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Qazaxıstana işgüzar səfərə gedib

Pre zi dent İl ham Əli yev 
MDB Döv lət Baş çı la rı 
Şu ra sı nın Qa za xıs tan 
Res pub li ka sı nın Ak-

mo la vi la yə ti nin Bu ra bay qə-
sə bə sin də ke çi ri lə cək ic la sın da 
iş ti rak et mək üçün okt yab rın 
15-də bu öl kə yə iş gü zar sə fə rə 
ge dib.

Azər bay ca nın və Qa za xıs ta-
nın döv lət bay raq la rı nın dal ğa-
lan dı ğı Kok şe tau şə hə ri nin ha-
va li ma nın da Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin şə rə fi  nə fəx ri qa ro vul 
dəs tə si dü zü lüb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı nı yük sək 
və zi fə li döv lət və hö ku mət nü-
ma yən də lə ri qar şı la yıb lar.

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo – “Pedro 
Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo Nerudayla yaşanan 

ömür”, “Latın Amerikası romanı”, “Xilas yolunun 
yolçuları”, “Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 

“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 
istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 

ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, 
“Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”) 
kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından əldə 

edə bilərsiniz.
 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tab.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Okt yab rın 15-də Azər-
bay ca nın bi rin ci xa-
nı mı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti 

Meh ri ban Əli ye va Ame ri ka Bir-
ləş miş Ştat la rı nın öl kə miz də ki 
sə fi  ri Ro bert Se ku ta ilə gö rü şüb.

Qo naq la rı Hey dər Əli yev Fon-
dun da sa lam la yan Meh ri ban Əli-
ye va Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı 
ilə Azər bay can Res pub li ka sı ara-
sın da iki tə rəfl  i əla qə lər dən da nı-
şıb. Azər bay ca nın bi rin ci xa nı-
mı öl kə miz müs tə qil li yi ni bər pa 
edən dən son ra Ame ri ka Bir ləş-
miş Ştat la rı ilə bir çox sa hə lər-
də, o cüm lə dən si ya si və iq ti sa-
di sa hə lər də uğur lu əmək daş lıq 
et di yi ni bil di rib. Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va öl kə lə ri miz ara sın da əla-
qə lər də neft-qaz sek to run da kı 
əmək daş lı ğı xü su si qeyd edib.

Gö rüş də öl kə miz də re gionun 
ən iri la yi hə lə ri nin real laş dı rıl dı-
ğı diq qə tə çat dı rı lıb.

Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın 
Bey nəl xalq İn ki şaf Agent li yi nin 
ye ni mis si ya rəh bə ri Mi kaela Me-

re di sin də iş ti rak et di yi gö rüş də bu 
la yi hə lə rin həm re gion, həm Av ro-
pa üçün əhə miy yə ti vur ğu la nıb.

Azərbaycanın birinci xanımı 
Mehriban Əliyeva ABŞ-ın 

ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

Hey dər Əli yev Mər kə zin də
“Ba kı, mən sə ni se vi rəm” 
ki no la yi hə si nin təq di ma tı 
ke çi ri lə cək

Hey dər Əli yev Fon du-
nun dəs tə yi ilə hə-
ya ta ke çi ri lən “Ba kı, 
mən sə ni se vi rəm” 

ki no la yi hə si nin okt yab rın 23, 
24 və 25-də təq di ma tı ke çi ri lə-
cək.

 La yi hə nin pro dü ser lə ri Ye qor 
Mi xal kov-Kon ça lovs ki və Na dir 
Ma ça nov dur. Ek ran əsə ri “Mos-
fi lm” ki no kon ser nin də is teh sal 
olu nub. Hey dər Əli yev Mər kə-
zin də təş kil olu na caq təq di mat 
mə ra si mi nin ilk gü nün də fi l min 
ya ra dı cı he yə ti iş ti rak edə cək.

“Ba kı, mən sə ni se vi rəm” la-
yi hə si 10 no vel la əsa sın da ek-
ran laş dı rıl mış qı sa met raj lı 
fi lm lər dən (“Azi ya”,“Gö rüş”, 
“Rəs sam”, “Hə yət”, “Bəh ram 
Gur”, “Xə zər At lan ti da sı”, “Lo-
te re ya bi le ti”, “Sev gi haq qın da”, 
“Ay sel”, “Ha di sə”) iba rət dir.

Fim lə rin re jis sor la rı Ye qor 
Mi xal kov-Kon ça lovs ki, Na dir 
Ma ça nov, Alek sey Qo lu bev, 
And rey Ra zen kov (Ru si ya),  
Alek san der Fo dor (Bö yük Bri ta-
ni ya), And re Ba da lo (İs pa ni ya), 
Nər giz Ba ğır za də, İl qar Sa fat, 
Sa mir Kə ri moğ lu və Ya vər Rza-
yev dir (Azər bay can). No vel la la-
rın sse na ri müəl lifl  ə ri isə Na dir 
Ma ça nov, Ya vər Rza yev, İl qar 
Sa fat, Sa mir Kə ri moğ lu, Nər giz 
Ba ğır za də və Alek sandr No vo-
tos ki dir.

Fil min ha zır lıq pro se si nə 2011-
ci ilin no yab rın da start ve ri lib. 
Çə ki liş pro se si isə 2012-ci il mar-
tın 12-dən baş la yıb. Çə ki liş lər 2 
ses si ya dan iba rət olub. Mart-ap-
rel və iyun-iyul ay la rı nı əha tə 
edən yaz, yay ses si ya la rı nın hər 
bi rin də 5 fi lm çə ki lib. Ki noal ma-
na xın çə ki liş he yə ti 138 nə fər dən 
iba rət olub. Küt lə vi səh nə lər də 
nə zə rə alın maq la “Ba kı, mən sə-
ni se vi rəm” la yi hə sin də 150-dən 
ar tıq akt yor və akt ri sa rol alıb.

Ek ran əsə rin də Azər bay ca-
nın xalq ar tist lə ri Ra sim Ba-
la yev, Mə bud Mə hər rə mov, 
La lə zar Mus ta fa ye va, əmək-
dar ar tist lər Şa mil Sü ley man-
lı, Bəh ram Ba ğır za də, Ay şad 
Məm mə dov, Sə nu bər İs gən-
dər li və di gər sə nət kar lar la 
ya na şı, İta li ya, Bö yük Bri ta ni-
ya, Tür ki yə, Ru si ya, Be la rus, 
Lit va və Öz bə kis tan dan də vət 
olun muş akt yor və akt ri sa lar 
da çə ki lib lər. On la rın ara sın da 
Ales sand ro Ber to luç çi, Azi ya 
Ar cen to, Na di rə Myur rey, Aq-
ni ya Dit kovs ki te, Va dim Tsal-
la ti, Vya çes lav Raz be qa yev və 
Tat ya na Ru javs ka ya ki mi ta-
nın mış si ma lar var.

La yi hə də ki hər bir ek ran əsə-
ri Ba kı nın hə ya tın dan müx tə lif 
an la rı özün də əks et di rir. Qı sa-
met raj lı fi lm lər in san lar ara sın-
da mü na si bət lə ri, on la rın sev gi 
və həs rət lə ri ni, şad və qəm li an-
la rı nı can lan dı rır. Bu in san la rı, 
mü na si bət lə ri, hə ya tın müx tə-
lif an la rı nı bir ləş di rən baş qəh-
rə man isə Ba kı şə hə ri dir. Film 
həm də akt yor və re jis sor la rın 
nə zə rin də Ba kı ya bir sev gi eti-
ra fı dır.

Qeyd edək ki, in di yə qə dər 
dün ya da “Pa ris, mən sə ni se vi-
rəm”, “Nyu-York, mən sə ni se-
vi rəm”, “Mosk va, mən sə ni se vi-
rəm” ki mi ana lo ji ki no la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ri lib.

Yaponiya Azərbaycana 
“Sülh naminə Daş” xatirə 
simvolu hədiyyə edib

Ya po ni ya nın “Sülh na-
mi nə Daş Hi ro si ma 
As so siasi ya sı” təş ki-
la tı və Ya po ni ya nın 

“Kyo do News” in for ma si ya 
agent li yi dün ya da sül hün təb-
li ği məq sə di ilə “Sülh na mi nə 
Daş” ad lı xa ti rə sim vo lu nu 
Azər bay ca na hə diy yə edib.

Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yin dən Trend-ə ve ri lən mə-
lu ma ta gö rə, sö zü ge dən hə diy-
yə nin okt yab rın 16-da təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lə cək.

Mə ra sim də döv lət və hö ku mət 
rəs mi lə ri, Ya po ni ya nın “Sülh na-
mi nə Daş Hi ro si ma As so siasi-
ya sı” təş ki la tı və Ya po ni ya nın 
“Kyo do News” in for ma si ya 
agent li yi nin nü ma yən də he yə ti, 
ha be lə Ba kı şə hə rin də akk re di tə 
olun muş dip lo ma tik mis si ya la-
rın rəh bər lə ri iş ti rak edə cək lər.

Azər bay can la bə ra bər bir çox 
öl kə lə rə hə diy yə edil miş daş 
üzə rin də təs vir edi lən əbə di sülh 
ar zu la ya raq dua edən Ka non ila-
hə si mo no lit yo nul muş rel yefl  i 
baş şək lin də dir. İla hə nin ob ra zı 
3/4 sa ğa doğ ru çev ril miş, bud da 
iko noq ra fi  ya in cə sə nə ti ənə nə-
sin də, çi yi ni nə tö kül müş şin yon-
la bə zə dil miş saç la rı üzə rin də 
yo qa du ru şun da Bud da nın təs-
vi ri yo nul muş, qu laq la rın da 
dairə vi sır ğa lar, si nə si 9 iri dairə-
vi mun cuq lar la bə zə dil miş dir.

“Sülh na mi nə Daş” ad lı xa ti rə 
sim vo lu nun Azər bay can Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yi nin daimi eks-
po zi si ya sı na da xil edil mə si atom 
fa ciəsi qur ban la rı na hör mət 
rəm zi ol maq la ya na şı, Azər bay-
can-Ya pon mə də ni əla qə lə ri nin 
in ki şa fı na ye ni töh fə dir.

Xa tır la daq ki, 1945-ci ilin 6 av-
qus tun da Ya po ni ya nın Xi ro si ma 
şə hə ri nin sə ma sın da atom bom-
ba sı part la yıb, min lər lə dinc in-
san dəh şət li fa ciənin qur ba nı na 
çev ri lib lər. Fa ciədən 70 il öt mə-
si nə bax ma ya raq, onun ya rat dı ğı 
fə sad la rı hə lə də bir çox in san lar 
üzər lə rin də da şı yır lar. Xi ro si ma 
qur ban la rı nın xa ti rə si hər il Ya-
po ni ya da də rin hüzn lə yad edi lir.



Okt yab rın 13-də Rə şid Beh bu dov adı na Azər bay can Döv lət 
Mah nı Teat rı nın səh nə sin də Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın təq di ma tın da İl yas Əfən di ye vin “Sən hə mi şə 
mə nim lə sən” və ya “Boy çi çə yi” pye si əsa sın da ha zır lan-

mış ey niad lı ta ma şa nın prem ye ra sı olub.
Azər TAc xə bər ve rir ki, ta ma-

şa dan əv vəl mü sa hi bə ve rən Xalq 
ya zı çı sı El çin ata sı nın bu pye si 51 
il əv vəl yaz dı ğı nı söy lə yib. Bil di-
rib ki, pyes ilk də fə 1964-cü il də 
Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
səh nə yə qo yu lub. Bu pyes o vaxt-
dan eti ba rən yal nız Azər bay ca nın 
de yil, baş qa öl kə lə rin teatr la rın da 
da nü ma yiş olu nub: “51 ilin təc rü-
bə si onu gös tə rir ki, bu əsər hər za-
man ak tual dır. Ona gö rə ki, so vet 

döv rün də ya zıl sa da ideolo gi ya-
ya de yil, ədə biy ya ta xid mət edib. 
Azər bay can xal qı nın qəl bi nə ya xın 
olan mət ləb lər dən, sə da qət dən, 
mərd lik dən, mə nə vi tə miz lik dən 
bəhs edən bir pyes dir. Bun la rın ha-
mı sı nın bö yük psi xo lo ji əsa sı var. 
Ona gö rə də nəin ki sə nət şü nas lar, 
teatr şü nas lar, ümu miy yət lə, ic ti-
mai fi  kir bu pye si Azər bay can da 
psi xo lo ji tə ma yül lü teat rın baş lan-
ğı cı he sab edib”.

El çin Əfən di yev qeyd edib ki, 
is te dad lı re jis so ru muz Loğ man 
Kə ri mov bu əsə ri mo dern for ma-
da ta ma şa ya qo yub. “Mə ni se vin-
di rən odur ki, pye si bu də fə Şu şa 
teat rı təq dim edir. Ha zır da Şu şa 
düş mən is ti la sın da ol sa da, Şu şa 
teat rı fəaliy yət gös tə rir, ye ni-ye-
ni ta ma şa lar səh nə ləş di rir. İl yas 
Əfən di yev son də rə cə Şu şa ilə, 
Qa ra bağ la bağ lı bir in san idi. Bi lir-
si niz ki, Qa ra bağ da ana dan olub. 
Şu şa nın iş ğa lı ona son də rə cə pis 
tə sir et miş di. İn di onun ru hu şad-
dır, ona gö rə ki, əsər Şu şa teat rın-
da ta ma şa ya qo yu lub”.

Son ra ta ma şa nü ma yiş olu nub. 
Ta ma şa da rol la rı Əmək dar ar tist 
Azad Məm mə dov, akt yor lar Na zir 
Rüs tə mov, Püs tə xa nım Zey na lo va 
və Zəh ra Sa la ye va ifa edib lər.

Qeyd edək ki, ata qay ğı sın dan 
məh rum olan Nar gi lə nin za vod 
di rek to ru Hə sən za də yə olan qar-
şı lıq sız mə həb bə tin dən bəhs olu-
nan ta ma şa da cə rə yan edən ha-
di sə lər bu gü nü müz lə səs lə şir. 
Mo dern üs lub da təq dim olu nan 
səh nə əsə rin də ya ra dı cı he yət 
müəl li fi n ide ya və fi  kir lə ri nə heç 
bir xə ləl gə tir mə dən, ye ni yo zum-
da ma raq lı və ba xım lı bir ta ma-
şa nın ha zır lan ma sı na mü vəff  əq 
olub.
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“Boy çiçəyi” pyesi Şuşa 
Teatrının təqdimatında

Koreyada “Kitabi-
Dədə Qorqud” 
haqqında danışılıb

Okt yab rın 15-də Ko-
re ya Res pub li ka sı-
nın Te qu şə hə rin də 
“Or ta Asi ya və İpək 

yo lu nun folk lo ru, in cə sə nə ti və 
mu si qi si” möv zu sun da bey nəl-
xalq konf rans işə baş la yıb.

UNES CO, TÜRK SOY və Te-
qu da yer lə şən Key munq Uni-
ver si te ti tə rə fi n dən ke çi ri lən 
bey nəl xalq konf rans da Tür ki yə, 
Ru si ya, İran, Azər bay can, Öz bə-
kis tan, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Ta ci kis tan və Mon qo lus tan alim-
lə ri 30-dan ar tıq mə ru zə ilə çı xış 
edib lər.

Azər bay can lı alim lər dən Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti nin pro fes so-
ru Ra miz Əs gə rin “Də də Qor-
qud das ta nı – türk dün ya sı nın 
rəng li ay na sı” ad lı mə ru zə si iş ti-
rak çı lar tə rə fi n dən ma raq la qar-
şı la nıb. Mə ru zə də “Ki ta bi-Də də 
Qor qud” das ta nı nın qu ru lu şu, 
ta ri xi, et noq ra fi k özəl lik lə ri, nəş-
ri və təd qi qin dən bəhs olu nub.

Şahin CƏFƏROV

Bakıda “ATV Qalereya” 
adlı sərgi salonu açıldı

  “Azad Azər bay can” te le vi zi ya 
ka na lı nın in zi ba ti bi na sın da 
“ATV Qa le re ya” ad lı sər gi sa-
lo nu fəaliy yə tə baş la yıb. Bu 
gün lər də qa le re ya da ilk sər gi-
nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

ATV-nin Bə dii Şu ra sı nın səd ri 
Eti bar Ba ba yev açı lış mə ra si min-
də çı xış edə rək ATV ka na lı ola raq 
ye ni möv süm də ye ni la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nin plan laş dı-
rıl dı ğı nı qeyd edib.  Ye ni lik lər dən 
bi ri də məhz “ATV Qa le re ya” ad lı sər gi sa lo nu nun fəaliy yə tə baş la ma sı dır.

E.Ba ba yev qa le re ya da açı lan ilk sər gi ba rə də mə lu mat ve rə rək bil di rib 
ki, sər gi də Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı nın üzv lə ri Mə ta nət və Eti bar 
As la nov la rın əsər lə rin dən iba rət sər gi nü ma yiş olu na caq. Fır ça us ta la rı-
nın rəsm əsər lə ri qra fi  ka jan rın da dır.

“Hədəf” və “Xan” 
nəşriyyatları Frankfurtda

  Xə bər ver di yi miz ki mi, okt-
yab rın 14-dən 18-dək Al ma-
ni ya nın Frank furt-Mayn şə-
hə rin də dün ya nın ən nü fuz lu 
bey nəl xalq ki tab sər gi-sa tış 
yar mar ka sı ke çi ri lir. Sər gi-
də bir sı ra öl kə lər lə ya na şı, 
Azər bay can dan da “Xan” 
və “Hə dəf” nəş riy yat la rı nın 
məh sul la rı sər gi lə nə cək.

“Xan” və “Hə dəf” nəş riy yat-
la rı nın di rek to ru, ya zı çı-pub li-
sist Şə mil Sa diq Azər TAc-a bil di ri lib ki, sər gi də nəş riy yat la rın çap məh-
sul la rın dan iba rət 300 ad da ki tab, buk let lər, bro şür, fo toal bom və CD 
disk lər təq dim edi lə cək. Təq dim olu nan ki tab lar ara sın da Azər bay can 
di lin də dərc olu nan ki tab lar la ya na şı, rus, in gi lis dil lə rin də nəşr olu nan 
əsər lər də yer alıb.

AzD ra ma-da daha bir yeni tamaşa
Okt yab rın 25-də Azər-

bay can Döv lət Aka-
de mik Mil li Dram 
Teat rı nın səh nə sin də 

Yev ge ni Şvart sın “Köl gə” əsə ri 
əsa sın da ha zır lan mış ey niad lı ta-
ma şa nü ma yiş olu na caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di rib lər ki, ta ma-
şa da rol la rı Xalq ar tist lə ri La lə-
zər Mus ta fa ye va, Ra fi q Əzi mov, 
Əmək dar ar tist lər As lan Şi rin, El şən Rüs tə mov, Şə la lə Şah və ləd qı zı, 
Ay şad Məm mə dov, Məs mə As lan qı zı, Ka zım Ab dul la yev, akt yor lar 
Anar Hey bə tov, Rə şad Bəx ti ya rov, Ra min Şi xə li yev və baş qa la rı ifa 
edə cək lər.

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru, Əmək dar Ar tist Ni cat Ka zı mov, qu-
ru luş çu rəs sa mı isə El şən Sər xa noğ lu dur.

Qeyd edək ki, ta ma şa nın sü je ti gənc alim Xris tian Teodo run ki çik 
cə nub öl kə si nə gə li şi ilə baş la yır. Bu öl kə ya lan, qə zəb, ri ya kar lıq, 
eqoizm lə do lu dur və bü tün bun lar de mək olar ki, bu ye rin hər bir sa-
ki nin də özü nü gös tə rir.

Mu si qi li Teatr da 4 günə 6 ta ma şa
Azər bay can Döv lət Mu si-

qi li Teat rın da bu həf tə 
dörd gün ər zin də 6 ta-
ma şa nü ma yiş olu na caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, söh bət okt-
yab rın 15, 16, 17 və 18-də ta ma şa çı-
la ra təq dim olu na caq “Ər və ar vad”, 
“Qı zıl toy”, “Düy mə cik”, “Mən də-
yə rəm min ca va na”, “Də cəl çə piş lər” 
və “O ol ma sın, bu ol sun” ta ma şa-
la rın dan ge dir. Ta ma şa çı lar dörd gün ər zin də nü ma yiş olu na caq bu səh nə 
əsər lə rin də se vim li akt yor lar – Xalq ar tist lə ri İl ham Na miq Ka mal, Fat ma 
Mah mu do va, Əmək dar ar tist lər Əzi za ğa Əzi zov, Na hi də Oru co va, Nov ruz 
Qar tal, Ələk bər Əli yev, Nər giz Kə ri mo va, akt yor lar Ül viy yə Əli ye va, Şa ban 
Cə fə rov, El məd din Da da şov və baş qa la rı nın ifa la rı nı iz lə yə bi lə cək lər.

Qeyd edək ki, Mu si qi li Teatr bu həf tə də həm rus dil li, həm də ba la ca 
ta ma şa çı la rı nı unut ma yıb. Be lə ki, okt yab rın 17-də H.K. An der se nin 
“Düy mə cik” əsə ri rus dil li ta ma şa çı lar, 18-də isə O. Zül fü qa rov və R. 
Hey də rin “Də cəl çə piş lər” əsə ri uşaq lar üçün nü ma yiş olu na caq.

AGDT-də “Mən səni sevirəm”in, ... 
Okt yab rın 21-də Azər-

bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
(AGDT) səh nə sin də 

ta nın mış dra ma turq Əli Əmir li-
nin ey niad lı pye si əsa sın da səh-
nə lə şi ril miş “Mən sə ni se vi rəm” 
ta ma şa sı nın prem ye ra sı ola caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di rib lər ki, ta ma şa-
nın qu ru luş çu re jis so ru, Xalq ar-
tis ti Cən nət Sə li mo va, baş rəs sa mı isə Ta hir Ta hi rov dur.

Ta ma şa da baş rol la rı Əmək dar ar tist lər Qə mər Məm mə do va, Ley li 
Və li ye va, akt yor lar Al maz Mus ta fa ye va, Kə ma lə Hü sey no va, Meh ri-
ban Ab dul la ye va və baş qa la rı ifa edə cək lər.

Pantomimada isə “Ora-Bura”nın 
premyerası olacaq
Okt yab rın 17-də Azər-

bay can Döv lət Pan to-
mi ma Teat rı nın səh nə-
sin də teat rın akt yo ru 

Bəh ruz Əh məd li nin “Ora- Bu ra” 
əsə ri əsa sın da ha zır lan mış ey niad-
lı ta ma şa nın prem ye ra sı ola caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di rib lər ki, səh nə əsə-
ri nin ide ya müəl li fi  və qu ru luş çu 
re jis so ru Bəh ruz Əh məd li dir. Ta-
ma şa da rol la rı Əmək dar ar tist El man Rə fi  yev, akt yor lar El nur İs ma yıl-
za də, Əli Əli za də, Nur lan Rüs tə mov və Sol maz Bə də lo va ifa edə cək lər.

Qeyd edək ki, ta ma şa sı nın möv zu su in san ta le lə ri, mü na si bət lə ri və 
xa ti rə lə ri haq qın da dır. Səh nə əsə rin də ha di sə lər av to bus da ya na ca ğın-
da cə rə yan edir. İki ki şi və bir gənc qa dın əl lə rin də ça ma dan sə bir siz lik-
lə av to bus göz lə yir. Av to bu sun yu ban ma sı on la rın ça ma dan da öz lə ri ilə 
gö tür dük lə ri keç miş lə ri nin, dün ya gö rüş lə ri nin açıl ma sı na şə rait ya ra dır.



Bu nun la be lə, Azər bay can üçün 
müs tə qil li yə qo vuş maq göy dən-
düş mə olay de yil di. Azər bay can 
xal qı il lər uzu nu is tiq lal ide ya sı nı 
özün də ya şat mış dı. 1918-1920-ci il-
lər də ki Xalq Cüm hu riy yə ti bu ide-
ya nın ger çək ləş di yi qı sa, am ma ta-
ri xi əhə miy yət li za man kə si yi idi.

71 il lik so vet re ji mi də Azər bay-
can xal qı nın müs tə qil lik ar zu la rı nı 
ta ma mi lə tü kən di rə bil mə miş di. 
Odur ki, XX əs rin 80-ci il lə ri nin 
so nun da baş la nan ta ri xi-si ya si 
pro ses lər də Azər bay can xal qı nın 
is tiq la la bağ lı lı ğı, müs tə qil döv-
lət çi li yə sa hib ol maq hiss lə ri di gər 
mütt  ə fi q res pub li ka la ra nis bə tən 
da ha im pul siv və ba riz şə kil də 
özü nü gös tə rir di.

Bu gün Azər bay ca nıın döv lət 
müs tə qil li yi ni bər pa et mə si nin 
növ bə ti il dö nü mü nü qeyd edər-
kən bu ta ri xi ha di sə ni zə ru ri edən 
ta ri xi xro ni ka ya nə zər sal maq va-
cib dir.

***
Azər bay ca nın döv lət müs tə qil-

li yi yo lun da mü ca di lə si fak ti ki 
ola raq 1988-ci ilin xalq hə rə ka tı ilə 
baş lan sa da, bu is ti qa mət də həl le-
di ci pro ses lər 1990-1991-ci il lər də 
cə rə yan et di. Qan lı Yan var ha di sə-
lə rin dən son ra xal qı ilə bir ol maq, 
onun azad lıq və su ve ren lik ar zu la-
rı nın ger çək ləş mə sin də iş ti rak et-
mək is tə yən Hey dər Əli yev Mosk-
va dan Azər bay ca na qa yıt mış dı. O, 
Azər bay can SSR Ali So ve ti nə və 
Nax çı van Ali Məc li si nə de pu tat 
se çil miş di.

Hey dər Əli ye vin sədr li yi ilə 
1990-cı il no yab rın 17-də Nax çı-
van Ali Məc li si nin ic la sın da mux-
tar res pub li ka nın adın dan “so vet 
so sialist” söz lə ri nin gö tü rül mə si, 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti-
nin üç rəng li, ay pa ra və sək kiz gu-
şə li ul duz ni şan lı bay ra ğı nın döv-
lət bay ra ğı ki mi qə bul edil mə si və 
bu ba rə də Azər bay can par la men ti 
qar şı sın da qa nun ve ri ci lik tə şəb bü-
sü qay da sın da mə sə lə qal dı rıl ma-
sı haq qın da ta ri xi qə rar lar qə bul 
edil di.

Nax çı van da hə ya ta ke çi ri lən de-
mok ra tik təd bir lər bü tün Azər bay-
ca na nü mu nə ol muş du. 1991-ci il 
fev ra lın 5-də Azər bay can SSR Ali 
So ve ti nin ses si ya sı de mok ra tik 
qüv və lə rin tə lə bi ilə bir sı ra ta ri xi 
qə rar lar qə bul et di. Döv lə tin adı 
də yiş di ri lə rək “Azər bay can Res-
pub li ka sı” ad lan dı rıl dı, Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin bay ra ğı 
döv lət bay ra ğı ki mi təs diq olun du.

Azər bay ca nın döv lət müs tə qil-
li yi yo lun da kons ti tu sion müs tə-
vi də ilk ta le yük lü sı na ğı 1991-ci il 
mar tın 17-də ke çi ri lən və SS Rİ-nin 
sax lan ma sı na mü na si bə ti öy rə nən 
re fe ren dum ola bi lər di. La kin Ayaz 
Mü təl li bov ko man da sı Azər bay-
ca nın müs tə qil döv lət çi lik ba rə də 
dü şün mə di yi ni və im pe ri ya (gu ya 
onun ye ni ləş miş va rian tın da) bo-
yun du ru ğun da ya şa maq is tə di yi ni 
sü but la maq yo lu nu tut muş du.

Hey dər Əli yev im pe ri ya nın qo-
ru nub sax lan ma sı na ça lı şan qüv-
və lə rə, ilk növ bə də Kom mu nist 
Par ti ya sı na və so vet döv lə ti nə eti-
ra zı nı bil dir di. 1991-ci il iyu lun 19-
da Kom mu nist Par ti ya sı sı ra la rı nı 
tərk edən Hey dər Əli yev Azər bay-
ca nın rəh bər li yi ni xal qın haq lı tə-
ləb lə ri ni qu la qar dı na vur ma ma ğa, 
Kom mu nist Par ti ya sı nın to ta li tar 
ida rə çi li yi nə son qoy ma ğa ça ğır dı.

La kin res pub li ka nın rəh bər li-
yi nəin ki bu ça ğı rış la rı eşit mə di, 
üs tə lik 1991-ci ilin 19-21 av qust 
ha di sə lə rin də ta ma mi lə sə bat sız 
möv qe tut du, ir ti ca çı “QKÇP” qi-
ya mı nı dəs tək lə di. “QKÇP”nin 
ifl  a sın dan son ra ək sər mütt  ə fi q 
res pub li ka lar döv lət müs tə qil li yi-
ni rəs mən bə yan edə rək mü va fi q 
kons ti tu sion akt lar qə bul et di lər.
Dün ya bir li yi SS Rİ-nin ye rin də 
mey da na gə lən ye ni müs tə qil döv-
lət lə ri sı ra sı na qat ma ğa baş la mış-
dı. Azər bay ca nın o vaxt kı rəh bər li-
yi si ya si as ta gəl li yi nə sa diq idi.

Əvə zin də Azər bay can xal qı im-
pe ri ya nın bər pa sı cəhd lə ri nə qə ti 
eti ra zı nı nü ma yiş et dir di. Azər bay-
ca nın hər ye rin də ir ti ca ya tə rəf dar 
olan qüv və lə rə qar şı mi tinq lər baş-
lan dı. 1991-ci il av qus tun 26-dan 
Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı 
əra zi sin də Azər bay can Kom mu nist 
Par ti ya sı nın fəaliy yə ti da yan dı rıl dı, 

onun bü tün st ruk tur la rı ləğv 
edil di. Mü təl li bov iq ti da rı xal qın 
əz mi qar şı sın da ge ri çə kil mə li ol-
du.

Ali So ve tin xal qın tə lə bi ilə ça-
ğı rıl mış növ bə dən kə nar ses si ya sı 

1991-ci il av qus tun 30-da Azər-
bay can Res pub li ka sı nın döv-

lət müs tə qil li yi ni bər pa 
et mək haq qın da 

bə yan na mə qə-
bul et di.

Bə ya nat da Azər bay can Res pub-
li ka sı nın döv lət müs tə qil li yi nin 
BMT-nin ni zam na mə sin də, di gər 
bey nəl xalq hü quq pakt la rın da və 
kon ven si ya lar da təs bit edil miş 
prin sip lə rə mü va fi q su rət də ta nın-
ma sı üçün dün ya döv lət lə ri nə ça-
ğı rış da yer al mış dı.

Ali So ve tin 1991-ci il 30 av qust 
ta rix li ic la sın da bə ya nat la ya na şı, 
“Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət 
müs tə qil li yi ni bər pa et mək haq qın-
da” Kons ti tu si ya Ak tı nın la yi hə si ni 
iki həf tə müd də tin də ha zır la maq 
ba rə də qə rar qə bul edil di. La kin res-
pub li ka rəh bər li yi bu pro se si iki aya 
ya xın lən git di. Bu müd dət ər zin də 
SS Rİ-nin ək sər mütt  ə fi q res pub li ka-
la rı, o cüm lə dən qon şu Er mə nis tan 
və Gür cüs tan, Mol do va, Qır ğı zıs tan, 
Öz bə kis tan, Ta ci kis tan döv lət müs tə-
qil li yi haq qın da Kons ti tu si ya ak tı və 
ya qa nun qə bul et di lər.

Ali So ve tin ses si ya sın da Azər-
bay ca nın Mil li Or du su nun ya ra dıl-
ma sı mə sə lə si gün də mə gəl sə də, 
res pub li ka rəh bər li yi bu na qar şı 
çıx dı və Ali So vet “Azər bay can Res-
pub li ka sı nın mil li özü nü mü da fi ə 
qüv və lə ri nin ya ra dıl ma sı haq qın-
da” qə rar la ki fa yət lən di. Qə ra rın 
ic ra sı isə ka ğız üzə rin də qal dı. Er-
mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı tə-
ca vü zü və Dağ lıq Qa ra bağ da kı se-
pa rat çı lıq hə rə ka tı isə ge niş lə nir di.

Sent yab rın 1-də se pa rat çı lar Dağ-
lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti nin sə-
la hiy yə ti ni itir miş Xalq De pu tat la rı 
So ve ti adın dan qon dar ma “Dağ lıq 
Qa ra bağ Er mə ni Res pub li ka sı”nın 
ya ra dıl ma sı ba rə də “qə rar” qə bul 
et di lər. Se pa rat çı la rın bu qə ra rı elan 
edi lən gün “Azad lıq” mey da nın da 
AXC mi tinq lə ri nin gur ha gu ru idi.
Cəb hə Mü təl li bo vu ha ki miy yət dən 
sal maq üçün ümum res pub li ka tə ti-
li elan et miş di.

Ha ki miy yət uğ run da mü ba ri zə 
ge dir di. Qa ra bağ mə sə lə si bu mü-
ba ri zə nin to za na ğın da fak ti ki gö-
rün məz ol muş du.

Yal nız sent yab rın 3-də Ali So ve-
tin Rə ya sət He yə ti se pa rat çı la rın 
Azər bay can Kon si ti tu si ya sı na zidd 
hə rə kə ti nə mü na si bət bil dir di. La-
kin qə rar da Dağ lıq Qa ra bağ da baş 
ve rən lə rə ala ya rım çıq qiy mət ve ri-
lir, tə sir li təd bir lər əvə zi nə vi la yə tin 
er mə ni ic ma sı ilə dialo qu güc lən dir-
mək, haq lı eti raz çı xı şı nı ge niş lən-
di rən xal qa isə... “dö züm lü və təm-

kin li ol maq” töv si yə edi lir di.
La kin hətt  a bü tün bun lar-

dan son ra da Mü təl li bov 
ko man da sı Azər bay-
ca nı SS Rİ tər ki bin də 
sax la maq, mər kəz də 
- Mosk va da fəaliy yə-
ti nə xi tam ve ril miş 

Kom mu nist Par ti-
ya sı nı ya şat maq 

si ya sə ti ye-
ri dir di. 

Yal nız sent yab rın 14-də ar tıq tam 
ifl  a sa uğ ra mış Azər bay can Kom-
mu nist Par ti ya sı 33-cü föv qə la də 
qu rul ta yı nı ça ğı ra raq özü nün bu-
ra xıl dı ğı nı bə yan et di.

Ali So ve tin okt yab rın 8-də işə baş-
la nan növ bə dən kə nar ses si ya nın 
gün də li yi nə döv lət müs tə qil li yi haq-
qın da Kons ti tu si ya Ak tı nın qə bu lu 
mə sə lə si sa lın sa da, dörd gün lük mü-
za ki rə lər nə ti cə sin də par la ment bu 
mə sə lə ni bir həf tə son ra ya sax la dı.

Nə ha yət, 1991-ci il okt yab rın 18-də 
Ali So ve tin ses si ya sın da ta ri xi sə nəd 
qə bul edil di. Səs ver mə də Ali So ve tin 
360 de pu ta tın dan 258-si iş ti rak et-
miş di. Ad baad səs vermə də “Döv lət 
müs tə qil li yi haq qın da Kons ti tu si ya 
Ak tı” yek dil lik lə qə bul olun du.

 Kons ti tu si ya Ak tı nın pream bu-
la sın da 1918-1920-ci il lər də möv cud 
ol muş Xalq Cüm hu riy yə ti nin sü qu-
tun dan son ra Azər bay ca nın Ru si ya 
tə rə fi n dən il haq edil di yi, 70 il ər zin də 
so vet re ji mi tə rə fi n dən Azər bay can 
Res pub li ka sı na qar şı müs təm lə kə çi-
lik si ya sə ti nin ye ri dil di yi vur ğu la nır-
dı. Kons ti tu si ya Ak tı nın Azər bay can 
Mil li Şu ra sı nın 1918-ci il ma yın 28-də 
qə bul et di yi İs tiq lal Bə yan na mə si nə 
əsas lan dı ğı qeyd edi lir di.

6 fə sil, 32 mad də dən iba rət Kons-
ti tu si ya Ak tı ümu mi lik də san bal lı 
sə nəd ol sa da, bir sı ra nöq san lar dan 
xa li de yil di. Xü su si lə 1-3-cü mad də-
lər də hü qu qi-si ya si nöq te yi-nə zər-
dən o qə dər də mü kəm məl ol ma-
yan, son ra lar bey nəl xalq müs tə vi də 
er mə ni lə rin çe şid li spe kul ya si ya la-
rı na rə vac ve rən təs ni fat yer al mış dı.

Hə min mad də lə rə əsa sən, Azər-
bay can Res pub li ka sı 1918-1920-ci 
il lər də möv cud ol muş Xalq Cüm-
hu riy yə ti nin va ri si he sab olu nur du. 
Azər bay can SSR haq qın da isə heç nə 
de yil mir, Azər bay ca nın 71 il lik ta ri xi 
hü qu qi müs tə vi də təs bit olun mur du.

Qeyd edək ki, er mə ni lər Dağ lıq 
Qa ra ba ğın Azər bay ca na mən sub-
lu ğu nu şüb hə al tı na qoy maq üçün 
məhz bu mə qam dan öz lə ri nə uy-
ğun şə kil də bəh rə lə nə rək da vam lı 
ola raq möh tə kir lik edir lər. Çün-
ki Dağ lıq Qa ra ba ğı Azər bay ca nın 
mux tar in zi ba ti əra zi si ki mi bir-
mə na lı təs bit edən və bey nəl xalq 
hü quq ba xı mın dan mü hüm fakt 
olan qə rar 1923-cü il də, yə ni Azər-
bay can SSR vax tın da qə bul edi lib. 

Müs təs na önəm li olan Azər bay-
ca nın döv lət müs tə qil li yi ni bər pa 
et mə si idi.

Azər bay ca nın döv lət müs tə qil li-
yi ni bi rin ci ola raq qar daş Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti ta nı dı. 1991-ci il no-
yab rın 9-da Tür ki yə nin baş na zi ri 
Mə sud Yıl maz Ba kı ya te le fon aça-
raq Tür ki yə hö ku mə ti nin qə ra rı nı 
Azər bay can rəh bər li yi nə çat dır dı.

De kab rın 3-də Ali So vet Azər-
bay can Res pub li ka sı nın döv lət 
müs tə qil li yi nin ta nın ma sı xa hi şi 
ilə BMT-yə və dün ya döv lət lə ri nə 
mü ra ciət et di. De kab rın 8-də Be lo-
vejsk də SS Rİ-nin fəali yə ti nə xi tam 
ve ri lən dən son ra bey nəl xalq təş-
ki lat lar və dün ya döv lət lə ri di gər 
mütt  ə fi q res pub li ka lar ki mi, Azər-
bay ca nın da müs tə qil li yi ni ta nı-
ma ğa baş la dı lar. De kab rın 9-da 
İKT Azər bay ca nı sı ra la rı na qə bul 
et di.

De kab rın 11-də müs tə qil li yi mi-
zi ta nı yan 2-ci öl kə isə Ru mı ni ya 
ol du. De kab rın 13-də Pa kis tan 
ana lo ji bə ya nat ver di.

Nə ha yət, de kab rın 29-da Kons ti-
tu si ya Ak tı ümum xalq səs ver mə si-
nə çı xa rıl dı və 95 faiz se çi ci nin iş ti-
rak et di yi re fe ren dum müs tə qil lik 
fak tı nı rəs mi ləş dir di. Be lə lik lə, 
Azər bay can Res pub li ka sı, 1992-
ci ilə müs tə qil döv lət ki mi qə dəm 
qoy du.

Daim və tə ni mi zin, xal qı mı zın 
gə lə cə yi ni dü şü nən ümum mil li li-
de rin əvəz siz xid mət lə rin dən bi ri 
də onun za ma nı qa baq la yan par-
laq si ya si zə ka sı və bö yük uzaq-
gö rən li yi sa yə sin də Azər bay ca nı 
uğur la ida rə edən xa riz ma tik li der 
ye tiş dir mə si ol du. Hey dər Əli yev 
si ya sə ti nin la yiq li da vam çı sı İl-
ham Əli ye vin müs tə qil Azər bay-
ca na rəh bər lik et di yi 12 il ər zin-
də ic ti mai-si ya si hə ya tın bü tün 
sa hə lə rin də bö yük uğur lar əl də 
olun muş, xalq və döv lət üçün ta-
le yük lü la yi hə lər hə ya ta ke çi ril-
miş dir. Azər bay ca nın iq ti sa di və 
hər bi po ten sialı güc lən miş və əha-
li nin hə yat sə viy yə si əhə miy yət li 
də rə cə də yük səl miş dir. Odur ki, 
Azər bay can iq ti sa di in ki şaf sü rə ti-
nə gö rə son il lər də dün ya nın li der 
döv lət lə ri sı ra sın da ad dım la yır.

Real  lıq gös  tə  rir ki, Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev ötən 12 il ər  zin  də 
Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı və güc  lən -
mə  si üçün bü  tün ad  dım  la  rı atıb. 
Döv  lət baş  çı  sı  nın əzm  kar  lıq  la da -
vam et  dir  di  yi çox  şa  xə  li is  la  hat -
lar kur  su ötən dövr  də res  pub  li  ka 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da bö  yük uğur  la  ra 
zə  min ya  ra  dıb, hər bir və  tən  da  şın 
hə  ya  tın  da irə  li  lə  yiş  lə  rə sə  bəb olub. 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 3 də -
fə, döv  lət büd  cə  si  nin isə təx  mi  nən 
20 də  fə art  ma  sı  nın tə  min edil  mə  si, 
bir mil  yon  dan ar  tıq ye  ni iş ye  ri  nin 
açıl  ma  sı və yox  sul  luq sə  viy  yə  si  nin 
50 faiz  dən 6 faizə düş  mə  si bu  nun 
ba  riz təs  di  qi  dir. Bü  tün bu uğur  lar 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  və ümum -
xalq eti  ma  dı  nı əhə  miy  yət  li də  rə  cə -
də güc  lən  di  rib və ona gö  rə bu si -
ya  sə  tin da  va  mı cə  miy  yə  tin bü  tün 
tə  bə  qə  lə  ri  nin is  tək və ar  zu  su  dur.

Vüqar ORXAN
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Bu nun la be lə, Azər bay can üçün 

Azər bay can xal qı nı 18 
Okt yab ra apa ran yol nə 
qə dər mü rək kəb idi sə, 
bu müs tə qil li yin qo ru-

nub möh kəm lən di ril mə si bir o 
qə dər mə sul və şə rəf li idi...
18 okt yabr Azər bay ca nın ye ni 
ta ri xin də əla mət dar gün lər dən 
bi ri dir. 1991-ci il okt yab rın 18-
də Azər bay can özü nün döv lət 
müs tə qil li yi ni bər pa edib.
Hə min gün res pub li ka par la-
men ti – Ali So vet “Azər bay can 
Res pub li ka sı nın döv lət müs tə-
qil li yi haq qın da Kons ti tu si ya 
Ak tı”nı qə bul edib.
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
döv lət müs tə qil li yi ni elan et-
mə si So vet İt ti fa qı nın çö kü şü 
və “so yuq mü ha ri bə”nin so na 
çat ma sı ki mi qlo bal geosi ya si 
pro ses lər fo nun da baş ve rir di. 
Nə həng im pe ri ya nın if la sı müt-
tə fiq res pub li ka la rın ha mı sı 
üçün müs tə qil döv lət çi li yin yo-
lu nu aç mış dı.

Qeyd edək ki, er mə ni lər Dağ lıq 
Qa ra ba ğın Azər bay ca na mən sub-
lu ğu nu şüb hə al tı na qoy maq üçün 
məhz bu mə qam dan öz lə ri nə uy-
ğun şə kil də bəh rə lə nə rək da vam lı 
ola raq möh tə kir lik edir lər. Çün-
ki Dağ lıq Qa ra ba ğı Azər bay ca nın 
mux tar in zi ba ti əra zi si ki mi bir-
mə na lı təs bit edən və bey nəl xalq 
hü quq ba xı mın dan mü hüm fakt 
olan qə rar 1923-cü il də, yə ni Azər-
bay can SSR vax tın da qə bul edi lib. 

Müs təs na önəm li olan Azər bay-
ca nın döv lət müs tə qil li yi ni bər pa 
et mə si idi.

Azər bay ca nın döv lət müs tə qil li-
yi ni bi rin ci ola raq qar daş Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti ta nı dı. 1991-ci il no-
yab rın 9-da Tür ki yə nin baş na zi ri 
Mə sud Yıl maz Ba kı ya te le fon aça-
raq Tür ki yə hö ku mə ti nin qə ra rı nı 
Azər bay can rəh bər li yi nə çat dır dı.

De kab rın 3-də Ali So vet Azər-
bay can Res pub li ka sı nın döv lət 
müs tə qil li yi nin ta nın ma sı xa hi şi 
ilə BMT-yə və dün ya döv lət lə ri nə 
mü ra ciət et di. De kab rın 8-də Be lo-
vejsk də SS Rİ-nin fəali yə ti nə xi tam 
ve ri lən dən son ra bey nəl xalq təş-
ki lat lar və dün ya döv lət lə ri di gər 
mütt  ə fi q res pub li ka lar ki mi, Azər-
bay ca nın da müs tə qil li yi ni ta nı-
ma ğa baş la dı lar. De kab rın 9-da 
İKT Azər bay ca nı sı ra la rı na qə bul 
et di.

De kab rın 11-də müs tə qil li yi mi-
zi ta nı yan 2-ci öl kə isə Ru mı ni ya 
ol du. De kab rın 13-də Pa kis tan 
ana lo ji bə ya nat ver di.

Nə ha yət, de kab rın 29-da Kons ti-
tu si ya Ak tı ümum xalq səs ver mə si-
nə çı xa rıl dı və 95 faiz se çi ci nin iş ti-
rak et di yi re fe ren dum müs tə qil lik 
fak tı nı rəs mi ləş dir di. Be lə lik lə, 
Azər bay can Res pub li ka sı, 1992-
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men ti – Ali So vet “Azər bay can 
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Azər bay can Res pub li ka sı nın 
döv lət müs tə qil li yi ni elan et-
mə si So vet İt ti fa qı nın çö kü şü 
və “so yuq mü ha ri bə”nin so na 
çat ma sı ki mi qlo bal geosi ya si 
pro ses lər fo nun da baş ve rir di. 
Nə həng im pe ri ya nın if la sı müt-
tə fiq res pub li ka la rın ha mı sı 
üçün müs tə qil döv lət çi li yin yo-

onun bü tün st ruk tur la rı ləğv 
edil di. Mü təl li bov iq ti da rı xal qın 
əz mi qar şı sın da ge ri çə kil mə li ol-
du.

Ali So ve tin xal qın tə lə bi ilə ça-
ğı rıl mış növ bə dən kə nar ses si ya sı 

1991-ci il av qus tun 30-da Azər-
bay can Res pub li ka sı nın döv-

lət müs tə qil li yi ni bər pa 
et mək haq qın da 

bə yan na mə qə-
bul et di.

Ha ki miy yət uğ run da mü ba ri zə 
ge dir di. Qa ra bağ mə sə lə si bu mü-
ba ri zə nin to za na ğın da fak ti ki gö-
rün məz ol muş du.

Yal nız sent yab rın 3-də Ali So ve-
tin Rə ya sət He yə ti se pa rat çı la rın 
Azər bay can Kon si ti tu si ya sı na zidd 
hə rə kə ti nə mü na si bət bil dir di. La-
kin qə rar da Dağ lıq Qa ra bağ da baş 
ve rən lə rə ala ya rım çıq qiy mət ve ri-
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kin li ol maq” töv si yə edi lir di.
La kin hətt  a bü tün bun lar-

dan son ra da Mü təl li bov 
ko man da sı Azər bay-
ca nı SS Rİ tər ki bin də 
sax la maq, mər kəz də 
- Mosk va da fəaliy yə-
ti nə xi tam ve ril miş 

Kom mu nist Par ti-
ya sı nı ya şat maq 

si ya sə ti ye-
ri dir di. 
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Müstəqilliyimizə 
gedən yol
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1944-cü il. Qı zıl Or du Av ro pa nı 
azad edir. Sta lin ki ne ma toq raf-
çı lar dan qa lib ob ra zı nı— fa şizm 
üzə rin də qə lə bə çal mış, öl kə lə-
ri azad et miş ca zi bə dar, qüd rət li 
So vet lər öl kə si nin tə rən nümü nü 
tə ləb edir. Həm də ne cə?! Bir söz-
lə, Hol li vu du köl gə də qoy maq 
la zım dır! Tap şı rıq hə mi şə ki ki mi 
qı sa və qey ri-müəy yən idi. Çə ki-
lə cək fi lm Hol li vu du ge ri də qoy-
ma lı idi. Öl kə nin bü tün ki nos tu-
di ya la rı rəh bə rin əm ri ni ye ri nə 
ye tir mək üçün sə fər bər ol sa da, 
1945-ci il də bu işi yal nız “Azər-
bay can fi lm” ba car dı.  

“Ar şın mal alan”-ın par laq uğu-
ru Av ro pa nın SS Rİ-yə ma ra ğı nın 
art ma sı na sə bəb ol muş du. Film 
140 öl kə də nü ma yiş olu na raq, So-
vet İtt  i fa qı na ina nıl maz də rə cə də 
bö yük mən fəət gə tir di. Rəh bə rin 
tap şı rı ğı uğur la ye ri nə ye ti ril miş, 
Av ro pa, Asi ya və Ame ri ka nın 
nə həng ki no ba za rı nın qa pı la-
rı so vet fi lm lə ri üçün açıl mış dı. 
Doğ ru dan da, gə tir di yi gə li rə və 
şöh rə ti nə gö rə “Ar şın mal alan” 
fi l mi Hol li vu dun ən məş hur fi lm-
lə ri ni köl gə də qoy muş və SS Rİ-ni 
nə həng əsir dü şər gə si ki mi tə-
səv vür edən Av ro pa ta ma şa çı sı nı 
hey rət lən dir miş di. 

 Film 1945-ci il də ek ran la ra 
çıx dı.

“Ar şın mal alan” ek ra na çıx dı ğı 
elə ilk il dən dün ya şöh rə ti qa zan-
dı. Film 86 di lə, ope rett  a nın özü 
isə 80 di lə tər cü mə edil di. Film, 
140-a ya xın öl kə də ya yım lan dı. 
SS Rİ-də isə fi l mə tək cə ilk al tı 
həf tə ər zin də 16 mil yon ta ma şa çı 
bax dı. Hə min dövr də fi l min Azər-
bay can və rus ver si ya sı nın büd cə-
si ümu mi lik də 5 mil yon 807 min 
so vet rub lu təş kil edir di. Yal nız 
ilk iki il də fi lm öl kə yə 5 mil yard 
rubl gə lir gə tir di. Bu və sait 1947-
ci il də me tal lur gi ya za vo du üçün 
xa ric dən ava dan lıq alın ma sı na 
im kan ve rir di. Bu beş mil yard dan 
əla və, “Ar şın mal alan” hə lə ne çə 
il lər xa ri ci pro kat-
dan öl kə yə kül li 
miq dar da val yu ta 
axı nı nı da tə min 
et miş ol du.  

So vet İtt  i fa qı nın 
ta ri xin də ən gə lir li 
ix rac tək lifl  ə ri sı ra-
sın da olan “Ar şın 
mal alan” mü ha ri-
bə dən son ra kı il lər-
də so vet ki no su nun 
sü rət li in ki şa fı na 
da tə kan ver di. 
Fil min pro ka-
tın dan əl də 
olun muş beş 
mil yard rubl sa yə sin də SS Rİ stu-
di ya la rın da on lar la ye ni fi lm is-
teh sal olun du.

“Ar şın mal ala nı”-ın uğu ru xa-
ric də di gər so vet fi lm lə ri nin də 
yük sək sə viy yə də qə bul edil mə si-
ni tə min et di. Film So vet ki no su-
na “əvə zo lun maz xid mət” gös tər-
miş ol du —o nu dün ya ya op ti mist 
fi lm lə rin is teh sal çı sı ki mi ta nıt dı. 
Fil mə Av ro pa da o qə dər bö yük tə-
lə bat ya ran mış dı ki, So vet ki no su 
Pol şa, Şər qi Al ma ni ya, Ru mı ni ya, 
Ma ca rıs tan, hətt  a ki no sa hə sin də 
ar tıq öz sö zü nü de miş İta li ya da 
be lə, ki ne ma toq ra fi  ya nın gə lə cək 
in ki şaf is ti qa mət lə ri nə tə sir et di. 
Çin də “Ar şın mal alan”ın uğu ru-
nu gö rən  Mao Ts ze dun Azər bay-
can ope rett  a sı nın Çin ver si ya sı nı 
çək mək ba rə də gös tə riş ver di və 
“Ör tük al tın da mə həb bət” fi l mi 
ek ran la ra çıx dı (çin li lər “çad ra”ya 
“ör tük” de yir).

 Da hi imicmeyker
Fil min bö yük po ten siala ma lik 

ol du ğu nu ilk ola raq Sta lin qeyd 
et di. 

Bə dii Şu ra fi l mi qə bul et mə di, 
ki no tən qid çi lə ri nin fi k rin cə, gu ya 
fi lm so vet hə qi qət lə ri nə zidd idi, 
bur jua hə yat tər zi ni təb liğ et di yi-
nə gö rə so vet xal qı tə rə fi n dən qə-
bul edil mə yə cək di.

 Bə dii Şu ra nın üzv lə ri öz mü la hi-
zə lə ri ni be lə əsas lan dı rır dı lar: “Biz 
bu fi l min bü tün qəh rə man la rı nı 
in qi lab za ma nı və 1937-ci il də gül-
lə lə dik. Film də ki ob raz la rın ha mı-
sı bi zim düş mən lə ri miz di. Am  ma 
fi lm dən be lə çı xır ki, on lar meh ri ban, 
xe yir xah, şən və ağıl lı adam lar  olub. 

“Ar şın mal alan”-ın ek ran la ra gəl mə-
si nə izn ver mək o de mək dir ki, bol şe-
vik lər ya nı lıb lar, in qi la ba qə dər ki elit 
tə bə qə nin tə qib edil mə si isə ci na yət 
imiş, So vet ha ki miy yə ti bu gö zəl in-
san la rın hə ya tı nı məhv edib”. Əs lin-
də, elə məhz bu cür idi.

Tək cə da hi re jis sor Ser gey Ey-
zenş teyn Bə dii Şu ra nın qə ra rı na 
eti ra zı nı bil di rir və tə kid edir ki, 
onun xü su si rə yi ba rə də ən bö yük 
so vet ki no tən qid çi si olan Sta li-
nə mə lu mat ve ril sin.  Həm çi nin, 
qeyd edək ki, re jis sor bü tün mü-
za ki rə bo yu Bə dii Şu ra üzv lə ri nin 
şarj la rı nı çə kə rək, son ra dan bu 
ka ri ka tu ra sil si lə si ni “Və ba za ma-
nın da eyş-iş rət” ad lan dır mış dı.

Məş hur “Pot yom kin zi reh li gə-
mi si»  fi l mi nin re jis so ru bil dir di ki, 
“bu fi lm bü tün dün ya nı fəth edə-
cək” və tə ləb elə di ki, onun Bə dii 
Şu ra nın qə ra rı ilə ra zı laş ma dı ğı nı 
Sta li nə çat dır sın lar. Tə bii ki, Bə dii 
Şu ra da kı qal ma qa lı Sta li nə çat dır-
dı lar. Bir müd dət son ra, Okt yabr 
in qi la bı nın il dö nü mü ərə fə sin də, 
Sta lin “Ar şın mal alan” fi l mi ni 
onun bağ evi nə gə tir mə yi tap şı-
rır. Ki no len ti bağ evi nə Jda nov və 
Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi tə si-
nin o vaxt kı səd ri Bol şa kov gə tir di.    

 “Ar şın mal alan” fi l mi nə ard-ar-
da üç də fə ba xan rəh bər, öz hey rə-
ti ni giz lət mir, ya nın da kı la ra bil di-
rir ki, “çox yax şı, bu, xal qa la zım 
olan fi lm dir və qəh rə man lar da 
əla dır”. Sta li nin reak si ya sı məş hur 
re jis sor la rın da xil ol du ğu Bə dii 
Şu ra üçün nə zər də tu tul muş du. 

Yal nız Ey zenş teyn, Sta li nin bu 
fi lm dən  nə göz lə di yi ni də qiq 
oxu ya bil miş di, - ix rac üçün fi lm 
la zım dır. Hə lə 1943-cü il də - fa-
şist Al ma ni ya sı ilə mü ha ri bə də 
dö nüş baş ver di yin dən və So-
vet Or du su nun qə lə bə sin dən 
son ra Sta lin ki ne ma toq raf çı la ra 
Hol li vu du köl gə də qo ya bi lə cək 
fi lm lər çək mə yi töv si yə et miş di. 
Bü tün məş hur mosk va lı re jis sor-
la rın ça lış dı ğı Daş kənd ki nos tu-
di ya sın da da Hol li vud fi lm lə ri ni 
ge ri də qo ya caq və ta ma şa çı nı ar-
xa sın ca apa ra caq fi lm lər is teh sal 
olun du. Am ma uğur yal nız “Ar şın 
mal alan”ın üzü nə gü lüm sə di.

 Ser gey Ey zenş tey nin hör mə-
ti bir anın için də göy lə rə qalx dı, 
“an ti-so vet” fi l mi nə if ti ra lar yağ-
dı ran Bə dii Şu ra nın üzv lə ri ni isə 
dəh şət bü rü dü. On lar nü ma yiş 
üçün töv si yə et dik lə ri fi l min ye-
ni yo zu mu ba rə də mü la hi zə lə ri ni 
bö lüş mə yə tə ləs di lər. Sən de mə, 
fi l mə, yol daş Sta lin ki mi, ard-ar da 
üç də fə bax maq la zım imiş. Yal nız 
bu za man 1945-ci ilin ən yax şı So-
vet fi l mi nin bü tün mə ziy yət lə ri ni 
la yi qin cə qiy mət lən dir mək olar-
dı. “Ar şın mal alan” üçün ya şıl 
işıq yan mış dı, am ma fi lm özü nün 
dün ya şöh rə ti nə bu ki çik əh va-
lat sa yə sin də de yil, yük sək bə dii 
key fi y yət lə ri nə və əla akt yor oyu-
nu na gö rə nail ol muş du. Qeyd 
et mək la zım dır ki, Əs gər ro lu nu 
Rə şid Beh bu dov və Gül çöh rə ro-
lu nu Ley la Ca van şi ro va-Bə dəl-
bəy li ifa edir di.

Bəs, fi lm Qərb öl kə lə rin-
də ne cə qar şı lan dı? Ta ma-

şa çı lar ki no za lın dan yük sək 
əh va li-ru hiy yə də çı xır, ar tıq on lar 
SS Rİ-ni xoş bəxt hə yat sü rən nik-
bin in san lar öl kə si ki mi ta nı ma ğa 
baş la yır dı lar. Film Sta li nin şəx-
siy yə ti nin, öl kə si nin, ha ki miy-
yə ti nin par laq ob ra zı nı tə cəs süm 
et di rir di. 

Sta lin fi l mi ne cə gör dü 
Sta li nin gənc lik il lə ri Ba kı da keç-

miş di, elə “Ar şın mal alan” fi l mi 
də bu ərə fə ni təs vir edir di. Rəh bər 
hə min dövr Ba kı sı nın ab-ha va sı na, 
in san la rı na yax şı bə ləd idi. O ilk 
də fə Ba kı da 1904-cü ilin iyu nun da 
ol muş du. Son ra lar -1907-1910-cu il-
lər də Ba kı da kı Ba yıl həbs xa na sın da 
cə za çək miş, həbs xa na dan çıx dıq-
dan son ra iki il Ba kı da ya şa mış dı. 

Sta lin “Ar şın mal alan”da kı səh-
nə lə ri də fə lər lə iz lə yib. Çün ki 1925-
ci il də Tifl  is də pyes al tı dil də - gür-
cü, Azər bay can, er mə ni, rus, ay sor 
və iv rit dil lə rin də səh nə ləş di ril miş-
di. Möv zu və qəh rə man lar ha mı ya 
ta nış idi. Film isə hər yer də anş laq la 
nü ma yiş olu nur du, in san lar də fə-
lər lə, həm də ailə vi fi l mə bax ma ğa 
gə lir di lər. Möv zu bü tün dövr lər də 
ak tual ol du ğu na gö rə, müx tə lif za-
man lar da, müx tə lif qu ru luş lar da 
ta ma şa çı la ra təq dim edi lib.

Fil min həm özü, həm də onu ya-
rat mış cə miy yət rəğ bət lə qar şı la-
nır dı. Bə dii Şu ra üzv lə ri nin heç cür 
an la ya bil mə di yi ikin ci amil  Sta lin 
üçün ol duq ca önəm li idi. S.Ey zen-
ştey nin fi l mə pe şə kar ca sı na ya naş-
ma sın dan fərq li ola raq, Sta li ni So vet 
cə miy yə ti nin hey rə ta miz ob ra zı nın 
ya ra dıl ma sı ma raq lan dı rır dı.

Bə dii Şu ra üzv lə ri Ey zenş tey nin 
“Film bü tün dün ya nı fəth edə cək” 
söz lə ri ni düz gün ba şa düş mə yə-
rək, fi l mi tən qid et miş di lər. Sta li nə 
isə dün ya ic ti maiy-
yə ti nin fi l mə gös-

t ə  r ə  c ə  y i 
reak si ya 

ma raq-
lı idi.

“Ar şın mal 
alan” Sta li nə 

bir ox la bir ne-
çə hə də fi  vur ma ğa im kan 
ve rir di. 

Bə dii Şu ra da təc rü bə li re jis-
sor lar, gö zün dən heç nə ya yın-
ma yan ya ra dı cı in san lar təm sil 
olun sa da, Ey zenş teyn is tis na 
ol maq la, on la rın heç bi ri Sta li nin 
nə is tə di yi ni an la ya bil mə miş di. 
An caq 1943-cü il də Üze yir bəy 
özü də fi lm də o döv rün möv cud  
prob lem lə ri nin açıl ma sı na, Əs-
gə rin öz is tə yi ilə ta le yi nə sa hib 
çıx ma sı na an la şıq lı ya naş dı ğı nı 
vur ğu la maq la, “El lər ata sı”nın 
nə is tə di yi ni düz gün he sab la ya 
bil miş di.

(Davamı gələn sayımızda)

Tərcümə edən: FEYZİYYƏ

1944-cü il. Qı zıl Or du Av ro pa nı 

Şirin MANAFOV

  “Ar şın mal alan” fil mi 
1945-ci il də Azər bay-
ca nın da hi bəs tə ka rı 
Üze yir Ha cı bəy li nin ey-
niad lı ope ret ta sı əsa-
sın da çə ki lib. Hey dər 
Əli yev Fon du nun tə şəb-
bü sü və dəs tə yi ilə bər-
pa edi lən və rəng lə nən 
film in di ye ni ek ran hə-
ya tı nı ya şa yır, dün ya nın 
dörd bir ya nın da özü nə 
ta ma şa çı rəğ bə ti qa-
zan maq da da vam edir.

vet İtt  i fa qı na ina nıl maz də rə cə də 
bö yük mən fəət gə tir di. Rəh bə rin 
tap şı rı ğı uğur la ye ri nə ye ti ril miş, 
Av ro pa, Asi ya və Ame ri ka nın 
nə həng ki no ba za rı nın qa pı la-
rı so vet fi lm lə ri üçün açıl mış dı. 
Doğ ru dan da, gə tir di yi gə li rə və 
şöh rə ti nə gö rə “Ar şın mal alan” 
fi l mi Hol li vu dun ən məş hur fi lm-
lə ri ni köl gə də qoy muş və SS Rİ-ni 
nə həng əsir dü şər gə si ki mi tə-
səv vür edən Av ro pa ta ma şa çı sı nı 
hey rət lən dir miş di. 

 Film 1945-ci il də ek ran la ra 

“Ar şın mal alan” ek ra na çıx dı ğı 
elə ilk il dən dün ya şöh rə ti qa zan-
dı. Film 86 di lə, ope rett  a nın özü 
isə 80 di lə tər cü mə edil di. Film, 
140-a ya xın öl kə də ya yım lan dı. 
SS Rİ-də isə fi l mə tək cə ilk al tı 
həf tə ər zin də 16 mil yon ta ma şa çı 
bax dı. Hə min dövr də fi l min Azər-
bay can və rus ver si ya sı nın büd cə-
si ümu mi lik də 5 mil yon 807 min 
so vet rub lu təş kil edir di. Yal nız 
ilk iki il də fi lm öl kə yə 5 mil yard 
rubl gə lir gə tir di. Bu və sait 1947-
ci il də me tal lur gi ya za vo du üçün 
xa ric dən ava dan lıq alın ma sı na 
im kan ve rir di. Bu beş mil yard dan 
əla və, “Ar şın mal alan” hə lə ne çə 
il lər xa ri ci pro kat-
dan öl kə yə kül li 
miq dar da val yu ta 
axı nı nı da tə min 

So vet İtt  i fa qı nın 
ta ri xin də ən gə lir li 
ix rac tək lifl  ə ri sı ra-
sın da olan “Ar şın 
mal alan” mü ha ri-
bə dən son ra kı il lər-
də so vet ki no su nun 
sü rət li in ki şa fı na 
da tə kan ver di. 

olun muş beş 
mil yard rubl sa yə sin də SS Rİ stu-
di ya la rın da on lar la ye ni fi lm is-

fi lm dən be lə çı xır ki, on lar meh ri ban, 
xe yir xah, şən və ağıl lı adam lar  olub. 

re jis sor la rın da xil ol du ğu Bə dii 
Şu ra üçün nə zər də tu tul muş du. 

lu nu Ley la Ca van şi ro va-Bə dəl-
bəy li ifa edir di.

Bəs, fi lm Qərb öl kə lə rin-
də ne cə qar şı lan dı? Ta ma-

şa çı lar ki no za lın dan yük sək 
əh va li-ru hiy yə də çı xır, ar tıq on lar 
SS Rİ-ni xoş bəxt hə yat sü rən nik-
bin in san lar öl kə si ki mi ta nı ma ğa 
baş la yır dı lar. Film Sta li nin şəx-
siy yə ti nin, öl kə si nin, ha ki miy-
yə ti nin par laq ob ra zı nı tə cəs süm 
et di rir di. 

isə dün ya ic ti maiy-
yə ti nin fi l mə gös-

t ə  r ə  c ə  y i 
reak si ya 

ma raq-
lı idi.

“Ar şın mal 
alan” Sta li nə 

bir ox la bir ne-
çə hə də fi  vur ma ğa im kan 
ve rir di. 

Bə dii Şu ra da təc rü bə li re jis-
sor lar, gö zün dən heç nə ya yın-
ma yan ya ra dı cı in san lar təm sil 
olun sa da, Ey zenş teyn is tis na 
ol maq la, on la rın heç bi ri Sta li nin 
nə is tə di yi ni an la ya bil mə miş di. 
An caq 1943-cü il də Üze yir bəy 
özü də fi lm də o döv rün möv cud  
prob lem lə ri nin açıl ma sı na, Əs-
gə rin öz is tə yi ilə ta le yi nə sa hib 
çıx ma sı na an la şıq lı ya naş dı ğı nı 
vur ğu la maq la, “El lər ata sı”nın 
nə is tə di yi ni düz gün he sab la ya 
bil miş di.

(Davamı gələn sayımızda)

Tərcümə edən: FEYZİYYƏ

“Arşın mal alan” 
filminin 70 illiyi
və ya Hollivudu geridə 
qoymaq barədə Stalinin 
göstərişi



Efes li He rak lit (bi zim era-
dan əv vəl 540-480-ci il lər) Sok-
ra ta qə dər ki döv rün ən sir li və 
ən çə tin an la şı lan yu nan fi  lo-
sofl  a rın dan dır. Onun hə ya tı 
haq da bəl li olan bu dur ki, alim 
Efes çar la rı nın nəs lin dən idi və 
ha ki miy yə tə gəl mə li ol du ğu na 
bax ma ya raq, taxt-tac dan im ti na 
edə rək, onu qar da şı na ver miş di.

He rak lit bir in san ki mi çox çıl-
ğın idi, dil dən iti və son də rə cə 
mən tiq li na tiq sa yı lır dı. Bir də fə 
dos tu Her mo do run şə hər dən qo-
vul ma sı na eti raz edə rək həm və tən-
lə ri nə be lə de miş di: “Bi zim ara mız da 
kim sə yax şı ola bil məz; əgər be lə si var-
sa da, o bur da yox, yad di yar da, yad lar 
ara sın da yax şı ola caq”. Bun dan son ra 
isə doğ ma şə hə ri nin mən fi  tə sir lər al tın-
da ol du ğu nu əsas gə ti rə rək sa kin lər üçün 
ye ni qa nun lar yaz maq dan im ti na et miş di. 
Bu ha di sə dən dər hal son ra He rak lit Ar te-
mi da mə bə di nə yol lan mış, or da oğ lan lar la 
aşıq-aşıq oy na ya raq təəc cüb qal mış efes li lə-
rə de miş di: “Nə yə təəc cüb lə nir si niz, ay əc-
lafl  ar? Bə yəm be lə oy na maq si zin döv lə ti 
ida rə et mək dən da ha yax şı de yil?” 

Bu na ra zı lıq la rın mən ti qi so nu ola raq 
axır da He rak lit Efe si ta mam tərk edir, bir 
müd dət dağ lar da ya şa ya raq, mer-mey və, 
bit ki kök lə ri ilə qi da la nır, am ma az son ra 
qar nı na gə lən su dan dün ya sı nı də yi şir.  

He rak lit bü tün hə ya tı ər zin də yal nız bir 
fəl sə fi  ki tab ya zıb. Adı “Tə biət haq da” olan 
hə min ki ta bı Sok rat oxu yan da be lə de miş di: 
“An la dıq la rım əla dır; yə qin, elə an la ma dıq-
la rım da əla ol ma lı dır. Am ma be lə bir ki ta-
bın için də qərq ol ma maq üçün gə rək De los 
qəv va sı ola san!” İran Da ra onun ki ta bı nı 
oxu yan dan son ra He rak li ti yu nan la rın ən 
müd rik ada mı ki mi qiy mət lən dir di yi ni söy-
lə miş, onu fəl sə fi  söh bət lər apar maq üçün 
öz ya nı na də vət et miş, la kin alim bu də və ti 
cid di qə bul et mə miş di.

He rak li tin ki ta bı çox mü rək kəb dir. De yim-
lə ri nin ço xu nu an la ma dıq la rı na gö rə yu nan lar 
onun “Tə biət haq da” ki ta bı nı hətt  a qa ran lıq 
ad lan dı rır dı lar. He rak lit alov sti xi ya sı nı alə-
min il kin əsa sı sa yır dı: “Alov əsas ele ment dir; 
hər şey alo vun nö vü dür və hər ha di sə sı xıl ma-
bo şal ma nə ti cə sin də baş ve rir”. Atəş fi  lo sof 
üçün dün ya nı hə rə kə tə gə ti rən “il kin ma te ri-
ya” (ar xe) sa yı lır və bu ar xe “od dan ya ra na-
raq, bü tün hə ya tı bo yu, müəy yən za man lar da 
ye nə ya nır və bu, ta le yin hök mü sə bə bin dən 
baş ve rir”. He rak li tin bu de yi min də dün ya 
hə rə kə ti nin döv ri li yi, la büd lük və qa çıl maz lıq 
an la yış la rı, dün ya da baş ve rən lə rin il kin mən-
bə yi olan ta le haq da fi  kir lər öz ək si ni ta pıb.

Dün ya nın də yiş kən li yi ba rə də tə səv vür lər 
He rak lit tə rə fi n dən özü nün məş hur prin si-
pin də ifa də edi lib: “İki də fə ey ni ça ya gir mək 
ol maz”. Fi lo sof bu de yi min də il kin ma te ri ya 
və dün ya nın möv cu diy yət qa nun la rı nı in san 
və onun ru hu prob le mi ilə əla qə də nə zər dən 
ke çir mə yə ça lı şır. “Biz ey ni çay la ra həm gi ri-
rik, həm də gir mi rik; biz həm va rıq, həm də 
yox” de yən alim bu nun la vur ğu la maq is tə-
yir di ki, in san şüur lu bir məx luq ki mi hə mi-

şə var ola bil məz – onun var lı ğı fi k-
rən “He rak lit ça yı” ad lan dır dı ğı, 

am ma əs lin də tə biətin ma hiy-
yə ti olan şey lər lə tə mas da tə-

za hür edir. Yə ni in san yal nız 
tə biət haq da fi  kir lə şən də 

ya şa yır.

He rak lit ey nən be lə cə fi  kir lə şir di ki, in-
san la ra ve ri lən qa nun lar öz-özü nə ic ra edi-
lə bil məz – on la rın ye ri nə ye ti ril mə si üçün 
daim mü ba ri zə apar maq la zım dır: “Qa nun 
na mi nə xalq özü vu ruş ma lı dır, elə vu ruş-
ma lı dır, san ki qa la fəth edir”. He rak lit bu 
fi  kir də idi ki, dün ya da hər şe yi zə ru rət (ni-
ke), qa nu nauy ğun luq (lo qos), yə ni dün ya 
ya ra nı şı, “əks lik lə rin ra zı lı ğa gəl mə sin dən” 
do ğan hədd an la yış la rı ida rə edir. 

He rak lit lo qos an la yı şıy la in san ru hu (psi-
xe) an la yı şı nı sıx şə kil də bağ la yır dı. Ruh da 
şüur ki mi lo qo sa ta be dir, onun məq sə di isə 
id rak dır: “Han sı yol la get mə yin dən ası lı ol-
ma ya raq, ru hun sər həd lə ri ni ta pa bil məz sən 
o, o də rə cə də də rin dir”. Lo qo su dərk et mə-
dən əxz olu nan is tə ni lən tə səv vür lər sət hi 
və fay da sız dır: “Çox bil miş lik in sa nı ağıl lan-
dır maz”. He rak lit be lə de yir və əla və edir di: 
“İn sa nın ru hu vəh şi dir sə, göz lə ri və qu laq la-
rı şa hid ki mi pis ola caq”, yə ni söh bət lo qo su 
dərk et mə miş ruh lar dan ge dir. 

Tan rı nın ma hiy yə ti nə də dir?
Məş hur Eley fəl sə fə mək tə bi nin əsa sı nı qo-

yan lar dan bi ri olan Kse no fan (era mız dan əv-
vəl 565-470-ci il lər) Yu na nıs ta nın Şər qin də olan 
Ko lo fon şə hə rin dən dir. O, fars la rın is ti la sı uc-
ba tın dan doğ ma yer lə ri tərk et mək məc bu riy-
yə tin də qal mış dı. Fi lo sof və şair olan Kse no fan 
de mək olar ki, 67 il ər zin də Bö yük Yu na nıs tan 
əra zi si ni qa rış-qa rış gə zə rək öz əsər lə ri ni – epik 
das tan la rı nı, ele gi ya la rı nı, təm sil lə ri ni xal qa 
təq dim edir di. Axır da İta li ya nın cə nu bun da kı 
Eley şə hə rin də məs kun la şır və 95 ya şı na - düz 
öm rü nün so nu na ki mi ora da ya şa yır. Özü nün 

ki fa yət qə dər uzun hə ya tı 
ba rə də Kse no fan be lə de-

yir di:

Gü nəş ar tıq alt mış yed di döv rə si ni
   vu rub bi tir di,

Mən sə El la da el lə ri nə fi  kir da şı maq dan
   u san ma dım.

Dü şün cə lə ri mi pay laş ma ğa
   baş la yan da isə,

Əgər səhv et mi rəm sə cə mi
   i yir mi beş ya şım var dı.

Kse no fan an tik fəl sə fə ta ri xin də ilk də fə 
tan rı lar ba rə də tə cəv vür lə ri kök lü şə kil də 
də yiş mə yə cəhd edən ilk alim dir. O, mifl  ə-
ri, Ge siodun “Teoqo ni ya”,  Ho me rin “İlia-
da” və “Odis se ya” əsər lə ri ni ora da kı tan rı-
la rın təs vi ri nə gö rə kəs kin tən qi də mə ruz 
qo yur du: “Ho mer lə Ge siodun tan rı la rı nın 
ha mı sı in san lar üçün gü nah və biabır çı lıq 
sa yı lan şey lə rin ha mı sına - oğur lu ğa, zi-
na kar lı ğa, bir-bi ri ni al dat ma ğa çox asan-
ca yol ve rir lər”. Kse no fan tan rı lar haq da 
ant ri po morf  tə səv vür lə ri, yə ni in sa na xas 
olan za hi ri cə hət lə rin və gü nah la rın tan rı-
la ra da aid edil mə si ilə ba rış mır, çox dan 
qüv və də olan bu tə səv vür lə ri mü ba hi sə 
ob yek ti nə çe vi rir di. Fi lo so fun fi k ri nə gö-
rə, be lə tə səv vür lər ya ra nı şın, onun baş-
lan ğıc və il kin sə bəb lə ri nin ən ali güc lə ri 
olan tan rı la rın ma hiy yə ti ni təh rif edir di. 
Kse no fan ki na yə ilə de yir di: “Hə bəş lər öz 
tan rı la rı nı yas tı bu run və qa ra də ri yə ma-
lik; tra ki ya lı lar göy göz və sa rı saç sa yır lar. 
Əgər öküz lər, şir lər və at la rın da əli ol say-
dı və on lar in san ki mi şə kil çə kə bil səy di-
lər, on lar da öz tan rı la rı nı öz lə ri ki mi təs-

vir edər di lər”. 
Kse no fa nın özü 

isə Tan rı nı ideal bir 
ma hiy yət ki mi təs-
vir et mə yə, bu nun 
üçün ideal hən də si 
fi  qur dan is ti fa də et-
mə yə cəhd gös tə rib. 
Və bu nun la da əs lin-
də fəl sə fə ta ri xin də 

ilk də fə Tan rı nın 
abst rakt, konk-
ret nəilə sə əla qə-
si ol ma yan tə yi-
ni ni ver miş olub: 
“Tan rı nın ma hiy-

yə ti kü rə şə kil li-
dir və in sa na qə ti 
bən zə mir; o baş-
dan-aya ğa gör mə, 
eşit mə dən iba rət-
dir, am ma nə fə si 
yox dur və o baş-
dan- aya ğa zə ka, 
şüur və əbə diy-
yət dir”. 

K s e  n o  f a n 
ilk ola raq in-
san id ra kı nı 
iki ti pə ayı rıb: 
şüur va si tə-
siy lə dərk və 
his siy yat va-
si tə siy lə dərk. 
O, dü şü nür-
dü ki, yal nız 
şüur hə qi qi 
bi lik ve rə bi-
lər, his siy yat-

lar isə al da dı cı 
olur və səhv bi-

lik lə rin top lan ma-
sı na gə ti rib çı xa rır. 

Kse no fan de yir di: “Hər şey 
ağıl qar şı sın da güc süz dür”. 

Baş qa bir fi  lo sof – Em pe dokl 
bir də fə ona de yən də ki, in-

san lar ara sın da müd rik tap-
maq müm kün de yil, Kse no fan 

be lə ca vab ver miş di: “Əl bətt  ə, 
axı müd rik 
in sa nı ta nı-
maq üçün 

özün də gə-
rək müd rik ola-

san”.
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Efes li He rak lit (bi zim era-

fəl sə fi  ki tab ya zıb. Adı “Tə biət haq da” olan 
hə min ki ta bı Sok rat oxu yan da be lə de miş di: 

la rım da əla ol ma lı dır. Am ma be lə bir ki ta-
bın için də qərq ol ma maq üçün gə rək De los 

oxu yan dan son ra He rak li ti yu nan la rın ən 
müd rik ada mı ki mi qiy mət lən dir di yi ni söy-
lə miş, onu fəl sə fi  söh bət lər apar maq üçün 
öz ya nı na də vət et miş, la kin alim bu də və ti 

lə ri nin ço xu nu an la ma dıq la rı na gö rə yu nan lar 
onun “Tə biət haq da” ki ta bı nı hətt  a qa ran lıq 

min il kin əsa sı sa yır dı: “Alov əsas ele ment dir; 
hər şey alo vun nö vü dür və hər ha di sə sı xıl ma-
bo şal ma nə ti cə sin də baş ve rir”. Atəş fi  lo sof 
üçün dün ya nı hə rə kə tə gə ti rən “il kin ma te ri-
ya” (ar xe) sa yı lır və bu ar xe “od dan ya ra na-
raq, bü tün hə ya tı bo yu, müəy yən za man lar da 
ye nə ya nır və bu, ta le yin hök mü sə bə bin dən 
baş ve rir”. He rak li tin bu de yi min də dün ya 
hə rə kə ti nin döv ri li yi, la büd lük və qa çıl maz lıq 

bə yi olan ta le haq da fi  kir lər öz ək si ni ta pıb.

He rak lit tə rə fi n dən özü nün məş hur prin si-
pin də ifa də edi lib: “İki də fə ey ni ça ya gir mək 
ol maz”. Fi lo sof bu de yi min də il kin ma te ri ya 
və dün ya nın möv cu diy yət qa nun la rı nı in san 
və onun ru hu prob le mi ilə əla qə də nə zər dən 
ke çir mə yə ça lı şır. “Biz ey ni çay la ra həm gi ri-
rik, həm də gir mi rik; biz həm va rıq, həm də 

Qə ri bə za man da ya şa yı rıq. Ki-
mi din di rir sən, fəl sə fə dən 
da nı şır, fi lo sof lar dan si tat 
gə ti rir. Bu si tat la rın de mək 

olar ki, ha mı sı ar tıq əz bə ri miz dir, am-
ma çi fay da, on lar dan bəh rə lə nə bi li-
rik mi? On lar da kı mən ti qi hə ya tın ən 
həs sas an la rın da tət biq edib ağır di-
lem ma lar ara sın da se çim edə bi li rik-
mi? Mən cə, yox. Elə bu na gö rə də, bu 
sil si lə də ye ni yet mə lə ri mi zə fəl sə fə və 
fi lo sof lar dan söh bət aça ca ğıq. Qoy, 
bə zi lə ri si tat gə ti rib ağıl lı gö rün mək 
is tə yən də, bi zim öv lad lar adı çə ki lən 
fi lo so fun baş qa la rın dan nə ilə fərq-
lən di yi ni də bil sin. Bu ya zı la rı 14-17 
yaş ara sın da olan uşaq la rı nız mü tə-
ma di oxu sa, dü şün mək, təh lil et mək 
öy rə nər lər. Am ma bö yük lə rin də oxu-
ma sın da fay da var, çün ki di le tant lıq 
əs lin də, bö yük lər dən ki çik lə rə ke çir...
Sil si lə miz fi lo sof lar dan, on la rın ya-
rat dı ğı fəl sə fi sis tem lər dən söz açır. 
Bi zə bəl li olan ilk fəl sə fi tə lim lər çox 
qə dim za man lar da – era mız dan əv vəl 
VI əsr də ya ra nıb. Ma raq lı sı bu dur ki, 
fəl sə fə nin konk ret ha ra da ya ran dı ğı-
nı söy lə mək müm kün de yil. O, təx mi-
nən ey ni dövr də bə şə riy yə tin bü tün 
si vi li za si ya mər kəz lə rin də, yə ni həm 
Hin dis tan da, həm Çin də, həm də Yu-
na nıs tan da ya ra nıb.
“Fəl sə fə” sö zü nün özü yu nan mən şə-
li dir. Özü nü “fi lo sof”, yə ni “müd rik-
li yi se vən in san” ad lan dı ran ilk şəxs 
məş hur yu nan mis ti ki və ri ya ziy yat çı sı 
Pi fa qor olub. Bu söz Qə dim Yu na nıs-
tan da qı sa bir za man da çox po pul yar 
olub və “fi lo sof” rüt bə si cə miy yət 
için də ən hör mət li, müd rik adam-
la ra aid edi lib. Am ma məş hur 
Sok rat bu mə qa mı  özü nün şəx-
si nü mu nə siy lə po pul yar laş dı ran, 
müd rik li yi dil lər əz bə ri ol muş ilk 
şəxs ki mi ta ri xə dü şüb.
İl lər, əsr lər ke çir, qə dim si vi li-
za si ya lar ta rix səh nə sin dən 
bir-bir çı xır dı, la kin el-
min və in cə sə nə tin çox 
qə dim lər də ya ran mış 
bü tün sa hə lə ri ki mi, 
fəl sə fə də ya şa yır, 
in ki şaf edir, tək mil-
lə şir di. Hə min bu tək-
mil ləş mə pro se si bi zim 
gün lə rə dək da vam et-
mək də dir.

İl qar ƏL Fİ

vir edər di lər”. 
Kse no fa nın özü 

isə Tan rı nı ideal bir 
ma hiy yət ki mi təs-
vir et mə yə, bu nun 
üçün ideal hən də si 
fi  qur dan is ti fa də et-
mə yə cəhd gös tə rib. 
Və bu nun la da əs lin-
də fəl sə fə ta ri xin də 

ilk də fə Tan rı nın 
abst rakt, konk-
ret nəilə sə əla qə-
si ol ma yan tə yi-
ni ni ver miş olub: 
“Tan rı nın ma hiy-

yə ti kü rə şə kil li-
dir və in sa na qə ti 
bən zə mir; o baş-
dan-aya ğa gör mə, 
eşit mə dən iba rət-
dir, am ma nə fə si 
yox dur və o baş-
dan- aya ğa zə ka, 
şüur və əbə diy-
yət dir”. 

K s e  n o  f a n 
ilk ola raq in-
san id ra kı nı 
iki ti pə ayı rıb: 
şüur va si tə-
siy lə dərk və 
his siy yat va-
si tə siy lə dərk. 
O, dü şü nür-
dü ki, yal nız 
şüur hə qi qi 
bi lik ve rə bi-
lər, his siy yat-

lar isə al da dı cı 
olur və səhv bi-

lik lə rin top lan ma-
sı na gə ti rib çı xa rır. 

Kse no fan de yir di: “Hər şey 
ağıl qar şı sın da güc süz dür”. 

Baş qa bir fi  lo sof – Em pe dokl 
bir də fə ona de yən də ki, in-

san lar ara sın da müd rik tap-

Efes li He rak lit (bi zim era-
dan əv vəl 540-480-ci il lər) Sok-
ra ta qə dər ki döv rün ən sir li və 
ən çə tin an la şı lan yu nan fi  lo-
sofl  a rın dan dır. Onun hə ya tı 
haq da bəl li olan bu dur ki, alim 
Efes çar la rı nın nəs lin dən idi və 
ha ki miy yə tə gəl mə li ol du ğu na 
bax ma ya raq, taxt-tac dan im ti na 
edə rək, onu qar da şı na ver miş di.

He rak lit bir in san ki mi çox çıl-
ğın idi, dil dən iti və son də rə cə 
mən tiq li na tiq sa yı lır dı. Bir də fə 
dos tu Her mo do run şə hər dən qo-
vul ma sı na eti raz edə rək həm və tən-
lə ri nə be lə de miş di: “Bi zim ara mız da 
kim sə yax şı ola bil məz; əgər be lə si var-
sa da, o bur da yox, yad di yar da, yad lar 
ara sın da yax şı ola caq”. Bun dan son ra 
isə doğ ma şə hə ri nin mən fi  tə sir lər al tın-
da ol du ğu nu əsas gə ti rə rək sa kin lər üçün 
ye ni qa nun lar yaz maq dan im ti na et miş di. 
Bu ha di sə dən dər hal son ra He rak lit Ar te-
mi da mə bə di nə yol lan mış, or da oğ lan lar la 
aşıq-aşıq oy na ya raq təəc cüb qal mış efes li lə-
rə de miş di: “Nə yə təəc cüb lə nir si niz, ay əc-
lafl  ar? Bə yəm be lə oy na maq si zin döv lə ti 
ida rə et mək dən da ha yax şı de yil?” 

Bu na ra zı lıq la rın mən ti qi so nu ola raq 
axır da He rak lit Efe si ta mam tərk edir, bir 
müd dət dağ lar da ya şa ya raq, mer-mey və, 
bit ki kök lə ri ilə qi da la nır, am ma az son ra 
qar nı na gə lən su dan dün ya sı nı də yi şir.  

maq müm kün de yil, Kse no fan 
be lə ca vab ver miş di: “Əl bətt  ə, 

axı müd rik 
in sa nı ta nı-
maq üçün 

özün də gə-
rək müd rik ola-

Efes li He rak lit (bi zim era-

li yi se vən in san” ad lan dı ran ilk şəxs 
məş hur yu nan mis ti ki və ri ya ziy yat çı sı 
Pi fa qor olub. Bu söz Qə dim Yu na nıs-
tan da qı sa bir za man da çox po pul yar 
olub və “fi lo sof” rüt bə si cə miy yət 
için də ən hör mət li, müd rik adam-
la ra aid edi lib. Am ma məş hur 
Sok rat bu mə qa mı  özü nün şəx-
si nü mu nə siy lə po pul yar laş dı ran, 
müd rik li yi dil lər əz bə ri ol muş ilk 

İl lər, əsr lər ke çir, qə dim si vi li-
za si ya lar ta rix səh nə sin dən 
bir-bir çı xır dı, la kin el-
min və in cə sə nə tin çox 

lə şir di. Hə min bu tək-
mil ləş mə pro se si bi zim 
gün lə rə dək da vam et-

İl qar ƏL Fİ

rik, həm də gir mi rik; biz həm va rıq, həm də öm rü nün so nu na ki mi ora da ya şa yır. Özü nün rik, həm də gir mi rik; biz həm va rıq, həm də li yi se vən in san” ad lan dı ran ilk şəxs 

Efes li He rak lit (bi zim era-
dan əv vəl 540-480-ci il lər) Sok-
ra ta qə dər ki döv rün ən sir li və 
ən çə tin an la şı lan yu nan fi  lo-
sofl  a rın dan dır. Onun hə ya tı 
haq da bəl li olan bu dur ki, alim 
Efes çar la rı nın nəs lin dən idi və 
ha ki miy yə tə gəl mə li ol du ğu na 
bax ma ya raq, taxt-tac dan im ti na 
edə rək, onu qar da şı na ver miş di.

He rak lit bir in san ki mi çox çıl-
ğın idi, dil dən iti və son də rə cə 
mən tiq li na tiq sa yı lır dı. Bir də fə 
dos tu Her mo do run şə hər dən qo-
vul ma sı na eti raz edə rək həm və tən-
lə ri nə be lə de miş di: “Bi zim ara mız da 
kim sə yax şı ola bil məz; əgər be lə si var-
sa da, o bur da yox, yad di yar da, yad lar 
ara sın da yax şı ola caq”. Bun dan son ra 
isə doğ ma şə hə ri nin mən fi  tə sir lər al tın-
da ol du ğu nu əsas gə ti rə rək sa kin lər üçün 
ye ni qa nun lar yaz maq dan im ti na et miş di. 
Bu ha di sə dən dər hal son ra He rak lit Ar te-
mi da mə bə di nə yol lan mış, or da oğ lan lar la 
aşıq-aşıq oy na ya raq təəc cüb qal mış efes li lə-
rə de miş di: “Nə yə təəc cüb lə nir si niz, ay əc-
lafl  ar? Bə yəm be lə oy na maq si zin döv lə ti 
ida rə et mək dən da ha yax şı de yil?” 

Bu na ra zı lıq la rın mən ti qi so nu ola raq 
axır da He rak lit Efe si ta mam tərk edir, bir 
müd dət dağ lar da ya şa ya raq, mer-mey və, 
bit ki kök lə ri ilə qi da la nır, am ma az son ra 
qar nı na gə lən su dan dün ya sı nı də yi şir.  

rik, həm də gir mi rik; biz həm va rıq, həm də 
yox” de yən alim bu nun la vur ğu la maq is tə-
yir di ki, in san şüur lu bir məx luq ki mi hə mi-

şə var ola bil məz – onun var lı ğı fi k-
rən “He rak lit ça yı” ad lan dır dı ğı, 

am ma əs lin də tə biətin ma hiy-
yə ti olan şey lər lə tə mas da tə-

za hür edir. Yə ni in san yal nız 
tə biət haq da fi  kir lə şən də 

ya şa yır.

öm rü nün so nu na ki mi ora da ya şa yır. Özü nün 
ki fa yət qə dər uzun hə ya tı 

ba rə də Kse no fan be lə de-
yir di:

vir edər di lər”. 
Kse no fa nın özü 

isə Tan rı nı ideal bir 
ma hiy yət ki mi təs-
vir et mə yə, bu nun 
üçün ideal hən də si 
fi  qur dan is ti fa də et-
mə yə cəhd gös tə rib. 
Və bu nun la da əs lin-
də fəl sə fə ta ri xin də 

ilk də fə Tan rı nın 
abst rakt, konk-
ret nəilə sə əla qə-
si ol ma yan tə yi-
ni ni ver miş olub: 
“Tan rı nın ma hiy-

yə ti kü rə şə kil li-
dir və in sa na qə ti 
bən zə mir; o baş-
dan-aya ğa gör mə, 
eşit mə dən iba rət-
dir, am ma nə fə si 
yox dur və o baş-
dan- aya ğa zə ka, 
şüur və əbə diy-
yət dir”. 

K s e  n o  f a n 
ilk ola raq in-
san id ra kı nı 
iki ti pə ayı rıb: 
şüur va si tə-
siy lə dərk və 
his siy yat va-
si tə siy lə dərk. 
O, dü şü nür-
dü ki, yal nız 
şüur hə qi qi 
bi lik ve rə bi-
lər, his siy yat-

lar isə al da dı cı 
olur və səhv bi-

lik lə rin top lan ma-
sı na gə ti rib çı xa rır. 

Kse no fan de yir di: “Hər şey 
ağıl qar şı sın da güc süz dür”. 

Baş qa bir fi  lo sof – Em pe dokl 
bir də fə ona de yən də ki, in-

san lar ara sın da müd rik tap-
maq müm kün de yil, Kse no fan 

be lə ca vab ver miş di: “Əl bətt  ə, 
axı müd rik 

özün də gə-
rək müd rik ola-

san”.

Efes li He rak lit (bi zim era-

rik, həm də gir mi rik; biz həm va rıq, həm də 
yox” de yən alim bu nun la vur ğu la maq is tə-
yir di ki, in san şüur lu bir məx luq ki mi hə mi-

li yi se vən in san” ad lan dı ran ilk şəxs 
məş hur yu nan mis ti ki və ri ya ziy yat çı sı 
Pi fa qor olub. Bu söz Qə dim Yu na nıs-
tan da qı sa bir za man da çox po pul yar 
olub və “fi lo sof” rüt bə si cə miy yət 
için də ən hör mət li, müd rik adam-
la ra aid edi lib. Am ma məş hur 
Sok rat bu mə qa mı  özü nün şəx-
si nü mu nə siy lə po pul yar laş dı ran, 
müd rik li yi dil lər əz bə ri ol muş ilk 

İl lər, əsr lər ke çir, qə dim si vi li-
za si ya lar ta rix səh nə sin dən 
bir-bir çı xır dı, la kin el-
min və in cə sə nə tin çox 

lə şir di. Hə min bu tək-
mil ləş mə pro se si bi zim 
gün lə rə dək da vam et-

İl qar ƏL Fİ

san lar ara sın da müd rik tap-
maq müm kün de yil, Kse no fan 

be lə ca vab ver miş di: “Əl bətt  ə, 

Adam eyni çaya
neçə dəfə girə bilər?
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Son il lər də pla ne ti miz də eko lo ji 
mü na si bət lə rin in ten siv po zul ma-
sı tor pa ğın fəaliy yət rit mi ni po zur, 
nə ti cə də in san tə biət lə- san ki qə fə-
sin dən qaç mış ra me dil məz as lan la 
əli ya lın üz-üzə qa lır. Eko lo gi ya ya 
qar şı yö nəl miş hər bir ki çik tə bii və 
tex no gen tə sir lər hə ya tı mı zı tə bii 
axar dan çı xa rır. Dün ya da baş ve-
rən qlo bal ek zo gen-geolo ji pro ses-
lər, su na mi lər, tor paq sü rüş mə lə ri 
alim lə ri sual qar şı sın da qo yur. Baş 
ve rən pro ses lər, fə la kət lər, hə yə-
can lar bi zi diq qət li ol ma ğa ça ğı rır.

 Qeyd edil di yi ki mi, hə ya tı-
mı zın məh və ri olan tor pa ğı qo-
ru maq ha mı mı zın bor cu dur. 
Aşın ma lar, ero zi ya lar, xü su si lə 
Azər bay can ki mi nis bə tən az tor-
paq lı öl kə mi zə bö yük zi yan ye ti-
rir. Son il lər də baş ve rən tor paq 
sü rüş mə lə ri nə, onun gə tir di yi fə-
sad la ra diq qət ye ti rək. Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli yev çox bö yük 
səy lər lə, qay ğı keş lik lə Res pub li-
ka mı zın abad laş dı rıl ma sı, iq ti sa-
di in ki şa fı na ça lı şır. Nə ti cə xal-
qı mı zın gö zəl, xoş bəxt hə ya tı na 
he sab la nıb. Öl kə miz bu na sü rət lə 
nail olur. Xü su si lə yol inf rast ruk-
tu ru nun ye ni lən mə si fi  ra van lıq 
və ra hat lıq üçün əvəz siz im puls 
ve rir. Yol la rın sa lın ma sı, ən çox 
da ye ni yol la rın ti kin ti si tə biət lə 
in san ara sın da mü na si bə ti poz-
ma ma lı dır. Eko lo gi ya mü tə xəs-
sis lə ri bu sa hə də ön cül ol ma lı, öl-
kə mi zin mə na fe yi nə xid mət edən 
inf rast ruk tur la rın qu rul ma sın da 
daim diq qət li ol ma lı dır lar. Şa ma-
xı, Le rik, Ağ su, As ta ra, Yar dım lı 
yol la rın da baş ve rən sü rüş mə lər, 
bu gün lər də pay tax tı mız da- Ma-
sa zır da, av to vağ zal da mü şa hi də 
olun muş çök mə lər, sü rüş mə lər 
mü tə xəs sis lə ri daim diq qət li ol-
ma ğa sövq edir. 

Bi zim fi k ri miz cə, tor paq sü-
rüş mə lə ri nə da ha bö yük diq qət 
ye ti ril mə li dir. Çün ki tor paq eko-
sis tem də əsas amil dir. Tor paq tə-
bii-ta ri xi küt lə ki mi Yer kü rə si nin 
məh sul dar üst qa tı dır. Onun qa-
lın lı ğı or ta he sab la 18-20 sm-dir. 
La kin bə zi ra yon lar da, böl gə lər də 
1,5-2,0 m-də ola bi lər. De mə li, sü-
rüş mə lər ye rin üst qa tı nı- tor pa ğı 
yu yub apa rır. 18 sm-lik məh sul-
dar qa tın əmə lə gəl mə si üçün tə-
biətə 1400-7000 il vaxt la zım dır. 
Bir san ti metr tor paq qa tı nın ya-
ran ma sı üçün ye rin dən ası lı ola-
raq 100-300 il za man tə ləb olu nur. 

Bu qa tın məhv ol ma sı üçün isə ən 
qı sa za man kə si yi be lə ki fa yət 
edir. Bu isə ye rin ən məh sul dar 
qa tı nın - mill yon il lər bo yu for-
ma laş mış qa tı nın qo run ma sı zə-
ru rə ti ni təs diq lə yir.

Res pub li ka mı zın dağ lıq və 
da ğə tə yi zo na la rın da tə sər-
rü fat ob yekt lə ri nə təh lü kə tö-
rə dən əsas pro ses lər dən ən 
mü hü mü sü rüş mə lər dir. Sü-
rüş mə- dağ ya mac la rın da, yar-
ğan lar da, su tu tar la rın, çay la rın 
sa hil lə rin də tə bii və tex no gen 
amil lə rin tə si ri, sü rü şən küt-
lə nin öz ağır lı ğı, ya mac la rın, 
ümu mən tor pa ğın alt qa tı nın 
yu yul ma sı sə bə bin dən baş ve rir.

Qrunt küt lə lə ri nin sü rüş mə si 
ya şa yış və is teh sa lat bi na la rı-
nın da ğıl ma sı na və çök mə si nə, 
mü hən dis və yol qur ğu la rı nın, 
ma gist ral kə mər lə rin, elekt rik 
ötü rü cü lə ri nin sı ra dan çıx ma sı-
na sə bəb olur. Bu da son nə ti cə-
də öl çü yə gəl məz iq ti sa di zi yan, 
in san it ki si de mək dir. 

Sü rüş mə pro se si nin ge niş miq-
yas al ma sı nı qa baq la maq üçün 
öl kə miz də ar dı cıl iş lər gö rü lür, 
təd qi qat lar apa rı lır. Araş dır ma-
lar, el mi-iq ti sa di, tə sər rü fat təh lil-
lə ri qar şı ya çı xa caq da ha kül li zi-
yan la rın qar şı sı nı al ma ğa kö mək 
edir. Apa rı lan təd qi qat lar, ve ri lən 
proq noz lar mü hüm əhə miy yət 
kəsb edir. 

 Yu xa rı da qeyd edil di yi ki mi, 
son il lər də sü rüş mə pro se si nin ak-
tiv ləş mə si və on la rın iq ti sa diy ya-
tı mı za vur du ğu zi yan lar, di gər 
mən fi  eko lo ji amil lər qa baq la yı cı təd-
bir lə rin vax tın da gö rül mə si ni ak tual-
laş dı rır. Böl gə lər də yer li ha ki miy yət 
or qan la rı sü rüş mə ris ki olan əra zi lər-
də məs kun laş ma ya rə vac ver mə mə li, 
mü tə xəs sis rəy lə ri nə həs sas ya naş ma-
lı dır lar. Şə hər lə rin, kənd və qə sə bə lə-
rin əra zi lə rin də baş ve rən sü rüş mə lər 
yal nız tə biətin şıl taq lı ğın dan bəh rə-
lən mir. İn san lar sü rüş mə nin qar şı sı nı 
al maq əvə zi nə, tə biətə kor-tə bii mü-
da xi lə nin fər qi nə var mır lar, bu nun la 
da öz lə ri ni, öv lad la rı nı, qo hum-qə bi-
lə lə ri ni təh lü kə al tı na qo yur lar.

Ero zi ya lar sü rüş mə üçün ən 
qor xu lu fak tor dur. Axar su lar, 
hətt  a kü lək lər, ya ğış lar tor pa ğın 
üst qa tı nı sür tüb apa rır. Bu sov-
rul ma nə ti cə sin də tor paq da ğı lır. 
Su axın la rı top ra ğı me xa ni ki par-
ça la yır. Su ero zi ya sı, kü lək ero-
zi ya sı, hətt  a ya ğış ero zi ya sı tor-
pa ğın yu xa rı üst qa tı nı, möh kəm 
qa tı nı zəifl  ə dir. Tor pa ğı mü qa vi-
mət siz şək lə sa lır. Nə zə rə al maq 
la zım dır ki, ero zi ya öl kə miz də ki-
fa yət qə dər ge niş ya yı lıb.

Dağ əra zi lə rin də - ya mac lar-
da me şə lər qı rıl dıq ca sü rüş mə-
lə rə yol açı lır. Ya mac lar çıl paq-
laş dıq ca ot laq la ra; ot laq lar da 
nor ma sız ota rıl dıq ca səh ra la ra 
çev ri lir, sü rüş mə lər tüğ yan edir.

Me şə mas siv lə ri nin qo run ma sı 
nəin ki öl kə miz də, bü tün dün ya da 
qlo bal fa ciələ rin qar şı sı nı al maq 
üçün dür. Nə həng Ama zon ka me-
şə lə ri nin ba şı na gə ti ri lən və gə ti ril-
mək də olan mü si bət lər bü töv lük də 
Yer kü rə si nin iq li mi nə, eko sis te min 
po zul ma sı na tə sir gös tə rir.

Qeyd edək ki, su var ma əkin çi li-
yi nin el mi prin sip lər üz rə qu rul ma-
ma sı da mən fi  rol oy na yır. Ero zi ya-
nın tə sər rü fat la ra, di gər sub yekt lə rə 
ümu mən mən fi  tə sir lə ri nin qar şı sı nı 
al maq, baş ver miş fə sad la rı ara dan 
qal dır maq üçün çə mən və ot laq lar-
dan sə mə rə li is ti fa də edil mə li, ot ör-
tü yü nün tor paq qo ru yu cu xas sə lə ri-
nin zəifl  ə mə si nə yol ve ril mə mə li dir. 

Ot laq sa hə lə rin dən sis tem li is ti fa də 
edil mə li, otar ma nor ma sı və hər tor-
paq va hi din də ota rı lan mal-qa ra nın 
sa yı nor ma ya uy ğun ol ma lı dır. Me-
şə lə rin sıx lı ğı nor ma dan aşa ğı ol ma-
ma lı, qı rıl ma lar nor ma la ra uy ğun 
təş kil edil mə li dir; dik ya mac la rın 
şum lan ma sı na yol ve ril mə mə li dir. 
Su var ma da ir ri qa si ya və me liora-
si ya qay da la rı na riayət edil mə li dir. 
Kom mu ni ka si ya xət lə ri nin çə ki li şin-
də, qur ğu la rın ti kin ti sin də tor paq 
sa hə lə ri müm kün qə dər zə də lən-
mə mə li, kor lan ma ma lı dır. İs ti fa də-
siz qa lan su var ma, ka na li za si ya və 
di gər iza fi  su la rın xaotik axı nı na yol 
ve ril mə mə li dir. Bu nun la biz in sa na 
xid mət edən eko sis te min müm kün 
fə sad la rı nı ara dan qal dır mış olu ruq.

Hə yə can tə bil lə ri nə eti na sız ya naş-
maq ol maz. İn ki şaf üçün, abad lıq-
ti kin ti iş lə ri üçün məc bu rən bə zən 
tə biətə mü da xi lə et mə li olu ruq.

Cə nab Pre zi dent İl ham Əli yev 
hətt  a ən iri mü hüm yol ti kin ti-
si la yi hə lə ri ni be lə eko lo gi ya ya, 
ağac la ra zə rər vu rar sa, də yiş mə-
yi tap şı rır. Ağ daş da çə ki lən yo lun 
tə biətə, ya şıl lı ğa zi yan vu ra ca ğı nı 
eşi dən də la yi hə ni də yiş dir mə yi, 
hətt  a da yan dır ma ğı əmr edir. Bu-
dur tə biətə ca nı ya nan lıq, bu dur 
əsl Pre zi dent mü na si bə ti. 

Bu gün lər də öl kə miz dən İra na 
qa çan yer də bir bə bi rin sər həd də 
bro kon yer tə rə fi n dən vəh şi cə si nə 
vu rul du ğu nun şa hi di ol duq. Bu 
ci na yət fak tı ilə mü va fi q or qan lar 
məş ğul dur. Özü mü zə sual ve rək: 
Bu bə bir, di gər na dir hey van lar ni yə 
biz dən qa çır lar? Çün ki biz in san lar 
eko sis te min in cə lik lə ri ni nə zə rə al-
ma dan tə biətə hü cum edi rik.

İn san la ra sə da qət lə xid mət 
edən eko zən ci ri qır maq ol maz. 
Tor paq, su, me şə (ok si gen) – bun-
lar in san lı ğın var lı ğı dır. Hə lə di-
gər tə bii re surs la ra ant ro po gen 
tə sir lər dən da nış mı rıq. 

Son il lər də öl kə miz də ya şıl laş-
dır ma təd bir lə ri nə ge niş yer ve ri lir. 
Döv lə ti mi zin, hö ku mə ti mi zin tə-
biətə qay ğı sı nı hər yer də hiss edi-
rik. Ye ni lə ri ni ya ra dar kən, gə rək  
möv cud olan la rı da qo ru yaq, in ki-
şaf et di rək. Döv lət lə ya na şı, biz in-
san lar- ay rı-ay rı fərd lər də tə biətə 
qay ğı keş mü na si bət bəs lə mə li dir. 

Biz tor pa ğın qəd ri ni bil mə li-
yik. Tor pa ğı qo ru ma ğın bir şər ti 
də qeyd et di yi miz ki mi, sü rüş mə-
lə rin qar şı sı nı al maq dır. Er mə ni 
van dal la rı tə biəti mi zə, o cüm lə-
dən tor paq la rı mı za sa ğal maz ya ra 
vu rar kən, biz Bey nəl xalq aləm də 
sə si mi zi da ha gur çı xar ma lı, Və tə-
ni mi zin bü tün eko sis te mi ni bir tam 
ha lın da qo ru ma ğı ba car ma lı yıq. 

Öl kə miz də ya şıl laş dır ma iş lə ri-
nə döv lət tə rə fi n dən bö yük qay-
ğı nın, dəs tə yin ol du ğu nu qeyd 
et dik. Ye ni me şə lər sa lı nır, ma-
gist ral yol lar bo yu göz ox şa yan 
ya şıl zo laq lar, pay tax tı mız da, di-
gər şə hər lə ri miz də sa lı nan küt lə-
vi ya şıl mas si vi lər, park lar ümid 
do ğu rur. Hər prob le min həl lin də 
döv lət dən dəs tək is tə mək əda-
lət li de yil. Döv lət üzə ri nə dü şən 
və zi fə ni ye ri nə ye ti rər kən hər bir 
və tən daş da bu mə su liy yə ti bö-
lüş mə li dir. Bu, ümum və tən daş, 
ümum bə şə ri mə su liy yət dir. 

Döv lət baş çı mız İl ham Əli ye-
vin öl kə mi zin eko lo ji du ru mu na 
gös tər di yi gün də lik qay ğı, biz də 
tə biəti mi zə qar şı nik bin ümid lər 
do ğu rur. Döv lət si ya sə ti ni hə-
ya ta ke çi rən Eko lo gi ya və Tə bii 
Sər vət lər Na zir li yi nin fəaliy yə-
tin də Pre zi den tin töv si yə və tap-
şı rıq la rı nın mə su liy yə ti də rin dən 
hiss olun maq da dır. Na zir lik bü-
tün qu rum la rı ilə tor paq la rı mı zın 
sağ lam şə kil də və tən daş la rı mı za 
xid mət et mə si üçün var qüv və si-
ni əsir gə mir. Gö rül müş əya ni iş-
lər dən baş qa, müəs si sə lər də, ali 
və or ta mək təb lər də apa rı lan təb-
li ğat və maar fi  lən dir mə iş lə ri sa-
hə sin də yax şı nə ti cə lər əl də edi lir.

Gə lə cə yi mi zə ümid lə bax dı ğı-
mız ki mi, tə biəti mi zə də sə da qət-
lə bağ lı ol ma lı yıq. Çün ki tə biət 
hə yat mən bə yi ola raq əbə di dir.

Bəxtiyar HÜSEYNOV, 
Ekoloq-jurnalist

Son il lər də pla ne ti miz də eko lo ji 

Mü tə xəs sis lər haq lı 
ola raq de yir lər ki, 
su hə yat dır. Can-
lı la rın ya ran ma sı, 

in ki şa fı üçün su qə dər qiy-
mət li ne mət yox dur. An caq 
ani bir pa ra doks la üz-üzə 
gə li rik: bəs tor paq?! Sa də 
bir mən tiq lə ya naş saq, tor-
paq ol ma sa, bəs su ha ra da 
qə rar tu ta caq? Be lə lik lə, hə-
ya tı mı zın var lı ğı üçün bu qo-
şa qa na dın-su və tor pa ğın 
əvə ze dil məz tə bii sər vət ol-
du ğu nun şa hi di olu ruq. Son 
nə ti cə də be lə qə ra ra gəl mək 
olar ki, ob raz lı de sək, su və 
tor paq bir qəlb də iki can dır. 
La kin bu meh rin əks mü na-
si bət lə ri hə ya tı mız üçün fə-
la kət dir. Yə ni tor paq və su 
har mo ni ya sı nın in san və ya 
tə biətin şıl taq lı ğı he sa bı na 
po zul ma sı bö yük da ğın tı la ra 
mey dan açır. Su və torpaq - 

həyatın qoşa 
sütunu

İn sa nın hə ya tı nı tə min edən amil lər dən bi ri də eko lo ji və ziy-
yət, sağ lam lıq və tə biətin, ət raf mü hi tin qo run ma sı dır. İn san-
la rın sağ lam lı ğı, eko lo ji və ziy yət, ud du ğu muz ha va, iç di yi miz 
su - bü tün bun la ra biz çox bö yük diq qət gös tər mə li yik.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev



Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin 
qu ru cu lu ğun da və 
ikin ci də fə bər pa 

edi lən Döv lət Müs tə qil li-
yi nin möh kəm lən mə sin də 
Gən cə fəal rol oy na yıb. 

1918-ci ilin Mart fa ciəsin dən 
son ra hər bi üs tün lü yü ələ ke çi-
rən bol şe vik lər si ya si ha ki miy-
yət lə ri ni möh kəm lən dir mək 
üçün bir sı ra təd bir lər gör dü lər. 
Bol şe vik və er mə ni si ya si par ti-
ya la rı nın mət bu or qan la rın dan 
baş qa, bü tün qə zet və jur nal lar 
bağ lan dı. Şə hər tə sər rü fa tı bü-
töv lük lə Ba kı So ve ti nin ta be li-
yi nə ke çi ril di. 1918-ci il, ap re lin 
20-də Fə tə li xan Xoys ki nin rəh-
bər lik et di yi Ba kı şə hər Du ma sı 
bu ra xıl dı. Er mə ni mil li şu ra sı is-
tis na ol maq la, bü tün mil li şu ra-
la rın fəaliy yə ti qa da ğan edil di.

Ap re lin 25-də S.Şaum ya nın 
sədr li yi ilə Ba kı Xalq Ko mis sar-
la rı So ve ti ya ra dıl dı. Onun rəh-
bər li yi nə daş nak pə rəst bol şe-
vik-er mə ni lər da xil idi lər. Ba kı 
ko men dant lı ğı nın, hər bi bir ləş-
mə lə rin baş çı la rı, mət buat iş çi-
lə ri, əsa sən, bol şe vik və daş nak 
par ti ya la rı nın er mə ni mil lə tin-
dən olan lar bu təş ki la tın  üzv lə-
ri idi lər. Məhz bu na gö rə də, o 
za man Er mə nis ta nın li der lə rin-
dən bi ri olan A.Xa ti sov S.Şaum-
ya nın baş çı lıq et di yi Ba kı XKS-
ni “Er mə ni so vet hö ku mə ti” 
ad lan dır mış dı. Bu “hö ku mət”in 
tər ki bin də cə mi üç nə fər azər-
bay can lı nın ol ma sı (Nə ri man 
Nə ri ma nov-şə hər tə sər rü fa tı 
ko mis sa rı, Mə şə di Əziz bə yov-
qu ber ni ya ko mis sa rı, Mir hə sən 
Və zi rov-tor paq ko mis sa rı) onun 
mil li da yaq la ra nə də rə cə də ma-
lik ol du ğu nu gös tə rir.

Özü nü So vet Ru si ya sı nın ay-
rıl maz tər kib his sə si he sab edən 
Ba kı XKS-nin rəh bər li yi Azər-
bay ca na nəin ki müs tə qil lik, heç 
mux ta riy yət ver mək ide ya sı nı 
da qə bul et mək is tə mir di.

So vet Ru si ya sı Ba kı XKS-nə 
hər tə rəfl  i, xü su si lə də hər bi yar-
dım gös tə rir di. 1918-ci ilin ma-
yın da Ba kı XKS-nin əs gər lə ri nin 
sa yı 18 mi nə çat dı rıl dı. On la rın 
da ək sə riy yə ti ni er mə ni lər təş kil 
edir di. Q.Kar qa nov Mosk va ya, 
XKS-nə gön dər di yi bir mə lu mat-
da ya zır dı: “Əs gər lə rin bö yük 
his sə si, yə ni 13 mi nə qə də ri, za-
bit lə rin isə, de mək olar ki, ha mı-
sı er mə ni lər dir”. Ba kı XKS-nin 
or du su na rəh bər lik mart soy qı rı-
mın da azər bay can lı əha li yə qar şı 
xü su si qəd dar lı ğı ilə fərq lə nən 
Z.Ave tis ya na, N. Qo zor ya na və 
Ho mo zas pa tap şı rıl mış dı.

1918-ci ilin ya zın da Cə nu bi 
Qaf qaz da ic ti mai-si ya si və ziy yət 
gər gin ola raq qa lır dı. Za qaf qa-
zi ya sey mi nin və hö ku mə ti nin 
da xi lin də zid diy yət lər get dik cə 
ar tır dı. May ayı nın 26-da Za qaf-
qa zi ya sey mi nin so nun cu ic la sı 
ke çi ril di. Gür cüs ta nın Fe de ra si-
ya dan çıx maq haq qın da bə ya na-
tın dan son ra Za qaf qa zi ya sey mi 
özü nün bu ra xıl dı ğı nı elan et di.

Ma yın 27-də Sey min Azər bay-
can frak si ya sı nın ke çir di yi ic las da 
Mü vəq qə ti Mil li Şu ra nın ya ra dıl-
ma sı haq qın da qə rar qə bul edil di. 
M.Ə.Rə sul za də Mil li Şu ra nın səd-
ri, Hə sən bəy Ağa yev və Mir hi-
da yət Se yi dov səd rin müavin lə ri 
se çil di lər. Mil li Şu ra Azər bay ca-
nın müs tə qil döv lət elan edil-
mə si haq qın da qə rar qə bul et di.

Be lə lik lə, 1918-ci il, ma yın 28-də 
Azər bay ca nın döv lət müs tə qil li yi 
elan olun du. 

Hə min gün Mil li Şu ra Fə tə-
li xan Xoys ki nin baş çı lıq et di yi 
Mü vəq qə ti hö ku mə tin tər ki bi ni 
təs diq et di: Na zir lər şu ra sı nın 
səd ri və Da xi li iş lər na zi ri Fə tə-
li Xan Xoys ki, Hər bi na zir Xos-
rov pa şa Sul ta nov, Xalq maari-
fi  və ma liy yə na zi ri Nə sib bəy 
Yu sifb  əy li, Xa ri ci iş lər na zi ri 
Məm məd hə sən Ha cıns ki, Poçt, 
Te leq raf və Yol lar na zi ri Xu da-
yat bəy Mə li kas la nov, Əkin çi lik 
və Əmək na zi ri Ək bər ağa Şey-
xü lis la mov, Əd liy yə na zi ri Xə lil 
bəy Xas məm mə dov, Ti ca rət və 
Sə na ye na zi ri Məm məd Yu sif 
Cə fə rov, Döv lət Nə za rə ti na zi ri 
Ca mo bəy Ha cıns ki ol du.

Ma yın 30-da Mü vəq qə ti hö-
ku mə tin baş çı sı F.Xoys ki müs-
tə qil Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti nin ya ra dıl ma sı haq qın da 
mə lu ma tı ra dio-te leq rafl  a xa ri ci 
döv lət lə rin baş çı la rı na bil dir di. 
Azər bay can bü tün Şərq alə min də 
ilk də fə ola raq, de mok ra tik res-
pub li ka ida rə üsu lu nu bər qə rar 
et di. XIX əs rin əv vəl lə rin də iti ril-
miş mil li döv lət çi lik bər pa edil di. 
Bu, mil lə tin ta le yin də bö yük bir 
ta ri xi ha di sə idi. An caq Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti ya ra dıl-
dıq dan son ra Ba kı XKS nəin ki 
mil li hö ku mə ti ta nı ma dı, hətt  a 
ona qar şı mü ha ri bə də elan et di.

Azər bay ca nın ya ra nan təh lü kə-
dən və tə ni qo ru ya caq, is tiq la liy yə-
ti da vam et di rə cək hər bi gü cü yox 
idi. Çün ki il lər bo yu Ru si ya nın ta-
be li yin də ya şa yan türk lə rin el mi, 
mə də ni, iq ti sa di və hər bi sa hə də 
in ki şaf et mə lə ri nə qəs dən ma ne çi lik 
tö rə dil miş di. Çar Ru si ya sı türk lə ri 
hər bi xid mə tə ça ğır ma mış, on la ra 
si lah ver mə yə rək uzun il lər hərb pe-
şə sin dən uzaq laş dır mış dı. Hər bi sa-
hə də və ziy yət be lə ikən, döv lət ida-
rə çi li yi və rəh bər lik dən də türk lər 
müm kün qə dər uzaq laş dı rıl mış dı-
lar. Bu nun mü qa bi lin də isə, er mə ni 
və gür cü lər hər bi xid mə tə ça ğı rı lır, 
bu sa hə də in ki şaf et di ri lir di lər.

So vet Ru si ya sı nın Qaf qaz da föv-
qə la də və ziy yət ko mis sa rı olan 
er mə ni Şaum ya nın təh ri ki ilə er-
mə ni lər Mart soy qı rı mın dan son ra 
da Qa ra bağ da və Gən cə ət ra fın da 
ter ror lar tö rə dib gü nah sız, si lah sız 
əha li ni qət lə ye ti rir di. Şərq və Qərb 
is ti qa mə tin də is ti la ya mə ruz qa lan 
Azər bay can hö ku mə ti Gən cə də 
çox az bir qüv və ilə er mə ni ter ror-
çu la rın dan qo run ma ğa ça lı şır dı.

Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal-
dan yal nız dö yüş qa bi liy yət li mü-
nəz zəm hər bi qüv və lər xi las edə 
bi lər di. Bu ger çək lər qar şı sın da 
Os man lı döv lə tin dən hər bi yar dım 
is tə mək bir məc bu riy yət ha lı nı al-
mış dı. 1918-ci il də Ba tu mi də Ən-
vər pa şa ilə gö rü şən Azər bay can 
nü ma yən də he yə ti hər bi yar dım 
üçün ona mü ra ciət et di və Ən vər 
Pa şa yar dım olu na ca ğı na söz ver di.

29 de kabr, 1917-ci il də VI Or-
du ko man da nı Xə lil Pa şa ilə gö-
rü şən avst ri ya lı bir pol kov nik-
ley te nant hər bi əmə liy yat üçün 
Qaf qaz da kı və ziy yə tin çox əl-
ve riş li ol du ğu nu bil dir di. İs tan-
bul da Ən vər Pa şa ilə də gö rü şən 
za bi tin da nış dıq la rı Ən vər pa şa-
nı çox tə sir lən dir miş di. Be lə ki, 
onun 16 fev ral, 1918-ci il də Xə lil 
Pa şa ya vur du ğu te leq ram da de-
yi lir di: “Gö rüş dü yüm avst ri ya-
lı za bi tin Ba kı nın və ziy yə ti ilə 
bağ lı ver di yi mə lu mat la ra gö rə, 
azə ri türk lə ri nin düş mə nə qar şı 
dö yüş mək is tə yi nin ol du ğu na 
rəğ mən, an caq on la rı təş ki lat lan-
dı ra caq və ida rə edə cək hərb çi 
li der lə rin ol ma dı ğın dan hə rə kət 
edə bil mə dik lə ri qə naətin də-
yəm”.

Ən vər Pa şa Azər bay can da hə-
ya ta ke çir mək is tə di yi əmə liy yat 
ba rə də iki ya xın ada mı na tap şı-
rıq ver di. Bun lar dan bi ri əmi si 
Xə lil Pa şa, di gə ri isə ögey qar-
da şı, pol kov nik-ley te nant Nu ru 
bəy idi.

Xə lil Pa şa və zi fə dən is te fa ve-
rən Şərq or du la rı qru pu na ko-
man dan tə yin olun muş du. Ən-
vər Pa şa Azər bay ca nı iş ğal dan 
xi las et mək məq sə di lə qur maq 
is tə di yi Qaf qaz İs lam Or du su 
ko man dan lı ğı na Nu ru bə yi tə-
yin et di. Bu məq səd lə Nu ru bə-
yə dər hal ge ne ral rüt bə si ve ril di. 
Ey ni za man da, Sul tan V Meh met 
Rə şad tə rə fi n dən ona Qaf qaz 
İs lam Or du su nun ko man da-

nı ol ma sı və Qaf qaz da sul ta nın 
adın dan si ya si fəaliy yət lər apa ra 
bi lə cə yi haq qın da bir fər man da 
ve ril di.

Nu ru Pa şa 25 mart, 1918-ci il-
də 20 za bit lə bir gə Mo su la gəl di. 
Mo sul da olar kən, türk lə rə qar şı 
Ba kı da er mə ni lə rin vəh şi lik lər 
tö rət di yi ba rə də hə yə can lı xə-
bər lər gə lir di. Ar tıq Azər bay-
can da kı və ziy yət Türk or du sun-
dan çe vik hə rə kət et mə yi tə ləb 
edir di. Türk or du su nun Azər-
bay can tor paq la rı nı xi las et mək 
məq sə di ilə gə li şi nin qar şı sı nı 
al ma ğa ça lı şan Ba kı XKS Le-
ni nin gös tə ri şi ilə iyu nun 6-da 
Gür cüs tan hö ku mə ti nin baş çı sı 
N.Jor da ni ya ya mək tub la et di yi 
mü ra ciətin də türk lə ri Gür cüs-
tan əra zi sin dən Azər bay ca na 
bu rax ma ma ğı xa hiş edir, əvə-
zin də isə So vet Ru si ya sı nın Gür-
cüs ta nın mux ta riy yə ti ni ta nı ya-
ca ğı nı vəd edir di.

Türk or du su nun Gən cə yə gə li-
şi nin qar şı sı nı ala bil mə yən Gür-
cüs tan hö ku mə ti Azər bay can 
Mil li Şu ra sı na qar şı mü na si bə ti-
ni də yiş di. Gür cüs tan hö ku mə-
ti nin tə lə bi ilə 1918-ci il, iyu nun 
16-da Azər bay can Mil li Şu ra sı və 
hö ku mə ti Gən cə yə kö çü rül dü.

Nu ru Pa şa isə bir qrup za bit lə 
bə ra bər 8 ap rel, 1918-ci il də ar-
tıq Mo sul dan Gən cə yə yo la düş-
müş dü.
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Azər bay can tor paq la rı na da xil 
olar kən xalq tə rə fi n dən se vinc 
və coş qu ilə qar şı la nan Nu ru 
Pa şa 25 may, 1918-ci il ta ri xin də 
Gən cə yə gəl di. 1918-ci il, iyu nun 
15-də isə Mo sul da kı VI Or du qə-
rar ga hın dan Qaf qaz İs lam Or du-
su nun qu rul ma sı na kö mək məq-
sə di lə 149 za bit, 488 ça vuş, gi zir, 
əs gər gön də ril di. La kin Gən cə də 
Nu ru Pa şa nın ye ni hö ku mə tə 
eti mad sız lıq gös tər mə si ilə əla-
qə dar ola raq, ka bi net böh ra nı ya-
ran dı, Azər bay ca nın müs tə qil li yi 
təh lü kə al tı na düş dü.

Gər gin da nı şıq lar dan son ra 
türk ko man dan lı ğı Mil li Şu ra tə-
rə fi n dən ye ni hö ku mət ka bi ne ti-
nin təş kil olun ma sı na, Mil li Şu ra-
nın isə sə la hiy yət lə ri ni ye ni təş kil 
olun muş hö ku mə tə ver mək lə 
özü nü bu rax ma sı na ra zı lıq ver di. 
İyu nun 17-də F.Xoys ki nin baş çı-
lıq et di yi ikin ci hö ku mət ka bi ne ti 
ya ra dıl dı. 12 nə fər dən iba rət olan 
hö ku mət ka bi ne ti nə əv vəl ki hö-
ku mə tin al tı üz vü və al tı ye ni na-
zir da xil ol du. On lar dan F.Xoys-
ki Na zir lər Şu ra sı nın səd ri və 
Əd liy yə na zi ri, Məm məd hə sən 
Ha cıns ki Xa ri ci iş lər na zi ri (mü-
vəq qə ti ola raq döv lət mü fətt  i şi), 

Xu da dat bəy Mə li kas la nov Yol lar 
na zi ri (mü vəq qə ti ola raq poçt və 
te leq raf na zi ri), Xos rov Pa şa Sul-
ta nov Əkin çi lik na zi ri, Nə sib bəy 
Yu sifb  əy li Xalq maari fi  və Di ni 
eti qad na zi ri, Ağa Aşu rov Ti ca-
rət və sə na ye na zi ri (mü vəq qə ti 
ola raq ər zaq na zi ri), Xu da dat bəy 
Rə fi  bəy li isə Sə hiy yə və Hi ma yə-
dar lıq na zi ri tə yin olun du.

Be lə lik lə, “İyun böh ra nı” Mil-
li Şu ra nın fəaliy yə ti nin mü vəq-
qə ti ola raq da yan dı rıl ma sı ilə 
nə ti cə lən di. Bu nun la Azər bay-
ca nın döv lət müs tə qil li yi qo ru-
nub sax la nıl dı. Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin xa ri ci si ya sət-
də ilk uğur lu ad dı mı isə 1918-ci 
il, iyu nun 4-də Tür ki yə ilə sülh 
və dost luq mü qa vi lə si nin im za-
lan ma sı ol du.

Azər bay can hö ku mə ti nin qar-
şı sın da du ran ən mü hüm və zi-
fə lər dən bi ri Ba kı nı er mə ni-bol-
şe vik zül mün dən azad et mək 
və Azər bay ca nın əra zi bü töv lü-
yü nü bər pa et mək idi. Bu məq-
səd lə, ya ran mış gər gin və ziy-
yə ti nə zə rə alan hö ku mət iyun 
ayı nın 19-da bü tün Azər bay can 
əra zi sin də hər bi və ziy yət elan 
et di. Nu ru Pa şa Gən cə də ol du ğu 
müd dət də öz hər bi qə rar ga hı nı 
qu rub Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti nin is tiq la liy yə ti ni qo-
ru yub sax la maq üçün əmə li ad-
dım lar at ma ğa baş la dı.

Azər bay ca nın hər tə rə fi n də 
türk lər lə er mə ni lər ara sın da kı 
möv cud gər gin lik Gən cə də də hiss 
edi lir di. Şə hə rin qərb his sə sin də 
türk lər, şərq his sə sin də isə er mə ni-
lər ya şa yır dı. Şə hə rin iki tə rə fi  ara-
sın da kı əla qə lər kə sil miş di. Gən cə 
ça yı er mə ni lər və türk lər ara sın da 
sər həd ro lu nu oy na yır dı.

Nu ru Pa şa Gən cə er mə ni lə ri ni 
itaət al tı na al maq üçün on la rın si-
lah la rı nı top la maq əm ri ni ver miş di. 
An caq er mə ni lər si lah la rı nı ver mək 
is tə mir di lər. On la rın mü qa vi mə ti ni 
an caq güc tət bi qi ilə qır maq olar-
dı. Bu na isə im kan yox idi. V Qaf-
qaz di vi zi ya sı nın Gən cə yə gəl mə si 
göz lə ni lir di. Ma yor Zeh ni bə yin 
ko man dan lı ğın da kı II sü va ri ala yı 6 
iyun, ma yor Cə mil Ca hid bə yin ko-
man dan lı ğın da kı IX Qaf qaz ala yı 
10 iyun gü nü Gən cə yə da xil ol du. 
Bu iki alay dan iba rət bir li yə “Gən cə 
qar ni zo nu” adı ve ril di.

Gən cə qar ni zo nu 11 iyun da er-
mə ni lə rin si lah la rı nı top la maq, 
on la rı itaət al tı na al maq məq sə-
di lə hə rə kə tə baş la dı. Bu vaxt ön 
dəs tə dən ay rı la raq er mə ni lə rə 
əsir dü şən 15 pi ya da sü va ri əs gər 
er mə ni lər tə rə fi n dən par ça-par-
ça doğ ra na raq şə hid edil miş di.

Qaf qaz İs lam Or du su ilk şə hid-
lə ri ni Gən cə şə hə rin də ver di. 
Möh tə şəm dəfn mə ra si min dən 
son ra şə hid lə rin cə na zə si şə hə-
rin Cü mə məs ci di nin hə yə tin də 
tor pa ğa tap şı rıl dı. Nu ru Pa şa er-
mə ni lə rin qan tö kül mə dən təs-
lim ol ma sı nı tə ləb edən bir mək-
tub gön dər miş və on la rın can 
və mal to xu nul maz lı ğı nın türk 
or du su tə rə fi n dən qo ru na ca ğı-
nı bil dir miş di. An caq er mə ni lər 
mü qa vi mət dən əl çək mə di lər.

Nə ha yət, Nu ru Pa şa nın əm ri 
ilə top la rın kö mə yi ilə mü ha si-
rə hal qa sı da ral dıl dı. 12 iyun da 
mü qa vi mə tin mə na sız ol du ğu-
nu gö rən er mə ni lər si lah la rı nı 
təh vil ver mək lə təs lim ol du lar. 
Qaf qaz İs lam Or du su ko man da-
nı Nu ru Pa şa er mə ni lə rin si lah-
la rı nın alın ma sı əmə liy ya tın da 
qan tö kül mə si nə müm kün qə-
dər yol ver mə mə yə ça lış dı.

An caq Ba kı XKS öz fəaliy yə ti 
ilə Qaf qaz da mü rək kəb si ya si və-
ziy yə ti da ha da kəs kin ləş di rə rək 
“ Və tən daş mü ha ri bə si ni ” ye ni-
dən alov lan dır dı. Ba kı So ve ti nin 
hər bi və də niz iş lə ri üz rə ko mis-
sa rı T.Kor qa nov iyu nun 6-da 
Gən cə üzə ri nə yü rüş əm ri ver di.

Ümu miy yət lə, kom mu na döv-
rün də, de mək olar ki, bü tün si-
ya si və iq ti sa di mə sə lə lər yal nız 
si lah gü cü nə həll edi lir di.

Ba kı XKS-nin Gən cə üzə ri nə 
yü rü şü nün məq sə di türk hər bi 
dəs tə lə ri top la na na qə dər Azər-
bay can is tiq la liy yə ti nin be şi yi 
olan Gən cə ni da ğıt maq idi. 

İyun ayı nın 12-də S.Şaum yan 
te leq raf va si tə si lə Le ni nə və Sta li-
nə Ba kı hər bi his sə lə ri nin Gən cə yə 
hü cu mu ba rə də mə lu mat ver di.

Gən cə üzə ri nə hü cum la bağ-
lı azər bay can lı la ra qar şı soy qı rı-
mı mü ha ri bə si qə za lar da ye ni dən 
tək rar ol ma ğa baş la dı. Hər bi əmə-
liy yat la rın get di yi əra zi lər də mü-
səl man əha li ye ni ta lan la ra mə ruz 
qal ma ğa baş la dı. Bu, Ba kı So ve ti 
or du su əs gər lə ri nin 70 faizi nin, za-
bit he yə ti nin isə bü tün lük lə er mə-
ni lər dən iba rət ol ma sı ilə bağ lı idi.

Məhz bu nun nə ti cə si idi ki, 
Gən cə üzə ri nə yü rüş yol bo yu 
er mə ni əs gər lə ri nin mü səl man 
əha li yə qar şı qa rət çi lik və zo-
ra kı lı ğı ilə mü şa yiət olu nur du. 
Bu na gö rə də, Azər bay can kənd-
lə ri nin əha li si on la ra yax şı mü-
na si bət bəs lə mir, öz din qar daş-
la rı nı – türk lə ri göz lə yir di lər. 

V Qaf qaz Di vi zi ya sı nın ta ma mı-
nın cəb hə yə çat dı ğı bir dövr də rus-
er mə ni qüv və lə ri iyun ayı nın 10-da 
Cə nu bi-Qaf qaz də mir yo lu xətt  i bo-
yun ca hü cu ma ke çə rək, Ha cı qa bul - 
Kür də mir – Mü süs lü is ti qa mə tin də 
irə li lə di lər. İyun ayı nın 12-də Kür-
də mir iş ğal olun du. Bol şe vik lə rin 
Qaf qaz İs lam Or du su nun yer ləş di-
yi Gən cə nin 150 ki lo metr li yin də ki 
Göy çay qə sə bə si nə qə dər irə li lə-
mə si bö yük bir təh lü kə ya rat mış dı. 
Şi mal yo lu ilə Göy ça ya ya xın la şan 
bol şe vik rus və er mə ni qüv və lə ri 
keç dik lə ri er mə ni ya şa yış mən tə qə-
lə rin dən də can lı qüv və top la ya raq 
28-30 min lik bir or du ya çev ril miş di. 
Qey ri-bə ra bər dö yüş də 29-cu türk 
ta bu ru ilə üz-üzə gə lən düş mən 
bu ta bu run 200 əs gə ri ni şə hid et di. 
İs lam Or du su nun ko man dan lı ğı 
bol şe vik lə rə qar şı əsas hü cu mu 28 
iyun ta ri xin də baş la ma ğı qə rar laş-
dır mış , bu ta ri xə ki mi top la na bi lən 
sü va ri və pi ya da kö mək çi bir lik lər 
cəb hə yə cəlb edil miş , V Qaf qaz Di-
vi zi ya sı nın ar xa da qa lan bir lik lə ri 
Göy ça ya ça ta raq hü cum üçün si lah 
və sur sat tə mi na tı apar mış dı. 28 və 
29 iyun da dö yüş lər, xü su si lə sə hər 
və ax şam vax tı bü tün şid də ti lə da-
vam et di. An caq bu böl gə də ha va-
nın hə ra rə ti nin yük sək ol ma sı hər 
iki tə rə fi  gü nor ta vax tı dö yü şə ara 
ver mə yə məc bur et di. Su suz luq isə 
son həd də çat mış dı.

30 iyun gü nü V Qaf qaz di vi zi-
ya sı nın sol cəb hə si bo yun ca er-
mə ni mən tə qə lə rin dən irə li lə yən 
bol şe vik qüv və lə ri, di vi zi ya nın ar-
xa sın da qal mış Göy çay qə sə bə si-
nə sə hə rə ya xın bas qın edə rək çox 
təh lü kə li bir və ziy yət ya rat mış dı. 
Dər hal eh ti yat da olan əs gər lər dən 
kö mək çi qüv və təş kil edi lə rək, 
ma yor Əh məd Həm di bə yin ko-
man dan lı ğı al tın da Göy ça ya cəlb 
olun muş du. Ey ni za man da, Gən-
cə də olan 25-ci ta bur ilə Göy çay 
ya xın lı ğın da -- Qa ra mər yəm də ki 
və Ağ daş da kı bir lik lə rin bir qis mi 
də Göy ça ya gön də ril di.

La zı mı qüv və top lan dıq dan 
son ra top və pu lem yot la rın kö-
mə yi ilə hü cu ma ke çən türk 
qo şun la rı düş mə ni mü ha si rə yə 
al dı və bol şe vik lə rin şi mal dan 
irə li lə yən bu qa na dı nın bö yük 
bir his sə si ni məhv et di. 

Göy çay məğ lu biy yə tin dən son-
ra Qa ra mər yə mə çə kil mə yə ça lı şan 
bol şe vik bir lik lə ri 13-cü Qaf qaz ala-
yı tə rə fi n dən tə qib olu na raq, cəb hə-
də üs tün lü yü ələ ke çi rən V Qaf qaz 
Di vi zi ya sı nın di gər bir lik lə ri nin bir-
gə hü cu mu nə ti cə sin də Qa ra mər-
yəm də də da ya na bil mə di lər.

Be lə lik lə, Göy çay mən tə qə sin də 
er mə ni lə rin itaət al tı na alın ma sın-
dan əla və, Göy çay və Qa ra mər-
yəm əra zi lə ri bol şe vik lər dən tür-
kün al qa nı ilə tə miz lən di.

Gö rün dü yü ki mi, V Qaf qaz Di-
vi zi ya sı nın Gən cə yə çat dıq dan 
dər hal son ra Göy ça yın ya xın lı ğı-
na qə dər irə li lə yən bol şe vik lə rə 
qar şı cəb hə xətt  i ni tut ma sı tə min 
edil miş di. Bu ağır şərt lər al tın da V 
Qaf qaz Di vi zi ya sı nın Azər bay ca na 
gön də ril mə sin də vaxt it ki si nə yol 
ve ril səy di, bol şe vik lə rin Gən cə ni iş-
ğal et mə lə ri qa çıl maz bir real lıq idi, 
əgər Azər bay ca na Os man lı kö mə yi 
ol ma say dı, bol şe vik lə rin bu əmə-
liy ya tı ilə Ba kı ilə Er mə nis tan ara-
sın da kı ma neə er mə ni lə rin xey ri nə 
bir də fə lik ara dan qal dı rı la bi lər di.

Mah mud MAH MUD ZA DƏ

vəq qə ti ola raq döv lət mü fətt  i şi), ça doğ ra na raq şə hid edil miş di. Gən cə üzə ri nə yü rüş əm ri ver di. la rı nı – türk lə ri göz lə yir di lər. 

Azərbaycan           dövlətçiliyində 
Gəncənin tarixi     rolu



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Hər şey çox məx fi  sax lan dı ğın dan, mən xə-

zi nə dar lı ğın di gər məs lə hət çi lər lə da nı şıq la-
rın dan xə bər dar de yil dim və bu mi sil siz təd-
bir lər də öz ro lu mu qiy mət lən di rə bil mir dim. 
İn di isə bi li rəm ki, bu əmə liy yat EK-lər üçün 
ye ni stan dart la rı müəy yən ləş dir di və im pe ri ya 
ma raq la rı nın ye ri dil mə si sa hə sin də ki ənə nə vi 
ya naş ma lar da in no va tiv al ter na tiv lər ya rat dı. 
Mən həm də bu nu bi li rəm ki, gör dü yüm iş sa-
yə sin də iş lə nib-ha zır la nan sse na ri lə rin ək sə riy-
yə ti son nə ti cə də hə ya ta ke çi ril di və MAİN öz 
mü ka fa tı nı ilk alan lar dan ol du – Səudiy yə Ərə-
bis ta nın da çox sər fə li mü qa vi lə lər qa zan dıq, 
şəx sən mən özüm isə hə min il mü ka fat al dım.

Mə nim işim öl kə nin inf rast ruk tu ru na 
nə həng və sait lə rin in ves ti si ya edil mə si nə-
ti cə sin də mey da na çı xa caq də yi şik lik lə rin 
proq noz laş dı rıl ma sı və in ves ti si ya sse na-
ri lə ri nin plan laş dı rıl ma sı idi. Qı sa sı nı de-
səm, mən dən xa hiş et di lər ki, Səudiy yə 
iq ti sa diy ya tı nın in ki şaf et di ril mə si nin nə-
zər də tu tul du ğu bu pro ses də Ame ri ka la-
yi hə və in şaat şir kət lə ri nin mə nim sə yə cə yi 
yüz mil yon lar la dol lar və saitin əsas lan dı-
rıl ma sı üçün bü tün ya ra dı cı tə xəy yü lü mü 
sə fər bər edim. Mən dən onu da xa hiş et-
di lər ki, bu işı şəx sən özüm, əmək daş la rı-
mın kö mə yi ol ma dan gö rüm. Mən de par-
ta men ti miz dən bir ne çə mər tə bə yu xa rı da, 
ki çik yı ğın caq sa lo nun da yer ləş di ril miş-
dim. İşi min mil li təh lü kə siz lik lə əla qə dar 
ol du ğu nu, MAİN-ə bö yük po ten sial gə lir-
lər gə ti rə cə yi ni də mə nə söy lə miş di lər. 

Mən ba şa dü şür düm ki, əsas hə dəf öl kə-
ni hə mi şə ol du ğu ki mi, heç vaxt çı xa bil mə-
yə cə yi borc gir da bı na sal maq de yil. Bur da 
əsas məq səd Bir ləş miş Ştat la rın xə zi nə sin-
dən çıx mış neft dol lar la rı nın çox bö yük bir 
his sə si ni ge ri qay tar maq dan iba rət idi. Bu 
pro se sin ge di şi 
ər zin də Səudiy yə 
Ərə bis ta nı oyu na da xil 
edil mə li, onun iq ti sa-
diy ya tı bi zim ki ilə elə 
də rin dən çul ğaş ma lı 
idi ki, Qər bə me yil-
lən mə si, bi zə 
sim pa ti ya-
sı və sis-
te  mi  mi  zə 
in teq ra si ya-
sı əbə di lik tə min 
olun sun.

Mən işə baş la yan ki mi 
an la dım ki, Ər-Ri yad kü çə-
lə rin də do la şan ke çi lər sim vo-
lik bir açar dır, səudiy yə li lə rin müasir 
dün ya ya gi ri şi üçün baş lan ğıc nöq tə si-
dir. Bu ke çi lər san ki dil açıb yal va rır dı 
ki, on la rı hə min bu in ki şa fa can atan kral-
lı ğa az-çox la yiq olan baş qa bir şey lə əvəz 
edək. Mən həm də bun dan xə bər dar idim 
ki, OPEK iq ti sad çı la rı neft çı xa ran öl kə lə-
ri inan dır ma ğa ça lı şır lar ki, xam neft dən sə, 
on dan is teh sal olu nan məh sul la rın ix ra cı-
na keç sin lər. On lar öz öl kə lə ri ni neft ema lı 
sə na ye si ni güc lən dir mə yə hə vəs lən di rir, 
nis bə tən ucuz olan xam neft ye ri nə ba ha lı 
neft məh sul la rı nı bü tün dün ya ya sat ma ğın 
baş lı ca məq səd ol du ğu nu söy lə yir di lər.

Bu amil elə bir st ra te gi ya ya yol açır dı ki, 
onu hə ya ta ke çir sək, ha mı uda caq dı. Ke çi-
lər tə bii ki, yal nız bir çı xış nöq tə si idi. Neft 
gə lir lə ri Ame ri ka şir kət lə ri nin in şa et di yi 
ən müasir zi bil top la ma və emal müəs si sə-
si nin ya ra dıl ma sı na yö nəl di lə bi lər di. Elə 
bir müəs si sə qu rul ma lı idi ki, səudiy yə li lər 
onun la haq lı ola raq qü rur la na bil sin lər.

Mən tən-
li yin bir tə rə fi  
olan ke çi lər ba rə-
də fi  kir ləş dim. Am ma 
kral nəs li nin, Xə zi nə dar lı-
ğın və MAİN boss la rı nın gö-
zün də bir uğur for mu lu ki mi gö rü nən ey ni 
mo de li öl kə iq ti sa diy ya tın da kı ta mam baş-
qa sa hə lə rə də tət biq et mək müm kün idi.

Bu for mul va si tə si lə pul lar, xam nef tin 
eks port məh sul la rı na çev ril mə si sa hə sin də 
ix ti sas la şan sə na ye sek to ru na yö nəl di lər di. 
Səh ra lar da tex no park lar la əha tə olun muş 
nə həng neft-kim ya komp leks lə ri in şa edil-
mə liy di. Tə bii ki, bu nun üçün çox güc lü, ne çə 
gi qa vatt  lıq elekt rik stan si ya la rı nın, elekt rik 

xət lə ri nin, şos se yol la rı nın, neft kə mər lə ri-
nin, te le kom mu ni ka si ya və nəq liy yat sis tem-
lə ri nin, təy ya rə mey dan la rı nın, li man la rın, 
xid mət sfe ra sı nın və bü tün tə kər lə ri bir dən 
hər lət mə yə im kan ve rən baş qa inf rast ruk tur 
ele ment lə ri nin in ki şa fı tə min olun ma lı idi.

Biz ümid edə bi lər dik ki, bu plan bü tün 
dün ya da bir təq lid ob yek ti nə çev ril sin. Dün-
ya nı gə zən səudiy yə li lər bi zə məd hiy yə lər 
oxu yar, baş qa öl kə lə rin li der lə ri ni Səudiy yə 
mö cü zə si nə bax ma ğa ça ğı rar, ək sə riy yə ti 

OPEK üz-
vü ol ma yan 

hə min li der lər 
isə ey ni mö cü zə-

ni on lar da da ya-
rat ma ğı mız üçün 

bi zə mü ra ciət edər di-
lər. Biz də işə Dün ya Ban kı nı cəlb 

edər, cür bə cür borc lan dır ma me xa nizm lə-
ri ni işə sa lar dıq. Qlo bal im pe ri ya xey li qa-
za nar dı... 

Bu ide ya lar üzə rin də iş lə yər kən ke-
çi lər ba rə də dü şü nür düm, səudiy yə li 
dip lo ma tın söz lə ri bey nim dən çıx mır-
dı: “Səudiy yə li lə rin qü ru ru on la ra im kan 
ver mir ki, zi bil yı ğış dır maq sə viy yə si nə 
en sin lər”. Bu ifa də ni də fə lər lə, müx tə lif 
kon tekst lər də eşit miş dim. Ay dın gö rü-
nür dü ki, səudiy yə li lər öz adam la rın dan 
qa ra iş də, mə sə lən, sə na ye də, is tə ni lən la-
yi hə də fəh lə ki mi is ti fa də et mək fi k rin də 
de yil lər. Əv və la, on lar say ca çox az idi.

Üs tə lik Səud ailə si öz üzə ri nə be lə bir öh də-
lik gö tür müş dü ki, təəbə lə ri ni fi  zi ki əmək-
lə bağ lı ol ma yan hə yat sə viy yə si ilə tə min 
edə cək. Səudiy yə li lər ida rə edə bi lər di lər, 
am ma sə na ye, in şaat fəh lə si ki mi ça lış ma-
ğa heç me yil li de yil di lər. Odur ki, iş çi qüv-
və si ni onun ucuz ol du ğu, bu na eh ti yac du-
yan baş qa öl kə lər dən id xal et mək la zım idi.
Fəh lə lər im kan dairə sin də di gər Ya xın 
Şərq, ya da is lam öl kə lə rin dən gəl mə li idi. 
Mə sə lən, Mi sir, Fə ləs tin, Pa kis tan və Yə-
mən ki mi öl kə lər dən. 

Bu la yi hə dən müm kün in ki şaf üçün da-
ha bir hiy lə, fı rıl daq, bic lik çıx dı. Fəh lə lə rin 
yer ləş mə si üçün nə həng komp leks lər, ti-
ca rət mər kəz lə ri, xəs tə xa na lar, yan ğın sön-
dür mə və po lis mən tə qə lə ri, su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri, nəq liy yat şə bə kə si 
tə ləb olu na caq dı. Fak ti ki ola raq, səh ra nın 
or ta sın da müasir şə hər lər ya ra dıl ma lı idi. 
Or da həm də tex no lo gi ya la rın in ki şaf et-
di ril mə si üçün mə sə lən, su yu duz suz laş-
dı ran müəs si sə lər, qı sa dal ğa lı sis tem lər, 
sə hiy yə və kom pü ter tex no lo gi ya la rı üz rə 
el mi mər kəz lər yer ləş dir mək la zım idi.

Səudiy yə Ərə bis ta nı, hər bir la yi hə şir kə-
ti nin çin ol muş ar zu su idi – bu nu la yi hə lən-
dir mə və in şaat biz ne sin də olan hər kəs ba şa 
dü şər di. O, ta rix bo yu gö rün mə miş iq ti sa di 
im kan lar ya ra dır dı: qey ri-məh dud re surs la-
ra ma lik, zəif in ki şaf et miş və müasir dün ya-
ya sü rət lə da xil ol maq ar zu su olan bir öl kə.

Eti raf et mə li yəm ki, bu işim dən zövq alır-
dım. Səudiy yə Ərə bis ta nı haq da eti bar lı mə lu-
mat lar nə Bos ton ki tab xa na sın da, nə də baş qa 
yer də var idi – de mə li, bu kon tekst də eko no-
met rik mo del lə rin tət bi qi ni əsas lan dı ran bir 
şey tap maq müm kün ol ma ya caq dı. Əs lin də, 
işin həc mi - bü töv bir mil lə tin əv vəl lər gö rün-
mə miş miq yas da sü rət li və tam trans for ma si-
ya sı - onu nə zər də tu tur du ki, hətt  a be lə mə lu-
mat lar ol sa be lə, bu ra üçün ke çər li sa yıl maz dı.

Am ma kim sə biz dən həc min təh li li ni göz-
lə mir di - ən azın dan, oyu nun bu mər hə lə-
sin də. Mən, sa də cə, öz tə xəy yü lü mü iş lə mə-
yə məc bur et dim və or ta ya kral lı ğın mi sil siz 
gə lə cə yi ni əks et di rən bir mə ru zə qoy dum. 
Elekt rik ener ji si nin bir me qa vatt  ı nın, şos se-
nin bir mi li nin, hər bir fəh lə üçün su tə miz-
lən mə si nin, ka na li za si ya nın, ya şa yış məs-

kən lə ri nin, ər za ğın, 
kom mu nal və sair 

xid mət lə rin də yə ri-
ni təx mi ni he sab la yar kən 
ha va dan gö tür dü yüm 

rə qəm lər dən is ti fa də 
et dim. Nə zər də tut-
du ğum ki mi, mən bu 
sme ta la rı də qiq ləş-
dir mir, heç bir də qiq 
nə ti cə gös tər mir dim. 

Mə nim və zi fəm plan la-
rın sa də cə təs vi ri idi - da ha 

də qi qi, plan la rın özü nü yox, 
on la rı ne cə gör dü yü mü, ya xud 

nə lər edə bi lə cə yi mi zi və bü tün bun lar 
üçün la zım ola caq ma liy yə nin təx mi ni də-
yər lən di ril mə si ni çı xar maq idi.

Hə qi qi hə dəfl  ə ri miz bir an ol sa be lə bey-
nim dən çıx mır dı: Ame ri ka şir kət lə ri nə 
ödə mə lə ri mak si mal laş dır maq və Səudiy-
yə Ərə bis ta nı nı Bir ləş miş Ştat lar dan hər 
mə na da ası lı olan bir öl kə yə çe vir mək. Hə-
min və zi fə lə rin bir-bi ri lə ne cə sıx bağ lan dı-
ğı nı an la maq çə tin de yil di: bü tün la yi hə lər 
daimi mo dern ləş dir mə və xid mət tə ləb 
edir di; bü tün la yi hə lər son də rə cə mü rək-
kəb idi ki, bu da on la rı hə ya ta ke çi rən şir-
kət lə rə məş ğul luq la rı və gə lə cək in ki şaf 
üçün ge niş im kan lar ya ra dır dı.

Öz işi mi irə li apa ran da nə zər də tu tu lan 
hər la yi hə üçün iki si ya hı for ma laş dır ma-
ğa baş la dım: bi ri ic ra olu na caq mü qa vi-
lə lə rin, ikin ci si on la rın xid mət və tə mi nat 
mü qa vi lə lə ri nin si ya hı sı. MAİN, “Bech tel”, 
“Brown amp; Root”, “Hal li bur ton”, “Sto ne 
amp; Webs ter” və Ame ri ka nın bir çox baş-
qa la yi hə və pod rat çı şir kət lə ri onil lik lər 
bo yu qa zanc əl də edə cək di lər.

(Davamı gələn sayımızda)
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

Xə zi nə dar lıq MAİN-i il kin mər hə lə də məs-
lə hət çi ki mi işə cəlb et miş di. Mə ni ça ğı rıb 
de di lər ki, qar şı da gör mə li ol du ğum çox 
mü hüm bir iş var, bü tün öy rə nə cək lə rim, 

edə cək lə rim çox məx fi qal ma lı dır. Mə nim nöq te-
yi-nə zə rim dən bü tün bun lar məx fi əmə liy ya tı da ha 
çox xa tır la dır dı. Əv vəl cə elə bi lir dim ki, MAİN apa rı-
cı məs lə hət çi dir, la kin ora ge dib çı xan dan son ra ba-
şa düş düm ki, biz işə cəlb olun muş çox say lı eks pert 
təş ki lat la rın dan yal nız bi ri yik.

Con Perkins “İqtisadi killerin 
etirafl arı” sənədli romanından

“Səudiyyənin 
pullarını necə 
mənimsədik”

rıl ma sı üçün bü tün ya ra dı cı tə xəy yü lü mü 
sə fər bər edim. Mən dən onu da xa hiş et-
di lər ki, bu işı şəx sən özüm, əmək daş la rı-
mın kö mə yi ol ma dan gö rüm. Mən de par-
ta men ti miz dən bir ne çə mər tə bə yu xa rı da, 
ki çik yı ğın caq sa lo nun da yer ləş di ril miş-
dim. İşi min mil li təh lü kə siz lik lə əla qə dar 
ol du ğu nu, MAİN-ə bö yük po ten sial gə lir-
lər gə ti rə cə yi ni də mə nə söy lə miş di lər. 

Mən ba şa dü şür düm ki, əsas hə dəf öl kə-
ni hə mi şə ol du ğu ki mi, heç vaxt çı xa bil mə-
yə cə yi borc gir da bı na sal maq de yil. Bur da 
əsas məq səd Bir ləş miş Ştat la rın xə zi nə sin-
dən çıx mış neft dol lar la rı nın çox bö yük bir 
his sə si ni ge ri qay tar maq dan iba rət idi. Bu 
pro se sin ge di şi 
ər zin də Səudiy yə 
Ərə bis ta nı oyu na da xil 
edil mə li, onun iq ti sa-
diy ya tı bi zim ki ilə elə 
də rin dən çul ğaş ma lı 
idi ki, Qər bə me yil-
lən mə si, bi zə 
sim pa ti ya-
sı və sis-
te  mi  mi  zə 
in teq ra si ya-
sı əbə di lik tə min 
olun sun.

Mən işə baş la yan ki mi 
an la dım ki, Ər-Ri yad kü çə-
lə rin də do la şan ke çi lər sim vo-
lik bir açar dır, səudiy yə li lə rin müasir 
dün ya ya gi ri şi üçün baş lan ğıc nöq tə si-
dir. Bu ke çi lər san ki dil açıb yal va rır dı 
ki, on la rı hə min bu in ki şa fa can atan kral-
lı ğa az-çox la yiq olan baş qa bir şey lə əvəz 
edək. Mən həm də bun dan xə bər dar idim 
ki, OPEK iq ti sad çı la rı neft çı xa ran öl kə lə-
ri inan dır ma ğa ça lı şır lar ki, xam neft dən sə, 
on dan is teh sal olu nan məh sul la rın ix ra cı-
na keç sin lər. On lar öz öl kə lə ri ni neft ema lı 
sə na ye si ni güc lən dir mə yə hə vəs lən di rir, 

Mən tən-
li yin bir tə rə fi  
olan ke çi lər ba rə-
də fi  kir ləş dim. Am ma 
kral nəs li nin, Xə zi nə dar lı-
ğın və MAİN boss la rı nın gö-

OPEK üz-
vü ol ma yan 

hə min li der lər 
isə ey ni mö cü zə-

ni on lar da da ya-
rat ma ğı mız üçün 

bi zə mü ra ciət edər di-
lər. Biz də işə Dün ya Ban kı nı cəlb 

edər, cür bə cür borc lan dır ma me xa nizm lə-
ri ni işə sa lar dıq. Qlo bal im pe ri ya xey li qa-
za nar dı... 

yer də var idi – de mə li, bu kon tekst də eko no-
met rik mo del lə rin tət bi qi ni əsas lan dı ran bir 
şey tap maq müm kün ol ma ya caq dı. Əs lin də, 
işin həc mi - bü töv bir mil lə tin əv vəl lər gö rün-
mə miş miq yas da sü rət li və tam trans for ma si-
ya sı - onu nə zər də tu tur du ki, hətt  a be lə mə lu-
mat lar ol sa be lə, bu ra üçün ke çər li sa yıl maz dı.

Am ma kim sə biz dən həc min təh li li ni göz-
lə mir di - ən azın dan, oyu nun bu mər hə lə-
sin də. Mən, sa də cə, öz tə xəy yü lü mü iş lə mə-
yə məc bur et dim və or ta ya kral lı ğın mi sil siz 
gə lə cə yi ni əks et di rən bir mə ru zə qoy dum. 
Elekt rik ener ji si nin bir me qa vatt  ı nın, şos se-
nin bir mi li nin, hər bir fəh lə üçün su tə miz-
lən mə si nin, ka na li za si ya nın, ya şa yış məs-

kən lə ri nin, ər za ğın, 
kom mu nal və sair 

xid mət lə rin də yə ri-
ni təx mi ni he sab la yar kən 
ha va dan gö tür dü yüm 

rə qəm lər dən is ti fa də 
et dim. Nə zər də tut-
du ğum ki mi, mən bu 
sme ta la rı də qiq ləş-
dir mir, heç bir də qiq 
nə ti cə gös tər mir dim. 

Mə nim və zi fəm plan la-
rın sa də cə təs vi ri idi - da ha 

də qi qi, plan la rın özü nü yox, 
on la rı ne cə gör dü yü mü, ya xud 

nə lər edə bi lə cə yi mi zi və bü tün bun lar 
üçün la zım ola caq ma liy yə nin təx mi ni də-
yər lən di ril mə si ni çı xar maq idi.

Hə qi qi hə dəfl  ə ri miz bir an ol sa be lə bey-
nim dən çıx mır dı: Ame ri ka şir kət lə ri nə 
ödə mə lə ri mak si mal laş dır maq və Səudiy-
yə Ərə bis ta nı nı Bir ləş miş Ştat lar dan hər 
mə na da ası lı olan bir öl kə yə çe vir mək. Hə-
min və zi fə lə rin bir-bi ri lə ne cə sıx bağ lan dı-
ğı nı an la maq çə tin de yil di: bü tün la yi hə lər 
daimi mo dern ləş dir mə və xid mət tə ləb 
edir di; bü tün la yi hə lər son də rə cə mü rək-
kəb idi ki, bu da on la rı hə ya ta ke çi rən şir-
kət lə rə məş ğul luq la rı və gə lə cək in ki şaf 

Con Perkins
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“Qa çaq Nə bi” mah nı sı na görə 
sür gün

Xa nən də Mu sa Şə kins ki nin oğ lu Ca van şir 
Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si nin da vam et di-
yi ağır gün lər də, 1915-ci il, okt yab rın 17-də 
dün ya ya gəl di. Am ma ailə nin se vin ci uzun 
sür mə di, kör pə nin bir ya şı ol ma mış Türk mə-
nis ta na sür gün mə şəq qə ti ya şa ma lı ol du lar. 
Sə bəb də toy məc lis lə ri nin bi rin də Mu sa nın 
“Qa çaq Nə bi” mah nı sı nı oxu ma sı ol du.

Mu sa Şə kins ki nin ailə si çar hö ku mə ti nin is-
tə yi nə gö rə Aş qa bad da məs kən sal dı. Az keç-
mə di ki, ta ri xin tə kə ri dön dü, çar im pe ri ya sı 
da ğıl dı, müs tə qil döv lət lər ya ran dı, ar dın ca 
da zor gü cü nə So vet ha ki miy yə ti bər qə rar 
edil di. O çə tin il lər də Mu sa ki şi ailə si nin gü-
zə ra nı nı çə tin lik lə də ol sa tə min edir, Aş qa bad 
məc lis lə rin də xalq mah nı la rı mı zı və mu ğam-
la rı mı zı və tən nis gi li ilə oxu yur du.

1932-ci ilin ya yın da bö yük bəs tə ka rı mız 
Üze yir Ha cı bəy li uşaq lıq il lə rin dən ta nı-
dı ğı Mu sa Şə kins ki nin Azər bay ca na də-
vət edil mə si üçün ica zə ala bil di. Xa nən də 
“Şərq kon sert lə ri” proq ra mın da “Ba ya tı-
Şi raz”, “Za bul”, “Ça har gah” mu ğam la rı nı 
ifa et di. On da cə mi 17 ya şı olan Ca van şir 
bir aya qə dər Ba kı da qo naq qal dı, hətt  a 
sür gü nə gön də ri lən də çox ki çik ol du ğun-
dan xa tır la ma dı ğı Şu şa ya da baş çək di...

Ki no dan cəb hə yə
Üze yir bə yin məs lə hə ti və kö mə yi ilə Mu sa 

Şə kins ki nin ailə si Və tə nə qa yıt sa da, Ca van şir 
Aş qa bad da qal maq qə ra rı na gəl di. Sək ki zin ci 
sin fi  bi ti rən dən son ra ki nos tu di ya da iş lə mə-
yə baş la mış dı, ope ra tor kö mək çi si, ope ra tor 
as sis ten ti, ikin ci ope ra tor ki mi sə nət pil lə lə ri-
ni bir-bir qal xır dı. 1935-ci il də Aş qa bad Ki no 
Tex ni ku mu na qə bul ol ma sı ek ran sə nə ti nə 
da ha cid di mü na si bə ti nin nə ti cə si idi. Cə mi 
iki il dən son ra isə tex ni ku mu bi ti rib müs tə-
qil xro ni ka ma te ri al la rı çək mə yə baş la mış dı. 
Onun “Türk mən fi lm”də len tə al dı ğı “So vet 
və tən pər vər lə ri” (1939), “Ci gi tin oğ lu” (1940) 
sə nəd li fi lm lə ri gə lə cək də gənc ki noope ra to-
run da ha bö yük uğur la ra im za ata ca ğın dan 
xə bər ve rir di. Am ma mü ha ri bə ha mı ki mi, 
onun da hə ya tı nın yö nü mü nü də yiş di.

 Şüb hə siz, ki no sə nə ti də mü vəq qə ti ola raq, 
döv rün tə ləb lə ri nə uy ğun şə kil də ye ni dən qu-
ru lur du. Mü ha ri bə nin elə ilk ay la rın da Mər-
kə zi Sə nəd li Film lər Stu di ya sı cəb hə xro ni ka sı 
ya rat maq məq sə di ilə ope ra tor lar qru pu ya rat-
dı. Qru pun tər ki bi nə bü tün mütt  ə fi q res pub-
li ka la rın ki nos tu di ya la rın dan sə nəd li ki no us-
ta la rı da xil edil miş di. On lar dan bi ri də 26 yaş lı 
ki noope ra tor Ca van şir Məm mə dov idi.

 Ça van şir Məm mə dov azər bay can lı lar-
dan iba rət 416-cı Ta qan roq di vi zi ya sı nın 
tər ki bin də Avst ri ya ya qə dər dö yüş yo lu 
keç di, “Qır mı zı ul duz” or de ni nə la yiq gö-
rül dü, onun len tə al dı ğı “416-cı” (1943), 
“Vya na”(1944) sə nəd li fi lm lə ri isə so vet ki-
no sal na mə si nin san bal lı əsər lə ri sı ra sın da 
yer tut du.

Bir da ha Azər bay ca na qayıtmaq 
üçün get di...

1944-cü il də ar tıq çi yin lə rin də ki fa yət qə-
dər hə yat və sə nət təc rü bə si olan gənc ki no 
us ta sı or du dan tər xis olu nub dinc ya ra dı-
cı lıq sa hə si nə qa yıt dı. Onun ilk işi hə min 
il Ba kı ki nos tu di ya sı ilə Mər kə zi sə nəd li 
fi lm lər stu di ya sı nın bir gə çək di yi “Xə zər li-
lər” sə nəd li fi l mi ol du (sse na ri müəl lifl  ə ri 
G. Alek sand rov və N. Bol şa kov). Kol lek tiv 
ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti nin nə ti cə si olan bu 
ek ran əsə ri mü ha ri bə il lə rin də Xə zər do-
nan ma sı nın qəh rə man lı ğın dan, də niz çi lə-
rin və tən pər vər li yin dən bəhs edir di.

1945-ci il də Ba kı ki nos tu di ya sın da re-
jis sor Hü seyn Se yid za də nin len tə al dı-
ğı, So vet Azər bay ca nı nın 25 il li yi nə həsr 
olun muş “Əbə di od lar öl kə si” (sse na ri 
müəl lifl  ə ri İm ran Qa sı mov, Sa bit Rəh man) 
bə dii-sə nəd li fi l min də ope ra tor ki mi ça lış-
dı. Baş ope ra tor Sey ful la Bə də lov, ope ra-
tor lar Vla di mir Ye re me yev, Mir zə Mus ta-
fa yev, Arif Nə ri man bə yov, bəs tə kar To fi q 
Qu li yev lə bir gə işi on dan öt rü əsl ya ra dı cı-
lıq mək tə bi ol du.

Da ha son ra Aş qa ba da qa yı dan Ca van-
şir Məm mə dov “Türk mən fi lm” ki no-
stu di ya sın da ça lış ma ğa baş la dı. Onun 
1947-ci il də len tə al dı ğı “Türk mə nis tan 
göy lə rin də” fi l mi yük sək qiy mət lən di ril di.
Məhz bu nun nə ti cə si idi ki, 1948-ci il də təc-
rü bə li ek ran us ta sı na “Türk mə nis tan SSR-in 
əmək dar in cə sə nət xa di mi” fəx ri adı ve ril di.

Am ma qis mə tin də 
bir da ha Azər bay ca-

na qa yıt maq var mış 
Ca van şi rin. Hə min 

dövr də öl kə nin 
hər ye rin də ol-

du ğu ki mi, Ba kı 
ki nos tu di ya sı 
da ye ni sə-
nəd li və bə-
dii fi lm lə rin 
ç ə  k i  l i  ş i  n ə 
ha zır la şır-
dı...

Ba kı ki nos tu di ya sın da
uğur lu on il

1950-ci il də Ba kı ki nos tu di ya sın da iş lə mə-
yə də vət olu nan Ca van şir Məm mə do vun 
qar şı sın da ge niş ya ra dı cı lıq üfüq lə ri açıl mış-
dı. O, həm kar la rı ilə bir gə  len tə al dı ğı “So vet 
Azər bay ca nı” (Mux tar Da da şov və Əli sətt  ar 
Ata ki şi yev lə, 1950), “Res pub li ka sta dionu” 
(Xan Ba ba yev və baş qa la rı ilə, 1951) fi lm lə-
rin dən son ra, nə ha yət, sər bəst şə kil də “Azər-
bay can zey tu nu” (1951) və “Azər bay can kə-
hər lə ri” (1953) sə nəd li lent lə ri ni çək di.

Şüb hə siz, o döv rün ən bö yük uğur la rın-
dan bi ri gör kəm li sə nəd li ki no us ta sı Ro-
man Kar men lə ya ra dı cı lıq mü na si bət lə ri idi. 
R.Kar men ya zı çı N.Osi po vun 1951-ci il də 
yaz dı ğı “Yed di gə mi ada sı” oçer ki əsa sın da 
sə nəd li fi lm çək mə yə ha zır la şır dı. Sse na ri 
üzə rin də re jis sor la ya na şı, ya zı çı İm ran Qa sı-
mov da iş ti rak edir di. R.Kar men ope ra tor lar 
A.Zen ya gin, S.Me dıns ki, F.Leon to viç (sual tı 
çə ki liş lər üz rə) ilə ya na şı, Ca van şir Məm mə-
do vu da də vət et miş di. Məş hur neft çi Mi xail 
Ka ve roç ki nin baş çı lıq et di yi bri qa da nın dal-
ğa lar la, tə biətin nə həng qüv və lə ri ilə mü ba-
ri zə si və qə lə bə si “Xə zər neft çi lə ri haq qın da 
das tan” (1953) fi l min də ta ma şa çı la ra sərt və 
poetik üs lub la təq dim olu nur du.

Film 1954-cü il də Bey nəl xalq Kann ki-
no fes ti va lın da mün sifl  ər he yə ti nin xü su si 
dip lo mu na la yiq gö rül dü. Bu, so vet ki no su 
ilə ya na şı, Azər bay can ek ran sə nə ti nin də 
bö yük uğu ru he sab olu nur du. 

O il lər də Ca van şir Məm mə dov “Mah nı 
bay ra mı” (1954) ki mi sə nəd li fi lm çək sə 
də, onun bə dii ki no da gör kəm li ek ran us-
ta la rı re jis sor To fi q Ta ğı za də və ope ra tor 
Tey yub Axun dov ilə ya ra dı cı lıq əmək daş-
lı ğı da ma raq lı dır. T.Ta ğı za də nin “Gö-
rüş” (1955) və “Mah nı be lə ya ra nır” (1957) 
fi lm lə rin də T.Axun dov la bir gə Ca van şi rin 

qu ru luş çu-ope ra tor ki mi ça lış ma sı nə qə-
dər cəl be di ci ol sa da, sə nəd li ek ra na olan 
sev gi si ni azal da bil mə di. İki fi lm ara sın da 
çək di yi “Keç mi şin şa hid lə ri” və  “S.M.Ki-
rov adı na kör fəz də” lent lə ri onun ya ra dı cı-
lıq me yi li nin nə ti cə si idi. Tə sa dü fi  de yil ki, 
“S.M.Ki rov adı na kör fəz də” fi l mi 1957-ci 
il də Bey nəl xalq Ve ne si ya ki no fes ti va lın da 
mün sifl  ər he yə ti nin  xü su si dip lo mu na la-
yiq gö rül mək lə, ona da ha bir uğur gə tir di...

Bir da ha Ro man Kar men lə... və 
Və tən dən uzaq lar da

1958-ci il də “Ağ qı zıl us ta sı” və “Tə biətin 
dost la rı” sə nəd li fi lm lə ri ni len tə alan Ca van-
şir Məm mə do vun sə nət ta le yin də sən de mə, 
hə min il bir da ha R.Kar men lə iş lə mək, da ha 
bö yük ya ra dı cı lıq uğu ru qa zan maq var mış...

R.Kar men tam met raj lı “Də niz fa teh lə ri” 
sə nəd li fi l mi nin sse na ri si ni İm ran Qa sı mov la 
bir gə yaz mış, çə ki liş lə ri apar maq üçün ope-
ra tor lar S.Me dıns ki və C.Məm mə do vu də vət 
et miş di. Neft Daş la rın da len tə alı nan hə min 
ek ran əsə ri so vet ki no su nun bö yük uğu ru 
ki mi qə bul olun du. 1959-cu il də Mosk va da 
ke çi ri lən Azər bay can ədə biy ya tı və in cə sə-
nə ti on gün lü yün də nü ma yiş et di ril di, 1960-
cı il də isə hər iki fi l min ya ra dı cı la rı na Le nin 
mü ka fa tı ve ril di, Ca van şir Məm mə dov isə, 
üs tə lik, “Azər bay can SSR-in əmək dar in cə sə-
nət xa di mi” fəx ri adı na la yiq gö rül dü.

Bu, ar tıq onun hə ya tın da ye ni bir döv rün 
baş lan ğı cı idi...

“Azər bay can mə də niy yə ti nin ba ha rı” 
(1959), “Yed diil li yin ön cül lə ri” (S.Ələk-
bə rov la bir gə, 1960), “İlk müj də lər” 
(1960) film lə ri Ca van şir Məm mə do vun 
Ba kı ki nos tu di ya sın da son iş lə ri ol du.  
O, 1960-cı il də Mosk va ya köç dü, ta le yi ni 
Mər kə zi El mi-Küt lə vi Film lər Stu di ya sı 
ilə bağ la dı. 

Am ma Azər bay can möv zu su ya ra dı cı-
lı ğı nın ana xət lə rin dən bi ri ola raq qal dı. 
Onun “Azər bay can el mi“ ( 1969), “Lən kə-
ran” (1970), “La hıc dağ la rın da əks-sə da” 
(1971), Ab şe ron işıq la rı” (1974), “Okt yab-
rın şə fəq lən dir di yi yol” (1977),  “Nax çı-
van” (1979) sə nəd li lent lə ri, elə cə də ya-
ra dı cı la rın dan bi ri ol du ğu “Ki no sə ya hət” 
al ma na xı üçün çək di yi “Za qa ta la etüd lə-
ri”, “Kür bo yun ca”, “Şu şa”, “Ba kı”, “Şa-
ma xı – bu lud lar al tın da şə hər”, “Qo bus-
tan” sü jet lə ri yük sək pe şə kar lıq cə hət dən 
fərq lə nir di.

Ca van şir Məm mə do vun len tə al dı ğı 
fi lm lə rin coğ ra fi  ya sı çox ge niş dir. O, tə-
biət lə tə mas da ol ma ğı, tə bii gö zəl lik lə ri 
ek ra na gə tir mə yi se vir di. Onun “Qum-
lar, göl lər və dağ lar üzə rin dən” (1967), 
“Udo ka nın mis dağ la rı” (1974), “Var şa va” 
(1975), “Ulan-Ba tor (1976), “Şu şens ko ye 
kən di” (1978) sə nəd li, “Ba ku riani”, “Bir il 
Rya zan da” və s. el mi-küt lə vi fi lm lə ri gör-
kəm li ek ran us ta sı nın bu sev gi si ni duy-
ma ğa im kan ve rir.

Ca van şir Məm mə do vun Azər bay can 
sev gi si unu dul ma dı. Gör kəm li ek ran us-
ta sı 1982-ci il də “Azər bay can SSR-in Xalq 
ar tis ti” fəx ri adı na la yiq gö rül dü.

Ca van şir Məm mə dov 1997-ci il də dün-
ya sı nı də yiş di.

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

“Qa çaq Nə bi” mah nı sı na görə 

Okt yab rın 7-də So vet ki no su nun ko-
ri fey lə rin dən bi ri, gör kəm li re jis-
sor-ope ra tor Ca van şir Məm mə-
do vun ana dan ol ma sın dan 100 

il ke çir...
O, döv rü nün ən nü fuz lu mü ka fa tı olan 
Le nin mü ka fa tı na la yiq gö rül müş ye ga-
nə azər bay can lı ek ran us ta sı dır...
Ca van şir Məm mə do vun film lə ri pe şə-
kar lıq sə viy yə si nə gö rə ta ma şa çı lar və 
sə nət şü nas lar tə rə fin dən in di də yük-
sək qiy mət lən di ri lir...
Ba ba sı dab baq Fər had Mə mi (Məm məd) 
Şu şa nın Ha cı yu sif li mə həl lə sin də ya şa yır,  
ailə si nin gü zə ra nı nı elə mə həl lə də ki ki-
çik ema lat xa na sın da gön aşı la maq la tə min 
elə yir di. İlk öv la dı Mu sa (1893) baş-
qa yol seç miş, az müd dət-
də xa nən də ki mi şöh rət 
qa zan mış dı; tar zən Mə-
şə di Cə mil Əmi rov və 
ka man ça çı Bö yük-
ki şi ilə üç lük ya-
rat mış dı lar, tez-
tez Şu şa nın və 
Q a  r a  b a  ğ ı n 
toy məc-
l i s  l ə  r i n -
də iş ti rak 
edir di lər.

“Qa çaq Nə bi” mah nı sı na görə 

rov adı na kör fəz də” lent lə ri onun ya ra dı cı-
lıq me yi li nin nə ti cə si idi. Tə sa dü fi  de yil ki, 

il də Bey nəl xalq Ve ne si ya ki no fes ti va lın da 
mün sifl  ər he yə ti nin  xü su si dip lo mu na la-
yiq gö rül mək lə, ona da ha bir uğur gə tir di...

hə min il bir da ha R.Kar men lə iş lə mək, da ha 
bö yük ya ra dı cı lıq uğu ru qa zan maq var mış...

“Qa çaq Nə bi” mah nı sı na görə 

kt yab rın 7-də So vet ki no su nun ko-
ri fey lə rin dən bi ri, gör kəm li re jis-
sor-ope ra tor Ca van şir Məm mə-
do vun ana dan ol ma sın dan 100 

O, döv rü nün ən nü fuz lu mü ka fa tı olan 
Le nin mü ka fa tı na la yiq gö rül müş ye ga-
nə azər bay can lı ek ran us ta sı dır...
Ca van şir Məm mə do vun film lə ri pe şə-
kar lıq sə viy yə si nə gö rə ta ma şa çı lar və 
sə nət şü nas lar tə rə fin dən in di də yük-
sək qiy mət lən di ri lir...
Ba ba sı dab baq Fər had Mə mi (Məm məd) 
Şu şa nın Ha cı yu sif li mə həl lə sin də ya şa yır,  
ailə si nin gü zə ra nı nı elə mə həl lə də ki ki-
çik ema lat xa na sın da gön aşı la maq la tə min 
elə yir di. İlk öv la dı Mu sa (1893) baş-
qa yol seç miş, az müd dət-
də xa nən də ki mi şöh rət 
qa zan mış dı; tar zən Mə-
şə di Cə mil Əmi rov və 
ka man ça çı Bö yük-
ki şi ilə üç lük ya-
rat mış dı lar, tez-
tez Şu şa nın və 
Q a  r a  b a  ğ ı n 

Am ma qis mə tin də 
bir da ha Azər bay ca-

na qa yıt maq var mış 
Ca van şi rin. Hə min 

dövr də öl kə nin 
hər ye rin də ol-

du ğu ki mi, Ba kı 
ki nos tu di ya sı 
da ye ni sə-
nəd li və bə-
dii fi lm lə rin 
ç ə  k i  l i  ş i  n ə 
ha zır la şır-
dı...

kt yab rın 7-də So vet ki no su nun ko-
ri fey lə rin dən bi ri, gör kəm li re jis-
sor-ope ra tor Ca van şir Məm mə-
do vun ana dan ol ma sın dan 100 

O, döv rü nün ən nü fuz lu mü ka fa tı olan 
Le nin mü ka fa tı na la yiq gö rül müş ye ga-
nə azər bay can lı ek ran us ta sı dır...
Ca van şir Məm mə do vun film lə ri pe şə-
kar lıq sə viy yə si nə gö rə ta ma şa çı lar və 
sə nət şü nas lar tə rə fin dən in di də yük-
sək qiy mət lən di ri lir...
Ba ba sı dab baq Fər had Mə mi (Məm məd) 
Şu şa nın Ha cı yu sif li mə həl lə sin də ya şa yır,  
ailə si nin gü zə ra nı nı elə mə həl lə də ki ki-
çik ema lat xa na sın da gön aşı la maq la tə min 
elə yir di. İlk öv la dı Mu sa (1893) baş-
qa yol seç miş, az müd dət-
də xa nən də ki mi şöh rət 
qa zan mış dı; tar zən Mə-
şə di Cə mil Əmi rov və 
ka man ça çı Bö yük-
ki şi ilə üç lük ya-
rat mış dı lar, tez-
tez Şu şa nın və 

 Ça van şir Məm mə dov azər bay can lı lar-
dan iba rət 416-cı Ta qan roq di vi zi ya sı nın Ba kı ki nos tu di ya sın da

nət xa di mi” fəx ri adı na la yiq gö rül dü.

Bu, ar tıq onun hə ya tın da ye ni bir döv rün 

Kamerası ilə tarixi 
sənədləşdirən ustad



Ne cə de yər lər, hər ada mın bir şey dən 
xo şu gə lir. 

Mən də iki il olar dı ki, te le fon də li si 
idim. Evə te le fon çək dir mək hə və si bü-
tün plan la rı mı alt-üst elə miş di.

De səm ki, hətt  a bu ar zu ev lən mək 
mə sə lə mi də tə xi rə sal mış dı, ina nın. 
Fi kir lə şir dim ki, te le fo num ol sa, da ha 
mə nə za val yox du.

O ki qal dı ev lən mək, yə qin ki, bu mə-
sə lə nə qə dər çə tin ol sa da, te le fon çək-
dir mək dən asan olar.

Hə lə in di yə dək bir ki şi yə zaqs da de-
yən ol ma yıb ki, “siz tex ni ki sə bəb lə rə 
gö rə ev lə nə bil məz si niz”.

Ba şı nı zı nə ağ rı dım, nə ha yət, bir gün 
ar zu ma çat dım. Us ta te le fo nu da nış-
maq xətt  i nə qo şub ge dən ki mi dəs tə yi 
gö tür düm.

Mən dən ol say dı, hər ye rə zəng ça lıb 
car çə kər dim ki, te le fo num var! Am-
ma tərs ki mi ha ça lış dım, bir də nə də 
te le fon nöm rə si ya dı ma sa la bil mə-
dim.

Dəs tə yi ye ri nə qo yub ra hat lıq la şam 
elə dim və be lə qə ra ra gəl dim ki, bir ba-
la ca din cə lim, ca nı mın ağ rı sı çıx sın.

Sö zün dü zü, bu vax ta qə dən mən çi-
mir al ma ğın ləz zə ti ni bil mir dim. Tax-
tın üs tü nə uza nan ki mi elə bil dim ki, 
mə ni be şik də yır ğa la yır lar, kir pik lə rim 
çox dan bə ri bir-bi ri nin həs rə tin də olan 
dost lar ki mi qo vuş du lar.

Yu xu da gör düm ki… Yə qin, fi  kir lə-
şə cək si niz, bu iki da şın ara sın da nə yu-
xu?! Mə nim ye rim də ol say dı nız, əl bət-
tə, be lə de məz di niz. Yu xu da bəd hey bət 
bir te le fon gör düm.

Bə li, bə li, te le fon! O qə dər nə həng idi 
ki, onu güc lə ta nı ya bil dim. Zən gi nin 
sə si alə mi bü rü müş dü.

Qu laq la rı mı tı xa dım, səs kə sil mə di 
ki, kə sil mə di. Yu xu dan hövl nak ayıl-
dım, ayı lan ki mi də yu xum çıx dı.

Mi zin üs tün də ki te le fon elə çı ğı rır dı 
ki, uzaq dan ba xan ol say dı, de yər di, yə-
qin, bu ya zı ğın ay lar la haq qı ve ril mir. 

Heç bil mi rəm dəs tə yi nə vaxt qa pıb qu-
la ğı ma ya pış dır dım.

- Bə li!
- Qu quş, sə nə qur ban olum! Nə olar, 

bu də fə də sən gəl!
- Ba ğış la yın, siz ha ra zəng…
- Kim sə cır sə si ilə qu la ğı ma çı ğır dı, 

elə bil bə də ni mə elekt rik cə rə ya nı bu-
rax dı lar.

- Və tən daş, ma ne ol ma, qoy işi mi zi 
gö rək! Alo, alo..

- Hi… hi…
- Axı siz ha ra zəng?..
- Sə nə nə var?
- Ne cə yə ni… Mən bil mə yim ki…
- Ə ki şi, mə də niy yə tin ol sun, çıx te le-

fon dan ba yı ra!
Dəs tə yi ye ri nə qo yub, özü mü tax tın 

üs tü nə sal dım. Mə nə elə gəl di ki, te le-
fon zən gi nin üs tü nə otur dum. Çün ki 
otur ma ğım la te le fo nun ha ray sal ma ğı 
bir ol du. Re zin ki mi dik atıl dım.

- Alo!
- Zi vul ya nı, zəh mət ol ma sa.
- Zi vul ya kim dir?

- Hi… hi… ya zıq Zi-
vul ya de yir di ki, atam-
da ya man yu mor var, 
inan mır dım.

- Ba cı, siz…
- Xa hiş elə yi rəm, 

qı zı nı zı bir də qi qə…
- Nə qız? Mə ni 

na ra hat elə mə yin. 
Mən ev lən mi şəm ki, 
qı zım da ola?

- Siz ki, bu mə də-
niy yə tin sa hi bi si niz, 
heç inan mı ram ki, 
ev lə nə si niz!..

- Bu ra bax.
- Dud… dud… dud.

Di şim ba ğır sa ğı mı 
kə sə-kə sə dəs tə yi ye ri-

nə qoy dum. Miz dən ye-
ni cə ara lan mış dım ki, 

te le fon ələ öy rən miş 
ça ğa ki mi ota ğı 

ba şı na gö-
tür dü…

- Alo!
- Sax la mı şam, tez gəl apar!
- Nə yi?
- Sən de yən qar ni tu ru.
- Qar ni tur nə dir?
- Mən ölüm, za ra fa tı boş la, özün də 

tez gəl, min göz ba xır.
- Ay yol daş!..
- Dud… dud… dud…
Dəs tə yə elə tərs-tərs bax dım ki, di li 

ol say dı, bəl kə mə nə ağır bir söz də de-
yər di. Hə, nə ba şı nı zı ağ rı dım, tax tın 
üs tün də ye ni cə ye ri mi ra hat la mış dım 
ki, te le fon bir də zəng çal dı. Öz-özü mə 
– dur ma ya ca ğam, - de dim. Am ma bu 
zəng o bi ri zəng lə rə ox şa mır dı. Ar dı-
ara sı kə sil mə dən ça lır dı. Əla cım kə sil-
di, ye nə aya ğa qalx dım.

- Alo!!!
- Zınq, zınq… zınq…
- Alo?!
- Tbi li si ni qo şu ram. Alo, Tbi li si! Da-

nı şın, Tbi li si!
Qu laq la rı ma inan ma dım. Da yan gö-

rüm… Yox ca nım, bu ola bil məz. Bəl-
kə… yox, bu da ola bil məz…

- Alo, Tbi li si ni qo şu ram. Da nı şın, və-
tən daş!

- Alo, alo, alo!!!
- Və tən daş, im kan ve rin, nə alo-alo 

sal mı sı nız?! Tbi li si, Ti bi li si, alo, Tbi li-
si!..

Və tən daş, dəs tə yi ye ri nə qo yun!
Dəs tə yi qoy ma ğım la tə zə dən gö tür-

mə yim bir ol du.
- Bə li!
- Zəh ri mar bə li, dərd bə li! İn di mən 

bil dim, sən ni yə bi zi gə ti rib bu ra at mı-
san. Bir cə onu gör mə yə cək sən, cü vəl la-
ğı!

- Alo, alo!!!
- Qu laq as, alo-alo sal ma, vic dan sız!
- Ba cı, siz ha ra zəng ça lır sı nız?
- Öz xa ra ba ma!
- Siz axı baş qa ye rə düş mü sü nüz!..
De yə sən, bu ax şam mə nim ki dan la-

maq dan gə lib.
- Zınq… zınq.
- Alo!
- İki ma şın əla tax ta gön dər dim ba ğı-

nı za.
- Bu ra bax!
- Ar xa yın olun. Bu rüb də xey li qə-

naəti miz var, sa bah da fəh lə gön də rə-
rəm, qoy ho vu zu qur tar sın lar, son ra...

Te le fon dəs tə yi ni hirs lə ye ri nə qoy-
dum. Am ma, de yə sən, ye ri na ra hat ol-
du, heç əli mi on dan ayır ma mış bir ağız 
zin gil də di.

- Alo!!!
- De yə sən, ba yaq ad boy ol du. Ya dım-

dan çıx dı so ru şam. Rüb lük pla nın 3-4 
faizi kə sir də qa lır, ye nə pla nı gir də lə-
yək, ya ne cə?

De mə li, be lə… Bun dan son ra mə-
nim işim-pe şəm yan lış zəng lə rə ca vab 
ver mək ola caq?! Gö züm ya zı sto lu-
nun üs tün də ki sa na to ri ya və rə qə si nə 
sa ta şan da se vin dim ki, heç ol maz sa 
bir ay bu te le fon zəng lə ri ni eşit mə yə-
cə yəm.

- Zınq…
- Nə var, nə is tə yir si niz?
- Val lah, bi zi öl dür sə niz də haq qı nız 

var. Heç cür müm kün elə yə bil mə dik. 
Ku ror ta nə vaxt ge dir si niz?

- İki gün dən son ra.
- Söz ve ri rəm ki, xə ca lə ti niz dən te leq-

rafl  a çı xım. Bir həf tə yə ça tar.
- Nə ça tar?
- Haq qı nız… Ötür mə yə gə lə cək dim, 

am ma qorx dum, söz-söh bət olar. Alo… 
alo… yol daş Ha ram za də, yol daş Ha-
ram za də…

Dəs tə yi ye ri nə tul la dım. Am ma son ra 
özüm də tut du ğum işə peş man ol dum. 
Axı ya zıq te le fo nun nə təq si ri?..

Bu də fə ar tıq tax ta yox, pal ta ra sa na 
ya xın laş dım. Pa pa ğı mı gö tü rüb qa pı-
ya yö nəl dim. Mən qa pı nı aça na qə dər 
te le fo nun növ bə ti zən gi özü nü ye tir-
di.

- Alo!
- Si zi do ğum evin dən na ra hat edir lər. 

Ba ğış la yın, müm kün sə, yol da şı nız bir 
az ca da döz sün; na ra hat ol ma yın, ona 
yer ha zır la mı şıq. Tə səv vür edə bi lər si-
niz ki, o ar tıq xəs tə xa na da dır.

- Bu ra bax, siz…
- Xa hiş elə yi rəm hirs lən mə yin, ni-

yə hirs lə nir si niz? Tə ci li yar dım ma şı nı 
ge dib in ven tar gə tir mə yə, gə lən ki mi 
gön də rə rik, xəs tə ni gə ti rər. Di sağ olun. 
Mə ni o bi ri te le fo na ça ğı rır lar. Dud… 
dud… dud…

Dəs tə yi mi zin üs tü nə atıb ev dən çıx-
dım. Nə dən sə kü çə də də özü mü çox 
na ra hat hiss edir dim. Te le fon zəng lə ri 
hə lə də qu la ğım da zin gil də yir di.
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin 
bü tün dö nəm lə rin də eh ti-
yac olub. Söz – za ma nın 
bi lə yin dən ya pı şan, onun 

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

(he ka yə)
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- Hi… hi… ya zıq Zi-
vul ya de yir di ki, atam-
da ya man yu mor var, 

- Xa hiş elə yi rəm, 
qı zı nı zı bir də qi qə…

- Nə qız? Mə ni 
na ra hat elə mə yin. 

Mən ev lən mi şəm ki, 

- Siz ki, bu mə də-
niy yə tin sa hi bi si niz, 
heç inan mı ram ki, 

- Dud… dud… dud.
Di şim ba ğır sa ğı mı 

kə sə-kə sə dəs tə yi ye ri-
nə qoy dum. Miz dən ye-
ni cə ara lan mış dım ki, 

te le fon ələ öy rən miş 
ça ğa ki mi ota ğı 

ba şı na gö-
tür dü…
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Azər bay can ədə biy ya tı-
nın gör kəm li ədib lə rin dən 
olan Şı xə li Qur ba novun “Te le-
fon zəng lə ri” he ka yə si ilə mis si ya-

- Hi… hi… ya zıq Zi-
vul ya de yir di ki, atam-
da ya man yu mor var, 
inan mır dım.

- Ba cı, siz…
- Xa hiş elə yi rəm, 

qı zı nı zı bir də qi qə…
- Nə qız? Mə ni 

na ra hat elə mə yin. 
Mən ev lən mi şəm ki, 
qı zım da ola?

- Siz ki, bu mə də-
niy yə tin sa hi bi si niz, 
heç inan mı ram ki, 
ev lə nə si niz!..

- Bu ra bax.
- Dud… dud… dud.

Di şim ba ğır sa ğı mı 
kə sə-kə sə dəs tə yi ye ri-

nə qoy dum. Miz dən ye-
ni cə ara lan mış dım ki, 

te le fon ələ öy rən miş 
ça ğa ki mi ota ğı 

ba şı na gö-
tür dü…

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin 
bü tün dö nəm lə rin də eh ti-
yac olub. Söz – za ma nın 
bi lə yin dən ya pı şan, onun 

nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub 
hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən 
üzü lən də, dün ya  qə lə min gü-
cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu 
za man-za man sı naq lar dan ke çən 
ədə biy ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs-
süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, 
bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa-
nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid 
olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən 
oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. 
Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, mə sə lən, 
ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da dın dan 
ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma-
ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də 
sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər-
lə ri mə yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan ke çib 
gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz 
tut ma ğa də rin eh ti yac du-
yu lur. Bu ba xım dan, bö yük 
sə nət kar la rı mı zın əsər-

nın gör kəm li ədib lə rin dən 
olan Şı xə li Qur ba novun “Te le-
fon zəng lə ri” he ka yə si ilə mis si ya-

yək, ya ne cə?

nim işim-pe şəm yan lış zəng lə rə ca vab 
ver mək ola caq?! Gö züm ya zı sto lu-
nun üs tün də ki sa na to ri ya və rə qə si nə 
sa ta şan da se vin dim ki, heç ol maz sa 
bir ay bu te le fon zəng lə ri ni eşit mə yə-
cə yəm.

var. Heç cür müm kün elə yə bil mə dik. 
Ku ror ta nə vaxt ge dir si niz?

rafl  a çı xım. Bir həf tə yə ça tar.

am ma qorx dum, söz-söh bət olar. Alo… 

(he ka yə)

Telefon 
zəngləri

te le fon ələ öy rən miş 
ça ğa ki mi ota ğı 

ba şı na gö-

sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər-
lə ri mə yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi- ça ğa ki mi ota ğı 
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Şərq mu si qi si və oxu ma ğı sa hə-
sin də isə yol daş la rı mız ara sın da 
Üze yir ən bi li ci və gö zəl ifa çı idi.

Bay ram ax şam la rın da, ba zar gün-
lə rin də tə ləb kar se mi na ri ya rəh bər-
lə ri bi zi bir ne çə saat lı ğa şə hər kə-
na rı na gəz mə yə bu rax dı ğı za man 
azər bay can lı dost lar və həm yer li lər 
Üze yi rin və yax şı mu ğa mat ifa çı-
sı olan Ba la bəy Məm məd bə yo vun 
oxu ma sın dan bö yük zövq alır dı lar.

Se mi na ri ya da təh si li mi zin son il-
lə rin də, məş ğə lə lər dən kə nar saat lar-
da, ye mək sa lo nun da Üze yir ya xın 
yol daş la rı nın iş ti ra kı ilə «Şə bi-hic-
ran» ha va sı nı xor la oxu ma ğa səy 
gös tə rir di. Pis alın mır dı və bu iş yol-
daş la rı nın çox xo şu na gə lir di. Son ra-
lar «Şə bi-hic ran» dan Üze yir Ha cı bə-
yov «Ley li və Məc nun» ope ra sı nın 
mü qəd di mə sin də is ti fa də et di.

Üze yi rə, Müs lü mə və yol daş la rı-
mız dan bə zi lə ri nə qış və yaz tə til lə-
rin də evə get mək hə mi şə mü yəs sər 
ol mur du. Be lə vaxt lar da on lar pan-
sionat da qa lır-
dı lar. Bə zən bir 
ne çə gün lü yə 
Tifl  i sə, mə nim 
ya nı ma gə lir di-

lər.

Gə lən də, əl bətt  ə, sk rip ka la rı nı da 
öz lə ri ilə gə ti rir di lər və biz gün lə ri-
mi zi çox şən ke çi rir dik. Ope ra lar-
dan duet lər, triolar və ay rı-ay rı par-
ça lar bir-bi ri ni əvəz edir di. Ope ra ya 
get mək bi zim üçün ən bö yük se vinc 
olur du. Ta ma şa bi zə ləz zət ve rir, hə-
yə can lan dı rır dı. Son ra uzun müd-
dət ope ra ta ma şa sı nın müx tə lif par-
ça la rı, ari ya la rın ifa sı, akt yor la rın 
us ta lı ğı mü za ki rə edi lir di.

Ope ra ya be lə ge diş lər dən bi rin-
də akt ri sa Qa şins ka ya nın Tra viata 
ro lun da çı xı şı bi zə də rin tə sir ba-
ğış la dı. Bu nun üs tün dən xey li il lər 
ke çən dən son ra be lə, onu xa tır la-
yıb vəc də gə lir dik.

Çox za man boş vaxt la rı mız da 
uca dan ki tab oxu yur, təh lil edir, nə 
vaxt sa oxu du ğu muz ki tab lar haq-
qın da söh bət apa rır dıq. Bu sa hə də 
bö yük mü ba hi sə lə ri miz də olur du. 
Biz rus və Qər bi Av ro pa klas sik lə ri-
nin çox əsər lə ri ni oxu muş duq, özü 
də hə min əsər lə ri növ bə ilə uca dan, 
ifa də li oxu maq sə nə tin də bir-bi ri-
mi zi üs tə lə mə yə ça lı şır dıq.

Üze yir da ha çox Qo qol la, onun 
yu mo ru ilə ma raq la nır dı. Ümu-
miy yət lə, yu mor Üze yi rə xas idi və 
hə lə se mi na ri ya il lə rin də özü nü bü-
ru zə ve rir di. Qo ri se mi na ri ya sın da 
təh si li mi zin son il lə rin də yaz dı ğı 
yu mo ris tik şe ir uzun müd dət gü lüş 
və za ra fat mən bə yi nə çev ril miş di.

Şe i rin ya zıl ma sı na aşa ğı da kı ha-
di sə sə bəb ol muş du: yu xa rı si nif şa-
gir di ol du ğu muz za man ar tıq ikin-
ci si nif dən se mi na ri ya nəz din də ki 
ib ti dai mək tə bə təh kim edil miş dik. 
Bu ra da biz az yaş lı uşaq lar la tər bi yə-
vi iş apar ma lı, ge ri qa lan la ra kö mək 
et mə li, müəl li min nə za rə ti al tın da 
ümumq rup məş ğə lə lə ri ke çir mə li, 
mək təb də növ bə çək mə li idik və s...

Bir də fə bi zim ta tar şö bə si nin çox 
xə sis olan ins pek to ru şa gird lə rin 
ba şı nı qırx dır maq haq qı na qə naət 
et mək məq sə di lə (biz şə hər bər bər-
xa na sın da mək tə bin he sa bı na ba şı-
mı zı qırx dı rır dıq) evi ni ax ta rıb, pas-
lan mış bir dəl lək ma şı nı tap dı. Onu 
mə nə ve rib de di ki, bu nun la uşaq-
la rın sa çı nı qır xım. O vax ta dək heç 
za man baş qırx-
m a q  l a 
məş  ğul 
o l  m a -
mış dım. 

Bu na bax ma ya raq, in ti zam lı bir şa-
gird ki mi cid di gör kəm alıb, mə nə 
ve ri lən tap şı rı ğı ye ri nə ye tir mə yə baş-
la dım. Uşaq la rın öz iş ti ra kı ilə sa də 
«dəl lək xa na» dü zəl dib, işə gi riş dim.

Pas lan mış ma şın iş lə mək is tə mir-
di. Tük lə ri tu tub sax la yır, qırx mır 
və ge ri də bu rax mır dı. Çox səy gös-
tər mə yi mə bax ma ya raq, bir uşa ğın 
be lə, ba şı nı qır xa bil mə dim. Lə nə tə 
gəl miş ma şın cı rıl da yır, tük lə ri əzib 
dar tır, za val lı uşaq isə ağ rı dan inil-
də yir di. Ma şı nı uşa ğın tü kün dən 
bir tə hər qo pa ran ki mi, uşaq əlim dən 
çı xıb, qış qı ra-qış qı ra hə yə tə qa çır dı.

Xü la sə, bu qay da ilə bir ne çə 
uşa ğın ba şı nı kor la yıb, mə nim işi-
mi ma raq la iz lə yən yol daş la rı mın 
gü lü şü al tın da ins pek to run ya nı na 
ge dib de dim ki, uşaq lar dan bir ne-
çə si nin ba şı nı kor la mı şam və on-
la rın ara sın da hör mət dən düş mü-
şəm. İns pek tor uşaq la rın saç la rı nı 
dü zəlt mək üçün on la rı şə hər bər-
bər xa na sı na gön dər mə li ol du.

Çox lu gü lü şə və za ra fa ta sə bəb 
olan bu ha di sə Üze yi rin yu mo ris tik 
şe ri üçün möv zu ya çev ril di. Şer yol-
daş la rı mız ara sın da bö yük rəğ bət 
qa zan dı. Azər bay can ca ya zıl mış bu 
şer ya dım da, təəs süf ki, bü töv lük lə 
qal ma yıb. İlk sə tir lə ri ni xa tır la yı ram:

Ül gü cü ver di Məm məd Əli yə
 ol ka fi r,
De di: - Get uşaq la rı
 bir-bir ça ğır: 
Qırx gi nən baş la rı nı,
 ol bi zə pa rik ma xir, 
Yaz adı nı o kə sin,
 gör de sə aman ol maz.
Se mi na ri ya da təh sil il lə ri so-

na ça tır dı. Bi zim sin fi n şa gird lə-
ri əv vəl dən axı ra dək yax şı oxu-
muş du lar. Qa baq cıl şa gird lə rin 
ön sı ra sın da Üze yir və Zül fü qar 
Ha cı bə yov lar, Müs lüm Ma qo ma-
yev, Azad Əmi rov ge dir di lər. Mən 
də on lar dan ge ri qal mır dım. Si nif 
jur nal la rın da adı mız əv vəl də ya zı-
lır dı (se mi na ri ya da qə bul edil miş 
qay da ya gö rə şa gird lə rin fa mi li ya-
sı jur nal da əlifb  a ya gö rə yox, əla çı 
ol duq la rı na gö rə ya zı lır dı).

Bu ra xı lış mə ra si min də se mi-
na ri ya di rek to ru bi zim si nif haq-
qın da tə rifl  i söz lər de yib bil dir di 
ki, müəl lim se mi na ri ya la rın da 
iş lə di yi uzun il lər ər zin də ilk də-
fə dir be lə qüv vət li, həm nə zə ri, 
həm də prak ti ki cə hət dən yax şı 
ha zır lıq lı gənc müəl lim lər dəs tə-
si bu ra xır.

1904-cü il iyu nun əv vəl lə rin də 
biz Za qaf qa zi ya müəl lim lər se mi-
na ri ya sı ilə vi da la şıb ev lə ri mi zə 
qa yıt dıq və tə yi nat al dı ğı mız xalq 
mək təb lə ri nə iş lə mə yə get dik.

1906-cı il də Ba kı da Üze yir lə 
ye ni dən gö rüş düm və uzun il lər 
bo yu da vam edən dost lu ğu muz 
baş la dı. Xü su si lə 1907—1908-ci il-
lər də, Üze yir «Ley li və Məc nun» 
ope ra sı nı yaz ma ğa baş la yan da da-
ha tez-tez gö rü şür dük.

Azər bay can ope ra sı ya rat maq 
və onu səh nə yə qoy maq ide ya-
sı o za man o qə dər də çox ol ma-
yan Azər bay can zi ya lı la rı, xü su-
sən gənc lər ara sın da (şüb hə siz ki, 
Üze yi rin keç miş mək təb yol daş-
la rı olan dost la rı ara sın da) gö rün-
mə miş ma ra ğa sə bəb ol du. Hər 
kəs ona ba car dı ğı kö mə yi et mə yə 
ha zır idi. Mən sk rip ka da pis çal-
mır dım, ope ra nın ar tıq ha zır his-
sə lə ri ni yox la maq da, həm çi nin xor 
nöm rə lə ri nin öy rə nil mə sin də ona 
kö mək edir dim.

İlk Azər bay can ope ra sı nı ta ma-
şa ya qoy maq üçün o za man nə ar-
tist, nə də pro fes sional mu si qi çi lər 
var idi. Mu si qi çi ta pı lan da da və-
sait, pul ol mur du.

Be lə lik lə, ope ra nı ye ni cə fəaliy-
yə tə baş la yan gənc hə vəs kar ar tist-
lər Hü seyn Ərəb lins ki, Hü seyn qu-
lu Sa rabs ki, Hə nə fi  Te re qu lov və o 
za ma na dək heç vaxt səh nə də çı xış 
et mə miş gənc lə rin iş ti ra kı ilə ta-
ma şa ya qoy ma lıy dıq.

Or kest rin he yə ti, əsa sən, bir-
tə hər sk rip ka da çal ma ğı ba ca ran 
keç miş se mi na rist lər dən və Qur-
ban Pi ri mo vun baş çı lı ğı ilə şərq 
alət lə rin də ça lan mu si qi çi lər dən 
iba rət idi. Mə nə bi rin ci sk rip ka 
çal maq şə rə fi  nə sib ol muş du.

Ope ra nın ta ma şa sı na ha zır lıq iş-
lə ri (rol la rın öy rə nil mə si, xo run və 
or kest rin məşq lə ri) əv vəl ay rı-ay rı 
par ça lar la, son ra isə bü töv pər də-
lər lə «İs la miy yə» meh man xa na sı 
nöm rə lə ri nin bi rin də ke çi ril di. Çox 
vaxt gü nor ta dan son ra xor oxu yan-
lar, mu si qi çi lər və so lo nöm rə lə ri-
nin ifa çı la rı bu ra ya top la şır dı lar.

Bə zən top la şan la rın ha mı sı bir 
ota ğa yer ləş mir di. On da meh man-
xa na sa hi bin dən ikin ci nöm rə ni də 
xa hiş et mə li olur duq.

İş çox, özü də çə tin idi, əsəb tə-
ləb edir di, xü su sən Üze yir üçün. 
La kin o, hə mi şə ol du ğu ki mi, hə yə-
can lan ma dan, tə ləs mə dən, ona xas 
təm kin lə işi yo lu na qo yur du, ta-
ma şa nın iş ti rak çı la rı da öz rol la rı nı 
gün dən-gü nə tək mil ləş di rir di lər.

Təd ri cən hər kə sin ye ri müəy yən lə-
şir di - kim han sı işi gör mə li dir. Re jis-
sor luq Hü seyn Ərəb lins ki yə, di ri jor luq 
isə ya zı çı-dra ma turq Əb dür rə him bəy 
Haq ver di ye və hə va lə edil miş di. Səh-
nə də və or kestr də ümu mi rəh bər li yi 
Üze yir öz öh də si nə gö tür müş dü.

Azər bay can di lin də ye ni ope ra nın 
ta ma şa ya ha zır lan dı ğın dan xə bər tu-
tan ba kı lı lar bö yük ma raq və sə bir siz-
lik lə ilk ta ma şa nı göz lə yir di lər. Biz isə 
bu bö yük ha di sə yə hə yə can la ha zır la-
şır və ope ra nın ca maat tə rə fi n dən ne cə 
qar şı la na ca ğı nı öy rən mə yə tə lə sir dik.

Nə ha yət, çox dan göz lə di yi miz gün 
gə lib çat dı. 1908-ci il, yan va rın 12-də 
«Ley li və Məc nun» ope ra sı nın ta ma şa-
sı nı bil di rən afi  şa lar Ba kı da gö rün dü.

Ta ğı yev teat rı nın kas sa sı önü nə 
çox lu adam top laş mış dı. Bi let lər 
dər hal alın dı.

Ax şam ağ zı na dək do lu olan sa lon-
da ta ma şa baş lan dı. Ta ma şa nın hə-
vəs kar iş ti rak çı la rı nın bö yük qor xu 
və hə yə can la öz rol la rı nı ifa et mə si nə, 
mu si qi çi lə rin isə və ziy yət dən bir tə hər 
çıx ma sı na bax ma ya raq, ta ma mi lə ye-
ni mu si qi əsə ri olan bu ope ra ta ma şa-
çı lar tə rə fi n dən hə ra rət lə qar şı lan dı. 
Gu rul tu lu al qış la rın, müəl li fi n və baş 
rol la rı oy na yan ar tist lə rin dö nə-dö nə 
səh nə yə ça ğı rıl ma sı nın, çi çək lər təq-
dim edil mə si nin so nu yox idi.

Azər bay can xal qı So vet ha ki miy-
yə ti il lə rin də gö rün mə miş də rə cə də 
in ki şaf edib çi çək lən miş Azər bay can 

mu si qi in cə sə nə ti nin 
gə lə cək in ki şa fı nın 
tə mə li ni qoy muş ilk 
bö yük mil li mu si-

qi əsə ri nin ya-
ran ma sı nı 
b a y  r a m 
edir di.

Şərq mu si qi si və oxu ma ğı sa hə-

mi zi çox şən ke çi rir dik. Ope ra lar-

yə can lan dı rır dı. Son ra uzun müd-

us ta lı ğı mü za ki rə edi lir di.

ro lun da çı xı şı bi zə də rin tə sir ba-

ke çən dən son ra be lə, onu xa tır la-
yıb vəc də gə lir dik.

uca dan ki tab oxu yur, təh lil edir, nə 
vaxt sa oxu du ğu muz ki tab lar haq-

bö yük mü ba hi sə lə ri miz də olur du. 
Biz rus və Qər bi Av ro pa klas sik lə ri-
nin çox əsər lə ri ni oxu muş duq, özü 

ifa də li oxu maq sə nə tin də bir-bi ri-
mi zi üs tə lə mə yə ça lı şır dıq.

yu mo ru ilə ma raq la nır dı. Ümu-
miy yət lə, yu mor Üze yi rə xas idi və 

Əli TE RE QU LOV
  ...Xa ti rim də dir, yol daş la rı-
mız dan V. Və li yev ad lı bi ri-
si not əlif ba sın dan, ton və 
qam ma lar dan baş aç ma dı-
ğı üçün bü tün qam ma la rı 
ey ni ton da oxu yur, do-dan 
si-yə dək not lar da oxu du-
ğu nu gü man edə rək, təd-
ri cən sə si ni yük səl dir di. 
O qə dər cəhd gös tə rir di 
ki, si no tun da ar tıq sə-
si xı rıl da ma ğa baş la yır dı. 
Müəl lim ona nə qə dər izah 
edir di sə, ba şa sa la bil mir-
di ki, iş sə sə güc ver mək-
də de yil, mah nı nın to nu nu 
qal dır maq da dır...
Oxu maq, Av ro pa mu si qi 
alət lə rin də çal maq, or-
kestr lər də iş ti rak et mək 
və ara bir Tif li sə ge dib ope-
ra ta ma şa la rı na bax maq 
Av ro pa mu si qi si ni, onun 
nə zə riy yə və prak ti ka sı-
nı mə nim sə mək də bi zim 
üçün ilk təc rü bə mək tə bi 
ol du.

sionat da qa lır-
dı lar. Bə zən bir 
ne çə gün lü yə 
Tifl  i sə, mə nim 
ya nı ma gə lir di-

lər.

za man baş qırx-
m a q  l a 
məş  ğul 
o l  m a -
mış dım. 

yə ti il lə rin də gö rün mə miş də rə cə də 
in ki şaf edib çi çək lən miş Azər bay can 

mu si qi in cə sə nə ti nin 
gə lə cək in ki şa fı nın 
tə mə li ni qoy muş ilk 
bö yük mil li mu si-

qi əsə ri nin ya-
ran ma sı nı 
b a y  r a m 
edir di.

(Memuardan bir parça)
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Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ
(Əv və li ötən sa yları mız da)
Çi çək və ya ta laq xəs tə lik lə ri

Hər iki xəs tə lik qan qay na yan 
vaxt baş qal dı rır.

Çi çək xəs tə li yi ni tö rə dən qan lı 
mad də lər is ti və rü tu bət li olur.

Ya ta laq xəs tə li yi ni tö rə dən qan-
lı mad də lər isə səf ra lı və qu ru lu ğa 
me yil li olur.

Bu sə bəb dən, çi çək xəs tə li yi nin sı-
za naq la rı ki çik olur və tez ke çib ge dir.

Ya ta laq xəs tə li yi za ma nı qan po-
zul muş ol du ğun dan sı za naq lar 
da ha uzun müd dət li olur.

Uşaq la rın qan qay na yan vax tı qa-
nı, tam ye tiş mə miş üzü mün su yu na, 
ca van la rın qa nı, dəy miş üzü mün su-
yu na, yaş lı in san la rın qa nı isə ye ti şib 
öt müş üzü mün sir kə si nə bən zə yir.

Uşaq la rın ək sə riy yə ti çi çək xəs-
tə li yi ni ke çi rir.

La kin bu na tə sir gös tə rən amil lər 
də çox dur: in sa nın mə za cı, bə dən qu-
ru lu şu, ya şa dı ğı ye rin ha va sı və sair.

Bun dan baş qa, ay ba şı qur ta ran dan 
son ra uşa ğa qa lan qa dı nın uşa ğı da-
ha sağ lam olur və onun çi çək xəs tə li-
yi nə tu tul ma eh ti ma lı da ha az dır.

Baş qa bir za man da ha mi lə olan 
qa dı nın uşa ğı bir o qə dər sağ lam 
ol mur və bu xəs tə li yə tu tul maq 
eh ti ma lı on da da ha çox dur.

Uşaq lıq da çi çək xəs tə li yi ni ke-
çir mə yən in san lar ca van vaxt la rın-
da da bu xəs tə li yə tu tu la bi lər lər.

Yaş lı in san la rın çi çək xəs tə li yi nə 
tu tul ma eh ti ma lı çox az dır.

Xəs tə lik şə hər də ya yı lar sa və ha-
va ora da çox pis olar sa, yaş lı in san-
la ra da çi çək xəs tə li yi yo lu xa bi lər.

Çi çək xəs tə li yi nin əla mət lə ri 
kəs kin na ra hat lıq his si: be lağ rı sı, 
ba şağ rı sı, ümu mi zəifl  ik və hal sız-
lıq, yu xu da sək sən mə, gö zün qa-
ral ma sı və ya şar ma sı, bu ru nun qa-
şın ma sı və bə zi hal lar da ös kü rək, 
bo ğaz da ağ rı və su sa ma, nə fə sin 
və sə sin tu tul ma sın dan iba rət dir.

Bu xəs tə lik za ma nı də ri də ağ, sa rı 
və ya qır mı zı sı za naq lar əmə lə gə lir.

Tez üzə çı xan səp ki tez ye ti şir.
Gec üzə çı xan səp ki gec ye ti şir 

və da ha təh lü kə li dir.
Səp ki nin qız dır ma dan əv vəl mey-

da na çıx ma sı və ya qız dır ma za ma nı 
səp ki nin ol ma ma sı xəs tə li yin da ha 
kəs kin ol ma sı nın əla mət lə ri dir.

Çi çək xəs tə li yi şə hər də ya yı lar-
sa, sağ lam adam lar qan ver mə li, 
ya xud hə ca mət et mə li dir lər.

Xəs tə li yə tu tu lan şəxs lər ət, şir-
niy yat və is ti xö rək ye mə mə li dir lər.

Xəs tə nin yat dı ğı ota ğın ha va sı 
mö tə dil, ge yi mi yün gül ol ma lı dır.

Gün ər zin də ona qur tum-qur-
tum so yuq su ver mək la zım dır.

O, sən dəl və ka fur ağa cı nın kit-
rə si ni iy lə mə li, bur nu na sir kə və 
gü lab çək mə li dir.

Be lə xəs tə lə rin gö zü nə keş niş 
su yu, suy nan qa rış dı rıl mış su maq, 
ma zı və gü lab qa rı şı ğı nı da mız dır-
maq məs lə hət dir.

Sür mə ni gü la ba qa tıb gö zə çək-
mək də fay da lı dır.

Xəs tə nin bo ğa zı ağ rı yar sa, o xar-
tut şər bə ti ilə qar qa ra et mə li dir.

Bun dan baş qa, qov rul muş ar-
pa və mər ci unu nu tu runc (sif ron) 
su yu, ya xud turş na rın şi rə si, qo ra 
su yu və ya sir kə ilə qa rış dı rıb iç-
mək bu ba xım dan fay da lı dır.

Bo ğaz da qu ru luq olar sa, bu qa rı-
şıq la rı gü la ba qa tıb iç mək la zım dır.

Bu xəs tə lik za ma nı qu rut lu, ar-
pa lı keş kab ye mək məs lə hət dir.

Ya ta laq xəs tə li yi nə dü çar ol muş 
xəs tə lə rə ba ğa yar pa ğı to xu mu nun 
hə lim li su yu, hey va tu mu nun hə-
lim li su yu, du ru keş kab, ku du su yu, 
hind ye mi şi nin su yu ve ril mə li dir.

Bun dan baş qa, qo ra su yu, rə-
vənd kö kü nün su yu və turş nar 
su yu na pər pə rəng to xu mu nu qa-
tıb ver mək də xe yir dir.

Dör dün cü fə sil şiş lər, ya nıq-
lar və ya ra lar haq qın da dır
İs ti şiş özü nü qan lı ma ye, is ti lik 

və zoq qul tu ki mi əla mət lər lə bü ru-
zə ve rir.

Əla cı qan al maq, hə ca mət et mək, 
xəs tə ni mi ro ba lan lar və bə növ şə dər-
ma nı va si tə si lə sif raq et dir mək dir.

Bun dan baş qa, qır mı zı sən dəl, ağ 
sən dəl və arek pal ma sı nın to xum la rı nı 
qu şü zü mü su yu na, ya xud rus itü zü-
mü, zə fə ran və mir ra nı (kom mi fo ra-
nın qu ru muş şi rə si) tə zə keş niş su yu 
və qı zıl gül ya ğı ilə qa rış dı ra raq, şi şin 
üzə ri nə qo yur lar. Şiş ya ra və ya zər bə 
nə ti cə sin də əmə lə gə lər sə, hə rə si ey ni 
miq dar da ol maq la, on la rı tə zə keş niş 
su yu na qa tıb şiş na hi yə si nə qo yur lar.

Qı zıl gül ya ğın da is la dıl mış yun 
par ça nı qoy maq ağ rı nı ara dan qal-
dı rır.

So yuq şi şin is ti li yi ol mur və 
onun rən gi də ri nin rən gin dən 
fərq lən mir.

So yuq şi şin əla cı yə mən şü yü dü-
nün sir kə də həll edil miş məh lu lu-
na su əla və edə rək, kə tan par ça nı 
alı nan ma ye də is la dıb, şi şin üzə ri-
nə qo yub bağ la maq dır.

Üzüm çu bu ğu nun və ya pa lıd 
ağa cı nın çu bu ğu nun kü lü nü su ilə 
qa rış dı ra raq, hə min ma ye də kə tan 
par ça nı is la dıb qoy maq da xe yir li-
dir.

Eh ti yac ya ra nar sa, be lə xəs tə lə ri 
sif raq et dir mək məs lə hət dir.

Xər çəng xəs tə li yi nin əla cı qa ra 
söv da (me lan xo li ya) xəs tə li yi nin 
müali cə si ilə ox şar dır.

Bu növ xəs tə lik za ma nı əmə lə 
gə lən şi şin üzə ri nə hə qi qi əz vay, 
qur ğu şun ok si di və keş niş su yu-
nun qa rı şı ğın dan ha zır lan mış dər-
ma nı da çək mək xe yir dir.

Sı ra ça (qı zıl ca) xəs tə li yi nə tu tu-
lan in san la rı sif raq et di rə rək, bə-
dən lə ri ni bəl ğəm dən tə miz lə mə li 
və mü va fi q sürt kü dər man la rın-
dan is ti fa də edil mə li dir.

Taun xəs tə li yi za ma nı də ri nin üs-
tün də qır mı zı, göy və ya qa ra rəng-
li şiş mey da na çı xır. Be lə xəs tə lər də 
ürək yan ğı sı, ürək çır pın tı sı və qəş-
şet mə hal la rı mü şa hi də olu nur.

Əla cı xəs tə nin ürə yi ni ka fur dər-
ma nı ilə sən dəl şər bə ti nin qa rı şı ğı 
və ya ürək xəs tə lik lə ri nin müali cə-
si nə aid böl mə də adı çə ki lən turş 
şər bət lər va si tə si lə qüv vət lən dir-
mək dir.

Bu növ xəs tə lər dən az miq dar da 
qan alın ma lı və on la ra mü na sib olan 
sürt kü dər man la rı çə kil mə li dir.

Örə xəs tə li yi qan və səf ra, ya xud 
qan və bəl ğəm çox lu ğu nə ti cə sin-
də mey da na çı xır.

Əla cı bi lək na yi hə sin də yer lə şən 
da mar lar dan qan al maq, qo ra su-
yu, mey və şi rə lə ri və hind xur ma-
sı, turş ay ran, nar şi rə si və ka fur 
dər ma nı iç mək dir.

Xəs tə li yin müd də ti uza nar sa, 2 dir-
həm sa rı mi ro ba lan lar, 2 dir həm acı 
iya rəc dər ma nı, tür bəd ipo me ya sı, 
aqa rik gö bə lə yi, hind du zu və tir yə ki 
qa rış dı ra raq xəs tə yə ver mək la zım dır.

Be lə xəs tə lə rə ha mam da yu yun-
maq xe yir li dir.

Do la ma (dır naq al tı nın il ti ha bı və 
irin lə mə si) dır na ğın ma ya sın da əmə-
lə gə lən şiş dir. Onun ilk əla cı qan al-
maq və ar sen, tir yək və sir kə ni qa rış-
dı rıb bar ma ğın üzə ri nə qoy maq dır.

Son ra par ça nı so yuq su da is la-
da raq, ağ rı yan na hi yə yə qoy maq 
və bir saat dan bir onu də yiş mək 
la zım dır.

Be lə xəs tə lə rin gün ər zin də bir 
ne çə də fə bar maq la rı nı so yuq su ya 
qoy maq la rı məs lə hət dir.

Ağ rı kəs məz sə, bar ma ğı isi dil-
miş ya ğa qoy maq məs lə hət dir.

Çi ban dan əziy yət çə kən in san-
lar dan qan al maq, on la rı hə ca mət 
et mək və biş miş sa rı mi ro ba lan lar 
va si tə si lə sif raq et dir mək la zım dır.

Son ra bit li ba ğa yar pa ğı nın to-
xum la rı nı sir kə yə qa rış dı rıb çi ba-
nın üs tü nə qo yur lar.

Da ha son ra buğ da, qu ru çö rək, 
su və ya ğı qa rış dı ra raq bi şi rir və 
hə min qa rı şı ğı 3 gün ər zin də çi ban 
çı xan na hi yə yə qo yur lar.

Buğ da və qu ru çö rə yi qı zıl gül 
ya ğı na qa tıb ha mam da, ya xud gü-
nün al tın da çi ba nın üzə ri nə çək-
mək də xe yir dir.

Ek ze ma (də ri xəs tə li yi) za ma nı 
səp ki qu ru olar sa, xəs tə nin qu laq 
ar xa sın da kı da ma rın dan qan al-
maq, qu ru keş niş, qoz qa bı ğı və xı-
na nı dö yüb, sir kə və qı zıl gül ya ğı 
ilə qa rış dı ra raq, səp ki na hi yə si nə 
çək mək la zım dır.

Səp ki yağ lı ol du ğu təq dir də, hə rə-
sin dən 1 dir həm ol maq la, mis və qa-
lay dan ha zır lan mış sürt kü dər ma nı, 
qır mı zı toz (mal lo tus ağa cı nın mey-
və lə rin dən əmə lə gə lir), uzun zə ra-
vənd, sa rı ku po ros (də mir ku po ro-
su) və ya ba nı qo zu sir kə və qı zıl gül 
ya ğı na qa tıb çək mək la zım dır.

Dəm rov xəs tə li yi za ma nı kit rə 
və sa rı mi ro ba lan la rı dö yə rək, sir-
kə yə qa rış dı rıb üzə ri nə çə kir lər.

Xəs tə lik ağır ke çər sə, de şil mə-
miş ma zı nı yum şa la na dək sir kə də 
bi şi rib çə kir lər.

Od nə ti cə sin də ya nıq baş ve rər-
sə, dər hal hə min na hi yə yə to yuq 
yu mur ta sı nın ağı nı və qı zıl gül ya-
ğı nı sürt mək la zım dır.

Son ra qur ğu şun ok si di məl hə mi 
çə kir lər.

Da ha son ra hə rə sin dən 3 dir həm 
ol maq la, qa lay və qur ğu şun ok si-
di, 1 dir həm mir ra (kom mi fo ra nın 
qu ru muş şi rə si), 2 dir həm uzun 
zə ra vənd və qı zıl gül ya ğı nı qa rış-
dı ra raq, ya ra sa ğa la na qə dər çək-
mək la zım dır.

Əmə lə gə lən ya ra tə miz olar sa, 
xəs tə dən qan alıb, ona qo ra şər bə-
ti, adi zi rinc şər bə ti, rə vənd kö kü 
şər bə ti, li mon şər bə ti və ka fur dər-
ma nı içiz dir mək mü na sib dir.

Ya ra çirk li (irin li) olar sa, hə rə-
sin dən ey ni miq dar da ol maq la 
zey tun ya ğı, bal və şü yü dü qa tıb, 
alı nan məl həm va si tə si lə ya ra nı tə-
miz lə yib qu ru dar lar.

Ya ra la rın əla cı. 
Tə zə ya ra nı toz, yağ, tük və di-

gər zə rər li amil lər dən qo ru maq 
üçün qu ru sa rıq ilə sa rı maq la zım-
dır ki, bi tiş sin.

Ha mar ol ma yan di dil miş ya ra nı 
kə sib aç maq və üzə ri nə qu ru toz 
dər ma nı səp mək la zım dır.

Toz dər ma nı nı ha zır la maq üçün 
qur ğu şun ok si di, qur ğu şun, mir ra 
və ma zı nı dö yüb qa rış dı rır lar.

Ya ra in sa nın baş na hi yə sin də 
mey da na çı xar sa, zə ra vən di şər-
bət də bi şi rir, qu ru dur və toz şək li-
nə sa lıb ya ra ya sə pir lər.

Hə qi qi əz vay, bu xur ko lu nun qat-
ra nı, əj da ha ağa cı nın qat ra nı və gə-
vən qat ra nı nı qa rış dı rıb bi şir sə lər, əl-
də edi lən dər man qa nax ma nı kə sər.

Yan dı rıl mış at və uzun qu laq pe-
yi ni də bu ba xım dan fay da lı dır.

Dö yül müş zə ra vən di ba la qa tıb 
ti kan ba tan na hi yə yə qoy sa lar, ti-
ka nın çıx ma sı na kö mək olar.

(Davamı 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.
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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)
İtt  i had və Tə rəq qi li der lə ri üm-

mət, yə ni is lam çı lıq, mil lət və mil-
liy yət fi  kir lə ri nə, tə ma yül lə ri nə 
gə rək li lik ami li ba xı mın dan fərq li 
bax sa lar da, hər üçü nə ey ni il ti fat la 
ya naş mır dı lar. Prin sip lə rin iki si nə 
də düş mən kə si lən din siz lə rə isə 
heç za man üz ver mir di lər. Məhz 
hə min sə bəb dən ata mın bu dos tu 
on la rın nə zə rin də hə mi şə şüb hə li 
adam ki mi qal mış dı. Be lə mü na-
si bət qar şı sın da o da İtt  i had və Tə-
rəq qi li der lə ri nə aram sız hü cum la-
rı, tən qid lə ri özü nə pe şə seç miş di. 
Am ma ən müx tə lif fi  kir cə rə yan la-
rı nı ge niş qa nad la rı al tın da hi ma yə 
edən Zi ya Gö yalp itt  i had çı la rın di li-
mi zə Qər bin Qus tav Le bon1, Er nest 
Re nan2 ki mi bö yük mü tə fək kir lə-
rin dən əsər lər çe vi rən, cə miy yə tə 
ye ni fi  kir lər gə ti rən, özü nü bir az 
da Po besp ye rə3 bən zə də rək Bö yük 
Fran sa in qi la bı nın İn san Haqq və 
Hü quq la rı prin sip lə ri ni hə yə can la 
an la dan bu həm yer li si nə bir zə rər 
to xun ma sı na im kan ver mə di. 

İn san lar tə sa dü fün əlin də ira-
də lə ri nin nə də rə cə də qüv vət-
li və ya zəif ol ma sı nis bə tin də 
oyun ca ğa çev ri lə bi lir lər. Ata mın 
dos tu da zəif ira də li adam idi, 
ət ra fın da baş ve rən də yi şik lik-
lə rin qar şı sın da aç dı ğı für sət və 
im kan lar dan yal nız ki çik miq-
yas lar da ya rar lan ma ğı ba ca rır dı. 

Mü ta ri kə də4 itt  i had çı la rın məğ-
lu biy yə tə uğ ra ma la rı ona irə li çıx-
maq, par la maq im ka nı ya ra dan 
şans ol du. Am ma ye ni ida rə çi lə rin 
din lə bağ lı təəs süb keş mü na si bə ti 
qar şı sın da Mü ta ri kə nin şərt lə ri ilə 
mey da na çıx mış sə viy yə siz bir işə 
baş qoş du. Bu də fə dost la rı hey rət-
lər için də, düş mən lə ri isə se vi nə rək 
onu Sait Mol la nın5 ya nın da, “Kürd 
Yük sə liş Cə miy yə ti nin” sı ra la rın da 
gör dü lər. Din siz lik lə bağ lı gö rüş lə-
ri ni də fə lər lə açıq bil dir mə si nə, mü-
da fi ə et mə si nə bax ma ya raq Qər bin 
fi  kir və ədə biy yat xə zi nə sin dən bir 
çox bö yük şəx siy yət lə rin əsər lə ri ni 
ki tab lar və mə qa lə lər ha lın da Türk 
mə də niy yə ti nə qa zan dır dı ğı üçün 
hə lə də xət ri ni əziz tu tan so nun cu 
çev rə də bu hə rə kət mü qa bi lin də 
onun la bir də fə lik üzü lüş mə yi da ha 
məq bul say dı. 

İn di ən sə viy yə siz bir si ya si hə yat 
içə ri sin də vur nu xur, Mü ta ri kə nin 
türk ta ri xin də ki yer lə ri ni “mə şum” 
si fə ti ilə müəy yən et di yi in san la rın 
ar xa sın dan əl çək mir di. Ana do lu-
nun zə fə ri, fəaliy yə ti nin bu döv-
rü nü də hə mi şə lik qa pat dı ğı za-
man əv vəl cə mü xa lifl  ər lə bir lik də 
məm lə kət dən qaç ma ğı dü şün dü. 
Am ma nə bu na ye tə cək pa ra sı var 
idi, nə də mü ha ci rə tə elə bö yük lü-
zum gö rür dü. Məm lə kət də qal ma-
sı nə ti cə eti ba rı ilə onu Yü zəl li lə rin6 
sı ra sı na düş mək dən qur tar dı. Bir 
müd dət de mək olar ki, kim sə nin 
gö zü nə gö rün mə dən mət bəəsi nin 
qa ran lıq künc lə rin də ya şa dı. 

Ü rə yi unu dul ma sı nın acı la rı ilə, 
bey ni özü nü ye ni dən ha mı ya gös-
tər mək hik kə si ilə do lub- da şır dı. 
Cə miy yət də mə də ni in qi lab la-
rın baş la ma sı ye ni dən mey da na 
çıx maq, var lı ğı nı or ta ya qoy maq 
ba xı mın dan ona ən mü na sib im-
kan ki mi gö rün dü. Am ma la tın 
əlifb  a sı nın qə bu lu üçün hə lə it-
ti had çı la rın za ma nın da dör-dör 
dö yüş mə miş di mi? Əlifb  a ilə bağ lı 
fi  kir lə ri şöh rə ti ni bir dən-bi rə ar tır-
mış, Qərb mə də niy yə ti tə rəf dar-
la rı nın atə şin hey ran lı ğı nı qa zan-
mış dı. İn di ye nə ox şar bir sıç ra yış 
edə, ye ni döv rün məş hur la rı ara-
sın da ye ri ni ala bi lər di. 

Bir gün al tın da onun im za sı olan 
və nəs li mi zi qüv vət lən dir mək, köh-
nə iba rə ilə de sək, is ti fa sı na (da ha 
da tə miz lən mə si nə - V.Q.) nail ol-
maq məq sə di ilə Av ro pa və Ame-
ri ka dan “da maz lıq ki şi lər” gə ti ril-
mə si tək li fi  ni irə li sü rən mə qa lə ni 
oxu yan hər kəs ön cə şa şır dı. Son ra 
isə dəh şət içə ri sin də ba şı nı tut du.

Yal nız Ba bi-Ali də7 de yil, məm lə kə-
tin alim, ca hil bü tün tə bə qə lə ri ara-
sın da san ki bir tu fan qop du. Ata türk 
hə ya ta ke çir mək is tə di yi ic ti mai 
in qi lab la rın bu tip li sər səm fi  kir lər-
lə sar sı la ca ğı, yan lış an la şı la bi lə cə-
yi nin üzə rin də cid di dü şün dü. Ən 
ya xın la rın dan bi ri, həm də şöh rə ti ni 
ya zı və fi  kir lə ri ilə de yil, Ata tür kün 
“bir işa rə si ilə gö zü nü qırp ma dan 
hər şey et mə si” ilə qa za nan bi ri si bu 
mə qa lə də ki “əx laq, mil liy yət, din, 
hey siy yət, şə rəf məh fum la rı na zidd 
mü la hi zə lə rə” kəs kin eti raz bil di rən 
ya zı yaz dı. Bu, sö zün hə qi qi mə na-
sın da din siz mü tə fək ki rin inanc və 
qə naət lə ri nə en di ri lən dəh şət li zər-
bə idi. Ve rə cə yi ən ki çik, əhə miy yət-
siz ca va bın qar şı lı ğı çox qor xunc ola 
bi lər di. Odur ki, qə lə mi ni bir da ha 
əli nə al ma maq şər ti ilə qır maq dan 
baş qa ça rə si qal ma mış dı. 

Hər biy yə na zi ri nin 
qar da şı

Ailə nin bü tün üzv lə ri bö yük 
oğu lun qa na dı al tın da ən yük sək 
möv qe lə rə yi yə lən di lər. Bö yük 
oğul Os man lı im pe ra tor lu ğu nun 
son il lə ri nə ha kim olan ən gö zəl üz, 
ən cə sur hə rə kət lər, ən mü tə va zi 
hə yat idi. O za ma na qə dər adı-sa-
nı heç yer də bi lin mə yən iyir mi beş 
yaş lı qaim mə qam qar da şı nı Türk 
bir li yi nin, Tu ran - Qı zıl Al ma xül-
ya sı nın ger çək ləş mə si na mi nə irə li 
çək mə si, məhz yu xa rı da sa da la dı-
ğım bu üç özəl li yi sa yə sin də heç 
bir eti raz la qar şı lan ma dı. Hə lə Os-
man lı or du su nun Şərq hü dud la rı nı 
aşıb, er mə ni soy qı rı mı na mə ruz qa-
lan bö yük bir türk küt lə si ni (azər-
bay can lı lar nə zər də tu tu lur - V.Q.)

fə la kət gü nü ərə fə sin də xi las et-
mə si xə bə ri İs tan bu la gə lib ça-
tın ca baş qa cəb hə lər də ki məğ-
lu biy yət lə rin acı sı unu dul muş, 
məm lə kət ye ni bir hə yat eş qi 
ilə can lan mış dı. Am ma hey hat! 
Bu mü vəq qə ti, çox mü vəq qə-
ti bir nə şə idi. İm pe ra tor lu-

ğun müəz zəm çö kü şü nün 
son gu rul tu la rı lap ya xın 
za man lar da eşi di lə cək di. 
Nə ha yət, hə min gün gə-
lib çat dı. Ailə nin bö yük 

oğ lu göz dən qeyb olub əf-
sa nə və ma cə ra la rın qəh-

rə ma nı na çev ril di. Sə si hər 
gün bir di yar dan eşi dil di. İn di 

tut du ğu yol da tək de yil di. Ki-
çik qar da şı da onun türk alə-

min də qa zan dı ğı şöh rə ti 
çə tin lik çək mə dən 

pay la şır dı.

Qaf qaz İs lam Or du su nun gənc ko-
man da nı haq qın da da nı şı lan he ka-
yət lər, ya zı lan şeir lər, bəs tə lə nən 
şər qi lər dil lər də do la şır dı. Mil yon-
lar la in san - qa dın, ki şi, uşaq qur-
tu luş la bağ lı ümid lə ri ni yal nız ona 
bağ la yır dı lar. 

A tam bu gənc ko man da nın si-
ya si mü şa vi ri tə yin edi lib, onun la 
bə ra bər Qaf qa za get miş di. Mil lət 
və kil li yi də qo ru nub- sax la nır dı. 
Bu su rət lə həm də Os man lı Məc li-
si-Mə bu sa nın əsa rət dən qur ta rı lan 
bir türk məm lə kə tin də ilk təm sil çi si 
olur du. Vax tı ilə is ti la al tın da kı türk 
yur dun dan hür və müs tə qil türk 
məm lə kə ti nə kö çüb gə lən atam dan 
ötə ri in di əsa rət dən qur ta ran yur-
du nun xi las kar la rı ara sın da ol maq 
çox bö yük səadət idi. Bu sə bəb dən 
də gənc ko man da na heç za man 
üzül mə yə cək, qop ma ya caq bağ lar-
la da ha çox bağ la nır dı. Xa ti rə dəf-
tər lə rin də on dan bəhs edən sə hi fə-
lər hə nuz iyir mi beş ya şın da kı or du 
baş çı sı nın əx laq və ruh sağ lam lı ğı nı 
hə yə can lı şə kil də an lat maq da dır. 
Özü hə lə çox gənc olan bu ada mın 
əm ri al tın da kı za bit lə rin, rəh bər lik 
et di yi or du nun ayaq la rı də yən hər 
yer də bu rax dıq la rı ye ga nə təəs sü rat 
son suz hey ran lıq his si idi. Ona bə zi 
eh ti yac la rı nın ola bi lə cə yi ni xa tır-
lat dıq la rı za man ver di yi ca vab be lə 
ol muş du: 

“Dost la rım və or dum mə nə ba-
xır. On la rın da ar zu la rı, eh ti yac-
la rı var. Hətt  a bir də fə də ol sun, 
tək özü mü dü şün mək yo lu nu 
tut sam, bu xəs tə lik dən bir də heç 
za man xi las ola bil mə rəm. Mə-
nim ya nım da bun dan son ra be lə 
mə sə lə lər dən bəhs aç ma yın”. 

Sülh an laş ma sı ol du8. Ye ni hö ku-
mət Qaf qaz İs lam Or du su na ge ri 
dön mək əm ri ver di. Gənc ko man-
dan za bit dost la rı nı top la yıb “Mən 
ge ri qa yıt ma ya ca ğam, - de di, - siz 
isə sər bəst si niz”. Son ra onun la qal-
maq qə ra rı ve rən lər lə bir lik də Qaf-
qa zın iş ğa lı na baş la yan in gi lis lə rə 
qar şı mü ba ri zə yə qo şul du. Bu, gənc 
ko man dan üçün yep ye ni bir sər gü-
zəşt lər döv rə si nin baş lan ğı cı idi. İs-
tə səy di, ora da Azər bay can hö ku mə-
ti nin ba şı na ke çə bi lər di. Xalq bu nu 
nəin ki tək lif, hətt  a is rar edir di. La-
kin in gi lis lə rin şəx si ni əl də bə ha nə 
tu tub müs tə qil bir türk döv lə ti nin 
- Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin qu-
rul ma sı na ma ne ola caq la rı nı dü şün-
dü. Ko man da sı al tın da kı qüv və lər lə 
bir yan dan ye ni Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin qu rul ma sı nı ən gəl lə mə-
yə ça lı şan er mə ni lər və in gi lis lər lə 
dö yü şür kən o bi ri yan dan da Cüm-
hu riy yət or du su nun ha zır lan ma sı 
ilə bağ lı təd bir lər gör mə yə baş la dı. 

Hə ya tı nın bu sə hi fə si şeir lə rə, 
şər qi lə rə, əf sa nə lə rə möv zu ola-

caq ma cə ra lar la do lu dur. İn gi lis lə rə 
əsir düş dü, həbs xa na dan qa çıb İra-
na keç di. Son ra tək rar Azər bay ca na 
qa yıt dı. Nə ha yət, or ta lıq da heç bir 
ümid ye ri qal ma dı ğı nı bi lən də, bö-
yük qar da şı Ən və rin Tür küs tan da 
şə hid ol ma sı xə bə ri ni alan da üzü nü 
Av ro pa ya tə rəf çe vir di. 

1 Qus tav Le Bon (1841-1931) – 
fran sız ant ro po lo qu, ta rix çi, 
psi xo loq və so sioloq. 

2 Er nest Re nan (1823-1892) – 
fran sız fi  lo so fu və ya zı çı, din 
ta rix çi si, se mi to loq. Fran sa 
Aka de mi ya sı nın üz vü (1878). 
Sor bon na da təh sil alan Əh məd 
Ağaoğ lu nun fi k ri in ki şa sın da, 
el mi ma ra ğı nın müəy yən ləş mə-
sin də mü hüm ro lu ol muş du. 

3 Mak si mil lian Ro besp yer 
(1758-1794) – fran sız in qi lab-
çı sı, Bö yük Fran sa in qi la bı nın 
ən çox ta nı nan və nü fuz lu si ya si 
li der lə rin dən bi ri. 

4 Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
məğ lub du rum da çı xan Os man lı 
im pe ri ya sı ilə Mütt  ə fi q döv lət-
lər ara sın da 1918-ci il okt yab-
rın 30-da Mud ros mü qa vi lə si 
im za la na nan dan son ra kı döv rə 
türk si ya si ta ri xin də ve ri lən 
ad. Bu ra da ba rı şıq mə na sın da 
an la şıl ma lı dır. 

5 Sait Mol la (1880-1930) – Os-
man lı döv lət ada mı, im pe ra-
tor luq döv rün də Şu ra yi-Döv-
lət üz vü və Əda lət na zir li yi 
müs tə şa rı. İn gi lis ca su su olub. 
Qur tu luş sa va şın dan son ra 
Yu na nıs ta na qa çıb.

6 Yü zəl li lər – Tür ki yə Qur tu luş 
Sa va şı nın qə lə bə sin dən son ra 
düş mən lə iş bir li yin də təq sir-
li bi li nə rək Tür ki yə dən sür gün 
edi lən və ək sə riy yə ti döv lə tin ən 
yük sək mə qam la rın da ça lış mış 
türk və tən daş la rı na ve ril miş 
ümu mi ad dır. Bu si ya hı ya Sul tan 
VI Meh met və məiy yə ti, Na zir lər 
ka bi nə si üzv lə ri, Sevr an laş ma sı-
nı ha zır la yan lar və s. da xil idi lər.

7 Ba bi-Ali - Os man lı ha ki-
miy yə ti dö nə min də səd rə zəm 
sa ra yı na ve ri lən ad dır.

8 1918-ci il okt yab rın 30-da im-
za la nan Mud ros sülh mü qa vi-
lə si nə zər də tu tu lur.

Davamı gələn sayımızda
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si-
ya sət çi və döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu 
(1909-1982) çağ daş Tür ki yə də me muar 
ədə biy ya tın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-

dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq dim olu-
nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya-
tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ-
lu nun (1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və 
si ya sət alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad dım la dı ğı bir 
sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı-
lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə-
vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, 
elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə 
və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 
aş ka ra çı xa rır.
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İtt  i had və Tə rəq qi li der lə ri üm-
mət, yə ni is lam çı lıq, mil lət və mil-
liy yət fi  kir lə ri nə, tə ma yül lə ri nə 
gə rək li lik ami li ba xı mın dan fərq li 
bax sa lar da, hər üçü nə ey ni il ti fat la 

Sülh an laş ma sı ol du
mət Qaf qaz İs lam Or du su na ge ri 
dön mək əm ri ver di. Gənc ko man-
dan za bit dost la rı nı top la yıb “Mən 
ge ri qa yıt ma ya ca ğam, - de di, - siz 
isə sər bəst si niz”. Son ra onun la qal-
maq qə ra rı ve rən lər lə bir lik də Qaf-
qa zın iş ğa lı na baş la yan in gi lis lə rə 
qar şı mü ba ri zə yə qo şul du. Bu, gənc 
ko man dan üçün yep ye ni bir sər gü-
zəşt lər döv rə si nin baş lan ğı cı idi. İs-
tə səy di, ora da Azər bay can hö ku mə-
ti nin ba şı na ke çə bi lər di. Xalq bu nu 
nəin ki tək lif, hətt  a is rar edir di. La-
kin in gi lis lə rin şəx si ni əl də bə ha nə 
tu tub müs tə qil bir türk döv lə ti nin 
- Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin qu-
rul ma sı na ma ne ola caq la rı nı dü şün-
dü. Ko man da sı al tın da kı qüv və lər lə 
bir yan dan ye ni Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin qu rul ma sı nı ən gəl lə mə-
yə ça lı şan er mə ni lər və in gi lis lər lə 
dö yü şür kən o bi ri yan dan da Cüm-
hu riy yət or du su nun ha zır lan ma sı 
ilə bağ lı təd bir lər gör mə yə baş la dı. 

Hə ya tı nın bu sə hi fə si şeir lə rə, 
şər qi lə rə, əf sa nə lə rə möv zu ola-

caq ma cə ra lar la do lu dur. İn gi lis lə rə 
əsir düş dü, həbs xa na dan qa çıb İra-
na keç di. Son ra tək rar Azər bay ca na 
qa yıt dı. Nə ha yət, or ta lıq da heç bir 
ümid ye ri qal ma dı ğı nı bi lən də, bö-
yük qar da şı Ən və rin Tür küs tan da 
şə hid ol ma sı xə bə ri ni alan da üzü nü 
Av ro pa ya tə rəf çe vir di. 

1 Qus tav Le Bon (1841-1931) – 

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si-
ya sət çi və döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu 
(1909-1982) çağ daş Tür ki yə də me muar 
ədə biy ya tın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-

dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq dim olu-
nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya-
tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ-
lu nun (1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və 
si ya sət alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad dım la dı ğı bir 
sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı-
lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə-
vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, 
elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə 
və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 

1

2
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fə la kət gü nü ərə fə sin də xi las et-
mə si xə bə ri İs tan bu la gə lib ça-
tın ca baş qa cəb hə lər də ki məğ-
lu biy yət lə rin acı sı unu dul muş, 
məm lə kət ye ni bir hə yat eş qi 
ilə can lan mış dı. Am ma hey hat! 
Bu mü vəq qə ti, çox mü vəq qə-
ti bir nə şə idi. İm pe ra tor lu-

ğun müəz zəm çö kü şü nün 
son gu rul tu la rı lap ya xın 
za man lar da eşi di lə cək di. 
Nə ha yət, hə min gün gə-
lib çat dı. Ailə nin bö yük 

oğ lu göz dən qeyb olub əf-
sa nə və ma cə ra la rın qəh-

rə ma nı na çev ril di. Sə si hər 
gün bir di yar dan eşi dil di. İn di 

tut du ğu yol da tək de yil di. Ki-
çik qar da şı da onun türk alə-

min də qa zan dı ğı şöh rə ti 
çə tin lik çək mə dən 

pay la şır dı.

Sülh an laş ma sı ol du
mət Qaf qaz İs lam Or du su na ge ri 
dön mək əm ri ver di. Gənc ko man-
dan za bit dost la rı nı top la yıb “Mən 
ge ri qa yıt ma ya ca ğam, - de di, - siz 
isə sər bəst si niz”. Son ra onun la qal-
maq qə ra rı ve rən lər lə bir lik də Qaf-
qa zın iş ğa lı na baş la yan in gi lis lə rə 
qar şı mü ba ri zə yə qo şul du. Bu, gənc 
ko man dan üçün yep ye ni bir sər gü-
zəşt lər döv rə si nin baş lan ğı cı idi. İs-
tə səy di, ora da Azər bay can hö ku mə-
ti nin ba şı na ke çə bi lər di. Xalq bu nu 
nəin ki tək lif, hətt  a is rar edir di. La-
kin in gi lis lə rin şəx si ni əl də bə ha nə 
tu tub müs tə qil bir türk döv lə ti nin 
- Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin qu-
rul ma sı na ma ne ola caq la rı nı dü şün-
dü. Ko man da sı al tın da kı qüv və lər lə 
bir yan dan ye ni Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin qu rul ma sı nı ən gəl lə mə-
yə ça lı şan er mə ni lər və in gi lis lər lə 
dö yü şür kən o bi ri yan dan da Cüm-
hu riy yət or du su nun ha zır lan ma sı 
ilə bağ lı təd bir lər gör mə yə baş la dı. 

caq ma cə ra lar la do lu dur. İn gi lis lə rə 
əsir düş dü, həbs xa na dan qa çıb İra-
na keç di. Son ra tək rar Azər bay ca na 
qa yıt dı. Nə ha yət, or ta lıq da heç bir 
ümid ye ri qal ma dı ğı nı bi lən də, bö-
yük qar da şı Ən və rin Tür küs tan da 
şə hid ol ma sı xə bə ri ni alan da üzü nü 
Av ro pa ya tə rəf çe vir di. 

1

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si-
ya sət çi və döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu 
(1909-1982) çağ daş Tür ki yə də me muar 
ədə biy ya tın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-

dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq dim olu-
nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya-
tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ-
lu nun (1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və 
si ya sət alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad dım la dı ğı bir 
sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı-
lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə-
vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, 
elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə 
və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 

İn di ən sə viy yə siz bir si ya si hə yat Qaf qaz İs lam Or du su nun gənc ko-

Atamın 
dostları
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(Əv və li ötən sa yları mız da)

Ye nə də Mir zə Meh di 
xa nın adıçə ki lən tə bi bə 

yaz dı ğı mək tub
Dil aç mış şi rin söz lü qə lə min xo-

ruz gü lü ki mi gö zəl fi  kir mü ba di lə-
sin dən yaz dı ğı mək tub ye tiş di. Ürə-
yə ya tan ağ tə ba şir ay rı qal ma ğın 
ümid siz li yi ni ya rıb uğur suz lu ğun 
da dı na xoş bəxt lik ax ta rı şın da ol ma-
ğın qən di ni və xoş bəxt li yə var ma-
ğın şə kə ri ni qat dı. Kön lü ya ra lı la rın 
duy duq la rı ka fur ki mi ağ ka ğı zın 
üzə rin də ki müşk, səbr edən lə rin 
Ay ilə Pər vin1 dairə lə rin də gör dük-
lə ri hərfl  ər, ürək lə ri ar zu lar la do lu 
olan la rın mə həb bə tin pak sü dü ilə 
çə kil miş ün van la rın bə yaz lı ğı və 
sev gi nin da ya ğı olan ca na də yən 
hik mət li iba rə lər kön lün ən də rin 
nöq tə lə ri nə qə dər nü fuz edir. Hə-
qi qə tən, ürək ge niş li yi nin ra hat lan-
dı rı cı və se vin di ri ci mü la yim li yi nin 
nə ti cə si dir ki, tə bi bin qə lə mi ən bər-
sa çan kə lam la rı, bə növ şə və rey han 
ki mi xo şə tir li xət lə ri, söz lə ri və ma-
hiy yə ti dər man cöv hə ri qis min də 
olan ifa də lə ri və kö nü lə yol açan 
də rin mə na lı in cə lik lə ri dost la rın 
qəlb lə ri ni fə rəh lən dir mək üçün tər-
tib et miş dir. Cə va hir ki mi qiy mət li 
mə na la rın ləl lə rin dən, rən ga rəng 
ya qut lar dəs tin dən və bə la ğət el-
mi nə xas mə caz la rın mər can la rı ilə 
mir va rid lə rin dən dərd çə kən qəlb-
lə rin qüv vət lən di ril mə si ni tə min 
edən in ci va ri ləz zət li şə rab yol da şı 
Əfl  a tun olan bir zəv var üçün ha-
zır lan mış dır. Ta le yin gə tir di yi əh-
va lı po zan və sa ğal ma sı çə tin olan 
mə rə zin müali cə si üçün əta mə cu-
nu və di nar şər bə ti ya ra ya caq dır. 
Bə dən də ki bəl ğəm lə çir ki əfl  a si-fü-
lu sun2 va si tə si lə tə miz lə mək dən 
öt rü he sab lan mış və gös tə ril miş 
fi  lan məb ləğ mö hür lən miş ki sə-
də xa hiş olu nan əla və dər man la rın 
alın ma sı üçün şə ra fət li xid mə ti ni zə 
gön də ril miş dir.

Mir zə Meh di xa nın 
Molla Mə həm məd Bağır 
Astraba di nin di lindən 

Bağ dad alim lə ri nə 
yazdığı mək tub

Bu sə tir lə rin müəl li fi  pay taxt İs-
fa ha nın müəl li mi, məx luq la rın ən 
ki çi yi Mə həm məd Ba ğır Ast ra ba-
di dost mə həb bə ti duala rı nı iz har 
edən dən son ra da rü lis la mın hə qi-
qət ya yan bi lik lər bi li ci lə ri nin və ali 
rüt bə li fə zi lət sa hib lə ri nin nə zə ri nə 
bu xə bə ri çat dı rıb bə yan et mə yə 
ke çir. Abid lə rin ən də yər si zi ərə-
fə gü nü nə və şə ra fət li yer lə ri ta vaf 
et mə yə ya xın laş dı ğı bu xoş bəxt 
mə qam da ha zır kı xoş niy yət li ya-
zı nı ərz et di. Kəs kin ac lıq sə bə bi lə 
qa la dan qa çıb gə lən dəs tə nin sö-
zün dən ora nın sa kin lə ri nin əh va lı 
tam ay dın lıq la mə lum ol du. Hər 
gün qa la da bö yük lər dən-ki çik lər-
dən və ca van lar dan-qo ca lar dan 
çox say lı ca maat ta qət siz lik dən 
məhv olub sə ləfl  ə ri nə qo vu şur.

Qa la əh li iki kəl me yi-tey yi be yi-
şə ha dət de yən lər dən və Rə su li-
səq ley nin üm mə tin dən və [bi zə] 
qib lə ilə ki tab da mü va fi q və din 
ilə şə riət də mü ta biq ol du ğu na gö-
rə “əgər mö min lər dən iki dəs tə 
bir-bi ri ilə vu ruş sa, on la rı dər hal 
ba rış dı rın”3 də li li ni və “əgər əl 
çək sə niz bu si zin xey ri ni zə olar”4 
ifa də si ni əsas tu ta raq mən ti qi 
hökm lə rə söy kə nib qo şun baş çı la-
rı ilə Al la hın eh kam la rı haq qın da 
da nı şıq lar apa rıb on la rın ara sın da 
bi zim lə həm rəy olan la rın ha mı sı nı 
öl kə nin ali mə qam xa nın bən də lə-
ri nin xid mə ti nə gə tir mək səadə ti-
nə çat dır maq və ağ lın də lil lə ri ilə 
şə riətin mə na la rın dan ya rar la nıb 
on la rı “on lar la ən gö zəl su rət də 
mü ba hi sə et”5 fər ma nı na əsas la-
na raq və “biz on la rın ürək lə rin də-
ki kin-kü du rə ti çə kib çı xar da rıq”6 
mən ti qi işa rə lə rin dən fay da la na-
raq tə mi zə çı xart maq üçün əl bu 
sə hi fə ni yaz ma ğa uzan dı.

Hə zə ra tın duy ğu lu kö nül-
lə rin dən giz li qal maz ki, əgər 
fə lək ki mi uca xan Tan rı nın kö-
mə yi və xoş bəxt ta le yin dəs tə yi 
ilə öl kə ni ələ ke çi rib var-döv lət 
yi yə si ol ma ğa id dialı və öl kə-
ni bə zə yən rəy ilə qay da sa hi-
bi hör mət li və zir Əh məd pa şa 
hökm dar lıq və fər man ver mə yə 
hə vəs li ol sa lar, hə min kar xa-
na ya sər ma ya qo yan aciz lər ilə 

zəifl  ər bu iki hal dan gü nah sız 
və ye ri nə ye ti ril mə si va cib olan 
əm rə ha zır və itaət du ru mun da 
da ya nar lar və bu ara da on la rın 
təq si ri de yil ki, dərd or du su nun 
hə də fi  nə çev ri lib fi t nə si pa hı 
tə rə fi n dən qa rə tə mə ruz qa lar-
lar. Heç nə yə bax ma ya raq, bu 
hökm ran lıq işi “sən mül kü is-
tə di yin şəx sə ve rər, mül kü is tə-
di yin şəxs dən alar san; is tə di yin 
şəx si yük səl dər və is tə di yin şəx-
si al çal dar san”7 ifa də si nə uy ğun 
ola raq Sul ta ni-ləm yə zə lin8 ira-
də si nə bağ lı dır və İs gən dər ki mi 
şan lı xan Al lah dan yar dım alan 
və Al lah or du su na gü və nən dir. 
Bu da bəl li dir ki, döv lə tin iki sa-
hi bi bir-bi ri nə düş mən kə sil sə, 
bö yük lük na mu su əl dən ge dər 
və on lar bir-bi ri ni qur ban ve-
rər lər, am ma aciz lər lə rəiy yət lər 
bu yol da bə ləd çi siz qa lıb ha-
di sə lər or du su nun aya ğı al tı na 
dü şər lər. 

Ma dam ki, bu din xa di mi xan 
həz rət lə ri nə bə zi mə sə lə lə ri çat dı rıb 
və on lar mü ba rək qu laq la rı ilə din lə-
yib lər, o ali mə qam həz rət lər də adı-
çə ki lən ali cah cə na bı və iz zət ilə şan-
şöh rət sa hib lə ri olan pa şa la rı Həz rət 
Ba ri nin gös tər di yi din dar lıq və tə səl-
li yo lu ilə hə min mət ləb lər dən xə bar-
dar edib öz lə ri nə bə raət qa zan ma lı-
dır lar və bir da ha o ya zıq mis kin lə ri 
təh lü kə li uçu ru ma at ma ma lı dır lar. 

“Əgər on lar ve ri lən nə si hət lə rə 
əməl et səy di lər, əl bətt  ə, bu on lar 
üçün da ha xe yir li olar dı”9. Adı-
çə ki lən ali cah bu mə na nı qə bul 
et mə yən dən son ra nü mu nə si 
“ev lə rin ən zəifi  hö rüm çək yu-
va sı dır”10 olan o köh nə vi ra nə yə 
gö rə mü səl man qa nı nın axı dıl-
ma sı nı boy nu na ala caq lar sa – ix-
ti yar sa hi bi dir lər. 

Nadir şahın Rum 
padşahı Sultan Mahmud 

xana yazdığı məktub
Bis mil la hir-rəh ma nir-rə him 
“On la rı ora da xe yir-dua və 

sa lam la qar şı la yır lar”11 ayə si nin 
ürə ka çan gül za rın dan ya yı lan 
müs tə cab, müşk sa çan və sev-
gi ilə do lu ra yi hə lər üst aləm də 
mü qəd dəs adam la rın bu run la rı-
nı öz qo xu su ilə qı cıq lan dı rır və 
“[Al la hın] gö rü şü nə çat dıq la rı 
gün on la rın söz lə ri sa lam dır”12 
ayə si nin bə rə kət bağ la rın dan 

sə mi mi və gö zəl sə na la rın qı-
zıl gül ət ri ni gə ti rən nə sim lə rin 
əs mə yin dən ül fət qön çə lə ri açıl-
ma ğa baş la yır. İrəm va ri, ruh-
lan dı rı cı yı ğın ca ğın hə diy yə si ni 
və cən nə tə bən zər, ruh ox şa yan 
məc li sin töh fə si ni qüd rət li əla-
həz rət, pad şah lıq və xi la fət tax-
tı na ba şu ca lı ğı gə ti rən, İs gən dər 
hə şə mət li, Sü ley man şan lı, şah-
lıq alə mi nin mə na sı nı gös tə rən 
güz gü, dün ya ya hökm ran lıq 
edən və onu qo ru yan bür cün 
alə mi isin di rən gü nə şi, şan lı-
şöh rət li Os man lı nəs li fə lə yi nin 
bö yük alo vu, səl tə nət ilə cə la-
lət məh kə mə si nin Da ra ki mi 
əda lət li ha ki mi, əzə mət ilə ta le 
dün ya sı nın fər man bu yu ra nı, 
əmin-aman lıq şə hə ri nin möh-
kəm di va rı, zə min ilə za man 
asa yi şi nin və qay da-qa nu nun tə-
mə li, dağ ki mi uca, ürə yi də niz 
ki mi ge niş olan pad şah, göy də-
ki ul duz lar mər tə bə si nə yük səl-
miş Xos rov, dün ya sul tan la rı nın 
sı ğı na ca ğı, döv ran xa qan la rı-
nın ümid ye ri, is lam ilə mü səl-
man la rın kö mək çi si, ka fi r lər ilə 
müş rik lə rin qə ni mi, qu ru nun 
xa qa nı, də niz lə rin sul ta nı, ikin-
ci İs gən dər Zül qər neyn, Al la hın 
köl gə si olan pad şah və is lam-
pə nah xə li fə, əs-sul ta nül-qa zi 
Mah mud xan bin Sul tan Mus-
ta fa xa na (“Al lah onun döv lə ti-
nin əsas la rı nı Ye rin göy lə rin də 
təs bit et sin və onun uca iş lə ri ni 
uzu nu na və eni nə ar tır sın!”) bu 
na mə ni gön də rib qay da-qa nun-
la rı qo ru maq yo lu ilə və Ya ra da-
nın nur şüala rı nın düş dü yü ye ri 
olan dün ya nı bə zə yən hu ma yun 
fi k rə sa diq qal maq adə ti ilə qeyd 
edi rik ki, əv və lən13, bi rin ci tək-
lifl  ər dən və sa ni yən14, ikin ci di-
lək lər dən di nin əsas la rı nı və 
mü səl man lar ara sın da dost luq 
ilə meh ri ban lı ğı möh kəm lən dir-
mək dən, iki həz rət ara sın da hər-
tə rəfl  i itt  i fa qın zə ru ri li yi ni ifa də 
et mək dən və iki döv lət ara sın-
da olan şüb hə lə rin tə si ri ni ara-
dan qal dır maq dan baş qa heç bir 
məq sə di miz ol ma mış dır. Mil lət 
və döv lət sə viy yə sin də olan bə zi 
ma neələr bu tə rə fi n yo lun da bir 
səd də və is tə ni lən nə ti cə ni əl də 
et mək də aya qal tı pa la zın da şı na 
çev ril sə lər də, hə min mə sə lə nin 
qar daş lıq və itt  i faq yo lu ilə çö-
zül mə si ni və ba har cən nə ti nin 
hökm da rı Dör dün cü Sul tan Mu-
rad xa nın za ma nı na aid sül hün 
im za lan ma sı nı tə vəq qe və xa hiş 
bu yur muş duq.

1 Pər vin - Ül kər (Yed di qar daş) 
ul du zu.

2 Əfl  a si-fü lus – pul.
3 Hü cü rat. 9
4 Ən fal. 19
5 Nəhl. 125
6 Əraf. 43
7 Ali-İm ran. 26 (əl yaz ma da bu 

ayə də qiq gös tə ril mə yib)
8 Sul ta ni-ləm yə zəl – əbə di, öl məz 

hökm dar, Al lah.
9 Ni sa. 66
10 Ən kə but. 41
11 Fürqan. 75
12 Əhzab. 44
13 Əvvələn – birincisi.
14 Saniyən – ikincisi.

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

lə rin dən giz li qal maz ki, əgər 
fə lək ki mi uca xan Tan rı nın kö-
mə yi və xoş bəxt ta le yin dəs tə yi 
ilə öl kə ni ələ ke çi rib var-döv lət 
yi yə si ol ma ğa id dialı və öl kə-
ni bə zə yən rəy ilə qay da sa hi-
bi hör mət li və zir Əh məd pa şa 
hökm dar lıq və fər man ver mə yə 
hə vəs li ol sa lar, hə min kar xa-
na ya sər ma ya qo yan aciz lər ilə 

XVIII əs rin bi rin ci ya rı sı – Sə fə vi lər sü la lə si-
nin son döv rü və Na dir Şah Əf şar im-
pe ri ya sı nın möv cud ol du ğu qı sa müd-

dət Azər bay can ta ri xi nin ən gər gin və ma raq lı dövr lə rin dən 
bi ri dir. Bu da tə sa dü fi de yil ki, hə min dövr də ya zı lı və şi fa hi 
ədə biy yat, xət tat lıq, mi niatür sə nə ti in ki şaf edib, baş ve rən 
ha di sə lə ri əks et di rən sal na mə lər qə lə mə alı nıb. Na dir Şa hın 
mün şi si Mir zə Meh di xan Ast ra ba di məhz hə min döv rün ən 
eti bar lı sal na mə çi si sa yı lır. Onun mət buat da tam şə kil də ilk 
də fə işıq üzü gö rə cək ta ri xi sə nəd lər top lu sun dan iba rət “İn-
şa” əsə ri ni qə ze ti mi zin oxu cu la rı na təq dim edi rik.

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri
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XIX əsr də Kor Tiq ran bü tün 
mu ğam la rı mı zı no ta kö çü rüb, in-
di on la rın “Rast”ı, “Şur”u, ümu-
miy yət lə, bü tün mu ğam la rı var. 
Be lə ki, A.Spen diarov “Hey də ri” 
mu ğa mı nın rit mik his sə si ni, həm-
çi nin Hi caz mu ğa mı nın gi ri şi ni 
“Eri van etüd lə ri” əsə rin də sim fo-
nik or kestr üçün iş lə yib.

İn di isə, mü tə ma di ola raq oğur-
la nan mah nı la rı mı zın bə zi lə ri nə 
nə zər sa laq:

  “Kö çə ri” – “Bir yer də qə rar 
tut ma yan, tez-tez ye ri ni də-
yi şən” de mək dir. Bu amil 
rəq sin də ge di şin də özü nü 
gös tə rir. Be lə ki, rəqs edən-
lər bir-bi ri lə ri nin kə mər lə-
rin dən tu ta raq, dairə vi yal lı 
ge dir lər. Bu rit mik rəqs, əsa-
sən ba la ban və na ğa ra da ifa 
edi lir. 2/4 rit min də oy na nı lan 
bir rəqs dir. 1940-cı il də er mə-
ni bəs tə ka rı Aram Xa ça tur-
yan kon sert ve rər kən Azər-
bay ca nın “Kö çə ri” rəq sin dən 
is ti fa də edib. “Kö çə ri” rəq-
si yal lı nın bir his sə si dir və 
Azər bay can rəq si dir. Bu nun 
er mə ni rəq si nə heç bir aidiy-
yə ti yox dur. Bu qə dim xalq 
rəq si Azər bay ca nın folk lor 
nü mu nə si dir.

  “Uzun də rə”- ol duq ca ca zi bə-
li, zə rif və li rik ifa də li rəqs-
dir. Onu tək cə Azər bay can da 
de yil, Qaf qaz da da ən se vi lən 
rəqs lər dən bi ri he sab edir lər. 
Qa ra bağ da Ağ dam ilə Göy tə-
pə ara sın da bir də rə var. Adı na 
“Uzun də rə” de yi lir. De yi lə-
nə gö rə, bu rəqs məhz hə min 
də rə yə həsr olu nub. Rə va yə tə 
gö rə, Uzun də rə tə rə kə mə lə rin 
dü şər gə si olub, on lar dağ lar 
qoy nun da kı yay laq la ra kö çər-
kən, yo lüs tü bu ra da əy lə nib 
rəqs edər, şən lə nər və din cə-
lər miş lər. “Uzun də rə” el ara-
sın da qa dın rəq si ki mi ta nı nır. 
Bu rəq si ifa edən za man qa-
dın rəqs lə rin də uzun ətək lər 
ayaq la rın süz gün hə rə kə ti ni 
müəy yən ləş di rir, rəq qa sə lə-
rin bü tün diq qə ti əl və bə də-
nin yu xa rı his sə si nin (çi yin lər, 
baş, üzün mi mi ka sı və s.) hə-
rə kə ti nə yö nə lir.

  “Şa la xo” və ya “Şə lə qoy” – 
Azər bay can da da vax ti lə ayı 
oy na dan qa ra çı lar şə hər və 
kənd lə ri do la şa raq, “Şə lə-
küm-Mə lə küm” de yə-de yə, 
ayı la rı oy na dar dı lar. Azər-
bay can rəqs mu si qi si bi li ci-
lə ri bu rəq si “Şə lə qoy” adı 
ilə təq dim edir lər. Me şə dən 
bir şə lə odun gə ti rən şəx sə 
mü ra ciət lə “şə lə ni qoy, rəqs 
edək”, – de mək lə “Şa la xo” 
yox, “Şə lə qoy” adı nı rəs mi-
ləş di rib lər. Bö yük Azər bay-
can ya zı çı sı Əb dür rə him bəy 
Haq ver di ye vin “Ma ral la rım” 
əsə rin də bu rəqs “Şə lə küm- 
Mə lə küm” ad la nır.

  “Ha lay” – “Yal lı” (Ha lay), 
türk və Al tay xalq mə də niy-
yə tin də mə ra sim rəq si dir. 
Kök lə ri era mız dan əv vəl ki 
dövr lə rə ge dən bir oyun-
dur. Özün də hə ya tın ener-
ji si ni, həm rəy li yi, hə rə kə ti, 
da ya nıb-da vam et mə yi və 
rit mi eh ti va edir. Od la, yə-
ni hə ya ti ener ji ilə bağ lı ol-
ma sı bu oyu na ve ri lən əhə-
miy yə ti gös tə rir. Pri mi tiv 
for ma sı nın adı ta ri xi mən-
bə lər də “Al lı” şək lin də ya-
zı lır. Qo bus tan qa ya la rın da 
çə ki lən şə kil lər də bu oyu-
nun təs vir edil di yi gö rül-
mək də dir. Yal lı rəq si oxu ma 
və əl çal ma ilə də mü şa yiət 
olu na bi lər. Bu rəqs əv vəl-
lər əmək xa rak te ri da şı yar dı.

“Yal lı” bö yük bir dəs tə nin 
bir gə iş ti ra kı ilə ifa olu nur. 
Dəs tə nin ba şın da əlin də ki 
yay lı ğı (dəs ma lı) yel lə də rək 
qa baq da ge dən “yal lı ba şı” 
du rur. Baş qa iş ti rak çı lar isə 
qol la rı nı aça raq bir - bi ri lə-
ri nin çe çə lə bar ma ğın dan tu-
tur, ya da əl lə ri ni bir - bi ri lə-
ri nin çiy ni nə qo yur lar. Yal lı 
ge dər kən çox vaxt yal lı ba şı 
ka ma nı bir əlin də tu tub sil-
kə lə yə rək, həm səs lən di rir, 
həm də rəq sin öl çü sü nü oy-
na ya - oy na ya qeyd edir. Bu 
rəqs üç his sə dən iba rət dir: 
əv vəl cə tən tə nə li və aram 
ad dım lar la baş la nır, get dik-
cə sü rə ti art ma ğa baş la yır 
və tex ni ki cə hət dən mü rək-
kəb tul lan ma hə rə kət lə ri lə 
da vam et di ril dik dən son ra, 
əv vəl ki tən tə nə li və aram 
yü rüş lə ta mam la nır.

  “İn na bı” – Azər bay ca nın 
məş hur qə dim qa dın rəqs lə-
rin dən bi ri dir. Er mə ni lər tə rə-
fi n dən “Una bi” ki mi qə lə mə 
ve ri lir. “İn na bı” bir rəqs for-
ma sı ki mi, var lı və za də gan 
qa dın la rın evin də mey da na 
gə lib. Bu rəq sin əş ya la rı kə la-
ğa yı, alı na ta xı lan qı zıl pul lar, 
ha be lə kəh rə ba, mir va ri və qı-
zıl bo yun bağ la rı sa yı lır.
Rəq sin öl çü sü 6/8 (3/4) nis-
bə tin də dir; hə rə kət lə ri 
aram və süz gün, tem pi isə 
or ta dır. Qa dın-qız yı ğın caq-
la rın da, toy lar da, şən lik lər-
də oy na dı. Bir və bə zən iki 

qız tə rə fi n dən 
ifa edi lir. 

Məz mun ca çox sa də dir. Bu-
ra da ifa çı lar qa dın la rın naz-
qəm zə si ni gös tər mə yə ça lı-
şır lar. Rəq si qız lar dan bi ri 
baş la yır. Son ra ikin ci qız gu-
ya kö nül süz ola raq ona qo-
şu lur və daim naz la na raq kə-
na ra çə kil mək is tə yir, an caq 
rə fi  qə lər ra zı lı ğa gə lib şən, 
coş qun hə rə kət lər lə rəq si da-
vam et di rir lər. “İn na bı”nı ifa 
edər kən bə yaz rəqs pal ta rı 
heç də ye ri nə düş mür.
Ona gö rə də, ke çən əs rin 
30-50-ci il lə rin də rəq qa sə lər 
zər-xa ra nı imi ta si ya elə yən 
pal tar lar ge yi nir di lər. Hətt  a 
Əmi nə Dil ba zi xa tır la yır ki, 
o, adi so vet üç qə pik lə ri ni 
pa rıl da dıb si nə si nə, al nı na 
ta xır dı və qı zıl pul il lü zi ya-
sı, qə di mi lik il lü zi ya sı, bo-
yun ba ğı, cüt qa ba ğı il lü zi ya sı 
ya ra dır dı.

  ”Cey ra nı” (Cey ran ba la sı) 
— qə dim Azər bay can mil li 
rəqs lə rin dən bi ri dir. Şu şa da 
ya ra nıb. İn cə, xo şa gə lən li-
rik rəqs dir. Bu ra da cey ra nın 
qəd di-qa mə ti və hə rə kət lə-
ri nin mü la yim li yi qa ba rıq 
gös tə ri lir. Rəqs or ta temp də 
ge dir, əsa sən qa dın lar tə rə-
fi n dən ifa olu nur. La kin bə zi 
ra yon lar da, mə sə lən, Şə ki də 
onu ki şi lər də oy na yır. Bu 
rəqs in di də məş hur dur.

  “Tə rə kə mə” – Azər bay can 
xalq oyun ha va sı. Adın dan 
da mə lum ol du ğu ki mi, tə-
rə kə mə kö çə ri mal dar la-
rın bay ram şən lik lə rin də, 

toy - bü sa tın da ifa et dik lə ri 
rəqs lə ri mü şa yiət edən di-
rin gi lər dən bi ri dir; se gah 
mu ğa mı kö kün də olan oyun 
ha va sı dır.

  Cən gi - qəh rə man lıq və cən-
ga vər lik ru hu nu ifa də edən 
güm rah və şən mu si qi əsə-
ri dir. Cən gi pəh lə van lar ya-
rı şın da da (pəh lə va ni), cı dır 
dü zün də də ça lı nır. Bir qay-
da ola raq, zur na çı lar dəs tə si 
tə rə fi n dən ifa olu nur. Öl çü sü 
2/4 nis bə tin də dir. Bə zi mü-
tə xəs sis lər “Cən gi” sö zü nün 
“zən gi”dən tö rə di yi ni de yir-
lər. Zən gi qə dim Oğuz türk 
tay fa la rı olub: “Zən gi lan”, 
“Zən gi ba sar” to po nim lə ri bu 
tay fa lar la bağ lı dır.

Biz bu si ya hı nı çox uza da bi-
lə rik. Er mə nis tan, BMT-nin əq li 
mül kiy yət sa hə sin də ix ti sas laş-
mış bir qu ru mu olan Ümum dün-
ya Əq li Mül kiy yət Təş ki la tı nın 
üz vü ol du ğun dan, bü tün öl kə lər 
ki mi, əq li mül kiy yə tin qo run ma-
sı ilə bağ lı prin sip lə rə əməl et mə-
yə borc lu dur. La kin bu na əməl 
et mir, di gər mə sə lə lər də ol du ğu 
ki mi, əq li mül kiy yət sa hə sin də 
də bey nəl xalq hü quq nor ma la-
rı nı ko bud şə kil də po zur. La kin 
ÜƏMT- nin “Folk lor nü mu nə lə-
ri nin qey ri-qa nu ni is ti fa də si nə 
və di gər zə rər li hə rə kət lə rə qar-
şı” bey nəl xalq Kon ven si ya sı nın 
ya xın lar da qə bul edi lə cə yi göz-
lə ni lir ki, bu da er mə ni sax ta-
kar la rı nı tə ləs mə yə məc bur edir. 
Odur ki, Azər bay can tə rə fi  bu 
haqq mü ba ri zə sin də müt ləq qa-
lib gəl mə li dir.

Aynur TAĞIYEVA,
AMEA-nın əməkdaşı

XIX əsr də Kor Tiq ran bü tün 

Azər bay ca nın ta-
ri xi tor paq la rı 
ilə ya na şı ola-
raq, er mə ni lər 

mə də niy yə ti mi zə də tə-
ca vü zü da vam et di rir lər. 
Xalq və bəs tə kar mah nı-
la rı mız “oğur la nır”.
Xalq rəq si miz olan “Nov-
ru zu” rəq si nin me lo di ya-
sı nı vax ti lə Ar men Tiq ran-
yan “Anuş” ope ra sın da 
xə yal pər vər rəqs ki mi iş lə-
miş di, biz isə bu rəq si ta-
ma mi lə unut mu şuq. İkin-
ci oğur lan mış rəq si miz 
A.Spen diaro vun is ti fa də 
et di yi “Ən zə li” rəq si dir. 
Ümu miy yət lə, er mə ni lər 
tə rə fin dən 40-dan çox 
mu si qi nü mu nə miz və 
rəqs lə ri miz mə nim sə ni-
lib. Kor Tiq ran, Ko ni tas, 
Spen diarov, Tiq ran yan, 
Xa ça tur yan və  Ba ba can-
yan bi zim mu ğam və mu-
si qi mi zi alt-üst edib lər.

lər əmək xa rak te ri da şı yar dı. or ta dır. Qa dın-qız yı ğın caq-
la rın da, toy lar da, şən lik lər-
də oy na dı. Bir və bə zən iki 

qız tə rə fi n dən 
ifa edi lir. 

xalq oyun ha va sı. Adın dan 
da mə lum ol du ğu ki mi, tə-
rə kə mə kö çə ri mal dar la-
rın bay ram şən lik lə rin də, 

lə ni lir ki, bu da er mə ni sax ta-
kar la rı nı tə ləs mə yə məc bur edir. 
Odur ki, Azər bay can tə rə fi  bu 
haqq mü ba ri zə sin də müt ləq qa-
lib gəl mə li dir.

Aynur TAĞIYEVA,
AMEA-nın əməkdaşı

Erməni işğalında olanErməni işğalında olanErməni işğalında olan



Sara SELCAN

Yoxluğun
ürəyimin əllərindən tutub gəlir,
indən belə ona üzü üstə 
iməkləməyi,
sənsizlikdə addımlamağı,
ümiddən tuta-tuta yeriməyi
öyrədəcək.
Hər darıxanda
Çəkib başıma içərkən
bir az dağıdacam xatirələrindən
üst-başına qəlbimin.
Ürəyimin dibinə enəcək
Xatirələrin,
Ürəyimin dibinə enəcək...

***
Baxışımla yığıram
Xatirən dağılanda
Ağ atlı oğlan idin
Ömrümün nağılında.
 
Bəs xoşbəxt olacaqdıq
Niyə bərbad alındı
Simurq quşu da yoxdur
Desin al lələk yandır.
 
Hələ yaram istidi
Soyuqdu ayrılığın.
Yadından çıxmırsan heç
Unutduğun varlığın?

***
Dayan, kimsən, nəçisən,
Yaddaşım dağınıqdı,
Gözlərim zəifl əyib,
Xatirən bulanıqdı.
 
Tələsmə bir-bir sadala
Adları, tanımadım…
Küçənizdə sahibsiz
itləri tanımadım.
Onda niyə həssasdım,
İndi niyə beləyəm?
Qorxma, zarafatdı bu -
Sən gördüyün dəliyəm.

***
Qəfi l girdin beynimə,
Gözəgörünməz əllərinlə
Sirayət etdin canıma, qanıma.
Alıb apardın məni
Yüpyüngül boşluğa.
Cismimi cəsədə döndərib
Ruhumu yox etdin az qala.
Amma yox imiş
Bu vaxt gedişimə
Allah rizası-
Gözəgörünməz qələmlə Tanrının
Alnıma həkk etdiyi yazı.
Öldürə bilmədin məni Dəm qazı.

Ay kimi ağ
Ağ-Ay kimi ağ,
Səndən köçmək kimi 
Çətindir sənə qayıtmaq.
Səndə olmazları görmək,
Səndə olacaqları 
Heç kimdə olmayacaq qədər
Müqqəddəs bilmək.
Sevmək, sevmək, 
Sevərək ölmək- qovuşmaq 
Və yenə sevmək. 
Ay kimi ağ arzular qanadında 
Göyün yerində
Nura çevrilmək,
Gecələrin birində. 

Xan çobana
Sellər təkcə sudan olmur,
 Xan Çoban,
Xan Çoban, sellər
 təkcə dağdan gəlmir.
Bir yaşda deyiləm ruhumla, yəqin,
O söylədikləri yadıma gəlmir.

Min ilin yağmurun
 daşıyır ruhum,
Ruhumun əli var ağrılarımda.
Eyni röyanı görsəm də illərdir,
Hələ də azıram yuxularımda.

Gedirəm, getdiyim
 yolu yormadan,
Varlığın tapmağa
 öz yoxluğumun.
Gözümlə görürəm ilahi eşqin
İçimdə böyüyüb söz olduğunu.

Misra-misra...
Rəsmimi çəkən oğlan,
Qəlbimdəki ümidi tünd elə,
Çarəsizliyi açıq,
Gözlərimə kədər qat azacıq.
Ovunmadığım ağrıları
Bütün rənglərin qarışığından çək-
Qırıq-qırıq.
Adını deyimmi onların?
-Qəzəb və hıçqırıq.
Qalın elə
ovuclarımdakı inamı
Yapışıb dura bilim.
Mən daşlı yollardan keçib gəldim,
Önümdəki yolları kəsəksiz çək,
Ayağımı yalın elə.
Su bəyazlığı qat çohrəmə
Yuyunub durula bilim.
Saçlarımın ucundan
Dabanımacan
Nəfəsimi çək.
Çək, çək, səsimi çək,
Çatırsa haracan.
Rəsmimi çəkən oğlan,
misra-misra damcılayan
ömrümü çək.

Mən şəkilsiz adamam
Mən şəkilsiz adamam,
Belə ki
Şəkil yerinə yaz yağmurunun ətrini
Təsəvvür edin,
İyləyin,
Çəkin ciyərlərinizə bu ətri
ən dadlı qoxu kimi.
Onda apaydın görünəcəm

Sirsiz, tilsimsiz və daha nələrsiz,
Özüm olduğum kimi.
Mən şəkilsiz adamam
Və həm də sənsiz.

Gözəl
Dünya sınıq pəncərə,
Kimlər keçmir hər cürə,
Baxdım dərviş, tacirə,
Ağam, qulumdan gözəl.

Kim məsum, kim paxıldı,
Ürəyinə yaxındı,
Mənim ömrüm nağıldı,
Əvvəli sondan gözəl.

Şər şərliyin atmadı,
Gecə-gündüz yatmadı,
Şeytan paltar tapmadı
Mələk donundan gözəl.
Könlüm söz nəşəsidi, 
Söz safl ar peşəsidi,
Daha nə düşəsidi.
Bəxtimə bundan gözəl.

Gah gen dünya, gah da dar,
İçimdə min dünya var,
Hələ də bu dünyada
Ölüm olumdan gözəl.

Duyğuların ağrısı
Göy üzü bulud-bulud,
Ay buludlar içində.
Çəmənlər çiçək-çiçək,
Çiçək otlar içində.
 
Nisgilli ayrılıqlar
Yer üzündə hələ var.
Hansı ad ilə qalar
Adım adlar içində.

Ruhunda fəryad adam,
Məni sən oyat, adam.
Dünya dolu yad adam,
Mən bu yadlar içində.
 
Bağrım o daşda yandı,
Gözlərim yaşda yandı,
Alışdı yaş da yandı,
Quru odlar içində.
 
Tanrı sevən kəslərin,
Dinlə eşq hədislərin,
Zədələndi hisslərim
Bu kobudlar içində.

Yar asalar
Sevən eşq hərisidi,
Eşq ruhun nəfəsidi,
Gecənin dəlisidi
Uçuşan yarasalar.

Hanı öldüyüm sevgi,
Canı verdiyim sevgi,
Məlhəm bildiyim sevgi
Könlümə yara salar.

Yarın yarsız nə əlacı,
Gün var şirin, gün var acı,
Əkmədim bu ağacı
Sonunda yar asalar.

Gecə duyduqlarım
Dünyaya sığmayan istəklər var,
İçi duyulmayan təklər var.
Var su bəyazlığı,
Yovşan qoxusu,
Bir də düzənlik azadlığı.

Ağ ay kimi ağ
Yaddaşımın mağara qaranlığında
Yovşan qoxulu sirlər var,
Gözlə görünməz,
Sözlə oxunmaz.
Duyduqca duyular.

Gecə quşları uçduqca uçar
Uçmaz içimlə çölüm arasında 
Sədd-divar.

Batdığım qaranlıqda 
Nəsə söylər mənə
Yuxularımla
Gündoğandan gələn mələk 
Yovşan qoxuyaraq.

***
Unudub dörd yanımı,
Adına düşdüm, Allah.
Axır ki, gec də olsa
Yadına düşdüm, Allah.

Demə yadındaymışam
Şeir bir az çaşdırıb.
Onunçün də yadına
Bəxtim belə gec düşüb.

Gec də olsa, nə yaxşı
Bəxtimi kəm qoymadın.
Dünyadakı dərdlərdən
Məni nakam qoymadın. 

Açılmadı o qönçə də,
Saraldı gülüm, saraldı.
Elə yandı bir gecədə 
Bülbülə tək külü qaldı.

Məlhəm yoxdu bu yaraya,
Dost da tapılmaz haraya,
Neyləmişdim ki, dünyaya
Məndən belə qisas aldı.

Bax e, necə bilməmişəm,
Bu çağadək görməmişəm,
Diriyəmmiş, ölməmişəm,
Tanrım, necə diri qaldım?

Ey, yoxsa ki sən çağırdın?!

Həyatın cavabı
Vaxtın azadlıqsız sərhəddində
Qoca-qəddi bükülmüş,
Özü də bilmədən
Ömür adlanan oyunda
Aldanmış oyunçunu oynamış,
Oynadıqca doymamış,

Oynamış,
yenə oynamış
Uduzub sonra tüpürmüş.
Ən gözəl arzularını
Etdiyi səhvlərdən
Həyatı
Siqaret kimi çəkib,
Külünü üzünə üfürmüş.
İndi mənasız gözlərində
Mənalı suallar var həyata.
Cənab Ölüm
Yaxınlaşır ona
Özü də hiss etmədən
Hər gün
bir addım daha.

Sular kimi...
Candır yer əmanəti,
Ruhumuz sirr yerində.
Bizə yaşamaq düşüb,
Bu naməlum ömürdə.
 
Gündəlik qismətindir-
Əzab, arzu, sevgi, nifrət.
Sən istədin, istəmədin
Budur, əbədi həqiqət.
 
Alın yazında kodlaşıb,
Nə vaxt gedib qalmağın.
Sənə kömək olar ancaq,
Sular kimi pak olmağın.

Bütün ayrılıqlara
Bir az unudum səni,
Səni bir az saxlayım.
Ya susum, gözlərimdə
əbədi yas saxlayım.
 
Asıldığım umudun
Kəndiri köhnə, qırıq.
Həbs edibdi Günəşi
Bəxtimdəki qaranlıq.
 
Yaman insafsızdılar
Qəhr olsun onlara.
Qocaman nifrətim var
Bütün ayrılıqlara.
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Xan çobana Gözəl Gecə duyduqlarım

Dayan, kimsən, nəçisən, yaddaşım dağınıqdı,
Gözlərim zəifləyib, xatirən bulanıqdı
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Marçello VENTURİ
(İtaliya)

Əs gər şə ha dət bar ma ğı nı irə li 
uza dıb so ruş du: 

- Bu se nin uşak?
- Hə, - kənd li ca vab ver di. 
- Bu da ar vat?
- Hə. 
- Men uşak la rı çok se var...
…Yay fəs li idi. Gü nəş zə mi lər də 

ta xı lı, me şə lər də kük nar ağac la rı nı 
yan dı rıb ya xır, Pis to yi dağ la rı nın 
ya mac la rı na sı ğın mış kənd li dax-
ma la rı nın çız da ğı nı çı xar dır dı…

- Ev da me nim çok lu uşak var, - əs-
gər sö zü nə da vam elə di. O, əlin də ki 
sum ba ta ka ğı zıy la öz yük av to mo-
bi li nin qa ra ka me ri ni sür tüb tə miz-
lə yir, heç ya na tə lə sə nə ox şa mır dı. 
Al nı büs bü tün tər için də idi; qırx 
dör dün ya yı heç dö zü lə si de yil di. 

- Men uşak la rı çok se var...
O, ka me ri sür tə-sür tə sa man lı-

ğa tə rəf ge dib ən cir ağa cı nın köl-
gə sin də otur du, ye ri ni ra hat la yıb 
su is tə di. Kənd li bir ved rə su gə-
ti rib onun böy rü nə qoy du, son ra 
çə ki lib evin kan da rın da da yan dı. 
Kənd li nin ar va dı, kör pə də qu ca-
ğın da, əri nin ar xa sı na qı sı lıb əs-
gə rin bü tün hə rə kət lə ri nə oğ run-
oğ run göz qo yur du. 

...Yay fəs li idi. Be lə bür kü, be lə 
qu raq lıq qa baq lar heç vaxt gö-
rün mə miş di. Hə min yay dəh şət-
li də rə cə də is ti, üs tə lik də, qan la 
su va rıl dı ğın dan qır mı zıy dı. Qıp-
qır mı zı yay! Heç za man unut ma-
ya ca ğı mız yay. Qırx dör dün ya yı. 
O il zə mi lə rin tor pa ğı qu ru yub 
qa xa ca dön müş, su suz do daq lar 
ki mi çat-çat ol muş du...

- Men Al ma ni ya ge dar. Ka put, 
her şey ka put, men da Al ma ni ya 
ge dar. 

“Ka put” – o kənd li dü şün dü. 
Son ra ar va dı na sa rı dön dü: 

- Keç evə!
...O gün lər Mo de nə ge dən şo-

se yo luy la yük ma şın la rı nın uzun 
qa ta rı ötüb ke çir di və tez-tez bu 
ma şın lar dan bi ri da ya nır, sa rı saç 
al man əs gər lə ri hə yət-ba ca la ra 
do lu şub əl lə ri nə ke çə ni ac göz lük-
lə qa mar la yıb apa rır dı lar. “Heç 
nə yim yox du” – kənd li ar va dı nın 
qu ca ğın da kı uşa ğı gös tər miş di, al-
man lar sa çı ğı rı şa-çı ğı rı şa sa man-
lı ğın al tı nı üs tü nə çe vir miş di lər; 
pal tar la rı na bənd edi lən pu lem yot 
lent lə ri ni on lar elə bir zövq lə hiss 
et di rir di lər ki, heç bay ra ma ha zır-
la şan qa dın lar da öz kru je va la rıy la 
bu cür öyü nə bil məz di lər...

…Gü nəş ta xıl zə mi lə ri ni yan dı-
rıb-ya xır, san ki on la ra di van tu-
tur du. Qırx dör dün cü ilin ta xı lı da 
qır mı zıy dı, sa rı de yil di. Me şə lər də 
kük nar ağac la rı bür kü dən qar sı-
yır, ya mac la ra sə pə lən miş kənd li 
dax ma la rı od tu tub ya nır dı. Kənd-
li lər yor ğun ad dım lar la dü zən ga-
ha enir di lər. On lar öz ev-eşik lə ri-
ni yı ğıb-yı ğış dı rıb ba la ca box ça ya 
dü yün lə miş di lər və bu ba la ca box-
ça la rı ağac la rın ucu na ke çi rib çi-
yin lə ri nə at mış dı lar. Ev lər. Qa ra 
box ça la ra yer ləş di ri lən, ağac la rın 
uc la rın da yel lə nən ev lər…

- Men Al ma ni ya ge dar, - əs gər 
de di. - Da va da yak şı şey yok. 

Kənd li sə si ni çı xart ma dı. 
- Men ye mak is ter.
Əs gər tər li-tər li gü lüm sü nüb 

ka me ri otun üs tü nə tul la dı və əl-
lə ri ni ved rə yə sox du. Son ra ma-
şı na tə rəf ge dib otu ra ca ğın al tın-
dan əs gi gö tür dü, əl lə ri ni si lə-si lə 
kənd li yə ya xın laş dı. Əs gə rin üzü 
büs bü tün tər için dəy di; tər dam-
cı la rı al nın dan sü rü şüb ya naq la rı 
bo yun ca aşa ğı sü zü lür, boy nu na 
tö kü lür dü. Əli ni al nı na çə kib ye-
nə gü lüm sə di.

- Çok is ti. Gu neş ba tan da men 
ge dar.

…Dost lar, qırx dör dün cü ilin 
o qız mar ya yı bi zim ölün cə ya-
dı mız dan çıx maz. Elə o box ça lar 
da. O box ça lar da ev var dı, qə bi-
ris tan da kı mə zar var dı. Od tu tub 
ya nan kük nar lar! On lar bi zim-
kiy di. Ta xıl da bi zim ta xı lı mız idi. 
Ağac la rın yo ğun bu daq la rın dan 
sal la nan uzun bo ğaz lı ca van lar da 
öz qar daş la rı mız idi...

Əs gər kənd li ilə üz bəüz du rub 
so ruş du: 

- Se nin yu mur ta var? Se nin sut 
var?

Kənd li ba şı nı aşa ğı sa lıb, öz ya-
lın ayaq la rı na, ya maq lı şal va rı na 
bax dı. 

- Mə nim heç nə yim yox du. 
- Yok du? 
Əs gə rin si fə ti tu tul du və daş ki-

mi sərt ləş di. 
- İtal yan lar yok de yar. İtal yan-

lar her za man yox de yar. 
Kənd li əl lə ri ni də kö mə yə ça ğı-

rıb qan dır ma ğa ça lış dı:
- Sə nin dost la rın inə yi mi apar-

dı lar. Mən on la ra de dim ki, ev-
də kör pə uşaq var. De dim ki, 
inə yi apar sa nız, bu gü nah sız ti-
fil acın dan ölə cək. On lar sa de di-
lər: biz heç nə ba şa düş məz. De-
di lər biz dö yü şü rük, sa va şı rıq, 
biz si zin tor paq la rı qo ru yu ruq, 
bu na gö rə də siz bi zi yem lə mə-
li siz! Bax, sə nin dost la rın mə nə 
be lə de di lər. 

- Men ba şa duş mez. 
- Sən ba şa düş mür sən, mən sə 

nə de di yi mi yax şı bi li rəm. 
- Men ba şa duş mez, - əs gər tək-

rar elə di.
- Çö rək, - kənd li san ki in di cə 

ya dı na dü şüb müş ki mi qə fi l dən 
dil lən di, - sə nə tək cə çö rək ve rə 
bi lə rəm. 

- Çu rek?
- Hə, çö rək. Ola nım tək cə çö-

rək dir.
- Men ev is ter. Bu ra çok is ti. 
- Ev dən sə ən cir ağa cı nın köl gə-

si sə rin olar. 
- Yok, - əs gər ra zı laş ma dı və 

kənd li ni kə na ra itə lə yib, ye nə öz 
de di yi ni de di: - Men ev is ter. 

…Qırx dör dun cü ilin ya yın da 
bi zim ev lə ri mi zə so xu lan əh li kef 
al man əs gər lə ri nə qə dər olub?! 
Kənd li əs gə rin ar xa sın ca düş dü. 
Biz ha mı mız bu cür can dər di ad-
dım lar la on la rın ar xa sın ca düş-
mü şük və bax mı şıq ki, gö rək bu 
əh li kefl  ər bi zim ev lə ri miz də ne cə 
ağa lıq edə cək lər...

- Sən yu xa rı qalx! - kənd li ar va-
dı na bo zar dı. 

Qa dın qu ca ğın da kı uşa ğın ar-
xa sın dan qə ri bə tərz də gü lüm-
sün dü. Bu tə bəs süm adi tə bəs-
süm de yil di, yox, qırx dör dün cü 
ilin tə bəs sü mü idi. Əs gər sə qa dı-
nın nər di van la yu xa rı qalx ma ğa 
ha zırlaş dı ğı nı gö rüb, təəc cüb lən-
di: 

- Ni ye? Qor kur san?
Və kənd li yə sa rı dö nüb onu 

qan dır dı ki, qoy ar va dı nı qal ma-
ğa məc bur elə sin. 

- Me nim Al ma ni ya da çok lu 
uşak var. Ar vat da. Qork ma. 

Qa dın ney lə mək la zım gəl di yi-
ni bil mə di yin dən elə cə ür kək nə-
zər lə əri nin göz lə ri ni ara dı və elə 
nər di va nın ya nın da ca qu ru yub 
qal dı. Otaq da bir ma sa, bir ne çə 
stul var dı. Əs gər stul lar dan bi ri ni 
al tı na çək di, ci bin dən dəs ma lı nı 
çı xa rıb ya na ğı bo yun ca sel ki mi 
axan tə ri sil mə yə baş la dı. 

- Men çu rek is ter. 
Bu söz lə ri san ki 

nər di va nın ya-
nın da qu ru yub 
qa lan qa dı-
nı sa kit ləş-
d i r  m ə k 
x a  t i  r i  n ə 
söy lə di. 
S o n  r a 
uşa  ğ ı 
g ö s -
tə rib: 

- Yaş ne ça? - 
so ruş du.

- Üç, - qa dın ca-
vab ver di. 

- Ba la ca, çok ba la-
ca. Bes se nin?

Qa dın tə zə dən əri-
nin üzü nə bax dı. 

- Se nin yaş ne ça?
- İyir mi beş, - qa dın 

ca vab ver di və yal va rı-
cı nə zər lə əri-
nin üzü nə 
bax dı. 

Ney lə mək la zım gəl di yi ni ya zıq 
heç cü rə kəs di rə bil mir di; bil mir di 
əri nin de di yi nə əməl elə yib yu xa rı 
qalx sın, yox sa əs gə rin bu yur du ğu 
ki mi elə bu otaq da ca qal sın. Ona 
gö rə də qə hər dən göz lə ri ya şar mış-
dı və göz ya şı nı qu ca ğın da kı uşa-
ğın ar xa sın da giz lət mə yə ça lı şır dı. 

- Sen yak şı xa nım. Sen qork ma. 
Mən bur da otu rar, çun ki ma şın 
çok is ti. Men ge ca ge dar.

…O ilin ya yın da is ti dən nə fəs 
al maq ol mur du. Biz bür kü dən və 
al man əs gər lə ri nin od sa çan si lah-
la rın dan bo ğu lur duq. Ağac la rı mız 
şam ki mi tu taş mış dı. Ar vad lı-ki şi li 
ha mı qo yun ki mi bir-bi ri nə qa rı şıb, 
sər səm-sər səm dü zən ga ha enir di. 
Am ma on lar qo yun de yil di lər, on-
lar ha mı sı in san idi, xa lis in san; hə-
rə si nin də çiy ni nə ba la ca bir box ça 
– bü tün ev-eşik lə ri yük lən miş di…

Əs gər pa pi ros alış dır dı.
- Me nim Al ma ni ya da ar vat var. 

Me nim ar vat qo zel. Am ma sen 
çok qo zel. 

Qa dın göz lə ri nin ya şı nı sil mək 
üçün uşa ğa lap bərk qı sıl dı. Onun 
bo ğa zı qu ru muş du, ürə yi isə qor-
xu dan bərk-bərk çır pı nır dı. 

- Bas çu rek? - əs gər kənd li yə sa-
rı dö nüb so ruş du. 

Kənd li elə bil min ilin yu xu sun-
dan ayıl dı və ağır ad dım lar la şka fa 
ya xın laş dı. Şkaf dan bü töv bir çö rək 

gö tü rüb bı çaq la bir gə ma sa nın 
üs tü nə, əs gə rin qa ba ğı na 

qoy du. Son ra ye nə 
ba yaq kı ye ri nə 

ke çib di va ra söy-
kən di, əl lə ri ni 
ci bi nə so xub 
küt nə zər lər lə 
düz qən şə ri nə 
bax ma ğa baş-
la dı. Göz ya-
şı nı qu ca ğın-
da kı uşa ğın 

ar xa sın da giz-
lət mə yə ça lı şan 

ca van ar va dı isə 
hə lə də nər di-
va nın ya nın-

da dur-
muş du.

Əs gər çö rək dən bir di lim kə sib: 
- Men en cir is ter, - de di.
Kənd li əli ni hə yə tə tə rəf uzat dı:
- Ən cir or da dı.
- Get ge tir.
An caq kənd li ye rin dən tər pən-

mə di.
- Mən ge də rəm, - qa dın nər di-

va nın böy rün dən bir-iki ad dım 
ara la nıb qa pı ya yö nəl mək is tə di, 
an caq əs gər cəld ye rin dən qal xıb 
onun qar şı sı nı kəs di və şə ha dət 
bar ma ğı nı hökm lə kənd li yə sa rı 
uza dıb ami ra nə tərz də de di:

- O!
Kənd li qa pı ya tə rəf yö nə lib kan-

dar da ayaq sax la dı və ba yır da tüğ-
yan elə yən bür kü yə, ən cir ağa cı nın 
al tı na atıl mış ka me rə bax dı. Son ra 
dö nüb ar va dı na sərt bir nə zər sal-
dı. Qa dın uşa ğın ar xa sın dan əri nin 
göz lə ri nə bax dı, son ra da onun gü-
nəş şüala rın dan qar sa yıb ağar mış 
sa man lı ğa doğ ru han sı hik kəy lə 
get di yi ni gör dü. Qa dı nın ürə yi az 
qa la ağ zın dan çı xa caq dı.

- Çok is ti, - əs gər qa dı nı diq-
qət lə göz dən ke çi rib tə ləs mə dən 
qa pı ya ya xın laş dı, cəf tə ni ke çi rib 
qa dın la üz bəüz da yan dı və düz 
göz lə ri nin içi nə ba xıb so ruş du:

- Ad ne ca?
Qa dın bir şey an la ma dı. O yal-

nız qu ca ğın da kı uşaq la döş lə ri 
ara sı na han sı bir əlin sə so xul du-
ğu nu hiss elə di.

- Aç! - kənd li qap nın o üzün dən 
ba ğır dı. - Aç, al man, sə ni əcəl gir-
lə yir, aç!

Qa dın əs gə rin ta pan ça nı qo-
bur dan ne cə çı xart dı ğı nı, al nı nın 
tə ri ni si lib ha zır ta pan ça ilə qa pı-
ya tə rəf nə tə hər get di yi ni gör dü 
və... göz lə ri yu mul du...

…Qırx dör dün cü ilin ya yı idi. Bu 
– hə min yay idi. O kənd li də mən 
idim, sən idin, biz idik. Və bi zim əli-
miz də si lah var dı. Biz o si la hı qu ru 
ot la rın al tın da giz lət miş dik. Biz o si-
la hı sa man lıq dan gö tür müş dük. Yay 
idi. Qırx dör dün cü ilin ya yı. O yay 
ki, heç vaxt heç bi ri mi zin ya dın dan 
çıx maz. O yay ki, biz onu heç za man 
unu da bil mə yə cə yik. Və məhz o za-
man, hə min o yay fəs lin də biz də 
gül lə at ma ğı, öl dür mə yi öy rən dik...

Tər cü mə edən:
Ma hir QA RA YEV

- Mə nim heç nə yim yox du. 

Əs gə rin si fə ti tu tul du və daş ki-

- İtal yan lar yok de yar. İtal yan-
lar her za man yox de yar. 

Kənd li əl lə ri ni də kö mə yə ça ğı-

- Sə nin dost la rın inə yi mi apar-
dı lar. Mən on la ra de dim ki, ev-
də kör pə uşaq var. De dim ki, 
inə yi apar sa nız, bu gü nah sız ti-
fil acın dan ölə cək. On lar sa de di-
lər: biz heç nə ba şa düş məz. De-
di lər biz dö yü şü rük, sa va şı rıq, 
biz si zin tor paq la rı qo ru yu ruq, 
bu na gö rə də siz bi zi yem lə mə-
li siz! Bax, sə nin dost la rın mə nə 

- Sən ba şa düş mür sən, mən sə 
nə de di yi mi yax şı bi li rəm. 

- Men ba şa duş mez, - əs gər tək-

- Çö rək, - kənd li san ki in di cə 
ya dı na dü şüb müş ki mi qə fi l dən 
dil lən di, - sə nə tək cə çö rək ve rə 

- Hə, çö rək. Ola nım tək cə çö-

- Men ev is ter. Bu ra çok is ti. 
- Ev dən sə ən cir ağa cı nın köl gə-

- Yok, - əs gər ra zı laş ma dı və 
kənd li ni kə na ra itə lə yib, ye nə öz 
de di yi ni de di: - Men ev is ter. 

- Men çu rek is ter. 
Bu söz lə ri san ki 

nər di va nın ya-
nın da qu ru yub 
qa lan qa dı-
nı sa kit ləş-
d i r  m ə k 
x a  t i  r i  n ə 
söy lə di. 
S o n  r a 
uşa  ğ ı 
g ö s -
tə rib: 

- Yaş ne ça? - 
so ruş du.

- Üç, - qa dın ca-
vab ver di. 

- Ba la ca, çok ba la-
ca. Bes se nin?

Qa dın tə zə dən əri-
nin üzü nə bax dı. 

- Se nin yaş ne ça?
- İyir mi beş, - qa dın 

ca vab ver di və yal va rı-
cı nə zər lə əri-
nin üzü nə 
bax dı. 

ya xın laş dı. Şkaf dan bü töv bir çö rək 
gö tü rüb bı çaq la bir gə ma sa nın 

üs tü nə, əs gə rin qa ba ğı na 
qoy du. Son ra ye nə 

ba yaq kı ye ri nə 
ke çib di va ra söy-
kən di, əl lə ri ni 
ci bi nə so xub 
küt nə zər lər lə 
düz qən şə ri nə 
bax ma ğa baş-
la dı. Göz ya-
şı nı qu ca ğın-
da kı uşa ğın 

ar xa sın da giz-
lət mə yə ça lı şan 

ca van ar va dı isə 
hə lə də nər di-
va nın ya nın-

da dur-
muş du.

ara sı na han sı bir əlin sə so xul du-
ğu nu hiss elə di.

- Aç! - kənd li qap nın o üzün dən 
ba ğır dı. - Aç, al man, sə ni əcəl gir-
lə yir, aç!

Qa dın əs gə rin ta pan ça nı qo-
bur dan ne cə çı xart dı ğı nı, al nı nın 
tə ri ni si lib ha zır ta pan ça ilə qa pı-
ya tə rəf nə tə hər get di yi ni gör dü 
və... göz lə ri yu mul du...

…Qırx dör dün cü ilin ya yı idi. Bu 
– hə min yay idi. O kənd li də mən 
idim, sən idin, biz idik. Və bi zim əli-
miz də si lah var dı. Biz o si la hı qu ru 
ot la rın al tın da giz lət miş dik. Biz o si-
la hı sa man lıq dan gö tür müş dük. Yay 
idi. Qırx dör dün cü ilin ya yı. O yay 
ki, heç vaxt heç bi ri mi zin ya dın dan 
çıx maz. O yay ki, biz onu heç za man 
unu da bil mə yə cə yik. Və məhz o za-
man, hə min o yay fəs lin də biz də 
gül lə at ma ğı, öl dür mə yi öy rən dik...

Tər cü mə edən:
Ma hir QA RA YEV

Heç zaman
unutmayacağımız yay



İt cins lə ri nin adları 
har dan ya ra nıb?

Siz əgər kənd ye rin də ya şa yır-
sı nız sa və qo yun-ke çi, inək-ca-
mış sax la yır sı nız sa, ba la ca it lə rə 
eh ti ya cı nız ol ma ya caq. Am ma 
şə hər də, çox mər tə bə li bi na nın 
ki çik mən zi lin də ya şa yır sı nız sa, 
ye kə, uzun tük lü iti niz ol sa, evi-
niz dar ma da ğın ola caq.

İt bü tün hey van lar dan əv vəl 
əh li ləş di ri lib və in san bu za man 
ər zin də müx tə lif məq səd lə ri 
üçün 200-dən ar tıq it cin si alıb.

Xə bə ri niz var ki, qə dim ro-
ma lı lar it lə ri cə mi üç qru pa 
bö lür dü lər: ağıl lı it lər, dö yüş 
it lə ri, qa ça ğan it lər? Bu gün 
Bey nəl xalq İt çi lər klu bu it lə rin 
al tı əsas sin fi  ni müəy yən ləş di-
rir: qo xu nu ha va dan ala raq ov 
edən id man it lə ri; qo xu nu yer-
dən alan ov it lə ri; ye ri eşə rək 
giz lə nib ov edən ter yer lər; iş çi 
it lər; ki çik otaq it lə ri və bir də 
çox yer də tət biq olu nan qey ri-
id man it lə ri.

Bə zi it cins lə ri öz ad la rı nı öz-
lə ri nin sə ciy yə vi xü su siy yət lə-
ri nə əsa sən alıb lar. Mə sə lən, in-
gi lis cə “blood hound” ad la nan 
it lə rin qan iyi ni duy ma özəl li yi 
var. Am ma ta zı nın öz adı nı ne cə 
al ma sı heç vaxt ağ lı nı za gəl məz. 
Ta zı (in gi lis cə “grey hound”) sən 
de mə, bir za man lar “graihound” 
ad la nır dı, çün ki mən şə yi ni Yu-
na nıs tan dan gö tür müş dü. Bu 
cin sin il kin adı “gray koi”, yə ni 
“yu nan” olub!

Bul doq cin si qa baq lar öküz lər-
lə (in gi lis cə “bull”) iş lə mək üçün 
ye tiş di ril miş di. Poyn ter (in gi lis-
cə “poin ter”) cin si nin adı da ay-
dın dır: bu it ovu bur nu ilə gös-
tə rir (“point” sö zü nün in gi lis cə 
mə na sı həm də “gös tər mək”dir). 
Sett  er isə bu nu baş qa cür edir. 
O, ovun giz lən di yi yer də du rur 
(“set” in gi lis cə “du ruş” de mək-
dir)! Ba yaq de di yi miz, ye ri eşə-
rək giz lə nib ov edən ter ye rin adı 
la tın di lin də “ter ra” – “yer” de-
mək dir.

Dov şan qo van ta zı (har rier) 
öz ovu nun adıy la (ha re) çağ rı lır. 
Qı saayaq ta zı (beag le) öz adı nı 
gel di lin də ki “beag” – “ba la ca” 
sö zün dən gö tü rüb. Sen ber nar 
cin si nin adı Alp dağ la rın da kı 
Mü qəd dəs Ber nar (St.Ber nard) 
mo nas tı rın dan gə lir. Hə min it 
cin si ni ora da ye tiş di rib lər.

Şpits (po me ra nian) cin si Po-
me ra ni ya da ( o za man lar Prus-
si ya nın əya lə ti) ye tiş di ri lib. 
“Mas tiff ” adı isə ital yan di lin-
də “qo ruq iti” mə na sın da olan 
“mas ti no”dan gə lir. Spa ni yel, elə 
adın dan da gö rün dü yü ki mi,  is-
pan iti dir (Spain – İs pa ni ya). Pu-
del isə al man di lin də “göl mə çə” 
de mək dir – bu it su dan çə kin mir.

İn san hey van la rı nə 
vaxt əh li lə şdir mə yə 

baş la yıb?
İn san hey van la rı əh li ləş dir mə-

yə baş la yan da si vi li za si ya ya rat-
maq yo lun da özü nün ən bö yük 

ad dım la rın dan bi ri ni at mış ol du. 
Çün ki əh li ləş di ril miş hey van lar 
in sa na qi da ve rir, onun eh ti ya cı 
ol du ğu ət eh ti yat la rın dan ni ga-
ran qal ma ma sı nı tə min edir di. 
O, qar nı nı do yur maq üçün ar tıq 
ov dan ası lı de yil di. O ar tıq daimi 
sı ğı na caq da məs kun la şa, otu raq 
hə ya ta ke çə bi lər di, özü nə məişət 
əş ya la rı dü zəl də bi lər di. Bir söz-
lə, in san o za man dan ye ni tip cə-
miy yət qur ma ğa baş la dı.

Bu və ya baş qa hey va nın nə vaxt 
əh li ləş di ril di yi ni kim sə də qiq söy-
lə yə bil məz. Bir cə bu nu de mək 
olar ki, bu çox qə dim za man lar da 
baş ve rib. İt dən son ra iri buy nuz-
lu hey van lar, qo yun-ke çi, do nuz 
gə lir di. Bu hey van lar da elə yük 
hey van la rı də və, eş şək ki mi ilk 
də fə Av ro pa da de yil, çox gü man 
ki, Asi ya da əh li ləş di ril miş di.

Təəc cüb lü de yil ki, ilk ev hey-
van la rı ara sın da ona ov et mək də 
yar dım çı olan it lər lə ya na şı, qi da 
eh ti ya tı ya rat ma ğa kö mək edən 
can lı lar da var dı. İri buy nuz lu 
hey van lar, qo yun, ke çi və do nuz 
ət, süd ve rir di. Çox gü man ki, 
bun dan az son ra ev quş la rı gə lib. 
Gö rü nür, in di bi zə bəl li olan ev 
quş la rın dan ilk əh li lə şən qaz olub, 
onun ar dın ca ör dək gə lib. Bu quş-
la rın hər iki si Qə dim Mi sir də ge-
niş ya yıl mış dı. Ye ri gəl miş kən, 
gö yər çin lər dən ər zaq ki mi is ti fa-
də et mək lə ya na şı, on lar hə lə lap 
qə dim za man lar dan ça par ki mi 
də fəaliy yət gös tə rir di lər. Şi ma li 
Ame ri ka nın qə dim sa kin lə ri çox lu 
hind to yu ğu ye tiş di rir di lər. 

Yük da şı maq üçün is ti fa də olu-
nan hey van lar, gö rü nür ki, iri buy-
nuz lu hey van lar dan, qo yun-ke-
çi dən son ra əh li ləş di ri lib. İlk yük 
hey van la rı, yə qin, də və və eş şək 
olub. At da ha son ra lar əh li lə şib.

Fil lər də lap qə dim lər dən in-
san lar üçün iş lə mə yə öy rən cə-
li dir. Cə nu bi Ame ri ka da la ma 
ar tıq ne çə əsr lər dir ki, yük da şı-
maq la məş ğul dur.

Pi şik lə ri isə Mi sir də, təx mi nən 
3600 il əv vəl ev hey va nı na çe vi-
rib lər.

Sirk ne cə baş lan dı?
Bir uşa ğa söy lə yin ki, bir za man lar 

sirk ol ma yıb, elə bi lə cək onu al da-
dır sı nız. Sir ki ha mı elə se vir, onun la 
bağ lı o qə dər əf sa nə lər, mö cü zə lər, 
sehr-til sim var ki, bir za man lar ol-
ma dı ğı na inan maq çə tin dir.

İlk sirk lər bi zim in di adət et dik-
lə ri mi zə heç bən zə mir di. Sirk lər 
qə dim Ro ma da da var dı və öz 
ta ma şa la rı nı “Sir kus Mak si mus” 
ad lı bö yük mey dan da gös tə rir-
di lər. Əsas att  rak sion dö yüş ara-
ba la rı nın ya rı şı idi. Bu ya rış lar 
ara sın da ca maatı ak ro bat lar, kən-
dir baz lar və ça par lar əy lən di rir di.

Sirk bu gün ol du ğu for ma da İn-
gil tə rə də XVIII əs rin əv vəl lə rin də 
ke çi ri lən fur qon ta ma şa la rın dan ya-
ra nıb. Ak ro bat və fo kus çu dəs tə lə ri 
bir şə hər dən di gə ri nə fur qon la rın-
da ge dir di lər. Hə min fur qon lar sirk 
us ta la rı nın həm də so yu nub-ge yin-
mə ye riy di.  On lar öz ta ma şa la rı nı 
iri li-xır da lı şə hər lə rin yar mar ka la-
rın da, ba zar la rın da gös tə rir di lər.

Ta ma şa üçün qa baq ca dan 
müəəy yən bir məb ləğ ödə mək 
la zım de yil di, am ma son da sir-
kin sa hi bi şl ya pa sı nı ca maatın 
qar şı sın da açır, pul yı ğır dı.

Bir ləş miş Ştat lar da ilk sirk Fi-
la del fi  ya və Nyu-York ta ma şa-
çı la rı na XVIII əs rin axır la rın da 
Ri kets tə rə fi n dən təq dim olun-
muş du. Bu çox ba la ca, am ma 
ol duq ca po pul yar bir sirk idi və 
onun ta ma şa la rı na bir ne çə də fə 
hətt  a Corc Va şinq to nun özü də 
gəl miş di.

XIX əs rin bi rin ci ya rı sın da Bir-
ləş miş Ştat lar da ar tıq çox lu sirk 
var dı. On lar öl kə ni öz lə ri nin 
köh nə fur qon la rın da gə zir və 
ta ma şa la rı nı yal nız gün düz lər 
ve rir di lər, çün ki səh nə ni işıq lan-
dır maq üçün heç bir va si tə lə ri 
yox idi. O za man lar 9 at və 7 akt-
yor ar tıq tam sirk trup pa sı he sab 
olu nur du. Or kest rin tər ki bin də 
şar man ka, klar net və bö yük tə bil 
olur du.

1860-cı ilə ya xın sirk ar tıq in-
di ki sirk lə rə bən zə mə yə baş la dı. 
Səh nə nin üs tü nü ör tən ça dır, səh-
nə nin or ta sın da kı əsas ti rin qı raq-
la rın da kı kar kas üzə rin də ya nan 
şam lar im kan ve rir di ki, ax şam 
ta ma şa la rı da ol sun. İş ti rak çı la rın, 
hey van la rın sa yı ar tır, proq ra ma 
mün tə zəm ola raq ye ni att  rak-
sion lar əla və olu nur du. Nə ha yət, 
P.Bar naum ad lı bir nə fər pey da 
ol du və o özü nün sirk trup pa sı nı 
öl kə yə qa tar la gəz dir mə yə baş la-
dı və bu min val la “Yer üzü nün ən 
möh tə şəm şousu!” ya ran dı.  

İt cins lə ri nin adları 

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

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

Ha mı yax şı bi lir ki, zoopark 
bu gün yer üzün də ya şa yan hey-
van la rın həm ya şa dı ğı, həm də 
ta ma şa çı la ra nü ma yiş et di ril di yi 
yer dir.

Bəs vəh şi hey van la rı ni yə 
zoopark lar da sax la yır lar? Bu-
nun ən mü hüm sə bə bi odur ki, 
hey van la ra ta ma şa et mək bü tün 
adam lar üçün ma raq lı dır. Baş qa 
sə bəb be lə dir ki, alim lər hey van-
la rın hə ya tı nı iz lə mək, onu öy-
rən mək lə çox mü hüm şey lər dən 
xə bəb tu ta bi lir lər.

Be lə lik lə, zoopark har da sa 
həm hey van la rı, həm də in san-
la rı öy rən mək üçün bir mək-
təb dir. Və, yə qin, bu na gö rə də 
bi zə bəl li olan ilk zoopar kın adı 
“İd rak par kı” olub. Onu era-
mız dan əv vəl 1150-ci il də Çin 
im pe ra to ru ya rat mış dı və onun 
hey van xa na sın da ma ral la rın 
bü tün növ lə ri, quş lar, ba lıq lar 
var dı. Hə min hey van xa na nın 
bir qə dər müasir zoopark la ra 
ox şa ma sı na bax ma ya raq, bir 
mü hüm fərq var dı: o ta ma şa çı-
lar üçün açıq de yil di və yal nız 
im pe ra to run, onun əyan la rı nın 
xid mə tin də olur du. 

Yer üzü nün ilk əsl ic ti-
mai zoopar kı 1793-cü il də 
Pa ris də açıl dı. O, “Jar din de 
Plan te” adı ilə məş hur idi. 
Zoopark da hey van lar, mu-
zey və bo ta ni ka, ya xud in di-
ki dil də de sək, nə ba tat ba ğı 
var dı.

Növ bə ti bö yük zoopark 1829-
cu il də Lon do nun Ri cents-Par-
kın da açıl dı. Son ra 1844-cü il də 
Ber lin zoopar kı ya ran dı və dün-
ya nın ən gö zəl zoopark la rın dan 
bi ri ol du.

Bir ləş miş Ştat lar da ilk zoo-
park 1874-cü il də Fi la del fi  ya da, 
son ra da Sin sin na ti də açıl dı.

Han sı ki no fi lm 
birinci olub?

Ki no ta ri xin də ki ən təəc cüb-
lü mə qam odur ki, bu sa hə də ilk 
kəşfl  ə ri bi la va si tə ki no nun özü ilə 
ma raq la nan in san lar et mə yib lər. 
Bu sa hə də ilk kəşfl  ə ri hey van la-
rın hə rə kət me xa niz mi ilə ma-
raq la nan, bu prob le mi də rin dən 
öy rən mə yə ça lı şan təd qi qat çı lar 
edib. Hətt  a 1893-cü il də “ki ne tos-
kop” ad la nan qur ğu nu tək mil-
ləş di rən To mas Edi son be lə, onu 
sa də cə ma raq lı əy lən cə sa yır dı. 
La kin elə lə ri də var dı ki, bu kəşf-
lə rin nə həng im kan la rı nı an la ya-
raq fi lm lər çək mə yə baş la dı lar.

İlk dövr lər də bu fi lm lər sa də-
cə hə rə kət edən ob yekt lər idi: 
lə pə dö yən də ki dal ğa lar, qa çan 
at lar, oy na yan uşaq lar, stan si-
ya ya da xil olan qa tar lar. Sü je ti 
olan ilk fi lm Edi son la bo ra to ri-
ya la rın da 1903-cü il də bu ra xıl dı.

Bu fi l min adı “Qa ta rın mi sil siz 
qa rə ti” ad la nır dı və elə ta ma şa-
çı la ra təq dim olun du ğu ilk gün-
lər dən mil li sen sa si ya ya çev ril di.

Bir ləş miş Ştat lar da ilk daimi 
ki no teatr 1905-ci ilin no yab rın da, 
Pen sil va ni ya şa ta tı nın Pits burq 
şə hə rin də açıl dı. Ki no teat rı gö zəl 
tər tib et miş di lər. Sa hib lə ri ona 
“si ne ma toq raf” (“ci ne ma” ki no 
de mək dir) adı ver di lər. Tez lik lə 
si ne ma toq rafl  ar bü tün öl kə əra-
zi sin də açıl ma ğa baş lan dı.

İlk ta nın mış re jis sor lar dan 
və pro düs ser lər dən bi ri keç miş 
akt yor D.Qriffi   t idi. O, səh nə lə-
rin çə ki li şi za ma nı ki no ka me ra-
sı nı hə rə kət et di rən ilk şəxs idi. 
Qriffi   t həm də mon taj tex ni ka sı-
nı zən gin ləş dir di, ki no sə nə ti nə 
iri plan və bir çox baş qa an la-
yış lar gə tir di. 1814-cü il də re jis-
sor bü tün za man la rın ən yax şı 
fi lm lə rin dən bi ri ni – “Mil lə tin 
ya ra nı şı” fi l mi ni çək di. Öl kə-
də ki və tən daş mü ha ri bə sin dən 
bəhs edən bu fi lm 750 000 dol la-
ra ba şa gəl di və o za man la rın ən 
ba ha lı fi l mi ol du.

Hol li vu dun ki no pay tax tı na 
çev ril mə si isə Se sil de Mill və 
Cess Les ki nin ora da çə ki li şi nə 
baş la dı ğı “Hin du qa dı nın ağ-
də ri li əri” fi l min dən son ra ol du. 

Qı sa bir za man da baş qa ki no 
şir kət lə ri də Hol li vu da köç mə yə 
baş la dı lar və be lə lik lə, müasir 
ki no bö yük sü rət lə in ki şaf yo lu-
na qə dəm qoy du.

Te le vi zi ya nı kim 
kəşf edib?

Bi lir si niz ki, te le vi zi ya ki fa yət 
qə dər mü rək kəb tex ni ki pro ses-
dir. Onun ta ri xi kök lə ri də keç-
miş də dir. İnam la de mək olar ki, 
te le vi zi ya nın in ki şa fın da, tək-
mil ləş mə sin də min lər lə in sa nın 
əmə yi var. Be lə lik lə, heç vaxt de-
mək ol maz ki, te le vi zi ya nı konk-
ret bir adam kəşf edib.

Te le vi zi ya nın kəş fi nə gə ti rən 
ha di sə lər zən ci ri 1817-ci il də, 
İs veç kim ya çı sı Yens Ber se lius 
se len ad lı kim yə vi ele men ti 
ta pan dan baş la nır. Da ha son-
ra lar ay dın ol du ki, se le nin 
ke çir di yi elekt rik ener ji si nin 
miq da rı onun mə ruz qal dı ğı 
işı ğın miq da rın dan ası lı dır. Bu 
ha di sə yə “fo toelekt rik” ha di-
sə si de yi lir.

Bu kəşf 1875-ci il də Ame ri ka 
ix ti ra çı sı H.Ker ri yə im kan ver di 
ki, ilk, bə sit te le vi zi ya sis te mi-
ni ya rat sın. Ker ri öz sis te min-
də fo toelekt rik ele ment lə rin dən 
is ti fa də edir di. Əş ya lin za lar 
va si tə siy lə fo toelekt rik ele ment-
lər dən iba rət blok da elə fo kus-
laş dı rı lır dı ki, hər ele ment san ki 
kö zər mə lam pa sı na ke çən elek-
tri kin qə də ri ni “kont rol” edir di.
Əş ya nın fo toelekt rik ele ment-
lə rə pro yek si ya edi lən po zuq 
kon tur la rı son ra dan kö zər mə 
lam pa sı üzə rin də 
işıq la nır dı.

Növ bə ti ad dım 1884-cü il də 
Pol Nip kounun kəşf et di yi “açıl-
mış təs vir” ol du. Bu na fo toelek-
trik ele ment lə rin qar şı sın da fır-
la nan de şik li disk və ta ma şa çı lar 
qar şı sın da fır la nan ikin ci bir disk 
va si tə siy lə nail olur du lar. La kin 
qur ğu nun iş prin si pi elə Ker ri nin 
qur ğu sun da ol du ğu ki mi idi.

1923-cü il də təs vi rin na qil lə 
ötü rül mə si üz rə ilk prak ti ki təc-
rü bə lər apa rıl dı. Bu nu İn gil tə rə-
də Berd və Bir ləş miş Ştat lar da 
Cen kins et di.

Son ra isə qəfl  ə tən te le vi zi ya 
ka me ra la rı nın in ki şa fın da bö-
yük bir sıç ra yış baş ver di. Vla-
di mir Zvo rı kin və Fil Farn suort 
bir-bi riy lə əla qə si ol ma dan “təs-
vir ötü rən bo ru” və “iko nos-
kop” ki mi ta nı nan ilk te le vi zi ya 
ka me ra la rı nı ix ti ra et di lər. 1945-
ci il üçün hər iki ka me ra da ha 
mü kəm məl va riant la rıy la əvəz 
olun du.

Son ra lar, uzun müd dət te-
le vi zor lar da “ka tod-şüa bo ru-
su”ndan is ti fa də olu nur du. Bu 
şü şə bo ru da, ek ran da kı təs vi ri 
ey nən ötü rü cü te le vi zi ya ka me-
ra sın da olan ki mi, şüalar var dı 
və nə ti cə də biz təs vi ri gö rür dük. 
Siz be lə te le vi zor la rı bəl kə in di 
də yaş lı adam la rın ev lə rin də gö-
rür sü nüz.

Elekt ro ni ka nın və rə qəm sal 
tex no lo gi ya la rın in ki şa fı ilə te-
le vi zor lar da tam də yi şib və 
müasir te le vi zor la rın za hi ri cə-
hət dən hə min o şüa ilə ça lı şan 
qur ğu la ra ar tıq heç bir bən zə ri 
qal ma yıb.

Tə bii ki, te le vi zi ya ba rə də si zə 
de dik lə ri miz te le vi zo run iş prin-
si pi nin de tal la rı nı aç mır, am ma 
hər hal da müasir te le vi zi ya nın 
prin sip cə ne cə ya ran ma sı ba rə-
də müx tə lif öl kə lər də ki müx tə lif 
adam la rın nə qə dər kəşfl  ər, ix ti-
ra lar et mə li ol du ğu nu qis mən də 

ol sa, si zə izah edir.
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Lüd viq Bet ho ven hər tə rəf-
li təh sil al maq is tə yir di, an caq 
ba ba sı nın ölü mün dən son ra 
ailə nin do la nı şı ğı ağır la şır, o, 
təh si li ni ya rım çıq qoy ma lı olur. 
Bu na bax ma ya raq, çox lu mü ta-
liə edir, əc nə bi dil lə ri öy rə nir di. 
Bu müd dət ər zin də mu si qi əsər-
lə ri bəs tə lə sə də, üzə çı xar ma ğa 
tə ləs mir di. Bir ne çə il ər zin də 
hə min əsər lə ri ye ni dən göz dən 
ke çi rir, on la rın üzə rin də iş lə yir, 
ci la la yır dı. 

Lüd viq 16 ya şın da Vya na ya 
sə ya hət edir. Ən bö yük ar zu su 
pə rəs tiş et di yi Mot sart la gö rüş-
mək idi. Mot sart əv vəl cə ona 
inam sız lıq la ya na şır. Bet ho ven 
xa hiş edir ki, sər bəst möv zu da 
ifa et mə si nə ica zə ver sin. Mot-
sart eti raz et mir. Lüd viq bu də-
fə imp ro vi zə lər lə ifa edir. Onu 
hey ran lıq la din lə yən Mot sart 
üzü nü dost la rı na tu tub de yir: 
“Bu oğ lan si zi özü haq qın da 
da nış ma ğa hə lə çox məc bur 
edə cək!” Təəs süf ki, on lar bir 
də heç vaxt gö rüş mür lər. Çün ki 
Bet ho ven tə ci li evə, xəs tə ana sı-
nın ya nı na get mə li olur. Uzun 
il lər dən son ra Vya na ya qa yı-
dan da isə ar tıq Mot sart hə yat da 
yox idi... 

1789-cu il də Bet ho ven uni ver-
si tet də mü ha zi rə din lə mək fi k ri-
nə dü şür. Yaş lı bir pro fes so run 
yaz dı ğı mət nə bəs tə lə di yi tə sa-
dü fi  mu si qi məş hur bəs tə kar Yo-
zef Hayd nın diq qə ti ni cəlb edir. 
On dan mu si qi dər si al maq is tə yi 
ilə Lüd viq ye ni dən Vya na ya ge-
dir. Am ma müəl li mi onu mə yus 
edir. Lüd vi qin mu si qi yə ba xış la rı 
və yü rüt dü yü fi  kir lər həd din dən 
ar tıq cə sa rət li idi, zə ma nə si ni qa-
baq la yır dı, bu da yaş lı bəs tə ka rı 
na ra hat edir di. Am ma sə bəb tək-
cə bu de yil di: 

“Əsər lə ri niz çox gö zəl dir, am-
ma bə zən qar şı mı za elə kə dər li 
me lo di ya lar çı xır ki, o me lo di-
ya la rı an la maq da aciz qa lı rıq. 
- Me lo di ya la rı nız si zin özü nü zə 
ox şa yır, axı siz özü nüz də qa ra-
qa baq sız. Mu si qi çi nin üs lu bu isə, 
onun özü dür”. 

Bir müd dət son ra Haydn İn gil-
tə rə yə yo la düş mə li olur, Lüd viq 
isə Alb rexts ber ger, Sal ye ri ki mi 
bəs tə kar lar dan dərs alır. Tez lik lə 
Bet ho ven ən məş hur piano çu ya 
çev ri lir. Din lə yi ci lər nə fəs al ma-
dan onun imp ro vi zə lə ri ni din lə-
yir di lər, çox la rı göz yaş la rı na qərq 
olur du. De yir di lər ki, o, in san ru-
hu nun ən in cə tel lə ri nə to xu nur... 
Mu si qi si ni din lə yən lə rə elə gə lir di 
ki, o ha mı nın əvə zi nə ağ la yır...

Bet ho ve nin müasir lə ri ni yal nız 
onun ifa çı lıq ma ne ra sı təəc cüb lən-
dir mir di. Xa ri ci gö rü nü şü və dav-
ra nı şı da qə ri bə idi. Da ğı nıq saç lı, 
sə li qə siz ge yim li bu adam də li sov 
və çıl ğın idi. Bir də gö rür dün, çı xış 
vax tı onu din lə mə yib söh bət lə şən 
ta ma şa çı la ra ko bud söz de di, ya 
da im pe ra to run ün va nı na heç də 
xo şa gəl məz ifa də iş lət di... Bir gün 
on dan is rar la bir şey çal ma ğı xa hiş 
edən kn yaz Li xovs ki nin evi ni tərk 
edib ona be lə bir mək tub ya zır: 

“Kn yaz! Bet ho ven ol du ğum üçün 
mən yal nız özü mə borc lu yam. 
Dün ya da min də nə kn yaz var, Bet-
ho ven isə tək dir!” Bir də fə isə Hö te 
ilə yol ge dər kən sa ray əyan la rı nın 
mü şa yiəti ilə gə zən im pe rat ri çə yə 
rast gə lir lər. Hö te şl ya pa sı nı çı xa rıb 
im pe rat ri çə nin qar şı sın da tə zim 
edir, Bet ho ven isə şl ya pa sı na yün-
gül cə to xu nub say maz ya na or dan 
uzaq la şır...

1790-cı ilin so nun da Bet ho ve nə 
bə la üz ve rir, o, təd ri cən eşit mə 
qa bi liy yə ti ni itir mə yə baş la yır. 
Hə kim lər sa ğal ma sı müm kün 
ol ma yan xəs tə li yin diaq no zu nu 
qo yur lar - da xi li qu la ğın il ti ha bı. 
Mu si qi çi üçün bu, ölü mə bə ra bər 
idi. Lüd viq bəd bin li yə qa pı lır, 
ha mı dan uzaq la şıb tən ha lı ğa çə-
ki lir. Bir müd dət son ra isə Vya-
na ya xın lı ğın da kı Hey lin ges ta da 
kö çüb yox sul bir kənd li dax ma-
sın da ya şa ma ğa baş la yır. Hə yat 
və ölüm ara sın da qa lan bəs tə kar 
mə yus lu ğu nu “Hey lin ges tad və-
siy yət na mə si”ndə di lə gə ti rir:

“Mə ni qəd dar, inad kar, eqoist sa-
yan in san lar! Si zin bu na haq qı nız 
yox dur! Siz mə sə lə nin an caq üst 
tə rə fi  ni gö rür sü nüz, mahy yə tin dən 
xə bər siz si niz. Mən xe yir xah və sev-
gi do lu bir in san idim. Am ma ar tıq 
6 il dir ki, na şı hə kim lə rin əlin də dö-
zül məz həd də çat mış xəs tə lik dən 
əziy yət çə ki rəm. Mə nim ki mi hə yat 
do lu bir gənc, in san lar la ün siy yət-
dən bö yük zövq alan bir in san in-
san lar dan uzaq dur ma lı və tək li yə 
qa pıl ma lı dır! Ar tıq ka hin ki mi tək-
tən ha ömür sür mə li yəm. Tə səv vür 
edə bil məz siz, mu si qi səs lə ri ni in-
cə li yi nə qə dər eşi də bil mə mə yim 
mə ni ne cə al çal dır və sar sı dır!

Bü tün bun lar mən də ruh düş-
kün lü yü ya ra dıb, də fə lər lə in ti har 
haq qın da dü şün mü şəm. Yal nız in-
cə sə nət mə ni ölüm dən qo ru yub. 
An la dım ki, et mə li ol du ğum (mən 
bu nu bü tün qəl bim lə hiss edi rəm) 
iş lə ri ba şa çat dır ma dan öl mə yə 
haq qım yox dur. İla hi, sən özün 
mə nim qəl bi mi gö rür sən, bi lir sən 
ki, or da in san la ra qar şı ne cə bö yük 
sev gi və xe yir xah lıq his si var. Ey in-
san lar! Əgər bu mək tu bu oxu sa nız, 

xa tır la yın ki, mə nə qar şı ne cə 
əda lət siz ol mu su nuz. Əgər 

kim sə bəd bəxt dir sə, 
qoy bu söz lə ri oxu yub 

tə səl li tap sın, bil-
sin ki, onun ki mi 
in san lar çox dur, 
on lar hə yat da kı 
ma neələ rə bax-
ma ya raq, la yiq-
li adam la rın və 
sə nət kar la rın 

sı ra sın da yer tut-
maq üçün əl lə rin dən gə lə ni 

edib lər...”
Bet ho ven təs lim ol mur du! 

Və siy yət na mə ni ya zar-yaz maz 
onun qəl bin də Tan rı xe yir-duası 
ki mi “Üçün cü sim fo ni ya” do-
ğul du. Bu, ta ma mi lə fərq li əsər 
idi. Bəl kə də çə tin lik lə dün ya ya 

gəl di yi nə gö rə bu “öv la dı nı” 
- ye ni əsə ri ni Bet ho ven da ha 

çox se vir di. “Üçün cü sim-
fo ni ya”dan son ra bəs tə-

kar san ki öz mis si ya sı-
nı ye ni dən dərk et di: 

“Hə ya tım yal nız əbə di və mü-
qəd dəs İn cə sə nə tə məx sus dur! 
Bu, in san lar və Tan rı qar şı sın da 
bor cum dur”. 

Ye ni əsər lə rin ide ya sı ul duz 
ya ğı şı ki mi ya ğır dı; məhz bu 
dövr də for te piano üçün “Ap pas-
siona ta so na ta sı”, “Fi de lio” ope-
ra sı, “Be şin ci sim fo ni ya”nın fraq-
ment lə ri, çox say lı va riasi ya lar, 
marş lar və s. nü mu nə lər mey da-
na gəl di. Bəs eşit mə qa bi liy yə ti-
ni ta ma mi lə iti rən bəs tə kar ne cə 
mu si qi ya zır dı? Mə sə lə bu ra sın-
da dır ki, səs lər onun bey nin də 
ya ra nır, no ta kö çür dü. Bəs tə kar 
səs lə ri eşit mə sə də, on la rı tə səv-
vür edə bi lir di. 

Özü də fər qin də ol ma dan, Bet-
ho ven ha mı ya doğ ma olan bir 
ada ma çev ri lir di. O, an la yır dı ki, 
yal nız özü üçün ya şa ya bil məz, 
bü tün in san lıq üçün ya şa yıb-ya-
rat ma lı dır. Ye ga nə düş mə ni, yo-
lun da kı ən gəl özü idi: “İla hi sən 
mə nə kö mək elə ki, özü mə qa lib 
gə lə bi lim”. Onun da xi lin də iki 
səs bir-bi riy lə dö yü şür, mü ba hi-
sə edir, mü ba ri zə apa rır dı.

Gə zin ti za ma nı, ya hər han-
sı bir iş lə məş ğul olan za man 
bey nin də ye ni ide ya do ğu lan-
da, o, özü-özü nü unu dur du.

O, ənə nə lə rə inan maq dan im ti na 
edir, an caq özü nün hiss et dik lə-
ri nə ina nır dı. Am ma bu, boş bir 
şöh rət pə rəst lik de yil di, o ye-
ni za ma nın və ye ni in cə sə nə tin 
car çı sıy dı. Özüy lə fəxr et mir di, 
daim ye ni lik lər ax ta rır, yo rul-
ma dan keç miş şe devr lə ri – Ba-
xın, Hen de lin, Ql yu kun, Mot sar-
tın əsər lə ri ni öy rə nir di. Ota ğı nın 
di var la rı nı on la rın port ret lə ri 
bə zə yir di. Bet ho ven de yir di ki, 
on lar əzab la rı dəf et mək də kö-
mə yi nə gə lir... O, dö nə-dö nə So-
fok lun və Ev ri pi din, öz müasir-
lə ri Şil ler və Hö te nin əsər lə ri ni 
oxu yur du. Bö yük hə qi qət lə ri 
dərk et mək üçün yu xu suz ge cə-
lər ke çi rir di! Ölü mü ərə fə sin də 
de yir di: “Mən ar tıq dərk et mə yə 
baş la yı ram”.

1822-24-cü il lər onun üçün 
ağır ke çir di. Yo rul ma dan “Doq-
qu zun cu sim fo ni ya” üzə rin də 
iş lə yir, am ma yox sul luq və ac-
lıq onu işi ke çən şəxs lə rə yal va-
rı cı mək tub lar yaz ma ğa məc bur 
edir di. Mək tub lar sa ca vab siz qa-
lır dı. Hətt  a “Doq qu zun cu sim fo-
ni ya”nın bö yük uğu ru na bax ma-
ya raq, kon sert dən gə lən qo no rar 
çox cü zi idi. Əlac sız qa lan bəs tə-
kar Lon do na mək tub ya zıb kö-
mək is tə yir. Tez lik lə Bet ho ve nin 
sə nə ti nə rəğ bət bəs lə yən bir cə-
miy yət dən onun he sa bı na 100 
min funt ster linq da xil olur. “Bu, 
ürək par ça la yan mən zə rə idi, - 
dost la rın dan bi ri xa tır la yır dı, 
- mək tu bu alan Lüd viq tit rə yən 
əl lə riy lə üzü nü tu tub se vin cin-
dən və min nət dar lıq his sin dən 
hön kür-hön kür ağ la yır dı... O, 
dö nə-dö nə tə şək kür mək tu bu 
yaz maq is tə yir di... “

1826-cı ilin de kab rın da Bon na 
sə fər edir. Bu sə fər onun üçün 
fa ciəli bi tir. Qa ra ci yər xəs tə li yin-
dən əziy yət çə kən bəs tə ka rın ha lı 
pis lə şir. Üç ay əzab-əziy yət çə-
kir, bu na bax ma ya raq ya za ca ğı 
ye ni əsər lər ba rə də yo rul ma dan 
da nı şır: “Mən ye ni əsər lər yaz-
maq is tə yi rəm. Onun cu sim fo ni-
ya nı ər sə yə gə tir mək, “Faust”a 
mu si qi yaz maq is tə yi rəm”. Son 
ana qə dər za ra fa tın dan qal mır-
dı: “Dok tor, xa hiş edi rəm, qa pı-
nı möh kəm ki lid lə yin ki, ölüm 
gi rə bil mə sin”. Hətt  a özün də 
güc ta pıb onun əzab la rı na ba xıb 
hön kü rən köh nə dos tu bəs tə kar 
Hum me lə də tə səl li ve rir di...”

26 mart 1827-ci il də Lüd viq 
Bet ho ve nin ya zı ma sa sı nın üs-
tün də ki sa a tı qə fi l da yan dı. Bu, 
ya xın la şan tu fan dan xə bər ve-
rir di. Saat 5-də ley san yağ dı, bu, 
bəl kə də Bet ho ve nin bir vaxt lar 
bəs tə lə di yi “Göz yaş la rı nın me-
lo di ya sı” idi və in di, bö yük bəs-
tə ka rın ölü mü nə ağ la yır dı... 

Bet ho ve ni son mən zi lə yo la 
sal ma ğa 20 min adam gəl miş di. 
İn san lar onun də yə ri ni in di da-
ha çox an la yır dı lar. On la rın qəl-
bi kə dər, ey ni za man da sev giy lə 
do lu idi: 

“Maest ro, si zə son suz də rə cə-
də min nət da rıq, ən ümid siz vax-
tı nız da qa zan dı ğı nız qə lə bə lər lə 
bi zə nü mu nə ol du nuz. Bi zə sü-
but et di niz ki, in san tən ha de yil, 
çün ki o, ən çə tin ma neələ ri dəf 
et mə yə qa dir dir... Biz ar tıq an la-
yı rıq ki, ürə yin də sə si ni eşit mək 
və onun ar xa sın ca get mək olar...”

Günel NATİQ

Lüd viq Bet ho ven hər tə rəf-

Onun haq qın da be lə bir rə va yət do la şır. Dün-
ya işı ğın dan məh rum olan bir qız on dan 
Ay lı ge cə ni təs vir et mə si ni xa hiş edir. 
Bəs tə kar çox dü şün mə dən piano 

ar xa sı na ke çib bə da hə tən öl məz əsə ri - 
“Ay lı ge cə so na ta sı nı” ifa edir. 
...Da hi al man bəs tə ka rı Lüd viq Bet ho-
ven 16 de kabr 1770-ci il də Bonn şə-
hə rin də dün ya ya gə lib. Ata sı sa ray 
ka pel la sı nın te no ru idi, o, oğ lu nu 
gə lə cək də Mot sart ki mi məş hur mu-
si qi çi gör mək is tə yir di. Ona gö rə 
hə lə ki çik yaş la rın dan onu mu si-
qi yə alış dı rır, sk rip ka da ifa et mə-
yi öy rə dir di. İlk də fə ta ma şa çı lar 
qar şı sın da çı xış edən də onun cə-
mi 8 ya şı var dı. Am ma bu uğur da 
ata nı qa ne et mir, sa ray or kest rin-
də ça lı şan həm kar la rın dan xa hiş 
edir ki, Lüd vi qə əla və mu si qi dər si 
keç sin lər. Or kest rin ifa çı la rın dan ki-
mi si ona or qan da çal ma ğı öy rə dir, ki mi-
si də sk rip ka nın in cə lik lə ri ni ba şa sa lır.
Gün lə rin bi rin də Bon na məş hur bəs tə kar 
Ne fe gə lir. Lüd vi qin mu si qi is te da dı nı da elə 
o aş kar edir. Ne fe ilə bir ne çə mu si qi məş-
ğə lə sin dən son ra Bet ho ve nin ilk əsə ri 
dün ya ya gə lir - bəs tə kar Dres le rin mar-
şı na va riasi ya ya zır. İl lər son ra Bet-
ho ven müəl li mi nə mək tub ya zıb, 
ona ila hi mu si qi ni an la maq-
da kö mək edən bu müd-
rik söz lər üçün tə şək kür 
edir. Ne fe ca va bın da 
tə va zö kar lıq la de yir: 
“Lüd viq Bet ho ve-
nin us ta dı yal nız 
Lüd viq Bet ho-
ven dir”.

Lüd viq Bet ho ven hər tə rəf-

Bü tün bun lar mən də ruh düş-
kün lü yü ya ra dıb, də fə lər lə in ti har 
haq qın da dü şün mü şəm. Yal nız in-
cə sə nət mə ni ölüm dən qo ru yub. 
An la dım ki, et mə li ol du ğum (mən 
bu nu bü tün qəl bim lə hiss edi rəm) 
iş lə ri ba şa çat dır ma dan öl mə yə 
haq qım yox dur. İla hi, sən özün 
mə nim qəl bi mi gö rür sən, bi lir sən 
ki, or da in san la ra qar şı ne cə bö yük 
sev gi və xe yir xah lıq his si var. Ey in-
san lar! Əgər bu mək tu bu oxu sa nız, 

xa tır la yın ki, mə nə qar şı ne cə 
əda lət siz ol mu su nuz. Əgər 

kim sə bəd bəxt dir sə, 
qoy bu söz lə ri oxu yub 

tə səl li tap sın, bil-
sin ki, onun ki mi 
in san lar çox dur, 
on lar hə yat da kı 
ma neələ rə bax-
ma ya raq, la yiq-
li adam la rın və 
sə nət kar la rın 

sı ra sın da yer tut-
maq üçün əl lə rin dən gə lə ni 

Bet ho ven təs lim ol mur du! 
Və siy yət na mə ni ya zar-yaz maz 
onun qəl bin də Tan rı xe yir-duası 
ki mi “Üçün cü sim fo ni ya” do-
ğul du. Bu, ta ma mi lə fərq li əsər 
idi. Bəl kə də çə tin lik lə dün ya ya 

gəl di yi nə gö rə bu “öv la dı nı” 
- ye ni əsə ri ni Bet ho ven da ha 

çox se vir di. “Üçün cü sim-
fo ni ya”dan son ra bəs tə-

kar san ki öz mis si ya sı-

Lüd viq Bet ho ven hər tə rəf-
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ar xa sı na ke çib bə da hə tən öl məz əsə ri - 
“Ay lı ge cə so na ta sı nı” ifa edir. 
...Da hi al man bəs tə ka rı Lüd viq Bet ho-
ven 16 de kabr 1770-ci il də Bonn şə-
hə rin də dün ya ya gə lib. Ata sı sa ray 
ka pel la sı nın te no ru idi, o, oğ lu nu 
gə lə cək də Mot sart ki mi məş hur mu-
si qi çi gör mək is tə yir di. Ona gö rə 
hə lə ki çik yaş la rın dan onu mu si-
qi yə alış dı rır, sk rip ka da ifa et mə-
yi öy rə dir di. İlk də fə ta ma şa çı lar 
qar şı sın da çı xış edən də onun cə-
mi 8 ya şı var dı. Am ma bu uğur da 
ata nı qa ne et mir, sa ray or kest rin-
də ça lı şan həm kar la rın dan xa hiş 
edir ki, Lüd vi qə əla və mu si qi dər si 
keç sin lər. Or kest rin ifa çı la rın dan ki-
mi si ona or qan da çal ma ğı öy rə dir, ki mi-
si də sk rip ka nın in cə lik lə ri ni ba şa sa lır.
Gün lə rin bi rin də Bon na məş hur bəs tə kar 
Ne fe gə lir. Lüd vi qin mu si qi is te da dı nı da elə 
o aş kar edir. Ne fe ilə bir ne çə mu si qi məş-
ğə lə sin dən son ra Bet ho ve nin ilk əsə ri 
dün ya ya gə lir - bəs tə kar Dres le rin mar-
şı na va riasi ya ya zır. İl lər son ra Bet-
ho ven müəl li mi nə mək tub ya zıb, 
ona ila hi mu si qi ni an la maq-
da kö mək edən bu müd-
rik söz lər üçün tə şək kür 
edir. Ne fe ca va bın da 
tə va zö kar lıq la de yir: 
“Lüd viq Bet ho ve-
nin us ta dı yal nız 
Lüd viq Bet ho-
ven dir”.
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“Kn yaz! Bet ho ven ol du ğum üçün 
mən yal nız özü mə borc lu yam. 
Dün ya da min də nə kn yaz var, Bet-
ho ven isə tək dir!” Bir də fə isə Hö te 
ilə yol ge dər kən sa ray əyan la rı nın 
mü şa yiəti ilə gə zən im pe rat ri çə yə 
rast gə lir lər. Hö te şl ya pa sı nı çı xa rıb 
im pe rat ri çə nin qar şı sın da tə zim 
edir, Bet ho ven isə şl ya pa sı na yün-
gül cə to xu nub say maz ya na or dan 
uzaq la şır...

Bü tün bun lar mən də ruh düş-
kün lü yü ya ra dıb, də fə lər lə in ti har 
haq qın da dü şün mü şəm. Yal nız in-
cə sə nət mə ni ölüm dən qo ru yub. 
An la dım ki, et mə li ol du ğum (mən 
bu nu bü tün qəl bim lə hiss edi rəm) 
iş lə ri ba şa çat dır ma dan öl mə yə 
haq qım yox dur. İla hi, sən özün 
mə nim qəl bi mi gö rür sən, bi lir sən 
ki, or da in san la ra qar şı ne cə bö yük 
sev gi və xe yir xah lıq his si var. Ey in-
san lar! Əgər bu mək tu bu oxu sa nız, 

xa tır la yın ki, mə nə qar şı ne cə 
əda lət siz ol mu su nuz. Əgər 

kim sə bəd bəxt dir sə, 
qoy bu söz lə ri oxu yub 

tə səl li tap sın, bil-
sin ki, onun ki mi 
in san lar çox dur, 
on lar hə yat da kı 

maq üçün əl lə rin dən gə lə ni 
edib lər...”

Bet ho ven təs lim ol mur du! 
Və siy yət na mə ni ya zar-yaz maz 
onun qəl bin də Tan rı xe yir-duası 
ki mi “Üçün cü sim fo ni ya” do-
ğul du. Bu, ta ma mi lə fərq li əsər 
idi. Bəl kə də çə tin lik lə dün ya ya 

gəl di yi nə gö rə bu “öv la dı nı” 
- ye ni əsə ri ni Bet ho ven da ha 

çox se vir di. “Üçün cü sim-
fo ni ya”dan son ra bəs tə-

kar san ki öz mis si ya sı-

OOnun haq qın da be lə bir rə va yət do la şır. Dün-
ya işı ğın dan məh rum olan bir qız on dan 
Ay lı ge cə ni təs vir et mə si ni xa hiş edir. 
Bəs tə kar çox dü şün mə dən piano 

ar xa sı na ke çib bə da hə tən öl məz əsə ri - 
“Ay lı ge cə so na ta sı nı” ifa edir. 
...Da hi al man bəs tə ka rı Lüd viq Bet ho-
ven 16 de kabr 1770-ci il də Bonn şə-
hə rin də dün ya ya gə lib. Ata sı sa ray 
ka pel la sı nın te no ru idi, o, oğ lu nu 
gə lə cək də Mot sart ki mi məş hur mu-
si qi çi gör mək is tə yir di. Ona gö rə 
hə lə ki çik yaş la rın dan onu mu si-
qi yə alış dı rır, sk rip ka da ifa et mə-
yi öy rə dir di. İlk də fə ta ma şa çı lar 
qar şı sın da çı xış edən də onun cə-
mi 8 ya şı var dı. Am ma bu uğur da 
ata nı qa ne et mir, sa ray or kest rin-
də ça lı şan həm kar la rın dan xa hiş 
edir ki, Lüd vi qə əla və mu si qi dər si 
keç sin lər. Or kest rin ifa çı la rın dan ki-
mi si ona or qan da çal ma ğı öy rə dir, ki mi-
si də sk rip ka nın in cə lik lə ri ni ba şa sa lır.
Gün lə rin bi rin də Bon na məş hur bəs tə kar 
Ne fe gə lir. Lüd vi qin mu si qi is te da dı nı da elə 
o aş kar edir. Ne fe ilə bir ne çə mu si qi məş-
ğə lə sin dən son ra Bet ho ve nin ilk əsə ri 
dün ya ya gə lir - bəs tə kar Dres le rin mar-
şı na va riasi ya ya zır. İl lər son ra Bet-
ho ven müəl li mi nə mək tub ya zıb, 
ona ila hi mu si qi ni an la maq-
da kö mək edən bu müd-
rik söz lər üçün tə şək kür 
edir. Ne fe ca va bın da 
tə va zö kar lıq la de yir: 
“Lüd viq Bet ho ve-
nin us ta dı yal nız 
Lüd viq Bet ho-
ven dir”.

sə fər edir. Bu sə fər onun üçün 
fa ciəli bi tir. Qa ra ci yər xəs tə li yin-
dən əziy yət çə kən bəs tə ka rın ha lı 
pis lə şir. Üç ay əzab-əziy yət çə-
kir, bu na bax ma ya raq ya za ca ğı 
ye ni əsər lər ba rə də yo rul ma dan 
da nı şır: “Mən ye ni əsər lər yaz-
maq is tə yi rəm. Onun cu sim fo ni-
ya nı ər sə yə gə tir mək, “Faust”a 

ustadı özü olan ustad
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Er nest HE MİN QUEY 
- Cə nab He min quey, öl kə niz də yax şı ya zı çı-

lar olub mu?
- Olub. Hen ri Ceyms, Sti ven Kreyn və Mark 

Tven. Mən on la rın adı nı sı ra nöm rə siy lə çək-
mə dim. Yax şı ya zı çı la rın sı ra nöm rə si ol mur.

- Mark Tven yu mo rist dir. Qa lan o iki nə fə ri 
isə ta nı mı ram.

- Bü tün Ame ri ka ədə biy ya tı Mark Tve nin bir cə 
ki ta bın dan -”Hekl ber ri Finn” po ves tin dən çı xıb. 
Əgər bu ki ta bı oxu maq is tə sə niz, or da zən ci Ci-
min oğur lan ma sı səh nə si nə diq qət ve rin. Bax, əsl 
son luq be lə ol ma lı dı. Yer də qa la nı isə uy dur ma dı. 
La kin bi zim bun dan yax şı ki ta bı mız ol ma yıb.

- İn di də?
- Bə li.
- Ba yaq siz Sti ven Krey nin adı nı çək di niz...
- Krey nin iki əla he ka yə si var: “Qa yıq”, bir də 

“Ma vi ho tel”. “Ma vi ho tel” da ha yax şı dır.
- Bəs, cə nab Krey nin özü ha ra da dır?
- Ölüb.
- Ölüb?
- Bur da təəc cüb lü nə var ki?. O, ana dan olan 

gün dən öl mək lə məş ğul idi. Axır da öz ar zu-
su na çat dı.

- Bəs, o bi ri iki nə fər?
- On lar çox ya şa dı lar. La kin, təəs süf ki, yaş-

la rı art sa da, müd rik lik lə ri art ma dı. Bu da təəc-
cüb lü de yil. Çün ki Ame ri ka da, bir Al lah bi lir, 
ya zı çı la rın ba şı na nə oyun lar açır lar.

- Ba şa düş mə dim?!
- Onu de mək is tə yi rəm ki, biz də ya zı çı la rı məhv 

edir lər. Bu nun da müx tə lif yol la rı və üsul la rı var. 
Bi rin ci si də mad di mə sə lə dir. Biz də ya zı çı lar aza-
cıq ta nı nan ki mi var-döv lət yığ ma ğa gi ri şir lər. Ya-
zı çı isə yal nız ris qə get mək lə pul yı ğa bi lər.

- Siz risq de yən də nə yi nə zər də tu tur suz?
- İs te da dı hər ra ca qoy ma ğı!
- Bu ne cə olur?
- Çox asan. Ya zı çı müəy yən mü cər rəd ar zu, is tək 

na mi nə yox, var lan maq xa ti ri nə ya zır. Var la nır, fi -
ra van, gen-bol ya şa ma ğa öy rə şir və bu nun la da tə-
lə yə dü şür. İn di o daima yaz ma ğa məc bur dur ki, 
fi  ra van hə yat dan məh rum ol ma sın. Çün ki o, be lə 
bir hə ya ta öy rə şib və gü zə ra nı nı baş qa cür tə səv vür 
et mir. Bu nun nə ti cə si dir ki, ya zı çı sö zü tü kə nən də 
də yaz ma ğa da vam edir. Am ma nə ya zır?

- Nə ya zır?
- Ma ku la tu ra. Onun qə lə min dən 

əsər yox, növ bə ti ma ku la tu ra qa-
la ğı çı xır. Bə zən baş qa cür də olur. 
Ya zı çı özü haq qın da çı xan tən qid çi 
fi  kir lə ri ni, rəy lə ri ni oxu ma ğa alu-

də olur.

Özü haq qın da kı məd hiy yə ni oxu yan da tən qid-
çi nin “mö tə bər” fi k ri nə ina nır sa, son ra lar tən qid çi 
onu top atə şi nə tu tan da da ona ina nır. Bu nun axı rı 
onun la qur ta rır ki, ya zı çı özü nə olan ina mı iti rir. Bi-
zim iki yax şı ya zı çı mız var. Am ma in di heç nə ya za 
bil mir lər. Çün ki o qə dər tən qi di mə qa lə oxu yub lar 
ki, öz güc lə ri nə inam la rı nı iti rib lər. On lar yaz ma ğa 
be lə qor xur lar. On la ra elə gə lir ki, müt ləq şe devr ya-
rat ma lı dır lar, çün ki tən qid çi lə rin “mö tə bər” fi k ri nə 
gö rə, gu ya əv vəl lər on la rın qə lə min dən məhz bu cür 
şe devr lər çı xır dı. Əl bətt  ə, bun lar şe devr-zad de yil di, 
ba bat əsər lər idi. Əgər on lar yaz ma ğa da vam et səy-
di lər, hər dən bu cür ba bat, hətt  a yax şı əsər lər də ya za 
bi lər di lər. Am ma in di yaz maq dan qor xur lar.

- On la rın adı nə dir?
- On la rın adı si zə heç nə de mə yə cək. Ola bil sin 

ki, son vaxt lar on lar nə sə ye ni bir şey ya zıb lar. 
Am ma çap elət dir mə yə qor xur lar. İn di ev lə rin-
də otu rub  qı sır lıq la rın dan əzab çə kir lər.

- Siz Ame ri ka ya zı çı la rı nın ümu mi ta le yin-
dən da nı şır dı nız...

- Mən keç miş dövr lər ba rə də heç nə de yə bil-
mə rəm, çün ki o vaxt lar hə lə ana dan ol ma mış dım. 
Am ma bi zim gün lər də ya zı çı lar qə ri bə oyun lar dan 
çı xır lar. Müəy yən yaş da ki şi ya zı çı lar dö nüb olur lar 
de yin gən qa rı. Qa dın ya zı çı lar isə heç bir əsas la rı ol-
ma ya-ol ma ya, öz lə ri ni Jan na Dark zənn edir lər. Və 
bu ya zı çı la rın hər iki cin si xal qın mə nə vi ata sı, li de ri 
id diası na dü şür. Özü də dəx li yox du, on la rın ar xa-
sın ca gə lən var, ya yox; on la rı sa yan var, ya yox. Əgər 
yox dur sa, öz lə ri nə pə rəs tiş kar, mü rid uy du rur lar. 
İş dir, əgər onun özü nə mü rid uy dur du ğu şəxs eti raz 
edib de sə ki, mən sə nin pə rəs tiş ka rın de yi ləm, na-
haq mə ni özü nə mü rid uy dur mu san, xey ri ol ma ya-
caq, ya zı çı hə min şəx si xə ya nət də təq sir lən di rə cək.

- Bəs siz?
- Mə nim baş qa əy lən cə lə rim çox dur. Mən hə-

ya tım dan həd siz ra zı yam. La kin müt ləq yaz ma-
lı yam, çün ki gün ər zin də fi  lan qə dər yaz ma sam, 
hə ya tı mın qa lan əy lən cə lə ri mə nim üçün öz ma-
ra ğı nı büs bü tün itir miş olar.

- Siz hə yat dan nə is tə di yi ni zi bi lir si niz?
- Də qiq bi li rəm və is tə di yi mi də əl də edə bi li rəm.
- Mə sə lən, nə əl də elə yir si niz?
- İs tə di yi mi!
- İs tə di yi niz nə dir?
- Müx tə lif şey lər.

- Bu nun üçün, yə qin ki, xey li və sait tə-
ləb olu nur?

- Mən la zım ol du ğu qə dər qa za na bi-
li rəm. Bir də ki, mən bəxt li ada mam.

- De mə li, siz xoş bəxt si niz?
- Bə li, xoş bəx təm. Baş qa la rı haq-

qın da dü şün mək la zım gəl mə yən də, 
həd siz xoş bəxt olu ram...
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Andreas MUSSENBROK
  “Tan rı lar itt  i ham dan son ra Si zi fi  bö-
yük qa ya par ça sı nı da ğın ba şı na qal-
dır ma ğa məh kum et di lər; an caq daş 
yu xa rı qalx dıq da öz ağır lı ğı ilə aşa ğı 
dü şür dü. Bu cə za nın ma hiy yə ti isə 
odur ki, “fay da sız əmək”dən da ha 
ağır cə za yox dur”. Al ber Kam yu ab-
sur dun dü şü nə ni və ya zı çı sı dır. Bəs 
ab surd nə de mək dir? Əgər Pla ton-
dan He ge lə cən bü tün Qərb fəl sə fə si-
nin bö yük me ta fi  zi ka fər ziy yə lə ri ni 
in cə lə sək, ha mı sın da or taq bir şey 
gö rə rik: ha mı sı nın məq sə di bir li yə 
vur maq dır - is tər Pla to nun “yax şı və 
pis an la yı şı” ol sun, is tər Meis ter Ek-
har tın “ruh qı ğıl cım la rı” ol sun, is tər 
Spi no za nın “toz” an la yı şı ol sun, is-
tər sə də Leib ni zin “Mo nad” an la yı şı 
ol sun. Bü tün bö yük me ta fi  zik sis-
tem lər son də rə cə xaotik ola raq qə bul 
edi lən ger çək li yi ağ lın və zeh nin kö-
mə yi ilə bir ni za ma və bir li yə oturt-
ma ğa ça lı şa raq; san ki ger çək li yin 
zid diy yət li his sə lə rin dən olan in sa na 
və onun hə ya tı na bir mə na və məq-
səd ver mək is tə yib. 

Nits şe nin or ta ya çıx ma sı ilə dün ya bir-
li yi ni və məq sə di ni itir di. Onun “Tan rı 
öl dü” ifa də si, bü tün zid diy yət li töv si yə-
lə rin və qə bu lol ma la rın or ta dan qalx dı ğı 
ye ni bir fəl sə fi  dün ya qur du. İn san o bi ri 
tə rəf ol ma dan bu tə rə fə yer ləş di ril di və 
bu nun nə ti cə sin də hə ya tı nın mə na sı nı və 
də yə ri ni özü ya rat maq məc bu riy yə tin də 
qal dı. İn san lar tan rı ol ma ğa məc bur ol du-
lar. Xü su si lə Nits şe nin “Zər düşt”ü tan rı-
sız in sa nın tan rı laş ma sı nı or ta ya qoy du. 
Kam yu Nits şe nin tan rı öl dü və ger çək li yi 
aşan bir an la yış və ni zam ol ma dı ğı dü-
şün cə si ni iz lə di, an caq onun in di ar tıq 
in sa nın tan rı ol ma sı nə ti cə si nə qa tıl ma dı. 

Nits şe dən fərq li ola raq Kam yu in sa nın 
bir lik, ni zam və mə na eh ti ya cı nın hə lə da-
vam et di yi nə ina nır dı. İn san ağ lı daima 
xaotik ger çək li yə bir mə na və ni zam ver-
mə sə yi için də idi. An caq bu na nə qə dər 
ça lı şır sa- ça lış sın uğur suz lu ğa məh kum 
idi. Bax bu uğur suz luq ən çox in ci dən 
nöq tə idi. Bu in san va rol ma sı nın ən hə ya-
ti, ən tə məl təc rü bə si idi; bu təc rü bə sa yə-
sin də in san öz var lı ğı nın ab surd lu ğu nu 
dərk edir. Ab surd an la yı şı Kam yu üçün 
bir tə rəf dən mə na və ni zam gə ti rən, bir-
lik hə dəfl  ə yən bir ağıl, di gər tə rəf dən, öz 
da xi lin də ağıl dan xa ric olan ger çək lik ara-
sın da kı qı rıl ma nı ifa də edir. Ab surd olan 
dün ya da de yil, ək si nə ağ lın bir lik tə lə bi 
ilə öz da xi lin də ağıl dan xa ric dün ya ara-
sın da kı zid diy yət də dir. “Ab surd bö yük 
öl çü də bir ya rıl ma dır. Bu, qar şı laş dı rı lan 
ün sür lə rin nə bi rin də, nə də o bi rin də dir. 

O, bu iki ün sü rün qar şı-qar şı ya gəl mə sin-
də or ta ya çı xar. Ağıl müs tə vi sin də ab sur-
dun nə in san da, nə də dün ya da ol du ğu-
nu söy lə yə bi lə rəm, ək si nə o bu iki si nin 
bir lik də ol ma sın da dır”. O hal da ab surd 
zeh nin xa ri cin də, ya da dün ya xa ri cin də 
de yil, o, bu iki si ni bağ la yan şey dir. Kam-
yu bu nun sa də cə ağıl xa ri cin də gö rü nən 
dün ya ya ra sional dü zən gə tir mə yə ça lı-
şan zeh nin zəif ol ma sın dan bəh rə lən məz. 
Ab surd əq li bir ye tər siz li yin me ya rı de-
yil, ək si nə onun da xi lin də olan bir lik ya-
rat ma is tək lə rin dən bi ri dir. 

Bəs ab surd ne cə qar şı mı za çı xar? “Ab-
surd luq his si hər kü çə ba şı hər bir in sa-
nın qar şı sı na çı xa bi lər”. Bu san ki qu la-
ğa ölüm cül bir təh did ki mi gəl mək də dir, 
san ki vəh şi bir ca na var ad dım-ad dım 
bi zi iz lə mək də dir, han sı sa bir za man da 
hər şey dən xə bər siz qur ba nı nın üzə ri-
nə atı la caq və onu par ça la ya caq. Kam yu 
bu nu açıq bir şə kil də ifa də et mək is tə-
yib: Ab surd an la yı şın da söz möv zu su 
ha di sə lə rə xa ric dən ba xan bir dü şün cə 
sa hi bi nin be yin qı rı şıq la rın da ya ra nan 
fəl sə fi  fər ziy yə lə rin mey və si olan qan-
sız bir təc ri det mə de yil. Ab surd in san 
ol ma nın konk ret bir böh ra nı dır. Hə ya tı-
mız da ab sur dun qə fi l li yi nə təs lim ol muş 
və ziy yət də yik; o bi zə va rol ma müs tə vi-
sin də hü cum edir və var lı ğı mı zı ən də-
rin tə məl lər dən sar sı dır. Tez, ya da gec 
bu sual or ta ya çı xar: bü tün bun lar nə 
üçün dür? “Bə zən de ko ra si ya lar yı xı lır. 
Ya taq dan qalx maq, nəq liy yat la get mək, 
bir ne çə saat ofi s də, ya xud fab rik də iş lə-
mək, ye mək ye mək, yat maq, ba zar er tə-
si, çər şən bə ax şa mı, çər şən bə, cü mə ax-
şa mı, cü mə, şən bə ey ni ritm... Bu adə tən 
ra hat olan yol dur. Am ma gü nün bi rin də 
“nə üçün?” sualı or ta ya çı xar və da xi li nə 
bir az da təəc cüb qa rı şan bu bez gin lik-
lə baş la yar hər gün”. Boş luq, bez gin lik, 
sı xın tı və bu lan tı ab sur dun or ta ya çı xar-
dı ğı bir-bi rin dən şid dət li dörd tə məl for-
ma sı dır. 

Kam yu nun ab surd an la yı şı na ver di yi ca-
vab in qi la bi idi. Ab sur da qar şı da yan ma sı 
ilə in san özü nü ta pır və bu nun nə ti cə sin də 
azad lı ğı na qo vu şur. Onun yo lu nu ar tıq nə 
ta le, nə də tan rı lar ya zar. Si zif öz ta le yi nin 
sa hi bi dir. “Si zi fi n giz li se vin ci bur dan do-
ğar. Ta le yi, qə də ri ona aid dir. Daş onun 
nəs nə si dir. ...Zir və yə qar şı ve ri lən sa vaş bir 

in san qəl bi ni dol dur maq 
iq ti da rın da dır. Si zi fi  

xoş bəxt bir in san 
ki mi qə bul et mə-
li yik”. 

Tərcümə 
edən: Ceylan
MUMUOĞLU

Oxucu ilə söhbət

də yaz ma ğa da vam edir. Am ma nə ya zır?
- Nə ya zır?
- Ma ku la tu ra. Onun qə lə min dən 

əsər yox, növ bə ti ma ku la tu ra qa-
la ğı çı xır. Bə zən baş qa cür də olur. 
Ya zı çı özü haq qın da çı xan tən qid çi 
fi  kir lə ri ni, rəy lə ri ni oxu ma ğa alu-

də olur.

- Bu nun üçün, yə qin ki, xey li və sait tə-
ləb olu nur?

- Mən la zım ol du ğu qə dər qa za na bi-
li rəm. Bir də ki, mən bəxt li ada mam.

- De mə li, siz xoş bəxt si niz?
- Bə li, xoş bəx təm. Baş qa la rı haq-

qın da dü şün mək la zım gəl mə yən də, 
həd siz xoş bəxt olu ram...
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bir tə rəf dən mə na və ni zam gə ti rən, bir-
lik hə dəfl  ə yən bir ağıl, di gər tə rəf dən, öz 
da xi lin də ağıl dan xa ric olan ger çək lik ara-
sın da kı qı rıl ma nı ifa də edir. Ab surd olan 
dün ya da de yil, ək si nə ağ lın bir lik tə lə bi 
ilə öz da xi lin də ağıl dan xa ric dün ya ara-
sın da kı zid diy yət də dir. “Ab surd bö yük 
öl çü də bir ya rıl ma dır. Bu, qar şı laş dı rı lan 
ün sür lə rin nə bi rin də, nə də o bi rin də dir. 

in san qəl bi ni dol dur maq 
iq ti da rın da dır. Si zi fi  

xoş bəxt bir in san 
ki mi qə bul et mə-
li yik”. 

Tərcümə 
edən: Ceylan
MUMUOĞLU

Alber 
Kamyunun

t   limi   limilimie



Bö yük akt ri sa 1907-ci il də “Mə-
nim iki li hə ya tım” ad lı av to bioq-
ra fi k ki tab ya zıb. An caq bu ki tab-
da çox fakt la rı, xü su sən də şəx si 
hə ya tı na aid bə zi fakt la rı giz lə dib. 
Ki tab Sa ra Ber nar fe no me ni ilə 
bağ lı müəm ma lar ət ra fın da söz-
söh bət lə rin art ma sı na sə bəb olub.

Əsl adı Hen riett  Ro zin Ber nar olan 
Sa ra Ber nar 22 okt yabr, 1844-cü il də 
Pa ris də dün ya ya gə lib. Hol lan di ya yə-
hu di si olan, yün gül hə yat tər zi ke çi rən 
ana sı Yu dit Hart mu si qi çi idi. Ata sı 
mü hən dis Eduard Ber nar sa yıl sa da, 
bə zi araş dır ma çı lar he sab edir ki, 
Sa ra Fran sa də niz do nan ma sı-
nın za bi ti olan Mo rel ad lı şəx-
sin qı zı dır. 

Sa ra Ber nar sir lər lə do lu 
bir hə ya tı oğ lu na da ya şa-
dıb. Oğ lu Mo ris də ata sı nın 
kim ol du ğu nu bil mə yib. 

Sa ra mo nas tır da tər bi yə al sa 
da, nü mu nə vi şa gird ol ma yıb. 
Qız cı ğaz o qə dər ər kö yün, 
xud bin, çıl ğın tə biət li olub 
ki, tər bi yə çi ra hi bə lər be-
lə, onun “ipi nin üs tü nə 
odun yı ğa bil mə yib lər”. 
La kin mo nas tır döv rü bit dik-
dən son ra Sa ra qə ri bə bir boş-
lu ğa dü şür. Ona elə gə lir ki, 
onu bir dər ya ya atıb lar və o, 
hə min dər ya da ça pa la yır. 

Qı zın bun dan son ra kı ta-
le yi ni qraf de Mor ni müəy-
yən ləş di rir. Mor ni Sa ra nı 
kon ser va to ri ya da oxu ma ğa 
gön də rir. Be lə lik lə, “Sü pür-
gə” lə qəb li Sa ra müəy yən 
çev rə də ta nın ma ğa baş la-
yır. Son ra o, teatr da oy na-
maq fi k ri nə dü şür. 

La kin mü ra ciət et di yi “Ko-
me di Fran sez” teat rı nın di rek-
to ru nun:- “Çox cı lız san, sən dən 
akt ri sa çıx maz!”- de yə, tə rəd düd 
et mə si nə bax ma ya raq, Sa ra nı 
trup pa ya qə bul edir lər və o, 18 
ya şın da ikən -- 1862-ci ilin sent-
yab rın 1-də Ra si nin “Av li da da 
İfi  ge ni ya” fa ciəsi ilə de büt 
edir. 

Ber nar hə min 
gü nü be lə 
xa tır la yır: 
“Səh nə də 
p ə r -
d ə  l ə r 
ya vaş-
ya vaş 
q a l x -
ma ğa 
baş-

la yan da elə bi lir dim bu də qi qə özüm-
dən ge də cə yəm”. Onun ilk çı xı şı haq-
qın da tən qid çi lə rin fi k ri be lə ol du: 
“Gənc akt ri sa nın üzü gö zəl ol du ğu 
qə dər də, ifa də siz idi...”

Uğur suz de büt Sa ra nı sın dır ma-
dı. Onun de vi zi be lə idi: “Nə olur-
ol sun!”. Sa ra də mir ira də sa hi bi idi. 

Bun dan son ra Sa ra Ber nar “Ko me-
di Fran sez” teat rı nı tərk edir və “Jim-
naz”, “Port-Sen-Mar ten”, “Odeon” 
teatr la rı nın səh nə sin də oy na ma ğa 
baş la yır. Çün ki məq sə di “Ko me di 
Fran sez”ə akt yor sə nə ti nə mü kəm-
məl yi yə lən miş və ye tə rin cə uğur qa-
zan mış bir akt ri sa ki mi qa yıt maq idi. 
Sa ra ye ni qəh rə man la rı – And ro ma xı, 
Dez de mo na nı, Zairi klas sik re per-
tuar da çox mə ha rət lə oy na yır dı. 

Sa ra Ber na rın ən yax şı rol la rın-
dan bi ri – oğul Alek sandr Dü ma-
nın “Ka me li ya lı xa nım” əsə rin də 
Mar qa ri ta Qot ye ob ra zı idi. 

Bir də fə ta ma şa dan son ra Vik-
tor Hü qo Sa ra Ber na ra de yir: 
“Ma dam, siz möh tə şəm si niz! Siz 
mə nim ki mi “qo ca dö yüş çü”nü 
hə yə can lan dır dı nız. Mən ağ la dım. 
Si nəm dən çı xar dı ğı nız göz yaş la rı-

mı si zə hə diy yə edi rəm və qar şı-
nız da diz çö kü rəm”.

Sa ra Ber nar ləl-cə va hi ra tı çox se-
vir di. Pə rəs tiş kar la rı vax ta şı rı ona 
qiy mət li zi nət əş ya la rı hə diy yə edir-
di lər. O, daş-qaş la rı nı o qə dər se vir-

di ki, hətt  a sə fər lər də, qast rol lar da da 
on lar dan ay rıl mır dı. On la rı qo ru maq 

üçün sə, Ber nar üs tün də ta pan ça 
gəz di rir di: “İn san elə qə ri bə var-

lıq dır ki, bu ba la ca və mə na sız, 
fay da sız əş ya lar mə nə da ha 

eti bar lı qo ru yu cu ki mi gə-
lir,” – de yən akt ri sa od-

lu si lah la ra qar şı olan 
ma ra ğı nı be lə izah 

et miş di. 

Sa ra Ber nar həm də ki şi rol la rı nı oy-
na mış çox az say lı akt ri sa lar dan olub. 
O, Ver ter, Za nett  o, Lo ren zaç ço, Ham-
let ki mi ki şi rol la rı nı mə ha rət lə ifa 
edib. Məhz Ham let ro lu ilə Sa ra Ber-
nar Sta nis lavs ki nin qəl bi ni fəth edib. 
Na po leon Bo na par tın 20 yaş lı bəxt siz 
oğ lu nun ob ra zı nı can lan dı ran da Sa ra 
Ber na rın 56 ya şı var idi. Ed mon Ros-
ta nın qəh rə man lıq dra mı nın möh tə-
şəm prem ye ra sı 1900-cü ilin mar tın da 
ol du. Sa ra nın oyu nu na hey ran ol muş 
ta ma şa çı lar al qış lar la onu düz 30 də fə 
səh nə yə qay tar dı lar. 

Sta nis lavs ki nin fi k rin cə, gö zəl sə-
si, sə lis dik si ya sı, plas ti ka sı, yük sək 
bə dii zöv qü olan Sa ra Ber nar tex-
ni ki ka mil li yin nü mu nə si idi. Teatr 
sə nə ti ni yax şı bi lən kn yaz Ser gey 
Vol kons ki Sa ra Ber na rın səh nə us-
ta lı ğı nı yük sək qiy mət lən di rir di. 
Mü sa hi bə lə ri nin bi rin də o, Ber nar 
haq qın da be lə de yib: “O, duy ğu la rın 
zid diy yə ti ni – se vinc-kə dər, xoş bəxt-
lik-bəd bəxt lik, meh ri ban lıq və qə zəb 
ki mi in sa ni hiss lə rin ən in cə nüans la-
rı nı çox gö zəl qav ra ya bi lir di”.

Sa ra Ber na rın Ame ri ka ya və Av-
ro pa ya qast rol sə fər lə ri haq qın da qə-
zet də ge dən xə bər lər hər bi əmə liy yat 
mə lu mat la rı nı xa tır la dır dı. Hü cum 
və mü ha si rə lər, qa li biy yət və məğ lu-
biy yət lər, se vinc və pə ri şan lıq...

Sa ra Ber na rın adı dün ya gün də-
min də iq ti sa di və si ya si böh ran xə-
bər lə ri ni ikin ci pla na ke çir miş di. 
Akt ri sa haq qın da xə bər lər qə zet-
lə rin man şet lə rin dən düş mür dü. 
Sə fər lə ri za ma nı onu daim re port-
yor lar dəs tə si mü şa yiət edir di.

La kin ic ti mai və di ni təş ki lat la-
rın Ber na ra mü na si bə ti bir mə na lı 
de yil di. Şə ni nə tə rif yağ dı ran lar da 
var dı, onu qam çı la yan lar da. Ame-
ri ka da bir çox la rı onun sə fər lə ri ni 
mil li adət lə ri alt-üst edən “zə hər li 
ilan”ın həm lə si nə bən zə dir di lər.

Ar tıq bü tün Ame ri ka və Av ro pa nı 
fəth et miş və düz Mosk va ya doğ ru 
hə rə kət edən “ye ni - ətək li Na po-
leonu” Ru si ya da ma raq la göz lə yir di-
lər. “Mos kovs ki ye ve do mos ti” qə ze ti 
ya zır dı: “Bü tün dün ya bu əf sa nə vi 
şah za də ni elə bir yük sək li yə qal dır-
dı ki, bu zir və heç Mi ke lan ce lo nun, 
Bet ho ve nin yu xu su na da gir məz di...” 
Əs lin də, bu ra da təəcüb lü heç nə yox 
idi. Sa ra Ber nar, hə qi qə tən də, ma hiy-
yət cə dün ya nın ilk ul duzu idi. 

Sa ra Ber nar Ru si ya da üç də fə – 
1881, 1898 və 1908-ci il lər də qast-
rol sə fər lə rin də olub. Ru si ya da 
onun çox bö yük nü fu zu var idi. 
Hər çənd, Ru si ya da onu tən qid 
edən lər də az de yil di. On la rın 
ara sın da ya zı çı Tur gen yev də var 
idi. Tur gen yev 1881-ci ilin de kab-
rın da Po lons ki yə yaz dı ğı mək-
tub da akt ri sa haq qın da fi  kir lə ri ni 
bö lü şür dü: “Sa ra Ber na ra olan bu 
diq qə ti bil mi rəm ax maq lıq ad-
lan dı rım, yox sa də li lik. An caq bu 
hə ya sız, poz ğun və özü nü rek-
lam edən is te dad sız qa dı na be lə 

mü na si bət mə ni əsəb ləş di rir. 
Onun gö zəl sə sin dən baş qa, 

heç nə yi yox dur. Axı ni yə 
mət buat da heç kəs hə qi-

qə ti söy lə mir?..” Bö yük 
ya zı çı nın bu sərt mü-

na si bə ti ni ne cə şərh 
et mək olar?! Bəl-

kə də bu, onun 
ak trisa Po li na 
Viar do ya olan 
vur ğun lu-

ğun dan irə-
li gə lir di. 

La kin İvan Ser ge ye vi çin Ber na rı be-
lə xa rak te ri zə et mə si akt ri sa nın şöh rə ti 
üzə ri nə köl gə sa la bil mə di. Çün ki Sa-
ra Ber nar əsl sə nət kar idi. An caq səh-
nə və səh nə hə ya tı ma hiy yət cə fərq li 
an la yış lar dır. Ser gey Vol kons ki he sab 
edir di ki, Sa ra Ber nar teatr dan kə nar-
da əda baz, əzi lən-bü zü lən və tə pə-
dən-dır na ğa sü ni bir in san dır: “Bir az 
ön dən, bir az ar xa dan bir çən gə kü rən 
saç lar, sü ni bo ya lı qıp qır mı zı do daq lar, 
kir şan lı si fət, bir söz lə, on da tə biilik-
dən əsər-əla mət yox dur, san ki üzü nə 
mas ka ta xıl mış bir qa dın dır. Bu nun la 
ya na şı Sa ra nın qey ri-adi gö zəl, elas tik 
bə dən qu ru lu şu, qədd-qa mə ti və heç 
ki mə bən zə mə yən ge yim tər zi var. Bu, 
Sa ra nın özü idi. O, ro lu nu yox, özü nü, 
öz si lueti ni, öz ti pi ni ya ra dır dı...”

Sa ra Ber nar əsl su pe rul duz idi, 
o, ar tıq rek lam ul du zu na çev ril-
miş di – ətir lər, sa bun lar, əl cək lər, 
“Sa ra Ber nar” kir şa nı. 

Onun iki hə yat yol da şı ol muş du. 
Bi rin ci əri qə dim fran sız kral şah za də-
si nin nəs lin dən idi. İkin ci si isə, çox ya-
ra şıq lı yu nan akt yo ru idi. An caq Sa ra 
Ber nar hər şey dən və ha mı dan əv-
vəl, teat ra bağ lı idi. O, teatr la ya şa yır, 
teatr la nə fəs alır dı. O, dün ya da kı güc 
sa hib lə ri nin əlin də əş ya ya çev ril mək 
is tə mir di. Akt ri sa bə zən nəq qaş lıq la, 
hey kəl tə raş lıq la məş ğul olur, bə zən 
də ro man, yu mo ris tik pyes lər ya zır dı.

Sa ra Ber nar ha va ba lo nun da sə ma-
ya qal xa caq qə dər cə sa rət li idi. Ora-
da – 2300 metr yük sək lik də də li qan lı 
pə rəs tiş kar lar la çıl ğın ma cə ra la rı do lu 
gə zin ti lə ri dil lə rə das tan ol muş du... 

Çox vaxt Sa ra Ber na rı Jan na 
Dark la mü qa yi sə edir di lər. Onu ca-
du gər he sab edən lər də az de yil di. 
Bu nun la be lə onun bu “is te dad”ın-
dan bir çox ya zı çı lar, o cüm lə dən 
Emil Zol ya da ya rar lan mış dı.

Sa ra nın mən zi li çox da ğı nıq və dü-
zən siz olur du. Zövq süz dö şən miş 
xal ça lar, yer lə bir olan ya taq ör tük lə ri, 
şal lar... Ev də hey van lar – it lər, mey-
mun lar, hətt  a ilan lar əl-aya ğa do la şır-
dı. Akt ri sa nın mən zi lin də hətt  a ske-
let lər də var idi. Çün ki elə rol lar var dı 
ki, Sa ra on la rı ya rat maq üçün uzun 
müd dət araş dır ma apa rır, müəy yən 
yer lə rə ge dir di. Hətt  a kə fə nə bü rü-
nüb qə bi rə də gi rir di.

O, qal ma qal sal ma ğı xoş la yır və öz 
ca zi bə si ni dün ya ya gös tər mək dən 
zövq alır dı. Özü haq qın da be lə ya zır-
dı: “Kim sə mə nə baş çək mə yə gə lən-
də, çox xo şu ma gə lir, an caq qo naq 
get mək lə heç aram yox dur. Mək tub 
al maq dan, oxu maq dan, on la rı şərh 
et mək dən zövq alı ram, an caq ca-
vab yaz maq mən lik de yil. Tün lük də 
gəz mə yi xoş la mı ram, kim sə siz xi ya-
ban lar da, boş kü çə lər də gəz mək dən 
yo rul mu ram. Məs lə hət ver mə yi çox 
xoş la yı ram, an caq kim sə mə nə məs-
lə hət ve rən də heç xo şum gəl mir”. 

Fran sız ya zı çı sı Jül Re na rın da 
Sa ra Ber nar haq qın da de dik lə ri ma-
raq lı dır: “Sa ra üçün də yiş mə yən bir 
qay da var idi: Yal nız bu gün lə ya şa-
maq! İs tə yir, lap sa bah ölüm ol sun, 
dəx li yox dur, o, sa ba hı dü şün mür-
dü, hər anın qəd ri ni bi lir di... O, hər 
gü nü son gün ki mi ya şa yır dı, hə ya tı 
san ki gö zü nə tə pir di. Sa ra ne cə də 
ac göz idi!.. Heç gö zü doy mur du”.

Sa ra Ber nar 1923-cü il, mar tın 26-da 
79 ya şın da və fat et di. De mək olar ki, 
bü tün Pa ris “Teatr şah za də”si nin dəf-
ni nə gəl miş di. Pə rəs tiş kar la rı ta bu tu 
Mal zerb bul va rın dan Per-La şez qə bi-
ris tan lı ğı na qə dər mü şa yiət et di. Sa ra 
Ber na rın ta bu tu ən sev di yi ka me li ya 
gül lə ri nə qərq olun muş du. Ru si ya nın 
ən məş hur tən qid çi lə rin dən bi ri Alek-
sandr Ku qel nek ro loq da yaz mış dı: 
“Əf sa nə vi şöh rət sa hi bi olan akt ri sa 
Sa ra Ber nar və fat et di. Sa ra Ber nar 
haq qın da mü la hi zə lər də, bu və ya 
baş qa mə sə lə lər də yer siz şi şirt mə lər 
çox olub. Min lər lə teatr yu xu la rı ara-
sın dan az və ya çox də rə cə də mə ni 
va leh edən yu xu, Sa ra Ber nar yu xu-
su dur. Bu, ən ori ji nal və ən qə ri bə bir 
yu xu dur”.

NA RIN GÜL

N 39(48) 16.10.2015

Bəs tə ka rın ölü mün dən son ra mu si qi si qa lır, şairin-
sə şeir lə ri. Rəs sam özün dən son ra kı nə sil lə rə öz 
əsər lə ri ni qo yur, me mar tik di yi bi na la rı. Bəs akt-
yor lar? Ki no nun, te le vi zi ya nın ol ma dı ğı çağ lar da 

ya şa mış akt yor lar dan bi zə nə lər qa lıb? Yal nız teatr re sen-
zi ya la rı, müasir lə ri nin söy lə di yi fi kir lər, əf sa nə və mif lər… 
Sa ra Ber na rın da qis mə ti nə be lə bir ta le ni ya şa maq dü-
şüb.

Bö yük akt ri sa 1907-ci il də “Mə-
nim iki li hə ya tım” ad lı av to bioq-
ra fi k ki tab ya zıb. An caq bu ki tab-
da çox fakt la rı, xü su sən də şəx si 
hə ya tı na aid bə zi fakt la rı giz lə dib. 
Ki tab Sa ra Ber nar fe no me ni ilə 
bağ lı müəm ma lar ət ra fın da söz-
söh bət lə rin art ma sı na sə bəb olub.

Əsl adı Hen riett  Ro zin Ber nar olan 
Sa ra Ber nar 22 okt yabr, 1844-cü il də 
Pa ris də dün ya ya gə lib. Hol lan di ya yə-
hu di si olan, yün gül hə yat tər zi ke çi rən 
ana sı Yu dit Hart mu si qi çi idi. Ata sı 
mü hən dis Eduard Ber nar sa yıl sa da, 
bə zi araş dır ma çı lar he sab edir ki, 
Sa ra Fran sa də niz do nan ma sı-
nın za bi ti olan Mo rel ad lı şəx-
sin qı zı dır. 

Sa ra Ber nar sir lər lə do lu 
bir hə ya tı oğ lu na da ya şa-
dıb. Oğ lu Mo ris də ata sı nın 
kim ol du ğu nu bil mə yib. 

Sa ra mo nas tır da tər bi yə al sa 
da, nü mu nə vi şa gird ol ma yıb. 
Qız cı ğaz o qə dər ər kö yün, 
xud bin, çıl ğın tə biət li olub 
ki, tər bi yə çi ra hi bə lər be-
lə, onun “ipi nin üs tü nə 
odun yı ğa bil mə yib lər”. 
La kin mo nas tır döv rü bit dik-
dən son ra Sa ra qə ri bə bir boş-
lu ğa dü şür. Ona elə gə lir ki, 
onu bir dər ya ya atıb lar və o, 
hə min dər ya da ça pa la yır. 

Qı zın bun dan son ra kı ta-
le yi ni qraf de Mor ni müəy-
yən ləş di rir. Mor ni Sa ra nı 
kon ser va to ri ya da oxu ma ğa 
gön də rir. Be lə lik lə, “Sü pür-
gə” lə qəb li Sa ra müəy yən 
çev rə də ta nın ma ğa baş la-
yır. Son ra o, teatr da oy na-
maq fi k ri nə dü şür. 

La kin mü ra ciət et di yi “Ko-
me di Fran sez” teat rı nın di rek-
to ru nun:- “Çox cı lız san, sən dən 
akt ri sa çıx maz!”- de yə, tə rəd düd 
et mə si nə bax ma ya raq, Sa ra nı 
trup pa ya qə bul edir lər və o, 18 
ya şın da ikən -- 1862-ci ilin sent-
yab rın 1-də Ra si nin “Av li da da 
İfi  ge ni ya” fa ciəsi ilə de büt 
edir. 

Ber nar hə min 
gü nü be lə 
xa tır la yır: 
“Səh nə də 
p ə r -
d ə  l ə r 
ya vaş-
ya vaş 
q a l x -
ma ğa 
baş-

mə nim ki mi “qo ca dö yüş çü”nü 
hə yə can lan dır dı nız. Mən ağ la dım. 
Si nəm dən çı xar dı ğı nız göz yaş la rı-

mı si zə hə diy yə edi rəm və qar şı-
nız da diz çö kü rəm”.

Sa ra Ber nar ləl-cə va hi ra tı çox se-
vir di. Pə rəs tiş kar la rı vax ta şı rı ona 
qiy mət li zi nət əş ya la rı hə diy yə edir-
di lər. O, daş-qaş la rı nı o qə dər se vir-

di ki, hətt  a sə fər lər də, qast rol lar da da 
on lar dan ay rıl mır dı. On la rı qo ru maq 

üçün sə, Ber nar üs tün də ta pan ça 
gəz di rir di: “İn san elə qə ri bə var-

lıq dır ki, bu ba la ca və mə na sız, 
fay da sız əş ya lar mə nə da ha 

eti bar lı qo ru yu cu ki mi gə-
lir,” – de yən akt ri sa od-

lu si lah la ra qar şı olan 
ma ra ğı nı be lə izah 

et miş di. 

rı nı çox gö zəl qav ra ya bi lir di”.
Sa ra Ber na rın Ame ri ka ya və Av-

ro pa ya qast rol sə fər lə ri haq qın da qə-
zet də ge dən xə bər lər hər bi əmə liy yat 
mə lu mat la rı nı xa tır la dır dı. Hü cum 
və mü ha si rə lər, qa li biy yət və məğ lu-
biy yət lər, se vinc və pə ri şan lıq...

Sa ra Ber na rın adı dün ya gün də-
min də iq ti sa di və si ya si böh ran xə-
bər lə ri ni ikin ci pla na ke çir miş di. 
Akt ri sa haq qın da xə bər lər qə zet-
lə rin man şet lə rin dən düş mür dü. 
Sə fər lə ri za ma nı onu daim re port-
yor lar dəs tə si mü şa yiət edir di.

La kin ic ti mai və di ni təş ki lat la-
rın Ber na ra mü na si bə ti bir mə na lı 
de yil di. Şə ni nə tə rif yağ dı ran lar da 
var dı, onu qam çı la yan lar da. Ame-
ri ka da bir çox la rı onun sə fər lə ri ni 
mil li adət lə ri alt-üst edən “zə hər li 
ilan”ın həm lə si nə bən zə dir di lər.

Ar tıq bü tün Ame ri ka və Av ro pa nı 
fəth et miş və düz Mosk va ya doğ ru 
hə rə kət edən “ye ni - ətək li Na po-
leonu” Ru si ya da ma raq la göz lə yir di-
lər. “Mos kovs ki ye ve do mos ti” qə ze ti 
ya zır dı: “Bü tün dün ya bu əf sa nə vi 
şah za də ni elə bir yük sək li yə qal dır-
dı ki, bu zir və heç Mi ke lan ce lo nun, 
Bet ho ve nin yu xu su na da gir məz di...” 
Əs lin də, bu ra da təəcüb lü heç nə yox 
idi. Sa ra Ber nar, hə qi qə tən də, ma hiy-
yət cə dün ya nın ilk ul duzu idi. 

Sa ra Ber nar Ru si ya da üç də fə – 
1881, 1898 və 1908-ci il lər də qast-
rol sə fər lə rin də olub. Ru si ya da 
onun çox bö yük nü fu zu var idi. 
Hər çənd, Ru si ya da onu tən qid 
edən lər də az de yil di. On la rın 
ara sın da ya zı çı Tur gen yev də var 
idi. Tur gen yev 1881-ci ilin de kab-
rın da Po lons ki yə yaz dı ğı mək-
tub da akt ri sa haq qın da fi  kir lə ri ni 
bö lü şür dü: “Sa ra Ber na ra olan bu 
diq qə ti bil mi rəm ax maq lıq ad-
lan dı rım, yox sa də li lik. An caq bu 
hə ya sız, poz ğun və özü nü rek-
lam edən is te dad sız qa dı na be lə 

mü na si bət mə ni əsəb ləş di rir. 
Onun gö zəl sə sin dən baş qa, 

heç nə yi yox dur. Axı ni yə 
mət buat da heç kəs hə qi-

qə ti söy lə mir?..” Bö yük 
ya zı çı nın bu sərt mü-

na si bə ti ni ne cə şərh 

Bö yük akt ri sa 1907-ci il də “Mə- Ber nar hə min 

na si bə ti ni ne cə şərh 
et mək olar?! Bəl-

kə də bu, onun 
ak trisa Po li na 
Viar do ya olan 
vur ğun lu-

ğun dan irə-
li gə lir di. 

Sara Bernar -
dünyanın ilk ulduzu
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