
ki mi çıx ma lı san. Yox sa təd ri cən özün özü nə nif rət edə-
cək sən. Yax şı ya dım da dır, Smok tu novs ki ki mi da hi akt yor 
bir dən özü nü kn yaz Mış kin ki mi apa rır dı. Biz də nə edə-
cə yi mi zi bil mir dik...”
So vet, rus ki no su nun ən par laq si ma la rın dan bi ri --  Oleq 
Yan kovs ki teatr səh nə sin də və ki no da iki yüz dən çox ro la 
im za atıb. Çar da olub, kn yaz da, ke şi şi də can lan dı rıb, 
şairi də, sehr ba zı da oy na yıb, dik ta to ru da. Le nin, Ham-
let, Mış kin, Ka re nin, Ba ron Mün hauzen onun yad da qa lan 
qəh rə man la rın dan, sa də cə bir ne çə si dir. Ən önəm li si isə, 
Yan kovs ki bəxt siz, daim uğur ax ta rı şın da olan “rus in tel-
li gen ti”nin mü rək kəb na tu ra sı nı ya ra da bi lib.

kar ye ra sı müəy yən lə şib. tez-tez tək rar la yıb. 40 il dən çox Yan kovs ki ilə yaşayıb. Leyla ƏLİYEVA

Gözüylə, sükutuyla 
danışan sənətkarrıb. Minsk də Oleq ilk də fə səh nə-

yə çı xıb. “Tə bil ça lan qız” ta ma şa-
sın da qız pal ta rın da səh nə yə çı xan 
Oleq teat rı o qə dər də sev mə yib. 
Bir də fə gör dü yü işin mə su liy yə-
ti ni an la ma yan Yan kovs ki qrim 
ota ğın da yu xu la yıb və səh nə yə 
çıx ma ğı unu dub. 

Onun ma raq dairə sin də bir cə 
şey var idi – fut bol. O, saat lar la top 
qo vur, yer li ko man da nın oyun la rı-
nı qa çır mır dı. Fut bo la ma ra ğı dərs-
lə ri nə tə sir siz ötüş mə yib, bu na gö-
rə də, bö yük qar da şı Ole qə fut bol 

oy na ma ğı qa da ğan edib. 

danışan sənətkardanışan sənətkar

(Andrey Tarkovskinin “Nostalgiya“ fi lmindən kadr)



N 20(29) 28.05.2015

Ta rix çi və bo ta nik Mark Qri fitz da hi in gi lis dra ma tur qu 
Uil yam Şeks pi rin sağ lı ğın da çə kil miş port re ti ni tap-
dı ğı nı id dia edib. “Qar dian” qə ze ti nə açıq la ma ve rən 
alim 33 yaş lı Şeks pi rin rəs mi nin 1598-ci ilə aid “Bit ki 

ki ta bı və ya bit ki lə rin ümu mi ta ri xi” ad lı ki ta bın üz qa bı ğın da 
yer al dı ğı nı bil di rib:

“Bu qey ri-adi ta pın tı bö yük ya-
za rın sağ lı ğın da çə ki lən ye ga nə 
port re ti dir. Bu gü nə qə dər heç kim 
Uil yam Şeks pi rin hə qi qət də ne cə 
gö rün dü yü nü bil mir di”.

Ki çik mo nox rom oy ma üzə rin də, 
dəf nə çə lən gi ilə çər çi və lən miş bir 
adam fi  qu ru var. Am ma şək lin al tın-
da heç bir im za yox dur. Ki ta bın üz 
qa bı ğın da kı rəs min ki mə aid ol du-
ğu nu müəy yən ləş dir mək üçün İn-
gil tə rə də Tü dor xa nə da nı döv rü nə 
aid sim vo liz mi, gerb lə ri və şif rə lə ri 

araş dır dı ğı nı id dia edən ta rix çi 
bu rəs mi 5 il əv vəl kəşf et di yi ni, 
an caq haq lı ol du ğu nu sü but 
et mək üçün eh ti mal lar üzə-
rin də iş lə di yi ni və yal nız işi 
ba şa çat dır dıq dan son ra üzə 
çı xar dı ğı nı qeyd edib. 

Ha zır da Şeks pi rin dün-
ya ya mə lum iki rəs mi var: 

Bun lar onun ölü mün dən 
son ra çə kil miş şək li və 

1623-cü il də çap 
edi lən ki ta-

bın da kı oy-
ma ilə 
mə  za  r ı 

üzə rin də 
i ş  l ə -

n ə n 
a b i -

də dir.

Kann ki no fes ti va lı nın qa lib lə ri elan edi lib. Fes ti va lın 
baş mü ka fa tı - “Qı zıl Pal ma bu da ğı” “Er ran” fil mi nə 
gö rə fran sız re jis sor Jak Odiara ve ri lib. Xa tır la daq ki, 
Odiar bun dan əv vəl “Pey ğəm bər” fil mi nə gö rə fes ti-

va lın Qran-Pri-si ni al mış dı.

Buil ki fes ti va lın “Qran-Pri” mü ka fa tı ma car re jis soru Las lo Ne me şə 
onun de büt fi l mi “Saula nın oğ lu”na gö rə ve ri lib. “Ən yax şı re jis sor” 
no mi na si ya sın da Xou Syaosan “Qa til” fi l mi nə gö rə mü ka fat lan dı rı lıb. 
Mün sifl  ər he yə ti nin xü su si mü ka fa tı nı yu nan re jis sor Yor qos Lan ti mo sa 
“Lobs ter” fi l mi nə gö rə alıb.

“Ən yax şı ki şi ro lu” no mi na si ya sın da Ven san Len don “Ba zar qa nu nu” 
fi l mi nə gö rə mü ka fat lan dı rı lıb.

Ru ni Ma ra və Em ma nuel Ber ko “Ən yax şı qa dın ro lu” no mi na si ya sın-
da mü ka fa tı bö lü şüb lər ( “Ke rol” və “Mə nim kra lım” fi l mi nə gö rə). “Ən 
yax şı sse na ri” ame ri ka lı Mi şel Fran ko nun “Sal na mə çi” fi l mi nin sse na ri si 
he sab olu nub. Film də baş ro lu Tim Rot ifa edib.

Ceyn Bir kin fəx ri “Qı zıl pal ma bu da ğı”nı klas sik fran sız ki no su nun 
və “Sol sa hil” re jis sor lar qru pu nun nü mayn də si An yes Var da ya təq dim 
edib.

Hazırladı:
NARINGÜL

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo 
– “Pedro Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo 

Nerudayla yaşanan ömür”, “Latın Amerikası 
romanı”, “Xilas yolunun yolçuları”, 

“Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 
“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – 

“Tanrıların istehzası”, Jasmina Mixayloviç 
– “Xəzər dənizinin sahillərində”, “Serbcə-

Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” 
şeir antologiyası) kitabları şəhərin aşağıdakı 

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

  “Bö yük ki tab” ədə bi mü ka fa tı nın fi  nal çı la rı nın si ya hı sı açıq la nıb. Ta-
nın mış ya zı çı lar - Vik tor Pe le vin “Üç su kerb ri nə mə həb bət” ro ma nı və 
Di na Ru bi na nın “Rus qə na rə si” tri lo gi ya sı “Bö yük ki tab” mü sa bi qə si-
nin mü ka fat çı la rı olub. Mü ka fa tın fi  nal çı la rı ara sın da Ro man Sen çin, 
An na Mat ve ye va, Alek sey Var la mov, İqor Vi ra bov, Bo ris Eki mov, Va-
le ri Zo lo tu xin ki mi ya zar lar da olub. Mün sifl  ər he yə tin də ta nın mış tən-
qid çi lər, jur na list lər, alim lər və mə də niy yət iş çi lə ri yer alıb. 

Qeyd edək ki, “Bö yük ki tab” Ru si ya nın və MDB-nin ən pres tij li ədə-
bi mü ka fa tı sayılır. Xüsusi təl tifl  ə birlikdə 6,1 milyon rubl (100 min 

dollardan çox) olan mü ka fat fon du 
həcminə gö rə No bel dən son ra 
dün ya da ikin ci dir. 

Xa tır la daq ki, ötən il baş mü-
ka fa tı Za xar Pri le pin qa-

zan mış dı.

“Böyük kitab” 
mükafatı finalçılarının 
adları açıqlandı

80-dən sonra 
gələn ölüm
85 yaşlı aktrisa
və 86 yaşlı
Nobel mükafatçısı 
dünyasını dəyişdi

85 yaş lı akt ri-
sa Enn Mi-
ra ABŞ-da 
və fat edib. 

Akt ri sa nın ölü mü haq qın da 
me diaya əri Cer ri Stil ler və 
oğ lu, akt yor Ben Stil ler mə-
lu mat ve rib. 

Stil ler ailə si En nin ölü mü ilə 
də rin kə də rə qərq ol duq la rı nı, 
onun hə mi şə qəlb lə rin də ya şa-
ya ca ğı nı bil di rib lər. 

Qeyd edək ki, Enn Mi ra “Qət-
li o ha zır la yıb”, “Alf”, “Bö yük 
şə hər də seks” və “Nə sil lər” se-
rial la rı ilə məş hur dur. O, Cer ri 
Stil ler lə 1961-ci il də ailə qu rub.

 ***
Məş hur alim, ri ya ziy yat çı Con 

Neş və hə yat yol da şı Ali si ya yol 
qə za sın da dün ya sı nı də yi şib. 

Tür ki yə mət buatı xə bər ve rir 
ki, cüt lü yün sər ni şi ni ol du ğu 
tak si nin sü rü cü sü Nyu-Cer si şə-
hə ri ya xın lı ğın da ida rəet mə ni 
iti rib, av to mo bil di rə yə çır pı lıb. 
86 yaş lı Neş ilə 81 yaş lı Ali si ya 
ha di sə ye rin də ke çi nib lər. 

Qeyd edək ki, Con Neş 1994-
cü il də iq ti sa diy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı na la yiq gö rül müş dü.

yax şı sse na ri” ame ri ka lı Mi şel Fran ko nun “Sal na mə çi” fi l mi nin sse na ri si 
he sab olu nub. Film də baş ro lu Tim Rot ifa edib.

Ceyn Bir kin fəx ri “Qı zıl pal ma bu da ğı”nı klas sik fran sız ki no su nun 
və “Sol sa hil” re jis sor lar qru pu nun nü mayn də si An yes Var da ya təq dim 
edib.

Hazırladı:
NARINGÜL

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo 
– “Pedro Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo 

Nerudayla yaşanan ömür”, “Latın Amerikası 
romanı”, “Xilas yolunun yolçuları”, 

“Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 
“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – 

“Tanrıların istehzası”, Jasmina Mixayloviç 
– “Xəzər dənizinin sahillərində”, “Serbcə-

Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” 
şeir antologiyası) kitabları şəhərin aşağıdakı 

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.

gö rün dü yü nü bil mir di”. qa bı ğın da kı rəs min ki mə aid ol du-
ğu nu müəy yən ləş dir mək üçün İn-
gil tə rə də Tü dor xa nə da nı döv rü nə 
aid sim vo liz mi, gerb lə ri və şif rə lə ri 

araş dır dı ğı nı id dia edən ta rix çi 
bu rəs mi 5 il əv vəl kəşf et di yi ni, 
an caq haq lı ol du ğu nu sü but 
et mək üçün eh ti mal lar üzə-
rin də iş lə di yi ni və yal nız işi 
ba şa çat dır dıq dan son ra üzə 
çı xar dı ğı nı qeyd edib. 

Ha zır da Şeks pi rin dün-
ya ya mə lum iki rəs mi var: 

Bun lar onun ölü mün dən 
son ra çə kil miş şək li və 

1623-cü il də çap 
edi lən ki ta-

bın da kı oy-
ma ilə 
mə  za  r ı 

üzə rin də 
i ş  l ə -

n ə n 
a b i -

də dir.

dollardan çox) olan mü ka fat fon du 
həcminə gö rə No bel dən son ra 
dün ya da ikin ci dir. 

Xa tır la daq ki, ötən il baş mü-
ka fa tı Za xar Pri le pin qa-

zan mış dı. Şekspirin həqiqi 
portreti tapıldı

Kann kinofestivalının 
qalibləri bəlli oldu
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