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İ
yu nun 29-da bi rin ci Av ro pa Oyun la rın da qa lib gəl miş id man-
çı la rı mız, on la rın məşq çi lə ri, Azər bay can id man ic ti maiy yə ti-
nin nü ma yən də lə ri və oyun la rın təş ki lin də xid mət lə ri ol muş 
xa ri ci tə rəf daş lar la gö rüş ke çi ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev, xa nı mı, 
“Ba kı-2015” bi rin ci Av ro pa Oyun-

la rı Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri 
Meh ri ban Əli ye va və ailə üzv lə ri 
mə ra sim də iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə bi rin ci Av ro pa Oyun-
la rı nın açı lış və bağ la nış mə ra-
sim lə ri ni, ya rış lar da ən yad da-
qa lan mə qam la rı, o cüm lə dən 
Azər bay can id man çı la rı nın çı-
xış la rı nı əks et di rən vi deoçarx 
nü ma yiş olu nub.

Döv lət baş çı sı mə ra sim də çı xış 
edib.

Son ra mü ka fat lan dır ma mə ra-
si mi olub.

“Ba kı-2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın ke çi ril mə sin də xü-
su si xid mət lə ri olan şəxs lə rin, 
həm çi nin Av ro pa Oyun la rın da 
uğur la çı xış edən id man çı la rın, 
on la rın məşq çi lə ri nin, id man 
fe de ra si ya la rı sədr lə ri nin “Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin fəx ri dip lo mu”, “Şöh rət”, 
“Dost luq”, 2-ci də rə cə li “Və tə nə 
xid mə tə gö rə” or den lə ri və “Tə-
rəq qi” me da lı ilə təl tif edil mə lə ri 
ba rə də döv lət baş çı sı nın 2015-ci 
il 29 iyun ta rix li sə rən cam la rı 
oxu nub.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mü ka fat la rı təq dim edib.

“Ba kı-2015” bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı Əmə liy yat Ko mi tə-
si nin əmə liy yat lar üz rə baş di-
rek to ru Say mon Kleq, Azər-

bay ca nın gənc lər və id man 
na zi ri Azad Rə hi mov çı xış edə-
rək Oyun la rın yük sək sə viy-
yə də təş ki lin də fəal dəs tə yi nə 
gö rə döv lət baş çı sı na min nət-
dar lıq la rı nı bil di rib lər.

Son ra Azər bay can Res pub li-
ka sın da mə də niy yə tin, təh si lin, 
sə hiy yə nin və id ma nın in ki-
şa fın da sə mə rə li fəaliy yə ti nə, 
Azər bay can xal qı nın mə də ni 
ir si nin bey nəl xalq miq yas da ge-
niş təb li ği nə və bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın təş ki lin də bö yük 
xid mət lə ri nə gö rə Meh ri ban 
Əli ye va nın “Hey dər Əli yev” 
or de ni ilə təl tif edil mə si ba rə də 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2015-
ci il 29 iyun ta rix li Sə rən ca mı 
oxu nub.

Döv lət baş çı sı “Hey dər Əli-
yev” or de ni ni Meh ri ban Əli ye-
va ya təq dim edib.

Meh ri ban Əli ye va mə ra sim də 
çı xış edib.

Son ra bi rin ci Av ro pa Oyun la-
rın da Azər bay can id man çı la rı nın 
qə lə bə lə rin dən, Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fi n dən qa lib gə lən at-
let lə rə me dal la rın təq dim olun-
ma sı an la rın dan bəhs edən vi-
deoçarx nü ma yiş et di ri lib.

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı ilə 
əla qə dar mü ka fat lan dı rıl ma 
mə ra si mi ke çi ri lib

Ley la Əliyeva 
ru si ya lı 
tələbələr lə 
gö rü şüb

Hey dər Əli yev Fon-
du nun vit se-pre-
zi den ti, Ru si ya-
nın Azər bay can lı 

Gənc lər Bir li yi nin (RAGB) 
səd ri Ley la Əli ye va Azər bay-
can da sə fər də olan ru si ya lı tə-
lə bə lər lə gö rü şüb.

Ley la Əli ye va nın də və ti ilə 
iyu nun 26-da Azər bay ca na gəl-
miş 18 nə fər lik tə lə bə he yə ti nin 
üzv lə ri bi rin ci Av ro pa Oyun la-
rı nın bağ la nış mə ra si min də iş-
ti rak et dik lə ri ni və bu şounun 
on lar da də rin təəs sü rat ya rat-
dı ğı nı de yib lər.

Gö rüş də Azər bay can və Ru-
si ya gənc lə ri ara sın da əmək-
daş lı ğın ge niş lən di ril mə si üz rə 
koor di na si ya bü ro su nun ya ra-
dıl ma sı, RAGB-ın fəaliy yə ti ilə 
bağ lı in for ma si ya la rın in ter net 
sayt la rın da və so sial me diada 
da ha ope ra tiv və hər tə rəfl  i işıq-
lan dı rıl ma sı mə sə lə lə ri mü za-
ki rə edi lib.

Ru si ya lı tə lə bə lər Azər bay ca-
na bu sə fə rin təş ki li nə gös tə ri-
lən dəs tə yə gö rə Ley la Əli ye va-
ya tə şək kür edib lər.

Gənc lər Ba kı da Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də ümum mil li li-
der Hey dər Əli ye vin hə ya tı və 
si ya si fəaliy yə ti ni əks et di rən 
Mu zey lə ta nış olub lar, pay tax-
tın ta ri xi və müasir mə kan la rı-
nı zi ya rət edib lər. On lar Qu ba 
Soy qı rı mı Me mo rial Komp lek-
sin də olub lar.

Ley la Əli ye va müx tə lif öl-
kə lə rə bu cür sə fər lə rin so sial 
ün siy yə tin ge niş lən di ril mə sin-
də əhə miy yət li rol oy na dı ğı nı 
qeyd edib, Azər bay can və Ru-
si ya gənc lə ri nin gə lə cək əmək-
daş lı ğı na dair töv si yə lə ri ni ve-
rib. 

Azər bay can, in gi lis, rus 
dil lə rin də işıq üzü 
gö rən “Azər bay can 
xal ça la rı” el mi-pub li-

sis tik jur na lı ye ni – 15-ci nöm rə-
si ilə oxu cu la rın gö rü şü nə gə lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, jur na-
lın üz qa bı ğın da “Ba kı-2015” ilk 
Av ro pa Oyun la rı mü na si bə ti lə 
“Azər-İl mə”də to xun muş xal ça-
nın fo to şə ki li yer alıb. Nəş rin sə-
hi fə lə rin də bu möh tə şəm id man, 
ey ni za man da mə də niy yət bay-
ra mı əha tə li şə kil də işıq lan dı rı-
lıb, açı lış mə ra si mi ni əks et di rən 
fo to şə kil lər ve ri lib. Azər bay ca-
nın hə ya tın da mü hüm ha di sə 
olan III Ümum dün ya Mə də-
niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu 
çər çi və sin də ke çi ri lən təd bir lər, 
təq di mat lar haq qın da rəs mi xə-
bər lər təq dim olu nub.

Oxu cu lar sə nət şü nas lıq və ta-
rix şü nas lıq sa hə lə ri üz rə ix ti sas-
laş mış jur na lın bu nöm rə sin də 
də Azər bay can ta ri xi nə və mə-
də niy yə ti nə, in cə sə nə ti nə dair 

ma te rial lar la, müəl lif ya zı la rı ilə 
ta nış ola bi lə cək lər. Mil li Məc li-
sin de pu ta tı, AMEA-nın müx bir 
üz vü Ni za mi Cə fə ro vun “Azər-
bay can xal ça çı la rı: Qa zax dan 
Bor ça lı ya dək”, pro fes sor Şa hin 
Fa zi lin “Xan lıq lar döv rün də Qu-
ba da xal ça çı lıq sə nə ti nin in ki-
şa fı”, ta rix çi Şa hin Əh mə do vun 
“Ko la nı tay fa sı”, biolo gi ya elm-
lər dok to ru Ma yis Qa sı mo vun 
və pro fes sor Vi da di Mu ra do vun 
“Yun ipin bo yaq bit ki lə ri ilə bo-
yan ma sı” və s. ki mi mə qa lə lər 
ta rix, sə nət prob lem lə ri nə həsr 
edi lib. Əmək dar elm xa di mi, 
ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Mə həm məd xan Mə həm məd xa-
nov la mü sa hi bə Azər bay can və 
Da ğıs ta nın xal ça çı lıq ənə nə lə ri-

nə, həm çi nin REA Da ğıs tan El-
mi Mər kə zi nin Ta rix, Et noq ra fi -
ya və Ar xeolo gi ya İns ti tu tu nun 
“Azər-İl mə” ilə el mi əmək daş lıq 
əla qə lə ri, hə ya ta ke çi ri lən fun-
da men tal təd qi qat iş lə ri, eks-
pe di si ya lar haq qın da dır. “Tər-
cü mə lər” rub ri ka sın da İran da 
ya şa yan Şah se vən tay fa la rı nın 
to xu duq la rı ce cim lər, dün ya 
şöh rət li ba let us ta sı Ru dolf Nu-
re ye vin Pa ris şə hə ri ya xın lı ğın-
da kı rus qəb ris tan lı ğın da kı xal-
ça çeş ni li mo zaika ilə iş lən miş 
mə za rı haq qın da ya zı lar təq dim 
olu nub. Rən ga rəng il lüst ra si-
ya lar, mi niatür lər dən seç mə lər, 
xal ça və xal ça mə mu lat la rı nın 
fo to şə kil lə ri mə qa lə lə rin əya ni li-
yi ni tə min edir.

Şə ki də “İpək Yo lu” VI Bey nəl xalq mu si qi fes ti va lı
Şə ki də ki Yay teat rın da Şə ki “İpək Yo lu” VI Bey nəl xalq mu si-

qi fes ti va lı nın rəs mi açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. APA-nın mə-
lu ma tı na gö rə, mə ra si mi şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
El xan Usu bov aça raq zən gin ta ri xə və yük sək mə də niy yə tə 

ma lik olan Şə ki nin qa pı la rı nı ye ni dən “İpək Yo lu” VI Bey nəl xalq 
mu si qi fes ti va lı na aç dı ğı nı bil di rib. 

İc ra baş çı sı qeyd edib ki, Şə ki 
fes ti val lar şə hə ri ki mi də ta nı nır. 
Ötən il şə hər də 4 bey nəl xalq fes-
ti val ke çi ri lib. Bu fes ti val la ra 20-
yə ya xın xa ri ci öl kə dən 200-dən 
çox iş ti rak çı qa tı lıb.

Fes ti va lın bə dii rəh bə ri, Azər-
bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı nın 
səd ri Fi rən giz Əli za də Şə ki “İpək 
Yo lu” Bey nəl xalq mu si qi fes ti va-
lı nın ye ni ide ya lar la zən gin ləş di-
yi ni qeyd edib. Onun söz lə ri nə 

gö rə, bu də fə fes ti va lın ən bö yük 
ha di sə si Azər bay can da ya şa yan 
az say lı xalq la rın mu si qi folk lo-
ru nun, mə ra sim lə ri nin, mah nı və 
rəqs lə ri nin nü ma yi şi ola caq.

Fes ti va lın açı lış mə ra si min də 
Tür ki yə nin Çu ku ro va Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri ge niş kon sert 
proq ra mı ilə çı xış edib.

Or kest rin di ri jo ru əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Fəx rəd din Kə ri-
mov, so lis ti Toğ rul Qə ni yev dir.

“Azər bay can xal ça la rı”nın 
növ bə ti sa yı işıq üzü gö rüb



Azər bay can Res pub li-
ka sı nın mil lət lə ra ra-
sı, mul ti kul tu ra lizm 
və di ni mə sə lə lər üz-

rə Döv lət mü şa vi ri, aka de mik 
Ka mal Ab dul la ye vin tə şəb bü sü 
ilə Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul-
tu ra lizm Mər kə zin də “Kür mük 
mə bə di Azər bay ca nın mad di-
mə də ni ir si dir” möv zu sun da 
“də yir mi ma sa” ke çi ri lib.

Mər kəz dən Azər TAc-a bil di rib-
lər ki, ta rix elm lə ri dok to ru Hə cər 
Ver di ye va “də yir mi ma sa”nı aça-
raq Azər bay ca nın bə şər mə də niy-
yə ti nin mər kəz lə rin dən bi ri ki mi 
ulu əc dad la rı mı zın müx tə lif ça lar-
lı mə də ni də yər lə rə sa hib ol du ğu-
nu diq qə tə çat dı rıb və öl kə mi zin 
əra zi sin də ta ri xin müx tə lif dövr lə-
ri nə aid yüz lər lə mad di-mə də niy-
yət abi də lə ri nin möv cud ol du ğu-
nu bil di rib. Təd bir də Azər bay can 
ta ri xi nin Qaf qaz Al ba ni ya sı döv rü 
hə qi qət lə ri nin da şı yı cı sı olan ta ri xi 
abi də lər “də yir mi ma sa” iş ti rak çı-
la rı nın - ta rix çi lər, ar xeoloq lar, et-
noq rafl  ar, fi  lo loq la rın əsas mü za-
ki rə möv zu su olub.

“Də yir mi ma sa”da Qax ra yo-
nun da yer lə şən Kür mük mə bə-
di nin çox ça lar lı lı ğı vur ğu la na raq 
əc dad la rı mı zın di ni inanc la rı nın 
rəm zi abi də si ol du ğu diq qə tə 
çat dı rı lıb. Çı xış edən mə ru zə çi-
lər - ta rix elm lə ri dok to ru M.Pa şa-

ye va, ta rix üz rə fəl sə fə dok tor la rı 
M.Xə li lov, T.Əli yev, E.Və li yev və 
təd qi qat çı-ar xeoloq B.Məm mə-
do va əl də edi lən fak ti ki ma te rial-
lar əsa sın da öl kə nin şi mal-qərb 
böl gə sin də qo ru nan mad di-ta-
ri xi abi də lər haq qın da ma raq lı 

mə lu mat lar ve rib, bu abi də lər 
sil si lə sin də Kür mük mə bə di nin 
özü nə məx sus yer tut du ğu nu 
vur ğu la yıb lar. On lar Azər bay can 
xal qı nın sə ləfl  ə ri nin di ni inanc la-
rı nın po li teizm dən mo no teiz mə 
ke çən da vam lı yo lun abi də si ol-

du ğu nu bil di rib lər. Mə ru zə lər ət-
ra fın da apa rı lan fi  kir mü ba di lə si 
za ma nı be lə bir nə ti cə yə gə li nib 
ki, er kən or ta əsr lər döv rün dən 
da ha qə dim za ma nın şa hi di olan, 
ib ti dai din lə rin zi ya rət ga hın dan 
xris tian di ni abi də si nə çev ri lən 
Kür mük mə bə di, Qaf qa zın qə-
dim xris tian kil sə si olan Al ban 
apos tol av to ke fal kil sə si nin bir 
nü mu nə si ola raq, ey ni za man da, 
Azər bay can xal qı nın uzaq keç-
miş də ya şa dı ğı po li teist din lə rin 
də da şı yı cı sı, “Se le na” (Ay) mə-
bə di ol maq la sink re tik bir abi də-
dir. Bu real lı ğı əsas gö tü rən “də-
yir mi ma sa” iş ti rak çı la rı be lə bir 
ta ri xi hə qi qət lə ri diq qə tə çat dı rıb-
lar ki, Kür mük mə bə di Azər bay-
can xal qı nın ta ri xi yad daş abi də-
si, Azər bay ca nın mad di-mə də ni 
ir si dir və bu mad di-mə də ni ir sin 
va ri si də Azər bay can xal qı dır.

“Də yir mi ma sa”da, həm çi nin 
Qaf qaz Al ba ni ya sı nın mə də-
ni-mə nə vi mü hi ti və bu mü hi-
tin möv cud ol du ğu za man la rın 
ədə bi abi də si olan “Ki ta bi-Də də 
Qor qud” epo su haq qın da da fi -
kir mü ba di lə si apa rı lıb, növ bə ti 
“də yir mi ma sa”nın məhz “Qaf-
qaz Al ba ni ya sı və “Ki ta bi-Də də 
Qor qud” das ta nı” möv zu sun da 
ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb.
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Kürmük məbədi Azərbaycanın 
maddi-mədəni irsidir

İngiltərədə yaşayan 
şairin ilk kitabı
Bu gün lər də Sum qa yıt şə hə rin də ki 

“Azə ri” nəş riy ya tı nın akt za lın da 
İn gil tə rə nin Sout hamp ton şə hə-
rin də ya şa yan is te da lı şair Rauf 

Qa raişı ğın “77 şeir” ki ta bı nın təq di mat 
mə ra si mi ke çi ril di.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə Əli Kə rim adı na Poezi ya klu bu nun di rek-
to ru şair İb ra him il yas lı aça raq qo naq la rı sa lam la dı. Rauf Qa raişı-
ğın sək sə nin ci il lər də ədə biy ya ta gəl di yi ni qeyd et di və Sum qa yıt 
ədə bi mü hi tin də ki xid mət lə rin dən da nış dı. Ya zı çı lar Bir li yi nin 
Sum qa yıt fi  lialı nın səd ri Sa bir Sar van, qə ləm adam la rın dan Əş rəf 
Vey səl li, Əy yub Qi yas, Əli Nə cəf xan lı, Na dir Aza yoğ lu, Xan Rə-
su loğ lu, şa  i rin rəs sam dost la rın dan Hic ran, Rə him, İq bal, İn ti qam 
və baş qa la rı çı xış edə rək müəl li fi n ya ra dı cı lı ğın dan, onun in san və 
şair ki mi mə ziy yət lə rin dən söz aç dı lar. Son da uzun il lər qür bət də 
ya şa yan Rauf Qa raişıq ilk ki ta bı olan “77 şeir”-in işıq üzü gör mə-
sin də əmə yi ke çən bü tün dost la rı na və təd bir iş ti rak çı la rı na min-
nət dar lı ğı nı bil dir di.

“Mən kiməm”
işıq üzü gördü
Döv lət mü ka fa tı laureatı, fi  lo lo-

gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes-
sor Ni za məd din Şəm si za də nin 
“Mən ki məm” ad lı ye ni ki ta bı 

“Ya zı çı” nəş riy ya tın da işıq üzü gö rüb.
Azər TAc xə bər ve rir ki, müəl lif tə rə fi n dən 

“müx tə sər hə yat na mə” ki mi təq dim olu nan ki tab özün də onun əc-
da dı, mü hi ti, ta le yi, ya ra dı cı lı ğı, müasir lə ri və ya şa dı ğı za man haq-
qın da mü şa hi də və mü la hi zə lə ri ni əks et di rir.

Müəl lif bu ki ta bın da XX əs rin 70-ci il lə rin dən XXI əs rin ilk onil lik-
lə ri nə qə dər ya rım əsr lik bir döv rün ədə bi-ta ri xi ha di sə lə ri nə şəx si 
hə yat priz ma sın dan qiy mət ver mə yə ça lı şıb.

Fəl sə fi -pub li sis tik üs lub da ya zıl mış ki tab ge niş oxu cu küt lə si üçün 
nə zər də tu tu lub.

“Tüfəng açıldı” 
çapdan çıxdı
Ya zı çı Ka mil Əf sə roğ lu nun “Tü-

fəng açıl dı” ro man və he ka yə lər 
ki ta bı çap edi lib. Azər TAc xə bər 
ve rir ki, ki ta ba müəl li fi n son il-

lər də yaz dı ğı əsər lər da xil dir.
Ki tab “İt qa nı” ro ma nı ilə açı lır. Bu ro-

man Ru si ya nın “Don” jur na lın da da dərc olu nub və əsər rus oxu cu-
la rı tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

Ro ma nın sü je ti Qa ra bağ ha di sə lə ri üzə rin də qu ru lub və real olay-
lar, ta ri xi fakt lar əsər də bə dii həl li ni ta pıb. Ya zı çı nın realizm ənə nə-
lə ri nə sa diq qal ma sı, hə yat ha di sə lə ri ni ədə biy ya ta gə tir mək ba ca rı-
ğı, ma raq lı ob raz lar qa le re ya sı ya ra da bil mə si, həm çi nin dra ma tizm, 
kol li zi ya və konfl  ikt lər dən do ğan si tuasi ya lar əsə ri oxu naq lı və ma-
raq lı edir, in san la rı dü şün dü rür.

Müəl lif əsə rin qəh rə ma nı Kaf tar Kə ri min ob ra zın da mü ha ri bə nin 
in san la rın mə nə viy ya tı nı ne cə də yiş dir di yi ni, on la rı qəd dar laş dır-
dı ğı nı us ta lıq la və zən gin bə dii ça lar lar la, ko lo rit li dil lə ve rə bi lir. 
Oxu cu ha di sə lə rin ma hiy yə ti nə va rır, onu ma raq lan dı ran bir çox 
sual la ra ca vab ta pır.

Ki ta ba ya zı çı nın müx tə lif il lər də qə lə mə al dı ğı “So yuq ocaq”, 
“Qla diator”, “Tay qu laq”, “Çat”, “Nırx”, “Tü fəng açıl dı”, “Bu rul-
ğan” və di gər he ka yə lə ri da xil dir.

Bakıda IV Beynəlxalq kitab 
sərgi-yarmarkası keçiriləcək
Sent yab rın 16-dan 18-dək Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi-

nin dəs tə yi, Ba kı Şə hər Mə də niy yət və Tu rizm İda rə si nin 
(BŞM Tİ) təş ki lat çı lı ğı ilə Əl Oyun la rı İd man Sa ra yın da IV 
Ba kı Bey nəl xalq ki tab sər gi-yar mar ka sı təş kil olu na caq.

BŞM Tİ-nin mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, əha li-
nin asu də vax tı nı sə mə rə li ke çir mə si, cə miy yət də mü ta liənin təb-
li ği, mü ta liə vər diş lə ri nin in ki şaf et di ril mə si, ki tab xa na la ra ic ti mai 
ma ra ğın ar tı rıl ma sı məq sə di lə ke çi ri lə cək IV Ba kı Bey nəl xalq ki-
tab sər gi-yar mar ka sı çər çi və sin də ida rə nin şə bə kə si nə da xil olan 
M.Ə.Sa bir adı na şə hər küt lə vi ki tab xa na sı da müx tə lif sər gi lər təş-
kil edə cək.

Misirli tələbələr
ADA Universitetində

1 iyul 2015-ci il ta ri xin də 
Mi si rin Qa hi rə uni ver si te-
ti nin mü hən dis lik fa kül-
tə si nin kim ya mü hən dis-

li yi ka fed ra sın da təh sil alan və 
22 iyun - 2 iyul 2015-ci il ta rix lə-
rin də AMEA Neft-Kim ya İns ti-
tu tu na təc rü bə yə gə lən tə lə bə lər 
Azər bay can Dip lo ma tik Aka de-
mi ya sı  (ADA) Uni ver si te tin də 
olub lar. Uni ver si te tin Bey nəl-
xalq Əla qə lər şö bə si nin mü di ri 
Rəh man Şah hü seyn li tə lə bə lə rə 
ADA Uni ver si te ti nin ya ran ma 
ta ri xin dən, fəaliy yə tin dən söh-
bət aça raq on la rı uni ver si te tin 
zən gin və müasir tə ləb lə rə ca vab 
ve rən ki tab xa na sı və uni ver si tet  
ilə ta nış edib. 

Da ha son ra uni ver si te tin pro-
rek to ru Fa riz İs ma yıl za də ilə 
gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş za ma nı 
pro rek tor mi sir li tə lə bə lə ri sa-
lam la ya raq ya xın vaxt lar da ADA 
Uni ver si te ti ilə Mi si rin bir ne çə 
uni ver si te ti ara sın da bağ la na caq 
mü qa vi lə ba rə də və ilk də fə ola-
raq 2015-2016-cı təd ris ilin də 5 mi-
sir li tə lə bə nin ADA Uni ver si te ti-
nin ba ka lavr və ma gistr pil lə sin də 
təh sil ala caq la rı ba rə də mə lu mat 
ve rib və ADA Uni ver si te ti ilə Mi-
sir Sə fi r li yi nin Mə də niy yət Mər-
kə zi ara sın da əmək daş lı ğı yük sək 
qiy mət lən dir di yi ni vur ğu la yıb.



İyu lun 22-də Azər bay can mil li 
mət buatı nın ya ran ma sı nın 140 ya şı 
ta mam olur. Bu, əs lin də, tək mət-
buatın de yil, bü töv lük də Azər bay-
can cə miy yə ti nin bay ra mı dır. Tə sa-
dü fi  de yil ki, öl kə Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mət buatı mı zın 140 il lik yu bi-
le yi nin ümum mil li sə viy yə də qeyd 
olun ma sı ilə bağ lı xü su si sə rən cam 
im za la yıb. Sə rən cam da gös tə ri lir 
ki, Azər bay can döv lə ti nin ar tan im-
kan la rı mil li mət buatı mı zın in ki şa fı 
yo lun da çə tin lik lə rin ara dan qal dı-
rıl ma sı, onun ak tual prob lem lə ri nin 
həl li məq sə di lə komp leks təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə şə rait ya ra dıb:

“Bu gün mət buatın mad di-tex ni-
ki ba za sı nın möh kəm lən di ril mə si, 
müasir in for ma si ya-kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı nın tət bi qi nin sti mul-
laş dı rıl ma sı, döv lət or qan la rı ilə mət-
buat ara sın da sə mə rə li əmək daş lı ğın 
in ki şa fı, jur na list lə rin pe şə kar lı ğı nın və 
mə su liy yə ti nin art ma sı na da ha mün bit 
şə rait ya ra dıl ma sı, on la rın so sial mü-
da fi əsi nin güc lən di ril mə si Azər bay can 
döv lə ti və cə miy yə ti qar şı sın da du ran 
mü hüm və zi fə lər dir”. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin im za la dı ğı bu sə rən ca mın özü 
Azər bay can da mət buata döv lət qay ğı-
sı nın da ha bir par laq tə za hü rü ki mi də-
yər lən di ril mə li dir.

Azər bay ca nın ic ti mai hə ya tı nın 
ən mü hüm ha di sə lə rin dən bi ri olan 
mil li mət buatın for ma laş ma sı XIX 
əs rin or ta la rı na tə sa düf edir. Azər-
bay can və elə cə də bü tün Şərq alə mi 
üçün ta ma mi lə ye ni si ya si, mə də ni 
və el mi ün siy yət va si tə si olan mət-
buatın ya ran ma sı, əs lin də, öl kə də 
ge dən mü hüm ic ti mai-si ya si, iq ti-
sa di və mə də ni pro ses lər lə, o cüm-
lə dən, maarif çi lik hə rə ka tı nın, dün-
yə vi teat rın və ye ni tip li mək tə bin 
tə şək kül tap ma sı ilə sıx bağ lı dır.

1832-ci il də “Tifl  is əx ba rı” qə ze ti 
və 1845-ci il də “Za qaf qazs ki vest nik” 
qə ze ti nə “Qaf qa zın bu tə rə fi  nin əx ba-
rı” ad lı azər bay can ca bu ra xı lan əla və 
mil li mət buatın ya ra dıl ma sı is ti qa mə-
tin də atıl mış ilk ad dım lar ol muş du. 
Rəs mi bül le ten xa rak te ri da şı yan hə-
min nəşr lər, sö zün əsl mə na sın da, hə-
lə qə zet ad lan dı rı la bil məz di.

Mil li mət buatı mı zın bü növ rə si 
1875-ci il, iyu lun 22-də “Əkin çi” qə-
ze ti nin ilk sa yı nın nəş ri ilə qo yul du. 
Bü tün Qaf qaz da bö yük əks-sə da do-
ğu ran bu qə ze tin na şi ri də, re dak to ru 
da, kor rek to ru da Azər bay can mil li 
maarif çi lik hə rə ka tı nın ba ni lə rin dən 
bi ri, tə biət şü nas alim Hə sən bəy Zər-
da bi idi. Qə ze tin ər sə yə gəl mə sin də 
Mir zə Fə tə li Axun dov, Se yid Əzim 
Şir va ni, Nə cəf bəy Və zi rov, Əs gər 
ağa Go ra ni və baş qa zi ya lı la rın bö yük 
xid mət lə ri olub. Döv rü nün gör kəm li 
ədib lə ri olan bu şəx siy yət lər “Əkin çi” 
qə ze ti nin sə hi fə lə rin də öz maarif çi və 
de mok ra tik ide ya la rı nı təb liğ edə rək, 
ic ti mai, si ya si və bə dii fi k rin in ki şa fı-
na bö yük tə sir gös tə rib lər.

1877-ci il də “Əkin çi” qə ze ti bağ lan-
dıq dan son ra müx tə lif səy lər gös tə-
ril di yi nə bax ma ya raq, öl kə miz də bir 
müd dət azər bay can ca mət bu or qan 
çıx ma yıb. Öl kə də cə rə yan edən ic ti-
mai pro ses lər və ca ri mə sə lə lər yer li 
rus dil li mət buat da öz ək si ni ta pır dı. 
Ba kı da rus di lin də çı xan ilk qə zet isə 
bi rin ci nöm rə si 1871-ci ilin mart ayın-
da işıq üzü gö rən “Ba kins ki lis tok” 
olub. 1876-cı il də ikin ci rus dil li qə zet 
“Ba kins ki ye iz ves ti ya” nəş rə baş la yıb. 
Rus dil li qə zet lər içə ri sin də da ha uzun-
ö mür lü ol muş “Kas pi”nin 1897-ci 
il dən eti ba rən na şir li yi ni Ha cı Zey na-
lab din Ta ğı yev öz üzə ri nə gö tür müş 
və təx mi nən hə min dövr dən onun 
re dak to ru Əli mər dan bəy Top çu ba-
şov, son ra lar isə Əli bəy Hü seyn za də 
ol muş du. Rus dil li qə zet lər Azər bay-
can sə hi fə si ya rat maq tə şəb bü sü gös-
tər sə lər də, bu na nail ola bil mə yib lər.

1879-cu il də Ha cı Səid Əfən di Ün si-
za də Tifl  is də “Zi ya yi-Qaf qa ziy yə” 
qə ze ti ni çı xar ma ğa nail olub. 

Qə ze tin cə mi 104 nöm rə si çıx dıq-
dan son ra 1880-ci il də ça pı nı da yan-
dı rıb. 1883-1891-ci il lər də Tifl  is də 
“Əkin çi” üs lu bu nu da vam et di rən 
“Kəş kül” qə ze ti və jur na lı çı xa rıb.

XX əsr də isə Azər bay can di lin də 
çı xan ilk qə zet Məm mə da ğa Şax tax-
tins ki nin 1903-cü il də Tifl  is də bu rax-
dı ğı ic ti mai-si ya si, iq ti sa di, el mi, ədə-
bi “Şər qi-rus” qə ze ti olub. Qə ze tin 
Azər bay can da ic ti mai fi  kir ta ri xi nin 
in ki şa fın da xü su si ye ri olub. Qə zet də 
dün yə vi elm lər, Ana di li, qa dın azad-
lı ğı ilə bağ lı mü tə rəq qi fi  kir lər öz ək-
si ni ta pır dı. “Şər qi-rus” qə ze ti Cə lil 
Məm məd qu lu za də, Mir zə Ələk bər 
Sa bir, Ab bas Səh hət, Ömər Faiq Ne-
man za də, Hü seyn Ca vid, Məm məd 
Səid Or du ba di, Əli qu lu Qəm kü sar, 
Əli Nəz mi ki mi bö yük maarif çi lə ri 
öz ət ra fın da bir ləş di rə bil miş di. 

Ar tıq “Şər qi-rus” qə ze ti ət ra fın da for-
ma laş mış ya ra dı cı he yət Azər bay can da 
mət buatın in ki şa fı nın ye ni mər hə lə si-
nin baş lan ma sı üçün zə min ya rat dı.

Cə lil Məm məd qu lu za də nin tə-
şəb bü sü, re dak tor lu ğu və na şir li yi 
ilə 1906-cı il, ap re lin 7-də Tifl  is də 
həf tə lik il lüst ra si ya lı ilk Azər bay-
can sa ti rik jur na lı - “Mol la Nəs-
rəd din” işıq üzü gör dü. “Mol la 
Nəs dəd din” jur na lı 1906-1918–ci 
il lər də Tifl  is də, 1921-ci il də Təb riz-
də, 1922-1931-ci il lər də Ba kı da nəşr 
edi lib, 748 nöm rə si (340-ı Tifl  is də, 
8-i Təb riz də, 400-ü Ba kı da) çı xıb.

Mü tə rəq qi ide ya lar car çı sı olan 
“Mol la Nəs rəd din” müs təm lə kə çi lik 
si ya sə ti ni, ge ri li yi, möv hu ma tı aman-
sız sa ti ra atə şi nə tu tur, Azər bay can 
di li nin safl  ı ğı uğ run da ar dı cıl mü ba ri-
zə apa rır dı. Bü tün tə qib və təz yiq lə rə 
bax ma ya raq, “Mol la Nəs rəd din”in 
haqq sə si çox keç mə dən Qaf qa zın hü-
dud la rı nı aşıb Ru si ya da, türk alə min-
də, bü tün Ya xın və Or ta Şərq də eşi dil-
di. Jur na lın Mər kə zi Asi ya da, Krım da, 
İrə van, Ka zan, Ufa, Həş tər xan, Oren-
burq, Təb riz, Teh ran, Ər zu rum, İs tan-
bul, Qa hi rə, Bom bey, Kəl kütt  ə və sair 
şə hər lər də çox lu oxu cu su var idi.

Bu dövr Azər bay can da uşaq və va-
li deyn lər üçün “Də bis tan”, “Rəh bər”, 
“Mək təb” ki mi jur nal la rın bu ra xıl ma-
sı ilə də əla mət dar idi. Azər bay can zi-
ya lı la rı nın fəal iş ti ra kı ilə nəşr olu nan 
“Hə yat”, “Fü yu zat”, “Tə zə hə yat”, 
“Şə la lə”, “Açıq söz”, “Di ri lik” ki mi 
qə zet və jur nal la rın da mət buatı mı zın 
in ki şa fın da bö yük ro lu olub. Əs rin əv-
vəl lə rin də Azər bay can da çı xan döv ri 
mət buat or qan la rı, söz süz ki, mil li 
oya nış, mil li özü nü dərk pro ses lə ri nin 
apa rı cı va si tə lə rin dən bi ri ol muş du. 
Azər bay ca nın 1918-ci il, ma yın 28-də 
öz müs tə qil li yi ni qa zan ma sın da mil li 
mət buatın da mü hüm ro lu ol muş du.  

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
döv rün də ümum mil li plat for ma-
dan çı xış edən “Azər bay can” qə-
ze ti nin da hi Üze yir bəy Ha cı bə yov 
tə rə fi n dən nəşr edil mə si ic ti mai-si-
ya si pro ses lə rin mil li mə də niy yə tin 
in ki şa fı ilə nə qə dər bağ lı ol du ğu-
nun ən ba riz nü mu nə si dir. Əs lin də, 
Cüm hu riy yət döv rü mət buatı nın 
fəaliy yə ti Hə sən bəy Zər da bi ide-
ya la rı nın, “Əkin çi” prin sip lə ri nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nin ye ni və çox 
mü hüm mər hə lə si idi. Təəs süf ki, 
bu mər hə lə nin öm rü az ol du. 

XX əs rin 70 il dən ar tıq döv rü so-
vet mət buatı nın fəaliy yət gös tər-
di yi il lə rə tə sa düf edir. Bu döv rün 
də xü su si ye ri var. Məhz bu il lər də 
qə zet və jur nal la rın şə bə kə si ge niş-
lə nib, mət buat küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə ri nin ye ni növ lə ri he sa bı na 
zən gin lə şib, jur na lis ti ka nın çe şid-
li növ lə ri mey da na çı xıb. Mət buat 
da ha çox par ti ya lı, sin fi  ol sa da, 
və tən pər vər jur na list lə ri miz öz qə-
ləm lə ri ni daim xal qın xid mə tin də 
iş lə dib və bu yol da bə zən tə qib lə rə 
mə ruz qa lıb lar. 

Azər bay can da sağ lam və pe şə kar 
mət buatın for ma laş ma sın da xal qı-
mı zın Ümum mil li li de ri Hey dər Əli-
ye vin əvəz siz xid mət lə ri olub. Bə li, 
Ulu ön dər hə lə döv lət təh lü kə siz li yi 
or qan la rın da ça lış dı ğı il lər də, xü su-
sən də, Azər bay can KP Mər kə zi Ko-
mi tə si nin I ka ti bi olar kən, mət buat la 
sıx tə mas onun iş prin si pi nin baş lı ca 
is ti qa mət lə rin dən bi ri olub. Bu, on-
dan irə li gə lir di ki, Hey dər Əli yev 
hər za man çox güc lü təb li ğat və təş-
vi qat ma şı nı olan mət buatın in san la-
rı sə fər bər et mək, on la rı təş ki lat lan-
dır maq im kan la rı nı çox gö zəl bi lir di.

Hey dər Əli yev so vet döv rün də 
ol du ğu ki mi, müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin Pre zi den ti ol du ğu il lər də 
də mət buatı mı zın in ki şa fı na mi nə çox 
bö yük iş lər gö rüb. Öl kə də mət buat la 
bağ lı mü kəm məl qa nun ve ri ci lik ba-
za sı nın ya ra dıl ma sı, həm ya zı lı, həm 
də elekt ron me dianın mad di-tex ni ki 
ba za sı nın möh kəm lən di ril mə si, jur-
na list kadr la rı nın so sial mü da fi əsi nin 
güc lən di ril mə si, mət buatın li sen zi ya-
sız laş dı rıl ma sı nın və sen zu ra nın ləğ vi, 
bir sı ra mət buat or qan la rı nın döv lə tə 
olan borc la rı nın ləğ vi, ay rı-ay rı qə zet 
və jur nal la rın ça pı nın döv lət he sa bı na 
ma liy yə ləş di ril mə si, bu və ya di gər 
for ma da qa nun po zun tu su na yol ver-
miş ne çə-ne çə me dia mən su bu nun ci-
na yət mə su liy yə tin dən azad olun ma sı 
- bü tün bun lar Ulu ön də rin Azər bay-
can mət buatı na qay ğı və diq qə ti nin 
ba riz nü mu nə si dir.

Hey dər Əli yev ida rə çi lik mək tə bi-
nin və si ya si kur su nun la yiq li da vam-
çı sı olan Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
ha ki miy yə ti döv rün də Azər bay can da 
mət buata döv lət qay ğı sı nın miq ya sı 
da ha da ge niş lə nib. 

İn di Azər bay-
can da is tə ni lən 
şəxs özü nə 
mət buat 
or  qa  nı 
ya ra da 
b i  l ə r . 
B u  n u n 
ü ç ü n 
ye tə rin cə 
ə l  v e  r i ş  l i 
mü hit ol-
du ğun dan, 
qə zet və 
jur  na l  la -
rın sa yı 
d u r  m a -
d a n 
a r  t ı r . 
Bu gün 
A z ə r  b a y -
can da hər kə-
sin im ka nı var ki, 
onu dü şün dü rən, 
na ra hat edən mə sə lə-
lər ba rə də mü la hi zə lə ri ni 
mət buata çı xar sın. 

1998-ci ilin av qust ayı nın 6-da 
Pre zi dent Hey dər Əli ye vin im za-
la dı ğı xü su si Sə rən cam la Azər bay-
can da mət buat üzə rin dən sen zu ra 
gö tü rül dü. Həm çi nin 1999-cu il də 
“Küt lə vi İn for ma si ya Va si tə lə ri haq-
qın da” Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Qa nu nu nun, di gər hü qu qi-nor ma-
tiv akt la rın qə bu lu hə ya ta ke çi ril di.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
31 iyul, 2008-ci il ta rix li Sə rən ca mı 
ilə “Azər bay can Res pub li ka sın da 
Küt lə vi İn for ma si ya Va si tə lə ri nin 
in ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi Kon sep-
si ya sı” ki mi mü hüm bir sə nəd təs-
diq olun du. Kon sep si ya ya uy ğun 
ola raq, 22 may, 2009-cu il də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
ya nın da Küt lə vi İn for ma si ya Va si-
tə lə ri nin İn ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi 
Fon du  ya ra dıl dı.

Azər bay can öz müs tə qil li yi ni 
bər pa et dik dən son ra bir çox mil li-
mə nə vi də yər lə rə qa yı dış mət buat 
sa hə sin də də özü nü gös tər di. Bu 
gün öl kə miz də yüz lər lə mət buat 
or qa nı - qə zet və jur nal fəaliy yət 
gös tə rir. Mil li mət buatı mız il lər 
keç dik cə da ha da bül lur la şa caq, 
safl  a şa caq. Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti nin Sə ran ca mı ilə 
“Əkin çi” qə ze ti nin nəş rə baş la dı ğı 
gün - 22 iyul Mil li mət buat və jur-
na lis ti ka gü nü ki mi qeyd olu nur.

Ha zır da öl kə də 4500-ə ya xın mət-
buat or qa nı Əd liy yə Na zir li yin də 
qey diy yat dan ke çib, 8 ümum res-
pub li ka ya yım çı sı, 1 peyk ya yım-
çı sı, 14 re gional ya yım çı te le vi zi ya 
ya yı mı, 13 şir kət ka bel şə bə kə li te-
le vi zi ya ya yı mı, 13 şir kət isə ra dio 
ya yı mı ilə məş ğul dur. Bu isə o de-
mək dir ki, Azər bay can, te le vi zi ya 
və ra dio ya yım çı la rı nın əha li nin 
ümu mi sa yı na nis bə tin də də dün-
ya nın bir çox öl kə lə rin dən ön də dir.

Bu gün müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti hü qu qi-de mok ra tik döv lət 
qu ru cu lu ğu yo lu ilə da ha par laq 
gə lə cə yə doğ ru inam la ad dım la yır. 
Azər bay can me diası bu in ki şa fın 
ön sı ra la rın da qə rar tut maq da dır. 

Hazırladı: NƏRİMAN
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İyu lun 22-də Azər bay can mil li 1877-ci il də “Əkin çi” qə ze ti bağ lan-

ilə 1906-cı il, ap re lin 7-də Tifl  is də 
həf tə lik il lüst ra si ya lı ilk Azər bay-

Nəs dəd din” jur na lı 1906-1918–ci 
il lər də Tifl  is də, 1921-ci il də Təb riz-

zə apa rır dı. Bü tün tə qib və təz yiq lə rə 
bax ma ya raq, “Mol la Nəs rəd din”in 
haqq sə si çox keç mə dən Qaf qa zın hü-

  “Mən is tə yi rəm ki, 
jur na list lər lə bi zim 
dost lu ğu muz daimi 
ol sun. Bi lin, mən 
jur na list lə ri hə mi şə 
sev mi şəm”

Hey dər ƏLİ YEV,
Ümum mil li li der

 “Mən is tə yi rəm ki, 
jur na list lər lə bi zim 
dost lu ğu muz daimi 
ol sun. Bi lin, mən 
jur na list lə ri hə mi şə 
sev mi şəm”

Hey dər ƏLİ YEV,
Ümum mil li li der

Hey dər ƏLİ YEV,
Ümum mil li li der

Hey dər ƏLİ YEV,

İn di Azər bay-
can da is tə ni lən 
şəxs özü nə 
mət buat 

ü ç ü n 
ye tə rin cə 
ə l  v e  r i ş  l i 
mü hit ol-
du ğun dan, 
qə zet və 
jur  na l  la -
rın sa yı 
d u r  m a -
d a n 
a r  t ı r . 
Bu gün 
A z ə r  b a y -
can da hər kə-
sin im ka nı var ki, 
onu dü şün dü rən, 
na ra hat edən mə sə lə-
lər ba rə də mü la hi zə lə ri ni 
mət buata çı xar sın. 

1879-cu il də Ha cı Səid Əfən di Ün si- Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 

ümu mi sa yı na nis bə tin də də dün-
ya nın bir çox öl kə lə rin dən ön də dir.

döv lə ti hü qu qi-de mok ra tik döv lət 
qu ru cu lu ğu yo lu ilə da ha par laq 
gə lə cə yə doğ ru inam la ad dım la yır. 
Azər bay can me diası bu in ki şa fın 
ön sı ra la rın da qə rar tut maq da dır. 

“Əkinçi”dən 
başlayan çətin 
və şərəfli yol

140 yaşlı Azərbaycan mətbuatı



Era mı zın VI əs rin də Ba kı ar tıq in ki şaf 
et miş şə hər ki mi, döv lət çi lik lə bağ lı la zı-
mi inf rast ruk tu ra ma lik idi. Ke çən əsr də 
Ba kı nın İçə ri şə hər əra zi sin də apa rı lan 
ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı aş kar edi lən 
mad di-mə də niy yət qa lıq la rı, ay rı-ay rı ti-
kin ti ele ment lə ri sik kə zər bi ki mi va cib 
bir işin hə ya ta ke çi ril mə si üçün bu ra da 
mün bit zə min ya ran dı ğı nı bir da ha sü bu-
ta ye ti rir.

Ba kı zərb xa na sı nın ilk məh sul la rı-
nın üzə rin də qə dim pəh lə vi əlifb  a sın da 
Baq van və ya xud Ba qa van mo noq ra mı 
zərb edi lib. Azər bay ca nın nu miz mat ali-
mi Ə.Rə cəb li bu yer adı nın məhz Ba kı ya 
aid ol ma sı nı ötən əsr də İçə ri şə hər də aş-
kar olu nan sik kə də fi  nə si nə əsa sən sü but 
edib. Baq va nın adın dan zərb edi lən gü-
müş drax ma lar, eh ti mal ki, im pe ri ya nın 
bü tün əra zi sin də tam hü quq lu tə da vül 
va si tə si ki mi qə bul edil miş di.

Qaf qaz Al ba ni ya sı döv rün də Pay ta ka-
ran ad lı vi la yə tin tər ki bin də olan bu şə hər 
haq qın da an tik döv rün ta nın mış alim lə-
ri nin əsər lə rin də müəy yən mə lu mat-
lar var.

An tik döv rün əv vəl lə rin dən 
Pont-Xə zər də ni zi-Hin dis tan 
ti ca rət yo lu nun üs tün də yer-
lə şən Ba kı dün ya iq ti sa di 
mü na si bət lə rin də mü hüm 
st ra te ji möv qe də idi. Bu sə-
bəb dən İçə ri şə hər əra zi sin-
dən ta pıl mış dün ya mo ne tar 
sis te mi nin ən qə dim nü mu-
nə lə ri- Ma ke do ni ya lı İs kən də-
rin adın dan zərb edi lən drax ma, 
tet rad rax ma və obol lar, Se lev ki lə rin 
sik kə nü mu nə lə ri, Yu nan-Bakt ri ya-
nın, Soq diana nın, Pont çar lı ğı nın 
və qə dim dün ya nın di gər ta nın mış 
döv lət lə ri nin rəs mi də yər va hid lə ri 
de yi lən lə rin ba riz nü mu nə lə ri dir.

Ke çən əs rin son la rın da, İçə ri şə hər əra-
zi sin də apa rı lan ar xeolo gi təd qi qat lar nə-
ti cə sin də Mə həm məd məs ci di ya xın lı ğın-
da Əhə mə ni hökm da rı Kserk sin adın dan 
zərb edi lən mis qa rı şıq lı bü rünc - xalkl 
ad lı də yər no mi na lı aş kar edi lib. Bu sik kə 
Azər bay can əra zi sin də aş kar edil miş na-
dir ta pın tı lar sı ra sı na aid dir.

Ye ri gəl miş kən, qeyd et mək la zım dır 
ki, Av ro pa da - qəh rə man lar hökm da rı 
ki mi ta nı nan Kserk sin - Ha şa ya rın adın-
dan əsa sən da xi li ba zar üçün zərb edi lən, 
müasir lek si ko lo gi ya ya uy ğun ola raq xır-
da pul funk si ya sı nı da şı yan ― xalkl ad lı 
sik kə no mi na lı im pe ri ya nın hü dud la rın-
dan kə nar da çox az aş kar edil miş di.

Sik kə nin nu miz ma tik təs vi ri aşa ğı da kı 
ki mi dir: Üz tə rə fi : Kar tu şun da xi li sət-
hin də hökm da rın port re ti uzun saç la rı, 
sa də baş bə zə yi ilə boy nu nun ar xa sın da 
dü yün lən miş şə kil də, düz bi çim li pal tar 
ge yi min də, si nə dən yu xa rı təs vir olu nub. 
Ob raz pro fi l dən sa ğa yö nə lib. Onun ba-
şın dan ar xa tə rəf də ay rı-ay rı işa rə lər eh ti-
mal edi lən qə dim pəh lə vi hərfl  ə ri ilə zərb 
edil miş söz lər, po zul muş və ziy yət də dir. 
Kə nar çər çi və düz xətt   va si tə si ilə ya ra-
dı lıb. Ar xa tə rə fi : Ey ni dairə vi düz xət li 
kar tu şun da xi lin də sa ğa is ti qa mət lə nən 
qə dim gə mi ob ra zı çox mü kəm məl şə kil-
də zərb edi lib.

Xü su-
si ola raq 
qeyd et mək 
la zım dır ki, dün ya 
nu miz ma ti ka el min də 
ey ni tip də olan gə mi ob raz-
la rı sik kə lə rin üzə rin də ilk də fə 
era mız dan əv vəl VIII-VI əsr lər də Ro ma nın 
er kən pul nü mu nə lə ri üzə rin də mü tə xəs sis-
lər tə rə fi n dən araş dı rı lıb. Son ra lar ox şar hər bi 
gə mi ob raz la rı ro ma lı la rın Kar fa gen üzə rin də 
də niz dö yüş lə ri za ma nı gös tər dik lə ri qə lə bə-
lər şə rə fi  nə zərb edil miş di.

İçə ri şə hər dən be lə bir sik kə nin ta pıl ma sı 
qey ri-adi ha di sə de yil. Be lə ki, dün ya şöh rət-
li şərq şü nas M. S. Mar ten əsər lə ri nin bi rin də 
Ba kı nın çox qə dim lər dən pars tay fa la rı nın 
si ta yiş et dik lə ri mü qəd dəs mə kan lar dan bi ri 
ol du ğu nu xü su si qeyd edib. Di gər tə rəf dən, 
İçə ri şə hə rin ən qə dim mə də ni tə bə qə lə rin-
dən aş kar edi lən ta pın tı lar sı ra sın da atəş pə-
rəst lik lə bağ lı mad di mə də niy yət qa lıq la rı nın 
ol ma sı, bu ra da oda si ta yiş lə bağ lı mə bəd lə rin 
möv cud lu ğu və ən önəm li ta ri xi fak tor ki mi, 
Azər bay ca nın qə dim tor paq la rı nın Əhə mə ni-
lər im pe ri ya sı nın tər ki bin də ol ma sı, bu ra nın 
im pe ri ya da xi li iq ti sa di mü na si bət lər də iş ti rak 
et di yi ni bir da ha sü but edir.

Ab şe ron, o cüm lə dən Ba kı to po ni mi-
ni uzun il lər araş dı ran hör mət li alim 
S.Aşur bəy li nin mü la hi zə lə ri nə gö rə, Ba-
qa van – Ba qan yer ad la rı nın hə min əra-
zi də və ona ya xın yer lər də atəş pə rəst lik lə 
bağ lı olub, ey ni mə na nı da şı ma sı ki fa yət 
qə dər fakt lar la sü bu ta ye ti ri lib.

Be lə lik lə, Ba kı əra zi sin də Sa sa ni lər döv-
rün də sik kə zər bi işi nın baş lan ma sı fak tı 
bu cür qə dim pul ba za rı ənə nə si olan bir 
şə hər üçün ye ni lik de yil di. - Baq van ki-
mi ta nı nan yer adı nın sik kə lər üzə rin də 
zər bi Sa sa ni lər döv rün də so na yet mə yib. 
Apa rı lan araş dır ma lar za ma nı bu ba xım-
dan çox ma raq lı fakt lar la rast laş dıq. 

889-cu il də rus nu miz mat-ali mi ba ron V. 
Ti zen qauze nin, sik kə kol lek si ya sı hə vəs ka rı 
A. Ko ma ro vun şərq pul la rı na həsr et dik lə ri 
bir mə qa lə də XIX əs rin son la rın da Za qa ta la 
əra zi sin də aş kar edi lən 687 ədəd sik kə no mi-
na lın dan (on lar dan 463-ü mis, 206-sı gü müş, 
18-i qı zıl) iba rət də fi  nə də ki 3 ədəd mis sik-
kə haq qın da qı sa qeyd lə r var. Hə min il lər də 
müəl lif tə rə fi n dən tə yin edil mə miş mis sik-
kə lə rın də qiq rəs mi əsər də öz ək si ni ta pıb. 

U z u n 
il lə rin təc-

rü bə si nə və el mi 
araş dır ma la ra əsas la na-

raq, eh ti mal edi rik ki, hər 3 mis fu lus Ba-
kı da Hü la ki lər ha ki miy yə ti nin son il lə rin də 
zərb edi lib. Hər 3 sik kə nin üz tə rə fi n də ay-
dın ərəb əlifb  a sı ilə ― Ba qan adı oxu nur.

De mə li, Ba qan-Ba kı yer adı ye ni dən 
mon qol la rın Azər bay can da ha ki miy yə-
ti za ma nı da xi li ti ca rət də is ti fa də olu nan 
fu lus lar da zərb edil miş di. Er kən or ta əsr-
lər də Ba kı nın Şir va nın in ki şaf et miş şə-
hər lə rin dən bi ri ol ma sı haq qın da ta rix də 
ki fa yət qə dər mə lu mat var. Nu miz ma tik 
ba xım dan, İcə ri şə hər dən, ke çən əsr də 
aş kar edi lən sik kə lər sı ra sın da Sa sa ni lə-
rə aid 3 bö yük həcm li də fi  nə məhz qeyd 
olu nan yü zil lik lər də Ba kı nın ti ca rət mü-
na si bət lə ri nin yük sək həd də çat dı ğı nı 
gös tə rir.

El mi ədə biy ya ta əsa sən, ilk küt lə vi ti-
raj lı, çox say lı sik kə lər də fi  nə sta tu su ilə 
era mı zın V-VI əsr lə rin də Azər bay ca-
nın Sa sa ni lər im pe ri ya sı nın tər ki bin də 
ol du ğu za man döv riy yə yə bu ra xı lıb.

Sik kə ta pın tı la rı na əsa sən, Azər bay can-
da və ümu mi lik də, xi la fə tin iş ğal zo na la-
rın da əv vəl ki dövr lə rə aid sik kə lər döv-
riy yə də sax la nıl mış dı. Öl kə mi zin əra zi si 
VII-VIII əsr lər də xə zər lər lə ərəb lər ara-
sın da dö yüş mey da nı na çev ril miş di. Bu 
sə bəb dən də yer li sik kə zər bi işi da yan-
dı rıl mış dı. Bu za man iq ti sa di mü na si-
bət lər də sa sa ni-ərəb sik kə lə rin dən is ti fa-
də edi lir di. İçə ri şə hər əra zi sin dən aş kar 
edi lən Sa sa ni lər za ma nı na aid sik kə də-
fi  nə lə ri nin tər ki bin də bu cür pul lar var. 
Ərəb lər iş ğal la rı so na çat dır dıq dan son ra 
döv lət qu ru cu lu ğu nun əsas at ri bu tu olan 
sik kə zər bi işi nə baş la dı lar. Ba kı əra zi sin-
dən aş kar edi lən, er kən ərəb döv rü nə aid 
sik kə lər dən bir qis mi məhz İçə ri şə hər dən 
ta pı lıb. Ar tıq VIII əs rin son la rın dan baş la-
ya raq Azər bay ca nın sik kə zər bi işi bər pa 
edil miş di. IX-X əsr lər də Azər bay ca nın di-
gər mər kə zi şə hər lə ri ki mi, Ba kı da da sik-
kə zərb edil miş di.

Azər bay can ərəb xi la fə ti nin tər ki bi nə 
da xil ol duq dan son ra Ba kı bir li man şə hə-
ri ki mi fəaliy yət gös tə rir di. Mər kəz ləş miş 
Ərəb xi la fə tin də ey ni çə ki, öl çü, pul va hid-
lə ri nin qə bul edil mə si ilə bü tün im pe ri ya-
nın hü dud la rın da ti ca rət əla qə lə ri nin in ki-
şa fın da, həm çi nin xa ri ci öl kə lər lə iq ti sa di 
mü na si bət lə rin ge niş lən mə sin də heç bir 
prob lem yox idi. Bu za man Azər bay ca nın 
da da xil ol du ğu xi la fə tin ti ca rət əla qə lə ri 
uzaq şi mal öl kə lə ri nə qə dər ya yıl mış dı. 
Gös tə ri lən fakt la rı sü but edən nu miz ma tik 

ma te rial lar sı ra sın da Ar ran şə hər lə-
rin də, o cüm lə dən Ba kı da zərb 

edi lən nə fi s gü müş dir həm lər 
Ru si ya nın şi ma lın da, Al ma-

ni ya da, İs veç də, Nor veç də 
və Bal tik ya ni öl kə lər də kül-
li miq dar da aş kar edi lir.

Xi la fə tin pul-əm təə mü-
na si bət lə ri gü müş dir həm-

lə rə əsas lan sa da, döv lə tin 
güc lən mə si ilə mis fu lus lar 

da xi li, bə zi hal lar da isə xa ri ci 
ba zar la ra çı xa rı lan val yu ta lar sı-

ra sı na qə dər yük sə lir. Bu döv rün 
mis sik kə lə ri iko noq ra fi k, met ro lo-

ji ba xım dan son ra kı za man lar da 
bu ra xı lan ey ni ad lı sik kə lər dən 

çox üs tün ola raq, key fi y yət 
ba xı mın dan da ha uzu nö-
mür lü dür lər. Mis fu lus lar 
is lam döv rü nün əsl mü səl-
man pul la rı dır. Bu və di gər 
sə bəb lər dən ərəb xi la fə ti nin 

mis fu lus la rı ano nim pul lar 
sı ra sı na da xil de yil; çün ki ək-

sər hal lar da be lə sik kə lə rin mö-
hü rün də hökm dar la rın adı (la ko nik 

şə kil də), ti tul la rı, zərb ye ri və ta ri xi gös tə-
ri lir di. O cüm lə dən, Ba kı da qeyd olu nan 
yü zil lik də döv riy yə də olan mis fu lus lar-
da gös tə ri lən de tal lar sı ra sın da zərb ye ri 
Ba kuh, Ba kuy ya ol maq la, on lar xü su si bə-
zək ele ment lə ri çər çi və sin də ha zır la nır dı.

IX əs rin so nu-X əs rin əv vəl lə rin də Ab-
ba si lə rin zəifl  ə mə si nin ilk gös tə ri ci si, ye-
nə də, hər şey dən əv vəl, sik kə zər bi işin-
də özü nü gös tər miş di. Si ya si ba xım dan 
güc lü, əra zi si üç qi tə ni əha tə edən ərəb 
xi la fə ti nin par ça lan ma sı və ye rin də ki çik 
feodal döv lət lə ri nin ya ran ma sı, əs lin də 
is lam bay ra ğı al tın da bir lə şən döv lət lə-
rin par ça lan ma sı de mək idi. Ye ni ya ra-
nan döv lət lər xa ric də de fak to və de yu re 
ola raq ta nın maq üçün cür bə cür yol la ra əl 
atır dı lar. Azər bay can əra zi sin də ya ra nan 
be lə döv lət lər dən bi ri də Şir van şah lar idi. 
Alim lə rin araş dır ma la rı na gö rə, bu döv-
lə tin ta ri xi VI-XVI əs rin bi rin ci ya rı sı nı, 
yə ni 1000 ilə ya xın bir döv rü əha tə edir.
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Era mı zın VI əs rin də Ba kı ar tıq in ki şaf 

ni uzun il lər araş dı ran hör mət li alim 

zi də və ona ya xın yer lər də atəş pə rəst lik lə 
bağ lı olub, ey ni mə na nı da şı ma sı ki fa yət 

bu cür qə dim pul ba za rı ənə nə si olan bir 

mi ta nı nan yer adı nın sik kə lər üzə rin də 
zər bi Sa sa ni lər döv rün də so na yet mə yib. 
Apa rı lan araş dır ma lar za ma nı bu ba xım-

Ba kı nın şə hər ki mi for ma laş ma sı pro se si nin hə lə an tik dövr dən baş lan ma-
sı, er kən or ta əsr lər də- konk ret ola raq Sa sa ni lər im pe ri ya sı za ma nı tam 
for ma la şa raq bu ra da bu ra xı lan sik kə lə rin hü qu qi sta tus al ma sı ilə dün ya 
ti ca rət mü na si bət lə rin də öz ye ri ni tut ma sı mə sə lə si ay dın la  şır.

Azər bay ca nın ən qə dim zərb xa na la rın dan bi ri Ba kı şə hə rin də yer ləş miş di. Ba kı-
da sik kə zər bi nin ta ri xi Azər bay ca nın Sa sa ni lər im pe ri ya sı nın tər ki bin də ol du-
ğu za man dan baş la yır. Be lə ki, ilk də fə Sa sa ni hökm da rı IV Hör mü zün ha ki miy-
yə ti za ma nı Ba kı in ki şaf et miş Şərq şə hər lə ri sı ra sın da sik kə zər bi hü qu qu nu 
əl də et miş di. İm pe ri ya əra zi sin də bu sta tu su hər şə hər qa za na bil məz di. Bu nun 
üçün va cib fak tor lar sı ra sın da şə hə rin bey nəl xalq ti ca rət yol la rı nın ya xın lı ğın da 
yer ləş mə si, zər bet mə işi ni im pe ri ya da xi lin də hə ya ta ke çir mək üçün la zı mi ma-
te rial la rın, o cüm lə dən gə rək li xam ma lın ki fa yət qə dər ol ma sı və yer lər də pul 
ça tış maz lı ğı ya ran ma sı nı xü su si qeyd et mək la zım dır.

Apa rı lan araş dır ma lar za ma nı bu ba xım-
dan çox ma raq lı fakt lar la rast laş dıq. 

889-cu il də rus nu miz mat-ali mi ba ron V. 
Ti zen qauze nin, sik kə kol lek si ya sı hə vəs ka rı 
A. Ko ma ro vun şərq pul la rı na həsr et dik lə ri 
bir mə qa lə də XIX əs rin son la rın da Za qa ta la 
əra zi sin də aş kar edi lən 687 ədəd sik kə no mi-
na lın dan (on lar dan 463-ü mis, 206-sı gü müş, 
18-i qı zıl) iba rət də fi  nə də ki 3 ədəd mis sik-
kə haq qın da qı sa qeyd lə r var. Hə min il lər də 

Apa rı lan araş dır ma lar za ma nı bu ba xım-

müəl lif tə rə fi n dən tə yin edil mə miş mis sik-
kə lə rın də qiq rəs mi əsər də öz ək si ni ta pıb. 

Bakı 
zərbxanası
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kar olu nan sik kə də fi  nə si nə əsa sən sü but 
edib. Baq va nın adın dan zərb edi lən gü-
müş drax ma lar, eh ti mal ki, im pe ri ya nın 
bü tün əra zi sin də tam hü quq lu tə da vül 
va si tə si ki mi qə bul edil miş di.

Qaf qaz Al ba ni ya sı döv rün də Pay ta ka-
ran ad lı vi la yə tin tər ki bin də olan bu şə hər 
haq qın da an tik döv rün ta nın mış alim lə-
ri nin əsər lə rin də müəy yən mə lu mat-

An tik döv rün əv vəl lə rin dən 
Pont-Xə zər də ni zi-Hin dis tan 
ti ca rət yo lu nun üs tün də yer-
lə şən Ba kı dün ya iq ti sa di 

sis te mi nin ən qə dim nü mu-
nə lə ri- Ma ke do ni ya lı İs kən də-
rin adın dan zərb edi lən drax ma, 
tet rad rax ma və obol lar, Se lev ki lə rin 
sik kə nü mu nə lə ri, Yu nan-Bakt ri ya-
nın, Soq diana nın, Pont çar lı ğı nın 
və qə dim dün ya nın di gər ta nın mış 
döv lət lə ri nin rəs mi də yər va hid lə ri 
de yi lən lə rin ba riz nü mu nə lə ri dir.

Ke çən əs rin son la rın da, İçə ri şə hər əra-
zi sin də apa rı lan ar xeolo gi təd qi qat lar nə-
ti cə sin də Mə həm məd məs ci di ya xın lı ğın-
da Əhə mə ni hökm da rı Kserk sin adın dan 
zərb edi lən mis qa rı şıq lı bü rünc - xalkl 
ad lı də yər no mi na lı aş kar edi lib. Bu sik kə 
Azər bay can əra zi sin də aş kar edil miş na-

Ye ri gəl miş kən, qeyd et mək la zım dır 

Xü su-
si ola raq 
qeyd et mək 
la zım dır ki, dün ya 
nu miz ma ti ka el min də 
ey ni tip də olan gə mi ob raz-

U z u n 
il lə rin təc-

rü bə si nə və el mi 
araş dır ma la ra əsas la na-

mü na si bət lə rin ge niş lən mə sin də heç bir 
prob lem yox idi. Bu za man Azər bay ca nın 
da da xil ol du ğu xi la fə tin ti ca rət əla qə lə ri 
uzaq şi mal öl kə lə ri nə qə dər ya yıl mış dı. 
Gös tə ri lən fakt la rı sü but edən nu miz ma tik 

ma te rial lar sı ra sın da Ar ran şə hər lə-
rin də, o cüm lə dən Ba kı da zərb 

edi lən nə fi s gü müş dir həm lər 
Ru si ya nın şi ma lın da, Al ma-

ni ya da, İs veç də, Nor veç də 

na si bət lə ri gü müş dir həm-
lə rə əsas lan sa da, döv lə tin 

güc lən mə si ilə mis fu lus lar 
da xi li, bə zi hal lar da isə xa ri ci 

ba zar la ra çı xa rı lan val yu ta lar sı-
ra sı na qə dər yük sə lir. Bu döv rün 
mis sik kə lə ri iko noq ra fi k, met ro lo-

ji ba xım dan son ra kı za man lar da 
bu ra xı lan ey ni ad lı sik kə lər dən 

çox üs tün ola raq, key fi y yət 
ba xı mın dan da ha uzu nö-
mür lü dür lər. Mis fu lus lar 
is lam döv rü nün əsl mü səl-
man pul la rı dır. Bu və di gər 
sə bəb lər dən ərəb xi la fə ti nin 

mis fu lus la rı ano nim pul lar 
sı ra sı na da xil de yil; çün ki ək-

sər hal lar da be lə sik kə lə rin mö-
hü rün də hökm dar la rın adı (la ko nik 

şə kil də), ti tul la rı, zərb ye ri və ta ri xi gös tə-
ri lir di. O cüm lə dən, Ba kı da qeyd olu nan 
yü zil lik də döv riy yə də olan mis fu lus lar-
da gös tə ri lən de tal lar sı ra sın da zərb ye ri 
Ba kuh, Ba kuy ya ol maq la, on lar xü su si bə-

zərbxanasızərbxanası



***
Bir qrup ta rix çi ilə Qu sa ra yol la-

nı rıq. Ha va nın is ti ol ma sı yol yor-
ğun lu ğu mu zu bir qə dər ar tır sa da, 
tür bə yə ça tar-çat maz hər şey unu-
dul du. Pay tax tın bür kü sün dən 
xey li uzaq laş ma ğı mı za bax ma ya-
raq, Qu sa rın sə rin ha va sı ci yər lə-
ri mi zə dol ma dı, am ma əvə zin də 
tür bə nin ət ra fın da kı qə ri bə, qey ri-
adi xoş ab-ha va kön lü mü zü-gö zü-
mü zü ox şa dı. Öz adım dan de yim 
ki, zi ya rət gah ki mi get di yim yer lə-
rin heç də ha mı sın da be lə xoş ov-
qat da ol mu ram. İçə ri da xil ol duq. 
Mə za rın üs tü nün xal ça ilə ör tü lü 
ol ma sı na təəs süfl  ən dim; bu ra da 
uyu yan şəxs haq qın da mə lu mat, 
gü man ki, elə baş da şı nın üzə rin-
də ola caq dı. Bu gün lər də öv li ya 
sa yı lan adam lar dan bi ri nin məq-
bə rə si ni zi ya rət edər kən, onun ulu 
ba ba sın dan tut muş kö tük cə lə ri nə 
qə dər - hər bi ri nin şə kil lə ri nin zi-
ya rət ga hın di var la rın dan asıl dı ğı-
nı xa tır la dım. Am ma biz bu ra da, 
ta ri xi şəx siy yət lə ri miz dən bi ri olan 
Şeyx Cü ney din nəin ki özü nə, heç 
ta rix yaz mış nə və lə ri nə - Şah İs ma-
yıl Xə taiyə, Şah Ab ba sa aid bir cə 
ni şa nə yə be lə rast gəl mə dik. Ayaq 
bas dı ğı mız tor paq dan tut muş, al-
dı ğı mız ha va ya qə dər - hər şey 
san ki nə sə de yir di bi zə. Hətt  a iri 
bu daq la rın dan bi ri qu ru muş, niy-
yət edi lə rək hər ye rin dən bir par-
ça əs gi, ip, sap asıl mış qo ca çi nar 
da, hə yət də ki köh nə mə zar lıq da-
kı baş da şı la rı da da nı şır dı. Bir cə 
rü tu bət dən nəm çək miş ta van və 
di var lar ada mın üs tü nə gə lir di. 
Qa pı dan çı xıb dar, ya rı qa ran lıq 
pil lə lər lə ikin ci mər tə bə də ki hüc-
rə yə qalx dıq.

***
1447-1460-cı il lər də ya şa mış 

Şeyx Cü neyd, Sə fə vi lər tə ri qə ti nin 
baş çı sı İb ra him və fat edən dən son-
ra ata sı nın ye ri nə ke çir. Xa tır la dım 
ki, Cü ney din oğ lu Şeyx Hey dər 
Şah İs ma yıl Xə tainin ata sı idi.

XV əs rin əv vəl lə rin də Azər bay can 
əra zi sin də, Kür ça yı nın cə nu bun da 
Qa ra qo yun lu, şi ma lın da isə Şir van-
şah lar döv lət lə ri möv cud idi. Sə fə vi-
lə rin ida rə et dik lə ri müs tə qil Ər də bil 
şeyx li yi isə əv vəl lər ru ha ni ha ki miy-
yə tə nə za rət et sə də, son ra dan şeyx-
lər si ya si ha ki miy yə tə id dia et mə yə 
baş la yır lar. Bu vax ta qə dər Ər də bil 
şeyx lə ri si ya sət lə ma raq lan maz, yal-
nız di ni iş lər lə məş ğul olar dı lar. La-
kin Cü ney din məq sə di döv lət qur-
maq idi. Be lə lik lə də, o, ət ra fın da 
top la nan mü rid lə ri si lah lan dı ra raq 
mü ha ri bə yə ha zır la şır. Şeyx Cü-
neyd, XV əs rin ikin ci ya rı sın da Qa ra-
qo yun lu döv lə ti nin tə nəz zü lün dən 
is ti fa də edə rək, çər kəz lər lə mü ha ri bə 
et mək bə ha nə si ilə, öz qo şu nu nu Şir-
va na ye rit mək qə ra rı na gə lir.

 Şir van şah I Xə li lul lah Qa ra-
qo yun lu hökm da rı Ca han şah la, 
Şeyx Cü ney də qar şı itt  i fa qa gi rir. 
1460-cı il də Sa mur ça yı sa hi lin də 
baş ver miş dö yüş də Şeyx Cü ney-
din or du su məğ lub edi lir, özü isə 
öl dü rü lür və ya xın lıq da kı Həz rə 
kən din də dəfn edi lir. 

Diq qət çə kən mə qam lar dan bi ri 
də Cü ney din ölü mü ilə bağ lı müx-
tə lif ver si ya la rın səs lən mə si dir.

Mə sə lən, bə zi mən bə lər də Şeyx Cü-
ney din əsir alı na raq Şir van şa hın əm-
ri ilə edam olun du ğu de yi lir. Baş qa 
mən bə lə rə gö rə isə, o, dö yüş mey da-
nın da ox la vu ru la raq öl dü rü lüb.

Di gər bir mən bə də isə de yi lir ki, 
Cü ney din mü rid lə ri onun me yi ti-
ni Sa mu run sağ sa hi li nə ke çi rə rək, 
Gül xan kən din də (in di ki Qu sar ra-
yo nu nun Həz rə kən di) dəfn edib lər.

Səs lə nən mü la hi zə lər dən bi ri də, 
Şey xin öz və siy yə ti nə əsa sən məq-
bə rə ti ki lən yer də dəfn edil mə si dir. 
Eh ti mal la ra gö rə, Sa mux ça yı nın sa-
hi lin də ki Qıp çaq ad la nan yer də Şir-
van şah la dö yüş də ya ra la nan Şeyx 
Cü neyd ölə cə yi ni bi lə rək, və siy yət 
edir ki, onu bir də və yə min dir sin lər 
və də və ha ra da da yan sa, qəb ri ni də 
ora da qaz sın lar. Şey xin min di yi də və 
in di ki tür bə nin yer ləş di yi əra zi də üç 
də fə döv rə vu ra raq da ya nır. Be lə lik-
lə, Cü neyd hə min yer də dəfn olu nur. 

***
Bəs döv lət ya rat maq ar zu sun da 

olan Şeyx Cü neyd bu nun üçün han sı 
ad dım la rı atır? Şiə tə ri qə ti nə qul luq 
edən Qa ra qo yun lu hökm da rı Ca han-
şah Şeyx Cü ney din əmi si Şeyx Cə fə rə 
mü ra ciət edə rək Cü ney din Azər bay-
can dan çıx ma sı na kö mək edir. Be lə lik-
lə, Şeyx Cü neyd, Ana do lu ya gə lə rək 
ora da kı türk man lar ara sın da apar dı ğı 
təb li ğat dan son ra, ət ra fı na xey li mü rid 
top la yır və Qa ra man Bəy li yi nə ke çir. 
Qa ra man bə yi onun tu tul ma sı ba rə də 
əmr ve rir. Məm lük döv lə ti nə sı ğı nan 
Şeyx Cü neyd şiə təb li ğa tı apar dı ğın-
dan, bəy Məm lük sul ta nı nın üzə ri nə 
qo şun gön də rir, la kin dö yüş də məğ-
lub ola raq Ana do lu ya qa çır.

Cü neyd öz döv lə ti ni ya rat maq 
məq sə di lə Şir va nı zəbt et mək fi k ri-
nə dü şür. O, sə fər lə ri bo yu müx tə lif 
öl kə lər dən ba şı na yı ğış mış on min 
tə rəf da rı ilə öl kə ni iş ğal et mək və Şir-
van şah lar tax tı na sa hib ol maq üçün 
Şir va na bas qın edir. Şir van da kı şiə 
tə rəf dar la rı da ona qo şu lur lar. Bu, 
Çər kəz lər lə di ni mü ha ri bə yə baş la-
ma ğa bə ha nə olur. Şeyx Cü ney din 
niy yə ti ni du yan Şirvanşah I Xə li lul-
lah, Qa ra qo yun lu Ca han şa hın yar dı-
mı ilə bö yük qo şun la onun qa ba ğı na 
çı xır. Eh ti mal la ra gö rə, 1460-cı il də 
Sa mur ça yı nın sol sa hi lin də ki Qıp-
çaq kən di nin ya xın lı ğın da baş ve rən 
vu ruş ma da Cü neyd öl dü rü lür.

***
Ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, Ba-

kı Döv lət Uni ver si te ti nin do sen ti 
Kə rəm Məm mə dov yol bo yu Şeyx 
Cü neyd haq qın da bil dik lə ri ni bi-
zim lə pay laş dı: 

- Azər bay can döv lət çi li yi ba-
xı mın dan gənc lə rin bu ra tez-tez 
gəl mə si yax şı olar dı. Ta ri xi şəx-
siy yət lə ri mi zi ta nı ma lı yıq. Bə zən 
de yir lər ki, Cü ney din cə na zə si ni 
apa rıb lar. Elə de yil. Onun mə za rı 
elə bi zim zi ya rət et di yi miz yer də-
dir. 

Kə rəm müəl lim de yir ki, Sə fə vi-
lər haq qın da ya zı lan həd yan la ra, 
Şah İs ma yı la və Şah Ab ba sa qar şı 
apa rı lan əks-təb li ğat kam pa ni ya-
la rı na gö rə təəs süf edir və Şeyx 
Cü ney din döv lət ya rat maq is tə di-
yi ərə fə də Azər bay can da kı si ya si 
və ziy yə tə ay dın lıq gə ti rir:

- 1410-cu il də Qa ra qo yun lu 
döv lə ti ya ran dı. Bu za man Azər-
bay can da əsas rə qib Tey mu ri lər 
döv lə ti idi. Əmir Tey mu run ölü-
mün dən son ra Azər bay can döv-
lət lə ri nin içə ri sin də də bir tə la tüm 
baş la yır. Rəs mi ola raq Azər bay-
ca nın cə nub his sə si o za man Cə-
lairi lər döv lə ti nə ta be idi. Kür dən 
şi mal da kı tor paq lar da Şir van şah-
lar və Şə ki döv lət lə ri, qərb də - bu-
gün kü Do ğu Ana do lu tə rəf də isə 
Qa ra qo yun lu və Ağ qo yun lu bəy-
lik lə ri möv cud idi. Be lə bir feodal 
pə ra kən də lik za ma nı qa za nan 
Qa ra qo yun lu Qa ra Yu sif olur.

O, ilk əv vəl  ard-arda 1406-1408-ci 
il lər də ki dö yüş lər də qə lə bə ça la-
raq Tey mu ri lə ri öl kə dən çı xa rır. 
1410-cu il də Cə lairi lə rin ha ki miy-
yə ti nə son qo yur. Tə bii ki, Qa-
ra qo yun lu la rın apar dı ğı bir ləş-
dir mə si ya sə ti öz müs tə qil li yi ni 
qo ru yub-sax la maq is tə yən Şir van 
şa hı nın xo şu na gəl mir di. Bu na 
gö rə də, Şir van şah İb ra him Şə-
ki ha ki mi Se yid Əh məd və Kart-
li-Ka xet çar lıq la rı ilə bir lə şə rək, 
Qa ra Yu si fə qar şı çı xır. 1412-ci ilin 
okt yabr ayın da Kür ça yı sa hi lin-
də ki dö yüş də Qa ra Yu si fi n qüv-
və lə ri mütt  ə fi q lə ri dar ma da ğın 
edir və əsir gö tü rür. Se yid Əh məd 
və gür cü hökm da rı Kons tan tin 
gür cü si lah daş la rı ilə bir gə edam 
edi lir. Şir van şah İb ra him isə 1500 
İraq tü mə ni bac ve rən dən son ra 
azad edi lir.

***
XV-XVI əsr lə rə aid olan mə-

zar lı ğın qə dim baş da şı la rın da kı 
ya zı la rın üzə rin də bar maq la rı nı 
gəz dir dik cə, ada ma elə gə lir ki, 
əsr dən-əs rə ke çən ta ri xin mə zar-
lıq da “ya şa yan” par ça la rı san-
ki açıq sə ma nın al tın da ya ğış la 
yu yu lub axa caq, gün is ti sin dən 
bu xar la nıb yo xa çı xa caq. Qə dim 
baş da şı la rı nın üzə rin də ki bu ya-
zı la rı qo ru maq üçün hə lə də nə-
sə et mək gec de yil. Ta rix çi lər gah 
bir, gah di gər baş da şı nın ət ra fın da 
fi  kir mü ba di lə si apa rır dı lar. De-
yi lə nə gö rə, hün dür baş da şı lı qə-
bir lər han sı sa məz həb sa hib lə ri nə, 
mö tə bər din adam la rı na məx sus-
dur. Bu nu daş la rın üzə ri nə həkk 
olu nan rəsm lər de yir di. Mə sə lə 
bu ra sın da dır ki, üzə rin də də və və 
hər bi lə va zi mat lar əks olu nan baş-
da şı la rı dö yüş çü yə, əsa, əba, təs-
beh və di gər əş ya lar həkk edi lən 
baş da şı la rı isə sa yı lıb-se çi lən din 
xa dim lə ri nə məx sus dur. Ba la ca 
daş la rın al tın da kör pə lə rin uyu-
du ğu qə naəti nə gəl miş dim. Am-
ma, on lar, dö yüş də şə hid ol muş 
əs gər lə rin mə zar la rı idi.

***
Üs tü bö yük bir gün bəz lə ör tül-

müş tür bə nin qərb qa pı sı üzə rin də 
ərəb di lin də həkk olun muş yed di 
sə tir dən iba rət ki ta bə var. Ki ta bə-
də onu oxu yan hər kəs dən məq-
bə rə də uyu yan şəx sə Al lah dan 
rəh mət di lə mə si is tə ni lir, pey ğəm-
bər lə rə be lə qal ma yan dün ya nın 
fa ni li yin dən söz açı lır, mə zəm mət 
və in cik lik dən uzaq dur maq, xe-
yir xah əməl sa hi bi ol maq töv si yə 
olu nur: 

“Ey bu ki ta bə yə ba xan, Ki ta bə-
nin və onun sa hi bi nin ba ğış lan ma-
sı nı Al lah dan ri ca elə”.

FEYZİYYƏ
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Güclü ordu dövlətçiliyin qarantıdır

***

Hər dən ta ri xi fakt lar haq qın da o qə dər 
fərq li ya naş ma lar or ta ya çı xır, bir-bi ri-
ni tək zib edən fi kir lər bil di ri lir ki, az 
qa lır hə qi qə ti üzə çı-

xar maq üçün özün sehr li bir 
xal ça ta pıb, üs tün də keç mi-
şə uça san. Çox da uza ğa get-
mək is tə mi rəm. Mə sə lən, son 
üç il də Şah İs ma yıl və Sul tan 
Sü ley ma nın mü na si bət lə ri ilə 
bağ lı ge dən mü ba hi sə lər hə lə 
də sən gi mək bil mir. Elə Şah 
İs ma yı lın ba ba sı Şeyx Cü ney-
din ha ra da bas dı rıl ma sı mə-
sə lə si də mü ba hi sə pred me ti-
dir. Bə zi mən bə lər də Şir va na 
hü cu mu za ma nı hə lak ol muş 
bu ta ri xi şəx siy yə tin Qu sa rın 
Həz rə kən din də dəfn olun ma-
sı bil di ril sə də, son ra lar onun 
baş qa ye rə kö çü rül dü yü de-
yi lir. Am ma tə bii ki, həm və-
tən lə ri miz və xa ri ci tu rist lər 
Şey xin qəb ri ni zi ya rət et mək 
üçün Həz rə yə üz tu tur lar.

ər dən ta ri xi fakt lar haq qın da o qə dər 
fərq li ya naş ma lar or ta ya çı xır, bir-bi ri-
ni tək zib edən fi kir lər bil di ri lir ki, az 

Şeyx Cüneyd türbəsi - 
daşlaşan tarix



İbn Xəl dun ərəb dir mi?
Hə ya tı haq qın da ən eti bar lı mən-

bə özü nün yaz dı ğı av to bioq ra fi k 
“Ət-Tə rif” əsə ri dir. Bu əsər də onun 
hə ya tı na aid müx tə lif mə sə lə lər ət-
rafl  ı şə kil də qə lə mə alı nıb. An caq 
əsər də İbn Xəl du nun şəx si hə ya tı və 
ailə si ba rə də çox az mə lu mat var.

O, 1332-ci il də Tu nis də do ğu lub. 
Gə lə cək fi  lo so fun ailə si Ən də lus da 
önəm li döv lət və zi fə lə rin də ça lı şıb. 
On lar XIII əs rin or ta la rın da Ən də-
lu sun Kas ti li ya kra lı III Fer di nand 
tə rə fi n dən ələ ke çi ril mə sin dən son-
ra Tu ni sə kö çüb lər. Bun dan son ra 
ata sı və ba ba sı si ya si fəaliy yət dən 
çə ki lib lər. İbn Xəl du nun qar da şı nın 
isə çox fa ciəvi ta le yi olub. Öz döv-
rü nə gö rə ta nın mış ta rix çi olan bu 
gənc sa ra yın rəs mi ta rix çi si ol maq 
is tə di yi üçün bu iş də ça lı şan baş qa 
bir ta rix çi tə rə fi n dən qət lə ye ti ri lib. 

Keç mi şin dən bəhs edər kən İbn 
Xəl dun qeyd edir ki, əs li  Mə həm-
məd pey ğəm bə rin döv rün də ki 
yə mən li ərəb qə bi lə lə rin dən olan 
Həd rə mu ta qə dər ge dib çı xır. Ailə-
si is la mi fəth lə rin əv vəl lə rin də İs-
pa ni ya ya gə lib. On lar İs pa ni ya da 
Kar mo na və Se vil ya böl gə lə rin də 
ya şa yıb lar. Ulu ba ba sı Vail ibn Hə-
cər, Mə həm məd pey ğəm bə ri zi ya-
rət edib, onun xe yir-duası nı alıb.

İbn Xəl du nun ailə si VIII əs rin son-
la rın da Yə mən dən Ən də lu sa köç 
edib və qeyd olun du ğu ki mi XII 
əsr də Ən də lu sun Kas ti li ya kra lı III 
Fer di nand tə rə fi n dən ələ ke çi ril mə-
sin dən son ra Tu ni sə yer lə şib. İbn Xəl-
dun əsə rin də soy kö kü nün Vail ibn 
Hə cər dən gəl di yi ni qeyd et sə də, bə-
zi araş dır ma çı lar onun özü nə so sial 
sta tus qa za na bil mək üçün ailə si nin 
kök lə ri ni bu ta nın mış şəx sə bağ la-
dı ğı nı id dia edir. (Hə min dö nəm də 
çox la rı si ya si və so sial nü fuz qa zan-
maq üçün bu yol dan is ti fa də edib).

Baş qa araş dır ma çı la rın fər-
ziy yə lə ri nə gö rə isə İbn Xəl dun 
do ğul du ğu böl gə də ya şa yan bir 
çox in san ki mi bər bər tay fa la rı na 
mən sub dur. On lar bu nu İbn Xəl-
du nun əsər lə rin də bər bər lə rə xü-
su si yer ayır ma sı və on la rı ərəb-
lər lə mü qa yi sə edər kən ərəb lə rə 
qar şı “ti kan lı” söz lər dən is ti fa də 
et mə si ilə əsas lan dı rır. İbn Xəl-
du nun önəm li əsər lə rin dən he sab 
olu nan “Mü qəd di mə”nin ən gö-
zəl tər cü mə çi si ki mi ta nı nan Ro-
sen tal isə ali min kök lə ri ba rə də 
bu qə naət də dir: “Bu in sa nın şəx-
siy yə ti nin for ma laş ma sın da bər-
bər və is pan tə si ri ol sa da, ge niş 
dü şün dük də onun uzaq keç miş-
dən gə lən ərəb kök lə ri nə şüb hə 
edə bil mə rik”.

Və zir nə və si 
İbn Xəl du nun ba ba sı Tu nis də 

Həf si sa ra yın da və zir olub. Ata sı 
Mə həm məd Və bi li is lam el mi və 
ədə biy yat sa hə sin də ta nın mış şəxs 
idi. İbn Xəl dun ilk təh si li ni ata sın-
dan alıb və on dan al dı ğı dərs lər lə 
bir lik də Qu ra nı əz bər lə mə yə baş-
la yıb. O dö nə min məş hur qi raət 
ali mi Şeyx Mə həm məd ibn Bəz-
zal Ən sa ri dən Qu ra nı ərəb di li nin 
yed di ləh cə sin də oxu ma ğı öy rə nib. 
Ədə biy yat sa hə sin də də ata sın dan 
baş qa di gər nü fuz lu şəxs lər dən 
dərs alıb. Onun püx tə ləş mə sin də 
döv rün məş hur alim lə ri nin iş ti rak 
et di yi məc lis lər də eşit dik lə ri nin də 
ro lu olub. O, həm çi nin ri ya ziy yat çı 
və fi  lo sof olan Əl-Əbi li dən ri ya ziy-
yat, mən tiq və fəl sə fə ni öy rə nib.

Bu dö nəm də İbn Rüş-
dün, İbn Si na nın, Fəx-

rəd din Ra zi nin və 
Şə ra fəd din əl-Tu si-
nin əsər lə ri ni oxu-
yub.

Tu nis, 
Mərakeş 

və 
Qranada 

il lə ri 
İbn Xəl-

dun təh si li ni 
ba şa vur-
duq dan son-
ra Tu nis də ki 
Həf si sa ra yın-

da Sul tan Əbu 
İs haq İb ra him 

Əl-Müs tən si rin 
mir zə si olub. 1347-ci 

il də Əbu Hə sən Tu ni si 
iş ğal edən də İbn Xəl dun 

Tu nis dən Mə ra ke şə kö çüb və 
bu ra da Sul tan Əbu İs ha qın is tə yi 

ilə İbn Təf ra qın ya nın da iş lə mə yə 
baş la yıb. Bu dö nəm də hə lə də Mə-

ra keş me mar lı ğı nın ən gö zəl ör-
nək lə rin dən he sab olu nan Əbu 
İna ni yə məd rə sə sin də ya şa yıb. 
Hə min dö nəm də Mə ra ke şin 
sul ta nı olan Əbu İnan Fa riz 

İbn Xəl du nu sul tan fər man-
la rı nı yaz maq və zi fə si nə 

gə tir sə də, bu, gənc İbn 
Xəl du nun adı-

nın sul ta-
na qar şı 
apa rı lan 

i n t  r i  q a -
lar da hal lan-

ma sı nın qar şı-
sı nı ala bil mə yib.

O, 25 ya şı olar kən həbs edi lib və Əbu 
İnan Fa ri zin ölü mü nə qə dər – 22 ay 
həbs də qa lıb. Əbu İnan Fa riz ölən-
dən son ra (1358-ci il də) onun oğ lu tə-
rə fi n dən azad lı ğa bu ra xı lıb. Bu ara da 
İbn Xəl dun sür gün də ya şa yan əmi si 
Əbu Sə lim ilə giz li ra zı lı ğa gə lib. O, 
Əbu Sə lim Mə ra ke şin ida rə çi li yi ni 
ələ ke çir dik dən son ra ka tib və ha kim 
ki mi önəm li və zi fə lər də ça lı şıb.

An caq Əbu Sə li min İbn Xəl du-
nun dos tu olan Ömər ibn Ab dul-
lah tə rə fi n dən dev ril mə sin dən 
son ra onun ümid lə ri pu ça çı xıb. 
Öl kə nin ye ni ha ki mi ona heç bir 
və zi fə ver mə yib və dost la rı nın da 
ona kö mək et mə si ni ən gəl lə yib.

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, İbn 
Xəl dun si ya si fəaliy yə tin dən əl çək-
mə yib, 1362-ci il də Cə bəl lü ta riq bo-
ğa zı nı ke çə rək Qra na da ya gə lib.

Mə ra keş də sür gün də ol du ğu 
za man kö mək et di yi və son ra dan 
Qra na da əmi ri olan V Mə həm məd 
İbn Xəl du nu çox yax şı qar şı la yıb. 
Əmir da ha son ra İbn Xəl du nu 
Se vil ya da kı Ara qon kra lı olan IV 
Ped ro nun ya nı na el çi ola raq, sülh 
mü qa vi lə si bağ la maq üçün gön-
də rib. İbn Xəl dun və zi fə si nin öh-
də sin dən uğur la gə lib. Bu ra da o, 
bir za man lar ailə si nin sür gün də 
ya şa dı ğı ye rin kra lı nı öz bil gi si ilə 
təəc cüb lən di rib və kra lın onun zə-
rər lə ri ni ödə mək və bu ra da ya şa-
maq tək li fi  ni rədd edib.

İbn Xəl du nun Qra na da nı tərk 
et mə si nin sə bə bi ilə bağ lı bir ne çə 
fər ziy yə var. Bun lar dan bi ri nə gö-
rə, İbn Xəl dun Sul tan V Mə həm-
məd lə ya xın mü na si bət də olub və 
onu xə ya lın da kı hökm dar sə viy yə-
si nə gə tir mək üçün ça lı şıb. La kin 
və zir Li sa nəd din ibn Xə tib tə rə fi n-
dən ya ra dı lan ən gəl lər uc ba tın dan 
ora nı tərk edib. Di gər bir fər ziy-
yə də isə İbn Xəl du nun İbn Xə tib lə 
ya xın dost ol du ğu və İbn Xə ti bin 
din siz lik də gü nah lan dı rı lıb daş la-
na raq öl dü rül mə sin dən son ra ora-
nı tərk et di yi bil di ri lir. 

El mi fəaliy yə ti ilə bağ lı 
de yi lən lər

İbn Xəl dun müx tə lif mü tə xəs sis-
lər tə rə fi n dən çağ daş ta ri xin, si ya si 
elm lə rin və so siolo gi ya nın qu ru-
cu su ki mi ta nı nır. Ərəb ədə biy ya-
tı araş dır ma çı la rı, is lam şü nas lar 
əsər lə rin də İbn Xəl du na ge niş yer 
ve rib lər.

A.Fer rey ra və Lud viq Qump lo-
viç ki mi so sioloq lar İbn Xəl du nu 
so siolo gi ya nın ba ni si ki mi təq dim 
edir lər. Bə zi qay naq lar da isə ta rix 
so siolo gi ya sı nın, so sial mor fo lo gi-
ya nın, ümu mi so siolo gi ya nın və 
si ya si so siolo gi ya nın ya ran ma sı da 
İbn Xəl du nun adı ilə bağ la nır.

Türk fi  lo so fu Cə mil Me riç isə 
İbn Xəl du nu “öz sə ma sı nın tək ul-
du zu” ad lan dı rır. 

Si ya si port re ti
İbn Xəl du nun ya şa dı ğı il lər Şi-

ma li Af ri ka da qey ri-sa bit li yin 
hökm sür dü yü bir dö nəm idi. İbn 
Xəl du nun si ya si fəaliy yə ti ni də-
yər lən di rən və özü də Mi sir də ha-
kim lik et miş Mə həm məd Ab dul-
lah İnan öz əsər lə rin də onun bə zi 
xü su siy yət lə rin dən bəhs edir: “İbn 
Xəl dun bir op por tu nist idi. Hər ça-
rə yə baş vu ra raq für sət qa zan ma-
ğı ba ca rır dı və qar şı sı na qoy du ğu 
məq səd onun gö zün də bü tün ça rə-
lə ri tə mi zə çı xa rır dı”.

Ro sen tal da İbn Xəl du nun si ya si 
fəh mi ba rə də ya zı lan la rı təs diq lə-
yir: “Bü tün da hi in san lar ki mi İbn 
Xəl du nun da dav ra nış la rı və hə rə-
kət lə ri çox ayıq idi. Hər im kan və 
hər yol ona gə rək li və do la yı sı ilə də 
haq lı gö rü nür dü. O, bö yük fəhm lə 
öz məq sə di nə doğ ru ge dir di.

Ölü mü
Öm rü nün son il lə ri ni si ya sət dən 

uzaq – sırf elm lə məş ğul ola raq ke-
çi rən İbn Xəl dun bu dövr də Hi caz, 
Qüds və Su ri ya ya sə ya hət edir. O, 
Su ri ya da olar kən bu öl kə ni iş ğal 
edən Əmir Tey mur la gö rü şür. İbn 
Xəl du nun döv lət çi lik, si ya sət və 
ic ti mai elm lər lə bağ lı fi  kir lə ri Tey-
mu run çox xo şu na gə lir. Tey mur 
onu sa ra yı na də vət edir. La kin si-
ya si int ri qa lar dan kə nar hə yat ya-
şa maq is tə di yi ni de yən fi  lo sof bu 
tək lif dən im ti na edir, Qa hi rə yə 
qa yı dır və 1406-cı il də ora da və fat 
edir. 

MÖVLUD
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İbn Xəl dun ərəb dir mi?

Şərq dün ya sı nın bö-
yük fi lo so fu İbn Xəl-
dun (tam adı: Əbu 
Zeyd Əb dür rəh man 

ibn Mə həm məd ibn əl 
Həd ra mi) bü tün dün ya da 
so siolo gi ya nın və iq ti sa-
diy ya tın də rin bi li ci lə rin-
dən he sab edi lir. O, döv lət 
xa di mi və ta rix çi ki mi də 
məş hur dur.
İbn Xəl dun nü fuz lu bir ailə-
nin öv la dı ol du ğu üçün yax şı 
təh sil alıb. Tu nis də, Mə ra keş-
də döv lət və zi fə lə rin də xid mət 
et dik dən son ra Qra na da və Mi-
sir də ça lı şıb. Şi ma li Af ri ka nın o 
vaxt kı qey ri-sa bit, int ri qa lar la do-
lu si ya si qu ru lu şu İbn Xəl du nun 
iki il həbs də yat ma ğı ilə nə ti cə lə-
nib.

Onun yed di cild lik dün ya ta ri xi, 
“Ki ta bul-İber” ki mi əsər lə ri Os-
man lı ta rix şü nas lı ğı na də rin tə sir 
gös tə rib. Bir çox Os man lı ta rix çi-
si Os man lı döv lə ti nin yük sə li şi ni 
və tə nəz zü lü nü bu ali min nə zə riy yə-
lə ri ilə əsas lan dı rıb.

İbn Xəl dun Av ro pa ta rix çi lə ri tə rə fin dən XIX 
əsr də kəşf edi lib. İn gi lis ta rix çi si Ar nold 
Co zef Toyn bi Xəl du nu bü tün dövr lə rin 
ən bö yük ta rix çi-fi lo so fu ad lan dı-
rıb.

Bu dö nəm də İbn Rüş-
dün, İbn Si na nın, Fəx-

rəd din Ra zi nin və 
Şə ra fəd din əl-Tu si-
nin əsər lə ri ni oxu-

Tu nis, 
Mərakeş 

və 
Qranada 

il lə ri 
İbn Xəl-

dun təh si li ni 
ba şa vur-
duq dan son-
ra Tu nis də ki 
Həf si sa ra yın-

da Sul tan Əbu 
İs haq İb ra him 

Əl-Müs tən si rin 
mir zə si olub. 1347-ci 

il də Əbu Hə sən Tu ni si 
iş ğal edən də İbn Xəl dun 

Tu nis dən Mə ra ke şə kö çüb və 
bu ra da Sul tan Əbu İs ha qın is tə yi 

ilə İbn Təf ra qın ya nın da iş lə mə yə 
baş la yıb. Bu dö nəm də hə lə də Mə-

ra keş me mar lı ğı nın ən gö zəl ör-
nək lə rin dən he sab olu nan Əbu 
İna ni yə məd rə sə sin də ya şa yıb. 
Hə min dö nəm də Mə ra ke şin 
sul ta nı olan Əbu İnan Fa riz 

İbn Xəl du nu sul tan fər man-
la rı nı yaz maq və zi fə si nə 

gə tir sə də, bu, gənc İbn 
Xəl du nun adı-

nın sul ta-
na qar şı 
apa rı lan 

i n t  r i  q a -
lar da hal lan-

ərq dün ya sı nın bö-
yük fi lo so fu İbn Xəl-
dun (tam adı: Əbu 

dən he sab edi lir. O, döv lət 
xa di mi və ta rix çi ki mi də 

İbn Xəl dun nü fuz lu bir ailə-
nin öv la dı ol du ğu üçün yax şı 
təh sil alıb. Tu nis də, Mə ra keş-
də döv lət və zi fə lə rin də xid mət 
et dik dən son ra Qra na da və Mi-
sir də ça lı şıb. Şi ma li Af ri ka nın o 
vaxt kı qey ri-sa bit, int ri qa lar la do-
lu si ya si qu ru lu şu İbn Xəl du nun 
iki il həbs də yat ma ğı ilə nə ti cə lə-

Onun yed di cild lik dün ya ta ri xi, 
“Ki ta bul-İber” ki mi əsər lə ri Os-
man lı ta rix şü nas lı ğı na də rin tə sir 
gös tə rib. Bir çox Os man lı ta rix çi-
si Os man lı döv lə ti nin yük sə li şi ni 
və tə nəz zü lü nü bu ali min nə zə riy yə-

İbn Xəl dun Av ro pa ta rix çi lə ri tə rə fin dən XIX 
əsr də kəşf edi lib. İn gi lis ta rix çi si Ar nold 
Co zef Toyn bi Xəl du nu bü tün dövr lə rin 
ən bö yük ta rix çi-fi lo so fu ad lan dı-

Bu dö nəm də İbn Rüş-
dün, İbn Si na nın, Fəx-

rəd din Ra zi nin və 
Şə ra fəd din əl-Tu si-
nin əsər lə ri ni oxu-
yub.

Tu nis, 
Mərakeş 

Qranada 

İbn Xəl-
dun təh si li ni 
ba şa vur-
duq dan son-
ra Tu nis də ki 
Həf si sa ra yın-

da Sul tan Əbu 
İs haq İb ra him 

Əl-Müs tən si rin 
mir zə si olub. 1347-ci 

il də Əbu Hə sən Tu ni si 
iş ğal edən də İbn Xəl dun 

Tu nis dən Mə ra ke şə kö çüb və 
bu ra da Sul tan Əbu İs ha qın is tə yi 

ilə İbn Təf ra qın ya nın da iş lə mə yə 
baş la yıb. Bu dö nəm də hə lə də Mə-

ra keş me mar lı ğı nın ən gö zəl ör-
nək lə rin dən he sab olu nan Əbu 
İna ni yə məd rə sə sin də ya şa yıb. 
Hə min dö nəm də Mə ra ke şin 
sul ta nı olan Əbu İnan Fa riz 

İbn Xəl du nu sul tan fər man-
la rı nı yaz maq və zi fə si nə 

gə tir sə də, bu, gənc İbn 
Xəl du nun adı-

nın sul ta-

i n t  r i  q a -
lar da hal lan-

ərq dün ya sı nın bö-
yük fi lo so fu İbn Xəl-

xa di mi və ta rix çi ki mi də 

İbn Xəl dun nü fuz lu bir ailə-
nin öv la dı ol du ğu üçün yax şı 
təh sil alıb. Tu nis də, Mə ra keş-
də döv lət və zi fə lə rin də xid mət 
et dik dən son ra Qra na da və Mi-
sir də ça lı şıb. Şi ma li Af ri ka nın o 
vaxt kı qey ri-sa bit, int ri qa lar la do-
lu si ya si qu ru lu şu İbn Xəl du nun 
iki il həbs də yat ma ğı ilə nə ti cə lə-

Onun yed di cild lik dün ya ta ri xi, 
“Ki ta bul-İber” ki mi əsər lə ri Os-
man lı ta rix şü nas lı ğı na də rin tə sir 
gös tə rib. Bir çox Os man lı ta rix çi-
si Os man lı döv lə ti nin yük sə li şi ni 
və tə nəz zü lü nü bu ali min nə zə riy yə-

İbn Xəl dun Av ro pa ta rix çi lə ri tə rə fin dən XIX 
əsr də kəşf edi lib. İn gi lis ta rix çi si Ar nold 
Co zef Toyn bi Xəl du nu bü tün dövr lə rin 
ən bö yük ta rix çi-fi lo so fu ad lan dı-

lar da hal lan-
ma sı nın qar şı-

sı nı ala bil mə yib.

O, 25 ya şı olar kən həbs edi lib və Əbu 

lar da hal lan-
ma sı nın qar şı-

sı nı ala bil mə yib.

lar da hal lan-
ma sı nın qar şı-

sı nı ala bil mə yib.

İbn Xəldun -
sosiologiya 

elminin banisi



Cə fər CAB BAR LI

Azər ki no qə dər Azər bay ca nın fəh-
lə-kənd li küt lə lə rin dən azad olan 
ikin ci bir müəs si sə yox dur. Azər-
ki no rəh bə ri ki mə is tə yir sə ina nıb 

iş tap şı rır, tə ki o, azər bay can lı-türk ol ma-
sın. Be lə bir və ziy yə tin nə ti cə sin də Azər ki-
no öz si ma sı nı ta ma mi lə itir miş dir. On il 
ər zin də o bir cə nə fər be lə, türk ope ra to ru 
ye tiş di rə bil mə miş dir və in di yer li kadr la rı 
hər vəch lə uzaq laş dı ra raq öz işi ni bü tün-

lük lə “də vət olun muş mü tə xəs sis lə rin” üzə rin də qu rur. 

  Də vət olun muş mü tə xəs sis lər, 
bir qay da ola raq, zəif dir lər. 
Axı, heç bir təş ki lat öz yax şı iş-
çi lə ri ni əl dən bu rax maz. Bu na 
gö rə də, tam əlil lik və ya ki no 
sə nə tin də sə riş tə siz lik üzün-
dən be kar qal mış iş çi lər də vət 
alır lar.

  Öz sə nə ti ni bil mə mək dən əla-
və, bu iş çi lər, ümu miy yət lə, 
ta nı ma dıq la rı mü hi tə düş dük-
lə ri nə gö rə da ha da çaş baş qa-
lır lar, qı sa bir müd dət içə ri sin-
də iş lə mə li ola caq la rı xal qın 
hə ya tı, şə raiti ilə uy ğun la şa 
bil mir lər və nə ti cə hə mi şə fa-
ciəli olur. Ha ra dan sa də vət 
olun muş re jis sor və akt yor lar 
bir ne çə yüz ma nat pu lu ha-
va yı ye rə xərc lə yə rək çı xıb ge-
dir lər və Azər ki no həm məh-
sul suz, həm də iş çi siz qa lır. Bu 
fa ciə Ümu mitt  i faq İn cə sə nət 
Olim piada sın da (1930-cu il-
də Mosk va da ke çi ril miş SS Rİ 
xalq la rı nın Ümu mitt  i faq İn-
cə sə nət və Teatr Olim piada sı-
red.) bü tün kəs kin li yi ilə üzə 
çıx dı, bu ra da Azər ki no nun 
rüs vay çı lı ğı o də rə cə yə çat dı 
ki, onun il ər zin də bir cə müs-
tə qil fi lm də mey da na çı xa ra 
bil mə di yi mə lum ol du və o, 
Ar men ki no nun qüv və lə ri ilə 
çə kil miş sırf ti ca rət (əs la ya ra-
dı cı lıq de yil) sa zi şi əsa sın da 
xərc lə rin bir his sə si nin Azər ki-
no tə rə fi n dən ödə nil mə sin dən 
baş qa, Azər ki no ilə heç bir əla-
qə si ol ma yan “Vul kan da ev” 
fi l mi ilə çı xış et di.

Azər döv lət ki no nun öz işi ni is tis-
na sız ola raq Azər bay ca na kə nar-
dan gəl miş, ha zır kadr lar la apar-
maq me to du biabır çı bir tərz də 
ifl  a sa uğ ra mış dı və son za man lar 
ağır lıq mər kə zi nin yer li iş çi lər dən 
irə li sü rü lən qüv və lər üzə ri nə ke-
çi ril mə si üçün cəhd lər gös tə ri lir di. 
La kin onun va ri si olan Azər ki no 
bu ye ni (və şüb hə siz ki, da ha doğ-
ru) yo lu ləğv et mə yi la zım bil di və 
nəin ki yer li iş çi lə ri cəlb et di, ək-
si nə, on suz da say ca çox az olan 
türk lə rin ək sə riy yə ti ni ix ti sa ra sal-
dı (hal-ha zır da Azər ki no nun 125 
iş çi sin dən yal nız 15-i türk dür, on-
la rın da ək sə riy yə ti dül gər dir, kur-
yer dir və s.)

“Bi rin ci kom so mol çu”(“İlk kom so-
mol bri qa da sı” fi l mi-red.) fi l mi üz rə 
Azər ki no nun təş kil et di yi çə ki liş qru-
pu yer li qüv və lə rə eti na sız lıq ba xı-
mın dan bü tün re kord la rı ötüb keç di.

Re jis sor Mosk va dan dır. Özü də ne-
cə!? Heç vaxt, heç yer də heç nə çək-
mə yib. De mək olar ki, elə bü tün qa-
lan la rı ki mi, o da Azər bay can da ilk 
sı naq dan ke çir. Azər ki no nun rəh-
bər lə ri nə sual ve rən də ki, nə üçün 
siz, heç ol ma sa, təc rü bə li, sı nan mış 
iş çi lə ri də vət et mir si niz, on lar heç 
söz lə ri nin fər qi nə var ma dan bil di-
rir lər: “– Gəl mir lər, yol daş! Bir re-
jis sor da bi zə gəl mək is tə mir, ha mı 
iş ba şın da dır. İş çi lər sa rı dan böh-
ran dır, həm də heç bir fab ri ka, heç 
nə yin xa ti ri nə öz re jis so ru nu əl dən 
bu rax mır və Med ved ye vi də yal nız 
ona gö rə də vət et mək müm kün ol-
du ki, o, iş siz idi”. Qə ri bə dir, iş çi lə-
rin ça tış ma dı ğı bir şə rait də bir dən-
bi rə iş siz adam. Və heç bir yer də, 
heç bir vaxt re jis sor ki mi bir fi lm 
də çək mə miş bu iş çi ni də vət edib, 
ona 100 min ma nat lıq iş tap şı rır lar. 
Əs li nə qal sa, o, hətt  a re jis sor de yil, 
re jis sor lar dan bi ri tə yin olun muş-
du, baş re jis sor və zi fə si isə Fro lo va 
(İ.S.Fro lov, ki noope ra tor, 1927-ci 
il də Ba kı ya gə lib. “Se vil”(1928), 
“İlk kom so mol bri qa da sı” fi lm lə-
ri ni çə kib-red.) hə va lə edil miş di. 
Ümu miy yət lə, qə ri bə iş dir. Fro lov 
ope ra tor dur, heç bir vaxt re jis sor 
işi ilə məş ğul ol ma yıb və bu ba rə də 
fi  kir ləş mək də is tə mə yib. La kin gö-
zəl gün lə rin bi rin də onu (özü nün 
söy lə di yi ki mi) Azər ki no nun di rek-
tor la rın dan bi ri ya nı na ça ğı rıb de-
yir: – İvan Ser ge ye viç, siz al tı ay dır 
ki, biz də iş siz gə zir si niz, re jis sor isə 
yox dur, fab ri kin ta ma mi lə da yan-
ma sı da yax şı düş məz. Re jis sor lu ğu 
qə bul edin və bir tə hər işə baş la yın. 

– Axı, mən re jis sor ol ma mı şam, 
özü də, ümü miy yət lə, həm ope ra-
tor, həm də re jis sor işi ni bir yer də 
apa ra bil mə rəm. 

– Ey bi yox, ey bi yox, İvan Ser ge-
ye viç. Siz elə göz dən pər də as maq 
üçün özü nü zü gös tə rin, son ra bir 
adam ta pa rıq. 

Və Med ved ye vi tap dı lar. Onun 
haq qın da isə biz ar tıq da nış mı şıq.

Fab ri ka iş lə yir miş ki mi gö rün-
mə li dir, kim iş lə yir və ne cə iş lə yir 
isə heç də əsas mə sə lə de yil, on suz 
da nə ti cə si hə lə bir il dən son ra mə-
lum ola caq. O vaxt isə ye nə də bir 
şey fi  kir lə şib ta pa rıq. Və za val lı 
İvan Ser ge ye viç is tər-is tə məz işə 
baş la ma lı ol du. Sse na ri üzə rin də 
əv vəl cə üç nə fər lik bir qrup, son ra 
iki nə fər lik baş qa qrup iş lə yir di və 
nə ha yət, köh nə ənə nə yə gö rə, sse-
na ri çi Vi noq rads ka ya də vət olun-
muş du.

Sse na ri üzə rin də be lə əsas lı su-
rət də iş apar dıq dan son ra “Bi rin ci 
kom so mol çu” fi l mi nin çə ki li şi nə 
baş la dı lar. Üç ay ya rım müd də-
tin də fi l min 90 faizi ni çək di lər və 
bir dən da yan dı lar. Ne cə de yər lər, 
löv bər sal dı lar. Nə olub? Sən de-
mə, sse na ri üzə rin də üç qrup və 
hətt  a məş hur sse na ri çi iş lə di yi nə 
bax ma ya raq, on da bə zi yan lış lıq-
lar aş kar olu nub. Bi rin ci si, bu üç 
qru pun heç bi rin də bir nə fər də 

tür kün ol ma ma sı be lə bir nə ti cə yə 
gə ti rib çı xart dı ki, sse na ri ni tə sa dü-
fən mi, ya qəs dən mi oxu yan elə ilk 
türk, də qiq de sək, Əli Məm mə dov 
türk qa dı nı nı sse na ri də nə zər də 
tu tu lan şə kil də çək mə yi “qa da ğan 
et di”. Fil min qu ru luş çu la rı be lə cə 
də bil dir di lər. Bu bi rin ci də fə de-
yil. Bu ey ni bir prin si pial səh vin 
bəl kə ar tıq on lar la də fə tək ra rı dır. 
Mə sə lə bu ra sın da dır ki, Azər ki no 
yer li qüv və lər lə sse na ri ha zır la maq 
üzə rin də iş lə mir və yal nız də vət 
olu nan la ra ümid bağ la yır, on lar isə 
yer li hə yat la ta nış ol ma dıq la rın dan 
türk ki şi si və ya qa dı nı haq qın da 
hər cür uy dur ma lar ya zır lar, son-
ra da sse na ri ni oxu yan elə ilk türk 
bu na eti raz edir və hər şey alt-üst 
olur. “Gi lan qı zı” ilə də ey ni hal baş 
ver miş di. Bu ra da da elə ağ la sığ maz 
cə fən giy yat yaz mış dı lar ki, son ra 
heç cü rə və ziy yət dən çı xa bil mir di-
lər. O vaxt mə sə lə, gə rək ki, yol daş 
R. Axun do vun (Ru hul la Axun dov-
red.) mü da xi lə si ilə həll olun du. 
Elə hə min səhv, ey ni lə “Bi rin ci 
kom so mol çu” fi l min də də tək rar 
olun du. Bun dan baş qa, ümu miy-
yət lə, fi l min ideolo ji ba xım dan heç 
bir tə lə bə ca vab ver mə di yi mə lum 
ol du. İşi bir ay dan ar tıq müd də tə 
da yan dır maq la zım gəl di. On-on 
beş adam “döv lət da yı” nın ci bin-
dən ra hat ca pul ala raq öz lə ri üçün 
boş-be kar gə zir di. Sse na ri üzə rin də 
isə ye ni dən baş qa bir qrup iş lə mə yə 
baş la dı. Və nə ti cə də üç ay ya rı ma 
çə kil miş bü tün ma te rialın güc-bə la 
ilə 35 faizi ni sax la maq müm kün ol-
du, qa la nı isə zi bil qa bı na get di. İşə 
ye ni dən gi riş di lər, son ra nə ola caq, 
mə lum de yil. 

Re jis so ra gəl dik də isə, o, be lə de-
yir:

– Mə ni göz dən pər də as maq, və-
ziy yət dən çıx maq xa ti ri nə qo yub-
lar. Və mən də bu re jis sor ro lun-
dan rəs mən im ti na et mə səm də, 
əs lin də re jis sor ki mi iş lə mi rəm və 
mə nim bü tün işim haqq-he sab la ra 
qol çək mək dən iba rət dir.

Bəs, ey ni bir səh vin tək rar edil-
mə si, yə ni mü hit lə ta nış ol ma yan 
iş çi lə rin, re jis sor la rın, sse na rist lə-
rin və baş qa la rı nın də vət olun ma-
sı, yer li qüv və lə rə eti na sız lıq gös-
tə ril mə si nə ti cə sin də on min lər lə 
ma na tın ha va ya sov rul ma sı na gö-
rə kim ca vab ver mə li dir? 

Ha zır da Azər ki no öz işi ni kö-
kün dən də yiş mək və türk iş çi lə-
ri nə mü ra ciət edə rək, türk hə ya tı, 
mü hi ti ilə ta nış ol ma yan iş çi lər dən 
ya xa qur tar maq əvə zi nə, ta ma mi lə 
baş qa bir is ti qa mət gö tür müş dür, 

Məş hur psi xiatr Lamb ro zo id dia edir ki, da hi lik lə 
də li lik ya na şı ad dım la yır. Aşa ğı da gös tə ri lən fakt-
la rı nə zə rə al saq, bu id dianın yan lış ol ma dı ğı qə-
naəti nə gəl mək olar…

  Ölüm aya ğın da olan Ma ler bö nit qin də ki qram ma tik səhv lə ri dü-
zəl dir di. O, sə lis da nı şa bil mə yən ke şi şin vi da duasın dan da im-
ti na et miş di.

  Kor nel, De kart, Ver gi li, Ad di son, La fon ten, Dray den, Nyu ton, 
Man so ni audi to ri ya qar şı sın da, de mək olar, da nı şa bil mir di lər.

  Da lam ber və Me naj ən əzab lı cər ra hiy yə əmə liy yat la rı nı sa kit 
qar şı la dıq la rı hal da, yün gül cə tən qid dən dəh şə tə gə lir di lər. Aya-
ğı kə si lər kən Lü çio de Lan se val gü lür dü, an caq Jof ruanın tən qi-
di ni oxu yub ağ la yır dı.

  Ha run əl-Rə şi din han sı sa qram ma tik qay da ilə bağ lı onun fi  kir lə-
ri ilə ra zı laş ma dı ğı na gö rə ərəb ali mi Se buy yə dərd dən öl müş dü.

  Ed qar Po ya zar kən ayaq la rı nı so yuq su ya qo yur muş;
  Emil Zol ya isə özü nü stu la bağ la yır mış;
  Fyo dor Dos to yevs ki çar pa yı da uza nıb, üzü nü di va ra tu ta raq dik tə 
edir miş;

  Va si li Şuk şin otaq da əs gər ad dım la rıy la var-gəl edir miş;
  Frid rix Şil ler hə mi şə sto lu nun üs tü nə çü rü müş al ma lar qo yur muş;
  “Ceyn Eyr” ro ma nı nın müəl li fi  Şar lott  a Bron te tez-tez ya zı ma sa-
sın dan ay rı lıb, mət bə xə kar tof tə miz lə mə yə ge dir miş;

  Alek sandr Dü ma (oğul) elə hey ye yir miş;
  Ceyms Har rinq to na elə gə lir di ki, fi  kir lə ri arı və quş şək lin də ağ-
zın dan çı xır və sü pür gə ni gö tü rüb, on la rı qov ma ğa ça lı şır dı.

  Al man bəs tə ka rı Ro bert Şu man da dörd ya şın da də li lik əla mət lə ri 
aş kar la nır, 46 ya şın da isə o ağ lı nı ta ma mi lə iti rir. Ona elə gə lir di 
ki, stol lar da nı şır. O, ak kord la ra və mu si qi par ça la rı na çev ri lən 
səs lə ri gö rür dü.

  İtal yan fi  lo sof Ce ro la mo Kar da no ya elə gə lir di ki, onu iz lə yir lər. O 
hə mi şə ye mə yi nə zə hər qa tı la ca ğın dan qor xur du.

  Volf qanq Ama dey Most sart iz lə mə ma ni ya sın dan əziy yət çə kir di 
və ital yan la rın onu zə hər lə mək is tə di yi ni dü şü nür dü.

  Al man fi  lo so fu Ar tur Şo pen hauer ya zır dı: «Da hi lər tək cə dö zül-
məz de yil lər, həm də əx laq sız və za lım dır lar, on lar üçün dost tap-
maq çə tin dir. Fi kir ən gin li yin də tən ha lıq hökm sü rür». Bu nun la 
be lə Şo pen hauerin özü bir qa rı nı vəh şi cə si nə döy müş dü və məh-
kə mə nin hök mü ilə ona ömür lük tə qaüd ödəmə li ol muş du.

  Vun sent Van Qoq sut ka lar la iş lə yir di, ab sen ti (ara ğın nö vü dür) 
su ki mi içir di. O sol qu la ğı nı kə sib, bu şə kil də av to port re ti ni 
çək miş, 37 ya şın da isə in ti har et miş di. Ye ri gəl miş kən, ölü mün-
dən son ra hə kim lər on da 150-dən çox xəs tə li yin ol ma sı haq qın da 
diaq no zu ic ti maiy yə tə təq dim et miş di lər.

  Bəs tə kar Frans Haydn al maz qaş lı üzü yü bar ma ğın da ol ma sa, iş lə-
yə bil mir di – də qi qə ba şı hə min üzü yü diq qət lə nə zər dən ke çi rir di.

  Bir də fə İsaak Nyu ton özü nə yu mur ta bi şir mək is tə yir. Saatı gö-
tü rüb, vax tı fi k sə edir və bir ne çə də qi qə dən son ra gö rür ki, əlin də 
tut du ğu yu mur ta, qa zan da qay na yan sa at dır.

  Al bert Eynş teyn yol da öz dos tu ilə qar şı la şır və onu evə də vət 
edir: «Ax şam bi zə gə lin. Pro fes sor Stim son da ola caq». «S tim son 
mə nəm də!» — dos tu de yir. Ca va bın da Eynş teyn «Ey bi yox dur, 
siz də gə lin» — de yə is rar edir.

  An ton Çe xov gim na zi ya da oxu yar kən iki də fə si nif də qal mış dı.
  Alek sandr Puş kin li sey də çox pis oxu yur du və ri ya ziy yat dərs lə-
rin də ağ la yır dı.

  Lev Tols toy uni ver si tet im ta han la rın da çox lu «1» (ən aşa gı bal) 
qiy mə t al mış dı.

  Al ber Kam yu əsəb xəs tə li yi olan qa dın lar la ev lən mə yə üs tün lük 
ve rir di – onun hər iki ar va dı «bu dün ya nın ada mı» de yil di. Kam-
yu özü də, yum şaq de sək, huş suz adam olub. Bir də fə o, ikin ci 
ar va dı nı do ğum evin dən çı xa rar kən, ye ni do ğul muş əkiz lə ri xəs-
tə xa na da unut muş du.

Hazırladı: NARINGÜL

Ha ra ge dir     Azər ki no?
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yə ni öz iş sis te min də elə də yi şik-
lik lər et miş dir ki, in di Ru si ya, rus 
kənd li lə ri nin hə ya tın dan fi lm lər 
çək mə yə cəhd gös tə rir. Əgər türk 
ol ma yan iş çi lər türk hə ya tı nı çə kə 
bil mir lər sə, çək mə sin lər, heç bu 
işə gi riş mək də la zım de yil. Azər-
ki no nun iş çi lə ri nə ta nış olan hə-
yat dan, yə ni rus hə ya tın dan çək-
mək olar. Qey ri-adi mək təb dir, 
qə ri bə ix ti ra dır. Azər ki no hə mi-
şə lik ola raq özü nü və öz iş çi lə ri ni 

bu lə nə tə gəl miş, ta nış ol ma yan, 
bü tün baş qa ki no təş ki lat la rı nın 
fəaliy yə ti dairə sin dən kə nar da 
qa lan Azər bay can, türk hə ya tı nı, 
türk fəh lə və kənd li lə ri nin qu ru-
cu luq iş lə ri ni və nailiy yət lə ri ni 
əks et dir mək əza bın dan qur tar-
maq yol la rı nı ara yıb tap dı və mə-
sə lə ni həll et di. Ay dın dır ki, bü-
tün ki no təş ki lat la rı baş lı ca ola raq 
içə ri sin də iş lə dik lə ri zəh mət keş-
lə rin hə yat və mü ba ri zə si ni əks 
et di rir di. Türk fəh lə və kənd li lə-
ri Azər ki no nun öh də sin də qa lır. 
La kin Azər ki no bu və zi fə nin öh-
də sin dən gə lə bil mir, çün ki onun 
türk iş çi lə ri yox dur, türk lə ri işə 
cəlb et mək is tə mir və asan bir yo-
la üz tu ta raq öz işi ni, iş çi lə ri nə 
ta nış olan hə ya tın əks edil mə si nə 
yö nəl dir. Bax, elə bu na gö rə də 
“Bi rin ci kom so mol çu”nun ya ra-
dı cı lıq he yə tin də, iki nə fər is tis na 
olar sa, türk yox dur, “re jis sor” (o 
da ki no sə nə tin də iş çi lə rin ça tış-
ma dı ğı bir şə rait də iş siz qal dı ğı-
na gö rə bi zə gəl mə yə ra zı olan 
ye ga nə adam dır) bu ra da ilk də fə 
ola raq as sis tent lik dən əv vəl cə re-
jis sor lar dan bi ri və zi fə si nə irə li 
çə kil miş, fi l mi kor la dıq dan və üç 
ay lıq işi puç et dik dən son ra isə 
qı sa ol sun de yə, sa də cə ola raq, 
re jis sor ad lan ma ğa baş la mış dır. 
La kin akt yor lar da Le ninq rad-
dan, Odes sa dan, - Azər bay can 
və Ba kı dan baş qa, - SS Rİ-nin hər 
bir ye rin dən də vət olu nub lar. Çə-
ki li şə ha zır la nan “Ru si ya məhv 
ol du” fi l min də isə, işə, hətt  a bir 
nə fər ba kı lı nın cəlb edil mə si nə 
bax ma ya raq, ra hat lıq və asan lıq 
na mi nə türk hə ya tın dan da, kən-
din dən də im ti na edi lib.

Əl bətt  ə, heç bir ey bi yox dur ki, o 
da yer li hə ya tı bil mir və türk de yil 
(axı, on suz da fi lm Ni je qo rod hə ya-
tın dan dır), na ra zı lıq do ğu ran yal-
nız odur ki, onun heç vaxt, heç yer-
də ki no ilə heç bir əla qə si ol ma yıb 
və Azər ki no bu işə ya ra yan türk lə-
rin ol ma ma sı üzün dən onu təd ri cən 
re jis sor lu ğa ha zır la ma ğı la zım bi lib.

Biz bəl kə də sus ma ğı da ha mü-
na sib sa yar dıq və hə lə bir on il də 
göz lə yər dik, gö rək nə vaxt Azər-
ki no nun ye ni rəh bər lə ri (bax ma-
ya raq ki, on la rın ki fa yət qə dər ya-
şı var), nə ha yət, bu sa də hə qi qə ti 
ba şa dü şə cək lər ki, bir il li yə və ya 
bir çə ki li şə də vət olu nan qey ri-
türk mü tə xəs sis lər, türk hə ya tı nı 
bil mə dik lə ri nə gö rə bu hə yat dan 
fi lm çə kə bil məz lər və nə “Bi rin-
ci kom so mol çu”, nə də “Ru si ya 
məhv ol du” haq qın da yaz maz dıq. 

Qoy bir ne çə yüz min ma nat da 
Azər ki no nun to yuq kor lu ğu uc ba-
tın dan puç ol sun. Axı, in di yə dək 
yüz min lər lə (bəl kə mil yon lar la) ma-
nat pul itib-ba tıb və or ta da heç bir 
az-çox la yiq li məh sul yox dur. La kin 
bi zi bir şey na ra hat edir: Azər bay can 
ki no sə nə ti ni mə nə vi və təş ki la ti ifl  as 
fak tı qar şı sın da qo ya raq, onu, ümu-
miy yət lə, məhv edən bu prin si pial 
səh vin bü töv lük də tək rar olun ma sı 
təh lü kə si qal maq da dır. 

Bu ya xın lar da Mosk va da ke çi ri-
lən ki no mü şa vi rə si nin nə ti cə sin də 
ye ni iş pla nı tər tib olun muş dur. Bu 
pla na əsa sən, Ba kı da və Azər bay ca-
nın baş qa yer lə rin də bir ne çə ki ne-
ma toq ra fi  ya və ye ni ki no fab rik ti ki-
lə cək dir. Bu nu, əl bətt  ə, al qış la maq 
la zım dır. La kin əgər in di ki ki mi, bu 
ki no fab ri kin də öz iş çi lə ri ol ma ya-
caq sa və müx tə lif ki noeks pe di si ya lar 
üçün kar van sa ra ya çev ri lə cək sə, o 
nə yə gə rək dir? Düz dür, plan da hər 
il Azər ki no nun əmək daş la rı nın sa yı-
nın art ma sı nə zər də tu tu lub. La kin 
bu ra da türk lə rin cəlb edil mə si ba rə də 
bir kəl mə də de yil mir. İş çi lə rin də vət 
olun ma sı ifa də si nin Azər ki no rəh-
bər lə ri nin lek si ko nun da han sı mə na-
nı ver di yi ni biz öz acı təc rü bə miz dən 
çox yax şı bi li rik. Be lə ki, ya ta ma mi-
lə qo ca lıb iş qa bi liy yət lə ri ni itir miş 
adam lar, ya da tə zə cə işə baş-
la yan və hə lə uzun müd dət li 
təh si lə və təc rü bə yə eh ti ya cı 
olan gənc lər – elə məhz bu 
sə bəb lə rə gö rə boş qal mış 
və baş qa heç bir ki no 
təş ki la tı tə rə fi n dən 
qə bul edil mə miş ən müx tə-
lif çe şid li ke çi ci ele ment lər də vət olu-
nur lar. Bi rin ci lər bir müd dət maaş 
ala raq baş la rı nı gir lə yir lər və nə ha-
yət, heç bir iş gör mə dən çı xıb ge dir-
lər. İkin ci lər də biz də müəy yən təc-
rü bə keç dik dən son ra iş lə mək üçün 
öz yer lə ri nə qa yı dır lar. Azər ki no isə 
ye nə də iş çi siz qa lır. Biz hə mi şə Azər-
ki no nu “ha zır iş çi lə ri” də vət et mək 
sis te min dən əl çək mə yə, cid di su-
rət də yer li iş çi lər dən gənc kadr la rın 
ye tiş di ril mə si nə və ha zır lan ma sı na 
baş la ma ğa, “xa ric dən” yal nız yax şı 
və təc rü bə li iş çi lər də vət et mə yə, özü 
də on lar dan ta nı ma dıq la rı mü hi tə 
düş dük lə ri nə gö rə məh sul dar iş lə yə 
bil mə dik lə ri üçün is teh sa lat da de yil, 
yer li kadr la rın ha zır lan ma sın da is ti-
fa də et mə yə ça ğır mı şıq.

La kin Azər ki no nun rəh bər lə-
ri bun dan inad la im ti na edə rək 
QTK-nı ( Döv lət Teatr Kurs la rı 
söz lə ri nin rus di lin də ix ti sar la ya-
zıl mış şək li –red.) tə zə cə bi tir miş 
və heç bir is teh sa lat təc rü bə si keç-
mə yən və son ra dan mə lum ol du-
ğu ki mi, apa ra tı qur ma ğı be lə ba-
car ma yan adam la ra iş ve rir lər. 

Hal-ha zır da da bu xətt  bü töv-
lük lə da vam et di ri lir, yer li kadr lar 
iş dən müm kün qə dər uzaq sax-
la nı lır. Üç-dörd ay əv vəl mət bəə 
çap çı la rı nı irə li çək mək məq sə di 
ilə ki no fab ri kə bir mü rətt  ib – yol-
daş Məm mə do vu gön dər miş di lər. 
Yol daş Məm mə dov fab rik də ki işi 
haq qın da, bax, be lə söy lə yir:

– Bir cə onu bi li rəm ki, hər gün dəh-
liz də, bu fet də otu ru ram, çay içi rəm, 
nərd, şaş ki, şah mat oy na yı ram. Heç 
kim mə nə heç bir iş tap şır mır, la kin 
elə adam lar var ki, mən dən son ra gə-
lib lər və tə yi nat alıb lar. Yal nız bir ne çə 
gün bun dan əv vəl, fab rik də üçay lıq 
boş ve yil lən mə dən son ra, mən mü-
di riy yə tə get dim və tə ləb et dim ki, 
mə ni hər han sı bir işə tə yin et sin lər, 
ya da ge ri yə – “Qırm zı Şərq” mət-
bəəsi nə gön dər sin lər. Bun dan son ra 

mə nə de di lər ki, mə ni “Bi rin ci kom-
so mol çu” qrup pa sı na tə yin edir lər, 
la kin nə vaxt, han sı ix ti sas üz rə, nə 
və zi fə yə – ye nə də bil mi rəm və şaş ki, 
nərd oy na maq da da vam edi rəm.

Azər ki no nun rəh bər lə ri nə sual ve-
rən də: Nə üçün siz də, fab ri kin nəz-
din də yer lə şən mət bəədə dörd mü-
rətt  ib dən (özü də on la rın iki si ye ni cə 
işə gö tü rü lüb) bi ri də türk de yil və 
türk ya zı la rı bu di li bil mə yən lər tə-
rə fi n dən elə təh rif olu nur ki, “gö zəl 
qız lar” – “gö zəl qoz lar” ki mi ya zı lır, - 
on lar ca vab ve rir lər ki, türk mü rətt  ib-
lə ri yox dur. Bu ra da isə türk mü rətt  i bi 
özü üçün gə zir və nərd oy na yır. So-
ru şan da ki, nə üçün siz də türk qa dı nı 
ro lun da türk qa dı nı çə kil mir, de yir lər 
türk qa dın la rı yox dur. La kin elə bu-
ra da ca, fab rik də türk qa dı nı Oru co va 
(Azər ki no nun türk ol ma yan 125 iş çi-
si nin içə ri sin də hə min 15 türk dən bi-
ri, gö zəl akt ri sa) ma ki na çı iş lə yir. Ki şi 
rol la rı na akt yor lar nə üçün Mosk va-
dan, Le ninq rad dan, Xar kov dan də-
vət olu nur sualı na isə heç kəs ay dın 
ca vab ve rə bil mir və di rek tor re jis so-
run, re jis sor ope ra to run, ope ra tor re-
jis so run üs tü nə yı xır və s. və i. a.

Biz ar tıq is teh sa lat dan irə li çə kil-
miş ye ni kadr la rın yal nız nərd oy-
na maq la məş ğul ol duq la rı haq da, 
bə zi QTK mə zun la rı nın apa ra tı be lə 
qu ra bil mə dik lə ri haq da da nış mı şıq. 
Və bun la ra əla və et mək la zım dır ki, 
bü tün bu keç miş acı təc rü bə Azər ki-
no rəh bər lə ri üçün ki fa yət de yil. İn di 
əh va lat tək rar olu nur. Ye ni pla nın hə-
ya ta ke çi ril mə si üçün 6 nə fər QTK-nı 
bi tir miş adam gə ti ri lib. Bi zə təc rü bə li 
iş çi lər, müəl lim lər la zım dır. Bu yol-
daş lar isə hə lə öz lə ri çox ca van dır lar 
və təc rü bə yə, təh si lə eh ti yac la rı var. 
Əgər Azər ki no nun gə lə cək də say ca 
art ma sı da ey ni yol ilə get sə (o isə, 
bü tün əla mət lə rə gö rə, məhz be lə ge-
də cək), şüb hə ola bil məz ki, müəy yən 
vaxt dan son ra biz Azər ki no nun ye ni, 
la kin bu də fə da ha kəs kin və ba ha 
ba şa gə lən uğur suz lu ğu nun və da-
ğıl ma sı nın şa hi di ola ca ğıq. 

Bu ya-
xın lar da 
ke çi ri lən 
O l i m -
p i a d a 
t ə  c i  l i 
müali-
c ə  y ə 
eh ti ya-
cı olan 
bir çox ya-
ra la rın üs tü nü aç-
dı. Olim piada nın nə ti cə lə ri 
is tər teatr, is tər sə də ki no da, baş lı ca sı 
isə Azər ki no nun iş sis te mi nin özün-
də əsas lı dö nüş ya rat ma lı dır. Azər ki-
no nun öz si ma sı yox dur. O, özü nün 
şəx si ya ra dı cı lıq si ma sı nı tap ma lı dır. 
Olim piada nın ye kun ic la sın da F Kon 
(Fe liks Kon – 1925-1930-cu il lər də 
“Kras na ya Zvez da” və “Ra bo ça ya 
qa ze ta”nın baş re dak to ru olub -red.) 
de yir di: Hər şey dən çox on dan eh ti-
yat et mək la zım dır ki, mil li ta ma şa lar 
mil li dil lə rə tər cü mə edil miş rus ta-
ma şa la rı ol ma sın. Mə nim şüb hə lə rim 
doğ rul ma dı, çün ki mil li teatr lar “in cə-
sə nə ti küt lə lə rə” şüarı nı düz gün ba şa 
dü şə rək mil li for ma la rı və mo tiv lə ri 
pro le tar çı məz mun la dol dur du lar...”

Teatr haq qın da de yi lən bü tün 
bu söz lər bü töv lük də mil li ki no ya 
da şa mil edi lə bi lər. 

Yol daş Fe liks Ko nun fi k ri ni in-
ki şaf et di rə rək yol daş Za qars ki 
haq lı ola raq qeyd edir:

“Bu əsas dır - “İn cə sə nə ti - küt lə-
lə rə ”. “An zor” ona gö rə əla ta ma şa 
de yil ki, Tifl  is teat rı Vs. İva no vun 
pye si ni rus di li nə tər cü mə edə rək elə 
pri yom lar ax ta rıb ta pıb ki, on la rın 
qu ru lu şu 1 MXT-ın (Mosk va Bə da ye 
Teat rı –red.) ta ma şa sın da da ha gö zəl 
və is te dad lı çı xıb. Bəl kə də elə hə min 
ta ma şa nı gür cü di lin də E. Pis ka tor 
(Er vin Pis ka tor – al man re jis so ru –
red.) və ya Vs. Me yer xold (Vse vo lod 
Me yer xold – gör kəm li so vet teatr re-
jis so ru –red.) qoy sa idi, bir qə dər də 
ca zi bə li çı xar dı. La kin bu hal da o, əsl 
gür cü ta ma şa sı olar dı mı? Baş qırd 
Döv lət teat rı Ma qo da ve yin qu ru-
lu şun da “Qu zu bu la ğı”nı gös tər di 
və bu ra da dil dən baş qa mil li heç nə 
yox idi. La kin Be lo ru si ya teat rın da 
Ra fals ki nin qoy du ğu hə min pyes 
spe si fi k yə hu di teat rı nın bü tün fərq-
lən di ri ci əla mət lə ri ni özün də cəm-
ləş di rən par laq nü mu nə sa yı la bi lər. 
Bəs, mə sə lə nə də dir?

Mə sə lə on da dır ki, Fe liks Kon mil-
li for ma la ra xü su si mə həb bət bəs-
lə di yi nə gö rə hə yə can lan mır dı, bu 
hə yə ca nın sə bə bi o idi ki, yal nız hə-
min mil li for ma lar va si tə si ilə əsə rin 
məz mu nu nu ən ge niş mil li ta ma şa çı 
küt lə lə ri nə çat dır maq olar. Əs lin də, 
bi zim qar şı mız da kı Le ni nin köh nə 
for ma sı nın və bü tün bol şe vik təc-

rü bə si nin əsas la rı nın hə-
ya ta ke çi ril mə si dir – yal nız 
küt lə lər da xi lin də və yal nız 

küt lə lə rin əliy lə hə ya tın bü-
tün sa hə lə rin də ta ri xi hə rə-
kə tə gə tir mək olar. “An zor”, 
əgər onu gür cü fəh lə və kənd-
li si ba şa düş mə səy di və o, 
bu fəh lə və kənd li nin teatr 
du yu mun dan uzaq ol say dı, 
bir qə pi yə dəy məz di: “Li-
te ra tur na ya qa ze ta, 20 iyun 
1930-cu il, №–30/67/”).

Bü tün bun lar ta ma mi-
lə haq lı ola raq in cə sə nə tin 
xü su si bir nö vü olan və 
fəaliy yət gös tər di yi mil li 
res pub li ka nın zəh mət keş 
küt lə lə ri nin ya ra dı cı lıq 
məh su lu olan ki no ya da 
aid edi lə bi lər. Azər ki-

no nun ye ga nə 
xi las yo-
lu – baş lı ca 
ola raq xid-
mət et dik lə ri 
Azər bay ca-
nın zəh mət-

keş küt lə lə ri nə 
inam sız lıq dan 
im ti na et mə sin də 
və bu əsas küt lə-
nin ya ra dı cı lıq ira-
də si ni və tə biəti ni 
özü nün bü tün işi 
üçün ba zis seç mə-
sin də dir. Bi zim ki-

no fab ri kin qa pı la rı nı aç maq və ora ya 
can lı ya ra dı cı küt lə ni bu rax maq la-
zım dır. Yal nız o, Azər bay can ki no su-
nun əsl si ma sı nı müəy yən ləş dir mə yə 
qa dir dir. Bü tün qa lan lar isə yap ma-
dır, sü ni dir, sur ro qat dır, inan dı rı cı 
de yil və de mə li, bir qə pi yə də dəy-
məz və məh və məh kum dur. Baş qa 
ki no təş ki lat la rı be lə iş lə yir və bi zim ki 
də be lə iş lə mə li dir. Bi zim ki no mu zun 
rəh bər lə ri bu nu nə qə dər tez dərk et-
sə, o qə dər yax şı olar. Və əgər ye nə 
inad kar lıq et mək fi k ri nə düş sə lər, 
çox gü man ki, bu də fə bu, on la rın öz-
lə ri üçün pis qur ta ra caq. Biz isə in di 
xə bər dar lıq edi rik, bi zim ki no yan lış 
yol ilə məh və doğ ru ge dir.

Bakı, 1930

Ha ra ge dir     Azər ki no?
Bu ya xın lar da Mosk va da ke çi ri-

lən ki no mü şa vi rə si nin nə ti cə sin də 
ye ni iş pla nı tər tib olun muş dur. Bu 
pla na əsa sən, Ba kı da və Azər bay ca-
nın baş qa yer lə rin də bir ne çə ki ne-
ma toq ra fi  ya və ye ni ki no fab rik ti ki-
lə cək dir. Bu nu, əl bətt  ə, al qış la maq 
la zım dır. La kin əgər in di ki ki mi, bu 
ki no fab ri kin də öz iş çi lə ri ol ma ya-
caq sa və müx tə lif ki noeks pe di si ya lar 
üçün kar van sa ra ya çev ri lə cək sə, o 
nə yə gə rək dir? Düz dür, plan da hər 
il Azər ki no nun əmək daş la rı nın sa yı-
nın art ma sı nə zər də tu tu lub. La kin 
bu ra da türk lə rin cəlb edil mə si ba rə də 
bir kəl mə də de yil mir. İş çi lə rin də vət 
olun ma sı ifa də si nin Azər ki no rəh-
bər lə ri nin lek si ko nun da han sı mə na-
nı ver di yi ni biz öz acı təc rü bə miz dən 
çox yax şı bi li rik. Be lə ki, ya ta ma mi-
lə qo ca lıb iş qa bi liy yət lə ri ni itir miş 
adam lar, ya da tə zə cə işə baş-
la yan və hə lə uzun müd dət li 
təh si lə və təc rü bə yə eh ti ya cı 
olan gənc lər – elə məhz bu 
sə bəb lə rə gö rə boş qal mış 
və baş qa heç bir ki no 
təş ki la tı tə rə fi n dən 
qə bul edil mə miş ən müx tə-
lif çe şid li ke çi ci ele ment lər də vət olu-
nur lar. Bi rin ci lər bir müd dət maaş 
ala raq baş la rı nı gir lə yir lər və nə ha-
yət, heç bir iş gör mə dən çı xıb ge dir-
lər. İkin ci lər də biz də müəy yən təc-
rü bə keç dik dən son ra iş lə mək üçün 
öz yer lə ri nə qa yı dır lar. Azər ki no isə 
ye nə də iş çi siz qa lır. Biz hə mi şə Azər-
ki no nu “ha zır iş çi lə ri” də vət et mək 
sis te min dən əl çək mə yə, cid di su-
rət də yer li iş çi lər dən gənc kadr la rın 
ye tiş di ril mə si nə və ha zır lan ma sı na 
baş la ma ğa, “xa ric dən” yal nız yax şı 
və təc rü bə li iş çi lər də vət et mə yə, özü 
də on lar dan ta nı ma dıq la rı mü hi tə 
düş dük lə ri nə gö rə məh sul dar iş lə yə 
bil mə dik lə ri üçün is teh sa lat da de yil, 
yer li kadr la rın ha zır lan ma sın da is ti-
fa də et mə yə ça ğır mı şıq.

La kin Azər ki no nun rəh bər lə-
ri bun dan inad la im ti na edə rək 

mə nə de di lər ki, mə ni “Bi rin ci kom-
so mol çu” qrup pa sı na tə yin edir lər, 
la kin nə vaxt, han sı ix ti sas üz rə, nə 
və zi fə yə – ye nə də bil mi rəm və şaş ki, 
nərd oy na maq da da vam edi rəm.

Azər ki no nun rəh bər lə ri nə sual ve-
rən də: Nə üçün siz də, fab ri kin nəz-
din də yer lə şən mət bəədə dörd mü-
rətt  ib dən (özü də on la rın iki si ye ni cə 
işə gö tü rü lüb) bi ri də türk de yil və 
türk ya zı la rı bu di li bil mə yən lər tə-
rə fi n dən elə təh rif olu nur ki, “gö zəl 
qız lar” – “gö zəl qoz lar” ki mi ya zı lır, - 

ba şa gə lən uğur suz lu ğu nun və da-
ğıl ma sı nın şa hi di ola ca ğıq. 

Bu ya-
xın lar da 
ke çi ri lən 
O l i m -
p i a d a 
t ə  c i  l i 
müali-
c ə  y ə 
eh ti ya-
cı olan 
bir çox ya-
ra la rın üs tü nü aç-
dı. Olim piada nın nə ti cə lə ri 
is tər teatr, is tər sə də ki no da, baş lı ca sı 
isə Azər ki no nun iş sis te mi nin özün-
də əsas lı dö nüş ya rat ma lı dır. Azər ki-
no nun öz si ma sı yox dur. O, özü nün 

lu şun da “Qu zu bu la ğı”nı gös tər di 
və bu ra da dil dən baş qa mil li heç nə 
yox idi. La kin Be lo ru si ya teat rın da 
Ra fals ki nin qoy du ğu hə min pyes 
spe si fi k yə hu di teat rı nın bü tün fərq-
lən di ri ci əla mət lə ri ni özün də cəm-
ləş di rən par laq nü mu nə sa yı la bi lər. 
Bəs, mə sə lə nə də dir?

Mə sə lə on da dır ki, Fe liks Kon mil-
li for ma la ra xü su si mə həb bət bəs-
lə di yi nə gö rə hə yə can lan mır dı, bu 
hə yə ca nın sə bə bi o idi ki, yal nız hə-
min mil li for ma lar va si tə si ilə əsə rin 
məz mu nu nu ən ge niş mil li ta ma şa çı 
küt lə lə ri nə çat dır maq olar. Əs lin də, 
bi zim qar şı mız da kı Le ni nin köh nə 
for ma sı nın və bü tün bol şe vik təc-

rü bə si nin əsas la rı nın hə-
ya ta ke çi ril mə si dir – yal nız 
küt lə lər da xi lin də və yal nız 

küt lə lə rin əliy lə hə ya tın bü-
tün sa hə lə rin də ta ri xi hə rə-
kə tə gə tir mək olar. “An zor”, 
əgər onu gür cü fəh lə və kənd-
li si ba şa düş mə səy di və o, 
bu fəh lə və kənd li nin teatr 
du yu mun dan uzaq ol say dı, 
bir qə pi yə dəy məz di: “Li-
te ra tur na ya qa ze ta, 20 iyun 
1930-cu il, №–30/67/”).

Bü tün bun lar ta ma mi-
lə haq lı ola raq in cə sə nə tin 
xü su si bir nö vü olan və 
fəaliy yət gös tər di yi mil li 
res pub li ka nın zəh mət keş 
küt lə lə ri nin ya ra dı cı lıq 
məh su lu olan ki no ya da 
aid edi lə bi lər. Azər ki-

no nun ye ga nə 
xi las yo-
lu – baş lı ca 
ola raq xid-
mət et dik lə ri 
Azər bay ca-
nın zəh mət-

keş küt lə lə ri nə 
inam sız lıq dan 
im ti na et mə sin də 
və bu əsas küt lə-
nin ya ra dı cı lıq ira-
də si ni və tə biəti ni 
özü nün bü tün işi 
üçün ba zis seç mə-
sin də dir. Bi zim ki-

no fab ri kin qa pı la rı nı aç maq və ora ya 
can lı ya ra dı cı küt lə ni bu rax maq la-

Azər ki no?

unudulmuş        dəyərlər



İlk qa ran quş lar
1933-cü ilin 16 no yab rın da SSRİ 

və Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı 
ara sın da dip lo ma tik əla qə lər qu-
rul du. Və de mək olar ki, hə min 
gün dən so vet əks-kəş fi y yat çı la rı 
Mosk va da kı Ame ri ka sə fi r li yi nin 
bi na sı na yol tap ma ğa mün tə zəm 
cəhd lər gös tə rir di lər. 1938-ci il də 
da ha çox NKVD adı ilə ta nı nan 
Xalq Da xi li İş lər Ko mis sar lı ğı nın 
Döv lət Təh lü kə siz li yi baş ida rə si-
nin 2-ci şö bə sin də ça lı şan ca zi bə-
dar qa dın agent lər - on lar əsa sən 
Bö yük Teat rın ba le ri na la rı idi - bir 
sı ra Ame ri ka dip lo mat la rı ilə in-
tim-iş gü zar əla qə lər ya ra da bil-
miş di lər. Bun dan sa va yı, sə fi r li yi 
qo ru yan Də niz pi ya da la rı da su-
yu şi rin rus di li müəl li mə lə rin dən 
iba rət seks-bom ba la ra mün tə zəm 
ola raq ili şib xa ta çı xa rır dı lar. 

Ha va yı “ar vad baz lı ğın” ölü-
sü olan ya del li lə rin qəl bi nin küt-
lə vi şə kil də “bom ba lan ma sı” 
əmə liy yat la rı za ma nı sə fi r li yin 
bağ ça sın da “bağ ban lıq” edən “bi-
zim ki lə rə” mə lum ol muş du ki, 
dip lo ma tik mis si ya nın yer ləş di yi 
bi na la rın üst qat la rı da ha bö yük 
səy lə qo ru nur. Hə min qat lar da 
si ya si şö bə nin, hər bi kəş fi y yat çı-
la rın, şif rə lə mə mü tə xəs sis lə ri nin, 
da xi li təh lü kə siz lik ida rə si nin və 
bir də sə fi  rin ota ğı yer lə şir di.

NKVD-nin hə min qo ru nan zo-
na da din lə mə əmə liy ya tı nın təş ki-
li üçün gös tər di yi cəhd lər 1941-ci 
ilin sent yab rın dan eti ba rən lap 
man ya kal xa rak ter al mış dı. Çün ki 
Təh lü kə siz lik İda rə si nin 5-ci şö bə-
si nin “Star şi na” lə qəb li agen ti be lə 
bir mə lu mat ve rir di ki, ABŞ sə fi r-
li yi nin hər bi ha va qüv və lə ri üz rə 
att  a şe si qis min də ça lı şan dip lo mat 
əs lin də al man ca su su imiş və SS Rİ 
ba rə də məx fi  mə lu mat la rı Hit ler 
Al ma ni ya sı nın əla qə dar or qan la rı-
na ötür mək lə məş ğul imiş...

1943-cü il de kab rın 17-də Be ri ya 
Sta li nə mə ru zə edir ki, uni kal qu ru-
lu şa ma lik olan mik ro fon ar tıq ha-
zır dır və sı naq lar dan mü vəff  ə qiy-
yət lə çı xıb, am ma əmə liy yat da la na 
di rə nib, çün ki Ame ri ka sə fi  ri nin 
iş ota ğı na yol ta pa raq mik ro fo-
nu yer ləş dir mək müm kün ol mur.

Hətt  a hə min ərə fə də NKVD-nin 
sə fi r li yə gi rib-çı xan agent lə ri tə-
rə fi n dən tö rə dil miş yan ğın za-
ma nı be lə, əmə liy yat çı la rın yan-
ğın sön dü rən qi ya fə sin də sə fi r li yə 
gi rə rək tap şı rı ğı ye ri nə ye tir mə si 
müm kün ol ma mış dı. Sə fi r li yin gö-
zət çi lə ri bil di rib lər ki, lap bü tün 
bi na yan sa be lə, içə ri kim sə bu ra-
xıl ma ya caq – bu, Ame ri ka pre zi-
den ti tə rə fi n dən ya saq edi lib!

Sta lin Be ri ya nı diq qət lə din lə-
yib, bı ğal tı gü lüm sün dü və həm-
söh bə ti nə xa tır lat dı ki, “bol şe vik-
lə rin fəth edə bil mə di yi qa la ola 
bil məz”. Son ra isə qəfl  ə tən özü nə 
xas ərk ya na bir tərz lə so ruş du:

- Lav ren ti, sən heç Tro ya atı ba-
rə də nə sə eşit mi sən?

Tro ya atın dan söh bət sa lar kən 
Sta li nin nə yi nə zər də tut du ğu-
nu Be ri ya göy də qap dı. Rəh bər 
din lə mə qur ğu su nun han sı sa bir 
əş ya nın içə ri sin də giz lə dil mə si ni 
nə zər də tu tur du. Am ma bu elə bir 
əş ya ol ma lıy dı ki, sə fi r Har ri man 
onu öz ka bi ne tin də sax la sın...

Su ve nir dü ka nı
...Düz bir saat dan son ra da xi-

li iş lər xalq ko mis sa rı Be ri ya nın 
ota ğı na ağac dan, sü mük və də-
ri dən dü zəl miş təx mi nən iyir-
mi qiy mət li su ve nir gə tir di lər.

On la rın ara sın da ən çox diq qət 
çə kən lə ri qə dim skif dö yüş çü-
sü nün qa ra qı zı la ğa cın dan dü-
zəl miş iri qal xa nı, iki metr lik ma-
mont diş lə ri, çar İkin ci Ni ko la ya 
İs veç kra lı nın ba ğış la dı ğı, fi l sü-
mü yün dən “Eriks son” mar ka lı 
te le fon apa ra tı və bir də fi  lin bal-
dır sü mü yün dən dü zəl miş bir-
metr lik ori ji nal zi bil qa bı idi. Elə 
qa lan su ve nir lər də hər ota ğa bə-
zək ola bi lər di.

Be ri ya bü tün bu əş ya la rı diq-
qət lə nə zər dən ke çir di və məs lə-
hət üçün aka de mik lər Ak sel Ber qi 
və Ab ram İoff  e ni ya nı na ça ğır dı 
- NKVD-nin ope ra tiv-tex ni ki ida-

rə si nin mü tə xəs sis lər qru pu yer 
üzün də ana lo qu ol ma yan bu qur-
ğu nu məhz aka de mik lə rin nə za-
rə ti al tın da dü zəlt miş di lər. 

Dü zəl dil miş din lə mə ci ha zı 
əs lin də pas siv mik ro fon idi: ça-
lış ma sı üçün elekt rik mən bə-
yi nə də eh ti yac yox idi. Onu 
hə min dövr də bəl li olan heç 
bir tex ni ki va si tə ilə aş ka ra 
çı xar maq müm kün de yil-
di. Xır da ca çöm çə quy ru ğu 
xa tır la dan bu qur ğu mik-
ro tez lik li şüa im puls la rı ilə 
iş lə yir di. Siq nal ci ha za ye ti-
şən ki mi, onun re sep tor la rı 
re zo nan sa gə lə rək tit rə mə yə 

baş la yır dı. İn san sə si bu re zo-
nans la rın xa rak te ri ni də yi şir, 

xü su si qur ğu isə bu də yi şik li-
yin şif rə si ni aça raq, onu ye nə də 

səs şək li nə sa lır dı.

Uni kal mik ro fon
Bu mik ro fon nə qə dər is tə sən 

iş lə yə bi lər di. Mik ro dal ğa lı im-
puls la rı “çöm çə quy ru ğa” təx mi-
nən 300 metr ara lı da yer ləş di ril-
miş güc lü ge ne ra tor ötü rür dü. 
Siq na lın qə bu lu, de şif rə olun ma sı 
və maq ni to fon len ti nə ya zıl ma sı-
nı isə elə ge ne ra tor la ey ni xət də 
yer ləş di ril miş baş qa uni kal qur ğu 
hə ya ta ke çi rir di. Ci ha za gön də ri-
lən və on dan qa yı dan siq nal la rın 
kə si şə rək bir-bi ri nə qa rış ma ma sı 
üçün bü tün ci haz lar bə ra bər tə rəf-
li üç bu caq şək lin də yer ləş di ril mə-
li idi.

Ge ne ra tor la mik ro dal ğa lı ak-
ku mul ya tor sə fi r li yin bi na sın dan 
sağ da və sol da yer lə şən çox mər-
tə bə li ya şa yış ev lə ri nin so nun cu 
qat la rın da kı mən zil lər də yer ləş-
di ril miş di. Tə bii ki, or da kı sa-
kin lər baş qa mən zil lə rə kö çü rül-
müş dü lər. Bo şa lan mən zil lə ri isə 
ötü rü cü və qə bu le di ci stan si ya la rı 
iş lə dən NKVD mü tə xəs sis lə ri tut-
muş du. La kin Ame ri ka sə fi r li yi-
nə ba xan ey van lar dan elə əv vəl ki 
ki mi, yu yul muş pal-pal tar ası lır, 
is ti ra hət gün lə ri qa dın lar xal ça-
pa laz çır pa raq Ame ri ka dip lo-
mat la rı nın gö zü nə sö zün hər fi  
mə na sın da toz üfü rür dü lər...

Mİk ro fo nun kod adı “Zla-
toust” idi. Qeyd et mək la zım dır 
ki, nə ci ha zı la yi hə lən di rən lər, 
nə onu bi la va si tə ha zır la yan lar 
bil mir di lər ki, cid di məx fi  lik şə-
raitin də dü zəlt dik lə ri bu mik-
ro fon ha ra da is ti fa də olu na caq. 
Bəl li olan yal nız bu idi ki, ci haz 
SS Rİ-nin təh lü kə siz li yi nə xid mət 
edə cək...

Aka de mik lə rin rə yi
Be ri ya nın ota ğı na ça ğı rı lan aka-

de mik lər ci ha zın bu su ve nir lə rin 
han sı na mon taj edil mə si nin da ha 
məq sə dəuy ğun lu ğu haq da rəy 
ver mə liy di lər. La kin bir də qi qə-
dən son ra alim lə rin iki si də bir 
ağız dan söy lə di lər ki, on la rın ci-
ha zı tək lif olu nan su ve nir lər dən 
heç bi ri nə mon taj olu na bil məz. 
Be ri ya nı ba şa sal dı lar ki, mik ro fo-
nun konst ruk tiv özəl li yi məhz su-
ve ni rin ona uy ğun laş dı rıl ma sı nı 
tə ləb edir. Bu ba xım dan özəl bir 
hə diy yə dü zəl də rək mik ro fo nu 
onun içi nə yer ləş dir mək ba rə də 
qə rar qə bul olu nur. Və hə min hə-
diy yə dü zəl di lir...

Sonu gələn sayımızda

rə si nin mü tə xəs sis lər qru pu yer 

Amerika 
kəşfi yyatını 
başıaşağı 
edən bir 
olayın 
inanılmaz 
tarixçəsi
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 Si zə in di da nı şa ca ğı mız əh va lat SS Rİ 
ad lı ar tıq xə ri tə dən si lin miş əzə mət li 
bir döv lə tin kəş fiy yat ta ri xin də ki ən 
ma raq lı mə qam lar dan dır... 
...Hər şey 1943-cü il də baş la dı. 
Teh ran konf ran sın dan qa yı dan 
ki mi, Sta lin Be ri ya qar şı sın da 
bir və zi fə qoy du: nə yin ba ha-
sı na olur sa-ol sun, Ame ri ka 
sə fi ri Ave rall Har ri ma nın iş 
ota ğı na yol tap maq la zım-
dır! Və... Mosk va da Ame-
ri ka dip lo ma tik mis si ya sı 
rəh bə ri nin iş ota ğın da kı 
din lə mə əmə liy ya tı ca sus-
lu ğun klas si ka sı na çev-
ril di. Əmə liy yat hə ya ta 
ke çi ri lən dən son ra Sta lin 
hə min otaq da qə bul olu-
nan qə rar la rı ABŞ pre zi-
den tin dən tez bi lir di. Uni-
kal qu ru lu şa ma lik din lə mə 
qur ğu su düz 8 il bo yu ame-
ri ka sa ya ğı azad lı ğın sim vo lu 
olan döv lət ger bi nin için dən 
ha di sə lə rə qu laq ve rir di. Nə sə-
fir Har ri man, nə də on dan son ra 
SS Rİ-də Ame ri ka nın dip lo ma tik 
mis si ya sı na rəh bər lik edən da ha 
üç nə fər bil mə di ki, baş la rı nın üs tü-
nü bə zə yən, ba xar kən təm sil et dik lə ri 
döv lə tin əzə mə tin dən zövq al dıq la rı gerb 
əs lin də “Tro ya atı” imiş...

1933-cü ilin 16 no yab rın da SSRİ 
və Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı 

rə si nin mü tə xəs sis lər qru pu yer 
üzün də ana lo qu ol ma yan bu qur-
ğu nu məhz aka de mik lə rin nə za-
rə ti al tın da dü zəlt miş di lər. 

Dü zəl dil miş din lə mə ci ha zı 
əs lin də pas siv mik ro fon idi: ça-
lış ma sı üçün elekt rik mən bə-
yi nə də eh ti yac yox idi. Onu 
hə min dövr də bəl li olan heç 
bir tex ni ki va si tə ilə aş ka ra 
çı xar maq müm kün de yil-
di. Xır da ca çöm çə quy ru ğu 
xa tır la dan bu qur ğu mik-
ro tez lik li şüa im puls la rı ilə 
iş lə yir di. Siq nal ci ha za ye ti-
şən ki mi, onun re sep tor la rı 
re zo nan sa gə lə rək tit rə mə yə 

baş la yır dı. İn san sə si bu re zo-
nans la rın xa rak te ri ni də yi şir, 

xü su si qur ğu isə bu də yi şik li-
yin şif rə si ni aça raq, onu ye nə də 

səs şək li nə sa lır dı.

Uni kal mik ro fon
Bu mik ro fon nə qə dər is tə sən 

iş lə yə bi lər di. Mik ro dal ğa lı im-
puls la rı “çöm çə quy ru ğa” təx mi-
nən 300 metr ara lı da yer ləş di ril-
miş güc lü ge ne ra tor ötü rür dü. 
Siq na lın qə bu lu, de şif rə olun ma sı 
və maq ni to fon len ti nə ya zıl ma sı-
nı isə elə ge ne ra tor la ey ni xət də 
yer ləş di ril miş baş qa uni kal qur ğu 

rə si nin mü tə xəs sis lər qru pu yer 
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ma raq lı mə qam lar dan dır... 
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Teh ran konf ran sın dan qa yı dan 
ki mi, Sta lin Be ri ya qar şı sın da 
bir və zi fə qoy du: nə yin ba ha-
sı na olur sa-ol sun, Ame ri ka 
sə fi ri Ave rall Har ri ma nın iş 
ota ğı na yol tap maq la zım-

den tin dən tez bi lir di. Uni-
kal qu ru lu şa ma lik din lə mə 
qur ğu su düz 8 il bo yu ame-
ri ka sa ya ğı azad lı ğın sim vo lu 
olan döv lət ger bi nin için dən 
ha di sə lə rə qu laq ve rir di. Nə sə-
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mis si ya sı na rəh bər lik edən da ha 
üç nə fər bil mə di ki, baş la rı nın üs tü-
nü bə zə yən, ba xar kən təm sil et dik lə ri 
döv lə tin əzə mə tin dən zövq al dıq la rı gerb 

rə si nin mü tə xəs sis lər qru pu yer 
üzün də ana lo qu ol ma yan bu qur-
ğu nu məhz aka de mik lə rin nə za-
rə ti al tın da dü zəlt miş di lər. 

Dü zəl dil miş din lə mə ci ha zı 
əs lin də pas siv mik ro fon idi: ça-
lış ma sı üçün elekt rik mən bə-
yi nə də eh ti yac yox idi. Onu 

baş la yır dı. İn san sə si bu re zo-
nans la rın xa rak te ri ni də yi şir, 

xü su si qur ğu isə bu də yi şik li-
yin şif rə si ni aça raq, onu ye nə də 

səs şək li nə sa lır dı.

Uni kal mik ro fon
Bu mik ro fon nə qə dər is tə sən 

iş lə yə bi lər di. Mik ro dal ğa lı im-
puls la rı “çöm çə quy ru ğa” təx mi-
nən 300 metr ara lı da yer ləş di ril-
miş güc lü ge ne ra tor ötü rür dü. 
Siq na lın qə bu lu, de şif rə olun ma sı 
və maq ni to fon len ti nə ya zıl ma sı-
nı isə elə ge ne ra tor la ey ni xət də 

rə si nin mü tə xəs sis lər qru pu yer 
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ma raq lı mə qam lar dan dır... 
...Hər şey 1943-cü il də baş la dı. 
Teh ran konf ran sın dan qa yı dan 
ki mi, Sta lin Be ri ya qar şı sın da 
bir və zi fə qoy du: nə yin ba ha-
sı na olur sa-ol sun, Ame ri ka 
sə fi ri Ave rall Har ri ma nın iş 

kal qu ru lu şa ma lik din lə mə 
qur ğu su düz 8 il bo yu ame-
ri ka sa ya ğı azad lı ğın sim vo lu 
olan döv lət ger bi nin için dən 
ha di sə lə rə qu laq ve rir di. Nə sə-
fir Har ri man, nə də on dan son ra 
SS Rİ-də Ame ri ka nın dip lo ma tik 
mis si ya sı na rəh bər lik edən da ha 
üç nə fər bil mə di ki, baş la rı nın üs tü-
nü bə zə yən, ba xar kən təm sil et dik lə ri 
döv lə tin əzə mə tin dən zövq al dıq la rı gerb 

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

Amerika Amerika 
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
1918-ci ilin de kab rın da sə hər tez-

dən za bit As lan Sar ki so vun ko man-
dan lı ğı al tın da və Xos rov İş xa no vun 
kö mə yi ilə əs gər for ma sın da, əlin də 
tü fəng er mə ni ban da la rı Şu şa qə za sı-
nın Qo qa mü səl man kən di ni qə fi l dən 
mü ha si rə yə al mış və elan et miş di lər 
ki, ge ne ral And ra ni kin əm ri nə əsa-
sən, mü səl man kənd li lə ri er mə ni lər 
üçün buğ da, ar pa, mal-qa ra tə da rük 
et mə li, öz si lah la rı nı ver mə li və Er mə-
nis tan Res pub li ka sı nın ha ki miy yə ti ni 
ta nı ma lı dır. Yer li mül kə dar, Qa ra bağ 
xan la rı nın nəs lin dən olan Əsəd ağa 
Ca van şir ca va bın da bil dir miş di ki, 
mü səl man lar Azər bay can Cüm hu-
riy yə ti nin ha ki miy yə ti ni ta nı yır, si la-
hın təh vi li ilə əla qə dar isə dü şün mək 
üçün möh lət is tə nil miş di. Er tə si gün 
Əsəd ağa və oğ lu Sol tan er mə ni lə-
rə ina na raq, si lah la rı nı on la ra təh vil 
ver miş di lər. Bun dan son ra er mə ni lər 
dər hal “qo ca Ca van şi ri və onun oğ lu-
nu, da ha son ra onun qı zı İran bə yi mi, 
qo hu mu Fat ma bə yi mi öl dür dü lər, 
bü tün xid mət çi lə ri, o cüm lə dən İn ci 
İbad qı zı ad lı qa dı nı qət lə ye tir di lər... 
Özü də qətl lər iş gən cə lər lə mü şa yiət 
olu nur du, qa dın la rın me yit lə ri çıl paq 
idi və kə sik ya ra iz lə ri nə ma lik idi”. 
Kənd top atə şi nə tu tu lar kən bir ne çə 
qa dın, o cüm lə dən Ay na Ab bas qu lu 
qı zı və baş qa la rı hə lak ol muş du.

Zən gə zur da er mə ni hö ku mə ti İrə-
van dan pul la tə min olu nan er mə ni 
mil li şu ra sı nı ya rat mış dı. Hə min 
şu ra nın ni za mi his sə lə ri “dinc mü-
səl man kənd lə ri ni atə şə mə ruz qo-
ya raq qı lınc dan ke çi rir di”. 1919-cu 
ilin fev ra lın da er mə ni təm sil çi si nin 
Nax çı van qə za sı nın in gi lis va li si nə 
mə ru zə sin də Azər bay ca nın er mə-
ni tə rə fi  nə şərt lə rin dən da nı şı lır dı. 
Azər bay can tə rə fi  nin ən mü hüm 
tə lə bi er mə ni lə rin ələ ke çir-
dik lə ri və iş gən-
cə ver dik lə ri 
azər bay can lı 
qa dın lar la 
bağ lı idi. 

Er mə ni lər “sa sun lu la rın əlin də olan 
üç yüz mü səl man qa dı nı nı qay tar-
ma lı idi lər”.

FİK-in il lik mə ru zə si nə əsa sən, 
təs bit edil miş di ki, tək cə Zən gə zur 
qə za sı nın 115 kən din də 2276 qa-
dın və 2196 uşaq öl dü rül müş dü. 
Hə min dövr ər zin də 794 qa dın və 
485 uşaq yan dı rıl mış dı.

Er mə ni lər Azər bay ca nın di-
gər böl gə lə rin də, ha be lə Cə nu bi 
Azər bay can da da gö rün mə miş 
vəh şi lik lər tö rət miş di lər. Azər-
bay can xal qı nın cəl la dı olan 
Andra nik öz “kö nül lü” dəs tə si 
ilə Xoy, Ər zin can və Azər bay can 
türk lə ri nin ya şa dıq la rı di gər şə-
hər lə rin əha li si ni ter ro ra mə ruz 
qoy muş du. On lar qa dın la ra di-
van tu tur, iş gən cə ve rir, bir ço xu-
nu zor la yır dı lar.

“Daş nak süt yun” par ti ya sı nın ba-
ni lə rin dən və rəh bər lə rin dən bi ri 
olan Ov. Ka çaz nu ni eti raf edir di ki, 
on lar mü səl man kənd lə ri nə qar şı 
tez-tez “si la ha əl at ma lı, qo şun ye-
rit mə li, da ğıt ma lı və qır ğın tö rət mə-
li olur du lar”. Er mə ni ta rix çi si A.Ka-
rin yan qeyd edir di ki, daş nak la rın 
gə lə cək mil li döv lə tin əra zi si uğ-
run da mü ba ri zə si və onun sər həd-
lə ri ni “yu var laq laş dır ma sı” “Fev ral 
çev ri li şi nin er tə si gü nü” baş la mış dı.

Azər bay can lı lar yax şı təş ki lat lan-
mış er mə ni si lah lı dəs tə lə ri nə la zı mi 
sə viy yə də mü qa vi mət gös tə rə bil mir-
di lər. “İtt  i had” par ti ya sı nın rəh bə ri 
Qa ra bəy Qa ra bə yov ya zır dı ki, “öz 
sa də lövh lü yü və əta lət li li yi ilə mü səl-
man lar hər yer də qə fi l ya xa lan mış dı. 
On lar  mü ha ri bə haq qın da cid di şə kil-
də dü şün mür və onu göz lə mir di lər.

Əgər mü səl man lar düz gün təş kil 
olun muş daş nak qo şun la rı tə rə fi n dən 
özü nün tam məh vi ni ən gəl lə yə bil-
miş di sə, bu na gö rə müs təs na ola raq 
özü nün hər bi əmə liy yat lar da kı tə bii 
qa bi liy yət lə ri nə borc lu ol ma lı dır”.

Ba kı da və Cə nu bi Qaf qa zın di gər 
şə hər və qə za la rın da azər bay can lı 
əha li nin küt lə vi şə kil də qır ğı nı bu 
di yar da bol şe vik lə rin məğ lu biy yə-
ti nin baş lan ğı cı idi. Bu ha di sə lər 
mü səl man əha li si nin bol şe vik lər-
dən tam üz dön dər mə si nə sə bəb 
ol du; so nun cu lar mü səl man la rın 
eti ba rı nı itir miş di lər. Bu da öz növ-
bə sin də bol şe vik lə rin ifl  a sı na və 
1918-ci il iyu lun son la rın da so vet 
ha ki miy yə ti nin sü qu tu na, Ba kı So-
ve ti nin so nu na gə ti rib çı xar mış dı.

Er mə ni lə rin 1918-1920-ci il lər də 
baş la dıq la rı mü na qi şə və azər bay-
can lı la rı küt lə vi şə kil də qır ma la rı 
Azər bay can qa dın la rı ara sın da 
mil li özü nü dər kin fəal laş ma sı və 
kon so li da si ya sı pro ses lə ri nin ka-
ta li za to ru ro lu nu oy na dı. Mil lət-
lə ra ra sı mü na qi şə qa dın la rın və-
tən pər vər lik əh va li-ru hiy yə si nin 
yük səl mə si nə tə kan ver di, on la rı  
möh kəm lən di rə rək  ic ti mai fəaliy-
yət lə ri ni güc lən dir di. Onu da 
qeyd et mək la zım dır ki, er mə ni lər 
XX əsr də hər də fə döv lə tin zəifl  ə-
mə si nə və ya  da ğıl ma sı na gə ti rib 
çı xa ran cid di prob lem lər lə üz lə-
şən də Qaf qaz da azər bay can lı la rın 
əley hi nə hə rə kə tə ke çə rək, on la rı 
öz ta ri xi tor paq la rın dan sı xış dı rıb 
çı xar ma ğa ça lı şır dı lar.

Lətifə ƏLİYEVA
Azərbaycan  Respublikası 
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(Əv və li ötən sa yları mız da)

Er mə ni lər “sa sun lu la rın əlin də olan 
üç yüz mü səl man qa dı nı nı qay tar-
ma lı idi lər”.

təs bit edil miş di ki, tək cə Zən gə zur 
qə za sı nın 115 kən din də 2276 qa-
dın və 2196 uşaq öl dü rül müş dü. 
Hə min dövr ər zin də 794 qa dın və 
485 uşaq yan dı rıl mış dı.

gər böl gə lə rin də, ha be lə Cə nu bi 
Azər bay can da da gö rün mə miş 
vəh şi lik lər tö rət miş di lər. Azər-
bay can xal qı nın cəl la dı olan 
Andra nik öz “kö nül lü” dəs tə si 
ilə Xoy, Ər zin can və Azər bay can 
türk lə ri nin ya şa dıq la rı di gər şə-
hər lə rin əha li si ni ter ro ra mə ruz 
qoy muş du. On lar qa dın la ra di-
van tu tur, iş gən cə ve rir, bir ço xu-
nu zor la yır dı lar.

Zən gə zu run Ba yan dur, Şa yıf lı, Qa ra çi man və di gər 
Azər bay can kənd lə rin də, ar xiv sə nəd lə ri nin mə-
lu mat la rı na əsa sən, er mə ni lər mis li gö rün mə-
miş vəh şi lik lər tö rət miş di lər. Er mə ni lər 2254 in-

sa nı qət lə ye tir miş  (on lar dan 257-si qa dın, 153-ü uşaq),  
304 nə fə ri yan dır mış dı lar (on lar dan 53-ü qa dın, 39-u 
uşaq). Mi sal üçün, er mə ni lər sə hər er kən Ərəş qə za sı nın 
Kürd kən di ni mü ha si rə yə al mış, son ra kən də so xu la raq 
sa kin lə ri öz ev lə rin də öl dür mə yə baş la mış dı lar. İn san la-
rın bir ço xu hə lə yu xu lu ol du ğun dan qa çıb ca nı nı qur tar-
ma ğa ma cal tap ma mış dı. Er mə ni lər 68 nə fə ri öl dür müş-
dü lər, özü də qət lə ye ti ri lən lə rin ək sə riy yə ti qa dın lar və 
uşaq lar idi. Sə nəd lər də gös tə ri lir ki, er mə ni lər kənd li lə ri 
“bu za man ina nıl maz də rə cə də vəh şi lik lə öl dü rür dü lər: 
sün gü ilə de şir, xən cər lə şaq qa la yır, in san la rın üzün dən 
də ri lə ri ni so yur, ça ğa la rı ha va ya atır və ti kə-ti kə doğ ra-
yır, di ri-di ri ev lə ri nin di var la rı na mis mar la yır dı lar”. Kürd 
kən di nin bü tün kü çə lə ri qa na bo yan mış dı.

ver miş di lər. Bun dan son ra er mə ni lər 
dər hal “qo ca Ca van şi ri və onun oğ lu-
nu, da ha son ra onun qı zı İran bə yi mi, 
qo hu mu Fat ma bə yi mi öl dür dü lər, 
bü tün xid mət çi lə ri, o cüm lə dən İn ci 
İbad qı zı ad lı qa dı nı qət lə ye tir di lər... 
Özü də qətl lər iş gən cə lər lə mü şa yiət 
olu nur du, qa dın la rın me yit lə ri çıl paq 
idi və kə sik ya ra iz lə ri nə ma lik idi”. 
Kənd top atə şi nə tu tu lar kən bir ne çə 
qa dın, o cüm lə dən Ay na Ab bas qu lu 
qı zı və baş qa la rı hə lak ol muş du.

Zən gə zur da er mə ni hö ku mə ti İrə-
van dan pul la tə min olu nan er mə ni 
mil li şu ra sı nı ya rat mış dı. Hə min 
şu ra nın ni za mi his sə lə ri “dinc mü-
səl man kənd lə ri ni atə şə mə ruz qo-
ya raq qı lınc dan ke çi rir di”. 1919-cu 
ilin fev ra lın da er mə ni təm sil çi si nin 
Nax çı van qə za sı nın in gi lis va li si nə 
mə ru zə sin də Azər bay ca nın er mə-
ni tə rə fi  nə şərt lə rin dən da nı şı lır dı. 
Azər bay can tə rə fi  nin ən mü hüm 
tə lə bi er mə ni lə rin ələ ke çir-
dik lə ri və iş gən-
cə ver dik lə ri 
azər bay can lı 
qa dın lar la 
bağ lı idi. 
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Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ

(Əv və li ötən sa yları mız da)
Yad daş sız lıq xəs tə li yi nin əla-

cı “le tar gi ya xəs tə li yi” ad la nan 
də rin və uzun müd dət li yu xu-
ya bən zər ha lın müali cə si nə ox-
şa yır.

Be lə xəs tə lər qar qa ra edir lər. 
Ona sir kə lüs bit ki si nin to xum la-
rı və yer qu la ğı nın kö kü nün qa bı-
ğı nı dö yüb, ələk dən ke çir dik dən 
son ra ba la qa tıb xəs tə yə ve rir lər.

Qənd lə qa rış dı rı lıb xır da lan-
mış ge cə ver və bu xur da ver mək 
xe yir dir.

Acı iya rə ci bal lı is kən cə bi nə 
qa tıb ver mək də fay da gə ti rir.

Onun ha zır la ma tər zi be lə dir:
Bu xur, ge cə ver, ağ kök yum-

ru la rı, uzun is tiot, zən cə fi l – 
bun la rın hə rə sin dən bir his sə, 
inək ya ğı – iki his sə, bal – üç 
his sə ol maq la, dö yü lür, ələk dən 
ke çi ri lib is kən cə bin ilə qa rış dı rı-
lır, qırx gün keç dik dən son ra bu 
qa rı şıq dan iki dir həm şər bə tə 
qa tı la raq xəs tə yə ve ri lir.

Fəaliy yət siz lik qə fi l baş ve rən 
xəs tə lik dir. Bə də nin tə bii qüv-
və si bir anın için də ürək dən be-
yi nə doğ ru yö nə lir.

Mey da na çı xan nəf sa ni qüv və 
be yin dən is ti qa mət lə nə rək bü-
tün bə də ni don du rur və bə dən 
fəaliy yət dən dü şür. Xəs tə aya ğa 
qal xa bil mir və nə fəs al maq dan 
baş qa hər han sı bir fəaliy yət 
gös tər mək iq ti da rın da ol mur.

Bu na sə bəb be yi nin gi ri şin də 
və çı xı şın da əmə lə gə lən qə liz 
ya pış qan xılt lar dır.

Bə zi hal lar da qan çox lu ğu da 
ifl  i cə sə bəb olur.

Be lə ki, bü tün da mar lar və ar-
te ri ya (ürək dən bə də nin müx tə-
lif üzv lə ri nə qan apa ran da mar) 
mey da na çı xan fə sad lar sə bə-
bin dən hə rə kət edə bil mir və 
nə ti cə də ifl  ic baş ve rir.

Bə zi tə bib lər xəs tə li yin bu nö-
vü nü ürək lə əla qə lən di rir lər.

Be lə ifl  i cin əla mət lə ri baş da 
ağır lıq, gi cəl lən mə, səs və uğul-
tu, hə rə kət də süst lük, gö zün 
qa ral ma sı, bü tün bə dən də qı col-
ma, yu xu da diş lə rin qı can ma sı, 
da mar la rın dol ma sı, əl-aya ğın 
so yu ma sı dır.

Bun la rın ha mı sı ifl  i cin mü-
qəd di mə si dir.

Ağız dan kö pük gəl mə si ifl  ic 
xəs tə li yi nin şid dət lən mə si nə və 
nə fə sal ma nın çə tin ləş mə si nə 
də la lət edir.

Ni zam sız nə fə sal ma xəs tə li-
yin ağır laş ma sı nın əla mə ti dir.

İn sa nın ifl  ic ol du ğu nu, ya xud 
öl dü yü nü ayırd et mək üçün 
onun gö zü nü açıb bə bə yi nə bax-
maq la zım dır.

Ölən in sa nın göz bə bə yi gö-
rün məz.

La kin ifl  ic ol muş in sa nın göz 
bə bə yi gö rü nür.

Be lə xəs tə nin əla cı quş lə lə yi-
ni sü sən ya ğı, nərd ya ğı, ya xud 
di gər ya ğa və acı iya rə cə ba tı-
ra raq, onun bo ğa zı na sa lıb qus-
dur maq dır.

Son ra xəs tə ni ima lə et mək, 
da ha son ra be li nə süd lə yə nin 
qu ru muş şi rə si ni isi dib çək mək 
la zım dır.

Bun dan əla və, bö yük tir yaq 
və ya məs ru di tus dər ma nı na 
ilan köl gə si nin kit rə si, qun duz 
xa ya sı və ça şır kit rə si qa tıb bal lı 
su yun için də həll edir və xəs tə-
nin bo ğa zı na tö kür lər.

Qa ra xar dal və qun duz xa ya-
sı nı sir kə ilə qa tıb isi dir və xəs-
tə nin sa çı nı qır xa raq, bu qa rı şı ğı 
onun ba şı na çə kir lər.

Sə də fo tu və qun duz xa ya sı nı 
xır da la yıb, dur na ödü və qa ra-
qa nıx su yu na qa tıb bu ru na da-
mız dı rır lar.

Mi xək və mus kat qo za sı nın 
iç qa bı ğı nı dö yüb, isin miş par-
ça nın üzə ri nə tö kə rək ba şa qo-
yur lar.

Qız dı rıl mış duz qoy maq da 
xe yir dir.

İfl  ic xəs tə li yi ni 24 gün ər zin də 
müali cə edir lər.

Təam lar ara sın da no xud şor-
ba sı, sər çə şor ba sı, kək li ko tu və 
dar çın la bi şi ril miş gö yər çin ye-
mək məs lə hət dir.

Hər sə hər xəs tə yə bal lı su və 
ən cir ilə acı ba dam ver mək xe-
yir dir.

Hər həf tə acı iya rəc və yem 
qar pı zı to xu mu ilə duz, qı zıl sar-
ma şıq və aqa rik qa tıb ver mək də 
fay da lı dır.

Ürək get mə xəs tə li yi (epi-
lep si ya) elə bir xəs tə lik dir ki, 
bu za man in sa nın gö rü nü şü 
də yi şir və bə də nin fəaliy yə ti, 
his siy ya tı və hə rə kə ti ni zam sız 
olur.

Bu nun sə bə bi be yi nin gi riş 
his sə sin də ya ra nan na ta mam 
səd dir ki, onun sə bə bin dən qı-
col ma or ta ya çı xır.

Tam sədd ya ra nan za man 
fəaliy yət siz lik xəs tə li yi baş ve-
rir, his siy yat və hə rə kət tam ba-
til olur.

Na ta mam sədd ya ra nan za-
man isə bə də nin fəaliy yə ti, hiss 
və hə rə kə ti ni zam sız olur.

Qı col ma ya sə bəb be yi nə ge-
dən bu xar və zi yan lı mad də lər-
dir.

Bun la rı dəf et mək üçün be yin 
özü nü ha zır la yır.

Hə min ha lı mə də yə zi yan 
edən təam la ra bən zət mək olar 
ki, mə də bun lar dan qur tul maq 
is tə yir, nə ti cə də hıç qır ma və 
ürək bu lan ma baş ve rir.

Be yi nə də zə rər li mad də lər 
ça tan za man göz də ki və üz-
də ki si nir lər gə ri lir, bə də nin 
di gər yer lə rin də ona xoş ol ma-
yan hə rə kət lər mey da na çı xır 
və be lə lik lə, qı col ma nı be yin 
üçün mə də hıç qı rı ğı na bən zə-
dir lər.

Be lə lik lə, de mə li, ürək get mə 
xəs tə li yi qı col ma dır ki, əv vəl cə 
be yin də mey da na çı xır. Bu xəs-
tə lik ağır və yün gül ola bi lər.

Mad də lə rin çox lu ğu və qüv-
və nin zəifl  i yin dən ası lı ola raq, 
ürək get mə xəs tə li yi bə dən dən 
dəf olu nan za man bü tün bə də-
nə ya yı la bi lər.

Elə hal lar da olur ki, zə rər li mad-
də lər be yi nə çat mır və bu za man 
ürək get mə xəs tə li yi baş ver mir.

La kin ara sı kə sil mə yən bu xar 
be yi nə qalx dı ğı za man ürək get mə 
qa çıl maz olur. Ürək get mə qə fi l 
baş ve rir və qı sa sü rür. Bu za man 
an la şı lır ki, ara sı kə sil mə yən bu xar 
be yin də qal ma yıb və zə rər li mad-
də lər di gər üzv dən be yi nə ça tıb.

Zə rər li mad də lər da ha çox 
mə də dən, da laq dan və ət rafl  ar-
dan da xil ola bi lər.

Qı col ma sız da ürək get mə hal-
la rı baş ve rir. Qı col ma sız ötü şən 
ürək get mə nin sə bə bi mad də lə-

rin du ru lu ğu, az lı ğı və çox zə-
rər li ol ma ma sı dır.

Ürək get mə si olan xəs tə nin di-
li sa rı, dil al tın da kı da mar lar isə 
göy rəng də olur. Bu adam lar 
əsə bi və me lan xo lik olur.

Be lə xəs tə lər özü nü ilk ön cə 
is ti dən və so yuq dan qo ru ma lı, 
su kə na rın da otur ma ma lı, məst 
hal da və ha mam da ci ma et mə-
mə li dir lər. Hün dür yer dən hop-
pan maq, at çap maq da ol maz. 
Be lə adam la rın gö zü nə güc lü 
işıq düş mə mə li dir.

On lar çox acı və çox şi rin 
təam lar ye mə mə li dir lər. Kə rə-
viz, ke çi əti ye mək, qa ra is tiot, 
qa ra xar dal və bu ki mi təam lar 
zi yan dır. Bun dan baş qa, qır qo-
vul, tu rac, qı zar mış kək lik və 
qu zu əti, qəl yə, qı zar mış to yuq 
əti, no xud şor ba sı, dar çın, qu ru 
keş niş və bu na bən zər təam lar 
zi yan dır.

Be lə xəs tə lə rə dər man is ti şə-
kil də və az-az ve ril mə li dir.

Ürək get mə za ma nı xəs tə ni 
düz uzat maq, əl-qo lu nu tu tub 
sax la maq la zım dır. Fəaliy yət siz-
lik xəs tə li yi nin müali cə sin də ol-
du ğu ki mi, bu ra da da xəs tə nin 
ba şı nı isit mək la zım dır ki, hu şu 
ye ri nə qa yıt sın və in san özü nə 
gəl sin.

Son ra qun duz xa ya sı nı, ya xud 
ilan köl gə si nin kit rə si ni bal lı su-
ya qa tıb xəs tə nin bo ğa zı na tö-
kür lər.

Hər iki-üç gün dən bir ax şam-
lar is təm xu gun və acı iya rəc 
dər ma nı ilə xəs tə nin mə də si ni 
tə miz lə mək la zım dır.

Qı zıl sar ma şıq biş mi şi nin də 
fay da sı var.

Dörd his sə li tir yaq, sə sə li mə-
cu nu, məs ru di tus dər ma nı və 
bö yük tir yaq dər ma nı ilə xəs tə-
nin mə za cı nı də yi şir lər.

2 da nək yem qar pı zı to xu mu-
nu məs ru di tus dər ma nı na qa tıb 
xəs tə yə ver sə lər, xey ri olar.

Qa ra qa nıx su yu nu bu ru na da-
mız dır maq məs lə hət dir.

Ürək get mə xəs tə li yi nə dü çar 
olar sa, xəs tə ni qus dur maq, fa-
si lə siz ola raq ona iya rəc dər ma-
nı ver mək və mə də si nə tə pit mə 
qoy maq la zım dır.

Tə pit mə ni ha zır la maq üçün 
qı zıl gül, nər do tu, məs tə ki ağa-
cı nın kit rə si, bu xur ko lu nun qət-
ra nı nı dö yüb biş miş müş kə qa-
tır lar.

Əgər bu xar be yi nə ət rafl  ar-
dan qalx sa, qa ra is tiot, süd lə yə-
nin ha va da qu ru muş şi rə si, qa ra 
xar dal, bal, mar me los mey və-
si ni bir lik də qa rış dı rıb tə pit mə 
şək lin də ət rafl  a ra qo yur lar.

Sə sə li mə cu nu nun ha zır lan ma 
tər zi:

Sə sə li, ana sik lüs bit ki si nin to-
xum la rı, yu nan la van da sı –hə rə-
sin dən 2 dir həm, aqa rik – 5 dir-
həm, ya ba nı zi rə, ilan köl gə si nin 
kit rə si, zə ra vənd (aris to lo xia) 
– hə rə sin dən 2 dir həm. Bun la rın 
ha mı sı nı dö yüb ha zır və ziy yə tə 
gə ti rir lər.

Bu dər man dan hər sə hər 1 
dir həm so ğan su yun da ha zır-
lan mış is kən cə bi nin 1 mis qa lı na 
qa ta raq xəs tə yə ve rir lər.

(Ardı gələn sayımızda)
Farscadan 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 Nİ

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

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

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



II Meh me tin II sul tan lı ğı
Sul tan Mu ra dın ölüm xə bə ri 

Ma ni sa ya ça tan da Meh met ət ra-
fın da kı adam la ra “Mə ni se vən 
ar xam ca gəl sin” de yib Ədir nə-
yə yol la nır. Onun tə ləs mə yi sə-
bəb siz de yil di, Os man lı tax tın da 
baş qa gö zü olan lar da var idi...

1451-ci il də 19 yaş lı Meh met 
ikin ci də fə tax ta çı xır. O, sür gün-
də olan keç miş döv lət mə mur-
la rı nı əfv elə yir. Səd rə zəm Xə lil 
Pa şa nı baş və zir lik də sax la yır. 
Bu nun də rin si ya si sə bəb lə ri var 
idi: Xə lil Pa şa Os man lı xa nə da nı-
na çox bö yük xid mət lə ri ol muş 
Çan dar lı ailə sin dən çıx mış dı. 
On lar Os man lı öv lad la rın dan 
son ra ən nü fuz lu ailə he sab olu-
nur du lar. Bun dan baş qa, Xə lil 
Pa şa nın ye ni çə ri lər ara sın da bö-
yük nü fu zu var dı, ko man dan lar 
ona sa diq idi lər. Sul tan Meh me-
tin səd rə zəm Xə lil Pa şa nı və zi fə-
dən çı xar ma sı döv lət işin də tə la-
tüm lə rə sə bəb olar dı. 

İs tan bul sev da sı
Ye ni sul ta nın ən bö yük ar zu su 

ba ba sı Sul tan Bə ya zi din hə ya ta 
ke çir mək is tə di yi, an caq nail ol-
ma dı ğı bir işin öh də sin dən gəl-
mək, Kons tan ti no po lu fəth et-
mək idi. 

Meh met əv vəl cə si ya si ge di şə 
əl atır: O, Bi zans el çi lə ri ni qə bul 
edə rək on la ra ümid ve rir. Bi zans 
sa ra yı ar xa yın la şan ki mi Ru me-
li ha sa rı nı çək dir mə yə baş la yır. 
Av ro pa sa hi lin də çə ki lən bu di-
var bo ğaz lar dan ke çən bü tün gə-
mi lə ri os man lı la ra xə rac ver mək 
məc bu riy yə ti qar şı sın da qo yur. 
(Bun dan əv vəl bo ğaz la rın Asi ya 
his sə sin də İl dı rım Bə ya zid “Ana-
do lu hi sar”ı çək dir miş di). Ru-
me li ha sa rı 6 min iş çi tə rə fi n dən 
2 aya in şa olu nur və bu ha sar 
Bi zans im pe ra to ru nu dəh şət li 
təş vi şə sa lır. Tək Bi zans im pe ra-
to ru de yil, hə min vaxt lar da Ara-
lıq də ni zi ni və Av ro pa ti ca rə ti ni 
nə za rət də sax la yan Ge nu ya və 
Ve ne si ya da cid di şə kil də na ra-
hat lıq ke çir mə yə baş la yır. Çün ki 
hər iki sa hi lin qül lə lə rin də yer-
ləş di ri lən top lar asan lıq la gə mi-
lə ri vur ma ğa qa dir idi. Bu isə o 
de mək idi ki, ar tıq türk lə rin ica-
zə si ol ma dan bo ğaz lar dan gə mi 
ke çə bil mə yə cək.

Bi zans im pe ra to ru kö mək üçün 
Ro ma pa pa sı na mü ra ciət edir. Pa pa 
bu kö mək li yin qar şı lı ğın da on dan 
Bi zans kil sə sin dən ka to lik məz hə-
bi nə keç mə yi tə ləb edir. Xal qın və 
Bi zans or to doks kil sə si nin cid di 
eti ra zı na bax ma ya raq, im pe ra tor 
bu şərt lə ri qə bul edir. La kin Ro ma 
pa pa sı nın Qər bi Av ro pa döv lət lə-
ri nə ça ğı rı şı heç bir nə ti cə ver mir. 
Çün ki Av ro pa nın bö yük döv lət lə ri 
üçün Bi zans yad idi və bu mə na da 
Bi zans kil sə si də on la ra mü səl man-
lar qə dər uzaq idi. Hətt  a ikin ci sə lib 
yü rü şün də yo lüs tü Kons tan ti no-
po la gi rən sə lib çi lər şə hə ri yağ ma-
la mış, de mək olar ki, bü tün şə hər 
sa kin lə ri ni qı lınc dan ke çir miş di lər. 
Yal nız Sə la həd din Əy yu bi nin ya-
xın laş ma sı Bi zan sı xi las et miş və 
sə lib çi lər şə hə ri tərk edə rək Ye ru sə-
li mə doğ ru irə li lə miş di lər.

Sul tan Meh met Kons tan ti no-
pol dan ön cə Ana do lu ya doğ ru 
yön alır. Ön cə Bi zan sın mütt  ə fi -
qi olan Qa ra man bəy li yi təh lü-
kə siz və ziy yə tə gə ti ril mə liy di. 

Os man lı or du su Kon ya ya ça tan da 
Qa ra man bə yi İb ra him bəy sülh 
mü qa vi lə si im za la maq is tə yir. Bu 
is tək qə bul olu nur. Mü qa vi lə yə 
əsa sən, Qa ra ma no ğul la rı Kons-
tan ti no po lun fət hin də Os man lı or-
du su nun ya nın da yer ala caq la rı na 
and içir lər. (Kons tan ti no po lun fət-
hi ni ba şa vur duq dan son ra Meh-
met Sul tan ye ni dən Qa ra ma na ge-
ri dö nə cək, 200 ilə ya xın Os man lı 
xa nə da nı nın əsas rə qi bi, qor xu lu 
rö ya sı olan Qa ra man bəy li yi nə 
bir də fə lik son qo ya caq dı. Bun dan 
son ra ələ vi qa ra man lı la rı Azər-
bay ca na gə lə cək və bu ra da Sə fə vi 
döv lə ti nin ya ran ma sın da mü hüm 
rol oy na ya caq dı lar).

Mi nil li yə dam ğa vu ran 
fəth

Ar tıq Meh me tin qar şı sın da kı 
tək hə dəf Kons tan ti no po lun fət hi 
idi. Qa ra man dan ge ri dö nən sul-
tan döv lət di va nı nı top la yır. Məş-
və rət də an caq bir mə sə lə nin mü-
za ki rə si apa rı lır: Bi zan sın fət hi.

Səd rə zəm Xə lil Pa şa qə-
tiy yət lə Bi zan sa hü cum 

et mə yin əley hi nə olur. 
O, Kons tan ti no po lu 

fəth edə bil mə yə-
cək lə ri ni və bu-
nun la da böl gə-
də ki nü fuz la rı na 
zər bə vu ru la ca-
ğı nı de yir. Bə-
zi ta rix çi lə rin 
id diası na gö rə, 

di van dan ön cə 
Kons tan ti no pol-

dan gə lən el çi lər 
Xə lil Pa şa nı zi ya rət 

edib və ona Bi zans 
im pe ra to ru nun hə diy-

yə si olan ba lıq gə ti rib lər. 
Bu ba lı ğın qar nın da xə zi nə sa-

yı la caq bir ləl-cə va hi rat ol du ğu 
bil di ri lir.

Lə lə Şə ba həd din Pa şa və Za-
qa ros Pa şa Səd rə zəm Xə lil Pa-

şa nın fi  kir lə ri ilə ra zı laş mır lar. 
Qar şı dur ma son həd də çat sa 

da, di van Kons tan ti no po-
lun mü ha si rə yə alın-

ma sı na qə-
rar ve rir. 

Tax ta çıx dı ğı ilk gün dən Kons-
tan ti no po lun fət hi üçün ha zır lıq 
gö rən Sul tan Meh met Ana do lu-
da kı və Ədir nə də ki qüv və lə rə 
Bi zan sa doğ ru hə rə kət et mək 
əm ri ve rir. Hə min vaxt Os man lı 
or du su dün ya nın ən in ki şaf et-
miş or du suy du. Sul tan özü top 
dü zəl dil mə sin də iş ti rak edir, ye-
ni top la yi hə lə ri ha zır la yır dı. Os-
man lı 1453-cü ilin 23 mar tın da 
Ədir nə dən hə rə kə tə ke çir. On da 
Sul tan Meh me tin cə mi 21 ya şı 
var idi...

Təx mi nən 120 min lik or du 
ap re lin 2-də Kons tan ti no po la 
ya xın la şır. Sul tan Meh met im-
pe ra tor dan şə hə ri təs lim et mə-
si ni is tə yir. 50 min lik or du su na, 
Ge nu ya və Ve ne si ya dan gə lən 
kö mə yə, ən əsa sı isə Kons tan-
ti no po lun ke çil məz di var la rı na 
gü və nən İm pe ra tor Kons tan tin 
təs lim ol ma ya ca ğı nı bə yan edir. 
Kons tan ti no pol sa kin lə ri ap re lin 
6-da top sə si nə oya nır lar. Şə hə rə 
hər yer dən atəş açı lır.

Kons tan ti no po lun mü ha si rə-
si 53 gün da vam edir. İlk hü cum 
uğur suz olur. Də niz dən şə hə rin 
gi ri şi ağır zən cir lər lə qo run du-
ğun dan Os man lı gə mi lə ri gə lən 
yar dı mın qar şı sı nı ala bil mir. Bi-
zans və Os man lı do nan ma la rı nın 
ilk çar pış ma sın da isə türk do nan-
ma sı məğ lub olur. Bu və ziy yət 
Sul tan Meh me ti özün dən çı xa rır. 
Sul tan atı nı də ni zə sü rür və hirs lə 
gə mi lə rə ge ri çə kil mək əm ri ve rir.

Bun dan son ra Os man lı or du-
ga hın da bö yük ümid siz lik ya-
ra nır. Səd rə zəm Xə lil pa şa nın 
tə rəf dar la rı nın sa yı ar tır. Di van 
məş və rə ti, hətt  a mü ha si rə nin 
da yan dı rıl ma sı nı tək lif et sə də, 
Meh met bun dan im ti na edir. 
Sul tan “Ya mən bu şə hə ri ala ca-
ğam, ya da bu şə hər mə ni”, – de-
yə rək mü ba hi sə lə rə son qo yur. 

Son hü cu mu Za qa ros Pa şa baş-
la yır. Türk or du su ma yın 29-da 
top la rın şə hər di var la rın da aç dıq-
la rı də lik lər dən Kons tan ti no po la 
gi rir. Ye ni çə ri lər son həm lə ni vur-
maq üçün şə hə rə da xil olur lar. 
Ax şa ma ya xın şə hər də mü qa vi-
mət gös tə rə si qüv və qal mır. 

Şə hə rin yağ ma lan ma sı 3 gün 
da vam edir. 3 gün dən son ra Fa teh 
Sul tan Meh met Kons tan ti no po la 
da xil olur. Fa teh atı nı dün ya mö-
cü zə si sa yı lan Aya So fi  ya ya sü rür. 
Bu ra da na maz qı lır, Al la ha şü kür 
edir. “Bun dan son ra tax tım İs tan-
bul dur”, – de yə rək Aya So fi  ya nın 
məs ci də çev ril mə si ni əmr edir. Bu-
nun la da mi nil li yin ən bö yük fət-
hi – Kons tin ta no po lun İs tan bu la 
çev ril mə si, türk-is lam bir li yi nin ən 
bö yük uğu ru ger çək ləş miş olur.

Fa te hin ölü mü 
1481-ci il də Fa teh Meh met bö-

yük sə fə rə ha zır laş maq üçün 
Ana do lu ya ge dir. O, ha ra sə fər 
edə cə yi ni ən ya xın adam la rın-
dan be lə giz lə dir. Bə zi ta rix çi lər 
onun Ro ma ya yü rü şə ha zır laş dı-
ğı nı, bə zi lə ri isə Mək kə nin fət hi 
ba rə də dü şün dü yü nü id dia edir-
lər. Sul ta nın Ana do lu da kı or du-
gah da zə hər lə nə rək öl dü rül mə si 
be lə de mə yə əsas ve rir ki, düş-
mən lə ri onun son sə fə rin dən cid-
di na ra hat lıq ke çi rib.

1481-ci il ma yın 9-da Sul tan 
Meh met müəm ma lı şə kil də ölür. 
Al man ta rix çi si Frans Ba bin ger 
Ve ne si ya ar xiv lə rin də tap dı-
ğı sə nəd lə rə əsas la na raq onun 
zə hər lən di yi ni ya zır: “Sul ta nın 
aya ğın da kı şi şi müali cə et mək 
üçün hə kim ona dər man ve rib. 
Bun dan son ra onun ha lı pis lə şib 
və ca nı nı tap şı rıb”.

Fa te hin zə hər lən mə si ilə bağ-
lı iki ver si ya var. Bi rin ci ver si ya ya 
gö rə, onu ve ne si ya lı lar zə hər lə yib. 
Zə hər lə mək üçün də sul ta nın əv-
vəl lər xris tian ol muş ital yan əsil li 
baş hə ki mi Ya qub Pa şa nı (xri tian 
adı: maest ro La kop po) ələ alıb lar. 
Di gər bir ver si ya ya gö rə isə, Meh-
me tin Azər bay can və İra na hü cum 
edə cə yin dən eh ti yat edən ələ vi lər 
sul ta nı öl dür mək və onun ye ri nə 
ki çik qar da şı Cem Sul ta nı gə tir mək 
üçün hə ki mi ni ələ alıb lar.

Av ro pa ta rix çi lə ri ya zır lar: “Fa-
teh Sul tan Meh met öl dü rü lən də 
Pa pa bay ram elan elə di. O, xris-
tian la rın qur tul ma sı mü na si bə ti lə 
kil sə zəng lə ri nin üç gün da yan-
ma dan ça lın ma sı nı əmr et di”.

MÖV LUD

II Meh me tin II sul tan lı ğı

Os man lı im pe ri ya sı. Bu çox mil lət li 
və çox din li türk döv lə ti ta ri xin ən 
bö yük im pe ri ya la rın dan bi ri və 
bü tün dün ya da ya şa yan türk-

lə rin qü rur mən bə yi dir. Döv lə tin əsa-
sı 1299-cu il də oğuz la rın Qa yı bo-
yun dan olan Os man bəy tə rə fin dən 
qo yu lub. Ba ni si nin Os ma no ğul la rı 
Bəy li yi ad lan dır dı ğı döv lət, son-
ra lar nə həng im pe ri ya ya çev ri lib 
– dün ya ta ri xi nə, si ya sə ti nə bö yük 
tə sir gös tə rib. Üç qi tə yə ya yıl dı ğı 
il lər də ən qüd rət li döv rü nü ya şa-
yan Os man lı im pe ri ya sı ma hiy yət cə 
əsa sı Səl cuq lar tə rə fin dən qo yu lan 
Tür ki yə döv lə ti nin ikin ci mər hə lə si 
he sab olu nur. 
Os man lı sul tan la rı nın hə ya tı na nə zər 
sal maqda məqsədimiz bir türk im pe-
ri ya sı nın ya ra nı şı, möv cud lu ğu, dün-
ya gü cü nə çev ril mə si ki mi ta ri xi 
mə qam la rı bir da ha göz önü nə 
gə tir mək dir.

si 53 gün da vam edir. İlk hü cum 
uğur suz olur. Də niz dən şə hə rin 
gi ri şi ağır zən cir lər lə qo run du-
ğun dan Os man lı gə mi lə ri gə lən 
yar dı mın qar şı sı nı ala bil mir. Bi-
zans və Os man lı do nan ma la rı nın 
ilk çar pış ma sın da isə türk do nan-
ma sı məğ lub olur. Bu və ziy yət 
Sul tan Meh me ti özün dən çı xa rır. 
Sul tan atı nı də ni zə sü rür və hirs lə 
gə mi lə rə ge ri çə kil mək əm ri ve rir.

ga hın da bö yük ümid siz lik ya-
ra nır. Səd rə zəm Xə lil pa şa nın 
tə rəf dar la rı nın sa yı ar tır. Di van 
məş və rə ti, hətt  a mü ha si rə nin 
da yan dı rıl ma sı nı tək lif et sə də, 
Meh met bun dan im ti na edir. 
Sul tan “Ya mən bu şə hə ri ala ca-
ğam, ya da bu şə hər mə ni”, – de-
yə rək mü ba hi sə lə rə son qo yur. 

la yır. Türk or du su ma yın 29-da 
top la rın şə hər di var la rın da aç dıq-
la rı də lik lər dən Kons tan ti no po la 
gi rir. Ye ni çə ri lər son həm lə ni vur-
maq üçün şə hə rə da xil olur lar. 
Ax şa ma ya xın şə hər də mü qa vi-
mət gös tə rə si qüv və qal mır. 

da vam edir. 3 gün dən son ra Fa teh 
Sul tan Meh met Kons tan ti no po la 
da xil olur. Fa teh atı nı dün ya mö-
cü zə si sa yı lan Aya So fi  ya ya sü rür. 
Bu ra da na maz qı lır, Al la ha şü kür 
edir. “Bun dan son ra tax tım İs tan-
bul dur”, – de yə rək Aya So fi  ya nın 
məs ci də çev ril mə si ni əmr edir. Bu-
nun la da mi nil li yin ən bö yük fət-
hi – Kons tin ta no po lun İs tan bu la 
çev ril mə si, türk-is lam bir li yi nin ən 
bö yük uğu ru ger çək ləş miş olur.

s man lı im pe ri ya sı. Bu çox mil lət li 
və çox din li türk döv lə ti ta ri xin ən 
bö yük im pe ri ya la rın dan bi ri və 
bü tün dün ya da ya şa yan türk-

lə rin qü rur mən bə yi dir. Döv lə tin əsa-
sı 1299-cu il də oğuz la rın Qa yı bo-
yun dan olan Os man bəy tə rə fin dən 
qo yu lub. Ba ni si nin Os ma no ğul la rı 
Bəy li yi ad lan dır dı ğı döv lət, son-
ra lar nə həng im pe ri ya ya çev ri lib 
– dün ya ta ri xi nə, si ya sə ti nə bö yük 
tə sir gös tə rib. Üç qi tə yə ya yıl dı ğı 
il lər də ən qüd rət li döv rü nü ya şa-
yan Os man lı im pe ri ya sı ma hiy yət cə 
əsa sı Səl cuq lar tə rə fin dən qo yu lan 
Tür ki yə döv lə ti nin ikin ci mər hə lə si 

Os man lı sul tan la rı nın hə ya tı na nə zər 
sal maqda məqsədimiz bir türk im pe-
ri ya sı nın ya ra nı şı, möv cud lu ğu, dün-
ya gü cü nə çev ril mə si ki mi ta ri xi 
mə qam la rı bir da ha göz önü nə 

Səd rə zəm Xə lil Pa şa qə-
tiy yət lə Bi zan sa hü cum 

et mə yin əley hi nə olur. 
O, Kons tan ti no po lu 

fəth edə bil mə yə-
cək lə ri ni və bu-
nun la da böl gə-
də ki nü fuz la rı na 
zər bə vu ru la ca-
ğı nı de yir. Bə-
zi ta rix çi lə rin 
id diası na gö rə, 

di van dan ön cə 
Kons tan ti no pol-

dan gə lən el çi lər 
Xə lil Pa şa nı zi ya rət 

edib və ona Bi zans 
im pe ra to ru nun hə diy-

yə si olan ba lıq gə ti rib lər. 
Bu ba lı ğın qar nın da xə zi nə sa-

yı la caq bir ləl-cə va hi rat ol du ğu 
bil di ri lir.

Lə lə Şə ba həd din Pa şa və Za-
qa ros Pa şa Səd rə zəm Xə lil Pa-

şa nın fi  kir lə ri ilə ra zı laş mır lar. 
Qar şı dur ma son həd də çat sa 

da, di van Kons tan ti no po-
lun mü ha si rə yə alın-

ma sı na qə-
rar ve rir. 

s man lı im pe ri ya sı. Bu çox mil lət li 
və çox din li türk döv lə ti ta ri xin ən 
bö yük im pe ri ya la rın dan bi ri və 
bü tün dün ya da ya şa yan türk-

lə rin qü rur mən bə yi dir. Döv lə tin əsa-
sı 1299-cu il də oğuz la rın Qa yı bo-
yun dan olan Os man bəy tə rə fin dən 
qo yu lub. Ba ni si nin Os ma no ğul la rı 
Bəy li yi ad lan dır dı ğı döv lət, son-
ra lar nə həng im pe ri ya ya çev ri lib 
– dün ya ta ri xi nə, si ya sə ti nə bö yük 
tə sir gös tə rib. Üç qi tə yə ya yıl dı ğı 
il lər də ən qüd rət li döv rü nü ya şa-
yan Os man lı im pe ri ya sı ma hiy yət cə 
əsa sı Səl cuq lar tə rə fin dən qo yu lan 
Tür ki yə döv lə ti nin ikin ci mər hə lə si 

Os man lı sul tan la rı nın hə ya tı na nə zər 
sal maqda məqsədimiz bir türk im pe-
ri ya sı nın ya ra nı şı, möv cud lu ğu, dün-
ya gü cü nə çev ril mə si ki mi ta ri xi 
mə qam la rı bir da ha göz önü nə 

bö yük uğu ru ger çək ləş miş olur.

yük sə fə rə ha zır laş maq üçün 
Ana do lu ya ge dir. O, ha ra sə fər 
edə cə yi ni ən ya xın adam la rın-
dan be lə giz lə dir. Bə zi ta rix çi lər 
onun Ro ma ya yü rü şə ha zır laş dı-
ğı nı, bə zi lə ri isə Mək kə nin fət hi 
ba rə də dü şün dü yü nü id dia edir-
lər. Sul ta nın Ana do lu da kı or du-
gah da zə hər lə nə rək öl dü rül mə si 
be lə de mə yə əsas ve rir ki, düş-
mən lə ri onun son sə fə rin dən cid-
di na ra hat lıq ke çi rib.

Meh met müəm ma lı şə kil də ölür. 
Al man ta rix çi si Frans Ba bin ger 

bö yük uğu ru ger çək ləş miş olur.

yük sə fə rə ha zır laş maq üçün 
Ana do lu ya ge dir. O, ha ra sə fər İstanbulun fatehi - 
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***
Azər bay can ədə biy ya tı nın ən 

məş hur əsər lə rin dən olan “Se vil”in 
əsa sın da bu gün də dün ya da ak-
tual lı ğı nı itir mə yən qa dın haq la rı 
prob le mi da ya nır. Əsər öz in di vi-
dual lı ğı nı ax ta ran, kim lik prob le mi 
ilə üz-üzə qa lan, özü nü ta nı ma ğa, 
dərk et mə yə ça lı şan qa dın ta le yi ra-
kur sun dan da ha ma raq lı gö rü nür. 

“Se vil” pye si müəy yən də yi şik-
lik lər lə ek ra na uy ğun laş dı rı lıb. 
Mə sə lən, fi lm də Se vi lin (İz zət Oru-
co va) Ba laş la (Ağa sa dıq Gə ray bəy-
li) qar şı laş ma səh nə si, onun keç miş 
əri ilə sərt, iro nik dialo qu fi lm də 
ve ril mə yib. Gö rü nür, bu his sə də 
mətn do mi nant ol du ğun dan sö zü 
eff  ek tiv şə kil də əvəz lə yən la zı mi 
vi zual ifa də va si tə lə ri tap maq da çə-
tin lik çə kib lər. Bu na gö rə də fi l min 
fi  nal səh nə si pyes lə mü qa yi sə də 
zəif alı nıb. Müəl lifl  ər son da Ba la şın 
Se vil lə qar şı laş ma səh nə si ni qı sa 
plan la təs vir edib lər. Əv vəl ki nü-
fu zu, hök mü ol ma yan Ba laş ar tıq 
sa vad lı, önəm li və zi fə tu tan Se vi lin 
qə bu lu na gə lir. Se vi lin özü nəinam-
lı, sərt ba xış la rı ilə Ba la şın ça rə siz, 
ür kək ba xış la rı toq qu şur. Və Ba laş 
bu gö rüş dən məğ lub ay rı lır.

Qeyd edək ki, fi l min sse na ri si ni 
Cə fər Cab bar lı özü ya zıb. Ona gö rə 
fi l mi pye sin sər bəst yo zu mu ki mi 
yox, sa də cə sə li qə li ek ran adap ta si-
ya sı ki mi qə bul et mək da ha doğ ru 
olar dı. Də qiq de sək, fi l mə re jis sor 
Bek na za ro vun yo zu mu ilə yox, dra-
ma turq Cab bar lı nın gö zü ilə ba xı rıq. 

Bu nun la be lə fi l mi ma raq lı edən 
ki ne ma toq ra fi k ele ment lər az de yil. 
“Se vil” müasir fi lm lə ri miz də ça tış-
ma yan mü hüm bir cə hə ti - psi xo lo-
giz mi ilə se çi lir. Per so naj la rın psi xo-
lo ji və ziy yə ti ni aç maq üçün ya xın, 
de tal plan lar dan, eks pres siv li yi güc-
lən di rən ra kurs lar dan is ti fa də edi lib.

Ba la şın ev də sev gi li si Edil ya nı (Bel-
la Be lets ka ya) dü şün mə si, Se vi lin 
ni ga ran ba xış la rı, əri nin əl vur-
ma dı ğı, süf rə də so yu yan ye-
mək kadr la rı nın di na mik 
növ bə lən mə si ev də ki 
at mos fe ri, ailə də ki 
mü na si bə ti aç maq 
b a  x ı  m ı n  d a n 
uğur lu üsul-
dur. 

Müəl lifl  ər me ta for lar dan, 
rəmz lər dən bol lu ca is ti fa-
də edir. Qa dın la rın, hətt  a 
evi bə zə yən gö zəl, nə fi s 
məişət əş ya la rı nın be-
lə də mir bar maq-
lıq lar ar xa sın dan 
təs vi ri on la rın 
h ə  ya  t ı  n ı n 
ağır lı ğı nı 
i f a  d ə 
edir. 

Ba la şın 
ba cı sı Gü-

lü şün qa ran lıq 
otaq dan çad ra ilə 

çı xıb gü nəş li, ge niş 
bir mey dan da çad ra-

sı nı çı xar ma sı bir az bə-
sit gö rün sə də, hər hal da 

o döv rün ki ne ma toq ra fi  ya sı 
üçün ye ni lik sa yı lan me ta for-

dur. 
Bun dan baş qa, müəl lifl  ər ob raz-

la rın ar zu la rı nı, qa ra bas ma la rı nı 
mad di ləş di rə rək on la rı vi zual di lə 
çe vi rir lər: mə sə lən, qo naq lar gə-

lən də mət bəx də tək qa lan Se vi lin 
Edil ya nın qi ya fə tin də əri nin xə ya-
nə ti ni gö rən də onun hə yə ca nı nın, 
qa ra bas ma la rı nın təs vi ri, Ba la şın 
xə ya lın da sev gi li si ni tə səv vür elə-
mə si və s.

Film də bir ne çə də fə tək rarl-
nan rəmz lər dən bi ri də tar və 
saat dır. 

Saatın hə rə kət də ol ma sı ilə Se-
vi lin dur ğun, kə dər li və ziy yət də 
tar çal ma sı zid diy yət təş kil edir. 
Za man hə rə kət də dir, irə li ge dir, 
onun isə hə ya tın da nə sə də yiş-
mir. Ha di sə lə rin son ra kı in ki şa-
fın da Edil ya ilə bir gə hə yat dan 
mə yus luq, pe şi man çı lıq his si ke-
çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar 
ça lır.

B u r -
j u a l a  r ı n 

məc li sin də 
eti ket, dav ra-

nış qay da la rı nı 
bi lə rək dən po zan, 

iro ni ya edən, on la ra 
mey dan oxu yan Gü lüş 

ob ra zı nın kon sep si ya sı 
qərb ki no sun da hə mi şə ak-

tual olub. Xü su sən, be lə bir ob-
raz kon sep si ya sı 1960-cı il lər fran-

sız ki no sun da ya ra nan “Ye ni dal ğa” 
es te ti ka sın da çə ki lən fi lm lər də həm 
ki ne ma toq ra fi k, həm si ya si, həm fəl-
sə fi  baxm dan mü kəm məl lik sə viy yə-
si nə çat dı və Fran sa da məş hur 1968-
ci il may ha di sə lə rin də gənc li yin 
at ri but la rın dan bi ri nə çev ril di. Se vi-
lin cad ra sı nı at ma sı, in qi la bi pro se sə 
qo şul ma sı, qa dın haq la rı uğ run da 
mü ba ri zə si ümu mi lik də onun də yiş-
mə pro se si sə nəd li pla kat ru hun da 
in for ma tiv, sü rət li mon taj la ve ri lir. 

Se vil ro lu nun ifa çı sı İz zət Oru-
co va nın oyu nu nun tə sir li alın ma sı 
tə bii idi. Çün ki onun ya şa dı ğı il lər-
də cə miy yət cə ha lət dən tam azad 
ol ma mış dı, qa dın lar təh sil al maq 
üçün hə lə də çə tin lik lər lə qar şı la şır-
dı lar. Azər bay can lı qı zı nın o dövr də 
baş rol oy na ma sı mü hüm ha di sə idi.

Son ra lar el mi se çən, öl kə nin ta-
nın mış kim ya çı la rın dan bi ri olan 
İz zət Oru co va de yir di: “Mə ni ilk 
Azər bay can ki no akt ri sa sı ad lan dı-
rır lar. Və mən bə zən fi k rə da lı ram: 
gö rə sən, bu, düz gün dür mü? Ümu-
miy yət lə, mən akt ri sa ol mu şam-
mı? Axı, mən oy na ma mı şam... 
Yox, mən ka me ra qar şı sın da iki 
qa dın ta le yi ni ya şa mı şam. 
Bun lar mə nim müasir lə-
rim, de mək olar ki, ya-
şıd la rım idi...” 

İ.Oru co va nı Cab-
bar lı uzun ax ta-
rış la ran son ra 
kəşf elə miş di. 
İz zət xa nım 
xa ti rə lə rin-
də ya zır dı: 

““Se vil” fi l-
mi nin həm sse-

na ri müəl li fi , həm 
də qu ru luş çu re jis-

so ru gör kəm li dra ma-
turq Cə fər Cab bar lı idi.
Fil min di gər re jis so ru 

Bek na za rov Se vil ro lu nun ifa-
sı nı No ra Ar zu ma no va ad lı bir 
qı za tap şır maq is tə yir di. La kin 
Cə fər Cab bar lı bu na qə ti eti ra-
zı nı bil dir di. De di ki, əsə rin baş 
ro lun da azər bay can lı qı zı çə-
kil mə li dir. Mən Cə fə rin adı nı 

eşit miş dim, üzü nü gör mə miş dim. 
Gün lə rin bi rin də o, mə nə ya xın-
laş dı, məq sə di ni bil dir di. Am ma 
mən nə “hə”, nə də “yox” de dim. 
Qar şı ya çı xan qis mət dən qaç maq 
ol maz mış. Rəh mət lik Cə fər müəl-
lim çox tə ləb kar idi. Bə yən mə di yi 
ki no kadr la rı nın də fə lər lə ye ni dən 
çə kil mə sin də is rar edər di.

Dü nən olub muş ki mi xa tır la yı-
ram: Se vi lin çar şa bı ba şın dan at-
ma sı epi zo du bir ne çə də fə tək rar 
çə kil di. La kin bu səh nə - azər bay-
can lı qı zı nın tə rəq qi yə can at ma sı 
mən zə rə si işıq lı tə fək kür sa hi bi 
Cə fər müəl li min xo şu na gəl mə di. 
O, hər də fə yum şaq ton da, an caq 
hiss edir dim ki, hir si ni giz lə dib 
de yər di: “Yox, İz zət, ol ma dı. Çar-
şa bı ba şın dan at ma ğın çox sü ni çı-
xır, qon dar ma gö rü nür. Unut ma, 
əsə rin kul mi na si ya nöq tə si də elə 
bur da dır. Sən müd hiş, qor xunc 
çar şa bı ba şın dan elə at ma lı san ki, 
bu səh nə ta ma şa çı da cə ha lə tin və 
möv hu ma tın qa ra pər də si olan 
çar şa ba nif rət, qə zəb his si oyat-
sın”. Bu kad rı o gün ye nə çə kə 
bil mə dik. Mən ev də ana mın çar-
şa bı nı ba şı ma ör tür, ay na nın qa ba-
ğın da da ya nır, Cab bar lı nın söz lə-
ri ni ya dı ma sa la raq məşq edir dim. 
Bir də fə bu səh nə ni gö rən anam 
çar şa bı əlim dən alıb üs tü mə qış-
qır dı: 

- Ay qız, də li ol mu san nə-
dir, bu çar şa bı adam ba şı na ör tüb 
nə qə dər ye rə atar, çar şab cı rı lıb 
ki…”

E d i l -
ya ro lu nun 

ifa çı sı uk ray-
na lı Bel la Be lets-

ka ya, so vet döv rü-
nün səs siz fi lm lə ri nin 

ta nın mış akt ri sa la rın-
dan bi ri olub. 

Gün düz ro lu nu re-
jis sor Lə tif Sə fə rov 

ifa edir.
Ye ri gəl miş-
kən, fi lm 
e k  r a n  l a  r a 
ç ı  x a n  d a n 

son ra hə min 
il lər də mət-

buat da ge niş 
mü za ki rə lə rə sə-

bəb ol muş di. Ya zı-
lar da fi l min əsas qü su-

ru nu onun teat ral lı ğın da 
gö rür dü lər. Tən qid çi lə rə gö-

rə, ha di sə lə rin ço xu nu, Se vi lin 
mü ba ri zə si ni pa vil yon dan, qa pa lı 
mə kan dan çı xa rıb na tu ra ya- kü-
çə lə rə, mey da na gə tir mək la zım 
idi.

Hər hal da “Se vil” Azər bay can 
ki ne ma toq ra fi  ya sın da ki no di li-
nin in ki şa fı na öz töh fə si ni ver di. 
Ki noope ra tor Ra fi q Qu li yev bu 
ba rə də “Azər bay can səs siz ki no-
su nun təs vir ir si” ki ta bın da ya-
zır: “…Mol la nın qə ra rı na əsa sən 
Gün düz dən ay rıl ma lı olan Se vil 
doğ ma ba la sı ilə son ge cə si ni ke-
çi rir, sə hə rə qə dər ona lay la oxu-
yur, əziz lə yir. Qa lan öm rü nü öv-
la dı na həsr et mə yə ha zır olan ana 
üçün sübh şə fəq lə ri pən cə rə nin 
ar xa sın dan çox tez və sü rət lə boy-
lan ma ğa baş la yır. İn ten siv lə şən 
şüalar ota ğı işıq lan dı ra raq ay rı-
lıq anı nı ya xın laş dı rır və Se vi lin 
ar tan hə yə ca nı na sə bəb olur. Ge-
cə dən süb hə dək ke çən müd də ti 
ek ran da qı sa bir za man da can-
lan dı ran, ki ne ma toq ra fi k za ma na 
xid mət edən hə min işıq lan dır ma 
üs lu bun dan is ti fa də nə ti cə sin də 
sə hə rin açıl ma eff  ek ti çox tə bii və 
inan dı rı cı alı nıb. İvan Fro lo vun 
Azər bay can ki no sun da ilk də fə 
sı naq dan ke çir di yi hə min ya ra dı-
cı lıq üs lu bu, akt ri sa İz zət Oru co-
va ya ob ra zın ps i xo lo ji du ru mu nu, 
sə hə rin tez lik lə açıl ma sı nı is tə mə-
yən ana nın hə yə can lı an la rın da kı 
ya şan tı la rı nı qa bart ma ğa yar dım 
edib”.

“Se vil”, ey ni za man da, cə miy-
yə tin ic ti mai-si ya si şüurun da da 
in qi lab edib. İz zət xa nım xa ti rə lə-
rin də ya zır dı: “Se vil” bə dii fi l mi 
ek ran da gös tə ri lən gün ana mı da 
klu ba apar mış dım. Qo hum-əq rə-
ba la rı mız da gəl miş di. Ta ma şa çı-
la rın ço xu nun bi le ti ni Cə fər Cab-
bar lı al mış dı. Hə min gün bi rin ci 
anam, son ra ne çə-ne çə ta ma şa çı 
çar şa bı ba şın dan açıb at dı”.

P.S. Ya zı nın ha zır lan ma sın da 
gös tər di yi kö mək li yə gö rə Azər-
bay can Döv lət Film Fon du nun 
rəh bər li yi nə tə şək kür edi rik. Ya zı-
da, həm çi nin ki no şü nas Ay dın Ka-
zım za də nin “Azər bay can ki ne ma-
toq raf çı la rı” ki ta bın dan is ti fa də 
olu nub.

Sevda SULTANOVA
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***
Azər bay can ədə biy ya tı nın ən 

məş hur əsər lə rin dən olan “Se vil”in 
əsa sın da bu gün də dün ya da ak-
tual lı ğı nı itir mə yən qa dın haq la rı 
prob le mi da ya nır. Əsər öz in di vi-
dual lı ğı nı ax ta ran, kim lik prob le mi 
ilə üz-üzə qa lan, özü nü ta nı ma ğa, 
dərk et mə yə ça lı şan qa dın ta le yi ra-
kur sun dan da ha ma raq lı gö rü nür. 

“Se vil” pye si müəy yən də yi şik-
lik lər lə ek ra na uy ğun laş dı rı lıb. 
Mə sə lən, fi lm də Se vi lin (İz zət Oru-
co va) Ba laş la (Ağa sa dıq Gə ray bəy-
li) qar şı laş ma səh nə si, onun keç miş 
əri ilə sərt, iro nik dialo qu fi lm də 
ve ril mə yib. Gö rü nür, bu his sə də 
mətn do mi nant ol du ğun dan sö zü 
eff  ek tiv şə kil də əvəz lə yən la zı mi 
vi zual ifa də va si tə lə ri tap maq da çə-
tin lik çə kib lər. Bu na gö rə də fi l min 
fi  nal səh nə si pyes lə mü qa yi sə də 
zəif alı nıb. Müəl lifl  ər son da Ba la şın 
Se vil lə qar şı laş ma səh nə si ni qı sa 
plan la təs vir edib lər. Əv vəl ki nü-
fu zu, hök mü ol ma yan Ba laş ar tıq 
sa vad lı, önəm li və zi fə tu tan Se vi lin 
qə bu lu na gə lir. Se vi lin özü nəinam-
lı, sərt ba xış la rı ilə Ba la şın ça rə siz, 
ür kək ba xış la rı toq qu şur. Və Ba laş 
bu gö rüş dən məğ lub ay rı lır.

fi l mi pye sin sər bəst yo zu mu ki mi 
yox, sa də cə sə li qə li ek ran adap ta si-
ya sı ki mi qə bul et mək da ha doğ ru 

Bek na za ro vun yo zu mu ilə yox, dra-
ma turq Cab bar lı nın gö zü ilə ba xı rıq. 

ki ne ma toq ra fi k ele ment lər az de yil. 

ma yan mü hüm bir cə hə ti - psi xo lo-

lo ji və ziy yə ti ni aç maq üçün ya xın, 

lən di rən ra kurs lar dan is ti fa də edi lib.

la Be lets ka ya) dü şün mə si, Se vi lin 
ni ga ran ba xış la rı, əri nin əl vur-
ma dı ğı, süf rə də so yu yan ye-
mək kadr la rı nın di na mik 
növ bə lən mə si ev də ki 

mü na si bə ti aç maq 
b a  x ı  m ı n  d a n 
uğur lu üsul-

sit gö rün sə də, hər hal da 
o döv rün ki ne ma toq ra fi  ya sı 

üçün ye ni lik sa yı lan me ta for-

Bun dan baş qa, müəl lifl  ər ob raz-
la rın ar zu la rı nı, qa ra bas ma la rı nı 
mad di ləş di rə rək on la rı vi zual di lə 
çe vi rir lər: mə sə lən, qo naq lar gə-

lən də mət bəx də tək qa lan Se vi lin 
Edil ya nın qi ya fə tin də əri nin xə ya-
nə ti ni gö rən də onun hə yə ca nı nın, 
qa ra bas ma la rı nın təs vi ri, Ba la şın 
xə ya lın da sev gi li si ni tə səv vür elə-
mə si və s.

Film də bir ne çə də fə tək rarl-
nan rəmz lər dən bi ri də tar və 
saat dır. 

Saatın hə rə kət də ol ma sı ilə Se-
vi lin dur ğun, kə dər li və ziy yət də 
tar çal ma sı zid diy yət təş kil edir. 
Za man hə rə kət də dir, irə li ge dir, 
onun isə hə ya tın da nə sə də yiş-
mir. Ha di sə lə rin son ra kı in ki şa-
fın da Edil ya ilə bir gə hə yat dan 
mə yus luq, pe şi man çı lıq his si ke-
çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar 

raz kon sep si ya sı 1960-cı il lər fran-
sız ki no sun da ya ra nan “Ye ni dal ğa” 

 sın da çə ki lən fi lm lər də həm 
ki ne ma toq ra fi k, həm si ya si, həm fəl-
sə fi  baxm dan mü kəm məl lik sə viy yə-
si nə çat dı və Fran sa da məş hur 1968-
ci il may ha di sə lə rin də gənc li yin 
at ri but la rın dan bi ri nə çev ril di. Se vi-
lin cad ra sı nı at ma sı, in qi la bi pro se sə 
qo şul ma sı, qa dın haq la rı uğ run da 
mü ba ri zə si ümu mi lik də onun də yiş-
mə pro se si sə nəd li pla kat ru hun da 
in for ma tiv, sü rət li mon taj la ve ri lir. 

Se vil ro lu nun ifa çı sı İz zət Oru-
co va nın oyu nu nun tə sir li alın ma sı 
tə bii idi. Çün ki onun ya şa dı ğı il lər-
də cə miy yət cə ha lət dən tam azad 
ol ma mış dı, qa dın lar təh sil al maq 
üçün hə lə də çə tin lik lər lə qar şı la şır-
dı lar. Azər bay can lı qı zı nın o dövr də 
baş rol oy na ma sı mü hüm ha di sə idi.

Son ra lar el mi se çən, öl kə nin ta-
nın mış kim ya çı la rın dan bi ri olan 
İz zət Oru co va de yir di: “Mə ni ilk 
Azər bay can ki no akt ri sa sı ad lan dı-
rır lar. Və mən bə zən fi k rə da lı ram: 
gö rə sən, bu, düz gün dür mü? Ümu-
miy yət lə, mən akt ri sa ol mu şam-
mı? Axı, mən oy na ma mı şam... 
Yox, mən ka me ra qar şı sın da iki 

ol maz mış. Rəh mət lik Cə fər müəl-
lim çox tə ləb kar idi. Bə yən mə di yi 
ki no kadr la rı nın də fə lər lə ye ni dən 
çə kil mə sin də is rar edər di.

Dü nən olub muş ki mi xa tır la yı-
ram: Se vi lin çar şa bı ba şın dan at-
ma sı epi zo du bir ne çə də fə tək rar 
çə kil di. La kin bu səh nə - azər bay-
can lı qı zı nın tə rəq qi yə can at ma sı 
mən zə rə si işıq lı tə fək kür sa hi bi 
Cə fər müəl li min xo şu na gəl mə di. 
O, hər də fə yum şaq ton da, an caq 
hiss edir dim ki, hir si ni giz lə dib 
de yər di: “Yox, İz zət, ol ma dı. Çar-
şa bı ba şın dan at ma ğın çox sü ni çı-
xır, qon dar ma gö rü nür. Unut ma, 
əsə rin kul mi na si ya nöq tə si də elə 
bur da dır. Sən müd hiş, qor xunc 
çar şa bı ba şın dan elə at ma lı san ki, 
bu səh nə ta ma şa çı da cə ha lə tin və 
möv hu ma tın qa ra pər də si olan 
çar şa ba nif rət, qə zəb his si oyat-
sın”. Bu kad rı o gün ye nə çə kə 
bil mə dik. Mən ev də ana mın çar-
şa bı nı ba şı ma ör tür, ay na nın qa ba-
ğın da da ya nır, Cab bar lı nın söz lə-
ri ni ya dı ma sa la raq məşq edir dim. 
Bir də fə bu səh nə ni gö rən anam 
çar şa bı əlim dən alıb üs tü mə qış-
qır dı: 

- Ay qız, də li ol mu san nə-
dir, bu çar şa bı adam ba şı na ör tüb 
nə qə dər ye rə atar, çar şab cı rı lıb 
ki…”

Gün düz dən ay rıl ma lı olan Se vil 
doğ ma ba la sı ilə son ge cə si ni ke-
çi rir, sə hə rə qə dər ona lay la oxu-
yur, əziz lə yir. Qa lan öm rü nü öv-
la dı na həsr et mə yə ha zır olan ana 
üçün sübh şə fəq lə ri pən cə rə nin 
ar xa sın dan çox tez və sü rət lə boy-
lan ma ğa baş la yır. İn ten siv lə şən 
şüalar ota ğı işıq lan dı ra raq ay rı-
lıq anı nı ya xın laş dı rır və Se vi lin 
ar tan hə yə ca nı na sə bəb olur. Ge-
cə dən süb hə dək ke çən müd də ti 
ek ran da qı sa bir za man da can-
lan dı ran, ki ne ma toq ra fi k za ma na 
xid mət edən hə min işıq lan dır ma 
üs lu bun dan is ti fa də nə ti cə sin də 
sə hə rin açıl ma eff  ek ti çox tə bii və 
inan dı rı cı alı nıb. İvan Fro lo vun 
Azər bay can ki no sun da ilk də fə 
sı naq dan ke çir di yi hə min ya ra dı-
cı lıq üs lu bu, akt ri sa İz zət Oru co-
va ya ob ra zın ps i xo lo ji du ru mu nu, 
sə hə rin tez lik lə açıl ma sı nı is tə mə-
yən ana nın hə yə can lı an la rın da kı 
ya şan tı la rı nı qa bart ma ğa yar dım 
edib”.

“Se vil”, ey ni za man da, cə miy-
yə tin ic ti mai-si ya si şüurun da da 
in qi lab edib. İz zət xa nım xa ti rə lə-
rin də ya zır dı: “Se vil” bə dii fi l mi 
ek ran da gös tə ri lən gün ana mı da 
klu ba apar mış dım. Qo hum-əq rə-
ba la rı mız da gəl miş di. Ta ma şa çı-
la rın ço xu nun bi le ti ni Cə fər Cab-
bar lı al mış dı. Hə min gün bi rin ci 
anam, son ra ne çə-ne çə ta ma şa çı 
çar şa bı ba şın dan açıb at dı”.

P.S. Ya zı nın ha zır lan ma sın da 
gös tər di yi kö mək li yə gö rə Azər-
bay can Döv lət Film Fon du nun 
rəh bər li yi nə tə şək kür edi rik. Ya zı-
da, həm çi nin ki no şü nas Ay dın Ka-
zım za də nin “Azər bay can ki ne ma-
toq raf çı la rı” ki ta bın dan is ti fa də 
olu nub.

Sevda SULTANOVA

mətn do mi nant ol du ğun dan sö zü 
eff  ek tiv şə kil də əvəz lə yən la zı mi 
vi zual ifa də va si tə lə ri tap maq da çə-
tin lik çə kib lər. Bu na gö rə də fi l min 
fi  nal səh nə si pyes lə mü qa yi sə də 
zəif alı nıb. Müəl lifl  ər son da Ba la şın 
Se vil lə qar şı laş ma səh nə si ni qı sa 
plan la təs vir edib lər. Əv vəl ki nü-
fu zu, hök mü ol ma yan Ba laş ar tıq 
sa vad lı, önəm li və zi fə tu tan Se vi lin 
qə bu lu na gə lir. Se vi lin özü nəinam-
lı, sərt ba xış la rı ilə Ba la şın ça rə siz, 
ür kək ba xış la rı toq qu şur. Və Ba laş 
bu gö rüş dən məğ lub ay rı lır.

Qeyd edək ki, fi l min sse na ri si ni 
Cə fər Cab bar lı özü ya zıb. Ona gö rə 
fi l mi pye sin sər bəst yo zu mu ki mi 
yox, sa də cə sə li qə li ek ran adap ta si-
ya sı ki mi qə bul et mək da ha doğ ru 
olar dı. Də qiq de sək, fi l mə re jis sor 
Bek na za ro vun yo zu mu ilə yox, dra-
ma turq Cab bar lı nın gö zü ilə ba xı rıq. 

Bu nun la be lə fi l mi ma raq lı edən 
ki ne ma toq ra fi k ele ment lər az de yil. 
“Se vil” müasir fi lm lə ri miz də ça tış-
ma yan mü hüm bir cə hə ti - psi xo lo-
giz mi ilə se çi lir. Per so naj la rın psi xo-
lo ji və ziy yə ti ni aç maq üçün ya xın, 
de tal plan lar dan, eks pres siv li yi güc-
lən di rən ra kurs lar dan is ti fa də edi lib.

Ba la şın ev də sev gi li si Edil ya nı (Bel-
la Be lets ka ya) dü şün mə si, Se vi lin 
ni ga ran ba xış la rı, əri nin əl vur-
ma dı ğı, süf rə də so yu yan ye-
mək kadr la rı nın di na mik 
növ bə lən mə si ev də ki 
at mos fe ri, ailə də ki 
mü na si bə ti aç maq 
b a  x ı  m ı n  d a n 
uğur lu üsul-
dur. 

Müəl lifl  ər me ta for lar dan, 
rəmz lər dən bol lu ca is ti fa-
də edir. Qa dın la rın, hətt  a 
evi bə zə yən gö zəl, nə fi s 
məişət əş ya la rı nın be-
lə də mir bar maq-
lıq lar ar xa sın dan 
təs vi ri on la rın 
h ə  ya  t ı  n ı n 
ağır lı ğı nı 
i f a  d ə 
edir. 

Ba la şın 
ba cı sı Gü-

lü şün qa ran lıq 
otaq dan çad ra ilə 

çı xıb gü nəş li, ge niş 
bir mey dan da çad ra-

sı nı çı xar ma sı bir az bə-
sit gö rün sə də, hər hal da 

o döv rün ki ne ma toq ra fi  ya sı 
üçün ye ni lik sa yı lan me ta for-

dur. 
Bun dan baş qa, müəl lifl  ər ob raz-

la rın ar zu la rı nı, qa ra bas ma la rı nı 
mad di ləş di rə rək on la rı vi 
çe vi rir lər: mə sə lən, qo naq lar gə-

Saatın hə rə kət də ol ma sı ilə Se-
vi lin dur ğun, kə dər li və ziy yət də 
tar çal ma sı zid diy yət təş kil edir. 
Za man hə rə kət də dir, irə li ge dir, 
onun isə hə ya tın da nə sə də yiş-
mir. Ha di sə lə rin son ra kı in ki şa-
fın da Edil ya ilə bir gə hə yat dan 
mə yus luq, pe şi man çı lıq his si ke-
çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar 

B u r -
j u a l a  r ı n 

məc li sin də 
eti ket, dav ra-

nış qay da la rı nı 
bi lə rək dən po zan, 

iro ni ya edən, on la ra 
mey dan oxu yan Gü lüş 

ob ra zı nın kon sep si ya sı 
qərb ki no sun da hə mi şə ak-

tual olub. Xü su sən, be lə bir ob-
raz kon sep si ya sı 1960-cı il lər fran-

sız ki no sun da ya ra nan “Ye ni dal ğa” 
es te ti ka sın da çə ki lən fi lm lər də həm es te ti ka sın da çə ki lən fi lm lər də həm es te ti ka
ki ne ma toq ra fi k, həm si ya si, həm fəl-
sə fi  baxm dan mü kəm məl lik sə viy yə-
si nə çat dı və Fran sa da məş hur 1968-
ci il may ha di sə lə rin də gənc li yin 
at ri but la rın dan bi ri nə çev ril di. Se vi-
lin cad ra sı nı at ma sı, in qi la bi pro se sə 
qo şul ma sı, qa dın haq la rı uğ run da 
mü ba ri zə si ümu mi lik də onun də yiş-
mə pro se si sə nəd li pla kat ru hun da 
in for ma tiv, sü rət li mon taj la ve ri lir. 

Son ra lar el mi se çən, öl kə nin ta-
nın mış kim ya çı la rın dan bi ri olan 
İz zət Oru co va de yir di: “Mə ni ilk 
Azər bay can ki no akt ri sa sı ad lan dı-
rır lar. Və mən bə zən fi k rə da lı ram: 
gö rə sən, bu, düz gün dür mü? Ümu-
miy yət lə, mən akt ri sa ol mu şam-
mı? Axı, mən oy na ma mı şam... 
Yox, mən ka me ra qar şı sın da iki 
qa dın ta le yi ni ya şa mı şam. 
Bun lar mə nim müasir lə-
rim, de mək olar ki, ya-
şıd la rım idi...” 

İ.Oru co va nı Cab-
bar lı uzun ax ta-
rış la ran son ra 
kəşf elə miş di. 
İz zət xa nım 
xa ti rə lə rin-
də ya zır dı: 

““Se vil” fi l-
mi nin həm sse-

na ri müəl li fi , həm 
də qu ru luş çu re jis-

so ru gör kəm li dra ma-
turq Cə fər Cab bar lı idi.
Fil min di gər re jis so ru 

Bek na za rov Se vil ro lu nun ifa-
sı nı No ra Ar zu ma no va ad lı bir 
qı za tap şır maq is tə yir di. La kin 
Cə fər Cab bar lı bu na qə ti eti ra-
zı nı bil dir di. De di ki, əsə rin baş 
ro lun da azər bay can lı qı zı çə-
kil mə li dir. Mən Cə fə rin adı nı 

eşit miş dim, üzü nü gör mə miş dim. 
Gün lə rin bi rin də o, mə nə ya xın-
laş dı, məq sə di ni bil dir di. Am ma 
mən nə “hə”, nə də “yox” de dim. 
Qar şı ya çı xan qis mət dən qaç maq 
ol maz mış. Rəh mət lik Cə fər müəl-
lim çox tə ləb kar idi. Bə yən mə di yi 
ki no kadr la rı nın də fə lər lə ye ni dən 
çə kil mə sin də is rar edər di.

Dü nən olub muş ki mi xa tır la yı-
ram: Se vi lin çar şa bı ba şın dan at-
ma sı epi zo du bir ne çə də fə tək rar 
çə kil di. La kin bu səh nə - azər bay-
can lı qı zı nın tə rəq qi yə can at ma sı 
mən zə rə si işıq lı tə fək kür sa hi bi 
Cə fər müəl li min xo şu na gəl mə di. 
O, hər də fə yum şaq ton da, an caq 
hiss edir dim ki, hir si ni giz lə dib 

E d i l -
ya ro lu nun 

ifa çı sı uk ray-
na lı Bel la Be lets-

ka ya, so vet döv rü-
nün səs siz fi lm lə ri nin 

ta nın mış akt ri sa la rın-
dan bi ri olub. 

Gün düz ro lu nu re-
jis sor Lə tif Sə fə rov 

ifa edir.
Ye ri gəl miş-
kən, fi lm 
e k  r a n  l a  r a 
ç ı  x a n  d a n 

son ra hə min 
il lər də mət-

buat da ge niş 
mü za ki rə lə rə sə-

bəb ol muş di. Ya zı-
lar da fi l min əsas qü su-

ru nu onun teat ral lı ğın da 
gö rür dü lər. Tən qid çi lə rə gö-

rə, ha di sə lə rin ço xu nu, Se vi lin 
mü ba ri zə si ni pa vil yon dan, qa pa lı 
mə kan dan çı xa rıb na tu ra ya- kü-
çə lə rə, mey da na gə tir mək la zım 
idi.

Hər hal da “Se vil” Azər bay can 
ki ne ma toq ra fi  ya sın da ki no di li-
nin in ki şa fı na öz töh fə si ni ver di. 
Ki noope ra tor Ra fi q Qu li yev bu 
ba rə də “Azər bay can səs siz ki no-
su nun təs vir ir si” ki ta bın da ya-
zır: “…Mol la nın qə ra rı na əsa sən 
Gün düz dən ay rıl ma lı olan Se vil 
doğ ma ba la sı ilə son ge cə si ni ke-
çi rir, sə hə rə qə dər ona lay la oxu-
yur, əziz lə yir. Qa lan öm rü nü öv-
la dı na həsr et mə yə ha zır olan ana 
üçün sübh şə fəq lə ri pən cə rə nin 
ar xa sın dan çox tez və sü rət lə boy-
lan ma ğa baş la yır. İn ten siv lə şən 
şüalar ota ğı işıq lan dı ra raq ay rı-
lıq anı nı ya xın laş dı rır və Se vi lin 
ar tan hə yə ca nı na sə bəb olur. Ge-
cə dən süb hə dək ke çən müd də ti 
ek ran da qı sa bir za man da can-

çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar İz zət xa nım 
xa ti rə lə rin-
də ya zır dı: 

çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar 
ça lır.
çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar 

xa ti rə lə rin-
də ya zır dı: 

Çadrasız 
həyat
Və ya
Azərbaycan  
feminizminin
simvolu

***

lən də mət bəx də tək qa lan Se vi lin 
Edil ya nın qi ya fə tin də əri nin xə ya-
nə ti ni gö rən də onun hə yə ca nı nın, 
qa ra bas ma la rı nın təs vi ri, Ba la şın 
xə ya lın da sev gi li si ni tə səv vür elə-
mə si və s.

nan rəmz lər dən bi ri də tar və 
saat dır. 

vi lin dur ğun, kə dər li və ziy yət də 
tar çal ma sı zid diy yət təş kil edir. 
Za man hə rə kət də dir, irə li ge dir, 
onun isə hə ya tın da nə sə də yiş-
mir. Ha di sə lə rin son ra kı in ki şa-
fın da Edil ya ilə bir gə hə yat dan 
mə yus luq, pe şi man çı lıq his si ke-
çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar 

Çadrasız 
çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar 

Çadrasız 
çi rən Ba laş da ey ni və ziy yət də tar 

Çadrasız Çadrasız 

  “Na mə lum ki no” la yi hə sin də Alek sandr Bek na za ro vun 
1929-ci il də Cə fər Cab bar lı nın ey ni ad lı pye si əsa sın-
da ek ran laş dır dı ğı “Se vil” fil mi ni təq dim edi rik.
Hə min dövr də ki nos tu di ya nın rəh bər li yi fil mi Bek na-
za ro va hə va lə et sə də, ikin ci re jis sor ki mi tə yin olu nan 
Cə fər Cab bar lı nın çə ki liş pro se sin də ro lu da ha bö yük 
olub. Bek na za rov özü də bu nu eti raf edir di: “Se vil”in 
elə bir kad rı yox idi ki, Cə fər Cab bar lı or da mə nim-
lə bir gə iş lə mə sin. Biz çox vaxt saat lar la əy lə şib çə-
kə cə yi miz kadr la rın da ha can lı və inan dı rı cı çıx ma sı 
üçün dü şü nər dik. Cab bar lı nın ki no sə nə ti sa hə sin də 
az müd dət ça lış ma sı na bax ma ya raq, onun bir sı ra ki-
ne ma toq ra fik hökm lər ver mək qa bi liy yə ti mə ni doğ-
ru dan da hey ran edir di. Odur ki, biz “Se vil” fil mi ni 
həd siz hə vəs lə çə kib ba şa çat dır dıq”.



Şeirlərim alınmır. Cəhənnəmə ki, 
neynək. Unudaram, gedərəm,
Çıxararam yadımdan, mürəkkəbi, 
masamı, bürünnəm pencəyimə.
Şlyapamın altında istefa verib ömrə, 
sığınnam gecələrə
Kinayəylə baxaram ətli dodaqlarıma, 
öz dodaq büzməyimə.

Ana, anacan, oğlun uğursuzun biridi, 
qərarsız, avaradı.
Axı nə qədər olar veyillənmək, siqaret... 
siqaret, veyillənmək?
Şeirlərim alınmır. Başa düşün, axı.., 
of, həyat özü alınmır!
Deyirəm bəlkə... Bəlkə arvad almaq 
vaxtıdı, ya da bir cüt çəkələk.

Yandım, yanıram yenə bəyaz 
işıqlarında doğma yuxusuzluğun
Külə dönmüş ağzımla bağırıram 
özümə: “Nifrət edirəm sənə!”
Bel almışam əlimə, qazıyıram 
ruhumda vicdanım olan yeri
Zəhləm gedir şeirdən. İndi, ey Pro-
metey, od lazım deyil mənə! 

1965

***
Bulud görəcəmmi göydə, görəsən??
Gözümə dəyərmi ağac bu çöldə?
Ağac quruyacaq, bulud keçəcək...
Səs-küylə xiff əti qovar bu yel də.

Əbədi heç nə yox, saf heç nə yoxdu!
Getdim dolaşmağa bütün yerləri.
Rus olan bəndəyə hər yanda birdi –
Çöllər çox genişdi, göylər çox dərin...

1970

***
Hanı gözəlim hüzur?
Sevgi – o hələ, yoxdu.
Səni çeynəyənlərin, 
Dişləri belə yoxdu.
Bu torpağı həmişə
Ayaqsızlar tapdadı,
Doğma, əziz nə varsa
Əlsizlər qamarladı.
Bir gün bu əzablara 
Nəhayətdə son qoyan
Bax, ya Şeytan olacaq,
Ya da uca Yaradan.

1984

Tüstü
Çılpaqdı, boşdu dünya,
  mənsə başqayam indi,
Keçib getdi həyat da,
  heç izi də qalmadı.
Bir vaxt çiçəkləmişdi
  mənim də ümidlərim,
Bəhrəsini görmədim, neynim,
  qismət olmadı.

Uğur sığallayanda bir zamanlar
  bəxtimi
Ruhumu tufanlara,
  bəlalara bağladı... 
Təkcə könül işığı, Allah vergisi deyil,
Zaman-zaman gözümdə
  nə irmaqlar çağladı... 

Moskvanın o cəfəng, bayram
  səs-küyü içrə
Çox mübhəm eşidirəm
  taleyimin hökmünü.

O göyündə Ay üzən
  kəndimizdimi görən?

O bizim tarladımı tüstü
  basıb göyünü? 

Keçmişli-gələcəkli bütün
  itkilərimin
Qoynunda tənhayam mən,
  fərqi də yoxdur bir an.
Bu tünlükdə kimsə yox

  anlaya varlığımı,
Kimsənin xəbəri yox,

  mənim tənhalığımdan.

Külək hara aparar axı bu veyil canı?
Bir bax göz işlədikcə yol uzanar,
  uzanar...
Lap gözucu olsa da nəzər salıb
  baxıram
Bilirəm, unutduğum başqa bir
  həyat da var.

Boş-boş səs-küyümüzdən
  onun xəbəri yoxdu.
Eyninə də almayır

  mənim dərdimi daha.
Göydəki Ay işığı üzümüzə

 nur salır,
Bir də bir tüstü gəlir
 ovcumuza qonmağa.

2000

***

Süpürüm1 və bir kazakın göz 
yaşları

Tel-tel sadaladı Tanrı saçımı,
Çözdü illərimi ququ nəğməsi. 
Nalların altında sındı vüqarım
Qopardı başımı qılınc zərbəsi.

Anamın “Özünü qoru” nidası,
Səsləndi dalımca ayrılıq dəmi.
Şimşək elə günə qoydu göyləri,
Göz gözü görməyir bu günə kimi.

Açıb arxasınca qanlı bir zolaq.
Kəlləm diyirlənir belədən-belə.
İlişib saçlarım yaşıl otlara,
Mənim dərdim indi dərd olub çölə... 

Göylərin bağrında alov xətləri...
Yenə ləngər vurur, yellənir otlar.
Son telləri sayır başımda Tanrı
Həyatda hər şeyin başında O var.  

2001
1 Çöl bitkisi

Tərcümə edən: Günel ŞAMİLQIZI

Yə qin ki, az-çox də rə cə də bü tün mü ta liəse vər lər də 
be lə olur. Hər dən elə gö zəl ədə bi nü mu nə lər lə 
rast la şı rıq ki, onu öz di li miz də oxu maq, öz di-
li mi zin ədə bi zən gin lik lə ri ilə duy maq is tə yi rik. 

Mən də tər cü mə yə ma raq da bu ra dan ya ran dı. O sı ra-
dan müasir rus ədə biy ya tı nın se vi lən şairi Yu ri Kuz-
net sov da  şeir lə ri ni di li miz də oxu maq is tə di yim 
qə ləm sa hib lə rin dən dir. O, 11 fev ral 1941-ci il də 
Kras no dar vi la yə tin də ki bir ka zak kən din də, za bit 
və müəl lim ailə sin də ana dan olub.
İlk şeiri ni 9 ya şın da ya zan Y.Kuz net sov, 1965-ci il-
də M.Qor ki adı na Ədə biy yat İns ti tu tu na da xil olub. 
İlk şeir lər ki ta bı isə “Tu fan” ad la nır 
və 1966-cı il də işıq üzü gö rüb. O, 
uni ver si te ti bi tir dik dən son ra uzun 
müd dət re dak tor iş lə yib. 1974-cü 
il də “İçim də ki uzaq lıq” ad lı, say-
ca ikin ci ki ta bı nı nəşr et dir dik dən 
dər hal son ra, pay taxt tən qid çi lə ri-
nin diq qə ti ni cəlb edə bi lib. Tez lik-
lə Va dim Ko ji nov rus ədə biy ya tı na 
ye ni və bö yük bir is te da dın gəl di-
yi ni elan edib. Onun ya ra dı cı lı ğı, 
hə qi qə tən də, müasir lə ri ara sın da 
se çi lə rək özün dən son ra kı nəs lin 
ədə bi zöv qü nə tə sir gös tə rə bi lib. 
1970-ci il lə rin or ta la rın da isə tən-
qid çi lər tə rə fin dən onun ya ra dı-
cı lı ğın da ta mam baş qa ra kurs dan 
təq dim olu nan əx laq və də yər kri-
te ri ya la rı bir mə na lı qar şı lan ma yıb. 
Kuz net sov həm rus ədə biy ya tı və 
folk lo ru na, həm də dün ya ədə biy-
ya tın da kı klas sik və müasir ten-
den si ya la ra bə ləd bir şair dir və 
in di də bö yük ma raq la mü ta liə 
edi lir. O, iyir mi yə ya xın şeir ki ta-
bı nın müəl li fi dir, həm çi nin Şil le-
rin “Or lean qı zı” əsə ri ni rus di li-
nə çe vi rib. Ru si ya Döv lət Mü ka fa tı 
laureatı olan şair, 2003-cü ilin 17 
no yab rın da və fat edib.

O göyündə Ay üzən
  kəndimizdimi görən?

O bizim tarladımı tüstü
  basıb göyünü? 

Keçmişli-gələcəkli bütün
  itkilərimin
Qoynunda tənhayam mən,
  fərqi də yoxdur bir an.
Bu tünlükdə kimsə yox

  anlaya varlığımı,
Kimsənin xəbəri yox,

  mənim tənhalığımdan.

Külək hara aparar axı bu veyil canı?
Bir bax göz işlədikcə yol uzanar,
  uzanar...
Lap gözucu olsa da nəzər salıb
  baxıram
Bilirəm, unutduğum başqa bir
  həyat da var.

Boş-boş səs-küyümüzdən
  onun xəbəri yoxdu.
Eyninə də almayır

  mənim dərdimi daha.
Göydəki Ay işığı üzümüzə

 nur salır,
Bir də bir tüstü gəlir
 ovcumuza qonmağa.

ə qin ki, az-çox də rə cə də bü tün mü ta liəse vər lər də 
be lə olur. Hər dən elə gö zəl ədə bi nü mu nə lər lə 
rast la şı rıq ki, onu öz di li miz də oxu maq, öz di-
li mi zin ədə bi zən gin lik lə ri ilə duy maq is tə yi rik. 

Mən də tər cü mə yə ma raq da bu ra dan ya ran dı. O sı ra-
dan müasir rus ədə biy ya tı nın se vi lən şairi Yu ri Kuz-
net sov da  şeir lə ri ni di li miz də oxu maq is tə di yim 
qə ləm sa hib lə rin dən dir. O, 11 fev ral 1941-ci il də 
Kras no dar vi la yə tin də ki bir ka zak kən din də, za bit 

İlk şeiri ni 9 ya şın da ya zan Y.Kuz net sov, 1965-ci il-
də M.Qor ki adı na Ədə biy yat İns ti tu tu na da xil olub. 

O göyündə Ay üzən
  kəndimizdimi görən?

O bizim tarladımı tüstü
  basıb göyünü? 

Keçmişli-gələcəkli bütün
  itkilərimin
Qoynunda tənhayam mən,
  fərqi də yoxdur bir an.
Bu tünlükdə kimsə yox

  anlaya varlığımı,
Kimsənin xəbəri yox,

  mənim tənhalığımdan.

Külək hara aparar axı bu veyil canı?
Bir bax göz işlədikcə yol uzanar,
  uzanar...
Lap gözucu olsa da nəzər salıb
  baxıram
Bilirəm, unutduğum başqa bir
  həyat da var.

Boş-boş səs-küyümüzdən
  onun xəbəri yoxdu.
Eyninə də almayır

  mənim dərdimi daha.
Göydəki Ay işığı üzümüzə

 nur salır,
Bir də bir tüstü gəlir
 ovcumuza qonmağa.

ə qin ki, az-çox də rə cə də bü tün mü ta liəse vər lər də 
be lə olur. Hər dən elə gö zəl ədə bi nü mu nə lər lə 
rast la şı rıq ki, onu öz di li miz də oxu maq, öz di-
li mi zin ədə bi zən gin lik lə ri ilə duy maq is tə yi rik. 

Mən də tər cü mə yə ma raq da bu ra dan ya ran dı. O sı ra-
dan müasir rus ədə biy ya tı nın se vi lən şairi Yu ri Kuz-
net sov da  şeir lə ri ni di li miz də oxu maq is tə di yim 
qə ləm sa hib lə rin dən dir. O, 11 fev ral 1941-ci il də 
Kras no dar vi la yə tin də ki bir ka zak kən din də, za bit 

İlk şeiri ni 9 ya şın da ya zan Y.Kuz net sov, 1965-ci il-
də M.Qor ki adı na Ədə biy yat İns ti tu tu na da xil olub. 

Şimşək elə günə qoydu göyləri,
Göz gözü görməyir bu günə kimi
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Günel EMİNLİ
Ya rı qa ran lıq meh man xa na ota ğın da ya ta-

ğı nın üzə rin də üzü üs tə uza nıb si qa ret çə-
kir di. Kü lü nü bir ba şa dö şə mə yə tök mə yi nin 
fər qin də ol ma sa da, du ma nı nı ha va da yel-
lət mək dən xü su si zövq alır dı.

Dö şə mə nin üzə ri nə qa dın və ki şi alt pal-
tar la rı, sal fet par ça la rı, bir də iri əs gi nas lar la 
frank tö kül müş dü. 

Mar sel lə da laş dı ğı səh nə ya vaş-ya vaş onu 
tərk edir di. Özü nü sa kit ləş di rir, inan dır ma-
ğa ça lı şır dı ki, bu so nun cu gö rüş ola bil məz. 

Çün ki Mar sel nəin ki onun ru hu nu, həm də 
sə si ni, ya taq da se viş mə yi ni se vir di. Nə ol sun 
ki, bu gün kü çı xı şı nı Mar sel din lə mə yə cək di. 

Əvə zin də is tək li si nin acı ğı na da ha gö zəl 
çı xış edə cək di. Ka ba re də çı xı şı na az qal dı-
ğın dan fi  kir du ma nın dan ay rı lıb ge yin mə yə 
baş la dı.

Səh nə dən ön cə ki hə yə can ye nə özü nü 
gös tər di. Xəs tə xa na dan çı xan dan bə ri özü nə 
gə lə bil mir di. 

Vu ru lan mor fi  lər dən əsl nar ko ma na çev-
ril miş di. Zəifl  ə miş vü cu du, daim əsən əl lə ri, 
tər lə yən boy nu on da çı xış qa ba ğı əsə bi lik ya-
ra dır dı. Bir tə hər özü nü ələ alıb səh nə yə gəl di. 

Göz lə ri ni yum du və oxu ma ğa baş la dı. 
Ru hu bu ba la ca, na zik qaş lı qa ra mə lə yi tərk 
edib ka ba re də ki in san la rın baş la rı üzə rin də 
fır lan dı. Ki mi sə ax ta rır dı… Nə ha yət, gə lib 
Edi tin çi yin lə ri nə qon du. 

Göz lə ri ni açıb qa ran lıq da, də yir mi ma sa da kı 
qə də hin ar xa sın da giz lə nən gö zü yaş lı Mar se-
li gör dü. De mə li, o get mə yib, ba la ca sər çə si ni 
din lə mək üçün bur da dır. Bun dan cu şa gə lib:

“Non je ne reg rett  e rien…” ( Mən heç nə yə 
təəs süf et mi rəm) mah nı sı nı oxu du.

Əs lin də o, çox şe yə təəs süfl  ə nir di. Kü-
çə lər də ona pul di lən di rən ata sın dan, onu 
ha mi lə edib ana lıq his si ni aza cıq da ol sa ya-
şa dan ərin dən… Bü tün bun la rın fo nun da 
Mar sel onun üçün əsl Mə həb bət al la hı idi. 

Hər iki si nə nif rət edir, on lar haq qın da dü-
şün mək dən be lə çir gi nir di. Əri kör pə Ses si-
li si nin ölü mü nə sə bəb ol muş du. Ba la sı onun 
so yuq da di lən di yin dən, vax tın dan əv vəl qı-
rış mış əl lə ri nin için də dün ya sı nı də yiş di. 

Qı zı nı dəfn et mə yə be lə im ka nı ol ma dı.
“Ba la ca mə lə yim, sə nə gö rə 20 frank üçün 

fa hi şə lik et mək is tə dim. Onun mə nə ya zı ğı 
gəl di. Mən dən kam ala bil mə yən ilk və son 
müş tə rim sə nin ru hu na hör mət edib dəf ni-
nə tə mən na sız pul ver di. 

Tan rı ona yar ol sun! Al lah hər dən bi zim 
ki mi gü nah kar la rın duala rı nı eşi dir. Nə nəm, 
fa hi şə xa la la rı mın kor ol muş göz lə ri mə gö-
rə Mü qəd dəs Te re za üçün şam yan dı rıb dua 
oxu duq la rı nı tə səv vü rü nə gə ti rir sən? 

Ya ra dan qa dın la rı eşit di və av qus tun iki sin də 
– on la rın Tan rı ya vaxt qoy duq la rı gün də göz lə-
rim bu mur dar dün ya ya ac göz lük lə bax dı. 

Luiza nə nəm bu əh va la tı tez-tez da nış ma ğı 
xoş la yar dı. Kaş ki, göz lə rim açıl ma yay dı. Am-
ma yox! Az da ol sa sə ni gör mək üçün dün ya ya 
ye ni dən bax ma ğa də yər di”- qı zı na söy lə di yi 
bu söz lə rin dən son ra ayaq la rı nın don du ğu nu 
hiss et di. So nun cu də fə kör pə si nin mə za rı na 
əyi lib ba la ca xaç dan öp dü. Tə ləs mə dən av to-
mo bi lə ya xın laş dı.

Mar se li ha va li ma nı na yo la sal ma lı idi. 
Heç get mək is tə mir di. Çün ki vi da laş ma ğı 
yox, qar şı la ma ğı se vir di. Mar sel ona ürək-
di rək ver di:

- Özü nü ələ al, tez lik lə gö rü şə cə yik – de-
yib bağ rı na bas dı. Qa ra pal tar lı, cı lız qa dın 
bö yük bə də nin ağu şun da gö rün məz ol du, - 
Sə nin səh nən var, mən siz da rıx ma ğa bir an 

be lə vaxt tap ma ya caq san!

Edit gö zü yaş lı:
- Əzi zim, mən oxu yan da on lar ağuş la rı-

na alır lar, son ra ar xa la rı na bax ma dan ora nı 
tərk edir lər. 

Mə nə sü rək li al qış la rın sə si və qa ran lıq səh-
nə qa lır. Əsl dəh şət bun dan son ra baş la yır. 
Mar sel, tez qa yıt, bi lir sən ki, sən dən baş qa 
heç ki mim yox dur. “Mon dien” mah nı sı sə nə 
həsr olu nub, qa yıt ma yın ca onu oxu ma ya cam, 
- dedi.

An caq oxu du. Mar se lin təy ya rə də qə za-
ya uğ ra dı ğı nı eşi dən gün. Sev li gi li si nə zəng 
edib onu Pa ri sə ça ğır mış dı. 

De miş di ki, səh nə yə on suz çıx ma ya caq. 
Tə lə sik ilk reys lə təy ya rə yə mi nib Piafın ya-
nı na gə lən də qə za ya uğ ra dı. So nun cu də fə 
bu mah nı nı Mar sel üçün oxu du… Mar se lin 
ya nı na ge də cək miş ki mi qol la rı nı çır pa-çır-
pa san ki uçur du. O, bu gör kəm də bəd bəxt, 
an caq məğ lu be dil məz idi.

Xəs tə xa na lar da üzü cü müali cə lər, st ress-
dən vax tın dan əv vəl ağar mış saç lar, zəif vü-
cud, ən əsa sı yır tı cı hiss lər və ye tim qal mış 
Piafın mə həb bə ti.

Bir də fə onun əl lə ri ni əli nə al mış rə fi  qə si 
Mar len Dit ri xə eti raf et di: “De yə sən, ha mı ya 
bəd bəxt lik gə ti ri rəm. Əv vəl cə mə ni kü çə lər dən 
ta pıb mü ğən ni et miş Lam be ri gül lə lə di lər, son-
ra qı zım Ses sil, in di də Mar sel. Off f… bir ge cə-
də mə həb bət dən beş yüz də fə ölü rəm. Mar sel 
üçün beş yüz bi rin ci də fə so nun cu kə rə öl düm. 

Bir də sev mə yə cəm. Am ma özü mə sev-
mək dən baş qa ölüm bə ha nə si tap ma yan da 
hə qi qə tən ölə cəm.” Mar len isə sa də cə, onun 
əl lə ri ni sı ğal la yıb ca va bı nı tə bəs sü mü ilə de di. 

Çün ki Piaf eşq ma cə ra la rı ye ni dən qə zet lə-
rin bi rin ci sə hi fə lə ri ni tut muş du. Az keç mə miş 
ikin ci mə həb bə ti 26 yaş lı Teo Sa ra po nun qis-
min də qa yıt dı. O, Edit dən 20 yaş ki çik idi. 

Teonu cid di qə bul et mə sə də gənc oğ lan 
əsl mə həb bət aşi qi idi.

Bir gün so yuq pa yız ge cə si ka ba re ni hə-
mi şə ki ki mi tərk edən də, qa ran lıq da lan da 
ge cə fa na rı nın al tın da da ya nan bir si luet 
onun diq qə ti ni cəlb et di. Bərk-bərk pal to su-
na bü rü nüb si luetə ya xın laş dı:

- Siz mə ni göz lə yir siz?
- Bə li.
- Bəs ni yə içə ri yə keç mə mi siz?
- Bu ra yax şı dır… Si zi sev mək on suz da 

əziy yət dir, bu so yuq mə nə hə diy yə ki mi dir…
Son ra dan Teonun inad lı sev gi sin dən son-

ra Edit ona:
- Axı Teo ba şa düş, mən dən çox ba la ca san! 

– de di.
- Əzi zim, do ğul du ğum gün dən sə ni se-

vi rəm. Elə ona gö rə dir ki, sev gim ya şın dan 
bö yük dür, biz bir-bi ri miz üçün ya ran mı şıq.

Mar sel ona əsl mə həb bə tin, Teo isə se vil mə-
yin nə ol du ğu nu gös tər di. Edit Mar se lə “Mon 
dien” mah nı sı nı, Teoya isə bü tün mah nı la rı nı 
həsr et di. Gənc oğ lan hə ya tı nın mə na sı na çev-
ril miş di. Teonu özü ilə bə ra bər qo cal da caq dı. 

Az ğın xə yal la rı nın ki şi si Te o nu “mə nim ba-
la cam” ça ğır sa da, özü nü onun ya nın da uşaq 
ki mi apa rır dı. Sev gi si nin yo lun da heç nə yə 
hey fi  si lən mir, ağ la sığ maz pul lar xərc lə yir di. 

Qı naq atə şi nə tu tan la ra isə “pu la xə sis lik 
edən lər hiss lə ri nə də xə sis dir” – de yib, bü tün 
pul la rı nı hiss lə ri nə sərf et dik cə tü kən mə yə baş-
la yır dı. O, ağır xəs tə li yə dü çar ol du, hə kim lər al-
tı ay ya şa ya ca ğı nı de yib ha mı nı ümid siz qoy du. 

Pa ri sin al tı ay dan son ra ki çik sər çə ci yi ni 
dəfn edə cə yin dən xə bə ri yox idi. Bax ma ya-
raq ki, Piaf onun ən sa diq sa kin lə rin dən idi.

Ha mı hər şe yi bil sə də, hər şe yi giz lə dir-
di. Piaf çar pa yı da ça pa la dı, az son ra Teo-
nun qu ca ğın da göz lə ri ni bir da ha aç ma maq 
üçün möh kəm cə yum du. Hə kim lər aşi qi sa-
kit ləş di rə bil mir di lər.

- Yox… Əzi zim, Piaf, da lın ca gə lə cəm, ad-
dım-ad dım, gün bə gün, yal va rı ram, mə ni göz lə!

O gün ye tiş di, düz yed di il dən son ra… 
Edi tin Mə həb bət al la hı bir sər xoş sü rü cü nün 
qur ba nı ol du. Teonu dost la rı çox əziy yət dən 
son ra Piafın ya nın da dəfn edə bil di lər.

…Piafın ifa sı nı son ra lar kü bar məc lis lə-
rin də din lə mə yə baş la dı lar. Zə rif vü cu dun 
sa hi bə si bu nu gör sə, be lə de yər di: 

“Mən hə mi şə lik Pa ri sin qa ran lıq kü çə lə-
rin də so yuq dan bo ğa zı nı yır ta-yır ta oxu yan 
bir sər çə cik ola ca ğam. Mə nə Piaf de yin!”.

Heç get mək is tə mir di. Çün ki vi da laş ma ğı 
yox, qar şı la ma ğı se vir di. Mar sel ona ürək-
di rək ver di:

yib bağ rı na bas dı. Qa ra pal tar lı, cı lız qa dın 

Hə yat yol la rın da qə lə mə sı ğı nıb ad dım la maq niy yə ti ni elə ilk sə tir-
lə rin dən or ta ya qo yan Gü nel Emin li nin “Mə nə Piaf de yin” sə nəd li 
he ka yə si ni oxu dum. Diq qə ti mi çək di, çün ki öl məz Edit Piafın dil lə rə 
düş müş, çox la rı na tə fər rüatıy la bəl li olan hə ya tın da li rik, es se va ri 

bir gə ziş mə idi. Bu na möv zu ar xa sın da giz lən mək də de məz sən, çün ki  bu-
gün kü ədə biy yat da bir xey li ya zı ya şa nan, real hiss lər dən de yil, dil lər də do-
la şan söh bət lər dən , ya xud sa də cə tə xəy yül dən do ğur. Mə nim üçün ma raq lı 
olan, bəl li mən zə rə ni dil açıb da nı şan şt rix lər lə can lan dır maq ba ca rı ğı dır. Nə 
fər qi var? Per so naj la rın adı ta mam baş qa da ola bi lər di - əsas mə sə lə qə lə mi 
səm tin də, sə lis iş lət mək ba ca rı ğı dır. Gü nel bu na nail olub.

İlqar ƏLFİ

Ya rı qa ran lıq meh man xa na ota ğın da ya ta-
ğı nın üzə rin də üzü üs tə uza nıb si qa ret çə-
kir di. Kü lü nü bir ba şa dö şə mə yə tök mə yi nin 
fər qin də ol ma sa da, du ma nı nı ha va da yel-

Dö şə mə nin üzə ri nə qa dın və ki şi alt pal-
tar la rı, sal fet par ça la rı, bir də iri əs gi nas lar la 

Mar sel lə da laş dı ğı səh nə ya vaş-ya vaş onu 
tərk edir di. Özü nü sa kit ləş di rir, inan dır ma-
ğa ça lı şır dı ki, bu so nun cu gö rüş ola bil məz. 

Çün ki Mar sel nəin ki onun ru hu nu, həm də 
sə si ni, ya taq da se viş mə yi ni se vir di. Nə ol sun 
ki, bu gün kü çı xı şı nı Mar sel din lə mə yə cək di. 

Əvə zin də is tək li si nin acı ğı na da ha gö zəl 
çı xış edə cək di. Ka ba re də çı xı şı na az qal dı-
ğın dan fi  kir du ma nın dan ay rı lıb ge yin mə yə 

Səh nə dən ön cə ki hə yə can ye nə özü nü 
gös tər di. Xəs tə xa na dan çı xan dan bə ri özü nə 

Vu ru lan mor fi  lər dən əsl nar ko ma na çev-
ril miş di. Zəifl  ə miş vü cu du, daim əsən əl lə ri, 
tər lə yən boy nu on da çı xış qa ba ğı əsə bi lik ya-
ra dır dı. Bir tə hər özü nü ələ alıb səh nə yə gəl di. 

Göz lə ri ni yum du və oxu ma ğa baş la dı. 
Ru hu bu ba la ca, na zik qaş lı qa ra mə lə yi tərk 
edib ka ba re də ki in san la rın baş la rı üzə rin də 
fır lan dı. Ki mi sə ax ta rır dı… Nə ha yət, gə lib 
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bö yük bə də nin ağu şun da gö rün məz ol du, - 
Sə nin səh nən var, mən siz da rıx ma ğa bir an 
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Fərid HÜSEYN

Hə mi şə ali ide ya lar dan, 
dön məz də yər lər dən, 
öm rün mə na sın dan və 
bö yük hə qi qət dən dəm 

vu rub, xır da məişət real lıq la rıy-
la əl lə şən adam la rı gö rən də Ez ra 
Poun dun bu şeiri ni xa tır la yı ram:

Fu İ bu lud la rı və tə pə lə ri se vir di
Səd-əf sus, an caq o, iç ki dən öl dü.

***
Ma ya kovs ki in ti har edən də Sve-

ta ye va ya zır dı: “İn san Ma ya kovs ki 
12 il idi ki, şair Ma ya kovs ki ni öl dü-
rür dü, on üçün cü il də sə, şair Ma-
ya kovs ki be zib in san Ma ya kovs ki-
nin ca nı nı al dı”. O, şairin in ti ha rı nı 
onun xi la sı sa yır dı. Ona gö rə də bu  
ölü mü şe i rin qə lə bə si ki mi qə bul 
edib, onun bey ni ni da ğı dan gül lə ni 
“li rik gül lə” ad lan dır mış dı.

Ma ri na Sve ta ye va in ti har edən-
də Ax ma to va onun bu ad dı mı nı al-
qış la yır dı, he sab edir di ki, Ma ri na 
onun ürək et mə di yi bir işi gör dü. 
Qə ri bəy di de yil mi, - Ma ya kov ski nin 
in ti ha rı nı Sve ta ye va, Sve ta ye va nın 
ölü mü nü Ax ma to va “al qış la yır dı”...

Ma ri na Sve ta ye va ya zır dı: “İn sa-
nın için də ki “mən”lər dən bi ri, nə 
vaxt sa o bi ri ni öl dür mə li olur”. Bu 
mən tiq lə ya naş saq, gö rə sən, Sve ta-
ye va nı asan han sı Sve ta ye va idi?

Sve ta ye va nın mə zar da şı ol ma-
dı, an caq müasir lə ri “Mə zar da şı 
ol ma yan qə bir” ifa də si ni onun ölü-
mün dən son ra ya zı lan şeir lər də o 
qə dər iş lət di lər ki, bu ifa də nin özü 
bü tə, hey kə lə, da şa “çev ril di”. 

Özü nü as maz dan bir ne çə gün 
ön cə Ma ri na Sve ta ye va “So vet ya-
zı çı la rı evi”nə qab yu yan iş lə mək 
üçün mü ra ciət elə miş di. Onu təc-
rü bə siz ol du ğu na gö rə işə gö tür-
mə miş di lər. So vet im pe ri ya sı na 
Sve ta ye va təc rü bə li qab yu yan 
ki mi la zım idi, o isə bu iş də təc-
rü bə li de yil di.

***
Jo se Sa ra ma qo nun “Tə xi rə sa-

lın mış ölüm” ro ma nı nı xa tır la-
yaq: əsər “Dü nən heç kəs öl mə di” 
cüm lə siy lə baş la yır, qə fi l şə hər dən 
ölüm qey bə çə ki lir. Be lə də gö rün 
nə prob lem lər ya ra nır:

  Çev ri liş ol sa, atəş aç sa lar 
heç kəs ölə si de yil. 

  İn san lar öl məz dir de yə sı-
ğor ta şir kət lə ri bağ lan ma ğa 
məc bur dur.

  Can ve rən öl kə rəh bə ri öl mə yə-
cək, ha ki miy yə ti əbə di ola caq. 

Bu əsə ri oxu yan da ide ya sı mə nə 
çox ori ji nal gəl miş di. Hətt  a, be lə 
bir ide ya nı tap dı ğı na gö rə Sa ra-
ma qo zə ka sı na hey ran ol muş dum. 
Bir ge cə ya dı ma nə düş sə yax şı dır? 
Si zi fi n ölüm al la hı Ta na tı xain cə si-
nə al da dıb zən cir lə mə si.  Ölüm 
al la hı Ta nat əsir düş dü yü nə gö rə 
heç kəs öl mür və təm tə raq lı ölüm 
mə ra sim lə ri ke çi ril mir.  

Mən cə, Sa ra ma qo adı nı çək di yim 
ro man da, Si zif əf sa nə sin də yu xa rı-
da da nış dı ğım səh nə də ki sual do-
ğu ran mə qa mı ta pıb: “Ölüm yox 
ol say dı, nə baş ve rər di?” və  ro man 
ya zıb.

***
Dos to yevs ki vic dan his si ni elə təs-

vir edir ki, vic dan ki mi mü cər rəd an-
la yış gö zü mü zün qar şı sın da ob raz ki-
mi can la nır. Bu vic dan his si ni bi zə ən 
çox qəh rə man la rı nın da xi li dialoq la rı-
nın ya rım çıq qal ma sı gös tə rir. Nə Ras-
kol ni ko vun, nə Mış ki nin, nə də İva nın 
da xi li dialo qu bi tir, hə mi şə ya rım çıq 
kə si lir. San ki hər də fə qəl bin vic dan 
məh kə mə si son qə ra rı qə bul et mir və 
son qə rar növ bə ti “ic la sa” qa lır...

***
İn san ru hu nun, dü şün cə si nin 

də rin li yi nə enə bil di yi nə gö rə Dos-
to yevs ki ni psi xo loq, dün ya nın gər-
di şi ni öz çox qat lı ide ya la rı ilə çö zən 
Kam yu nu fi  lo sof ad lan dı rır dı lar. 
Gö rə sən, han sı qüv və idi, bu bö yük 
qə ləm adam la rı na öz dil lə ri ilə an caq 
ya zı çı ol du ğu nu eti raf et di rən:

Dos to yevs ki: “Mən psi xo loq de-
yi ləm, mən əsl realis təm”.

Kam yu: “Nə üçün mən fi  lo sof 
yox, ya zı çı yam? Çün ki mən söz-
lər lə dü şü nü rəm, ide ya lar la yox”. 

***
Ser van tes bü tün ro man bo yu Don 

Ki xo tun ar xa sın ca “gə lir”, ölüm aya-
ğın da sa ona ça tır və bir cə bu mə qam-
da qəh rə ma nı nın ya nın da olur. 

“Hə yat da Don Ki xo tun ölü mü 
və ölü mü nə bir cə an qal mış için-
də ki Alon so Quija no el Bueno nun 
oya nı şı qə dər də rin di ni ma hiy yət-
li çox az şey var”. Mi gel de Uno-
ma no nun gün də lik lə rin də rast 
gəl di yim bu cüm lə mə ni dəh şə tə 
gə tir di. Ona gö rə ki, Don Ki xot an-
caq ölüm aya ğın da kim ol du ğu nu 
ba şa düş müş dü.

***
Yu sif Sə mə doğ lu nun “Ba ya-

tı-Şi raz” he ka yə si nin sü je ti ni ya-
da sa laq: Kont ra bas çı ya im kan lı 
adam lar “Ba ya tı-Şi raz” çal dı rır. 
Və əsə rin qəh rə ma nı – Səb zə li da-
yı ona gö rə hə min mah nı nı ifa edir 
ki, yüz ma na ta möh tac dır, eh ti ya cı 
var. 

Bu gün ey ni şey bə zi qə ləm və 
sə nət adam la rı nın da ba şı na gə-
lir. Bir də gö rür sən, dün ya nın gər-
di şin dən, bö yük, ali ide ya lar dan 
da nı şan bir ada ma bə zi lə ri ba ya ğı 
iş lər gör dü rür lər. Bəs bu nə de-
mək dir? Elə bu da baş qa kon tekst-
də zi ya lı la ra kont ra bas da “Ba ya-
tı-Şi raz” çal dır maq dır. Bu da bə zi 
pe şə kar la rı, fi  kir adam la rı nı al çalt-
maq, is te dad la ra da rı dən lət mək-
dir. 

***
Pra qa da Frans Kafk  a mu ze yin-

də ya zı çı nın əl yaz ma la rı nı gör düm: 
Hərfl  ər sə tir uzan dıq ca aşa ğı ya doğ-
ru əyi lir, sə hi fə nin kə na rın da qı rı lır dı. 
Nə dən sə bax dıq ca mən də elə təəs sü-
rat oya nır dı ki, hər cüm lə sət rin əv və-
lin də hün dür bir zir və dən “qa ça-qa ça 
gə lib” özü nü və rə qin so nun da məğ-
lub ca sı na ye rə ata raq in ti har edir... 

***
Karl kör pü sün dən ke çən də İsa-

nın hey kə li ni gör düm, qol la rın da kı 
mıx lar gö zü mə dəy mə di. Nə dən-
sə mə nə elə gəl di ki, onu çar mı xa 
çək mə yib lər, sa də cə o özü çar mıx 
tax ta la rın dan möh kəm-möh kəm 
ya pı şıb ki, bir də in san la rın ara sı na 
düş mə si üçün əli sü rüş mə sin...

***
Pa ra dok sa ba xın: dün ya ədə-

biy ya tın da iz qo yan ək sər məş hur 
ŞAİRƏ lə rin şeir lə rin də ani-es te-
tizm ele ment lə ri çox luq təş kil edir.

***
Bə zən 25-30 yaş lı bir ya zar Tols to-

yun ölü mün dən əv vəl hə yat haq qın-
da yə qin ləş dir di yi son qə naətə gə lir, 
əli hər iş dən so yu yur və heç nə ya ra da 
bil mir. An caq eti raf edək ki, Tols to yu 
Tols toy edən son qə naəti de yil di... 

***
Şarl Bod le rin “Gənc qə ləm adam-

la rı na bə zi məs lə hət lər” ad lı əsə rin də 
ma raq lı bir mə qam var: “Əsl qə ləm 
adam la rı nə vaxt sa ədə biy yat dan 
qor xur lar”. Biz də “sö zün ba şı na kən-
dir sa lıb hər lə mək”, “sö zü xə mir ki-
mi yo ğur maq” ki mi ədə biy ya ta “xox 
gə lən”” ifa də lər heç dən ya ran ma yıb. 
Bu gün bir ya zı çı, şair yaz ma yan ki-
mi onu tü kən mək də itt  i ham edir lər. 
Bu amil gös tə rir ki, biz də məhz o 
“ədə biy yat dan qorx ma döv rü” yox 
də rə cə sin də dir. Yax şı-pis ha mı son 
nə fə si nə cən nə sə ya zır... Ədə biy yat ta-
ri xi miz də də o “ədə biy yat dan qorx ma 
dö nə mi” gö zə dəy mir... Qorx maq sa 
iki hal da olur, ədə biy ya ta gə lən də və 
ya ra dı cı lı ğın son döv rün də... Bu iki 
dövr də fərq li “cə sa rət his si”  də bi zi 
ra hat bu rax mır... Gə lən də də heç ki mi 
ta nı mı rıq, ge dən də də...  Bi rin ci dövr 
sa vad sız lı ğın, ikin ci dövr sə da ha çox 
“özü nəinam”ın nə ti cə sin də baş ve rir. 

***
Bö yük şair lər ro ma nı da nı şır lar, 

yaz mır lar. Şeir da ha çox nitq ha di-
sə si dir de yə daim şeir lə dü şü nən 
şair lər, bi rin ci şəx sin di lin dən az 
hal da azad ola bi lir lər. Ək sə rən, 
şair lə rin ro man la rın da üçün cü 
şəxs be lə bi rin ci şəxs ki mi da nı şır. 

Elə bi li rəm, şair lə rin gü cü möv-
zu la rı na sa diq lik də, ya zı çı la rın sa 
gü cü ye ni möv zu lar da da ha çox 
or ta ya çı xır. 

***
Öm rün be lə bir döv rü də var: 

sev di yi miz ya zı çı la rın ob raz la rı na 
çev ril di yi miz vaxt...

***
   Şeir nə üçün ya zı lır?
   Şairin və zi fə si nə dən iba rət dir?
   Şeir dün ya nın də yi şi min də 
han sı ro lu oy na yır?

Bü tün poezi ya ta ri xin də 
araş dır ma la ra gö rə tən-
qid çi lə rin ən çox ca vab 
ax tar dıq la rı üç sual bun-
lar dır. Pa ra doks bu dur 

ki, hər üç sual nə şairi dü-
şün dü rür, nə də şeir ya zı lan da 

ağ la gə lir.

***
Ki mə sə gül mə li, mü cər rəd gö-

rü nə bi lər, an caq mən ya şı mın 
in di sin də özüm çün bir hə qi qə-
ti də yə qin ləş dir mi şəm: söz-
lə rin sol ma sı nı gö rü rəm. Bə-
li, bu, doğ ru dan da, be lə dir. 
Han sı sa dərc olun muş və ya 
işıq üzü gör mə miş bir ya zı-
ma, şeiri mə bir müd dət son-
ra ba xan da se zi rəm ki, bə zi 

söz lər so lub, bə zi lə ri yox. 
İn di tə səv vü rüm lə yaz-

dıq la rım için də 
ağ lım kə sən 
qə dər hə mi-

şə ya şıl söz lə ri 
sax la ma ğa ça lı şı-

ram...
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onun xi la sı sa yır dı. Ona gö rə də bu  
ölü mü şe i rin qə lə bə si ki mi qə bul 
edib, onun bey ni ni da ğı dan gül lə ni 

Ma ri na Sve ta ye va in ti har edən-
də Ax ma to va onun bu ad dı mı nı al-
qış la yır dı, he sab edir di ki, Ma ri na 
onun ürək et mə di yi bir işi gör dü. 
Qə ri bəy di de yil mi, - Ma ya kov ski nin 
in ti ha rı nı Sve ta ye va, Sve ta ye va nın 
ölü mü nü Ax ma to va “al qış la yır dı”...

Ma ri na Sve ta ye va ya zır dı: “İn sa-
nın için də ki “mən”lər dən bi ri, nə 
vaxt sa o bi ri ni öl dür mə li olur”. Bu 
mən tiq lə ya naş saq, gö rə sən, Sve ta-
ye va nı asan han sı Sve ta ye va idi?

Sve ta ye va nın mə zar da şı ol ma-
dı, an caq müasir lə ri “Mə zar da şı 
ol ma yan qə bir” ifa də si ni onun ölü-
mün dən son ra ya zı lan şeir lər də o 
qə dər iş lət di lər ki, bu ifa də nin özü 

Özü nü as maz dan bir ne çə gün 
ön cə Ma ri na Sve ta ye va “So vet ya-
zı çı la rı evi”nə qab yu yan iş lə mək 
üçün mü ra ciət elə miş di. Onu təc-
rü bə siz ol du ğu na gö rə işə gö tür-

yaq: əsər “Dü nən heç kəs öl mə di” 
cüm lə siy lə baş la yır, qə fi l şə hər dən 
ölüm qey bə çə ki lir. Be lə də gö rün 

Can ve rən öl kə rəh bə ri öl mə yə-
cək, ha ki miy yə ti əbə di ola caq. 

Bu əsə ri oxu yan da ide ya sı mə nə 
çox ori ji nal gəl miş di. Hətt  a, be lə 
bir ide ya nı tap dı ğı na gö rə Sa ra-
ma qo zə ka sı na hey ran ol muş dum. 
Bir ge cə ya dı ma nə düş sə yax şı dır? 
Si zi fi n ölüm al la hı Ta na tı xain cə si-
nə al da dıb zən cir lə mə si.  Ölüm 
al la hı Ta nat əsir düş dü yü nə gö rə 
heç kəs öl mür və təm tə raq lı ölüm 

Mən cə, Sa ra ma qo adı nı çək di yim 
ro man da, Si zif əf sa nə sin də yu xa rı-
da da nış dı ğım səh nə də ki sual do-
ğu ran mə qa mı ta pıb: “Ölüm yox 
ol say dı, nə baş ve rər di?” və  ro man 

ğın da sa ona ça tır və bir cə bu mə qam-
da qəh rə ma nı nın ya nın da olur. 

maq, is te dad la ra da rı dən lət mək-
dir. 

bil mir. An caq eti raf edək ki, Tols to yu 
Tols toy edən son qə naəti de yil di... 

hal da azad ola bi lir lər. Ək sə rən, 
şair lə rin ro man la rın da üçün cü 
şəxs be lə bi rin ci şəxs ki mi da nı şır. 

Elə bi li rəm, şair lə rin gü cü möv-
zu la rı na sa diq lik də, ya zı çı la rın sa 
gü cü ye ni möv zu lar da da ha çox 
or ta ya çı xır. 

***
Öm rün be lə bir döv rü də var: 

sev di yi miz ya zı çı la rın ob raz la rı na 
çev ril di yi miz vaxt...

***
  Şeir nə üçün ya zı lır?
  Şairin və zi fə si nə dən iba rət dir?
  Şeir dün ya nın də yi şi min də 

han sı ro lu oy na yır?
Bü tün poezi ya ta ri xin də 

araş dır ma la ra gö rə tən-
qid çi lə rin ən çox ca vab 
ax tar dıq la rı üç sual bun-
lar dır. Pa ra doks bu dur 

ki, hər üç sual nə şairi dü-
şün dü rür, nə də şeir ya zı lan da 

ağ la gə lir.

***
Ki mə sə gül mə li, mü cər rəd gö-

rü nə bi lər, an caq mən ya şı mın 
in di sin də özüm çün bir hə qi qə-
ti də yə qin ləş dir mi şəm: söz-
lə rin sol ma sı nı gö rü rəm. Bə-
li, bu, doğ ru dan da, be lə dir. 
Han sı sa dərc olun muş və ya 
işıq üzü gör mə miş bir ya zı-
ma, şeiri mə bir müd dət son-
ra ba xan da se zi rəm ki, bə zi 

söz lər so lub, bə zi lə ri yox. 
İn di tə səv vü rüm lə yaz-

dıq la rım için də 
ağ lım kə sən 
qə dər hə mi-

şə ya şıl söz lə ri 
sax la ma ğa ça lı şı-

ram...

şair lə rin ro man la rın da üçün cü 
şəxs be lə bi rin ci şəxs ki mi da nı şır. 

zu la rı na sa diq lik də, ya zı çı la rın sa 
gü cü ye ni möv zu lar da da ha çox 
or ta ya çı xır. 

sev di yi miz ya zı çı la rın ob raz la rı na 
çev ril di yi miz vaxt...Təbir caizsə

(Esselər)



Al ma zın sərt li yi nə 
qə dər dir?

İs tə ni lən mad də ni sı xan da nis-
bə tən bər ki yir. Al maz da tə bi ət-
də elə ya ra nıb. Yüz mil yon lar la 
il qa baq Yer sət hi ya vaş-ya vaş 
so yu yur du. O za man lar də rin-
lik də əri miş dağ sü xur la rın dan 
iba rət bü töv bir dər ya var dı. O, 
nə həng tem pe ra tu run, dəh şət li 
təz yi qin tə si ri nə mə ruz qa lır dı. 
Kar bon bu təz yi qin al tın da sı xı-
la raq bi zim bu gün “al maz” ki mi 
ta nı dı ğı mız qiy mət li da şa çev ri-
lir.

Al maz Yer üzün də ən sərt 
ma te rial dır. La kin onun sərt li-
yi nin də rə cə si ni ölç mək çox çə-
tin dir. Sərt li yi müəy yən et mək 
üçün mi ne ra lın bi riy lə di gə ri ni 
cı zır lar. 1820-ci il də Moos ad lı 
bir alim bu me to di ka ya əsas-
la na raq, mi ne ral la rın sərt lik 
cəd və li ni dü zəlt di. Bu cəd və lə 
əsa sən, mi ne ral lar öz sərt li yi-
nə gö rə, be lə sı ra la nır: 1. Talk. 
2. Gips. 3. Kal sit lər. 4. Flüorit-
lər. 5. Apa tit lər. 6. Çöl şpa tı. 7. 
Kvars. 8. To paz. 9. Ko rund. 10. 
Al maz.

La kin bu mə lu mat bir mi ne-
ra lın baş qa bir mi ne ra la nis bə-
tən sərt li yi dir. Am ma son ra dan 
ay dın la şıb ki, ko run dun doq qu-
zun cu yer tut ma sı na bax ma ya-
raq, onun la onun cu yer də du ran 
al ma zın sərt li yi ara sın da fərq bi-
rin ci ilə doq qu zun cu yer ara sın-
da olan dan bö yük dür. Odur ki, 
bu ba xım dan Yer üzün də al maz-
la mü qa yi sə olu na bi lə cək kris tal 
yox dur.

Yax şı, bəs al maz bu qə dər sərt-
dir sə onu nə ilə ci la la yır lar? Al-
ma zı yal nız baş qa al maz la kəs-
mək olar! Al maz ci la la yan lar 
kə si ci qı raq la rı al maz to zuy la 
ör tü lü alət lər dən is ti fa də edir lər.

Ci la la ma üçün al maz çarx lar-
dan sə na ye də müx tə lif məq səd-
lər lə, mə sə lən, op tik şü şə lə rin 
ci la lan ma sı, mis, bü rünc, baş qa 
me tal lar dan cür bə cür alət lər ha-
zır la yan da, şü şə kə sən də is ti fa də 
edir lər. Bu gün çı xa rı lan al maz-
la rın 80 faizin dən ço xu sə na ye də 
is ti fa də olu nur!  

Kauçuk nə dir?
Kauçu kun ya şı elə tə biətin ya-

şı qə dər dir. Kauçuk lu ağac la rın 
da şa dön müş qa lıq la rı nın az qa la 
3 mil yon ya şı var! Xam re zin dən 
dü zə lən kauçuk top lar qə dim Cə-
nu bi Ame ri ka da ya şa mış ink lə rin, 
may ya la rın si zi li za si ya sı nı öy rən-
mək məq sə diy lə xa ra ba lıq lar da 
apa rı lan qa zın tı lar za ma nı ta pı lıb. 
Bu top la rın azı 900 ya şı var.

Ame ri ka qi tə si nə ikin ci sə fə ri 
za ma nı Ko lumb Haiti əha li si ni 
“ağac şi rə sin dən” dü zə lən top-
lar la ne cə oy na dı ğı nı gör müş dü. 
La kin bu ha di sə dən xey li qa baq-
lar da Cə nub-Şər qi Asi ya nın yer-
li əha li si ağac la rın “şi rə sin dən” 
alı nan re zin (kauçuk) haq da bi-
lir, onu öz zən bil lə ri nə, qab la rı-
na çə kir di lər ki, su ke çir mə sin.

Kauçuq 400 yüz dən ar tıq ağac 
və kol da aş kar la nıb. La kin onun 
miq da rı müx tə lif bit ki lər də fərq li 
olur. Ona gö rə də kauçu ku zən ci-
ro tu, süd lə yən, yov şan ki mi bit ki-
lər dən al maq sər fə li de yil.

Kauçuk ya pış qan lı, elas tik və 
bərk bir mad də dir ki, onu “la-
teks” ad lı, ağac la rın şi rə sin dən 
ta mam fərq lə nən, ağım tıl ma-
ye dən alır lar. La teks bit ki və 
ağac la rın qa bı ğın da, kök lə rin də, 
bu daq la rın da, yar paq la rın da, 
mey və lə rin də olur. La kin la tek-
sin ən çox ol du ğu yer kauçuk 
ağac la rı nın qa bı ğı nın alt qa tı dır.

La teks ma ye dən, bərk his sə-
cik lər dən, baş qa qa rı şıq lar dan 
iba rət dir. Onun yal nız 33 faizi 
kauçuq, qa la nı isə su dur. La teks-
də ki kauçuk his sə cik lə ri ni bir 
ye rə yı ğıb on dan kauçuk top dü-
zəl dir lər.

Kauçuk ağac la rı nın ən yax-
şı bit di yi na hi yə ek va tor dan 10 
də rə cə şi mal da və cə nub da yer-
lə şən tor paq lar dır. Ona gö rə də 
ek va tor or ta sın da ol maq la, 2600 
ki lo metr enin də tor paq zo la-
ğı “kauçuk qur şa ğı” ki mi ta nı-
nır. Mə sə lə bun da dır ki, kauçuk 
ağac la rı üçün çox is ti və rü tu-
bət li iq lim, məh sul dar tor paq 
la zım dır. Ən yax şı kauçuk ağa cı 
“Bra zi li ya ge ve ya sı” sa yı lır. Bu 
ağa cın adı na əsa sən, de yə bi lə rik 
ki, onu ilk də fə Bra zi li ya da aş kar 
edib lər. Hal-ha zır da dün ya da 
na tu ral kauçu kun 96 faizi ni bu 
ağac lar dan sa lın mış plan ta si ya-
lar ve rir. Ge ve ya kauçuk qur şa-
ğın da yer lə şən bir çox öl kə lər də 
ye tiş di ri lir.

Av ro pa lı lar ara sın da kauçuk 
məh sul la rın is teh sa lı na, gö rü-
nür, ilk ola raq, fran sız lar baş la-
yıb. On lar ar tıq 1800-cü il də bu 
ma te rial dan bel ba ğı lar dü zəl-
dir di lər.

Tə ba şir nə dir?
Pla ne ti miz də elə bir in san ta-

pıl maz ki, öm rü bo yu tə ba şir lə 
rast laş ma mış ol sun. Yer üzün də ki 
mək təb lə rin mil yon lar la sin fi n də 
şa gird lər ya zı tax ta sın da məhz tə-
ba şir lə ya zır lar. Tə ba şir ol ma say-
dı, müəl lim lər nə edər di?

Bəs, siz heç bi lir si niz ki, tə ba şir 
bir za man lar can lı olub? Okean 
su la rın da cür bə cür çox xır da bit-
ki lər, hey van lar var. On lar dan bi-
ri “fo ra mi ni fe ra” ad la nan, əhəng 
ça na ğı olan tək hü cey rə li can lı dır.

O ölən də okeanın di bi nə enir. 
Za man keç dik cə, su yun di bin də 
bu ça naq lar dan iba rət qa lın bir 
tə bə qə ya ra nır. Təd ri cən, bu tə-
bə qə sı xı lıb bər ki yir və yum şaq 
əhəng da şı na çev ri lir ki, biz də 
onun adı na tə ba şir de yi rik.

Ar tıq bi li rik ki, Yer də baş ve-
rən tə bii də yi şik lik lər bə zi əra zi-
lər də də niz lə rin di bi ni son ra dan 
qu ru sa hə si nə çe vi rib. Be lə bir 
ha di sə La-Manş bo ğa zı ra yo-
nun da da baş ve rib. On da də-
ni zin di bin də olan tə ba şir qa tı 
da su üzə ri nə qal xıb. Onun ən 
yum şaq yer lə ri ni su yu yub apa-
rıb, yer də qa lan möh kəm tə ba şir 
qa ya la rı olub. Be lə qa ya la rın ən 
məş hur la rı La-Man şın İn gil tə rə 
sa hil lə rin də - Duvr da və Fran sa 
sa hil lə rin də - Dyepp də yer lə şir.

Dün ya nın bir çox yer lə rin də tə-
ba şir ya taq la rı in di də niz sa hi lin-
dən çox ara lı dır. Am ma bu yer lə-
rin ha mı sın da bir za man lar müt ləq 
də niz olub. Bu na mi sal Bir ləş miş 
Ştat la rın Kan zas, Ar kan zas və Te-
xas ştat la rı dır. La kin ən yax şı tə ba-
şir ye nə İn gil tə rə də çı xır.

Yüz il lər dir ki, in san tə ba şir dən 
müx tə lif məq səd lər üçün is ti fa də 
edir. Bi zim si nifl  ər də iş lət di yi miz 
tə ba şi rin ovul ma ma sı üçün ona 
müx tə lif qa rı şıq lar dan əla və olu-
nur. Mək təb üçün ən yax şı ya zı 

tə ba şi ri 95 faiz tə miz tə ba şir dən 
iba rət dir. Ona müx tə lif bo ya lar 

əla və edə rək is tə ni lən rəng-
də tə ba şir dü zəlt mək 

müm kün dür.
Tə ba şir dən tə miz-
lə mə nə ti cə sin də 

ağ toz alı nır ki, 
onu da bo ya-

la ra, dər man-
la ra, ka ğı za, 
diş to zu na 
və müx tə-
lif pud-
r a  l a  r a 
ə l a  v ə 
edir lər. 

Piy lər nə dir?
Piy lər bit ki və hey van or qa-

nizm lə rin də ma ye, ya xud bərk 
hal da ola bi lər. Am ma ək sə riy-
yə ti bərk hal da dır. Ma ye piy lə rə 
həm də piy li yağ lar de yir lər. La-
kin yağ la rın ha mı sı piy de yil. 

Piy lər du ru, ya xud bərk li yin dən 
ası lı ol ma ya raq, ümu mi xas sə lə rə 
ma lik dir: on lar su da həll ol mur. 
Su pi yi heç is la da da bil məz – o, 
dam cı lar şək lin də yı ğı lıb qa la caq. 
Piy lər su dan yün gül olur de yə, 
yağ və piy su yun üzün də qa lır.

Piy lə rin təd qi qi gös tər di ki, on-
lar üç kim yə vi ele ment dən iba-
rət dir: kar bon, hid ro gen və ok si-
gen . De mə li, piy lər əs lin də, üz vi 
bir ləş mə lər dir. Kim yə vi reak si ya 
nə ti cə sin də piy lər tər ki bin də ki 
mad də lə rə par ça la nır ki, on la rın 
da bi ri müt ləq qli se rin olur. İkin ci 
“piy tur şu su”dur. Piy tur şu su nun 
müx tə lif kom po nent lə ri müx tə lif 
piy lə ri və yağ la rı ya ra dır.

Piy lər su da həll ol mur, am ma 
baş qa ma ye lər də çox yax şı həll 
ola bi lir, mə sə lən, ben zin də. Piy li 
lə kə lə ri tə miz lə yə bi lən be lə ma-
ye lər dən bə zi lə ri “lə kə çı xa ran 
ma ye” ki mi dü kan lar da sa tı lır.

Əgər pi yi qə lə vi ilə qay nat saq, 
qli se rin və sa bun ala rıq. Sa bun piy 
tur şu su nun qə lə vi du zun dan baş-
qa bir şey de yil. Bu pro se sə “sa-
bun laş dır ma” de yir lər. Əgər pi yi 
çal xa la san, ya da ona tər ki bin də 
sa bun olan su vur san, piy par ça-
la na caq və kül li miq dar da xır da-
ca ha va qo vuq la rı əmə lə gə lə cək, 
su süd rən gi ala caq. Bu pro se sə 
“emul si ya laş ma” de yir lər və bü-
tün piy lər emul si ya la şa bi lir.

Al ma zın sərt li yi nə Yax şı, bəs al maz bu qə dər sərt-

Bu sə hi fə ni 
uşaq lar, 
ye ni yet-
m ə  l ə r 

üçün ha zır la mı şıq. Am ma 
bu heç də o an la ma gəl-
mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu-
yar kən bö yük lər zövq al-
ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, 
çün ki elm öy rən mək, sa vad 
al maq in sa nın əbə di, hə mi şə-
ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə-
riy yət za man-za man adam la rı 
iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və 
bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya-
lar ona gö rə si vi li za si ya olub ki, 
için də ki sa vad lı kə sim, dü şü nən 
in san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy-
yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at-
maq da ha va cib dir, çün ki dü nə nə 
ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa-
lan çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə 
ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil mə dik lə-
ri miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək 
də, bil mə dik lə ri miz bil di yi miz dən qat-
qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz min lər lə 
mü rək kəb sualın sa də ca va bı nı ta pa caq-
sı nız. Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta 
mək təb də rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, 
dərs lik lə ri mi zin nə dən sə hə mi şə qə liz olan 
el mi di li uc ba tın dan çox şey əxz edə bil mə-
mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala bir ca vab” 
rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na caq, alim ola caq sı-
nız. Məq səd uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş lən-
dir mək, on la rı hə mi şə diq qət mər kə zin də olan ma raq lı 
həm söh bə tə çe vir mək dir.
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Kar bo hid rat lar və pro tein lər lə 
(zü lal) bir yer də piy lər də in sa-
nın əsas qi da la rın dan dır. On lar 
or qa nizm də emul si ya la şır və ya-
nar kən ener ji ya ra dır. Ener ji si nə 
gö rə, 30 qram piy təx mi nən, 60 
qram kar bo hid ra ta, ya xud pro-
teinə bə ra bər dir.

Həm bərk, həm də ma ye piy-
lər ha va da uzun müd dət qa-
lan da, xa rab olur. On lar acı 
dad ma ğa baş la yır, yə ni xo şa-
gəl məz dad və qo xu əmə lə gə-
ti rir. Bu onun la əla qə dar dır ki, 
piy par ça la nır və piy tur şu su 
özü nün kim yə vi tər ki bi ni də-
yi şir.

Pro top laz ma nə dir?
İn san elm sa hə sin də cür-

bə cür kəşfl  ər edib. İn di la bo-
ra to ri ya şə raitin də bə zi tə bii 
ha di sə lə ri tək rar et mək be lə 
müm kün dür. La kin elə şey lər 
də var ki, onu hə lə tək rar la ya 
bil mə yib lər. Bu, pro top laz ma-
dır – bü tün bit ki və hey van la-
rın can lı his sə si...

Həm bit ki, həm də hey van or-
qa nizm lə ri nin ha mı sı hü cey rə-
lər dən iba rət dir.

Bə zi or qa nizm lər də bu hü cey-
rə lə rin sa yı mil yon lar la öl çü lür, 
di gər lə rin də isə bir cə də nə olur, 
mə sə lən pro to zoada. Bir fak ta 
da diq qət ye ti rək: həm ba li na-
nın, həm in sa nın, həm qı zıl gü-
lün hü cey rə lə rin də ey ni mad də 
var – pro top laz ma.

Hü cey rə pro top laz ma sı əsa-
sən, iki his sə dən iba rət dir. Mər-
kə zi, da ha sıx his sə nü və dir. 
İkin ci, ma ye ha lın da olan his sə 
isə “si top laz ma” ad la nır.

Pro top laz ma öz tər ki bi nə gö rə 
müx tə lif dir. Can lı or qa nizm lə-
rin hər nö vü nə özü nün pro top-
laz ma sı xas dır. La kin or qa niz-
min müx tə lif hü cey rə lə ri nin də 
özü nün pro top laz ma növ lə ri 
olur.

Bu fərq lə rə bax ma ya raq, pro-
top laz ma nın 99 faizi kar bon dan, 
hid ro gen dən, ok si gen dən,  azot-
dan iba rət dir. Am ma bun dan 
baş qa az miq dar da bə zi kim yə vi 
ele ment lər dən iba rət əla və lər 
də var. Bi zə ar tıq bəl li dir ki, 
can lı or qa nizm nə edir sə, 
ha mı sı pro top laz-
ma da baş 
ve rir.

Or qa niz mə qi da da xil olan-
da, həzm olu nur, ya xud ma ye-
yə çev ri lir. Son ra pro top laz ma 
həzm olun muş qi da nı uda raq 
özü nün bir par ça sı na çe vir mə li-
dir. Bu pro se sə “as si mil ya si ya” 
de yir lər. Bu, çox qə ri bə pro ses-
dir – pro top laz ma can sız mad-
də ni can lı ma te riala çe vi rir. Baş-
qa söz lə de sək, pro top laz ma yad 
bir mad də ni özü nə bən zə yən bir 
şe yə dön də rir.

Pro top laz ma həm də bit ki 
və hey van or qa niz min də olan 
ener ji ni top la yır, ayı rır. Pro-
top laz ma nın özü nün də, tər ki-
bin də ol du ğu can lı or qa nizm-
lər ki mi, dinc lik və ak tiv lik 
döv rü var. Pro top laz ma xa ri ci 
qı cıq la ra reak si ya ve rir. Güc-
lü işıq, ya xud is ti onu öl dü rür. 
Kim yə vi ele ment lər onu ya 
cəzb edir, ya itə lə yir. Elekt rik 
cə rə ya nı onun dav ra nı şı na tə-
sir gös tə rir...

Pro top laz ma haq qın da bil dik-
lə ri miz qı sa ca, bun lar dır. Çox 
de yil, elə mi? Am ma elm alə mi 
onun bü tün sir lə ri ni aça na ki mi, 
hə lə çox ça lış ma lı ola caq... 

Sel lü lo za nə dir?
Bit ki və can lı la rın yum şaq 

his sə si əsa sən, sel lü lo za dan iba-
rət dir. Məhz sel lü lo za bit ki lə rə 
elas tik lik ve rir.

Prak ti ki ola raq, bü tün ya şıl 
bit ki lər öz eh ti yac la rı üçün sel-
lü lo za is teh sal edir lər. Onun 
tər ki bi nə elə şə kə rin tər ki bin-
də ki ele ment lər – kar bon, hid-
ro gen və ok si gen da xil dir. Ey ni 
ele ment lər həm ha va da, həm 
də su da var.

Şə kər yar paq lar da əmə lə gə lir və 
bit ki nin şi rə sin də əri yə rək hər tə-
rə fi  nə ya yı lır. Şə kə rin əsas his sə si 
bit ki nin bö yü mə si nə və bər pa-
sı na sərf olu nur, qa lan şə kər isə 
sel lü lo za ya çev ri lir. Bit ki on dan 
ye ni hü cey rə lə ri nin qı la fı nı dü-
zəlt mək üçün is ti fa də edir.

Sel lü lo za prak ti ki ola raq, sü ni 
alın ma sı müm kün ol ma yan tə-
bii məh sul lar dan dır. La kin biz 
on dan çox müx tə lif sa hə lər də 
is ti fa də edi rik. İn san sel lü lo za-
nı bit ki dən hətt  a ölən dən son ra, 
tər ki bin də su qal ma yan da be lə, 
ala bi lir. Mə sə lən, ya ba nı pam-
bıq tə bii sel lü lo za nın ən tə miz 
for ma la rın dan bi ri dir ki, on dan 
ge yim ha zır la nır.

Sel lü lo za in san tə rə fi n dən qi-
da ki mi is ti fa də olu nan bit ki lə rin 
tər ki bin də olur – ka hı, kə rə viz, 
kə pək. İn san or qa niz mi sel lü lo-
za nı həzm edə bil məz, la kin o, 
ye mək ra sionun da “qa ba yem” 
ki mi çox qiy mət li dir. Bə zi hey-
van la rın, mə sə lən, qo yu nun, də-
və nin mə də sin də elə bak te ri ya lar 
olur ki, bu hey van la ra sel lü lo za-
nı həzm et mə yə kö mək gös tə rir. 

Sel lü lo za in sa nın müx tə lif məh-
sul lar al dı ğı qiy mət li xam mal dır. 
Pam bıq 99,8% sel lü lo za dan iba-
rət dir. Tək elə pam bı ğı nə zər dən 
ke çi rən də, sel lü lo za li fi n dən nə lər 
is teh sal et mə yin müm kün lü yü nü 
ba şa dü şü rük. Əgər pam bı ğı azot 
və kü kürd tür şü su nun qa rı şı ğıy la 
qat saq, pi rok si lin ala rıq ki, bu da 
part la dı cı mad də dir.

Sel lü lo za nın kim yə vi mad də-
lər lə iş lən mə sin dən son ra on-
dan baş qa şey lər də al maq olar. 
On la rın ara sın da fo to len ti nin 
əsa sı nı təş kil edən ma te rial, lak-
lar üçün əla və lər, par ça is teh sa lı 
üçün vis ko za lifl  ə ri, sel lo fan və 
baş qa plas tik mad də lər var. Sel-
lü lo za həm də ka ğız is teh sa lın-
da iş lə nir.

Xlo ro fi ll nə dir?
Bit ki lə ri hey van lar dan fərq-

lən di rən əsas cə hət nə dir? Bit ki-
lər ya şıl olur. Tə bii ki, müəy yən 
is tis na lar da var, la kin bit ki lə rin 
qar şı sın da du ran əsas tə ləb odur 
ki, on lar ya şıl ol ma lı dır.

Bit ki nin rən gi nin ya şıl ol ma sı 
ən va cib şərt dir. Onun tər ki bin-
də ki hə min ya şıl mad də - xlo ro-
fi ll – tor paq dan zə ru ri mad də lə-
ri alır və bit ki nin ya şa ma sı üçün 
la zım olan hər şe yi özü is teh sal 
edir. Əgər bit ki lə rin bu xas sə si 
ol ma say dı, in san da, hey van da 
qi da tap ma dı ğın dan ya şa ya bil-
məz di! Hətt  a qi da ra sionun da 
yal nız hey van mən şə li məh sul-
lar olan can lı lar be lə, bit ki ye yən 
hey van la rın var lı ğın dan ası lı-
dır lar. Və hə qi qə tən də, bit ki 
mən şə li qi da Yer üzün də bü tün 
hə ya tın baş lan ğı cı dır! 

İn di ar tıq si zin üçün ay dın dır 
ki, in san la rı və hey van la rı bit ki 
mən şə li qi da ilə tə min edən xlo-
ro fi ll - bu ecaz kar ya şıl mad də 
hə ya tı mız da nə qə dər mü hüm 
yer tu tur! Xlo ro fi ll bit ki lə rin yar-
paq la rın da, sap laq la rın da və çi-
çək lə rin də olur.

Xlo ro fi l lin kö mə yiy lə bit ki gü-
nəş işı ğı nı udur və alı nan ener ji-
ni qey ri-üz vi mad də lər dən üz vi, 
ya xud “hə yat ya ra dan” kim yə vi 
mad də lər dü zəlt mə yə yö nəl dir. 
Bu pro se sə “fo to sin tez” de yir-
lər. Yu nan di lin dən tər cü mə 
et sək, iki söz dən iba rət bu ifa-
də nin mə na sı “gü nəş” və “bir-
ləş mə”dir.

Bə zi bit ki lər var ki, rəng lə ri 
ya şıl de yil, yə ni on lar da xlo ro fi ll 

yox dur. Bəs, on lar 
ne cə ya şa yır? Xlo-
ro fi ll dən məh rum 
olan gö bə lək lər, 
baş qa bit ki ailə lə-

ri öz qi da sı nı özü 
is teh sal edə 

b i l  m i r . 

Bu na gö rə də on lar qi da la rı nı 
har dan sa al ma lı dır lar. Əgər bit-
ki öz qi da sı nı baş qa bit ki və hey-
van la rın he sa bı na alır sa, on la ra 
“pa ra zit”lər de yi lir. La kin əgər 
on lar qi da nı bit ki və hey van la-
rın çü rü mə sin dən əl də edir sə, 
biz on la rı “sap ro fi t lə rə” aid edi-
rik.

İn san xlo ro fi l li bit ki lər dən alıb 
on dan müx tə lif məq səd lər üçün 
is ti fa də edə bi lər. Bə zi hal lar da 
xlo ro fi ll müəy yən bak te ri ya la rı 
öl dü rür. 

Os mos nə dir?
Bəs, bit ki lər öz lə ri nin kök sis-

te mi va si tə siy lə su yu ne cə içir? 
Bu haq da heç dü şün mü sü nüz? 
Yax şı, bəs, həzm olun muş qi da 
ba ğır saq lar dan qa na ne cə ke çir? 
Axı nə kök lər də, nə hey van la rın 
ba ğır sa ğın da de şik-fi  lan ta pıl-
ma yıb... 

Ma raq lı sual lar dır, am ma gə-
lin əv vəl cə, onu de yək ki, bu 
pro se sin adı “os mos”dur.

Bir qab da iki qaz olan da, on lar 
tez bir za man da qa rı şır. Ma ye lər 
də elə dir. Mə sə lən, bir dam cı 
mü rək kəb bir litr su ya bəl li bir 
rəng ça la rı ve rir.

Os mos pro se si za ma nı bir ləş-
mə memb ran lar va si tə siy lə baş 
ve rir – on lar da bit ki kök lə ri nin, 
ya xud ba ğır saq la rın na zik di-
var ları ki mi dir. Bu memb ran lar 
bir ləş mə pro se si ni lən gi dir, am-
ma da yan dır mır. Os mos za ma nı 
can lı or qa nizm lə rin memb ran la-
rı bə zi mad də lə ri bu ra xır, di gər-
lə ri nin qa ba ğı nı alır. Bu qis mən, 
mad də lə rin öz qu ru lu şun dan 
ası lı dır. Alim lər be lə he sab edir 
ki, os mos za ma nı həll ol muş his-
sə cik lər memb ra nın mo le kul la rı 
ara sın dan ke çir.

Memb ran la tə mas da məh-
lu lun his sə cik lə ri ona təz yiq 
gös tə rib ne cə de yər lər “os mo-
tik təz yiq” ya ra dır. Həll ol muş 
his sə cik lər dən iba rət məh lu lun 
da ha çox ol du ğu tə rəf də os mo-
tik təz yiq də da ha çox olur, ona 
gö rə də hə rə kət təz yi qin yük sək 
ol du ğu yer dən da ha aşa ğı olan 
ye rə tə rəf is ti qa mət lə nir.

La kin bu hə rə kət hər iki is ti-
qa mət də dir, çün ki memb ran lar 
mad də ni hər iki səm tə bu ra xır. 
Bi zim or qa niz mi miz də, mə sə-

lən, qan da mar la rı nın memb-
ran la rın da mad də lər daim 

iki səmt də hə rə kət edir. 
Be lə lik lə, həzm olun-
muş qi da qa na ke çir, 
kar bon iki ok sid isə 
qan va si tə siy lə ci yər-

lə rə ça tıb, or dan 
xa ric olur.

İkin ci, ma ye ha lın da olan his sə 
isə “si top laz ma” ad la nır.

Pro top laz ma öz tər ki bi nə gö rə 
müx tə lif dir. Can lı or qa nizm lə-
rin hər nö vü nə özü nün pro top-
laz ma sı xas dır. La kin or qa niz-
min müx tə lif hü cey rə lə ri nin də 
özü nün pro top laz ma növ lə ri 
olur.

Bu fərq lə rə bax ma ya raq, pro-
top laz ma nın 99 faizi kar bon dan, 
hid ro gen dən, ok si gen dən,  azot-
dan iba rət dir. Am ma bun dan 
baş qa az miq dar da bə zi kim yə vi 
ele ment lər dən iba rət əla və lər 
də var. Bi zə ar tıq bəl li dir ki, 
can lı or qa nizm nə edir sə, 
ha mı sı pro top laz-
ma da baş 
ve rir.

də ki ele ment lər – kar bon, hid-
ro gen və ok si gen da xil dir. Ey ni 
ele ment lər həm ha va da, həm 
də su da var.

yox dur. Bəs, on lar 
ne cə ya şa yır? Xlo-
ro fi ll dən məh rum 
olan gö bə lək lər, 
baş qa bit ki ailə lə-

ri öz qi da sı nı özü 
is teh sal edə 

b i l  m i r . 

gö rə də hə rə kət təz yi qin yük sək 
ol du ğu yer dən da ha aşa ğı olan 
ye rə tə rəf is ti qa mət lə nir.

La kin bu hə rə kət hər iki is ti-
qa mət də dir, çün ki memb ran lar 
mad də ni hər iki səm tə bu ra xır. 
Bi zim or qa niz mi miz də, mə sə-

lən, qan da mar la rı nın memb-
ran la rın da mad də lər daim 

iki səmt də hə rə kət edir. 
Be lə lik lə, həzm olun-
muş qi da qa na ke çir, 
kar bon iki ok sid isə 
qan va si tə siy lə ci yər-

lə rə ça tıb, or dan 
xa ric olur.

Hər suala    bir ca vab



Əh məd Ca vad, Mi ka yıl Müş-
fi q tər cü mə sin dən Ab bas Ab-
dul la tər cü mə si nə qə dər 80 il dən 
ar tıq bir müd dət ke çib. İlk tər-
cü mə lə rin ki fa yət qə dər çox dan 
edil mə si nə bax ma ya raq, on lar 
da öz tem pe ra men ti, rit mik li yi, 
çe vik li yi, nos tal ji, kə dər li ov qat 
ya rat ma sı ilə son ra kı tər cü mə-
lər lə bəh sə gi ri şə, oxu cu ürə-
yi ni fəth edə bi lir. Bə zi kəm kə-
sir lə ri nə bax ma ya raq Ə.Ca vad, 
M.Müş fi q, M.Rza qu lu za də və 
S.Rüs tə min tər cü mə lə ri bəl kə 
də müəy yən də rə cə də bir-bi ri ni 
kom pen sa si ya da edə bi lər.

Ə.Ca vad, M.Müş fi q tər cü mə-
sin də mü tər cim lə rin ov xar lan-
mış us ta lı ğı , eru di si ya sı, sa də li yi 
ilə ya na şı, T.Şev çen ko ya ra dı cı lı-
ğı na müəy yən bə ləd li yi də əks 
olu nur. Bu nun la be lə, bu mü-
tər cim lər dən heç bi ri nin Uk ray-
na di li ni mü kəm məl bil dik lə ri ni  
de yə bil mə rik. Əmin lik lə de mək 
olar ki, on lar mət ni rus tər cü mə-
si nin kö mə yi ilə ara ya-ər sə yə gə-
tir miş lər. Bu na bax ma ya raq, on-
lar T.Şev çen ko nun “Və siy yət”ini 
bö yük sev gi, öz ya ra dı cı və fər di 
is te dad la rı na söy kə nə rək or ta ya 
qoy muş lar. Ori ji nal la mü qa yi-
sə də mü tər cim lər fərq li for ma, 
poetik fi  kir lə rə rəng coş ğun lu ğu, 
ro man tik ifa də pla nı əla və et mə-
yi də unut ma mış lar.

Ə.Ca vad, M.Müş fi q tər cü mə-
si ni, vic dan la ye ri nə ye ti ril miş 
iş he sab et mək olar. Bu tər cü mə 
lek sik tər kib ba xı mın dan bir qə-
dər köh nəl miş ol sa da, uğur suz 
da qiy mət lən di ril mə mə li dir. 

M.Rza qu lu za də tər cü mə si nə 
gəl dik də isə o, həm kom po zi-
si ya, st ruk tur, st ro fi  ka, həm də 
mət nin məz mu nu nu özün də əks 
et dir mək ba xı mın dan əv vəl ki 
tər cü mə yə bir qə dər udu zur. Ye-
ri gəl miş kən bu ça tış maz lıq tək-
cə M.Rza qu lu za də də de yil, həm 
də S.Rüs təm tər cü mə sin də özü-
nü bü ru zə ver mək də dir. Bu nun-
la bə ra bər, bu tər cü mə lər dən hər 
bi ri nin öz tə rəf da rı ol du ğu nu da 
nə zə rə al maq la zım dır. Oxu cu-
lar, mü tə xəs sis lər ara sın da bu 
tip li mü ba hi sə lər ək sər tər cü mə 
əsər lə ri ilə bağ lı müx tə lif dövr-
lər də ol muş və yə qin ki, be lə hal 

son ra lar da da vam edə cək dir. 
Bi zim şəx si se çi mi mi zə gəl dik də 
isə qeyd et mə li yik ki, dörd tər cü-
mə dən bi zə ən ya xı nı Ab bas Ab-
dul la tər cü mə si dir. 

T.Şev çen ko nun “Və siy yət” 
şeiri nin Azər bay can di lin də yer 
al mış bü tün tər cü mə lə ri, ilk növ-
bə də, həm də mil li poezi ya mı zı 
zən gin ləş dir mə si ilə yad daş la ra 
kö çür. Bu nun la be lə bu tər cü-
mə lər də mü tər cim lə rin poetik 
hiss və duy ğu la rı nın bir-bi ri nə 
qar şı da yan dı ğı nı da gör mə mək 
müm kün de yil.

T.Şev çen ko nun “Və siy yət”i
“Yak um ru, to po xo vay te
Me ne na mo qi li
Se red ste pi şi ro ko qo
Na Uk raini mi lıy”
ki mi baş la dı ğı hal da Ə.Ca vad, 

M.Müş fi q:
“Və siy yə tim bu dur:

 öl dü yüm za man,
Mə ni dəfn edi niz Uk ray na da
Bir uc suz-bu caq sız

 ən gin səh ra da,
Mə za rım qoy ol sun

 iz siz bir Kur qan”;

M.Rza qu lu za də:
“Mən öl dü yüm za man

 dəfn edər si niz
Əziz Uk ray na nın ge niş çö lün də
Elə bir yer də ki,

 uc suz-bu caq sız
Tar la lar gö rün sün

 qəb rin önün də”;
S.Rüs təm:
“Mən ölən də,

 mə ni bas dı rar sı nız
Yük sək bir tə pə də,

 bir dağ ba şın da
Elə bir yer də ki, gö rün sün yal nız
O gö zəl Uk ray na…

 Onun da şın da”
ki mi tər cü mə edir lər. Ori ji na lın 

ey ni sə tir lə ri ni biz A.Ab dul la nın 
tər cü mə sin də təq dim et mək lə 
oxu cu la rın və mü tə xəs sis lə rin bu 
mü tər cim lər dən han sı nın ori ji na-
la da ha ya xın ola bil mə si ilə bağ lı 
tə səv vür lər ya rat maq is tə yi rik:

“Ölən də mə za rı mı
Uk ray nam da qaz dı rın
Bir dü zün or ta sın da
Bir tə pə nin ba şın da
Cə sə di mi bas dı rın”.

Bi rin ci tər cü mə dən baş la yaq: 
Ori ji nal da kı lek sik va hid lər dən 
fərq li ola raq tər cü mə də “Və siy yə-
tim bu dur” söz bir ləş mə si or ta ya 
çı xır. Dör dün cü sət rin so nun da 
“iz siz bir Kur qan” ifa də si də ori-
ji nal da yox dur və ifa də şeirin bu 
his sə si nə heç bir tu tar lı şey də əla və 
et mir. Mü tər cim lə rin onu ha ra dan 
gö tür dük lə ri də müəm ma lı qa lır. 
M.Rza qu lu za də tər cü mə nin dör-
dün cü sət rin də “tar la lar gö rün sün 
qəb rin önün də” ki mi ifa də iş lə dir. 
Bu sət rin də ha ra dan gö tü rül mə si 
açıq qa lır. Və ori ji nal da kı “Şob la ni 

şi ro ko po li” fi k ri nə də adek vat de-
yil, üs tə lik tər cü mə mət nin də elə 
bir gö zəl lik də ya rat mır. S.Rüs-
təm ikin ci sə tir də “bir dağ ba şın-
da”, dör dün cü sə tir də “…O nun 
da şın da” ifa də lə ri ilə qa fi  yə ya ra-
dı cı lı ğı na üs tün lük ve rir. Və bu, 
ori ji nal da kı fi  kir lə müəy yən ya-
xın lı ğı əks et dir sə də, ey ni lik təş-
kil et mir. Ori ji na lın hə min ye ri ni 
A.Ab dul la, fi k ri miz cə, da ha 
adek vat ver mə yə 
ça lı şır. 

Bəs mü tər cim bu na ne cə nail 
olur?! Bi rin ci, A.Ab dul la əv vəl-
ki mü tər cim lər dən fərq li ola raq 
söz çü lük dən kə nar laş ma ğa, ori-
ji na lın kom po zi si ya sı nı, st ruk-
tu ru nu, st ro fi  ka sı nı qo ru yub 
sax la ma ğa, mət nin məz mu nu nu 
zə də lə mə mə yə, Şev çen ko şeiri-
nin rit mi ka sı nı, ahən gi ni, har-
mo ni ya sı nı, in to na si ya sı nı Azər-
bay can di lin də ori ji nal da kı na 
uy ğun ye ni dən, ən baş lı ca sı isə 
adek vat ya rat ma ğa səy gös tə rir.

T.Şev çen ko nun “Və siy yət”i 
sək kiz he ca lıq la al tı he ca lı ğın bir-
bi ri ni iz lə yib əvəz lə di yi ritm də 
qə lə mə alın dı ğı hal da, Ə.Ca-
vad, M.Müş fi q, M.Rza qu lu za də, 
S.Rüs təm on bir he ca lıq la, A.Ab-
dul la yed di he ca lıq la tər cü mə et-
miş lər. Gö rün dü yü ki mi, A.Ab-
dul la he ca dan, söz dən, ifa də dən, 
poetik fi  kir dən da ha xə sis lik lə 
is ti fa də et mə yə üs tün lük ve rir. 
Və be lə “xə sis lik” tər cü mə nin 
adek vat lı ğı nın rəh ni nə çev ri lir. 
Mə lum ol du ğu ki mi, T.Q.Şev-
çen ko XIX əsr Uk ray na ədə biy-
ya tı nın bö yük nü ma yən də lə rin-
dən ol maq la ya na şı, öm rü bo yu 
müt lə qiy yə tə bo yun əy mə miş, 

qə lə mi nin gü cü ilə onu qam çı la-
mış, Uk ray na ta ri xi nin müx tə lif 
dö nəm lə ri ni əsər lə rin də can lan-
dır mış, doğ ma və tə ni nə sev gi si ni 
bü tün ya ra dı cı lı ğı nın ma hiy yə ti-
nə hop dur muş, sür gün də olan da 
da, sür gün dən son ra da bu kre-
do ya sa diq qal mış, doğ ma xal qı-
nın di gər tə fək kür da şı yı cı la rı ilə 
bir lik də mil li ədə biy ya tın zən gin-
ləş mə si nə və for ma laş ma sı na nə-
zə rə çar pa caq tə sir gös tər miş dir. 
Onun çox say lı “Kotl ya revs ki nin 
əbə di xa ti rə si nə”, “Dü şün cə lə rim 
mə nim, dü şün cə lə rim”, “Os nov-
ya nen ko ya”, “İvan Pod ko va” və 
“Və siy yət” şeir lə rin də; “Triz na”, 
“Kob zar”, “Qay da mak lar”, “Qaf-
qaz”, “Neolit lər”, “Qa ra ca” və s. 
poema la rın da li rik qəh rə ma nın 
tən ha lı ğı, da xi li hiss və duy ğu-
la rı, ro man tik tər ki dün ya lı ğı əks 
olu nub. Onun me ta fi  zik ba xış la rı 
əsər lə rin də ki xalq-nəğ mə baş lan-
ğı cı, də rin psi xo lo gizm, ob raz lar-
da kı ümu mi ləş dir mə lər, üs lu bi 
rən ga rəng lik, kom po zi si ya nın 
fər di qu ru lu şu, ob raz lı as so siasi-
ya lar bol lu ğun da üzür, nə fəs 
ala raq li ri ka sı nın da nıl maz at ri-
but la rı na çev ri lir. Əl bətt  ə, bü tün 
bu xü su siy yət lə ri hər tə rəfl  i nə zə-
rə al ma yan mü tər cim, Uk ray na 
şairi nin fər di ya ra dı cı xü su siy yət-
lə ri ni göz qa ba ğın da can lan dır-
maq da si lah sız ola caq.

Bu nu əya ni şə kil də nü ma yiş et-
dir mək üçün T.Şev çen ko nun “Və-
siy yət” şeiri nin müx tə lif tər cü mə lə-
ri ni ori ji nal la kom po zi si ya- struk tur 
və mə na-məz mun müs tə vi sin də 
mü qa yi sə li təh lil et mə yə ça lı şaq. 
“Və siy yət” ori ji nal da 24 sə tir, 67 
söz, 168 he ca dan iba rət dir. Ə.Ca-
vad, M.Müş fi q tər cü mə sin də ori ji-
nal dan kə nar 5 bənd (hər bənd də 4 
sə tir ol maq la) cə mi 20 sə tir, 87 söz, 
213 he ca (tər cü mə də XX əs rin 30-
cu il lə ri nə qə dər Azər bay can - türk 
lek si ka sın dan “bi lə yim”, “ola yım”, 
“du ya yım”, “qal xa rım”, “ta nı-
mam” və s. ifa də lər); M.Rza qu lu-
za də mət ni qey ri-pro por sional 4 
bənd də (1-ci və 2-ci bənd lə rin hər 
bi ri 4 sə tir dən, 3-cü bənd 7, 4-cü 
bənd 8 sə tir dən iba rət) bö lün mək-
lə, 21 sə tir, 94 söz, 229 he ca, ori ji-
nal da ol ma yan “Azad lıq ba ğı na 
siz çi lə yi niz!” ki mi özü nü doğ rult-
ma yan fra za; S.Rüs təm də sə tir lə rin 
sa yı ori ji nal da kı na uy ğun 24 ol sa 
da, mətn ori ji na la uy ğun ol ma yan 
3 bən də (hər bir bənd 8 sə tir dən 
iba rət ol maq la) pro por sional bö lü-
nür, 108 söz, 263 he ca ol du ğu hal-
da, A.Ab dul la tər cü mə si sə tir lə rin 
sa yı na gö rə (ori ji nal 24 sə tir, A.Ab-
dul la tər cü mə si 29 sə tir) ori ji nal da-
kın dan 5 sə tir ar tıq ol sa da, st ruk-
tur-kom po zi si ya, for ma-məz mun, 
ritm-in to na si ya, qa fi  yə ya ra dı cı lı ğı 
ba xı mın dan “Və siy yət” şeiri nin 
əs li nə da ha çox ya xın lı ğı, adek vat-
lı ğı ilə diq qə ti cəlb edir. A.Ab dul la 
tər cü mə sin də ori ji nal dan kə nar hər 
han sı bənd böl gü sü apa rıl ma dan 
82 söz, 202 he ca var. 

Gör dü yü müz ki mi, A.Ab dul la 
tər cü mə də is raf çı lı ğa yol ver mir. 
Ori ji na lın ob raz lı lı ğı, Uk ray na 
pey za jı, onun rəng lə ri, li rik qəh-
rə ma nın ke çir di yi kə dər his si 
ori ji na la uy ğun se man tik va hid-
lə rin ümu mi zən ci rin də, müəl lif 
emo si ya la rı A.Ab dul la tər cü mə-
si nin mət nin də key fi y yət li şə kil-
də ya ra dı lır.

(Sonu gələn sayımızda)
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Gö zəl lik, es te tik gö rün tü, 
yox sa adek vat lıq?!

Ori ji nal da kı lek sik va hid lər dən 
fərq li ola raq tər cü mə də “Və siy yə-
tim bu dur” söz bir ləş mə si or ta ya 

ji nal da yox dur və ifa də şeirin bu 
his sə si nə heç bir tu tar lı şey də əla və 
et mir. Mü tər cim lə rin onu ha ra dan 

M.Rza qu lu za də tər cü mə nin dör-

Ni za mi TA ĞI SOY
fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor

Uk ray na ədə biy ya tı nın klas si ki Ta ras Şev çen ko nun “Və siy-
yət” şeiri ni onun ya ra dı cı lı ğı nın leyt mo ti vi he sab et mək 
olar. Bu şeir mü tər cim lə ri miz tə rə fin dən müx tə lif dövr lər-
də di li mi zə tər cü mə olu nub. Əsə ri Azər bay can da ye tə rin-

cə ta nın mış şair- mü tər cim lər tər cü mə et sə də, on la rın ori ji na la 
mü na si bə ti bir-bi rin dən nə zə rə çar pa caq də rə cə də fərq lə nir. On la-
rın hər bi ri nin ori ji na lı, fərq li kom po zi si ya-st ruk tur, özü nə məx sus 
mə na – məz mun ça la rın da oxu cu ya çat dır maq is tə yi bu fi kir lə rin 

or ta ya çıx ma sı na zə min ya rat dı.
Bə ri baş dan de yək ki, “Və siy-
yət” şeiri nin Ə.Ca vad, M.Müş fiq, 
M.Rza qu lu za də, S.Rüs təm və 
bu ya xın lar da edil miş A.Ab dul la 
tər cü mə si nin hər bi rin də, ad-
la rı nı çək di yi miz sə nət kar la rın 
fər di is te da dı gö rün mək də dir. 
On la rın bir-bi rin dən şair lik fər qi 
ne cə dir sə, mü tər cim lik fər qi də 
elə dir. Tər cü mə lə rin hər bi rin də 
biz, özü nə məx sus lek sik va hid-
lər dən, in to na si ya dan, to nal-
lıq dan, qa fi yə ori ji nal lı ğın dan, 
ritm dən is ti fa də olun du ğu nun 
şa hi di olu ruq.

dün cü sət rin də “tar la lar gö rün sün zə rə çar pa caq tə sir gös tər miş dir. 
Onun çox say lı “Kotl ya revs ki nin 

mə nim, dü şün cə lə rim”, “Os nov-
ya nen ko ya”, “İvan Pod ko va” və 

poema la rın da li rik qəh rə ma nın 
tən ha lı ğı, da xi li hiss və duy ğu-
la rı, ro man tik tər ki dün ya lı ğı əks 

rən ga rəng lik, kom po zi si ya nın 
fər di qu ru lu şu, ob raz lı as so siasi-
ya lar bol lu ğun da üzür, nə fəs 

but la rı na çev ri lir. Əl bətt  ə, bü tün 
bu xü su siy yət lə ri hər tə rəfl  i nə zə-
rə al ma yan mü tər cim, Uk ray na 

lə ri ni göz qa ba ğın da can lan dır-
maq da si lah sız ola caq.

ri ni ori ji nal la kom po zi si ya- struk tur 
və mə na-məz mun müs tə vi sin də 
mü qa yi sə li təh lil et mə yə ça lı şaq. 

Bə ri baş dan de yək ki, “Və siy-
yət” şeiri nin Ə.Ca vad, M.Müş fiq, 
M.Rza qu lu za də, S.Rüs təm və 
bu ya xın lar da edil miş A.Ab dul la 
tər cü mə si nin hər bi rin də, ad-
la rı nı çək di yi miz sə nət kar la rın 
fər di is te da dı gö rün mək də dir. 
On la rın bir-bi rin dən şair lik fər qi 
ne cə dir sə, mü tər cim lik fər qi də 
elə dir. Tər cü mə lə rin hər bi rin də 

lek si ka sın dan “bi lə yim”, “ola yım”, 

Gö zəl lik, es te tik gö rün tü, 

biz, özü nə məx sus lek sik va hid-
lər dən, in to na si ya dan, to nal-
lıq dan, qa fi yə ori ji nal lı ğın dan, 
ritm dən is ti fa də olun du ğu nun 

dün cü sət rin də “tar la lar gö rün sün 
qəb rin önün də” ki mi ifa də iş lə dir. 
Bu sət rin də ha ra dan gö tü rül mə si 
açıq qa lır. Və ori ji nal da kı “Şob la ni 

şi ro ko po li” fi k ri nə də adek vat de-
yil, üs tə lik tər cü mə mət nin də elə 
bir gö zəl lik də ya rat mır. S.Rüs-
təm ikin ci sə tir də “bir dağ ba şın-
da”, dör dün cü sə tir də “…O nun 
da şın da” ifa də lə ri ilə qa fi  yə ya ra-
dı cı lı ğı na üs tün lük ve rir. Və bu, 
ori ji nal da kı fi  kir lə müəy yən ya-
xın lı ğı əks et dir sə də, ey ni lik təş-
kil et mir. Ori ji na lın hə min ye ri ni 
A.Ab dul la, fi k ri miz cə, da ha 
adek vat ver mə yə 
ça lı şır. 

Bu sət rin də ha ra dan gö tü rül mə si 
Bə ri baş dan de yək ki, “Və siy-
yət” şeiri nin Ə.Ca vad, M.Müş fiq, 

bu ya xın lar da edil miş A.Ab dul la 
tər cü mə si nin hər bi rin də, ad-
la rı nı çək di yi miz sə nət kar la rın 
fər di is te da dı gö rün mək də dir. 
On la rın bir-bi rin dən şair lik fər qi 
ne cə dir sə, mü tər cim lik fər qi də 
elə dir. Tər cü mə lə rin hər bi rin də 
biz, özü nə məx sus lek sik va hid-
lər dən, in to na si ya dan, to nal-
lıq dan, qa fi yə ori ji nal lı ğın dan, 
ritm dən is ti fa də olun du ğu nun 

“Və siy yət” ori ji nal da 24 sə tir, 67 
söz, 168 he ca dan iba rət dir. Ə.Ca-
vad, M.Müş fi q tər cü mə sin də ori ji-
nal dan kə nar 5 bənd (hər bənd də 4 
sə tir ol maq la) cə mi 20 sə tir, 87 söz, 
213 he ca (tər cü mə də XX əs rin 30-
cu il lə ri nə qə dər Azər bay can - türk 
lek si ka sın dan “bi lə yim”, “ola yım”, 

vad, M.Müş fi q tər cü mə sin də ori ji-
nal dan kə nar 5 bənd (hər bənd də 4 

213 he ca (tər cü mə də XX əs rin 30-

lek si ka sın dan “bi lə yim”, “ola yım”, 
Poetik tər cü mə -
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Mü ha ri bə uşa ğı
Od ri Hep bern 1929-cu il ma yın 4- 

də Brüs sel də dün ya ya göz açıb. Əsl 
adı Od ri Ket lin Van Heemst ra Ras-
ton olub. Ana sı hol land ba ro nes sa-
sı, ata sı in gi lis ban ki ri olan Od ri nin 
uşaq lıq döv rü ağır mü ha ri bə il lə ri nə 
tə sa düf edib. İkin ci dün ya mü ha-
ri bə si nin dəh şət li səh nə lə ri ni Od ri 
öz göz lə ri ilə gö rüb. Mü ha ri bə baş-
la yan ki mi ana sı onu İn gil tə rə dən 
Hol lan di ya ya yo la sa lıb. Hol lan di-
ya nın ən sa kit və dinc şə hər lə rin-
dən olan Ar nem tez lik lə al man la rın 
bom bard ma nı na mə ruz qa lıb. Ac lıq, 
zo ra kı lıq, al man fa şist lə ri nin vəh şi-
lik lə ri - bü tün bun la rı Od ri öm rü bo-
yu unu da bil mə yib. Ac lı ğa döz mək 
üçün Hep bern özü nə ac ol ma dı ğı nı 
təl qin edib ye mə yə nif rə ti aşı la ma ğa 
ça lı şıb və bu na nail olub. Be lə ki, il-
lər son ra məş hur “Tiff  a ni də sə hər 
ye mə yi” fi l mi nin çə ki liş lə ri za ma nı 
o, bul ka nı ye mə li ol du ğu səh nə ni 
heç cür oy na ya bil mə yib, re jis sor bu 
kad rın va cib li yin də tə kid edib. Axır-
da fi l min ope ra to ru Od ri yə nə za kət-
lə: “Od ri, əzi zim, bul ka dan yal nız 
bir diş lək al, ki fa yət dir, qa la nı nı həll 
edə cəm” de yib.

Mü ha ri bə nin so nu na ya xın Od-
ri nin ci yər lə rin də cid di prob lem 
ya ra nıb, da ha son ra gənc qız ast-
ma xəs tə li yin dən və mad də lər 
mü ba di lə si nin po zul ma sın dan 
əziy yət çə kib.

Od ri nin ata sı na sist lə rin tə si ri 
al tı na dü şüb, ev də ya şa nan çox-
say lı da va lar va li deyn lə rin bo şan-
ma sı ilə nə ti cə lə nib. Ata sı ev dən 
ge dib və 7 yaş lı Od ri bir də heç 
vaxt onu gör mə yib. İlk il lər 
qız cı ğaz inad la ata sı nı ax ta rıb, 
Qı zıl Xa çın kö mək li yi ilə onu 
Lon don da ta pıb gö rüş sə də da ha 
son ra əla qə lər qı rı lıb. 
Göz lə nil mə dən gə lən şöh rət

Za də gan əsil li ana sı qı zı na mü-
kəm məl təh sil ver mə yə ça lı şıb. Bu-
nun üçün o, bir ne çə il İn gil tə rə və 
Hol lan di ya mək təb lə ri ara sın da se-
çim edib. Özü nü teat ra həsr et mək 
ar zu su ilə ya şa yan gənc Od ri ba let 
mək tə bin də təh sil alıb. Lon don-
da da Od ri ba let mək tə bi nə ge dib, 
an caq müəl lim lər ba le ri na kar ye-
ra sı na baş la ma ğın onun üçün gec 
ol du ğu nu de yib lər. Ana sı na kö mək 
et mək üçün akt ri sa müx tə lif, ən xır-
da rek lam ro lik lə rin də çə ki lib, həm 
də mo del ki mi fəaliy yət gös tə rib. 
An caq ki nop ro dü ser lər onu çox tez 
“gö rüb lər”. Hep ber nin ki no da kı ilk 
işi 1950-ci il də Lon don da “Cən nət-
də gü lüş” fi l min də olub. Lon do nun 
teatr səh nə sin də çı xış edən gənc 
ba le ri na nı re jis sor Ma rio Dzam po 
ki no üçün kəşf edib və onu adı çə-
ki lən fi lm də epi zo dik ro la çə kib. 
“Cən nət də gü lüş” fi l min də ofi  siant 
qı zın ro lu nu oy na yan gü lə rüz lü, 
in cə qa mət li Od ri da ha son ra bir-
bi ri nin ar dın ca dörd fi lm də yal nız 
epi zo dik rol la ra çə ki lib.

Aza qa ne ol ma yan akt ri sa 
Nyu- Yor ka get mək qə ra rı na 
gə lib və Brod vey də ki mu si qi li 
teatr lar da çı xış edib. Od ri ni ta-
ma şa za ma nı iz lə yən ki no re jis sor 
Uil yam Uay ler onu “Ro ma tə til lə-
ri” fi l min də baş ro la çə kil mə yə də-
vət edib. Film də sa də lövh şah za də 
ro lu nu oy na yan Od ri Hep bern bu 
ob ra zı nın çox uğur lu trak tov ka sı nı 
ta pa bi lib. “Ro ma tə til lə ri” ek ran-
la ra çı xan dan son ra Hep bern po-
pul yar akt ri sa ki mi şöh rət qa za nıb. 
O za man ame ri ka lı ki no-
tən qid çi lər ya zır dı lar ki, 
Od ri nin yu mor do-
lu mə ha rət li ifa-
sı ol ma say dı,

“Ro ma tə til lə ri” fi l mi or ta sə viy yə li, 
uzun və sen ti men tal ki no lent ola caq-
dı. Di gər ma raq lı fakt on dan iba rət-
dir ki, “Ro ma tə til lə ri”ndə ki şah za də 
An na ro lu ilk vaxt lar Eli za bet Tey lor 
üçün nə zər də tu tul sa da Hep bern re-
jis so ru fi k rin dən da şın dı ra bi lib.

Məhz “Ro ma tə til lə ri”ndə ki gö-
zəl ifa ya gö rə Od ri Hep bern 1953-
cü il də Ame ri ka Ki no Aka de mi-
ya sı nın “Os kar” mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lüb. Hep ber nin son ra kı fi lm-
lər də də ma raq lı və yad da qa lan 
rol lar ya rat ma sı akt ri sa nın yük sək 
mü ka fa ta la yiq ol du ğu nu bir da ha 
sü but edib.

Xoş bəxt lik ax ta rı şın da
1954-cü il də “Sab ri na” fi l mi nin 

çə ki liş lə ri za ma nı Od ri Hep bern 
həm ka rı Uil yam Hol den lə ta nış 
olub. Cüt lü yün mü na si bət lə ri tez-
lik lə dün ya mət buatı nın diq qə ti ni 
çə kib. Uil ya mın iç ki düş kün lü yü, 
əv vəl ki hə yat yol da şı və uşaq la rı 
ilə ke çir di yi həf tə son la rı da akt ri sa-
nı na ra hat et mə yib. Od ri də fə lər lə 
Hol de ni də li cə si nə sev di yi ni eti raf 
edib və mü na si bət lə ri ni rəs mi ləş dir-
mək ba rə də da nı şıb. Hər şey na ğıl-
lar da kı ki mi gö zəl ola bi lər di, an caq 
Hol de nin ke çir di yi ağır əmə liy-
yat Od ri nin plan la rı nı alt-üst edib.

İl lər dir xoş bəxt ailə və öv lad ar zu-
la yan akt ri sa Uil ya mın ata ola bil mə-
yə cə yi ni öy rə nən gün on dan ay rı lıb. 
Bir il son ra Od ri di gər həm ka rı Mel 
Fer rer lə ailə hə ya tı qu rub. Od ri yal nız 
Hol de ni se vib, ge cə lər onun üçün ağ-
la yıb. Ki no dan uzaq la şan akt ri sa ana 
ol maq üçün İs veç rə xəs tə xa na la rı nın 
bi rin də müali cə olu nub. İki uğur suz 
ha mi lə lik dən son ra, nə ha yət, 1960-cı 
il də Od ri ana olub, oğ lu Şon dün-
ya ya gə lib. Xoş bəxt Od ri ye ni dən 
ki no ya qa yı dıb və “Tiff  a ni də sə hər 
ye mə yi”, “Mil yo nu ne cə oğur la ma-
lı” və “Mə nim gö zəl xa nı mım” ki mi 
unu dul maz iş lə rə im za atıb. Ki no kar-
ye ra sın da hər şe yə nail olan Od ri nin 
ailə hə ya tı əsl cə hən nəm idi. Fer rer lə 
daimi da va-da laş lar, mü ba hi sə lər 14 
il lik ailə hə ya tı nın bit mə si ilə nə ti cə-
lə nib. Akt ri sa bu ay rı lı ğı da çə tin ke-
çi rib, ye ni dən göz yaş la rı, dep res si ya, 
ye mək dən im ti na.

Od ri Hep ber nin ikin ci əri on dan 
9 yaş ca van, ita li ya lı psi xoana li tik 
And rea Dott  i olub. Ya xın la rı bu ev li-
li yə eti raz et sə də, Od ri se çi mi ni edib 
və ikin ci oğ lu Lu ka nın ata sı And rea 
Dott  i olub. Ki no dan uzaq la şan Od ri, 
gənc əri nin di gər xa nım lar la eşq ma-
cə ra la rı na göz yum ma ğa ça lı şıb. “İs-
tə ni lən hal da o, mə ni se vir” - de yə 
akt ri sa göz yaş la rı için də özü nə tə-
səl li ve rib. Hep bern ilə ita li ya lı hə yat 
yol da şı nın mü na si bət lə ri And reanın 
qə zet lə rin bi rin də ital yan mo del lə 
öpü şər kən çə ki lən şə kil lə rin dən son-
ra bi tib: “Vəs sə lam, mə nim “Ro ma 
tə til lə ri”m so na çat dı”.

Od ri əsl xoş bəxt li yi ni 50 ya-
şın da ta pıb. Pro dü ser və elə də 

məş hur ol ma yan akt yor Ro bert 
Uol ders akt ri sa nın so nun cu 

sev gi si olub.
Mə lək Od ri

So nun cu fi l mi “Hə mi-
şə”də Od ri mə lək ro lu-

nu can lan dı rıb. Növ-
bə ti mə lək ro lu nu 
akt ri sa UNİ CEF-lə 
sıx  əmək daş lı ğı 
za ma nı oy na yıb. 
1989-cu il dən Od ri 
Af ri ka nın, Mər kə zi 

Ame ri ka nın ən ka-
sıb öl kə lə ri nə, Banq la-

de şə, Vyet na ma, So ma-
li yə baş çə kib. Od ri bü tün 

dün ya nın diq qə ti ni ka sıb 
öl kə lə rə, xü su sən Af ri ka da kı 

dö zül məz hə ya ta - ac lı ğa cəlb et-
mə yə ça lı şıb, bu nun la bağ lı çox say lı 
mü sa hi bə lər ve rib, aram sız sə fər lər 
edib. Bu səy lər nə ti cə siz qal ma yıb. 
Be lə ki, 1980-ci il lə rin so nu, 90-cı il-
lə rin əv vəl lə rin də bu ka sıb öl kə lə-
rə yar dım la rın sa yı dörd də fə ar tıb. 
Dörd il ər zin də bü tün bu ağ rı la rın 
can lı şa hi di olan Od ri evə qa yı dan da 
mə də xər çən gin dən əziy yət çək di yi-
ni öy rə nib.

Od ri 1993-cü il yan va rın 20-də 
İs veç rə də ki evin də və fat edib. Mə-
ha rət li ifa sı ilə mil yon la rın sev gi və 
mə həb bə ti ni qa za nan Od ri Hep bern 
ki no ul du zu ol maq la bə ra bər, həm də 
nə cib in san və xe yir xah əməl lər sa hi bi 
olub. O, ağır xəs tə ikən və siy yət edib 
ki, ölü mün dən son ra bü tün əm la kı-
nı və ona məx sus olan nə var sa, ha-
mı sı nı auk sion da sa tıb, əl də olu nan 

və saiti xər çəng xəs tə li yin dən 
əziy yət çə kən lə rin müali cə 

fon du na ke çir sin lər. 
Leyla

ƏLİYEVA
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Mü ha ri bə uşa ğı

Gö zəl və ca zi bə dar do daq la ra sa hib ol maq is tə yir si niz sə, 
di li ni zin al tı na qənd qo yun, an caq yax şı şey lər da nı şın. 
Göz lə ri ni zin gö zəl ol ma ğı nı is tə yir si niz sə, lə ya qət li in-
san lar la ün siy yət də olun və yax şı dost lar qa za nın.

İdeal bə dən öl çü lə ri nə sa hib ol maq və hə mi şə in cə gö rün mək 
is tə yir si niz sə, ye mə yi ni zi eh ti ya cı olan lar la pay la şın.
Fü sün kar gö rün mək is tə yir si niz sə, ev dən çıx maz dan əv vəl tə va-
zö kar lı ğı nı zı da özü nüz lə gö tü rün.
Ötən əs rin 60-cı il lə rin dən bu gü nə ki mi se vi lən ame ri ka lı ki-
noul duz Od ri Hep bern XX əsr dün ya ki no su nun 10 ən gö zəl akt-
ri sa sı sı ra sın da yer alıb. Hep bern şah za də Diana nı da ge ri də qo-
ya raq bü tün za man la rın ən dəb li bri ta ni ya lı xa nı mı ol ma ğı da 
ba ca rıb. Arıq, can sız vü cud lu bir xa nım ilk də fə ek ran la ra çı xar-
kən heç kim, heç özü də bil məz di ki, əs rin ən gö zəl, ca zi bə dar 
akt ri sa sı, xa nı mı ki mi ta ri xə dü şə cək. Mil yon lar la ki şi sər və ti ni 
bu xa nı mın tək bir ba xı şı üçün qur ban ver mə yə ha zır ola caq.

Zəriflik 
simvolu

.

yu unu da bil mə yib. Ac lı ğa döz mək 
üçün Hep bern özü nə ac ol ma dı ğı nı 
təl qin edib ye mə yə nif rə ti aşı la ma ğa 
ça lı şıb və bu na nail olub. Be lə ki, il-
lər son ra məş hur “Tiff  a ni də sə hər 
ye mə yi” fi l mi nin çə ki liş lə ri za ma nı 
o, bul ka nı ye mə li ol du ğu səh nə ni 
heç cür oy na ya bil mə yib, re jis sor bu 
kad rın va cib li yin də tə kid edib. Axır-
da fi l min ope ra to ru Od ri yə nə za kət-
lə: “Od ri, əzi zim, bul ka dan yal nız 
bir diş lək al, ki fa yət dir, qa la nı nı həll 

Mü ha ri bə nin so nu na ya xın Od-
ri nin ci yər lə rin də cid di prob lem 
ya ra nıb, da ha son ra gənc qız ast-
ma xəs tə li yin dən və mad də lər 
mü ba di lə si nin po zul ma sın dan 

Od ri nin ata sı na sist lə rin tə si ri 
al tı na dü şüb, ev də ya şa nan çox-
say lı da va lar va li deyn lə rin bo şan-
ma sı ilə nə ti cə lə nib. Ata sı ev dən 
ge dib və 7 yaş lı Od ri bir də heç 
vaxt onu gör mə yib. İlk il lər 
qız cı ğaz inad la ata sı nı ax ta rıb, 
Qı zıl Xa çın kö mək li yi ilə onu 
Lon don da ta pıb gö rüş sə də da ha 

Göz lə nil mə dən gə lən şöh rət
Za də gan əsil li ana sı qı zı na mü-

kəm məl təh sil ver mə yə ça lı şıb. Bu-
nun üçün o, bir ne çə il İn gil tə rə və 
Hol lan di ya mək təb lə ri ara sın da se-
çim edib. Özü nü teat ra həsr et mək 
ar zu su ilə ya şa yan gənc Od ri ba let 
mək tə bin də təh sil alıb. Lon don-
da da Od ri ba let mək tə bi nə ge dib, 
an caq müəl lim lər ba le ri na kar ye-
ra sı na baş la ma ğın onun üçün gec 
ol du ğu nu de yib lər. Ana sı na kö mək 

ək üçün akt ri sa müx tə lif, ən xır-
da rek lam ro lik lə rin də çə ki lib, həm 
də mo del ki mi fəaliy yət gös tə rib. 
An caq ki nop ro dü ser lər onu çox tez 
“gö rüb lər”. Hep ber nin ki no da kı ilk 
işi 1950-ci il də Lon don da “Cən nət-
də gü lüş” fi l min də olub. Lon do nun 
teatr səh nə sin də çı xış edən gənc 
ba le ri na nı re jis sor Ma rio Dzam po 
ki no üçün kəşf edib və onu adı çə-
ki lən fi lm də epi zo dik ro la çə kib. 
“Cən nət də gü lüş” fi l min də ofi  siant 
qı zın ro lu nu oy na yan gü lə rüz lü, 
in cə qa mət li Od ri da ha son ra bir-
bi ri nin ar dın ca dörd fi lm də yal nız 

Aza qa ne ol ma yan akt ri sa 
Nyu- Yor ka get mək qə ra rı na 
gə lib və Brod vey də ki mu si qi li 
teatr lar da çı xış edib. Od ri ni ta-
ma şa za ma nı iz lə yən ki no re jis sor 
Uil yam Uay ler onu “Ro ma tə til lə-
ri” fi l min də baş ro la çə kil mə yə də-
vət edib. Film də sa də lövh şah za də 
ro lu nu oy na yan Od ri Hep bern bu 
ob ra zı nın çox uğur lu trak tov ka sı nı 
ta pa bi lib. “Ro ma tə til lə ri” ek ran-
la ra çı xan dan son ra Hep bern po-
pul yar akt ri sa ki mi şöh rət qa za nıb. 
O za man ame ri ka lı ki no-
tən qid çi lər ya zır dı lar ki, 
Od ri nin yu mor do-
lu mə ha rət li ifa-
sı ol ma say dı,

qə zet lə rin bi rin də ital yan mo del lə 
öpü şər kən çə ki lən şə kil lə rin dən son-
ra bi tib: “Vəs sə lam, mə nim “Ro ma 
tə til lə ri”m so na çat dı”.

Od ri əsl xoş bəxt li yi ni 50 ya-
şın da ta pıb. Pro dü ser və elə də 

məş hur ol ma yan akt yor Ro bert 
Uol ders akt ri sa nın so nun cu 

sev gi si olub.
Mə lək Od ri

So nun cu fi l mi “Hə mi-
şə”də Od ri mə lək ro lu-

nu can lan dı rıb. Növ-
bə ti mə lək ro lu nu 
akt ri sa UNİ CEF-lə 
sıx  əmək daş lı ğı 
za ma nı oy na yıb. 
1989-cu il dən Od ri 
Af ri ka nın, Mər kə zi 

Ame ri ka nın ən ka-
sıb öl kə lə ri nə, Banq la-

de şə, Vyet na ma, So ma-
li yə baş çə kib. Od ri bü tün 

dün ya nın diq qə ti ni ka sıb 
öl kə lə rə, xü su sən Af ri ka da kı 

dö zül məz hə ya ta - ac lı ğa cəlb et-
mə yə ça lı şıb, bu nun la bağ lı çox say lı 
mü sa hi bə lər ve rib, aram sız sə fər lər 
edib. Bu səy lər nə ti cə siz qal ma yıb. 
Be lə ki, 1980-ci il lə rin so nu, 90-cı il-
lə rin əv vəl lə rin də bu ka sıb öl kə lə-
rə yar dım la rın sa yı dörd də fə ar tıb. 
Dörd il ər zin də bü tün bu ağ rı la rın 
can lı şa hi di olan Od ri evə qa yı dan da 
mə də xər çən gin dən əziy yət çək di yi-
ni öy rə nib.

Od ri 1993-cü il yan va rın 20-də 
İs veç rə də ki evin də və fat edib. Mə-
ha rət li ifa sı ilə mil yon la rın sev gi və 
mə həb bə ti ni qa za nan Od ri Hep bern 
ki no ul du zu ol maq la bə ra bər, həm də 
nə cib in san və xe yir xah əməl lər sa hi bi 
olub. O, ağır xəs tə ikən və siy yət edib 
ki, ölü mün dən son ra bü tün əm la kı-
nı və ona məx sus olan nə var sa, ha-
mı sı nı auk sion da sa tıb, əl də olu nan 

və saiti xər çəng xəs tə li yin dən 
əziy yət çə kən lə rin müali cə 

fon du na ke çir sin lər. 
Leyla
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Stiven Spilberqin studiyası 
Kraytonun romanını 
ekranlaşdıracaq
Mər hum ya zı çı Maykl Kray to nun son ki ta bı olan 

“Mik ro” ro ma nı nı “Dream Works” (“Xə yal işi”) 
stu di ya sı ek ran laş dı ra caq. Qeyd edək ki, bu stu-
di ya nın əsa sı nı re jis sor Sti ven Spil berq qo yub. 

Xa tır la daq ki, məhz Kray to nun “Yu ra döv rü nün par kı” 
ki ta bı pro dü ser lə ri ey niad lı fi l mi ya rat ma ğa ruh lan dır-
mış dı. Bu ba rə də Spil berq  de yib: “Biz “Mik ro” ki mi bir 
əsər üzə rin də iş lə di yi miz üçün çox məm nu nuq. Hə qi qə-
tən, Maykl üçün öl çü lər çox əhə miy yət li dir, is tər “Yu ra 
döv rü nün par kı”nda kı nə həng di no zavr lar ol sun, is tər sə 
də “Mik ro”nun bap ba la ca in san la rı”.

Qeyd edək ki, “Mik ro” ro ma nı Kray to nun ölü mün dən üç il son-
ra nəşr edi lib. İyir mi həf tə ər zin də “The New York Ti mes” qə ze tin də 
ya zı çı Ri çard Pres to nun top on lu ğun da olan ki ta bı 
bi tir mə yə, təəs süf ki, müəl li fi n öm rü çat ma yıb.

“Mik ro” ro ma nı nın sü je ti nə gö rə, uni ver si te ti ye-
ni bi tir miş gənc alim lər qru pu Ha vay ada la rın da 
giz li bir la yi hə üzə rin də iş lə mə yə baş la yır. On la rın 
elə ilk təc rü bə si göz lə nil məz nə ti cə lər ve rir. Be lə ki, 
təd qi qat çı lar hə şə rat la rın öl çü lə ri ni ki çilt mə yə nail 

olur lar və ça rə siz lik-
dən cən gəl lik də 
ya şa ma ğa baş-
la yır lar.

Şot lan di ya nın Fert-of-Fort kör fə zin də yer lə şən Ker kol di şə hə-
rin də da hi rəs sam Pi kas so nun rəsm əsə ri ta pı lıb. Şot lan di ya-
lı Do mi nik Kyu ri evi nin man sar dı na ba xan da əli nə bir kə tan 
ke çib. Bu əsə rin Kyu ri nin evin də ol ma sı nın ma raq lı ta rix çə si 

var. Rəsm əsə ri ni Kyu ri nin Pol şa da tə til də olar kən, so vet hərb çi si ilə 
ta nış olub on dan ha mi lə qa lan ana sı An ne tə hə diy yə edib lər. Kyu ri 
de yir ki, onun va li deyn lə ri heç vaxt bir yer də ola bil mə yə cək lə ri ni ba-
şa dü şür dü lər. Ona gö rə də, atam bu rəs mi ana ma ba ğış la yıb ki, onu 
sa tıb do lan sın. An caq anam An net bu rəs mi sat ma yıb və əsər Kyu ri-
nin man sar dın da ça mo da nın için də düz 55 il qa lıb. Kyu ri so vet əs gə ri 
olan ata sı haq qın da 1998-ci il də xə bər tu ta bi lib. Onun söz lə ri nə gö rə, 
bir-bi ri ni se vən va li deyn lə ri tez-tez ya zı şır mış. Hətt  a bə zən gö rü şə də 
bi lib lər. Kyu ri de yir ki, ana sı nın sə nət dən ba şı çıx ma sa da, bu hə diy-
yə nin də yə ri ni bil mə sə də, onu sat ma yıb, qo ru yub sax la yıb. 

Adi so vet əs gə ri olan Ni ko lay Vla di mi ro viç də da hi rəs sa mın əsə ri nin 
ha ra dan ol ma sı ba rə də mə lu mat ve ril mir. 

Qeyd edək ki, Pi kas so nun kə tan üzə rin də çək di yi “Əl cə zair qa dın la-
rı” əsə ri 1955-ci il də hər rac da 115 mil yon funt ster lin qə sa tı la raq re kord 
qa zan mış dı. 

İs pa ni ya lı rəs sam, hey kəl tə raş, qra fi k, teatr de ko ra to ru, ke ra mi ka çı və 
di zay ner Pab lo Pi kas so nun 20 min dən çox əsə ri mə lum dur. On lar dan 
bir ço xu dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır. 
Onun əsər lə ri də fə lər lə XX əs rin ən ba ha qiy mə tə sa tıl mış rəsm əsər lə ri 

si ya hı sı na da xil edi lib. Hal-ha zır da rəs sa mın ən ba ha lı əsə ri olan “Yu-
xu” 2012-ci il də 155 mil yon dol la ra sa tı lıb.

Hazırladı: NARINGÜL

Ya zı çı Coan Roulinq “Har ri Po ter”in ye ni bö lü mü nün tez lik lə 
işıq üzü gö rə cə yi ni bil di rib. Xə bər ve ri lir ki, sö zü ge dən ki tab 
2016-cı il də Lon don da nəşr edi lə cək. Ya zı çı bu ba rə də mət-
buata açıq la ma ve rib:

“Çox şa dam ki, gə lən il “Har ri Po ter”in ye ni ma cə ra la rı oxu cu la ra təq-
dim edi lə cək. Bu, tam fərq li və ye ni əh va lat lar ola caq”.

Xa tır la daq ki, “Har ri Po ter”in son bö lü mü 2007-ci il də işıq üzü gö rüb.

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
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İs pa ni ya lı rəs sam, hey kəl tə raş, qra fi k, teatr de ko ra to ru, ke ra mi ka çı və 
di zay ner Pab lo Pi kas so nun 20 min dən çox əsə ri mə lum dur. On lar dan 
bir ço xu dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır. 
Onun əsər lə ri də fə lər lə XX əs rin ən ba ha qiy mə tə sa tıl mış rəsm əsər lə ri 

si ya hı sı na da xil edi lib. Hal-ha zır da rəs sa mın ən ba ha lı əsə ri olan “Yu-
xu” 2012-ci il də 155 mil yon dol la ra sa tı lıb.

Hazırladı: NARINGÜL

Stiven Spilberqin studiyası 

ər hum ya zı çı Maykl Kray to nun son ki ta bı olan 
“Mik ro” ro ma nı nı “Dream Works” (“Xə yal işi”) 
stu di ya sı ek ran laş dı ra caq. Qeyd edək ki, bu stu-

Qeyd edək ki, “Mik ro” ro ma nı Kray to nun ölü mün dən üç il son-
ra nəşr edi lib. İyir mi həf tə ər zin də “The New York Ti mes” qə ze tin də 

Erika Ceymsin
4 günə 1,1 milyon 
kitabı satıldı

  “Bo zun əl li ça la rı”nın müəl-
li fi  Eri ka Leonard Ceym sin 
ye ni ro ma nı sa tış re kor du qı-
rıb. Be lə ki, “Bo zun 50 ça la rı” 
ro ma nı nın mo ti vi əsa sın da 
ya zıl mış ye ni ki tab dörd gün 
ər zin də  nə az, nə çox - 1,1 
mil yon ədəd sa tı lıb. 

Müəl li fi n ye ni ro ma nı Kris tian 
Qrey və Anas tey şa Sti lin mü na si-
bət lə rin dən bəhs edir. Ki tab iyun 
ayı nın 18-də sa tı şa çı xa rı lıb və 
cə mi 4 gün ər zin də  özü nə məx-
sus re kord qa za nıb. Bu ba rə də 
“Daily News” xə bər ve rib. 

Onu da qeyd edək ki, 
E.L.Ceym sin ye ni ro ma nı na tə lə-
bat o qə dər yük sək dir ki, nəş riy-
yat ro ma nı bun dan son ra da ha 
üç ti raj da çap et mə yi plan laş dı-
rır. Be lə lik lə, ki ta bın ümu mi ti ra jı 
2,1 mil yo na ça ta caq ki, bu da gün 
ər zin də min lər lə ro ma nın sa tıl-
ma sı de mək dir. 

De yi lə nə gö rə, 
E.Ceyms Kris tian 
Qre yin di lin dən nəql 
edi lə cək baş qa ro-
man lar yaz ma ğı da 
plan laş dı rır.

ya zı çı Ri çard Pres to nun top on lu ğun da olan ki ta bı 
bi tir mə yə, təəs süf ki, müəl li fi n öm rü çat ma yıb.

“Mik ro” ro ma nı nın sü je ti nə gö rə, uni ver si te ti ye-
ni bi tir miş gənc alim lər qru pu Ha vay ada la rın da 
giz li bir la yi hə üzə rin də iş lə mə yə baş la yır. On la rın 
elə ilk təc rü bə si göz lə nil məz nə ti cə lər ve rir. Be lə ki, 
təd qi qat çı lar hə şə rat la rın öl çü lə ri ni ki çilt mə yə nail 

olur lar və ça rə siz lik-
dən cən gəl lik də 
ya şa ma ğa baş-
la yır lar.Yeni Harri 

Poter gəlir
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