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2017-ci il də Ba kı da ke çi ri lə cək IV İs lam Həm rəy lik 
Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi tə si nin Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin sədr-

li yi ilə sent yab rın 23-də bi rin ci ic la sı olub.
Pre zi dent İl ham Əli yev 2017-ci 

il də Ba kı da IV İs lam Həm rəy lik 
Oyun la rı nın ke çi ri lə cə yi ni bil di-
rə rək bu Oyun la rın həm dün ya, 
həm İs lam alə mi üçün əhə miy yə-
ti ni qeyd et di. İs lam Həm rəy lik 
Oyun la rı nın Azər bay ca nı bir da-
ha dün ya da bö yük nü fu za ma lik 
öl kə ki mi nü ma yiş et di rə cə yi ni 
de yən döv lə ti mi zin baş çı sı bu id-
man təd bi ri nin yük sək sə viy yə də 
ke çi ril mə si üçün Azər bay ca nın 
əlin dən gə lə ni edə cə yi ni vur ğu la-
dı. Bir ne çə gün əv vəl Oyun la rın 
Təş ki lat Ko mi tə si nin ya ra dıl ma sı 
ilə bağ lı Sə rən cam im za la dı ğı nı 
de yən Pre zi dent İl ham Əli yev ko-
mi tə yə rəh bər li yin Meh ri ban Əli-
ye va ya hə va lə olun du ğu nu bil dir-
di. Qeyd et di ki, Meh ri ban Əli ye va 
həm “Euro vi sion”, həm bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı ilə bağ lı ya ra dı-
lan Təş ki lat ko mi tə lə ri nə rəh bər lik 
edib və bu təd bir lər yük sək sə viy-
yə də ke çi ri lib. Xü su si lə, bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı nın nə ti cə lə ri ni 
qeyd edən döv lə ti mi zin baş çı sı 
bu ya rış la rın stan dart la rı nın Azər-
bay can da müəy yən olun du ğu nu 
vur ğu la dı.

“Azər bay can bü tün dün ya ya 
gös tər di ki, öl kə miz sü rət li in ki şaf 
döv rü nü ya şa yır”, - de yən Pre zi-
dent İl ham Əli yev Oyun lar ərə fə-
sin də öl kə mi zə qar şı çir kin kam-
pa ni ya nın apa rıl dığ nı, bə zi xa ri ci 
dairə lə rin Azər bay ca nı lə kə lə mək 
üçün böh tan do lu uy dur ma in-
for ma si ya lar yay dı ğı nı xa tır lat dı, 
bu nun tə sa dü fi  ol ma dı ğı nı, məq-
səd yön lü xa rak ter da şı dı ğı nı qeyd 
et di. Döv lə ti mi zin baş çı sı bu səy-
lə rin bo şa çıx dı ğı nı de yə rək bil-
dir di ki, qo naq lar Azər bay ca nın 
real lıq la rı nı öz göz lə ri ilə gör dü-
lər, öl kə mi zin mul ti kul tu ra lizm 
mər kə zi, Ba kı nın isə dün ya nın 
ən gö zəl şə hər lər dən bi ri ol ma-
sı nın, kö nül lü lə rin öz və tə ni ilə 
fəxr et dik lə ri nin, Azər bay can id-
man çı la rı nın pe şə kar lı ğı nın şa hi di 
ol du lar. Pre zi dent İl ham Əli yev 
Azər bay ca nın müs tə qil si ya sət 

apar dı ğı nı və sü rət lə in ki şaf edən 
öl kə ol du ğu nu bil dir di, gə lə cək də 
be lə bay ram la rın da ha çox ola ca-
ğı na əmin li yi ni ifa də et di.

Pre zi dent İl ham Əli yev ya xın 
gə lə cək də öl kə miz də dün ya da bö-
yük nü fu za ma lik “For mu la-1” ya-
rı şı nın, Dün ya Şah mat Olim piada-
sı nın ke çi ri lə cə yi ni, bu ya rış la rın 
öl kə miz də təş ki li nin Azər bay ca-
nın dün ya da da ha çox ta nı dıl ma-
sı na xid mət edə cə yi ni diq qə tə çat-
dır dı.

IV İs lam Həm rəy lik Oyun la-
rı nın Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri 
Meh ri ban Əli ye va gös tə ri lən eti-
ma da gö rə Pre zi dent İl ham Əli-
ye və tə şək kü rü nü bil dir di. Əmin 
ol du ğu nu bil dir di ki, İs lam Həm-
rəy lik Oyun la rı da yük sək sə viy-
yə də ke çi ri lə cək və Azər bay can 
xal qı nın eti ma dı nı doğ rul da caq. 
Bu gü nə qə dər ke çi ri lən təd bir lə-
rin öl kə mi zin gü cü nü, təş ki lat çı lıq 
qa bi liy yə ti ni nü ma yiş et dir di yi ni 
de yən Meh ri ban Əli ye va vur ğu-
la dı ki, İs lam Həm rəy lik Oyun la-
rı müs tə qil Azər bay ca nın ta ri xi nə 
növ bə ti qə lə bə ki mi da xil ola caq. 
Meh ri ban Əli ye va bi rin ci Av ro-
pa Oyun la rı döv rün də əl də edi-
lən bö yük təc rü bə dən bu Oyun lar 
za ma nı da is ti fa də olu na ca ğı nı 
söy lə di. 2013-cü ilin iyul ayın da 
Cid də də İs lam Həm rəy li yi İd man 
Fe de ra si ya sı nın VIII Baş As samb-
le ya sın da IV İs lam Həm rəy lik 
Oyun la rı nın Ba kı da ke çi ril mə si 
ilə bağ lı qə bul edi lən ta ri xi qə ra rı 
xa tır la dan Meh ri ban Əli ye va il kin 
ha zır lıq iş lə ri haq qın da mə lu mat 
ver di.

Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri bil-
dir di ki, Oyun lar da iş ti rak edə cək 
id man çı la rın At let lər Kən din də, 
jur na list lə rin isə Me dia Kən din də 
yer ləş di ril mə si nə zər də tu tu lub. 
Təd bi rin dün ya da təb li ği və in for-
ma si ya dəs tə yi nin ən va cib mə sə-
lə lər dən bi ri ol du ğu nu qeyd edən 
Meh ri ban Əli ye va Oyun lar la bağ lı 
in ter net por ta lı nın ha zır la na ca ğı nı 
da diq qə tə çat dır dı.

Meh ri ban Əli ye va bil dir di ki, 
qar şı da du ran mə sə lə lər dən bi ri 
açı lış və bağ la nış mə ra sim lə ri nin 
ide ya la rı nı for ma laş dır maq dır. Ya-
yım hü qu qu nun ve ril mə si ilə bağ lı 
mü va fi q təş ki lat lar la da nı şıq la rın 
apa rıl dı ğı nı, Oyun la rın ke çi ri lə cə yi 
müd dət də Ba kı ya gə lə cək id man-
çı la rın, qo naq la rın yer ləş di ri lı mə si 
üçün otel lə rin sa yı nın də qiq ləş di-
ril di yi ni və bu sa hə də heç bir prob-
le min ol ma dı ğı nı de yən Meh ri ban 
Əli ye va təx mi nən 10 mi nə ya xın 
gən cin kö nül lü ki mi Oyun la ra cəlb 
olu na ca ğı nı və bu nun mü hüm əhə-
miy yət da şı dı ğı nı vur ğu la dı. Bil dir-
di ki, ya rış la rın ke çi ril mə si ilə bağ lı 
ge niş təd bir lər pla nı ha zır la nır və 
qı sa müd dət də təq dim olu na caq.

Gənc lər və id man na zi ri, Oyun la-
rın Təş ki lat Ko mi tə si nin üz vü Azad 
Rə hi mov çı xı şın da bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın yük sək sə viy yə də keç-
di yi ni, IV İs lam Həm rəy lik Oyun-
la rı nın da bey nəl xalq stan dart la ra 
uy ğun şə kil də təş kil edi lə cə yi ni, 
bu nun üçün öl kə miz də bü tün im-
kan la rın ol du ğu nu diq qə tə çat dır dı.

İc la sa ye kun vu ran Pre zi dent 
İl ham Əli yev Təş ki lat Ko mi tə-
si nin bü tün və zi fə lə ri uğur la ic-
ra edə cə yi nə əmin li yi ni bil dir di. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı oyun la ra ha-
zır lıq da koor di na si ya nın tə min 
olun ma sı nın, yük sək pe şə kar lı ğın 
gös tə ril mə si, qo naq la rın gə li şi, 
vi za prob lem lə ri nin həl li, müasir 
nəq liy yat va si tə lə ri ilə tə mi nat, 
yük sək qo naq pər vər li yin gös tə-
ril mə si nin əhə miy yə ti ni bil dir di, 
təh lü kə siz lik təd bir lə ri, in for ma-
si ya-kom mu ni ka si ya sis tem lə ri-
nin fəaliy yə ti, Ba kı da və pay taxt 
ət ra fın da qu ru cu luq-abad lıq iş-
lə ri nin da vam et di ril mə si, Oyun-
la rın ke çi ril mə si nə yer li və xa ri ci 
mü tə xəs sis lə rin cəlb olun ma sı 
mə sə lə lə ri nin va cib li yi ni qeyd et-
di. Oyun lar za ma nı ge niş mə də-
ni proq ram la rın ke çi ril mə si nin 
önə mi ni vur ğu la yan döv lə ti mi zin 
baş çı sı qo naq la ra zən gin və qə dim 
mə də niy yə ti mi zin təq dim olun-
ma sı nın va cib li yi ni də bil dir di.

Son da Pre zi dent İl ham Əli yev 
qar şı dan gə lən Qur ban bay ra mı 
mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni çat dır dı.

-ci il də Ba kı da ke çi ri lə cək IV İs lam Həm rəy lik 

İlham Əliyevin sədrliyi ilə IV İslam 
Həmrəylik Oyunlarının Təşkilat 
Komitəsinin birinci iclası olub

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”) 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

Azərbaycan Prezidenti Qurban bayramı 
münasibətilə xalqı təbrik edib
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev Qur ban bay ra mı mü na si bə-

ti lə xal qı təb rik edib. Təb rik də de yi lir.
Hör mət li həm və tən lər!
Si zi dün ya mü səl man la rı nın bir lik və həm rəy lik rəm zi olan mü qəd-

dəs Qur ban bay ra mı mü na si bə ti lə ürək dən təb rik edir, ən sə mi mi ar zu 
və di lək lə ri mi ye ti ri rəm.

De mok ra tik prin sip lə rin, di ni eti qad və vic dan azad lıq la rı nın bər qə-
rar edil di yi Azər bay can Res pub li ka sın da Qur ban bay ra mı hər il döv lət 
sə viy yə sin də bö yük tən tə nə ilə qeyd olu nur. Bu gün lər öl kə mi zin mö-
min lə ri tə rə fi n dən di ni ayin lər ye ri nə ye ti ri lir, döv lə ti mi zin fi  ra van lı-
ğı və tə rəq qi si üçün dualar edi lir, Azər bay ca nın müs tə qil li yi və əra zi 
bü töv lü yü uğ run da can la rın dan keç miş şə hid lə ri mi zin öl məz xa ti rə si 
eh ti ram la yad olu nur. İn san lar Tan rı ya ya xın lı ğın, mə nə vi-əx la qi də-
yər lə rə bağ lı lı ğın se vin ci ni ya şa yır, xe yir xah amal lar uğ run da hər cür 
fə da kar lı ğa ha zır ol duq la rı nı nü ma yiş et di rir lər. Qur ban mə ra sim lə ri 
cə miy yə ti miz də bə ra bər lik və dö züm lü lük ov qa tı nı da ha da güc lən di-
rir, mil li-mə nə vi həm rəy li yin, hu ma nizm və qar daş lı ğın, xe yir xah lıq 
və mər hə mət duy ğu la rı nın par laq ifa də si nə və tə cəs sü mü nə çev ri lir.

Əziz ba cı və qar daş la rım!
Mü ba rək Qur ban bay ra mı gün lə rin də bir da ha si zə və öl kə mi zin hü-

dud la rın dan kə nar da ya şa yan bü tün soy daş la rı mı za sə mi mi təb rik lə ri mi 
ye ti rir, uca Tan rı dan xal qı mı zın və döv lə ti mi zin əmin-aman lı ğı və ri fa hı 
na mi nə et di yi niz duala rın qə bul olun ma sı nı di lə yi rəm. Qoy bu mü qəd-
dəs bay ram ailə lə ri ni zə səadət, süf rə lə ri ni zə xe yir-bə rə kət gə tir sin.

Bay ra mı nız mü ba rək ol sun!
 İl ham Əli yev

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti
Ba kı şə hə ri, 22 sent yabr 2015-ci il



Sent yab rın 22-də Avst ri ya Res pub li ka sı nın Azər bay can da kı 
föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab Ak sel Vex Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə-
zin də olub.

Gö rüş də Avst ri ya-Azər bay can 
mə də niy yət lə ri ara sın da əla qə lər-
dən, gö rü lən və gö rü lə cək iş lər-
dən da nı şı lıb. Mər kə zin di rek to-
ru Afaq Mə sud Mər kə zin ümu mi 
fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat ve rə-
rək, ədə biy yat la ra ra sı mü ba di-
lə lər, həm çi nin Avst ri ya ədə biy-
ya tıy la bağ lı hə ya ta ke çi ri lən və 
hə ya ta ke çi ril mək də olan la yi hə-
lər dən söz açıb: “Avst ri ya ədə biy-
ya tı hə mi şə Azər bay ca nın diq qət 
mər kə zin də olub. Frans Kafk  a nın 
əsər lə ri Azər bay can di lin də ilk 
də fə 1991-ci il də nəşr olu nub. Biz 
bu işi tə mən na sız ola raq, Frans 
Kafk  a ya və onun ədə bi ir si nə olan 
son suz sev giy lə hə ya ta ke çir mi şik.

Bu ədə biy ya tın di gər gör kəm li 
nü ma yən də lə ri nin - Ste fan Sfay-
qın, Ray ner Ma ri ya Ril ke nin, Pi ter 
Hand ke nin, Soy fe rin, Os kar Yel le-
nek və Elf ri da Ye li ne kin əsər lə ri ni 
də, tər cü mə edib, həm ki tab ha lın da, 
həm “Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur-
na lın da nəşr et mi şik. Ha zır da Mər-
kəz də Azər bay can di li nə tər cü mə 
edil miş Avst ri ya ədə biy ya tı an to lo-
gi ya sı nəş rə ha zır la nır. Bu gün biz 
Azər bay can ədə biy ya tı nın da Avst-
ri ya da ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də bir 
sı ra iş lər gö rü rük. 2007-ci il də Avst-
ri ya Mə də niy yət De par ta men ti nin 
də və ti ilə Vya na da olar kən, mə ni 
mil li ədə biy yat la rın ay rı-ay rı stend-
lə ri sər gi lə nən sa lo na də vət et di lər.

Bü tün mil lət lə rin və öl kə lə rin ədə-
biy yat la rı yer al mış bu sa lon da 
Azər bay can ədə biy ya tı nın sten di-
nin yox lu ğun dan mü təəs sir ol dum. 
Azər bay ca nın dün ya ədə bi fi  kir 
müs tə vi si nin diq qət mər kə zin də ol-
ma ğa la yiq zən gin ədə biy ya tı var və 
biz bu ədə biy ya tın mü kəm məl bə dii 
tər cü mə mü tə xəs sis lə ri nin, dil da-
şı yı cı la rı nın kö mə yi ilə dün ya ya çı-
xa rıl ma sı üzə rin də iş lə yi rik. Xalq lar 
və mil lət lər ara sın da möv cud olan 
bü tün sər həd lər, di ni, ir qi fərq lər va-
hid ədə biy yat müs tə vi sin də itir. O 
sə bəb dən ki, bə şə ri ədə biy yat da sər-
həd və mil lət an la yı şı yox dur”.

Cə nab Ak sel Vex öz növ bə sin də, 
də və tə gö rə min nət dar lıq edə rək, 
qal dı rı lan mə sə lə lə rin hər iki öl kə 
ara sın da qar şı lıq lı an laş ma nın və 
əmək daş lı ğın möh kəm lən mə sin də 
müs təs na əhə miy yət kəsb et di yi ni 
bil di rib.

“Ədə biy yat la ra ra sı mü ba di lə lər 
xalq lar və mil lət lər ara sın da dost-
luq və an laş ma mü na si bət lə ri ni 
möh kəm lə dir. Avst ri ya ədə biy ya-
tı na olan bu sev gi dən həd siz məm-
nu nam. Bu sa hə də gör dü yü nüz iş-
lə ri də təq di rə la yiq he sab edi rəm. 
Azər bay can ədə biy ya tı nın Avst-
ri ya da ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də, 
həm çi nin avst ri ya lı bə dii tər cü mə 
mü tə xəs sis lə ri nin işə cəlb olun ma-
sı ilə bağ lı irə li sü rü lən tək lifl  ə ri ni-
zin hə ya ta ke çi ril mə si üçün sə fi r lik 
əlin dən gə lən kö mə yi əsir gə mə yə-
cək və bu işə Azər bay ca nın Avst ri-
ya da kı sə fi r li yi nin də cəlb edil mə-
si, dü şü nü rəm, işi mi zi bir qə dər də 
asan laş dı ra caq”. 
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Avstriya səfiri Tərcümə Mərkəzində Londonda Xalq yazıçısı 
Elçinin əsəri əsasında musiqili 
teatr nümayiş etdiriləcək
Okt yab rın 9-da Bri ta ni ya da 

fəaliy yət gös tə rən “Alov” 
teat rı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
Lon don da Xalq ya zı çı sı El çi-

nin “Cə hən nəm sa kin lə ri” pye si əsa sın-
da ha zır lan mış “Ge cə ya rı sı” ad lı mu si-
qi li ta ma şa nü ma yiş et di ri lə cək.

Ta ma şa nın re jis so ru Matt  hev Qold, mu-
si qi tər ti bat çı sı isə Ceyms Kliv dir. Rol lar-
da Nick Ha yes, Tho mas Sutc liff  e, Greg 
Cas tig lioni, Kiara Jays, Jenny O’ Leary ki-
mi məş hur akt yor lar iş ti rak edə cək lər.

Bu səh nə əsə rin də ki ha di sə lər 1937-ci 
il də Ba kı da baş ve rir. Ta ma şa döv rün bü-
tün qor xu və rep res si ya la rı na bax ma ya-
raq, is ti və nor mal mü na si bət lə ri ni qo ru yub sax la yan azər bay can lı zi ya lı 
ailə sin də, ər lə-ar va dın tə zad lı ta le yo lun dan bəhs edir.

Səh nə əsə rin də cə rə yan edən dra ma tik ha di sə lər san ki real lıq və qey-
ri-real lıq ara sın da bir kör pü ya ra dır. Ta ma şa nın so nun da bir sual ya ra-
nır: “Gö rə sən, biz də cə hən nəm sa kin lə ri yik?!”

Or xan İS MA YI LOV

Sent yab rın 23-də Azər bay-
can Bəs tə kar lar İtt  i fa qın da 
Üze yir Ha cı bəy li VII Bey-
nəl xalq Mu si qi fes ti va lı 

çər çi və sin də gör kəm li bəs tə kar, 
di ri jor, pe da qoq, folk lor şü nas və 
Əmək dar İn cə sə nət Xa di mi Müs-
lim Ma qo ma ye vin 130 il li yi nə həsr 
olun muş el mi konf rans ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, konf rans-
da Azər bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı-
nın səd ri, Xalq Ar tis ti Fi rən giz Əli za-
də çı xış edə rək fes ti val çər çi və sin də 
öl kə miz də ke çi ri lən sil si lə təd bir lə rin 
əhə miy yə tin dən söz açıb.

Fi rən giz Əli za də Müs lim Ma qo-
ma ye vin hə yat yo lu və ya ra dı cı lı-
ğın dan da nı şa raq diq qə tə çat dı rıb 
ki, us tad sə nət kar la rı mı zın xa ti rə si 
Bəs tə kar lar İtt  i fa qın da daim anı-
lır və müx tə lif xa rak ter li təd bir lər, 
kon sert lər, konf rans lar və anım mə-
ra sim lə ri ilə qeyd olu nur.

Xalq ar tis ti qeyd edib ki, Müs lim 
Ma qo ma yev xal qı mı zın mu si qi mə-
də niy yə ti ta ri xin də mi sil siz xid mət lə-
ri olan in cə sə nət xa di mi ki mi ta nı nır.

O, Azər bay can pe şə kar mu si qi li teat-
rı nın ba ni lə rin dən bi ri ol maq la ya na-
şı, həm çi nin yük sək sə nət kar lı ğı və 
əsl mə na da no va tor lu ğu ilə fərq lə-
nən mil li sə nət ru hu nu özün də əks 
et di rən bəs tə kar ki mi ta ri xə dü şüb.

Konf rans da Əmək dar İn cə sə nət 
Xa di mi, pro fes sor Hə cər Ba ba ye va-
nın “Məs lək dost la rı” möv zu sun da 
mə ru zə si din lə ni lib. Mə ru zə çi Müs-
lim Ma qo ma ye vin “Şah İs ma yıl” və 
“Nər giz” ope ra la rın dan bəhs edə rək 
bil di rib ki, Üze yir Ha cı bəy li və Müs-
lim Ma qo ma yev dost lu ğu bu sa hə də 
hər iki sə nət ka rın bir gə ya şa yıb ya-
rat maq im kan la rı na zə min ya ra dıb.

Da ha son ra Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı-
nın baş re jis so ru, Xalq ar tis ti Ha fi z 
Qu li ye vin “Müs lim Ma qo ma ye vin 
“Şah İs ma yıl” ope ra sı nın qu ru lu-
şu haq qın da”, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru Səadət Sə fə ro va-
nın “Müs lim Ma qo ma yev. Za ma-
nın Səd di ni aş mış bəs tə kar (ar xiv 
ma te rial la rı əsa sın da)” möv zu lar-
da kı mə ru zə lə ri din lə ni lib.

Tanınmış şair Məmməd 
Aslan dünyasını dəyişib

Azər bay ca nın ta nın mış şairi, 
Əmək dar Mə də niy yət İş çi si, 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li-
yi nin üz vü Məm məd As lan 

sent yab rın 23-də dün ya sı nı də yi şib.
Azər TAc xə bər ve rir ki, bu ba rə də mə-

lu ma tı şairin ya xın qo hum la rı ve rib.
M.As lan uzun müd dət ağ ci yər xəs tə-

li yin dən əziy yət çə kib. Mər hum la vi da 
mə ra si mi bu gün saat 11-12 ra də lə rin də 
“Göy Məs cid”də ke çi ri lə cək.

Məm məd As lan 1939-cu il de kab rın 
24-də Azər bay ca nın Kəl bə cər ra yo nu nun 
La çın kən din də zi ya lı ailə sin də ana dan 
olub. Kəl bə cər də or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra Azər bay can Pe da qo ji 
İns ti tu tu nun fi  lo lo gi ya fa kül tə sin də təh sil alıb .

Əmək fəaliy yə ti nə Kəl bə cər ra yo nun da kı Yan şaq, İs ti su kənd mək təb lə rin-
də müəl lim ki mi baş la yıb. O, bir müd dət müəl lim lik et dik dən son ra ra yon-
da nəşr olu nan çox ti raj lı “Ye ni lik” qə ze ti re dak si ya sın da mə sul ka tib iş lə yib. 
1970-ci ilin axır la rın da Ba kı ya kö çüb, bu ra da “Ul duz”, “Azər bay can tə biəti” 
jur nal la rın da, “Azər bay can gənc lə ri”, “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze ti re dak-
si ya la rın da ça lı şıb, “Ya zı çı” nəş riy ya tın da bö yük re dak tor olub. Azər bay can 
Döv lət Te le ra dio Şir kə ti nin “Ek ran-Efi r” qə ze ti nə baş re dak tor luq edib.

Bə dii ya ra dı cı lı ğa 1960-cı il də “Azər bay can müəl li mi” qə ze tin də çı xan 
ilk şeir lə baş la yan M.As lan döv ri mət buat da mün tə zəm çı xış edib. Keç-
miş SS Rİ xalq la rı ədə biy ya tın dan tər cü mə lə rə xü su si qay ğı ilə ya na şıb.

Bir sı ra bey nəl xalq və res pub li ka mü ka fat la rı laureatı olan şair 2000-
ci il də “Şöh rət” or de ni ilə təl tif olu nub.

Məm məd As lan AzTV-də ha zır la dı ğı “Də rə dən-tə pə dən” ve ri li şi ilə 
bö yük ta ma şa çı sev gi si qa zan mış dı, son il lər “Xə zər” te le vi zi ya sın da 
müəl lif ve ri li şi ilə çı xış edir di.

Al lah rəh mət elə sin!

Üzeyir Hacıbəyli VII 
Beynəlxalq Musiqi 
Festivalı çərçivəsində 
növbəti konsert

Ü
ze yir Ha cı bəy li nin 130 
il li yi nə həsr olun muş 
VII bey nəl xalq Mu si-
qi Fes ti va lı çər çi və sin də 

sent yab rın 23-də Müs lüm Ma qo-
ma yev adı na Azər bay can Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın ka me ra və or-
qan mu si qi za lın da növ bə ti kon-
sert proq ra mı təq dim olu nub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Q.Qa-
ra yev adı na Azər bay can Döv lət 
ka me ra or kest ri nin ifa sın da Ü.Ha-
cı bəy li nin “Araz ba ri”, M.Mir-
zə ye vin “Bö yük us ta da it haf”, 
B.Kı dır be kin “Türk aka de mik mu-
si qi si nin ba ni si” (əsər Ü.Ha cı bəy-
li nin 130 il li yi nə həsr olu nub) və 
di gər Azər bay can və dün ya bəs tə-
kar la rı nın əsər lə ri səs lə nib.

Qeyd edək ki, Hey dər Əli yev 
Fon du və Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən Üze yir Ha cı bəy li VII 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı sent-
yab rın 28-dək da vam edə cək.

Tbilisidə Azərbaycan 
xalçaları sərgisi açılıb
Tbi li si şə hə rin də ki “Av ro pa Evi”ndə Gür cüs ta nın Kve mo Kart-

li– Bor ça lı böl gə sin də ya şa yan azər bay can lı la rın to xu duq la rı 
xal ça la rın sər gi si açı lıb.

Sər gi “Qaf qaz Ümid Əmək daş lı ğı” təş ki la tı nın tə şəb bü sü ilə ke çi-
ri lib. Təş ki la tın rəh bə ri ame ri ka lı Rayn Smit açı lış da çı xış edə rək xal-
ça çı lıq sə nə ti və qə dim xal ça nü mu nə lə ri haq qın da mə lu mat ve rib. O 
bil di rib ki, Ba kı da Azər bay can di li və xal ça çı lıq sə nə ti ni öy rən dik dən 
son ra Gür cüs ta na kö çüb və ha zır da bu ra da xal ça çı lıq la məş ğul olur: 
“Biz xal ça mə də niy yə ti ni ya şat maq is tə yi rik və bu na nail olu ruq. Bir 
xal ça 2-3 aya to xu nur və azər bay can lı qa dın xal ça us ta la rı bu işi mə ha-
rət lə gö rür lər. Bu sə nət nə sil dən-nəs lə ötü rü lür. Bi zim müx tə lif çeş ni-
lər ba rə də zən gin mə lu ma tı mız var və ar tıq 50-dən çox xal ça to xu nub”.

Sər gi də 15 xal ça nü ma yiş olu nub.
Sonda xalça ustalarına hədiyyələr təqdim edilib.

Xətayi ƏZİZOV

Görkəmli bəstəkar Müslim 
Maqomayevin 130 illiyinə həsr 
olunmuş elmi konfrans keçirilib



Gö zü nün ağı-qa ra sı olan oğ-
lu nu Al lah yo lun da qur ban ver-
mə yə ha zır ol ma sı Pey ğəm bə rin 
Al lah qar şı sın da ima nı nın, sə mi-
mi li yi nin və mü ti li yi nin ba riz sü-
bu tu dur. Odur ki, din ta ri xin də 
də rin iz sal mış bu ha di sə Al la ha 
ina mın, də rin eti qa dın nü mu nə si 
ki mi qə bul olu nur. 

Hə min gün dən eti ba rən din-
dar lar hər il ev hey van la rın dan 
bi ri ni Al la hın şə rə fi  nə kə sib, Ona 
öz itaət kar lıq la rı nı bil di rir lər.

İs lam di ni nə gö rə, heç ol ma sa, 
öm rün də bir də fə va cib Mək kə 
və ya Həcc zi ya rə ti nə get mə si və 
ora da qur ban kəs mə si də mö mi-
nin mü hüm bor cu he sab olu nur.

Bu ha di sə nin baş qa bir fəl sə-
fi -əx la qi mə na sı on dan iba rət dir 
ki, İs lam di nin də in sa nın Al lah 
yo lun da qur ban kə sil mə si qə bul 
olun mur. Çün ki in san Al la hın 
ya rat dı ğı ən şə rəfl  i və ən üs tün 
məx lu qu dur. Al lah özü nün ya-
rat dı ğı nın öz yo lun da qur ban kə-
sil mə si ni qə bul et mir.

Əs lin də, bu ayin üç sə ma vi di-
nin- yə hu di lik, xris tian lıq və is la-
mın hər bi rin də müx tə lif for ma da 
möv cud dur. La kin İs lam da Qur-
ban bay ra mı xü su si ma hiy yət və 
əhə miy yət kəsb edir. Onun əsa-
sın da Al la ha son suz sev gi, Onun 
qüd rə ti nə də rin inam və iman işı-
ğı da ya nır.

İn san la rı ha lal lı ğa, pak lı ğa səs-
lə yən Qur ban bay ra mı nın çox 
ma raq lı ta ri xi və şərt lə ri var. 
Bən zər ayin lər is lam dan çox-çox 
əv vəl lər, müx tə lif öl kə lər də müx-
tə lif cür ic ra olu nur du. Mə sə lən, 
qə dim dövr lər də qur ban ve ri-
lən lə rin ək sə riy yə ti hər bi əsir lər 
olur du. Çün ki mü ha ri bə də ələ 
ke çi ri lən əsir lə ri sax la maq əl ve-
riş li de yil di, on lar iza fi  məh sul 
ya rat mır, xü su si gö zət çi tə ləb 
edir və baş qa əla və qay ğı lar do-
ğu rur du lar. Bu na gö rə də on la rın 
qur ban ve ril mə si ən əl ve riş li və 
mü qəd dəs iş sa yı lır dı.

Cə miy yə tin ic ti mai-iq ti sa di in-
ki şa fı nın müəy yən pil lə sin də, 
in san əmə yi nin məh sul dar lı ğı 
ar tıb iza fi  məh sul ya rat ma ğa baş-
la dıq da, yə ni cə miy yət si nifl  ə rə 
bö lün dü yü za man hər bi əsir lə ri 
qur ban ve rib öl dür mək əvə zi-
nə, on la rı qu la çe vi rib iş lət mə yə 
baş la dı lar. Bu dövr dən eti ba rən 
al lah la ra ve ri lən qur ban lar, əsa-
sən hey van lar dan iba rət ol du. Ev 
hey van la rı və quş la rı qur ban ver-
mək adət ha lı nı al dı.

Atəş pə rəst lər isə in sa nı od da 
yan dı rır dı lar. On lar bu yol la gu-
ya Al la ha ya xın ol duq la rı nı gös-
tə rir di lər. Qə dim Çin də də in-
san la rı tan rı la ra qur ban ver mək 
adə ti var dı. Bu öl kə lər də tə bii 
fə la kət lər dən, daş qın lar dan hifz 
olun maq üçün uşaq la rı ça ya atır-
dı lar. 

İs lam di ni ərəb tay fa la rı nın hə-
mi şə ic ra et dik lə ri qur ban ver-
mək adə ti nə mü qəd dəs lik ma-
hiy yə ti ver di, in san qur ban la rı na 
son qo yul du və bu bay ram mü-
səl man lı ğın əsas tə ləb lə rin dən 
bi ri nə çev ril di. İs la mın bu adə tə 
et di yi ye ga nə əla və on dan iba-
rət ol du ki, bu mə ra si mi is tə ni lən 
vaxt ke çir mək əvə zi nə, onun hər 
il hic ri ta ri xi ilə Zil hic cə ayı nın 
10-da ke çi ril mə si qa nu ni ləş di ril-
di.

İs lam di nin də Qur ban bay ra-
mı bö yük bay ram (eyd əl-kə bir) 
ad la nır. Bay ram gü nü məs cid-
lər də xü su si bay ram na ma zı qı lı-
nır, də və, mal-qa ra, da var qur ban 
kə si lir, və fat et miş əziz adam la rın 
xa ti rə si ni yad et mək əla mə ti ola-
raq ev lər də və qə bi ris tan lıq lar da 
dua lar oxu nur, eh san lar ve ri lir.

Şə riətə gö rə, qur ban lıq hey va-
nın qü su ru ol ma ma lı və onu kə-
sən bı ça ğa xü su si qur ban duası 
oxun ma lı dır. Nə sil ar tı mın da 
di şi hey van la rın müs təs na ro lu 

ol du ğu na gö rə qur ban lıq hey-
va nın er kək ol ma sı da ha 
üs tün tu tu lur. Qur ban lıq 

qo çun ya şı na gə lin cə, bu, ən 
azı al tı ay lıq hey van ol ma lı dır. 

La kin da na, ya xud də və nin bir 
ya şı ta mam ol sa, da ha yax şı dır. 
Bir qur ban lıq hey van yed di din-
da rın adın dan kə si lə bi lər, la kin 
fər di qur ban da ha sa vab lı sa yı lır. 
Qur ban bay ra mın da kə si lən hey-
va nın sağ lam ol ma sı da va cib şərt-
dir. Əza la rın da hər han sı nöq sa nı 
olan, buy nu zu nun, ya xud qu la ğı-
nın bi ri ol ma yan, ax ta lan mış hey-
va nın qur ban kə sil mə si İs lam da 
məs lə hət gö rül mür. Kə si lə cək qur-
ban lıq gö zə gə lim li ol ma lı dır.

Bu bay ra mın əsas ma hiy yə ti 
Al lah yo lun da kə sil miş hey va nın 
əti ni Al la hın im kan sız bən də lə-
ri ilə bö lüş mək, on la rı se vin dir-
mək və se vin ci nə şə rik ol maq dır.
Be lə lik lə, bu bay ra mın və ayi nin 
əsa sın da oruc luq da ol du ğu ki-
mi, xe yir xah lıq, pak lıq və Al la ha 
inam və sev gi da ya nır.

Bə zən bir ne çə 
adam bir hey van alıb 
onu öz ara la rın da bö-
lüş mək lə, ya xud ge-

dib ba zar dan ət alıb 
gə tir mək lə öz qur-
ba nı nı kəs miş he sab 
edir lər. La kin is lam 
di ni nə gö rə bun lar 
qur ban lıq he sab olun-
mur. Əl bətt  ə, bir ne çə 
nə fər yı ğı şıb bir da na-
nı qur ban kə sə bi lər, 
bu şərt lə ki, hər bir 

şəx sə düş müş ət 
pa yı nı ən azı üç 
his sə yə böl mək 

müm kün ol sun.
Bu his sə lər dən bi ri 
on la rın öz ailə si-
nə sərf olun ma lı, 
qa lan his sə lər isə 

fə qir-fü qə ra ya pay-
lan ma lı dır.

Qur ban lı ğın ən gö zəl xü su-
siy yət lə rin dən bi ri odur ki, bu-
ra da din, məz həb ay rı-seç ki li-
yi nə yol ve ril mir. Bu bay ram da 
is tə ni lən din dən olan ye ti min, 
kim sə si zin və yox su lun haq qı 
var ki, var lı nın im kan la rın dan 
bəh rə lən sin, adi gün lər də ye-
yə bil mə di yi qur ban lıq ətin dən 
dad sın. 

Qur ban lı ğın şərt lə rin dən bi-
ri də odur ki, qur ban kəs mək 
yal nız bu na im ka nı olan var-
lı adam la rın boy nun da haq dır. 
İm ka nı ol ma yan ada ma isə qur-
ban kəs mək va cib de yil. Qur ban 
kəs mək üçün borc pu la hey van 
al maq is lam da təq dir olun mur, 
çün ki bu bay ra mın əsas ma-
hiy yə ti zən gin lər lə im kan sız-
la rın bir li yi, qar daş lı ğı dır. Bu 
bay ram da ha mı se vin mə li dir: 

var lı lar-Al la ha xoş ge dən əmə-
li ic ra et dik lə ri və ka sıb la rı se-
vin dir dik lə ri nə gö rə, ka sıb lar 
isə - dün ya ne mə tin dən əl də et-
dik lə ri nə və baş qa la rın dan gör-
dük lə ri mər hə mə tə və qay ğı ya 
gö rə.

Qur ban bay ra mı İs lam alə mi-
nin ən möh tə şəm və mü qəd dəs 
bay ra mı dır, də rin ta ri xə ma lik-
dir və hər il dün ya mü səl man la rı 
tə rə fi n dən qeyd edi lir. Bu bay-
ram özü ilə ha mı ya safl  ıq, tə miz-
lik gə ti rir.

Qur ba nı və ya qur ban iba də ti-
ni ifa də et mək üçün bir sı ra is la-
mi ter min lər dən is ti fa də olu nur. 
On la rın ara sın da müəy yən mə na 
fərq lə ri var:

Zəbh: İb ra ni di lin də “zə bah” 
kəl mə si ilə ox şar olan “zəbh”, 
“hey van la rı qur ban bay ra mı gü-
nün də qur ban niy yə tiy lə və ya 
adi gün lər də ye mək üçün kəs-
mək” mə na sın da dır.

Nəhr: bu sö zün hər fi  mə na-
sı “boy nun şah da ma rı nı kəs-
mək” de mək dir ki, bu da də və 
qur ban edi lər kən si nə si nə bı-
çaq və s. sanc maq mə na sın da 
iş lə di lib. Çün ki bu cür kəs mək 
di gər ki çik hey van la rı kəs mək-
dən fərq li dir.

Qur ban: ib ra ni di lin də “gor-
ban” ki mi, “Al lah üçün ve ri lən 
hər han sı bir qur ban” mə na sı na 
gə lir.

Ud hiy yə: “ud hiy yə” kəl mə si 
Qu ran da keç mə sə də, hə dis ki-
tab la rın da ke çir və “ki tab baş lı-
ğı” ki mi də iş lə di lir.

Hədy: “Al la ha mə nə vi cə hət-
dən ya xın laş maq məq sə di ilə və 
ya həcc vax tı eh ram qa da ğa sı po-
zul du ğu üçün Kə bə yə apa rı lan 
və ya özü, ya xud pu lu gön də ri-
lən qur ban” de mək dir.

Mən sək: “Qur ban iba də ti”ni 
ifa də et mək üçün iş lə di lir.

Qu randa bu bay ram la bağ-
lı  “Rəb bin üçün na maz qıl və 
qur ban kəs!”, “De ki: “Mə nim 
na ma zım da, kəs di yim qur-
ban da, hə ya tım və ölü müm də 
aləm lə rin Rəb bi – Al lah üçün-
dür”, “Biz hər bir üm mət üçün 
bir qur ban gah müəy yən et dik 
ki, Al la hın on la ra ru zi ver di yi 
dör da yaq lı hey van la rın üs tün də 
(on la rı kəs dik lə ri za man) Al la-
hın adı nı de sin lər” ki mi mü na-
si bət lər gös tə ri lir. 

Qur ban bay ra mın da hər bir 
im kan lı mü səl man qur ban kə-
sib, onun əti ni im kan sız la ra, 
ka sıb la ra pay la ma lı dır. Bur da 
əsas məq səd din dar lı ğa nail ol-
maq dır. 

İs lam dün ya sı nın ən mü qəd-
dəs bay ram la rın dan sa yı lan Qur-
ban bay ra mı bü tün mü səl man 
öl kə lə rin də təm tə raq la qeyd olu-
nur. Bü tün dün ya mü səl man la rı 
ki mi Azər bay can mü səl man la rı 
da Qur ban bay ra mı nı qeyd edə-
cək, niy yə ti olan lar qur ban kə sib 
qo hum la ra, qon şu la ra, eh ti yac lı 
in san la ra pay la ya caq, ələ düş-
müş is ti ra hət gün lə rin dən is ti-
fa də edib qo hum la rın gö rü şü nə, 
ya xın la rı nın qə bir lə ri nin zi ya rə-
ti nə ge də cək, kim sə ye nə növ bə ti 
də fə Qur ban Bay ra mı nın ma hiy-
yə ti ni ya da sa la caq, bu bir ne çə 
gün də bu bay ra mın nu run dan 
hə rə an la dı ğı tərz də fay da la na-
caq dır.

Hazırladı: NARINGÜL
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Gö zü nün ağı-qa ra sı olan oğ-

Bu gün bü tün dün ya da mü səl man-
la rın mü qəd dəs bay ra mı olan 
Qur ban bay ra mı qeyd olu nur. 
Qur ban bay ra mı tək cə Al lah 

yo lun da hey van kəs mək an la mı na gəl mir, bu, in-
sa nın Al lah yo lun da ən çox is tə di yi ar zu sun dan, 
is tə yin dən, də yə rin dən, ne mə tin dən ke çə bil mə si, 
onu qur ban ver mə yə ha zır ol ma sı nın sim vo lu dur.
Bu təq vim İb ra him pey ğəm bər lə bağ lı dır. Qur ban 
bay ra mı mü səl man ru ha ni lə ri tə rə fin dən İb ra him 
pey ğəm bə rin, oğ lu İs ma yı lı Al la hın şə rə fi nə qur-
ban kəs mək niy yə ti ni bil di rən ha di sə ilə əla qə lən-
di ri lir. Al lah öz se vim li si İb ra him pey ğəm bə ri sı-
na maq üçün on dan ye ga nə oğ lu İs ma yı lı qur ban 
kəs mə yi tə ləb edir və İb ra him pey ğəm bər 
gö zü nü qırp ma dan oğ lu nu ye rə yı xıb ba şı-
nı kəs mə yə ha zır la şan da, Al la hın gön dər di yi 
mə lək, Cəb ra yıl göy dən enib onun əli ni sax-
la yır. Mə lək bil di rir ki, Al lah İb ra him dən ra zı 
qa lıb və oğ lu İs ma yı lın əvə zi nə Tan rı nın gön-
dər di yi qo yu nu kəs mə yi tək lif edir. Bu na gö rə 
də Qur ban  bay ra mın da kə si lən qur ba na “İs ma yıl 
qur ba nı” da de yir lər.

İs lam di nin də Qur ban bay ra-
mı bö yük bay ram (eyd əl-kə bir) 
ad la nır. Bay ram gü nü məs cid-
lər də xü su si bay ram na ma zı qı lı-
nır, də və, mal-qa ra, da var qur ban 
kə si lir, və fat et miş əziz adam la rın 
xa ti rə si ni yad et mək əla mə ti ola-
raq ev lər də və qə bi ris tan lıq lar da 
dua lar oxu nur, eh san lar ve ri lir.

Şə riətə gö rə, qur ban lıq hey va-
nın qü su ru ol ma ma lı və onu kə-
sən bı ça ğa xü su si qur ban duası 
oxun ma lı dır. Nə sil ar tı mın da 
di şi hey van la rın müs təs na ro lu 

ol du ğu na gö rə qur ban lıq hey-
va nın er kək ol ma sı da ha 
üs tün tu tu lur. Qur ban lıq 

qo çun ya şı na gə lin cə, bu, ən 
azı al tı ay lıq hey van ol ma lı dır. 

Bə zən bir ne çə 
adam bir hey van alıb 
onu öz ara la rın da bö-
lüş mək lə, ya xud ge-

dib ba zar dan ət alıb 
gə tir mək lə öz qur-
ba nı nı kəs miş he sab 
edir lər. La kin is lam 
di ni nə gö rə bun lar 
qur ban lıq he sab olun-
mur. Əl bətt  ə, bir ne çə 
nə fər yı ğı şıb bir da na-
nı qur ban kə sə bi lər, 
bu şərt lə ki, hər bir 

şəx sə düş müş ət 
pa yı nı ən azı üç 
his sə yə böl mək 

müm kün ol sun.
Bu his sə lər dən bi ri 
on la rın öz ailə si-
nə sərf olun ma lı, 
qa lan his sə lər isə 

fə qir-fü qə ra ya pay-
lan ma lı dır.

gün bü tün dün ya da mü səl man-
la rın mü qəd dəs bay ra mı olan 
Qur ban bay ra mı qeyd olu nur. 
Qur ban bay ra mı tək cə Al lah 

yo lun da hey van kəs mək an la mı na gəl mir, bu, in-
sa nın Al lah yo lun da ən çox is tə di yi ar zu sun dan, 
is tə yin dən, də yə rin dən, ne mə tin dən ke çə bil mə si, 
onu qur ban ver mə yə ha zır ol ma sı nın sim vo lu dur.
Bu təq vim İb ra him pey ğəm bər lə bağ lı dır. Qur ban 
bay ra mı mü səl man ru ha ni lə ri tə rə fin dən İb ra him 
pey ğəm bə rin, oğ lu İs ma yı lı Al la hın şə rə fi nə qur-
ban kəs mək niy yə ti ni bil di rən ha di sə ilə əla qə lən-
di ri lir. Al lah öz se vim li si İb ra him pey ğəm bə ri sı-
na maq üçün on dan ye ga nə oğ lu İs ma yı lı qur ban 
kəs mə yi tə ləb edir və İb ra him pey ğəm bər 
gö zü nü qırp ma dan oğ lu nu ye rə yı xıb ba şı-
nı kəs mə yə ha zır la şan da, Al la hın gön dər di yi 
mə lək, Cəb ra yıl göy dən enib onun əli ni sax-
la yır. Mə lək bil di rir ki, Al lah İb ra him dən ra zı 
qa lıb və oğ lu İs ma yı lın əvə zi nə Tan rı nın gön-
dər di yi qo yu nu kəs mə yi tək lif edir. Bu na gö rə 
də Qur ban  bay ra mın da kə si lən qur ba na “İs ma yıl 

Atəş pə rəst lər isə in sa nı od da La kin da na, ya xud də və nin bir Qur ban lı ğın ən gö zəl xü su-
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Qur ban bay ra mı biz mü səl-
man la rın ən qə dim və ən mü-
qəd dəs bay ram la rın dan bi ri-
dir. Hə min gün mü səl man la rın 
qar daş lıq əh di ni tə zə lə mə lə ri, 
bir-bi ri nə ya xın ol ma la rı, bir-
bi ri nin dərd-sə ri ilə ya xın dan 
ma raq la nıb, ha mı lıq la prob-
lem lə ri ara dan qal dır ma gü nü-
dür.

Bu gü nün əhə miy yə ti zi ya-
lı la rı mı zın diq qə tin dən ya yın-
mır, on la rın hər bi ri öz ba xı şı na 
gö rə bu bay ra ma mü na si bə ti ni 
bil di rir. Əs rin əv və lin də çı xan 
Azər bay can mət buatın da bö-
yük zi ya lı la rı mız tə rə fi n dən 
Qur ban bay ra mı haq qın da qiy-
mət li fi  kir lər səs lən di ri lib ki, 
bu zə min də Mə həm mə d Ə min 
Rə sul za də nin fi  kir lə rin də ki 
ori ji nal lıq diq qə ti mi xü su si lə 
cəlb edir.

Qur ban bay ra mı ilə əla qə-
dar Rə sul za də “İq bal” qə ze ti-
nin 1914-cü il sa yın da “Qur ban 
mü na si bə ti lə” baş lıq lı bir mə-
qa lə ya zıb. Hə min mə qa lə də 
onun bay ram la ra və Qur ban 
bay ra mı na mü na si bə ti ni öy rə-
nək.

Müəl lif əv vəl cə ümu mi şə-
kil də bay ram la rın fəl sə fə si nə 
to xu nur. Bil di rir ki, bay ram lar 
mil lət lər tə rə fi n dən mil lə ti və 
üm mə ti ya şat maq, onun mil li və 
ya di ni kim li yi ni qo ru maq üçün 
qeyd edi lir. İn san lar bay ram-
lar va si tə si ilə bir-bi ri nə isi nir, 
ara la rın da bağ lı lıq tel lə ri möh-
kəm lə nir. İc ti mai ra bi tə lər də 
in san lar ara sın da is tər-is tə məz 
ix ti lafl  ar, müəy yən qan qa ra çı lıq 
və in cik lik lər ya ra nır, bir-bi ri nə 
yad laş ma və bir-bi rin dən uzaq-
laş ma baş ve rir. Bay ram bu so-
yuq luq la rı isi niş mə yə çe vi rən, 
ay rı lıq la rı bir ləş di rən, ürək lər də 
bir-bi ri nə sev gi və sə fa ya ra dan 
mü hüm ha di sə dir. İn san lar bay-
ram vax tı bay ram laş maq və küt-
lə vi iba dət lər də iş ti rak et mək lə: 
“Ruh la nıb öz lə ri nin bir vü cu-
di-va hid ol duq la rı nı dü şün mək 
məc bu riy yə tin də qa lı yor lar” və 
“bir vü cu dun ay rı-ay rı cüz lə ri 
ol duq la rı nı dərk edi yor lar”. 

Bay ram lar, xü su si lə də, mü-
qəd dəs di ni bay ram lar bu ali 
his sin və məq sə din ən gö zəl 
tə mi nat çı sı dır. M.Rə sul za də 
qeyd edir ki, bay ra mın ya şı in-
sa nın ic ti mai hə ya tı nın ya şı na 
bə ra bər dir. İn san lar bir top-
lu ola raq ya şa dıq la rı vaxt dan 
bay ram ke çir miş lər. Bu qə dim 
bay ram lar dan bi ri də Qur ban 
bay ra mı dır.

İn san da be lə bir xü su siy yət 
var ki, öz sev di yi nə sev gi si ni iz-
har et mək, ya xud eh ti yac duy-
du ğu ali var lı ğın va si tə si ilə eh-
ti yac la rı nı tə min et mək məq sə di 
ilə öz dər ki nə uy ğun şə kil də 
bir sı ra fə da kar lıq la ra qat la nır. 
Qə dim də in san lar na dan lıq və 
cə ha lət sə bə bi lə bən də lik iz har 
et mək məq sə di lə öz mə bud la rı 
qar şı sın da in san qur ban edir di-
lər. Bə zən xu ra fat lar və yan lış 
adət lər sə ma vi din ar dı cıl la rın-
dan da yan keç mir di. Uca Tan-
rı in san la rı is ti qa mət lən dir mək 
üçün İb ra him pey ğəm bə rə gös-
tə riş ve rir ki, bay ram da qur ban 
ola raq bir qoç kəs sin. O vaxt dan 
eti ba rən İb ra him üm mə ti onun 
Al lah tə rə fi n dən olan bu qay da-
sı nı ya şat mış lar.

“İb ra him, İs ma yıl və Ha cə rin 
o sə da qət ka ra nə və fə da ka ra nə 
hə rə kət lə ri nin ya di ga rı ola raq, 
mü səl man lar hər il mil yon-
lar ca hey van kəs mək lə bu və-
qəəni (ha di sə ni ― D. Ş.) yad 
edi yor lar”.

Bun dan son ra xal qı mı zın bö-
yük oğ lu M.Rə sul za də Qur ban 
bay ra mı nın əsas fəl sə fə si ni xa tır-
la dır ki, bu ol ma dıq ca, bay ra mın 
hə qi qə ti mü səl ma nın hə ya tın da 
öz ək si ni tap mır, ger çək ləş mir. O 
nə dir? İb ra him - ata fə da kar lı ğı! 
İs ma yıl - oğul fə da kar lı ğı! Ha cər 
- ana fə da kar lı ğı! Özün dən ke çə 
bil mək! Ma lik ol duq la rın dan ası-
lı ol ma maq! Əs lin də qur ban kəs-
mək mə sə lə nin za hi ri dir, bir sim-
vol dur, bir işa rə dir, mə sə lə nin 
hə qi qə ti və ba ti ni fə da kar lıq dır:
“Fə qət qur ban kəs dik lə ri za man 
eti qa di ni-di niy yə (di ni əqi də - D. 
Ş.) və ama li-mil liy yə (mil li amal 
- D. Ş.) yo lun da İb ra him və İs-
ma yıl qə dər fə da kar lıq və mə-
ta nət la zım gəl di yi ni əcə ba heç 
dü şü nü yor lar mı? Heç dərk edi-
yor lar mı ki, İs ma yı lın bu qə dər 
şöh rət və eh ti ra mı an caq eti qa dı 
və eti qa dı yo lun da ca nı na be lə 
“of de mə di yin dən” irə li gəl miş-
dir?” Bu hə qi qə ti, İs lam di ni nin 
hə qi qə ti ni ba şa dü şən işıq lı zi ya-
lı söy lə yə bi lər.

Rə sul za də qeyd edir ki, bu 
bay ram müəy yən bir mü səl-
man öl kə si ilə sər həd lən mir. 
Ha ra da və han sı öl kə lər də 
mü səl man var sa, ha mı sı nın 
bay ra mı dır. Mə lum mə sə-
lə dir ki, bay ram gü nün də 
ürək lər şad olur. An caq 
di gər İs lam öl kə lə rin də 

hər gün on lar la gü nah sız 
mü səl man öl dü rü lür sə və 
ya şi kəst edi lir sə, on la rın ya-
xın la rı ne cə bay ram ke çi rib 
şad la na bi lər lər? Da xi li çə-
kiş mə lər, məz həb ix ti laf la-
rı nə ti cə sin də, ya xud xa ri ci 

düş mən lə rin hü cum la rı sə-
bə bi i lə öz hə yat yol da-

şı nı, öv la dı nı, 
qar daş və 

b a  c ı  s ı -
nı və ya 

hər han sı 
bir əzi zi-

ni itir miş 
m ü  s ə l  m a -

nın qəl bi ne-
cə şad ola bi lər, 

üzü nə ne cə hə qi-
qi tə bəs süm qo na 

bi lər?! 

Bu gün mü səl man dün ya sı 
qan için də dir. Bö yük coş qu ilə 
bay ram la şı rıq və əmin-aman lıq 
üçün Al la ha şü kür edi rik, di gər 
mü səl man qar daş la rı mı zı isə 
yad dan çı xa rı rıq. İs lam üm mə ti, 
Pey ğəm bər üm mə ti dir, bir bə-
də nin par ça la rı dır. İs lam bə də-
ni ürə yin dən ox la nıb, an caq “əl-
ayaq” şən lə nir, se vi nir. “Qur ban 
mə lum ol du ğu üz rə ümu mi 
bir mü səl man bay ra mı dır.
Fə qət bu axı rın cı il lər də İs lam 
alə mi ni bü rü yən ix ti la fa ti-da-
xi liy yə və xa ri ciy yə dən do la yı 
bu bay ram çox na di rət lə par-
laq, hü zu ri-qəlb və vic dan ilə 
keç miş dir. Ke çən il lər də mü-
səl man lar həz rə ti İs ma yıl qur-
ba nı zibh edər kən din daş la rın-
dan min lər cə bi gü nah la rın ne cə 
kə sil dik lə ri ni bir növ yad dan 
çı xa ra bil mə miş dir”. Gö rün, 
üs tün dən yüz il keç mə si nə bax-
ma ya raq, bu gün də ey ni dərd-
lə ri ya şa yı rıq, ey ni cə ha lət lər 
tək rar la nır. Bəs bu in san nə vaxt 
yo lu na dü zə lə cək? 

Müəl lif çox ma raq lı mə qa ma 
to xu nur. De yir ki, in di ki in san-
lar qə dim in sa nın qur ba net mə 
mə ra si mi ni in di fərq li ad lar-
la ya şa dır lar. İn di də in san lar 
mil li ma raq lar və ya və tə nin 
mü da fi əsi adı al tın da bir-bi ri ni 
“zibh” edir lər: “...in san lar in-
di o qə dim adə ti Av ro pa ca və 
qis mən də ama li-mil liy yə tə qi-
bi və və tən mü da fi əsi yo lun da 
ic ra edi yor lar”.

Da ha son ra müəl lif qey ri-
mü səl man la rın da ta le yi nə or-
taq olur və de yir ki, qey ri-mü-
səl man qon şu la rı mız ke çən il 
bi zi bay ram mü na si bə ti lə təb-
rik edir di lər, an caq bu il on lar 
yox dur, mü ha ri bə yə qur ban 
get miş lər, baş la rı na nə gəl di yi 
bəl li de yil. On la rın ar vad-uşaq-
la rı baş sız qa lıb. Bu na gö rə də 
in sa niy yət na mi nə on la ra da 
kö mək olun ma lı dır. Bu da Rə-
sul za də nin ge niş dün ya gö rü şü 
və to le rant lı ğı nın ba riz gös tə-
ri ci si dir. Ma raq lı dır ki, o qey-
ri-mü səl man ailə lə ri nə kö mək 
et mə yi də İs lam di ni nə nis bət 
ve rir, bu kö mək ləş mə və şəf qət 
duy ğu su nu mü səl man lı ğın tə-
lə bi ad lan dı rır. Bu da onun İs-
la mı də rin dən mə nim sə di yi nin 
da ha bir gös tə ri ci si dir.

Bu gün bə zi mü səl man la-
rın özü nün di gər məz həb dən 
olan mü səl man qar daş la rı nı 
gör mə yə gö zü yox dur, hər va-
si tə ilə bir-bi ri lə ri nə zə rər vur-
ma ğa ça lı şır, im kan da xi lin də 
bir-bi ri ni məhv et mək dən də 
çə kin mir lər. Bu gün bir çox 
mü səl man mər kəz lə ri və məs-
cid lə ri elə di gər na dan mü səl-
man qar daş la rın əli ilə part-
la dı lır, iba dət mə kan la rı qan 
gö lü nə çev ri lir. An caq işıq lı 
mü səl man zi ya lı sı in san lıq na-
mi nə qey ri-mü səl man la rın da 
dər di ni çə kir.

Əs lin də isə, Rə sul za də öz 
ba ba la rı nın və İs lam rəh bər-
lə ri nin yo lu nun da vam çı sı dır. 
Ta rix bo yu mü səl man lar yə-
hu di və xris tian lar la bir lik də 
ya şa mış lar və ara la rın da gər-
gin lik ol ma mış dır. An caq elə 
ki, fi t nə kar lar, mad di ma ra ğı-
nın, eh ti ras və şəh və ti nin qul-
la rı olan lar “də rə lər dən sel ki-
mi, tə pə lər dən yel ki mi” gə lib 
çıx dı lar, din ar dı cıl la rı nı və 
məz həb qar daş la rı nı qı zış dı-
rıb bir-bi ri lə ri nin ca nı na sal-
dı lar. Bu gün də bir sı ra döv-
lət lər məz həb ix ti lafl  a rı nın 
əsas hi ma yə dar la rı dır lar və 
mü səl man la rı bir-bi ri nin ca-
nı na sal maq üçün mil yon lar-
la pul xərc lə yir lər, Af ri ka da 
min lər lə mü səl man qar daş la-
rı mı zın ər zaq qıt lı ğın dan can 
ver diyi bir vaxt da. 

Mə qa lə nin so nun da M.Rə-
sul za də qur ban lıq qo yun la rın 
də ri lə ri nin mü ha ri bə də zə rər 
gör müş lə rin ailə lə ri nə ve ril mə-
si ilə bağ lı döv rün şey xü lis la-
mı nın tək li fi  ni dəs tək lə yir və 
onun də vət na mə si nin qə zet də 
dərc edil di yi ni xa tır la dır.

“Bay ram et di yin əs na da və-
tən mü da fi əçi lə ri ni də unut ma! 

Dilman ŞAHMƏRDANLI

Qur ban bay ra mı biz mü səl-

  “O, yü yü rüb qaç maq (ata sı na kö mək edə bil mək) 
ça ğı na çat dıq da de di: “Oğ lum! Yu xu da gör düm ki, 
sə ni qur ban kə si rəm. Gör, nə fi  kir lə şir sən!” O de di: 
“Ata can! Sə nə nə əmr olu nur sa, onu da et. İn şal lah, 
mə nim sə bir li lər dən ol du ğu mu gö rə cək sən!”
On la rın hər iki si təs lim ol du ğu za man Biz ona be lə 
xi tab et dik: “Ey İb ra him! Ar tıq sən rö ya nın düz-
gün lü yü nü təs diq et din!” Biz yax şı iş gö rən lə ri be lə 
mü ka fat lan dı rı rıq. Şüb hə siz ki, bu, açıq-ay dın bir 
im ta han idi. Biz ona bö yük bir qur ban lıq əvəz ver-
dik. Son ra dan gə lən lər ara sın da onun üçün (yax şı 
ad, gö zəl xa ti rə) qoy duq.
İb ra hi mə sa lam ol sun! Hə qi qə tən, Biz yax şı əməl 
sa hib lə ri ni be lə mü ka fat lan dı rı rıq! Şüb hə siz ki, o 
Bi zim mö min bən də lə ri miz dən idi!” (Saff  at su rə si, 
102-111-ci ayə lər)

Rə sul za də qeyd edir ki, bu 
bay ram müəy yən bir mü səl-
man öl kə si ilə sər həd lən mir. 
Ha ra da və han sı öl kə lər də 
mü səl man var sa, ha mı sı nın 
bay ra mı dır. Mə lum mə sə-
lə dir ki, bay ram gü nün də 
ürək lər şad olur. An caq 
di gər İs lam öl kə lə rin də 

hər gün on lar la gü nah sız 
mü səl man öl dü rü lür sə və 
ya şi kəst edi lir sə, on la rın ya-
xın la rı ne cə bay ram ke çi rib 
şad la na bi lər lər? Da xi li çə-
kiş mə lər, məz həb ix ti laf la-
rı nə ti cə sin də, ya xud xa ri ci 

düş mən lə rin hü cum la rı sə-
bə bi i lə öz hə yat yol da-

şı nı, öv la dı nı, 
qar daş və 

b a  c ı  s ı -
nı və ya 

hər han sı 
bir əzi zi-

ni itir miş 
m ü  s ə l  m a -

nın qəl bi ne-
cə şad ola bi lər, 

üzü nə ne cə hə qi-
qi tə bəs süm qo na 

“O, yü yü rüb qaç maq (ata sı na kö mək edə bil mək) 
ça ğı na çat dıq da de di: “Oğ lum! Yu xu da gör düm ki, 
sə ni qur ban kə si rəm. Gör, nə fi  kir lə şir sən!” O de di: 
“Ata can! Sə nə nə əmr olu nur sa, onu da et. İn şal lah, 
mə nim sə bir li lər dən ol du ğu mu gö rə cək sən!”
On la rın hər iki si təs lim ol du ğu za man Biz ona be lə 
xi tab et dik: “Ey İb ra him! Ar tıq sən rö ya nın düz-
gün lü yü nü təs diq et din!” Biz yax şı iş gö rən lə ri be lə 
mü ka fat lan dı rı rıq. Şüb hə siz ki, bu, açıq-ay dın bir 
im ta han idi. Biz ona bö yük bir qur ban lıq əvəz ver-
dik. Son ra dan gə lən lər ara sın da onun üçün (yax şı 

İb ra hi mə sa lam ol sun! Hə qi qə tən, Biz yax şı əməl 
sa hib lə ri ni be lə mü ka fat lan dı rı rıq! Şüb hə siz ki, o 
Bi zim mö min bən də lə ri miz dən idi!” (Saff  at su rə si, 

Rə sul za də qeyd edir ki, bu 
bay ram müəy yən bir mü səl-
man öl kə si ilə sər həd lən mir. 
Ha ra da və han sı öl kə lər də 
mü səl man var sa, ha mı sı nın 
bay ra mı dır. Mə lum mə sə-
lə dir ki, bay ram gü nün də 
ürək lər şad olur. An caq 
di gər İs lam öl kə lə rin də 

hər gün on lar la gü nah sız 
mü səl man öl dü rü lür sə və 
ya şi kəst edi lir sə, on la rın ya-
xın la rı ne cə bay ram ke çi rib 
şad la na bi lər lər? Da xi li çə-
kiş mə lər, məz həb ix ti laf la-
rı nə ti cə sin də, ya xud xa ri ci 

düş mən lə rin hü cum la rı sə-
bə bi i lə öz hə yat yol da-

şı nı, öv la dı nı, 
qar daş və 

bir əzi zi-
ni itir miş 

m ü  s ə l  m a -
nın qəl bi ne-

cə şad ola bi lər, 
üzü nə ne cə hə qi-

qi tə bəs süm qo na 
bi lər?! 

“O, yü yü rüb qaç maq (ata sı na kö mək edə bil mək) 
ça ğı na çat dıq da de di: “Oğ lum! Yu xu da gör düm ki, 
sə ni qur ban kə si rəm. Gör, nə fi  kir lə şir sən!” O de di: 
“Ata can! Sə nə nə əmr olu nur sa, onu da et. İn şal lah, 
mə nim sə bir li lər dən ol du ğu mu gö rə cək sən!”
On la rın hər iki si təs lim ol du ğu za man Biz ona be lə 
xi tab et dik: “Ey İb ra him! Ar tıq sən rö ya nın düz-
gün lü yü nü təs diq et din!” Biz yax şı iş gö rən lə ri be lə 
mü ka fat lan dı rı rıq. Şüb hə siz ki, bu, açıq-ay dın bir 
im ta han idi. Biz ona bö yük bir qur ban lıq əvəz ver-
dik. Son ra dan gə lən lər ara sın da onun üçün (yax şı 

İb ra hi mə sa lam ol sun! Hə qi qə tən, Biz yax şı əməl 
sa hib lə ri ni be lə mü ka fat lan dı rı rıq! Şüb hə siz ki, o 
Bi zim mö min bən də lə ri miz dən idi!” (Saff  at su rə si, 

İn san da be lə bir xü su siy yət 

Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadə Qurban 
bayramı haqqında



Yu nan müd rik lə rin dən bi-
rin ci si – Mi let li Fa les (era-
mız dan əv vəl 640-562-ci il lər) 
var lı və əsil-nə ca bət li bir ailə-
dən çıx mış dı. On la rın nəs li-
nin əf sa nə vi çar, Av ro pa nın 
qar da şı, Fiv şə hə ri nin əsa sı-
nı qo yan Kadm dan gəl di yi 
he sab edi lir di. Ca van lıq il lə-
rin də Fa les çox sə ya hət edir, 
Ba bil də ya şa ya raq, Xal dey 
müd rik lə ri nin tə lim lə riy lə ta-
nış olur, Mi sir ka hin lə rin dən 
dərs alır.

Ailə lə ri nin im kan lı ol ma sı-
na bax ma ya raq, Fa les çox sa də 
hə yat tər zi sü rür, vax tı nın ço-
xu nu gü şə ni şin ola raq dü şün-
mək lə ke çi rir di. Yet kin lik ya şı-
na ça tan dan eti ba rən ana sı nın 
ev lən mək ba rə də tə ləb lə ri nə 
Fa les: “Hə lə çox tez dir!” – de yə 
ca vab ve rir di. Za man ke çən dən 
son ra isə: “Ar tıq çox gec dir!” 
de yir di.

Fa les ast ro no mi ya və hən də-
sə ilə çox cid di məş ğul olur du. 
Yu nan lar ara sın da ilk də fə o 
aş kar et di ki, gü nə şin öl çü sü 
çev rə nin 1/720 his sə dir; ilin ay-
la rı otuz gün dən, özü isə 365 
gün dən iba rət dir. Onun hən-
də sə el min də də əhə miy yət li 
kəşfl  ə ri var dı. Fa les müəy yən 
et miş di ki, bə ra bər tə rəfl  i üç-
bu caq lar da bü tün bu caq lar ey-
ni olur. Be lə bir rə va yət var ki, 
alim bə ra bər tə rəfl  i üç bu ca ğı ilk 
də fə çev rə nin içi nə yer ləş di rən-
də möh kəm se vin miş, tan rı la ra 
min nət dar lıq əla mə ti ola raq 
on la ra bir öküz də qur ban et-
miş di...

Fa les özü nün ast ro no mi ya 
və hən də sə bi lik lə rin dən hə-
yat da da is ti fa də edir di və əl-
də et di yi mə lu mat la ra əsas la-
na raq era mız dan qa baq 585-ci 
il, may ayı nın 28-də baş ve rən 
gün tu tul ma sı nın za ma nı nı 
qa baq ca dan də qiq söy lə mə yə 
mü vəff  əq ol muş du. O, bun-
dan baş qa in sa nın köl gə si nin 
bo yu na bə ra bər ol du ğu anı 
göz lə yə rək Mi sir pi ra mi da la-
rı nın hün dür lü yü nü ön la rın 
köl gə si nə əsa sən tam də qiq li yi 
ilə ölç müş dü. 

Bu nailiy yət lə rə 
bax ma ya raq, Fa les 
özü nün bü tün zə-
ka sı nı və el mi ni 
dün ya, kainat və 
in san üzə rin də 
dü şün cə lə rə həsr 
et di. O, el mə dün-
ya nın tə mə li olan il-
kin ma te ri ya (yu nan 
di lin də - ar xe) an la yı şı nı 
gə tir di və il kin ma te ri ya 
ki mi su yu qə bul et di. Tə-
bii ki, “su” de yən də Fa les 
adi fi  zi ki su yu nə zər də 
tut mur du. Fa le sin “su yu” 
ya ra nı şın ey ni mən şə-
yə ma lik ol ma sı nın, ey ni 
mən şə dən qay naq lan ma-
sı nın rəm zi idi. O de yir di 
ki, dün ya can lı dır və on da 
say sız-he sab sız ila hi lər var. 
Fa les, hətt  a can sız əş ya la rın 
da ca nı ol du ğu nu söy lə yir, 
bu na nü mu nə ki mi, kəh rə ba-
nı, maq ni ti gös tə rir di – bi li rik 
ki, maq nit də mi ri, kəh rə ba isə 
sür tün mə dən elekt rik lə şən də 
ka ğı zı özü nə çə kir. Fa les de yir-
di ki, “ruh öl məz dir” və “su dan 
ya ra nan nə var sa, elə su ya da 
dö nür”. Mü tə fək kir bu söz lər-
lə dün ya nın əbə di li yi və rən ga-
rəng li yi ide ya sı nı ifa də edir di. 

Fa les de yir di ki, “son suz su da” 
kaina tın əbə di in ki şa fı üçün hər 
im kan var, dün ya da nə var sa, 
onun əsa sın da qa tı laş ma və sey-
rəl mə nə ti cə sin də ya ra nır. Fa le sin 
su yun il kin ma te ri ya ol ma sı haq-
da tə li mi dün ya nı, in sa nı və on la rı 
hə rə kə tə gə ti rən qüv və lə ri bir-bi-
ri nə bağ la ya raq, bü tün yu nan fəl-
sə fə si nin tə mə li ni ya rat dı.

Ye ri gəl miş kən, məş hur 
“Mi let mək tə bi”ni təş kil edən 
Fa les və tə lə bə lə ri ni fi  lo sof 
de yil, fi  zioloq (yu nan di lin-

də ki “fü zis” – “tə biət” sö zün-
dən) ad lan dı rır və bu nun la da 
on la rın əsas diq qə ti nin bü tün 

var lıq la rın tə biəti nin (da ha 
doğ ru su, on la rın qu-

ru lu şu nun), ya ra-
nı şın tə biəti nin 
ay dın laş dı rıl-
ma sı na yö nəl-
di yi ni vur ğu-
la yır dı lar. 

Fa les hə-
lə sağ lı ğın-
da özü nün 
müd rik li yi 
ilə bü tün 
Yu na nıs-
ta na səs 
sal mış dı. 
Rə va yə tə 
gö rə, ba-
lıq çı lar 
də ni zin 
di  bin-
d ə n 
Apol-
lo nun 
q u r -

ban lıq-
lar üçün 

ü ç a  y a q  l ı 
kə ti li ni çı xa-
ran da, Del fi  
ora ku lu onu 
öl kə nin ən 
müd rik ada-
mı na ver mə-

yi məs lə hət 
gör müş dü və 
hə min üça yaq 
Fa le sə təq dim 
olun muş du. Fi-
lo so fu həm də 
məş hur “Yed di 
müd rik”in bi-
rin ci si sa yır dı-
lar. Fa le sin aşa-
ğı da kı de yim lə ri 
bu gü nü mü zə 
gə lib çı xıb:

Bü tün var lıq-
lar dan ən qə-
di mi Al lah dır, 
zi ra onu do-
ğan ol ma yıb.

Ən gö zə li 
fə za dır, çün ki 
hər şey onun 
için də yer-

lə şir.

Ən sü rət li fi  kir dir, çün ki hər 
şe yi əha tə edir.

Ən güc lü la büd lük dür, çün ki 
hər şe yin ha ki mi odur.

Ən müd rik za man dır, çün ki 
hər şe yi bəl li edir.

Fa les fəl sə fi  mü ba hi sə lə rin bi-
rin də söy lə yən də ki, “hə yat la 
ölüm ara sın da fərq yox dur”, on-
dan so ru şur lar: “On da bəs ni yə 
öl mür sən?” – “Elə bu na gö rə öl-
mü rəm də” – de yə müd rik in san 
öz op po nent lə ri nə ca bab ve rir.

Bir də fə də on dan so ru şur lar 
ki, ge cə əv vəl ya ra nıb, yox sa 
gün düz, o, ca vab ve rir: “Ge cə 
gün düz dən əv vəl gə lir – düz 
bir gün”...

Qə dim yu nan lar fi  lo sofl  a rı 
yal nız bir alim de yil, həm də öz-
lə ri nin hə yat müəl li mi sa yır dı-
lar. Ona gö rə də Fa les in san lar la 
tə mas da olar kən say sız-he sab-
sız çə tin sual la ra ca vab ver mə li 
olur du. Be lə sual-ca vab lar dan 
bir ne çə si ni si zə də təq dim edək:

Dün ya da ən çə tin şey nə dir? 
– Özü nü dərk et mək.

Ən asan nə dir? – Baş qa sı na 
məs lə hət ver mək.

Ən xoş nə dir? – Uğur qa zan-
maq.

Tan rı ne mə ti nə dir? – Baş lan-
ğı cı və so nu ol ma yan bir şey.

Hə yat da ol ma yan bir şey? – 
Ti ra nın qo ca lı ğı.

Ən gö zəl və əda lət li hə yat 
han sı dır? – Baş qa la rın da qı na-
dı ğı nız hə rə kət lə ri özü nü zün 
tö rət mə di yi niz hə yat.

Xoş bəxt kim dir? – Bə dən cə 
sağ lam, qəlb cə həs sas və tər bi-
yə olun ma ğa me yil li olan.

Fa le sin ba şı na gül mə li iş lər 
də gə lir di. Bir ge cə alim ul-
duz la rı mü şa hi də et mək üçün 
ev dən çı xır. Gö yə ba xa-ba xa 
ge dən də da yaz bir qu yu ya dü-
şür. Kö mə yə ça ğı ran da, onu 
ba yaq dan iz lə yə-iz lə yə hə min 
qu yu nun ya nın dan ke çən qa-
dın ti kan lı-ti kan lı de yir: “İşə 
bir bax: sən öz aya ğı nın al tı nı 
gör mə yə-gör mə yə, göy lər də 
baş ve rən lə ri öy rən mək is tə-
yir sən”. Bu prit ça fəl sə fə də iş-
lə yən mü hüm bir prin si pin tə-
mə li nə çev ril di: “el mi və fəl sə fi  
nə zə riy yə lər qu rar kən, real hə-
ya tı unut maq ol maz”.

Fa le sin özü heç də zəif in san 
de yil di. Bir də fə ne cə olur sa, 
qə ra ra alır ki, həm şə hər li lə ri nə 
is raf çı lıq et mə dən ya şa ma sı nın 
sə bə bi pul qa za na bil mə mə si 
de yil, be lə hə ya ta üs tün lük ver-
mə si ol du ğu nu gös tər sin. Hə-
min il zey tun ağac la rı nın çox 
bol məh sul gə ti rə cə yi ni qa baq-
ca dan bil di yin dən Mi let də ki 
bü tün yağ is teh sal edən müəs si-
sə lə ri ki ra yə lə yir. Məh sul top la-
nan dan son ra isə hə min müəs-
si sə lə ri baş qa la rı na da ha ba ha 
qiy mə tə bir möv süm lük ki ra yə 
ve rə rək xey li pul qa za nır. 

Fa les dün ya sı nı də yi şən də 
onun sər da bə si üzə rin də həm-
şə hər li lə ri be lə bir ya zı yaz dı-
rır lar:
Bu sər da bə bö yük de yil,
Am ma onun şöh rə ti
Dün ya lar da do la şır.
Çün ki qa pa ğı alt da
Müd rik Fa les, ya tır.

N 36(45) 24.09.20156

Yu nan müd rik lə rin dən bi- Bu nailiy yət lə rə 

Fa les de yir di ki, “son suz su da” 
kaina tın əbə di in ki şa fı üçün hər 
im kan var, dün ya da nə var sa, 

rəl mə nə ti cə sin də ya ra nır. Fa le sin 

hə rə kə tə gə ti rən qüv və lə ri bir-bi-
ri nə bağ la ya raq, bü tün yu nan fəl-

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

ri nə bağ la ya raq, bü tün yu nan fəl-

Ye ri gəl miş kən, məş hur 
“Mi let mək tə bi”ni təş kil edən 
Fa les və tə lə bə lə ri ni fi  lo sof 
de yil, fi  zioloq (yu nan di lin-

də ki “fü zis” – “tə biət” sö zün-
dən) ad lan dı rır və bu nun la da 
on la rın əsas diq qə ti nin bü tün 

var lıq la rın tə biəti nin (da ha 
doğ ru su, on la rın qu-

ru lu şu nun), ya ra-
nı şın tə biəti nin 
ay dın laş dı rıl-
ma sı na yö nəl-
di yi ni vur ğu-

Fa les hə-
lə sağ lı ğın-
da özü nün 
müd rik li yi 
ilə bü tün 
Yu na nıs-
ta na səs 
sal mış dı. 
Rə va yə tə 
gö rə, ba-
lıq çı lar 
də ni zin 
di  bin-
d ə n 
Apol-
lo nun 
q u r -

ban lıq-
lar üçün 

ü ç a  y a q  l ı 
kə ti li ni çı xa-
ran da, Del fi  
ora ku lu onu 
öl kə nin ən 
müd rik ada-
mı na ver mə-

yi məs lə hət 
gör müş dü və 
hə min üça yaq 
Fa le sə təq dim 
olun muş du. Fi-
lo so fu həm də 
məş hur “Yed di 
müd rik”in bi-
rin ci si sa yır dı-
lar. Fa le sin aşa-
ğı da kı de yim lə ri 
bu gü nü mü zə 

ri nə bağ la ya raq, bü tün yu nan fəl-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-

Bu nailiy yət lə rə 
bax ma ya raq, Fa les 
özü nün bü tün zə-

et di. O, el mə dün-
ya nın tə mə li olan il-
kin ma te ri ya (yu nan 
di lin də - ar xe) an la yı şı nı 
gə tir di və il kin ma te ri ya 
ki mi su yu qə bul et di. Tə-
bii ki, “su” de yən də Fa les 
adi fi  zi ki su yu nə zər də 
tut mur du. Fa le sin “su yu” 
ya ra nı şın ey ni mən şə-
yə ma lik ol ma sı nın, ey ni 
mən şə dən qay naq lan ma-
sı nın rəm zi idi. O de yir di 
ki, dün ya can lı dır və on da 
say sız-he sab sız ila hi lər var. 
Fa les, hətt  a can sız əş ya la rın 
da ca nı ol du ğu nu söy lə yir, 
bu na nü mu nə ki mi, kəh rə ba-
nı, maq ni ti gös tə rir di – bi li rik 
ki, maq nit də mi ri, kəh rə ba isə 
sür tün mə dən elekt rik lə şən də 
ka ğı zı özü nə çə kir. Fa les de yir-
di ki, “ruh öl məz dir” və “su dan 
ya ra nan nə var sa, elə su ya da 
dö nür”. Mü tə fək kir bu söz lər-
lə dün ya nın əbə di li yi və rən ga-
rəng li yi ide ya sı nı ifa də edir di. 

Bu nailiy yət lə rə 

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 

“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 

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-

İl qar ƏL Fİ
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ki, dün ya can lı dır və on da 
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ri nə bağ la ya raq, bü tün yu nan fəl-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 

“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 

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-
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bu gü nü mü zə 

Bü tün var lıq-
lar dan ən qə-
di mi Al lah dır, 
zi ra onu do-
ğan ol ma yıb.

Ən gö zə li 
fə za dır, çün ki 
hər şey onun 
için də yer-

bu gü nü mü zə 
gə lib çı xıb:

Bü tün var lıq-
lar dan ən qə-
di mi Al lah dır, 
zi ra onu do-
ğan ol ma yıb.

Ən gö zə li 
fə za dır, çün ki 
hər şey onun 
için də yer-

lə şir.

Suda həll 
olmuş kainat
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Ap re lin əv və lin də De ni kin 

or du su nun Çe çe nis ta nın ək-
sər his sə si ni iş ğal et mə si, Dağ-
lı Res pub li ka sın da hö ku mət 
böh ra nı ya rat dı. P.Kot se vin 
və hər bi na zir N.Tar kovs ki-
nin pas siv li yi ni tən qid edən 
hö ku mət üzv lə ri R.Qap la nov, 
V.G.Ca ba gi yev və N.Şah su-
va rov is te fa ve rə rək, ye ni hö-
ku mət qu rul ma sı nı is tə di lər. 
Ap re lin 11-də par la men tin 
ic la sın da P.Kot sev is te fa ver-
di yi ni elan et di. Par la ment 
hö ku mə tin təş ki li ni ye ni dən 
P.Kot se və tap şır dı. Dağ lı hö-
ku mə ti nin əha li ara sın da bö-
yük nü fu za ma lik din xa dim lə-
ri Şeyx Uzun Ha cı və Şeyx Əli 
Ha cı ya mü ra ciət edib bü tün 
dağ lı qüv və lə ri ni sə fər bər et-
mək cəh di göz lə ni lən sə mə rə ni 
ver mə di. Da ğıs tan da isə Dağ lı 
Res pub li ka sın dan çı xıb Azər-
bay can la bir ləş mək uğ run da 
hə rə kat ge niş vü sət al dı. Be lə 
bir şə rait də ap re lin 6-da Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö-
ku mə ti Dağ lı Res pub li ka sı na 
hər bi yar dım gös tər mə yi qə ra-
ra al dı. Bu məq səd lə həm kö-
nül lü dəs tə lə rin ya ra dıl ma sı na 
və Şi ma li Qaf qa za gön də ril mə-
si nə baş lan dı, həm də dağ lı dö-
yüş çü lə ri nə tib bi yar dım üçün 
sa ni tar bri qa da la rı təş kil edil-
di. Ap re lin 17-də isə Azər bay-
can Cüm hu riy yə ti Par la men ti 
Dağ lı Res pub li ka sı hö ku mə ti-
nə da ha 30 mil yon ma nat faiz-

siz kre dit ver mək 
haq qın da qa-
nun qə bul et di. 

Be lə lik lə, 1918-ci ilin so nu – 
1919-cu ilin ilk ay la rın da Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö-
ku mə ti özü nün çə tin və ziy yət də 
ol ma sı na bax ma ya raq, Dağ lı Res-
pub li ka sı na 50 mil yon ma nat həc-
min də ma liy yə yar dı mı gös tər di. 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə-
ti nin ya ra dı cı la rın dan bi ri olan 
M.Ə.Rə sul za də bu yar dı mın real 
miq ya sı nı tə səv vür et mək üçün 
aşa ğı da kı mü qa yi sə lə ri oxu cu-
la rın diq qə ti nə çat dır ma ğı məq-
sə dəuy ğun say mış dı: 50 mil yon 
ma nat o za man kı val yu ta kur su 
ilə 2,5 mil yon in gi lis funt-st rer lin-
qi nə bə ra bər idi. 1919-cu il üçün 
AXC büd cə si nin xərc lə ri 415 mil-
yon ma nat müəy yən edil miş di.

1919-cu il ap re lin əv və lin də 
De ni ki nin Kö nül lü or du su Te rek 
vi la yə ti nin iş ğa lı nı əsa sən ba şa 
çat dır dı. Bun dan son ra, Da ğıs-
tan da Dağ lı Res pub li ka sın dan 
ay rı lıb Azər bay ca na bir ləş mək 
ide ya sı sü rət lə ya yıl ma ğa baş la-
dı. Da ğıs ta nın ic ti mai xa dim lə ri 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti-
nin Dağ lı Res pub li ka sın da kı dip-
lo ma tik nü ma yən də si Ə.Haq-
ver di ye və mü ra ciət lər edə rək, 
bu haq da Azər bay can hö ku mə-
ti nin prin si pial ra zı lıq ver mə si-
ni xa hiş edir di lər. Ə.Haq ver di-
ye vin ap re lin 15-də xa ri ci iş lər 
na zi ri M.Y.Cə fə ro va gön dər di yi 
mə lu mat da bil di ri lir di ki, Da-
ğıs ta nın 10 dairə sin dən 4-ü açıq 
şə kil də Azər bay ca na bir ləş mək 
tə rəf da rı dır, qa lan la rı isə giz li cə 
bu nu ar zu edir lər. Da ğıs tan lı za-
bit lər,o cüm lə dən Dağ lı Res pub-
li ka sı hö ku mə tin də hər-
bi na zi rin müavi ni 

ol muş ge ne ral 
H.M. Xə li lov da 
bu möv qe dən çı-
xış edir di lər.

Kö nül lü or du nun cə nu ba 
doğ ru irə li lə mə si ilə əla qə-
dar Da ğıs tan da Azər bay can la 
bir ləş mək tə rəf dar la rı sü rət lə 
ar tır dı. Kü rə, Qay taq, Ta ba sa-
ran, Avar və Dər bənd böl gə lə-
ri ni təm sil edən nü ma yən də lər 
həm ta ri xən, həm də iq ti sa di 
cə hət dən Azər bay can la sıx bağ-
lı ol duq la rı nı bil di rir və si ya si 
itt  i faq ya ra dıl ma sı nı zə ru ri sa-
yır dı lar. Ap re lin 29-da Da ğıs ta-
nın Azər bay ca na bir ləş di ril mə-
si mə sə lə si Dağ lı Res pub li ka sı 
par la men ti üzv lə ri nin, za bit lə-
rin, ru ha ni lə rin və zi ya lı la rın 
bir gə ic la sın da mü za ki rə edil di. 
Za bit lər Kö nül lü or du ya qar şı 
mü ba ri zə nin da vam et di ril mə-
si ni və hər bi əmə liy yat lar ba-
şa çat dıq dan son ra Da ğıs tan la 
Azər bay ca nın fe de ra si ya və 
ya kon fe de ra si ya for ma sın da 
bir ləş mə si ni tək lif et di lər. Da-
ğıs tan de pu tat la rı nın li de ri M. 
Q.Di bi rov, nü fuz lu din xa di mi 
Şeyx Uzun Ha cı da bu tək li fə 
tə rəf dar çıx dı lar.

Ma yın 5-də Ba kı da kı Mütt  ə-
fi q qo şun la rı nın ko man da nı ge-
ne ral U.Tom son da Fə tə li xan 
Xoys ki ilə gö rü şün də Da ğıs ta-
nın iq ti sa di, to poq ra fi k və di gər 
cə hət lər dən Azər bay can la bağ lı 
ol du ğu na gö rə, onun Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti nə bir-
ləş di ril mə si ni la büd say mış dı.

Mütt  ə fi q lə rin bu gö rüş lə ri, 
xü su sən də Da ğıs ta nın öz ta-
le yi ni Azər bay can la bağ la maq 
üçün ad dım lar at ma sı De ni-
ki nin böl gə də fəal laş ma sı na, 
təx ri bat çı lıq fəaliy yə ti ni güc-
lən dir mə si nə sə bəb ol du. Əha-
li nin rəğ bə ti ni qa zan maq üçün 
Da ğıs ta na yer li özü nüida rə çi-
lik ve ri lə cə yi vəd edil di, Kö-
nül lü or du nun böl gə də baş lı ca 
və zi fə si nin bol şe vik lə rə qar şı 

mü ba  r i  zə 
apar maq 
o l  d u -
ğu bil-
d i  r i l  d i .

Yük sək rüt bə li dağ lı za bit lə ri-
nin Şi ma li Qaf qa zın mü səl man 
böl gə lə ri nin ida rə si nə cəlb edil-
mə si isə za bit he yə ti nin möv qe-
yin də də yi şik lik ya rat dı.

Be lə bir şə rait də ma yın 12-də 
P.Kot se vin baş çı lıq et di yi Dağ-
lı Res pub li ka sı hö ku mə ti is te fa 
ver di. Par la ment za bit lə rin təz-
yi qi ilə ye ni hö ku mə tin təş ki li ni 
ge ne ral H.M.Xə li lo va tap şır dı. 
Xə li lov De ni ki nin nü ma yən də-
si ilə da nı şıq la ra gir di və Dağ lı 
Res pub li ka sı hö ku mə ti ni bu-
rax dı. Ma yın so nun da Da ğıs tan 
Kö nül lü or du tə rə fi n dən mü qa-
vi mət siz tu tul du.

1919-cu il ma yın 30-da Pa ris də 
AXC və Şi ma li Qaf qaz dağ lı la-
rı nın sülh konf ran sı nü ma yən-
də lə ri nin yı ğın ca ğın da Hey dər 
Bam ma tov Azər bay can la Da ğıs-
tan ara sın da sa ziş bağ lan ma sı 
tək li fi  ilə əla qə dar çı xış edə rək 
bil dir di ki, bi zim əsas məq sə di-
miz Qaf qaz kon fe de ra si ya sı dır. 
AXC və Da ğıs tan ra zı laş ma ya 
nail ol ma lı, hö ku mət lə ri miz və 
par la ment lə ri miz qə ti qə ra ra gə-
lib prak tik fəaliy yə tə baş la ma-
lı dır lar. H.Bam ma tov çı xı şın da 
qeyd et miş di: “Biz hətt  a kon fe-
de ra si ya yox, kan to nal əsa sın-
da fe de ra si ya tək lif et dik. An-
caq Azər bay can nü ma yən də si 
M.H.Ha cıns ki Qaf qaz döv lət lə ri 
ara sın da ümu mi xa ri ci si ya sət lə 
iq ti sa di və hər bi itt  i faq tək lif et-
di. Biz bu tək li fə ra zı ol duq ki, 
nə ti cə də kan to nal əsas da Qaf qaz 
fe de ra si ya sı na gə lib çı xaq”.

De ni ki nin or du su 1919-cu il 
ma yın so nun da bü tün Şi ma li 
Qaf qa zı ələ ke çir dik dən son ra 
Dağ lı Res pub li ka sı hö ku mə ti-
nin və par la men ti nin üzv lə ri nə 
Ba kı da sı ğı na caq ve ril di. Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö-
ku mə ti, bun dan əla və, Da ğıs tan 
qaç qın la rı na yar dım üçün 1 mil-
yon ma nat və sait ayır dı.

Əb dür rə him bəy Haq ver di-
yev iyu nun 7-də Da ğıs tan da 
baş ve rən ha di sə lər haq qın da 
Azər bay can hö ku mə ti nə gön-
dər di yi mə lu mat da De ni ki nin 
böl gə də cə mi 1 min dən aza cıq 
çox hər bi qüv və yə ma lik ol du-
ğu nu bil di rir və yer li əha li nin 
ar zu su nu nə zə rə alıb, Port-Pet-
rovs ka qə dər ki əra zi ni Azər-
bay ca na bir ləş dir mək üçün 
hə rə kə tə keç mə yə ça ğı rır dı. 
Bri ta ni ya hö ku mə ti nin iyu nun 
11-də bə yan et di yi de mar ka si-
ya xətt  i nə gö rə də Kö nül lü or-
du Pet rovsk dan 5 mil cə nub da 
da yan ma lı idi.

Azər bay can hö ku mə ti Dər-
bən di və de mar ka si ya xət ti-
nə qə dər ki Da ğıs tan əra zi si ni 
de ni kin çi lər dən tə miz lə mək 
üçün dər hal dip lo ma tik və 
hər bi ha zır lı ğa baş la dı. La kin 
De ni kin or du su Cə nu bi Da ğıs-
ta nı tərk et mək dən qə ti bo yun 
qa çır dı ğı üçün av qus tun 4-də 
Bri ta ni ya hö ku mə ti de mar ka-
si ya xət ti ni Da ğıs ta nın cə nub 
sər hə di nə çə kə rək, böl gə ni 
bü tün lük lə Kö nül lü or du nun 
tə sir dairə si nə aid et di. Azər-
bay can hö ku mə ti ya ran mış 
mü rək kəb hər bi-si ya si və ziy-
yə ti nə zə rə ala raq, Da ğıs ta nın 
bir ləş di ril mə si ilə bağ lı ha zır lı-
ğı da yan dır ma lı ol du.

Bü tün bu fakt lar ay dın gös tə-
rir ki, Azər bay can, əv vəl ki ta ri xi 
dövr lər də ol du ğu ki mi, 1918-
1920-ci il lə rin ağır şə raitin də 
də Şi ma li Qaf qa zın yer li dağ lı 
xalq la rı na da yaq ol muş, bü tün 
müm kün va si tə lər lə Dağ lı Res-
pub li ka sı na so na dək yar dım 
gös tər miş di.

Qabil ƏLİYEV,
Tarix elmləri doktoru,

professor

(Əv və li ötən sa yları mız da) Be lə lik lə, 1918-ci ilin so nu – 

Ə.Haq ver di yev ap rel-may ay la rın da Azər bay can 
Xa ri ci İş lər Na zir li yi nə gön dər di yi mə lu mat lar da 
De ni kin or du su nun Dağ lı Res pub li ka sı na qar şı 
hər bi əmə liy yat la rı, Dağ lı par la men tin də və ic ti-

mai dairə lər də Da ğıs ta nın Azər bay can la bir ləş mə si mə sə-
lə si nin qal dı rıl ma sı və bu nun la bağ lı mü za ki rə lə rin ge di şi 
haq qın da də qiq və təf si lat lı in for ma si ya ver miş di.

siz kre dit ver mək 
haq qın da qa-
nun qə bul et di. 

bit lər,o cüm lə dən Dağ lı Res pub-
li ka sı hö ku mə tin də hər-
bi na zi rin müavi ni 

ol muş ge ne ral 
H.M. Xə li lov da 
bu möv qe dən çı-
xış edir di lər.

mü ba  r i  zə 
apar maq 
o l  d u -
ğu bil-
d i  r i l  d i .

qaç qın la rı na yar dım üçün 1 mil-
yon ma nat və sait ayır dı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Dağlı Respublikasına yardımları



Sə fə vi döv lə ti bi zim ta rix çi li yi-
miz də əsa sən iki is ti qa mət də ələ 
alı nıb in cə lən miş dir: a) I Şah İs ma-
yıl və I Şah Ab bas döv rü – Türk 
Sə fə vi lər; b) Şah Ab bas döv rü və 
son ra sı – Fars Sə fə vi lər. Tə bii ki, 
Sə fə vi lər də ki in ki şaf və zəifl  ə mə 
me yil lə ri ni an la maq adı na bu cür 
böl mə lər zə ru ri dir. Şah Ab bas döv-
rün dən eti ba rən Sə fə vi döv lə ti, 
həm ideolo ji zə min də, həm coğ ra-
fi  ya ba xı mın dan və ən əsa sı Sün ni 
Os man lı və Şey ba ni lə rə qar şı hər bi 
mü ca di lə lər lə ar tıq Şah İs ma yıl ön-
cə si Sə fə vi lə rin dən xey li fərq lə nir-
di. Yə ni il kin ola raq türk boy la rı nın 
əmir lə ri tə rə fi n dən Qı zıl baş lıq məf-
ku rə si tə mə lin də for ma laş dı rı lan 
döv lət, Sün ni qar şı dı (əleyh da rı) 
Şiə prin sip lə ri əsa sın da də yi şik lik-
lə rə mə ruz qal mış dı. Hər bir döv-
lə tin ilk qu ru luş döv rün də ki də yər-
lə ri ilə yük sə liş döv rü də yər lə ri nin 
bir bi rin dən fərq lən di yi ni nə zə rə 
al saq bu də yi şik lik lə ri qis mən an-
la maq olar. Qı zıl baş coğ ra fi  ya sı nın 
bö yük lü yü, di ni və mil li ba xım dan 
çox ça lar lı ol ma sı Sə fə vi döv lə tin də 
öz ək si ni tap ma ya bil məz di.

Bu mə qa lə miz də üzə rin də dur-
maq is tə di yi miz möv zu və əs lin də 
Sə fə vi lə ri hə qi qə tən ta nı maq adı na 
da zə ru rət təş kil edən mə sə lə, Şah 
İs ma yıl döv lə ti nin özü dür. Yə ni bu 
döv lət də türk lə rin və fars la rın ha-
kim ol duq la rı mə qam lar və möv qe-
lər dir və bu möv qe lə rin Sə fə vi döv-
lət çi li yi üçün əhə miy yə ti dir.

Türk lə rin və fars la rın möv qe lə ri-
nin an la şıl ma sı ba xı mın dan Sə fə vi 
döv lət təş ki la tı nın for ma laş ma sın da 
rol oy na yan boy la ra və onun ida rə 
edil mə sin də əsas yer tu tan məc-
lis lə rə qı sa nə zər sal maq la zım dır. 

Bi lin di yi ki mi Sə fə vi döv lə ti nin qu-
ru lu şun da Qı zıl baş boy la rı və on-
la rın bəy lə ri (əmir lə ri) mü hüm rol 
oy na mış dır. Bu boy la rın ək sə riy yə ti 
türk boy la rı idi. Ta rix-i Aləm – Ara-i 
Ab ba si də 17 önəm li boy əmi ri nin və 
on la rın boy la rı nın ad la rı ve ril miş-
dir. Azər bay ca nın də yər li Sə fə vi ta-
rix çi si O. Əfən di ye vin doğ ru ola raq 
qeyd et di yi ki mi, Azər bay can (türk) 
boy la rı di gər mən şə li boy la ra gö rə 
da ha sə la hiy yət li möv qe lə rə sa hib-
di lər. Bu boy la rın əyan la rı ha ki-
miy yət lə ri ni XVI əsr bo yun ca I Şah 
Ab ba sın is la hat la rı na qə dər qo ru ya 
bil miş di lər. Türk əsl li boy lar dan 
son ra fars və di gər mən şə li boy lar 
qay naq lar da qeyd edi lir.

Əhə miy yət li boy bəy lə ri nin təm sil 
olun duq la rı mə kan əsa sən döv lə tin 
ida rə sin də mü hüm yer tu tan məc lis-
lər idi. Sə fə vi döv lə ti əsas iki – mül kü 
və hər bi məc lis tə rə fi n dən ida rə olu-
nur du: a) “Di van-ı Ala” və b) “Cən gi”. 

Hər iki məc lis qı zıl baş türk əmir lə ri nin 
top lan dı ğı məc lis lər idi. Bu məc lis lər də 
döv lə tin əhə miy yət li qə rar la rı qə bul 
olu nur du və bu ra da sa də cə türk mən-
şə li əmir lər iş ti rak et mə haq qı na sa hib 
idi. “Ta ci ki yə” ad la nan mün şi he yə ti 
sa də cə bu məc li sin qə rar la rı nın qey də 
alın ma sın da və ya şa hın fər man la rı nın 
tu tul ma sın da iş ti rak edir di.
Sə fə vi lər də fars la rın möv qe yi

Sə fə vi lər də “Fars” sö zü əsa sən 
vi la yət adı ola raq is ti fa də olun maq-
la bir lik də, bu gün bi zim is ti fa də et-
di yi miz mil lət adı ki mi isə “ta cik” 
ifa də si da ha ge niş is ti fa də edi lir di. 
Sə fə vi lə rə qə dər fars lar xü su sən 
bü rok ra tik apa rat da, ka tib lik və zi-
fə lə rin də möv qe lə ri ni qüv vət lən-
dir miş ol duq la rın dan bu möv qe lə-
ri ni qo ru ma ğa da vam et miş di lər. 
Elə bu sə bəb lə dir ki, on la ra məx sus 
olan bu möv qe lər mil li bir kim lik lə 
“ta ci ki yə” ola raq Sə fə vi sal na mə çi-
lə ri tə rə fi n dən qeyd olun muş dur.

Bu mə na da Sə fə vi ta rix çi lə rin dən 
F. Sü mer də haq lı ola raq qeyd edir 
ki, “ta cik lər, əv vəl ki ki mi, döv lə tin 
mül ki təş ki lat la rı nı əl lə rin də tu tur-
du lar, am ma XVI əsr də Səl cuq lu 
döv rün də ol du ğu ki mi, döv lə tin 
ida rə sin də nü fuz və qüd rə tə çox 
da sa hib de yil di lər və döv lə tin ida-
rə sin də türk lər söz sa hi bi idi lər. Sə-
fə vi lər za ma nın da ta cik lər ma liy yə 
xa ri cin də di gər iş lə rə qa rış mır dı lar”. 
O. Əfən di ye və gö rə, ta cik lər Azər-
bay can Sə fə vi lər döv lə ti nin feodal 
sin fi  nə qis mən da xil di lər və ta be 
möv qe də idi lər. Ve ne si ya lı d’A les-
san di ri nin söz lə ri də bu fi k ri təs diq-
lə mək də dir. Baş mü şa vir lər (döv lət 
şu ra sın da) söz haq qı na sa hib de-
yil di lər, şah on la rı də vət et mə di yi 
müd dət cə fi  kir lə ri ni söy lə mə haq-
la rı yox idi. On lar yük sək mə qam 
sa hi bi ol sa lar da sul tan ola bil məz-
di lər. Əyan ol ma la rı na bax ma ya raq 
hər bi və zi fə lə rə tə yin edil mir di lər.

Bu sə bəb lə dir ki, Qı zıl baş bəy lə ri 
fars la ra (ta cik lə rə) xor ba xır dı lar, 
on la rı hər bi iş lə rə qa rış ma ğa la yiq 
ol ma yan aşa ğı si nif nü ma yən də lə ri 
ki mi gö rür dü lər.

“Ta ci ki yə” ad la nan züm rə, ey ni 
za man da “qə ləm sa hib lə ri” ola-
raq da qeyd olu nur. Aləm Ara-i 
Ab ba si nin müəl li fi  İs gən dər bəy 
Mün şi Türk man “mə ma lik-i məh-
ru sə”nin (Al la hın qo ru du ğu vi la-
yət lə rin) bö yük və zir lə ri ni qeyd 
et dik dən son ra ali hü zur da xid mət 
edən ta ci ki yə ad la nan qə ləm sa-
hib lə ri nin ad la rı nı çə kir. İs gən dər 
Bəy Mün şi “sa ray təş ri fat mə mur-
la rı nı” (sa ray xid mət çi lə ri) – sa ray 
axır la rı nın mə mur la rı nı, bəx şiş ka-
tib lə ri ni – peş kəş ne vis, ri kab xa na 
və qam çı çı xa na mə mu ru nu, xas 
də və ba xı cı sı nı ta ci ki yə züm rə si 
ara sın da gös tə rir, on la rın “dər-
gah-ı mual la”da (ali dər gah da) 
ol duq la rı nı, am ma bun la rın ço xu-
nun mü hüm iş lə rə da xil edil mə-
dik lə ri ni, bə zi lə ri nin “cən nə ta sa 
məc li si nə” (məc lis-i cən nə ta sa – 
cən nət ki mi məc li sə) gə lib- get dik-
lə ri ni və bir ne çə si nin o məc lis də 
söz haq qı na sa hib ol du ğu nu qeyd 
et miş dir. Ey ni za man da dəf tər xa-
na-i hü ma yun-ı ala nın möh tə sib 
və mün şi lə ri də – mus toufi  lər, ka-
lem ər ba bı nın məş hur la rı – ta ci ki-
yə ola raq ve ril miş dir. Dəf tər xa na-i 
hü ma yun-ı ala “di van-ı ala”nın bir 
şö bə si idi.
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Sə fə vi döv lə ti bi zim ta rix çi li yi-

Sə fə vi döv lə ti Azər-
bay can və İran döv-
lət çi lik ənə nə lə rin-
də kök lü də yi şik li yə 

sə bəb ol du ğu üçün təd qi-
qat çı lar tə rə fin dən tez- tez 
mü ra ciət edi lən bir möv-
zu dur. Bu ba xım dan hər iki 
xal qın ta rix çi lə ri nin Sə fə vi 
üzə ri nə tən qid lə ri və Sə fə vi 
döv lə ti son ra sın da ya ra nan 
mə də niy yə ti an la ma ğa səy 
et mə lə ri çox tə biidir. İran 
pa ra dok sal lı ğı və ya dualiz-
mi İran coğ ra fi ya sın da qu-
ru lan döv lət lə rin ək sə riy-
yə tin də öz ək si ni tap dı ğı 
ki mi, ar tıq qu rum sal laş ma-
ğa (ins ti tut laş ma ğa) baş la-
yan Şiə-Sə fə vi döv lə tin də 
də türk-fars ün sür lə ri nin 
təş ki lat lan ma da kı möv qe-
lə ri ilə (da ha doğ ru de sək 
sə la hiy yət lə rin və və zi fə-
lə rin bö lün mə si ilə) özü nü 
bü ru zə ve rib.
Sə fə vi lər ta ri xi ilə əla qə dar 
et nik mü ba hi sə lə rin ba şın-
da onun ba ni si nin – Şah İs-
ma yı lın et nik mən su biy yə ti 
əsas yer tu tur. Şah İs ma yı-
lın və onun ulu ba ba la rı nın 
mil li kim li yi ilə əla qə dar 
təd qi qat çı lar tə rə fin dən 
xey li araş dır ma lar apa rı lıb 
və nəşr edi lib. Bu möv zu da 
biz sa də cə Şeyx Sə fiy yəd din 
ilə bağ lı ta ri xi qay naq lar da 
is ti fa də edi lən “türk pi ri” 
ifa də si ni xa tır lat maq la ki-
fa yət lən mək is tə yi rik. Çün-
ki bu möv zu ki fa yət qə dər 
ge niş ol maq la bir lik də çox 
təd qiq olu nub və hər bir 
araş dır ma çı nın spe si fik ya-
naş ma sı nın köl gə sin də dir.

Sə fə vilər döv lə tin də

Bi lin di yi ki mi Sə fə vi döv lə ti nin qu- Hər iki məc lis qı zıl baş türk əmir lə ri nin Bu mə na da Sə fə vi ta rix çi lə rin dən 

Bu sə bəb lə dir ki, Qı zıl baş bəy lə ri 
fars la ra (ta cik lə rə) xor ba xır dı lar, 
on la rı hər bi iş lə rə qa rış ma ğa la yiq 
ol ma yan aşa ğı si nif nü ma yən də lə ri 
ki mi gö rür dü lər.

“Ta ci ki yə” ad la nan züm rə, ey ni 
za man da “qə ləm sa hib lə ri” ola-
raq da qeyd olu nur. Aləm Ara-i 
Ab ba si nin müəl li fi  İs gən dər bəy 
Mün şi Türk man “mə ma lik-i məh-
ru sə”nin (Al la hın qo ru du ğu vi la-
yət lə rin) bö yük və zir lə ri ni qeyd 
et dik dən son ra ali hü zur da xid mət 
edən ta ci ki yə ad la nan qə ləm sa-

türk lə rin və  fars la rın 
möv qe yi
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Sə fə vi lər də türk lə rin
möv qe yi

Yu xa rı da da qeyd et di yi miz ki mi 
Sə fə vi lər də türk əsil li boy la rın əmir lə-
ri nin top lan dı ğı məc lis lər Di van-ı ala 
və Cən gi idi. Sə fə vi hökm dar la rı di gər 
şərq müs tə bid lə ri ki mi döv lət mə sə lə-
lə ri ni öz baş la rı na həll edir di lər. On-
la rın ya nın da məş və rət çi hü qu qu na 
sa hib olan ali məc lis (məc lis-i ala və 
ya di van-ı ala) var. I Şah Təh ma si bin 
döv rün də, məc lis “döv lət iş lə rin də 
bö yük təc rü bə si olan şəxs lər dən” – 12 
nə fər dən (sul tan lar dan) təş kil olu nur-
du. “Di van-ı ala”da möv qe sı ra sı na 
gö rə və zir-i azam, rükn əl-döv lə qul-
la ra ğa sı, na zir-i bü yu tat, mu qər rəb əl-
xa qan di van bə yi, əmi ra xur ba şı ci lau 
(ci lov), mu qər rəb əl-xa qan hə kim ba şı, 
tü fənk çi ba şı, məc lis ne vis, əmir şe kar-
ba şı və mü nəc cim ba şı, xa cə sə ra yan, 
eşi ka ğa sı ba şı, meh tər, qur çi ba şı (da ha 
əv vəl lər məc lis də yer alır dı, Şah Ab-
bas dan son ra məc lis top lan tı la rın da 
iş ti ra kı qeyd olun mur) otu rur du.

Türk əmir lə ri nin əsa sən top lan dı ğı 
məc lis lər dən bi ri də Əmir lər Məc li si 
(Ümə ra-i Cən gi) idi. 7 əsl üzv lə bir lik də 
(1. qur çi ba şı, 2. qul la ra ğa sı, 3. eşi ka ğa-
sı ba şı, 4. tü fek çiağa sı. 5. və zir-i azam. 
6. di van bə yi, 7. və qiəne vis) na zir-i 
bü yu tat, mus toufi -i mə ma lik və emir-
şi kar ba şı da da xil ol maq la 10 sə la hiy-
yət li əmir dən iba rət idi. Sə fə vi lə rin son 
şah la rın dan olan Şah Sul tan Hü sey nin 
son dövr lə ri nə doğ ru na zir, mus toufi  
əl-mə ma lik və əmir şi kar ba şı bə zi top-
lan tı lar da iş ti rak et mə yə baş la mış dı. 
Cən gi Mon qol di lin də dir və “dü yüm”, 
“bağ”, “ra bi tə” mə na sı da şı maq da dır. 
Cən gi Mi nors ki tə rə fi n dən “Döv lət xa-
na-i mü ha ri bə” – “döv lət şu ra sı” şək-
lin də Mon qol və Tey mur mən şə li bir 
təş ki lat ki mi izah edil miş dir.

Mü hüm qə rar la rın alın dı ğı məş-
və rət şu ra sı nın üzv lə ri əsa sən türk 
boy la rı nın əmir lə rin dən iba rət idi. 
Təz ki rət əl-mü lü kə gö rə, Sə fə vi lər-
də əmir lər iki ye rə ay rı lır dı.

a) döv lət xa na əmir lə ri (ümə ra-i 
döv lət xa na);

b) qey ri- döv lət xa na əmir lə ri 
(ümə ra-i qey ri döv lət xa na).

a) Döv lət xa na əmir lə ri: on la ra 
“mü ba rək döv lət xa na əmir lə ri” də 
de yi lir di. Bun la rın hər bi ri xü su si bir 
və zi fə ilə şə rəfl  ən di ril miş di və “Ca-
han pə nah şah”ın dər ga hın da (sa-
ra yın da) ya şa yır dı lar. Döv lət xa na 
əmir lə ri qur çi ba şı, qul la ra ğa sı, eşi-
ka ğa sı ba şı, tü fek çiağa sı ol maq üz rə 
əsas dörd nə fər dən iba rət idi. On lar 
ey ni za man da “ər kan-ı döv lət-i qa-
hi rə” ad la nır dı lar və ümə ra-i cen gi də 
(əmir lər məc li sin də) iş ti rak edir di lər.

b) Qey ri döv lət xa na əmir lə ri: 
bun la rın ba şın da ha kim lər, bəy lər-
bəy lə ri, sul tan lar və xan lar gə lir di. 
Bu qrup “sər həd əmir lə ri” (“sər həd-
da ran” – sər həd mü ha fi z lə ri) ola raq 
da ad lan dı rı lır dı. Ha kim lər rüt bə, 
mən səb və eti bar ba xı mın dan bəy-
lər bə yi nin üzə rin də yer alır dı. Bəy-
lər bə yi xan lar dan üs tün idi, xan lar 
da sul tan lar dan. Bəy lər bəy lə ri nə 
bağ lı “qol bəy lə ri”nin (qol bəy lə ri / 
qul bə yi) di gər adı nın “xan” ol du ğu 
təx min edi lir. Ha kim lər on la rı tə yin 
edir və və zi fə dən azad edir di. Bəy-
lər bə yi ki mi hər sər həd din sul ta nı o 
sər həd din xa nı na ta be idi.

Sə fə vi döv lə tin də fars la rın ha-
kim möv qe yə gəl mə sin də əsas iki 
amil rol oy na mış dır:

a) pay tax tın də yiş di ri lib fars 
böl gə lə ri nə nəql et di ril mə si;

b) Qı zıl baş türk bəy lə ri nin əhə miy-
yət li möv qe lər dən uzaq laş dı rıl ma sı.

a) Sə fə vi lə rin pay tax tı nın də yiş-
di ril mə si nin fars la rın və fars di li nin 
qüv vət lən mə sin də ro lu: Os man lı ilə 
ar dı- ara sı kə sil mə yən mü ca di lə lər, 
Sə fə vi şah la rı nı pay tax tı və do la yı sı 
ilə döv lə tin mər kə zi təş ki la tı nı qo-
ru maq ba rə sin də qay ğı lan dı rır dı. 
Bu sə bəb lə pay taxt, Sə fə vi ha ki miy-
yə tin də iki də fə də yiş di ril miş dir. İlk 
ön cə Qəz vi nə kö çü rü lən pay taxt, 
Şah Ab bas za ma nın da İs fa ha na nəql 
et di ril di. Hər iki şə hə rin əha li ba xı-
mın dan fars ağır lıq lı ol ma sı döv lət 
təş ki la tın da fars la rın və fars di li nin 
möv qe yi ni qüv vət lən dir miş di. Tur-
han Gen cə yi nin də haq lı ola raq qeyd 
et di yi ki mi pay tax tın türk lə rin ya şa-
dıq la rı mən tə qə lər dən İs fa ha na nəql 
et di ril mə si Təb ri zin si ya si və mə də-
ni əhə miy yə ti nə şid dət li bir zər bə 
ol muş dur. Şah Ab ba sın is la hat la rı 
da Qı zıl baş boy la rı nın tə si ri ni və 
əhə miy yə ti ni azalt mış dı. Bu na bax-
ma ya raq Sə fə vi şah la rı nın və Sə fə vi 
döv lə ti ni qu ran Qı zıl baş la rın ana di li 
olan türk di li ye ni pay taxt da – İs fa-
han da, Təb riz və Qəz vin də ki ki mi 
sa ra yın və or du nun di li ola raq qal-
mış dır.

Sə fə vi lə rin rəs mi ya zış ma lar da 
hər iki dil dən is ti fa də et dik lə ri bi lin-
mək lə bir lik də sa ray da is ti fa də edi-
lən di lin türk di li ol ma sı bir çox səy-
yah tə rə fi n dən qeyd olun muş dur.

Döv lət təş ki la tın da fars di li nin 
is ti fa də olun ma sı ənə nə vi bir hal-
dan və bu nun də yiş di ril mə si cid di 
is la hat çı bir hə rə ka tı la büd edir di. 
Fars di li nin Sə fə vi lər də is ti fa də 
olun ma sı ilə əla qə dar tən qid lər-
də, bir mə sə lə diq qət dən ya yın-
mış dır. Mün şi lik, ka tib lik məs lə yi 
di gər məs lək lər ki mi ata dan oğu-
la öy rə di lə rək da vam et di ri lir di.

Bu müəs si sə lə rin fars la rın əlin də 
ol ma sı on la rı döv lə tə ta be və bağ lı 
et di yi ki mi, ey ni za man da bö yük 
qa zanc lar əl də et mə lə ri nin də qar-
şı sı nı alır dı. Bu mə mu riy yət lə rin qa-
zanc la rı döv lət tə rə fi n dən məh dud 
maaş lar la və ya ke çi ci tor paq mül kiy-
yət lə ri ilə tən zim lə nir di. Türk boy la-
rı nın bəy lə ri isə ək si nə bö yük vi la yət-
lə rin ida rə si ni əl lə rin də tu tur və or du 
sax la yır dı lar və la zım ol du ğu za man 
bu or du lar la mü ha ri bə lər də iş ti rak 
edir di lər. Həm mad di və həm də hər-
bi güc ba xı mın dan bu mə mur la ra gö-
rə da ha müs tə qil idi lər.

b) Qı zıl baş türk bəy lə ri nin əhə miy-
yət li möv qe lər dən uzaq laş dı rıl ma-
sı – Qı zıl baş bəy lə ri nin ha ki miy yət 
uğ run da apar dıq la rı mü ca di lə lə rin 
nə za rət al tı na tu tul ma sı səy lə ri Şah 
İs ma yıl döv rün dən baş la dıl mış və 
da ha son ra kı Sə fə vi şah la rı (sa də cə 
Şah Ab bas tə rə fi n dən de yil, şah İs-
ma yıl dan son ra gə lən di gər şah lar 
tə rə fi n dən də) tə rə fi n dən da vam et-
di ril miş dir. Bu mü ca di lə lə rə Şah Ab-
bas, Qı zıl baş bəy lə ri ni əhə miy yət li 
möv qe lər dən uzaq laş dır maq yo lu və 
or du da apar dı ğı is la hat lar la son qoy-
ma ğa ça lış mış dır. Türk bəy lə ri nin ha-
kim ol du ğu və zi fə lər dən ən əhə miy-
yət li si “və kil” və zi fə si idi. Qı zıl baş 
bəy lə ri bu mə qa mı əl lə rin də tut ma ğa 
ça lı şa raq şa hın döv lə ti ida rə si nə bir-
ba şa təz yiq gös tə rə bi lir di lər. Və kil 
və zi fə sin də olan türk əsil li bəy lər ara-
sın da Div Sul tan Rum lu, Çu xa Sul tan 
Tə kə li və Hü seyn Xan Şam lu nun ad-
la rı qeyd olu nur.

Ha ki miy yət uğ run da mü ba ri-
zə lər də sa də cə türk əmir lə ri nin 
bir-bir lə ri ilə de yil, həm də ha kim 
sü la lə ilə ya xın qo hum luq əla qə-
si olan fars əsil li lər lə toq quş ma la-
rı qay naq lar da qeyd olun muş dur. 
Bun lar dan ən çox diq qə ti çə kən şah 
Mə həm məd Xu da bən də nin xa nı mı 
Ma zan da ran lı Meh di Ül ya nın və 
onun ya xın ada mı olan və zir Mir zə 
Sal ma nın Qı zıl baş əmir lə ri tə rə fi n-
dən öl dü rül mə si ha di sə si dir. Sa-
ray da kı ye ga nə “ta cik” və zir Mir zə 
Sal man idi. O, Fars va li si İb ra him 
xan Zül kad rin və zi ri olan is fa han lı 
Ağa Mir zə Əli Ca bi ri nin oğ lu idi.

O, I Şah Təh ma si bin za ma nın da 
“na zir-i bü yu tat” və zi fə si ni ic ra et-
miş, da ha son ra II Şah İs ma yı lın 
za ma nın da və zir ola raq tə yin olun-
muş du. Mə həm məd Xu da bən də 
za ma nın da onun xa nı mı nın eti ma-
dı nı qa za na raq, “eti mad əd-döv lə” 
ti tu lu nu al mış və “və zir-i di van-ı 
ala” və zi fə si nə yük səl dil miş di. Mir-
zə Sal man Qı zıl baş əmir lə ri nin ara-
sı nı vu ra raq, on la rın gü cü nü zəifl  ət-
mə yə ça lış mış dır. O, qı zı nı Həm zə 
Mir zə ilə ev lən di rə rək ha ki miy yə ti 
ələ ke çir mə yi plan laş dı rır dı. Bu 
və ziy yət dən na ra hat olan qı zıl baş 
əmir lə ri şa hın xa nı mı nı ara dan gö-
tür dük lə ri ki mi Mir zə Sal ma nın öl-
dü rül mə si nə də fər man ver di lər.

Şah Ab ba sın və da ha əv vəl ki Sə-
fə vi şah la rı nın Qı zıl baş əmir lə ri nin 
tə si ri ni azalt ma ğa yö nə lik səy lə ri, 
on la rın müs tə qil hə rə kət lə ri ni məh-
dud laş dır maq məq sə di da şı yır dı. 
Da vam lı Os man lı la rın təz yiq lə ri nə 
mə ruz qa lan coğ ra fi  ya dan pay tax-
tın kö çü rül mə si, re gion da ha kim 
olan Qı zıl baş əmir lə ri üzə rin də 
nə za rə tin zəifl  ə mə si nə sə bəb ol-
muş du. Qı zıl baş əmir lə ri nə (I Şah 
İs ma yıl tə rə fi n dən) ve ri lən mülk lər 
və sə la hiy yət lər on la rın qüd rə ti ni 
ar tır mış dı. Bu sə bəb lə mər kəz, qı-
zıl baş əmir lə ri nin gü cü nü zəifl  ət-
mək məc bu riy yə tin də idi. Os man-
lı ilə ya xın möv qe də yer ləş mə lə ri 
mər kəz döv lət lə Os man lı ara sın da 
mü ha ri bə lər də si ya si ba lan sın di gə-
ri nin le hi nə də yiş mə sin də mü hüm 
rol oy na yır dı. Os man lı ya sı ğı nan 
Sə fə vi so yun dan olan la rın xə ya nət-
lə ri də bu qə bil dən olan təd bir lə rin 
alın ma sı na sə bə biy yət ve rir di.

Qı zıl baş əmir lə ri nin mər kə zi təş-
ki lat da tə sir siz ha la gə ti ril mə si Sə-
fə vi lə rin zəifl  ə mə sin də əhə miy yət li 
yer tu tur. Qı zıl baş boy la rı bi lin di yi 
ki mi şah dan çox bəy lə ri nə bağ lı idi-
lər. Mər kəz də yer al dıq la rı müd-
dət cə, Qı zıl baş boy əmir lə ri öl kə nin 
bü töv lü yü nün qo run ma sı na xid mət 
et miş di lər. I Şah Ab bas la baş la dı lan 
is la hat lar Qı zıl baş əmir lə ri nin ha kim 
möv qe lər dən sı xış dı rı lıb çı xa rıl ma sı 
və mər kə zi təş ki la tın İs fa ha na da-
şın ma sı qı zıl baş boy la rı nın nə za rət-

dən uzaq qal ma la rı na sə bəb 
ol muş du. Ha ki-
miy yət dən uzaq 

tu tul ma la rı na bax-
ma ya raq Sə fə vi-

dən son ra kı 
döv lət lə rin 

mey da na 
çıx ma sın-
da tək rar 
türk boy-

la rı nın – 
Af şar la rın və 

Qa car la rın – 
rol oy na ma sı, İran-

da ha ki miy yə ti ələ ke-
çir mə si türk lə rin bu 
mü ba ri zə dən heç 

vaxt ge ri çə kil mə dik lə-
ri nə sü but dur.

Zül fi y yə
VƏ Lİ YE VA

təş ki lat ki mi izah edil miş dir. yət li möv qe lər dən uzaq laş dı rıl ma sı. la öy rə di lə rək da vam et di ri lir di.yət li möv qe lər dən uzaq laş dı rıl ma sı. la öy rə di lə rək da vam et di ri lir di.

türk lə rin və  fars la rın 
möv qe yi

Sal ma nın Qı zıl baş əmir lə ri tə rə fi n-
dən öl dü rül mə si ha di sə si dir. Sa-
ray da kı ye ga nə “ta cik” və zir Mir zə 
Sal man idi. O, Fars va li si İb ra him 
xan Zül kad rin və zi ri olan is fa han lı 
Ağa Mir zə Əli Ca bi ri nin oğ lu idi.

bü töv lü yü nün qo run ma sı na xid mət 
et miş di lər. I Şah Ab bas la baş la dı lan 
is la hat lar Qı zıl baş əmir lə ri nin ha kim 
möv qe lər dən sı xış dı rı lıb çı xa rıl ma sı 
və mər kə zi təş ki la tın İs fa ha na da-
şın ma sı qı zıl baş boy la rı nın nə za rət-

dən uzaq qal ma la rı na sə bəb 
ol muş du. Ha ki-
miy yət dən uzaq 

tu tul ma la rı na bax-
ma ya raq Sə fə vi-

dən son ra kı 
döv lət lə rin 

mey da na 
çıx ma sın-
da tək rar 
türk boy-

la rı nın – 
Af şar la rın və 

Qa car la rın – 
rol oy na ma sı, İran-

da ha ki miy yə ti ələ ke-
çir mə si türk lə rin bu 
mü ba ri zə dən heç 

vaxt ge ri çə kil mə dik lə-
ri nə sü but dur.

Zül fi y yə
VƏ Lİ YE VA

türk lə rin və  fars la rın türk lə rin və  fars la rın 
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***
Ar tıq er tə si gün bü tün dün-

ya aya ğa qalx dı, yo lu nu aza raq 
marş rut dan ya yın mış sər ni şin 
təy ya rə si nin vu rul ma sı na eti-
raz dal ğa la rı yer üzü nü bü rü-
dü. Ame ri ka pre zi den ti Ro nald 
Rey qan SS Rİ-ni “şər im pe ri ya sı” 
ad lan dı ra raq Konq res qar şı sın da 
hər bi xərc lə rin ar tı rıl ma sı tə lə bi-
ni qoy du və bu na nail ol du.

Bü tün dün ya nı ye ni, da ha güc-
lü an ti so vet dal ğa sı bü rü dü...

Bu olay da qa ran lıq mə qam-
lar çox idi. Gö rə sən, ha di sə 
əs lin də ne cə ol muş du? Ne cə 
ol muş du ki, iri, ən müasir na-
vi qa si ya qur ğu la rıy la təc hiz 
olun muş, təc rü bə li pi lot la rın 
ida rə et di yi təy ya rə yo lu nu 
az mış dı?

Sı ra nöm rə si 
007 olan bu 
reys ha va ya 
Nyu-York aero-
por tun dan qalx-
mış dı. “Boing” 
Al yas ka da kı An ko-
ric ha va li ma nı na da 
qra fi k üz rə en miş di. 
Ora da təy ya rə yə tex ni-
ki ba xış ke çir miş di lər. Bu 
lay ner hə lə tə mi rə dək uç ma-
lı ol du ğu mə sa fə ni ya rı la ma-
mış dı de yə, hə lə “ca van” sa yı-
lır dı və cə mi üç həf tə qa baq ona 
qra fi k üz rə tam tex ni ki xid mət 
gös tər miş di lər. Təy ya rə bu də fə 
də bü tün yox la ma lar dan nor mal 
çıx dı. Onun bir-bi rin dən ası lı ol-
ma ya raq, fəaliy yət gös tə rən dörd 
na vi qa si ya sis te mi əla ça lı şır dı. 

Kom pas la rın dan bi rin də əhə-
miy yət siz bir ya yın ma mü şa hi də 
olun du, am ma ikin ci ci haz tam 
də qiq iş lə yir di...

An ko ric də uçuş he yə ti də də-
yiş di. Am ma sə nəd lə rə əsa sən, 18 
nə fər dən iba rət he yət ye rə en di, 29 
nə fər min di. Bu əla və in san lar kim 
idi, on la rın təy ya rə də nə iş lə ri var-
dı? Bu nu ay dın laş dır maq müm kün 
ol ma dı. Am ma bəl li ola nı bu idi ki, 
hə min reys də hə mi şə ki ki mi, 350 
ye ri nə 240 sər ni şin uçur du...

Da ha bir ma raq lı şt rix: Seula 
uçan bu təy ya rə nin eki pa jı hə-
mi şə ki ki mi, sı ğor ta olun muş du. 
Am ma bu də fə sı ğor ta nın məb lə-
ği adə tən ol du ğun dan qat-qat ar-
tıq idi. Son ra dan mət buata çı xan 

bu fakt bir çox mət ləb lər-
dən xə bər ve rir-

di...

Ye ni eki pa jın ko man di ri Cə nu-
bi Ko re ya hər bi ha va qüv və lə-
ri nin eh ti yat da olan pol kov ni ki, 
öl kə nin ən təc rü bə li pi lot la rın dan 
bi ri Çun Bun Sun idi. O, An ko ric-
Seul xətt  in də tə zə de yil di, düz beş 
il idi ki, bu marş rut la uçur du və 
təy ya rə ni, ne cə de yər lər, lap göz-
yu mu lu da mən zil ba şı na çat dı ra 
bi lər di. Ko man dir na vi qa si ya ava-
dan lı ğı nı o də rə cə də yax şı bi lir di 
ki, adı nı iş yol daş la rı “kom pü ter-
adam” qoy muş du lar. O, hər bi pa-
rad lar da kı nü ma yiş uçuş la rın da 
daim iş ti rak edir di və cə mi 10 min 
saat uçuş ba lan sı var dı.

Təy ya rə nin ikin ci pi lo tu Son 
Don Vin də yük sək sə viy yə li mü-
tə xəs sis ki mi qiy mət lən di ri lir di. 
Bu iki sin dən sa va yı, hə min “Boin-
q”in da ha bir pi lo tu var dı - MNS 
(mə lu mat na vi qa si ya sis te mi).

Bi sis tem iyir min ci əs rin elekt-
ro ni ka sa hə si nin ən yük sək 

nailiy yət lə rin dən sa yı lır. Sis-
te mə bir-bi ri ni yox la-

yan üç kom pü ter 
d a  x i l  d i r . 

On la rın iki si hər han sı bir sə bəb-
dən xa rab ol say dı, təy ya rə nin 
ida rə olun ma sı nı üçün cü kom-
pü ter öz üzə ri nə gö tü rə cək di 
və bu av to ma tik ida rə sis te mi-
nin mak si mal yan lış lı ğı 5000 mil 
mə sa fə də 1 mil dən ar tıq de yil di. 
Ağıl lı kom pü ter lə rin fəaliy yə-
tin də in san ami li nin mü da xi lə-
si ni mak si mum həd də azalt maq 
üçün bü tün na vi qa si ya proq ram-
la rı ope ra tor ko man da sıy la de-
yil, ha zır dis ket lər va si tə siy lə işə 
dü şür dü. Əsas pi lot uçuş dan qa-
baq əsas kom pü ter də ki proq ram 
dis ki ni işə sa lır, kö mək çi lər isə 
onun ver di yi gös tə ri ci lə ri di gər 
iki kom pü ter də tu tuş du rur du lar.

Bu də fə, An ko ric də də bu pro-
se dur ic ra olun du, am ma onun 
müd də ti nə dən sə hə mi şə kin dən 
40 də qi qə ar tıq sü rə rək həm eki-
pa jı, həm dis pet çer lə ri, həm də 
sər ni şin lə ri ni ga ran qoy du.

Bu sa da la dıq la rım dan baş qa da-
ha bir qey ri-adi, iza hı müm kün 
ol ma yan ha di sə baş ver di. Bu isə 
təy ya rə yə ya na caq dol du rul ma sıy-
la əla qə dar idi. Adə tən, uçuş üçün 
zə ru ri ya na ca ğın həc mi ni kom pü-
ter lər he sab la yır. Bu he sab la ma 
za ma nı, ağır lıq, sü rət, çə ki, kü lə yin 
səm ti və gü cü, ha va nın tem pe ra tu-
ru nə zə rə alı nır və hə min rə qə min 
üzə ri nə ekst re mal və ziy yət lər üçün 
eh ti yat faiz gə lir. He sab la ma prin-
ter dən çı xa rı la raq uçuş pla nı na əla-
və edi lir. Pi lot lar bu he sab la ma la ra 
heç vaxt mü da xi lə et mir lər. La kin 
hə min gün Çun Bun Sun göz lə nil-
mə dən kom pü te rin he sab la ma sı 
üzə rin dən xətt  çə kə rək ya na ca ğın 
düz 5 ton ar tıq tö kül mə si ni tə ləb 
edir və xid mət per so na lı bu əm ri 
ye ri nə ye ti rir...

Be lə lik lə, An ko ric dən ha va ya 
qal xa na dək mü şa hi də olu nan 

xır da qə ri bə lik lə ri nə əsa sən 
təx min et mək müm kün idi 

ki, bu reys hə mi şə ki lər dən 
fərq lə nir.

Şüb hə do ğu ran amil lə ri bir də 
qı sa ca xa tır la dım: eki paj üzv lə ri-
nin say ca çox lu ğu; sər ni şin lə rin 
hə mi şə kin dən az ol ma sı; eki pa-
jın hə mi şə kin dən da ha yük sək 
məb lə ğə sı ğor ta lan ma sı; uçu şun 
proq ram laş dı rıl ma sı işi nin 40 də-
qi qə uzun sür mə si və nə ha yət, 5 
ton ar tıq ya na caq...

Da ha bir de tal: 007 nöm rə li 
reys lə uçan təy ya rə An ko ric li-
ma nın dan qalx dıq dan 7 də qi qə 
son ra or dan 015 nöm rə li reys lə 
Seula uçan da ha bir təy ya rə ha-
va ya qalx dı və bu iki təy ya rə yol-
la rı əbə di lik ay rı la na dək, marş-
ru tun çox his sə si ni ya na şı keç di.

Da ha bir mə qam: hə min “Bo-
ing” elekt ron ida rəet mə sis te min-
dən sa va yı, di gər na vi qa si ya va-
si tə lə riy lə də təc hiz olun muş du, 
o cüm lə dən, ye rüs tü ra dioma-
yak la ra kök lə nən na vi qa si ya qur-
ğu la rı. Be lə ra dioma yak lar dan 
bi ri də An ko ri cin cə nub-qər bin-
də ki Be tel qə sə bə sin dəy di...

***
Ame ri ka nın mü va fi q rəs mi 

or qan la rı ha di sə dən son ra 007 
rey si ilə əla qə dar sə nəd lər lə rus-
la rın ta nış lı ğı na im kan ya rat ma-
dı lar. Am ma bə zi mət ləb lər lap 
üz də idi və on la rı giz lət mək ol-
mur du. Mə sə lən, müəy yən edil-
di ki, lay ner An ko ric dən çı xan 
ki mi kurs dan ya yın ma ğa baş-
la yıb. Start dan 50 də qi qə son ra 
007 mə rü zə elə di ki, Be tel qə-
sə bə si üzə rin dən ke çir. Am ma 
əs lin də, təy ya rə marş rut xətt  i nə 
nis bə tən 18 ki lo metr şi mal dan 
keç miş di. Ada ma elə gə lir ki, bu 
boy da mə sa fə üçün əhə miy yət-
siz yan lış lıq dır. Am ma nə zə rə 
al saq ki, marş rut dan cə mi 10 ki-
lo metr ya yın maq hə min lay ne ri 
SS Rİ sə ma sı na çı xa ra caq, və ziy-
yət də yi şir.

“Boing”in uç du ğu zo na na vi-
qa si ya xə ri tə lə rin də qa lın xət lə 
gös tə ri lən ya saq əra zi lə rə dü-
şür dü. Xə ri tə lər də hə min xətt  
bo yun ca müt ləq be lə bir xə bər-
dar lıq olur: “Diq qət! Təy ya rə 

xə bər dar lıq sız atəş açı la bi lən 
zo na ya ya xın la şır”.

Sonu gələn sayımızda

*** Kom pas la rın dan bi rin də əhə- Ye ni eki pa jın ko man di ri Cə nu-

1983-cü il, sent yab rın 1-nə ke çən ge cə SS Rİ-nin Kam çat ka ya rı ma da-
sı üzə ri nə, az son ra isə Sa xa li nin ha va əra zi si nə so xu lan na mə-
lum təy ya rə aş kar lan dı. Onu ye rə en dir mək üçün ha va ya so vet 

qı rı cı la rı qal dı rıl dı, yad təy ya rə yə ən ya xın aero port da en mək əm ri ve ril di. Bəl li ol du ki, 
ra dar ek ran la rın da Ame ri ka nın RS-135 kəş fiy yat təy ya rə si ki mi gö rü nən bu na mə lum 
ob yekt “Boing-747” mar ka lı adi sər ni şin təy ya rə si dir...
Qı rı cı lar dan ve ri lən tə kid li en mək əm ri nə bax ma ya raq “Boinq” SS Rİ əra zi si üzə rin də 
qa nun suz uçu şu nu da vam et di rir di. Eki pa jı ye rə en dir mək üçün bü tün üsul lar nə ti cə siz 
qa lan dan son ra, yad təy ya rə ha va da vu rul du. Cə nu bi Ko re ya ya məx sus olan, Nyu-York – 
Seul rey siy lə üçün bu sər ni şin təy ya rə sin də 269 gü nah sız in san hə lak ol du...

olun muş, təc rü bə li pi lot la rın 
ida rə et di yi təy ya rə yo lu nu 
az mış dı?

Sı ra nöm rə si 
007 olan bu 
reys ha va ya 
Nyu-York aero-
por tun dan qalx-
mış dı. “Boing” 
Al yas ka da kı An ko-
ric ha va li ma nı na da 
qra fi k üz rə en miş di. 
Ora da təy ya rə yə tex ni-
ki ba xış ke çir miş di lər. Bu 
lay ner hə lə tə mi rə dək uç ma-
lı ol du ğu mə sa fə ni ya rı la ma-
mış dı de yə, hə lə “ca van” sa yı-
lır dı və cə mi üç həf tə qa baq ona 
qra fi k üz rə tam tex ni ki xid mət 
gös tər miş di lər. Təy ya rə bu də fə 
də bü tün yox la ma lar dan nor mal 
çıx dı. Onun bir-bi rin dən ası lı ol-
ma ya raq, fəaliy yət gös tə rən dörd 
na vi qa si ya sis te mi əla ça lı şır dı. 

bu fakt bir çox mət ləb lər-
dən xə bər ve rir-

di...

Bu iki sin dən sa va yı, hə min “Boin-
q”in da ha bir pi lo tu var dı - MNS 
(mə lu mat na vi qa si ya sis te mi).

Bi sis tem iyir min ci əs rin elekt-
ro ni ka sa hə si nin ən yük sək 

nailiy yət lə rin dən sa yı lır. Sis-
te mə bir-bi ri ni yox la-

yan üç kom pü ter 
d a  x i l  d i r . 

ter lər he sab la yır. Bu he sab la ma 
za ma nı, ağır lıq, sü rət, çə ki, kü lə yin 
səm ti və gü cü, ha va nın tem pe ra tu-
ru nə zə rə alı nır və hə min rə qə min 
üzə ri nə ekst re mal və ziy yət lər üçün 
eh ti yat faiz gə lir. He sab la ma prin-
ter dən çı xa rı la raq uçuş pla nı na əla-
və edi lir. Pi lot lar bu he sab la ma la ra 
heç vaxt mü da xi lə et mir lər. La kin 
hə min gün Çun Bun Sun göz lə nil-
mə dən kom pü te rin he sab la ma sı 
üzə rin dən xətt  çə kə rək ya na ca ğın 
düz 5 ton ar tıq tö kül mə si ni tə ləb 
edir və xid mət per so na lı bu əm ri 
ye ri nə ye ti rir...

Be lə lik lə, An ko ric dən ha va ya 
qal xa na dək mü şa hi də olu nan 

xır da qə ri bə lik lə ri nə əsa sən 
təx min et mək müm kün idi 

ki, bu reys hə mi şə ki lər dən 
fərq lə nir.

rey si ilə əla qə dar sə nəd lər lə rus-
la rın ta nış lı ğı na im kan ya rat ma-
dı lar. Am ma bə zi mət ləb lər lap 
üz də idi və on la rı giz lət mək ol-
mur du. Mə sə lən, müəy yən edil-
di ki, lay ner An ko ric dən çı xan 
ki mi kurs dan ya yın ma ğa baş-
la yıb. Start dan 50 də qi qə son ra 
007 mə rü zə elə di ki, Be tel qə-
sə bə si üzə rin dən ke çir. Am ma 
əs lin də, təy ya rə marş rut xətt  i nə 
nis bə tən 18 ki lo metr şi mal dan 
keç miş di. Ada ma elə gə lir ki, bu 
boy da mə sa fə üçün əhə miy yət-
siz yan lış lıq dır. Am ma nə zə rə 
al saq ki, marş rut dan cə mi 10 ki-
lo metr ya yın maq hə min lay ne ri 
SS Rİ sə ma sı na çı xa ra caq, və ziy-
yət də yi şir.

“Boing”in uç du ğu zo na na vi-
qa si ya xə ri tə lə rin də qa lın xət lə 
gös tə ri lən ya saq əra zi lə rə dü-
şür dü. Xə ri tə lər də hə min xətt  
bo yun ca müt ləq be lə bir xə bər-
dar lıq olur: “Diq qət! Təy ya rə 

xə bər dar lıq sız atəş açı la bi lən 
zo na ya ya xın la şır”.

Sonu gələn sayımızda

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

xə bər dar lıq sız atəş açı la bi lən 
zo na ya ya xın la şır”.

Sonu gələn sayımızda

İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”  İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ”          la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də   la yi hə sin də
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***
Se yid Hü seyn lə ta nış lıq la-

rı da qə ri bə ol muş du. Um-
gül süm ki mi gənc bir qı zın 
ya zı la rı ilə mət buat dan ta nış 
olan Se yid Hü seyn də onu ta-
nı maq is tə yi baş qal dır mış-
dı, la kin be lə bir für sət ta pa 
bil mir di. Elə Um gül süm də 
onun ya zı la rı nı mət buat dan 
iz lə yir di. Və bir gün on la rın 
ta nış ol ma sı üçün gö zəl şə rait 
ya ra nır. Cə lil Məm məd qu lu-
za də nin “Ölü lər” tra gi ko me-
di ya sı nın ilk də fə Ba kı da ta-
ma şa sı za ma nı Hü seyn Ca vid 
on la rı ta nış edir. Bu ta nış lıq 
qı sa za man da sə mi mi sev gi yə 
çev ri lir. 1920-ci il də ev lə nən 
Se yid Hü seyn və Um gül sü-
mün dörd öv la dı dün ya ya gə-
lir: Cı ğa tay, Toğ rul, Oq tay və 
Qum ral.

Gənc ailə ar tıq əs mək də olan 
rep res si ya rüz ga rı nı hiss edir-
di. On la rın oğ lu, Xalq rəs sa mı 
Oq tay Sa dıq za də xa ti rə lə rin də 
qeyd edir di ki, biz hər gün qa-
pı nın dö yü lə cə yi ni göz lə yir dik. 
Və o acı gün gə lib ça tır. Um gül-
sü mün hə yat yol da şı Se yid Hü-
sey ni 1937-ci il, iyu lun 15-də Şü-
və lan da kı ba ğın da həbs edir lər. 
Oğ lu Toğ ru lun - “Ata, nə vaxt 
qa yı da caq san”- sualı əbə di ola-
raq ca vab sız qa lır. 1938-ci ilin 
yan var ayın da Se yid Hü seyn 
gül lə lə nir.

***
Oq tay Sa dıq za də xa tır la yır dı 

ki, ata sı nın ha ra da gül lə lən mə-
si haq qın da on la ra bir ne çə in-
for ma si ya ve rib lər. Bir eh ti ma la 
gö rə, o, Qum ada sın da gül lə-
lə nib. “O, gül lə lən mə dən ön cə 
də ni zin qo xu su nu içi nə çə kə rək 
gü lüm sə yib”.

Bun dan son ra növ bə nin Um-
gül sü mə çat ma sı, şüb hə siz ki, 
göz lə ni lən idi. 1937-ci ilin no-
yabr ayı nın iki sin də onu “xalq 
düş mə ni”nin ar va dı ki mi həbs 
edib Ba yıl həbs xa na sı na sa lır lar. 
Be lə cə, 37-nin 37 yaş lı qur ba-
nı olur Um gül süm Sa dıq za də. 
Həm də, ilk rep res si ya olu nan 
Azər bay can qa dı nı. Ona sək kiz 
il iş kə sə rək 1938-ci il də Mor do-
va Mux tar Res pub li ka sı nın Ya-
vas qə sə bə sin də ki Tem laq əmək 
is lah dü şər gə si nə gön də rir lər. 
O, dü şər gə də ol du ğu müd dət də 
ağır sür gün gün lə ri ni yaz maq la 
ovu nur du.  “Qa la xa ti rə lə rim” 
be lə cə ya ra nır.. O, Mi ka yıl Müş-
fi  qin se vim li Dil bə ri ilə ey ni dü-
şər gə də olub, onun və ziy yə ti ni 
acı ilə qə lə mə alıb. Xa ti rə lər dən 
bir ne çə sə hi fə oxu maq be lə ye-
tir ki, Um gül süm xa nı mın han sı 
əzab la rı çək di yi ni da xi lən du-
ya san. Qə hər lən mə dən oxun-
ma sı müm kün ol ma yan aşa ğı-
da kı par ça la ra nə zər sa laq:

12 no yabr 1937-ci il. “Bu gün iki 
gün dür ki, bur da yam. Ke çir di-
yim hə yat mə nə yu xu ki mi gə lir. 

Bir qov ğa için də yəm. Sə hər saat 
10-dur. Nad zor gə lib qa pı nın 
qı fı lı nı aç dı. Ka me ra da elə qa rı-
şıq lıq var ki, be lə bir şe yi mən 
öm rüm də tə səv vü rü mə gə ti rə 
bil məz dim. Bü tün yor ğan-dö-
şək lər ye rə sə ri lib. Ax şam dan 
bə ri 36 ada mın ayaq yo lu ki mi 
is ti fa də et di yi ağ zı na qə dər çir-
kab do lu ved rəy lə ya na şı qo-
yu lan çay ved rə mi zin də ağ zı 
açıq dır. Bu mur dar lı ğı və üfu-
nət iyi ni tə miz lə yə cək bir şey 
yox dur. Bu ra da hər şey föv qə-
la də bir şə kil də dir. Ka me ra da 
çay iç mək və ye mək üçün cə mi 
18 qab var. 36 nə fər bu 18 qab-
da həm ye mək ye yə cək, həm də 
çay içə cə yik. Ye mək dən son ra 
yu yul ma yan qab lar da növ bəy lə 
çay iç mək, qa nı mı zı ye mək ki-
mi bir şey dir. Bu nu düş mə ni mə 
də ar zu et mi rəm!”

25 fev ral 1938-ci il. “Bu gü nü 
yaz ma ya bil məz dim. Sə hər tez-
dən bi zim ka me ra ilə üz bəüz 
ka me ra dan dəh şət li hay-küy 
qop du. Ha mı mız qa pı ya top-
laş dıq. Nə qə dər acı bir mən-
zə rə... Şair Mi ka yıl Müş fi  qin 
hə yat yol da şı Dil bər ağ lı nı iti-
rib. Bu sö zü dü nən dən bə ri eşi-
dir dik. Biz elə zənn edir dik ki, 
Dil bər, sa də cə, əsə bi hal lar ke çi-
rir. Am ma və ziy yə ti, sən de mə, 
doğ ru dan, cid di imiş. Nə qə dər 
acı da ol sa, onun la bir ka me ra-
da olan qa dın lar Dil bə rin on la-
rın ka me ra sın dan çı xa rıl ma sı nı 
is tə yir di lər”.

27 fev ral 1938-ci il. “Ge cə ni sə-
hə rə qə dər yat ma dım. Dil bə rin 
ha lı ha mı mı zı mə yus et miş di. 
Onu yu xa rı ya – xəs tə xa na ya apar-
dı lar. Bi zim ka me ra nın üs tün-
də olan pa la ta da ona iy nə vu rub 
otaq da tək sax la dı lar. Ax şa ma ki-
mi yat dı. Ax şam isə ayı lıb ye ni dən 
otaq da ora-bu ra qaç ma ğa, aya ğı nı 
ye rə dö yüb öz-özü nə da nış ma ğa 
baş la dı. Onun de dik lə ri ni ay dın 
eşit mək ol ma sa da, bə zi lə ri ni ba-
şa düş mək olur du: “Mə nə de yir-
lər, də li ol mu san... Mən ya rı mın 
yo lun da öl mə li yəm. Müş fi  qim 
gəl sin, atam gəl sin... Ge din qa pı-
nı dö yün, de yin, atam gə lib mə ni 
apar sın... Ya zıq Dil bər, kim sə siz 
Dil bər hey!..” Dil bə rin ha lı biz də 
can qoy ma dı. Axı bu, bi zim se-
vim li şairi miz Müş fi  qin se vim li, 
naz lı Dil bə ri idi...”

***
Acı sür gün hə ya tı nın, sa də cə, 

bir ne çə gü nü nün xır da qeyd-
lə ri ni oxu maq in sa na bu qə dər 
əzab ve rir sə, kim bi lir, onun ya-
şan ma sı ne cə dəh şət dir...

Um gül süm dü şər gə də ti kiş çi 
ki mi fəaliy yət gös tə rir. Üs tün 
işi nə gö rə ona ailə si nə mək tub 
yaz maq im ka nı ve ri lir.

Nə ha yət, o, se vim li uşaq la rı 
və on la rın da yə li yi ni edən ya xın 
qo hum la rı Səy ya rə xa nım la əla-
qə sax la maq im ka nı əl də et miş-
di. O, müm kün ol duq ca, tez-tez 
on la ra mək tub ya zır, bu nun la, 
az da ol sa, tə səl li ta pa bi lir di. Ta 
ki göz lə ri zəifl  ə yə nə qə dər...

Ar tıq o, ailə si ilə ye ga nə əla-
qə va si tə sin dən də məh rum ol-
maq üz rə idi. Bu nu hiss edən 
və kor ola ca ğın dan qor xan 
Um gül süm xa nım 1943-cü il-
də SS Rİ XDİK-nın Xü su si Mü-
şa vi rə si nə əri zə ilə mü ra ciət 
edə rək, azad lı ğa bu ra хıl ma sı nı 
хa hiş edir. Onun azad olun ma-
sı na yal nız 1945-ci ilin ap rel 
ayın da qə rar ve ri lir.

Ar tıq sür gün gün lə ri nin ge ri-
də qal dı ğı na, uşaq la rı na və evi nə 
qo vuş du ğu na ye ni cə se vin miş 
bu əzab keş qa dı na iyir mi gün 
son ra Ba kı da qal maq ya saq la nır. 
O, və tə nin də də sür gün olu nur. 
Ba kı dan Şa ma xı ya köç mə li olur. 
Bu ra da da uzun müd dət ya şa ya 
bil mir və üç ay son ra qı zı Qum-
ra lın qol la rı ara sın da göz lə ri ni 
əbə di ola raq yu mur.

***
Um gül süm xa nım rep res si ya 

dal ğa sı nın gü nah sız “gü nah-
kar”ı idi. Ən bö yük “gü nah”ı 
isə pan tür kist dam ğa sı ilə həbs 
olun muş ya zı çı Se yid Hü sey-
nin hə yat yol da şı, Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də nin isə ya xın 
qo hu mu ol ma sı idi. 

1937-ci il də bir çox zi ya lı la rın 
hə yat yol daş la rı məhz on la rın 
öz lə ri nə gö rə həbs olu nur du. 
An caq Um gül süm xa nı ma aid 
ar xiv ma te rial la rı nı, onun bi zə 
ça tan əsər lə ri ni nə zər dən ke çi-
rən də gö zü müz önün də ay dın 
bir mən zə rə ya ra nır. O mən zə rə 
bi zə de yir ki, onun həb si nə və 
dü çar edil di yi acı la ra sə bəb tək-
cə Se yid Hü sey nin hə yat yol-
da şı, ya da M.Ə.Rə sul za də nin 
qo hu mu ol ma sı de yil di. Ya ra-
dı cı lı ğın dan sü zü lən mil lət çi lik, 
azad lıq eş qi onu mil lə tin dən, 
azad lıq dan uzaq sal mış dı.

“...Ey buz lu şi mal dan qo pan 
rüz gar! To xun ma qəl bi mə, atə şi 
par lar” de yən bir qa dı nı sus dur-
maq, cə za lan dır maq re ji min ba-
ca ra ca ğı “ən yax şı iş” idi. Cə za 
ola raq ailə sin dən uzaq sa lın ma sı 
yet məz miş ki mi, ar tıq 1942-ci il-
də 20 ya şı na ça tan oğ lu Oq ta yın 
“xalq düş mə ni nin oğ lu” ki mi 
sür gün olun ma sı ana qəl bi nə da-
ha bir dağ bas dı. Əs lin də, Oq ta yı, 
elə cə də, di gər “xalq düş mən lə-
ri nin” oğul la rı nı sür gün et mək-
də məq səd on lar dan pul suz iş 
qüv və si ki mi is ti fa də et mək idi. 
Qa lan uy du rul muş sə bəb lər isə 
bə ha nə dən baş qa, bir şey de yil di.

***
Oq tay sür gün dən azad olu-

nan da Um gül süm ar tıq dün ya-
da yox idi. Ki çik oğ lu Cı ğa tay 
isə iş çi ba tal yo nun dan xəs tə qa-
yıt mış və qı sa za man son ra və-
fat et miş di.

Rep res si ya on la rın nəs lin dən 
on üç qur ban al dı. On üç ya şan-
ma mış, ya rım çıq qal mış hə yat...

Rep res si ya il lə ri nin sərt kü-
lək lə ri sa kit ləş di. Öl kə də ki si ya-
si və ziy yət də yiş di, elə bir gün 
gəl di ki, çox la rı ki mi, Se yid Hü-
seyn və Um gül süm xa nım da 
bə raət al dı. An caq bu bə raət di-
gər rep res si ya qur ban la rı ki mi, 
on la rın da ta le yi ni də yiş mə di...

Sür gün də olar kən ümid siz lik 
gir da bın da çır pı nan bir na lə qo-
pur du san ki qa dın qəl bin dən. 
O na lə “Gü nə şim bir da ha doğ-
ma ya caq mı?” de yir di.

Gü nə şim bir da ha 
doğ ma ya caq mı?
Vəh şi qa ran lı ğı 
boğ ma ya caq mı?
Köl gə lə ri şə fəq 
qov ma ya caq mı?
Sor dum, ümi di ni qır ma 
de di lər.
Ümi di ni qır ma ma ğa ça lış sa 

da, bir qa dın qəl bi son su za dək 
əza ba dö zə bil mir, in ci yir, sız-
la yır, ya ra bağ la yır, dö yün mək-
dən yo ru lur və bir gün … su sur.

Vəfa BABASOY

  1937-ci ilin qur ban la-
rın dan olan Um gül süm 
Sa dıq za də 1900-cü il də 
ru ha ni ailə sin də do ğul-
muş du. Ba kı nın Nov xa-
nı və ət raf kənd lə rin də 
məş hur olan Əb dü lə ziz 
ki şi nin üçün cü qı zı hə lə 
uşaq yaş la rın dan ədə biy-
ya ta, şeirə, sə nə tə me-
yil gös tə rir di. Doq quz 
ya şın dan şeir yaz ma ğa 
baş la yan Um gül süm ilk 
təh si li ni ata və ana sın-
dan al mış dı. Fars və türk 
dil lə ri ni, da ha son ra isə 
klas sik Azər bay can və 
şərq ədə biy ya tı nı Um-
gül sü mə va li deyn lə ri 
öy rət miş di lər.
Get-ge də ge niş lə nən bi-
lik lə ri və is te da dı ona 
he ca və əruz vəzn lə rin də 
gö zəl şeir lər yaz dı rır dı. 
Əl bətt  ə ki, onun bu is te-
da dı tez lik lə diq qət çək di. 
O, 1914-cü il dən eti ba rən 
ar tıq – “Açıq söz”, “Bir-
lik”, “İq bal”, “Ye ni iq bal”, 
“İs tiq lal”, “Azər bay can”, 
“Ədə biy yat”, “Şərq qa dı-
nı” ki mi mət bu or qan lar-
da çı xış et mə yə baş la dı.
Mil li ruh lu şeir lə ri ilə tez 
bir za man da ədə bi aləm-
də ta nın ma ğa baş la yan 
gənc şairə nin is te da dı 
və cə sa rə ti o vaxt mət-
buat da qa dın azad lıq la rı, 
hü quq la rı uğ run da mü-
ba ri zə yə həsr olun muş 
mə qa lə lər lə çı xış edən 
Se yid Hü sey nin də diq-
qə tin dən yan keç mə di. Bir qov ğa için də yəm. Sə hər saat 

yaz maq im ka nı ve ri lir. bə ha nə dən baş qa, bir şey de yil di.

Umgülsüm Sadıqzadənin 
ağrılı-acılı taleyi



Qı şın so yuq lu ge cə lə rin dən bi ri idi. Bir az 
əq dəm baş la mış qar şid dət lə ya ğır dı. Kü lək 
də hə lə da vam edir di. Biz kür sü ba şın da otu-
rub çay iç mə yə məş ğul idik. Otaq is ti, qa ba ğı-
mız da çay, özü müz də is ti kür sü də ol du ğu-
muz hal da, otaq dan kə nar da qar bo ra nı nın 
nə mə rə kə et di yi ni heç də nə zə rə al ma yır dıq, 
şi rin söh bət edir dik. Bir də bi zim da yı ad lan-
dır dı ğı mız, ümu mun mə həb bə ti ni qa zan mış 
Rə şid, uşaq lar dan bi ri nə üzü nü tu tub:

- Adə, bir ba yı ra bax gör, hə lə ya ğır mı? - 
de di. Qa pı ya ya xın otu ran uşaq lar dan bi ri 
cəld ye rin dən qal xıb otaq dan di şa rı çıx dı və 
qa yı dıb qa rın hə lə şid dət lə da vam et mə si ni 
xə bər ver di. Da yı əlin də ki stə ka nı ye rə qo-
yub bir ös kür dü və de di:

- Bu ge cə mə nim xa tı rı ma Qur ban qu lu nun 
toy ge cə si ni sa lır, on da da be lə bir qar lı, çov-
ğun lu ge cə idi.

- Qur ban qu lu, de di yi niz kənd li de yil mi? - 
de yə mü sa hib lər dən bi ri da yı dan sor du. Da-
yı ca va bın da:

- Hə min kənd li, bi zim kənd li dir, a ki şi, Qa-
ra İs ra fi  lin oğ lu dur da. Kül çə oğur la yan Fə ti-
nin qar da şı oğ lu!

Uşaq lar Fə ti nin “lə qə bi ni” eşi dən ki mi 
gül dü lər, bö yük lər də on la ra ba xıb ba la ca 
gü lüm sün dü lər.

- Yax şı, kənd li lər də qay da dır ki, yay da-ba-
har da toy edər lər, Qur ban qu lu bəs nə sə bəb-
dən qış da toy et miş dir.

- Üç ay idi ki, adax lan mış dı, de di ki, mən ya-
ya da ya na bil mə rəm, mən ev lən mək is tə yi rəm, 
mə nim çün in di toy edi niz. La büd dən toy et di-
lər. Qur ban qu lu nun adax lan ma ğı, həm də tə zə 
gə lin ilə əv vəl gö rü şü bö yük na ğıl dır. Ay sə nin 
ca nı na can, Qur ban qu lu, - de yə rək da yı gül dü...

Biz ha mı mız bir dən, - sən al lah da nış, ax-
şam dan bi zə və də ver miş din ki, söh bət edə-
cək sən; in di bəs bu əh va la tı da nış, - de yə 
Qur ban qu lu nun əh va la tı nı da nış ma ğı da-
yı dan yer bə yer dən tə vəq qe et dik. Da yı ra zı 
ol du və Qur ban qu lu nun he ka yə si nə baş la dı.

- Qur ban qu lu nun ata sı və ba ba sı bi zim 
kənd li ol muş lar dır. Qur ban qu lu çox iş se vən 
bir ca van idi. Sübh ha mı qon şu la rın dan er tə 
du rub, odu na, bi çi nə, ala ğa, xı ra, ba ğa ge-
dər di. Su bay ol duq da, çox vaxt çox iş olan da 
evə qa yıt ma yıb çöl də qa lar dı. Zər rə qə dər 
qor xu-zad bil məz di. Bun lar la işi miz yox, 
an caq güc lü, həm də hü nər li bu ca va nın iki 
ey bi var idi; onu Al lah bieyib ya rat ma mış dı. 

“Dün ya da heç bir gö zəl yox dur ki, on da bir 
eyib ol ma sın” - bu bi zim də də-ba ba mız dan 
qal ma söz dür. Am ma hər cür ol sa da Qur-
ban qu lu nun eyib lə ri üz də idi.

Əv vəl bir gö zü çi çək dən kor ol muş du, 
ikin ci də bur nu qə ri bə idi, be lə ki, bu na ha-
mı “uzun bu run”, ya “tax ta bu run”, - de yə 
ad qoy muş du lar. “Odu nu kim dən al dın?” 
- de yə bir kənd li so ran da, o bi ri si ca va bın-
da: “Uzun bu run Qur ban qu lu dan al mı şam”, 
yain ki: “Çə pə ri sə nə kim sat dı?” - de yə 
bir-bi rin dən sual et dik də, əgər ca va bın da 
“Qur ban qu lu” de yil sə idi, on da çə pər alan-
dan sual olu na caq dı: “Han sı Qur ban qu lu?” 
- çün ki kənd də bir də “qa zan çı” oğ lu Qur-
ban qu lu, bir də “Uzun bu run Qur ban qu lu” 
var idi. Bir də “Boş Qur ban qu lu” var idi. Bu, 
dör dün cü sü idi. Bu nu da on lar dan fərq et-
mək üçün adı nın ya nı na bir “uzun bu run”, 
ya ki “tax ta bu run” əla və et mək la zım idi.

Kənd də Qur ban qu lu hü nə ri və mə həb bə ti 
sa yə sin də cüm lə kən din hüsn-rəğ bə ti ni qa-
zan mış dı. Ca maat dan öt rü doğ ru dan Qur-
ban qu lu heç bir şe yi ni əsir gə mə di yi ki mi, 
ca nın dan be lə keç mə yə ha zır idi. Bir də fə na-
xı ra öz inək lə ri ni ötü rən uşaq kənd kə na rın da 
olan qu yu ya dü şür. Qur ban qu lu da qu yu nun 
ya xın lı ğın da ta xıl dö yür dü. Bir dən inə yin bö-
yür tü sü bu nun diq qə ti ni cəlb edir. Qur ban-
qu lu uşa ğı gö rər-gör məz xır man çək di yi atı 
bu ra xır və qu yu nun ya nı na qa çır. Qu yu nun 
için də uşa ğın əl lə ri ni gö rür. Ha man saat Qur-
ban qu lu özü nü qu yu ya sa lır və uşa ğı da lı na 
min di rib qu yu dan çı xar dır; uşa ğı ba la ca ha-
la gə ti rən dən son ra ye nə əv vəl ki ki mi öz işi-
nə məş ğul olur... Qur ban qu lu hə mi şə xal qın 
xe yir xa hı he sab olu nar dı. Za tən də be lə idi. 
Nə qə dər özü nün xü su si işi ol say dı, cüm lə si-
ni ca maat işin dən öt rü tərk et mə yə ha zır idi. 

Bir gün ca maat şə hə rə - qu ber na to run ya nı-
na dörd nə fər və kil gön dər miş di ki, tə vəq qe 

et sin lər ca maatın ha zır da tə va nə si ol ma dı-
ğın dan ver gi pu lu nu ver mə yə bir, ya ya-

rım il möh lət ve ril sin. Bu da nı şıq dan 
öt rü ca maat məs ci də yı ğıl mış dı. Dər-

hal Qur ban qu lu əh va lat dan müx-
bir olub, əri zə ni şə hə rə apa rıb 
və kil lə rə ver mə yi öh də si nə gö-
tür dü və ha man saat atı na sü var 
olub yol lan dı.

Bir yer də bir ara ba atı nı 
yı xıl mış, ya bir ara ba oxun-
dan və ya da çar xın dan sı-
nan gör səy di, dər hal kö mək 
edər di...

Bə li, ne çə müd dət idi ki, 
Qur ban qu lu su bay idi və heç 
ev lən mək mə sə lə si ni xa tı rı na 
gə tir mə yir di.

Bir gün ana sı na de yir:
- Ana, gəl sən mə ni ev lən dir, 

nə qə dər su bay qa la ca ğam? Şə-
riəti mi zə gə rək əməl edək.
Ana sı xoş nud olur, zi ra nə qə-

dər Qur ban qu lu ya tək lif et miş di sə 
də, rədd ca va bı al mış dı... Ana sı da 

bu əh va la tı Qur ban qu lu nun bi bi si şah 
Zey nə bə xə bər ve rir. Bun lar fı kir lə şib, işi 

bu yer də qo yur lar ki, qon şu kənd dən Fə rəc 
ki şi nin ye tim qı zı nı ona al sın lar. Fə rəc ki şi gil 

ya xın kənd də sa kin idi lər; iki ar vad al mış-
dı ki, on lar dan bi ri gü nü lü yə da vam 

et mə yib, ikin ci ar vad alan dan son-
ra o dün ya ya köç müş dü. O ar-

vad dan iki oğ lan, iki də qız 
qal mış dı. Qız la rın bi ri - ən 

bö yü yü gö zəl de yil di; 
qız həm ço pur, həm də 

bir ayaq dan şi kəst idi.

O idi ki, nə qə dər el çi Fə rəc gi lə gə lir di sə, ha-
mı sı ki çik qı zı se çir di, fə qət Fə rə cin ye ni ar-
va dı bu nu bi lir di ki, ba la ca qı zın “müş tə ri si” 
çox dur, an caq bö yü yü qa baq ca dan baş dan 
ol ma lı dır. El çi lər də bö yü yü is tə mə yir di lər. 
On da da Fə rə cin ar va dı de yir di ki:

- Əgər ba la ca sı nı is tə yir si niz sə, da ya nın, 
göz lə yin, əv vəl cə bö yü yü ve rək, son ra ba la-
ca sı si zin dir.

Bir çox la rı da vaq lən göz lə yir di lər; bi bi 
və ana məs lə hət və məş və rət dən son ra Fə-
rə cin ba la ca qı zı ol ma sa, bö yük qı zı nı al ma-
ğa qə rar ver di lər. Bu ba rə də söz yox idi ki, 
Qur ban qu lu nun rə yi sual olun ma mış dı. Bir 
gün bal dız, gə lin ki tab aç dı rıb, xoş gün se-
çib qon şu kən də yol lan dı lar. Qız lar iki si də 
ev də ha zır idi. Bö yük qız dər hal qo naq la rın 
han sı “qo naq dan” ol du ğu nu du yur, qa çıb 
giz lə nir. Ya zıq qız bi lir di ki, on suz da el çi lər 
onu bə yən mə yə cək lər... Xə mir gəl di yi nə gö-
rə çö rə yi yap maq (bi şir mək) la zım gə lir. Fə-
rə cin ar va dı əziz qo naq la rı tə kid ilə sax la yır 
ki, çö rək bi şi ril sin, tə zə çö rək ye sin lər, son ra 
get sin lər... Qə rəz, Qur ban qu lu nun bi bi si nə 
üçün gəl dik lə ri ni Fə rə cin ar va dı na tək lik də 
bil di rir; Fə rə cin ar va dı bö yü yü nü ver mə yə, 
hər hal da, ra zı ol duq la rı nı mə lum edir. El-
çi lər söz lə şib evə qa yı dır lar. Qur ban qu lu ya 
xə bər ve rir lər ki, ona bir qız al mış lar. Əv vəl-
cə Qur ban qu lu ki mi, ne cə qız ol du ğu nu sual 
et mir.

Bir ne çə gün dən son ra üzük apa rır lar; Fə rə-
cin bö yük qı zı Qur ban qu lu üçün alı nır. Bir ne çə 
vaxt ke çən dən son ra, Qur ban qu lu bi bi sin dən, 
söh bət əs na sın da ad lı sı nın ne cə qız ol du ğu nu 
sual edir. Bi bi si də tə ri fə baş la yır: “Uzun boy lu, 
qa ra saç lı bir ca va nə qız, özü də 19 ya şın da, sən-
dən də bir 8-9 il ba la ca - saç lı-bir çək li qız. Da ha 
sə nə nə la zım dır? Özü də iş ba ca ran, iş li-güc-
lü; sə hər tez dən xə mir yo ğu rub çö rək ya par, 
inək lə ri sa ğar, at la rı yem lər, qo yun la rı gö rər...

Be lə bir qı zı sən da ha ta pa bil məz sən”. Qur-
ban qu lu ra zı olur, am ma ye nə bir gör mək is-
tə yir. On da bi bi si: “Xal qın qı zı nı sə nə ne cə 
gös tə rək?” - de yə məətt  əl qa lır. Qur ban qu lu isə 
de yir ki, mən özüm ge dib ha sar dan, qa pı dan 
ba xa ram, bəl kə gör düm.

İtt  i fa qən Qur ban qu lu nun ba cı sı azar la yır.
Mə lum şey dir ki, kənd də hə kim-dok tor 

zad ta pıl maz. Bir qə dər “tür kə ça rə” edən dən 
son ra, be lə mə lum olur ki, gu ya Qur ban qu-
lu nun ba cı sı qorx muş, ona gö rə bi na qo yu-
lur ki, qı zı K. kən di nə apa rıb çıl daq la sın lar, 
qor xu lu ğu nu gö tür sün lər. Bu kənd də Fə rəc 
olan kənd dir ki, ora da bir köh nə pir var. Bu 
pi rə qorx muş la rı, na xoş la rı gə ti rib nə zir-ni-
yaz edir lər.

Qur ban qu lu nun ba cı sı nı bu kən də gə-
tir mək la zım idi. Bir gün cü mə ax şa mı idi; 
Qur ban qu lu ara ba sı nı qo şub, ana sı nı, ba cı-
sı nı min di rib hə min pir olan kən də yol lan-
dı lar. Fə rəc ki şi nin evi pi rin yo lu üs tün də 
va qe imiş. Qur ban qu lu ara ba nı evin ya-
nın dan sü rən də, ara ba nın üs tün dən boy la-
nıb hə yə tə ba xır və hə yət də bir qız gör cək: 
“Ana, söy lə gö rüm, bu qız dır mı Tü kəz ban 
xa nım?” - de yə sual et dik də, ana sı da boy-
la nıb Fə rə cin ba la ca qı zı nı ta nı yır sa da, an-
caq oğ lu na de yir ki, “o qız sə nin ad lın dır”. 
Bu nu eşit cək Qur ban qu lu şad olur ki, al dı ğı 
qız gö zəl imiş. Ya zıq nə bil sin ki, gör dü yü 
qız onun ad lı sı de yil miş... Pir dən qa yı dan-
dan son ra Qur ban qu lu nun da ba cı sı sa ğal-
ma ğa baş la yır. Bir az müd dət ke çən dən son-
ra gəz mə yə baş la yır. Bu hin də Qur ban qu lu 
ana sı na xə bər ve rir ki, ar tıq göz lə mək müm-
kün de yil dir, in di bu saat ev lə nə cək dir. Nə 
qə dər bu na tə kid olur lar ki, to yu yay da et-
mək mü na sib dir, gu ya toy da qo naq la rı cəm 
edib pul yığ maq müm kün olar, Qur ban qu-
lu ra zı ol mur. Aş kar de yir ki, mən pul lu toy 
et mə yə cə yəm, ona gö rə də ya ya sax la ma ğa 
eh ti yac yox dur...

Bir ay bu əh va lat dan son ra toy edib Fə rə-
cin bö yük qı zı Tü kəz ban xa nı mı Qur ban qu lu 
üçün gə ti rir lər. Əh va la tın ləz zət li ye ri bu ra 
imiş. Zi faf ota ğın da tə zə gə li ni gör cək Qur-
ban qu lu təəc cüb edib da la çə ki lir: “Bu mu dur 
mə nim üçün al dıq la rı qız?!”  Hal bu ki, bir-iki 
ay bun dan əq dəm ba cı sı nı pi rə apa ran da 
gör dü yü qız ilə bu nun heç ox şa yı şı yox dur, 
fi k ri lə: “Vay, mə nim evi mi yı xan, evin yı xıl-
sın!” - de yib otaq dan ba yı ra çı xır və ana sı ilə, 
bi bi si ilə da va ya baş la yır:

- Siz mə nə bir gö zəl qız al mış dı nız, bu qı-
zın ki, bir gö zəl li yi yox dur, siz mə nim evi mi 
yıx dı nız! - de yə şi ka yət edib ağ la yır.

Bu hal da Qur ban qu lu nun ba cı sı, otaq da 
tək qal mış tə zə gə li nin ya nı na ge dib, be lə bir 
mən zə rə gö rür: ota ğın bir kün cün də gə lin 
diz lə ri ni qu cub ağ la yır.

- Ba lam, nə üçün sən ağ la yır san, gə li ni-
miz? Qız ca vab ver mir, bir də sual et dik də, 
gə lin:

- Mə ni bu ki şi yə ve rib lər miş, mən heç bu-
na get mək is tə mi rəm, heç xo şu ma gəl mir! - 
de yə ağ la maq da da vam edir.

Tə zə gə li nin bə yi bə yən mə yib ağ la ma sın-
dan bə yi xə bər dar edir lər. Qur ban qu lu bir 
çox fi  kir dən son ra:

- Fə lək ya za nı biz poz ma ya ca ğıq ki: qis-
mət be lə imiş! - de yə ota ğa da xil olub, gə-
li nin əlin dən tu tub de yir: - Ba lam, nə sən 
ağ la, nə mən ağ la yım, bi zim qis mə ti miz 
be lə imiş. Sən də, mən də, iki miz də bir 
dər də, bir qə mə müb tə la ol mu şuq, qoy bi-
zi ev lən di rən lər şad ol sun lar. İki mi zin qə-
mi bir dir.

Əh va lat bu ye rə çat dıq da ki şi da yan dı. Bir 
az dan son ra ahəs tə səs lə:

- Hə, Qur ban qu lu be lə ev lən di, - de yib qəl-
ya nı nı kök et mə yə baş la dı.

Uşaq lar yu xu ilə mü ba ri zə edir di lər. Da yı 
da ya nan dan son ra xa muş luq ol du. Bir kəs 
bir söz de mə yə san ki cü rət et mə yir di.

- Gö rü rəm uşaq la rın yu xu su gə lir. Uşaq-
lar, ya tı nız, sa bah ge cə siz də yəm, ye nə da-
nı şa rıq, - de yə ki şi qal xıb qəl ya nı çək mə yə 
ba yı ra çıx dı. Və ba yır dan: - So yuq da ha da 
şid dət edir, alə mi qar bü rü yüb, bi zim xə bə-
ri miz yox. - de di.

Uşaq lar ya ta caq la rı na gir di lər, bir saat dan 
son ra ta mam ev yu xu ya qərq ol du.
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Qı şın so yuq lu ge cə lə rin dən bi ri idi. Bir az 

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 Ta ğı Şah ba zi nin   
(Si murğ) “İki qəm” 
he ka yə si ilə mis si ya-
mı zı davam etdiririk.

(he ka yə)

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 

Qı şın so yuq lu ge cə lə rin dən bi ri idi. Bir az Qı şın so yuq lu ge cə lə rin dən bi ri idi. Bir az 

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 Ta ğı Şah ba zi nin   
(Si murğ) “İki qəm” 
he ka yə si ilə mis si ya-

Bir gün ca maat şə hə rə - qu ber na to run ya nı-
na dörd nə fər və kil gön dər miş di ki, tə vəq qe 

et sin lər ca maatın ha zır da tə va nə si ol ma dı-
ğın dan ver gi pu lu nu ver mə yə bir, ya ya-

rım il möh lət ve ril sin. Bu da nı şıq dan 
öt rü ca maat məs ci də yı ğıl mış dı. Dər-

hal Qur ban qu lu əh va lat dan müx-
bir olub, əri zə ni şə hə rə apa rıb 
və kil lə rə ver mə yi öh də si nə gö-
tür dü və ha man saat atı na sü var 
olub yol lan dı.

Bir yer də bir ara ba atı nı 
yı xıl mış, ya bir ara ba oxun-
dan və ya da çar xın dan sı-
nan gör səy di, dər hal kö mək 

Bə li, ne çə müd dət idi ki, 
Qur ban qu lu su bay idi və heç 
ev lən mək mə sə lə si ni xa tı rı na 
gə tir mə yir di.

Bir gün ana sı na de yir:
- Ana, gəl sən mə ni ev lən dir, 

nə qə dər su bay qa la ca ğam? Şə-
riəti mi zə gə rək əməl edək.
Ana sı xoş nud olur, zi ra nə qə-

dər Qur ban qu lu ya tək lif et miş di sə 
də, rədd ca va bı al mış dı... Ana sı da 

bu əh va la tı Qur ban qu lu nun bi bi si şah 
Zey nə bə xə bər ve rir. Bun lar fı kir lə şib, işi 

bu yer də qo yur lar ki, qon şu kənd dən Fə rəc 
ki şi nin ye tim qı zı nı ona al sın lar. Fə rəc ki şi gil 

ya xın kənd də sa kin idi lər; iki ar vad al mış-
dı ki, on lar dan bi ri gü nü lü yə da vam 

et mə yib, ikin ci ar vad alan dan son-
ra o dün ya ya köç müş dü. O ar-

vad dan iki oğ lan, iki də qız 
qal mış dı. Qız la rın bi ri - ən 

bö yü yü gö zəl de yil di; 
qız həm ço pur, həm də 

Bir gün ca maat şə hə rə - qu ber na to run ya nı-
na dörd nə fər və kil gön dər miş di ki, tə vəq qe 

et sin lər ca maatın ha zır da tə va nə si ol ma dı-
ğın dan ver gi pu lu nu ver mə yə bir, ya ya-

rım il möh lət ve ril sin. Bu da nı şıq dan 
öt rü ca maat məs ci də yı ğıl mış dı. Dər-

hal Qur ban qu lu əh va lat dan müx-
bir olub, əri zə ni şə hə rə apa rıb 
və kil lə rə ver mə yi öh də si nə gö-
tür dü və ha man saat atı na sü var 
olub yol lan dı.

Bir yer də bir ara ba atı nı 
yı xıl mış, ya bir ara ba oxun-
dan və ya da çar xın dan sı-
nan gör səy di, dər hal kö mək 
edər di...

Bə li, ne çə müd dət idi ki, 
Qur ban qu lu su bay idi və heç 
ev lən mək mə sə lə si ni xa tı rı na 
gə tir mə yir di.

Bir gün ana sı na de yir:
- Ana, gəl sən mə ni ev lən dir, 

nə qə dər su bay qa la ca ğam? Şə-
riəti mi zə gə rək əməl edək.
Ana sı xoş nud olur, zi ra nə qə-

dər Qur ban qu lu ya tək lif et miş di sə 
də, rədd ca va bı al mış dı... Ana sı da 

bu əh va la tı Qur ban qu lu nun bi bi si şah 
Zey nə bə xə bər ve rir. Bun lar fı kir lə şib, işi 

bu yer də qo yur lar ki, qon şu kənd dən Fə rəc 
ki şi nin ye tim qı zı nı ona al sın lar. Fə rəc ki şi gil 

ya xın kənd də sa kin idi lər; iki ar vad al mış-
dı ki, on lar dan bi ri gü nü lü yə da vam 

et mə yib, ikin ci ar vad alan dan son-
ra o dün ya ya köç müş dü. O ar-

vad dan iki oğ lan, iki də qız 
qal mış dı. Qız la rın bi ri - ən 

bö yü yü gö zəl de yil di; 
qız həm ço pur, həm də 

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 lə rin-

(he ka yə)

bir ayaq dan şi kəst idi.

(he ka yə)

bir ayaq dan şi kəst idi.bir ayaq dan şi kəst idi.bir ayaq dan şi kəst idi.

İki qəm

bu əh va la tı Qur ban qu lu nun bi bi si şah 
Zey nə bə xə bər ve rir. Bun lar fı kir lə şib, işi 

bu yer də qo yur lar ki, qon şu kənd dən Fə rəc 
ki şi nin ye tim qı zı nı ona al sın lar. Fə rəc ki şi gil 

ya xın kənd də sa kin idi lər; iki ar vad al mış-

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 

İki qəmİki qəmİki qəmİki qəmİki qəmİki qəmİki qəmİki qəm

bu yer də qo yur lar ki, qon şu kənd dən Fə rəc 
ki şi nin ye tim qı zı nı ona al sın lar. Fə rəc ki şi gil 

İki qəmİki qəmİki qəmİki qəm
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1874-cü il də N.Və zi rov gim-
na zi ya nı bi ti rib təh si li ni da vam 
et dir mək üçün Ru si ya ya ge dib. 
Mosk va da kı Pet rovs ki-Ra zu movs-
ki adı na Me şə və Tə biət şü nas lıq 
Aka de mi ya sı nın me şə çi lik şö bə-
si nə da xil olub. Bu ra da gör kəm-
li rus ali mi K.A.Ti mir ya zev dən 
dərs alıb, tə biət elm lə ri ni öy rə nib, 
me şə çi lik ix ti sa sı na də rin dən yi-
yə lə nib.1878- ci il də aka de mi ya nı 
mü va fi q ix ti sas üz rə bi ti rə rək tə yi-
nat la Qaf qa za gön də ri lib. O, Gən-
cə qu ber ni ya sı nın Tər tər na hi yə si-
nə üçün cü də rə cə li me şə bə yi tə yin 
olu nub, 1880-ci ilin iyul ayı na qə-
dər bu ra da ça lı şıb. Son ra onun və-
zi fə si ni bö yü düb lər: N.B.Və zi rov 
yük sək də rə cə li me şə bə yi ki mi 
İrə van qu ber ni ya sı nın Di li can na-
hi yə si nə me şə bə yi tə yin olu nub. 
1887-ci il də ye ni dən iş ye ri ni Ye-
li za vet pol qu ber ni ya sı na də yi şib. 
İx ti sa sı üz rə ça lış dı ğı müd dət də 
Azər bay can me şə lə ri nə aid el mi-
təd qi qat iş lə ri apa rıb. Qa zan dı ğı 
el mi bi lik lə rə və əl də et di yi prak-
ti ki nə ti cə lə rə əsas la na raq, mü va-
fi q el mi əsər lər və dərs lik lər ya zıb. 
O, da ha çox me şə çi lik sa hə sin də 
fəaliy yət gös tə rib. 

Qeyd et mək la zım dır ki, 
N.B.Və zi ro va qə dər Azər bay can 
me şə lə ri əsas lı şə kil də öy rə nil-
mə yib. Apar dı ğı mü şa hi də və 
təd qi qat lar ona el mi ümu mi ləş-
dir mə üçün ki fa yət qə dər ma te-
rial ve rib. Be lə lik lə o, Azər bay-
can me şə lə ri haq qın da kı el mi 
mü la hi zə lə ri ni əks et di rən mə-
sə lə lə ri “Pa lıd” ad lı el mi-biolo ji 
əsə rin də şərh edib. 72 və rəq dən 
iba rət olan bu əsər AMEA-nın 
M.Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns-
ti tu tun da sax la nı lır. 2013-cü il də 
ərəb əlifb  a sın dan trans fo ne li te ra-
si ya ilə ha zır la na raq (nəş rə ha zır-
la yan və ön sö zün müəl li fi  fi  lo lo-
gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Meh ri 
Məm mə do va) ki tab şək lin də çap 
edi lib. Ye ri gəl miş kən, ki tab da 
mə qa lə lə rin ya zı di li ol du ğu ki-
mi sax la nı lıb. Bu, onu an la ma ğa 
çə tin lik tö rət mir. Bəl kə də hə min 
sə bəb dən tər tib çi, müəl li fi n di li ni 
sax la yıb, tə biili yi ni və şi rin li yi ni 
ol du ğu ki mi təq dim et mə yi la-
zım bi lib.

110 sə hi fə dən iba rət olan hə min 
əsər də öl kə mi zin me şə lə rin də bi-
tən bit ki lə rin növ tər ki bi, me şə-
lə ri miz də ge niş ya yı lan və ya az 
tə sa düf olu nan pa lıd, fi s tıq, to za-
ğa cı, qı zı la ğac, qo vaq, ağ ca qa yın, 
cö kə, şam, kük nar və s. ağac la rın 

biolo ji xü su siy yət lə ri, qu ru lu-
şu, sü ni me şə lə rin sa lın ma sı, 
me şə bit ki lə ri nin ço xal ma 
üsul la rı, me şə nin ət raf 
mü hit lə qar şı lıq lı əla qə si, 
tə sər rü fat, eko lo ji və iq ti-
sa di əhə miy yə ti haq qın-
da mə lu mat ve ri lib. 

Azər bay can tə biət elm lə ri ta ri-
xin də bit ki lə rə el mi cə hət dən ya-
naş ma, on la rın el mi qay da da ad-
lan dı rıl ma sı ilk də fə N.B.Və zi rov 
tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lib. O, haq-
qın da bəhs et di yi me şə ağac la rı nın 
azər bay can ca ad la rı nın ya nın da 
rus ca və la tın ca (bə zi lə ri ni yal nız 
la tın ca) ad la rı nı da qeyd edib.

N.B.Və zi rov bit ki lə rin ya şa yış uğ-
run da mü ba ri zə sin də can sız mü hit 
amil lə ri nin, o cüm lə dən işıq və tor-
pa ğın ro lu nu xü su si qeyd edir. Han-
sı bit ki mün bit tor paq da və yax şı 
işıq la nan yer də bi tib sə, o da ha yax şı 
in ki şaf edir, əks hal da əl ve riş siz mü-
hit də bi tən ağac lar ya şa yış uğ run da 
mü ba ri zə də dö zə bil mə yib məhv 
olur. “Bi ri uca qal xıb, bi ri boy da ge-
ri qa lıb; ge ri qa lan la rı uca qal xan lar 
işıq dan məh rum edib lər. Ona gö rə 
də on la rın əmə lə gəl mə si çə tin lə şib, 
ömür lə ri gə lə cək də xa rab la şıb. Yar-
paq la zı mi qə dər tə am ve rə bil mə yib, 
ona gö rə də be lə ağac la rın kök lə ri 
də zəifl  ə yib. Bu ra da ağac lar ara sın-
da mü ba ri zə baş la yır - tor paq təamı 
üs tün də. Be lə ağac la rın axı rı tə ləf ol-
maq dır.” N.B.Və zi rov doğ ru ola raq 
gös tə rir ki, qrup ha lın da ya şa yan bit-
ki lər dən han sı qüv vət li dir sə, de mə li 
o, Gü nəş işı ğı ilə yax şı tə min olu nub, 
ona gö rə də yax şı in ki şaf edə bi lib. 
Be lə bit ki lə rin kö kü də ri nə ge dir, su 
və su da həll ol muş mi ne ral mad də-
lər lə bol tə min olu nur. O, me şə bit ki-
lə ri nin ya rus lar la yer ləş mə sə bə bi ni 
el mi cə hət dən düz gün şərh edib.

O, bu ra da ağac la rın işı ğa nis-
bə ti nin əsas rol oy na dı ğı nı qeyd 
edir. Bit ki lə ri işıq se vən və köl gə-
yə da vam lı ol maq la iki ye rə bö lür: 
“Ağac la rın işı ğa nis bə ti iki cür dür: 
Bi ri si işıq se vən, di gə ri işıq sız lı ğa 
da vam edən. O ağac la rın ki, çiq-
qə si (qol-bu da ğı) qa lın dır, mə lum 
olur ki, az işı ğa möh tac dır, ona gö-
rə o ağac lar köl gə yə da vam edən 
ağac lar dır. Nə qə dər ki, ağac la rın 
ciq qə si sey rək dir, o ağac lar işı ğa 
ar tıq möh tac dır, yə ni işıq se vən 
ağac dır”. N.B.Və zi rov apar dı-
ğı mü şa hi də lə rə əsa sən kük na rın 
köl gə yə da vam lı, şam ağa cı nın isə 
işıq se vən bit ki ol du ğu nu bil di rir. 
O, əsə rin də pro fes sor Turs ki nin 
bu sa hə də təc rü bə lər apar dı ğı nı və 
işıq se vən ağac la rın xro no lo ji sı ra-
sı nı tər tib et di yi ni də qeyd edir.

Bit ki lə ri su ya olan mü na si bə ti nə 
gö rə üç ye rə bö lür: “bi ri qu ru luq 
se vən”, yə ni ksi ro fi t lər (qu raq lı ğa 
uy ğun la şan). “Bi ri rü tu bət se vən”, 
yə ni hid ro fi t lər (su da ya şa yan). 
Üçün cü sü, “mi ya nə.” Ksi ro fi t lə hid-
ro fi t ara sın da qa lan – me zo fi t (mü-
la yim iq li mi xoş la yan). N.B.Və zi rov 
su ya tə lə ba tı na gö rə bə zi ağac la rın 
ar dı cıl lıq sı ra sı nı da əsər də gös tə rib.

Əsər də tor pa ğa eh ti ya cı na gö rə 
ağac la rı iki ye rə bö lür: qi da lı tor pa-
ğa tə ləb kar və tor pa ğa da ha ar tıq 
tə ləb kar olan lar. O, hər bi ri nə aid 
mi sal lar gə ti rir. Onun fi k rin cə qüv-
vət siz tor paq da kök lə ri nin sa çaq la-
rı çox olan bit ki lər in ki şaf edə bi lər.

Ən yax şı tor-
paq isə yum-
şaq və də-
rin qi da lı 
tor  paq dır . 
N.B.Və zi rov 
məh sul dar-
lı ğı na gö rə 
t o r  p a q  l a  r ı 

tip lə rə ayı rır: 
me şə tor pa ğı, 

qum lu tor paq, 
gil li tor paq, su-

gil li tor paq, ki rəc-
li-mər gəl li tor paq, 
çü rün tü tor paq. 
Tor pa ğı rü tu bət-

li li yi nə gö rə isə 
qu ru (əl də 

bərk sı xan da 
da ğı lır ), 

tər (ələ alıb sı xan da ya pı şır) və yaş 
(əl də sı xan da su tö kü lür) ad la nan 
üç qis mə ayı rır.

O, me şə çi lik lə bağ lı mü la hi zə-
lə ri ni “Me şə nin hə yat qüv və si”, 
“Me şə lə rin bu cür ol ma maq la rı nın 
sə bə bi”, “Me şə də ic ti mailə rin bir-bi-
ri nə tə si ri”, “Ağac la rın işı ğa nis bə ti”, 
“Ağac la rın is ti li yə nis bə ti”, “Ağac-
la rın tor paq da mə də ni mad də lə rə 
nis bə ti”, “Cins bə cins ağac la rın rü-
tu bə tə nis bə ti”, “Ağac la rın tor pa ğa 
eh ti ya cı”, “Ağac la rın cəld bö yük lən-
mə si”, “Ağac la rın tö rə mə si”, “Tor-
pa ğın rü tu bət li ol ma sı na me şə nin 
tə si ri”, “Me şə lə rin cür bə cür tə ləb lə-
ri” və s. möv zu lar üz rə ve rib.

Yer qu ru lu şu və me liora si ya tex-
ni ku mu nun me şə çi lik sa hə si nin I 
kurs tə lə bə lə ri üçün tər tib et di yi “İş 
pla nı” me şə tak ti ka sı (odun caq lı 
ağac la rın miq da rı nın tə yin edil mə-
si), yay prak tik işi nin apa rıl ma sı, 
prak ti ka ki mi bi ril lik və alt mı şil-
lik ağac la rın sa hə si nin, öl çü sü nün 
tə yin edil mə si və me şə çi li yə aid 
di gər mə sə lə lə rin öy rə nil mə si haq-
qın da dır. Onun tər tib et di yi plan 
əsa sın da can lı və çü rü müş ağac la-
rın bö yü mə si, yaş və xü su siy yət-
lə ri nin öy rə nil mə si, me şə tor pa ğı-
nın də rin li yi, rü tu bət li li yi əsa sın da 
ağac la rın tə yin edil mə si, ağac la rın 
köl gə yə da vam lı lı ğı nın tə yi ni və 
on la rın təs vi ri də müm kün dür. 
“Pa lıd” el mi əsə ri Azər bay can da 
me şə çi li yin in ki şa fı üçün çox də-
yər lə rə ma lik dir.

1890- cı il lə rin əv vəl lə rin dən 
baş la ya raq, Ru si ya da in qi la bi –
a zad lıq hə rə ka tı nın yük sə li şi ilə 
əla qə dar Pet rovs ki-Ra zu movs-
ki adı na Aka de mi ya nın mə zun-
la rı nı tə qib et mə yə baş la yır lar. 
Bu nun la əla qə dar N.B.Və zi ro vu 
da si ya si eti bar sız lıq da gü nah-
lan dı rıb me şə bə yi və zi fə sin dən 
kə nar laş dı rır lar. Bun dan son ra 
o, ix ti sa sı na uy ğun ol ma yan sa-
hə lər də ça lı şır. Bə dii ya ra dı cı lıq 
sa hə sin də ki fəaliy yə ti ni da vam 
et di rə rək, bir-bi rin dən ma raq lı 
əsər lər ya zır.

N.B.Və zi rov 1903- cü il də Ba-
kı şə hər maarif şö bə si rəisi nin 
müavi ni tə yin edi lir və keç miş 
müəl li mi Hə sən bəy Zər da bi ilə 
bir lik də doğ ma xal qı nın maarif-
lən mə si üçün ye ni mək təb lə-
rin, müx tə lif tər bi yə ocaq la rı nın 
açıl ma sı işin də ya xın dan iş ti rak 
edir. 28 Ap rel is ti la sın dan son ra 
N.B.Və zi rov Ba kı Kənd Tə sər rü-
fa tı Tex ni ku mun da müəl lim və-
zi fə sin də ça lı şır. O, tə lə bə lə ri ni 
Azər bay ca nın müx tə lif ra yon la rı-
na apa rır, me şə çi lik sa hə sin də təc-
rü bə məş ğə lə lə ri nə rəh bər lik edir, 
me şə çi li yə aid təd ris proq ram la rı, 
me to dik gös tə riş lər və dərs lik lər 
ha zır la yır.

Qeyd et mək la zım dır ki, 1905-
ci il in qi la bı N.B.Və zi ro vun ədə-
bi -ic ti mai fəaliy yə ti nin ge niş lən-
mə si üçün mün bit zə min ya ra dır. 
Maarif pər vər ədib bir tə rəf dən 
Ba kı da çı xan qə zet lər də (“Hə yat”, 
“İr şad”, “Tə zə hə yat”, “Açıq söz” 
və s.) “Dər viş” im za sı ilə “Ba la ca 
mü tə fər rə qə lər” baş lı ğı al tın da 
fel ye ton lar ya zır, di gər tə rəf dən 
dram dər nək lə ri nə rəh bər lik edir, 
Azər bay can da teatr sə nə ti nin in-
ki şa fı, akt yor nəs li nin ye tiş mə si 
üçün yo rul ma dan fəaliy yət gös-
tə rir di. 

1913-cü il no yabr ayı nın 15-də 
“Şə fa” Maarif Cə miy yə ti Nə cəf 
bəy Və zi ro vun ədə bi fəaliy yə ti nin 
40 il li yi mü na si bə ti ilə tən tə nə li 
yu bi ley ge cə si ke çi rir. Ge cə bö-
yük bir mə də ni bay ra ma çev ri lir. 
Qə zet lər ya zı çı nın hə yat və fəaliy-
yə tin dən bəhs edən mə qa lə-oçerk, 
mə lu mat dərc edir lər. Azər bay ca-
nın gör kəm li zi ya lı la rı yu bil ya ra 
mək tub, te leq ram gön də rib, onu 
bu yu bi le yə la yiq ya zı çı, möh-
tə rəm ədib, qüd rət li və tən daş, 
müəl lim və tər bi yə çi, xal qın fə da-
kar oğ lu ki mi qiy mət lən di rir lər. 
Xal qın eh ti ra mı N.B.Və zi ro vun 
ya ra dı cı lıq il ha mı nı, iş lə mək hə-
və si ni da ha da coş dur muş, ədib 
həm ic ti mai hə yat da, həm də bə-
dii ya ra dı cı lıq sa hə sin də xey li 
fəal laş mış dı.

Nə cəf Bəy Və zi rov se vim li pe şə-
si ni ye ri nə ye ti rər kən, 1926-cı ilin 
ya yın da növ bə ti də fə me şə çi lik 
üz rə təc rü bə məş ğə lə lə ri apar maq 
üçün tə lə bə lər lə bir lik də Şa ma xı-
ya – Çu xur yur da ge dib və ora da, 
iyul ayı nın 13- də ürək xəs tə li yin-
dən və fat edib.

Qeyd edək ki, in di yə dək ya zı-
çı-dend ro lo qun əsər lə ri də fə lər-
lə küt lə vi ti raj la çap edi lib, dram 
əsər lə ri səh nə ləş di ri lib, haq qın da 
çox lu mə qa lə lər ya zı lıb, ya ra dı cı-
lı ğı ba rə də H.Fər zə li bə yov, F.Qa-
sım za də, D.Əli ye va, K.Məm mə-
dov, H.Əfə ni yev və b. tə rə fi n dən 
el mi əsər lər, mo noq ra fi  ya lar iş lə-
nib.

Yu sif Dİ Rİ Lİ (Mah mu dov)

1874-cü il də N.Və zi rov gim- biolo ji xü su siy yət lə ri, qu ru lu-

Azər bay can ədə biy ya tın da de yil, tə biət şü nas lıq sa hə sin-
də də özü nə əbə diy yət qa zan mış si ma lar dan bi ri də Nə-
cəf Bəy Və zi rov dur. “Mü si bə ti-Fəx rəd din” fa ciəsi ilə or ta 
nəs lin yad da şın da özü nə möh kəm yer et miş Və zi ro vun 

ya ra dı cı lı ğı XIX əs rin so nu XX əs rin əv vəl lə ri nə tə sa düf edir. 
1854-cü il də Şu şa şə hə rin də do ğu lan ya zı çı nın hə ya tı tə bə dül-
lat lar içə ri sin də ke çib, ata sı Fə tə li bəy xəs tə ol du ğun dan ailə-
nin çə tin li yi ana sı Mi na xa nı mın üzə ri nə dü şüb. Tə biət cə sa kit 
və qa ra din məz, bə dən cə zəif və xəs tə olan Nə cəf bəy, yal nız on 
iki ya şın da mək tə bə ge də bi lib, tez bir za man da oxu yub- yaz ma-
ğı öy rə nib. Son ra kı təh sil il lə rin də mək təb də ki öz ba şı na lıq lar 
(müəl lim lə rin şa gird lər lə ko bud rəf ta rı və s.) onu bu ra dan qaç-
ma ğa məc bur edib. O, 1868-ci il də Şu şa dan Ba kı ya gə lib, real 
gim na zi ya nın ikin ci sin fi nə da xil olub. Öz ba ca rı ğı və bi li yi ilə 
tez lik lə müəl lim lə rin rəğ bə ti ni qa za nan Nə cəf bəy gim na zi ya-
nın so nun cu sin fin də oxu yar kən ar tıq əla çı şa gird ki mi ta nı nıb. 
Bu ra da Hə sən bəy Zər da bi dən dərs alıb, müəl li mi nin fi kir lə ri 
onun in ki şa fı na güc lü tə sir gös tə rib. Zər da bi nin məs lə hə ti ilə 
N. Və zi rov tə biət elm lə ri nə xü su si ma raq gös tə rib, rus klas sik 
ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni mü ta liə edə rək mü tə rəq qı ide ya lar la ta-
nış olub. Ya zı çı nın teatr la ta nış lı ğı da bu za man baş la nıb. O 
ya zır: “1873-cü il də al tın cı klas da oxu du ğum hal da bi rin ci də fə 
rus teat rı na get dim. Bu ge cə mə nə nə ha yət də rə cə də tə sir elə-
di. Onun ne cə bir şey ol du ğu nu ba şa düş düm”.
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(müəl lim lə rin şa gird lər lə ko bud rəf ta rı və s.) onu bu ra dan qaç-
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tez lik lə müəl lim lə rin rəğ bə ti ni qa za nan Nə cəf bəy gim na zi ya-
nın so nun cu sin fin də oxu yar kən ar tıq əla çı şa gird ki mi ta nı nıb. 
Bu ra da Hə sən bəy Zər da bi dən dərs alıb, müəl li mi nin fi kir lə ri 
onun in ki şa fı na güc lü tə sir gös tə rib. Zər da bi nin məs lə hə ti ilə 
N. Və zi rov tə biət elm lə ri nə xü su si ma raq gös tə rib, rus klas sik 

biolo ji xü su siy yət lə ri, qu ru lu-
şu, sü ni me şə lə rin sa lın ma sı, 
me şə bit ki lə ri nin ço xal ma 

biolo ji xü su siy yət lə ri, qu ru lu-

ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni mü ta liə edə rək mü tə rəq qı ide ya lar la ta-
nış olub. Ya zı çı nın teatr la ta nış lı ğı da bu za man baş la nıb. O 
ya zır: “1873-cü il də al tın cı klas da oxu du ğum hal da bi rin ci də fə 
rus teat rı na get dim. Bu ge cə mə nə nə ha yət də rə cə də tə sir elə-

biolo ji xü su siy yət lə ri, qu ru lu-
şu, sü ni me şə lə rin sa lın ma sı, 

Ən yax şı tor-
paq isə yum-
şaq və də-
rin qi da lı 
tor  paq dır . 
N.B.Və zi rov 
məh sul dar-
lı ğı na gö rə 
t o r  p a q  l a  r ı 

tip lə rə ayı rır: 
me şə tor pa ğı, 

qum lu tor paq, 
gil li tor paq, su-

gil li tor paq, ki rəc-
li-mər gəl li tor paq, 
çü rün tü tor paq. 
Tor pa ğı rü tu bət-

li li yi nə gö rə isə 
qu ru (əl də 

bərk sı xan da 
da ğı lır ), 

biolo ji xü su siy yət lə ri, qu ru lu-
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və qa ra din məz, bə dən cə zəif və xəs tə olan Nə cəf bəy, yal nız on 
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(müəl lim lə rin şa gird lər lə ko bud rəf ta rı və s.) onu bu ra dan qaç-
ma ğa məc bur edib. O, 1868-ci il də Şu şa dan Ba kı ya gə lib, real 
gim na zi ya nın ikin ci sin fi nə da xil olub. Öz ba ca rı ğı və bi li yi ilə 
tez lik lə müəl lim lə rin rəğ bə ti ni qa za nan Nə cəf bəy gim na zi ya-
nın so nun cu sin fin də oxu yar kən ar tıq əla çı şa gird ki mi ta nı nıb. 
Bu ra da Hə sən bəy Zər da bi dən dərs alıb, müəl li mi nin fi kir lə ri 
onun in ki şa fı na güc lü tə sir gös tə rib. Zər da bi nin məs lə hə ti ilə 
N. Və zi rov tə biət elm lə ri nə xü su si ma raq gös tə rib, rus klas sik 
ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni mü ta liə edə rək mü tə rəq qı ide ya lar la ta-
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da mə lu mat ve ri lib. 

Azər bay can tə biət elm lə ri ta ri- O, bu ra da ağac la rın işı ğa nis- tər (ələ alıb sı xan da ya pı şır) və yaş 

Nəcəf bəy Vəzirov 
təbiətşünas kimi
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Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ
(Əv və li ötən sa yları mız da)

On be şin ci bab şiş lər 
haq qın da dır.

Şiş lər 3 növ olur:
Bi rin ci, ət li şiş dir ki, da mar lar dan 

ke çən qan la bəl ğə min bir ləş mə si 
nə ti cə sin də əmə lə gə lir.

İkin ci yel li şiş dir. Bu şi şin ya ran ma 
sə bə bi ba ğır saq lar da yı ğı lan yel dir.

Üçün cü, tu lu ğa bən zə yən şiş dir ki, 
qa rın na hi yə sin də yı ğı lan du ru mad-
də lər onun ya ran ma sı na sə bəb olur.

Həm du ru mad də lər, həm də ba-
ğır saq lar da kı yel həz min po zul ma-
sı nə ti cə sin də mey da na çı xır.

Yel li şiş za ma nı su sa ma hal la rı 
baş qal dı rır ki, bu da qa ra ci yə rin 
zəifl  i yi nə də la lət edir.

Zəifl  ik üzün dən qa ra ci yə rə yı ğıl-
mış su dəf olun mur və üzv lə rə ötü-
rül mür. Nə ti cə də bə dən də qu ru luq 
əmə lə gə lir.

Ötü rül mə yən su qa ra ci yər də yı-
ğı lıb qa lır və qa ra ci yə ri so yu dur.

Sü zü lən su isə qa rın na hi yə sin də yı-
ğı lır və ba ğır saq la rın mə za cı po zu lur.

Bu haq da “Zə xi re” ki ta bın da 
bəhs olu nub.

Tu lu ğa bən zə yən şiş qa ra ci yə rin 
is ti li yi sə bə bin dən tö rə yir.

Qa ra ci yər də yı ğıl mış rü tu bət 
işi nir və tez-tez mış, si di yə get mə, 
həd siz tər lə mə, qa nax ma, ço xa lan 
ay ba şı ki mi hal lar mey da na çı xır.

Nə ti cə də qu ru luq ya ra nır, tə bii 
hə ra rət dü şür, qa ra ci yər zəifl  ə yir 
və tu lu ğa bən zə yən şiş əmə lə gə lir.

Tu lu ğa bən zə yən şi şin əla mət lə ri 
odur ki, qa rın da ağır lıq hiss olun-
sun və o, su ilə dol du rul muş tu lu ğa 
ox şa sın.

Yel li şi şin əla mət lə ri gö bə yin qa-
ba rıb çıx ma sı, qa rın da aza cıq ağır-
lıq his si nin ol ma sı və qa rı nın ha va 
ilə do lu tu lu ğa bən zə mə si dir. Əl 
vur duq da on dan qa val sə si gə lir.

Ət li şiş lər bə dən üzv lə rin də (bə dən-
də) əmə lə gə lir. Bar maq la bas dıq da 
ağ rı ol mur, şiş içə ri gi rir və onun izi 
bir müd dət qa lır. Be lə şiş lə rin rən gi 
də yiş mir və on lar yum şaq olur.

Tu lu ğa bən zə yən şi şin ən yax şı 
əla cı ac qal maq dır. Bun dan baş qa 
xəs tə yə kit rə su yu ve rər lər və 2-3 
gün dən bir onu qus du rar lar.

Be lə xəs tə lər hər sə hər çox da çə tin 
ol ma yan hə rə kət lər et mə li, qu ru (bu-
xar sız) ha mam da tər lə mə li, is ti qum da 
otur ma lı, si dik gə ti rən dər man lar iç mə-
li, də niz su yu, kü kürd lü su və zağ su-
yun da otur ma lı və aqa rik gö bə lə yi nin 
dər ma nı va si tə si ilə sif raq et mə li dir lər.

Hə min dər ma nı ha zır la maq üçün 10 
dir həm aqa rik gö bə lə yi nə 2 dir həm rə-
vənd kö kü nün şi rə si ni qa tır və hər sə-
hər 1 dir həm ol maq la xəs tə yə ve rir lər.

İs hal hal la rı yer alar sa, xəs tə yə 
ərəb də və si nin sü dü nə az miq dar-
da si dik qa tıb ver mək məs lə hət dir.

Ərəb də və si ol ma sa, kə rə viz to-
xu mu və ci rə qa ta raq, ar pa unun-
dan xə mir dü zəl dib adi də və yə ve-
rir lər ki, sü dü yax şı ol sun.

Bu xəs tə li yə dü çar ol muş xəs tə lə-
rin çö rə yi ni bi şi rən də kə rə viz to xu-
mu, ci rə to xu mu, kont zi rə si nin to xu-
mu nu qa tır və hər gün bu çö rək dən 
no xud şor ba sı na qa tıb ve rir lər.

Bun dan baş qa, ba dam ya ğı, püs-
tə ya ğı, çiy və biş miş turp da be lə 
xəs tə lə rə xe yir dir.

Xəs tə ət siz ke çi nə bil mə sə, ona qır-
qo vul və ya kək lik əti ni no xud şor ba-
sın da bi şi rib ver mək məs lə hət dir.

Be lə xəs tə lər iç dik lə ri su ya bir az şə-
rab və ya nar şi rə si qa rış dır ma lı dır lar.

Qız dır ma ol ma dı ğı təq dir də, hər 
sə hər turp yar pa ğı nın su yu na kə rə viz 
yar pa ğı və kas nı yar pa ğı əla və edib 
qay na dır, kə fi  ni yı ğıb sü zür və üzə-
ri nə şə kər əla və edib xəs tə yə ve rir lər.

Yel li şi şin əla cı və lə mir, duz, da rı 
və bu ki mi məh sul la rı is ti lə dib tə-
pit mə qoy maq, xəs tə ni də ri yə və ya 
tül kü xə zi nə bü rü mək dir.

Ət li şiş dən əziy yət çə kən in san-
lar sif raq et mə li, çox sərt hə rə kət lər 
et mə mə li, qar qa ra edib be yi ni və 
iya rəc dər ma nı va si tə si ilə mə də ni 
tə miz lə mə li dir lər.

Də niz su yu və kü kürd lü su da 
otur maq da bu za man çox fay da lı dır.

Də niz su yu ol ma yan yer də su ya 
duz qa ta raq, bir ne çə gün gü nəş al-
tın da sax la yır lar. Bu su də niz su yu-
nu əvəz edir.
On yed din ci bab qa dın 

xəs tə lik lə ri haq qın da dır.
Ay ba şı nın çox gəl mə si qa nın çox-

lu ğu, qa nın is ti və yan dı rı cı ol ma sı 
və uşaq lıq da ya ra əmə lə gəl mə si sə-
bə bin dən baş ve rə bi lər.

Qa nın çox lu ğu bu xəs tə li yə sə bəb 
olar sa, əla mət lə ri sü rət li nəbz və 
bə də nin gə ril mə si olar.

Əla cı qan al maq, su maq, nar, mər-
ci və qu zu aya ğın dan ha zır lan mış 
həl mə şik, qu zu əti və kəh ra ba dər-
ma nı nın şər bə ti ni təam et mək dir.

Bun dan baş qa, ipək par ça nı ma-
zı su yun da is la dıb tə pit mə qoy maq 
məs lə hət dir.

Ay ba şı nın çox gəl mə si qa nın is ti və 
yan dı rı cı ol ma sı üzün dən mey da na 
çı xar sa, zəifl  ik və qa nın du ru laş ma sı 
ki mi əla mət lər lə özü nü bü ru zə ve rər.

Əla cı sə rin ləş di ri ci şər bət lər va si tə si  ilə 
hə ra rə ti sal maq, yu xa rı da adı çə kil miş 
mər ci və qu zu aya ğın dan ha zır la nan 
həl mə şik və bu ki mi qi da lar ye mək dir.

Ay ba şı nın çox gəl mə si uşaq lıq da 
əmə lə gə lən ya ra olar sa, çirk li və 
qo xu muş qan ki mi əla mət lər lə bü-
ru zə ve ri lər.

Əla cı çi yin da ma rın dan və ya çe çə lə 
və ad sız bar maq ara sın da kı da mar dan 
qan al maq, xəs tə ni bal lı su da otuz dur-
maq, ona biş miş yu nan gül dəf nə si və 
yer gi lə si dər ma nı ver mək dir.

Be lə xəs tə lə rə kü kürd lü su da 
otur maq da xe yir li dir.

Ay ba şı nın ge cik mə si nə bə dən də-
ki qan az lı ğı, qa nın qa tı lı ğı, so yuq lu-
ğu və həd siz kök lük sə bəb ola bi lər.

Qan az lı ğı sif raq və qa nax ma dan 
son ra əmə lə gə lən üz rən gi nin sa ral-
ma sı, həd siz tər lə mə, hal sız lıq, arıq lıq 
və zəifl  ik ki mi əla mət lər lə üzə çı xır.

Əla cı xəs tə ni ilıq su dol du rul muş 
lə yə nə otuz dur maq, ona ət su yu ki-
mi su lu qi da lar və tam biş mə miş 
yu mur ta sa rı sı ver mək dir.

Qa nın qa tı lı ğı nın əla mət lə ri da-
mar axa caq la rı nı da ral dan so yuq-
luq və piy lən mə nə ti cə sin də əmə lə 
gə lən kök lük dür.

Əla cı is ti və lə tif (yum şaq) qi da-
lar ye mək dir.

Bun dan baş qa, hər sə hər sə na mə-
ki, ci rə, is tiot və ya ba nı kə tan gü lü nün 
mə cu nu nu iç mək və qi da la ra zi rə, kont 
zi rə si nin to xu mu, iy li ça şı rın kö kü və 
qa ra xar dal qa tıb ye mək məs lə hət dir.

Uşaq lı ğın “bo ğul ma sı”.
Bu xəs tə li yin bi rin ci sə bə bi qa dı-

nın cin si mü na si bət də ol ma ma sı dır.
Əla mət lə ri ürək get mə xəs tə li yi-

nin əla mət lə ri nə bən zə yir. Be lə ki, 
ağız kö pük lə nir, bə dən də gə ril mə 
baş ve rir, hə yə can və na ra hat lıq 
his si baş qal dı rır. Bə zi hal lar da bə-
dən də qı col ma mey da na çı xa bi lər.

Xəs tə lik za ma nı ağız kö pük lən-
mə si və qı col ma hal la rı baş ver mə-
yə də bi lər.

Əla cı ci ma et mək, so ğan, is tiot və 
bu ki mi va si tə lər lə xəs tə ni as qırt-
maq dır.

Bun dan baş qa be lə xəs tə lə rə ni lu-
fər (su zan ba ğı), ka fur ağa cı nın kit-
rə si (kam fo ra), bə növ şə və sən dəl 
qa rı şı ğı nı ver mək məs lə hət dir.

Uşa ğa qal maq da çə tin lik çə kən 
qa dın la ra gəl dik də, bu sə bəb lə rin 
əla mət lə ri haq qın da də fə lər lə bəhs 
olu nub.

Həd siz kök lük, so yuq rü tu bət-
li mə zac, qat mə ni, is ti qu ru mə zac 
hə min əla mət lər dən dir.

So yuq luq və rü tu bət sə bə bin dən 
ha mi lə qa la bil mə yən qa dın la ra acı 
ba dam ya ğı və gə nə gər çək ya ğı iş-
lət mək xe yir dir.

Be lə xəs tə lə rin bə də ni ni ça şır 
kit rə si, aka si ya dər ma nı, sə na mə-
ki və müşk dər ma nı nın qa tı şı ğı ilə 
sif raq et mək (tə miz lə mək) la zım-
dır.

Son ra yun par ça nı bal zam ağa cı-
nın ya ğın da və ya müşk, ən bər və 
bu ki mi dər man la rın qa rı şı ğın da is-
la dıb tə pit mə qoy maq məs lə hət dir.

Bu xəs tə lik dən əziy yət çə kən qa-
dın la ra no xud şor ba sı, qı zar dıl mış 
qiy mə, is tiot, dar çın və bu ki mi əd-
viy yat lar ye mək xe yir dir.

Əgər son suz lu ğa sə bəb is ti lik və 
qu ru luq olar sa, əla cı keş ka ba şi rin 
ba dam ya ğı qa rış dı ra raq ye mək, 
pər pə rəng to xu mu nun su yu, nar 
şi rə si, bit li ba ğa yar pa ğı nın to xu-
mu nun hə lim li su yu və şə kər qa tı-
şı ğı iç mək dir.

Be lə xəs tə lər ku du lu və is pa naq lı 
qəl yə, tur şu su ol ma yan sa də şor ba 
və bu ki mi qi da lar ye mə li dir lər.

Bun dan baş qa, on lar hər gün ha-
mam da yu yun ma lı, ilıq su yu olan 
lə yən də otur ma lı, ar dın dan bel na-
hi yə si nə, qa rın na hi yə si nə, elə cə də 
qa rı nın aşa ğı his sə si nə ba dam ya ğı 
ilə bə növ şə ya ğı nın qa rı şı ğı nı sürt-
mə li dir lər.

Do ğuş za ma nı qa dı nı qüv vət-
lən dir mək üçün xur ma və yu nan 
gül dəf nə si ni bi şi rə rək sü zür və 100 
dir həm dər ma na ba dam ya ğı qa rış-
dı rıb ha mi lə qa dı na ve rir lər.

1 mis qal müşk və ən bə rin qa rı şı-
ğın dan iba rət ətir li mad də ni rey han 
şər bə ti nə qa tıb ver mək də xe yir dir.

Bun dan baş qa, do ğuş za ma nı qa-
dı nı so ğan və is tiot va si tə si ilə as-
qırt maq məs lə hət dir.

Bu təd bir lər uşa ğın azad ol ma sı-
na kö mək edir.

Əgər uşaq qa rın da öl sə və cift ili şib 
qal sa, ma ru (mərv - qa ra qa nıx), kü-
kürd və opo pa naks kö kü nü ey ni miq-
dar da gö tü rə rək, inək ödü ilə qa rış dı-
rır və qa dı nı onun bu xa rı na ve rir lər 
ki, öl müş uşaq və cift xa ric olun sun.

Uşaq lar da əmə lə gə lən şiş və ya-
ra la ra gəl dik də, on la rın müali cə si 
si dik ki sə sin də ki şiş və ya ra la rın 
müali cə si ilə çox ox şar dır.

Qa dı nın qar nı nın aşa ğı his sə sin-
də göy nə mə və qa şın ma hal la rı baş 
qal dı rar sa, onun çi yin da ma rın dan 
qan al maq la zım dır.

Bun dan baş qa, yu nan gül dəf nə si 
və kə tan to xu mu nu bal lı su da qay-
na dır və yun par ça nı hə min qa tı şıq-
da is la da raq tə pit mə qo yur lar.

Ana sü dü nün az lı ğı. Do ğuş dan son-
ra qa dı nın bə də nin də əmə lə gə lən süd, 
mə ni və qan vəh dət təş kil edir. Bi ri nin 
kəm li yi di gə ri nin əmə lə gəl mə si nə tə-
sir edir və süd az lı ğı na gə ti rib çı xa rır.

Bə də nin ümu mi mə za cı qa ra ci-
yə rin mə za cı ilə ta raz la şar sa, ana 
sü dü nün kə miy yə ti və key fi y yə ti 
qay da sın da olar.

Ta raz lıq po zul du ğu təq dir də, 
qan az lı ğı ya ra nır. Süd və mə ni 
qan dan əmə lə gəl di yi nə gö rə, nə ti-
cə də on la rın da miq da rı aza lır.

Qa dı nın sü dü az olar sa o, mü-
na sib qi da lar qə bul et mə li, ümu mi 
sağ lam lı ğın və qa ra ci yə rin mə za-
cı nın nöq san la rı nı ara dan qal dı ran 
təd bir lər gör mə li dir.

Süd sa rı və du ru olar sa, sa də is kən-
cə bi, turş və şi rin na rın şi rə si, pər pə-
rəng to xu mu nun su yu nu iç mək, çol-
pa, çə piş, da na əti ye mək la zım dır.

Bun dan baş qa, be lə xəs tə lə rə şal-
ğam, kök və is pa naq dan ha zır lan-
mış şor ba ye mək də xe yir dir.

Qa dı nın dö şün də şiş əmə lə gə lə 
bi lər. Be lə şiş lər is ti və so yuq olur.

Şiş is ti olar sa, sir kə ni is ti su ya 
qa tıb, üzə ri nə at lər gə si unu əla və 
edə rək tə pit mə qo yar lar.

Şiş so yuq olar sa, dö yül müş və 
biş miş ço ban yas tı ğı nı bad yan (ci rə) 
və kə rə viz su yu na qa rış dı rıb, tə pit-
mə qoy maq məs lə hət dir.

(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 sa yı mız da)
Ta ri xi bir hə qi qə ti eti raf et mək 

la zım gə lir. 
Bəl kə də mür şü dün be lə dü şün mə-

si, be lə hə rə kət et mə si sa yə sin də dir ki, 
İtt  i had və Tə rəq qi döv rü elm, sə nət, 
dü şün cə ba xı mın dan yük sək qiy mət 
al maq haq qı qa zan mış dır. Son ra kı 
dövr lə rin heç bi ri el mə, sə nə tə, dü şün-
cə yə la yiq ol duq la rı ye ri ver mə miş di. 
Fi kir lə ri, qə naət lə ri ilə İtt  i had və Tə rəq-
qi nin düş mə ni sa yı lan şair lər, fi  lo sofl  ar, 
ya zar lar mür şü dün və rəh bər lik et di yi 
“Ye ni Məc muə”nin  ət ra fın da top la na 
bil miş di lər. Onun ya nın da əmin və sə-
mi miy yə tin ha kim ol du ğu sı ğı na caq 
ye ri tap mış dı lar. Gənc is te dad lar aç dı-
ğı qa pı dan şöh rət dün ya sı na ke çir di lər. 
Şeir də əruz dan he ca ya at la nış, səh nə də 
or ta oyu nun dan hə qi qi teat ra ke çid, ta-
rix də Os man lı dan ön cə türk mil lə ti nin 
var lı ğı nın qə bu lu, din də Qu ra nın türk-
cə yə tər cü mə si, ba til eti qad lar la mü ca-
di lə, is la hat hə rə kət lə ri – bü tün bun lar 
ha mı sı onun rəh bər li yi al tın da ger çək-
ləş di. Döv rü nün ən bö yük, ən əzə mət li 
si ya si şəx siy yət lə ri mür şü dü gö rər kən 
ki çik bir uşaq ki mi əl lə ri ni öpür dü lər. 
Öp dük lə ri ni də hər kə sə gös tər mə yə 
ça lı şır dı lar. 

Bəl kə ye nə də mür şü dün elə 
dü şün mə si, elə hə rə kət et mə si 
nə ti cə sin də İtt  i had və Tə rəq qi za-
ma nın da ger çək ləş di ri lən ic ti mai 
həm lə lə rin şə rə fi  ni si ya sət adam-
la rı öz ad la rı na çıx maq cə sa rə ti 
gös tər mə di lər. Nə ti cə də bü tün 
bun lar bir döv rün, bir par ti ya nın 
əsə ri ola raq qal dı. 

Mal ta dan sər bəst bu ra xı lan ki mi 
bir ba şa An ka ra ya gəl di. An ka ra mil li 
hey siy yət dü şün cə si nə say ğı nü mu-
nə si ki mi si ya si rə qib lə ri sa yı la caq 
itt  i had çı la rı əsir lik dən qur tar mış dı. 
Am ma bu nun la be lə on la ra ürək siz, 
çə kin gən, inam sız mü na si bət sər gi-
lə yir di. Ana do lu ya ke çən di gər itt  i-
had çı lar ki mi mür şü də də gü lər üz 
gös tər mə di lər. Do ğul du ğu ye rə - Di-
yar bə ki rə ge dib ora da ya şa ma sı nı 
töv si yə et di lər. Mil liy yət çi lik, Qərb 
dün ya sı, mü ha fi  zə kar və mü tə rəq qi 
cə miy yət ide ya la rı nın bey ni nin də rin-
lik lə rin də bir-bi rin dən müb həm, la kin 
ol duq ca cəl be di ci qav ra yış lar ha lın da 
baş qal dır dı ğı bir vaxt da ye ni dən bu 
or ta çağ şə hə ri nə dö nür dü. Am ma 
adı ar tıq bü tün Türk dün ya sın da ta-
nı nan alim ki mi dö nür dü. Bu dö nüş 
hə ya tın da ye ni bir mər hə lə nin baş-
lan ğı cı na çev ril di. Di yar bə kir və ət ra fı 
şeyx lər, xo ca lar, də rə bəy lər di ya rı idi. 

O da bu şeyx lə rin, hətt  a də rə bəy lə rin 
ara sı na hə qi qi şeyx ki mi üs tün də bar-
daş qu rub əy lə şə cə yi də ri par ça sı nı 
ata bi lər di. La kin or ta lı ğa sər di yi sa-
də cə cey ran də ri si de yil, bir məc muə 
ola caq dı! Doğ ma şə hə rin də ki ye ga nə 
daş bas ma mət bəəsin də çı xa rı lan əl içi 
boy da, hə qi qə tən də, adı na uy ğun bir 
nəşr - “Ki çik Məc muə” ! O, məc muəsi-
nin sə hi fə lə rin də ar tıq sü qu ta uğ ra mış 
Os man lı im pe ra tor lu ğu nun ye rin də, 
qu rul ma sı ta ri xin hök mü nə çev ri lən 
ye ni Türk Döv lə ti nin ide ya əsas la rı nı 
cə sa rət lə iş lə yib ha zır la ya caq dı. Baş-
la dı ğı iş də mü vəff  əq ol maq üçün bir 
vaxt lar İtt  i had və Tə rəq qi par ti ya sı nın 
rəh bər lə ri nə mü na si bət də nü ma yiş et-
dir di yi sə mi miy yə ti tək rar or ta ya qoy-
maq dan çə kin mə yə cək di. Mil li Mü-
ca di lə nin rəh bər lə ri ni bi rər qəh rə man 
ki mi qə bul və elan et dik dən son ra əsl 
və zi fə si nin ba şı na ke çə bil di. 

Bu ra da bir nöq tə yə işa rət et mək 
ye ri nə dü şər. 

Mür şüd türk mil lə ti nin hər za man 
qəh rə man la ra hey ran kə sil di yi nə, 
qəh rə man la rın ət ra fın da bir lə şib on-
la rın bir sö zü ilə dün ya nın fət hi nə 
qoş du ğu na, əsr lər bo yu bü tün türk 
ta ri xi nin aşa ğı-yu xa rı bu şə kil də da-
vam et di yi nə sə mi mi-qəlb dən ina-
nır dı. İkin ci Məş ru tiy yət  in qi la bın-
dan son ra im pe ra tor lu ğu an caq bir 
nə fər xi las edə bi lər di. Elə isə Ən vər 
Pa şa müt ləq bir qəh rə man ol ma lı idi. 
Mür şüd tə rəd düd his si ke çir mə dən 
onu dü şün dü yü qəh rə man ki mi tə-
rən nüm et di. Am ma im pe ra tor luq 
çök dü. İn di türk mil lə ti ye ni, baş qa 
bir qəh rə ma na möh tac dır. Hə min 
ye ni qəh rə man Mus ta fa Ka mal ola-
caq dı! Ən vər Pa şa nın şə rə fi  nə yaz-
dı ğı şeir lə ri Mus ta fa Ka mal üçün də 
ki çik də yi şik lik lər lə ey nən tək rar la dı. 
Özü isə əv vəl ki qay da sı ilə bir döv-
lət, cə miy yət və fərd ola raq türk mil-
lə ti ni Qərb mə də niy yə ti sə viy yə si nə 

yük səlt mək üçün ta pıl ma sı, ge dil-
mə si la zım olan yol la rı gös tə rə cək-
di. Di yar bə kir də daş bas ma üsu lu 
ilə çı xar dı ğı ki çik məc muənin əsas 
məq sə di, qa yə si bu idi. Məc muəni 
təd qiq edin: la tın hərfl  ə rin dən soyad-
la rı na qə dər, döv lət an la yı şın dan 
türk di li nin sa də ləş di ril mə si nə qə dər 
son ra dan Ata tür kün ar dı cıl hə ya ta 
ke çi rə cə yi bü tün ic ti mai in qi lab la rın 
nə zə ri müd dəala rı nı mə qa lə lər ha-
lın da onun sə hi fə lə rin də ta pa bi lər-
si niz. Mür şüd bu işi gö rər kən bi linc li 
şə kil də “is lam üm mə tin dən, türk 
mil lə tin dən, Qərb mə də niy yə tin dən 
ol maq” düs tu ru nun “is lam üm mə-
tin dən ol maq” qis mi ni bir qə dər ar xa 
pla na sı xış dır mış dı. Bu yol la da əsas 
diq qə ti türk qöv mü nün is lam dan əv-
vəl ki ta ri xi nə yö nəlt mək lə Xi la fə tin 
ar tıq türk mil lə ti nin mü səl man dün-
ya sı üçün əhə miy yə ti ni, mə na sı nı 
təd ri cən an la yan, də yər lən di rən bir 
müəs si sə ha lı na gəl mə si fi k ri ni müb-
həm şə kil də or ta ya at mış dı. 

O, irə li sür dü yü müd dəala rın mil li 
da yaq la rı nı ax ta rıb tap maq üçün la-
zım gəl di yi təq dir də fi  kir və təl qin lə-
rin də əs ki türk ta ri xi ni qis mən təf sir 
et mək dən də çə kin mə di. La kin be lə 
ya naş ma tər zi qə tiy yən, heç bir hal-
da el mi qü sur sa yı la bil məz. Mil liy-
yət çi lik his si ni oyan dır maq, tür kü 
bü tün zə ru ri şərt lə ri ilə hə qi qi mil lət 
ha lın da gös tər mək üçün o da XVIII 
əsr al man mü tə fək kir lə ri nin əl at dı-
ğı üsul lar dan ya rar lan ma ğı məq bul 
sa yır dı. Çün ki mə lum dur ki, bir sı ra 
al man müəl lifl  ər Na po leon is ti la la rı-
nın qar şı sın da xalq da mil li şüur oyat-
maq qa yə si ilə Ger man ta ri xi ni təh rif 
et mək dən çə kin mə miş di lər. “Ki çik 
Məc muə”nin ya zı la rı An ka ra nın, 
İs tan bu lun qə zet və dər gi lə ri nin bə-
zi lə rin də ey ni ilə çap olu nur du. Mə-
qa lə lə rin tə si ri bu yol la məm lə kə tin 
zi ya lı in san la rı mü hi tin də ya yı lır dı. 

Mil li Mü ca di lə qə lə bə ilə ba şa çat-
dı. Ar tıq  itt  i had çı lar dan çə kin mək 
üçün elə bir əsas lı sə bəb qal ma-
mış dı. Bir çox la rı ki mi mür şü dü də 
An ka ra da və zi fə yə də vət et di lər. 
Maarif na zir li yin də qu ru lan, üzv-
lə ri ara sın da Ağaoğ lu Əh məd, Şa-
mil Ri fat ki mi köh nə dost la rı olan 

Tə lim və Tər bi yə He yə ti rəis-
li yi ni ona tap şır dı lar. “Ha-
ki miy yə ti-Mil li yə”  qə ze ti-
nin sü tun la rı da qar şı sın da 
açıl dı. Bu sü tun lar da “Ki çik 
Məc muə”də ümu mi şə kil də 

bəhs et di yi möv zu la rı bir az 
da ha ge niş lən dir mə yə baş la dı. 

İn di “Türk döv lə ti nin əsas la rı nı 
nə təş kil et mə li dir?” mə sə lə si ət ra-
fın da fi  kir lə ri ni bö lü şür dü. Am ma 

qə ri bə bir tə zad lı və ziy yət ya-
ran mış dı: möv zu ilə bağ lı 

or ta lı ğa at dı ğı fi -
kir lə rin tam 

ək si ye nə ey ni qə ze tin sü tun la rın da 
Əh məd Ağaoğ lu nun mə qa lə lə rin də 
eh ti ras la mü da fi ə olu nur du. Mür şü-
də gö rə ye ni şə rait də döv lət hər şe-
yin əsa sın da dur ma lı idi. Hü qu qun 
qay na ğı bun dan son ra an caq döv lət 
sa yıl ma lı idi. Mür şüd “Haqq yox, 
və zi fə var!” - te zi si ni itt  i had çı lar za-
ma nın da da or ta ya at mış dı. İn di isə 
öz köh nə ide ya sı nın qə bu lun da da-
ha bö yük sə bat lı lıq gös tə rə cə yi göz 
önün də idi. Mür şü dün qə naəti nə 
gö rə mil li iq ti sa diy ya tı da əs gər lik 
ki mi, “Tibb Mək tə bi”, “Mül kiy yə 
Mək tə bi” ki mi döv lət ya rat ma lı idi. 
Sis te min da ha son ra Kons ti tu si ya da 
– Ana ya sa da rəs mən qə bul olu na-
caq adı nı da “döv lət çi lik” şək lin də 
müəy yən et miş di. Ağaoğ lu Əh məd 
isə ye ni döv lə tin ta ma mi lə li be ral 
prin sip lə rə əsas lan ma sı nın zə ru ri li-
yin dən ya zır, “Türk mil lə ti nin Qərb 
mə də niy yə ti nə qo vuş ma sı nın tək 
yo lu, bu mə də niy yə ti mey da na gə-
ti rən sər bəst tə şəb büs prin si pi nin 
sə mi miy yət lə qə bul edil mə sin dən 
iba rət dir” – de yir di. Məhz hə min 
sə bəb dən də fər din haq la rı döv lət-
dən da ha ön də dur ma lı dır. Döv-
lə tin və zi fə si isə bu haq la rın mü-
da fi əsi nə və mü ha fi  zə si nə tə mi nat 
ver mək dir. 

Bu iki dost öz lə ri nin iki te zi si 
ilə Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı-
nın  proq ra mı nı və döv lə tin əsas 
qa nu nu nu ha zır la maq üçün Qa zi-
nin  rəh bər li yi al tın da top la nan el-
mi he yət də qar şı-qar şı ya gəl di lər. 
Am ma ora da da üs tün lük mür şü-
dün te zi si nə ve ril di. Tət bi qat onun 
irə li sür dü yü prin sip əsa sın da, 
am ma get dik cə da ha çox əs lin dən 
uzaq laş maq la hə ya ta ke çi ril di. 

Tür ki yə İkin ci Bö yük Mil lət Məc-
li si nə Di yar bə kir dən mil lət və ki li 
ki mi da xil ol du. La kin ye ni si ya-
si hə ya tı na hə vəs siz baş la yır dı. 

Özün də qə ri bə, ya şı ilə əs la uyuş-
ma yan mad di və mə nə vi yor ğun-
luq hiss edir di. Bə zən gün lər lə 
sü rən şid dət li baş ağ rı la rın dan göz-
lə ri ni aça bil mir di. Əv vəl lər də çox 
hə rə kət li de yil di. Am ma in di sa də-
cə hə rə kət siz de yil, hal sız gö rü nür-
dü. Da nış ma ğa baş la yan da hə mi şə 
dur ma dan tər tö kür dü. Onu be lə 
və ziy yət də gö rən lər adı alə mə səs 
sa lan hə min məş hur adam ol du-
ğu na heç cür inan maq is tə mir di lər. 
Bir vaxt lar ağ zı nı açan da qar şı sın-
da kı lar do daq la rın dan dad lı bir sə-
sin ifa də si və vaiz inan dı rı cı lı ğı ilə 
tö kü lən müd rik söz lə rin ca zi bə si nə 
qa pı lıb saat lar bo yu din lə mək dən 
usan maz dı lar. Am ma bu də fə sə si 
bo ğuq çı xır dı. Fi kir lə ri ni za man-za-
man pə ri şan lı ğa va ra caq dal ğın lıq-
la, çə tin lik çə kə-çə kə an la da bi lir di. 
Ata türk mür şü dün şə rə fi  nə ver di yi 
bir çay süf rə sin dən qalx dıq la rı za-
man “Bü tün o əsər lə ri, mə qa lə lə ri 
ya zan hə qi qə tən mi bu adam dır?” – 

de yə təəc cüb lə so ruş muş du. 
Nə baş ve rir di? Mür şü dün 

ru hun da, bey nin də cid di bir 
də yi şik lik mi mey da na çıx mış dı? 
Əs li nə ba xan da, hə lə gənc di. Qo-
ca man bir məm lə kə tin fi  kir alə-
min də ya rım pey ğəm bər mər tə bə-
si nə yük səl miş bu adam hə lə heç 
əl li ya şı na da çat ma mış dı. 

Ət ra fın da kı in san lar, dost la rı, tə-
lə bə lə ri on da kı də yi şik li yin sə bəb-
lə ri ni araş dır dıq la rı za man mür şüd 
özü giz li hə qi qə ti bü tün çıl paq lı ğı 
ilə gö rür dü. Bə zən göz lə ri ni qa pa-
yıb ilk gənc lik il lə ri nin bir ge cə si ni 
xa tır la yır dı. Di yar bə kir də ki ev lə rin-
də, ya taq ota ğın da kı çar pa yı sın da 
bar daş qu rub otur muş du. Önün də, 
ya nın da, ar xa sın da ki tab lar, ka ğız lar, 
qə ləm lər sə pə lən miş di. Neft lam pa-
sı nın sol ğun işı ğı ilə ay dın la şan üzü 
xə fi f cə sa ral mış dı. Də rin kə dər his-
si bü tün var lı ğı na hop muş du. Onu 
iz ti rab la rın ən qor xun cu - ət ra fın da 
heç bir mə nə vi də yə rin qal ma dı ğı nı 
gör mək dən do ğan əzab və iş gən cə-
lər sar mış, pən cə lə ri al tı na al mış dı. 
Bö yük mil lə ti nin haq sız ye rə mə ruz 
qal dı ğı bas qı lar dan, ge ri lik ha va sın-
da kök lən miş hə yat dan, için də ça-
pa la dı ğı cə ha lət dən qur tar maq üçün 
bi rin ci və ən mü hüm şər tin is tib dad 
üsu li-ida rə si nin dev ril mə si ol du ğu na 
bü tün var lı ğı ilə inan mış dı. La kin bu 
işin öh də sin dən gə lə cək qüv və ni nə 
özün də, nə də ət ra fın da gö rür dü. Əli-
ni ya vaş-ya vaş yas tı ğın al tı na uzat dı. 
Ora dan çı xar dı ğı ta pan ça nın lü lə si ni 
gic ga hı na da ya yıb tə ti yi çək di. 

O za man bey ni nə gi rib hə mi şə-
lik ora da qa lan qur şun in di, ara-
dan otuz il ke çən dən son ra onu 
öl dü rür dü. La kin o in ti har də qi-
qə sin dən in di ki fə ci baş ağ rı la rı-
na qə dər ke çən müd dət və bü tün 
hə ya tı əs lin də tə ti yi çək di yi an da 
gör mə yə baş la dı ğı rö ya dan baş qa 
bir şey de yil di.

Mür şüd hal sız lı ğı ilə bağ lı özü-
nün bil di yi hə qi qə ti bir də fə də 
ol sun di lə gə ti rib söy lə mə di. Dok-
tor lar xəs tə li yin ma hiy yə ti ni an la-
dıq la rı za man isə iş iş dən keç miş di. 
Bir sa bah İs tan bul da, fran sız xəs tə-
xa na sı nın ki çik bir ota ğın da, kim 
bi lir, bəl kə də xə ya lın da Di yar bə kir-
də ki o mə şum ge cə ni can lan dı ra raq 
dün ya ya göz lə ri ni əbə di lik yum du.

İs tan bul xal qı Şey xül-is lam Yəh-
ya Əfən di dən son ra heç bir ta bu-
tun ar xa sın ca onun cə na zə gü-
nün də ki qə dər əzə mət li səs siz lik lə 
yü rü mə miş di...

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.

Bəl kə də mür şü dün be lə dü şün mə-
si, be lə hə rə kət et mə si sa yə sin də dir ki, 
İtt  i had və Tə rəq qi döv rü elm, sə nət, 
dü şün cə ba xı mın dan yük sək qiy mət 
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Özün də qə ri bə, ya şı ilə əs la uyuş-
ma yan mad di və mə nə vi yor ğun-
luq hiss edir di. Bə zən gün lər lə 
sü rən şid dət li baş ağ rı la rın dan göz-
lə ri ni aça bil mir di. Əv vəl lər də çox 
hə rə kət li de yil di. Am ma in di sa də-
cə hə rə kət siz de yil, hal sız gö rü nür-
dü. Da nış ma ğa baş la yan da hə mi şə 
dur ma dan tər tö kür dü. Onu be lə 
və ziy yət də gö rən lər adı alə mə səs 
sa lan hə min məş hur adam ol du-
ğu na heç cür inan maq is tə mir di lər. 
Bir vaxt lar ağ zı nı açan da qar şı sın-
da kı lar do daq la rın dan dad lı bir sə-
sin ifa də si və vaiz inan dı rı cı lı ğı ilə 
tö kü lən müd rik söz lə rin ca zi bə si nə 
qa pı lıb saat lar bo yu din lə mək dən 
usan maz dı lar. Am ma bu də fə sə si 
bo ğuq çı xır dı. Fi kir lə ri ni za man-za-
man pə ri şan lı ğa va ra caq dal ğın lıq-
la, çə tin lik çə kə-çə kə an la da bi lir di. 
Ata türk mür şü dün şə rə fi  nə ver di yi 
bir çay süf rə sin dən qalx dıq la rı za-
man “Bü tün o əsər lə ri, mə qa lə lə ri 
ya zan hə qi qə tən mi bu adam dır?” – 

de yə təəc cüb lə so ruş muş du. 

ru hun da, bey nin də cid di bir 
də yi şik lik mi mey da na çıx mış dı? 
Əs li nə ba xan da, hə lə gənc di. Qo-
ca man bir məm lə kə tin fi  kir alə-
min də ya rım pey ğəm bər mər tə bə-
si nə yük səl miş bu adam hə lə heç 
əl li ya şı na da çat ma mış dı. 

Ət ra fın da kı in san lar, dost la rı, tə-
lə bə lə ri on da kı də yi şik li yin sə bəb-
lə ri ni araş dır dıq la rı za man mür şüd 
özü giz li hə qi qə ti bü tün çıl paq lı ğı 

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 aş ka ra çı xa rır.

O da bu şeyx lə rin, hətt  a də rə bəy lə rin 
ara sı na hə qi qi şeyx ki mi üs tün də bar-

yük səlt mək üçün ta pıl ma sı, ge dil-
mə si la zım olan yol la rı gös tə rə cək-

ək si ye nə ey ni qə ze tin sü tun la rın da 
Əh məd Ağaoğ lu nun mə qa lə lə rin də 

özü giz li hə qi qə ti bü tün çıl paq lı ğı 
ilə gö rür dü. Bə zən göz lə ri ni qa pa-
yıb ilk gənc lik il lə ri nin bir ge cə si ni 
xa tır la yır dı. Di yar bə kir də ki ev lə rin-
də, ya taq ota ğın da kı çar pa yı sın da 
bar daş qu rub otur muş du. Önün də, 
ya nın da, ar xa sın da ki tab lar, ka ğız lar, 
qə ləm lər sə pə lən miş di. Neft lam pa-
sı nın sol ğun işı ğı ilə ay dın la şan üzü 
xə fi f cə sa ral mış dı. Də rin kə dər his-
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Mil li Mü ca di lə qə lə bə ilə ba şa çat-
dı. Ar tıq  itt  i had çı lar dan çə kin mək 
üçün elə bir əsas lı sə bəb qal ma-
mış dı. Bir çox la rı ki mi mür şü dü də 
An ka ra da və zi fə yə də vət et di lər. 
Maarif na zir li yin də qu ru lan, üzv-
lə ri ara sın da Ağaoğ lu Əh məd, Şa-
mil Ri fat ki mi köh nə dost la rı olan 

Tə lim və Tər bi yə He yə ti rəis-
li yi ni ona tap şır dı lar. “Ha-
ki miy yə ti-Mil li yə”  qə ze ti-
nin sü tun la rı da qar şı sın da 
açıl dı. Bu sü tun lar da “Ki çik 
Məc muə”də ümu mi şə kil də 

bəhs et di yi möv zu la rı bir az 
da ha ge niş lən dir mə yə baş la dı. 

İn di “Türk döv lə ti nin əsas la rı nı 
nə təş kil et mə li dir?” mə sə lə si ət ra-
fın da fi  kir lə ri ni bö lü şür dü. Am ma 

qə ri bə bir tə zad lı və ziy yət ya-
ran mış dı: möv zu ilə bağ lı 

or ta lı ğa at dı ğı fi -
kir lə rin tam 

Özün də qə ri bə, ya şı ilə əs la uyuş-
ma yan mad di və mə nə vi yor ğun-
luq hiss edir di. Bə zən gün lər lə 
sü rən şid dət li baş ağ rı la rın dan göz-
lə ri ni aça bil mir di. Əv vəl lər də çox 
hə rə kət li de yil di. Am ma in di sa də-
cə hə rə kət siz de yil, hal sız gö rü nür-
dü. Da nış ma ğa baş la yan da hə mi şə 
dur ma dan tər tö kür dü. Onu be lə 
və ziy yət də gö rən lər adı alə mə səs 
sa lan hə min məş hur adam ol du-
ğu na heç cür inan maq is tə mir di lər. 
Bir vaxt lar ağ zı nı açan da qar şı sın-
da kı lar do daq la rın dan dad lı bir sə-
sin ifa də si və vaiz inan dı rı cı lı ğı ilə 
tö kü lən müd rik söz lə rin ca zi bə si nə 
qa pı lıb saat lar bo yu din lə mək dən 
usan maz dı lar. Am ma bu də fə sə si 
bo ğuq çı xır dı. Fi kir lə ri ni za man-za-
man pə ri şan lı ğa va ra caq dal ğın lıq-
la, çə tin lik çə kə-çə kə an la da bi lir di. 
Ata türk mür şü dün şə rə fi  nə ver di yi 
bir çay süf rə sin dən qalx dıq la rı za-
man “Bü tün o əsər lə ri, mə qa lə lə ri 
ya zan hə qi qə tən mi bu adam dır?” – 

de yə təəc cüb lə so ruş muş du. 

də yi şik lik mi mey da na çıx mış dı? 
Əs li nə ba xan da, hə lə gənc di. Qo-
ca man bir məm lə kə tin fi  kir alə-
min də ya rım pey ğəm bər mər tə bə-
si nə yük səl miş bu adam hə lə heç 
əl li ya şı na da çat ma mış dı. 

Ət ra fın da kı in san lar, dost la rı, tə-
lə bə lə ri on da kı də yi şik li yin sə bəb-
lə ri ni araş dır dıq la rı za man mür şüd 
özü giz li hə qi qə ti bü tün çıl paq lı ğı 

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 aş ka ra çı xa rır.

O da bu şeyx lə rin, hətt  a də rə bəy lə rin yük səlt mək üçün ta pıl ma sı, ge dil- ək si ye nə ey ni qə ze tin sü tun la rın da 

Atamın 
dostları
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Öz mal-mül küm dən 
bəzi si nin vəqf na mə si
Say sız-he sab sız şü kür lər və mi sil-

siz həmd lər ol sun ənam lar tar la sı nı 
vəqf et miş o Cə nab Rəb bü lər ba ba ki, 
əzə mət alə mi nin şə rik siz sa hi bi dir və 
Onun qüd rə ti nin pak mə lə kut mə lək-
lə ri nin mül kü bir zi ya rət gah dır ki, ora-
da Öküz [bür cü] boy nu na Mə cər rə nin 
bo yun du ru ğu bağ lan mış bir inək dir 
və Gö yər çin lər bür cü nün ul duz la rı 
Onun şövq ha va sın da qa nad ça lır lar 
və do la şıq və ziy yə tə düş müş Sün bül  
Onun fə lək dairə sin də ki tar la da ya rat-
dı ğı bir baş qa dır və iki dün ya da ha sil 
olun muş mal-mülk Onun sər vət yo lu 
ilə ra hat irə li lə mək üçün bir sə fər tə da-
rü kü dür və Yer kü rə si Onun uc suz-
bu caq sız əra zi sin də ba har ça yın dan 
su içən bir tor paq par ça sı dır və çər xi-
fə lək Onun bə rə kət tar la sın da əlin də 
hi lal va ri oraq tu tub boy nu nu əy miş 
bir əkin çi dir və bü tün dün ya ma lı 
Onun əlin də və iq ti da rın dır və im-
kan alə mi nin al tı cə hə tin də al tı dang lıq  
əm lak Onun ix ti ya rın da dır və tor pa-
ğın si nə sin də ki dü yü to xu mu na ya-
ğış dan bəh rə lə nə rək boy at maq ki mi 
fi t ri is te da dı və sə də fi n için də ki in ci 
də nə si nə bö yü mək qa bi liy yə ti ni ve rən 
Odur və pey ğəm bər lər lə rə sul la rın si-
nə lə ri əra zi sin də həd siz-hü dud suz 
bi lim lə ri yer ləş dir mə yi və öv li ya lar la 
ha di lə rin qəlb lə ri cəd və lin də mə ri fət 
su la rı üçün yol lar aç ma ğı bu yu ran 
Odur. Dün ya tar la sı nı bi na et mək də 
əsl məq səd pak zat məh su lu nu yığ-
maq dır və ölü tor pa ğı di rilt mə yin ən 
va cib sə bə bi işıq sa çan və ta yı-bə ra bə ri 
ol ma yan bir in ci ye tiş dir mək dir. Ən 
gö zəl sa la vat lar Onun el çi si nin ailə si-
nə və əs hab la rı na ol sun ki, Cə fə ra ba-
dın cə fə ri əha li si nə bir rəh bər dir və 
sə ma nın su də yir ma nı olan ba har bu-
lu dun dan on la rın Mus ta fa din li bağ la-
rı na di ri lik su yu nu səp miş dir. Şə riətə 
itaət edən Əb da bad, iman la ra hat ya-
şa yan Qa di ra bad və ina yə tin şa mil ol-
du ğu Nüz hə ta bad bu dün ya da san ki 
cən nət bağ la rı dır. Heç kim üçün məx-
fi  de yil ki, yer üzün də yax şı lıq ağa cı nı 
ək mə yin sə mə rə si xe yir gə ti rən mey-
və lər dir və axi rə tin tar la sı olan dün ya 
zi ya rət ga hın da düz gün lük to xu mu nu 
səp mək bi çin vax tı ni cat ba rı nın əl də 
edil mə si nə sə bəb olur və bu nu əsas 
tu ta raq şə riət ba xı mın dan sə hih olan 
hə min vəq fi  təx sis et dim.
Ast ra bad dan bir şəx sin 
itir di yi nə və hökmdarın 

onu ta pa ca ğı nı vəd 
etməsi nə şa hid ol ma

Eh ti yac yo lu ilə pi ya da ye ri yən və 
əziy yət va di sin də ayaq la rı qa bar ol-
muş Mə həm məd Meh di şə ha dət 
löv hə sin də bun la rı ya zır. Söz-söh bə-
tin hər tə rəf dən qı zış dı ğı gün lə rin bir 
gü nün də kə hər atın əh va la tı ke çib 
onu bu das ta nın mən zil ba şı na gə tir-
di ki, həz rət müs təş hə din tez qa çan 
və löh rəm ye riş li mad ya nın ki, igid lik 
mey da nın da bu bərq vu ran ayaq lı ya 
cəld lik də ça tan ol maz dı və sübh sə ba 
ye li ba har fəs lin də çə mən də əsən də 
bə növ şə ki mi boz rəng li at da və ya sə-
mən ki mi sə mənd at da və rə na gü lü 

ki mi ala rəng li (əb ləq) at da və qır mı zı 
qı zıl gül ki mi so yuq qan lı və di ri baş lı 
at da on da olan o rə na va ri bir şi rin lik 
gö rün mə miş di, töv lə dən Ley li ki mi 
izi-to zu it miş və əsər-əla mə ti qal ma-
mış dı. Bu ha di sə, hə qi qə tən, əda lət li 
bir döv lət baş çı sı nın vax tın da baş ver-
miş di ki, onun əda lə ti özün də “Əgər 
Al lah on la rın ra hat və fi  ra van ömür 
sür mə lə ri ni is tə sə, on la ra sə xa vət li 
bir hökm dar gön də rər” sö zü nü əks 
et di rər di və onun gü nəş ki mi işıq sa-
çan par laq lı ğı və zər rə pər vər şə fə qi 
xoş gü nün ay dın lı ğı nı bü tün xo ra-
san lı la rın və xü su si lə Ast ra bad əh li-
nin əh va lı na işıq ki mi sa lar dı. Onun 
si ya sə ti nin dar ğa sı kir pik lər gö zü qo-
ru du ğu ki mi hər za man xal qın evi nin 
ke şi yin də du rar dı və onun həs sas dö-
yü nən ürə yi nin or du baş çı sı bir an lıq 
be lə zəifl  ə rin bəx ti ni hifz et mək də ara 
ver məz di. Qa ra ge yi nən Ayın pəh lə-
va nı fə lə yin ba za rın da heç vaxt onun 

gü nə şi nin yo lu nu kə sə bil məz di. Gü-
nə şin qalx ma ğı ilə sa kin lə rin mə həl-
lə lə ri nə qı lınc və qal xan la çı xan işıq lı 
süb hün Ba ba Sa di qi onun qor xu sun-
dan nə fəs çə kə bil məz di. Onun əda lət 
tə bil lə ri qa nu ni avaz la rı nı ucal dan da 
şər na ğa ra çı la rı şey pu run həs rət inil-
ti sin dən baş qa bir səs sa la bil məz di. 
“Be lə cə Al lah on la ra əməl lə ri nin yal-
nız həs rət dən iba rət ol du ğu nu gös-
tə rər”. Onun sə si ni eşi dən itaət siz 
fi t nə kar lar nə fəs lə ri ni dü yün lə yər di-
lər. Odun için də na lı qız dı ran fə sad çı 

nal bənd lər hə min nal lar la öz si nə lə ri-
ni dağ la maq dan baş qa bir ça rə ta pa 
bil məz di lər. “Alın la rı na, bö yür lə ri nə 
və kü rək lə ri nə dağ ba sı la caq dır”. Çi-
na rın bu da ğı elə qı rı lar dı ki, qəd di ni 
dü zəl də bil məz di. “Şüb hə siz ki, bun-
da (Al lah dan) qor xan kim sə lər üçün 
bir ib rət var dır”. Qız lar ki şi lə rin sə si ni 
kə sə bil məz di lər. “Hə qi qə tən, bun da 
ağıl sa hib lə ri üçün əla mət lər var dır”. 
Bu laq ba şı əh lin dən bi ri si fi t nə sal maq 
is tə yən də göz lə rin dən su axı dar dı. 
“Bu, on la ra vəd olun muş hə min qi ya-
mət gü nü dür”. Kör pü nün da şın dan 
yol suz luq sə si ni eşi dən də də ri lə ri ni 
dəb baq la ra gön də rər di. “Bi lin ki, Şey-
ta nın fi r qə si – məhz on lar zi ya na uğ-
ra yan lar dır”. Onun əda lət di ya rın da 
ba ha çı lıq ka sa sı nı fə lək qan la dol du-
rar dı. “On la rın göz lə ri nin yaş la dol-
du ğu nu gö rür sən”. Onun hökm ran-
lı ğı döv rün də ca van lar ayaq la rı nı pis 
əməl lə ri tərk et mə yə yön lən di rər di lər. 

“Şüb hə siz ki, bun da qəlb (bə si rət) sa-
hi bi, ya xud qu laq asan kim sə üçün 
öyüd-nə si hət var dır”. Şə ha dət ye ri nin 
üs tün də bi tən ot ayaq alt da qal maz dı 
ki, tor paq gö yər sin. “Hə qi qə ti bi lə-bi-
lə giz lə dir lər”. Kəl lə bi şi rən lər də ha-
va yı və xam xə yal la rı nı öz kəl lə lə ri nə 
sal maz dı lar ki, fi t nə mad də si bi şə 
bil sin. “Ar tıq haqq za hir, on la rın gör-
dük lə ri iş isə ba til ol du”. Pəh lə van lıq 
rəm zi olan quş lə lə yi ni pa paq la rı nın 
kə na rı na bağ la yan lo tu-po tu lar o za-
man lar öz baş la rı na qa paz vu rar dı lar.

“On lar əs lin də sə feh dir lər, la kin bu nu 
bil məz lər”. Həz rət Adəm lə boş-boş 
söh bət lər edən ca van lar o çağ lar da 
giz li pər də ar xa sın da otu rar dı lar. “Yer 
üzün də fi t nə-fə sad tö rə dən lər zi ya na 
uğ ra yan lar dır”. Hər hiy lə gər tü fən gin 
tə ti yi ki mi bir gu şə ni şin dir və tü fən-
gin lü lə si qız dı rıl mış mil ki mi onun 
gö zü nə gir sin! Avam ca maatın ba şı 
cən cə lə düş müş dü, ca hil lə rin ayaq la rı 
qun da ğın fi  ti li ki mi ətə yə bü rün müş-
dü, tü fəng dən bir səs çı xan da san ki 
hül qum la rı na qur ğu şun tö kü lər di. İti 
buy nuz la rı ilə vur maq is tə yə ni boy-
nun dan asar dı lar. Gül lə nin içi bo şal-
mış, ba rı tın sə si çıx maz və çax maq 
da şa dəy məz di. Qo vu qu ru hal da 
sax la maz dı lar ki, şə ra rə tin şə rin dən 
alış ma sın. Pəh lə van lar tü fəng lə ri ni 
uzaq ye rə at dıq la rı na gö rə uzaq vu-
ran (uza ğaatan) adı nı al mış dı lar. 
Hə rifl  ər ta pan ça nın adı nı çə kən də 
üz lə ri ta pan ça dan da çox gö yə rər di.

Onun əh din də üs yan çı lar be lə, gül-
dən ağır söz de yə bil məz di lər və onun 
za ma nın da sər vin xı şıl tı sın dan ar tıq 
kim sə sə si ni ucalt maz dı. Əcaib şey lə rə 
söy kə nən bu əmr ça xan il dı rı mı bənd 
et mək və ya sa çan ət ri kə mənd lə tut-
maq və ya əsən sübh ye li ni ev də həbs 
et mək və ya uçan qu şu yu va da sax la-
maq ki mi ye ri nə ye ti ril mə si müm kün 
ol ma yan bir əmr idi. O kü lə ka yaq ça-
pa ğan at han sı sə bə bə gö rə sə ba və 
şi mal ye li ilə həm rah olub cə nab müs-
təş hə də qar şı və fa sız lıq yo lu nu se çib 
ölç müş dü. O fə ra sət atı nın ça pa rı və 
uzaq gö rən lik mey da nı nın çe vik sü va-
ri si və yük sək rüt bə sa hi bi bu yur du lar 
ki, o tez qa çan mad ya nı tap maq bi zim 
öh də miz də dir və “Si zə vəd edi lən, 
şüb hə siz ki, gə lə cək dir”  sö zü nə mü-
va fi q ola raq onun özü nü ya da onun 
əvə zi ni ver mək lə bə raət qa za na ram. 
Sö zü ge dən ça pa ğa nın ci lo vu və vəd 
olun muş löh rə min yü yə ni ənam töv-
lə sin dən “Bu, vəd ve ril miş gün baş ve-
rə cək” sö zü nə mü va fi q ola raq on la rın 
tə mən na əl lə ri nə ça ta caq və be lə lik lə 
mə ram mər hə lə sin dən ke çib mu ra dı-
na ye ti şə cək dir. 
Ma zan da ran və zi ri Ha cı 
Yu sif bə yə ya zıl mış dır
Nə qə dər ki, qurd ra hat ya şa maq-

da dır, o əzi zi miz əzab-əziy yət için də 
qa la caq dır. Se vim li dos tu muz Yu si fi n 
bi zə özü nün ədəb bi lən və lütf ilə mər-
hə mət dən qay naq la nan qə ləm lə yaz dı-
ğı ik rah la do lu mək tu bun da şi ka yə ti ni 
bil di rib bu yu rur ki, bu vi la yə tin əziz-
lə ri qə dir bil məz lik qa pı la rı nın fa te hi 
və unut qan lıq yo lu nun ya zıq yol çu la rı 
olub mə həb bət di ya rın da öz sev gi li lə ri-
ni heç vaxt əziz lər sı ra sı na sal ma yıb lar. 
Əgər elə dir sə, on da bən də də on la rın 
sev gi ilə do lu mək tub la rın və təş vi qe di-
ci sə hi fə lə rin bu vi la yə tin həm na mərd, 
həm də şə ra fət li sa kin lə ri nin diq qə ti nə 
ye tiş di yi bir müd dət də bu tə bə qə nin 
üzv lə rin dən bi ri sa yıl ma lı və adı il ti fat 
üs lub lu qə lə min yaz dı ğı ad sız lar sı ra-
sı na düş mə li dir. Bu nun la be lə, də yər li 
mək tu bun çat dı ğı vaxt dan son ra, onun 
kəl mə lə ri nin qı rış la rın da kı xe yir xah-
lıq və ifa də lə ri nin kö kün də ki nə za kət 
möh tə rəm ya za nın qə lə mi ilə ay dın şə-
kil də bə yan olun sa da, mər hə mət gö zə 
dəy mə di. Xa tır lat ma nın bə rə kə tə ən gəl 
ol ma sı mə lum dur, am ma ad lı-san lı 
dost lar tə rə fi n dən de yi lən ko bud sö-
zün də məq sə di sə nə bir ya di gar qoy-
maq dır. “Yu si fi n ət ri ni alı ram”  sö zü nə 
mü va fi q ola raq dos tun bur nu na bir 
mə həb bət qo xu su bəxş edil miş və ca-
nın du man lı ha va sı ilə köy nə yin ya xa sı 
ətir lən miş ol du. Bun dan son ra o unut-
qan lıq adə ti ni tərk edib “Ya Yu sif, sən 
bu işi açıb ağart ma”  ifa də si ni əsas tu ta-
raq hə mi şə mə həb bət yo lu na üs tün lük 
ve ri lə cək dir.
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gü nə şi nin yo lu nu kə sə bil məz di. Gü-
nə şin qalx ma ğı ilə sa kin lə rin mə həl-
lə lə ri nə qı lınc və qal xan la çı xan işıq lı 
süb hün Ba ba Sa di qi onun qor xu sun-
dan nə fəs çə kə bil məz di. Onun əda lət 
tə bil lə ri qa nu ni avaz la rı nı ucal dan da 
şər na ğa ra çı la rı şey pu run həs rət inil-
ti sin dən baş qa bir səs sa la bil məz di. 
“Be lə cə Al lah on la ra əməl lə ri nin yal-
nız həs rət dən iba rət ol du ğu nu gös-
tə rər”. Onun sə si ni eşi dən itaət siz 
fi t nə kar lar nə fəs lə ri ni dü yün lə yər di-
lər. Odun için də na lı qız dı ran fə sad çı 

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.

lər. Odun için də na lı qız dı ran fə sad çı man lar öz baş la rı na qa paz vu rar dı lar.lər. Odun için də na lı qız dı ran fə sad çı 

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri



... Mir zə Mə həm məd Meh di xan 
Mə həm məd nə sir Ast ra ba di ad lı 
bir şəx sin oğ lu olub. Əf şar döv rü-
nün gör kəm li el mi və ədə bi şəx siy-
yət lə ri dən bi ri olan Mir zə Mə həm-
məd Meh di Ast ra ba di öz is te da dı 
he sa bı na məm lə kət mün şi si mə-
qa mı na yük səl miş və zə ma nə si nin 
ha di sə lə ri ba rə də ta rix yaz maq la 
əbə diy yət qa zan mış dır. O, yük sək 
ya zı çı lıq is te da dı na ma lik ol muş 
və bu sa hə də son də rə cə bö yük 
uğur qa zan mış dır. Onun mün-
şat la rı ilə ta nış olar kən yu mor və 
sa ti ra his si ba xı mın dan döv rü nün 
ad lı-san lı ədə biy yat və söz us ta la-
rı nı köl gə də qoy du ğu nu gö rü rük. 
Bun dan əla və, o, öz mə də niy yə ti, 
əx la qı ilə də əsr daş la rın dan fərq-
lə nib. Mir zə Meh di xan Na dir şah 
ki mi bir şəx sin mü şa vi ri, mü şa-
yiət çi si, həm söh bə ti və xid mət çi si 
olub. Bu uni ver sal zə ka sa hi bi tə-
va zö kar, eh ti yat la söz de yən, ge-
niş və xa ri qü la də bi li yə ma lik şəxs 
olub. Fit nə və na ra zı lı ğın son də rə-
cə yük səl di yi, ma raq lı ha di sə lə rin 
bir-bi ri ni iz lə di yi dövr də sağ lam 
və şə rəfl  i bir hə yat sü rüb, ata-ba-
ba sın dan qa lan məm lə kə tə la yi-
qin cə xid mət gös tə rib. 

Mir zə Mə həm məd Meh di Ast ra-
ba di yük sək zövq və şair lik is te da dı-
na da ma lik olub. O, is te dad lı qə ləm 
sa hi bi ki mi il ham lı və də rin məz-
mun lu şeir lər yaz mış və ye ri gəl-
dik cə ay rı-ay rı əsər lə rin də on lar dan 
is ti fa də edib. M.M.Ast ra ba di mü-
kəm məl və mo nu men tal nəsr əsər-
lə ri ni on la rın məz mu nu ilə səs lə şən 
in cə beyt lər lə bə zə miş dir. O, şeir lə-
ri nə “Köv kəb” im za sı nı qo yur du. 

Dü şün cə sa hib lə ri nin ək sə riy yə-
ti və hətt  a onu tən qid edən lər də 
Na dir şa hın ka ti bi Mir zə Meh di 
xan Ast ra ba di dən baş qa heç kə sin 
“Köv kəb” tə xəl lü sü ilə şeir yaz ma-
dı ğı nı bil di rir lər. Bü tün bu cə hət-
lər onun sta tu su nu yük səlt miş və 
təd ri cən onu Əf şa riy yə xa nə da nı-
nın qüd rət li hökm da rı nın di van 
iş lə ri nin ye ri nə ye ti ril mə sin də bir 
növ şə ri kə çe vir miş dir. 

Əf şar lar döv rün də Mir zə Mə həm-
məd Meh di xan Ast ra ba di nin Sə fə vi-
lə rin yüz əl li il lik pay tax tı olan İs fa han 
şə hə ri nə cəzb və cəlb olun ma sın da 
heç bir qə ri bə lik ol ma mış dır. Çün-
ki ba la ca Mir zə Meh di vax ti lə öz ata 
evin dən çı xıb elm və ədəb öy rən mək 
üçün bu şə hə rə gə lən də gü man elə-
məz di ki, çə tin və mü rək kəb yol la rı 
ol duq ca qı sa müd dət də qət edə bi lə-
cək. Am ma edə bil di. O, ilk gənc lik 
çağ la rın da Şah Sul tan Hü sey nin mü-
rək kəb və zid diy yət li di van apa ra tın-
da mü na sib bir möv qe tu ta bil miş və 
şah sa ra yı nın ya zı çı və ka tib lə ri ara-
sın da mö tə bər mə qa ma yük səl miş di. 

Mir zə Meh di xa nın ka tib li yi nin ilk 
çağ la rı təz ki rə lə rin və ta ri xi sə nəd-
lə rin ək sə riy yə tin də öz ək si ni ta pıb. 
“Məx zən-ül in şa”da onun se hir kar 
və qüd rət li qə lə min dən çıx mış çox-
say lı mək tub lar yer alıb. Mir zə nin 
Şah Sul tan Hü sey nin (1105/1694-
1135/1722) və onun oğ lu II Təh ma-
si bin (1135/1722-1144/1732) hökm-
ran lı ğı döv rün də yaz dı ğı mək tub la rı 
aşa ğı da kı ki mi qrup laş dır maq olar: 

  İkin ci Şah Təh ma si bin qa pı çı-
ba şı Sə fi  qu lu bə yin adı na gön-
də ril miş mək tub

  Şah Təh ma sib döv rün də Mir zə 
Hə sən üçün ya zıl mış mək tub

  Köv kəb tə xəl lüs lü Mir zə Meh-
di xa nın bağ ban ba şı haq qın da 
yaz dı ğı mək tub. 

  Na dir səl tə nə tin dən əv vəl 
(Təh ma sib qu lu xan döv rün də) 
ya zıl mış mək tub lar. 

O za man kı şah fər ma nı nın 3-cü 
bən din dən ay dın olur ki, Şah Sul-
tan Hü seyn Sə fə vi nin çi çək lən mə 
döv rün də “bü tün bağ la ra, ima rət-
lə rə, mülk lə rə və ora da gö rü lən iş-
lə rə”, baş qa söz lə de sək, “səl tə nət 
mülk lə ri nin rə ya sə ti”nə nə za rət 
Mir zə Meh di xa na hə va lə edil miş-
dir. M.M.Ast ra ba di nin mün şəat 
nəs ri nin ka mil lik və yet kin li yin dən 
Na dir şa hın qüd rə tə çat dı ğı vaxt-
lar da, yə ni 1140/ 1727-ci il də onun 
təx mi nən 50 ya şı ol du ğu ay dın 
olur. Bu dövr də o, yet kin ağ la çat dı. 

Onun İs fa han da hə ya tı nın ne cə keç-
mə si ba rə də əli miz də sə nəd yox dur. 
Rə va yə tə gö rə, Sə fə viy yə pay tax tın da 
Şah Sul tan Hü sey nin pad şah lıq et di yi 
dövr də o, bu şə hər də ya şa yan Ast ra-
bad ca maatı nın diq qə ti ni cəlb et miş, öz 
el mi, bi li yi, ba ca rı ğı, xü su si lə də əx la qi 
mü kəm məl li yi, ic ti mai-si ya si ha di sə-
lər dən baş çı xar ma sı he sa bı na İs fa han-
da ya şa yan ast ra bad lı həm yer li lə ri nin 
ümu mi nü ma yən də si ol muş dur. 

“Məx zə nül-İn şa”da onun mək-
tub la rı nın ək sə riy yə ti top lan mış-
dır. Təz ki rə lə rə və ki tab xa na lar da 
sax la nan ka ta loq la ra əsa sən Mir zə 
Meh di xan Ast ra ba di nin mək tub la-
rı nı aşa ğı da kı ki mi şərh et mək olar:

  “Dür rə yi-Na di rə”. Əsər mü rək-
kəb və çə tin dil də ya zı lıb, ad-
lar la, təş beh lər lə, mü ba li ğə lər lə 
do lu dur. “Dür rət-Na di rə” hər bi 
yü rüş lə rin şər hi nə, Na dir şah Əf-
şa rın dö yüş lə ri nə həsr edil miş-
dir. Müəl lif bu əsə rin də öz döv-
rü nün ida rə çi lik, mə də niy yət, 
iq ti sa di və ic ti mai mə sə lə lə ri nə 
qə tiy yən to xun ma mış dır. Əsər-
də im za ol ma sa da, ya zı nın səbk 
və üs lu bun dan onun Mir zə Mə-
həm məd Meh di xan Ast ra ba di yə 
məx sus ol ma sı ay dın gö rü nür. 

  “Ca han qo şa yi-Na di ri”. Bu ki tab 
Na dir şah Əf şa rın şah lıq döv rün-
də baş ve rən ha di sə lər ba rə də ən 
də qiq mə lu mat la rı özün də eh ti-
va edir. Əsər çox şi rin və oxu naq-
lı bir dil də ya zıl mış dır. Bu nun la 
bə ra bər, Mir zə Meh di xan öz təh-
lü kə siz li yi üçün ha di sə lə ri ya tər-
si nə, ya ey ham la, ya da iki mə na lı 
şə kil də da nı şır. Yal nız Na dir şah-
dan son ra ha di sə və əh va lat la rın 
nis bə tən açıq, ay dın bir üs lub da 
nəql edil di yi ni gö rü rük. 

  “Mə ban-il-lü ğət”. Türk di li 
qram ma ti ka sı haq qın da ya-
zıl mış bir ki tab dır və Mir-
zə Meh di xan onu “Səng lax” 
ki ta bı nın mü qəd di mə sin də 
ver miş dir. “Səng lax” və “Mə-
bəan-il-lü ğət”fərq li əsər lər 
de yil, əs lin də on lar bir-bi ri ni 
ta mam la yır. Hər iki ki tab elə 
bir ki tab dır, on lar ərəb di li lü-
ğə ti nə, coğ ra fi  ya və fars ad la rı-
na həsr edil miş dir. Baş qa söz lə 
de sək, o, bu əsər də çə tin ərəb 
və türk söz lə ri ni, fars is ti lah la-
rı nı sa də ləş dir miş dir. 
 “Səng lax” ədə bi əsər dir. 

Şeir lə rin mü rək kəb lü ğə vi 
mə na sın dan və xü su si səb kə 
ma lik olan Əli şir Nə vainin 
əsər lə ri nin şər hin dən bəhs 
edir. Bu ki tab Na dir şa hın 
ölü mün dən 13 il ke çən dən 
son ra ta mam lan sa da, Na dir 
şa hın sağ lı ğın da ya zıl ma ğa 
baş lan dı ğın dan onun adı na 
it haf edil miş dir. 
  “Mün şəat” Mir zə Mə həm-
məd Meh di xan Ast ra ba di nin 
mək tub la rı nın məc muəsi dir. 

Bu əsər fər man la rın, səl tə nət, 
ida ri və si ya si mək tub la rın 
cə min dən iba rət dir. “Mün-
şəat” ən cid di ta ri xi mən bə-
dir. An caq onu da qeyd edək 
ki, ola bil sin, Mir zə Mə həm-
məd Meh di xan Ast ra ba di nin 
“Mün şəat”ı adı ilə bu gün 
möv cud olan məc muədə ki 
mək tub la rın heç də ha mı sı 
ona aid de yil, çün ki Na dir ki-
mi zəhm li, qə zəb li, tez qey zə 
gə lən bir in sa nın ida rə sin də 
ça lı şan ha zır lıq lı bir ka ti bin 
bə zən qü sur lu və ix ti sar la do-
lu ki ta bı or ta ya qoy ma sı müm-
kün süz dür. Məc muə onun 
ölü mün dən son ra ha zır lan dı ğı 
üçün baş qa ka tib lə rə məx sus 
mək tub və ya mək tub lar da 
bu ra dü şə bi lər di. 

“Mün şəat”da tez-tez qi tə, qə zəl, 
məs nə vi ilə də qar şı la şı rıq. Rə va-
yət lə rə əsa sən, bu beyt lər dən bir 
ço xu nun elə Mir zə Mə həm məd 
Meh di xan Ast ra ba di yə aid ol-
du ğu eh ti mal edi lir. Əli qu lu xan 
Va leh 1162/1748-ci il də yaz dı ğı 
məş hur “Ri yaz-üş-şüəara” əsə rin-
də Mir zə Mə həm məd Meh di xan 
Ast ra ba di nin bü tün ədə bi növ-
lər də, qi tə, qə si də, qə zəl, məs nə vi 
jan rın da şeir lər qə lə mə al dı ğı na 
işa rə edib. “O, za hi rən “Köv kəb” 
tə xəl lü sü nü qə bul et miş dir”. 

Mir zə Mə həm məd Meh di xa nın 
fəaliy yə ti nin və hə ya tı nın so nu ba-
rə də əli miz də də qiq mə lu mat yox-
dur. Həm çi nin Mir zə nin hə yat şə-
raiti ni, öv lad la rı nın və nə və lə ri nin 
sa yı nı, adı nı, ni şa nə si ni mü kəm məl 
şə kil də özün də əks et di rən sə nə də, 
ta ri xi rə va yə tə, mö tə bər bir mən bə-
yə rast gəl mi rik. Bu da sə bə siz de yil. 

Be lə ki, Na dir şah öl dü rü lən dən 
son ra Əf şar lar döv lə tin də aləm 
qa rış dı, qar daş-qar da şa qə nim 
kə sil di və bun dan son ra şa hın 
mün şi si nin də adı bir da ha çə kil-
mə di, onu gör düm de yən ol ma dı. 
Bu şəx sin adı nın itib-bat ma sı və 
onun gö rün məz ol ma sı Mir zə nin 
Na dir şah la ya xın lı ğı nın son da 
bö yük xə tə rə sə bəb ola bi lə cə yi 
eh ti ma lı ilə bağ lı idi. Çün ki Na dir 
şa hın ge cə-gün düz həm söh bə ti, 
yol yol da şı, mu ni si, sə fi  ri, məm-
lə kə tin mün şi si və ta rix çi si ol muş 
bir in sa nın hə ya tı təh lü kə siz ola 
bil məz di. Düş mən lə rin və id diaçı-
la rın qor xu sun dan çar-na çar öl kə-
dən get mə li olan Mir zə Mə həm-
məd Meh di xan Ast ra ba di nin son 
si ya si sı ğı na caq ye ri Bağ dad olub. 
O, bu ra da giz lən miş və xid mət et-
di yi şəx sin ölü mün dən son ra öm-
rü nün qa lan iyir mi ili ni na mə lum 
şə rait də və in zi va da ke çir miş dir. 
De yi lə nə gö rə, öz fa teh və qüd-
rət li ha mi sin dən son ra onun nə iş 
gör dü yü, ne cə öl dü yü və ba şı nın 
üs tün də ki min ağ la dı ğı heç kə sə 
bəl li de yil. 

Ta rix çi Əb dül hü seyn Nə vai “Na-
dir və onun ya di ga rı” əsə rin də (Teh-
ran, 1368, s.173) onun bir öv la dı na 
işa rə et miş və bir ne çə qız nə və si ol-
ma sı ba rə də “Hə di qə tüş-şüəra”da-
kı mə lu ma tı diq qə tə çat dır mış dır. 
La kin bü tün bu cəhd lə rə bax ma ya-
raq Mir zə Mə həm məd Meh di xan 
Ast ra ba di nin hə ya tı in di yə dək təf-
si la tı ilə ya zıl ma mış və bu işə gi ri-
şən lə rin fəaliy yət lə ri de mək olar ki, 
nə ti cə siz qal mış dır. 1294/1877-ci il də 
Nəs rəd din şah Qa car müx tə lif əsr-
lər də ya şa mış “gör kəm li ülə ma la rın, 
ad lı-san lı mü həd dis lə rin, yük sək 
mə qam lı müc tə hid lə rin, kə rəm əh-
li olan arifl  ə rin, hik mət sa hi bi olan 
şəxs lə rin, hə qi qi mü nəc cim lə rin” hə-
yat la rı nım öy rə nil mə si və bu ba rə də 
ki tab ya zıl ma sı haq qın da fər man 
ver miş və bu işin ye ri nə ye ti ril mə si ni 
Eti za düs-səl tə nə yə tap şır mış dı. O da 
öz növ bə sin də bü tün İra nət ra fı vi la-
yət lə rə xə bər gön də rə rək, bu öl kəy lə 
bağ lı ta nın mış şəxs lər haq qın da mə-
lu mat la rın şah sa ra yı na çat dır ma la-
rı nı xa hiş et miş di. Şa hın bu fər ma nı 
əsa sın da Ast ra bad ha ki mi də Mir zə 
Mə həm məd xa nın həm yer li si olan 
ta nın mış alim Mə həm məd Sa leh bin 
Mə həm məd Ta ğı Ast ra ba di yə bu 
işi tap şır mış və onun ic ra sı nı tə ləb 
emiş di. Am ma o da or ta ya cid di və 
ye ni bir fakt qo ya bil mə miş di.

Azər bay can müs tə qil lik qa zan dıq-
dan son ra Mir zə Mə həm məd Meh di 
xan Ast ra ba di nin əsər lə ri nə ma raq 
son də rə cə güc lən miş və on la rın bə-
zi lə ri nin tər cü mə edil mə si işi AMEA-
nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz-
ma lar İns ti tu tu nun əmək daş la rı nın 
plan la rı na da xil edil miş dir. Çün ki bu 
əsər lər ta ri xi mi zin, Azər bay can döv-
lət çi li yi nin ən mü rək kəb və mü hüm 
dövr lə ri ni işıq lan dı rır. Fik rim cə, be lə 
bir sal na mə çi nin, ta rix çi nin öl kə miz-
də ta nı dıl ma sı, oxu cu la ra təq dim edil-
mə si nə öz mil li kim li yi mi zi öy rən mək 
ba xı mın dan bö yük eh ti yac var. 

Rə na MƏM MƏ DO VA,
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru
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... Mir zə Mə həm məd Meh di xan Əf şar lar döv rün də Mir zə Mə həm-

Azər bay can xal qı nın şə rəf li və lə ya qət li ta ri xi yol 
keç di yi ni heç kəs in kar edə bil məz. Xü su si-
lə də Şah İs ma yıl Xə tainin qur du ğu nə-
həng döv lə tin ümum dün ya ta ri xi nə və 

mə də niy yə ti nə ver di yi töh fə lər bu gün də öz 
də yə ri ni itir mə yib. Azər bay can di li ni döv rün 
eli tar tə bə qə si nin hə yat və ya şam nor ma sı na 
çe vi rən bu bö yük hökm da rın yü rüt dü yü da xi-
li və xa ri ci si ya sət lə də rin dən ta nış ol duq ca 
onun za ma nı nə qə dər qa baq la dı ğı na hey rət 
edir sən. Onun in san pər vər lik və hu ma niz-
mə söy kə nən, Şər qə və Qər bə in teq ra si ya-
ya he sab lan mış si ya si ida rə çi lik me to du nu 
son ra kı hökm dar lar da us ta lıq la da vam et-
dir miş lər. Sə fə vi lər, Əf şar lar, Qa car lar... Tə-
bii ki, bu hökm dar la rın si ya si mü ba ri zə si ni, 
döv lət çi lik prin sip lə ri ni, ida rə çi lik me tod la-
rı nı za ma nın da qə lə mə alıb sal na mə ləş di-
rən ta rix çi lər, ka tib lər, mün şi lər ol ma say dı, 
bu gün hə qi qə ti ya lan dan, ta ri xi ger çək li yi 
əf sa nə dən ayır maq çox çə tin olar dı. On lar, 
gö rü nür, ta ri xi pro ses lə rin gə lə cək də han sı 
məc ra ya doğ ru ge də cə yi ni qa baq ca dan hiss 
et dik lə rin dən, bö yük ha di sə lə ri gü nü nə, ayı-
na, bə zən saatı na qə dər də qiq qeyd et mə yə 
ça lı şıb lar. Be lə ta rix çi lər dən bi ri də Mir zə Mə-
həm məd Meh di xan Ast ra ba di olub. Bir ne-
çə Sə fə vi hökm da rı nın, son ra Na dir şa hın ya-
nın da mün şi və zi fə sin də ça lı şan bu ta rix çi nin 
“Ca han qo şa ye-Na di ri”, “Mün şəat”, “Səng lax” 
və di gər əsər lə ri ən cid di ta ri xi mən bələr dən sa-
yıl maq da dır. Çox təəs süf ki, bu gün Azər bay can 
oxu cu su bu şəx sin yaz dıq la rın dan bir ta ri xi mən bə 
ki mi ge niş su rət də bəh rə lən sə də, onun özü haq qın da 
de mək olar ki, heç nə bil mir. Biz bu boş lu ğu nə zə rə ala raq, 
Mir zə Mə həm məd Meh di xan Ast ra ba di haq qın da oxu cu la ra mə-
lu mat ver mək qə ra rı na gəl dik. Bə ri baş dan qeyd edək ki, ya zı nı 
ha zır la yan da da ha çox fars dil li mən bə lər dən is ti fa də et mi şik.

zər bay can xal qı nın şə rəf li və lə ya qət li ta ri xi yol 
keç di yi ni heç kəs in kar edə bil məz. Xü su si-
lə də Şah İs ma yıl Xə tainin qur du ğu nə-
həng döv lə tin ümum dün ya ta ri xi nə və 

mə də niy yə ti nə ver di yi töh fə lər bu gün də öz 
də yə ri ni itir mə yib. Azər bay can di li ni döv rün 
eli tar tə bə qə si nin hə yat və ya şam nor ma sı na 
çe vi rən bu bö yük hökm da rın yü rüt dü yü da xi-
li və xa ri ci si ya sət lə də rin dən ta nış ol duq ca 
onun za ma nı nə qə dər qa baq la dı ğı na hey rət 

gö rü nür, ta ri xi pro ses lə rin gə lə cək də han sı 
məc ra ya doğ ru ge də cə yi ni qa baq ca dan hiss 
et dik lə rin dən, bö yük ha di sə lə ri gü nü nə, ayı-
na, bə zən saatı na qə dər də qiq qeyd et mə yə 
ça lı şıb lar. Be lə ta rix çi lər dən bi ri də Mir zə Mə-
həm məd Meh di xan Ast ra ba di olub. Bir ne-
çə Sə fə vi hökm da rı nın, son ra Na dir şa hın ya-
nın da mün şi və zi fə sin də ça lı şan bu ta rix çi nin 
“Ca han qo şa ye-Na di ri”, “Mün şəat”, “Səng lax” 
və di gər əsər lə ri ən cid di ta ri xi mən bələr dən sa-
yıl maq da dır. Çox təəs süf ki, bu gün Azər bay can 
oxu cu su bu şəx sin yaz dıq la rın dan bir ta ri xi mən bə 
ki mi ge niş su rət də bəh rə lən sə də, onun özü haq qın da 
de mək olar ki, heç nə bil mir. Biz bu boş lu ğu nə zə rə ala raq, 
Mir zə Mə həm məd Meh di xan Ast ra ba di haq qın da oxu cu la ra mə-

Onun İs fa han da hə ya tı nın ne cə keç-

mək tub la rı nın məc muəsi dir. bəl li de yil. 

Ta rix çi Əb dül hü seyn Nə vai “Na-
dir və onun ya di ga rı” əsə rin də (Teh-
ran, 1368, s.173) onun bir öv la dı na 
işa rə et miş və bir ne çə qız nə və si ol-
ma sı ba rə də “Hə di qə tüş-şüəra”da-
kı mə lu ma tı diq qə tə çat dır mış dır. 
La kin bü tün bu cəhd lə rə bax ma ya-

Azərbaycan 
hökmdarlarının 
katibi
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ş dən çı xıb evə ge dir dim. Ha va çox 
yax şı idi. Pa yız ol sa da, gün dü zün 
yan dı rı cı şüala rı çə kil miş di. Ax şam 
qa ran lı ğı ilə bir gə gə lən sə rin lik 

qəlb lə rə bir ra hat lıq da gə ti rir di. La-
kin ca maatın iş dən çı xan vax tı ol du-
ğu üçün, av to bus da kı tün lük ha va nın 
gö zəl li yin dən zövq al ma ğa im kan 
ver mir di. İş də ki gər gin lik dən bey nim 
hə lə də uğul da yır dı. Bu də qi qə evə tez 
çat maq, bü tün aləm dən təc rid ol maq, 
tam səs siz lik də din cəl mə yi ar zu la yır-
dım. Ürə yim də gö tür-qoy edir dim 
ki, Al lah in san la rı ya ra dıb, son ra da 
tə biət lə üz-üzə qo yub ki, onun la ün-
siy yət də ol sun lar. Yax şı sın dan is ti fa də 
elə sin, lap elə bu pa yı zın gö zəl gün lə ri 
ki mi, pi si ilə də mü ba ri zə apar sın, lap 
elə bu səs-küy ki mi. Am ma biz ba şı bə-
la lı in san lar öz-özü mü zü çə ti nə sal mı-
şıq. Ha mı yı ğı şıb gə lib bir ye rə, şə hər 
de yi lən yer də elə hoq qa lar ya rat mı şıq 
ki, ha mı sı səh hə ti mi zə zi yan dır. Bax, 
elə in di kaş olay dım uşaq ikən gör-
dü yüm, qa ya lar ara sın dan axan dağ 
ça yı nın qı ra ğın da. Atam, o dağ lar ya-
dı ma düş dü. Doğ ma yer lə ri, doğ ma 
adam la rı, ata mın üz ciz gi lə ri ilə bir hə-
ma həng lik ya ra dan sa kit tə biət löv hə-
lə ri ni dü şün düm. Bu har mo ni ya mə ni 
köv rəlt di, göz lə rim ya şar dı. 

Qar şı da bir ne çə ye ni yet mə ağız-
la rı nı əyə-əyə bərk dən da nı şır dı lar. 
Ağ la dı ğı mı gör mə sin lər de yə, üzü-
mü çe vir dim və bir az da on lar dan 
uzaq laş dım. Zəh ləm ge dir bu tip in-
san lar dan. Şə hər də in di dəb də olan 
ləh cə ilə da nış ma ğa ça lı şır lar, la kin 
ilk cüm lə də cə öz lə ri ni if şa edir lər, 
özü də elə adam la rın ad la rı nı çə kir-
lər ki, heç on la rın mü ha fi  zə çi lə ri nə, 
qul luq çu la rı na sa lam ver mə yə be lə, 
cü rət lə ri çat maz, elə da nı şır lar ki, gu-
ya bun lar ax şa ma qə dər on lar la çay 
içir, do mi no oy na yır, te le fon la şır lar. 
Am ma bir az diq qət siz ol san, ci bi-
nə, çan ta na gi rə cək lər, ya da ki... Nə 
isə. Yax şı ki, on lar ar xa da qal dı lar və 
mən tu ta caq dan bərk-bərk ya pı şıb ət-
raf da kı tə zə qon şu la ra nə zər sal dım. 
Ya nım da kı otu ra caq da 55-60 yaş lı bir 
ki şi otur muş du. Mə ni gö rən ki mi ye-
rin dən qalx dı və otur ma ğı tək lif et di. 
Yaş lı ki şi nin ye ri ni nə və si yaş da qı za 
ver mə si ət raf da kı la ra da, mə nə də bir 
az yer siz gö rün dü, qə ti im ti na et dim. 
Ki şi ye rin də ra hat la nıb qu ca ğın da kı 
çan ta nı si nə si nə sıx dı, ye ni dən gö zü-
nü yu mub “yat dı”. On dan ön də ki 
otu ra caq da əy lə şən lər dən bi ri nin 
çox hün dür, qa ra gül də ri sin dən ti-
kil miş pa pa ğı var dı. Yə qin aşıq idi, 
mol la la rın pa pa ğı be lə hün dür ol-
mur. Ar xa dan en li kü rək lə ri, əzə lə li 
boy nu gö rü nür dü. Şə hər də ki be lə 
ki şi lə rin çox biədəb şə kil də qa ba ğa 
çıx mış qa rın la rı olur. Bir az əv vəl ata-
mı ya dı ma sa lıb köv rəl di yim dən, bi-
zim tə rəfl  ə rin ki şi lə ri nə bən zət di yim 
bu qo ca nın qar nı nı tə səv vür et mək 
is tə dim. Bu gic ma raq, əs lin də, st ress-
dən qur tar maq üçün özü mü ya yın-
dır maq cəh di idi. Se zil məz şə kil də 
aya ğı mı sü rüş dü rüb bir az irə li lə dim 
və qo ca ya nə zər sal dım. Həd dən ar-
tıq en li si fət li, al ma cıq sü mük lə ri çıx-
mış, en li çə nə li, ağ lo pa bığ lı, qa lın 
qaş lı 75-80 yaş lı ki şi idi. Qar nı yox, 
si nə si qa ba ğa çıx mış dı. Yə qin aşıq dır, 
kənd dən bu gün gə lib, əlin də də əsa sı 
var. Bir əli ilə tu ta caq dan ya pış mış dı. 

O bi ri əli ilə əsa sı nı ye rə elə da ya mış dı 
ki, av to bu sun tu ta ca ğı na eti bar et mə-
di yi ay dın idi. Hün dür bo yu na, en li 
kü rək lə ri nə uy ğun nə həng əl lə ri qar-
tal cay na ğı na bən zə yir di. Mə nə ba xıb 
işa rə et di ki, əlim də ki qov lu ğu ve rim 
sax la sın. Ver mə dim, han sı sa sə nəd lər 
idi, bi ri it səy di ba tar dım. Ki şi eşit mə di, 
ya nə idi sə, uzat dı ğı əli ilə qov lu ğu alıb 
qoy du diz lə ri nin üs tü nə. Na ra hat ol-
sam da, eti raz edə bil mə dim, gö rü nür, 
bu qo ca in di yə qə dər sö zü nün çev ril-
di yi nə adət elə mə miş di. Am ma, de-
yə sən, heç şə hə rə də adət elə mə miş di, 
çün ki qov lu ğu sax la yan da di zi üs tün-
də ki port fe li sü rü şüb ye rə düş dü. Port-
fe li əyi lib gö tü rən də əsa sı sü rüş dü. Nə 
isə, özü nü dü zəl dib pən cə rə dən çö lə 
bax ma ğa baş la dı. Hün dür bi na la rın 
ara sın dan şü tü yüb ke çən av to bus dan 
bax maq la nə gö rə bi lə cək di ki? Onun 
əvə zi nə mən da rıx ma ğa baş la dım. Bu 
qo ca ya bir məh rəm lik hiss edir dim. 
Ürə yim də dua et dim ki, nə işi var sa, 
tez qur ta rıb qa yıt sın evi nə, dağ la ra, 
çay la ra, me şə yə ta ma şa et sin. Son ra da 
öz fi  kir lə ri mə özü mün gül mə yim tut-
du. Bu gün, nə dən sə, çox da rı xı ram, 
qə ri bə şey lər fi  kir lə şi rəm...

 Ba yaq ye ri ni mə nə ver mək is tə yən 
ki şi aya ğa dur du. Ba la ca boy, tös bə rək 
ki şi idi. Be lə lə ri nə nə nəm “por suq” 
de yir di. Av to bus da ya nan da o, “Ba-
la xan” de di. Ki mi sə ça ğır maq ki mi 
yox, sa də cə, ni da sız, vur ğu suz söz idi. 
Gü man elə dim ki, ki şi nor mal adam 
de yil miş, öz-özü nə da nı şır, gə lib ya-
nı mız dan ötən də ye nə də “Ba la xan” 
de di. Əs təğ fü rul lah! Göz lə ri ni də 
ye rə dik miş di, nor mal adam lar be-
lə elə yən də nə sə giz li niy yət lə ri olur, 
ba xış la rı nı giz lə dir lər. Bu də fə aşıq 
san dı ğım adam da aya ğa dur du, or-
ta qa pı dan ye rə düş dü. Ma şal lah, ki şi 
qa ya par ça sı na ox şa yır dı, ha mı dö nüb 
ona ba xır dı. Gö rə sən, ha mı mə nim ki-
mi doğ ma yer lə ri üçün qə rib sə miş di, 
ya nə idi? Tös bə rək ki şi sü rü cü nün 
ya nın da kı qa pı dan düş dü. Sü rü cü 
bərk dən qış qır dı:

- Pu lu nu ver də! Əə, sən nə nəm, 
şiş pa paq!

 Ürə yim qı rıl dı. İnan maq is tə mir-
dim ki, sü rü cü aşı ğı ça ğı rır. Aşıq lən-
gər li ad dım lar la ge dir di, az qa lır dım 
qış qı ram ki, ba ba, tez uzaq laş! Al la ha 
yal va rır dım ki, o eşit mə sin, çıx sın get-
sin. Kök ki şi tez-tə lə sik gə lib onun la 
qo şa laş dı, nə sə de di. Bil dim ki, bir yer-
dəy miş lər. Sü rü cü isə əl çə kə nə ox şa-
mır dı. Qa pı da du rub çö lə ba ğır dı:

- Sən nən de yi ləm, kar san? Şup-
pu pa paq, gə tir də iyir mi qə pi yi!

İla hi, ci bim də nə qə dər pul var-
sa, ver mə yə ha zı ram, tə ki o qo ca nı 
sın dır ma sın bu ta mah kar sü rü cü.

Mə gər gör mür, kor dur, ya gic dir, bil-
mir iş nə yer də dir? Mən uşaq lı ğım la 
dərk et dim ki, o por su ğa bən zər ki şi qıy-
ma yıb, tək cə öz pu lu nu ve rib, qo ca isə 
al da dıl dı ğı nı bil sə də, in di bil mir ney-
lə sin. Qa yı dıb tə zə dən pul ver sə, gə-
rək o por su ğun ba şı nı əz sin, yox, əgər 
ver mə sə də,-- sü rü cü nü sü rü yüb tə pi yi 
al tı na sal sın! Elə is tər dim ki, o, bun la rın 
iki si ni də elə sin! Ne cə qı yır lar bu al çaq-
lar, o cür tə miz ada mı in ci dir lər?

- Ədə, ha ra ge dir sən? Qa yıt pu-
lu nu ver də! 

Sü rü cü pul dan ümi di ni kəs di yi 
üçün pis-pis sö yüş lər söy dü. Bü tün 
sər ni şin lər do nub qal mış dı lar, mən-
dən baş qa, yə qin ki, heç kəs işin əs li ni 
bil mir, bir-bi rin dən nə baş ver di yi ni so-
ru şur du. Ürə yim ağ zı ma gə lir di, ağ la-
maq dan özü mü güc lə sax la mış dım, nə 
edə cə yi mi bil mir dim. Ürə yim də Al la-
ha yal va rır dım ki, nə sə ol sun, elə ol sun 
ki, mə sə lən, ayı lım gö rüm bun lar yu xu 
imiş. Tə ki, o qo ca nı söy mə sin lər, al dat-
ma sın lar, av to bu su sür sün bu qan maz, 
uzaq la şaq, o por su ğun əl-qol ata raq 
nə yi sə bərk dən qo ca ya da nış ma sı nı da 
gör mə yim. Ha lım pis idi, çox pis idi! 
Göz lə ri mi bərk-bərk sıx dım ki, be lə al-
çaq səh nə ni gör mə yim. Qə fi l, il dı rım 
gu rul tu su na ox şar səs dən dik sin dim. 
Gö zü mü açan da gör düm ki, qo ca o 
por su ğun pen cə yi nin boy nun dan tu-
tub sü rü yür av to bu sa sa rı. Əlin də ki 
çə li yi qa pı ya elə çırp dı ki, ha mı dik sin-
di. Sü rü cü sa rı sı nı ud muş du. Qo ca qan 
ça na ğı na dön müş gö zü nü ona zil lə di:

- De gö rüm, kü çük, bu sə nə nə 
qə dər pul ver di?

- İyir mi qə pik ver di, bir nə fər 
üçün, mən nə bi lim siz iki nə fər si niz?

- Ədə, sən be lə də qiq pul yı ğan qo-
duq san? Onu dü şən də be şi pul ver-
mir, gö rü rəm. Bəl kə heç bi ri nin yo-
xu dur? Bu heç, bu nun in di cə za sı nı 
ve rə cə yəm, bəs sən ni yə sö yür sən?

- Əmi, ba ğış la, sən Al lah, ha mı 
dü şür ge dir, mən də plan ver mə li-
yəm axı! Ağ lım da do la şıb day. Yo-
xun dur sa, ge dər sən, ney nək!

- Ədə, mən ka sı bam? 
Ki şi bu nu de yib qo lay lan dı. Ağa cı 

sü rü cü nü tut ma sa da, sü ka na çır pıl dı. 
Xır da pul lar ət ra fa, kü çə yə sə pə lən di. 
İkin ci zər bə də şü şə lər qı rıq-qı rıq olub, 
tö kül dü. Özüm dən ası lı ol ma dan, se-
vin cim dən tit rə yir dim. Ha mı qış qı-
rır, mə nə isə ləz zət ve rir di bu səh nə! 
“Qəh rə man”ım şi rə dön müş dü, “qı-
lınc”ını ça lır, düş mə ni ot ki mi bi çir, də-
li nə rə si mey da nı bü rü yür. Uraaa! Bir 
də, bir də vur, qur ba nın olum, qır bun-
la rı, son ra o bi ri pis adam la rın cə za sı nı 
ver! Son ra çıx get bur dan, o dağ ça yı-
nın üs tün də ki qa ya da sa zı nı dil lən dir: 

“Hoy du, də li lə rim, hoy du!”

 Am ma, yox! Qo ca əl sax la dı. Bir 
əli ni döş ci bi nə atıb bir çən gə ka-
ğız pul çı xa rıb sü rü cü nün qa ba ğı na 
sə pə lə di. Bir də, bir də! Bir də fə də 
əli ni dö şü nə apar dı, əli ni çək mə di. 
Ayaq üs tə tər pən məz qal mış, rən gi 
ağap paq ol muş du. Bir dən tap pıl tı 
ilə ye rə yı xıl dı. “Por suq” sü rü cü yə 
qo şu lub qaç dı. İla hi, ha mı elə bi lir-
di ki, on lar qo ca nı xi las et mək üçün 
hə kim da lın ca qa çır lar. Am ma mən 
bi lir dim ki, onun əlin dən sa la mat 
qur tar dıq la rı üçün ara dan çı xır lar.

Yü yü rüb qo ca nın əli ni dö şün dən 
çək dim. Nəb zi ni tut dum. Ki şi ca nı nı 
tap şır mış dı. Pa pa ğı bir kə na ra dü şüb 
qal mış dı. Ağ saç la rı qan sız si fə ti ilə 
bir ol muş du. Qış qır maq is tə yir dim, 
sə sim çıx mır dı. Qa çan lar da qa yıt dı-
lar. Onun öl dü yü nü gö rən ki mi, sü-
rü cü por su ğa bən zər ki şi yə qış qır dı 
ki: - “Ürə yi xəs tə ada mı ha ra apa rır-
san? İn di kim ödə yə cək bu zi ya nı?”. 
Am ma iki si də qo ca nın pul la rı nı yı-
ğış dı rıb cib lə ri nə tə pir di. “Por suq” 
de di ki, gor ba go ra nə qə dər de dim, 
get mə fes ti va la, qo ca ki şi sən, bax ma-
dı mə nə, de di, nə qə dər xərc lə sən pu-
lu mən dən, am ma mə ni apar ora!

Ca maat don qul da nır, ma şın dan 
dü şüb da ğı lı şır dı. Ət raf po lis lər lə dol-
muş du. Gö züm ayaq lar al tın da qa lan 
pa pa ğa sa taş dı. Bir dən di lim açıl dı:

- Ayaq la ma yın aşı ğın pa pa ğı nı! 
Gə lin, qib lə yə çe vi rək ki şi ni! Mü-
səl man de yil si niz?

“Pa paq” sö zü nü eşi dən sü rü cü 
o tə rə fə bax dı, cu mub çox pis bir 
sö yüş sö yə rək onu tə pik lə vur du. 
Aşı ğın pa pa ğı göy lə ge dib ye rə dü-
şən də göz lə rim qa ral dı...

Göz lə ri mi açan da ba şım üs tün-
də çox lu adam gör düm. Üzü mə su 
vu rur, mə ni ayılt ma ğa ça lı şır dı lar. 
Qal xıb te le fo nu mu ax tar dım. Kim-
sə onu yer dən ta pıb mə nə uzat dı. 
“Qı zım, qorx mu san, yə qin, me yit-
dən, ke çib ge dər!” - de di. İn di ya dı-
ma düş dü ba şı ma gə lən lər.

- Aşıq ne cə ol du, ay ca maat? Me-
yi ti de yi rəm, kim apar dı onu?

- Ne cə ola caq, apar dı lar ölü xa na-
ya, ya rıb ölü mün sə bə bi ni müəy-
yən edə cək lər! Sən onu yad dan 
çı xart! Zəng elə, adam la rın gəl sin, 
apar sın lar sə ni evə!

- Onu siz öl dür dü nüz, qa til lər! 
O ürək lə o, öz ye rin də hə lə ne çə il 
də ya şa yar dı! Hə kim lər ya za caq in-
farkt dan öl dü, bu “por suq” da şa-
hid du ra caq! Bəs Al la ha nə ca vab 
ve rə cək si niz?

Ha mı ba şı nı bu la yıb uzaq la şır dı. 
Mən ge dib aşı ğın pa pa ğı nın ya nın-
da otur dum. Ki şi nə və-nə ti cə si ni 
ba şı na yı ğa caq dı. Və siy yə ti ni edə-
cək di. Son ra da ayaq la rı nı uza dıb 
ata-ba ba sı ki mi ölə cək di! Bu ra da 
isə, iki də nə dıl ğır onun ürə yi ni 
part lat dı! İn di xəs tə xa na da onun 
pəh lə van cüs sə si ni ya rır lar!

Əlac sız hal da hön kü rür düm. Bü-
tün alə mi ürə yim də lə nət lə yir dim. 
Ha lım pis idi! Çox pis idi! Ku pe-
rin “So nun cu mo gi kan” əsə rin də-
ki gən cin ölü mü nü xa tır la yır dım. 
Bey nim də gah o gən ci xən cər lə 
vu ran qa til, gah da aşı ğın ürə yi-
ni part la dan “por suq” can la nır dı. 
Əsər də ki Bic Tül kü nü öl dür dü lər, 
bəs bu Por su ğun cə za sı nı kim ve rə-
cək? Kim bi lir, bəl kə hə lə bir ge dib 
kənd də onun da lın ca lağ la de yə-
cək də ki, iyir mi qə pi yi nə qıy ma-
dı, onun ba dı na get di... İla hi! Özün 
be lə lə ri nin cə za sı nı ver! İla hi, sə nin 
Qi ya mə tin ol ma say dı, Əda lət nə 
vaxt bər qə rar ola caq dı? İn di isə ha-
lım çox pis dir! İla hi, mə nə səbir ver! 
Hər şe yi sə nin əda lət məh kə mə nin 
hök mü nə tap şı rı ram!

Ar tıq çox gec idi. Ya vaş-ya vaş 
qətl ye rin dən uzaq laş dım...

(he ka yə)

Yaş lı ki şi nin ye ri ni nə və si yaş da qı za 
ver mə si ət raf da kı la ra da, mə nə də bir 
az yer siz gö rün dü, qə ti im ti na et dim. 
Ki şi ye rin də ra hat la nıb qu ca ğın da kı 
çan ta nı si nə si nə sıx dı, ye ni dən gö zü-
nü yu mub “yat dı”. On dan ön də ki 

ki şi lə rin çox biədəb şə kil də qa ba ğa 
çıx mış qa rın la rı olur. Bir az əv vəl ata-
mı ya dı ma sa lıb köv rəl di yim dən, bi-
zim tə rəfl  ə rin ki şi lə ri nə bən zət di yim 
bu qo ca nın qar nı nı tə səv vür et mək 
is tə dim. Bu gic ma raq, əs lin də, st ress-
dən qur tar maq üçün özü mü ya yın-
dır maq cəh di idi. Se zil məz şə kil də 
aya ğı mı sü rüş dü rüb bir az irə li lə dim 
və qo ca ya nə zər sal dım. Həd dən ar-
tıq en li si fət li, al ma cıq sü mük lə ri çıx-
mış, en li çə nə li, ağ lo pa bığ lı, qa lın 
qaş lı 75-80 yaş lı ki şi idi. Qar nı yox, 
si nə si qa ba ğa çıx mış dı. Yə qin aşıq dır, 
kənd dən bu gün gə lib, əlin də də əsa sı 
var. Bir əli ilə tu ta caq dan ya pış mış dı. 

sın dır ma sın bu ta mah kar sü rü cü. “Hoy du, də li lə rim, hoy du!”

al da dıl dı ğı nı bil sə də, in di bil mir ney-
lə sin. Qa yı dıb tə zə dən pul ver sə, gə-
rək o por su ğun ba şı nı əz sin, yox, əgər 
ver mə sə də,-- sü rü cü nü sü rü yüb tə pi yi 
al tı na sal sın! Elə is tər dim ki, o, bun la rın 
iki si ni də elə sin! Ne cə qı yır lar bu al çaq-
lar, o cür tə miz ada mı in ci dir lər?

- Ədə, ha ra ge dir sən? Qa yıt pu-
lu nu ver də! 

Sü rü cü pul dan ümi di ni kəs di yi 
üçün pis-pis sö yüş lər söy dü. Bü tün 
sər ni şin lər do nub qal mış dı lar, mən-
dən baş qa, yə qin ki, heç kəs işin əs li ni 
bil mir, bir-bi rin dən nə baş ver di yi ni so-
ru şur du. Ürə yim ağ zı ma gə lir di, ağ la-
maq dan özü mü güc lə sax la mış dım, nə 
edə cə yi mi bil mir dim. Ürə yim də Al la-
ha yal va rır dım ki, nə sə ol sun, elə ol sun 
ki, mə sə lən, ayı lım gö rüm bun lar yu xu 
imiş. Tə ki, o qo ca nı söy mə sin lər, al dat-
ma sın lar, av to bu su sür sün bu qan maz, 
uzaq la şaq, o por su ğun əl-qol ata raq 
nə yi sə bərk dən qo ca ya da nış ma sı nı da 
gör mə yim. Ha lım pis idi, çox pis idi! 
Göz lə ri mi bərk-bərk sıx dım ki, be lə al-
çaq səh nə ni gör mə yim. Qə fi l, il dı rım 
gu rul tu su na ox şar səs dən dik sin dim. 
Gö zü mü açan da gör düm ki, qo ca o 
por su ğun pen cə yi nin boy nun dan tu-
tub sü rü yür av to bu sa sa rı. Əlin də ki 
çə li yi qa pı ya elə çırp dı ki, ha mı dik sin-
di. Sü rü cü sa rı sı nı ud muş du. Qo ca qan 
ça na ğı na dön müş gö zü nü ona zil lə di:

- De gö rüm, kü çük, bu sə nə nə 
qə dər pul ver di?

- İyir mi qə pik ver di, bir nə fər 
üçün, mən nə bi lim siz iki nə fər si niz?

- Ədə, sən be lə də qiq pul yı ğan qo-
duq san? Onu dü şən də be şi pul ver-
mir, gö rü rəm. Bəl kə heç bi ri nin yo-
xu dur? Bu heç, bu nun in di cə za sı nı 
ve rə cə yəm, bəs sən ni yə sö yür sən?

- Əmi, ba ğış la, sən Al lah, ha mı 
dü şür ge dir, mən də plan ver mə li-
yəm axı! Ağ lım da do la şıb day. Yo-
xun dur sa, ge dər sən, ney nək!

- Ədə, mən ka sı bam? 
Ki şi bu nu de yib qo lay lan dı. Ağa cı 

sü rü cü nü tut ma sa da, sü ka na çır pıl dı. 
Xır da pul lar ət ra fa, kü çə yə sə pə lən di. 
İkin ci zər bə də şü şə lər qı rıq-qı rıq olub, 
tö kül dü. Özüm dən ası lı ol ma dan, se-
vin cim dən tit rə yir dim. Ha mı qış qı-
rır, mə nə isə ləz zət ve rir di bu səh nə! 
“Qəh rə man”ım şi rə dön müş dü, “qı-
lınc”ını ça lır, düş mə ni ot ki mi bi çir, də-
li nə rə si mey da nı bü rü yür. Uraaa! Bir 
də, bir də vur, qur ba nın olum, qır bun-
la rı, son ra o bi ri pis adam la rın cə za sı nı 
ver! Son ra çıx get bur dan, o dağ ça yı-
nın üs tün də ki qa ya da sa zı nı dil lən dir: 

“Hoy du, də li lə rim, hoy du!”“Hoy du, də li lə rim, hoy du!”

ma yıb, tək cə öz pu lu nu ve rib, qo ca isə 
(he ka yə)(he ka yə)

al da dıl dı ğı nı bil sə də, in di bil mir ney-
lə sin. Qa yı dıb tə zə dən pul ver sə, gə-
rək o por su ğun ba şı nı əz sin, yox, əgər 
ver mə sə də,-- sü rü cü nü sü rü yüb tə pi yi 
al tı na sal sın! Elə is tər dim ki, o, bun la rın 
iki si ni də elə sin! Ne cə qı yır lar bu al çaq-
lar, o cür tə miz ada mı in ci dir lər?

- Ədə, ha ra ge dir sən? Qa yıt pu-
lu nu ver də! 

Sü rü cü pul dan ümi di ni kəs di yi 
üçün pis-pis sö yüş lər söy dü. Bü tün 
sər ni şin lər do nub qal mış dı lar, mən-
dən baş qa, yə qin ki, heç kəs işin əs li ni 
bil mir, bir-bi rin dən nə baş ver di yi ni so-
ru şur du. Ürə yim ağ zı ma gə lir di, ağ la-
maq dan özü mü güc lə sax la mış dım, nə 
edə cə yi mi bil mir dim. Ürə yim də Al la-
ha yal va rır dım ki, nə sə ol sun, elə ol sun 
ki, mə sə lən, ayı lım gö rüm bun lar yu xu 
imiş. Tə ki, o qo ca nı söy mə sin lər, al dat-
ma sın lar, av to bu su sür sün bu qan maz, 
uzaq la şaq, o por su ğun əl-qol ata raq 
nə yi sə bərk dən qo ca ya da nış ma sı nı da 
gör mə yim. Ha lım pis idi, çox pis idi! 
Göz lə ri mi bərk-bərk sıx dım ki, be lə al-
çaq səh nə ni gör mə yim. Qə fi l, il dı rım 
gu rul tu su na ox şar səs dən dik sin dim. 
Gö zü mü açan da gör düm ki, qo ca o 
por su ğun pen cə yi nin boy nun dan tu-
tub sü rü yür av to bu sa sa rı. Əlin də ki 
çə li yi qa pı ya elə çırp dı ki, ha mı dik sin-
di. Sü rü cü sa rı sı nı ud muş du. Qo ca qan 
ça na ğı na dön müş gö zü nü ona zil lə di:

- De gö rüm, kü çük, bu sə nə nə 
qə dər pul ver di?

- İyir mi qə pik ver di, bir nə fər 
üçün, mən nə bi lim siz iki nə fər si niz?

- Ədə, sən be lə də qiq pul yı ğan qo-
duq san? Onu dü şən də be şi pul ver-
mir, gö rü rəm. Bəl kə heç bi ri nin yo-
xu dur? Bu heç, bu nun in di cə za sı nı 
ve rə cə yəm, bəs sən ni yə sö yür sən?

- Əmi, ba ğış la, sən Al lah, ha mı 
dü şür ge dir, mən də plan ver mə li-
yəm axı! Ağ lım da do la şıb day. Yo-
xun dur sa, ge dər sən, ney nək!

- Ədə, mən ka sı bam? 
Ki şi bu nu de yib qo lay lan dı. Ağa cı 

sü rü cü nü tut ma sa da, sü ka na çır pıl dı. 
Xır da pul lar ət ra fa, kü çə yə sə pə lən di. 
İkin ci zər bə də şü şə lər qı rıq-qı rıq olub, 
tö kül dü. Özüm dən ası lı ol ma dan, se-
vin cim dən tit rə yir dim. Ha mı qış qı-
rır, mə nə isə ləz zət ve rir di bu səh nə! 
“Qəh rə man”ım şi rə dön müş dü, “qı-
lınc”ını ça lır, düş mə ni ot ki mi bi çir, də-
li nə rə si mey da nı bü rü yür. Uraaa! Bir 
də, bir də vur, qur ba nın olum, qır bun-
la rı, son ra o bi ri pis adam la rın cə za sı nı 
ver! Son ra çıx get bur dan, o dağ ça yı-
nın üs tün də ki qa ya da sa zı nı dil lən dir: 
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«İran mistikləri: Ətt ar»

Al ma ni ya da klas sik İran ədə-
biy ya tı ba rə də, adə tən onun  Hö-
te yə (baş lı ca key fi y yə ti hər han sı 
tə si rə həs sas lı ğı dır) tə si ri nə gö rə 
mü la hi zə yü rü dür lər. İn gil tə rə də 
Fits ce ral dın tər cü mə dən çox öz 
nəğ mə si olan «Rü baiy yat» ba rə də 
fi  kir söy lə yir lər; bu nun la be lə, gö-
rü nür, oxu cu zöv qü nün bü töv lü-
yü nə xə ləl gə tir mə mək üçün, hər 
hal da, heç ol ma sa, bir də qi qə li yə 
tər cü mə çi ni unut maq, Xəy ya mı 
xa tır la maq la zım dır. Hər han sı 
Qərb öl kə sin də dər hal ar xa sın ca 
bağ la rı, dan yer lə ri ni, bül bül lə ri, 
qı zıl gül lə ri, Ayı ya da sa lan Ha fi z 
adı – «İ ran poezi ya sı» sö zü nün ən 
də qiq si no ni mi dir. Emer son 1876-
cı il də uzaq gö rən lik lə de yir di ki, 
bir vaxt gə lə cək, Ətt  a rın adı da ha 
uca dan səs lə nə cək…

Fə ri dəd din Ətt  ar era mı zın on 
ikin ci əs rin də, «fi  ru zə lər və qı-
lınc lar» şə hə ri Ni şa pu run ya xın-
lı ğın da ana dan olub. «İ ki üm ma-
nın qo vuş ma sı» əsə ri nin müəl li fi  
Qə ti bi (1434 və ya 1436, İran şairi, 
«Mü qəd dəs lər ba ğı» və çox say lı 
qə zəl lə rin müəl li fi ) üç əsr son ra 
de yə cək: «Mən də Ətt  ar ki mi, 
Ni şa pur bağ la rın da bö yü mü-
şəm, am ma mən Ni şa pu-
run ti ka nı yam, Ətt  ar sa 
qı zıl gül dür». Ətt  ar Mək-
kə yə yol lan dı, Mi si ri, 
Su ri ya nı, Tür küs ta nı 
gəz di, Hin dis ta nın qu-
ze yin də ol du; qa yı dıb 
özü nü bü tün eh ti ra-
sıy la Al la hı dərk elə-
mə yə, ya ra dı cı lı ğa həsr 
elə di. On dan yüz iyir mi 
min beyt qal dı; «Bül bül lər 
ki ta bı», «Məs lə hət lər ki ta bı», 
«Sir lər ki ta bı», «Şah və qı zıl-
gül», «Mö cü zə lə rin si ya hı-
sı», həm də, qey ri-adi «Quş la-
rın söh bə ti» («Mən tiq-ət-təyr») 
ki tab la rı nı yaz dı. Onu Ni şa pu ru 
ta lan elə yən Çin giz xa nın oğ lu 
To lu yun dö yüş çü lə ri öl dür dü lər. 

Tər cü mə edil miş par ça la ra gö-
rə, «Mən tiq ət-təyr» də ki fi  kir mə-
nə onun do lan bac sa ya ğı, ləng ya-
zı lı şın dan da ha uğur lu gö rü nür. 
Uzaq lar dan uçub gə lən quş lar şa hı 
Si murq, Çin üzə rin dən ke çən də 
çox gö zəl bir lə lək sa lır; quş lar so nu 
gö rün mə yən ha ki miy yət siz lik dən 
be zib öz şah la rı nı ax tar ma ğa ge dir-
lər. Bi lir lər ki, onun adı «o tuz quş» 
mə na sı nı ve rir; bi lir lər ki, şa hın sa-
ra yı Yer kü rə si ni üzük ki mi qur şa-
yan Qaf da ğın da dır. On lar, de mək 
olar, son suz bir yo la çı xır lar; axı rın-
cı dan əv vəl ki nin adı Baş fır lan ma-
sı, axı rın cı nın adı Ölüm olan yed di 
də lik dən, ya xud üm man dan ke çir-
lər. Yol çu lar dan ço xu yo la da vam 
elə mək dən bo yun qa çı rır; baş qa la rı 
yol da tə ləf olur lar. Sə fə rin ağır lı ğın-
dan arı nıb-tə miz lən miş otuz quş 
Si murq da ğı na ça tır. Nə ha yət, gö-
rüb an lay rı lar ki, Si murq elə on la rın 
öz lə ri dir, Si murq on lar dan hər bi ri, 
həm də bir lik də ha mı sı dır. (Plo tin 
– «En neada lar», I, 8, 4 – qar şı mız-
da ey ni li yin elə bu cür cən nət sa yaq 
son suz prin si pi ni açır: «Göy lər dən 
hər şey, hər yer gö rü nür. Bu, hə-
min ki və bü tün qa lan lar dı. Gü nəş 
hər şe yin nu ru du, on lar dan hər bi ri 
və ha mı sı Gü nəş lə bir lik də dir lər»). 

Poema nı fran sız di li nə Qar sen de 
Tas si, in gi lis cə yə Ed vard Fits ce-
rald çev ri rib, mən öz söy lə məm də 
Mar qa ret Smi tin ki ta bın dan, bir də 
«Min bir ge cə» nin onun cu cil din-
dən is ti fa də elə dim. 

«Təz ki rət ül-öv li ya» ki ta bı nı təş kil 
elə yən mü qəd dəs lər ba rə də he ka-
yət dən te ra pev tik xü su siy yət li qı sa 
bir he ka yə ni mi sal gə ti rim: «Bir də-
fə Əbu Hü seyn Nu ri na xoş la dı; Yu-
nayd ona mey vəy lə, qı zıl gül gə tir di. 
Bir müd dət son ra Yu nayd na xoş la-
dı; Əbu Hü seyn Nu ri şa gird lə riy lə 
bir gə ona baş çək mə yə gəl di: «Siz-
lər dən hər bi ri niz, - de di, - Yu nay dın 
xəs tə li yi nin bir his sə si ni özü nü zə 
gö tü rün». «Qoy be lə ol sun», - şa-
gird lər dil lən di lər, Yu nayd da sağ-
lam, güm rah hal da aya ğa dur du. 
Bu za man Əbu Hü seyn Nu ri de di: 
«Bax, be lə elə mək la zı mıy dı. Sən sə, 
mə nə mey vəy lə qı zıl gül gə ti rir din». 

Ta rix çi lər ya zır lar ki, Fə ri dəd din 
Əbu Ta lib Mü həm məd bin İb ra him 
Ətt  ar öm rü nün son il lə rin də (yüz on 
ilə cən ya şa yıb) bu dün ya nın, şeir yaz-
maq da da xil ol maq la, bü tün zövq lə-
rin dən im ti na elə di. 

«Kölgələrin tərifi » 
kitabina önsöz

Bu nu prin si pə çe vir mə dən, 
mən öz hə ya tı mı ar tıq çox uzun 
hərfl  ə rə, mətn lə rə, iş siz li yə, sa-
kit söh bə tə, fi  lo lo gi ya ya,  Bue-
nos - Ay re sin mis te ri ya sı na (şə-
bih - Bib li ya möv zu sun da or ta 
çağ dra mı), müəy yən is teh zay la 
me ta fi  zi ka ad la nan qə ri bə lik lə rə 
həsr elə mi şəm. Hər şey mə nim 
qəl bim də bu cür məs lə hət lə rə 
qar şı üs yan elə yir. Mən es te ti ka 
ix ti ra çı sı de yi ləm. Za man mə ni 
bə zi üsul la ra öy rə dib: si no nim-
lər dən, is pa nizm lər dən, ar gen-
ti nizm lər dən, ar xaizm lər dən, 
neolo gizm lər dən qaç maq; adi 

sö zü sev mək; öz he ka yə mə ta nı-
nan şey lə ri da xil elə mək; özü nü 
əmin ki mi gös tər mək, çün ki ola 
bil sin, hə yat yad da şı qa baq la yır, 
nə sə ar tıq o cür de yil; əməl lər 
ba rə də da nış maq (bu nu Kip lin qi 
və İs land sa qa la rı nı oxu ya-oxu ya 
ba şa düş düm); köh nə for ma la-
rın heç də hə mi şə müt ləq ol ma-
dı ğı nı yad da sax la maq. Bun dan 
baş qa, mən, ümu miy yət lə, es te-
tik prin si pial lı ğa inan mı ram. O, 
mü cər rəd möv cud lu ğa qa dir de-
yil. Hər bir ya zı çı tə rə fi n dən (hər 
ye ni əsər də) də yiş di ri lən dir, es-
te ti ka sti mul dan, ya xud, sa də cə, 
ta pıl mış üsul dan baş qa, bir 
şey de yil. 

Bu, ne cə de yər lər, 
mə nim be şin ci şeir-
lər ki ta bım dır, əda-
lət xa ti ri nə de yim 
ki, baş qa la rın dan 
pis de yil, am ma, 
de yə sən, yax şı da 
de yil. 

Oxu cu mun ar tıq çox dan alış-
dı ğı güz gü lər, do lan bac lar, qı-
lınc lar dan baş qa, bur da iki ye ni 
möv zu ya ra nıb: qo ca lıq və eti ka. 
İkin ci si ədə biy yat da kı dos tum 
Ro bert Lyui Sti ven so nu hə mi-
şə ma raq lan dı rıb. Ümu miy yət lə, 
pro tes tant xalq lar eti kay la əx la qa 
ka to lik lər dən da ha diq qət li dir lər. 

Mil ton öz aka de mi ya sın da 
uşaq la ra ri ya ziy yat, fi  zi ka, ast ro-
no mi ya öy rət mək is tə yir di. Dok-
tor Con son XVII əsr də ya zır dı: 

«A ğıl və əda lət – bü tün dövr lə rin 
də yə ri dir. Hər vaxt, hər yer də biz, 
hər şey dən əv vəl, mo ra lis tik (əx laq 
tə rəf da rı olan adam), yal nız bə zən 
geometr lə rik (hən də sə alim lə ri)». 

Bu sə hi fə lər də şeir lər lə he ka yə-
lər (ümid va ram ki, da va-da laş elə-
mə dən) yan-ya na dır lar. Mən açıq-
aş kar mən bə lər gös tə rə bi lə rəm: 
«Min bir ge cə» ki ta bı, ya xud Ço-
se rin he ka yə lə ri. Möv cud zid diy-
yət lər mə nə tə sa dü fi  gö rün mür, 
is tə yi rəm ki, ki ta bı mı şeir lər ki ta bı 
ki mi oxu sun lar. Bu, öz-öz lü yün də 
es te tik akt de yil. 

Ək sər şey lə rin ara sın da kı bu 
par laq pro ses  - es te tik akt ki ta bı 
oxu yan da ya ra nır. 

Çap olun muş şeir lər ar tıq bi zə 
çox şey de yir. Həm də, 

tək cə ritm haq qın da 
yox; bi zə xə bər-

dar lıq edi lib ki, 
biz lə ri in for-

ma si ya yox, 
d ü  ş ü n  c ə 
yox, poetik 
duy ğu lar 
q a  t ı  ş ı  ğ ı 
göz lə yir.

Mən Uit men lə də, ya zı la rın ge-
niş li yi lə də nə fəs alır dım, am ma 
ahıl ça ğım da əmin ol dum ki, yal-
nız klas sik öl çü lər dən bə zi lə ri nə 
əlim ça tır. Mi lonq lar dan  bi rin də 
(Сə nu bi Ame ri ka rəqs nö vü və 
rəqs ge cə si) Aka su bi nin məş hur 
cə sa rə ti ni, şə hə rət ra fı nın mo tiv lə-
ri ni yam sı la mı şam. 

Poezi ya hər han sı baş qa iş dən 
da ha qə ri bə şey dir. Uğur lu şeir 
si zə xoş gəl mə yə bi lər – bu, Tə-
sa dü fün və Ru hun işi dir (yal nız 
səhv lər bü tün lük lə bi zim dir), 
am ma göz lə yi rəm ki, oxu cu bu-
ra da nə sə ta par, axı bu dün ya da 
gö zəl lik ha mı üçün, de mək olar, 
ey ni dir. 

«Uydurulmuş varlıqlar 
kitabı”ndan

Cinlər
Mü səl man əf sa nə lə ri nə gö rə, Al lah 

3 cür ağıl lı var lıq ya ra dıb: işıq dan mə-
lək lə ri, od dan cin lə ri, tor paq dan in san-
la rı. Cin lər Adəm dən bir ne çə min il 
qa baq tüs tü süz qa ra atəş dən ya ra dı lıb, 
öz lə ri də beş cür dür. On la rın ara sın da 
xe yir xah və pis cin lər, ki şi cin lər, bir də 
qa dın cin lər var. Kos moq raf əl-Qəz vi ni 
ya zır ki, «Cin lər şəff  af bə dən li sə ma vi 
var lıq lar dı, on la rın çe şid li for ma la rı 
ola bi lər». Ön cə cin lər bu lud lar, ya xud 
nə həng, ciz gi lə ri güc lə se çi lən di rək lər 
şək lin də pey da olur lar; son ra cis ma-
ni gör kəm alır, in san, tül kü, ca na var, 
əq rəb, ya xud ilan şək lin də gö zə gö rü-
nür lər. On lar dan bə zi lə ri möv hu mat çı, 
bir pa ra sı də li sov, di gər lə ri ateist dir lər. 
İn gi lis orien ta lis ti Ed vard Uil yam Leyn 
ya zır ki, cin lər in san cil di nə gi rən-
də çox za man nə həng öl çü lü olur lar, 
«əgər xe yir xah dır lar sa, gö zəl lik lə ri göz 

qa maş dı rır, ya man dır lar sa, iy rənc 
də rə cə də ey bə cər gö rü nür lər». 

Da nı şır lar ki, on lar, la zım gə-
lər sə, bə dən üzv lə ri nin sü-
rət lə ge niş lən mə si və əri mə-
si sa yə sin də göz dən itə, bu 
za man ha va da, ya xud su da 
əri yə, ya da möh kəm di var-
dan ke çib yox ola bi lir lər. 

Cin lər tez-tez gö yün bi rin ci 
qa tı na qalx ma ğı, gə lə cək-
də baş ve rə si ha di sə lər 
ba rə də mə lək lə rin söh-
bət lə ri nə giz li cə qu laq 
as ma ğı ba ca rır lar. Bu 
sə bəb dən də, on lar ön-
cə gö rən lə rə, ca du gər-
lə rə yar dım gös tər mək 
iq ti da rın da dır lar. Bir 
sı ra alim lər Mi sir eh-
ram la rı nın, So lo mo-
nun gös tə ri şi lə bö yük 
Ye ru sə lim mə bə di nin 
ti kin ti si ni bu var lıq la-
rın aya ğı na ya zır lar. 

Cin lə rin se vim li sı ğı-
na caq yer lə ri xa ra ba ev-
lər, su kə nar la rı, çay lar, 
bu laq lar, yol ay rıc la rı və 
ba zar lar dır. Mi sir li lər da-
nı şır lar ki, səh ra da qum 
so vu ru ğun dan ya ra nan 

di rək va ri qa sır ğa lar Pis ci nin uçu şuy-
la mey da na çı xır. Onu da da nı şır lar 
ki, dü şən ul duz lar – Al la hın pis cin-
lə rə at dı ğı ox lar dır. Bu ya ra maz la rın 
tö rət dik lə ri fa ciələr, adə tən bun lar dır: 
on lar dam lar dan və pən cə rə lər dən 
da şı-kər pi ci ötüb-ke çən lə rin ba şı na 
tul la yır, gö zəl qa dın la rı oğur la yır lar, 
yi yə siz ev lər də qa lan adam la rı iz lə-
yir, ər za ğı çır pış dı rır lar. Am ma özü-
nü bu cür xo şa gəl məz əh va lat lar dan 
qo ru maq üçün Rəhm dil və Qa dir Al-
la hı ça ğır maq ki fa yət dir. 

Qə bi ris tan lıq lar da do la şan və in-
san cis mi ilə qi da la nan qul ya ba nı lar 
(go re şən lər, xort dan lar) Cin lə rin 
ən aşa ğı də rə cə si sa yı lır lar. Cin lə-
rin ata sı və baş çı sı İb lis dir. 

1828-ci il də gənc Vik tor Hü qo bu 
var lıq la rın mə rə kə si haq qın da «Cin-
lər» ad lı 15 bənd lik qar ma qa rı şıq 
poema yaz dı. Hər bənd də mə rə kə-
yə ye ni cin qo şu lur, sə tir lər get-ge də 
da ha da uza nır və bu, ar tıq ha mı sı-
nın cəm ol du ğu sək ki zin ci bən də cən 
da vam edir. Hə min an dan poema-
nın so nu na – cin lə rin ha mı sı yo xa 
çı xa na can, sə tir lər gö də lir. 

Ver ton və Nov Uebs ter «cin» 
sö zü nü la tın ca da kı «qe nius» (şər 
ruh), sö zü ilə əla qə lən di rir. Skit 
bu na eti raz edir.

Tərcümə edən: NƏRİMAN 

yü nə xə ləl gə tir mə mək üçün, hər 
hal da, heç ol ma sa, bir də qi qə li yə 
tər cü mə çi ni unut maq, Xəy ya mı 
xa tır la maq la zım dır. Hər han sı 
Qərb öl kə sin də dər hal ar xa sın ca 
bağ la rı, dan yer lə ri ni, bül bül lə ri, 
qı zıl gül lə ri, Ayı ya da sa lan Ha fi z 
adı – «İ ran poezi ya sı» sö zü nün ən 
də qiq si no ni mi dir. Emer son 1876-
cı il də uzaq gö rən lik lə de yir di ki, 
bir vaxt gə lə cək, Ətt  a rın adı da ha 

Fə ri dəd din Ətt  ar era mı zın on 
ikin ci əs rin də, «fi  ru zə lər və qı-
lınc lar» şə hə ri Ni şa pu run ya xın-
lı ğın da ana dan olub. «İ ki üm ma-
nın qo vuş ma sı» əsə ri nin müəl li fi  
Qə ti bi (1434 və ya 1436, İran şairi, 
«Mü qəd dəs lər ba ğı» və çox say lı 
qə zəl lə rin müəl li fi ) üç əsr son ra 
de yə cək: «Mən də Ətt  ar ki mi, 
Ni şa pur bağ la rın da bö yü mü-
şəm, am ma mən Ni şa pu-
run ti ka nı yam, Ətt  ar sa 
qı zıl gül dür». Ətt  ar Mək-
kə yə yol lan dı, Mi si ri, 

mə yə, ya ra dı cı lı ğa həsr 
elə di. On dan yüz iyir mi 
min beyt qal dı; «Bül bül lər 
ki ta bı», «Məs lə hət lər ki ta bı», 
«Sir lər ki ta bı», «Şah və qı zıl-
gül», «Mö cü zə lə rin si ya hı-
sı», həm də, qey ri-adi «Quş la-
rın söh bə ti» («Mən tiq-ət-təyr») 
ki tab la rı nı yaz dı. Onu Ni şa pu ru 
ta lan elə yən Çin giz xa nın oğ lu 
To lu yun dö yüş çü lə ri öl dür dü lər. 

Tər cü mə edil miş par ça la ra gö-
rə, «Mən tiq ət-təyr» də ki fi  kir mə-

bir gə ona baş çək mə yə gəl di: «Siz-
lər dən hər bi ri niz, - de di, - Yu nay dın 
xəs tə li yi nin bir his sə si ni özü nü zə 
gö tü rün». «Qoy be lə ol sun», - şa-
gird lər dil lən di lər, Yu nayd da sağ-
lam, güm rah hal da aya ğa dur du. 
Bu za man Əbu Hü seyn Nu ri de di: 
«Bax, be lə elə mək la zı mıy dı. Sən sə, 
mə nə mey vəy lə qı zıl gül gə ti rir din». 

Ta rix çi lər ya zır lar ki, Fə ri dəd din 
Əbu Ta lib Mü həm məd bin İb ra him 
Ətt  ar öm rü nün son il lə rin də (yüz on 
ilə cən ya şa yıb) bu dün ya nın, şeir yaz-
maq da da xil ol maq la, bü tün zövq lə-
rin dən im ti na elə di. 

ye ni əsər də) də yiş di ri lən dir, es-
te ti ka sti mul dan, ya xud, sa də cə, 
ta pıl mış üsul dan baş qa, bir 
şey de yil. 

Bu, ne cə de yər lər, 
mə nim be şin ci şeir-
lər ki ta bım dır, əda-
lət xa ti ri nə de yim 
ki, baş qa la rın dan 
pis de yil, am ma, 
de yə sən, yax şı da 
de yil. 

çox şey de yir. Həm də, 
tək cə ritm haq qın da 

yox; bi zə xə bər-
dar lıq edi lib ki, 

biz lə ri in for-
ma si ya yox, 
d ü  ş ü n  c ə 
yox, poetik 
duy ğu lar 
q a  t ı  ş ı  ğ ı 
göz lə yir.

nə həng, ciz gi lə ri güc lə se çi lən di rək lər 
şək lin də pey da olur lar; son ra cis ma-
ni gör kəm alır, in san, tül kü, ca na var, 
əq rəb, ya xud ilan şək lin də gö zə gö rü-
nür lər. On lar dan bə zi lə ri möv hu mat çı, 
bir pa ra sı də li sov, di gər lə ri ateist dir lər. 
İn gi lis orien ta lis ti Ed vard Uil yam Leyn 
ya zır ki, cin lər in san cil di nə gi rən-
də çox za man nə həng öl çü lü olur lar, 
«əgər xe yir xah dır lar sa, gö zəl lik lə ri göz 

qa maş dı rır, ya man dır lar sa, iy rənc 
də rə cə də ey bə cər gö rü nür lər». 

Da nı şır lar ki, on lar, la zım gə-
lər sə, bə dən üzv lə ri nin sü-
rət lə ge niş lən mə si və əri mə-
si sa yə sin də göz dən itə, bu 
za man ha va da, ya xud su da 
əri yə, ya da möh kəm di var-
dan ke çib yox ola bi lir lər. 

Cin lər tez-tez gö yün bi rin ci 
qa tı na qalx ma ğı, gə lə cək-
də baş ve rə si ha di sə lər 
ba rə də mə lək lə rin söh-
bət lə ri nə giz li cə qu laq 
as ma ğı ba ca rır lar. Bu 
sə bəb dən də, on lar ön-
cə gö rən lə rə, ca du gər-
lə rə yar dım gös tər mək 
iq ti da rın da dır lar. Bir 
sı ra alim lər Mi sir eh-
ram la rı nın, So lo mo-
nun gös tə ri şi lə bö yük 
Ye ru sə lim mə bə di nin 
ti kin ti si ni bu var lıq la-
rın aya ğı na ya zır lar. 

Cin lə rin se vim li sı ğı-
na caq yer lə ri xa ra ba ev-
lər, su kə nar la rı, çay lar, 
bu laq lar, yol ay rıc la rı və 
ba zar lar dır. Mi sir li lər da-
nı şır lar ki, səh ra da qum 
so vu ru ğun dan ya ra nan 

di rək va ri qa sır ğa lar Pis ci nin uçu şuy-
la mey da na çı xır. Onu da da nı şır lar 
ki, dü şən ul duz lar – Al la hın pis cin-

«Kölgələrin tərifi » Oxu cu mun ar tıq çox dan alış- Mən Uit men lə də, ya zı la rın ge-

ki, dü şən ul duz lar – Al la hın pis cin-
lə rə at dı ğı ox lar dır. Bu ya ra maz la rın 
tö rət dik lə ri fa ciələr, adə tən bun lar dır: 
on lar dam lar dan və pən cə rə lər dən 
da şı-kər pi ci ötüb-ke çən lə rin ba şı na 
tul la yır, gö zəl qa dın la rı oğur la yır lar, 
yi yə siz ev lər də qa lan adam la rı iz lə-
yir, ər za ğı çır pış dı rır lar. Am ma özü-
nü bu cür xo şa gəl məz əh va lat lar dan 
qo ru maq üçün Rəhm dil və Qa dir Al-
la hı ça ğır maq ki fa yət dir. 

san cis mi ilə qi da la nan qul ya ba nı lar 

di rək va ri qa sır ğa lar Pis ci nin uçu şuy-
la mey da na çı xır. Onu da da nı şır lar 
ki, dü şən ul duz lar – Al la hın pis cin-Sürrealist yazıçının 

dini-mistik baxışları



Təy ya rə ni kim
ix ti ra edib?

Bə zən ix ti ra ide ya nın ya ran-
ma sın dan əmə lə gə lir. Əv vəl cə 
in san la rın ağ lı na han sı sa me xa-
niz min, ya xud əş ya nın la zım ol-
du ğu ba rə də fi  kir gə lir və son ra 
onu “ix ti ra” elə mə yə baş la yır lar.

La kin təy ya rə dən, ya xud qa-
baq lar de yil di yi ki mi, aerop lan-
lar dan söz dü şən də, söy lə mək 
la zım dır ki, bu ide ya in sa nın ən 
qə dim is tə yin dən do ğur du. Uç-
maq adam lar üçün hə mi şə bö-
yük bir ar zu olub. Tə sa dü fi  de yil 
ki, ən qə dim əf sa nə lər dən bi ri bə-
də ni nə mum la qa nad ya pış dı rıb 
gö yə uçan İkar ba rə də dir! Hə min 
əf sa nə də İkar uç ma ğa mü vəff  əq 
olur, am ma Gü nə şə ya xın la-
şan da mum əri yir, İkar göy dən 
dü şə rək hə lak olur. İkar özü nü 
qur ban ver sə də, in sa nın uç maq 
ar zu su ol mur. İkar bə şə riy yə tin 
da ha uca zir və lə rə qalx maq is tə-
yi nin rəm zi dir.

Yal nız da hi rəs sam de yil, həm 
də ix ti ra çı olan Leonar do da Vin-
çi özün dən son ra ada mın əzə lə 
gü cün dən is ti fa də olu nan uçan 
apa ra tın es kiz lə ri ni qoy muş du. 
Yüz il lər lə qa baq xə yal la rın da 
uçan apa rat lar dü zəlt mək ar zu-
su nu ya şa dan baş qa ix ti ra çı lar 
da var dı.

Ən er kən uçuş apa rat la rı nın öz 
mü hər ri ki yox idi. On lar əs lin də 
nə həng çər pə ləng lər, ya xud pla-
ner lər idi. XIX əsr də be lə apa rat-
lar üzə rin də say sız-he sab sız təc-
rü bə lər apa rıl mış dı.

Am ma heç kim ha va dan ağır 
və uç maq üçün öz mü hər ri ki nə 
ma lik olan bir qur ğu dü zəl də 
bil mə miş di. Əs lin də, in sa nın ha-
va ya qalx maq üçün qar şı sın da 
du ran və zi fə, hə qi qə tən, prob le-
ma tik idi – be lə bir apa rat, ümu-
miy yət lə, müm kün idi mi? Bu nun 
müm kün lü yü nü ilk də fə Va şinq-
to nun Smit son İns ti tu tu nun pro-
fes so ru Se müel Lenq li is bat et di. 
O, 1,5 at gü cün də bu xar mü hər-
ri ki ilə hə rə kə tə gə ti ri lən, eni 3,5, 
uzun lu ğu 4,5 metr olan iki uçuş 
apa ra tı dü zəlt di. 1896-cı il də hər 
iki mo del uğur la sı naq dan çıx dı. 
La kin Lenq li nin son ra dan hə min 
apa rat la rın na tu ral öl çü də olan 
nü mu nə lə ri nin uçu şu uğur suz 
ol du: 1903-cü il, 7 okt yabr da ke-
çi ri lən uçuş qə za ilə bit di.

Elə hə min ilin 17 de kab rın da 
Or vil və Uil bu ru Rayt qar daş la rı 
ha va dan ağır olan və öz mü hər ri-
ki ilə hə rə kə tə gə ti ri lən apa rat da 
ilk uğur lu uçuş la rı nı ke çir di lər. 
On lar dü zəlt dik lə ri apa rat la Şi-
ma li Ka ro li na şta tı nın Kitt  i Hok 
şə hər ci yin də iki uçuş et di lər: bi-
rin də 30 met ri 12 sa ni yə yə, ikin-
ci sin də isə 260 met ri 59 sa ni yə yə 
keç di lər. Aerop lan, ya xud təy ya-
rə be lə ya ran dı! 

Pa ra şü tü kim 
fi kirləşib?

Beş ki lo metr yük sək lik də açıq 
ha va ya çı xa raq ye rə atıl ma ğı, son-
ra da cə mi 3 metr hün dür lü yü olan 
ha sar dan tul la nıb mış ki mi, sa kit cə 
ye rə düş mə yi ni zi tə səv vür edin. 

Bu nu siz yal nız pa ra şü tün kö mə-
yiy lə edə bi lər si niz! Pa ra şüt əs-
lin də, çox ye kə bir çə tir dir ki, ye-
rə eh mal düş mək üçün ha va nın 
mü qa vi mə tin dən is ti fa də edir. 
İn san pa ra şüt lə ye rə ki fa yət qə-
dər ya vaş dü şə rək zə də dən can 
qur ta ra bi lir. 

Yə qin, bir ide ya ki mi, pa ra şü-
tü öz eki pa jı olan ən qə dim uçuş 
apa rat la rı he sab et mək la zım dır. 
Leonar do da Vin çi onun es ki zi ni 
dəf tə ri nə 1514-cü il də çək miş di. 
Baş qa bir şəxs – Fais to Ve ran sio 
isə iş lə yə bi lən ilk pa ra şü tü 1595-
ci il də mü fəs səl təs vir et miş di. 
La kin pa ra şüt dən is ti fa də edən 
ilk şəxs fran sız J.Blan şar he sab 
olu nur. 1785-ci il də o, ha va şa rın-
dan pa ra şüt bağ lan mış zən bi lin 
için də bir it at mış dı. Hə min itin 
bir qı çı nın sın ma sı nə zə rə alın-
ma sa, bu təc rü bə ni uğur lu say-
maq olar dı.

Baş qa bir fran sız J.Qar ne ri isə 
pa ra şüt dən mün tə zəm is ti fa də 
edən ilk şəxs ki mi şöh rət ta pıb. 
Onun pa ra şüt lə ilk tul lan ma-
sı 22 okt yabr 1797-ci il də Pa ris 
şə hə rin də baş tut muş du. On da 
Qar ne ri 600 metr hün dür lük dən 
atıl mış dı. Onun pa ra şü tü ağ 
bre zent par ça dan dü zəl miş di, 
diamet ri 7 met rə ya xın idi. İx ti-
ra çı pa ra şü tün güm bə zi nin düz 
or ta sın da disk şə kil li, diamet ri 
təx mi nən 25 san ti metr, or ta sın-
da ha va nın keç mə si üçün xü su-
si de şi yi olan bir tax ta par ça sı 
yer ləş dir miş di. Hə min dis ki pa-
ra şü tə çox lu qı sa ip lər lə bağ la-
yır dı lar.

Pa-
ra şüt lə 
təy ya rə dən 
ilk uğur lu tul la-
nı şı 1912-ci il də Mis-
su ri şta tı nın Sent-Luis 
şə hə rin də ka pi tan Ber ri 
sı naq dan çı xar dı. 1913-
1914-cü il lər ər zin də təy ya rə 
qə za sın dan xi las ol maq üçün 
eki pa jın pa ra şüt lər dən is ti fa də 
et mə si nin məq sə dəuy ğun olub-
ol ma ma sı ba rə də ar tıq ge niş dis-
kus si ya lar ge dir di. Bu mə sə lə 
heç 1914-cü il də baş la nan Bi rin ci 
Dün ya mü ha ri bə si nin əv vəl lə-
rin də bir mə na lı həl li ni tap ma-
mış dı. Əsas prob lem pa ra şü tün 
öl çü sü və pa ra şüt lə atı lan pi lo-
tun öz təy ya rə siy lə toq quş ma sı 
eh ti ma lı idi. O vaxt çox la rı de yir-
di ki, bu toq quş ma dan qaç maq 
müm kün ol ma ya caq. Am ma az 
son ra bu prob lem də öz həl li ni 
tap dı.

Sual tı qa yı ğı kim 
ixti ra edib?

Su yun al tın da hə rə kət et mək 
is tə yi in san da çox dan olub. La-
kin bu ide ya nın hə ya ta ke çi ril-
mə si nin sə nəd ləş di ril miş sü bu-
tu 1578-ci ilə aid dir. Bri ta ni ya lı 
ri ya ziy yat çı Uil yam Born çap et-
dir di yi ki tab da hər tə rəf dən qa-
pa lı olan, su yun al tı na gi rə rək 
ora da hə rə kət edə bi lən qa yı ğın 
çert yoj la rı nı da yer ləş dir miş di. 

Hə min qa yıq ağac dan ol-
ma lı idi, üzə ri nə su ke-
çir mə yən də ri çə ki lir di 
və su yun al tı na həc mi-
nin azal ma sı üçün is ti-
fa də olu nan xü su si qur-
ğu va si tə siy lə get mə li 
idi. 

Born öz qa yı ğı nı in şa 
edə bil mə di. Bu na bən-

zər baş qa bir qa yıq 
1605-ci il də dü zəl-
di lə rək su ya bu-
ra xıl dı. Am ma ilk 

sual tı qa yı ğın in şa sın da 
üs tün lük Da ni mar ka ix ti ra çı sı 
Kor ne li van Dreb be lə məx sus-
dur. O, 1620-ci il də öz qa yı ğı nı 
Tem za ça yı nın 3-4 metr də rin li-
yin də də fə lər lə sı naq dan çı xar-
dı.

Van Dreb be lin qa yı ğın da 
iki göv də var dı. Xa ri ci göv də 
ağac dan olur, üzə ri nə piy sür-
tül müş də ri çə ki lir di. Qa yıq 
hər iki göv də dən ke çib su yun 
içi nə çı xan, her me tik bər ki dil-
miş avar lar va si tə siy lə hə rə kət 
edir di.

Sual tı qa yıq la rın dü zəl dil mə-
si nə ma raq o qə dər bö yük idi ki, 
1727-ci il üçün yal nız İn gil tə rə-
də bu sa hə də 14 müx tə lif la yi-
hə pa tent ləş di ril miş di. Mü ha ri-
bə də dö yüş va si tə si ki mi sual tı 
qa yıq dan ilk də fə Ame ri ka in qi-
la bın da is ti fa də olu nub. De vid 
Buş nell ad lı bir nə fər çox ki çik, 
eki pa jı bir nə fər dən iba rət olan 
sual tı qa yıq dü zəl dib. Onun qa-
yı ğı na “tıs ba ğa” adı qoy muş du-
lar.
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Təy ya rə ni kim

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 su-
ala 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.

İl qar ƏLFİ

Bə zən ix ti ra ide ya nın ya ran-
ma sın dan əmə lə gə lir. Əv vəl cə 
in san la rın ağ lı na han sı sa me xa-
niz min, ya xud əş ya nın la zım ol-
du ğu ba rə də fi  kir gə lir və son ra 
onu “ix ti ra” elə mə yə baş la yır lar.

La kin təy ya rə dən, ya xud qa-
baq lar de yil di yi ki mi, aerop lan-
lar dan söz dü şən də, söy lə mək 
la zım dır ki, bu ide ya in sa nın ən 
qə dim is tə yin dən do ğur du. Uç-
maq adam lar üçün hə mi şə bö-
yük bir ar zu olub. Tə sa dü fi  de yil 

Am ma heç kim ha va dan ağır 
və uç maq üçün öz mü hər ri ki nə 
ma lik olan bir qur ğu dü zəl də 
bil mə miş di. Əs lin də, in sa nın ha-
va ya qalx maq üçün qar şı sın da 
du ran və zi fə, hə qi qə tən, prob le-
ma tik idi – be lə bir apa rat, ümu-
miy yət lə, müm kün idi mi? Bu nun 
müm kün lü yü nü ilk də fə Va şinq-
to nun Smit son İns ti tu tu nun pro-
fes so ru Se müel Lenq li is bat et di. 
O, 1,5 at gü cün də bu xar mü hər-
ri ki ilə hə rə kə tə gə ti ri lən, eni 3,5, 
uzun lu ğu 4,5 metr olan iki uçuş 
apa ra tı dü zəlt di. 1896-cı il də hər 
iki mo del uğur la sı naq dan çıx dı. 

Bu nu siz yal nız pa ra şü tün kö mə-
yiy lə edə bi lər si niz! Pa ra şüt əs-
lin də, çox ye kə bir çə tir dir ki, ye-
rə eh mal düş mək üçün ha va nın 
mü qa vi mə tin dən is ti fa də edir. 
İn san pa ra şüt lə ye rə ki fa yət qə-
dər ya vaş dü şə rək zə də dən can 
qur ta ra bi lir. 

Yə qin, bir ide ya ki mi, pa ra şü-
tü öz eki pa jı olan ən qə dim uçuş 
apa rat la rı he sab et mək la zım dır. 
Leonar do da Vin çi onun es ki zi ni 
dəf tə ri nə 1514-cü il də çək miş di. 
Baş qa bir şəxs – Fais to Ve ran sio 
isə iş lə yə bi lən ilk pa ra şü tü 1595-
ci il də mü fəs səl təs vir et miş di. 

Pa-
ra şüt lə 
təy ya rə dən 
ilk uğur lu tul la-
nı şı 1912-ci il də Mis-
su ri şta tı nın Sent-Luis 
şə hə rin də ka pi tan Ber ri 
sı naq dan çı xar dı. 1913-
1914-cü il lər ər zin də təy ya rə 
qə za sın dan xi las ol maq üçün 
eki pa jın pa ra şüt lər dən is ti fa də 
et mə si nin məq sə dəuy ğun olub-
ol ma ma sı ba rə də ar tıq ge niş dis-

Hə min qa yıq ağac dan ol-
ma lı idi, üzə ri nə su ke-
çir mə yən də ri çə ki lir di 
və su yun al tı na həc mi-
nin azal ma sı üçün is ti-
fa də olu nan xü su si qur-
ğu va si tə siy lə get mə li 
idi. 

Born öz qa yı ğı nı in şa 
edə bil mə di. Bu na bən-

zər baş qa bir qa yıq 
1605-ci il də dü zəl-
di lə rək su ya bu-
ra xıl dı. Am ma ilk 

sual tı qa yı ğın in şa sın da 
üs tün lük Da ni mar ka ix ti ra çı sı 
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Am ma heç kim ha va dan ağır Bu nu siz yal nız pa ra şü tün kö mə-

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 

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 

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 

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər su-
ala 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 

İl qar ƏLFİİl qar ƏLFİ

Bu nu siz yal nız pa ra şü tün kö mə- Hə min qa yıq ağac dan ol-

Hər suala    bir ca vab
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“Tıs ba ğa” Nyu-York li ma-
nın da Bri ta ni ya hər bi gə mi si-
nin al tı na ba rıt qo ya raq onu 
part lat maq is tə yir di. Am ma 
bu cəhd alın ma dı: part la yı cı 
iş lə mə di. La kin bri ta ni ya lı-
lar risk et mə mək üçün li ma nı 
tərk edib buradan uzaq laş dı-
lar. 

Te le fon ne cə
kəşf edi lir?

Te le fo nun ya ran ma ta ri xi çox 
ma raq lı dır. Am ma əv vəl gə lin 
gö rək ki, bu ci ha zın iş prin si pin-
dən ki fa yət qə dər xə bə ri miz var-
mı.

Biz da nı şan da ha va bo ğa zı-
mız da kı səs tel lə ri ni hə rə kə tə 
gə ti rir. Bu tit rə yiş lər ha va nın 
mo le kul la rı na ötü rü lür, yə ni ağ-
zı mız dan çı xan səs dal ğa la rı ha-
va nın vib ra si y a sı nı ya ra dır. Bu 
vib ra si ya te le fo nu muz da kı mik-
ro fo nun alü mi nium memb ra nı-
na ye ti şə rək onu da ey nən elə 
ha va nın mo le kul la rı ki mi tit rə-
dir. Bu tit rə yiş lər te le fon xətt  iy lə 
dal ğa va rı axın əmə lə gə ti rir və 
bu dal ğa lar xətt  in o bi ri ba şın da-
kı te le fo nun dəs tə yin də ötü rü cü 
te le fo nun mik ro fo nun da kı tit rə-
yiş lə rin ey ni si ni ya ra dır.

Memb ran da öz növ bə sin də 
ha va da te le fo na gön də ril miş 
dal ğa la rın kı ilə tam ey ni olan 
hə rə kət əmə lə gə ti rir. Bu səs 
dal ğa la rı te le fon xətt  i nin o bi ri 
ba şın da dur muş ada mın qu la-
ğı na ça tan ki mi elə eşi di lir, san-
ki da nı şan adam bi zim lap ya nı-

mız da dır!

İn di isə gə lin, Alek sandr Qre-
hem Bel lin te le fo nu ne cə ix ti ra et-
di yin dən söz açaq. 2 iyun 1875-ci 
il də o, Bos ton şə hə rin də bir təc rü-
bə apa rır dı. Təc rü bə nin məq sə di 
ey ni xət lə bir ne çə te leq raf mə lu-
ma tı ötür mək idi. Bu za man alim 
bir yı ğın po lad çu buq dan is ti fa də 
edir di. Bell qə bu le di ci qur ğu ilə 
bir otaq da, kö mək çi si To mas Uot-
son isə ötü rü cü ilə di gə rin də idi.

Uot son po lad çu bu ğu elə dar-
tır dı ki, vib ra si ya ya ran sın və 
bu cin gil ti li bir sə sin çıx ma sı na 
sə bəb olur du. Qəfl  ə tən Bell ota-
ğa gi rib qış qı rır: “Heç nə yə to-
xun ma! Ba yaq nə et din? Qoy bir 
ba xım!” Alim ba xıb ba şa dü şür 
ki, maq ni tin üzə rin də vib ra si ya 
edən po lad çu buq də yiş kən cə-
rə yan əmə lə gə ti rir ki, o da na-
qil lə ötü rü lür. Na qil də ki elekt-
rik dal ğa la rı Bel lin ota ğın da da 
po lad çu buq la rın tit rə yə rək ey ni 
cin gil ti li sə si çı xar ma sı na sə bəb 
ol muş du.

Ar tıq er tə si gün bə şər ta ri xi-
nin ilk te le fon zən gi baş tu tur və 
sə si ilk te le fon xətt  i ilə ötür mək 
müm kün olur. Xətt  bi na nın üst 
qa tın dan iki mər tə bə aşa ğı ya ötü-
rül müş dü. Növ bə ti il mart ayı nın 
10-da isə əsl, iş lə yən te le fon la ilk 
söz lər ötü rü lür: “Mis ter Uot son, 
bu ra gə lin, siz mə nə la zım sı nız!”

Ya zı ma ki na sı nı 
kim ya ra dıb?

Ya zı ma ki na la rı çox müasir ix ti-
ra lar dan dır və bə zi yer lər də hə lə 
də is ti fa də olu nur. Bəs siz bi lir-
si niz ki, bu ma ki na ya ilk pa ten ti 
in gi lis Hen ri Mil ler hə lə 1714-cü 
il də alıb? Pa tent al ma ğı na-alıb, 

am ma ma ki na nın özü nü dü zəl-
də bil mə yib. 

Ma raq lı bir mə sə lə var: ilk də fə 
ya zı ma ki na la rı kor la ra kö mək 
məq sə diy lə dü zəl di lib. Bir ləş miş 
Ştat lar da ilk ya zı ma ki na sı nın 
pa ten ti ni Uil yam Bert 1829-cu 
il də alıb. Ona “kor lar üçün ya zı 
ma ki na sı” de yir di lər və bi zim 
gün lər də bu ma şı nın ana lo qu 
yox dur.

1833-cü il də fran sız Ksav-
ye Pro ge nin dü zəlt di yi ma ki-
na da üzə rin də sim vol lar olan 
düy mə lər və hər sim vol üçün 
ay rı ca dəs tək var dı. Be lə lik lə, 
müasir çap ma ki na sı nın ya ran-
ma sın da çox ix ti ra çı nın əmə yi 
olub.

1843-cü il də ame ri ka lı ix ti ra-
çı Çarlz Ter ber elə bir ma ki na-
ya pa tent al dı ki, onun sim vol 
düy mə lə ri ox üzə ri nə yer ləş di-
ril miş mis tə kər də idi. Tə kər əl-
lə la zım olan hər fə dək çev ri lir 
və rən gə ba tı rıl mış “li ter” ad la-
nan tök mə hərf ka ğı za çır pı lır-
dı. La kin bu əmə liy yat həd din-
dən zi ya də vaxt apa rır dı de yə, 
Ter be rin ma ki na la rı küt lə vi ləş-
mə di.

İrə li yə doğ ru növ bə ti ad dım 
1856-cı il də, düy mə lə ri bü tün 
səth də yer lə şən, am ma ça pı tən 
or ta da edən ma ki na ol du. Bu 
prin sip son ra kı bü tün ma ki na-
lar da is ti fa də olun du.

İs ti fa də üçün ya rar lı və kül li miq-
dar da is teh sal edil mə si müm kün 
olan ilk ya zı ma ki na sı nı üç ame ri ka lı 
ix ti ra çı ya ra dıb: Kris to fer Şoulz, Se-
müel Soul və Kar los Glid den. 1873-
cü il də on lar ma ki na la rı nı o qə dər 
tək mil ləş dir di lər ki, onu ar tıq sat maq 
da müm kün idi. Bu ya zı ma ki na sı nın 
ən müasir nü mu nə lər də be lə is ti fa də 
olu nan fərq li cə hət lə ri çox idi: re zin 
val ət ra fı na yer ləş di ri lən ka ğız, rəng li 
lent, re ver siv, yə ni irə li-ge ri hə rə kət 

edən lent ma ka ra la rı, hə rə kət 
edən ka ret.

Za man keç dik cə, hə min ma-
ki na baş qa tək mil ləş dir mə lə rə 
də mə ruz qal dı və bu gün ar tıq 
yığ cam, səs siz, elekt rik lə ça lı şan, 
ay rı ca yad da şı olan ya zı ma ki na-
la rı da var. Am ma bir mə sə lə ni 
də xa tır lat ma lı yıq: kom pü ter lə-
rin ya ran ma sıy la ya zı ma ki na la rı 
ar tıq çox yer də ar xa pla na ke çib. 

İlk ti kiş ma şı nı nı 
kim dü zəl dib?

De yir lər ki, ta le yin qis mə tin-
dən bir səy yah si vi li za si ya dan 
çox uzaq, uc qar bir ye rə gə lib və 
yer li qə bi lə baş çı sı nın evin də ti-
kiş ma şı nı gö rən də, çox hey rət lə-
nib! Baş çı bu ma ki na nı nə vaxt sa 
ağ adam lar dan alıb mış...

Ti kiş in sa nın hə ya tın da o qə-
dər bö yük yer tu tur ki, ti kiş ma-
şı nı müt ləq kəşf olun ma lıy dı. 
Söh bət bir cə on da idi ki, bu nu 
bi rin ci kim edə cək. Bu ma şı nın 
ta ri xi çox dra ma tik, hətt  a bə zən 
fa ciəvi ha di sə lər lə do lu dur. İlk 
ti kiş ma şı nı in gi lis To mas Seyn-
tin kəş fi  dir. 1790-cı il də o, müa-
sir ma şın la ra çox bən zə yən bir 
ti kiş ma şı nı nın pa ten ti ni al mış-
dı. Qur ğu əsa sən, də ri üzə rin-
də iş lə mək üçün nə zər də tu tu-
lur du, am ma son ra dan is ti fa də 
olun ma dı və ix ti ra çı on dan heç 
bir xe yir gö tü rə bil mə di.

1830-cu il də ka sıb bir fran sız 
dər zi si – Bar te le mi Ti mon ye in-
di ki ma şın la ra da ha çox ox şa yan 
ti kiş ma şı nı dü zəlt di. Bu ma şın-
dan ar tıq prak ti ki ola raq is ti fa-
də edi lir di. Hə min ma şın la rın 
ne çə si ni bir ti kiş fab ri kin də qu-
raş dır dı lar və hə min fab ri kin, 
iş lə ri ni iti rə cək lə rin dən qor-
xan qə zəb lən miş fəh lə lə ri fab-
ri ki tar-mar edə rək ma şın la rı 
qır dı lar. Ti mon ye yox sul luq 
için də öl dü.

Təx mi nən elə hə min vaxt 
Nyu-York da Val ter Hant ad-
lı bi ri si ti kiş ma şı nı ix ti ra et-
di ki, onun ucun da sap ke-
çir mək üçün əy ri iy nə si də 
var dı. Bu iy nə ucun da il gə yi 
olan sa pı par ça nın o üzü-
nə ke çi rir və hə min il gə yin 
için dən ikin ci sa pı ötü rür dü 
və bu nun la da “mə kik li ti-
kiş” de yi lən bir ti kiş əmə lə 
gə lir di. La kin Hant bu ma-
şı nı na pa tent ala bil mə di!

İs teh sa la ge dən və is ti fa də 
üçün tam ya rar lı olan ilk ti kiş 
ma şı nı nın pa ten ti Elias Houya 
məx sus dur. 1851-ci il də İsaak 
Zin ger ad lı bir nə fər də öz ma-
şı nı nı Bir ləş miş Ştat lar da pa tent-
ləş di rir. Zin ger lə Hou ara sın da 
bi rin ci lik uğ run da çə kiş mə qı zı-
şır və Hou udur. Son ra lar Hou  
özü ma şın is teh sa lı ilə məş ğul 
ol ma sa da, hə min dövr də bu ra-
xı lan hər növ ti kiş ma şı nın dan 
faizi ni al ma ğa baş la yır.

Bu gün tə bii ki, bu ma şı nın 
min lər lə, o cüm lə dən də ri, gön, 
ma hud şl ya pa, düy mə tik mək, 
yor ğan sı rı maq üçün olan növ lə-

ri də var. 
Biz da nı şan da ha va bo ğa zı-

mız da kı səs tel lə ri ni hə rə kə tə 
gə ti rir. Bu tit rə yiş lər ha va nın 
mo le kul la rı na ötü rü lür, yə ni ağ-
zı mız dan çı xan səs dal ğa la rı ha-
va nın vib ra si y a sı nı ya ra dır. Bu 
vib ra si ya te le fo nu muz da kı mik-
ro fo nun alü mi nium memb ra nı-
na ye ti şə rək onu da ey nən elə 
ha va nın mo le kul la rı ki mi tit rə-
dir. Bu tit rə yiş lər te le fon xətt  iy lə 
dal ğa va rı axın əmə lə gə ti rir və 
bu dal ğa lar xətt  in o bi ri ba şın da-
kı te le fo nun dəs tə yin də ötü rü cü 
te le fo nun mik ro fo nun da kı tit rə-
yiş lə rin ey ni si ni ya ra dır.

Memb ran da öz növ bə sin də 
ha va da te le fo na gön də ril miş 
dal ğa la rın kı ilə tam ey ni olan 
hə rə kət əmə lə gə ti rir. Bu səs 
dal ğa la rı te le fon xətt  i nin o bi ri 
ba şın da dur muş ada mın qu la-
ğı na ça tan ki mi elə eşi di lir, san-
ki da nı şan adam bi zim lap ya nı-

mız da dır!

ba xım!” Alim ba xıb ba şa dü şür 
ki, maq ni tin üzə rin də vib ra si ya 
edən po lad çu buq də yiş kən cə-
rə yan əmə lə gə ti rir ki, o da na-
qil lə ötü rü lür. Na qil də ki elekt-
rik dal ğa la rı Bel lin ota ğın da da 
po lad çu buq la rın tit rə yə rək ey ni 
cin gil ti li sə si çı xar ma sı na sə bəb 
ol muş du.

Ar tıq er tə si gün bə şər ta ri xi-
nin ilk te le fon zən gi baş tu tur və 
sə si ilk te le fon xətt  i ilə ötür mək 
müm kün olur. Xətt  bi na nın üst 
qa tın dan iki mər tə bə aşa ğı ya ötü-
rül müş dü. Növ bə ti il mart ayı nın 
10-da isə əsl, iş lə yən te le fon la ilk 
söz lər ötü rü lür: “Mis ter Uot son, 
bu ra gə lin, siz mə nə la zım sı nız!”

Ya zı ma ki na sı nı 
kim ya ra dıb?

Ya zı ma ki na la rı çox müasir ix ti-
ra lar dan dır və bə zi yer lər də hə lə 
də is ti fa də olu nur. Bəs siz bi lir-
si niz ki, bu ma ki na ya ilk pa ten ti 
in gi lis Hen ri Mil ler hə lə 1714-cü 
il də alıb? Pa tent al ma ğı na-alıb, 

am ma ma ki na nın özü nü dü zəl-
də bil mə yib. 

çı Çarlz Ter ber elə bir ma ki na-
ya pa tent al dı ki, onun sim vol 
düy mə lə ri ox üzə ri nə yer ləş di-
ril miş mis tə kər də idi. Tə kər əl-
lə la zım olan hər fə dək çev ri lir 
və rən gə ba tı rıl mış “li ter” ad la-
nan tök mə hərf ka ğı za çır pı lır-
dı. La kin bu əmə liy yat həd din-
dən zi ya də vaxt apa rır dı de yə, 
Ter be rin ma ki na la rı küt lə vi ləş-
mə di.

İrə li yə doğ ru növ bə ti ad dım 
1856-cı il də, düy mə lə ri bü tün 
səth də yer lə şən, am ma ça pı tən 
or ta da edən ma ki na ol du. Bu 
prin sip son ra kı bü tün ma ki na-
lar da is ti fa də olun du.

İs ti fa də üçün ya rar lı və kül li miq-
dar da is teh sal edil mə si müm kün 
olan ilk ya zı ma ki na sı nı üç ame ri ka lı 
ix ti ra çı ya ra dıb: Kris to fer Şoulz, Se-
müel Soul və Kar los Glid den. 1873-
cü il də on lar ma ki na la rı nı o qə dər 
tək mil ləş dir di lər ki, onu ar tıq sat maq 
da müm kün idi. Bu ya zı ma ki na sı nın 
ən müasir nü mu nə lər də be lə is ti fa də 
olu nan fərq li cə hət lə ri çox idi: re zin 
val ət ra fı na yer ləş di ri lən ka ğız, rəng li 
lent, re ver siv, yə ni irə li-ge ri hə rə kət 

edən lent ma ka ra la rı, hə rə kət 
edən ka ret.

nib! Baş çı bu ma ki na nı nə vaxt sa 
ağ adam lar dan alıb mış...

Ti kiş in sa nın hə ya tın da o qə-
dər bö yük yer tu tur ki, ti kiş ma-
şı nı müt ləq kəşf olun ma lıy dı. 
Söh bət bir cə on da idi ki, bu nu 
bi rin ci kim edə cək. Bu ma şı nın 
ta ri xi çox dra ma tik, hətt  a bə zən 
fa ciəvi ha di sə lər lə do lu dur. İlk 
ti kiş ma şı nı in gi lis To mas Seyn-
tin kəş fi  dir. 1790-cı il də o, müa-
sir ma şın la ra çox bən zə yən bir 
ti kiş ma şı nı nın pa ten ti ni al mış-
dı. Qur ğu əsa sən, də ri üzə rin-
də iş lə mək üçün nə zər də tu tu-
lur du, am ma son ra dan is ti fa də 
olun ma dı və ix ti ra çı on dan heç 
bir xe yir gö tü rə bil mə di.

1830-cu il də ka sıb bir fran sız 
dər zi si – Bar te le mi Ti mon ye in-
di ki ma şın la ra da ha çox ox şa yan 
ti kiş ma şı nı dü zəlt di. Bu ma şın-
dan ar tıq prak ti ki ola raq is ti fa-
də edi lir di. Hə min ma şın la rın 
ne çə si ni bir ti kiş fab ri kin də qu-
raş dır dı lar və hə min fab ri kin, 
iş lə ri ni iti rə cək lə rin dən qor-
xan qə zəb lən miş fəh lə lə ri fab-
ri ki tar-mar edə rək ma şın la rı 
qır dı lar. Ti mon ye yox sul luq 
için də öl dü.

Təx mi nən elə hə min vaxt 
Nyu-York da Val ter Hant ad-
lı bi ri si ti kiş ma şı nı ix ti ra et-
di ki, onun ucun da sap ke-
çir mək üçün əy ri iy nə si də 
var dı. Bu iy nə ucun da il gə yi 
olan sa pı par ça nın o üzü-
nə ke çi rir və hə min il gə yin 
için dən ikin ci sa pı ötü rür dü 
və bu nun la da “mə kik li ti-
kiş” de yi lən bir ti kiş əmə lə 
gə lir di. La kin Hant bu ma-
şı nı na pa tent ala bil mə di!

Hər suala    bir ca vab
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…A qa ta Kris ti (qız lıq so ya dı 
Mil ler) 15 sent yabr, 1890-cı il də 
İn gil tə rə də, im kan lı ailə də do ğul-
muş du. Onun ata-ana sı bu ra Ame-
ri ka dan köç et miş di. Üçu şaq lı ailə-
nin son be şi yi idi. Ata sı çox er kən 
dün ya sı nı də yiş miş di, uşaq la rın 
tər bi yə si ilə ana özü məş ğul olur-
du. Aqa ta təh si li ni ev də al mış dı. 

1906-cı il də onu mu si qi təh si li al maq 
üçün Fran sa ya gön də rir lər. “Pa ris də 
ke çir di yim iki il mə nim hə ya tı mın ən 
xoş bəxt il lə ri idi”, - son ra lar o, de yə-
cək di. - “Ba ba mın ame ri ka lı dost la rın-
dan bi ri nin qı zı ope ra da “Faust”u oxu-
yur du, biz onu din lə mə yə ge dir dik”. 

Aqa ta özü də piano da əla ifa 
edir və oxu yur du. Yax şı mu si qi 
du yu mu var dı. Am ma Aqa ta çox 
utan caq idi, bu da onun səh nə də ki 
çı xı şı na ma ne olur du. Əgər səh nə 
xo fu ol ma say dı, bəl kə də ya zı çı 
de yil, mu si qi çi ola caq dı.

1912-ci il də zi ya fət lə rin bi rin də 
Aqa ta Ha va qüv və lə ri kor pu su nun 
təy ya rə çi si Ar çi bald Kris ti ilə ta nış 
olur. İki gənc ara sın da ro man tik 
duy ğu lar baş qal dı rır. Am ma ailə 
qur maq üçün mad di və sait lə ri yox 
idi. Həm də Ar çi yay kurs la rı üçün 
Sol-Pley nə yo la düş mə liy di. Mil ler 
ailə si nin mad di və ziy yə ti ye ni dən 
ağır laş mış dı. Bir tə rəf dən də Bi rin-
ci Dün ya mü ha ri bə si ya xın la şır dı...

Aqa ta hos pi tal da tibb ba cı sı ki-
mi iş lə yir, ax şam lar isə əz ca çı lıq 
fa kül tə sin də oxu yur du. Ey ni 
za man da, fa si lə lər də de tek-
tiv ya zır dı.

24 de kabr, 1914-cü il də, Aqa ta 
Ar çi yə ərə ge dir. Toy mə ra si min-
dən dər hal son ra Ar çi Fran sa-
ya get mə li olur, Aqa ta isə hos-
pi ta la qa yı dır, onu əz ca çı işi nə 
ke çi rir lər.

İn di Aqa ta nın ro man yaz maq 
üçün da ha çox vax tı var dı. Tib bi 
bi lik lər ona ye ni ide ya ve rir, ya-
xın lıq da ya şa yan Bel çi ka qaç qın-
la rı nın hə ya tı isə ob raz ya rat maq 
üçün onun kö mə yi nə gə lir. Be lə-
lik lə “Stayl za sir li sə ya hət” ad lı 
ye ni ro man dün ya ya gə lir. 1915-ci 
il də ya zı lan ro man 5 il nəş riy yat-
lar da “sü rü nür”. 

 İlk ro ma nın işı ğı 
1920-ci il də, nə ha yət, nəş riy yat-

lar dan bi ri onun ro ma nı nı qə bul 
edir. Ki ta bın nəş ri üçün ona 25 
funt tək lif edir di lər. Aqa ta ki şi tə-
xəl lü süy lə çap olun maq is tə yir, 
dü şü nür ki, de tek tiv jan rın da ya-
zan qa dı nı oxu cu cid di qə bul et-
məz. Am ma na şir onu sa kit ləş di rir 
və əmin edir ki, be lə na dir tə xəl-

lü sü olan müəl li fi  
oxu cu asan-

lıq la yad-
da sax la-
ya caq. 
İlk ro-

m a  n ı n 
uğu ru Aqa-
ta üçün sti-

mul olur. O, bu 
işə da ha cid di 

ya  n a ş  m a  ğ a 
baş la yır. Bəs 
r o  m a n  l a r 
ne cə ər sə-
yə gə lir di?

Aqa ta nın söz lə ri nə gö rə, o, nə isə 
to xu yan da, qo naq lar la söh bət edən-
də, hətt  a qab yu yan da be lə ya za ca ğı 
ro man haq qın da dü şü nür dü. Bə zən 
hər han sı bir ide ya gə lən də unut-
ma maq üçün blok no ta qeyd lər edir, 
son ra əsə rin də is ti fa də edir di. Ro-
ma nı baş la yan da ar tıq sü jet lər onun 
bey nin də ha zır olur du.

Onun de tek tiv lə ri heç ki min ki nə 
bən zə mir di. Oxu cu lar bu əsər lə ri 
nə fəs çək mə dən oxu yur du lar. Ha di-
sə lə rin kə lə fi  isə yal nız son də qi qə də 
çö zü lür dü. Bu onun əsər lə ri nin mə-
ziy yət lə rin dən bi ri idi. Son də qi qə yə 
qə dər hər şey giz li qa lır və oxu cu 
son da bö yük sürp riz lə qar şı la şır dı. 
Əsə rin təəs sü ra tı il lər keç sə də oxu-
cu nu tərk et mir, tək rar- tək rar o sü-
jet lə rə qa yıt ma ğa va dar edir di. 

Onun əsər lə ri nin sir ri ni çöz mə yə 
ça lı şan lar dan bi ri, be lə bir ver si ya irə-
li sür müş dü; Aqa ta Kris ti əsə ri ni adi 
qay da da ya zır, lap axır da qa ti li müəy-
yən edib ba şa qa yı dır və əsə rə bir qə-
dər dü zə liş edir. Bu fi k rin özü be lə 
onun əsər lə ri nin bü tün dövr lər də ma-
raq lı və ak tual ol du ğu nu təs diq edir di.

Bir çox is te dad lı in san ki mi Aqa-
ta Kris ti disq ra fi  ya dan əziy yət çə-
kir di. Özü müs tə qil mətn ya za bil-
mir di, onun bü tün əsər lə ri diq tə 
edi lə rək, ya zı ya alı nıb. 

 Ən ağır sı naq
1926-cı il Aqa ta Kris ti nin hə ya tın-

da ən çə tin il lər dən bi ri olur. Se vim li 
ana sı dün ya sı nı də yi şir, qar da şı isə 
nar ko ti ka ya qur şa nır. Bun dan baş-
qa, nəş riy yat lar la Aqa ta Kris ti ara-
sın da mü na si bət lər so yu yur. Mə-
sə lə bu ra sın da dır ki, onun ye ni cə 
çap dan çıx mış “Rod cer Ek roy dun 
qət li” ki ta bın da ha di sə lər qa ti lin öz 
di lin dən ve ri lir di. Bu isə, bir çox tən-
qid çi lə rin fi k rin cə, de tek tiv jan rı nın 
ənə nə lə ri ni poz maq de mək idi. 

Bü tün ba şı na gə lən lər az imiş 
ki mi, hə yat yol da şı Ar çi də baş qa 
qa dı na aşiq ol du ğu nu bil di rə rək, 
Aqa ta nı tərk edir. 

1926-cı il də, de kab rın 3-dən 4-ə ke-
çən ge cə Aqa ta Kris ti yo xa çı xır. 10 
gün ər zin də məş hur ya zı çı nı ax ta ran 
po lis yal nız onun boş av to mo bi li ni 

ta  pır . 

14-cü gün ya zı çı nın pə rəs tiş kar la rı 
ra hat nə fəs alır: Aqa ta Kris ti evi nə 
qa yı dır. Bu vaxt ər zin də o, din cəl miş, 
ona əzab ve rən dü şün cə lər dən xi las 
ol muş du. Tə ra vət lən miş üzün də tə-
bəs süm oy na yır dı.

York şir qrafl  ı ğın da kı sa na to ri ya nın 
ad mi nis tra to ru qə zet müx bir lə ri nə sü-
but et mə yə ça lı şır dı ki, bu vaxt ər zin də 
Aqa ta Kris ti “Te re za Nils” adı ilə on-
lar da qa lıb. Aqa ta Kris ti özü isə sual-
lar dan ya yı nır dı. Müx bir lər sual la rıy la 
onu lap tən gə gə ti rən də isə de yir di ki, 
on da st ress dən mü vəq qə ti am ne zi ya 
ya ra nıb və heç nə xa tır la mır. 

Hə min ərə fə də ədə bi aləm də Me-
ri Uest ma kott  ad lı qa dın pey da olur. 
Onu Aqa ta Kris ti hi ma yə edir di. Bu 
sa rı şın ca zi bə dar qa dın Aqa ta nın 
gənc li yi nə çox bən zə yir di. Aqa ta 
onun haq qın da de yir di: “Me ri yax-
şı ailə dən çı xıb, hey kəl tə raş Ri çard 
Uest ma kott  un uzaq qo hu mu dur. 
Çox gö zəl tər bi yə alıb, yax şı da ya zır, 
çox şü kür ki, bir cə de tek tiv yaz mır”.

Mis sis Uest ma kott  u heç kim gör-
mə miş di, bu fak tın özü də onun 
şəx siy yəinə ma raq oya dır dı...

 Ən yax şı tə səl li
1930-cu il də Aqa ta Kris ti ya şa dı ğı 

mə nə vi sar sın tı lar dan son ra ovu na 
bil mək üçün sə ya hə tə çı xır. Bu sə-
ya hət lə rin bi rin də Aqa ta Maks Mal-
louen lə ta nış olur. Maks ar xeoloq idi 
və ya zı çı nı qə dim şə hər lə rə eks kur-
si ya lar da mü şa yiət edir, abi də lər lə 
ta nış edir di. Ar xeolo ji qa zın tı la rın 
“möv sü mü” ba şa çat dıq da isə o, Aqa-
tay la bə ra bər İn gil tə rə yə qa yı dır.

“Mən on da dü şün düm ki”, - Aqa-
ta Kris ti son ra lar de yə cək di - “o ne cə 
ne cə də gö zəl in san dır. Sa kit, ba şa dü-
şən, an la yış lı... Tə səl li ver mə yə ça lış-
mır, can fə şan lıq elə mir. Am ma la zı mi 
mə qam da elə bir söz de yir, elə bir jest 
edir ki, bu ən yax şı tə səl li yə çev ri lir”...

Lon do na qa yı dan da Maks ona 
ev li lik tək li fi  edir. Aqa ta bir az tə rəd-
düd edir. İlk ev li li yi nin uğur suz lu ğu 
və ara la rın da kı yaş fər qi (Maks on-
dan 14 yaş ki çik idi) onu dü şün mə yə 
va dar edir. Am ma Maks tə kid edir 
və 1930-cu il də (tə bii ki, qı zı Ro za lin-
da nın da ra zı lı ğı ilə) on lar ev lə nir lər.

Aqa ta Kris ti əri ni bü tün baş lan-
ğıc lar da dəs tək lə yir, qə dim dil lə-

ri öy rə nir və ar xeolo ji 
qa zın tı lar da iş-

ti rak edir di.

Aqa ta nın dəs tə yi sa yə sin də Maks 
Mel loun dün ya şöh rət li ali mə çev-
ril miş di. İraq da kı ar xeolo ji qa zın-
tı lar da aş kar et di yi fi l sü mü yün-
dən olan na dir kol lek si ya ya gö rə 
Bri ta ni ya mu ze yi ona 1,2 mil yon 
funt ster linq ödə miş di... Aqa ta 
Kris ti nin ki tab la rı nı isə o, boş ye-
rə vaxt itir mək he sab edir və on la rı 
oxu mur du. 

1939-cu il də İkin ci dün ya mü ha ri-
bə si baş la yan il lər də Aqa ta Kris ti nin 
məş hur “On zən ci ba la sı” ro ma nı 
çap dan çı xır. Maks la Aqa ta Qrin ver - 
Haus da kı ma li ka nə də yer lə şir lər.

Əs lin də Bi rin ci Dün ya mü ha ri-
bə si ya zı çı üçün ikin ci dən heç nə 
ilə fərq lən mir di. O ye nə tək idi 
(Maks tər cü mə çi ki mi Əl cə zairə 
gön də ril miş di), ye nə hos pi tal da 
iş lə yir, ər zaq kart la rı ilə ma ğa za da 
növ bə yə du rur, ge cə lər mər mi səs-
lə ri eşi dən də isə heç nə ol ma mış 
ki mi o bi ri böy rü üs tə çev ri lir di.

1943-cü il də nə və si Met yu dün-
ya ya gə lir. “Onun qey ri-adi mə-
ziy yə ti var”, -Aqa ta de yir di- “o, 
mə nə özü mü xoş bəxt hiss et di rir!”

 Me ri Uest ma kott  kim dir?
1945-ci il də Aqa ta Kris ti ilə Mak-

sın mək tub la rı əsa sın da ya zı lan 
“Da nış mə nə gö rüm, ne cə ya şa yır-
san” ad lı ki tab işıq üzü gö rür. Ki-
ta bın müəl li fi  Me ri Uest ma kott  ilk 
də fə ola raq özü nü cə miy yə tə təq-
dim edir: Aqa ta Kris ti eti raf edir ki, 
Me ri Uest ma kott  o, özü dür! Am ma 
ya zı çı onu ni yə və ne cə uy dur muş-
du? Aqa ta su sur və bu ba rə də açıq-
la ma ver mə yə tə ləs mir di.

1955-ci il də Aqa ta Kris ti nin “İtt  i-
ha mın şa hi di” pye si Ed qar Po mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lür. Ame ri ka De-
tek tiv Ya zı çı la rı Bir li yi öz ta ri xin də 
ilk də fə “De tek tiv ədə biy ya tın us ta-
dı” mü ka fa tı nı təq dim edir. Bu mö-
tə bər mü ka fa ta Aqa ta Kris ti la yiq 
gö rü lür. Elə hə min il Aqa ta və Maks 
öz gü müş toy la rı nı qeyd edir lər.

1957-ci il də Aqa ta ən yük sək 
mü ka fa tı nı alır - Bri ta ni ya İm pe ri-
ya sı nın Or de ni ilə təl tif edi lir.

60-cı il lər də Aqa ta Kris ti ən çox 
çap olu nan in gi lis dil li ya zı çı ki-
mi şöh rət qa za nır. 1965-ci il də o, 
“Aqa ta Kris ti nin av to bioq ra fi  ya sı” 
əsə ri ni ya zıb bi ti rir. Əsər bu söz-
lər lə bi tir di: “Al la hım, mə nə bəxş 
et di yin gö zəl hə ya ta və bu bö yük 
sev gi yə gö rə sə nə min nət da ram”.

1971-ci il də ya zı çı nın səh hə ti 
xey li pis lə şir. Bu na bax ma ya raq, 

80 yaş lı ya zı çı təs lim ol mur və 
ya zıb- ya rat ma ğa da vam edir. 

1975-ci il də o ən uğur lu 
əsə ri- “Si çan tə lə si”nin müəl-
lif hü quq la rı nı nə və si Met yu 
Pri çar da ve rir. Met yu həm də 
Aqa ta Kris ti fon du nun rəh bə ri 

idi.
İn gil tə rə nin sim vo lu na çev-

ril muş bö yük ya zı çı 1976-cı il də 
dün ya sı nı də yi şir. Maks, Ro za lin-
da və Met yu bu it kiy lə ba rı şa bil-
mir di lər, am ma Aqa ta Kris ti nin bir 
vaxt lar de di yi söz lər on lar üçün tə-
səl li idi: “Ölüm in san oğ lu nun ba-
şı na gə lə bi lə cək ən bö yük ma cə ra-
dır”. O, son gün lə ri nə qə dər yu mor 
his si ni qo ru yub sax la mış dı və hər 
ye ni gü nə uşaq ki mi se vi nə bi lir di: 
“Mən hə ya tı se vi rəm və əmi nəm ki, 
hətt  a ən ağır sı naq be lə in sa na nə sə 
xoş bir sürp riz gə ti rir”. 

Aqa ta Kris ti ya nıl mır dı; axı il lər 
ön cə ya şa dı ğı ağır gün lə rin də, 10 
gün ər zin də po li sin hər ye ri ələk-
və lək edib onu ara dı ğı vaxt, hə min 
o məş hur, gənc və nik bin Me ri 
Uest ma kott  do ğul muş du... 
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şı na gə lə bi lə cək ən bö yük ma cə ra-
dır”. O, son gün lə ri nə qə dər yu mor 
his si ni qo ru yub sax la mış dı və hər 

Detektiv janrının 
kraliçası -
Aqata Kristi

…A qa ta Kris ti (qız lıq so ya dı 24 de kabr, 1914-cü il də, Aqa ta 

Aqa ta nın söz lə ri nə gö rə, o, nə isə 
to xu yan da, qo naq lar la söh bət edən-

hər han sı bir ide ya gə lən də unut-
ma maq üçün blok no ta qeyd lər edir, 

ma nı baş la yan da ar tıq sü jet lər onun 
bey nin də ha zır olur du.

bən zə mir di. Oxu cu lar bu əsər lə ri 
nə fəs çək mə dən oxu yur du lar. Ha di-

  “Me ri çox is te dad lı qız dır, - Aqa ta Kris ti onun haq-
qın da de yir di, - öz dün ya sı var və özü nü an caq ya zı la-
rıy la ifa də edir”. Bəs cə miy yə tə gö rün mək is tə mə yən 
müəm ma lı Me ri Uest ma kott kim idi? Oxu cu lar de yir-
di ki, Aqa ta Kris ti bu ya zı çı nı hi ma yə et mək də ya nıl-
ma yıb; o, hə qi qə tən də yax şı ya zır dı. Aqa ta Kris ti onu 
tə rif lə mək dən usan mır və bir sö zü dö nə-dö nə tək-
rar edir di: “Çox şü kür ki, o, de tek tiv yaz mır”. Əl bət tə 
Aqa ta bu nu rə qa bət dən qorx du ğu üçün de mir di, çox 
şü kür ki, de tek tiv ədə biy ya tı nın kra li ça sı öz “kral lı-
ğın da” in di yə qə dər rə qib ta nı mır dı.
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Mahomet (Məhəmməd 
(Ona Allahın xeyir-duası 

və salamı olsun!))
 Vəzifəsi yaxınlaşmışdı, dünyaya göz açdı
Mətanətli idi, kiminsə
  xətrinə dəyib incitməzdi
Yolda gördüyü hər kəslə salamlaşardı
Hər gün sanki bir az daha yaşlanırdı
İyirmiyə yaxın ağ tük vardı saqqalında
Bəzən durar, su içən dəvələri seyr edərdi,
Bu seyr ona dəvə otardığı
  günləri xatırladardı
Sanki Cənnəti görmüş,
  ilahi eşqi tapmışdı
Sanki kainatın yaradılışına
  şahid olmuşdu
Alnı dik, yanaqları qüsursuz,
  bənzərsiz idi
Qaşları incə, baxışları mənalı və sərt idi
Boynu gümüş bir səhəngin
  boğazı idi sanki
Tufanın sirlərini bilən
  Nuhun havası var idi onda.
Onunla danışmağa gələnlərlə
  ədalətli idi,
Bəziləri gülər, bəziləri etiraf edər,
  bəziləri də danardı
Səssizcə onları dinlər,
  ən son özü danışardı
Dodaqlarından dua və
  zikr əskik olmazdı
Çox az yeyər, qarnına daş bağlayardı
Yerə oturar, paltarlarını yamayardı
Artıq gənc deyildi,
  əvvəlki gücü də yox idi
Yenə də hər kəsdən daha çox oruc tutardı.
Altmış üç yaşında, sanki bir
  alov bürüdü bədənini
Müqəddəs kitab Quranı bir daha oxudu
Sonra bayrağı Səid oğluna təslim etdi,
Onlara: “Artıq aranızdan ayrılmaq vaxtı
  gəldi,” – dedi

“Allah birdir, yalnız Onun yolunda
  mübarizə aparın,” - dedi.
Hüznlü idi yurdundan didərgin düşmüş
  yaşlı qartal kimi
Adəti üzrə məscidə gəldi
Əliyə tabe olanlar da arxasınca gəlirdi
Və müqəddəs bayraq küləklərin
  ağuşunda dalğalanırdı
Üzü solğun idi, geri döndü və
  kütləyə belə səsləndi:
Ey insanlar, ömür bitir,
  həyat gəlib keçəcək
Biz qaranlıqda bir zərrəyik,
  uca olan Odur
Ey insanlar, ondan başqa
  rəhbərim yoxdur
Onsuz bir dəyərim olmazdı
 
Ey möminlərin həqiqi sultanı,
Səni dinlər-dinləməz,
  hər kəs sözünə inandı
Sən doğulanda, bir ulduz doğuldu
  göy üzündə
Kisranın üç qülləsi birdən yıxıldı
Mələklər ölümümü müzakirə etdi
Vədə yetişdi, dinləyin, əgər
  kiməsə bir pislik etdimsə,

Önə çıxsın, hər kəsin önündə
  intiqamını alsın
Kimə vurmuşamsa, o da mənə vursun
Sakitcə əsasını oradan 
  keçənlərə uzatdı,
Yaşlı bir qadın qoyun otarırdı çöldə
Ona: “Allah köməyin olsun,” – dedi
Baxışlarında bir hüzn vardı,
  sanki tükənmişdi.
Fikirli idi, birdən dilləndi:
  Hər kəs eşitsin!
Allah mənim adımı andı,
  bundan əmin olun
Torpaqdan insan, nurdan
  bir peyğəmbərəm
İsanın gətirdiyi dini 
  tamamlamağa gəldim
Ey səhabələrim, mən səbir daşıyam,
  İsa şirin dilli idi
Unutmayın, hər şəfəq doğan günəşin
  bir müjdəçisidir
İsa məndən əvvəl idi, ancaq nə Tanrıdır,
  nə də onun oğlu
O, gülü qoxulayan bakirə Məryəmdən
  dünyaya gəldi
Unutmayın, mən də ətdən-sümükdən
  bir faniyəm

Bu dünyada başıma gəlməyən
  heç bir şey qalmadı
Yol belə, çəkdiyim əziyyətlərə dayanmazdı
Təzyiq və işgəncədən bədənim çox əzab çəkdi
Unutmayın, əgər işlədiyimiz
  hər günahın əvəzi
Qorxunc həşərat olsaydı, o qaranlıq
  məzarı bizə dar edərdi,
Cəhənnəmə çevirərdi oranı…
Yenidən bədənlərin cəhənnəm
  əhlinin bədənləri,
Həşəratlar yenidən gəmirər
  bütün bədənləri
Beləcə dəfələrlə ölüb yenidən dirilərlər
Cəzalarını çəkdikdən sonra
  yenidən rahatlıq taparlar
Mən müqəddəs müharibələrin
  təvazökar meydanıyam
Bəzən böyük, bəzən də kiçik kimiyəm
Sözlərim çöldəki qum və quyular kimidir
Bir sözüm qorxudursa,
  bir sözüm müjdələyəndir
Ey insanlar! Nələr çəkdiyimi görürsünüz
İnsanları aldadıb zəlalətə salmaq
  istəyən dəhşətli iblislərə
Əngəl olmağa çalışdım,
  bağladım pis əllərini
Çox vaxt Yaqub kimi qaranlıqlar içində
Görmədiyim kəslərlə vuruşdum
Ancaq insanlar məni
  qəsdən öldürmək istədilər

Mənə qarşı hey kin və həsəd bəslədilər
Mən isə əsla haqq mübarizəmdən
  geri çəkilmədim
Onlarla vuruşdum, ancaq
  heç kimdən incimədim
Mübarizə boyu – Qoyun,
  nə edirlərsə-etsinlər - dedim
Qanlar içində tək yaralı
  mən olmaq istəyirdim
Qoy hamı məni vursun,
Onsuz da vurmaqdan
  yorulmazlar ki…
Sağ əllərinə Ayı, sol əllərinə
  Günəşi də versəydim,
Düşmənlərim əsla vaz keçməzlərdi
Yenə də bu çətin səfərimdə
  mənə hücum etdilər
Ancaq nə olursa-olsun,
  geriyə addım atmadım
Bu müqəddəs dava uğrunda
  qırx il mübarizə apardım
Belə keçən bir ömrü
  sonunda tamamladım
İndi Allaha gedirəm,
  dünyanı geridə qoydum.

Hazırladı: NARINGÜL

Xristian dünyasının əsrlərdir müzakirə obyektinə çevirdi-
yi Viktor Hüqonun Həzrəti Məhəmməd haqqında yazdığı 
şeir türk dilinə tərcümə edilib. Şeiri Çeçen Universite-
tinin Xarici Dillər Mərkəzinin Fransız dili kafedrasının 

müəllimi Yaqub Yaşa uzun sürən araşdırmadan sonra tərcümə 
edib. Orijinal adı “Mahomet” olan şeirdə Həzrəti Peyğəmbərin 
sadə həyatı və bitkin şəxsiyyətindən söz açılır. Hüqo şeirində 
İslam peyğəmbərinin ömrünün son anlarını təsvir edib.
Qeyd edək ki, V. Hü qo nun “La le gen de des sièc les” (“Yüz 
il lə rin əf sa nə si”) ad lı əsə ri 28 sent yabr, 1859-cu il də 
Brüs sel də ilk də fə çap dan çı xıb. An caq bu nəşr-
də olan İs lam və İs lam pey ğəm bə ri nə dair 
“Ma ho met” şeiri di gər nəşr lər də ve ril mə yib.
Fran sa Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Təd qi qat 
Mər kə zi “Yüz il lə rin əf sa nə si” əsə rin də ki 
“Ma ho met” şeiri ni Hü qo nun ölü mün dən 
yüz il son ra, yə ni 1985-ci il də nəşr edib. 
Bun dan son ra xris tian dün ya sın da 
Hü qo nun mü səl man olub-ol ma dı-
ğı ilə bağ lı mü ba hi sə lər sən gi mək 
bil mə di. Hət ta onun iki öv la dı nın 
və bir oğ lan nə və si nin xaç su yu-
na sa lın ma dı ğı və xris tian adə ti 
üz rə dəfn edil mə di yi fak-
tı möv cud dur. Onun 
bir çox əsə rin də evin-
də giz li iba dət et di yi 
haq qın da ya zı la ra da 
rast gəl mək müm-
kün dür.
Aşa ğı da Hü qo nun 
“Ma ho met” şeiri nin 
Azər bay can di li nə 
tər cü mə sini təq dim 
edi rik.
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fak-

“Allah birdir, yalnız Onun yolunda Önə çıxsın, hər kəsin önündə

Ancaq insanlar məni
  qəsdən öldürmək istədilər
Ancaq insanlar məni
  qəsdən öldürmək istədilər

Viktor Hüqo və onun 
“Məhəmməd” şeiri



Ha mı nın ter ro ru lə nət lə di yi bir 
vaxt da or ta ya çı xan xə bər isə dün-
ya nı ikin ci də fə sar sıt dı; bəl li ol du 
ki, ter ro ra mə ruz qa lan la rın için də 
məş hur re jis sor Mus ta fa Ak kad da 
var. İn di yə dək is lam ta ri xi, is lam 
pey ğəm bə ri ba rə də çə ki lən ən ma-
raq lı ek ran əsə ri nin – “Ça ğı rış” fi l-
mi nin re jis so ru Mus ta fa Ak kad... 

Su ri ya lı oğ la nın 
Amerikaya “Ça ğı rış”ı

Mus ta fa Ak kad 1935-ci il də Su-
ri ya nın Hə ləb şə hə rin də do ğul-
muş du. O, gənc lik il lə rin də ki-
no re jis sor lu ğa ma raq gös tə rir di. 
1950-ci il də Hə ləb dən Ame ri ka nın 
ki no mər kə zi olan Los An ce le sə kö-
çən Ak kad, Ka li for ni ya Üni ver si te-
tin də teatr təh si li gör mə yə baş la dı. 
O, da ha son ra Cə nu bi Ame ri ka da 
təh si li ni da vam et dir di, döv rün sə-
nət mü hi ti ilə iç-içə ya şa ma ğa baş-
la dı. Gə lə cək fi lm lə ri nin ide ya sı 
da elə məhz bu dövr də ya ran ma ğa 
baş la dı.

Bu il lər də onu bir sə nət kar ki-
mi dü şün dü rən əsas sual bu idi: 
İs lam di ni ni, is lam di ni nin ta ri xi-
ni ki no ya ne cə gə tir mək olar? Bu 
məq səd lə araş dır ma la ra baş la dı. 
La kin in di or ta da gö rü nən nə ti cə-
lər o qə dər də asan əl də olun ma dı. 
Ak kad bu yol da çox çə tin lik lər dən 
ke çə si ol du.

O dövr də Ame ri ka ki no sun da 
mü səl man lar qor xunc, vəh şi ki-
mi qə lə mə ve ri lir, is lam ter ror di ni 
ki mi gös tə ri lir di. Mus ta fa Ak kad 
mü sa hi bə lə ri nin bi rin də “Ça ğı rış” 
fi l mi nin ide ya sı nın ya ran ma sı nı be-
lə nəql edib: “Öv la dım dün ya ya gə-
lən də bir mə su liy yət his si ya şa dım, 
ba şa düş düm ki, ona mən sub ol du-
ğu muz di ni, onun mis si ya sı nı 
çat dır ma lı  yam. 
“Ça ğı rış”ın ide-
ya sı da bur dan 
ya ran dı.

An caq bu fi lm çox bö yük çə tin-
lik lər he sa bı na ba şa gəl di. Hol li-
vud da En to ni Kuinin baş rol da 
oy na dı ğı ta ri xi is lam fi l mi çək mək, 
doğ ru dan da, çə tin idi. Çün ki Hol-
li vud nə vaxt is lam möv zu su na 
to xun muş du sa, an caq xo şa gəl məz 
mə qam lar gös tər miş di.

Bu fi l min mə nim qəl bim də xü su-
si ye ri var. “Ça ğı rış”ın özü nə məx-
sus he ka yə si, təəc cüb lü mə qam la rı 
və kə də ri var idi. Bü tün bun lar dan 
əla və bir mə sə lə ni de mək is tə yi rəm: 
Mən Qərb də ya şa yan bir mü səl man 
sə nət ka rı ola raq, di ni mi təq dim et-
mə yi özü mə san ki bir borc bi lir dim. 
700 mil yon tə rəf da rı (mü sa hi bə 
1976-cı il də ve ri lib) olan bir di nin bu 
qə dər az ta nın ma sı, açı ğı, mə ni na-
ra hat edir di. Mən mən sub ol du ğum 
eti qad la Qərb dün ya sı ara sın da kör-
pü ro lu oy na maq is tə yir dim”.

Ak kad “Ça ğı rış”ı ha mı dan çox 
is lam haq qın da yan lış tə səv vür lər lə 
ya şa yan ame ri ka lı lar üçün çək miş-

di. O, xris tian la ra öz mən-
tiq lə ri, öz dil lə ri ilə 

mü ra ciət edir di. 

Film də xris tian lıq la is lam ara sın-
da kı mü na si bə tə Həz rə ti Mər yəm 
kon teks tin dən ya na şı lır, is lam di ni-
nin bə şə ri li yi ön pla na çə ki lir di.

“Ça ğı rış”ın baş qəh rə ma nı is lam 
pey ğəm bə ri Həz rə ti Mə həm məd dir. 
La kin onun üzü gös tə ril mir. Fil min 
çə ki liş lə ri za ma nı xoş bəxt lik dən is-
lam alim lə ri nin de dik lə ri ilə Ak ka dın 
fi  kir lə ri üst-üs tə düş müş dü, on lar 
bir lik də be lə qə ra ra gəl miş di lər ki, 
bu mü qəd dəs in sa nın üzü nün gös-
tə ril mə mə si da ha məq sə dəuy ğun-
dur. Mus ta fa Ak kad mü sa hi bə sin də 
de yir di: “Nəin ki Mə həm məd əley-
his sə la mın, Həz rə ti İsa nın, Həz rə ti 
Mu sa nın da üzü gös tə ril mə mə li dir”.

Qə ri bə dir ki, bu ek ran əsə rin də is lam 
pey ğəm bə ri ilə ya na şı, xə li fə lə rin – Əbu 
Bək rin, Ömə rin, Os ma nın və Əli nin də 
üzü gös tə ril mə di. On la rın ha mı sı nın 
əvə zin də pey ğəm bə rin əmi si Həz rə ti 
Həm zə da hi akt yor En to ni Kuinin təq-
di ma tın da ta ma şa çı la ra təq dim edil di.

Film lə bağ lı ən cid di ma neələr-
dən bi ri də nü fuz lu is lam uni ver-
si tet lə ri nin “Ça ğı rış”ın ta ri xi ha di-
sə lər əsa sın da çə kil mə yi ni təs diq 
et mə si idi. Mus ta fa Ak kad bu çə-
tin li yin də öh də sin dən gəl di. O, 
çə ki liş lər za ma nı ta ri xi ha di sə lə rə 
o qə dər sa diq lik gös tər di ki, Əz hər 
Uni ver si te ti “Ça ğı rış”ın “le gi tim li-
yi ni” ta nı dı.

Be lə lik lə, Ak kad hər iki cəb hə-
də uğur qa zan dı. Sə nət kar lıq xü-
su siy yət lə ri nə gö rə dün ya ki no 
ta ri xi nə dü şə si bir film çək mək lə 
ya na şı, bu fil mi şə riət alim lə ri nin 
sen zu ra sın dan xi las edib, ge niş 
küt lə lə rə ra hat lıq la təq dim edə 
bil di.

Vəh ha bi lər sponsorluqdan 
im ti na edir

Fil min çə kil mə si ilə bağ lı ən bö-
yük prob lem mad di prob lem idi. Bu 
iş çox bö yük büd cə tə ləb edir di. Əv-
vəl-əv vəl Səudiy yə Ərə bis ta nı ma-
liy yə mə sə lə lə ri nin həl li ni öz üzə ri-
nə gö tür dü.

Çə ki liş lər 1974-cü il də Fas da 
baş la dı. La kin bir müd dət son-
ra sse na ri ilə ta nış olan vəh ha bi 
rəs mi lə ri “Ça ğı rış”da sə ha bə lə-
rin büt ləş di ril di yi ni, bu nun is lam 
qay da la rı na zidd ol du ğu nu de yə-
rək Ak ka dın la yi hə si nə pul ayır-
maq dan im ti na et di lər. Ərə bis ta-
nın bu mü na si bə tin dən son ra Fas 
hö ku mə ti də Ak kad və ko man-
da sı nı öl kə dən çıx ma ğa məc bur 
et di.

Ak kad bu dövr ər zin də “Ça ğı-
rış”ın cə mi 15 də qi qə si ni çə kə bil-
miş di. O, hə min on beş də qi qə ni 
o dövr də Li vi ya nın döv lət baş çı sı 
olan Muam mər Qəd da fi  yə gön-
dər di. Film dən ra zı qa lan Qəd da fi  
Ak ka da kö mək edə cə yi nə söz ver-
di.

Bun dan son ra Qəd da fi  nin də və-
ti ilə fi l min ya ra dı cı he yə ti Li vi ya ya 
köç dü. “Ça ğı rış” 1976-cı il də Li vi-
ya da ta mam lan dı. 

Ömər Mux tar – “Səh ra 
as la nı”

“Ça ğı rış” fi l mi nin bö yük uğu run-
dan son ra Qəd da fi  Ak kad dan Li vi-
ya mil li azad lıq hə rə ka tı nın li de ri 
Ömər Mux tar ba rə də fi lm çək mə yi 
xa hiş et di. Ak kad o il lər də baş ve-
rən lə ri be lə da nı şır dı: “Qəd da fi  nin 
tək li fi  ni qə bul et dim. Pul prob le mi 
ol ma dı ğı na gö rə fi lm is tə di yim ki mi 
çə kil di. “Səh ra as la nı” ilə fəxr edi-
rəm. Bu işim də ki no sə nə ti nin bü tün 
in cə lik lə rin dən is ti fa də et mi şəm”.

“Səh ra as la nı” fi l mi nin sü jet xət-
ti be lə dir: “Dik ta tor Mus so li ni yer li 
mü səl man la rı yer üzün dən sil mək 
üçün 20 il bo yun ca Af ri ka da ter ror 
si ya sə ti hə ya ta ke çi rir. O, ge ne ral 
Ro dol fo Gra ziani ni Li vi ya ya gön də-
rir və üs yan çı la rı qır maq əm ri ve rir. 

Bu dövr də Li vi ya nın mil li azad-
lıq hə rə ka tı na ix ti sas ca müəl lim 
olan Ömər Mux tar rəh bər lik edir. 
Ömər Mux tar İta li ya 
iş ğal çı la rı na qar şı 
rə şa dət lə dö yü-
şür, son anın-
da be lə öz 
m ü  s ə l  m a n 
l ə  y a  q ə  t i  n i 
itir mir.

Mus ta fa Ak kad səh nə lə rin hə qi-
qə tə ya xın ol ma sı na xü su si diq qət 
gös tə rir di. Hətt  a Be ni to Mus so li ni-
nin ro lu nu can lan dı ran akt yo run 
sa çı nı qırx dır maq üçün bir vaxt lar 
dik ta to run şəx si bər bə ri ol muş us-
ta nı ta pıb gə tirt miş di. Fil min çə ki li-
şi üçün ay rı ca qə sə bə in şa edil miş-
di, hə min qə sə bə də 400-yə ya xın 
bi na ti kil miş di.

Qəd da fi  nin 35 mil yon dol lar və-
sa it ayır dı ğı fi lm çox bö yük ma raq 
və sev giy lə qar şı lan dı. 

Mus ta fa Ak ka dın ya rım çıq 
qa lan la yi hə lə ri 

Mus ta fa Ak kad İs tan bu lun 
fət hi və Fa teh Sul tan Meh me-
tin hə ya tı ba rə də də fi lm çək mək 
is tə yir di. Hətt  a ən ya xın vaxt ər-
zin də bu fi l min çə ki liş lə ri nə baş-
la nıl ma sı plan laş dı rı lır dı. Bu 
məq səd lə İs tan bul bə lə diy yə si ilə 
müəy yən ra zı lıq əl də edil miş di.

Fil min büd cə si nin bir qis mi ni İs-
tan bul bə lə diy yə si ödə yə cək di. La-
kin qa lan pu lu Tür ki yə şir kət lə ri öz 
üzər lə ri nə gö tür mə di lər.

Mus ta fa Ak kad İs tan bu lun fət hi 
ilə bağ lı fi lm dən son ra türk-is lam 
dün ya sı nın ən bö yük şəx siy yət lə-
rin dən bi ri olan Sə la həd din Əy yu-
bi və Səl cuq hökm da rı Al pars la nın 
hə ya tı nı ek ran laş dır maq is tə yir di.

Ak kad ya şı nın ahıl ça ğın da da 
ax ta rış lar dan əl çək mir, is lam ta-
ri xi nin ən par laq şəx siy yət lə ri nin 
hə ya tı ba rə də la yi hə lər hə ya ta ke-
çir mək is tə yir di.

O, şə riət alim lə ri nin sen zor qı lın-
cın dan ya yın mış dı, fi lm lə ri ni çək mək 
üçün mil yon lar la pul ta pa bil miş di, 
Ame ri ka nın, Av ro pa nın, sə nət dün-
ya sın da is lam ta ri xi, is lam pey ğəm-
bə ri ilə bağ lı bü tün tə səv vür lə ri öz 
par laq is te da dı, əzm kar lı ğı he sa bı na 

alt-üst et mə yi ba car mış dı. La kin 
di ni-di li bir olan in san la rın 

na dan və xain hü cu mun-
dan qo ru na bil mə di.

70 yaş lı re jis sor 
te rakt dan son ra 
xəs tə xa na da öl dü. 
Ak ka dın cə na zə si 
İor da ni ya dan Su ri ya-
nın pay tax tı na – Şa-
ma gə ti ril di. Su ri ya nın 

baş na zi ri Mə həm məd 
Na ci Ot ri nin qar şı la dı ğı 

cə na zə Şam dan Hə lə bə 
gön də ril di. Bö yük re jis sor 

bu ra da – uşaq lı ğı nın keç-
di yi şə hər də dəfn edil di.

MÖVLUD

Mustafa Akkadın 
ilahi sevgisi

N 36(45) 24.09.2015

Ha mı nın ter ro ru lə nət lə di yi bir 

Mustafa Akkadın Mustafa Akkadın Mustafa Akkadın 
2005-ci il no yabr ayı nın 9-da İor da ni ya nın 

pay tax tı Am man şə hə rin də ki hotel lə-
rin bi rin də te rakt tö rə dil di. Cə mi bir 

ne çə saat son ra “Əl-qaidə” ter ror təş ki la tı bu qan lı ha di sə-
nin mə su liy yə ti ni öz üzə ri nə gö tür dü və bü tün bun la rın hə min 
hotel də qa lan bir ne çə yə hu di yə gö rə baş ver di yi ni açıq la dı.

ba şa düş düm ki, ona mən sub ol du-
ğu muz di ni, onun mis si ya sı nı 
çat dır ma lı  yam. 
“Ça ğı rış”ın ide-
ya sı da bur dan 
ya ran dı.

di. O, xris tian la ra öz mən-
tiq lə ri, öz dil lə ri ilə 

mü ra ciət edir di. 

nə gö tür dü.

iş çox bö yük büd cə tə ləb edir di. Əv-
vəl-əv vəl Səudiy yə Ərə bis ta nı ma-
liy yə mə sə lə lə ri nin həl li ni öz üzə ri-

Ömər Mux tar İta li ya 
iş ğal çı la rı na qar şı 
rə şa dət lə dö yü-

alt-üst et mə yi ba car mış dı. La kin 
di ni-di li bir olan in san la rın 

na dan və xain hü cu mun-
dan qo ru na bil mə di.

70 yaş lı re jis sor 
te rakt dan son ra 
xəs tə xa na da öl dü. 
Ak ka dın cə na zə si 
İor da ni ya dan Su ri ya-
nın pay tax tı na – Şa-
ma gə ti ril di. Su ri ya nın 

baş na zi ri Mə həm məd 
Na ci Ot ri nin qar şı la dı ğı 

cə na zə Şam dan Hə lə bə 
gön də ril di. Bö yük re jis sor 

bu ra da – uşaq lı ğı nın keç-
di yi şə hər də dəfn edil di.
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rə şa dət lə dö yü-
şür, son anın-
da be lə öz 
m ü  s ə l  m a n 
l ə  y a  q ə  t i  n i 
itir mir.
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