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

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

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

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

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

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə
  “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov 
döv lə ti mi zin baş çı sı na la yi hə üz rə gö rü lən iş lər lə bağ lı mə lu mat 
ver di. Bil di ril di ki, Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Komp lek si Cey ran ba tan gö lün dən su yun gö tü rül mə si məq-
sə di lə ti ki lən hid ro tex ni ki qur ğu lar, su tə miz lə yi ci qur ğu nun özü və 
onun kö mək çi inf rast ruk tu ru, emal olu nan su yun op ti mal pay lan-
ma sı məq sə di lə rel yef ba xı mın dan hün dür lük də yer lə şən an bar lar-
dan və qur ğu dan an ba ra qə dər olan ma gist ral kə mər dən iba rət dir.

Qeyd olun du ki, əha li nin da-
ha key fi y yət li iç mə li su ilə tə min 
edil mə si, Ba kıət ra fı qə sə bə və ye ni 
ya şa yış mas siv lə ri nin iç mə li su ya 
tə lə ba tı nın ödə nil mə si, Kür su tə-
miz lə yi ci qur ğu sun da emal olu nan 
su yun bir his sə si nin Aran və Mu-
ğan böl gə si nə yö nəl dil mə si, ey ni 
za man da, Cey ran ba tan su tə miz lə-
yi ci qur ğu su nun üçün cü növ bə si-
nin köh nəl mə si ye ni qur ğu nun in-
şa sı nı zə ru ri edir di. Bu nun la ya na şı, 
Tax ta kör pü su an ba rı nın və Tax ta-
kör pü-Cey ran ba tan su ka na lı nın 
ti kin ti si nə ti cə sin də Cey ran ba tan 
gö lün də ki fa yət həcm də su eh ti ya tı-
nın ya ran ma sı ye ni qur ğu nun xam 
su ilə tə mi na tı na im kan ve rir di. Bu 
mə sə lə “Ab şe ron ya rı ma da sı nın iç-
mə li su təc hi za tı, ka na li za si ya və 
ya ğış su la rı sis te mi nin Mas ter Pla-
nı” la yi hə sin də əsas və zi fə ki mi qar-
şı ya qo yul muş du. Mas ter Plan da 
1-ci və 2-ci Ba kı, Kür, Cey ran ba tan, 
Oğuz-Qə bə lə-Ba kı su kə mər lə ri nin 
qi da lan dır dı ğı əra zi lə rin şə bə kə sis-
tem lə ri ni əla qə lən di rə cək və ye ni 
tex no lo gi ya ya əsas la na caq qur ğu-
nun ti kil mə si də ək si ni tap mış dı. 
Komp leks la yi hə lən di ri lər kən onun 
möv cud mən bə lər lə əla qə lən di ril-
mə si, ha zır da is tis mar olu nan ma-
gist ral xət lə rin tə mi ri və ya qə za lar 
za ma nı su təc hi za tın da da ya nıq lı ğın 
tə min edil mə si əsas gö tü rül dü. Mü-
tə xəs sis lə rin apar dı ğı la yi hə-ax ta rış 
və tex ni ki-iq ti sa di əsas lan dır ma lar 
nə ti cə sin də Cey ran ba tan gö lü nün 
eh ti yat la rın dan is ti fa də et mək lə ən 
son - ult ra süz gəc tex no lo gi ya sı na 
əsas la nan tə miz lə yi ci qur ğu nun 
ti kin ti si qə ra ra alın dı. La yi hə-ax ta-
rış iş lə ri çər çi və sin də Cey ran ba tan 
gö lü nün bü tün gös tə ri ci lə ri ət rafl  ı 
təh lil edi lə rək, gö lün di bi nin ba-
ti met ri ya sı iş lə nib ha zır lan dı.

2011-ci il sent yab rın 8-də isə Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə 
Cey ran ba tan su təc hi za tı ida rə si-
nin əra zi sin də məh sul dar lı ğı sa-
ni yə də 6,6 kub metr və ya sut ka da 
570 min kub metr olan ult ra süz-
gəc li su tə miz lə yi ci qur ğu nun tə-
mə li qo yul du. Bu da onu gös tə rir 
ki, öl kə də su təc hi za tı inf rast ruk-
tu ru nun ya ra dıl ma sı is ti qa mə-
tin də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
baş la dı ğı iş lər Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fi n dən uğur la da vam 
et di ri lir. Ha zır da döv lə ti mi zin 
baş çı sı nın tap şı rıq la rı na uy ğun 
ola raq Ba kı şə hə ri və onun qə sə bə-
lə ri nin so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv-
lət Proq ra mı çər çi və sin də Ab şe-
ron ya rı ma da sı nın hər bir ya şa yış 
mas si vi nin fa si lə siz su ilə tə min 
olun ma sı is ti qa mə tin də mü hüm 
təd bir lər gö rü lür.

Ye ni komp lek sin əsas ob yek ti 
ult ra süz gəc li su tə miz lə yi ci qur-
ğu dur. 5,6 hek tar əra zi də yer lə şən 
bu qur ğu mü rək kəb geolo ji əra zi-
də in şa olu nub. Qrun tun xa rak te-
ri nə zə rə alı na raq bu ra da əv vəl cə 
bər kit mə iş lə ri apa rı lıb, son ra də-
mir-be ton və me tal konst ruk si ya-
dan iba rət əsas bi na in şa edi lib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı komp leks-
də ya ra dı lan şə rait lə ta nış ol du. 
Bu ra da ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin və Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin Azər bay ca nın su təc hi za tı 
sis tem lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı is-
ti qa mə tin də gör dük lə ri iş lə ri əks 
et di rən fo to gu şə lər ya ra dı lıb.

Mə lu mat ve ril di ki, xam su an-
ba rın dan su yun süz gəc lə rə sa bit 
təz yiq lə ötü rül mə si ni 16 na sos tə-
min edir. Emal pro se si nə ve ri lən 
su əv vəl cə 200 mik ron luq süz gəc-
lər dən ke çir, son ra qur ğu nun əsas 
tə miz lə yi ci mo dul la rın da sü zü lür. 

Süz gəc lə rə 4,5 at mos fer təz yiq lə 
ötü rü lən su mo dul la rın içə ri sin-
də qu raş dı rı lan 0,02 mik ron luq 
xü su si süz gəc lər dən keç mək lə, 
cə mi 20 sa ni yə də tə miz lə nir. Ha-
zır da dün ya da az bu la nıq lı su la rın 
ema lı üçün ən sə mə rə li tex no lo-
gi ya məhz ult ra süz gəc li qur ğu lar 
sa yı lır. Memb ran tex no lo gi ya sı na 
əsas la nan be lə qur ğu lar da su heç 
bir kim yə vi tə miz lən mə apa rıl ma-
dan me xa ni ki üsul la emal olu nur. 
Be lə qur ğu la rın ən bö yük üs tün-
lü yü su yun tə bii mi ne ral tər ki bi ni 
sax la maq la, onu ası lı his sə cik lər-
dən - bak te ri ya, vi rus, bə zi həll 
olun ma mış duz lar və ağır me tal-
lar dan tə miz lə mə si, bu la nıq lıq, 
xo şa gəl məz iy və da dın ara dan 
qal dı rıl ma sı dır. Tam qa pa lı, av-
to ma tik re jim də tə miz lə nən su da 
bu la nıq lıq həd di bir litr də mak-
si mum 0,03 mil liq ram təş kil edir. 
Be lə lik lə, ult ra süz gəc lər də emal 
edi lən su Dün ya Sə hiy yə Təş ki la-
tı nın, di gər bey nəl xalq qu rum la-
rın qə bul et di yi stan dart la ra tam 
ca vab ve rir.

Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su-
tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si 
və Cey ran ba tan-Zi rə ma gist ral su 
kə mə ri la yi hə si Pi ral la hı qə sə bə si 
də da xil ol maq la, Ba kı şə hə ri və 
Ab şe ron ya rı ma da sı nın di gər ya-
şa yış mən tə qə lə ri ni da ya nıq lı və 
key fi y yət li iç mə li su ilə tə min edə-
cək.

Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su-
tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si-
nin ya ra dıl ma sı la yi hə si çər çi və-
sin də, ümu mi lik də, 30 ki lo metr 
uzun lu ğun da müx tə lif diametr li 
bo ru, 116 na sos, 6 trans for ma tor 
qu raş dı rı lıb, əra zi də ya şıl laş dır ma 
iş lə ri gö rü lüb, 150 mi nə ya xın ağac 
və kol əki lib. Komp lek sin ay rı-ay rı 
his sə lə ri nin ti kin ti si və qu raş dı rıl-
ma sı na dün ya nın bu sa hə də məş-
hur ix ti sas laş mış şir kət lə ri, həm çi-
nin 30-dək yer li pod rat çı təş ki lat 
cəlb olu nub.

Pre zi dent İl ham Əli yev Cey ran-
ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si ni işə sal dı.

 “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov Süz gəc lə rə 4,5 at mos fer təz yiq lə 

İlham Əliyev Ceyranbatan 
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular 
Kompleksinin açılışında iştirak edib

Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə inşa olunan

uşaq bağçası istifadəyə verilib

Okt yab rın 27-də Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə Ha-
cı qa bul da in şa olu nan 100 yer lik uşaq bağ ça sı is ti fa də yə ve-
ri lib.

Şə hə rin İs mət Qa yı bov kü çə sin də yer lə şən bağ ça nın tə mə li ötən 
ilin mar tın da qo yu lub. İki mər tə bə li bağ ça bi na sı 20 otaq dan iba rət dir 
və bu ra da ba la ca la rın tə lim-tər bi yə si üçün bü tün im kan lar ya ra dı lıb. 
Təh sil oca ğın da dörd qru pun fəaliy yət gös tər mə si nə zər də tu tu lub və 
hər qru pun özü nün məş ğə lə, oyun, komp yu ter, ya taq otaq la rı və ye-
mək xa na sı var. Müasir tə ləb lər sə viy yə sin də in şa edi lən bağ ça ay rı ca 
ha va lan dır ma, isit mə və so yut ma sis te mi nə ma lik dir, ye ni ava dan lıq 
və in ven tar la təc hiz edi lib.

Mək tə bə qə dər təh sil müəs si sə si nin əra zi si də abad laş dı rı lıb, ba la ca-
la rın əy lən mə lə ri üçün müx tə lif qur ğu lar qu raş dı rı lıb.



3N 41(50) 31.10.2015

Sirk şousu 
tamaşaçıları dünya 

səyahətinə çıxaracaq

Okt yab rın 30-da Ba kı 
Döv lət Sir kin də jur-
na list lər üçün Ru si-
ya Fe de ra si ya sın dan 

də vət olun muş sirk us ta la rı nın 
“Las ta-Ri ka” sirk şousu nun 
təq di ma tı ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Ba kı Döv-
lət Sir ki nin mət buat xid mə ti nin rəh-
bə ri Ma hir Hüm bə tov bu də fə də 
ənə nə lə ri nə sa diq qa la raq ta ma şa-
çı la rı ye ni lik lər lə se vin di rə cək lə ri-
ni söy lə yib. Bil di rib ki, ru si ya lı sirk 
us ta la rı şə hə ri miz də ilk də fə çı xış 
edir lər. Vur ğu la nıb ki, sirk-şouda 
ilk də fə ola raq pinq vin lə rin att  rak-
sionu və qu tan lar la nöm rə nü ma-
yiş et di ri lə cək. Proq ra ma, həm çi nin 
ha mı üçün ma raq lı ola caq “də niz 
şir lə ri nin teat rı”, at lar, mey mun və 
tu tu qu şu lar, ha va gim nast la rı, mo-
to sikl, kor de ba let, şən kloun və di-
gər nöm rə lər da xil dir.

Tə lim çi Na ta li ya Mayx rovs ka ya 
bil di rib ki, təq dim edi lən proq ram 
xü su si sü jet lə qu ru lub. Be lə ki, 
proq ra mın əv və lin də ta ma şa çı lar 
gə mi ilə dün ya sə ya hə ti nə də vət 
olu nur lar və Las ta-Ri ka ada sı na 
ça ta na dək bu sə ya hət da vam edir. 
Bu za man müx tə lif hey van la rın, 
həm çi nin kloun la rın, ak ro bat la rın 
nöm rə lə ri nü ma yiş olu na caq.

Qeyd edək ki, Ba kı Döv lət Sir-
kin də ye ni möv sü mün açı lı şı 
okt yab rın 31-də ola caq. “Las ta-
Ri ka” sirk-şousu no yab rın son la-
rı na dək nü ma yiş et di ri lə cək.

“Ağa Məhəmməd 
şah Qacar” yenidən 

səhnədə

No yab rın 7-də Azər-
bay can Döv lət Aka-
de mik Mil li Dram 
Teat rı nın səh nə sin-

də ya zı çı-dra ma turq Əli Əmir-
li nin “Ağa Mə həm məd şah Qa-
car” pye si əsa sın da “Şah Qa car” 
ta ma şa sı təq dim edi lə cək.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, ta ma-
şa nın qu ru luş çu re jis so ru, Xalq 
ar tis ti, teat rın baş re jis so ru Azər-
pa şa Ne mə tov, mu si qi tər ti bat çı-
sı bəs tə kar, Xalq ar tis ti Sə ya vuş 
Kə ri mi dir.

Səh nə əsə rin də Ağa Mə həm-
məd şah Qa car ro lu nu Xalq ar-
tis ti Fuad Po la dov can lan dı ra-
caq. Di gər rol lar da Xalq ar tis ti 
La lə zar Mus ta fa ye va, Əmək dar 
ar tist lər Sa bir Məm mə dov, Ay-
şad Məm mə dov, Ka zım Ab dul-
la yev, Məm məd Sə fa, akt yor lar 
Anar Hey bə tov, Mət ləb Ab dul-
la yev və baş qa la rı çı xış edə cək-
lər.

Qeyd edək ki, gər gin dra ma tik 
səh nə lər üzə rin də qu ru lan ta ma-
şa da ya zı çı tə xəy yü lü nün süz gə-
cin dən ke çən Qa car ob ra zı ba ca-
rıq lı sər kər də və döv lət baş çı sı 
ki mi da ha çox diq qə ti cəlb edir. 
Səh nə əsə rin də Qa car, həm də 
ta ri xi lik dən çı xa raq öz ta le yi nin 
gir da bın da əzab çə kən, bi tib-tü-
kən mək bil mə yən sual la ra ca vab 
ax ta ran bir in san ob ra zı ki mi təs-
vir olu nur.

Əl yaz ma lar İns ti tu tu 
bö yük Azər bay can ali-
mi Nə si rəd din Tu si-
nin “Zi ci-El xa ni” əsə-

ri nin Pa ris Mil li Ki tab xa na sın da 
sax la nan əl yaz ma sı nın su rə ti ni 
əl də edib. Mə lum dur ki, bu əsər 
XIII əsr də Ma ra ğa rə səd xa na sın-
da tər tib olun muş sə ma cism lə ri 
ka ta lo qu dur

“Zi ci-El xa ni”nin Pa ris Mil li Ki-
tab xa na sın da sax la nan 126 və rəq-
dən iba rət nüs xə si nin bir sı ra və rəq-
lə ri pə ra kən də dir, vax tı ilə düz gün 
sə hi fə lən mə miş dir. Ta ri xi qeyd 
olun ma sa da, nüs xə nin XV əsr də 
kö çü rül dü yü nü de mək olar. Əl yaz-
ma nın 3-cü və rə qin də onun sa hi bi 
ol muş Şeyx Mə həm məd İb ra hi min 
qey di var. Hə min və rəq də nüs xə nin 
Xa cə Əsi rəd din ibn Xa cə Nə si rəd-
din tə rə fi n dən kö çü rül dü yü qeyd 
olu nub. Əsər mü qəd di mə və dörd 
mə qa lə dən iba rət dir. Hər mə qa lə 
bir ne çə bab dan iba rət dir.

İran ali mi Se yid Cə la ləd din 
Teh ra ni 1936-cı ilin 10 yan var ta ri-
xin də əl yaz ma nın üzə rin də adı nı 
qeyd edib. Bu əsə rin AMEA Mə-
həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma-
lar İns ti tu tun da sax la nan nüs xə si 
1404-cü il də kö çü rü lüb.

Mə lum dur ki, Xa cə Nə si rəd din 
Tu si (1201-1274) El xa ni lər döv lə ti-
nin ha ki mi Hü la kü xan tə rə fi n dən 
şəx si məs lə hət çi tə yin edil dik dən 
son ra Ma ğa ra şə hə rin də rə səd xa-
na nın ti kil mə si nə nail ol muş, 15 il 
bu rə səd xa na ya rəh bər lik et miş dir. 
O, rə səd xa na nın həm in zi ba ti, ma-
liy yə, həm də el mi iş lə ri nə baş çı lıq 
et miş dir, ast ro no mi ya, tri qo no met-
ri ya və di gər elm sa hə lə ri nə dair 
“Zi ci-El xa ni”, “Şək lül-qi ta”, “Ca-
meül-he sab” və s. əsər lər yaz mış dır.

Ma ra ğa rə səd xa na sın da dün ya-
nın müx tə lif yer lə rin dən, müx tə lif 
xal qal rın nü ma yən də si olan yüz-
dən ar tıq alim ça lış mış dır. Bun-
lar dan xris tian lı ğı qə bul et miş yə-
hu di Yu han na Qri qo ri Əbül Fə rəc 
Bar Heb rans, Çin ali mi Fao Mun-
çi və baş qa la rı nın ad la rı nı çək mək 
olar. Xa cə Nə si rəd din əsər lə ri nin 
Av ro pa da, bü tün dün ya da el-
min in ki şa fı na tə sir et mə si ni bir 
çox təd qi qat çı lar təs diq et miş lər. 
Onun “Zi ci-El xa ni” əsə ri hə lə də 
el mi əhə miy yə ti ni itir mə miş dir.

N.Tu si nin baş çı lı ğı ilə Ma ra ğa da 
fəaliy yət gös tə rən rə səd xa na da bir 
çox tə biət və hu ma ni tar elm lər öy-
rə ni lir di. Bu müəs si sə əs lin də or ta 
əsr lə rin elm lər aka de mi ya sı idi. Bu-
nun la bə ra bər, rə səd xa na da gö rü-
lən əsas iş ast ro no mi ya sa hə sin də 
aid ol muş dur ki, bu nun da nə ti cə-
sin də “Zi ci-El xa ni” ki mi möh tə şəm 
el mi əsər mey da na çıx mış dır. Ki ta-
bın mü qəd di mə his sə sin dən son ra 
sə ma cism lə ri nin ast ro no mik cəd-
vəl lə ri  ve ril miş dir. Mü qəd di mə-
də  müəl lif rə səd xa na nın ya ran ma 
ta ri xin dən da nış mış, bu müəs si-
sə nin əsas iş lə rin də on dan baş qa 
Mü vəy yi dəd din Ur di, Fəx rəd din 
İx la ti, Fəx rəd din Ma ra ğı və Nəc-
məd din Də bi ra ni ki mi bö yük alim-
lə rin iş ti rak et di yi ni bil dir miş dir.

Əsər də Çin, Tür küs tan, İran və 
Ərə bis tan da  iş lə nən təq vim lər ba-
rə də ət rafl  ı el mi mə lu mat ve ril miş-
dir. Bu ra da bir təq vim ilə ve ril miş 
hər han sı bir ta ri xin di gər təq vi mə 
ke çi ril mə si yol la rı gös tə ril miş dir. 
Or ta əsr lər də döv lət və ti ca rət iş-

lə rin də bir təq vim dən di gə ri nə 
ke çi də dair əsə rin bö yük prak ti ki 
əhə miy yə ti var idi. Cəd vəl lər də 
gös tə ri lən Ye rin, sə ma cism lə ri nin, 
pla netr lə rin or ta sut ka lıq hə rə kə-
ti, sü rə ti və s. ba rə də mə lu mat lar 
müasir el mi gös tə ri ci lə rə ya xın dır. 

Bu, Ma ra ğa rə səd xa na sın da apa rı-
lan el mi təd qi qat la rın  yük sək sə-
viy yə sin dən, bu ra da kı ci haz la rın 
ke fi y yə tin dən xə bər ve rir. Rə səd-
xa na da Ay və Gü nəş tu tul ma la rı nı 
qa baq ca dan xə bər ve rən cəd vəl lər 
də tər tib edil miş di. Bu ra da tu tul-
ma la rın nö vü, müd də ti əv vəl cə-
dən xə bər ve ri lir di. “Zi ci-El xa-
ni”yə da xil edil miş cəd vəl lər dən 
bi ri çox par laq ul duz la rın el lip tik 
koor di nat la rı nı də qiq lik lə gös tər-
miş dir.

“Zi ci-El xa ni”yə da xil edil miş, 
256 şə hə rin coğ ra fi  en lik və uzun-
luq koor di nat la rı nın gös tər dil di yi 
cəd vəl or ta əsr lər də Azər bay can-
da el min yük sək sə viy yə si ni bir 
da ha sü but edir. Bu əsə rin Ame-
ri ka nın kəş fi n də də müəy yən ro lu 
ol muş dur. Cəd vəl də Qərb ya rım-
kü rə si nin, Ame ri ka qi tə si nin bə zi 
yer lə ri qeyd olun muş dur ki, Av ro-
pa alim lə ri nin bun dan xə bə ri yox 
idi. Nə si rəd din Tu si or ta əsr lər dən 
əsər lə ri Av ro pa da məş hur olan, 
ma raq və diq qət lə oxu nan Mü səl-
man Şər qi alim lə rin dən ol muş dur. 
Qərb də İbn Rüşd, Bi ru ni,İbn Si na 
ki mi, N.Tu si nin də əsr lə ri tər cü mə 
və nəşr edi lir, öy rə ni lir di. Bu nun 
əsas sə bə bi on dan iba rət idi ki, bu 
dövr də Mü səl man Şər qin də el min 
sə biy yə si Av ro pa nı bir ne çə əsr 
qa baq la mış dı. N.Tu si nin “Tə hi-
ri-Öq li dis” əsə ri 1667-ci il də la tın 
di li nə tər cü mə edi lə rək Lon don da 
nəşr edil miş dir.

Paşa ƏLİOĞLU,
fi lologiya elmləri doktoru

Mədəniyyətlərarası ünsiyyətin 
inkişafında tərcümənin rolu böyükdür

Azər bay can mə də niy yə-
ti nin dün ya ya çat dı rıl-
ma sın da və mə də niy-
yət lə ra ra sı ün siy yə tin 

in ki şaf et di ril mə sin də tər cü mə-
nin ro lu bö yük dür.

Bu fi  kir okt yab rın 30-da Qərb Uni-
ver si te tin də bu ali mək təb ilə TÜRK-
SOY-un bir gə əmək daş lıq la yi hə si 
çər çi və sin də “Tər cü mə in cə sə nət və 
elm ki mi” möv zu sun da ke çi ri lən 
bey nəl xalq konf rans da səs lən di ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, konf rans-
da uni ver si te tin in gi lis fi  lo lo gi ya sı 
ka fed ra sı nın mü di ri, sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru Al la Bay ra-
mo va bu ali mək təb də hər il tər cü-
mə nin müx tə lif prob lem lə ri nə həsr 
olu nan təd bir lə rin ke çi ril di yi ni söy-
lə yib. Bil di rib ki, konf ran sa öl kə mi-
zin müx tə lif elm və təh sil müəs si sə-
lə rin dən, ey ni za man da Al ma ni ya, 
İs pa ni ya, Tür ki yə və Qa za xıs tan-
dan nü ma yən də lər qa tı lıb lar.

Azər bay ca nın TÜRK SOY-da kı 
nü ma yən də si El çin Qa far lı təm sil 
olun du ğu qu ru mun fəaliy yə tin də 
tər cü mə nin mü hüm ro lu nu xü su si 
qeyd edib. Bil di rib ki, tər cü mə or taq 
ədə biy yat və mə də niy yə tin in ki şa fı na 
çox bö yük müs bət tə sir gös tə rir. Hər 
il TÜRK SOY tə rə fi n dən türk dün ya sı-
nın gör kəm li şəx siy yət lə ri nin əsər lə ri 
türk dil li döv lət lə rin di li nə tər cü mə 
edi lə rək ki tab şək lin də çap olu nur.

O, TÜRK SOY-un dəs tə yi ilə türk 
dil lə ri nə tər cü mə və nəşr olu nan ki-
tab lar ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve rib. 
Konf ran sın əhə miy yə ti ni yük sək 
də yər lən di rən E.Qa far lı təd bi rin 
tər cü mə nin, Azər bay can ədə biy ya-
tı nın və mə də niy yə ti nin in ki şa fı na 
mü hüm töh fə ve rə cə yi ni söy lə yib.

Konf rans da linq vis ti ka, mə də-
niy yət şü nas lıq, ədə bi tər cü mə və 
sə nət şü nas lı ğın prob lem lə ri nə 
həsr edil miş mü za ki rə lər apa rı lıb. 
Təd bir də “Bə dii tər cü mə də mə də-
ni-ta ri xi kon tekst lə rin an la nıl ma-
sı nın əhə miy yə ti”, “Tər cü mə xalq-
la rın qar şı lıq lı zən gin ləş mə sin də 
mə də niy yət ha di sə si ki mi”, “Tər-
cü mə şü nas lıq da ədə bi tər cü mə 
tex ni ka la rı” və di gər möv zu lar da 
mə ru zə lər din lə ni lib.

Bə dii his sə ilə da vam edən təd-
bir də tə lə bə lər dün ya ədə biy ya tın-
dan müx tə lif dil lə rə tər cü mə olu-
nan nü mu nə lər təq dim edib lər.

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin kitabı macar dilində
Azər bay ca nın Ma ca rıs tan da kı sə fi r li yi nin tə şəb bü sü ilə gör kəm li 

ya zı çı və ic ti mai xa dim, dip lo mat Əb dür rə him bəy Haq ver di ye-
vin “Se çil miş he ka yə lər” ki ta bı ma car di lin də nəşr edi lib. Ki-
ta bın tər tib çi si Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Ni za mi 

adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun şö bə mü di ri, pro fes sor Asif Rüs təm li dir.
Ya zı çı nın “Şeyx Şa ban”, “Bom-

ba”, “Mir zə Sə fər”, “Uca dağ ba-
şın da” və baş qa məş hur he ka yə-
lə ri nin yer al dı ğı ki ta bı ori ji nal dan 
ma car di li nə ta nın mış azər bay-
can şü nas alim, Bu da peşt də ki EL-
TE Uni ver si te ti nin do sen ti Ma ri ya 

Ke ne şi tər cü mə edib. Sə fi r Vi la yət 
Qu li yev nəş rə Əb dür rə him bəy 
Haq ver di ye vin ədə bi və dip lo ma-
tik fəaliy yə tin dən söz açan mü qəd-
di mə ya zıb. İn di yə qə dər sə fi r li yin 
xətt  i ilə çap olu nan di gər ki tab lar 
ki mi Əb dür rə him bəy Haq ver-

di ye vin “Se çil miş he ka yə lə ri” də 
tə mən na sız ola raq Ma ca rıs ta nın 
200-ə ya xın ki tab xa na sı na, Bu da-
peşt də ki Yu nis Əm rə Türk Mə də-
niy yə ti İns ti tu tu na hə diy yə edi lib. 
Bu gün lər də EL TE Uni ver si te ti nin 
tür ko loq tə lə bə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
Azər bay can di li nin də öy rə nil di yi 
türk bö lü mün də ki ta bın təq di mat 
mə ra si mi nin ke çi ril mə si plan laş-
dı rı lır.

Pərvanə QARAYEVA

Ma ra ğa rə səd xa na sın da dün ya-

Bu, Ma ra ğa rə səd xa na sın da apa rı-
lan el mi təd qi qat la rın  yük sək sə-
viy yə sin dən, bu ra da kı ci haz la rın 
ke fi y yə tin dən xə bər ve rir. Rə səd-
xa na da Ay və Gü nəş tu tul ma la rı nı 
qa baq ca dan xə bər ve rən cəd vəl lər 
də tər tib edil miş di. Bu ra da tu tul-

Nəsirəddin Tusinin “Zici-Elxani” 
əsərinin surəti əldə olunub



A.Mə sud: “Azər bay can di li nin 
or foq ra fi  ya lü ğə ti” ki ta bı nın 6-cı 
nəş ri ilə əla qə dar Dil çi lik İns ti tu-
tuy la rəy lə ri miz üst-üs tə dü şür. 
Bə li, bu lü ğət la zım sız, di li miz də 
iş lən mə yən, qə liz ərəb, fars, ara 
söz lə ri, dialekt lər və şi və lər lə, ya-
zı lı şı təh rif olun muş ifa də lər və 
sa hə lər üz rə ter min lər lə do lu dur. 
Bu o de mək dir ki, ki ta bın aka de-
mik for ma tı bəl li de yil. De di yim 
ki mi, Mər kəz də ar tıq ye ni “İş lək 
or foq ra fi  ya lü ğə ti”nin ha zır lan-
ma sı pro se si nə baş la nı lıb. İl kin 
mər hə lə də qar şı da du ran və zi fə 
ki ta bın ar tıq söz yü kün dən tə miz-
lən mə si dir. Lu ğə ti ye ni, iş lək söz-
lər lə zən gin ləş dir mək məq sə di ilə 
pa ra lel ola raq, ay rı-ay rı ya zı çı la rın 
əsər lə ri üzə rin də də işə baş la nı lıb. 
İş lə dil mə di yi sə bə bin dən unu dul-
muş yüz lər lə Azər bay can sö zü var 
ki, bu lü ğət də yer al ma lı dır. Si zi 
Mər kə zə də vət et mək də məq sə di-
miz – bu işi bir lik də, məs lə hət li şə-
kil də hə ya ta ke çir mək, ha zır la na-
caq ye ni lü ğə tin han sı prin sip və 
me yar lar üz rə tər tib olu na ca ğı nı 
müəy yən et mək dir. İlk növ bə də, 
ay dın laş dı raq ki, or foq ra fi  ya lü ğə-
ti han sı prin sip və me yar lar üz rə 
tər tib edil mə li dir. Bu nəş ri Azər-
bay can di li lü ğə tin dən, ya xud di-
gər spe si fi k lü ğət lər dən fərq lən di-
rən cə hət lər han sı lar dır?

İ.Məm mə dov: Or foq ra fi  ya lü-
ğə ti, ilk növ bə də, çə tin söz lə rin 
düz gün ya zı lı şı nı ve rən lü ğət dir. 
Bu ra da dialekt və şi və lə rə, ya xud 
ay rı-ay rı sa hə lə rə aid ter min lə rə 
yer ve ril mə si düz gün de yil. Əl-
bətt  ə, elə dialekt söz lər var ki, on-
lar ar tıq ədə bi di li mi zə da xil olub. 
Biz on lar dan is ti fa də et mə li yik. 

A.Mə sud: Si zin lə ra zı yam, la kin 
lü ğət də yer alan min lər lə dialekt-
va ri söz və söz bir ləş mə lə ri var ki, 
on la rı dialekt ad lan dır maq da ol-
mur. Min lər lə sö zün mə na sı bəl li 
de yil. Mə sə lən, “cor da na bən zər”, 
“ağ zı hey və rə”,“ad he zi ya”, “bad-
gir”, “ba dış”, “ba sı”, “bay qu”, 
“ba zı”, “ca cıq”, “gəl la hı”, “gəbr”, 
“gən cə fə”, “gi ran”, “gi ri ban” “qo-
duş” və sair və ila xır. 

İ.Məm mə dov: Bu söz lə rin ha-
mı sı lü ğət dən çı xa rıl ma lı dır.

A.Mə sud: Üs tə lik, bu əcaib 
söz lər in kar, təs diq, za man, hal 
for ma la rı və s. əla və lər lə bir lik də 
ve ri lir. Ümu miy yət lə, or foq ra-
fi  ya lü ğə tin də in kar-təs diq, za-
man və məs dər, hal for ma la rı nın 
ve ril mə si nə qə dər düz gün dür? 

Mə sə lən, “dəf tər li”, “dəf tər siz”, 
“aba jur lu”, “aba jur suz”, ya xud 
hər sö zün say sız-he sab sız şə kil çi 
əla və lə riy lə ve ril mə si nə nə eh-
ti yac var? Bir “abad” sö zü nün, 
gö rün bir, ne çə “quy ru ğu” var: 
“abad”, “aba dan”, “aba dan lıq”, 
“aba dan lan ma”, “aba dan lan-
maq”, “aba dan laş ma”, “aba-
dan laş maq”, “aba dan laş dır ma”, 
“aba dan laş dır maq”, “aba dan laş-
dı rıl ma”, “aba dan laş dı rıl maq”, 
“abad lan ma”, “abad lan maq”, 
“abad laş ma”, “abad laş dır ma”, 
“abad laş dır maq”, “abad ca”, 
“aba de dən”, “aba det mə”, “aba-
dıs tan” və sair və ila xır, say dıq ca 
bit mir. Bir sö zün bu qə dər əla-
və si nin, çox vaxt da ağ la sığ maz 
qon dar ma va riant lar da lü ğə tə 
sa lın ma sı nın mən ti qi nə dir? Bir 
də “abad” sö zü ola-ola, onun bu 
uğur suz həm mə na sı na, özü də 
bu qə dər şə kil lər də nə eh ti yac 
var? Bəl kə də bu söz dən kim sə, 
Azər bay ca nın han sı sa böl gə sin-
də is ti fa də edir, la kin bi zim araş-
dır ma la ra gö rə bu ifa də, nəin ki 
ya zı çı la ra, ədə biy yat adam la rı-
na, heç, dil çi lə rə də mə lum de yil. 
Ya xud, “ağ zı hey və rə”. Mə gər 
bu, dialekt dir? Lü ğət də bu qə-
bil dən min lər lə əcaib ifa də lər yer 
alır. 

İ.Məm mə dov: Əl bətt  ə, be lə 
ol maz. Ya zı lı şı çə tin olan han sı-
sa sö zün müəy yən qram ma tik 
for ma la rı ve ri lə bi lər. La kin bu 
həd də, bu qə dər, bü tün hal lar-
da, in kar-təs diq for ma la rın da 
yox. Bu na heç bir lü zum yox dur. 

“Aba dan” sö zü nü mən ilk də fə 
eşi di rəm. Bu söz “abad” sö zün-
dən sü ni şə kil də ya ra dı lıb və ona 
di lin heç bir eh ti ya cı yox dur. 

A.Mə sud: Mən be lə ba şa dü şü-
rəm ki, lü ğə tin bu qə dər la zım sız 
söz və söz bir ləş mə lə ri ilə şi şir dil-
mə si nin sə bə bi, tər tib çi lə rin Azər-
bay can di li ni “zən gin ləş dir mək 
is tə yi” olub. Və nə ti cə göz qa ba ğın-
da dır. Lü ğə tin qü su ru tək bir bu-
nun la bit mir. Bu ra da ay rı-ay rı sa-
hə lə rə aid, iza hı ol ma yan min lər lə 
ter min, dər man ad la rı və kim yə vi 
ele ment ad la rı da yer alır. Di gər tə-
rəf dən, tu taq ki, ter min lə rin lü ğə tə 
da xil edil mə si, han sı sa məq səd lə-
sə va cib bi li nib, am ma, axı bu işin 
özü də qey ri-pe şə kar apa rı lıb. Bir 
sa hə yə aid bir ne çə la zım sız, is ti-
fa də olun ma yan ter min lə rin ve ril-
di yi hal da, ən va cib lə ri ve ril mə yib. 
Di gər mə qam, lü ğə tə yer ləş di ri lən 
min lər lə ter mi nin izah sız ol ma sı-
dır. Tək-tük söz lə rə ve ri lən izah-
la rın özü nün də tər ti bi an la şıl mır. 
On lar gah mö tə ri zə də, gah ver gül-
lə, bə zən də qı sal dıl mış şə kil də ve-
ri lir ki, bu da nəşr ba rə də qey ri-cid-
di təəs sü rat ya ra dır. 

İ.Məm mə dov: Or foq ra fi  ya lü-
ğə ti çə tin ya zı lan söz lə rin lü ğə-
ti dir. Ter mi no lo ji lü ğət bir baş qa 
söh bə tin möv zu su dur. Bu, ta ma-
mi lə ay rı bir lü ğət dir. Ter mi no lo-
ji lü ğə tin özü də sa hə lər üz rə tər-
tib edil mə li dir. Hü quq ter min lə ri 
lü ğə ti, tibb ter min lə ri lü ğə ti və 
sair. Və hə min o dər man ad la rı, 
kim yə vi ele ment lər öz sa hə si-
nə aid lü ğə tə da xil edil mə li dir. 

Ha mı ya mə lum olan ümu miş lək 
ter min lər sa lı na bi lər, am ma ha-
mı sı yox. 

N.Se yi də li yev: Bə li, müəy-
yən sa hə lə rə aid ter mi no lo-
ji lü ğət lər, izah lı lü ğət lər var.
Bu mə na da bu ter min lə rin bu lü-
ğə tə sa lın ma sı na heç bir eh ti yac 
yox dur. Biz izah lı lü ğət də Azər-
bay can söz lə ri nin sa yı nı ar tı ra 
bi lə rik, am ma or foq ra fi  ya lü ğə-
tin də yal nız ya zı lı şı çə tin lik ya ra-
dan söz lər yer al ma lı dır.

Q.Mə hər rəm li: Bu işin bir 
müs bət tə rə fi  də odur ki, si zin 
irad lar la Dil çi lik İns ti tu tun da 
ya ra dıl mış ko mis si ya nın irad-
la rı üst-üs tə dü şür. İns ti tut da 
bu iş üz rə mü tə xəs sis Qə zən fər 
Ka zı mo vun rəh bər lik et di yi bir 
ko mis si ya ya ra dı lıb. On lar da lü-
ğət də 30 mi nə ya xın, ne cə de yər-
lər, söz yı ğı nı ol du ğu qə naəti nə 
gə lib lər. Bir mə sə lə də var ki, lü-
ğət beş il dən bir ye ni lən mə li dir. 
Siz də ye ni bir dil qu ru mu ki mi 
bu iş də ma raq lı sı nız. Gös tər di yi-
niz haq lı irad lar da göz qa ba ğın-
da dır. Dü şü nü rəm ki, ye ni lü ğə-
tin ha zır lan ma sı nı si zin təş ki la ta 
hə va lə et mək olar. İşin ge di şa-
tın da mü za ki rə lər təş kil et mək 
olar. Bu nun üçün si zin in tel lek-
tual gü cü nüz ki fa yət qə dər dir, 
am ma fi  zi ki gü cü nüz yet mə yə-
cək. Lü ğə tə yer ləş di ri lən min lər-
lə ter min və dialekt lə rə gə lin cə, 
bu nun ha ra dan qay naq lan dı ğı nı 
de yə bi lə rəm. Mən uzun müd-
dət dir, lü ğət lər lə bağ lı müəy-
yən araş dır ma iş lə ri apa rı ram.

Az di li.az say tı var ki, ora da ter-
mi no lo ji lü ğət lər dən söz lər ve rir, 
həm çi nin səs lən di ri rik. De mə li, 
pro fes sor Məm məd Ta ğı ye vin 
bir ter mi no lo ji və dialekt lər lü-
ğə ti var. Or da kı söz lə rin ha mı sı-
nı gö tü rüb sa lıb lar “Or foq ra fi  ya 
lü ğə ti”nə. Sa də cə, ki ta bın həc mi 
bö yü sün de yə. 

A.Mə sud: Ki ta bın ən bö yük 
qü su ru isə, di li miz də iş lən mə-
yən fars sö züy lə – “ab”la baş la-
ma sı dır. Mə lum mə sə lə dir ki, 
di li miz də ümu miş lək lik hü qu qu 
qa zan mış çox lu say da ərəb və 
fars söz lə ri var. Am ma “ab“ sö -
zü axı iş lə nil mir?! Be lə söz lə rin 
“Azər bay can di li” adı nı da şı yan 
ki ta ba sa lın ma sı, üs tə lik, lü ğə tin 
bu söz lə baş la ma sı, tək cə nəşr qü-
su ru de yil. Bu, bir ba şa si ya si sə-
bat sız lıq dır. Hər bir mil lə tin, döv-
lə tin rəm zi, pas por tu, ilk növ bə də 
onun di li dir. Mə gər biz de yi rik mi 
ki, “qı zım, mə nə bir stə kan ab 
ver?” Ya xud “ab” dan son ra gə lən 
“aba” nə dir? Əgər bu “əba”dır sa, 
ni yə təh rif edi lib? Yox, əgər, hə-
qi qə tən, Azər bay can di lin də be lə 
bir söz var sa, iza hı ni yə ve ril mir? 
Bu sa yaq na mə lum söz lər lü ğət də 
min lər lə dir. “Ağ va li deyn”, “ağ-
ya ğız”, “axi mi ya”, “ala hı”, “ala-
ban”, “gim gə”, ”gir gi” və sair və 
ila xır. İs ma yıl müəl lim, əgər bu 
sa yaq əcaib söz lə rin lü ğət də ve-
ril mə si va cib dir sə, gə rək izah la rı 
da ve ri lə. Am ma on da bu ola caq 
izah lı lü ğət.

İ.Məm mə dov: Azər bay can di-
lin də be lə söz lər yox dur.

Nəş rin iş çi qru pu: 
ARNK ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi nin 
di rek to ru, ya zı çı 

Afaq Mə sud, Dil çi lik İns ti tu-
tu nun əmək da şı, fi lo lo gi ya 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Qu lu Mə hər rəm li, Dil çi lik 
İns ti tu tu nun əmək da şı, fi lo-
lo gi ya elm lə ri dok to ru, Nə-
ri man Se yi də li yev, BDU-nun 
do sen ti, fi lo lo gi ya üz rə fəl-
sə fə dok to ru, dil çi alim İs-
ma yıl Te mi roğ lu, BDU-nun 
Azər bay can di li və ədə biy-
ya tı təd ri si ka fed ra sı nın do-
sen ti Mə ta nət Ab dul la ye va, 
Mər kə zin apa rat rəh bə ri ya-
zı çı-tər cü mə çi Ya şar Əli yev, 
Mər kə zin dil mü tə xəs sis lə ri 
Bəh lul Sey fəd di noğ lu və İl-
qar Əl fi.
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B.Ab ba sov: Lü ğət də “cor da na-
bən zər lər” sö zü var. Am ma “cor-
dan” sö zü nün özü yox dur. Ümu-
miy yət lə, Azər bay can di lin də be lə 
bir söz var? “Cor dan” nə de mək dir?

İ.Məm mə dov: İlk də fə dir eşi-
di rəm. 

Q.Mə hər rəm li: Be lə söz lə rin lü-
ğət də sa yı-he sa bı yox dur. Bun lar 
ha mı sı nəş rin həc mi ni bö yüt mək 
na mi nə gö rü lən iş lər dir. Bu müm-
kün süz bir şey dir ki, beş il ər zin də 
dil də bir dən-bi rə 40000 söz pey da 
ol sun. Hal-ha zır da di li mi zə da xil 
olan söz lə rin ək sə riy yə ti tex no lo-
gi ya ilə bağ lı söz lər dir, on la rın da 
sa yı ha mı ya mə lum dur. 

A.Mə sud: Di gər bə la, lü ğət də 
söz lə rin ək sə riy yə ti nin ya zı lı şın da 
səhv lə rə və təh rifl  ə rə yol ve ril mə-
si dir. “Qövs va ri” nə dən sə “qövs va-
rı”, “zən cir va ri” nə dən sə “zən cir va-
rı” və be lə cə, bü tün “va ri”lər “va rı” 
ki mi ve ri lir. Ya xud, “ağ ci yər”, “qa-
ra ci yər”, “ağ yar paq”, “ağ li man”, 
“ağ yun” və sair bu ki mi söz lə rin bi-
ti şik ve ril mə si nin sə bə bi nə dir? Axı 

in to na si ya da bil di rir ki, on lar ay rı 
ya zıl ma lı dır. “Biz “qa ra ci yər” yox, 
“qa ra ci yər” de yi rik axı?! 

N.Se yi də li yev: Bu, əl bətt  ə ki, 
düz gün de yil. Ola bil sin 20-30 il-
dən son ra bu söz lər vur ğu su nu 
də yi şə cək, mü rək kəb lə şə cək və 
bi ti şik ya zı la caq, am ma in di ki 
hal da bu, məq bul sa yıl mır.

İ.Məm mə dov: Müəy yən söz-
lər var ki, o, nə yin sə adı dır, bi-
ti şik ya zı la bi lər. Mə sə lən, “ağ-
yov şan” əgər bit ki adı dır sa, 
bi ti şik ya zıl ma lı dır, am ma “qa ra 
ci yər”, “ağ yay lıq”, ya xud, “ağ 
li man” yox. Və ümu miy yət lə, 
söz bir ləş mə lə ri bu lü ğə tə sa-
lın ma ma lı dır. Ona qal sa, gə rək 
bü tün söz bir ləş mə lə ri ni bu ra 
sa laq.

A.Mə sud: Bir də, əsas mə qam-
lar dan bi ri vur ğu mə sə lə si dir. 
Mən cə, tək bu lü ğət də yox, bü-
tün lü ğət lər də söz lər vur ğu işa-
rə si ilə təq dim edil mə li dir. Bu, 
çox va cib dir. Vur ğu, bir çox söz-
lə rin, xü su sən ter min lə rin düz-
gün tə ləff  ü zü nə və an la şıl ma sı-
na im kan ya ra da caq. 

M.Ab dul la ye va: Bə li, bü tün 
dün ya lü ğət çi li yin də vur ğu dan 
is ti fa də edi lir. Lü ğət üçün bu 
amil çox va cib dir. Sa da la nan bu 
söz lər isə ha mı sı bi rin ci növ tə-
yi ni söz bir ləş mə lə ri dir və ay rı 
ya zıl ma lı dır. 

A.Mə sud: Lü ğət də çox lu 
say da be lə söz lər də var, əgər 
bun la ra söz de mək müm-
kün dür sə: “ci ring”, “ci ring-
ci ring”, “ci ring ha ci ring”, 
“taqq”, “taq qa taq”, “taq qa ta-
raq”. Ya xud, “çırt”, “çırt-pırt”, 
“çırt-pırt lı”,“çırt lı-pırt lı” və 
sair. 

N.Se yi də li yev: Bun lar səs 
təq li di ilə ya ra nan söz lər dir. 
On la rı lü ğə tə sal ma ğa eh ti yac 
yox dur.

A.Mə sud: Lü ğət də olan qü-
sur lar bu sa da la nan lar la bit mir. 
Bu ra şəxs və şə hər ad la rı da sa-
lı nıb və ki çik hərfl  ə. İzah la rı isə 
da ha əcaib dir. Mə sə lən, Ağs ta-
fa şə hə ri nin adı lü ğət də ki çik 
hərfl  ə, qar şı sın da “şə rab” ki mi, 
izah la ve ri lir. Şə hər, öl kə və şəxs 
ad la rı ki ta bın so nun da ay rı ca 
ve ril di yi hal da, bu ad la rın tək rar 
mətn lə də sa lın ma sı nın mən ti qi 
nə dir? Bir də, şə hər adı ve ril miş 
şə rab ad la rı nın da or foq ra fi  ya 
lü ğə ti nə sa lın ma sı nın mən ti qi 
nə dir? 

İ.Məm mə dov: Mən dü şü nü-
rəm ki, lü ğət dən bü tün şəxs və 
öl kə ad la rı çı xa rıl ma lı dır. Bu, 
ay rı bir ki tab dır. Üs tə lik, bu ra-
da bu iş pə ra kən də şə kil də apa-
rı lıb. Mə sə lən, ad lar dan “Ağa-
xan” yox dur, am ma “Ağa cə lil” 
var.

N.Se yi də li yev: Öl kə ad la rı son-
da ve ri lə bi lər. Bu ra da isə on lar 
həm son da ve ri lir, həm də mət nin 
için də ki çik hərfl  ə. Ya xud, mil lə-
tin adı ve ri lir, mə sə lən, “ab xaz”, 
son ra ya nın da “lar” şə kil çi si əla-
və olu nur. Yax şı, bu “lar” nə dir? 
İzah lar gah ve ri lir, gah ve ril mir. O 
da gah ver gül lə, gah de fi s lə ya zı lır.

Əgər izah ve ri lir sə, bu, ter min lə-
rin, ya xud mə na sı çə tin an la şı lan 
söz lə rin ha mı sı na şa mil edil mə li-
dir və va hid qay da da – mö tə ri zə-
də ve ril mə li dir. 

Mə ta nət Ab dul la ye va: Bu ra-
da sa də, dü zəlt mə və mü rək kəb 
söz lər yer al ma lı dır. Bi ti şik və 
de fi s lə ya zı lan söz lər də mü rək-
kəb söz lə rin için də ve ri lir. Fra-
zeolo ji bir ləş mə lər, bi rin ci növ 
tə yi ni söz bir ləş mə lə ri bu ki tab-
da təq dim olun ma ma lı dır. Qay-
da la ra gö rə or foq ra fi  ya lü ğə ti nə, 
yal nız əsas nitq his sə lə ri sa lın-
ma lı dır. 

Q.Mə hər rəm li: Da nı şıq la ya zı 
ara sın da müəy yən fərq lər var ki, 
bu da əsr lər bo yu göz lə ni lib. “Am-
bar” de yi rik, “an bar” ya zı rıq. 
“Tıs ba ğa” ya zı rıq, “ı”sız de yi rik.
Bu sö zü “ı” hər fi  ol ma dan ne-
cə yaz maq olar? Bu qay da lar 
bü tün dil lər də ol du ğu ki mi, 
biz də də var. Mə nə ma raq lı gə-
lən bu dur ki, “i” və “a” ara sın-
da “y” hər fi  ya zıl ma lı dır mı?

Bir söz də ve ri lir, bir söz də yox. 
Bax, prin sip siz lik bu dur. Biz sa-
bit prin sip lər ha zır la ma lı və bü-
tün si tuasi ya lar da ona uy ğun hə-
rə kət et mə li yik.

İ.Məm mə dov: Mər kə zin be lə 
bir yü kün al tı na gir mə si təq di rə-
la yiq ha di sə dir. Tut du ğu nuz bü-
tün irad lar də qiq və ye rin də dir. 

Və bi lin ki, bu, çox çə tin və uzun 
bir pro ses dir. Or foq ra fi  ya lü ğə ti 
di lin kons ti tu si ya sı dır. Yə ni bu, 
qa nun dur və bu ra da söz lə rin 
ya zı lış qay da sı mü fəs səl və mü-
kəm məl şə kil də əks olun ma lı dır.

Y.Əli yev: Or foq ra fi  ya lü ğə ti 
di lin pas por tu dur. Odur ki, bu 
lü ğət ha mı nın ra hat lıq la is ti fa də 
edə bi lə cə yi bir ki tab ol ma lı dır.

A.Mə sud: Mər kəz bu işə, 
bu sa hə nin bü tün in cə lik lə ri-
nə bə ləd olan mü tə xəs sis lə-
ri cəlb et mək niy yə tin də dir.
Biz bu ki ta ba, bi la va si tə ədə bi 
di lin da şı yı cı la rı ki mi ya na şa-
ca ğıq, dil çi lər isə öz töh fə lə ri ni 
ve rə cək lər. 30-cu, 40-cı, 50-ci, 
60-cı il lər ədə biy yat la rı üz rə 
araş dır ma la rın apa rıl ma sı, bu 
əsər lər də fər di yer al mış, la kin 
iş lə dil mə di yin dən unu dul muş 
söz lə rin aş ka ra çı xa rıl ma sı və 
top lan ma sı is ti qa mə tin də ar tıq 
müəy yən iş lə rə baş la nı lıb. Cə-
fər Cab bar lı nın, Sü ley man Rə-
hi mo vun, Əli Və li ye vin, İs ma-
yıl Şıx lı nın, elə cə də di gər ya zı çı 
və şair lə rin əsər lə rin də min lər lə 
söz var ki, on lar fər di ya zı çı söz-
lük lə ri nin tər tib edil mə si nə im-
kan ya ra dır. Fik ri miz cə, məhz 
bu pro ses di li mi zin zən gin ləş-
mə si və safl  aş ma sı yo lun da bö-
yük töh fə lər ve rə cək. La kin mə-
sə lə bu ra sın da dır ki, bi zim dərs 
və təd ris və sait lə ri miz də bu 
və ziy yət də dir. Azər bay can di li 
və ədə biy ya tı dərs lik lə rin də də 
ox şar mən zə rə ya şa nır. Bu ki-
tab lar di li mi zi və ədə biy ya tı mı-
zı öv lad la rı mı za, ar tıq mək təb 
yaş la rın dan şi kəst və ziy yət də 
mə nim sə dir. Bu, sö zün əsl mə-
na sın da, fa ciədir.

Dilimizə 2500 yeni termin daxil edilir 
Azər bay can di li nə rəs mi ola raq 2500 ye ni ter min da xil 

edi lir. Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Ter mi no lo gi ya Ko-
mis si ya sı nın sədr müavi ni Sa ya lı Sa dı qo va bil di rib ki, 
hə min ter min lər ye ni ha zır la nan və ar tıq çap olun ma 

ərə fə sin də olan izah lı dil çi lik lü ğə ti nə da xil edi lib.
Lü ğət də ki ter min lər son 2-3 il 

ər zin də di li mi zə ye ni da xil olan 
və di lin da xi li im kan la rı he sa bı-
na ya ra nan söz lər dir. Ter min lər 
müx tə lif sa hə lər - in for ma ti ka, iq-
ti sa diy yat, ri ya ziy yat, kim ya, tibb 
sa hə lə ri üz rə dir. Ye ni ter min lə rin 
sı ra sın da in for ma ti ka sa hə si üz rə 
olan söz lər çox luq təş kil edir.

S.Sa dı qo va əla və edib ki, ye ni 
ter min lər in di yə dək Azər bay-
can di li nin or foq ra fi  ya, elə cə də 
izah lı lü ğə ti nə da xil edil mə yib.

Ye ni ter min lə rin bir ne çə si ni 
oxu cu la ra təq dim edi rik:

AY FON – Səs, ra bi tə və gö rün-
tü im kan la rı nı özün də bir ləş di-
rən sim siz mul ti me dia qur ğu su.

AY PƏD – İn ter ne tə fər di qo şul-
ma ci ha zı; kla viatu ra sız nout buk.

BİOP Sİ YA – Xəs tə li yin xa rak-
te ri ni mik ros kop la müəy yən 
et mək üçün can lı or qa nizm to-
xu ma sın dan ki çik bir par ça nın 
kə si lib müayi nə edil mə si.

CA KU Zİ – Su yun xü su si sis-
tem üz rə dövr et di yi və yük sək 
təz yiq lə vu rul du ğu van na.

CEK POT – Lo te re ya da bö yük 
məb ləğ li uduş.

ÇAT – İn ter net şə bə kə si dia-
loq re ji min də qı sa mətn mə lu-
mat la rı ilə mü ba di lə nin təş ki li.

Bu hal da dialoq iş ti rak çı la rı kla-
viatu ra va si tə si lə sor ğu gön də rir 
və disp le yin ek ra nın da ca va bı alır.

ÇAT SEANS – İn ter net şə bə-
kə sin də qar şı lıq lı dialo qun əsas 
for ma sı.

Çİ LƏ Yİ Cİ HO VUZ – Su döv-
ran lı bas qı lı bo ru kə mər lə ri sis-
te mi ilə təc hiz olun muş açıq çən.

ÇİP – 1. Mü rək kəb siq nal ele-
men ti. Bu siq na lın uzun lu ğu in for-
ma si ya lı sim vo lun uzun lu ğun dan 
də fə lər lə az dır. 2. Bir kris tal üzə-
rin də ya rım ke çi ri ci mik ros xem.

ÇİP SÜ RƏ Tİ – Ge niş spektr-
li sis tem də siq nal la rın ve ril mə 
sü rə ti. Takt tez li yi gi riş siq na lın 
tez li yin dən də fə lər lə çox dur.

ÇİPS – Lay-lay doğ ran mış və 
yağ da qı zar dıl mış köv rək, xır çıl-
da yan kar tof di lim lə ri.

ÇİZ BUR QER – İs ti qəl ya nal tı; 
iki yə bö lün müş və ara sı na kot-
let lə pen dir qo yul muş əd viy yat-
lı dairə vi kö kə.

DA TA KART – İn for ma si ya 
əmə liy yat la rı nı ye ri nə ye tir mək 
üçün elekt ron kart.

DAY CEST – Rə qəm li im za ro-
lu nu oy na yan qı sa şif rə lən miş 
mə lu mat. Bu ra bi tə ka nal la rın da 
şif rə edil mə miş mə lu mat lar bir-
gə ötü rü lür.

DE BET – Müəs si sə nin (ban-
kın) borc la rı nın miq da rı nı gös tə-
rən, mü ha si bat he sab la rı nın sol 
tə rə fi  dir. Ak tiv he sab lar da de-
bet sa yı lan məb lə ğin art ma sı nı, 
pas siv he sab lar da isə azal ma sı nı 
gös tə rir. Bü tün iq ti sa di he sab-
laş ma lar bir he sa bın de be ti nə və 
di gər he sa bın kre di ti nə ya zı lır.

DE BET NOT – Bu və ya di gər 
sə bəb lə rə gö rə ödə nil mə li olan, 
so nun cu müəy yən ləş di ril miş 
məb lə ğin de bet he sa bı na ya zıl-
ma sı ba rə də bir tə rə fi n o bi ri tə-
rə fə gön dər di yi bil di riş.

DE BET KAR TI – Alı cı nın ca-
ri he sa bın dan onun tə rə fi n dən 
alın mış mal və xid mət lə rə gö rə 
pul si lin mə si ni hə ya ta ke çi rən 
mik rop ro ses sor kar toç ka.

DE Bİ TOR – Kre dit (borc) ve-
ril miş hü qu qi və ya fi  zi ki (borc-
lu) şəxs lər dir.

DE Bİ TOR BORC LA RI – 1. De-
bi tor lar dan, yə ni hü qu qi və ya 
fi  zi ki şəxs lər dən müəs si sə yə ça-
ta caq bor cun məb lə ği dir. De bi tor 
bor cu iq ti sa di fəaliy yə tin nor mal 
pro se si və ya ma liy yə, ya xud 
ödə mə in ti za mı nın po zul ma sı ilə 
əla qə dar ola bi lər. De bi tor bor cu 
xam mal və ma te rial la rın alın ma sı 
üçün döv riy yə və saiti ça tış maz-
lı ğın da vaxt sız ödə mə hal la rın-
da, müəs si sə da ya nar kən iş çi lə-
rə əmək haq qı nın ve ril mə sin də 
müəs si sə nin döv riy yə sin dən 
və saitin ay rıl ma sı nı əks et di rir.

2. Şir kə tin gə lir lə ri nin ümu mi 
məb lə ği nin qey ri-müəy yən li yi 
nə ti cə sin də, hə lə lik üçün cü şəxs 
tə rə fi n dən da xi lol ma la rın he sa ba 
ya zıl ma mış gə lir lə ri dir.

DE BURS – Qay ta rı la bil mə yən 
ti ca rət və di gər xərc lər.

DE VAL VA Sİ YA – Pul va hi di nin, 
qı zıl mə zən nə si nin rəs mi azal ma sı, 
ya xud mil li val yu ta nın qı zı la, gü-
mü şə, xa ri ci val yu ta ya gö rə mə zən-
nə si nin aşa ğı düş mə si de mək dir. 
İnfl  ya si ya, tə diy yə ba lan sı nın de-
fi  si ti (kə si ri) pul döv riy yə si nin po-
zul ma sı nə ti cə sin də di gər öl kə lə rin 
val yu ta sı ilə mü qa yi sə də bir öl kə nin 
val yu ta sı nın də yiş mə mə zən nə si nin 
bir də fə lik aşa ğı düş mə si, qiy mət dən 
düş mə si dir. De val va si ya za ma nı ix-
rac olu nan mal lar ucuz la şır, id xal 
olu nan mal lar isə ba ha la şır.

DƏ RƏ CƏ PRO Fİ Lİ – Təh sil 
proq ra mı və ya ix ti sas laş ma xü su-
siy yət lə ri nin təs vi ri dir. Bu, ta nı dı cı, 
təh sil proq ra mı nın məx su si məq-
səd lə ri nə əsas la nan proq ra mın əsas 
xü su siy-yət lə ri ni, təd ris olu nan 
fən lə rin aka de mik xə ri tə si nə və ya 
te ma tik tə lim lə rə ne cə uy ğun laş-
ma sı nı və pe şə kar ic ti maiy yə tə nə 
də rə cə də aid ol ma sı nı gös tə rir. Cə-
miy yə tin və konk ret fənn sa hə si nin 
bir gə eh ti yac la rı nın, o cüm lə dən 
sö zü ge dən təh sil proq ra mı nın tə sis 
edil mə si üçün tə ləb olu nan ma liy yə 
və kadr re surs la rı nın təh li li pro se si-
nin nə ti cə sin də ye ni də rə cə pro fi  li 
tə sis edi lə bi lər.

Dİ CEY – Səs yaz ma da xil edil-
mək lə, şərh, za ra fat və rek lam la 
mü şa yiət olu nan mu si qi li ve ri li-
şin və ya əsa sən, mu si qi üzə rin-
də qu rul muş ra dio proq ra mı nın 
apa rı cı sı.

DİSK RE SİON Sİ FA RİŞ – 
Qey diy yat dan keç miş nü ma-
yən də yə və ya di gər bro ker 
fir ma sı na qiy mət li ka ğız la rın 
se çil mə si, qiy mət li ka ğız la rın 
miq da rı və həm çi nin al qı-sat-
qı haqqın da müş tə ri adın dan 
xü su si qə rar lar qə bul edil mə-
si nə sə la hiy yət ve rən si fa riş-
dir.

DİSK RES YA Sİ YA SƏ Tİ – Qa-
nun ve ri ci və ic raedi ci or qa nın 
qə ra rın da da ha çox də yi şən iq-
ti sa di və ziy yə tə nə zər də tu tu lan 
çe vik si ya sət dir.

DİSK RET LƏŞ DİR MƏ – Fa si-
lə siz ana loq siq nal la rı nın disk ret 
im puls lar ar dıcl lı ğı na çev ril mə si 
pro se si.

DİSK RET İS TEH SAL – Məh-
sul la rın fa si lə lər də is teh sal edil-
di yi me tod dur. Mə sə lən, av to-
mo bil lə rin, kom pü ter lə rin və 
s.-nin is teh sa lı.

DİSK RET KƏ MİY YƏT LƏR – 
Müx tə lif qiy mət li tap şı rıq la ra 
ve ril miş fa si lə siz öl çü lə rin ək si 
olan kə miy yət lər. İq ti sa diy yat-
da üs tün lük təş kil edən disk ret 
an la yış lar dan, gös tə ri ci lər dən 
is ti fa də edi lir. On lar qey də alı-
nır, öl çü lür, müəy yən vaxt və 
müx tə lif an lar da he sab la nır 
(saat, gün, həf tə, ay, rüb, il, bir 
ne çə il).

in to na si ya da bil di rir ki, on lar ay rı 
ya zıl ma lı dır. “Biz “qa ra ci yər” yox, 
“qa ra ci yər” de yi rik axı?! 

N.Se yi də li yev: Bu, əl bətt  ə ki, 
düz gün de yil. Ola bil sin 20-30 il-
dən son ra bu söz lər vur ğu su nu 
də yi şə cək, mü rək kəb lə şə cək və 
bi ti şik ya zı la caq, am ma in di ki 

A.Mə sud: Lü ğət də çox lu 
say da be lə söz lər də var, əgər 
bun la ra söz de mək müm-
kün dür sə: “ci ring”, “ci ring-
ci ring”, “ci ring ha ci ring”, 
“taqq”, “taq qa taq”, “taq qa ta-
raq”. Ya xud, “çırt”, “çırt-pırt”, 
“çırt-pırt lı”,“çırt lı-pırt lı” və 

N.Se yi də li yev: Öl kə ad la rı son-
da ve ri lə bi lər. Bu ra da isə on lar 
həm son da ve ri lir, həm də mət nin 
için də ki çik hərfl  ə. Ya xud, mil lə-
tin adı ve ri lir, mə sə lən, “ab xaz”, 
son ra ya nın da “lar” şə kil çi si əla-
və olu nur. Yax şı, bu “lar” nə dir? 
İzah lar gah ve ri lir, gah ve ril mir. O 

Bir söz də ve ri lir, bir söz də yox. 
Bax, prin sip siz lik bu dur. Biz sa-
bit prin sip lər ha zır la ma lı və bü-
tün si tuasi ya lar da ona uy ğun hə-
rə kət et mə li yik.

İ.Məm mə dov:
bir yü kün al tı na gir mə si təq di rə-
la yiq ha di sə dir. Tut du ğu nuz bü-

Orfoqrafiya lüğəti hansı        prinsip və meyarlar 
üzrə tərtib edilməlidir?

dəyirmi       masa
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Ge cə gö zü mə yu xu 
get mə di. Sə hə rə ki-
mi bəs tə rim də qov-
rul dum. Dü nən sə-

hər iş lə di yim ka fe də bi ri si nin 
alax-bu lax lı ğı mə ni ya man 
əsə bi ləş dir miş di. Ca hı la da 
ox şa mır dı, bəl kə hə lə ki min sə 
ağ va li dey ni idi də. Nə ba şı nı zı 
ağ rı dım, bu cin qur saq piş tax-
ta ya ya xın la şıb de di ki, ab var? 
Ba şa düş mə di yim dən:

Yox du, - de dim. Qa yıt dı ki, 
on da ab co ver”. De dim: 

A ki şi, ab co nə di axı, bir 
əməl li ba şa sal gö rüm, nə is tə-
yir sən də. 

Elə bil bu sö zə bənd imiş, əli-
ni atıb piş tax ta nın üs tün də ki çi-
çək da nı gö tü rüb mə nə sa rı to-
laz la dı. Yax şı ki, ba şı mı əy mə yə 
ma cal tap dım. Çi çək dan ge dib 
aba ju ra dəy di, çi lik-çi lik ol du 
(yax şı ki, bir di va rı mız aba jur-
lu du, o bi ri lə ri aba jur suz). Çi-
çək da nın qı rıq la rı hər ye rə sə-
pə lən di. Ci ring, ci ring-ci ring, 
ci ring ha ci ring səs lə rin dən 
ka fe yə elə bir ci rin gil də mə, 
ci rin gil dət mə düş dü ki, ci rin-
gil ti li-ci rin gil ti siz bü tün baş-
qa go duş lar da tit rə mə yə baş-
la dı lar. Go duş la rı özüm se çib 
al mış dım, içə ri sin də abı-göy, 
abı-qır mı zı, ya şıl-sa rı, na rın cı-
ma vi rəng də olan la rı da var dı, 
göy-abı, qır mı zı-abı, sa rı-ya şıl, 
ma vi-na rın cı rəng də olan la rı 
da. On la rın da, də qiq ya dım da 
de yil, par ça-ti kə lə riy di, yox sa 
ti kə-par ça la rıy dı, ət ra fa sə pə-
lən di və ba yaq kı ci ring-ci rin gə 
üs tə lik, bir də dınq, dınq-dınq, 
dın qa dınq, dın qa dı rınq, dınq-
lı, dınq lı-dınq lı səs lə ri də qa-
rış dı.

Səs-kü yə ət raf da kı bad ban 
uçu ran lar, bad keş qoyanlar, 
bəş şaş lar, bəz za ziy yə alıb-sa-
tan bəz zaz lar, kan kan lar, kır-
tız la ma iş lə ri gö rən kır tıl lar 
və kır tız lar, cül mə tik mə çi lər 
tö kü lü şüb gəl di lər. On la rı gör-
cək, ki şi nin di li gah çal pa şıq, 
gah da çəl pə şik vur ma ğa baş-
la dı. Ço ğul tu lu səs lə de di: 

- Bu ra lap can sür tən lər də 
gəl sə, mə nim ba kım yox du, 
mən bi ba kam. 

Bu nu eşit cək, cəzm elə dim 
ki, cil likə batmış inək kimi 
tərs lik edən bu cə si min ca va bı-
nı ver mə li yəm:

- Bu ra bax, - de dim, - bur-
da nə cığ-cığ, cığ-bığ, cığ-vığ 
sal mı san!? Büğz lü-büğz lü 
da nış ma! Ba kın ol ma dı ğı-
nı ça xınc elə mə! Sən bi bak-
san sa, mən də da fi ə de yi ləm. 
Mən sən dən də yax şı cik-cik, 
cik-bik edə bi lə rəm. Am ma 
bu ra hər gün gə lən da mən-

li, da mən siz xa nım lar dan, 
dəf tər li, dəf tər siz da niş gə də 
da niş cu la rın dan, da niş yar-
lar dan, da niş vər lər dən yax şı 
düş məz. On lar, axı, sə hər lər 
gə lib bur da çay-çö rək, gü nor-

ta lar ab güşt ye yir lər. Ax şam-
lar da bir ba sa bas sa lır lar, elə 
bil bu bas ha bas da çay-çö rək-
siz lik dən ac qa la caq la rın dan 
eh ti yat edir lər. O qə dər za hi-
ri qə şəng, za hi ri qə şəng-ba ti-
ni çir kin in san lar gə lir ki bu ra...
Go duş la rı ni yə sın dı rır san? 

On suz di var la rı mız da bər-
bad və ziy yət də dir, za maz-
ka sız dı, tə mi rə eh ti ya cı var. 
O gün de pe şa la mı şam, za-
maz ka çı la rı ça ğı rıb de mi şəm 
ki, gə lib za maz ka la sın lar.

Hə lə əv vəl cə dən bu maj ni-
kim dən al tun da çı xa rıb ver-
miş dim (in di də qiq xa tır la mı-
ram ki, al tun ver dim, yox sa 
al tın). Çün ki vaxt lı-vax tın-
da za maz ka lat ma yan da ta-
van da uça bi lər. Dü nən gə-
lib işə baş la maq is tə yir di lər.

An caq di va rı qa şı ma ğa baş-
la yan ki mi uçub-tö kü lən 
köh nə ma la nın sə si ka fe-
ni ba şı na gö tür dü. O səs in-
di də qu laq la rım da dı: taqq, 
taq qa taq, taq qa ta raq...

Taq qa taq sa lan la ra, taq qa ta-
raq sa lan la ra de dim ki, “bir az 
sa kit iş lə yin də”. De di lər ki, 
bi zim işi miz taq qa ta raq sal-
ma sız əmə lə gəl mir. De dim, 
heç mə sə lə yə də be lə ba xı lış 
olar? Elə dü zəl din ki, yel əs mə-
miş di var lar tit rək çi çək ki mi,

tit rə quş ki mi tit rət mə qo vaq 
ol ma sın. De di lər, qorx ma, bur-
da zəl zə lə yə dö züm süz lük dən 
söh bət be lə ge də bil məz, zəl zə-
lə yə dö züm lü lük də bu ti ki li yə 
ça tan ol ma ya caq. De dim, ötən 
ay di rek tor ya nı mə sə lə lə rin 
mü za ki rə si za ma nı cağ dan-
dan gə lən cal ğa lar, fa bi çi lər 
bi cər rək lik edib de miş di lər ki, 
si zin çar da ğı nız dan çırt, çırt-
çırt, çır ta çırt, çır tıl da ma, çır-
tıl da maq, çır tıl ma, çır tıl maq, 
çır tıl tı, çır tı-pır tı, çırt la ma, 
çırt la maq, çırt laş ma, çırt laş-
maq səs lə ri gə lir, yə qin, or da 
cor da na bən zər lər yu va sa lıb 
(ki şi lər bir ba la ca səhv sal-
mış dı lar, diq qət lə qu laq asan-
da çar daq dan xırt, xır ta xırt, 
xırt-xırt, xırt-xurt, xır tıl tı səs-
lə ri ni ay dın eşit mək olur du).
Elə iş lə yin ki, gə lən qo naq-
lar ka fe nin aba dan lan dı ğı nı, 
aba dan laş dı rıl dı ğı nı, aba dan-
laş dı rıl maq üçün aba dan lıq 
alın dı ğı nı gör sün lər. Özü də 
aba det mə ni aba de dən lər hə-
ya ta ke çir mə li dir lər ki, bu ra lar 
əsl aba dıs ta na dön sün. Hə lə 
heç işə baş la ma mı sı nız, sə hər-
dən üqab ki mi ba şı mın üs tü nü 
alıb, nitq pər daz lı qe dən lər ki-
mi nitq pər daz lı qet mə ilə məş-
ğul olub uful da ya-uful da ya 
uf, uff , uff -of, uff -uf, ufh  auf, 
uful da ma, uful dan ma, uful-
daş ma, uful dat ma, uful tu, 
uful da yıb-oful da ma, ah-vay, 
ahu-vay, ah-zar, ahu-zar, ah-
na lə, ahu-na lə, ah-uf, ax-tüf, 
ax-uf sal mı sı nız ki, pu lu mu zu 
ver. Ha ra hat ol ma yın ey, hə-
vəs lə iş lə sə niz, na har da ağ da-
mı nı zı, kür də mi ri ni zi, ağs ta fa-
nı zı da ve rə cə yəm. Dü nən dən 
qa lan gə mi rin ti lə ri gə mirt lə-
mək dən sə, gən cə fə ilə vaxt 
öl dür mək dən sə, du run işi ni zi 
gö rün. Bu ra da gim gə aç ma-
yın, gəh gir ol ma yın, boş-be kar 
gə zi niş dən bir şey çıx maz. Ge-
din o künc də ki go duş la rı da 
yı ğış dı rın ki, heç ol ma sa, bir 
sə li qə-sah man ya ran sın. Hər 
tə rə fə sə pə lən miş gər mənc lə-
ri, gə vəş lə ri, gə zit lə ri, gir gi lə-
ri, girs lə ri yı ğın bir kün cə ki, 
əl-aya ğı mı za do laş ma sın lar. 
Bax, əgər bur dan bir şey it sə 
ha, mən dən in ci mə yin, ya pı şa-
ca ğam gi ri ba nı nız dan. Bəs dir, 
go dul luq et di niz. Hə lə lik isə, 
işi ni zi heç nə ilə gös tə ri liş edib 
öyü nə bil məz si niz. 

Bu ra din cəl mə yə gə lən lər əsl 
mu si qi yə qu laq as maq is tə yir. 
Si zin mu si qi çi lə ri ni zin çal ğır lıq-
la rı, çal ğın tı sı isə heç ki mə la zım 
de yil. Qo naq la rı mız ele gi ya sa-
ya ğı, ele gi ya sa yaq, ele gi ya tə hər, 
ele gi ya va rı, ele gi ya ya bən zər, 
ele gi ya yaox şar mu si qi lər dən ar-
tıq ca na do yub lar... 

Mən bü tün bun la rı de dim, 
son ra özüm də ça şıb qal dım ki, 
aya, gö rə sən fəh lə lik edən bu 
kənd çi lər, bu kənd li-küt lü lər 
de dik lə rim dən bir nə ti cə çı xa ra-
caq? Hər hal da, hər eh ti ma la qar-
şı, on la ra de dim ki, əgər nə yi sə 
ba şa düş mə sə lər, “Azər bay can 
di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti”nin 6-cı 
nəş ri nə bir ba xı lış et sin lər.
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“Azər bay can di linin orfoqrafiya 
lüğəti”ndə yer alan “sözlərdən”

(qara şrift lə) is ti fa də olu nub

Ağzıheyvərə 
cordanabənzərlər
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Zə min var dı...
Azər bay can da la tın qra fi  ka lı ilk 

ya zı Qo bus tan qa ya sın da aş kar 
olu nub. Ar xeoloq İs haq Cə fər za-
də nin 1948-ci il də aş kar la dı ğı Ro-
ma im pe ra tor lu ğu na aid ki ta bə 84-
96-cı il lər ara sın da ya zı lıb. Qə dim 
la tın əlifb  a sı ilə ya zı lan ki ta bə nin 
mət ni be lə dir: “İm pe ra tor Do mi-
sian Se zar Av qust Ger ma ni ku sun 
döv rü Lüt si Yu li Mak sim XII il dı-
rım sü rət li le gionun sen tu ri ya sı”.

Or ta əsr lər də isə Azər bay can da 
al ban əlifb  a sı, Xi la fə tin iş ğa lın dan 
son ra isə ərəb əlifb  a sı iş lək olub. 
Çar Ru si ya sı nın iş ğa lın dan son ra 
isə ki ril qra fi  ka sı da rəs mi sə nəd-
lər də iş lə dil mə yə baş la yıb. XX əs-
rin əv vəl lə rin də Av ro pa da təh sil 
alan Azər bay can zi ya lı la rı la tın 
qra fi  ka sın dan şəx si ya zış ma lar da 
is ti fa də edib lər.

XIX əsr də ilk də fə Mir zə Fə tə li 
Axund za də mü səl man xalq la rı nın 
ge ri də qal ma sı nın mü hüm sə bəb-
lə rin dən bi ri ki mi, ərəb əlifb  a sı nı 
gör müş və ye ni əlifb  a is la hat çı sı 
qis min də hö ku mət dən və sait ala-
raq Os man lı sul ta nı nı inan dır maq 
üçün İs tan bu la yo la düş müş dü.

O, 1873-cü ilin iyun ayı nın 18-
də Tifl  is də ki Os man lı kon su lu-
nun müavi ni Ömər Səb ri va si tə-
si lə İs tan bul da çı xan “Hə qa yiq” 
qə ze ti nin re dak to ru na gön dər di yi 
mək tu bun da ya zır dı: “Mən iki cür 
əlifb  a dü şün mü şəm. On lar dan bi ri 
la tın əlifb  a sı hərfl  ə rin dən se çi lə rək 
tər tib edil mə li dir ki, onu sol dan 
sa ğa yaz maq la zım gə lə cək. İkin-
ci si isə, ha zır kı əlifb  a mız əsa sın da 
qu rul ma lı dır ki, onu ha zır da ol du-
ğu ki mi, sağ dan so la yaz maq olar”.

La kin İs tan bul da pa şa lar la gö-
rü şün də əsas lan dır ma sı na bax ma-
ya raq, ona be lə ca vab ve ril miş di: 
“Ye ni əlifb  a da kı hərfl  ə rin şək li 
qü sur lu he sab edi lib; ye ni hərfl  ər 
türk di li nə uy ğun de yil; ye ni hərf-
lə rin qar şı lı ğı mət bəələr də yox dur; 
bu əlifb  a qə bul edil sə, gə rək bü tün 
köh nə ədə biy yat məhv edil sin, bu 
isə müm kün de yil”.

Əs lin də isə sə bəb ay dın idi. Xa-
nə dan lıq mü tə rəq qi ad dım la ra 
qar şı idi. Axund za də əlifb  a is la ha-
tın da ona dəs tək olan Mir zə Mel-
kum xa na mək tu bun da ya zır:

“Bi zim bü tün səy lə ri mi zin fay-
da sı an caq xal qa aid dir. Biz is tə-
yi rik ki, Os man lı xal qı bi zim sə yi-
miz lə xoş bəxt bir xalq ol sun. La kin 
bi zim bu ar zu muz Os man lı na zir-
lə ri nin şəx si zə rə ri nə dir. Biz ümu-
mun mən fəəti ni is tə yi rik, on lar isə 
şəx si mən fəət lə ri ni gü dür lər”.

Axund za də dən son ra Mə həm-
məd Ağa Şah taxt lı, Yu sif Və zir 
Çə mən zə min li, Fər had Ağa za də 
ki mi zi ya lı lar da bu ki mi tə şəb-
büs lər də bu lu nur lar. Şah taxt lı 
1879-cu il də Tifl  is də “Tək mil ləş-
di ril miş mü səl man əlifb  e yi” ki ta-
bı nı nəşr et di rir.

Cüm hu riy yət dö nə mi
Azər bay can Cüm hu riy yə ti dö-

nə min də - 1919-cu ilin mar tın da ye-
ni əlifb  a nın la yi hə si ni ha zır la maq 
məq sə di lə xü su si ko mis si ya ya ra-
dı lır. Ko mis si ya ya üç müx tə lif la yi-
hə – Mə həm məd Ağa Şah taxt lı nın, 
Ab dul la bəy Əfən di za də nin və Ab-
dul la Ta ğı za də ilə Mi rə ziz Se yi do-
vun bir gə la yi hə lə ri təq dim olun sa 
da, Ab dul la bəy Əfən di za də nin la tın 
qra fi  ka sı na keç mək lə bağ lı la yi hə si 
bə yə ni lir. La yi hə 1919-cu il av qus tun 
20-dən sent yab rın 1-nə ki mi Ba kı da 
ke çi ril miş Azər bay can müəl lim lə ri-
nin qu rul ta yın da təs diq olun duq dan 
son ra par la men tin mü za ki rə si nə ve-
ri lir. La kin Cüm hu riy yə tin iş ğa lı nə-
ti cə sin də pro ses ba şa çat dı rıl mır.

So vet Azər bay ca nı nın ilk il lə-
rin də isə bü tün ra di kal is la hat lar 
ki mi, əlifb  a nı də yiş mək mə sə lə si 
də gün də mə gə lir. Bu dö nəm də 
müəy yən də rə cə də azad lıq lar ol-
du ğu üçün əlifb  a mə sə lə si ge niş 
mü za ki rə yə açı lır. Bu mü za ki rə lər 
za ma nı “la tın çı lar” və “ərəb çi lər” 
ad lı iki cə rə yan or ta ya çı xır.

“La tın çı lar”ın qa li biy yə ti
“La tın çı lar” ko mis si ya sı nın tər ki bi 

8 nə fər dən iba rət idi: Fər had Ağa-
za də (sədr), Xu da dat Mə lik-As la-
nov, Ab dul la Ta ğı za də, Mə həm məd 
Əmin Əfən di za də, Hə mid Şax taxt lı, 
Azad Əmi rov, Əh məd Pe pi nov və 
Hü seyn İs ra fi l bə yov.

Bu mü za ki rə lər də “ərəb çi lər” 
vax ti lə Os man lı xa nə dan lı ğın da 
Axund za də yə ve ril miş ca vab la rı 
“la tın çı la ra” ve rir lər. On lar bil di rir-
lər ki, hü ru fa tın çə tin li yi mə də niy-
yə tə ma ne ola bil məz, ol say dı, qə-
dim də ərəb lə rin, in di isə ya pon la rın 
mə də niy yə ti ol maz dı. “Fi rəng lə rin 
və in gi lis lə rin də im la la rı çə tin dir, 
fə qət on la rın da mə də niy yə ti bun-
dan müş kü lə düş mə miş dir; ərəb 
hü ru fa tı nın çə tin li yin dən fars lar 
və ərəb lər öz lə ri heç bir şi ka yət et-
mir lər; la tın hü ru fa tı qə bul edi lər sə, 
köh nə ədə biy ya tı mı zın ba şı na nə 
gə lə cək, ca maat qə bul edə cək mi?”

“Ərəb çi”lə rin ən tu tar lı ar qu-
men ti isə ye ni əlifb  a nın Azər bay-
ca nı di gər türk-mü səl man öl kə lə-
rin dən “qo par ma sı” təh lü kə si idi: 
“La tın hü ru fa tı nı qə bul edib-et-
mə mək mə sə lə si üçün Azər bay can 
cüm hu riy yə ti dar bir yer dir. Yal nız 
bu ra da qə bul edi lər sə, İs lam mil-
lət lə rin dən ay rıl mış qa lar”.

Bu ar qu men ti Cüm hu riy yə tin 
iş ğa lın dan son ra Tür ki yə də mü-
ba ri zə apa ran M.Ə.Rə sul za də və 
si lah daş la rı da tək rar la yır dı.

Mir zə ba la Məm məd za də ya zır dı:
“Azər bay ca nın tək ba şı na ərəb 

əlifb  a sın dan la tın sis te mi nə keç-
mə si və türk dün ya sı ilə əla qə lə ri ni 
tərk et mə si azə ri türk lə ri nin mil li 
var lı ğı na bö yük zər bə ola caq dır”.

S.Ağa ma lıoğ lu isə 1927-ci il də 
“Elm dən və ta rix dən” ad lı ki ta bın-
da ya zır:

“Ye ni əlifb  a ba rə sin də mü sa vat çı-
lar la in gi li sin sö zü bir gə lir. Doğ ru, hər 
kə sin ay rı niy yə ti, məq sə di var, am ma 
iş bu ra sın da dır ki, iki si də bir si nif dir-
lər, iki si nə də bir qa ran lıq sər fə li dir”.

La kin Tür ki yə nin də la tın qra fi  ka-
sı na ke çi din dən son ra mü ha cir lər bu 
də fə ye ni əlifb  a pro se si ni dəs tək lə yir-
lər. Hətt  a Mü sa vat fi r qə si bü tün üzv-
lə rin la tın qra fi  ka sı nı öy rən mə si nin 
va cib li yi ilə bağ lı qə rar ve rir. Azər-
bay can da və Tür ki yə də qə bul edi-
lən əlifb  a lar ara sın da bə zi işa rə lər də 
fərq li lik lər ol du ğu üçün Rə sul za də 
və si lah daş la rı çap et dik lə ri “Od lu 
yurd” jur na lın da mü qa yi sə li şə kil də 
hər iki əlifb  a nı və ərəb əlifb  a sı nı da 
nəşr edir lər. Mir zə ba la ya zır ki, ar tıq 
bol şe vik təb li ğa tı na mə ruz qa lan azə-
ri gənc lə ri Tür ki yə də çı xan nəşr lə ri 
də əl də edib oxu ya bi lə cək və bu nun-
la hə qi qət lər dən agah ola caq lar.

AY TƏK ya ra dı lır
Be lə lik lə, So vet Azər bay ca nın da 

“la tın çı”la rın mü tə şək kil fəaliy-
yə ti, həm çi nin ar tıq ye ni hö ku-
mə tin ra di kal is la hat lar tə rəf da rı 
ol ma sı (bu ra di kal lıq “Al lah sız-
lar” cə miy yə ti nin ya ra dıl ma sı na 
qə dər uza na caq dı) nə ti cə sin də la-
tın qra fi  ka sı na ke çid qə bul edi lir.

1922-ci il də Azər bay can Mər kə-
zi İc raiy yə Ko mi tə si ya nın da Ye ni 
Türk Əlifb  a sı Ko mi tə si (AY TƏK) 
təş kil edil di. Ko mi tə nin ilk tər ki bi 
5 nə fər dən iba rət idi: Sə məd Ağa-
ma lıoğ lu, Fər had Ağa za də, Xu da-
dat Mə lik-As la nov, Ab dul la Ta ğı-
za də və Əh məd Pe pi nov.

1922-ci il də AY TƏK-in Şu şa, Qa zax, 
To vuz, Gən cə, Şə ki, Ağ dam, Şəm kir, 
Za qa ta la, Göy çay, Ağ daş, Sa bi ra bad, 
Sal yan, Şa ma xı, Tür küs tan, İrə van və 
Tifl  is də, 1923-cü il də isə Qu ba və Cəb-
ra yıl da yer li təş ki lat la rı ya ra dı lır.

Ba kı da ye ni əlifb  a ilə “Ye ni yol”, Tif-
lis də isə “İşıq lı yol” qə zet lə ri çap edi lir.

Ye nə də la yi hə lə ri təq dim edən lər 
ey ni şəxs lər idi. An caq bu də fə Ab-
dul la Ta ğı za də və Mi rə ziz Se yi do vun 
la yi hə sin dən da ha çox is ti fa də edi lir.

Azər bay can Mər kə zi İc raiy yə 
Ko mi tə si nin 1923-cü il, 20 okt-
yabr ta rix li qə ra rı ilə ye ni əlifb  a, 
ərəb əlifb  a sı ilə bə ra bər hü quq lu 
və 1924-cü il, 27 iyun ta rix li qə rar-
la məc bu ri və döv lət əlifb  a sı he sab 
olu nur. Əlifb  a ilə ya na şı, Av ro pa-
da kı rə qəm sis te mi də gö tü rü lür.

21 iyul, 1928-ci il də Azər bay can 
SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si tə-
rə fi n dən AY TƏK-in 6 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə ve ril miş və hə min ilin 
okt yab rın da ko mi tə nin 4-cü ses si-
ya sın da təs diq olun muş qə rar la, 1 
yan var, 1929-cu il dən eti ba rən, Azər-
bay can da ərəb əlifb  a sı, 1923-cü il dən 
baş la ya raq pa ra lel tət biq olu nan la tın 
əlifb  a sı ilə rəs mən əvəz olu nur.

Ye ni əlifb  a nın qə bu lun dan son-
ra bu əlifb  a ilə ye ni ki tab la rın ça pı 
məq sə di lə Cə lil Məm məd qu lu za də, 
Ab dul la Ta ğı za də və Ha cı Kə rim Sa-
nı lı dan iba rət bir ko mis si ya ya ra dı lır. 
Mir zə Cə lil sədr tə yin edi lir.

Sa vad lan dır ma hə rə ka tı
Ye ni əlifb  a nın tət bi qin də əsas məq-

səd əha li nin sa vad lan ma sı idi. Bu 
məq səd lə 1923-cü ilin de kab rın da XKS 
nəz din də Q.Mu sa bə yo vun sədr li yi ilə 
“Sa vad sız lıq la Mü ba ri zə Ko mi tə si” 
ya ra dı lır. Bu mü ba ri zə on il müd də-
tin də nə ti cə ver mə li idi. Bu məq səd lə 
də küt lə vi şə kil də ki tab lar çap edi lir.

Mə sə lən, AY TƏK-in 1 okt yabr 
1923 – 1 okt yabr, 1924-cü il ta rix-
lə ri ara lı ğın da fəaliy yə ti haq qın-
da he sa bat da gös tə ri lir ki, bu 1 il 
müd də tin də ko mi tə tə rə fi n dən sa-
vad sız lı ğın ləğ vi yo lun da, 26 ad da 
334.000 ti raj la dərs lik, uşaq ədə-
biy ya tı, müx tə lif ki tab ça və bro-
şür lər çap edi lib.

Türk Əlifb  a sı Ko mi tə si və baş-
qa nəş riy yat lar tə rə fi n dən 1928-ci 
ilin no yabr ayı nın 1-ə qə dər isə 473 
ad da, 2.377.350 ti raj la ki tab nəşr 
edi lir.

Ye ni əlifb  a mü za ki rə lə ri bu 
dövr də də da vam et di ri lir. Ko mis-
si ya lar ya ra dı lır, Tür küs ta na, Krı-
ma, Da ğıs ta na sə fər lər edi lir. Bu 
mə sə lə Tür ko lo ji qu rul tay da ge niş 
mü za ki rə lə rə sə bəb olur.

Mü za ki rə lər də, ümu miy yət lə, 
la tın qra fi  ka sı na ke çid də Fər had 
Ağa za də nin önəm li ro lu olub. 
Xey li ki ta bın müəl li fi  və həm müəl-
li fi  olan Fər had Ağa za də haq qın da 
İsa xan İsa xan lı “Fər had Ağa za də 
və la tın əlifb  a sı na ke çid” mə qa lə-
sin də mü fəs səl mə lu mat ve rib.

Be lə lik lə, la tın əlifb  a sı Azər bay-
can da bö yük uğur qa za nır və sa-
vad lan ma pro se si nə sə bəb olur.

Əlifb  a ni yə ləğv edil di?
La kin Tür ki yə nin la tın qra fi  ka-

sı na keç mə si, 1939-cu il də isə II 
Dün ya mü ha ri bə si nin baş lan ma sı 
çə ki lən bu qə dər əmə yi bir qə rar la 
məhv edir. Azər bay can la Tür ki yə 
ara sın da kı ya zı əla qə si nin mü ha ri-
bə də təh lü kə li ola ca ğı nı dü şü nən 
və ar tıq rep res si ya ma şı nı ilə bü-
tün zi ya lı la rı qı ran re jim ki ril qra-
fi  ka sı na ke çid lə bağ lı qə rar ve rir.

1967-ci il də Azər bay can da sə fər-
də olan Sə məd Ağaoğ lu (Əh məd 
Ağaoğ lu nun oğ lu) ki ta bın da ya zır:

“Mosk va nın be lə bir qə rar ver-
mə si nə sə bəb İtt  i faq xalq la rı nı 
bir-bi rin dən uzaq laş dır maq ola 
bil məz. Çün ki slav yan əlifb  a sı or-
taq ol du ğu na gö rə əsl hə də fi  baş qa 
bir nöq tə də ax tar maq la zım dır. Bu 
baş qa nöq tə, bi zə gö rə, bü tün bu 
öl kə lə rin türk xalq la rı nın Tür ki-
yə xal qın dan uzaq laş dı rıl ma sı ola 
bi lər”.

Be lə lik lə, 1940-cı il yan va rın 
1-dən la tın əlifb  a sı ki ril ya zı sı əsa-
sın da tər tib edil miş ye ni qra fi  ka lı 
əlifb  a ilə əvəz olu nur.

Ki ril əlifb  a sı ta ki 1991-ci ilin de-
kab rın da Azər bay can Ali So ve ti 
Mil li Şu ra sı nın qə ra rı ilə ye ni la tın 
qra fi  ka lı əlifb  a ya ke çi di təs diq et-
mə si nə qə dər, da vam lı şə kil də tət-
biq olu nur.

18 iyun 2001-ci il də Ümum mil-
li il der Hey dər Əli ye vin “Döv lət 
di li nin tət bi qi işi nin tək mil ləş di-
ril mə si haq qın da” Fər ma nı ilə la-
tın qra fi  ka sı na ke çid rəs mən ba şa 

ça tır.
Dilqəm 

ƏHMƏD

Zə min var dı...

  “Ye ni türk əlif ba sı təd-
ri cən hə ya ta ke çi ri lə-
cək və bir müd dət ərəb 
əlif ba sı da sax la nı la-
caq. Mil lə tin özü ərəb 
əlif ba sı nın ləğv edil-
mə si və ye ni, asan və 
əl ve riş li la tın əlif ba sı-
nın qə bul edil mə si zə-
ru rə ti ni dərk edib qə ti 
qə ra ra gə lin cə yə qə dər 
bü tün ya zı-po zu iki 
əlif ba da ic ra edi lə cək”.

Nə ri man Nə ri ma nov, 
1922-ci il.
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sın da tər tib edil miş ye ni qra fi  ka lı 
əlifb  a ilə əvəz olu nur.

Ki ril əlifb  a sı ta ki 1991-ci ilin de-
kab rın da Azər bay can Ali So ve ti 
Mil li Şu ra sı nın qə ra rı ilə ye ni la tın 
qra fi  ka lı əlifb  a ya ke çi di təs diq et-
mə si nə qə dər, da vam lı şə kil də tət-
biq olu nur.

18 iyun 2001-ci il də Ümum mil-
li il der Hey dər Əli ye vin “Döv lət 
di li nin tət bi qi işi nin tək mil ləş di-
ril mə si haq qın da” Fər ma nı ilə la-
tın qra fi  ka sı na ke çid rəs mən ba şa 

ça tır.
Dilqəm 

ƏHMƏD
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Latın əlifbasına 
necə keçdik?

“İm pe ra tor Do mi sian Se zar Av qust Ger ma ni ku sun döv rü Lüt si Yu li 
Mak sim XII il dı rım sü rət li le gionun sen tu ri ya sı”

Qobustan qayası



1860-cı il də ata sıy la bir gə 
Qaf qa zın sərt ya maç la rı nı 
aşa raq Gür cüs tan da Rioni 
ça yı nın Qa ra də ni zə qo vuş-
du ğu ye rə, Pu ti li ma nı na 
çat dı lar. Məq səd də niz yo-
luy la Tür ki yə yə get mək idi. 
Qa ra də niz böl gə si nə, ora dan 
da İs tan bu la gəl di lər. İs tan-
bu lun Fa tih səm tin də Səid 
Rük ka lın bir ta nı şı ya şa yır-
dı. Bir müd dət on la ra qo naq 
ol du lar. İs tan bul ki mi şə hə ri 
oğ lu nun təh si li üçün für sət 
bi lən ata sı gənc Əh məd ya-
xın lıq da ki Fa tih məd rə sə-
si nə ver di. Əh məd məş hur 
mü dər ris Fev zi Əfən di dən 
dərs lər al ma ğa baş la dı. Fə-
qət, bu, uzun sür mə di. Bir 
gün Əh mə di gör mək və 
müəl lim lər lə onun haq qın-
da da nış maq üçün Səid ki şi 
məd rə sə yə gəl di. O, xo şa gəl-
məz ha di sə nin şa hi di ol du. 
Mü dər ris lər məd rə sə nin hə-
yə tin də qəl yan çə kə rək qey-
bət edir di lər. Səid Rük kal 
ürə yin də dü şün dü: “Özü nü 
ye tiş di rə bil mə yən adam lar, 
mə nim oğ lu ma nə ve rə bi-
lər?” Elə hə min gün oğ lu nu 
məd rə sə dən al dı.

Ata və oğul Mək kə yə Həcc 
zi ya rə ti nə get di...

Qal dıq la rı 11 il də bir çox se-
yid, alim, su fi  şəxs lər lə ta nış 
ol du lar; Mah mud Əf rə cə vi, 
Krım lı Ab dul lah Mək ki, Ömər 
Rəb ba ni və Qut qa şın lı Şeyx 
Yəh ya əfən di Da ğıs tan i bu in-
san lar sı ra sın da idi. Əh məd, 
Də məşq də ya şa yan məh şur 
is lam ali mi Ab dul lah Dəh lə vi-
dən al dı ğı dərs lər lə di ni təh si-
li ni tək mil ləş dir di.

1871-ci il də ata sı Se yid Said 
Rük kal Mək kə də, 83 ya şın da 
mad di dün ya dan əbə di alə mə 
köç dü. 23 yaş lı Əh məd ar tıq 
ərəb və fars dil lə ri ni ana di-
li ki mi bi lir di. Za hi ri elm lə rə 
yi yə lən miş di. Am ma nə sə bu 
elm lər onun ru ha niy yə ti ni do-
yur mur du. Ata sı nın ölü mün-
dən son ra Mək kə də çox qa la 
bil məz di. Hər an həs rə ti ni çək-
di yi Mə di nə şə hə ri nə pi ya da 
yo la düş dü. Bu şə hə rin mə nə-
vi ha va sı nı al maq, ca nın dan 
çox sev di yi Mə həm məd pey-
ğəm bə rin mü ba rək qə dəm lə ri-
ni bas dı ğı yer lə rə üz sürt mək, 
san ki öy rən di yi za hi ri elm lə ri 
eşq lə, mə həb bət lə can lan dır-
maq is tə yir di. 

Xə lil Şir va ni Pa şa nın də və-
tiy lə İs tan bu la gə lən Əh məd, 
yi yə lən di yi elm lər lə in san-
la ra xid mət et mək is tə yir di.  

Ey ni il də ba ba sı nın nə si hə ti ni 
ye ri nə ye tir mək üçün Də niz li yə 
ge dib, döv rün bö yük öv li ya sı 
Hə sən Fev zi əfən di ni zi ya rət et-
di. Ora dan da ata sı nın mü rid lə-
rin dən olan Şeyx Ha cı Mus ta fa 
ilə gö rüş mək üçün İs par ta nın 
qə sə bə si olan Ulu bor lu ya get di. 
11 il qal dı ğı bu qə sə bə də ət ra fı-
na in san lar top lan dı. Se yid Əh-
məd on lar la söh bət edər, di ni və 
dün yə vi el min in cə lik lə rin dən 
bəhs edər və on la ra bil mə dik lə-
ri ni öy rə dər di. Ha cı Mus ta fa bu 
is te dad lı se yi din el mi nə hey ran 
ol muş du. Ona ya xın, qo hum ol-
maq üçün Əh mə di öz bal dı zı 
Aişə Sid di qəy lə ev lən dir di... 

Bir rə va yə tə gö rə, o, Siv ri hi sa-
ra kön lü nə gə lən ila hi bir işa rət lə 
ge dib miş. Get mə dən əv vəl ma-
sa sı nın üs tü nə bir mək tub ya zıb 
qo yub muş. Mək tub da “Üç nə fər 
gə lib mə ni so ru şa caq on la ra is ti-
ra hət də ol du ğu mu de” ya zı lıb-
mış. Hə qi qə tən də bir ne çə gün 
son ra üç adam gə lib Se yi di so-
ru şur. Xid mət çi dər viş mək tu bu 
on la ra ve rib oxu maq la rı nı xa hiş 
edir. Mək tu bu oxu yan şəxs pərt 
ola raq “Biz çə lə bi lə rik, bu ra-
da bir ali min ya şa dı ğı nı eşi dib 
onun el mi nin də rə cə si ni yox la-
maq üçün gəl miş dik. Am ma ar-
tıq biz ca va bı mı zı al dıq”, - de yir. 

O, Siv ri hi sar da ən məh şur 
məs cid lər də xüt bə ver mə yə 
baş la yır. Qu ra ni-Kə ri min ayət-
lə ri nin in cə lik lə ri ni, də ru ni 
ayət lə rin sir lə ri ni ca maata təf-
sir edib, on la rı ədə bə, əx la qa və 
müasir li yə də vət edir. 

1884-cü il də Siv ri hi sar-
da ver di yi dərs lər ərə fə sin də 
“Hə qaiqut-təc ri dil mə na zi-
lit-tev hid” (Töv hid mə qa mı na 
apa ran əsas yol) ad lı əsə ri ni 
qə lə mə alır. 

Se yid Əh mə din xüt bə lə ri 
onu din lə yən lə rin qəlb lə ri nə 
tə sir edir di. Yer li alim lər be-
lə, on dan bəh rə lən mək üçün 
söh bət lə ri nə can atır dı. Am ma 
ne cə de yər lər, “ca hil bil mə di-
yi nin düş mə ni dir”. Bə zi dar 
çər çi və li in san lar bu söh bət lə ri 
fərq li ye rə yoz ma ğa baş la dı lar. 
Əh məd Hü sa məd din in san la rı 
və tə ni, mil lə ti sev mə yə ça ğı rır-
dı. Müasir lik yo lu nun İs la ma 
zidd ol ma dı ğı nı, ək si nə, “mü-
səl man tə rəq qi et mə dik cə zə-
rər də dir” de yər di.

1887-ci il də haq sız bir şi-
ka yət nə ti cə sin də Se yid Əh-
mə di An ka ra ya ça ğır dı lar. 
An ka ra va li si Abi din Pa şa 
və ziy yə ti ba şa düş dü.  Be lə 
bir şəxs dən zi yan gəl mə yə-
cə yi ni bi lib, on dan üzr is tə di. 

Va li Əh məd Hü sa məd di ni 
öz köş kü nə də vət et mək lə 
ona xü su si hör mət gös tər di.
O za man lar Abi din Pa şa 
Məs nə vi nin (Cə la ləd din Ru-
mi nin əsə ri) təf si ri ni ya zır dı. 
O, Məs nə vi nin şər hin də Əh-
məd Hü sa məd di nin el min-
dən çox is ti fa də et di. 

İki il An ka ra da ya şa yan 
Əh məd Hü sa məd din da-
ha son ra Bur sa ya ge də rək, 
Mak sem səm tin də məs cid və 
məd rə sə in şa et dir di. Ha cı 
Qa ra Yu sif, Da ğıs tan lı Ha cı 
Mus ta fa, İçel li Mus ta fa və Ba-
ğa vi za də Ha cı Sa diq ki mi bir 
çox elm ada mı za hir və ba tin 
elm lə ri ni ar tır maq üçün onun 
dərs lə rin də iş ti rak edir di-
lər. La kin, xain lə rin di li dinc 
dur ma dı. Onun haq qın da do-
la şan bə zi şa yi ə lər üzün dən 
1897-ci il də II Ab dül ha mi din 
əm riy lə Af ri ka ya (Trab lus qar-
pa) sür gün edil di.

Bu məm lə kət o za man lar 
Os man lı tor paq la rı na aid idi, 
son 45 il də bir ba şa İs tan bul-
dan ida rə olu nur du və Ara lıq 
də ni zi nin sa hi lin də yer lə şən 
li man şə hə ri idi. Sa hi lə ya xın 
olan Miz ran kü çə sin də Fran-
sa kon sul lu ğu yer lə şir di. Se-
yi di bu ra nın va li si Rə cəb bəy 
qar şı la dı və bu kon sul lu ğun 
ya xın lı ğın da ki bir evə gə tir-
di. Ailə si Se yid Əh məd dən 
ay rı düş müş dü. Bu, be lə da-
vam edə bil məz di. Hə yat yol-

da şı Gül süm xa nım və 4 oğlu 
onun ya nı na köç dü lər. Bir 
tək bö yük oğ lu İs mə tul lah İs-
tan bul da qal dı. Son ra ki il lər-
də Şey xin, Ca vad adın da bir 
oğ lu və da ha son ra ki il lər də 
onun ərəb cə əsər lə ri ni türk 
di li nə tər cü mə edən Fat ma 
Zəh ra adın da qı zı dün ya ya 
gəl di.

Əh məd Hü sa məd din sür-
gün də qal dı ğı müd dət də boş 
dur ma dı. Qu ra ni-Kə ri min 
bə zi su rə lə ri nin təf si ri ni və 
“Mü şax xa sə tü les-Sü vər əl-
Qu ra niy yə”(Qu ran su rə lə ri-
nin əsas xü su siy yət lə ri) əsə ri-
ni yaz dı.

Ru me li də cə rə yan edən ha di-
sə lər bö yü dü. Nə ha yət, 23 iyul 
1908-ci il də II Məş ru tiy yə nin 
ela nıy la im pe ri ya ye ni bir dö-
nə mə gir di. Os man lı Sul ta nı 
sür gün də ki lə ri əfv et mək məc-
bu riy yə tin də qal dı.

Əh məd Hü sa məd din Trab-
lus qarp Va li si Rə cəb Pa şa ilə 
İs tan bu la dön dü. İyir mi gün 
İs tan bul da qal dıq dan son ra 
Bur sa ya ge dib, Mak sem də ki 
məs cid və məd rə sə nin tə mi ri-
nə baş la dı. Bir il son ra Kon ya 
va li si olan Arif Pa şa nın Ça pa-
da ki evi ni pul la alıb, İs tan bu la 
yer ləş di.

Si zə azər bay can lı 
mü tə fək kir Se yid 
Əh məd Hü sa məd-
din Əl-Rük kal dan 

bəhs et mək is tə yi rəm.
Da ğıs ta nın Dər bənd-Ta ba-
sa ran böl gə sin də, dağ lar 
ətə yin də gö zəl tə biəti olan 
Rük kal kən di var. Qəh rə ma-
nı mız 1848-ci ilin so yuq fev-
ral ayın da bu kənd də dün ya-
ya göz açıb. Ata sı Şeyx Səid 
Rük kal ona Sə fər adı nı qoy sa 
da ailə də onu “Əh məd” ça ğı-
rır dı lar. Ana sı Şə ri fə xa nım ya-
şa dıq la rı qə sə bə nin çox sa yı lan, 
hör mət li Fər had oğ lu Ab dul la-
nın qı zı idi. Ata tə rəf dən Se yid 
olan Əh məd, uşaq yaş la rın dan 
el mə, bi li yə can atır dı. An caq 
ata sı nın in sa ni key fiy yət lə-
ri onu özü nə da ha çox cəlb 
edir di. Di nin tə məl prin sip-
lə ri ni və ədəb qay da la rı nı 
ata sın dan öy rən di.  Da ha 
son ra Soq ra tıl kən din-
də ila hiy yat çı-alim Şeyx 
Əb dür rəh man Ha cı dan 
dərs lər al dı. 
1813-cü il də Ru si ya və 
İran ara sın da bağ la nan 
Gü lüs tan mü qa vi lə si nə 
əsa sən, bu tor paq lar Ru-
si ya sər həd lə ri nə da xil 
ol muşdu. Am ma üs tün-
dən il lər keç sə də, Səid 
Rük kal iş ğal çı la ra bo yun 
əy mək is tə mir di. Bir yan-
dan da oğ lu nun gə lə cə yi-
ni dü şü nür dü. O za man-
lar Əh mə din hə lə 12 ya şı 
var dı. Onun üçün hər şey 
hə lə qa baq da idi. Oğ lu-
nun sa vad lan ma sı nı, di ni 
və dün yə vi elm lə rə də-
rin dən yi yə lən mə si ni ar-
zu la yan ata bir tə da rük 
gör mə li idi...
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i zə azər bay can lı 
mü tə fək kir Se yid 

sa ran böl gə sin də, dağ lar 
ətə yin də gö zəl tə biəti olan 
Rük kal kən di var. Qəh rə ma-
nı mız 1848-ci ilin so yuq fev-
ral ayın da bu kənd də dün ya-
ya göz açıb. Ata sı Şeyx Səid 
Rük kal ona Sə fər adı nı qoy sa 
da ailə də onu “Əh məd” ça ğı-
rır dı lar. Ana sı Şə ri fə xa nım ya-
şa dıq la rı qə sə bə nin çox sa yı lan, 
hör mət li Fər had oğ lu Ab dul la-
nın qı zı idi. Ata tə rəf dən Se yid 
olan Əh məd, uşaq yaş la rın dan 
el mə, bi li yə can atır dı. An caq 
ata sı nın in sa ni key fiy yət lə-
ri onu özü nə da ha çox cəlb 

Va li Əh məd Hü sa məd di ni 
öz köş kü nə də vət et mək lə 
ona xü su si hör mət gös tər di.
O za man lar Abi din Pa şa 
Məs nə vi nin (Cə la ləd din Ru-
mi nin əsə ri) təf si ri ni ya zır dı. 
O, Məs nə vi nin şər hin də Əh-
məd Hü sa məd di nin el min-
dən çox is ti fa də et di. 

Əh məd Hü sa məd din da-
ha son ra Bur sa ya ge də rək, 
Mak sem səm tin də məs cid və 
məd rə sə in şa et dir di. Ha cı 
Qa ra Yu sif, Da ğıs tan lı Ha cı 
Mus ta fa, İçel li Mus ta fa və Ba-
ğa vi za də Ha cı Sa diq ki mi bir 
çox elm ada mı za hir və ba tin 
elm lə ri ni ar tır maq üçün onun 
dərs lə rin də iş ti rak edir di-
lər. La kin, xain lə rin di li dinc 
dur ma dı. Onun haq qın da do-
la şan bə zi şa yi ə lər üzün dən 
1897-ci il də II Ab dül ha mi din 
əm riy lə Af ri ka ya (Trab lus qar-
pa) sür gün edil di.

Os man lı tor paq la rı na aid idi, 
son 45 il də bir ba şa İs tan bul-
dan ida rə olu nur du və Ara lıq 
də ni zi nin sa hi lin də yer lə şən 
li man şə hə ri idi. Sa hi lə ya xın 
olan Miz ran kü çə sin də Fran-
sa kon sul lu ğu yer lə şir di. Se-
yi di bu ra nın va li si Rə cəb bəy 
qar şı la dı və bu kon sul lu ğun 
ya xın lı ğın da ki bir evə gə tir-
di. Ailə si Se yid Əh məd dən 
ay rı düş müş dü. Bu, be lə da-
vam edə bil məz di. Hə yat yol-

edir di. Di nin tə məl prin sip-
lə ri ni və ədəb qay da la rı nı 

i zə azər bay can lı 

ətə yin də gö zəl tə biəti olan 
Rük kal kən di var. Qəh rə ma-
nı mız 1848-ci ilin so yuq fev-
ral ayın da bu kənd də dün ya-
ya göz açıb. Ata sı Şeyx Səid 
Rük kal ona Sə fər adı nı qoy sa 
da ailə də onu “Əh məd” ça ğı-
rır dı lar. Ana sı Şə ri fə xa nım ya-
şa dıq la rı qə sə bə nin çox sa yı lan, 
hör mət li Fər had oğ lu Ab dul la-
nın qı zı idi. Ata tə rəf dən Se yid 
olan Əh məd, uşaq yaş la rın dan 
el mə, bi li yə can atır dı. An caq 
ata sı nın in sa ni key fiy yət lə-
ri onu özü nə da ha çox cəlb 
edir di. Di nin tə məl prin sip-
lə ri ni və ədəb qay da la rı nı 

Qal dıq la rı 11 il də bir çox se- Ey ni il də ba ba sı nın nə si hə ti ni O, Siv ri hi sar da ən məh şur da şı Gül süm xa nım və 4 oğlu 

Azərbaycanlı Seyid Rükkalın      Atatürkə məktubu
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1915-ci il də dost la rı nın də-
və ti ilə ailə si ni alıb Siv ri hi sa-
ra get di. İki il ora da qal dı. Bu 
müd dət də ət raf qə sə bə lər dən 
ya nı na axın-axın in san lar gə-
lir di. Onun ir fa nın dan mə nə vi 
qi da alır dı lar.

1918-ci il də İz mir yo luy la İs-
tan bu la dön dü. Üç gün son ra 
bö yük “Fa tih yan ğı nı”nda evi və 
yüz lər cə əsə ri yan dı. Yan ğın dan 
son ra tək rar Bur sa ya dön dü. 

1920-ci il də Ba lı kə si rə ge dib, 
1921-ci ilin fev ra lın da İs tan bu-
la dön dü. 

Mus ta fa Ka mal 
Paşaya Məktub la rı
I Dün ya mü ha ri bə si il lə rin də 

cəb hə də şə hid olan la rın və iti-
ril miş tor paq la rın dər di, dinc 
xal qın ka sıb gü za ra nı hökm 
sü rür dü. Hər tə rəf də ac lıq və 
sə fa lət baş alıb ge dir di... Bu 
çə tin za man lar da xal qı ümid-
lən dir mək və mü ba ri zə yə səs-
lə mək la zım idi.

Se yid Əh məd Hü sa məd-
di nin Mus ta fa Ka mal Pa şa ya 
olan hör mə ti, hə lə o məş hur 
bir za bit ol ma dan əv vəl baş-
la mış dı. Onun Trab lus qarp da 
yaz dı ğı bir şeirin də və tə ni xi-
las edə cək şəx sin 1881-ci il də 
zü hur edə cə yi nə işa rət var. 

“Ba şı nı hır ka ya çək miş ya-
tan as la na bax” mis ra sı, san-
ki Mus ta fa Ka ma lın Qo ca tə pə 
cəb hə sin də din cəl di yi bir anı 
əks et di rən fo to şək li təs vir 
edir di. Mus ta fa Ka mal Qo ca-
tə pə cəb hə sin də əs gər gö dək-
cə si nə sa rı la raq din cəl di yi an 
çə kil miş bu şə kil elə bil bu mis-
ra la rın real laş ma sı idi.

1922-ci il də Se yid Əh məd 
Hü sa məd di nin, Mus ta fa Ka-
ma la gön dər di yi bir mək tu-
bun da fars ca ya zıl mış şeiri 
var dı. “Si zin ki mi mərd bir 
cən ga vər Əh li beyt mə həb-
bə ti nin gə mi si nə da xil olun-
ca, fə la kət dal ğa la rı ona nə 
edə bi lər”

Ey ni il də gön dər di yi bir baş-
qa - “Uzun müd dət mil lə ti mi-
zin bə la dən xi la sı və fi  ra van lı-
ğı uğ run da zəh mət çə kir si niz” 
söz lə rin dən son ra zə fə rin ya-
xın ol du ğu nu bil di rən mək-
tub da diq qə ti cəlb edir. Bu 
mək tub, İs tan bul-Ça naq qa la 
böl gə si nin ko man di ri Mi ra lay 
Şöv kət bəy va si tə si lə Mus ta fa 
Ka ma la ve ril miş di.

Se yid Əh mə din 1923-cü il-
də Ata türk üçün Bay tar Emin 
bə yə yaz dır dı ğı mək tu bu və 
Emin bə yin öz qeyd lə ri ni aşa-
ğı da ve ri rik:

“Qo ca lı ğı mın ver di yi aciz-
lik lə rə gö rə siz lə rə ət rafl  ı ya za 
bil mi rəm. Bə zi mək tub la rım 
da ha əv vəl si zə təq dim olun-
du. Bu də fə yaz dı ğım dost luq 
mək tu bu na ar xa la na raq, va cib 
nöq tə lə rə si zin diq qə ti ni zi cəlb 
et mək is tə yi rəm.

Haq qın əmir lə ri ni da şı yan 
alim lə rin dua və töv si yə lə-
ri nə bo yun əy dim. Ona gö rə 
dua və hüm mə ti miz da i mi 
və sa bit dir. Mil lə tin bir li yi və 
xi la sı nı dü şü nüb, bu xid mə-
ti kö nül dən seç di yi niz üçün 
Cə na bı-Haqq yar dım çı nız dır. 
Bu na bax ma ya raq, düş mən-
lə rin itt  i fa qı na yol ver mək ol-
maz. Çün ki İn gi lis lə rin məq-
sə di Türk lə ri Ki çik Asi ya dan 
çı xart maq və öz ida rə lə ri ni 
güc lən dir mək dir. Məm lə kə-
ti miz dən qa çan la rı də niz dən 
və qu ru dan üzə ri mi zə qış qırt-
ma ğa ha zır la şır lar. Get di yi niz 
yer lər də si zi qo ru ya bi lə cək 
sa yıq lı ğa, qüv və tə sa rıl maq 
və mə ta nət gös tər mək la zım-
dır. Qa pı la rı yax şı ca qo ru maq 
la zım dır. Yə ni Ça naq qa la-
ya ha kim olaq. On dan son ra 
üzü nü zü Şər qə çe vi rin. Si zə 
bu yur du ğum bu söz lər mə nə 
işa rə olu na raq bil di ri lib, mə-
ri fət yo lu ilə il ham olu nub.

Siz bi zim mə nə vi öv la dı mız sı-
nız. Ha ra get sə niz, ha ra da ol-
sa nız kön lü müz si zin lə dir. Bu 
pi ri-fa ni nin söz lə ri ni diq qət lə 
din lə yib əməl edin. 

Hör mət və sev gi ilə mü vəff  ə-
qiy yə ti ni zi di lə yib, dualar edi-
rəm”.

Da ha son ra Emin bəy qeyd 
edir:

“Bu mək tu bu 1923-cü il də 
Af yon mə bu su (mil lət və ki-
li) Vəs fi  bəy Mus ta fa Ka mal 
Ata tür kə ver di. Mək tub tə-
rə fi  miz dən ya zı lıb qo run du. 
De di yi iki cüm lə ne cə olub sa, 
mək tu ba ya zıl ma yıb. On lar 
be lə idi: “Qa ra də ni zin xi la sı 
əli niz də dir. Biz dən ay rı lan la-
rın bir da ha dön mə mə si üçün 
Bo ğa zı bağ la yın. Qa pı nı yax-
şı ca bağ la sa nız, zi yan içə ri da-
xil ol maz”. Se yid Əh məd hər 
gün qə zet lər dən or du nun hə-
rə kə ti ni, və ziy yə ti ni iz lə yir di. 
1922-ci il av qus tun 22-si baş la-
yıb, hə min ilin 9 sent yab rın da 
bi tən on beş gün lük çax naş ma 
qə lə bəy lə so na yet di. İş ğal çı-
la rın də ni zə tö kül mə si məm-
lə kə ti miz də bir bay ra ma çev-
ril di. 

Se yid Əh məd Hü sa məd din 
Rük kal hə ya tı bo yun ca mil-
lə tin ay dın lı ğı uğ run da yo-
rul ma dan ça lış dı. İs tər yaz-
dı ğı əsər lə ri ilə, is tər gö zəl 
əx la qıy la in san la ra nü mu nə 
ol du. 12 ap rel 1925-ci ildə, 
Cər rah pa şa da ki evin də və fat 
et di. 

Əsər lə ri 
Di ni, tə səv vüf elm lə rin dən 

baş qa ri ya ziy yat, biolo gi ya, tibb 
ki mi dün yə vi elm lə rə də va qif-
di. Hə lə gənc yaş la rın da Nəq şi-
bən di lik tə ri qə ti nin şey xi ola raq 
ta nı nır dı. Bur sa, Si vas, İs tan bul 
ki mi şə hər lər də onun ya rat dı ğı 
tək kə və za vi yə lər fəaliy yət gös-
tə rib. Nəq şi bən di lik tə ri qə tin də 
Əh məd Hü sa məd di ni “Əh mə-
diy yə” qo lu nun ya ran ma sı na 
sə bəb odur. Onun çox zən gin 
el mi ça lış ma la rı var. On lar dan 
bə zi lə ri bun lar dır: 

Əd va rül-Aləm: Nas və Fə lək 
su rə lə ri nə aid his sə lə rə “Ed va-
rı-Aləm dən par ça lar” adıy la 
Ka zım Öz türk tə rə fi n dən nəşr 
edi lib. Əsər gü nəş sis te min dən 
bəhs edir.

“Mü şax xa sat-i sü ve ril-Qu ra-
niy yə”: Əsər Abə sə, Mər yəm, 
Hac, En bi ya, Kəhf, və Ta hə su-
rə lə ri nin təf si rin dən iba rət hər 
bi ri 20 sə hi fə lik, 6 bö lüm şək-
lin də nəşr olu nub. Kəhf su rə si-
nin təf si rin də tor paq al tın da ki 
tə bii sər vət lər dən bəhs olu nur.

Mə va lü dil Əh li-beyt: “Mə va-
li di Əh li bey ti-nü büv və” ad lı 
ərəb cə əsə rin bə zi əla və lər lə 
türk di li nə tər cü mə si dir. “İs-
lam Fəl sə fə si nə İşıq Sa çan Se-
yid lər” adıy la nəşr olu nub.

Es rai: Müəl li fi n “Və ci zə tül- 
hü ruf  ala mə na ti qi-s-sü vər” ad-
lı ərəb cə əsə ri nin əsas bö lü mü-
nün türk di li nə tər cü mə si dir.

Mə za hi rül-vü cud ala mə na-
bi ri-ş-şü hud: Kəhf, İs ra, Nə bə 
və Mülk su rə lə ri nin təf si rin-
dən iba rət dir. 

Azər bay can En sik lo pe di ya sı nın VII cil di ni və rəq lə sə-
niz, onun da ad-fa mi li ya sı na rast gə lər si niz: “Mus-
ta fa ye va Gül nə nə Mə həm məd qı zı – Azər bay ca nın 
xal ça us ta sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı...”

Beş-al tı cüm lə dən iba rət qı-
sa en sik lo pe di ya mə lu ma tın da 
bir də onun to xu du ğu ən məş-
hur xal ça lar dan bir ne çə si nin 
adı sa da la nır, sax la dıq la rı mu-
zey lər gös tə ri lir.

Bir vaxt keç miş SS Rİ-nin ən 
nü fuz lu mü ka fa tı na isə Gül-
nə nə Mus ta fa ye va to xu du ğu 
bə dii xal ça ya gö rə 1950-ci il də 
la yiq gö rü lüb. Hə min şöh rət li 
xal ça nı to xu maz  dan əv vəl də 
Gül nə nə məş hur, ad lı-san lı to-
xu cu idi, Qu ba da, Qo naq kənd-
də ki xal ça fab ri kin də ça lı şır dı. 
Azər bay ca nın klas sik şair lə rin-
dən Ni za mi nin, Fü zu li nin port-
ret lə ri ni il mə lə rin di li ilə xal ça 
üzə rin də həkk et miş di, hə min 
xal ça lar da son ra lar Pa ris və 
Nyu-York şə hər lə rin də ta ma şa-
çı la rın rəğ bə ti ni qa zan mış dı.

...1949-cu il idi. Öl kə “el-
lər ata sı” ad lan dı rı lan Sta li nin 
ana dan ol ma sı nın 70 il lik yu bi-
le yi nə ha zır la şır dı. Qə ra ra alın-
mış dı ki, Azər bay can zəh mət-
keş lə ri adın dan rəh bə rə xü su si 
xal ça to xu nub hə diy yə edil sin.

Hə min xal ça nın to xun ma sı üçün 
məş hur il mə us ta sı, rəs sam Lə-
tif Kə ri mo vun ya dı na dü şən el 
sə nət kar la rın dan bi ri də Gül nə-
nə ol du və rəs sam onun ar dın ca 
Qo naq kən də yol lan dı. Gül nə nə 
pe şə kar to xu cu lar dan he sab olu-
nur du. Ba kı da xü su si xal ça çı lıq 
kurs la rın da oxu muş du.

Sta li nə hə diy yə edi lə cək xal ça-
nı to xu ya caq sə nət kar la rı be lə cə 
ta pıb bir ye rə top la dı lar. Xal ça 
Ba kı da to xu nur du. To xu cu lar 
bü tün gü nü iş lə yir di. İki növ-
bə li iş re ji mi tət biq olun muş du. 
Gül nə nə ge cə növ bə sin də ça lı-
şır dı. Lam pa la rın gur işı ğı göz 
qa maş dı rır, is ti dən nə fəs al maq 
ol mur du. Ge cə li-gün düz lü iş lə-
yə-iş lə yə doq quz aya 70 kvad-
rat metr lik xal ça nı to xu yub ba şa 
çat dır dı lar. Xal ça nın tən or ta sın-
da “el lər ata sı”nın hər bi ge yim-
də, ayaq üst də prot re ti təs vir 
olun muş du. “Rəh bər” məğ rur 
və özün dən ra zı dır. Ba xış la rı da 
tə miz və ay dın dır; san ki 37-ci il-
lə rin qur ban la rın dan heç xə bə ri 
yox dur...

Yük sək sə nət kar lıq la to xu nan 
xal ça nı yu xa rı lar da la yi qin cə 
qiy mət lən di rib, o za man la rın 
ən nü fuz lu mü ka fa tı na – SS Rİ 
Döv lət Mü ka fa tı na la yiq bil di-
lər. Mü ka fat çı beş nə fər dən bi-
ri də Gül nə nə Mus ta fa ye va idi. 
Mü ka fa tı al maq üçün on la rı 
Mosk va ya də vət et di lər.

Qo naq la ra Moks va ət ra fı 
bağ lar dan bi rin də yer ayır mış-
dı lar. Hər gün on la rı gə zin ti yə 
apa rır, pay tax tın gör mə li yer-
lə ri ilə ta nış edir di lər. Şəx sən 
“rəh bə rin” özü on la rı qə bul 
edə cək di. Ta ri xi gü nün in ti-
za rı, hə yə ca nı ilə ya şa yır dı lar. 

Sa kit, ha va sı saf, ya şıl me şə li, 
bir tə rəf dən çay axan bağ ye-
ri ni bə yən mə di lər. “Moks va da 
qal maq, rəh bə rin nə fəs al dı ğı 
yer lə rə da ha ya xın ol maq is tə-
yi rik”, de di lər. Bu ar zu la rı na 
tez əməl et di lər. Bu min val la 
ay ya rı ma ki mi Mosk va da qal-
dı lar. Mü ka fa tı on la ra şəx sən 
Sta li nin özü təq dim et mə sə də, 
pay taxt dan də rin təəs sü rat la 
qa yıt dı lar.

Mosk va dan Qo naq kən də dö-
nən də Ta la bı də rə sin də ca maat 
Gül nə nə nin piş va zı na çıx dı.
Qa ra zur na nın, na ğa ra nın sə si 
də rə ni ba şı na gö tür müş dü.

Qur ban lıq qoç kəs di lər. El-
oba sə nət kar qı zı nı o vaxt be lə 
eh ti ram la, tən tə nə ilə qar şı la dı.

Tez lik lə Ba kı dan gös tə riş 
gəl di: adi to xu cu, yer li xal ça 
fab ri ki nin di rek to ru tə yin edil-
mə li dir. Gül nə nə çox eti raz et-
di, “sa vad sı zam, - de di, - mə-
nim ki xal ça to xu maq dır...”

Ra yon rəh bər lə ri onu di lə 
tut du lar: “Aman dır, bi zi xa ta-
ya sal ma! Ki şi nin gös tə ri şi dir!” 
Mir Cə fər Ba ğı ro vu nə zər də 
tu tur du lar. Ça rə siz qa lan Gül-
nə nə Mus ta fa ye va da çar-na çar 
ra zı laş dı. Bəd bəxt lik Gül nə nə-
nin ba şı nın üs tü nü bir dən al dı. 
Qə fi l dən yor ğan-dö şə yə düş dü. 
Onu gəz dir mə dik lə ri xəs tə xa-
na, gös tər mə dik lə ri hə kim qal-
ma dı. Hə kim lə rin axır fi k ri bir 
ol du: “Elekt rik şüala rı qa dı nın 
əsəb sis tem lə ri ni kor la yıb”. Gül-
nə nə nin göz lə ri nin işı ğı da azal-
dı. Pe şə us ta lı ğı nın çi çək lən di yi 
bir vaxt da o öz sə nə tin dən, xa na 
ar xa sın dan ay rıl dı. To xu du ğu 
o məş hur xal ça, o xal ça ya gö rə 
al dı ğı mü ka fat ona ba ha ba şa 
gəl di. Məş hur xal ça us ta sı Gül-
nə nə Mus ta fa ye va son ra ailə si 
ilə Şab ra na, Ağa lıq kən di nə köç-
dü. Ömür-gün yol da şı onu çox 
hə ki mə gös tər di. Xey ri ol ma dı. 
Am ma işıq dan məh rum ol sa da 
Gül nə nə öm rü nə da vam et di və 
bir ne çə il bun dan əv vəl haqq 
dün ya sı na qo vuş du. 

Aydın TAĞIYEV,
ŞABRAN

1915-ci il də dost la rı nın də-
və ti ilə ailə si ni alıb Siv ri hi sa-

“Ba şı nı hır ka ya çək miş ya-
tan as la na bax” mis ra sı, san-

“Qo ca lı ğı mın ver di yi aciz-
lik lə rə gö rə siz lə rə ət rafl  ı ya za 

Azərbaycanlı Seyid Rükkalın      Atatürkə məktubu

İlmələrə köçən ömür



(Əvvəli ötən sayımızda)
Mə nim xoş bəxt li yim dən on la rın 

bir-bi rin dən xo şu gəl di.
Şah za də ilə Sal li nin SA MA-nın 

tər kib his sə si nə çev ril miş mü na si-
bət lə ri mə nim üçün müəy yən prob-
lem ya rat dı. MAİN öz əmək daş la-
rı na qa nu na zidd hə rə kət lə rə yol 
ver mə yi qə ti qa da ğan edir di. Qa nun 
nöq te yi-nə zə rin cə isə mən in di su-
ten yor luq la – Mas sa çu sets də qa da-
ğan olan bir iş lə məş ğul idim. Ona 
gö rə də əsas prob lem Sal li nin pu lu-
nu ver mək idi. Xoş bəxt lik dən mü-
ha si bat şö bə si məs rəfl  ər ba xı mın dan 
mə nə bö yük im ti yaz lar ver miş di. 

Mən çay pu lu ver mə yə sə xa vət li 
idim və bə zi res to ran la rın ofi  siant-
la rı nı ra zı laş dı ra bil dim ki, mə nə 
tə miz he sab blank la rı ver sin lər 
– axı on da he sa bı hə lə kom pü ter 
yox, adam lar əl lə ya zır dı lar.

Vaxt keç dik cə, şah za də U. da 
ürək lə nir di. Bir də fə ne cə ol du sa, 
mən dən xa hiş et di ki, Sal li ni ra zı sa-
lım, gə lib onun Səudiy yə Ərə bis ta-
nın da kı ma li ka nə sin də ya şa sın. Bu 
qey ri-adi bir xa hiş de yil di, o za man-
lar Av ro pa öl kə lə riy lə Ya xın Şə ra 
ara sın da qa dın al ve ri nin əməl li-baş lı 
çi çək lən di yi za man lar idi. Bu qa dın-
lar bəl li bir müd də tə mü qa vi lə bağ-
la yır və hə min müd dət ba şa ça tan da 
sam bal lı bir məb ləğ ilə ev lə ri nə dö-
nür dü lər. Mər kə zi Kəş fi y yat İda-
rə si nin iyir mi il əmək da şı və Ya xın 
Şərq üz rə mü tə xəs si si ol muş Ro bert 
Ba yer bu nu be lə təs vir edir di: “1970-
ci il lə rin əv vəl lə rin də bir zi rək li van-
lı şah za də lər üçün qa dın qa çaq mal-
çı lı ğıy la məş ğul ol ma ğa baş la dı...

Kral ailə sin dən olan heç kəs pu la 
qə naət et mə di yi üçün hə min li-
van lı çox bö yük sər vət top la dı”. 

Mən be lə və ziy yət lər lə ta nış 
idim və hətt  a bu tip mü qa vi lə lər 
bağ la maq la məş ğul olan adam-
la rı da ta nı yır dım. La kin qar şı da 
iki aş kar ma neə var dı: Sal li, bir də 
pu lun ödən mə si. Mən əmin idim 
ki, Sal li Bos to nu Ya xın Şərq səh ra-
sın da kı ma li ka nə də ya şa maq üçün 
tərk edən de yil. Həm də bəl li idi 
ki, res to ran lar dan nə qə dər tə miz 
he sab blank la rı al sam da, bu, məs-
rə fi  qar şı la ya bil mə yə cək di. 

Şah za də U. pul mə sə lə si ni özü 
həll et di. Mə nə de di ki, mə şu qə si-
nə qo no ra rı özü bir ba şa ödə yə cək, 
mən dən tə ləb olu nan tək cə bu işi 
təş kil et mək dir. Mə nə xə bər ve rən-
də ki, Səudiy yə Ərə bis ta nın da kı 
Sal li ona Bir ləş miş Ştat lar da yol-
daş lıq edən Sal li dən fərq lə nə də 
bi lər, mən lap yün gül ləş dim. Lon-
don və Ams ter dam da kı li van lı lar-
la əla qə si olan bir ne çə dos tu ma 
zəng vur dum. İki cə həf tə dən son-
ra Sal li nin əvəz lə yi ci si mü qa vi lə ni 
im za la dı. 

Şah za də U mü rək kəb adam idi. 
Sal li onun ciz ma ni eh ti yac la rı-
nı tam ödə yə bil miş di de yə mən 
onun müəy yən mə na da eti ba rı nı 
qa zan mış ol dum. La kin bu heç də 
ona də la lət et mir di ki, o, SA MA-
ya da inan ma lıy dı və onu öl kə si 
üçün müt ləq məs lə hət gör mə liy di. 
Mə nim qar şım da çox mü rək kəb 
bir və zi fə du rur du. Ona sta tis tik 
mə lu mat la rı gös tə rə-gös tə rə, hər 
şe yi izah edə rək saat lar la vaxt ke-
çir dim. Mən baş qa öl kə lər də tət biq 
et di yi miz si tuasi ya və me tod la rı, o 
cüm lə dən İn do ne zi ya sə fə ri ərə fə-
sin də Kü vey ti öy rə nər kən Klo din 
üçün ha zır la dı ğım eko no met-
rik mo del lə ri ana liz et-
mək də ona yar dım çı 
ol dum. Axır da o, yum-
şal dı.

B a ş -
qa Səudiy yə 
ş a h  z a  d ə  l ə -
riy lə iş lə yən 
həm kar la rı mın, 
di gər Ek-lə rin ba-
şı na gə lən lə ri bil-
mir dim.

Bil di yim yal nız bu idi ki, bi zim tək-
lifl  ər pa ke ti is tis na sız ola raq Səud 
kral ailə si tə rə fi n dən tam bə yə ni-
lib. MAİN Bir ləş miş Ştat lar Xə zi-
nə dar lı ğı nın nə za rə ti al tın da ic ra 
edi lən ilk ən gə lir li mü qa vi lə nin 
im za lan ma sın da kı iş ti ra kı na gö rə 
sə xa vət lə mü ka fat lan dı rıl dı. Bi zə 
öl kə nin da ğı nıq və köh nə ener ge-
ti ka sis te mi nin tam araş dı rıl ma sı-
nı və ye ni, Ame ri ka stan dart la rı na 
tam uy ğun olan sis te min la yi hə-
lən di ril mə si ni eti bar et di lər.

Hə mi şə ki ki mi, elə ilk ko man-
da nın tər ki bin də mən də öl kə yə 
gəl mə li və iq ti sa di yük sə li şin və 
öl kə nin hər re gionu üçün ener ji sis-
te mi nin yü kü nün proq noz la rıy la 
məş ğul ol ma lı idim. Bi zim Xə zi na-
dar lıq ilə mü qa vi lə miz həm də nə-
zər də tu tur du ki, is ti fa də olu na caq 
bü tün təc hi zat ya Bir ləş miş Ştat lar-
da, ya da Səudiy yə Ərə bis ta nın da 
is teh sal edil mə li dir. Və Səudiy yə 
Ərə bis ta nı elə bir şey is teh sal et mə-
di yin dən, nə la zım dır sa, ha mı sı nı 
Ame ri ka dan gə tir mə li olur duq. 
On da qa nı mı zı qa ral dan yal nız 
Səudiy yə li man la rı na gir mək üçün 
tan ker və baş qa gə mi lər üçün çox 
bö yük növ bə ol du. Ola bi lər di ki, 
yü kü bəl kə də ay lar uzu nu göz lə-
yə si olaq.

MAİN qiy mət li kont rak tı bir ne-
çə ofi s ota ğı uc ba tın dan itir mək fi k-
rin də de yil di. Bü tün ma raq lı şəxs-
lə rin və tə rəf daş la rın yı ğın ca ğın da 
bir ne çə saat sü rən əsl “be yin hü-
cu mu” təş kil et dik. Bi zim bir lik də 
qə ra ra gəl di yi miz çı xış yo lu Bos to-
nun an bar la rın da kı mal lar la ağ zı na 
ki mi do lu “Boinq-747” təy ya rə si nin 
Səudiy yə Ərə bis ta nı na çar ter rey-
si ol du. Hər dən mən fi  kir lə şi rəm 
ki, bir dən o təy ya rə “Uni ted Air li-

nes”ə məx sus olay dı və onu 
Səud kral ailə si nin “kön-

lü nü xoş elə mək də” 
xey li əziy yət çək miş bir 
ar va dın bi ça rə əri ida rə 
edəy di – bu, qı raq dan 

ne cə gö rü nər di?
Bir ləş miş Ştat-
lar la Səudiy yə 

Ərə bis ta nı ara-
sın da kı iş bir-

li yi kral lı ğı 
az qa la bir 

g e  c ə  d ə 
də yiş di.

Ke çi lə ri “Was te Ma na ge ment, Inc.”-
lə im za lan mış iki yüz mil yon luq 
kont rakt əsa sın da Ame ri ka ma lı 
olan iki yüz də nə ən müasir zi bil ma-
şı nı əvəz et di. Elə bu üsul la Səudiy-
yə Ərə bis ta nı iq ti sa diy ya tı nın kənd 
tə sər rü fa tı və elekt roener ge ti ka dan 
tut muş, təh sil və te le kom mu ni ka si-
ya la ra qə dər hər bir sek to ru də yişil-
di. To mas Lipp man 2003-cü il də ya-
zır dı: “Ame ri ka lı lar kö çə ri ala çıq la rı 
və fer mer lə rin kir li dax ma la rın dan 
iba rət sərt mən zə rə ni öz dəst-xət lə-
ri nə uy ğun şə kil də də yiş di lər: tin-
lər də “Star bucks”, ic ti mai bi na lar-
da əlil ara ba la rı üçün pan dus lar la. 
Səudiy yə Ərə bis ta nı bu gün – sü-
rət li şos se lər, kom pü ter lər, əla ma-
ğa za lar la do lu kon di sioner li ti ca rət 
mər kəz lə ri, gö zəl otel lər, fast fud lar, 
peyk te le vi zi ya sı, müasir xəs tə xa na-
lar, çox mər tə bə li ofi s lər və yel lən-
cək li lu na park lar öl kə si dir. 

Bi zim 1974-cü il də iş lə di yi miz 
plan lar neft lə zən gin öl kə lər lə gə-
lə cək da nı şıq la rın stan dart la rı nı 
müəy yən ləş dir di. SA MA-JE COR 
müəy yən mə na da Ker mi tin İran-
da et dik lə rin dən son ra kı mər hə lə 
idi. Ye ni im pe ri ya nın əs gər lə ri nin 
si ya si-iq ti sa di cəb bə xa na sı na ta-
ma mi lə ye ni, in no va si ya xa rak ter li 
si lah da xil ol du.

Səudiy yə Ərə bis ta nı nın pul la rı nın 
mə nim sə nil mə si işi və Bir ləş miş ko-
mis si ya bey nəl xalq hü quq prak ti ka-
sın da ye ni pre se dent lər ya rat dı. Bu, 
İdi Amin mə sə lə sin də də ay dın gö-
rün dü. Uqan da li de ri 1979-cu il də öl-
kə dən qa çan da ona Səudiy yə Ərə bis-
ta nın da si ya si sı ğı na caq ver miş di lər. 
Ha mı nın onu qan lı des pot, bir ne çə 
yüz min nə fə rin ölü mü nün sə bəb kar 
ol muş bi ri si say ma sı na bax ma ya raq 
o, Səudiy yə Ərə bis ta nı na təm tə raq 
için də, öz av to mo bil lə ri və Səud kral 
ailə si nin tə min et di yi qul luq çu la bir 
yer də din cəl mə yə get di. Bir ləş miş 
Ştat lar yün gül eti raz bil dir di, am ma 
Səudiy yə ilə ra zı laş ma nın po zu la bi-
lə cə yin dən qor xa raq öz tə ləb lə rin də 
is rar gös tər mə di lər. Amin öz vax tı nı 
də niz kə na rın da ba lıq tut maq la və 
çi mər lik lər də gəz mək lə qı sal dır dı. 
O, 2003-cü il də, sək sən ya şın da, Cid-
də də böy rək ça tış maz lı ğın dan öl dü.

Bun dan da ha in cə və da ha da ğı-
dı cı ro lu isə Səudiy yə Ərə bis ta nı nın 
bey nəl xalq ter ro riz mi ma liy yə ləş dir-
mə si oy na dı.

Bir ləş miş Ştat lar 1980-ci il lər də Osa-
ma ben La de nin Əf qa nıs tan da So-
vet lə rə qar şı mü ha ri bə si ni Səud kral 
ailə si nin ma liy yə ləş dir mə si ni ar zu la-
dı ğı nı heç vaxt giz lət mə yib və Ər-Ri-
yad la Va şinq ton mü ca hid lə rə kö mək 
üçün 3,5 mil yard və sait xərc lə yib lər. 
La kin Ame ri ka-Səudiy yə əmək daş lı-
ğı bun dan qat-qat uzaq la ra ge dir.

2003-cü ilin axır la rın da “U.S. News 
amp; World Re port” or ta ya “Səudiy-
yə izi” (The Saudi Con nec tion) ad-
lan dır dı ğı mü kəm məl bir təd qi qat 
işi qoy du. Jur na list lər min lər lə sə hi-
fə məh kə mə qeyd lə ri ni, Ame ri ka və 
baş qa öl kə lə rin kəş fi y yat he sa bat la-
rı nı nə zər dən ke çir di lər, hö kü mət 
mə mur la rın dan, ter ro rizm və Ya xın 
Şərq üz rə eks pert lər dən çox lu mü-
sa hi bə lər gö tür dü lər. On lar dan be lə 
nə ti cə lər ha sil olur du:

Səudiy yə Ərə bis ta nı - Ame ri ka-
nın köh nə mütt  ə fi  qi və ən bö yük 
neft is teh sal çı sı ter ror çu la rın ma-
liy yə ləş mə si nin mər kə zi nə çev ri-
lib – bu nu ABŞ Xə zi nə dar lı ğı nın 
baş mü tə xəs si si de yir di...

1980-ci il lə rin axır la rın dan eti ba-
rən – İran in qi la bı və Əf qa nıs tan-
da So vet mü ha ri bə sin dən son ra 
Səudiy yə Ərə bis ta nı nın kva zi rəs mi 
xey riy yə fond la rı sü rət lə bö yü yən 
cə had hə rə ka tı nın baş lı ca ma liy yə-
ləş dir mə mən bə yi nə çev ril di. Və sait 
təx mi nən 20 öl kə yə gön də ri lir di ki, 
on lar da təd ris üçün hər bi ləş di ril-
miş dü şər gə lə rin ya ra dıl ma sı na, si-
lah alın ma sı na və ye ni üzv lə rin cəlb 
olun ma sı na yö nəl di lir di... 

Kəş fi y yat işi nin ve te ran la rı de yir-
di ki, səudiy yə li lər ABŞ mə mur la rı nı 
ta mam baş qa səm tə bax ma ğa şir nik-
lən di rir di lər. Kont rakt lar, qrant lar, 
mə va cib lər şək lin də in di ar tıq və zi-
fə də ol ma yan bir xey li döv lət mə-
mu ru nun ci bi nə mil yard lar la dol lar 
axır dı. Bu şəxs lər sə fi r lər, Mər kə zi 
Kəş fi y yat İda rə si nin re zi dent lə ri, 
hətt  a adi re fe rent lər dən iba rət idi... 

Elekt ron kəş fi y yat va si tə lə riy lə 
iz lə ni lən da nı şıq lar kral ailə si nin 
Əl-Qaidə və di gər ter ror təş ki lat la-
rıy la əla qə si ni if şa edir di.

2001-ci il də Dün ya Ti ca rət Mər kə-
zi nə və Pen ta qo na hü cum lar dan son-
ra Va şinq ton la Ər-Riad ara sın da olan 
məx fi  əla qə lə rin sıx lı ğı da ha çox üzə 
çı xır. 2003-cü ilin okt yab rın da “Va-
nity Fair” ju na lı özü nün “Səudiy yə ni 
xi las edər kən” mə qa lə sin də heç vaxt 
dərc olun ma mış bir in for ma si ya ya-
yır. Buş ailə si nin Səud kral ailə siy lə 
və ben La den ailə siy lə əla qə lə ri mə-
ni qə tiy yən təəc cüb lən dir mə di. Mən 
bi lir dim ki, bu mü na si bət lər 1971-
1973-cü il lər ara sın da Ame ri ka nın 
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tın da kı sə-
fi  ri Corc Bu şa can ge dib çı xır...

Mə ni təəc cüb lən di rən bir cə bu 
in for ma si ya nın mət buata sız ma sı 
ol du. Mə qa lə be lə ye kun laş dı rır dı:

“Buş ailə si və Səud kral ailə si dün-
ya nın iki ən güc lü sü la lə si dir. On la rın 
ara sın da şəx si, iş gü zar və si ya si əla qə-
lər iyir mi il ər zin də möv cud olub...”

Özəl sek tor da Səud lar C.Bu şun 
ma liy yə ləş dir di yi “Har ken Energy” 
ad la nan neft şir kə ti ni dəs tək lə di lər. 
Bu ya xın lar da keç miş pre zi dent C.Buş 
və onun köh nə mütt  ə fi  qi, sa biq döv lət 
ka ti bi C.Bey ker Səudiy yə də dün ya da 
özəl in ves ti si ya la rın ida rə çi li yi üz rə 
yə qin ki, ən bö yük şir kə tin - “Carly le 
Group”un qey ri-kom mer si ya təş ki lat-
la rı na və sait cəlb edən mü tə xəs sis lə ri 
ki mi üzə çıx dı. Bu gün də pre zi dent 
Buş şir kə tin baş məs lə hət çi si dir.

11 sent yabr dan dər hal son ra ben 
La den ailə si nin üzv lə ri də da xil ol-
maq la var lı səudiy yə li lər Bir ləş miş 
Ştat la rı özəl reak tiv təy ya rə lər də tərk 
et di lər. Bu reys lə rin məq sə di ni ay dın-
laş dır ma ğa, sər ni şin lə ri sor ğu-sual et-
mə yə kim sə yə im kan ve ril mə di.
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Con PERKİNS

Lap əv vəl dən şah za-
də U. mə nə an lat dı 
ki, Bos to na sə fə rin-
də gö zəl qa dın la rın 

cə miy yə tin dən zövq al maq 
is tər di və hə min qa dın la rın 
və zi fə si nə onu mü şa yiət et-
mək dən baş qa şey lər də da-
xil ol ma lı dır. Mə nim şah za də 
U. ilə gö rüş lə rim kon fi den-
sial xa rak ter da şı yır dı ki, bu 
da onun xa hiş lə ri ni ye ri nə 
ye tir mək də işi mi asan laş dı-
rır dı.
Sal li Bos ton dan olan ma vi-
göz lü, sa rı şın bir gö zəl idi. 
Onun “Uni ted Air li nes”də pi-
lot iş lə yən əri həm iş də, həm 
də iş dən qı raq da so la get mə-
yə meyl li bi ri siy di, am ma ar-
va dı na xə ya nə ti bir sirr ki mi 
sax la ma ğa qə ti meyl li de yil-
di. Sal li isə əri nin əməl lə ri nə 
bar ma qa ra sı ba xır dı. Qa dı nı 
əri nin maaşı, Bos ton da əla 
mən zi li və pi lot la ra aid di gər 
gü zəşt lər tam qa ne edir di. 
Bu qa  dın təx mi nən on il qa-
baq cin si əla qə yə alış mış hip-
pi ol muş du və ona əla və, giz li 
gə lir əl də et mək im ka nı cəl-
be di ci gö rün dü. O, şah za də 
U.-ya şans ver mək qə ra rı na 
gəl di, la kin şər ti bu ol du ki, 
on la rın gə lə cək mü na si bət lə-
ri nin bü tün ta le yi yal nız şah-
za də nin dav ra nı şın dan və ona 
mü na si bə tin dən ası lı ola caq.

üçün ha zır la dı ğım eko no met-
rik mo del lə ri ana liz et-
mək də ona yar dım çı 
ol dum. Axır da o, yum-
şal dı.

B a ş -
qa Səudiy yə 
ş a h  z a  d ə  l ə -
riy lə iş lə yən 
həm kar la rı mın, 
di gər Ek-lə rin ba-
şı na gə lən lə ri bil-
mir dim.

nes”ə məx sus olay dı və onu 
Səud kral ailə si nin “kön-

lü nü xoş elə mək də” 
xey li əziy yət çək miş bir 
ar va dın bi ça rə əri ida rə 
edəy di – bu, qı raq dan 

ne cə gö rü nər di?
Bir ləş miş Ştat-
lar la Səudiy yə 

Ərə bis ta nı ara-
sın da kı iş bir-

li yi kral lı ğı 
az qa la bir 

g e  c ə  d ə 
də yiş di.

için də, öz av to mo bil lə ri və Səud kral 
ailə si nin tə min et di yi qul luq çu la bir 
yer də din cəl mə yə get di. Bir ləş miş 
Ştat lar yün gül eti raz bil dir di, am ma 
Səudiy yə ilə ra zı laş ma nın po zu la bi-
lə cə yin dən qor xa raq öz tə ləb lə rin də 
is rar gös tər mə di lər. Amin öz vax tı nı 
də niz kə na rın da ba lıq tut maq la və 
çi mər lik lər də gəz mək lə qı sal dır dı. 
O, 2003-cü il də, sək sən ya şın da, Cid-
də də böy rək ça tış maz lı ğın dan öl dü.

Bun dan da ha in cə və da ha da ğı-
dı cı ro lu isə Səudiy yə Ərə bis ta nı nın 
bey nəl xalq ter ro riz mi ma liy yə ləş dir-
mə si oy na dı.

Con Perkins “İqtisadi killerin 
etirafl arı” sənədli romanından
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Bə dii Şu ra nın 
tə rəd düd lə ri

Bə dii Şu ra “Ar şın mal alan” fi l-
mi ni 5 iyul, 1945-ci il də mü za ki-
rə yə çı xar dı. Fil min re jis so ru Rza 
Təh ma sib ya zır dı ki, re jis sor Mi-
xail Romm və akt yor Ni ko lay Ox-
lop kov fi lm haq qın da be lə de di-
lər: “Yax şı fi lm de yil. Am ma qoy 
ek ran la ra çıx sın, hər hal da, in san-
lar əziy yət çə kib lər”.

Yal nız re jis sor Ser gey Ey zen-
şteyn bu na eti ra zı nı bil di rir. 
M.Romm isə is rar edir: “Mən yol-
daş Sta li nə fi l min uğur suz ol ma-
sı ilə bağ lı mə lu mat ve rə cə yəm”. 
S.Ey zenş teyn öz növ bə sin də eti-
ra zı nı bil di rir: “Bu fi lm sıç ra yış-
dır, uğur lu bir eks pe ri ment dir. 
Xalq onu qə bul edə cək”.

La kin onun bu fi k ri ni heç kim 
dəs tək lə mir, nə re jis sor S.Ge ra-
si mov, nə də bəs tə kar A.Mosk-
vin. Ge ne ral M.Qa lak tiono vun 
fi k ri isə be lə olur: “Bu fi lm-
dən Si bir qo xu su gə lir”. Mi xail 
Romm bu iş dən ni yə Si bir qo xu-
su gəl di yi ni Rza Təh mi si bə izah 
edir: “Siz de mək is tə yir si niz ki, 
in qi la ba qə dər ki hə yat çək di yi-
niz bu fi lm də ki ki mi gö zəl idi?” 
Tə bii ki, bu cür ya naş ma dan 
son ra heç kim fi l min üs tün-

lük lə ri ni dəs tək-
lə yə bil məz-

di.

5 iyul, 1945-ci il də Bə dii Şu-
ra mü za ki rə lə ri ye kun laş dır maq 
qə ra rı na gə lir. İki gün dən son ra 
“mün sifl  ər” ye ni dən bir ara ya gə-
lir. Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya Ko-
mi tə si nin səd ri Bol şa kov S. Ey-
zenş teyn dən fi l mi tə rifl  ə mək də 
bu qə dər can fə şan lıq gös tər mə si-
nin sə bə bi ni so ru şur. S. Ey zenş-
teyn əv vəl ki fi k rin də qa lır: “Bu, 
ye ni nə fəs, bir in qi lab, bö yük bir 
uğur dur.” Bu nu dün ya ca məş-
hur “Pot yom kin” fi l mi ni çək miş 
S.Ey zenş teyn de yir di, am ma ye nə 
də sı ğor ta lan ma ğı dü şü nür dü lər. 
Bol şa kov Mər kə zi Ko mi tə nin ka ti-
bi Jda no vun və Bə dii Şu ra üzv lə-
ri nin iş ti ra kı ilə fi l mə ba xış ke çi rir. 

Jda nov da “bur jua hə yat tər zi ni 
təb liğ edən” bu fi l mi rədd edir.

Tə bii ki, Sta li nə bu ba rə də mə ru zə 
edil di. Fil mi çox bə yən miş Sta li nin 
müs bət reak si ya sı nı gö rən Jda nov 
bil di rir ki, o, fi lm haq qın da yük sək 
fi  kir də ol sa da, Bə dii Şu ra üzv lə ri bu-
na qar şı çı xıb lar. De yib lər k, ”bi zə Bö-
yük Və tən mü ha ri bə si nin qəh rə man-
la rı haq qın da fi lm gə rək dir, “Ar şın 
mal alan” isə məişət ko me di ya sı dır. 
Nəin ki Bə dii Şu ra, rəh bə rin ən ya-
xın ət ra fı be lə, ma hiy yə ti an la ya bil-
mə miş di. Qey ri-stan dart fi  kir lər irə li 
sü rən dik ta to run nə dü şün dü yü nü 
heç kəs qa baq ca dan təx min edə bil-

mir di. Bu isə so vet par ti ya xa dim-
lə ri ni və ya ra dı cı adam la rı 

daima gər gin lik də 
sax la yır dı.

Öl kə nin Bə dii Şu ra la rı nın bü-
tün üzv lə ri hi per to ni ya və şə kər li 
diabet xəs tə li yin dən əziy yət çə-
kir di. Rəh bə rin nə is tə di yi ni ne cə 
bil mək olar dı? Bu sual in san la rı 
hə yə can lan dı rır, on la rın sər bəst 
dü şün cə qa bi liy yət lə ri ni ifl  ic edir-
di. “Ar şın mal alan” fi l mi onu 
xoş bəxt edə cək qa dın uğ run da 
mü ba ri zə apa ran qəh rə ma nın car 
çək di yi azad lıq him ni idi. “Ar şın 
mal alan” pu ri tan əx la qı nı vəsf 
edən so vet fi lm lə ri ara sın da san-
ki mən gə nə də idi. Sev mək eh ti-
ra sı və se vil mək is tə yi ona qar şı 
çı xan Bə dii Şu ra üzv lə ri nin bü-
tün ma neələ ri ni dəf et di. “Ar şın 
mal alan” ilk an ti so vet fi lm idi.

San ki fi lm, SS Rİ-də de yil, azad bir 
öl kə də çə kil miş di və Şu ra üzv lə-
ri ni qəh rə man la rın azad lı ğı ilə 
hey rə tə sal mış dı. Heç kim fi lm lə 
və onun ya ra dı cı he yə ti ilə ne cə 
dav ran ma lı ol du ğu nu bil mir di. 
SS Rİ-nin ən va cib şə hər lə rin dən 
bi ri olan Ba kı öz keç mi şi ni unut-
maq is tə mir di. Bu keç mi şi se vir, 
on dan zövq alır və onu qo ru yub 
ya şa dır dı. 

Bə dii Şu ra nı hey rə tə gə ti rən 
sə bəb lər dən bi ri də akt yor la rın 
rol la rı nı ne cə zövq və hə vəs lə 
ifa et mə lə ri idi. Təc rü bə li in san-
lar mə sə lə nin nə yer də ol du ğu-
nu an la mış dı lar. Keç miş əy yam 
Ba kı dan heç ye rə get mə miş di, 
o, bu cə nub şə hə rin də çi çək lən-
mək də idi. Bu ra da keç mi şi se vən 
çox lu in san lar ya şa yır, hətt  a bü-

tün Ba kı Si bir qo xu sa be lə.

Be lə ol-
ma say dı, akt yor la-

rın oyu nu bu qə dər inan dı rı cı 
ol maz və har mo ni ya təş kil et-
məz di. Əs gər, Və li və di gər-
lə ri öz-öz lə ri ni oy na yır dı lar.

Bə dii Şu ra nı hey rə tə gə ti rən də 
elə bu sə bəb idi – yə ni Sta lin bü-
tün bun la rı dəs tək lə yir? Bəs, on-
da rep res si ya il lə ri və in san la rı 
məhv et mək nə yə gə rək idi? İn di 
isə be lə çı xır ki, o dövr də ki hə yat 
ol duq ca fi  ra van, in san la rı isə kü-
bar imiş? 

Tə səv vü rə gə tir mək be lə çə tin 
idi ki, Sta lin bü tün bun la rı bə yə-
nir. Dik ta tu ra nın mən ti qi nə gö-
rə, rəh bər fi l mi qa da ğan et mə li 
və müəl lifl  ə ri - So vet ha ki miy yə-
ti il lə rin də Azər bay can da zə rər li 
ope rett  a jan rı nın in ki şa fın da ro lu 
ol muş in san la rı Si bi rə gön dər mə-
li idi. 

Qor xu his si S.Ey zenş teyn dən 
baş qa, hər kə si bü rü müş dü. O 
bi lir di ki, hə lə 1938-ci il də, Mosk-
va da ke çi ri lən Azər bay can Mə də-
niy yə ti Gün lə rin də Sta lin “Ar şın 
mal alan” ta ma şa sı nı iz lə miş-
di. Əs gər ro lu nu Bül bül o qə dər 
mü kəm məl ifa et miş di ki, Sta lin 
emo si ya la rı nı ci lov la ya bil mə yə-
rək onu al qış la mış dı. Nü ma yən-
də he yə ti nin şə rə fi  nə təş kil edil-
miş qə bul da Üze yir Ha cı bəy li yə 
Sta lin lə Mo lo to vun ara sın da yer 
ver miş di lər. Sta lin Üze yir bə yə 
de yib: “Mən si zin pye sə hə lə Tif-
lis də olar kən bax mı şam. Ya dım-
da dır, pye sin mah nı la rı nı bü tün 
Gür cüs tan da oxu yur du lar.”

“Ar şın mal alan”a ya şıl işıq 
1938-ci il də yan dı rıl dı. Hə lə mü-
ha ri bə dən əv vəl Ba kı ki nos tu di ya-
sın da fi l min çə ki li şi ilə bağ lı ha zır-
lıq iş lə ri baş la mış dı, la kin bu ar zu 
yal nız 1943-cü il də real la şa bil di. 

Bə dii Şuranın 
məğ lu biy yə ti 

Bə dii Şu ra nı na ra hat edən, “ca-
nı na vəl və lə sa lan” sə bəb, əs lin də, 
Sta lin üçün ha va və su ki mi önəm-
li idi. Qərb də müs tə qil in san la rın 
ya şa dı ğı azad öl kə il lü zi ya sı nı 
ya rat ma ğa eh ti yac du yu lur du. 

Gu ya SS Rİ-də azad şəx siy yə tin 
for ma laş ma sı üçün mün bit şə rait 
var. Gu ya SS Rİ hit le riz mə qar-
şı nif rət bəs lə yən Av ro pa üçün 
xoş bəxt lik və işıq sa çan si murq 
qu şu dur. Am ma “Ar şın mal al-
an”dan baş qa, heç bir so vet fi l-
mi Qərb də ki ra di kal cə miy yə tin 
SS Rİ haq qın da tə səv vür lə ri ni 
də yi şə bil mə miş di. Gu ya, So vet 
İtt  i fa qı gü nəş li bir öl kə dir, o, bi zi 
hu ma niz min qə lə bə si nə və ru hən 
ye ni lən mə yə apa ra caq. Bu “yadp-
la net li fi lm”in mü ha ri bə dən son-
ra kı Av ro pa  ya bö yük tə si ri ol du, 
azad in ki şaf edən cə miy yə tin tə-
rəf da şı olan bir öl kə nin li de ri ki-
mi Sta li nin nü fu zu nu ar tır dı. 

1943-cü il də So vet or du su Av ro-
pa sər həd lə ri nə ya xın la şır, bu da 
fa şiz mə qar şı mü ba ri zə də həm-
rəy ol muş Qərb si ya sət çi lə ri ni 
na ra hat edir. 1943-45-ci il lər də iki 
nə hən gin - Sta lin lə Çör çil lin mü-
ha ri bə dən son ra kı Av ro pa ya nü-
fuz et mə uğ run da mü ba ri zə si ni 
iz lə yən Üze yir bəy Sta li nin “Hol-
li vu du ge ri də qoy maq” ifa də si ni 
doğ ru qiy mət lən dir mə yi ba ca rır. 
Av ro pa ya tə sir et mək üçün isə 
Sta li nin xa rak te ri nə uy ğun ol-
ma yan ye ni me tod tə ləb olu nur-
du. Risk bö yük ol sa da, özü nü 
doğ rult muş du. “Ar şın mal alan” 
SSRİ-nin ca zi bə dar ob ra zı nı ya-
ra da bil miş di. Nə ti cə də gö zəl bir 
mən zə rə ya ran mış dı. Yə ni, so vet 
rəh bər li yi həs sas lıq gös tə rə rək, 
“Ar şın mal alan” ki mi fi lm lər lə 
Av ro pa də yər lə ri ni özün də əks 
et di rən azad in san la rın özü nüifa-
də for ma sı nı dəs tək lə yir.

1946-cı il də, “Ar şın mal alan” 
fi l mi nin təq di met mə mə ra si min-
dən son ra Üze yir Ha cı bəy li, Rza 
Təh ma sib, Ley la Bə dir bəy li, Ələk-
bər Hü seyn za də, Mü nəv vər Kə-
lən tər li, Rə şid Beh bu dov və Lüt-
fə li Ab dul la yev Sta lin mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lür lər. L.Ab dul la ye vin 
si ya hı ya sa lın ma sı nı Sta lin özü 
tap şır mış dı. Üze yir Ha cı bəy li isə 
ikin ci də fə Döv lət Mü ka fa tı ilə 
təl tif edi lir.

“Ar şın mal alan”ın çə kil mə si ilə 
1945-ci il dən son ra kı so vet fi lm sə-
na ye si nin st ra te gi ya sı müəy yən 
edil di. Film mü ha ri bə dən bəhs edən 
lent lə rin əl də edə bil mə di yi uğu-
ra yol aç dı. Fil min qəh rə ma nı öz 
məq sə di uğ run da cə miy yə tə qar şı 
mü qa vi mət gös tə rir, onu ar xa sın ca 
apa rır dı. 

“Ar şın mal alan”ın uğu ru 
həm də on da idi ki, o, məişət 
zə mi nin də qə lə bə qa zan dı.

Ta  m a  ş a  ç ı -
ya heç bir mü ha ri bə, 

zo ra kı lıq, qor xu his si aşı lan-
ma dan, heç bir hər bi is tis mar, 
tə ca vüz ol ma dan qəh rə ma nın 
cə miy yət də ne cə qa lib ol ma sı 
nü ma yiş et di ril di. Bu isə o de-
mək idi ki, tək cə o de yil, si zin 
hər bi ri niz qəh rə man sı nız. Bu nu 
hət ta Və li və Tel li nin par laq ifa-
sın da da əya ni şə kil də gör mək 
müm kün idi.

(Davamı gələn sayımızda)
Tərcümə edən: FEYZİYYƏ

Şirin MANAFOV

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

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

barədə Stalinin göstərişi

Tə bii ki, bu cür ya naş ma dan 
son ra heç kim fi l min üs tün-

lük lə ri ni dəs tək-
lə yə bil məz-

di.

mal alan” isə məişət ko me di ya sı dır. 
Nəin ki Bə dii Şu ra, rəh bə rin ən ya-
xın ət ra fı be lə, ma hiy yə ti an la ya bil-
mə miş di. Qey ri-stan dart fi  kir lər irə li 
sü rən dik ta to run nə dü şün dü yü nü 
heç kəs qa baq ca dan təx min edə bil-

mir di. Bu isə so vet par ti ya xa dim-
lə ri ni və ya ra dı cı adam la rı 

daima gər gin lik də 
sax la yır dı.

ya şa dır dı. 
Bə dii Şu ra nı hey rə tə gə ti rən 

sə bəb lər dən bi ri də akt yor la rın 
rol la rı nı ne cə zövq və hə vəs lə 
ifa et mə lə ri idi. Təc rü bə li in san-
lar mə sə lə nin nə yer də ol du ğu-
nu an la mış dı lar. Keç miş əy yam 
Ba kı dan heç ye rə get mə miş di, 
o, bu cə nub şə hə rin də çi çək lən-
mək də idi. Bu ra da keç mi şi se vən 
çox lu in san lar ya şa yır, hətt  a bü-

tün Ba kı Si bir qo xu sa be lə.

Be lə ol-
ma say dı, akt yor la-

rın oyu nu bu qə dər inan dı rı cı 
ol maz və har mo ni ya təş kil et-
məz di. Əs gər, Və li və di gər-
lə ri öz-öz lə ri ni oy na yır dı lar.

də he yə ti nin şə rə fi  nə təş kil edil-
miş qə bul da Üze yir Ha cı bəy li yə 
Sta lin lə Mo lo to vun ara sın da yer 
ver miş di lər. Sta lin Üze yir bə yə 
de yib: “Mən si zin pye sə hə lə Tif-
lis də olar kən bax mı şam. Ya dım-
da dır, pye sin mah nı la rı nı bü tün 
Gür cüs tan da oxu yur du lar.”

“Ar şın mal alan”a ya şıl işıq 
1938-ci il də yan dı rıl dı. Hə lə mü-
ha ri bə dən əv vəl Ba kı ki nos tu di ya-
sın da fi l min çə ki li şi ilə bağ lı ha zır-
lıq iş lə ri baş la mış dı, la kin bu ar zu 
yal nız 1943-cü il də real la şa bil di. 

Bə dii Şuranın 
məğ lu biy yə ti 

Bə dii Şu ra nı na ra hat edən, “ca-
nı na vəl və lə sa lan” sə bəb, əs lin də, 
Sta lin üçün ha va və su ki mi önəm-
li idi. Qərb də müs tə qil in san la rın 
ya şa dı ğı azad öl kə il lü zi ya sı nı 
ya rat ma ğa eh ti yac du yu lur du. 

ikin ci də fə Döv lət Mü ka fa tı ilə 
təl tif edi lir.

“Ar şın mal alan”ın çə kil mə si ilə 
1945-ci il dən son ra kı so vet fi lm sə-
na ye si nin st ra te gi ya sı müəy yən 
edil di. Film mü ha ri bə dən bəhs edən 
lent lə rin əl də edə bil mə di yi uğu-
ra yol aç dı. Fil min qəh rə ma nı öz 
məq sə di uğ run da cə miy yə tə qar şı 
mü qa vi mət gös tə rir, onu ar xa sın ca 
apa rır dı. 

“Ar şın mal alan”ın uğu ru 
həm də on da idi ki, o, məişət 
zə mi nin də qə lə bə qa zan dı.

Ta  m a  ş a  ç ı -
ya heç bir mü ha ri bə, 

zo ra kı lıq, qor xu his si aşı lan-
ma dan, heç bir hər bi is tis mar, 
tə ca vüz ol ma dan qəh rə ma nın 
cə miy yət də ne cə qa lib ol ma sı 
nü ma yiş et di ril di. Bu isə o de-
mək idi ki, tək cə o de yil, si zin 
hər bi ri niz qəh rə man sı nız. Bu nu 
hət ta Və li və Tel li nin par laq ifa-
sın da da əya ni şə kil də gör mək 
müm kün idi.

(Davamı gələn sayımızda)
Tərcümə edən: FEYZİYYƏ



O, ba şın da qı zıl tac, ayaq la rın-
da bü rünc sən dəl lər, əlin də Del fi  
çə lən gi dağ la rı do la şır, tan rı la rın 
şöh rə ti ni qa zan maq is tə yir di. 
Qə dim yu nan fi  lo sof və şairi, 
si ya sət çi si və hə ki mi Ak ra-
qant şə hə rin də ana dan olub, 
əgər rə va yət lə rə inan saq, 
Et na vul ka nı nın kra te rin də 
ölən Em pe dok lun (era mız-
dan əv vəl 484-424-cü il lər) za hi ri 
ob ra zı be lə idi.

Mə lum dur ki, Em pe dokl özü nün iki bö-
yük fəl sə fi  əsə ri ni şeir lə ya zıb: “Tə miz lən-
mə” və “Tə biət haq qın da”. O dü şü nür dü ki, 
alə min əsa sın da dörd əsas ün sür, dörd 
sti xi ya du rur və on la rın hər bi ri ali min 
tə səv vü rün də yu nan tan rı la rı pan teonu-
nun müəy yən si ma la rı na uy ğun gə lir di: 
alov - Zevs, ha va - He ra, tor paq - Aid, 
su - Nes ti da. Bu ün sür lər öz-öz lü yün-
də pas siv dir lər - dün ya da hər şey ona 
gö rə ya ra nıb ki, bu sti xi ya la rı qa rış-
dı rıb ayı ran iki qüv və var. Bu qüv-
və lər - mə həb bət və düş mən çi lik 
- dualis tik, yə ni iki qütb lü dün ya 
ya ra dır. Mə həb bət ey ni mən şə dən 
olan la rı ayı rır və müx tə lif mən-
şə dən olan la rı bir ləş di rir. Em pe-
dok lun fi k ri nə gö rə, mə həb bət 
va hid, har mo nik dün ya nın ya-
ran ma sı na xid mət edir, düş mən-
çi lik isə ək si nə, bir-bi riy lə bağ lı lı ğı ol-
ma yan sti xi ya la rın da ğıl ma sı na can atır. 

Em pe dokl Kos mo sun dörd pil lə li, sik lik, 
döv ri in ki şa fı üz rə çox ma raq lı bir kon-
sep si ya sı nı ilk tək lif edən lər dən dir. Bi-
rin ci mər hə lə də dün ya da mə həb bə tin ha-
ki miy yə ti dir və dün ya qə ri bə bir bir li yin 
– sfay ro sun tə cəs sü mü dür. İkin ci mər hə-
lə də dün ya ya düş mən çi lik so xu lur və il kin 
bir lik dən ay rı-ay rı ele ment lər qo pur – bu 
mər hə lə nis bi bir lik və nis bi da ğı nıq lıq 
mər hə lə si dir ki, or da dün ya hə lə ki fa yət 
qə dər mü tə na sib və sa bit dir. Üçün cü mər-
hə lə də düş mən çi li yin ha ki miy yə ti bər qə rar 
olur, mü va zi nət po zu lur, dün ya ay rı-ay rı 
sti xi ya la ra par ça la nır. Dör dün cü mər hə lə-
də dün ya ye nə mə həb bə tin qoy nu na dö nür 
və hər şey ye nə mü va zi nə tə, bir li yə sa rı hə-
rə kə tə baş la yır.

Em pe dokl elə he sab edir di ki, adam lar 
dün ya nı öz lə ri nin tə bii his siy yat la rı va si-
tə siy lə dərk edir lər və bu prin sip bən zər-
lik lər yo luy la id rak dır. Mə sə lən, o, gör-
mə nin tə biəti ni be lə izah edir di: “Gö zün 
iç qis mi od dan iba rət dir, onu əha tə edən-
lər sə tor paq və ha va dan. Od öz his sə cik-
lə ri nin na zik li yi nə gö rə fə nər lər də ki işıq 
ki mi on lar dan ke çə bi lir. Odun və su yun 
mə sa mə lə ri növ bə ilə yer lə şir və odun mə-
sa mə lə ri bə yaz, su yun mə sa-
mə lə ri qa ra rən gi se çir, çün-
ki bi ri nə bir rəng, di gə ri nə 
baş qa rəng uy ğun gə lir”.

Baş qa söz lə de sək, biz öz his siy yat la rı mız-
la yal nız bi zim his siy yat or qan la rı mı zın 
qu ru lu şu və tə biət üçün tə bii olan şey lə ri 
hiss edə bi lə rik. 

Yu na nıs tan da Em pe dok lu mö cü zə lər edə 
bi lən bir şəxs ki mi ta nı yır dı lar. Bir də fə həd-
din dən ar tıq güc lü kü lək lər əha li ni bü tün 
məh su lun məh vi təh lü kə si nə mə ruz qo-
yan da o, zə mi nin sər həd lə rin də üzə rin dən 
hey van də ri si asıl mış xü su si pa ya la rın san-
cıl ma sı nı tap şı rır, kü lək kə sir və ca maat Em-
pe dok la “kü lək lə ri ram edən” adı ve rir.

Baş qa vaxt şə hər lər dən bi rin də çay su-
yu nun kir lən mə sin dən epi de mi ya baş la nır. 
Em pe dokl hə min ça ya baş qa ça yın su yu nun 
qa tıl ma sı üçün ka nal qaz ma ğı töv si yə edir. 
Su tə miz lə nir, epi de mi ya zəifl  ə yir və bun-
dan son ra ona “bö yük tə bib” adı ve rir lər.

Daş dan göy qüb bə si
Bir də fə Anak sa qor dan (era mız dan əv vəl 

500-428-ci il lər) so ru şur lar ki, dün ya ya ni yə 
gə lib sən? “Gü nə şi, Ayı və göy lə ri mü şa hi də 
et mək üçün” – de yə həm və tən lə ri nin “Ağıl 
dər ya sı” ad lan dır dıq la rı fi  lo sof ca vab ve rir.

Anak sa qor Kla zo me nı şə hə rin də var lı və ta-
nın mış bir ailə də dün ya ya göz açıb və müasir-
lə ri nin yaz dı ğı na gö rə hə mi şə öz xe yir xah lı ğı 
ilə fərq lə nib. Ona gö rə də bir də fə qo hum la rı 
onu ailə sər və ti ni qo ru ma maq da qı na yan-

da fi  lo sof be lə ca-
vab ve rir: “Bə kə 
elə özü nüz qa-
la sı nız bu nun 
qey di nə?” Və 

bu nun ar dın-
ca özü nə məx sus 

olan bü tün əm la-
kı on la ra 

ve rir. 

Baş qa bir vaxt onu və tən pər vər ol ma maq da 
itt  i ham edir lər. Anak sa qor be lə ca vab ve rir: 
“Səh vi niz var, mən və tə ni mi çox se vi rəm”, 
de yə rək göy lə rə işa rə edir. 

Bir də fə ne cə olur sa, Anak sa qor sə ma 
da şı nın (me teorun) yer üzü nə dü şə cə yi ni 
qa baq ca dan xə bər ve rir. Daş hə qi qə tən dü-
şən də isə fi  lo sof söy lə yir ki, bü tün göy üzü 
daş dan dır və onun yal nız sü rət lə fır lan ma-
sı bu daş la rın ye rə tö kül mə si nə im kan ver-
mir. Bu sü rət zəifl  ə sə, bü tün göy ye rə uça-
caq. Gü nə şə ilk də fə “ta mam alov dan iba rət 
nə həng daş” de yən də Anak sa qor olub. Bu 
id diası na gö rə Afi  na sa kin lə ri onu tan rı la-
ra say maz mü na si bət bəs lə di yi itt  i ha mıy la 
məh kə mə yə ve rir lər. Hə min məh kə mə ba-
rə də bi zə bir ne çə ver si ya gə lib çı xıb.

Bu ver si ya lar dan bi rin də de yi lir ki, Anak-
sa qo ru cə ri mə və sür gün edib lər. Di gə rin də 
söy lə yir lər ki, o vaxt fi  lo sof şə hər də ol ma-
dı ğın dan onun oğ lan la rı nı edam edib lər. Fi-
lo so fun özü bun dan xə bər tu tan da be lə de-
yib: “Bu nun nə mə na sı var? On suz da bi zim 
ölüm hök mü mü zü tə biət çox dan ver miş-
di...” Üçün cü ver si ya ya əsa sən, Anak sa qo-
ru edam dan yal nız bö yük sər kər də Pe rik lin 
onun mü da fi əsin də dur ma sı xi las edib. Pe-
rikl üzü nü xal qa tu ta raq so ru şub ki, mə nim 
hə ya tım hər han sı bir qı naq üçün əsas ve rir-
mi? Ca maat “yox” – de yə səs lə nən də Pe rikl 
əla və edib: “Mən onun tə lə bə si yəm. Odur 
ki, böh tan la ra ina nıb ali mi edam et mə yin, 
mə nə qu laq asın, onu bu ra xın”.  Son ra lar 
kim sə Anak sa qo ra afi  na lı lar dan ay rı düş-
mə si ilə əla qə dar tə səl li ver mək is tə yən də, 
fi  lo sof de yir di: “Mən afi  na lı lar dan yox, on-
lar mən dən məh rum olub lar”.

Anak sa qo run fəl sə fi  gö rüş lə ri nin əsa sı-
nı Kaina tın qu ru lu şu nun əsas prin si pi olan 
Zə ka ba rə də tə lim təş kil edir di. Bu Zə ka 
(nus) “tə miz və qa tı şıq sız dır”, bü tün qa lan 
əş ya lar da əş ya la rın to xu mu (qo meome ri ya) 
ki mi həm cins his sə cik lər şək lin də möv cud-

dur. Zə ka aləm də hər şe yi qay da ya sa lır, 
bü tün əş ya lar dan ke çə bi lir. Əş ya lar isə 

bir-bi riy lə bir lə şib-da ğı la bi lir. Bu isə 
bi zim qar şı mız da ya ya ran ma, ya 

da məh vol ma, da ğıl ma ki mi tə-
za hür edir. Be lə lik lə, Anak-

sa qor ilk ola raq alə mi ida rə 
edən va hid və ak tiv il kin 
baş lan ğıc dan söz açıb. Fi-
lo so fun fi k rin cə, aləm də 
baş ve rən bü tün pro ses lə ri 
ida rə edən də məhz odur. 

Zə ka nın qey ri-mad di subs-
tan si ya ol ma sı na bax ma ya-

raq, o, mad di şey lə ri ida rə edir, 
on la rı bir-bi riy lə qar şı lıq lı əla-
qə yə sövq edir.

Anak sa qor öz id rak prin si pi ni 
qə bul et miş di – bən zə mə yin va si-

tə siy lə bən zər siz lik lə rin dər ki prin si-
pi ni. O de yir di ki, biz yal nız bu hal da 

əş ya la rı bir-bi rin dən se çə bi lə rik, çün ki 
bən zər lər hə mi şə bir-bi ri nə qa rı şır. “Biz 

is ti va si tə siy lə so yu ğu, duz lu va si tə siy lə 
şi ti, turş va si tə siy lə şi ri ni ayı rı rıq”. La kin 
fi  lo sof his siy yat va si tə siy lə dər ket mə yə o 
qə dər də inan mır dı – id ra kın son ins tan si-
ya sı in san şüuru dur və Anak sa qo run fi k-
rin cə, o da kos mik Zə ka ya bən zər bir şey-
dir. Mə sə lən, Anak sa qor qa rın ağ ol ma sı nı 

qə bul et mir di, çün ki “qar, su yun 
çök müş for ma sı dır, su isə qa ra olur 

de yə, on da qar da qa ra ol ma lı-
dır”.

Anak sa qor in sa na da 
ma raq lı bir tə rif ver-
miş di: “İn san bü tün 
hey van la rın ən şüur-

lu su dur, çün ki əl lə ri var”. 
Aris to tel onun bu de yi mi 

ilə bağ lı ki na yə ilə be-
lə söy lə miş di ki, 

fi  lo sof gə rək be-
lə de yəy di: “İn-
san bü tün qa lan 
can lı lar dan da-
ha şüur lu ol du-
ğu na gö rə ona 
əl də ve ri lib”.
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O, ba şın da qı zıl tac, ayaq la rın-

rin ci mər hə lə də dün ya da mə həb bə tin ha-
ki miy yə ti dir və dün ya qə ri bə bir bir li yin 
– sfay ro sun tə cəs sü mü dür. İkin ci mər hə-
lə də dün ya ya düş mən çi lik so xu lur və il kin 
bir lik dən ay rı-ay rı ele ment lər qo pur – bu 
mər hə lə nis bi bir lik və nis bi da ğı nıq lıq 
mər hə lə si dir ki, or da dün ya hə lə ki fa yət 

hə lə də düş mən çi li yin ha ki miy yə ti bər qə rar 
olur, mü va zi nət po zu lur, dün ya ay rı-ay rı 

və hər şey ye nə mü va zi nə tə, bir li yə sa rı hə-
rə kə tə baş la yır.

tə siy lə dərk edir lər və bu prin sip bən zər-
lik lər yo luy la id rak dır. Mə sə lən, o, gör-
mə nin tə biəti ni be lə izah edir di: “Gö zün 
iç qis mi od dan iba rət dir, onu əha tə edən-
lər sə tor paq və ha va dan. Od öz his sə cik-
lə ri nin na zik li yi nə gö rə fə nər lər də ki işıq 
ki mi on lar dan ke çə bi lir. Odun və su yun 
mə sa mə lə ri növ bə ilə yer lə şir və odun mə-

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

sa mə lə ri bə yaz, su yun mə sa- ilə fərq lə nib. Ona gö rə də bir də fə qo hum la rı rikl üzü nü xal qa tu ta raq so ru şub ki, mə nim 
hə ya tım hər han sı bir qı naq üçün əsas ve rir-
mi? Ca maat “yox” – de yə səs lə nən də Pe rikl 
əla və edib: “Mən onun tə lə bə si yəm. Odur 
ki, böh tan la ra ina nıb ali mi edam et mə yin, 
mə nə qu laq asın, onu bu ra xın”.  Son ra lar 
kim sə Anak sa qo ra afi  na lı lar dan ay rı düş-
mə si ilə əla qə dar tə səl li ver mək is tə yən də, 
fi  lo sof de yir di: “Mən afi  na lı lar dan yox, on-
lar mən dən məh rum olub lar”.

Anak sa qo run fəl sə fi  gö rüş lə ri nin əsa sı-
nı Kaina tın qu ru lu şu nun əsas prin si pi olan 
Zə ka ba rə də tə lim təş kil edir di. Bu Zə ka 
(nus) “tə miz və qa tı şıq sız dır”, bü tün qa lan 
əş ya lar da əş ya la rın to xu mu (qo meome ri ya) 
ki mi həm cins his sə cik lər şək lin də möv cud-

dur. Zə ka aləm də hər şe yi qay da ya sa lır, 
bü tün əş ya lar dan ke çə bi lir. Əş ya lar isə 

bir-bi riy lə bir lə şib-da ğı la bi lir. Bu isə 
bi zim qar şı mız da ya ya ran ma, ya 

da məh vol ma, da ğıl ma ki mi tə-
za hür edir. Be lə lik lə, Anak-

sa qor ilk ola raq alə mi ida rə 
edən va hid və ak tiv il kin 
baş lan ğıc dan söz açıb. Fi-
lo so fun fi k rin cə, aləm də 
baş ve rən bü tün pro ses lə ri 
ida rə edən də məhz odur. 

Zə ka nın qey ri-mad di subs-
tan si ya ol ma sı na bax ma ya-

raq, o, mad di şey lə ri ida rə edir, 
on la rı bir-bi riy lə qar şı lıq lı əla-
qə yə sövq edir.

Anak sa qor öz id rak prin si pi ni 
qə bul et miş di – bən zə mə yin va si-

tə siy lə bən zər siz lik lə rin dər ki prin si-
pi ni. O de yir di ki, biz yal nız bu hal da 

əş ya la rı bir-bi rin dən se çə bi lə rik, çün ki 
bən zər lər hə mi şə bir-bi ri nə qa rı şır. “Biz 

is ti va si tə siy lə so yu ğu, duz lu va si tə siy lə 
şi ti, turş va si tə siy lə şi ri ni ayı rı rıq”. La kin 
fi  lo sof his siy yat va si tə siy lə dər ket mə yə o 
qə dər də inan mır dı – id ra kın son ins tan si-
ya sı in san şüuru dur və Anak sa qo run fi k-
rin cə, o da kos mik Zə ka ya bən zər bir şey-
dir. Mə sə lən, Anak sa qor qa rın ağ ol ma sı nı 

qə bul et mir di, çün ki “qar, su yun 
çök müş for ma sı dır, su isə qa ra olur 

de yə, on da qar da qa ra ol ma lı-

Anak sa qor in sa na da 

O, ba şın da qı zıl tac, ayaq la rın-
da bü rünc sən dəl lər, əlin də Del fi  
çə lən gi dağ la rı do la şır, tan rı la rın 
şöh rə ti ni qa zan maq is tə yir di. 
Qə dim yu nan fi  lo sof və şairi, 
si ya sət çi si və hə ki mi Ak ra-
qant şə hə rin də ana dan olub, 
əgər rə va yət lə rə inan saq, 
Et na vul ka nı nın kra te rin də 
ölən Em pe dok lun (era mız-
dan əv vəl 484-424-cü il lər) za hi ri 

Mə lum dur ki, Em pe dokl özü nün iki bö-
yük fəl sə fi  əsə ri ni şeir lə ya zıb: “Tə miz lən-
mə” və “Tə biət haq qın da”. O dü şü nür dü ki, 
alə min əsa sın da dörd əsas ün sür, dörd 
sti xi ya du rur və on la rın hər bi ri ali min 
tə səv vü rün də yu nan tan rı la rı pan teonu-
nun müəy yən si ma la rı na uy ğun gə lir di: 
alov - Zevs, ha va - He ra, tor paq - Aid, 
su - Nes ti da. Bu ün sür lər öz-öz lü yün-
də pas siv dir lər - dün ya da hər şey ona 
gö rə ya ra nıb ki, bu sti xi ya la rı qa rış-
dı rıb ayı ran iki qüv və var. Bu qüv-
və lər - mə həb bət və düş mən çi lik 
- dualis tik, yə ni iki qütb lü dün ya 
ya ra dır. Mə həb bət ey ni mən şə dən 
olan la rı ayı rır və müx tə lif mən-
şə dən olan la rı bir ləş di rir. Em pe-
dok lun fi k ri nə gö rə, mə həb bət 
va hid, har mo nik dün ya nın ya-
ran ma sı na xid mət edir, düş mən-
çi lik isə ək si nə, bir-bi riy lə bağ lı lı ğı ol-
ma yan sti xi ya la rın da ğıl ma sı na can atır. 

ma raq lı bir tə rif ver-
miş di: “İn san bü tün 
hey van la rın ən şüur-

lu su dur, çün ki əl lə ri var”. 
Aris to tel onun bu de yi mi 

ilə bağ lı ki na yə ilə be-
lə söy lə miş di ki, 

fi  lo sof gə rək be-
lə de yəy di: “İn-
san bü tün qa lan 
can lı lar dan da-
ha şüur lu ol du-
ğu na gö rə ona 
əl də ve ri lib”.

O, ba şın da qı zıl tac, ayaq la rın-

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-

“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-

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-
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O, ba şın da qı zıl tac, ayaq la rın-
da bü rünc sən dəl lər, əlin də Del fi  
çə lən gi dağ la rı do la şır, tan rı la rın 
şöh rə ti ni qa zan maq is tə yir di. 
Qə dim yu nan fi  lo sof və şairi, 
si ya sət çi si və hə ki mi Ak ra-
qant şə hə rin də ana dan olub, 

dan əv vəl 484-424-cü il lər) za hi ri 

Mə lum dur ki, Em pe dokl özü nün iki bö-
yük fəl sə fi  əsə ri ni şeir lə ya zıb: “Tə miz lən-
mə” və “Tə biət haq qın da”. O dü şü nür dü ki, 
alə min əsa sın da dörd əsas ün sür, dörd 
sti xi ya du rur və on la rın hər bi ri ali min 
tə səv vü rün də yu nan tan rı la rı pan teonu-
nun müəy yən si ma la rı na uy ğun gə lir di: 
alov - Zevs, ha va - He ra, tor paq - Aid, 
su - Nes ti da. Bu ün sür lər öz-öz lü yün-
də pas siv dir lər - dün ya da hər şey ona 
gö rə ya ra nıb ki, bu sti xi ya la rı qa rış-
dı rıb ayı ran iki qüv və var. Bu qüv-
və lər - mə həb bət və düş mən çi lik 
- dualis tik, yə ni iki qütb lü dün ya 
ya ra dır. Mə həb bət ey ni mən şə dən 
olan la rı ayı rır və müx tə lif mən-
şə dən olan la rı bir ləş di rir. Em pe-
dok lun fi k ri nə gö rə, mə həb bət 
va hid, har mo nik dün ya nın ya-
ran ma sı na xid mət edir, düş mən-
çi lik isə ək si nə, bir-bi riy lə bağ lı lı ğı ol-
ma yan sti xi ya la rın da ğıl ma sı na can atır. 

sa mə lə ri bə yaz, su yun mə sa-
mə lə ri qa ra rən gi se çir, çün-
ki bi ri nə bir rəng, di gə ri nə 
baş qa rəng uy ğun gə lir”.

ilə fərq lə nib. Ona gö rə də bir də fə qo hum la rı 
onu ailə sər və ti ni qo ru ma maq da qı na yan-

da fi  lo sof be lə ca-
vab ve rir: “Bə kə 
elə özü nüz qa-
la sı nız bu nun 
qey di nə?” Və 

bu nun ar dın-
ca özü nə məx sus 

olan bü tün əm la-
kı on la ra 

ve rir. 

rikl üzü nü xal qa tu ta raq so ru şub ki, mə nim 
hə ya tım hər han sı bir qı naq üçün əsas ve rir-
mi? Ca maat “yox” – de yə səs lə nən də Pe rikl 
əla və edib: “Mən onun tə lə bə si yəm. Odur 
ki, böh tan la ra ina nıb ali mi edam et mə yin, 
mə nə qu laq asın, onu bu ra xın”.  Son ra lar 
kim sə Anak sa qo ra afi  na lı lar dan ay rı düş-
mə si ilə əla qə dar tə səl li ver mək is tə yən də, 
fi  lo sof de yir di: “Mən afi  na lı lar dan yox, on-
lar mən dən məh rum olub lar”.

Anak sa qo run fəl sə fi  gö rüş lə ri nin əsa sı-
nı Kaina tın qu ru lu şu nun əsas prin si pi olan 
Zə ka ba rə də tə lim təş kil edir di. Bu Zə ka 
(nus) “tə miz və qa tı şıq sız dır”, bü tün qa lan 
əş ya lar da əş ya la rın to xu mu (qo meome ri ya) 
ki mi həm cins his sə cik lər şək lin də möv cud-

dur. Zə ka aləm də hər şe yi qay da ya sa lır, 
bü tün əş ya lar dan ke çə bi lir. Əş ya lar isə 

bir-bi riy lə bir lə şib-da ğı la bi lir. Bu isə 
bi zim qar şı mız da ya ya ran ma, ya 

da məh vol ma, da ğıl ma ki mi tə-
za hür edir. Be lə lik lə, Anak-

sa qor ilk ola raq alə mi ida rə 
edən va hid və ak tiv il kin 
baş lan ğıc dan söz açıb. Fi-
lo so fun fi k rin cə, aləm də 
baş ve rən bü tün pro ses lə ri 
ida rə edən də məhz odur. 

Zə ka nın qey ri-mad di subs-
tan si ya ol ma sı na bax ma ya-

raq, o, mad di şey lə ri ida rə edir, 
on la rı bir-bi riy lə qar şı lıq lı əla-
qə yə sövq edir.

Anak sa qor öz id rak prin si pi ni 
qə bul et miş di – bən zə mə yin va si-

tə siy lə bən zər siz lik lə rin dər ki prin si-
pi ni. O de yir di ki, biz yal nız bu hal da 

əş ya la rı bir-bi rin dən se çə bi lə rik, çün ki 
bən zər lər hə mi şə bir-bi ri nə qa rı şır. “Biz 

is ti va si tə siy lə so yu ğu, duz lu va si tə siy lə 
şi ti, turş va si tə siy lə şi ri ni ayı rı rıq”. La kin 
fi  lo sof his siy yat va si tə siy lə dər ket mə yə o 
qə dər də inan mır dı – id ra kın son ins tan si-
ya sı in san şüuru dur və Anak sa qo run fi k-
rin cə, o da kos mik Zə ka ya bən zər bir şey-
dir. Mə sə lən, Anak sa qor qa rın ağ ol ma sı nı 

qə bul et mir di, çün ki “qar, su yun 
çök müş for ma sı dır, su isə qa ra olur 

de yə, on da qar da qa ra ol ma lı-
dır”.

Anak sa qor in sa na da 
ma raq lı bir tə rif ver-
miş di: “İn san bü tün 
hey van la rın ən şüur-

lu su dur, çün ki əl lə ri var”. 
Aris to tel onun bu de yi mi 

ilə bağ lı ki na yə ilə be-
lə söy lə miş di ki, 

O, ba şın da qı zıl tac, ayaq la rın-

mə lə ri qa ra rən gi se çir, çün-
ki bi ri nə bir rəng, di gə ri nə 
baş qa rəng uy ğun gə lir”.

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-

“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-

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-
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Mən Bəx ti yar Va hab za də nin ya ra dı cı-
lı ğı ilə ümu mi şə kil də hə lə tə lə bə lik il-
lə rim dən ta nı şam. XX yü zil də yu xa rı da 
ad la rı nı çək di yim ədə bi-ic ti mai fi  kir da-
hi lə ri var. An caq Bəx ti yar Va hab za də nin 
bö yük lü yü on da dır ki, o, ya ra dı cı lı ğı nın 
həcm və ide ya-bə dii xü su siy yət lə ri nə, 
fi k rin ifa də tər zi nə gö rə mə nə vi müəl-
lim lə ri ni qa baq la ya bi lib. Şairin ya ra-
dı cı lı ğı ilə ta nış lıq sü but edir ki, XX əsr 
ədə biy ya tı mız da B. Va hab za də ki mi bir-
bi ri nə bən zər siz olan 70 şeir lər ki ta bı, 11 
pub li sis tik ki tab, 20 bit kin poema ya zan 
ikin ci bir sə nət kar yox dur. Elə bu ra da 
aşa ğı da kı müd rik ifa də ya da dü şür ki, 
əsl şa gird o şa gird dir ki, öz müəl li mi ni 
üs tə lə yə bil sin. B. Va hab za də öz fər di 
ya ra dı cı lıq ma ne ra sı ilə də sə ləf və çağ-
daş la rın dan fərq lə nir. Be lə ki, o, XX əs rin 
az- az şa ir dir ki, onun şeir lə rin dən sax ta 
neft, pam bıq, qüd rət li so vet ada mı qo xu-
su gəl mir. Onun əsər lə ri nin əsas möv zu-
su nu və tən, dil, mil lət, onun keç mi şi, bu 
gü nü və gə lə cə yi təş kil edir.

Bəl li dir ki, ədə biy ya tı mız da Mir zə Fə tə-
li Axund za də, Mir zə Cə lil, Hü seyn Ca vid 
və Sə məd Vur ğun la baş la nan Azər bay-
can çı lıq, is tiq lal çı lıq yo lu, XX əs rin 60-cı 
il lə rin də si ya si are na da umum mil li li der 
Hey dər Əli yev və poezi ya da Bəx ti yar Va-
hab za də tə rə fi n dən da ha da ge niş lən di-
ril di. Bu, şairin ədə biy ya tı mız da kı ye ri ni 
və ro lu nu gös tə rən ən mü hüm xü su siy yət 
idi.

B.Va hab za də ya ra dı cı lı ğı na bu fər di 
ya ra dı cı lıq xü su siy yət lə ri ni gə ti rən onun 
poezi ya sı nın kə dər not la rı ol muş du. Vax-
ti lə mü sa hi bə lə ri nin bi rin də şairə ün van-
lan mış: “Bəx ti yar müəl lim, ya ra dı cı lı ğı nı-
zın apa rı cı qüv və si nə dir: se vinc, ya xud 
kə dər?” sualı na, şair: “kə dər - de yə ca vab 
ve rə rək:

Dün ya nı an la yan qə mi ni çək di,
An la ya bil mə yən də mi ni çək di.” de miş di.
Bu da tə bii idi. Çün ki şair ədə biy ya ta 

pa rıl tı lı tufl  i ilə de yil, öz mə nə vi müəl li mi 
Sə məd Vur ğun ki mi cı rıq qa loş la gəl miş-
di. Bö yük şairin el mi tər cü me yi-ha lı ilə ta-
nış olan lar bi lir ki, o, hə lə uşaq lıq il lə rin də 
hə ya tın acı sı nı dad mış dı. Haq sız ye rə dö-
yü lüb təh qir edil miş di, haq qı tap dan mış-
dı. Hə yat şairə qar şı o də rə cə də aman sız 
ol muş du ki, doğ ma ana sı na nə nə, ata sı-
na ba ba de mə yə məc bur ol muş du. La kin 
hər za man va li deyn mə həb bə ti, qay ğı sı 
ilə əha tə olun muş du. Ata sı Mah mud ağa 
ata-ba ba sın dan qa lan kö mür çü lük pe şə si 
ilə ailə si ni bir qar nı ac, bir qar nı tox do-
lan dır mış dı. La kin şair gən ci yin dən ahıl-
lı ğı na dək ya ra dı cı lı ğı nın dərd, kə dər yü-
kü nün məh və ri ni cə miy yət də ax tar mış dı. 
Bu na gö rə də onun kə də ri fər di de yil, ic ti-
mai məz mun da şı yır. Şair bu mü na si bət lə 
şeir lə ri nin bi rin də ya zır:

Mən dərd dən qa çan da yol da iz qa lır,
Alov köz dən qa çır, kö zə dərd olur.
Mən dərd dən qa çan da dərd yal qız qa lır,
Bu da mə nim üçün tə zə dərd olur.
Top lum da baş ve rən ne qa tiv hal lar, 

mil li hiss lər dən məh rum ol maq, atıl mış-
la rın, özü mü zü kə sən qı lınc la rın dər di 
şairi üzür, kə dər lən di rir.

Bəx ti yar Va hab za də nə yaz mış sa, ya rat-
mış sa, ürək lə ya zıb-ya rat mış dır. Bir də fə 
şairin şeir ki ta bı nı oxu muş tən qid çi lər dən 
bi ri “ürək” kəl mə si ni həd din dən ar tıq iş-
lət mə si ni şairə irad tu tar kən şair “tən qid-
çi”yə de miş di: “Siz bil mir si niz ki, mən 
şeir lə ri mi ürək lə ya zı ram. Ona gö rə bu 
qə dər ürək sö zü nə rast gə lir si niz”.

Bil di yi miz ki mi, ana di li nə mü na si bət, mə-
həb bət hiss lə ri XX əs rin bü tün sə nət kar la rı nın 
ya ra dı cı lı ğın da var. Bu hiss lər B.Va hab za-
də nin ya ra dı cı lı ğın da da ha də rin və ül vi dir. 

Şairin “Ana di li” 
şeiri ha mı nın dil-
lər əz bə ri dir. Şeirin 
ya ran ma ta ri xi bö-
yük ma raq kəsb 

edir: Bir gün şair 
Mosk va şə hə rin də 

özü nə ya xın və doğ ma 
olan azər bay can lı zi ya lı 
dost la rı nın qo na ğı olur. 
Dost la rı nın mil li dil dən 
uzaq la şıb yad dil də 
da nış ma sı, sa zın şka-
fın üs tün də toz ba sıb, 
gi ta ra nın əl dən düş-
mə mə si və tən pər vər 

şairi hid dət lən di rir, 
o, doğ ma dil də 

da nış  ma ğı 
ar bi lib əc-
nə bi dil də 
da nı  şan 
fa  son  lu 
əda baz-
la ra üz 

t u  t u b 
de yir:

Ey öz doğ ma di lin də da nış ma ğı ar bi lən,
fa son lu əda baz lar.
Qəl bi ni zi ox şa mır, qoş ma lar, tel li 
saz lar.
bun lar qoy mə nim ol sun.
An caq Və tən çö rə yi,
Siz lə rə qə nim ol sun!..
Bə dii dil də olan adi in for ma tik de yim 

tər zi ək sər hal lar da şairin şeir lə rin də 
poetik lə şir. Hə ya tın mə na sı nı hə rə kət-
də, fəaliy yət də gö rən şair, mil li di lə olan 
bağ lı lı ğı nı nəin ki ümu mi məz mun lu şeir-
lə rin də ifa də edir, hətt  a dil çi lik ter min lə-
rin dən də bu məq səd üçün bir ob raz ki mi 
is ti fa də edir:

İsim, si fət dö yüş lər də cox za man,
ka rı xar,
Feil lər sə dö yüş lər dən hə mi şə
qa lib çı xar

Çox se vi rəm igid ki mi dö yü şən
Kəl mə ni mən, Sö zü mən
Feil ol maq is tə yi rəm,
dü zü mən…
Şairin feil ol maq is tə yin də iki məq səd var: 

bi rin ci si, doğ ma söz lə ri miz ki mi di lə olan 
sev gi si, ikin ci si, feil lə rin hə rə kət bil dir mə si.

B.Va hab za də nin Azər bay can ədə biy ya-
tın da kı ye ri və ro lu ilə bağ lı ya ra dı cı lı ğı nın 
da hi Ni za mi və Fü zu li ya ra dı cı lı ğı na ox şar 
bir sı ra pa ra lel lə ri ver mək ye ri nə dü şər di:

Bil di yi miz ki mi, əy ri bel ana ob ra zı Ni za-
mi nin “Sir lər xə zi nə si” poema sı nın “Sul tan 
Sən cər və qa rı” he ka yə sin də diq qət çə ki ci-
dir. Ni za mi yə gö rə, ana nın be li əmə yə mə-
həb bət dən əyi lib. Da hi Fü zu li də Məc nu nun 
ana sı nı əy ri bel təs vir edir. Ni za mi dən fərq li 
ola raq şair, əy ri bel ana nın be li nin əy ri li yi nə 
be lə bir fəl sə fi  mə na ve rir ki, tor paq dan ya ra-
nan in san tor pa ğa get mə yə ha zır laş dı ğı üçün 
be li əyi lib. Hə ya tın dörd: od, su, ha va, tor paq 
ami li ilə bağ lı B. Va hab za də də ya zır ki:

Azər bay can oğ lu yam,
Odu Al lah san mı şam.
Anam tor paq,
Atam od.
Mən od dan ya ran mı şam.
B.Va hab za də şe ir lə rin də də əy ri bel ana 

ob ra zı var. Şair ana nın be li nin əy ri li yi nə 
bə şə ri mə na ve rə rək ya zır:

Əziz anam, əy ri be lin, bi li rəm,
Be şi yi mə əyil mək dən əyil miş.
Mis ra la rın məz mu nun dan gö rün dü yü 

ki mi, şair bə şə ri fi  kir ifa də edə rək bə şə-
riy yə ti ya ra dan ana dan söh bət açıb.

Əbə di ya şar lı lıq hər bir sə nət ka rın ar zu-
su dur. Bu ba xım dan da hər üç sə nət ka rın 
öz əbə di ya şar lı lıq la rı ilə bağ lı ifa də et dik lə ri 
fi  kir mü qa yi sə ob yek ti ola bi lər. Vax ti lə bö-
yük Ni za mi “İs gən dər na mə” poema sı nın 
so nun da öz əbə di li yi ilə əla qə dar yaz mış dı:

Yüz il son ra sor san har da, har da dır,
Hər bey ti səs lə nər, bur da, bur da dır…
Da hi Fü zu li də də bu əbə di ya şar lı lıq 

şairin öz söz lə ri ilə təs bit olu nub. Şair bu 
mü na si bət lə ya zıb: O za man ki, şeir gü-
lüs ta nı na ayaq bas dım, bu gü lüs tan da kı 
şeir gül lə ri nin ət ri mə ni va leh et di, is tə-
dim ki, bu ra da bir şeir gü lü əkib onun 
köl gə sin də əbə diy yə tə qo vu şam”. Hə qi-
qə tən, bö yük Fü zu li özün dən son ra elə 
bir iz qo yub get di ki, Cə fər Cab bar lı nın 
tə bi ri ilə de sək, “Fü zu li dən son ra gə lən 
sə nət kar lar nəin ki onu ötüb keç mək, yal-
nız ona çat ma ğı ar zu la dı lar”. B.Va hab za-
də də elə bir poezi ya mi ras qo yub ge dib 
ki, şairin öz söz lə ri ilə de sək:

Hə yat dan get səm də, xa ti rat da yam,
Ar zu ma hə mi şə çat ha çat da yam.
Üs tü mə nə qə dər tor paq atıl sa,
İşı ğam, ye nə də mən üst qat da yam
Ya xud sə nət ka rın öl məz li yi ni sö zün də 

ax ta ran şair yaz mış dı:
Bəx ti yar, dü şü nək biz də rin-də rin,
Ar zu lar möh tə şəm, xə yal lar şi rin.
Əsl sə nət ka rın, əsl şairin,
Özü qo cal sa da, sö zü qo cal mır.
Biz ha zır da Bəx ti yar Va hab za də zir və si-

nin ətə yin də yik. Da hi şairi bəl kə də yax şı 
gö rə bil mi rik. İl lər ke çib, za man öt dük cə 
gə lə cək nə sil lər tə rə fi n dən şair Ni za mi və 
Fü zu li nin ya nın da da yan maq hü qu qu-
nu qa za na caq. Şairin ye tir mə si, fi  lo lo gi ya 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor Maari fə xa nım 
Qu li ye va haq lı ola raq ya zır ki, “Bəx ti yar 
Va hab za də min il bun dan əv və lin və min 
il bun dan son ra nın şairi dir”.

2009-cu il fev ral ayı nın 13-də da hi şair 
əbə diy yə tə qo vuş du. Son mən zi lə yo la sa-
lı nan da da şair qey ri-adi lik qa zan dı. Be lə 
ki, onun cə na zə si ca nın dan da əziz tut du-
ğu Azər bay ca nın və Tür ki yə nin döv lət 
bay raq la rı na sa rı la raq tor pa ğa tap şı rıl dı.

Tu ral ADI Şİ RİN,
Şə ki

Mən Bəx ti yar Va hab za də nin ya ra dı cı-

Ədə biy ya tı mı zın bü tün in ki şaf 
mər hə lə lə ri bi zim üçün bö yük 
əhə miy yət kəsb edir və se və-
se və öy rən mə yə borc lu yuq. XX 

yü zil də isə ədə biy ya tı mı zın keç di yi in-
ki şaf yo lu da ha zid diy yət li və ma raq-
lı dır. Bu dö nəm də ya zıb-ya ra dan hər 
bir sə nət ka rın ya ra dı cı lıq yo lu özəl-
lik lə ri ilə se çi lir. Bəl li dir ki, bu yü zil-
lik ədə biy ya tı mı za Mir zə Cə lil, Sa bir, 
Hü seyn Ca vid, Sə məd Vur ğun, İl yas 
Əfən di yev, İs ma yıl Şıx lı, Bəx ti-
yar Va hab za də, Məm məd Araz 
və s. gör kəm li sə nət kar lar bəxş 
edib. Bun la rın sı ra sın da öz ya-
ra dı cı lıq la bo ra to ri ya sı nın ge-
niş li yi nə, mil li və bə şə ri idealı-
na gö rə Bəx ti yar Va hab za də 
xü su si yer tu tur.

bi rin ci si, doğ ma söz lə ri miz ki mi di lə olan 

tın da kı ye ri və ro lu ilə bağ lı ya ra dı cı lı ğı nın 

bir sı ra pa ra lel lə ri ver mək ye ri nə dü şər di:

mi nin “Sir lər xə zi nə si” poema sı nın “Sul tan 
Sən cər və qa rı” he ka yə sin də diq qət çə ki ci-

həb bət dən əyi lib. Da hi Fü zu li də Məc nu nun 

ola raq şair, əy ri bel ana nın be li nin əy ri li yi nə 
be lə bir fəl sə fi  mə na ve rir ki, tor paq dan ya ra-
nan in san tor pa ğa get mə yə ha zır laş dı ğı üçün 
be li əyi lib. Hə ya tın dörd: od, su, ha va, tor paq 

ob ra zı var. Şair ana nın be li nin əy ri li yi nə 
bə şə ri mə na ve rə rək ya zır:

ki mi, şair bə şə ri fi  kir ifa də edə rək bə şə-
riy yə ti ya ra dan ana dan söh bət açıb.

öz əbə di ya şar lı lıq la rı ilə bağ lı ifa də et dik lə ri 
fi  kir mü qa yi sə ob yek ti ola bi lər. Vax ti lə bö-

də biy ya tı mı zın bü tün in ki şaf 
mər hə lə lə ri bi zim üçün bö yük 
əhə miy yət kəsb edir və se və-
se və öy rən mə yə borc lu yuq. XX 

yü zil də isə ədə biy ya tı mı zın keç di yi in-
ki şaf yo lu da ha zid diy yət li və ma raq-
lı dır. Bu dö nəm də ya zıb-ya ra dan hər 
bir sə nət ka rın ya ra dı cı lıq yo lu özəl-
lik lə ri ilə se çi lir. Bəl li dir ki, bu yü zil-
lik ədə biy ya tı mı za Mir zə Cə lil, Sa bir, 
Hü seyn Ca vid, Sə məd Vur ğun, İl yas 

Şairin “Ana di li” 
şeiri ha mı nın dil-
lər əz bə ri dir. Şeirin 
ya ran ma ta ri xi bö-
yük ma raq kəsb 

edir: Bir gün şair 
Mosk va şə hə rin də 

özü nə ya xın və doğ ma 
olan azər bay can lı zi ya lı 
dost la rı nın qo na ğı olur. 
Dost la rı nın mil li dil dən 
uzaq la şıb yad dil də 
da nış ma sı, sa zın şka-
fın üs tün də toz ba sıb, 
gi ta ra nın əl dən düş-
mə mə si və tən pər vər 

şairi hid dət lən di rir, 
o, doğ ma dil də 

da nış  ma ğı 
ar bi lib əc-
nə bi dil də 
da nı  şan 
fa  son  lu 
əda baz-
la ra üz 

t u  t u b 
de yir:

də biy ya tı mı zın bü tün in ki şaf 
mər hə lə lə ri bi zim üçün bö yük 
əhə miy yət kəsb edir və se və-
se və öy rən mə yə borc lu yuq. XX 

yü zil də isə ədə biy ya tı mı zın keç di yi in-
ki şaf yo lu da ha zid diy yət li və ma raq-
lı dır. Bu dö nəm də ya zıb-ya ra dan hər 
bir sə nət ka rın ya ra dı cı lıq yo lu özəl-
lik lə ri ilə se çi lir. Bəl li dir ki, bu yü zil-
lik ədə biy ya tı mı za Mir zə Cə lil, Sa bir, 
Hü seyn Ca vid, Sə məd Vur ğun, İl yas 

Mən dərd dən qa çan da yol da iz qa lır, Ey öz doğ ma di lin də da nış ma ğı ar bi lən,

Bəxtiyar 
Vahabzadə- 
dilimizi və 
sözümüzü 

ucaldan şair
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Or ta əsr lər də Azər bay can da tər-
cü mə sə nə ti nin ən çox ya yıl dı ğı, 
ge niş vü sət al dı ğı dövr XVI yü zil lik 
sa yı lır. Bu əs rə aid Azər bay can tər-
cü mə ədə biy ya tı nü mu nə lə ri is tər 
məz mun ca, is tər sə də for ma ca rən-
ga rəng və çox çe şid li dir: bə dii, el mi, 
di ni və fəl sə fi  möv zu la rı əha tə edir. 
On lar dan ço xu nəsr lə dir, bə zi lə ri 
isə nəzm lə qə lə mə alı nıb. Bu yü zil-
lik də qüd rət li Sə fə vi lər döv lə ti nin 
bü növ rə si nin qo yul ma sı, xü su si lə 
də onun qu ru cu su Şah İs ma yıl Xə-
tainin doğ ma ana di lin də bən zər-
siz poezi ya nü mu nə lə ri ya rat ma sı, 
türk cə yə xü su si qay ğı və say ğı gös-
tər mə si, elə cə də bu qüd rət li hökm-
da rın va ri si olan oğ lu I Şah Təh ma-
si bin sə nə tə, mə də niy yə tə yük sək 
önəm ver mə si Azər bay can da də rin 
kök lə ri olan tər cü mə sə nə ti nin da-
ha ge niş şə kil də in ki şa fı, çi çək lən-
mə si üçün mün bit şə rait ya ra dıb. 
Tək cə be lə bir fak tı qeyd et mək ki-
fa yət dir ki, bu döv rün Azər bay can 
tər cü mə ədə biy ya tı nın ən də yər li 
ör nək lə rin dən iki si – “Şü hə da na-
mə” və “Şeyx Sə fi  təz ki rə si” ad lı 
nəsr tər cü mə lə ri fars ca dan di li mi zə 
tər cü mə edi lib.

XVI yü zil lik həm də or ta əsr lər 
Azər bay can ədə biy ya tı ta rı xin də 
mil li ana dil li ədə biy ya tın in ti ba hı, 
çi çək lən mə si, gö rün mə miş in ki şa fı 
ilə sə ciy yə lə nir ki, bu amil də ərəb 
və fars dil lə rin də qə lə mə alın mış 
ay rı-ay rı məş hur əsər lə rin türk cə-
yə tər cü mə edil mə si nə  tə kan ve-
rib, bu mə sə lə də müəy yən qə dər 
müs bət rol oy na yıb. M.Na ğı soy lu 
XVI yü zil li yə aid Azər bay can tər-
cü mə ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin 
tam ol ma yan si ya hı sı nı aşa ğı da-
kı ki mi təq dim edir: Məq su di nin 
“Mö cüz na mə” tər cü mə si (1515); 
Hə zi ni tə xəl lüs lü şair-mü tər ci min 
“Hə di si-ər bəin” tər cü mə si (1524); 
Mə həm məd Fü zu li nin “Hə di si-ər-
bəin” tər cü mə si və sər bəst-ya ra dı-
cı tər cü mə si “Hə di qə tüs-şüəda”; 
Mə həm məd bin Hü seyn Ka tib 
Ni şa ti nin “Şü hə da na mə” (1539) 
və “Şeyx Sə fi  təz ki rə si” (1542) ad lı 
iri həcm li nəsr tər cü mə lə ri; Na mə-
lum mü tər ci mə məx sus “Mə na qi-
bi-Şeyx Sə fi ” tər cü mə si; Xı zır bin 
Əb dül ha di Bə va zi ci nin “Kə va mi-
lüt-tə bir” tər cü mə si (1547); Mah-
mud Şir va ni nin “Xə ri də tül-əcaib” 
tər cü mə si (1562).

Azər bay can da müasir mə na da 
tər cü mə çi lik mək tə bi nin bü növ rə-
si XIX əs rin 30-cu il lə rin də A.Ba-
kı xa no vun ilk şeir tər cü mə lə ri və 
M.F.Axun do vun müəl lif tər cü mə-
lə ri ilə qo yu lub. Bu dövr də A.Ba-
kı xa nov rus ədə biy ya tın dan tər cü-
mə lər edib,  M.F.Axun dov özü nün 
“Puş ki nin ölü mü nə Şərq poema-
sı”nı rus di li nə çe vi rib.

Əs rin II ya rı sın dan eti ba rən və XX 
əs rin əv vəl lə rin də bu iki bö yük şəx-
siy yət lə ya na şı, H.Zər da bi, N.Və zi rov, 
Ə.Go ra ni, M.Ə.Sa bir, F.Kö çər li, A.Səh-
hət, N.Nə ri ma nov, Ə.Ağaoğ lu, Ü.Ha-
cı bəy li, C.Məm məd qu lu za də, A.Şaiq, 
C.Cab bar lı və s. ki mi sə nət kar lar həm 
bi la va si tə tər cü mə işi ilə məş ğul olur, 
həm də tər cü mə nin ilk nə zə ri prin sip-
lə ri ni iş lə yib ha zır la yır, tər cü mə sə nə ti-
nin və zi fə lə ri ni izah edir di lər. On lar öz 
poetik tər cü mə lə ri ilə klas sik ar se na lı-
mı zı zən gin ləş dir miş, uğur lu tər cü mə  
nü mu nə lə ri ya rat ma ğa nail ol muş lar.

Öl kə miz də mo dern tər cü mə sə nə-
ti nin tə şək kül döv rü XX əs rin 30-40-
cı il lə ri nə aid dir, gör kəm li ya zı çı-dra-
ma turq El çi nin yaz dı ğı ki mi, “müasir 
Azər bay can bə dii tər cü mə mək tə bi 
sos realiz min bəh rə si dir”. Əs rin or-
ta la rın dan baş la ya raq, Azər bay can 
müəl lifl  ə ri nin tər cü mə əsər lə ri haq-
qın da mo noq ra fi k təd qi qat lar işıq 
üzü gör mə yə baş la yır, tər cü mə şü-
nas lı ğın bir elm ki mi təs bi ti is ti qa mə-
tin də bir sı ra ad dım lar atı lır. M.Rə fi  li, 
Ə.Şə rif, C.Xən dan, M.Arif, M.İb ra hi-
mov, Ə.Mi rəh mə dov, Ə.Ağa yev, 
A.Mus ta fa za də,  B.Nə bi yev, K.Ta-
lıb za də, N.Ba ba yev, F.Qa sım za də,  
R.Nov ru zov, F.Və li xa no va, T.Xə li lo-
va, F.Nə bi xan lı, A.Ha cı yev və s. ki mi 
ta nın mış alim lə rin iş lə rin də tər cü mə-

çi li yin və tər cü-
mə nin ma hiy-
yə ti, tər cü mə nin 
nə zə ri məq səd lə ri, 
tər cü mə nin müm-
kün lü yü nə zə riy yə-
si, dil va si tə çi li yi, tər-
cü mə çi nin fəaliy yə ti nin 
ob yek tiv və sub yek tiv 
xa rak te ri və s. ki mi 
mə sə lə lə rə to xu-
nu lur.

So vet döv rün-
də Azər bay can da 
güc lü sə nət kar-tər-
cü mə çi lər və pe-
şə kar mü tər cim-
lər dəs tə si ye ti şir: H.Şə rif, 
B.Mu sa yev, M.Əfən di yev, 
Ə.Məm məd xan lı, C.Məc-
nun bə yov,  R.Rza, 
M.Ra him, V.Rüs təm-
za də, V.Qa fa rov, 
S.Məm məd za də, 
İ.İb ra hi mov, El çin, 
Ə.Əy lis li, V.Qu li-
yev, Anar, T.Rüs-
tə mov, V.Ha cı yev, 
C.Na ğı yev, Q.Pa-
şa yev və b. 
Xü su sən mər-
hum həm-
ka rı mız To fi q 
R ü s  t ə  m o  v u n 
ötən əs rin 80-ci il lə-
rin də jur na lis ti ka 
fa kül tə si 
tə lə bə lə ri 
üçün ha-
zır la dı ğı 
“Tər cü mə nə zə riy yə-
si və təc rü bə si” proq ra mı 
bu sa hə də ilk və bö yük tə şəb büs lər-
dən bi ri ki mi qiy mət lən di ril mə li dir. 

Bu dövr də tər cü mə lər əsa sən rus 
di lin dən və ək si nə edi lir di. Xa ri ci 
dil mü tə xəs sis lə ri nin az lı ğı sə bə bi lə 
dün ya ədə biy ya tı nü mu nə lə ri də di-
li mi zə rus di li tər cü mə lə rin dən, yə ni 
ikin ci dil dən çev ri lir di. Azər bay can-
da ori ji nal dil lər dən tər cü mə lər da-
ha çox ərəb-fars dil lə rin dən edi lir di 
və bu sa hə də son də rə cə güc lü pe-
şə kar alim-mü tər cim lər ye tiş miş di: 
M.Əli za də, R.Sul ta nov, M.Sul ta nov, 
Z.Bün ya dov, V.Məm mə də li yev, 
A.İman qu li ye va, G.Bax şə li ye va, 
R.Hü sey nov, R.Əli yev, M.Na ğı soy-
lu,   M.Ka zı mov,  T.Ca han gi rov,  
E.Əzi zov,  M.Mə həm mə di və s.

Şərq şü na lıq fa kül tə si nin türk şö-
bə sin də təh sil alan tə lə bə lər üçün 
tər cü mə nə zə riy yə si və təc rü bə si-
nə dair ilk fənn proq ram la rı müs-
tə qil lik il lə rin də tür ko loq Ə.Əli yev 
və bu sə tir lə rin müəl li fi  tə rə fi n dən 
ha zır la nıb nəşr olu nub.

Res pub li ka mız da türk di lin dən 
bə dii tər cü mə işin də ta nın mış tür-
ko loq la rı mız, şair və ədib lə ri miz 
R.Rza, M.Rza qu lu za də, M.Axun-
do va, S.Rüs təm, A.Ba ba yev, T.Mə-
lik li, Anar, A.Ab dul la, C.Cab ba rov, 
S.Axun dov, Z.Hü sey nov, A.Abı yev, 
Q.İs ma yı lov, R.Rüs tə mov, J.Əli ye va, 
H.Sa dı qov, S.Qa sım lı, B.Os ma no va, 
X.Qu li ye va-Qaf qaz lı, A.Qur ba nov, 

Ə.Əli yev, Ə.Əmi ras la nov, Ə.Kə ri-
mov, B.Nə ri man, M.As lan, R.Əs kər, 
T.Ab din, N.Əb dül rəh man lı, F.Uğur-
lu, F.Hü seyn, S.Hü seyn li,   A.Əm-
ra hoğ lu, P.Əlioğ lu, S.Ba bul laoğ lu, 
A.Qu li yev, R.Qa ra ca, K.Əli ye va, 
E.Ba ba ye va, E.Məm mə do va, M.Əb-
dür rə hi mo va, E.Əli yev və baş qa la rı-
nın bö yük xid mət lə ri var.  

Os man lı im pe ra tor lu ğun da ərəb 
və fars dil lə rin dən ilk bə dii tər cü mə-
lər XIV-XVI əsr lər də ger çək ləş di ri lib. 
Qul Mə sud, Mər ci mək Ah met, Sey fi  
Sa ra yi və baş qa la rı Fir dov si, Ni za mi, 
Sə di, Xəy yam, Ca mi və di gər lə ri nin 
əsər lə ri ni fars ca dan türk di li nə yük-
sək sə nət kar lıq la tər cü mə edib lər. 
Or ta əsr lər də ərəb di lin də ki bir çox 
di ni, ta ri xi və el mi-coğ ra fi  əsər lə rin 
də türk cə yə çev ril di yi mə lum dur.

Tür ki yə də bü növ rə si Meh met Sul-
tan Fa teh za ma nın da qo yu lan məq-
səd yön lü tər cü mə fəaliy yə ti, XVI 
əsr də Ve ne si ya döv lə ti nin tər cü mə-
çi ki mi ye tiş di ril mək üz rə İs tan bu la 
gön dər di yi ilk nü ma yən də lər lə rəs-
miy yət qa za nıb. Bu dövr dən eti ba-
rən Os man lı im pe ri ya sı ilə iq ti sa di, 
si ya si və ti ca rət əla qə lə ri qu ran öl kə-
lə rin bir ço xu türk di lin dən tər cü mə-
çi ha zır la maq məq sə di lə İs tan bul da 
mü tər cim lik mək təb və kurs la rı açır-
lar (Ve ne si ya, Habs burq, Fran sa). 

Da ha son ra Qərb döv lət lə ri nin 
bir ço xu öz öl kə lə rin də Şərq 

Elm lə ri Aka de mi-
ya la rı aç-
ma ğa baş-
l a  y ı r  l a r 
(mə sə lən, 
1 7 5 4 -
cü il də 
V y a -
n a  d a 
ilk be lə 

a k a  d e  m i  y a 
q u  r u  l u r ) . 

F r a n -
sa hə-
lə XVII 
y ü  z i l  d ə 

İ s  t a n  b u l  d a 
Dil Oğ lan la rı 
Oku lu adın da 

ali tər cü mə-
çi lər mək tə-
bi aç mış dı. Bu 
təh sil oca ğı nın 
ye tiş dir mə lə ri 
ilk fran sız ca-

türk çə lü-
ğət lər tər tib 

et miş, qərb 
d i l  l ə -
r i n  d ə 

Os man lı mə də-
niy yə ti nə dair əsər-

lər ya zıb lar. Mək təb öz 
fəaliy yə ti ni 1831-ci ilə qə-

dər da vam et dir miş di.

XVIII əsr də hər bi və si ya si sa-
hə də tə nəz zü lə doğ ru ge dən Os-
man lı döv lə ti Qərb dil lə rin dən 
mü va fi q əsər lə rin tər cü mə si va si-
tə si lə is la hat lar apar maq, öl kə ni 
in ki şaf et dir mək is tə miş di. La lə 
Döv rün də (1718–1730) bu sa hə-
də xey li irə li lə yiş əl də olun muş, 
on lar la əsər türk di li nə tər cü mə 
edil miş di. Hər bi  is la hat la rın da-
va mı ki mi açı lan mü hən dis lik 
mək təb lə rin də  uzun il lər ma car 
və fran sız  tər cü mə çi lər müəl lim-
lik et miş, baş qa söz lə, təd ris və 
tə lim tər cü mə va si tə si lə apa rıl-
mış dı.

1821-ci il də İs tan bul da ilk rəs-
mi döv lət tər cü mə mər kə zi –Tər-
cü mə Oda sı qu ru lub. 1871-ci ilə 
qə dər fəaliy yə ti ni sür dü rən bu 
mər kəz də mü səl man türk lə rin 
xa ri ci dil öy rən mə lə ri, st ra te ji 
əhə miy yət kəsb edən sa hə lər də, 
ye ni-ye ni mey da na çı xan döv ri 
mət buat or qan la rın da on la rın iş-
lə tə mi na tı hə ya ta ke çi ri lib. 

1839-cü il dən Tən zi mat Fər-
ma nı ilə baş la yan ye ni ləş mə, 
qərb li ləş mə, müasir ləş mə is ti qa-
mə tin də ki is la hat la rın hə ya ta ke-
çi ril mə sin də tər cü mə işi nin bö-
yük ro lu olub. Qərb öl kə lə rin dən 
də vət olu nan əc nə bi müəl lim və 
mü tə xəs sis lər türk di li ni öy rə nə-
nə qə dər bü tün dərs lə ri tər cü mə-
çi lər va si tə si lə ke çib, Qərb dil lə-
rin dən dərs lik və dərs və sait lə ri ni 
os man lı ca ya tər cü mə edib lər. Ye-

ni qu ru lan təh sil müəs sə sə lə ri nə 
dərs ki tab la rı ha zır la maq və təd-
ri sə kö mək lik gös tər mək  məq sə-
di lə  En cü men-i Dâ niş, Ce mi yet-i 
İl mi ye-i Os ma ni ye, Te lif ve Ter-
cü me Ce mi ye ti, Daire yi İl mi ye 
ki mi qu rum lar açı lıb və Qərb dil-
lə rin dən (fran sız, in gi lis, al man, 
ma car və s.) hü quq və qa nun ve ri-
ci li yə, in şaat sa hə si nə və hərb sə-
na ye si nə aid xey li əsər türk di li nə 
tər cü mə olu na raq nəşr edi lib.

XIX əs rə qə dər ərəb və fars dil-
lə rin dən edi lən bə dii tər cü mə lə-
rin ye ri ni qərb dil lə rin dən tər cü-
mə lər al ma ğa baş la mış, bir çox 
ədə bi-bə dii nəsr janr la rı (he ka yə, 
ro man, dram, pub li sis ti ka) türk 
ədə biy ya tı na ilk də fə ayaq aç mış, 
tə cü mə ədə biy ya tı bü töv lük də 
müasir türk nəs ri nin for ma laş ma-
sı na və sü rət li  in ki şa fı na tə kan 
ver miş dir. Mən bə lər qeyd edir ki, 
döv rün ta nın mış maarif çi mü tər-
cim lə ri da ha çox fran sız, qis mən 
in gi lis di lin dən əsər lər çe vir miş-
lər. Mə sə lən, Şəm səd din Sa mi 
D.De fo nun “Ro bin zon Kru zo” 
(1884; bu əsə ri 1864-cü il də Ah met 
Lüt fi  Əfən di ərəb cə dən çe vir miş-
di) və V.Hü qo nun “Sə fi l lər” ro-
man la rı nı, Əb dül hə mid Zi ya Pa şa 
J.J.Rus so nun “Emil” əsə ri ni, Baş 
və zir Yu suf Ka mil Pa şa, son ra lar 
Ah met Ve fi k Pa şa Fran sua Fe ne lo-
nun “Te le ma kın ma cə ra la rı” əsə-
ri ni (1862 və 1869), Teodor Ka sap 
Alek sandr Dü ma nın “Qraf Mon te 
Kris to” ro ma nı nı os man lı türk cə-
si nə tər cü mə et miş di lər. Bun dan 
baş qa, ta nın mış sə nət kar lar Na-
miq Ka mal, Re caiza də M.Ək rəm 
və Əh məd Mid hə din də qərb dil-
lə rin dən türk cə yə tər cü mə lə ri ol-
du ğu mə lum dur.

də vət olu nan əc nə bi müəl lim və 
mü tə xəs sis lər türk di li ni öy rə nə-
nə qə dər bü tün dərs lə ri tər cü mə-
çi lər va si tə si lə ke çib, Qərb dil lə-
rin dən dərs lik və dərs və sait lə ri ni 
os man lı ca ya tər cü mə edib lər. Ye-

ni qu ru lan təh sil müəs sə sə lə ri nə 

Tərcümə sənəti və 
tərcüməşünaslıq tarixi

Ta nın mış tər cü mə-
şü nas və tür ko loq, 
fi lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor 

Əs gər Rə su lov Azər bay can 
tər cü mə şü nas lı ğı ilə bağ lı 
bir sı ra cid di əsər lə rin müəl-
li fi dir. Təd qi qat çı nın ye ni cə 
çap dan çıx mış “Tər cü mə nə-
zə riy yə si və təc rü bə si” mo-
noq ra fi ya sı da bu yö nüm də 
atıl mış da ha bir san bal lı 
ad dım dır. Mo noq ra fi ya bü-
tün tər cü mə çi lər, xü su si lə 
Tür ki yə türk cə sin dən Azər-
bay can di li nə tər cü mə ilə 
məş ğul olan lar üçün də yər li 
və sait dir. Bu nu nə zə rə ala-
raq təd qi qat işin dən müəy-
yən his sə lə ri qə ze ti mi zin 
oxu cu la rı na təq dim edi rik.

çi li yin və tər cü-
mə nin ma hiy-
yə ti, tər cü mə nin 
nə zə ri məq səd lə ri, 
tər cü mə nin müm-
kün lü yü nə zə riy yə-
si, dil va si tə çi li yi, tər-
cü mə çi nin fəaliy yə ti nin 
ob yek tiv və sub yek tiv 
xa rak te ri və s. ki mi 
mə sə lə lə rə to xu-

So vet döv rün-
də Azər bay can da 
güc lü sə nət kar-tər-
cü mə çi lər və pe-
şə kar mü tər cim-
lər dəs tə si ye ti şir: H.Şə rif, 
B.Mu sa yev, M.Əfən di yev, 
Ə.Məm məd xan lı, C.Məc-
nun bə yov,  R.Rza, 
M.Ra him, V.Rüs təm-
za də, V.Qa fa rov, 
S.Məm məd za də, 
İ.İb ra hi mov, El çin, 
Ə.Əy lis li, V.Qu li-
yev, Anar, T.Rüs-
tə mov, V.Ha cı yev, 
C.Na ğı yev, Q.Pa-
şa yev və b. 
Xü su sən mər-
hum həm-
ka rı mız To fi q 
R ü s  t ə  m o  v u n 
ötən əs rin 80-ci il lə-
rin də jur na lis ti ka 

“Tər cü mə nə zə riy yə-
si və təc rü bə si” proq ra mı 
bu sa hə də ilk və bö yük tə şəb büs lər-
dən bi ri ki mi qiy mət lən di ril mə li dir. 

Da ha son ra Qərb döv lət lə ri nin 
bir ço xu öz öl kə lə rin də Şərq 

Elm lə ri Aka de mi-
ya la rı aç-
ma ğa baş-
l a  y ı r  l a r 
(mə sə lən, 
1 7 5 4 -
cü il də 
V y a -
n a  d a 
ilk be lə 

a k a  d e  m i  y a 
q u  r u  l u r ) . 

F r a n -
sa hə-
lə XVII 
y ü  z i l  d ə 

İ s  t a n  b u l  d a 
Dil Oğ lan la rı 
Oku lu adın da 

ali tər cü mə-
çi lər mək tə-
bi aç mış dı. Bu 
təh sil oca ğı nın 
ye tiş dir mə lə ri 
ilk fran sız ca-

türk çə lü-
ğət lər tər tib 

et miş, qərb 
d i l  l ə -
r i n  d ə 

Os man lı mə də-
niy yə ti nə dair əsər-

lər ya zıb lar. Mək təb öz 
fəaliy yə ti ni 1831-ci ilə qə-

dər da vam et dir miş di.

ni qu ru lan təh sil müəs sə sə lə ri nə 
dərs ki tab la rı ha zır la maq və təd-
ri sə kö mək lik gös tər mək  məq sə-
di lə  En cü men-i Dâ niş, Ce mi yet-i 
İl mi ye-i Os ma ni ye, Te lif ve Ter-
cü me Ce mi ye ti, Daire yi İl mi ye 
ki mi qu rum lar açı lıb və Qərb dil-
lə rin dən (fran sız, in gi lis, al man, 
ma car və s.) hü quq və qa nun ve ri-
ci li yə, in şaat sa hə si nə və hərb sə-
na ye si nə aid xey li əsər türk di li nə 
tər cü mə olu na raq nəşr edi lib.

lə rin dən edi lən bə dii tər cü mə lə-
rin ye ri ni qərb dil lə rin dən tər cü-
mə lər al ma ğa baş la mış, bir çox 
ədə bi-bə dii nəsr janr la rı (he ka yə, 
ro man, dram, pub li sis ti ka) türk 
ədə biy ya tı na ilk də fə ayaq aç mış, 
tə cü mə ədə biy ya tı bü töv lük də 
müasir türk nəs ri nin for ma laş ma-
sı na və sü rət li  in ki şa fı na tə kan 
ver miş dir. Mən bə lər qeyd edir ki, 
döv rün ta nın mış maarif çi mü tər-
cim lə ri da ha çox fran sız, qis mən 
in gi lis di lin dən əsər lər çe vir miş-
lər. Mə sə lən, Şəm səd din Sa mi 
D.De fo nun “Ro bin zon Kru zo” 
(1884; bu əsə ri 1864-cü il də Ah met 
Lüt fi  Əfən di ərəb cə dən çe vir miş-
di) və V.Hü qo nun “Sə fi l lər” ro-
man la rı nı, Əb dül hə mid Zi ya Pa şa 
J.J.Rus so nun “Emil” əsə ri ni, Baş 
və zir Yu suf Ka mil Pa şa, son ra lar 
Ah met Ve fi k Pa şa Fran sua Fe ne lo-
nun “Te le ma kın ma cə ra la rı” əsə-
ri ni (1862 və 1869), Teodor Ka sap 
Alek sandr Dü ma nın “Qraf Mon te 
Kris to” ro ma nı nı os man lı türk cə-
si nə tər cü mə et miş di lər. Bun dan 
baş qa, ta nın mış sə nət kar lar Na-
miq Ka mal, Re caiza də M.Ək rəm 
və Əh məd Mid hə din də qərb dil-
lə rin dən türk cə yə tər cü mə lə ri ol-
du ğu mə lum dur.

Da ha son ra Qərb döv lət lə ri nin ni qu ru lan təh sil müəs sə sə lə ri nə 

tərcüməşünaslıq tarixitərcüməşünaslıq tarixi
(İkinci yazı)
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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Üç qar da şın üçü nü də ey ni sə-
nə tə - hə kim li yə sövq edən sə bəb-
lər mə nə bəl li de yil di. Am ma bir 
hə qi qət var ki, ağ hə kim ge yi mi 
hər mə na da və ha mı dan da ha 
çox üçün cü yə ya ra şır dı. İs veç rə-
də təh si li ni bi ti rib Tür ki yə yə dön-
dü yü gün dən ta ölün cə yə qə dər 
hər ye ni mər hə lə də şöh rə ti da ha 
da art dı. Hər yer də çox bi lik li hə-
kim, yax şı in san, bö yük müəl lim 
ki mi qə bul edil di. Heç vaxt bu 
sö zün bir ba şa, dar və müs tə qim 
mə na sın da si ya sə tə qa tıl ma dı. 
Fə qət cə miy yə tin diq qə ti ni çə kən 
hər möv zu da var lı ğı nı nü ma yiş 
et dir di. Sul tan Əb dül hə mid dən1 
Cüm hu riy yə tə qə dər gə lib-ke çən 
bü tün dövr lər də məm lə kət mə-
sə lə lə ri ilə bağ lı daim fi  kir lə ri so-
ru şul du. Mü ta ri kə za ma nı sul tan 
Vəh də təd di nin2 top la dı ğı Səl tə nət 
Şu ra sı qa lib lə rin mər hə mə ti nə sı-
ğın maq qə ra rı ve rən də eti ra zı nı 
bil di rən bir ne çə şəxs dən bi ri də 
o idi. Mil li Mü ca di lə yə3 düş mən 
kə si lən Ba bi-Ali hö ku mə ti ni hər 
yer də öz adı ilə, açıq tən qid et-
mək dən çə kin mə di. İtt  i had və Tə-
rəq qi nin fəaliy yə ti nin ya rıt maz tə-
rəfl  ə ri ni itt  i had çı lar öz lə ri də onun 
di lin dən əsib-coş ma dan, əsə bi ləş-
mə dən din lə yir di lər. Be lə cə, daim 
si ya sə tin üs tün də qa lan bu adam 
yal nız bir də fə, o da bir ne çə ay lı-
ğa və yal nız dost luq xa ti ri nə tə rəf-
siz li yi bir ya na bu rax dı. De mok rat 
Par ti ya sı4 qu ru lan dan son ra kı ilk 
seç ki lər də Xalq Par ti ya sı li de ri nin 
is rar la rı önün də tab gə tir mə di, adı 
və şöh rə ti ilə par ti ya ya səs qa zan-
dır maq, qə lə bə şan sı nı ar tır maq 
üçün na mi zəd li yi nin İs tan bul dan 
Mil lət Məc li si nə irə li sü rül mə si nə 
ra zı lıq ver di və mil lət və ki li ol du. 

İn di bu sə tir lə ri yaz dı ğım za-
man Ça ğa loğ lun da kı5 mül kü-
nün üst qa tın da kı bö yük, işıq lı 
mü sa fi r sa lo nu göz lə ri min önü-
nə gə lir. Bər-bə zək siz, sa də, zə rif 
əş ya lar, di var lar da hər za man 
hey ran lıq və hey rət lə bax dı ğım 
tab lo lar, ma sa la rın üzə rin də ki-
çik, in cə, hətt  a əli mi uza dıb to-
xun ma ğa cə sa rət et mə di yim 
hey kəl cik lər var dı. 

Anam la xa nı mı söh bət edir di lər. 
Bir az son ra dok tor özü içə ri gi rir. 
Ona se vinc do lu nə zər lər lə ba xı ram. 
Hər za man ol du ğu ki mi göz lə rim 
ye nə ayaq la rın da dır. Onun nə evi-
miz də, nə də baş qa yer də gör mə di-
yim ayaq qa bı la rı uşaq lıq il lə rim dən 
ha fi  zəm də də rin iz sa lan bir ne çə 
ge yim əş ya sın dan bi ri dir. Mə nə da-
ban sız, hətt  a alt sız tə si ri ba ğış la yan, 
məx mər ki mi qa ra də ri dən ti kil miş 
ayaq qa bı lar la onun ki çik, can sız vü-
cu du ara sın da qə ri bə bağ lı lıq var dı. 
Son ra bir ne çə də qi qə li yi nə aya ğa 
qal xan xa nı mı ilə ara la rın da kı boy 
fər qi ni yüz də fə lər lə mü şa hi də et-
səm də, ye nə hey rə ti mi sax la ya bil-
mə dim. Bu can sız, ba la ca boy adam-
da o iri göv də li, can ta raq xa nı ma 
müt ləq hökm et di yi ni gös tə rən bir 
əda var dı. 

İs veç rə də, uni ver si te tin tibb fa-
kül tə sin də təh sil al dıq la rı za man 
ta nış ol muş du lar. Qa dın Gür cüs-
ta nın çox ta nın mış, əsil-nə ca bət li 
ailə lə rin dən bi ri nin qı zı idi. Gür-
cü lük dən gə lən xü su siy yət lə ri ilə 
zə ka və hiss də rin li yi qar şı sın da 
duy du ğu hey ran lıq, mis tik rus 
ədə biy ya tı nın təl qin lə ri ilə içə ri-
sin də ye tiş di yi mü hi tin ro man tik 
ab-ha va sı və ənə nə lə ri nin bir ləş-
mə sin dən do ğan hə yə can nə ti-
cə sin də gür cü gö zə li ürə yi ni bu 
can sız vü cud lu, ba la ca boy lu, iri 
şa ba lı dı göz lü, da nış dı ğı za man 
ideal la rı nı də rin, in cə ağ lın bəh rə si 
olan gö zəl dil lə an la dan türk dos-
tu na çal dır mış və hər za man bir-
lik də ol maq qə ra rı nı ver miş di lər. 

Ailə si nin bü tün eti raz la rı na bax-
ma ya raq, gür cü qı zı türk dos tu ilə 
ev lə nib İs tan bu la köç müş dü. 

Atam qa dı nın ata sı nı və əmi-
lə ri ni hə lə Qaf qaz da ya şa dı ğı 
dövr dən çox yax şı ta nı yır dı. Ara-
dan il lər ke çən dən son ra ya ata sı, 
ya da əmi lə rin dən bi ri müs tə qil 
Gür cüs ta nın pre zi den ti ol muş-
du. La kin dok to run xa nı mı o 
qə dər türk ləş miş di ki, bu xə bə ri 
də ev lən dik lə ri gün dən ailə si nə 
və Gür cüs ta na aid di gər xə bər lər 
ki mi xü su si ma raq gös tər mə dən 
qar şı la mış dı. 

Ata mın Mal ta sür gü nün də 
ol du ğu il lər də ya rı qa ran lıq bir 
otaq xa tır la yı ram. Ge niş çar pa-
yı da hal sız, xəs tə və ziy yət də 
yat maq da yam. Üzə ri mə əyil miş 
üz lə ri gö rü rəm. Bu dur, anam, 
bu dur, ata mın dos tu, onun yar-
dım çı sı, ya xud feld şe ri... Ata mın 
dos tu qol la rı mı bərk-bərk tu tub 
feld şe rin mə nə iy nə vur ma sı na 
im kan ya ra dır. Uşaq lı ğı mın bə-
zən qa ran lıq, bə zən işıq lı, bə zən 
hə zin, bə zən nə şə li xa ti rə lə ri nin 
bir ço xun da bu dok to run üzü-
nü ey ni par laq, ey ni tə səl li ve ri ci, 
ey ni dər də həm dərd və nə va-
ziş do lu ha lı ilə göz lə rim önü nə 
gə ti ri rəm. 

Qə ri bə dir, ən ba la ca mız dan 
tut muş ata ma qə dər ailə mi zin 
bü tün üzv lə ri nin dos tu ol ma ğı 
ba car mış dı. Ümu miy yət lə, dok-
tor sev di yi və onu se vən bü tün 
in san lar la be lə, mü na si bət qur-
maq für sə ti ni əl dən qa çır mır dı.

Yaş la rı mız irə li lə yir di. Bu də fə 
dok tor la ar tıq ilk eşq lə ri mi zə qə-
dər bü tün hiss lə ri mi zi çə kin mə-
dən pay la şır dıq. De dik lə ri mi zin 
ha mı sı nı din lə yir, bə zən ca vab-
lar ve rir, bə zən isə sə ma da kı ul-
duz la rı gös tə rib on la rın hə rə-
kət lə ri ni an lat ma ğa ça lı şır dı. 

Ana mın xəs tə lik lə ri nin baş-
la dı ğı gün lər dən müali cə si ilə 
özü məş ğul olur du. Şə fa tap-
ma ya ca ğı nı, ya vaş-ya vaş ölü-
mə doğ ru sü rük lən di yi ni yax-

şı an la yır dı. Bu sə bəb dən də 
xəs tə ni da va-dər man dan da ha 

çox təl qin lə ri ilə sa kit ləş dir mə-
yə, ra hat et mə yə ça lı şır dı. Saat lar la 

ya ta ğı nın ya nın da otu rub da nı şır, 
xa ti rə lə ri ni bö lü şür, tibb də ki ye-

ni kəşfl  ər dən, ta rix dən, ədə-
biy yat dan, fəl sə fə dən 

söz açır dı.

Anam ölü mün dən qa baq kı ne çə il-
lər ər zin də bə zən dok tor la baş-ba şa 
qal maq is tə yir, otaq dan çıx ma mı zı 
xa hiş edir di. Be lə tək bə tək söh bət-
lər dən son ra dok tor bi zə xəs tə li yin 
get-ge də irə li lə di yi ni xə bər ve rir di. 
Ana mı müm kün qə dər sa kit şə rait-
də, hü zur için də sax la ma mı zın va-
cib li yi ni söy lə yir di. O il lər ata mın 
hə ya tı nın çox qa rı şıq döv rü ol du-
ğun dan, xəs tə nin ya nın da bu ba rə də 
da nış ma ğa ica zə ver mir di. Ümu-
miy yət lə, si ya sət möv zu su na to xun-
ma ğı ta mam ya saq et miş di. Hər də-
fə dok tor la tək ba şı na söh bət lər dən 
son ra ana mın üzün də ki iz ti rab ciz gi-
lə ri san ki bir az yum şal mış ki mi gö-
rü nür dü. Ümu mi və ziy yə tin də bir 
müd dət da vam edən yax şı laş ma nə-
zə rə çar pır dı. Son ra lar öy rən dik ki, 
iki lik də apa rı lan bu giz li söh bət lər də 
anam ailə baş çı sı nın - ata mın mə ruz 
qal dı ğı mə nə vi iz ti rab lar aza cıq da 
ol sa sən gi yə nə qə dər hə yat da qal-
maq, ya şa maq, ona mə nə vi dəs tək 
ol maq is tə yir miş!

Atam ölüm ya ta ğı na dü şən də 
dok tor Bol qa rıs tan da idi. Ge ri dö-
nər-dön məz bi zə gəl di. Ha mı mı zı 
ba şı na top la dı. Bir yan dan ağ la yır, o 
bi ri yan dan da ölü mün in sa nın Al-
lah hü zu ru na çıx ma mış dan əv vəl 
ver di yi son im ta han ol du ğu nu de-
yir di. Ona ata mın ölü mün dən bir 
ne çə də qi qə əv vəl “İn san can lı ma-
şın dır. Hər ma şın ki mi o da gü nün 
bi rin də dur ma lı dır” - de di yi ni söy-
lə dik. Bir az da ya nıb “Ah, qo ca Əh-
məd bəy, - de di, - hə yat da kı bu son 
sualın ca va bı nı nə yax şı ve rib sən! “

Xa nı mı nın ölü mün dən son ra 
dok to run hə ya tı əv vəl ki ni za mı nı 
itir mə yə baş la dı. İn di bu sa kitt  ə-
biət li, mü tə fək kir, yum şaq adam 
özü nü çox çıl ğın apa rır, fa kül tə də 
pro fes sor həm kar la rı na, tə lə bə lə-
ri nə, uni ver si tet dən kə nar da dost-
ta nış la rı na, hətt  a xəs tə lə ri nə qar şı 
kəm höv sə lə lik və əsə bi lik nü ma yiş 
et di rir di. İz ti rab gir da bı na dü şən 
hər kə sə tə səl li ver mə yin us ta sı 
olan dok tor in di özü özü nü son suz 
mad di və mə nə vi acı la ra təs lim et-
miş ki mi gö rü nür dü. Gö rə sən, düş-
dü yü və ziy yət bü tün hə ya tı bo yu 
haq qın da bir ağız dan de yi lən “yax-
şı adam“ tə səv vü rü nü zə də lə yə 
bi lə cək di mi? 

Ya vaş-ya vaş fa kül tə də ki ka fed ra-
sın dan, dost la rın dan, xəs tə lə rin dən 
uzaq laş dı. İn di özü nü tək bir şe yə 
həsr et mək is tə yir di: hə yat, cə miy-
yət, xəs tə lik, sağ lam lıq, yax şı lıq, 
pis lik, Al lah - bir söz lə, bir kəl mə 

ilə ət ra fı nı sar mış bü tün mad di 
və mə nə vi var lıq lar haq qın da 

hə ya tı bo yu ha sil et di yi inanc la rı 
qə lə mə al maq fi k ri nə düş müş dü. 
Bu işə yor ğun əh val-ru hiy yə, ələm-
li ruh ha lı ilə baş la dı. Hə lə əsə ri nin 
ilk sə hi fə lə ri ni qə lə mə alar kən onu 
bir ne çə ay son ra ölü mə gö tü rə cək 
xəs tə li yi ni ilk də fə özü təş xis et miş-
di. Ölü mü nə qə dər çox qı sa za ma nı 
var dı. Kim sə yə bir şey söy lə mə dən 
əsə ri ni bi tir mə yə ça lış dı. La kin gü-
nün bi rin də hətt  a qə lə mi əlin də tu ta 
bil mə yə cək də rə cə də ta qət siz ol du-
ğu nu gö rən də dost la rı na xə bər ver-
di. Xəs tə li yi xər çəng idi və da ha iş 
iş dən keç miş di... 

1 Sul tan II Əb dül hə mid (1842-
1918), 34-cü Os man lı sul ta nı, 
ha ki miy yət dö nə mi 1876-
1909-cu il lə ri əha tə edir. Gənc 
türk lər tə rə fi n dən dev ri lə rək 
Sa lo ni kə sür gün edil miş di.

2 VI Mu rad, ya xud Sul tan Va-
hi dəd din (1861-1926), 36-cı 
və so nun cu Os man lı sul ta nı. 
1918-1922-ci il lər də ha ki-
miy yət də ol muş, 1923-cü il də 
ailə si ilə bir lik də öl kə dən 
çı xa rıl mış dı.

3 Mil li Mü ca di lə - Türk Qur tu-
luş Sa va şı və İs tiq lal Hər bi 
də ad la nır. 1919-cu il ma yın 
19-dan 1923-cü il okt yab rın 
19-da qə dər Mus ta fa Ka mal 
Pa şa nın rəh bər li yi ilə İn gil-
tə rə, İta li ya, Fran sa, Yu na-
nıs tan və Er mə nis ta nın hər bi 
mü da xi lə si nə qar şı apa rı lan 
və Tür ki yə Cüm hu riy yə ti-
nin qu rul ma sı ilə nə ti cə lə nən 
mil li-azad lıq mü ba ri zə si.

4 Tür ki yə də 1946-cı il də qu ru-
lan si ya si par ti ya. 1950-ci 
il se çim lə rin də ha ki miy yə tə 
gəl miş və on il iq ti dar par ti-
ya sı ol muş du. 1960-cı il ma-
yın 27-də hər bi çev ri liş yo lu 
ilə dev ril miş di. Hə min ilin 
sent yab rın da isə par ti ya nın 
fəaliy yə ti ya saq edil miş di. 

5 Ça ğa loğ lu – İs tan bu lun Fa tih 
il çə si nin sər həd lə ri içə ri sin-
də ki ta ri xi ra yon. Adı nı XVI 
əsr də Os man lı səd rə zə mi 
ol muş Ci ğa la za də Si nan Pa-
şa dan gö tür müş dür.

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 tı nın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-

dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq dim olu-
nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya-
tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ-
lu nun (1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və 
si ya sət alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad dım la dı ğı bir 
sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı-
lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə-
vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, 
elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə 
və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 
aş ka ra çı xa rır.
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Xa nı mı nın ölü mün dən son ra 
dok to run hə ya tı əv vəl ki ni za mı nı 
itir mə yə baş la dı. İn di bu sa kitt  ə-
biət li, mü tə fək kir, yum şaq adam 
özü nü çox çıl ğın apa rır, fa kül tə də 
pro fes sor həm kar la rı na, tə lə bə lə-
ri nə, uni ver si tet dən kə nar da dost-
ta nış la rı na, hətt  a xəs tə lə ri nə qar şı 
kəm höv sə lə lik və əsə bi lik nü ma yiş 
et di rir di. İz ti rab gir da bı na dü şən 
hər kə sə tə səl li ver mə yin us ta sı 
olan dok tor in di özü özü nü son suz 
mad di və mə nə vi acı la ra təs lim et-
miş ki mi gö rü nür dü. Gö rə sən, düş-
dü yü və ziy yət bü tün hə ya tı bo yu 
haq qın da bir ağız dan de yi lən “yax-
şı adam“ tə səv vü rü nü zə də lə yə 
bi lə cək di mi? 

Ya vaş-ya vaş fa kül tə də ki ka fed ra-
sın dan, dost la rın dan, xəs tə lə rin dən 
uzaq laş dı. İn di özü nü tək bir şe yə 
həsr et mək is tə yir di: hə yat, cə miy-
yət, xəs tə lik, sağ lam lıq, yax şı lıq, 
pis lik, Al lah - bir söz lə, bir kəl mə 

ilə ət ra fı nı sar mış bü tün mad di 
və mə nə vi var lıq lar haq qın da 

hə ya tı bo yu ha sil et di yi inanc la rı 
qə lə mə al maq fi k ri nə düş müş dü. 

Üç qar da şın üçü nü də ey ni sə-
nə tə - hə kim li yə sövq edən sə bəb-
lər mə nə bəl li de yil di. Am ma bir 
hə qi qət var ki, ağ hə kim ge yi mi 

Bu işə yor ğun əh val-ru hiy yə, ələm-
li ruh ha lı ilə baş la dı. Hə lə əsə ri nin 
ilk sə hi fə lə ri ni qə lə mə alar kən onu 
bir ne çə ay son ra ölü mə gö tü rə cək 
xəs tə li yi ni ilk də fə özü təş xis et miş-
di. Ölü mü nə qə dər çox qı sa za ma nı 
var dı. Kim sə yə bir şey söy lə mə dən 
əsə ri ni bi tir mə yə ça lış dı. La kin gü-
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dən pay la şır dıq. De dik lə ri mi zin 
ha mı sı nı din lə yir, bə zən ca vab-
lar ve rir, bə zən isə sə ma da kı ul-
duz la rı gös tə rib on la rın hə rə-
kət lə ri ni an lat ma ğa ça lı şır dı. 
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Bu işə yor ğun əh val-ru hiy yə, ələm-
li ruh ha lı ilə baş la dı. Hə lə əsə ri nin 
ilk sə hi fə lə ri ni qə lə mə alar kən onu 
bir ne çə ay son ra ölü mə gö tü rə cək 
xəs tə li yi ni ilk də fə özü təş xis et miş-
di. Ölü mü nə qə dər çox qı sa za ma nı 
var dı. Kim sə yə bir şey söy lə mə dən 
əsə ri ni bi tir mə yə ça lış dı. La kin gü-

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 tı nın  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 

Anam la xa nı mı söh bət edir di lər. Ailə si nin bü tün eti raz la rı na bax-

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

Nadir şahın Rum padşahı 
Sultan Mahmud xana 

yazdığı cavab məktubu
“Kin lə ri ni si nə lə rin dən sil mi şik. 

Qar şı-qar şı ya otu rub bir-bi ri nə 
qar daş dır lar”. Göy ki mi uca, gü-
nəş ki mi par laq, Müş tə ri ki mi xoş-
bəxt, dün ya nın əda lət li hökm da rı, 
Sü ley man hə şə mət li ha kim, ca han 
şah la rı nın ən əzə mət li si, döv ran 
xa qan la rı nın ən bö yü yü, Al la hın 
ya rat dı ğı öl kə lə rin hi ma yə da rı, 
Al la ha iba dət edən lə rin qo ru yu-
cu su, Al la hın yer də olan köl gə si, 
ka fi r lər ilə müş rik lə rin qə ni mi, 
is lam ilə mü səl man la rın yar dım-
çı sı, su ilə qu ru nun xa qa nı, ikin ci 
İs gən dər Zül qər neyn, Hə rə mey-
ni-şə ri fey nin xa di mi, is lam pə nah 
xə li fə, qa zi lə rin sul ta nı və qəh rə-
man mü ca hid lə rin qaanı Sul tan 
Mah mud xa nın (“onun xi la fə ti nin 
və döv lə ti nin köl gə si aləm lə rin 
üzə rin dən əs kil mə sin və onun qal-
dır dı ğı bay ra ğın şöv kə ti ilə şid də ti 
din düş mən lə ri nin üs tün dən azal-
ma sın!”) dost luq xə zi nə sin dən və 
ha mı nın be yət et di yi sa ra yın dan 
şə ra fət li məc li sin hə diy yə si ola raq 
ən xoş sa lam la rın nə fəs lə ri və saf 
təs li mat la rın is tək li ətir lə ri bi zə ye-
tiş miş dir. Əyan la rın və şöh rət li lə-
rin if ti xa rı Mus ta fa Lə tif Əfən di və 
Fət hə li bəy Türk ma nın va si tə si lə 
son la yi hə lər də və yük sək sə viy-
yə li da nı şıq lar da cə la lət xi la fə ti nin 
möv qe yi bi zim nə zə ri mi zə çat dı-
rıl mış və bi zi şə rəfl  ən di rə rək ürək-
lə ri mi zi mə həb bət lə dol dur muş-
dur. Lə tif Əfən di nin mü şa yiəti lə 
gön də ril miş şə ra fət li mək tub da 
mü zəff  ər at lı lar dəs tə si nin da va-
da la şa məş ğul ol du ğu an lar da o 
əbə di döv lə tin mə mur la rın dan heç 
bir hə rə kə tin zü hu ra gəl mə di yi ya-
zıl mış dı. Çay safl  a şan dan son ra tə-
miz lik ilə sə mi mi lik qo şu nun ora-
dan ke çib da xil ol ma sı nə ti cə sin də 
pal çı ğa bu laş dı. Nur la do lu şə riətin 
ica zə si nə ar xa la nan və sər həd lə rin 
ha sar la rın dan or ta ya çıx mış zə rə ri 
ara dan qal dır maq niy yə ti lə hə rə-
kət edən o İla hi dər ga ha eh ti ya cı 
ola na mil lə tin xoş ha lı nın əsas la rı 
və mü qəd dəs şəh ri ya rın məq sə-
di nin sə mi mi li yi mə lum və o həz-
rə tin  ca ha nı isin di rən mə həb bə ti 
ilə meh ri ban lı ğı alə mə işıq sa çan 
gü nəş ki mi ay dın dır. Əl bətt  ə, o is-
lam pə nah hökm da ra da bəl li dir ki, 
bi zim bu əbə di dost lu ğa sə da qət 
gös tə rib hə min müd dət də ver di yi-
miz tək lifl  ər dən niy yə ti miz iğ ti şaş 
sa la raq qan tök mək ola bil məz di 
və iç ki nin safl  aş ma sın dan, məz hə-
bin pak laş ma sın dan, iki döv lə tin 
möh kəm lən di ril mə sin dən və iki 
tə rə fi n mü səl man la rı nın dost laş-
ma sın dan baş qa bir məq sə di miz 
ol ma yıb. Biz qə tiy yən mə sə lə ət ra-
fın da na mü la yim hal lar qəs din də 
de yi lik, la kin İla hi nin ya zı sı ilə iki 
tə rə fi n tə ləb edi lən su rət lə ri nə ti-
cə güz gü sün də əks olun ma mış-
dı, bəl kə on la rın tər si düş müş dü.

Bu işin tə fər rüat la rı nı nə zər lə rin-
dən ke çi rən sa fü rək li lər düz yo lu 
tu tub “hə qi qə tən, iş lər niy yət lə rə 
gö rə dir” müami lə si nə mü va fi q 
hə rə kət edə cək lər və mülk lə rin sə-
nəd ləş mə sin də qə ləm lə ri dost luq 
yo lu nu tu ta caq dır. Bu dost lu ğun 
ix ti yar ci lo vu sul ta nın rə yi nə və 
is tə yi nə bu ra xıl dı ğın dan biz döv-
lət lə rin itt  i fa qı yo lun da onu qə bul 
ya rədd et mək də o həz rə tin sər bəst 
ol maq haq qı nı ta nı yı rıq. 

Ba har cən nə ti nin xa qa nı Dör-
dün cü Sul tan Mu rad xa nın za-
ma nın da bağ lan mış ba rı şa əsas-
la na raq bu işə hə min yol la ən cam 
ve ril mə si nə və onun ye ri nə ye ti-
ril mə si nə ümid bəs lə yir və Na di-
rə döv lə ti ni ay rı bil mə yib iş lə rin 
elə qay da ilə get mə si ni is tə yi rik 
ki, in şal lah-təala, iki döv lət və iki 
həz rə tin sə ləfl  ə ri ilə xə ləfl  ə ri ara-
sın da kı dost luq ilə bir lik bu dün-
ya da öz möh kəm li yi ni sax la sın.

Ya is lam pə nah, o ali miq dar hökm-
dar həd din dən ar tıq meh ri ban ol-
du ğun dan bu ni yaz mən də özü nün 
bu cür şək siz sev gi si ni vəd və hə-
mi şə lik dost lu ğu nu iz har et miş lər, 
yə ni kö nül öl kə si nin fa te hi və bir 
ovuc məs kun laş mış tor pa ğın fər-
man ve rə ni o sul ta na olan xa lis mə-
həb bə ti miz bi zə xa qan lıq əla mət lə-
ri nin ne mə ti yo lu na xi laf ol ma ğa və 
sul tan lıq əm ri nin hü dud la rın dan 
kə na ra çıx ma ğa ica zə ver mə miş di. 

Bu na gö rə o həz rə tin is tə dik lə ri ni 
im za la yıb xi la fət sa ra yı nın gu şə ni-
şin lə ri nin nə zə ri mi zə çat dır dıq la rı 
sülh na mə ni ən gö zəl su rət də qə bul 
et dik və Lə tif Əfən di ni ra zı hal da 
mü rəx xəs bu yur duq. Sə da qə tin 
“Sad”ı, ül fə tin “Lam”ı və mə həb-
bə tin “Ha”sı  bə ni-Adə min qəlb lə-
rin də ki löv hə lə rə təq dir qə lə mi ilə 
nəqş olun du ğu ki mi, in şal lah-təala, 
bu sülh də bü tün alə mə ya yıl sın, 
qə ləm və löv hə na xış la rı ilə ta ri xə 
hə mi şə lik sa lın sın!

Na dir şa hın Hin distan 
şa hı Mə həm mə də 
yazdığı mək tub

Ya xın dost lu ğun ən xoş duala-
rı nın in cə cə va hir lə ri və qar daş lıq 
ayin lə ri nin ən saf təs li mat la rı nın 
par la yan ləl lə ri sev gi məx zə nin-
dən və itt  i faq xə zi nə sin dən nə ci bə 
tə rəf və hə bi bə sa rı, göy ki mi uca 

həz rət, tac dar lıq ək li li ta cı nın dür-
rü və xoş bəxt lik ilə əzə mət də ni zi-
nin iri da nə li in ci si, ta le ilə döv lət 
san dıq ça sı nın pa rıl da yan göv hə ri, 
cah-ca lal, təm tə raq və əda lət bür-
cü nün işıq lı ul du zu, hökm ran lıq 
ilə ca han dar lı ğın ba şu ca lı ğı, şan lı 
Gür gan nəs li nin pak lı ğı, xoş təd-
bir li sev gi li müs tə həqq üçün gön-
də rib sə da qət löv hə sin də təs vir 
edi rik ki, sı naq dan keç miş dost-
lu ğun qəv va sı  bö yük is tək də-

ni zin də qərq ol sa da, və ziy yə tin 
hə qi qət lə rin dən bəhs edən də rin 
mə na lı mək tub lar dan iba rət olan 
ba ha lı göv hər lə rin va si tə si lə məq-
sə di nə çat maq üçün mə həb bət 
qəv vas ga hın dan kə na ra çı xıb yad-
da şın giz lən di yi ye rin qa pı-di va rı-
nı o qiy mət li daş-qaş la bə zə miş və 
cən nət lə rin hər tə rə fi  ni se vinc və 
xoş bəxt lik əla mət lə ri ilə dol dur-
muş dur. Bu na gö rə də nə cib lik və 
qəh rə man lıq sa hi bi Hü sey nə li xa-
nın şə rəfl  i tə rəfl  ə rin bə rə kət tə rə-
fi n dən hü zu ra gəl di yi bu əla mət-
dar mə qam da sey yid lik və nə ca bət 
yi yə si Mir zə Möh sün qar daş lıq 
adət lə ri nin tək mil ləş mə si və ye-
ni ləş mə si üçün bu şə rəfl  i tə rəf dən 
o əzə mət li di ya ra tə yin olun muş, 
qırx lə kə  bə ra bər daş-qaş la bə zə-
dil miş alət lər və fə lək ki mi uca rəh-
bə rin eh san ye ri nə pay la dı ğı mü-
ka fat lar ilə ənam la rı sərf edil miş di.

İki ali döv lət ara sın da ay rı lı ğa 
meyl ol ma mış dır və mö hür lən-
miş si ya hı ya mü va fi q ola raq adı 
çə ki lən sey yid lik sa hi bi nin va si tə-
si lə Kə rim bə yin təh vil ver di yi və 
Kic ra mın qey də al dı ğı əla hid də 
yüz bir zən cir li fi l ali rüt bə li nin 
hü zu ru na yol la nır və Fi rəng məm-
lə kə ti nin ər mə ğan la rın dan olan, 
fi l lə rin da şı dı ğı bö yük zın qı rov lu 
saat, ya di gar şək lin də hu ma yun 
cə va hir xa na ya gön də ri lən hə diy-
yə lə rə əla və edi lir. Ta qı zıl saat 
asi man məc li si ni bə zə yən Ay ilə 
Gü nə şi dir, ge cə lə rin və gün düz-
lə rin də qi qə lə rin də əq rəb tə biət-
li düş mən lə rin göz lə ri kor ol sun, 
səl tə nət ilə ca han dar lıq gün lə ri isə 
saatın qi ya mı na və qi yam  saatı na 
qə dər da vam et sin! 

Na dir şa hın gü nəş 
papaq lı rus pad şa hı na  

yaz dı ğı mək tub
Qə bul şa hid lə ri nin qu laq la rı nı 

və bo yun la rı nı bə zə yən də vət lər 
cə va hir lə ri və dost luq dal ğıc la rı-
nın kö mə yi ilə ürək və can sağ lı ğı 
də niz lə rin dən bə yan sa hi li nə gə-
lən xe yir-duala rın pa rıl da yan ləl-
lə ri gü nəş şüalı əla həz rət, səl tə nət 
ilə səadət asi ma nın da Zöh rə lə rin 
Zöh rə si, əzə mət ilə hökm ran lıq 
sə də fi  nin bə yaz dür rə si, iz zət ilə 
ca lal sə ma sı nın nur sa çan gü nə-
şi, ulu luq ilə xoş bəxt lik ge cə si ni 
işıq lan dı ran şam, bə rə kət ilə mü-
vəff  ə qiy yət ağa cı nın bəh rə si, sa-
hib lik ilə iq ti dar bəh rə si nin ağa cı, 
ye ri göy də olan cə na bın fə lə yi, 
ul duz lar ki mi hə şə mət li tax tın 
çar xı, rə yi çay su yu ilə su va rı la n 
və hüm mə ti ni qüv vət li zey tun-
dan alan hü may, pa kü rək li lə rin 
dər ma nı, Xos rov cə la lət li, gü nəş 
pa paq lı bö yük im pe rat ri ça nın 
(“onun səl tə nə ti nin gün lə ri uzan-
sın!”) şə ra fət li məc li si nin hə diy-
yə si və ali top lan tı sı nın töh fə si dir. 
İz zət ilə hör mət sa ra yın da qə bul 
olu nan lar şa hid lik edir lər ki, bun-
dan ön cə xa qa nın yük sək rüt bə li 
xid mət çi si tü fəng çi ba şı Əh məd 
xan fə lək ki mi uca sa ray dan pad-
şa hın iz di ham lı və bə rə kət li ic las-
la rı nın müj də si ni gə tir mək və iki 
ulu döv lət ara sın da dost luq və 
qar şı lıq lı an laş ma adət lə ri ni tə-
zə lə mək və möh kəm lən dir mək 
üçün sə fi r tə yin olun muş və şah 
sa ra yı nın nur lu as ta na sı na ezam 
edil miş di. Bağ dad va li si Əh məd 
pa şa nın və onun ata sı nın il lər bo-
yu möh kəm dost luq və mə həb-
bət əsa sın da əla qə lər qur muş bö-
yük Sə fə vi döv lə ti ilə ali-Os man 
ara sın da öz nəf sa ni məq səd lə ri 
üçün fi t nə-fə sad sal maq və ni faq 
ilə an la şıl maz lıq tö rət mək yo lu na 
qə dəm bas ma la rı İla hi dər ga hı na 
möh tac olan o iki döv lə tin ara sı nı 
qa rış dı ran la rı tən beh et mək üçün 
qəh re di ci qo şun la rın qalx ma sı na 
sə bəb ol du. 

1 Yə ni “Si zin”

2 Ərəb əlifb  a sı nın hərfl  ə ri olan 
“Sad”ın, “Lam”ın və “Ha”nın bir-
ləş mə sin dən “sülh” sö zü əmə lə gə lir.

3 Qəv vas – dal ğıc.
4 1 lək – 100 000.
5 Qi yam – (bu ra da) qi ya mət.
6 Bu mək tub rus im pe rat ri ça sı 

An na İoan nov na Ro ma no va ya 
ün van lan mış dı.

7 Hü may – cən nət qu şu, səadət 
qu şu.

Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

Ya is lam pə nah, o ali miq dar hökm-

bu cür şək siz sev gi si ni vəd və hə-
mi şə lik dost lu ğu nu iz har et miş lər, 
yə ni kö nül öl kə si nin fa te hi və bir 
ovuc məs kun laş mış tor pa ğın fər-
man ve rə ni o sul ta na olan xa lis mə-
həb bə ti miz bi zə xa qan lıq əla mət lə-
ri nin ne mə ti yo lu na xi laf ol ma ğa və 
sul tan lıq əm ri nin hü
kə na ra çıx ma ğa ica zə ver mə miş di. 

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.

kə na ra çıx ma ğa ica zə ver mə miş di. lu ğun qəv va sı  bö yük is tək də-

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri
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Os man lı tax tı na, İs lam qa nun la rı-
nın şərt lə ri nə əhə miy yət ver mə dən 
ha ki miy yə tə gə ti ri lən IV Meh met, 
1642-ci il də I İb ra hi min Tur han Xə-
di cə Sul tan la iz di va cın dan dün ya ya 
gəl miş di. Onun pad şah lı ğı uşaq lı ğın-
dan baş la yır – 1648-ci ilin av qus tun da, 
hə lə yed di ya şı ta mam ol ma mış, 19-cu 
Os man lı sul ta nı və 98-ci İs lam xə li fə si 
ola raq ha ki miy yət ba şı na ke çir.

Özü nün döv lət iş lə rin dən uzaq laş-
dı rıl dı ğı nı gö rən I İb ra hi min ana sı 
Kö səm Sul tan yed di ya şın da kı 
nə və si ni ha ki miy yə tə gə tir mək lə 
is tə di yi nə mü vəff  əq olur. Ər-
toğ rul Qa zi, Os man Qa zi və 
Sü ley man Qa nu ni dən son ra 
ən uzun dövr ha ki miy yət də 
olan  IV Meh met 39 il taxt da əy-
lə şib. Ova olan hə və si nə gö rə Ov-
çu Meh met de yi lən hökm da rın ha ki-
miy yət il lə ri dörd mər hə lə yə bö lü nür.

Os man lı sul tan lı ğı nın 
Ağa lar dö nə mi

Bi rin ci mər hə lə 1648-1651-ci il lər ara-
sın da, Kö səm Sul ta nın naibi-səl tə nət, 
yə ni sul tan ye ri nə sul tan lıq et di yi mər-
hə lə dir ki, Os man lı im pe ri ya sı nın ən 
çə tin dövr lə rin dən bi ri ki mi xa tır la nır. 
Bu döv rə həm çi nin Ağa lar dö nə mi də 
de yi lir, çün ki naibi-səl tə nət olan Kö-
səm Sul tan, döv lə ti Ye ni çə ri Ağa la rın 
əliy lə ida rə edir di. Döv lət için də bö lün-
mə lər, par ça lan ma lar da vam et dik cə 
mər kə zi ha ki miy yət zəifl  ə yir, Ağa la rın 
öz ba şı na lı ğı na ra zı lıq lar ya ra dır dı. Kö-
səm Sul ta nın döv lə ti tək ba şı na ida rə 
et mək is tə yi da ha da qı zı şır dı. Hətt  a 
qar şı dur ma o həd də çat dı ki, Sul tan 
Əh məd mey da nın da Si pa hi lər lə Ye-
ni çə ri lər üz-üzə gəl di. Ya ra nan hərc-
mərc lik qətl lə rə yol aç dı, 1649-cu il də 
səd rə zəm So fu Meh met Pa şa öl dü rül-
dü, əvə zin də Ye ni çə ri ağa la rın dan olan 
Qa ra Mu rad Pa şa səd rə zəm ol du.

Di gər tə rəf dən də sul ta nın ana sı 
Tur han Sul tan özü nə ya xın qüvvə lə ri 
top la ya raq giz lin cə xalq üs ya nı təş kil 
et mək niy yə tin dəy di. Nə ti cə də nə həng 
im pe ri ya zəifl  ə yir di. Qa ra Mu rad Pa-
şa dan son ra səd rə zəm olan Mə lək Əh-
məd Pa şa ilə Aba za Si ya vuş Pa şa da 
heç nə yi də yi şə bil mə di - döv lət əl dən 
ge dir di. Kö şəm Sul tan la Tur han Sul ta-
nın mü ba ri zə si isə son həd də çat mış dı. 
Onun is tək lə ri nə so na qə dər nail ola bil-
mə yən Kö səm Sul ta nın nə və si ni öl dü-
rüb şah za də Sü ley ma nı pad şah et mək 
niy yə ti baş tut ma dı, əvə zin də 1651-ci 
ilin iyu lun da ge cə ikən Kö səm Sul ta nın 
özü nü qət lə ye tir di lər. IV Meh met isə 
bü tün bu olay la rı, sa də cə seyr edir di.

Tur han Xədicə 
Sul ta nın 

naibi-səl tə nətliyi
İkin ci dö nəm 1651-1656-cı il lə ri, 

sul ta nın ana sı Tur han Xə di cə Sul ta-
nın naibi-səl tə nət ol du ğu döv rü əha-
tə edir. Döv lət xə zi nə si ni ni ta la yan 
Ağa la rın ida rə çi li yi ba şa ça tır, 39 ağa 
edam edi lir. La kin döv lət xə zi nə si dol-
dur maq heç bir səd rə zə mə mü yəssər 
ol mur, 1656-cı ilə qə dər ona ya xın səd-
rə zəm bir- bi ri ni əvəz edir. Bu, hə min 
dö nəm idi ki, döv lə ti baş me mar Qa-
sım Ağa, Qo çu bəy, So lak za də, Şa mi-
za də Meh met Əfən di və İb ra him Ağa-
nın mü şa vir li yi ilə Tur han Sul tan 
ida rə edir di. Döv lət isə gü nü-
gün dən da ha da zəifl  ə yir, 
ida rəolun maz ha la gə lir-
di. Və ziy yə tin çə tin li yi-
ni ba şa dü şən Tur han 
Sul tan və mü şa vir lər 
ida rə çi li yə qa rış ma-
maq şər ti ilə 1656-
cı il də Köp rü lü 
Meh met Pa-
şa nı səd rə-
zəm tə yin 
edir lər. 

Bun-
d a n 
son ra 
O s -
m a n  l ı 
ta ri xi nin 
K ö p  r ü -
lü lər döv-
ra nı baş la-
yır. Hə min 
döv rü ey ni 
za man da sul-
tan lı ğın qa dın 
əsa  rə  t in  dən 
qur tu luş döv-
rü də ad lan dır-
maq olar. Məhz 
bu ta rix də Tur han 
Sul tan döv lə tin 
bü tün ida rə çi li yi ni 
Köp rü lü lə rə ver mək-
lə sul tan lıq ta ri xin də 
qa dın la rın səl tə nə ti nə 
son qoy muş olur. 

Os man lı sul tan lı ğı nın 
Köp rü lü lər dö nə mi

Üçün cü mər hə lə olan Köp rü lü lər 
dö nə mi Os man lı sul tan lı ğı nın ra hat 
nə fəs al dı ğı za man lar he sab olu nur. Bu 
dö nəm də ey ni ailə dən iki səd rə zəm 
ha ki miy yət də təm sil olu nub – Köp-
rü lü Meh met Pa şa (1656-1661) və oğ lu 
Fa zil Əh məd Pa şa (1661-1676). Meh-
met Pa şa nın səd rə zəm lik döv rü ay rı-
ca qeyd olun ma lı dır, çün ki döv lə tin 
ye ni dən güc lən mə si, ni za ma sa lın ma-
sı da ha çox onun adıy la bağ lı dır. Sul-
tan lıq da üs yan la rın ya tı rıl ma sı, ye ni 

tor paq la rın il haq edil mə si Meh met 
Pa şa nın xid mət lə ri dir. Hətt  a 

31 pa şa nın axı rı na çı xan 
Cə la li üs yan la rı da onun 

za ma nın da ya tı rıl dı. 
O, 1659-cu il də Krım 
ta tar la rı ilə bir lik də 
rus or du su nu da 
məğ lub et di.

1661-ci il də 
Meh met Pa şa-
nın ölü mün-
dən son ra 
ye ri nə gə lən 
oğ lu Fa zil 

Əh məd Pa şa 
26 ya şın da səd-

rə zəm olur. 1663-
cü il də al man la ra 
qar şı baş la nan 
mü ha ri bə 1664-
cü ilin av qus-
tun da Vas var 
m ü q a  v i  l ə  s i 
ilə ba şa ça tır. 
1672-ci il də 
IV Meh-
me tin də 
qa tıl  dı ğı 
Pol şa yü-
rü şün də 
K a  m a -
n e t s 
qa la sı 

f ə t h olu nur kən 
Var şa va da qor xu ya ra-
nır, tə xi rə sa lın ma dan 
Os man lı ilə sülh mü qa-
vi lə si bağ la nır. Bun dan 
dörd il son ra – 1676-cı 

il də Fa zil Əh məd Pa-
şa və fat edir.

Qə lə bə nin və məğlubiyyətin 
səbəbkarı mer zi fon lu

Qa ra Mustafa Pa şa 
Dör dün cü mər hə lə isə 1676-

1683-cü il lə ri özün də bir ləş di rir. 
Bu dövr mer zi fon lu Qa ra Mus ta-
fa Pa şa döv rü dür. Köp rü lü lər dən 
son ra səd rə zəm li yə gə ti ri lən, ta-
nın mış döv lət xa di mi ilk ola raq 
özü nü xa ri ci si ya sə tə həsr edir.

1667-ci il də Çi gi rin də ki mü ha si-
rə lər nə ti cə ver mə yən də IV Meh met 
və səd rə zəm, Ru si ya yü rü şü nə çıx-
dı. Bu yü rüş 1680-ci il də Çi gi ri nin 
alın ma sıy la ba şa çat dı, ar dın ca ikin-
ci Ru si ya yü rü şü nə qə rar ve ril di və 
bu yü rüş də 1684-ci il də im za la nan 
Ədir nə mü qa vi lə si ilə nə ti cə lən di.

Os man lı nın güc lən mə si, xü su sən 
də hər bi uğur la rı səd rə zə mi da ha 
da ruh lan dı rır dı. Al man la rın ara-sı-
ra hu cum la rı na gö rə Qa ra Mus ta fa 
Pa şa 1683-cü il də on la ra mü ha ri bə 
elan et di. Sul ta nın da qa tıl dı ğı sə-
fər döv lət ida rə çi lə ri nin iki yə bö-
lün mə si ilə nə ti cə lə nir. Mer zi fon lu 
Qa ra Mus ta fa Pa şa Al ma ni ya nın 
im pe ra tor şə hə ri sa yı lan Vya na nı 
tut maq tək li fi  ni ve rir. La kin əyan lar 
eti raz edə rək bü tün Av ro pa nın Al-
ma nı ya nı mü da fi ə edə  cə yi ni de yir-
lər. Qa ra Mus ta fa Pa şa nın sö zü üs-
tün gə lir, on lar 12 iyul 1683-cü il də 
Vya na ya xın lı ğın da mütt  ə fi q sə lib 
yü rüş çü lə ri ilə qar şı-qar şı ya gə lir-
lər. Krım xa nı nın xə ya nət edə rək 
türk lə rə məx sus Tu na kör pü sün-
dən düş mən əs gər lə ri nin keç mə si-
nə ica zə ver mə si türk əs gər lə ri nin 
işi ni çə tin ləş di rir. Os man lı or du su 
min lər lə şə hid ve rə rək məğ lu biy yə-
tə uğ ra yır, qiy mət li xə zi nə ni əl dən 
bu ra xa raq ge ri çə kil mə yə məc bur 
olur. Bu mü ha ri bə Os man lı ta ri xi-
nin ən ağır məğ lu biy yə ti idi. 1071-ci 
il dən bə ri da vam edən türk lə rin zə-
fə ri so na ça tır, ar tıq Av ro pa da kı Os-
man lı tor paq la rı iti ril mə yə baş la nır.
Sə lib yü rüş çü lə ri Osmanlı 

sul tan lı ğı nı Avro pa dan 
geri qay ta rır

Os man lı nın sə lib yü rüş çü lə ri nə 
məğ lub ol du ğu il sul ta nın ana sı Tur-
han Sul tan və fat edir. Ana sı nın ölü-
mün dən son ra sər bəst lik qa za nan 
IV Meh met ida rə çi li yi tam ələ al maq 
üçün Qa ra Mus ta fa Pa şa nı və zi fə sin-
dən uzaq laş dı rır və əyan la rın təh ri ki 
ilə onu edam kür sü sü nə gön də rir. 
Vya na dö yü şü döv lə ti kö kün dən 

sar sıt mış dı, səd rə zə min ina dı tə-
nəz zü lə sə bəb ol muş du, 

ye ni dən qa ran lıq dövr 
baş la nır dı. Sə lib yü rüş-
çü lə ri sul tan lı ğın zəif-

l ə  m ə - yin dən is ti fa də edə rək 
1684-cü il də Os man lı ya mü ha ri-
bə elan et di. Rə şa dət lə mü da fi ə 
olun  maq la rı na bax ma ya raq türk-

lər Bu din qa la sı nı tərk edə rək ge ri yə 
çə kil mə yə məc bur ol du lar.

Ya rıt maz və zir lə rin əlin də əsir olan 
döv lə tin çə tin du ru mu IV Meh me ti 
ruh dan sal mış dı, ar tıq sul tan ida rə-
çi li yi ba car mır dı. Köp rü lü za də Fa-
zil Mus ta fa Pa şa özü nə ya xın döv lət 
adam la rı ilə bir lə şə rək 1687-ci ilin no-
ya brın da IV Meh me ti taxt dan sal dı, 
la kin edam et dir mə di, II Sü ley ma nı 
ha ki miy yə tə gə tir di. 

Sul tan ol du ğu müd dət də on qa-
dın la ni kah qu ran IV Meh met 1693-
cü il də Ədir nə sa ra yın da və fat et di. 

Ta rix çi lər onu, ov dan baş qa heç 
bir məş ğu liy yə ti ol ma yan, sul tan-
lıq əra zi sin də iç ki ni qa da ğan edən, 
qəh və xa na la rı bağ lat dı ran, na ma-
zı nı da gün də beş də fə ha mı ilə bir-
gə qı lan hökm dar ki mi xa tır la yır.  
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Os man lı tax tı na, İs lam qa nun la rı-
nın şərt lə ri nə əhə miy yət ver mə dən 
ha ki miy yə tə gə ti ri lən IV Meh met, 
1642-ci il də I İb ra hi min Tur han Xə-
di cə Sul tan la iz di va cın dan dün ya ya 
gəl miş di. Onun pad şah lı ğı uşaq lı ğın-
dan baş la yır – 1648-ci ilin av qus tun da, 
hə lə yed di ya şı ta mam ol ma mış, 19-cu 
Os man lı sul ta nı və 98-ci İs lam xə li fə si 

Özü nün döv lət iş lə rin dən uzaq laş-
dı rıl dı ğı nı gö rən I İb ra hi min ana sı 
Kö səm Sul tan yed di ya şın da kı 
nə və si ni ha ki miy yə tə gə tir mək lə 

olan  IV Meh met 39 il taxt da əy-
lə şib. Ova olan hə və si nə gö rə Ov-
çu Meh met de yi lən hökm da rın ha ki-
miy yət il lə ri dörd mər hə lə yə bö lü nür.

Os man lı sul tan lı ğı nın 

Bi rin ci mər hə lə 1648-1651-ci il lər ara-
sın da, Kö səm Sul ta nın naibi-səl tə nət, 
yə ni sul tan ye ri nə sul tan lıq et di yi mər-
hə lə dir ki, Os man lı im pe ri ya sı nın ən 
çə tin dövr lə rin dən bi ri ki mi xa tır la nır. 
Bu döv rə həm çi nin Ağa lar dö nə mi də 
de yi lir, çün ki naibi-səl tə nət olan Kö-
səm Sul tan, döv lə ti Ye ni çə ri Ağa la rın 
əliy lə ida rə edir di. Döv lət için də bö lün-
mə lər, par ça lan ma lar da vam et dik cə 
mər kə zi ha ki miy yət zəifl  ə yir, Ağa la rın 
öz ba şı na lı ğı na ra zı lıq lar ya ra dır dı. Kö-
səm Sul ta nın döv lə ti tək ba şı na ida rə 
et mək is tə yi da ha da qı zı şır dı. Hətt  a 
qar şı dur ma o həd də çat dı ki, Sul tan 
Əh məd mey da nın da Si pa hi lər lə Ye-
ni çə ri lər üz-üzə gəl di. Ya ra nan hərc-
mərc lik qətl lə rə yol aç dı, 1649-cu il də 
səd rə zəm So fu Meh met Pa şa öl dü rül-
dü, əvə zin də Ye ni çə ri ağa la rın dan olan 
Qa ra Mu rad Pa şa səd rə zəm ol du.

Di gər tə rəf dən də sul ta nın ana sı 
Tur han Sul tan özü nə ya xın qüvvə lə ri 
top la ya raq giz lin cə xalq üs ya nı təş kil 
et mək niy yə tin dəy di. Nə ti cə də nə həng 
im pe ri ya zəifl  ə yir di. Qa ra Mu rad Pa-
şa dan son ra səd rə zəm olan Mə lək Əh-
məd Pa şa ilə Aba za Si ya vuş Pa şa da 
heç nə yi də yi şə bil mə di - döv lət əl dən 
ge dir di. Kö şəm Sul tan la Tur han Sul ta-
nın mü ba ri zə si isə son həd də çat mış dı. 

Tur han Xədicə 
Sul ta nın 

naibi-səl tə nətliyi
İkin ci dö nəm 1651-1656-cı il lə ri, 

sul ta nın ana sı Tur han Xə di cə Sul ta-
nın naibi-səl tə nət ol du ğu döv rü əha-
tə edir. Döv lət xə zi nə si ni ni ta la yan 
Ağa la rın ida rə çi li yi ba şa ça tır, 39 ağa 
edam edi lir. La kin döv lət xə zi nə si dol-
dur maq heç bir səd rə zə mə mü yəssər 
ol mur, 1656-cı ilə qə dər ona ya xın səd-
rə zəm bir- bi ri ni əvəz edir. Bu, hə min 
dö nəm idi ki, döv lə ti baş me mar Qa-
sım Ağa, Qo çu bəy, So lak za də, Şa mi-
za də Meh met Əfən di və İb ra him Ağa-
nın mü şa vir li yi ilə Tur han Sul tan 
ida rə edir di. Döv lət isə gü nü-
gün dən da ha da zəifl  ə yir, 
ida rəolun maz ha la gə lir-
di. Və ziy yə tin çə tin li yi-
ni ba şa dü şən Tur han 
Sul tan və mü şa vir lər 
ida rə çi li yə qa rış ma-
maq şər ti ilə 1656-
cı il də Köp rü lü 
Meh met Pa-
şa nı səd rə-
zəm tə yin 
edir lər. 

Bun-
d a n 
son ra 
O s -
m a n  l ı 
ta ri xi nin 
K ö p  r ü -
lü lər döv-
ra nı baş la-
yır. Hə min 
döv rü ey ni 
za man da sul-
tan lı ğın qa dın 
əsa  rə  t in  dən 
qur tu luş döv-
rü də ad lan dır-
maq olar. Məhz 
bu ta rix də Tur han 
Sul tan döv lə tin 
bü tün ida rə çi li yi ni 
Köp rü lü lə rə ver mək-
lə sul tan lıq ta ri xin də 
qa dın la rın səl tə nə ti nə 
son qoy muş olur. 

Os man lı sul tan lı ğı nın 
Köp rü lü lər dö nə mi

Üçün cü mər hə lə olan Köp rü lü lər 
dö nə mi Os man lı sul tan lı ğı nın ra hat 
nə fəs al dı ğı za man lar he sab olu nur. Bu 
dö nəm də ey ni ailə dən iki səd rə zəm 
ha ki miy yət də təm sil olu nub – Köp-
rü lü Meh met Pa şa (1656-1661) və oğ lu 
Fa zil Əh məd Pa şa (1661-1676). Meh-
met Pa şa nın səd rə zəm lik döv rü ay rı-
ca qeyd olun ma lı dır, çün ki döv lə tin 
ye ni dən güc lən mə si, ni za ma sa lın ma-
sı da ha çox onun adıy la bağ lı dır. Sul-
tan lıq da üs yan la rın ya tı rıl ma sı, ye ni 

tor paq la rın il haq edil mə si Meh met 
Pa şa nın xid mət lə ri dir. Hətt  a 

31 pa şa nın axı rı na çı xan 
Cə la li üs yan la rı da onun 

za ma nın da ya tı rıl dı. 
O, 1659-cu il də Krım 
ta tar la rı ilə bir lik də 
rus or du su nu da 
məğ lub et di.

1661-ci il də 
Meh met Pa şa-
nın ölü mün-
dən son ra 
ye ri nə gə lən 
oğ lu Fa zil 

Əh məd Pa şa 
26 ya şın da səd-

rə zəm olur. 1663-
cü il də al man la ra 
qar şı baş la nan 
mü ha ri bə 1664-
cü ilin av qus-
tun da Vas var 
m ü q a  v i  l ə  s i 
ilə ba şa ça tır. 
1672-ci il də 
IV Meh-
me tin də 
qa tıl  dı ğı 
Pol şa yü-
rü şün də 
K a  m a -
n e t s 
qa la sı 

f ə t h olu nur kən 
Var şa va da qor xu ya ra-
nır, tə xi rə sa lın ma dan 
Os man lı ilə sülh mü qa-
vi lə si bağ la nır. Bun dan 
dörd il son ra – 1676-cı 

il də Fa zil Əh məd Pa-
şa və fat edir.

Qə lə bə nin və məğlubiyyətin 
səbəbkarı mer zi fon lu

Qa ra Mustafa Pa şa 
Dör dün cü mər hə lə isə 1676-

1683-cü il lə ri özün də bir ləş di rir. 
Bu dövr mer zi fon lu Qa ra Mus ta-
fa Pa şa döv rü dür. Köp rü lü lər dən 
son ra səd rə zəm li yə gə ti ri lən, ta-
nın mış döv lət xa di mi ilk ola raq 
özü nü xa ri ci si ya sə tə həsr edir.

1667-ci il də Çi gi rin də ki mü ha si-
rə lər nə ti cə ver mə yən də IV Meh met 
və səd rə zəm, Ru si ya yü rü şü nə çıx-
dı. Bu yü rüş 1680-ci il də Çi gi ri nin 
alın ma sıy la ba şa çat dı, ar dın ca ikin-
ci Ru si ya yü rü şü nə qə rar ve ril di və 
bu yü rüş də 1684-ci il də im za la nan 
Ədir nə mü qa vi lə si ilə nə ti cə lən di.

Os man lı nın güc lən mə si, xü su sən 
də hər bi uğur la rı səd rə zə mi da ha 
da ruh lan dı rır dı. Al man la rın ara-sı-
ra hu cum la rı na gö rə Qa ra Mus ta fa 
Pa şa 1683-cü il də on la ra mü ha ri bə 
elan et di. Sul ta nın da qa tıl dı ğı sə-
fər döv lət ida rə çi lə ri nin iki yə bö-
lün mə si ilə nə ti cə lə nir. Mer zi fon lu 
Qa ra Mus ta fa Pa şa Al ma ni ya nın 
im pe ra tor şə hə ri sa yı lan Vya na nı 
tut maq tək li fi  ni ve rir. La kin əyan lar 
eti raz edə rək bü tün Av ro pa nın Al-
ma nı ya nı mü da fi ə edə  cə yi ni de yir-
lər. Qa ra Mus ta fa Pa şa nın sö zü üs-
tün gə lir, on lar 12 iyul 1683-cü il də 
Vya na ya xın lı ğın da mütt  ə fi q sə lib 
yü rüş çü lə ri ilə qar şı-qar şı ya gə lir-
lər. Krım xa nı nın xə ya nət edə rək 
türk lə rə məx sus Tu na kör pü sün-
dən düş mən əs gər lə ri nin keç mə si-
nə ica zə ver mə si türk əs gər lə ri nin 
işi ni çə tin ləş di rir. Os man lı or du su 
min lər lə şə hid ve rə rək məğ lu biy yə-
tə uğ ra yır, qiy mət li xə zi nə ni əl dən 
bu ra xa raq ge ri çə kil mə yə məc bur 
olur. Bu mü ha ri bə Os man lı ta ri xi-
nin ən ağır məğ lu biy yə ti idi. 1071-ci 
il dən bə ri da vam edən türk lə rin zə-
fə ri so na ça tır, ar tıq Av ro pa da kı Os-
man lı tor paq la rı iti ril mə yə baş la nır.
Sə lib yü rüş çü lə ri Osmanlı 

sul tan lı ğı nı Avro pa dan 
geri qay ta rır

Os man lı nın sə lib yü rüş çü lə ri nə 
məğ lub ol du ğu il sul ta nın ana sı Tur-
han Sul tan və fat edir. Ana sı nın ölü-
mün dən son ra sər bəst lik qa za nan 
IV Meh met ida rə çi li yi tam ələ al maq 
üçün Qa ra Mus ta fa Pa şa nı və zi fə sin-
dən uzaq laş dı rır və əyan la rın təh ri ki 
ilə onu edam kür sü sü nə gön də rir. 
Vya na dö yü şü döv lə ti kö kün dən 

sar sıt mış dı, səd rə zə min ina dı tə-
nəz zü lə sə bəb ol muş du, 

l ə  m ə -
1684-cü il də Os man lı ya mü ha ri-
bə elan et di. Rə şa dət lə mü da fi ə 
olun  maq la rı na bax ma ya raq türk-

lər Bu din qa la sı nı tərk edə rək ge ri yə 
çə kil mə yə məc bur ol du lar.

Ya rıt maz və zir lə rin əlin də əsir olan 
döv lə tin çə tin du ru mu IV Meh me ti 
ruh dan sal mış dı, ar tıq sul tan ida rə-
çi li yi ba car mır dı. Köp rü lü za də Fa-
zil Mus ta fa Pa şa özü nə ya xın döv lət 
adam la rı ilə bir lə şə rək 1687-ci ilin no-
ya brın da IV Meh me ti taxt dan sal dı, 
la kin edam et dir mə di, II Sü ley ma nı 
ha ki miy yə tə gə tir di. 

Sul tan ol du ğu müd dət də on qa-
dın la ni kah qu ran IV Meh met 1693-
cü il də Ədir nə sa ra yın da və fat et di. IV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehIV MehmetIV MehmetIV MehmetIV MehmetetetIV MehmetetIV MehmetIV MehmetetIV MehmetIV MehmetetIV MehmetIV MehmetetIV MehmetIV MehmetetIV MehmetIV MehmetetIV MehmetIV MehmetetIV MehmetIV MehmetetIV Mehmet

On qadınla evlənib, qadınların 
hakimiyyətinə son qoyan sultan

Os man lı tax tı na, İs lam qa nun la rı-Os man lı tax tı na, İs lam qa nun la rı-

Os man lı im pe ri ya sı. 
Bu çox mil lət li və 
çox din li türk döv lə ti 
ta ri xin ən bö yük im-

pe ri ya la rın dan bi ri və bü tün 
dün ya da ya şa yan türk lə rin 
qü rur mən bə yi dir. Döv lə tin 
əsa sı 1299-cu il də oğuz la rın 
Qa yı bo yun dan olan Os man 
bəy tə rə fin dən qo yu lub. Ba-
ni si nin Os ma no ğul la rı Bəy li yi 
ad lan dır dı ğı döv lət, son ra lar 
nə həng im pe ri ya ya çev ri lib 
– dün ya ta ri xi nə, si ya sə ti nə 
bö yük tə sir gös tə rib. Üç qi tə-
yə ya yıl dı ğı il lər də ən qüd rət-
li döv rü nü ya şa yan Os man lı 
im pe ri ya sı ma hiy yət cə əsa sı 
Səl cuq lar tə rə fin dən qo yu lan 
Tür ki yə döv lə ti nin ikin ci mər-
hə lə si he sab olu nur. 
Os man lı sul tan la rı nın hə-
ya tı na nə zər sal maqda 
məqsədimiz bir türk im pe ri-
ya sı nın ya ra nı şı, möv cud lu ğu, 
dün ya gü cü nə çev ril mə si ki mi 
ta ri xi mə qam la rı bir da ha göz 
önü nə gə tir mək dir.
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Afayət AFİQ 
  “Gör mə səm, nə olar dı, ta nı ma-
sam, ni yə, nə üçün? Nə edər-
dim? Nə yi nə edər dim? İs tə yir-
sən sə, gəl. Ye mə mi şəm. Di lim 
ağ zım da od tu tub ya nır. Bu 
in san lar sı ra la rın ara sın da ni yə 
ya tır lar? Hər gə lən bir söz de yir, 
bu, nə hə rə kət di? Bü tün bun lar 
az mış ki mi, uşaq la rın ya nın da 
da ya lan çı çıx dım. Ya ğış yağ sa 
yax şı dır. Ni yə ba xır san? Bax-
ma, mə nə bax maq ol maz!!! Eşi-
dir sən mi, mə nə bax maq ol maz, 
de dim! Həm də qor xa ğın bi ri-
sən miş, val lah... Sə nin aaaaa... 
Nə di, tək mə də ni in san lar mı 
sö yə bi lər..? Lə nə tə gə lə sən, 
La za ra! Mən də adam de yi ləm-
miş. ...Bax ma, bax ma...” 

- Sə hər dən mə nə ba xan bu qız, yə-
qin ki, ni yə bu hal da ol du ğu mu dü-
şü nür. Baş qa la rı, - “də li dir”- de yə 
ba ğı ran ba xış la rıy la ba xıb keç mək lə 
ki fa yət lə nir, bu qız isə, iki saat dır 
otu rub, ona bir şey edə cə yim dən 
qor xa-qor xa mə nim, Al la hın da baş 
aç ma ya ca ğı söz lə ri mi din lə yir.

Ba xış la rı nı tez-tez ya na qa çı rıb, 
mə nim lə göz-gö zə gəl mə mə yə ça-
lı şır. Am ma bu, in di özü nü bi ga nə 
ol ma yan in san sa yır. Öz kəm ağ-
lıy la mə ni an la ma ğa ça lı şır. O, bu-
ra da tap ma ca aç maq fi k rin də dir. 
Cüm lə lə rim dən bir şey an la ma dı-
ğı na şüb həm yox dur, la kin mən-
dən qorx du ğu na bax ma ya raq, hə-
lə də da şın üs tü nü tərk et mə mə si, 
ma ra ğı nın qor xu su nu üs tə lə mə si, 
onu qur ban se çə bi lə cə yim fi k ri-
nə gəl mə yi mə sə bəb ol du. Aha, 
hiss et di yi təh lü kə ni ma ra ğın dan 
do la yı ve ci nə al ma yan qız bu gün-
kü qur ba nım ola bi lər. Hər nə is-
tə səm edə rəm, kim sə nin ru hu da 
in ci məz. Bu gün də be lə ol sun. Qız 
əli nə bir şey alıb yaz ma ğa qor xur, 
an caq əmi nəm, hə rə kət lə ri mi bey-
ni nə həkk edir... Ay bəd bəxt, ni yə 
otu rur san bur da, ni yə axı? Baş qa 
işin-gü cün yox dur mu? Sev di yin 
yox dur mu, ar zu la rın yox dur mu? 
Ailən yox dur mu? Gö zəl-göy çək 
qız san, hə ya ta qay ğı sız da vam et-
mək var kən, ni yə mə nə qur ban 
ol ma ğı se çir sən?... Qoy iz lə sin, gö-
rək axı rı ne cə ola caq.

“La za ra... Ah la rı mın, vay la rı mın 
qa ti li La za ra... Gö zün doy sun, Xuan, 
nə apa ra caq san dün ya dan? Sə nə xə-
bər gə tir mi şəm. Qar daş, ya vaş sür. O 
qız da ya nın da kı oğ la na heç ya raş mır, 
bir zövq öy rə də bil mə dik bun la ra. Sı-
zıl da ma, mə lun qa dın. La za ra, süd 
da şır. Qu duz lu ğa qar şı iy nə al ma lı-
yam. Su dan tor paq iyi gə lir. La za ra, 
mə ni be lə tez unu da bi lər sən miş! Bir 
də sə nə sü mük ver səm, mə ni be lə-be-
lə olum... Kül sə nin ki mi ki şi nin ba-
şı na. Zi bil lik lər do lu qals tuk dur. Bir 
za man lar nə də yə ri var dı. Di lən çi lə rə 
əs la pul ver mə yin. La za ra, əl lə ri min 
sü mük lə ri ağ rı yır, bir ça rə qıl. Ça rıq-
çı nın aya ğı ya lın qa lar mış”.

Bəd bəx tin qı zı bəd bəxt, qalx get. 
Çıx get, lüt fən, dün yam dan, Al lah 
an lam ve rə bil mə yib hə rə kət lə ri mə, 
sən tap ma ca aç ma ğa ça lı şır san, gül lü 
don lu qız cı ğaz, ya şıl don lu qız cı ğaz... 
Sə nin qə də rin də mə nə qur ban ol maq 
ya zı lıb mı, bil mi rəm, la kin, mə nim bu-
gün kü qur ba nım sən ol ma ma lı san. 
Hə ya tın ya xa sın dan ya pı şıb sor ğu la-
yan o göz lə rə ne cə qı yım axı? Nə fər-
qim qa lar La za ra dan?! Sən in di dün-
ya nı qı na yır san, ya da ta le ni. Bil mək 
is tə yir sən ki, ni yə bu ha la sa lıb mə ni. 
Get, gö zəl qız, get, mən özüm-özü mü 
qo ru ya ram hə yat dan. Qoy ma ram 
ölü mün əlin dən al sın mə ni... Qoy-
ma ram ayıl dıb ye ni dən özü nə qay-
tar sın. Mən be lə də yax şı yam. La za ra 
sə ni gör sə, uta nar dı ölü mü mə la qeyd 
qal ma ğın dan. Ki tab lar da oxu mu şam, 
ölən də in sa nın ru hu bə də nin dən ay rı-
lır mış. İl lə rin hə ki miy dim, ne çə ölüm 
gö rüb göz lə rim, heç ruh-fi  lan gör mə-
mi şəm. Ki tab lar da de yi lən, “ruh bə-
dən dən ay rı lır” fi k ri nə də heç za man 
inan ma mı şam. İn di dü şün dük cə, də li 
ol maq həd di nə gə li rəm. Ne cə də ax-
maq ol mu şam. Mən ölüm za ma nı 
ru hun bə dən dən ay rıl dı ğı na inan mır-
dım, ki tab lar, “bə dən ölür, ruh isə o 
dün ya da ya şa yır” de yir di lər, yə qin 
ki, hə lə də elə de yir lər. An caq sən 
de mə, ölüm za ma nı can da, ci sim də 
ya şa ma ğa da vam edir miş. Bə li, mən 
ölü mü ya şa ya raq an la dım . Ölür-
sən, öl dü yü nü yox, yox lu ğu nu fərq 
edir lər... Dəfn edir lər sə ni in san qə-
bi ris tan lı ğın da. Üs tü nə tor paq ye ri nə 
qa laq- qa laq in san atır lar. İn san la rın 
al tın da izin itə nə qə dər, in san atır lar 
üs tü nə. Sev di yin, atan-anan, öv la-
dın, qo hu mun-qon şun, sə ni se vən və 
sev mə yən hər kəs bir ovuc in san atır 
cə sə din üs tü nə, ödə yir lər sə nə olan 
mə nə vi borc la rı nı. On la ra çat ma yan 
fi  kir lə rin kə fə nin olur, fi  kir lə rə qə nim 
kə si lən in san la rın mü ha ki mə si də üs-
tün də oxu nan dua... Və bu dur, ar tıq 
öl dün. Öl dü yün bir cə on dan bi li nir 
ki, nə qə dər ba ğır san da, nə söy lə sən 
də sə ni eşi dən ol mur. Yox sa elə bil di ri 
olar dın. Al lah mə nə rəh mət elə sin.

“Bu rax, köl gə, kö lə, gi lə, ölüm gi lə... 
Ölüm gi lə qo naq gə lir. Get, get, get, 
ölüm gil öz lə ri qo naq ge dib, ev də yox-
du lar. Ba xır san mə nə, ba xır san. Qar 
qo xu su var ha va da. Oyy, əl lə rim... Kə-
sə cəm, ön cə sə ni, son ra da sə ni. Qorx-
ma, sə ni yox. Gül lər aç ma dan öl dü bir 
qur ba ğa. Çö rək, zi bil, zi bil... Ar tıq.”

Ha va qa ra lır, quş cu ğaz uç maq 
bil mir bu da şın üs tün dən. Ney-
nək, baş qa ça rə si yox du, bu gün kü 
qur ba nım dı bu gö zəl qız.

“Gəl bax ma elə, kö mək elə. Əl lə rim 
ağ rı yır, əli ni ver. La za ra gəl mə di, evə 
apar mə ni. Sə nin mər hə mə tin hə lə 
tam qu ru muş ol maz. Ba şım hər lə nir. 
Bax, ha va da ço ban yas tı ğı lə çək lə ri 
uçu şur, ki mi si “se vir di”, ki mi si “sev-
mir”, ”se vir”lər ba şı dik uçu şur, “sev-
mir”lə rin üzün dən utanc ya ğır”

“Əmi, bu rax mə ni evi mə ge dim. Bir 
də bax ma ram sə nə. Əmi, yal va rı ram, 
bu rax mə ni, qor xu ram, ev də göz lə-
yər lər. Ba ğış la mə ni,” – de mə si ni çox 
is tə yər dim. Am ma, de mir. Din mir, 
səs siz li yi ilə mə nə mey dan oxu yur 
san ki. Yə ni, doğ ru dan mı qorx mur, 
doğ ru dan mı bu qə dər ürək li di bu 
qız? La za ra, sə nə da ha çox nif rət et-
dim in di. Ürək siz li yi nə bir da ha əmin 
ol dum. Mən özü mü kə lək baz sa yır-
dım, de yə sən bu qız, fə lə yin mə nə 
gəl di yi kə lək dən baş qa bir şey de yil.

“Mən acam, ac, ac, ac. Bu ge cə 
do lu nay var. Sən nə qə dər çir kin-
sən! Ul duz ax dı uzaq la ra. Sa rı gül-
lə rə nif rət edi rəm, bi lir sən mi?!”

Hər şe yin elə be lə da vam edə cə-
yi nə ina nır dı. Uzun za man dır ki, ilk 
də fə təəc cüb lə nir di. Bu qız cı ğa zın hə-
rə kət lə ri, da ha doğ ru su, hə rə kət siz li-
yi onu təəc cüb lən dir miş di. Bir ne çə 
saat əv vəl qı zın onu kəşf et mə yə ça-
lış dı ğı nı dü şü nən adam, in di fər qin-
də be lə ol ma dan qı zı ay dın laş dır ma-
ğa ça lı şır dı. Bir dən yu xu dan ayıl dı 
san ki, o qı zı ni yə gə tir miş di bu ra ya, 
nə et mə liy di, am ma nə edir di?!

De mə li, adı na çər xi-fə lək de yi-
lən bir şey, doğ ru dan da, möv cud 
idi sə, bu an baş ve rən lər idi. Onun 
zi bil li yin də, onun tə bi rin cə de sək, 
qız cı ğa za də li cə sa rə t gəl miş di. 
Siz, siz ni yə bu ha la düş mü sü-
nüz? - Qız qor xu su nu giz lət mə yə 
ça lış maq la bə ra bər, cə sa rə ti ni də 
nü ma yiş et dir mək dən çə kin mir di.

- Sə nə elə gəl mir mi ki, heç bir 
ca vab ver mə dən sə ni də o leş yı ğı-
nı nın üs tü nə ata bi lə rəm?

- Yox, si zin bi ri nə içi ni zi bo şalt-
ma ğa eh ti ya cı nız var.

- Ye nə də bu, mə nim, əs lin də, əli-
qan lı bir qa til ol du ğu mu də yiş dir mir.

- Si zin qa til ol ma ğı nız, mə nim 
ölüm dən qorx ma maq ger çə yi mi, 
hə yat da kı ən bö yük ger çə yi mi də-
yiş dir mir, əmi!

- Siz də li de yil si niz, əmi, siz nor-
mal dü şü nə və nor mal da nı şa bi lir-
si niz. Hətt  a bir-bi ri nə uy ma yan cüm-
lə lə ri niz də be lə, bö yük mə na lar var.

- Kəs sə si ni, fəl sə fə aç ma mə nə.
- Siz də li de yil si niz, in san la rı 

də li ol du ğu nu za inan dı rıb, on la ra 
iç dən içə gü lə cək qə dər ağıl lı sı nız.

- La za ra çox ax maq qa dın idi.
- Yox, siz çox ağıl lı olub su nuz.
Düz de yir, hər şe yin ar tı ğı zə rər-

dir, ağ lın da, vic da nın da, lap elə 
sev gi nin də. La za ra ar tıq sev gi dən 
zə hər lən miş di. Zə hər dən qur tul-
maq üçün dər man lar ax ta rır dı. Hə-
kim onu müali cə edə bil mə miş di.

- Siz hə kim...
- Bə li, hə kim ol mu şam. Əl çək 

mən dən. Bax, an dım dan dön düm, 
öl dür mə yə cə yəm sə ni, çıx get... 

- Siz hə ya ta qa yıt ma lı sı nız, hər şe yə 
rəğ mən. Siz bu mü hit dən çıx ma lı sı nız. 

- Nə üçün? Kim üçün? - Ye ni dən 
sev mək üçün, ye ni dən bi ri ni zə hər lə-
yə cək də rə cə də sev mək üçün. İçi niz-
də ki sev gi o qə dər bö yük dür ki, bu 
zi bil lik mü hi tin də onu nif rə tə, şid də-
tə, qə zə bə çe vi rib in san la ra sa çır sı-
nız. Bu zi bil lik dün ya sı si zin dü şün-
cə lə ri ni zə sa hib ol ma ğa la yiq de yil. 

- Nif rə ti min ger çək li yi ni an la maq 
üçün nə edə bi lə rəm, çox bil miş qız? 

- Bü tün duy ğu la rın bir cə ba şı var. 
Dö nüb özü nə qa yı dır. Baş qa la rı na 
duy du ğun nif rət sə ni göy nə dir sə, ger-
çək dir. Bu da ən qı sa za man da qur tul-
ma lı ol du ğu na işa rə dir. Siz in ci di lib si-
niz, bəl kə də hə ya tın hər zər rə sin dən 
ya ra alıb sı nız. Si zin qəl bi ni zi qı rıb lar. 
Bə zən dö yə rək, bə zən də döy mə yə-
rək qı rıb lar. An caq qı rı lan tə rəf şans lı 
tə rəf dir. Əzi lən əzən dən da ha bəx tə-
vər dir. Si zi əz mək, qır maq on la ra Tan-
rı nın ver di yi cə za dır, əmi. Ya ğış tor pa-
ğı boğ maq üçün yağ mır. Siz, elə cə də 
bü tün in san lar bü tün hiss lə ri sev gi yə 
çe vir mək iq ti da rın da dır lar...

- Sə ni mə nə…
- Mə ni bu ra heç kim gön dər mə di. 

Mə ni si zə gə ti rən, il lər dir heç ki min 
di lin də səs lən mə yən adı mı si zin di li-
niz dən eşit mə yim ol du. Adı mı atam 
qo yub və hər kəs bu ada qar şı çı xır-
mış. Mə ni sev mə dik lə rin dən dir ki, 
adı ma La za ra de yən yox du. Hə rə 
bir şey de yir, ki min ağ lı na nə gəl sə. 
De yi lən lə rə gö rə, bu ad nə sil də çox 
da va la ra sə bəb olub muş. Mən də, 
unut muş dum adı mı. Siz söy lə yə nə 
qə dər... Bu ra ya gəl mək lə ya bir ki tab 
oxu dum, ya da ki tab ol dum, əmi!

- Di ri lən za man, ölən hiss lər ara sın-
dan ilk qor xu oya nır mış. Ru hun boy-
nu tu tu lub bü kük qal maq dan. İn san-
la rın ara sı na qa yıt ma ğa qor xu ram.

- Qor xu nun əcə lə fay da sı yox dur. 
Siz ar tıq di ril di niz, göy gu rul da yır...

Hər ya ğış dam la sın da bir xə bər gə-
lir in sa na. Ya ğış dam cı la rı, oxun ma-
dan atı lan mək tub la ra bən zə yir.

L
A
Z
A
R
A

(he ka yə)

işin-gü cün yox dur mu? Sev di yin 
yox dur mu, ar zu la rın yox dur mu? 
Ailən yox dur mu? Gö zəl-göy çək 
qız san, hə ya ta qay ğı sız da vam et-
mək var kən, ni yə mə nə qur ban 
ol ma ğı se çir sən?... Qoy iz lə sin, gö-
rək axı rı ne cə ola caq.

fi  kir lə rin kə fə nin olur, fi  kir lə rə qə nim 
kə si lən in san la rın mü ha ki mə si də üs-
tün də oxu nan dua... Və bu dur, ar tıq 
öl dün. Öl dü yün bir cə on dan bi li nir 
ki, nə qə dər ba ğır san da, nə söy lə sən 
də sə ni eşi dən ol mur. Yox sa elə bil di ri 
olar dın. Al lah mə nə rəh mət elə sin.

ma ğa eh ti ya cı nız var.
- Ye nə də bu, mə nim, əs lin də, əli-

qan lı bir qa til ol du ğu mu də yiş dir mir.
- Si zin qa til ol ma ğı nız, mə nim 

ölüm dən qorx ma maq ger çə yi mi, 
hə yat da kı ən bö yük ger çə yi mi də-
yiş dir mir, əmi!

nu tu tu lub bü kük qal maq dan. İn san-
la rın ara sı na qa yıt ma ğa qor xu ram.

- Qor xu nun əcə lə fay da sı yox dur. 
Siz ar tıq di ril di niz, göy gu rul da yır...

Hər ya ğış dam la sın da bir xə bər gə-
lir in sa na. Ya ğış dam cı la rı, oxun ma-
dan atı lan mək tub la ra bən zə yir.

AA
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İyir miil lik poetik ax ta rış lar dan 
son ra nəsr də qə lə mi ni sı na yan 
Otar Çi lad ze nin “Yol la in san ge-
dir di” ad lan dır dı ğı ilk ro ma nı 
(1973) ya zı çı ya bö yük uğur qa-
zan dır dı. Son ra kı “Uğ ru ma çı-
xan adam” (1976), “Də mir teatr”, 
(1981) “Mart xo ru zu” (1991), 
“Ave lum” (1995), “Qo do ri” (2003) 
ro man la rın da o, özün də li rik və 
fəl sə fi , epik və psi xo lo ji baş lan ğıc-
la rı bir ləş di rən, yal nız onun özü-
nə məx sus olan dün ya nı ya rat dı. 

Otar Çi lad ze nin nə həng is te da-
dı teatr və ki no dra ma tur gi ya sın-
da da özü nü gös tə rib. O, ey ni za-
man da, bir çox dün ya ədə biy ya tı 
klas sik lə ri nin, o cüm lə dən Alek-
sandr Puş ki nin əsər lə ri ni gür cü 
oxu cu la rı na çat dır ma ğa bö yük 
zəh mət sərf edib. 

Otar Çi lad ze ədə bi uğur la rı na 
gö rə Şo ta Rus ta ve li (1983) və İl ya 
Çav ça vad ze (1987) mü ka fat la rı na, 
Gür cüs tan Döv lət mü ka fa tı na, “Şə-
rəf” or de ni nə (1997) la yiq gö rül dü, 
1999-cu il də isə No bel mü ka fa tı na 
na mi zəd gös tə ri lib. Uzun il lər “Çis-
ka ri” jur na lın da iş lə yən, “Mna to bi” 
jur na lı na rəh bər lik edən, Ş.Rus ta-
ve li adı na Döv lət Teatr İns ti tu tun da 
dra ma tur gi ya dan dərs de yən ya zı çı 
so vet ideolo ji prin sip lə rin dən “yan 
keç mə yi” ba ca ran az say lı qə ləm sa-
hib lə rin dən idi.

***
Ötən əs rin 50-ci il lə ri nin so nu - 60-

cı il lə ri nin əv vəl lə rin də Otar Çi lad-
ze nin ədə bi mey dan da gö rün mə si 
tən qid çi lər tə rə fi n dən Gür cüs tan-
da əsl in qi lab ki mi qiy mət lən di-
ri lir. O, oxu cu lar qar şı sın da dog-
ma di li nin ye ni qat la rı nı aç mış, 
ədə biy ya ta ye ni qəh rə man lar gə-
tir miş, in di yə cən to xu nul ma mış 
möv zu la ra mü ra ciət et miş di. Çi-
lad ze nin qəh rə man la rı posts ta lin 
döv rü nün gə lə cə yə ümid lə ba xan, 
bü tün hiss lə rə, eh ti ras la ra, se-
vinc və kə də rə açıq olan, töv bə yə 
və gü nah dan arın ma ğa can atan 
gənc lər idi. Xü su si lə, onun “Üç gil 
löv hə”, “Də mir lo ja”, “Mə həb bət 
poema sı”, “İşıq ili” ki mi poema la-
rı tək cə gür cü ədə biy ya tın da yox, 
bü töv lük də ədə biy yat da ha di sə 
sa yı lır dı. O, tək cə iri həcm li poetik 
for ma da de yil, həm də li rik for ma-
da çev ri liş et di, bu nun la ya na şı, 
gür cü poezi ya sı nın ənə nə lə rin dən 
də uzaq düş mə di. 

Otar Çi lad ze nəs rə mü ra ciət edən-
də ar tıq məş hur şair ki mi ta nı nır dı. 
Bu nun la be lə, qis mə tin də nəsr də 
də ye ni söz de mək var mış. Ədə-
biy yat şü nas lar onun “şüur axı nı” 
tər zin də qə lə mə al dı ğı “Yol la in san 
ge dir di” ro ma nı nı Folk ner və Mar-
ke sin üs lu bu ilə mü qa yi sə edir di-
lər, am ma ən məş hur tən qid çi lər də 
XX əsr so vet ədə biy ya tın da Çi lad ze 
üs lu bu nun ta ma mi lə ye ni ol du ğu-
nu eti raf et mək dən çə kin mir di lər.

Ey ni za man da hə min üs lu bun mi-
fo lo ji və ma gik üs lub la ox şar lı ğı da 
ki fa yət qə dər şər ti sa yı lır dı, əs lin də 
isə, Çi lad ze Folk ner dən də, Mar kes-
dən də kəs kin şə kil də fərq lə nir di. 
Bu da tə bii idi, çün ki o, ta ma mi lə 
fərq li mil li zə min də bö yü müş dü, 
məq səd və hə dəfl  ə ri də ta ma mi lə 
fərq li idi. Ya zı çı növ bə ti ro man la rın-
da da öz qar şı sı na ilk ba xış da əl çat-
maz, miq ya sı na və mə su liy yə ti nə 
gö rə öh də sin dən gəl mək müm kün 
ol ma yan və zi fə qoy muş du. Am ma 
Otar Çi lad ze na dir is te da dı, də rin 
sa va dı və möh tə şəm ru hi siq lə ti sa-
yə sin də çi yin lə ri nə gö tür dü yü ağır 
yü kü sırf bə dii va si tə lər lə mən zi li nə 
çat dır ma ğı ba car dı. 

Ya zı çı nın ye ga nə si la hı söz dür. 
Otar Çi lad ze sö zün kö mə yi lə Gür-
cüs ta nın keş mi şi ni, in di si ni və gə lə-
cə yi ni çox par laq rəng lər lə əks et dir-
mə yi ba ca rır dı. An ton Çe xov ya zır dı 
ki, ya zı çı hə kim de yil, ağ rı dır. Bu mə-
na da, Çi lad ze Və tə ni nin, xal qı nın ya-
zı çı sı yox, ağ rı sı idi, bu nun la be lə, var 
qüv və si ilə hə kim ol ma ğa can atır dı. 
Gö rü nür, bu cə sa rət li cəhd onun, ta-
le yük lü mə qa mın çat dı ğı nı, mil lə tin 
ta ri xi nin təh lü kə li ciz gi yə ya xın laş dı-
ğı nı hiss et mə sin dən irə li gə lir di.

Töv bə his si Otar Çi lad ze nin ya ra-
dı cı lı ğın dan qır mı zı xətt  ki mi ke çir. 
Onun mi fo lo ji Gür cüs tan dan bəhs 
edən “Yol la in san ge dir di” ro ma nı 
an tik döv rü göz önün də can lan dır-
maq cəh di idi sə, “Uğ ru ma çı xan 
adam” ro ma nı nın möv zu su ar tıq 
XIX yü zil Gür cüs ta nı dır. Son ra kı 
“Də mir teatr” və “Mart xo ru zu” ro-
man la rın da cə rə yan edən ha di sə lər 
isə XX əs rin xa rak te rik ciz gi lə ri ni 
oxu cu ya çat dı rır.

 Ya zı çı “Ave lum” ro ma nın da ar tıq 
ya şa dı ğı gün lə rə mü ra ciət edir. Bu 
də fə onun qəh rə ma nı öz “sev gi im-
pe ri ya sı”nı qu ran və il lü zi ya lar için də 
ya şa yan so vet ya zı çı sı və zi ya lı sı dır. 
Əs lin də isə, hə min adam nə sö zün əsl 
mə na sın da ya zı çı, nə də zi ya lı dır. On-
dan öt rü keç miş hə ya tı nı ye ni dövr də, 
ye ni cə miy yət də, ye ni men tal mə kan-
da, azad lıq, sev gi, igid lik ki mi müt ləq 
ka te qo ri ya lar sis te min də təs diq et dir-
mək hə yat və ölüm mə sə lə si dir. Bu-
nun la müəl lif mil li-zi ya lı şüuru nun 
çox ağ rı lı nöq tə si nə to xu nur.

Otar Çi lad ze nin so nun cu nəsr 
əsə ri olan “Qo do ri” ro ma nın da da 
xal qı nın gə lə cə yi üçün hə yə can və 
qor xu, həm də ümid siz lik fər ya-
dı du yu lur. San ki üzə rin də gür cü 
özü nü dər ki nin bər qə rar ol du ğu 
özül sar sı lıb, bü töv bir xal qı irə li də 
da ha qor xunc təh lü kə göz lə yir. Ya-
zı çı ma neələ rin və qa da ğa la rın ar tıq 
möv cud ol ma dı ğı müasir cə miy yət-
lə bağ lı na ra hat lıq la rı nı giz lə də bil-
mir. Ro man oxu cu la rı da ya nıb dü-
şün mə yə, öz im kan la rı nı ayıq baş la 
qiy mət lən dir mə yə, yad, xo şa gəl məz 
hal lar dan tə miz lən mə yə, mə na sız 
id dialar dan əl çək mə yə, öz keç mi-
şi nə, in di si nə və gə lə cə yi nə ağıl la 
ya naş ma ğa səs lə yir. Əsə rin bə dii st-
ruk tu ru nu ən gö zəl me mar lıq əsər-
lə ri nin qu ru lu şu ilə mü qa yi sə et mək 
olar. Ya zı çı ro man da tək cə sehr baz 
me mar de yil, həm də na dir plas tik 
ifa də tər zi nə ma lik olan qəh rə man-
la rı bir-bi ri nə mə ha rət lə bir ləş di rən 
konst ruk tor dur. Onun qəh rə man-
la rı can lı dır, on la rı daim öz ya nın da 
hiss edir, əlin lə to xu na, səs lə ri ni eşi-
də bi lir, on la rı, həm də özü nü xi las 
et mə yə can atır san.

***
İlk ro ma nın da mi fo lo ji qəh rə-

man la rın ya şa dı ğı çağ la ra mü-
ra ciət edən O.Çi lad ze “Uğ ru ma 
çı xan adam” ro ma nın da oxu cu-

la rı nı da ha ya xın olan döv rə 
– XIX və XX yü zil-

lik lə rin qo vu-
ş u  ğ u  n a 

apar dı.

Çox qat lı, çoxp lan lı və çox ça-
lar lı epik əsər olan “Uğ ru ma 
çı xan adam” ro ma nın da ya zı çı 
fəl sə fi mə na da Ru si ya nın müs-
təm lə kə si ol muş Qaf qa zın ta le 
mo de li ni Gür cüs ta nın tim sa lın-
da ya ra dır. Əsər də ki An na ana – 
Gür cüs tan dır. An na nı daim qor-
xu al tın da sax la yan, özü nə ta be 
edən Bor ça lı – o ça ğın türk-is lam 
ami li nin ifa də si dir; Bor ça lı nı si-
lah gü cü nə qo vub An na nın ta le-
yi nə ha kim olan ma yor Kay xos-
ro Ma ka be li ay rı lıq da bir fərd də 
Ru si ya im pe ri ya sı nın pro to ti pi-
dir. An na ya sa hib ol maq uğ run-
da çar pış ma da ma yor Bor ça lı ya 
qa lib gə lir, onu ya ra la yır, əvə-
zin də sə, Bor ça lı in ti qa mı nı alır – 
An na nın oğ lu Geor qa nı – onun 
si ma sın da Ru si ya ya me yil li li yi 
öl dü rür.

O.Çi lad ze nin nəq let mə üs lu-
bu hey rə ta miz də rə cə də poetik, 
sə mi mi və du yum lu dur: epi zod-
la ra, ha di sə lə rə, ob raz la ra ke çid 
elə tə bii və hiss olun ma dan baş 
ve rir ki, ara la rın da kı hü dud lar 
qə tiy yən nə zə rə çarp mır. Həm 
də bu duy ğu lar o qə dər bən zər-
siz dir ki, is tər-is tə məz ob raz la-
rı özü nün kü ləş di rir sən. Ma yor 
Kay xos ro Ma ka be li nin xo şa gəl-
məz, qor xaq, hər yer də xey ri ni 
gü dən bir tip dən nor mal ob ra za 
çev ril mə si onun da xi lən də yiş-
mə si sa yə sin də yox, ya zı çı nın 
bu xa rak te rin for ma laş ma sı nın 
sə bəb lə ri ni us ta lıq la aç ma sı nə-
ti cə sin də baş ve rir: Kay xos ro 
ailə si nin ürək par ça la yan fa ciəsi 
onun hətt  a ən ya ra maz hə rə-
kət lə ri nə be lə haqq qa zan dı rır.

O, hə ya tı ara sı kə sil məz ölüm 
ki mi ya şa yır: ha mı və hər şey - 
adam lar, fə la kət lər, ha di sə lər, 
və ziy yət lər onu təd ri cən öl dü rür.
Bu cə hən nəm dən tək ba şı na çıx-
ma ğa can atan Kay xos ro adam-
lar la öz ara sın da ke çil məz uçu-
rum ya ra dır və be lə lik lə, özü nün 
ye ga nə xi las yo lu nu bağ la yır. 
Elə ro ma nın adı da məhz bu ra-
dan qay naq la nıb: «İn cil» də yer 
üzü nə ilk ölü mü gə ti rən Kain 
(Qa bil) de yir: «Uğ ru ma çı xa caq 

hər kəs… mə ni öl dü rə cək». 
Öz hə ya tı üçün daim qor-

xu his si ke çi-
rən Kay xos ro 

Kainin bu 
s ö z  l ə  r i  n i 
na haq ye-
rə xa tır la-
mır. Elə 
ro ma nın 
f ə l  s ə  f i 
ü m u  m i -

ləş dir  mə-
si də ey ni 

mən ti qə söy kə nir: 
qəs dən, ya xud bil-

mə dən can lı nı öl dü rən 
ada mın hə min ta le yi ya şa ma sı 
qa çıl maz dır.

Bor ça lı ro ma nın əsas ob raz-
la rın dan və xa rak ter ciz gi lə ri nə 
gö rə tez ta nı nan la rın dan dır: ailə-
si ni itaət al tın da sax la yan, üs tə lik, 
ga vur qı zı nı öz ira də si nə ta be elə-
mə yi nor mal sa yan, hey siy ya tı na 
to xu nan kim sə yə qar şı aman sız 
olan Bor ça lı, özü nün kü say dı ğı 
qa dı nın oğ lu nu və onun la bir gə 
yad nə fə sə uy muş qa dı na sev gi-
si ni öl dü rü rə rək, yal nız bun dan 
son ra ra hat la nır.

O.Çi lad ze nin di gər ro man-
la rın da ol du ğu ki mi, «Uğ ru ma 
çı xan adam» ro ma nın da da ilk 
sə tir lər dən oxu cu nu ağır rok ha-
va sı vu rur: onun əsər lə ri nin mu-
si qi si za hi ri, in sa nı ba sıb-əzən 
duy ğu oyat mır, ək si nə, ob raz-
la rın ciz gi lə rin də, ha di sə lə rin 
ab-ha va sın da əri yib-itir; da ha 
də qiq de sək, yal nız sı xış dır maq 
və məhv et mək lə ya şa ma ğı ba-
ca ran, ölü mə və yo xol ma ya 
məh kum İn sa nın iki li, zid diy-
yət li tə biəti nə us ta lıq la ye ri di lir. 
İn san da kı şə rin və bəd bəxt li yin 
kök lə ri ni ara ma ğa ça lı şan ya zı çı 
üçün dün ya da ta mam iti ril miş 
adam yox dur: hər kə si sev gi ilə 
xi las elə mək olar.

***
Otar Çi lad ze nin əsər lə ri ar tıq 

dün ya nın bir çox dil lə ri nə tər cü-
mə olu nub. Çi lad ze poezi ya sı-
nın tər cü mə çi lə ri ara sın da Bel la 
Ax ma du li na, İosif Brods ki ki mi 
gör kəm li ədə bi si ma lar var. Ya zı-
çı nın nəsr əsər lə ri isə Alek sandr 
Eba noid ze nin, Eliz bar Ana niaş-
vi li nin tər cü mə sin də rus oxu cu-
la rı na çat dı rı lıb və bö yük ma raq la 
qar şı la nııb.

Otar Çi lad ze 2009-cu il okt-
yab rın 1-də və fat edib, Gür cüs-
ta nın bö yük ədə biy yat, mə də-
niy yət və ic ti mai xa dim lə ri nin 
uyu duq la rı baş pan teonun da 
– Mü qəd dəs Mtas min da da ğın-
da, Va ja Pşa ve la nın mə za rı nın 
ya nın da dəfn olu nub. Rəs mi 
qə ra ra gö rə o, hə min mə kan-
da tor pa ğa tap şı rı lan so nun cu 
şəxs dir, bun dan son ra pan teon 
qa pa lı ola caq.

Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

İyir miil lik poetik ax ta rış lar dan 

Gör kəm li gür cü ya zı çı sı Otar Çi lad ze nin ya ra dı cı lı ğı 
zən gin ta ri xi keç mi şi və keş mə keş li ta le yi olan bir xal-
qın keç di yi yo lun fəl sə fi ümu mi ləş di ril mə si cəh di dir: 
onun ro man la rın da bə şər öv la dı nın əbə di prob lem lə ri 

Gür cüs tan müs tə vi sin də oxu cu la ra us ta lıq la təq dim olu nur.
Otar İva no viç Çi lad ze 1933-cü il də Gür cüs ta nın Ka xe ti böl gə-
si nin Siq na xi (Sığ naq) şə hə rin də do ğu lub, or ta mək tə-
bi isə, Ba tu mi şə hə rin də bi ti rib. Ya ra dı cı lı ğa 1950-ci 
il lə rin əv vəl lə rin də, Tbi li si Uni ver si te ti nin jur na-
lis ti ka fa kül tə si nin tə lə bə si olar kən baş la yıb. 
1959-cu il də “Qa tar lar və sər ni şin lər” ad lı 
ilk poetik top lu su işıq üzü gö rüb, son ra 
“Mə həb bət poema sı”, “İşıq ili”, “Hə ya-
tı xa tır la” ki tab la rın da top lan mış zə rif 
və in tel lek tual şeir lə ri gür cü poezi ya-
sın da ədə bi ha di sə ki mi qar şı la nıb.

19N 41(50) 31.10.2015

İyir miil lik poetik ax ta rış lar dan 
son ra nəsr də qə lə mi ni sı na yan 

dir di” ad lan dır dı ğı ilk ro ma nı 

xan adam” (1976), “Də mir teatr”, 
(1981) “Mart xo ru zu” (1991), 
“Ave lum” (1995), “Qo do ri” (2003) 
ro man la rın da o, özün də li rik və 

***
İlk ro ma nın da mi fo lo ji qəh rə-

man la rın ya şa dı ğı çağ la ra mü-
ra ciət edən O.Çi lad ze “Uğ ru ma 
çı xan adam” ro ma nın da oxu cu-

la rı nı da ha ya xın olan döv rə 
– XIX və XX yü zil-

lik lə rin qo vu-
ş u  ğ u  n a 

apar dı.

O, hə ya tı ara sı kə sil məz ölüm 
ki mi ya şa yır: ha mı və hər şey - 
adam lar, fə la kət lər, ha di sə lər, 
və ziy yət lər onu təd ri cən öl dü rür.
Bu cə hən nəm dən tək ba şı na çıx-
ma ğa can atan Kay xos ro adam-
lar la öz ara sın da ke çil məz uçu-
rum ya ra dır və be lə lik lə, özü nün 
ye ga nə xi las yo lu nu bağ la yır. 
Elə ro ma nın adı da məhz bu ra-
dan qay naq la nıb: «İn cil» də yer 
üzü nə ilk ölü mü gə ti rən Kain 
(Qa bil) de yir: «Uğ ru ma çı xa caq 

hər kəs… mə ni öl dü rə cək». 
Öz hə ya tı üçün daim qor-

xu his si ke çi-
rən Kay xos ro 

Kainin bu 
s ö z  l ə  r i  n i 
na haq ye-
rə xa tır la-
mır. Elə 
ro ma nın 
f ə l  s ə  f i 
ü m u  m i -

ləş dir  mə-
si də ey ni 

mən ti qə söy kə nir: 
qəs dən, ya xud bil-

mə dən can lı nı öl dü rən 
ada mın hə min ta le yi ya şa ma sı 

İyir miil lik poetik ax ta rış lar dan 

ör kəm li gür cü ya zı çı sı Otar Çi lad ze nin ya ra dı cı lı ğı 
zən gin ta ri xi keç mi şi və keş mə keş li ta le yi olan bir xal-
qın keç di yi yo lun fəl sə fi ümu mi ləş di ril mə si cəh di dir: 
onun ro man la rın da bə şər öv la dı nın əbə di prob lem lə ri 

Gür cüs tan müs tə vi sin də oxu cu la ra us ta lıq la təq dim olu nur.
Otar İva no viç Çi lad ze 1933-cü il də Gür cüs ta nın Ka xe ti böl gə-
si nin Siq na xi (Sığ naq) şə hə rin də do ğu lub, or ta mək tə-
bi isə, Ba tu mi şə hə rin də bi ti rib. Ya ra dı cı lı ğa 1950-ci 
il lə rin əv vəl lə rin də, Tbi li si Uni ver si te ti nin jur na-
lis ti ka fa kül tə si nin tə lə bə si olar kən baş la yıb. 
1959-cu il də “Qa tar lar və sər ni şin lər” ad lı 
ilk poetik top lu su işıq üzü gö rüb, son ra 
“Mə həb bət poema sı”, “İşıq ili”, “Hə ya-
tı xa tır la” ki tab la rın da top lan mış zə rif 
və in tel lek tual şeir lə ri gür cü poezi ya-
sın da ədə bi ha di sə ki mi qar şı la nıb.

Müqəddəs 
Mtasmindanın 

son sakini



Səs ver mə ne cə 
yaranıb?

Si ya si se çim lər də səs ver mək 
ənə nə si nə “səs ver mə hü qu qu” 
de yir lər. Bu hü qu qa gö rə siz in-
san la rı döv lət və zi fə lə ri nə se çir, 
ha be lə ümum xalq mü za ki rə si nə 
çı xa rı lan qa nun la rı bə yə nib-bə-
yən mə yə  bi lir si niz.

Bə şə riy yət ta ri xin də səs ver mə 
hü qu qu na əsa sən in san la rın seç-
mə bir qru pu ma lik olub. Hər bir 
in sa nın se çib-se çil mək hü qu qu 
tam de mok ra ti ya sa yı lır, la kin bu 
hü qu qa bu gün heç də hər yer də, 
hə mi şə riayət olun mur. Bu sa hə də 
bü tün za man lar da müəy yən məh-
du diy yət lər olub! On lar dan bə zi-
lə ri qa nu ni, di gər lə ri isə qa nun suz 
və əda lət siz dir. La kin müx tə lif za-
man lar da müx tə lif öl kə lər də in sa-
nın ya şı, cin si, di ni, də ri si nin rən gi, 
mad di və so sial və ziy yə ti ba xı mın-
dan, ha be lə ver gi lə ri ödə yib-ödə-
mə mə si nöq te yi-nə zə rin dən məh-
du diy yət lər möv cud olub.

De mok ra ti ya nın ilk pöh rə lə-
ri Qə dim Yu na nıs tan və Ro ma da 
boy atır dı. Or da səs ver mə nin pri-
mi tiv üsul la rı da ar tıq var dı. Mə-
sə lən, Afi  na da kı ümu mi yı ğın caq-
lar da adam lar ic ti mai mə sə lə lə rin 
mü za ki rə si za ma nı əl qal dı rıb səs 
ve rir di lər. Am ma elə ki, söh bət 
konk ret in san lar dan ge dir di, giz-
li səs ver mə dən is ti fa də olu nur du. 
Mə sə lən, in san lar xoş la rı na gəl-
mə yən və zi fə li lə ri şəxs lə ri tut du-
ğu post lar dan uzaq laş dı ra bi lər di-
lər. Səs ver mə hü qu qu yal nız azad 
in san lar da olur du. Qul la rın, xa ri-
ci lə rin heç vaxt səs ver mək hü qu-
qu ol ma yıb. Xa ri ci lər heç bir hal da 
və tən daş lıq da ala bil məz di.

Or ta əsr lər də şə hər li lər və iri 
şə hər lə rin azad və tən daş la rı şə-
hər baş çı sı, yə ni mer seç mək 
hü qu qu na ma lik idi lər. La kin 
in san la rın səs ver mə hü qu qun-
da mül kiy yət ba xı mın dan cid di 
məh du diy yət lər olur du. İn ti bah 
döv rün də xal qı aris tok ra ti ya ida-
rə edir di: qa ra ca maatın səs ver mə 
hü qu qu yox idi.

Av ro pa da ti ca rət və sə na ye nin 
in ki şa fı ilə ilk iş adam la rı ya ra-
nan da, səs hü qu qu qa ra ca maata 
da aid edil di. O za man in sa nın 
ya şı və di gər ana dan gəl mə xa rak-
te ris ti ka sı ilə bağ lı məh du diy yət-
lər on la rın mad di və ziy yət lə riy lə 
əla qə dar məh du diy yət lər lə əvəz 
olun du. Nə Ame ri ka, nə Fran sa 
in qi la bı, nü fuz lu, üs tün in san la rın 
öz səs hü quq la rı nı sa də in san lar la 
bö lüş mə si nə gə ti rib çı xar ma dı.

1832-ci ilin is la hat la rı möv cud 
səs ver mə sis te mi ni eti bar sız elan 
et di və qiy mə ti 10 funt dan az ol-
ma yan tor paq sa hə si olan bü tün 
ki şi lər (is tər mül kə dar ol sun, is tər 
ica rə çi) səs hü qu qu al dı.

1867-ci il də isə ikin ci is la hat baş 
ver di və bu də fə səs hü qu qu bü-
tün sə nət kar la ra, şə hər müəs si sə-
lə rin də iş lə yən fəh lə lə rə ve ril di. 
1884-cü il dən son ra isə bu hü qu-
qu kənd li lər də əl də et di lər. İn-
di İn gil tə rə də hər bir in sa nın səs 
ver mək hü qu qu var.

XIX əs rin əv vəl lə rin də mül-
kə dar par la men tə öz na mi zə-
di ni “seç ki dairə si” adın dan 
ve rə bi lər di. La kin bə zən be lə 
seç ki dairə lə rin də kim sə ya-
şa mır dı: mə sə lən, Uil şir də ki 
Köh nə Sa rum da; ya xud da tor-
pa ğın sü ni də ni zin di bi nə çev-
ril di yi Dan viç də ol du ğu ki mi.

1832-ci ilə dək Par la men tin yal nız 
ki çik bir qis mi ümum xalq səs-
ver mə si ilə se çi lir di.

Bu gün hər bir na mi zəd se çil-
mək üçün 500 funt-ster linq təq-
dim et mə li dir. Əgər o, səs lə rin 
5%-ini yı ğa bil mə sə, bu pul on-
dan cə ri mə ki mi tu tu la caq. 1949-
cu ilə dək bir şə hər də ya şa yıb 
baş qa sın da iş lə yən in san hər iki 
dairə də səs ve rə bi lər di. Be lə ki, 
uni ver si tet mə zu nu olan bi ri si 
həm yer li na mi zəd lə rə, həm də 
onun uni ver si te ti ni təm sil edən 
na mi zəd lə rə səs ver mək hü qu-
qu na ma lik idi. 

Bu gün, mə sə lən, Bö yük Bri ta-
ni ya da 18 ya şı na çat mış hər bir 
şəxs səs ver mə hü qu qu na ma lik-
dir (per lər, ağıl dan kəm adam lar 
və ci na yət kar lar is tis na ol maq-
la). 1832-ci ilə dək İn gil tə rə də bu 
hü qu qa çox az in san ma lik idi. 
Qa dın la rı isə səs ver mə yə düz 
1918-ci ilə dək ya xın bu rax mır-
dı lar. Hə min il 30 ya şın dan yu-
xa rı qa dın la ra bu hü quq ve ril di. 
1928-ci il də isə bü tün in gi lis lər 
bu hü qu qa yi yə lən di lər. 

Ma raq lı dır ki, Şərq də qa dın-
la ra səs ver mə hü qu qu ve rən ilk 
döv lət Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti olub. Biz də qa dın lar 
1918-ci il dən, yə ni İn gil tə rə ilə 
ey ni vaxt dan səs ver mə hü qu qu-
na ma lik dir lər.

İlk po lis nə vaxt 
yara nıb?

Lap çox dan po lis lər Ame ri ka da 
çox say lı müs tə qil təş ki lat lar da bir-
lə şir di lər. İn di isə Bir ləş miş Ştat lar-
da 40 000 xü su si böl mə möv cud dur 
ki, öl kə nin müx tə lif ra yon la rın da 
təh qi qat la məş ğul dur və on lar ci-
na yə tin mü əy yən bir nö vü üz rə 
ix ti sas la şıb. Fran sa da Da xi li İş lər 
Na zir li yi həm öl kə nin bü tün po-
lis lə ri nə bi la va si tə rəh bər lik edir, 

həm də do la yı yol la bə lə diy yə 
po li si nin fəaliy yə ti nə nə za rə ti 

hə ya ta ke çi rir.
Bu təş ki la tın kök lə ri çox 

qə dim za man la ra ge dib 
çı xır. Hə lə ic ma lar döv-

rün də qə dim qə bi lə lə-
rin baş çı la rı sa kit lik və 

əmin-aman lı ğı qo ru-
yan xü su si dəs tə-

lər dən ası lı idi lər. 

Bu dəs tə lər xal qı müəy yən qay-
da la ra uy ğun ya şa ma ğa məc bur 
edir di. Mi sir fi  ron la rı da ey ni 
yo lu seç miş di – on lar da öz əs-
gər lə rin dən po lis ki mi is ti fa də 
edir di lər.

Ar tıq bi zim era nın əv vəl lə-
rin də Se zar Av qust, Ro ma şə-
hə rin də xü su si po lis dəs tə si for-
ma laş dır dı. Bu dəs tə 350 il öz 
işi ni gör dü. Onun əsas və zi fə si 
im pe ra to run əmr lə ri ni ye ri nə 
ye tir mək idi.

Har da sa, bi zim era nın 700-
800-cü il lə rin də po li sin işi ba rə-
də ye ni ide ya ya ran dı. Po lis in-
san lar əley hi nə zor hə rə kət lə ri 
hə ya ta ke çir mək əvə zi nə qa nu-
nu qo ru ma lı, adam la rın ke şi yin-
də dur ma lı ol du! Bu ide ya son-
ra lar İn gil tə rə nin, Ame ri ka nın 
po lis təş ki lat la rı nın işi nə bö yük 
tə sir gös tər di.

İn gi lis po li si “fa si lə siz ayıq-
sa yıq lıq” prin si pi ilə iş lə yir di. 
Bə zi ra yon lar da ge cə lər pat rul 
ki mi do la şır, gün düz lər isə gö-
zət çi lik edir di. ABŞ ko lo nist lə ri 
də bu prin si pi bə yə nib gö tür-
dü lər. Ge cə pat ru lu ki mi ya şı 
16- dan yu xa rı olan, möh kəm 
bə dən li kos tebl lər ta ma mi lə 
pul suz ça lı şır dı. Ay rı-ay rı ra-
yon lar da bu sis tem düz XIX 
əs rin əv vəl lə ri nə dək tət biq edi-
lir di.

Lon don da Met ro po li ya Po li si-
nin baş çı sı olan ko mis sar da xi li iş-
lər na zi ri nə ta be dir, yə ni hö ku mət 
po li sin işi nə bir ba şa nə za rət im ka-
nı na ma lik dir. Lon don dan kə nar-
da isə prak ti ki ola raq, hər qrafl  ıq, 
hər şə hər özü nün po lis qu ru mu-
na ma lik dir. Bu qu rum lar yer li 
ha ki miy yə tə ta be dir. Yer li po li sin 
müəy yən də rə cə də müs tə qil ol-
ma sı na bax ma ya raq, son nə ti cə də 
on lar ye nə mər kə zə ta be dir lər.

Fe de ral Təh qi qat
Bü ro su nə dir?

Fe de ral Təh qi qat Bü ro su (FTB) 
yə qin, Bir ləş miş Ştat lar da kı müa-
sir fe de ral hö kü mə tin ən ma raq lı 
və məş hur böl mə lə rin dən dir. Bu 
bü ro Bir ləş miş Ştat la rın Əd liy yə 
Na zir li yi nin nəz din də, 1908-ci il-
də ya ra dı lıb. FTB fe de ral qa nun la-
rın po zul ma sı hal la rı nın təh qi qa tı 
ilə məş ğul ol maq üçün dür. Bun-

dan baş qa, Bir ləş miş 
Ştat la rın döv lət ma-

ra ğın da olan baş-
qa iş lər də onun 

tə rə fi n dən apa-
rı lır. 1924-cü 

il də onun 
t ə r  k i  b i n -

də xü su si 
“ta nı ma 

şö bə si” 
y a  r a -
dıl dı. 

Əv vəl cə 810 188 bar maq izin dən 
iba rət bir kar to te ka ya ra dıl dı. Bu 
gün isə FTB-nin kar to te ka sın da 
100 000 000 ada mın bar maq iz lə ri 
sax la nı lır!

FTB-nin mən zil-qə rar ga hı Va-
şinq ton şə hə rin də yer lə şir; bun dan 
sa va yı onun bü tün öl kə yə sə pə lən-
miş 52 apa rı cı şö bə si var. Özü nün 
əsas funk si ya la rın dan baş qa, FTB 
yer li ic ra or qan la rı nın nəz din də və 
ştat la rın po lis ida rə lə rin də də xid-
mə ti iş apa rır.

Təh qi qat lar şö bə si bar maq iz lə-
ri ni tu tuş du ra raq, ci na yət haq da 
in for ma si ya nı ay dın laş dı rır. İn-
sa nı həbs edən də onun bar maq 
iz lə ri FTB-yə gön də ri lər sə, hə min 
şəx sin po li sə dü şüb-düş mə di yi ni 
5 də qi qə ər zin də ay dın laş dır maq 
müm kün dür. Bu mə lu mat la rın 
su rə ti ni əla qə dar şö bə yə, onun 
bar maq iz lə ri ni Va şinq ton da alan-
dan son ra, 36 saat ər zin də gön də-
rir lər.

FTB-nin xü su si la bo ra to ri ya la rı-
nın mə lu mat la rı da öl kə nin bü tün 
hü quq-mü ha fi  zə or qan la rı üçün 
açıq dır. Ora da iş lə yən alim lər 
ən müasir ava dan lıq dan is ti fa də 
edir lər; hər gün on lar yüz lər lə sə-
nə di in cə lə yir; qan, tük, tor paq və 
baş qa şey lə rin ana li zi ni apa rır lar. 
Bü tün də lil lər top la nan dan son ra 
FTB eks pert lə ri məh kə mə də ifa də 
ve rir lər.

Səs ver mə ne cə Or ta əsr lər də şə hər li lər və iri 

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

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

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

mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər 
zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm 
öy rən mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə-
ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa-
vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö-
rə si vi li za si ya olub ki, için də ki sa vad lı 
kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir 

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-

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə-
yə-iz lə yə sa vad la na caq, alim ola-
caq sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın 
dün ya gö rü şü nü ge niş lən dir-
mək, on la rı hə mi şə diq qət 

Or ta əsr lər də şə hər li lər və iri 

mər kə zin də olan ma raq lı 

İlk po lis nə vaxt 
yara nıb?

Lap çox dan po lis lər Ame ri ka da 
çox say lı müs tə qil təş ki lat lar da bir-
lə şir di lər. İn di isə Bir ləş miş Ştat lar-
da 40 000 xü su si böl mə möv cud dur 
ki, öl kə nin müx tə lif ra yon la rın da 
təh qi qat la məş ğul dur və on lar ci-
na yə tin mü əy yən bir nö vü üz rə 
ix ti sas la şıb. Fran sa da Da xi li İş lər 
Na zir li yi həm öl kə nin bü tün po-
lis lə ri nə bi la va si tə rəh bər lik edir, 

həm də do la yı yol la bə lə diy yə 
po li si nin fəaliy yə ti nə nə za rə ti 

hə ya ta ke çi rir.
Bu təş ki la tın kök lə ri çox 

qə dim za man la ra ge dib 
çı xır. Hə lə ic ma lar döv-

rün də qə dim qə bi lə lə-
rin baş çı la rı sa kit lik və 

əmin-aman lı ğı qo ru-
yan xü su si dəs tə-

lər dən ası lı idi lər. 

Lon don da Met ro po li ya Po li si-
nin baş çı sı olan ko mis sar da xi li iş-
lər na zi ri nə ta be dir, yə ni hö ku mət 
po li sin işi nə bir ba şa nə za rət im ka-
nı na ma lik dir. Lon don dan kə nar-
da isə prak ti ki ola raq, hər qrafl  ıq, 
hər şə hər özü nün po lis qu ru mu-
na ma lik dir. Bu qu rum lar yer li 
ha ki miy yə tə ta be dir. Yer li po li sin 
müəy yən də rə cə də müs tə qil ol-
ma sı na bax ma ya raq, son nə ti cə də 
on lar ye nə mər kə zə ta be dir lər.

Fe de ral Təh qi qat
Bü ro su nə dir?

Fe de ral Təh qi qat Bü ro su (FTB) 
yə qin, Bir ləş miş Ştat lar da kı müa-
sir fe de ral hö kü mə tin ən ma raq lı 
və məş hur böl mə lə rin dən dir. Bu 
bü ro Bir ləş miş Ştat la rın Əd liy yə 
Na zir li yi nin nəz din də, 1908-ci il-
də ya ra dı lıb. FTB fe de ral qa nun la-
rın po zul ma sı hal la rı nın təh qi qa tı 
ilə məş ğul ol maq üçün dür. Bun-

dan baş qa, Bir ləş miş 
Ştat la rın döv lət ma-

ra ğın da olan baş-
qa iş lər də onun 

tə rə fi n dən apa-
rı lır. 1924-cü 

il də onun 
t ə r  k i  b i n -

də xü su si 
“ta nı ma 

şö bə si” 
y a  r a -
dıl dı. 

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 

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-

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

Əv vəl cə 810 188 bar maq izin dən 

Hər suala    bir ca vab
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1939-cu ilin iyun ayın da ABŞ 
pre zi den ti ca sus luq fakt la rı nın, 
sa bo ta jın və öl kə nin mü da fi ə qa-
bi liy yə ti ni zəifl  ə dən di gər əməl-
lə rin is tin ta qı nı apa ran agent lik 
ki mi FTB-ni seç di. İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə si za ma nı FTB öl kə nin 
təh lü kə siz li yi nin ke şi yi ni çə kər-
kən çox say lı ca sus qu rum la rı nın 
fəaliy yə ti ni if şa edə bil miş di.

Skot land-Yard nə dir?
Nə vaxt sa de tek tiv ədə biy ya tı 

oxu yan, ya xud te le vi zo ra ba xan 
hər kəs, tə bii ki, Skot land-Yard 
haq da eşi dib. Siz bu sö zü tə ləf-
füz edən də göz lə ri niz qar şı sın da 
əy nin də xü su si for ma nın olub-
ol ma ma sın dan ası lı ol ma ya raq, 
ci na yət kar lar la ba rış maz mü ba-
ri zə apa ran təc rü bə li po lis nə fə-
ri nin fi  qu ru can la nır.

Skot land-Yard Met ro po li ya 
po li si sa yı lır və Bö yük Bri ta ni ya-
da bu qə bil qu rum lar dan ən bö-
yü yü dür. Şö bə də 787 min kvad-
rat ki lo metr əra zi yə, Lon don və 
ət ra fın da ya şa yan 6 750000 in-
sa na ca vab deh olan 27 000 nə fər 
iş lə yir.

Pay tax tın po lis nə fər lə ri və 
müs tən tiq lər lə tə min olun ma sın-
dan baş qa, Skot land-Yard di gər 
və zi fə lər də ye ri nə ye ti rir. O, Lon-
don da nəq liy ya ta nə za rət edir, 
sü rü cü lük və si qə si ve rir, tak si 
və av to bus par kı nı, on la rın sü rü-
cü lə ri nə nə za rət edir. Skot land-
Yard həm də mül ki mü da fi ə,

o n la rın is tis ma rı, it miş əş ya la rın 
ta pıl ma sı ilə, xa ri ci lə rin qet diy ya tı 
ilə məş ğul dur. Skot land-Yard bü-
tün öl kə də apa rı lan təh qi qat la rın 
pro to kol la rı nı tər tib edir, la kin 
əya lət po li si nin xü su si ra zı lı ğı nı 
al ma dan, baş qa ra yon lar da ci na-
yət iş lə ri nə qa rış mır.

Skot land-Yar dın ta ri xi çox ma-
raq lı dır. Təx mi nən min il qa baq 
in gi lis kra lı Ed qar Şot lan di ya 
kra lı Ken ne tə Lon don da kı Vest-
mins ter sa ra yı nın ya nın da bir 
par ça tor paq ve rir. O tə ləb edir 
ki, Ken net ora da özü nə iqa mət-
gah tik sin və hər il bu ra baş çə-
kə rək, Şot lan di ya adın dan İn-
gil tə rə kral lı ğı na eh ti ra mı nı bu 
yol la iz har et sin.

Kral Ken net ora da sa ra yı nı 
ti kir və hər də fə İn gil tə rə yə gə-
lən də ora da ya şa yır. Sa ray Lon-
don da Şot lan di ya kral la rı nın 
ma li ka nə si ki mi qa lır və Şot lan-
di ya əra zi si sa yı lır.

1603-cü il də kra li ça Ye li za ve ta 
dün ya sı nı də yi şir, Şot lan di ya kra-
lı VI Ceyms İn gil tə rə və Şot lan di-
ya nın kra lı olur və sa ray özü nün 
il kin əhə miy yə ti ni iti rir. Onu iki 
ye rə bö lür lər: bi rin ci  ni “Bö yük 
Skot land-Yard”, ikin ci ni “Or ta 
Skot land-Yard” ad lan dı rır lar və 
bi na lar dan adi hö ku mət ti ki li lə ri 
ki mi is ti fa də et mə yə baş la yır lar.

Bank lar
nə vaxt ya ra nıb?

Bu gün bank lar o qə dər rən ga-
rəng xid mət lər tək lif edir ki, biz 
əsas mə sə lə ni unu du ruq. Bank-
la rın əs lin də iki məq sə di var: 
əv və la, bank adam la rın pu lu-
nu qə bul edib özün də sax la yır, 
ikin ci si faiz ödə mək lə ra zı la şan-
la ra borc ve rir.

Bank işi nin pul la əla qə dar ol-
ma sı na gö rə, elə bir dövr var dı 
ki, adam lar onun fəaliy yə ti ni 
bə yən mir di lər. Çün ki ma liy yə 
ilə, sər vət lə həd din dən zi ya də 
ma raq lan maq bir əx laq sız lıq 
nü mu nə si sa yı lır dı və elə öl kə-
lər var dı ki, öz və tən daş la rı na 
bank lar la hər han sı iş bir li yi nə 
get mə yi qa da ğan edir di lər.

Am ma bu na bax ma ya raq, 
bank işi nin özü elə ta rix qə dər 
qə dim dir. Be lə ki, qə dim Ba bi lis-
tan da, Mi sir də və Yu na nıs tan da 
müasir an lam da qə bul et di yi miz 
bank lar olub. İn san lar pul la rı-
nı sax la ma ğı, adə tən mə bəd lə rə 
eti bar edib lər. Era mız dan əv vəl 
210-cu il də Ro ma da pul də yi-
şən lər üçün xü su si fər man la Fo-
rum da yer də ay rıl mış dı.

“Bank” sö zü nün özü isə İta li ya da 
ya ra nıb. Or ta əsr lər də pul də yi şən-
lər şə hər lə rin kü çə-ba za rın da olur, 
skam ya lar da otu rur du lar. İtal yan 
di lin də “ban ko” sö zü “skam ya” 
de mək idi, müasir “bank” kəl mə si 
də elə or dan ya ra nıb.

Müasir bank sis te mi 
ilk də fə 1587-ci il də Ve-
ne si ya da əmə lə gə lib. 
Hə min il bu zən gin 
şə hər də “Ban ko de 
Rial to” ya ran mış dı. 
O, müş tə ri lə rin pu-
lu nu qə bul edir və 
on la ra mal alar kən 
müəy yən məb lə ğə 
çek lər yaz ma ğa ica zə 
ve rir di. 1619-cu il də 
“Ban ko del Ci ro” ad-
lı ye ni bank “Ban ko 
de Rial to”ya yi yə lən-
di, qə bul et di yi gü müş 
və qı zıl dan iba rət əma-
nət lə rə xü su si il ti zam-
na mə yaz ma ğa baş la dı. 
Bu il ti zam na mə lər dən 
pul ki mi is ti fa də edir di lər. 
1609-cu il də tə sis olun muş 
“Ams ter dam Ban kı” da 
il ti zam na mə lər ve rir di və 
on la rın adı na “bank pul la-
rı” de mə yə baş la dı lar.

İn gil tə rə də 1694-cü ilə dək 
bank çı lıq la zər gər lər məş-
ğul olur du. Hə min il İn gil-
tə rə Ban kı ya ra dıl dı. Bu bank 
1825-ci ilə dək öl kə nin ye ga nə 
ban kı idi. Ame ri ka nın ilk ban kı 
isə Konq res tə rə fi n dən 1782-ci 
il də ya ra dı lan “Şi ma li Ame ri ka 
Ban kı” ol du.

Bar maq iz lə ri nə yə 
la zım dır?

Lap qə dim za man lar dan in-
san öz bar maq la rı nın ucun da kı 
na xış la rı ma raq la seyr edib. Çin 
əha li si ar tıq yüz il lər lə əv vəl 
on lar dan müx tə lif məq səd lər 
üçün is ti fa də edir di. La kin bar-
maq iz lə rin dən ci na yət kar la rı 
if şa et mək üçün bir va si tə ki mi 
is ti fa də olun ma sı son za man la-
rın işi dir. Bu nu ilk də fə İn gil-
tə rə də ya şa yan dok tor Hen ri 
Folds 1880-ci il də tək lif et miş di. 
1882-ci il də isə ta nın mış in gi lis 
ali mi Fren sis Qal ton is bat et-
di ki, dün ya da bir-bi ri nin ey ni 
olan iki bar maq izi möv cud de-
yil. O, həm də dak ti los ko pi ya 
kart la rı nın kol lek si ya sı nı yığ-
ma ğa baş la yan ilk şəxs ki mi ta-
nı nır. Ye ri gəl miş kən söy lə yək 
ki, dak ti los ko pi ya bar maq iz lə-
ri ni öy rə nən elm dir.

Qal to nun nə zə riy yə siy lə Bö-
yük Bri ta ni ya hö ku mə ti ma raq-
lan dı. Hö ku mət tə rə fi n dən bar-
maq iz lə rin dən ci na yət kar la rın 
fərq lən di ril mə si üçün is ti fa də 
edil mə si nin müm kün lü yü nü 
ay dın laş dır maq mə sə di lə xü su-
si ko mis si ya təş kil olun du. Ko-
mis si ya üzv lə rin dən bi ri, 
ser Ed vard Hen ri son-
ra lar Skot land-
Y a r  d ı n 
r ə h  b ə  r i 
ol du.

Ser Hen ri bar maq iz lə ri nin 
təs ni fa tı nı və sax la nıl ma sı üsul-
la rı nı ix ti ra et di. Ay dın dır ki, 
bar maq iz lə ri nin tu tuş du rul ma-
sı xü su si sis tem ol ma dan, həd-
din dən zi ya də çox vaxt alar dı, 
is tin taq za ma nı isə işin sü rə ti 
hər şey dən mü hüm dür. 

Onun təs ni fa tı na əsa sən, bu na-
xış la rın aşa ğı da kı ele ment lə ri ay rı ca 
qeyd olu nur du: il gək lər, iki qat il gək-
lər, qa pa lı il gək lər, qövs lər, tağ lar, 
qıv rım lar və tə sa dü fi  ele ment lər. 
Əgər na xı şın müəy yən nöq tə lə ri ara-
sın da kı xət lə ri say saq, hər on bar ma-
ğın izi ni xü su si qru pa da xil et mək 
olar dı. Təs ni fat üçün sə şüb hə li bi li-
nən şəx sin on bar ma ğı nın onun dan 
da iz lər alı nır dı. Bu sxem lə iş lən miş 
dak ti los ko pik kart lar in sa nın adın-
dan və za hi ri əla mət lə rin dən, tö-
rət di yi ci na yət dən ası lı ol ma ya raq, 
müəy yən ar dı cıl lıq la dü zü lür dü. Be-
lə olan hal da, po li sin kar to te ka sın da 
mil yon lar la kart ol sa da, şəx siy yə tin 
müəy yən edil mə si cə mi bir ne çə də-
qi qə vaxt apa rır.

FTB-nin kar to te ka sın da 100 mil-
yon in sa nın bar maq iz lə ri nin kar tı 
var. On la rın ara sın da tək cə ci na yət-
kar la rın de yil, xəs tə lə nib yad da şı nı 
iti rən za man ta nın ma sı nı ar zu la yan 
baş qa in san la rın da bar maq iz lə ri var. 

Hə min kar to te ka da bü tün hər bi 
qul luq çu la rın, bü tün 

döv lət xa dim-
lə ri nin bar-

maq iz lə ri 
sax la nı-

lır.

Bu gün po lis Bö yük Bri ta ni-
ya da ça lı şan bü tün xa ri ci lə rin, 
ha be lə mü da fi ə sə na ye si müəs-
si sə lə rin də iş lə yən fəh lə lə rin də 
bar maq iz lə ri ni alır.

Həbs xa na lar ne cə 
yara nıb?

Biz həbs xa na nı qa nun la rı po-
zan adam la rı bağ lı qa pı ar xa sın-
da sax la maq üçün bir yer ki mi 
qə bul edi rik. Am ma qə dim za-
man lar da mə sə lə ta mam baş qa 
cür idi.

Yüz il lər əv vəl  rüt bə li şəxs lə ri 
və mü hüm si ya si xa dim lə ri tez-
tez əsir gö tü rür, han sı sa əməl lə-
ri nə gö rə, fi d yə (gi rov əvə zi nə 
pul) ala na dək həbs xa na da sax la-
yır dı lar. Yal nız XIX əs rin əv vəl-
lə rin də həbs xa na lar dan qa nu nu 
po zan şəxs lə rin cə za lan dı rıl ma sı 
və is lah olun ma sı məq sə di lə is ti-
fa də et mə yə baş la dı lar.

O za ma na dək qa nu nu po zan 
adam lar yal nız məh kə mə yə-
dək həbs xa na la ra atı lır dı. Məh-
kə mə dən son ra isə hökm tə ci li 
ic ra edi lir di. Ci na yət kar lar öz 
cə za la rı nı həbs xa na lar da çək-
mir di lər. On la rı ya edam edir, 
ya şal laq la yır, ya baş qa cis ma ni 
cə za la ra mə ruz qo yur, ya da cə-
ri mə lə yir di lər.

Təd ri cən in san lar ba şa düş dü 
ki, ci na yə tin qar şı sı nı qəd dar-
lıq la al maq müm kün de yil. Nə-
ti cə də, həbs xa na ya sal maq, yə ni 
həbs cə za sı eda mı və cis ma ni cə-
za la rı əvəz et di.

Bö yük Bri ta ni ya da və di gər 
Av ro pa öl kə lə rin də 1550-ci il də 

“iş ev lə ri” və “ is lah ev lə ri” ya-
ran ma ğa baş la dı. Bu ev lər də 

di lən çi lə ri, sə fi l lə ri, borc lu-
la rı, ava ra la rı və ki çik gü-
nah la ra yol ver miş adam-
la rı sax la yır dı lar.
O za man lar ağır ci na yət 
tö rət miş şəxs lə ri də ora 

sa lır dı lar. Am ma “iş ev-
lə ri” cə za müd də ti bö-

yük olan ci na yət kar la rın 
sax la nıl ma sı üçün de yil-
di. Elə bu sə bəb dən xü-
su si həbs xa na lar ya ran dı 
və bu şəxs lə ri ora da da-
ha cid di nə za rət al tın da 
sax la ma ğa baş la dı lar.

Həbs xa na la rın ək sə-
riy yə ti əs lin də, in san 
sax la maq üçün tam 

ya rar sız idi: ka me ra lar 
qa ran lıq, so yuq, kir li olur-

du. Qi da və tib bi xid mət 
ya rıt maz və ziy yət də idi. Ey-
ni ka me ra da qo ca lar da, ca-
van lar da, qa tı ci na yət kar lar 
və məh bə sə ilk də fə dü şən lər 

də qa lır dı. Nə is lah proq ram-
la rı var dı, nə is lah iş lə ri: ci na-
yət kar lar vaxt la rı nı boş-be kar 
ke çi rir di lər.

XVIII əs rin son la rın da cə-
miy yət də həbs xa na lar da kı və-
ziy yə tin yax şı laş dı rıl ma sı tə-
ləb lə ri səs lən mə yə baş lan dı. 
O za man dan bə ri cə za yer lə ri 
xey li də yi şib və bu gün in san-
la rın ço xu ina nır ki, həbs xa na 
adam la rın düz yo la qa yıt ma-
sı na kö mək et mə li dir. İn di elə 
proq ram lar var ki, məh bus la rı 
iş lə tə min edir, on la ra tib bi və 
psi xo lo ji kö mək gös tə rir, hətt  a 
təh sil lə ri ni be lə təş kil edir. 

ya ra nıb. Or ta əsr lər də pul də yi şən-
lər şə hər lə rin kü çə-ba za rın da olur, 
skam ya lar da otu rur du lar. İtal yan 
di lin də “ban ko” sö zü “skam ya” 
de mək idi, müasir “bank” kəl mə si 

Müasir bank sis te mi 
ilk də fə 1587-ci il də Ve-
ne si ya da əmə lə gə lib. 

 min il bu zən gin 
şə hər də “Ban ko de 

lı ye ni bank “Ban ko 
de Rial to”ya yi yə lən-
di, qə bul et di yi gü müş 
və qı zıl dan iba rət əma-
nət lə rə xü su si il ti zam-
na mə yaz ma ğa baş la dı. 
Bu il ti zam na mə lər dən 
pul ki mi is ti fa də edir di lər. 
1609-cu il də tə sis olun muş 
“Ams ter dam Ban kı” da 

ə lər ve rir di və 
on la rın adı na “bank pul la-
rı” de mə yə baş la dı lar.

İn gil tə rə də 1694-cü ilə dək 
bank çı lıq la zər gər lər məş-
ğul olur du. Hə min il İn gil-
tə rə Ban kı ya ra dıl dı. Bu bank 
1825-ci ilə dək öl kə nin ye ga nə 
ban kı idi. Ame ri ka nın ilk ban kı 
isə Konq res tə rə fi n dən 1782-ci 
il də ya ra dı lan “Şi ma li Ame ri ka 

mis si ya üzv lə rin dən bi ri, 
ser Ed vard Hen ri son-
ra lar Skot land-
Y a r  d ı n 
r ə h  b ə  r i 
ol du.

qul luq çu la rın, bü tün 
döv lət xa dim-

lə ri nin bar-
maq iz lə ri 

sax la nı-
lır.

ri mə lə yir di lər.
Təd ri cən in san lar ba şa düş dü 

ki, ci na yə tin qar şı sı nı qəd dar-
lıq la al maq müm kün de yil. Nə-
ti cə də, həbs xa na ya sal maq, yə ni 
həbs cə za sı eda mı və cis ma ni cə-
za la rı əvəz et di.

Bö yük Bri ta ni ya da və di gər 
Av ro pa öl kə lə rin də 1550-ci il də 

“iş ev lə ri” və “ is lah ev lə ri” ya-
ran ma ğa baş la dı. Bu ev lər də 

di lən çi lə ri, sə fi l lə ri, borc lu-
la rı, ava ra la rı və ki çik gü-
nah la ra yol ver miş adam-
la rı sax la yır dı lar.
O za man lar ağır ci na yət 

su si həbs xa na lar ya ran dı 

ya rar sız idi: ka me ra lar 
qa ran lıq, so yuq, kir li olur-

du. Qi da və tib bi xid mət 
ya rıt maz və ziy yət də idi. Ey-
ni ka me ra da qo ca lar da, ca-
van lar da, qa tı ci na yət kar lar 
və məh bə sə ilk də fə dü şən lər 

də qa lır dı. Nə is lah proq ram-
la rı var dı, nə is lah iş lə ri: ci na-
yət kar lar vaxt la rı nı boş-be kar 
ke çi rir di lər.

XVIII əs rin son la rın da cə-
miy yət də həbs xa na lar da kı və-
ziy yə tin yax şı laş dı rıl ma sı tə-
ləb lə ri səs lən mə yə baş lan dı. 
O za man dan bə ri cə za yer lə ri 
xey li də yi şib və bu gün in san-
la rın ço xu ina nır ki, həbs xa na 
adam la rın düz yo la qa yıt ma-
sı na kö mək et mə li dir. İn di elə 
proq ram lar var ki, məh bus la rı 
iş lə tə min edir, on la ra tib bi və 
psi xo lo ji kö mək gös tə rir, hətt  a 
təh sil lə ri ni be lə təş kil edir. 

Hər suala    bir ca vab



***
Ki şi ev li lik tək li fi  edir - xa nım 

rədd ca va bı ve rir.
O, Pa ris də sev gi li sin dən öt rü 

da rı xan za man xa nım kim sə yə 
la zım ol ma dı ğı nı dü şü nə rək, 
şi ka yət lə nir...

Gö rü nür, on la rın sa kit və 
xoş bəxt ailə hə ya tı ya şa ma sı 
müm kün de yil di. La kin hər şe-
yə rəğ mən, bəl kə heç öz lə ri də 
bil mə dən, ailə qur ma ğa ça lı şır-
dı lar.

***
“An na Ax ma to va ilə Ni ko lay 

Qu mil yo vun sev gi ro ma nı” iki 
se vən in sa nın mü na si bə tin dən 
da ha çox, “si çan-pi şik oyu-
nu”nu xa tır la dır dı.

Mü rək kəb da xi li dün ya-
sı olan, Os kar Uayl da pə rəs-
tiş edən, teat ra hə vəs gös tə-
rən gənc şair lə, azad lıq aşi qi, 
im pul siv, də yiş kən xa rak ter li 
şairə... O, hər də fə An na ya ev-
li lik tək li fi  edib rədd ca va bı alır 
və in ti ha ra cəhd edir di.

***
On lar sa kit ailə xoş bəxt li yi-

nin nə ol du ğu nu bil mə di lər. 
Bir-bi ri nə şeir lər həsr et mək lə 
bə ra bər, həm də xə ya nət edə-
rək, nə ti cə də ay rıl dı lar. Am ma 
məhz bu qə ri bə bə ra bər lik hər 
iki si ni mü qəd dəs lik pil lə si nə 
yük səlt di. He yif ki, on lar bu nu 
çox gec an la ya bil di lər.

“Tsars ko ye se lo 
bizim və tə ni miz dir”
Şair lər ilk də fə Ye ni il ərə fə-

sin də, Tsars ko ye se lo gim na zi-
ya sın da gö rüş dü lər.

Uayld ya ra dı cı lı ğı na hey ran 
olan 17 yaş lı, özün də heç kə sin 
an la yıb də yər lən di rə bil mə di yi 
ro man tik qəh rə man ob ra zı ya-
ra dan gənc oğ lan saf sev gi ar-
zu sun da idi.

Öz in gi lis ku mi ri nə bən zə-
mə yə ça lı şan Qu mil yov ba şı na 
si lindr qo yur, saç la rı nı bu rur, 
hətt  a do daq la rı nı və göz lə ri ni 
də az ca bo ya yır dı.

An na Qo ren ko (ulu nə nə si-
nin so ya dı olan Ax ma to va nı 
şairə bir ne çə il son ra mə nim-
sə yə cək di) hə lə 14 ya şın da idi.

Çıl ğın, ipə-sa pa yat ma yan, 
də ri si ni gü nəş də qa ral dan Ax-
ma to va Qu mil yo vun tam ək si 
idi.

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, 
Bod le ri ori ji nal dan oxu yan, 
Tsars ko ye se lo mək tə bi nin şa gir-
di olan xa nım qız ro man tik qəh-
rə ma na da ha çox bən zə yir di.

Onun za hi ri gö rü nü şü də 
baş dan-aya ğa tə zad təş kil edir-
di: şü mal, qa ra saç la rı, qış da 
- hə lə Gü nəş şüala rın dan qa-
ral ma mış açıq rəng li də ri si və 
bö yük, par laq, ala göz lə ri…

Gim na zi ya tə lə bə si Qu mil-
yov ilk ba xış dan aşiq ol du, 
gənc An na isə əv vəl cə hey ra-
nı na heç bir əhə miy yət ver mir, 
rə fi  qə lə ri ilə bir lik də bu qə ri bə 
gən cə gü lür dü lər.

Bun dan son ra Qu mil yov 
və Ax ma to va mü tə ma di ola-
raq qar şı la şır dı lar, çün ki ey ni 
kənd də təh sil alır, asu də vaxt-
la rın da əy lən mək üçün ey ni 
mə kan la ra üz tu tur du lar.

“Si çan-pi şik”
Yə qin ki, Qo ren ko-Ax ma to va-

nın Qu mil yov la gö rü şü də özü-
nə məx sus oyun idi. Gənc şairə 
vur ğun ola ca ğı , pə rəs tiş edə cə yi 
bir ob yekt - xa nım la zım idi və 
onu da tap dı - gənc qız onun la 
za man ke çir mə yə ra zı ol du.

Am ma ye nə də olan la rı cid di 
qə bul et mir di. Cüt lük tez-tez 
Tsars ko ye se lo nun qa la di var la-
rı ya xın lı ğın da gə zi şir di. Bu gö-
rüş lər son ra lar aşiq şairin şeir-
lə rin də öz ək si ni tap dı. Bun dan 
7 il son ra on lar ev lə nən də Qu-
mil yov bu sə tir lə ri yaz dı:

Biz hə lə də unut mu ruq
am ma unut ma lı yıq
Sev di yi miz za man lar
uça bil mə di yi mi zi...

Hə lə ki, on lar gənc dir lər. 17 
yaş lı gim na zi ya tə lə bə si Ni ko-
lay, Ax ma to va nı öz şeir lə rin də 
vəsf edir, onu də niz pə ri si nə 
bən zə dir di. An na isə onun la, 
sa də cə, oyun oy na yır, əs lin də 
baş qa bi ri si ni se vir di.

Tez lik lə Qu mil yov ona ev li-
lik tək li fi  edə cək, am ma An na 
onu qə bul et mə yə cək di. Bu, çıl-
ğın qı zın şairə ilk rədd ca va bı 
ola caq dı.

“Del fi n lər he ka yə si”
Rədd edil dik dən son ra Qu-

mil yov sev di yi ni unut ma ğa 
ça lı şır. O, gim na zi ya nı bi ti rən 
ki mi təh si li ni da vam et dir mək 
üçün Pa ri sə yol la nır.

Bir az bö yü müş An na Qo-
ren ko isə heç cü rə qə ra ra gə-
lə bil mir di. Gah dost la rı na 
rədd et di yi hey ra nı nı sev di-
yi ni söy lə yir, gah da onu ələ 
sa lır dı.

Bu cür “emo sional tək-
zib”lər dən son ra o, Qu mil yo-
va mək tub ya zır, heç ki mə la-
zım ol ma dı ğı nı dü şün dü yü nü 
bil di rə rək, özü nü unu dul muş 
he sab et di yin dən şi ka yət lə nir. 
Ni ko lay dər hal Pa ri si tərk edib 
və tə nə ge ri dö nür.

Am ma Pe ter bur qa yox, An-
na nın köç dü yü Krım şə hə ri nə.

Də niz kə na rı gə zin ti za ma nı 
Qu mil yov onu sev di yi ni eti-
raf edir. Əv vəl cə An na heç bir 
ca vab ver mir. La kin bir dən 
cüt lük, sa hil də iki ölü del fi n 
gö rür. Bu mən zə rə nin Ax ma-
to va ya ne cə tə sir et di yi mə lum 
ol ma sa da, az keç miş o, Qu mil-
yo vun tək li fi  ni rədd edir.

“Ölüm də bəx ti 
gətirmə sə də,

sevgidə gə ti rir”
Mə yus ol muş şair Pa ri sə qa-

yı dıb, in ti har et mək qə ra rı na 
gə lir.

Bu məq səd lə ku rort şə hə ri 
Tur vi lə ge dib özü nü də niz də 
boğ maq is tə yir. Am ma in ti har 
pla nı baş tut mur, onu gö rən 
yer li sa kin lər po lis ça ğı rır. On-
lar kə dər li şairi ava ra, sər gər-
dan zənn edir lər.

Həs sas Qu mil yov bu nu ta-
le yin qis mə ti ki mi qə bul edir 
və son də fə da ha bir cəhd et-
mək qə ra rı na gə lə rək sev gi-
li si nə mək tub yol la yır. Mək-
tub da on dan tək li fi  ba rə də 
ye ni dən dü şün mə si ni xa hiş 
edir.

Ax ma to va isə ye ni dən - üçün-
cü də fə şairə “yox” ca va bı ve rir. 
Ar dın ca Qu mil yov növ bə ti də fə 
in ti har et mə yi qə ra rı alıb, Bu lon 
me şə lə ri nə ge dir.

Bu də fə o, zə hər içir. Fə qət, 
me şə gö zət çi lə ri onu hu şu nu 
itir miş və ziy yət də ta pıb xi las 
edir lər.

 “Nə ha yət, uzun 
müd dət dən bəri 

gözlənilən zə fər”
Bir il son ra, 1908-ci il də Qu-

mil yov və tə nə qa yı dır. Əl bət-
tə ki, Ax ma to va ilə gö rü şür. 
Şairə yə məhz nə yin, ne cə tə sir 
et di yi ni də qiq söy lə mək müm-
kün de yil, am ma onun ürə yi-
nin “buz qa tı əri miş di” .

1910-cu ilin ap re lin də cüt lük 
ev lən di. Mə ra sim ol duq ca sa kit 
və sa də tərz də baş tut du. Bə yin 
qo hum la rı bu iz di va ca şüb hə 
ilə ya naş dıq la rın dan, hətt  a to-
ya da gəl mə di lər.

 ***
Qu mil yov və Ax ma to va 8 il 

bə ra bər ya şa dı. Doğ ru dur, bu 
za man kə si yi nin əsas his sə si-
ni ər sə ya hət də ke çi rir, An na nı 
tək qo yur du.

Sev gi li si nin qəl bi ni ələ al maq 
üçün il lər sərf et miş şair toy dan 
2 il son ra baş qa qa dı na aşiq ol-
du.

Bu ha di sə Ax ma to va üçün 
ağır zər bə ol sa da, on lar ailə ni 
da ğıt ma dı lar. Az müd dət keç-
miş şairə nin oğ lan öv la dı Lev 
(Qu mil yov) dün ya ya gəl di.

Qu mil yo vun vax tı, əv vəl ki 
ki mi, sə ya hət lər də ke çir di. Bu 
za man qa dın onu ev də, pən cə-
rə önün də göz lə mir di. O da hə-
ya ta qay na yıb-qa rı şır, kör pə yə 
isə Ni ko la yın ana sı qul luq edir-
di.

Tez lik lə Bi rin ci Dün ya mü-
ha ri bə si baş lan dı, Qu mil yov 
cəb hə yə yol lan dı. Bu za man 
Ax ma to va baş qa bir ədə biy yat 
ada mı olan Bo ris An rep lə eşq 
ma cə ra sı ya şa yır dı.

Müəy yən müd dət son ra isə 
Qu mil yov-Ax ma to va cüt lü yü 
rəs mən ay rıl dı və bir müd dət 
son ra hər iki si ay rı ca ailə qur-
du.

On la rın ni ka hı nın po zul ma-
sın da han sı nın da ha çox gü-
nah kar ol du ğu nu, ki min ilk 
də fə xə ya nət et di yi ni söy lə mək 
çə tin dir.

Am ma bol şe vik lər 35 yaş-
lı şairi gül lə lə dik lə ri za man 
məhz Ax ma to va onun şeir-
lə ri nin nəş ri üçün müəy yən 
qu rum la ra mü ra ciət lər et di, 
əl yaz ma la rı nı qo ru du, hə lak 
ol muş şairə əsər lər həsr et-
di...

Bu da Rus ədə biy ya tı nın 
par laq im za la rı olan iki se vən 
şairin “si çan-pi şik oyu nu”nun 
so nu: İlk əv vəl gə lə cək əri ni 
öz im ti na la rıy la əzab la ra dü-
çar edən şairə xa nım, onun 
ölü mün dən son ra baş qa sı nın 
ar va dı ol ma sı na bax ma ya raq, 
Qu mil yov üçün ideal qa dı na 
çev ril di.

Tərcümə: Xatirə NURGÜL

***

Yelena MENŞENİNA

Də ri si ni gü nəş də 
qa ral dan (hə min 
dövr lər də yük-
sək tə bə qə yə 

mən sub, nə cib dav ra nış 
qay da la rı na riayət edən 
qız la rı dəh şə tə gə ti rən bir 
hal) Ax ma to va Qu mil yo-
vun tam ək si idi.

Anna Axmatova 
və Nikolay 
Qumilyov
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Vil yam Ber rouz
ABŞ ya zı çı sı, ro man və no vel-

la la rın, pub li sist ya zı la rın müəl li fi   
Vil yam Ber rouz (1914-1997) post-
mo der niz min ən par laq nü ma yən-
də lə rin dən bi ri ki mi qə bul edi lir di. 
Adı tez-tez Jak Ke ruak və Alen Qins-
berq lə bir lik də hal la nan ya zı çı nın 
he roin və di gər psi xot rop mad də-
lər dən is ti fa də et di yi də bil di ri lir di. 
Ber rouzun “Ac sə hər ye mə yi” (“Na-
ked Lunch”), “Yum şaq av to mo bil” 
(“The Soft Mac hi ne”) ki mi məş hur 
əsər lə ri nin adı nı çək mək olar.

Ber rouz hə yat yol da şı Juan Voll-
mer Adams Ber rouz la ABŞ əda lət 
məh kə mə sin dən ya yın maq üçün 
Mek si ka ya qaç mış dı. Hə min vaxt 
Mek si ka da İs veç rə nin müs tə qil li-
yin dən bəhs edən bir səh nə ha zır-
la nır dı. Vil yam səh nə də olan bir 
nə fə rin ba şın da kı al ma nı ox la vu-
rub sal ma lıy dı. An caq o, ox ye ri nə 
hə qi qi ta pan ça dan is ti fa də edir. 
Na şı atı cı ki mi ad çı xar mış Ber-
rouz və hə yat yol da şı hə min vaxt 
psi xot rop mad də lə rin tə si ri al tın da 
ol duq la rın dan, fa ciə baş ve rir.  Be-
lə ki, Ber rouzun at dı ğı gül lə al ma-
ya yox, hə yat yol da şı na də yir. Am-
ma xoş bəxt lik dən qa dın sağ qa lır.

Cek Un ter ber ger
Yo hann Cek Un ter ber ger 16 av-

qust, 1950-ci il də Avst ri ya da do-
ğu lub. Ya zı çı və qa til ki mi ta nı nan 
Un ter ber ger Av ro pa da və Los-
An ce les də əx laq sız lıq la məş ğul 
olan 12-dən ar tıq qa dı nı öl dü rüb. 
Onun növ bə ti qur ba nı 1974-cü il-
də 18 yaş lı Mar qa ret Şa fer olub. 
Un ter ber ger Mar qa re ti qı zın büst-
qal te ri ilə bo ğub öl dü rüb. 

Ci na yət lə ri or ta ya çıx dıq dan 
son ra  Un ter ber ger ömür lük həbs 
cə za sı na məh kum edi lir. Həbs xa-
na da ol du ğu müd dət də o, he ka yə, 
şeir və av to bioq ra fi k ya zı lar ya zır. 
“Həbs xa na ya ge dən yol” ad lı əsə-
ri əsa sın da son ra lar fi lm də çə ki lir. 

15 il həbs də qa lan Un ter ber ger 
bə zi zi ya lı la rın və avst ri ya lı si ya-
sət çi lə rin səy lə ri sa yə sin də 1990-cı 
il də azad lı ğa bu ra xı lır. Onu mü-
da fi ə edən şəxs lər Un ter ber ge rin 
ta ma mi lə reabi li ta si ya olun du ğu-
nu id dia edir di lər. 

La kin həbs xa na dan çıx dıq dan 1 il 
sor na o, da ha 6 əx laq sız qa dı nı qət lə 
ye ti rir. 1992-ci il də ye nə üç qa dın öl-
dü rən Un ter ber ge rin izi nə bu də fə 
ABŞ po li si dü şür.  Araş dır ma lar nə-
ti cə sin də öl dü rü lən hər üç qa dı nın 
dö yül dü yü, ağır iş gən cə lə rə və cin si 
zo ra kı lı ğa mə ruz qal dı ğı və son da 
öz lə ri nin alt pal ta rı ilə bo ğu lub öl-
dü rül dü yü mə lum olur. 

1992-ci ilin fev ral ayın da ABŞ-ın 
Ma ya mi şə hə rin də həbs edi lən Un-
ter ber ger Avst ri ya ya təh vil ve ri lir.  
Məh kə mə 11 ci na yət tö rət miş Un-
ter ber ge ri ömür lük həbs cə za sı na 
məh kum edir. Qə ra rın ve ril di yi 
gün – 1994-cü ilin 29 iyu nun da Un-
ter ber ger sax lan dı ğı ka me ra da özü-
nü as mış və ziy yət də ta pı lır. Mə lum 
olur ki, o, özü nü ayaq qa bı sı nın ba ğı 
və kə mə riy lə asıb. Qeyd et mək la-
zım dır ki, qa til-ya zı çı per so naj la rı nı 
da ey ni üsul la “qət lə ye ti rir di”.

Ma ri ya Ka ro li na Gil
Çi li ya zı çı sı Ka ro li na Gi lin (1913-

1996) həm şəx si hə ya tı, həm də ol-
duq ca cə sa rət li ədə bi üs lu bu haq-
qın da mü za ki rə və mü ba hi sə lər 
bu gün də sən gi mək bil mir. Onun 
“Ye niana nın ya tan qur du” ad lı ilk 
ki ta bı 1946-cı il də işıq üzü gö rüb. 
Son ra kı il lər də ya zı çı da ha 5 ro ma-
nı nı oxu cu la rın ix ti ya rı na ve rib. 

Gil 14 ap rel, 1956-cı il də 46 ya şın-
da olan da “Kril lon” ho te lin də dörd 
də fə atəş aça raq 32 yaş lı sev gi li si 
Ro ber to Pu ma ri no Va len zuela nı öl-
dü rür. Ha di sə şa hid lə ri Gi lin, öl dür-
dük dən son ra özü nü me yi tin  üs tü-
nə yıx dı ğı nı, ona sa rı lıb öp dü yü nü 
de yir di lər. O, öpə-öpə “dün ya da ən 
çox sev di yim in san o idi”de yir di. 3 
il həbs cə za sı na məh kum edi lən Gil 
ora da ən yax şı ro man la rın dan bi ri ni 
ya zır. Onun “Qa dı nın həbs xa na sı” 
ad lı əsəri ha mı nı hey rət lən dir miş di. 
Bu əsə rin də o, həm ma raq lı eti rafl  ar 
edib, həm də tö rət di yi ci na yə tin tə-
fər rüat la rı nı qə lə mə alıb. Gil No bel 
mü ka fa tı laureatı, dos tu Qab riela 
Mist ra lın sa yə sin də xü su si əfv fər-
ma nı ilə həbs dən azad olu nur.  

An na Per ri
De tek tiv ya zı çı An na Per ri 28 okt-

yabr, 1938-ci il də İn gil tə rə də ana dan 
olub. Uşaq lı ğın da ağ ci yər və rə mi-
nə tu tul du ğun dan, tam sa ğal ma sı 
üçün 13 ya şın da olan da ailə si ilə bir-
lik də da ha is ti öl kə yə - Ye ni Zel lan-
di ya ya köç mə li olur.  An na son ra lar 
ən ya xın dos tu na çev ri lən Pauli na 
Par ker ilə də elə ora da ta nış olur. 

Ye ni Zel lan di ya da va li deyn lə-
ri bo şan maq qə ra rı na gə lir. On-
lar An na nı bu pro ses dən uzaq 
tut maq üçün Cə nu bi Af ri ka da 
ya şa yan qo hum la rı nın ya nı-
na gön dər mə yi qə ra ra alır lar. 

La kin An na və rə fi  qə si Pauli na nın 
ta ma mi lə baş qa pla nı var idi.  Va li-
deyn lə ri bo şan dıq dan son ra An na  
ata sı ilə İn gil tə rə yə dön mə li olur. 

22 iyun, 1954-cü il də rə fi  qə lər, 
Pauli na nın ana sı Ho no ra Riepe ri 
də gö tü rüb ev lə ri nin ya xın lı ğın-
da kı Vik to ri ya par kı na gəz mə yə 
ge dir lər. Bu ra da Pauli na ney lon 
co ra bın için də ki bi çaq la ana sı na 
45 xə sa rət ye ti rir və qa dın ke çi nir. 
Hə min vaxt çox gənc ol duq la rı na 
gö rə Ye ni Zel lan di ya qa nun la rı na 

əsa sən, on la ra ölüm hök mü kə sil-
mir. 5 il son ra on lar bir-bi ri lə ri ni 
bir da ha gör mə mək şər tiy lə azad-
lı ğa bu ra xı lır lar. Bu aman sız ci na-
yət ha di sə si son ra lar, 1994-cü il də  
“Sə ma nın ya rat dı ğı” ad lı fi l min 
çə kil mə si nə sə bəb olur. 

Kris tian Ba la
1973-cü il də ana dan ol muş 

Kris tian Ba la Pol şa nın ta nın mış 
ya zı çı la rın dan dır. Keç miş hə yat 
yol da şı nın sev gi li si Da riuş Ja ni-
şevs ki ni so yuq qan lı lıq la öl dür-
mək də və qət li plan laş dır maq da 
gü nah lan dı rı lan Ba la, 2007-ci il də 
25 il lik həbs cə za sı na məh kum 
edi lib. Ba la ci na yə ti ni eti raf et mə-
sə də, psi xo loq lar ye tə rin cə fak tın 
ol du ğu nu və ci na yə ti Ba la nın tö-
rət di yi nə heç bir şüb hə ol ma dı-
ğı nı bil di rib lər. Psi xo loq lar, ey ni 
za man da Ba la nın sa dist ol du ğu-
na dair rəy də ve rib lər.

Ba la “Amok” ad lı ki ta bın da Ja-
ni şevs ki yə ne cə iş gən cə ver di yi-
ni, onu ne cə ağır ya ra la dı ğı nı və 
Oder ça yı na at dı ğı nı de tal la rı ilə 
təs vir edir. La kin son ra lar is tin taq 
za ma nı Ba la bun la rı qə zet lər də 
çı xan mə qa lə lər dən gö tür dü yü-
nü de yir di. 

Lui Alt yus ser
Məş hur fi  lo sof, Qərb mark siz-

mi nin ən par laq nü ma yən də lə rin-
dən bi ri sa yı lan Lui Alt yus ser 16 
okt yabr, 1918-ci il də ana dan olub. 
II Dün ya mü ha ri bə sin də iş ti rak 
et miş Alt yus ser al man əs gər lə ri nə 
əsir dü şür və 5 il dü şər gə də qa lır. 

2 il son ra, 1947-ci il də ma niakal 
dep res si ya diaq no zu ilə psi xiat-
rik xəs tə xa na ya yer ləş di ri lir. O, 
öm rü nün so nu na qə dər xəs tə li yi 
ilə əla qə dar müəy yən fa si lə lər lə 
bu ra da müali cə alır. 

62 ya şı na ça tan da Alt yus ser 
hə yat yol da şı nı bo ğub- öl dü rür. 
Fran sa da ən çox sa tı lan ki tab-
lar ara sın da olan “Gə lə cək uzun 
sü rər” av to bioq ra fi k əsə rin də 
ya zı çı hə yat yol da şı nı ne cə boğ-
du ğu nu tə fər rüatı ilə ya zır. Bu 
ha di sə ilə bağ lı ci na yət işi qal dı-
rıl sa da,  iki eks per tin  Alt yus se-
rin hə min vaxt an laq sız ol du ğu-
na dair rəyi nə gö rə məh kə mə işi 
qa pa dı lır.

Fran sua Vil lon
1431 və ya 1432-ci il də Pa ris də 

do ğul muş Fran sua Vil lo nun ölüm 
ta ri xi haq qın da heç bir mə lu mat 
yox dur, be lə  ki, o, it kin dü şüb. Paul 
Ver la nienin “Lə nət lən miş şair lər” 
ad lı məş hur mə qa lə sin də adı çə ki-
lən Vil lon dün ya nın ən yax şı şair-
lə rin dən bi ri ki mi qə lə mə ve ri lir. 
Ədə bi mü hit də Vil lon “lə nət lən miş 
şair lər”in ən məş hu ru sa yı lır. Onun 
do ğu mu və ölü mü nə dair heç bir 
də qiq mə lu mat yox dur. Ki çik yaş-
la rın da ata sı nı iti rən Fran sua nın 
a na sı təh si li ni da vam et dir mək 
üçün Gil yam de Vil lo nun ya nı na 
gön də rir. Bir müd dət son ra şair 
müəl li mi nə hör mət və rəğ bət əla-
mə ti ola raq onun so ya dı nı gö tü rür. 

Gün lə rin bir gü nü Vil lo nun bir 
ra hib lə əx laq möv zu sun da qız ğın 
mü ba hi sə si dü şür və o, be lin də ki 
xən cə ri çı xa rıb ra hi bi öl dü rür. Ra-
hi bi öl dür dü yü üçün həbs edi lə cə-
yi ni bil di yin dən, Pa ris dən qa çır. 

1456-cı il də Vil lon əfv edi lir. 
An caq bir müd dət son ra bir ne çə 
dos tu ilə Na var ra Kol le ci nə bas qın 
edir. Bir ne çə də fə həbs də ya tan 
Vil lon bü tün ci na yət lə ri ni, o cüm-
lə dən ra hi bi qət lə ye tir mə si ni eti-
raf edir. Be lə lik lə, onun eda mı na 
qə rar ve ri lir. Ən bö yük əsə ri olan 
“Ası lan la rın bal la da sı”nı Vil lon 
edam edil mə si ni göz lə yən za man 
ya zıb. An caq bu də fə də ta le onun 
üzü nə gü lür. Be lə ki, şairin edam 
cə za sı Pa ri sə 10 il lik sür gün cə za sı 
ilə əvəz edi lir. 1463-cü il dən son ra 
da ha onu gö rən ol mur. Ən ağır cə-
za lar dan qur-
tu lan Vil lon 
it kin dü şür.
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Ədə biy yat ta ri xin də 
po lis-ci na yət kar 
möv zu su hə mi şə 
ak tual olub. Ən 

çox sa tı lan ki tab la rın möv-
zu la rı nın, de mək olar ki, ək-
sə riy yə ti baş ver miş ci na yət 
əməl lə rin dən bəh rə lə nib. 
Real ci na yət fakt la rı nı ya zı-
çı lar bə dii ça lar la ya zıb lar. 
Ya zı çı la rın sa vad lı və çox 
mə də ni adam lar ol du ğu na 
dair ge niş ya yıl mış fi kir lər 
heç də hə mi şə öz təs di qi ni 
tap mır. Təəs süf ki, aman sız 
ci na yət tö rət miş ya zı çı lar da 
az de yil. Bə li, ya zı çı da hər 
şey dən ön cə, in san dır. La kin 
zən gin tə xəy yü lə ma lik olan 
ya zı çı la rın bə zən ağ lı na çox 
qor xunc şey lər də gə lir.
Be lə ki, əsər lə rin də təs vir 
et dik lə ri ci na yət kar lar ki mi 
ci na yət tö rət miş məş hur 10 
ya zı çı kim lər dir.

Qabriel Qarsia MARKES

Necə yaxşı yazıçı 
olmaq olar? 

Məş hur ko lum bi ya lı 
ya zı çı Qab riel Qar sia 
Mar kes mü sa hi bə lə-
ri nin bi rin də “Ne cə 

yax şı ya zı çı ol maq olar?” sualı-
nı be lə ca vab lan dı rır: 

“Ya zı çı ol maq üçün, ilk növ bə də, 
ru hun sağ lam ol ma lı dır. Məhz sağ-
lam ruh lu in san ət ra fın da baş ve rən 
ha di sə lər dən düz gün nə ti cə çı xa ra, 
on lar ba rə də ob yek tiv fi  kir yü rü də 
bi lər. Bu mə sə lə də ikin ci va cib amil 
dün ya gö rü şü ilə bağ lı dır. Ya zı çı nın 
dün ya gö rü şü nə qə dər ge niş dir sə, 
mü ra ciət et di yi möv zu la rın müx tə-
lifl  i yi də bir o qə dər çox olur. Həm-
çi nin, be lə ya zı çı la rın yaz dıq la rı da 
da rıx dı rı cı ol mur. On lar bir ne çə 
möv zu nu pa ra lel ola raq nəql et sə-
lər, ya zı la rı da ha uğur lu alı nar. Öz 
dün ya gö rü şü nü ar tır maq üçün ya zı-
çı, ilk növ bə də, ta ri xi və coğ ra fi  ya nı 
bil mə li dir. Ta ri xi ona gö rə bil mə li dir 
ki, hər bir əsər də ta ri xi ha di sə lər lə 
pa ra lel lər apar ma sı müm kün ola bi-
lər. Coğ ra fi  ya nı ona gö rə bil mə li dir 
ki, əsər lə rin də is ti fa də et di yi ob yekt-
lə rin ad la rın da səh və yol ver mə sin.

Dün ya gö rü şü ar tır ma ğın ən sa də yo-
lu isə ki tab oxu maq dır. Ya zı çı əli nə ke-
çən hər bir ki ta bı oxu ma lı dır. Pis-yax şı, 
fərq et məz. İs tə ni lən ya zı da müəy yən 
in for ma si ya giz lə nir. Şərt de yil ki, yal-
nız bə dii ədə biy yat oxu sun. Hətt  a dərs-
lik lər də ki mə lu mat lar da ya zı çı nın iş lə-
di yi ma te riala nə sə bir töh fə ve rə bi lər.

Bun dan baş qa, yax şı ya zı çı ol maq 
üçün öz hə ya tı nı sah ma na sal ma lı-
san. Vax tı tən zim lə mə yi ba car ma-
lı san. Mə sə lən, mən özüm üçün 8 
saat lıq iş re ji mi müəy yən et mi şəm. 
Hə min 8 saatı öz ota ğım da ya zı yaz-
maq la məş ğul olu ram. Hə rə öz iş re-
ji mi ni is tə di yi ki mi qu rur. Mə sə lən, 
mə nim gö zəl dos tum Xor xe (Xor xe 
Luis Bor xe si nə zər də tu tur) fa si lə lər lə 
yaz ma ğı se vir. 5 də qi qə ya zır, növ bə ti 
5 də qi qə də çay içir, da ha son ra hə yə-
tə çı xıb in san lar la söh bət edir və qa-
yı dıb ye nə yaz ma ğa da vam edir. Bu, 
ya zı çı üçün in di vi dual mə sə lə dir.

Axır da da onu de yim ki, ya zı çı 
yaz dıq la rı na, ilk növ bə də, özü inan-
ma lı dır. Əgər qə lə min dən çı xan ya zı 
müəl li fi n özü nə so yuq gə lir sə, onu 
heç kim bə yən mə yə cək”.

Hazırladı: NARINGÜL

Cinayət törətmiş 
məşhur yazıçılar

Ye ni Zel lan di ya da va li deyn lə-
ri bo şan maq qə ra rı na gə lir. On-
lar An na nı bu pro ses dən uzaq 
tut maq üçün Cə nu bi Af ri ka da 
ya şa yan qo hum la rı nın ya nı-
na gön dər mə yi qə ra ra alır lar. 

2 il son ra, 1947-ci il də ma niakal 
dep res si ya diaq no zu ilə psi xiat-
rik xəs tə xa na ya yer ləş di ri lir. O, 
öm rü nün so nu na qə dər xəs tə li yi 
ilə əla qə dar müəy yən fa si lə lər lə 
bu ra da müali cə alır. 

da ha onu gö rən ol mur. Ən ağır cə-
za lar dan qur-
tu lan Vil lon 
it kin dü şür.



Uşaqlığı və gəncliyi
“Vu pi” lə qə bi in gi lis cə “woop-

ee cus hion” ki mi ya zı lır, tər cü-
mə si “gə zin ti yas tı ğı” de mək dir. 
Bu, ha va ilə şi şir di lən re zin yas-
tıq ça dır. Uşaq lıq da ona lağ la ğı 
ilə de yi lən bu aya ma nı son ra dan 
o, özü nün akt yor lə qə bi nə çe vi-
rib. Lə qə bin ya ran ma sı nı akt ri sa 
be lə xa tır la yır: “Əgər sə ni şi şirt-
mək is tə sə lər, gə rək əv vəl cə qa-
zı nı çı xart sın lar. Ona gö rə də, 
uşaq lar mə nə “gə zin ti yas tı ğı” 
de yir di lər. Mə nim adım, bax be-
lə ya ran dı”.

Ana sı nın tək li fi  ilə akt ri sa Qold-
berq so ya dı nı tə xəl lüs ki mi gö tü-
rüb. Onun söz lə ri nə gö rə, Con son 
so ya dı ul duz ol maq üçün ki fa yət 
qə dər yə hu di mən şə li de yil di. 

Gə lə cə yin məş hur akt ri sa sı 
sək kiz ya şın dan “Elen Ru benş-
teyn” eks pe ri men tal uşaq teat-
rın da səh nə yə çıx ma ğa baş la yıb. 
Bu, onun ilk səh nə təc rü bə si və 
akt yor sə nə ti nə dair al dı ğı ye ga-
nə dərs olub. Bun dan baş qa akt-
ri sa nın akt yor luq la bağ lı heç bir 
təh si li ol ma yıb. Pe da qoq lar bu 
ba la ca is te- da dı yük sək qiy-
mət lən di rir-
di lər.

Vu pi tam ümu-
mi təh sil ala bil-
mə yib. O, bir ne çə 
il si nif də qa lıb və 
son ra dan oxu-
yub- yaz maq da 
çə tin lik çək di yi nə 
gö rə, - dis lek si ya prob le mi uc ba tın-
dan, mək təb dən çıx ma lı olub. 

1960-i il lə rin so nun da Ke rin hip-
pi hə rə ka tı na qo şu lur. Bu hə rə ka-
tın üzv lə ri pu ri tan əx la qı na və bir 
ne çə pro tes tant kil sə si nə qar şı çı-
xır dı lar. On la rın ən məş hur şüarı 
be lə idi: “Sa vaş ma yın, se vi şin!”

O, ma ri xuana ya qur şan dı ğı, 
son ra lar isə da ha güc lü nar ko tik 
və psi xot rop mad də lə rin əsi ri nə 
çev ril di yi sə bə bin dən kom mu-
na ya get mək üçün tez-tez ev dən 
qa çır dı. Uzun müd dət Vu pi heç 
bir yer də iş ta pa bil mə di. İş siz li yə 
gö rə al dı ğı müavi nət lə do la nır dı. 

Nar ko man lıq onun hə ya tı nı uçu-
ru ma yu var la dır, onu iş siz-güc süz, 
zəif, tü fey li hə yat sü rən bir qa dı na 
çe vi rir di. Vu pi də fə lər lə nar ko tik 
va si tə lə rə olan alu də çi li yin dən qur-
tul maq is tə sə də, bu na heç cür nail 
ola bil mir di. La kin 1970-ci il lər də 
“Nar ko tik lə rə qar şı” təş ki la tı nın 
fəal üz vü olan El vin Mar tin onun 
xi las ka rı na çev ri lib. Onun la gö rüş-
dən son ra akt ri sa bu ağır bə la dan 
qur tu la bi lib. El vin akt ri sa nı ruh lan-
dı rıb, onu öz hə ya tı nı də yiş dir mə yə 
inan dı rıb və nar ko tik va si tə lər dən 
im ti na et mə si nə kö mək edib. Nar-
ko tik ası lı lıq dan ya xa qur tar maq da 
qa dı na kö mək edən El vin tez lik lə 
onun sev gi si ni də qa za nıb. Be lə lik-
lə, Vu pi xi las ka rı El vin lə ailə qu rub. 
Bir il dən son ra on la rın qız la rı Alek-
sand ra dün ya ya gə lib. 

Ar tıq hə ya tı öz axa rı na dü şən Vu-
pi pul qa zan maq üçün ge cə gö zət çi si 
iş lə yir, kər pic yı ğır, me yit xa na da ölü-
lə ri qrim lə yir di. La kin nə ha yət, 1974-
cü il də bir teatr agent li yi va si tə si lə o, 
San-Dieqo şə hə rin də ye ni cə açıl mış 
teatr da akt yor va kan si ya sı ta-
pıb. El vin isə Nyu-York dan 
get mək is tə mə yib və on-
lar ay rı lıb lar. Vu pi qı zı 
Alek sand ra ilə Ame ri-
ka nın qərb sa hil lə-
ri nə kö çüb.

Teatr kar ye ra sı
Vu pi teatr kar ye ra sı na Vu pi 

Qold berq lə qə bi ilə baş la yıb. O, 
San-Dieqo da “Re per tory Theat-
re” şə hər teat rı nın ya ran ma sın-
da iş ti rak edib, son ra San-Fran-
sis ko nun “The Bla ke St reet 
Haw ke yes Theat re” teat rın-
da fəaliy yə ti nə da vam edib.

Bir ne çə hə vəs kar trup pa da çı xış 
edən Vu pi nin ilk iş lə rin dən bi ri 
“Ku raj ana” pye sin də al dı ğı baş 
rol olub. Öz rol la rı nı oy na maq la 
ya na şı, bir də fə Vu pi xəs tə lən miş 
akt yor lar dan bi ri nin ro lu nu ifa 
edir. Bun dan son ra akt ri sa da mo-
no səh nə ide ya sı ya ra nır. Hə min 
mo no səh nə lər də Vu pi yox sul qa-
dın ob ra zın dan tut muş mil yon çu 
xa nım ro lu na qə dər al tı müx tə lif 
rol ifa edir di. “Ka bus la rın şousu” 
adı ilə 1983-cü il də real laş dı rı lan 
la yi hə çox bö yük uğur qa zan dı. 
Bu la yi hə ilə Vu pi Qold berq tək-
cə Ame ri ka nın şə hər lə ri nə de yil, 
həm də Ka na da və Av ro pa ya qast-
rol sə fər lə ri nə çıx dı. 

Vu pi nin uğur lu la yi hə ilə qast-
rol la ra get mə si re jis sor Mayk 
Ni kol sun diq qə ti ni cəlb edir. O, 
1984-cü il də Brod vey də səh nə ni 
təş kil et mə yə kö mək üçün Vu pi ni 
əmək daş lı ğa də vət edir. Brod vey-
də ki fəaliy yə ti də uğur lu alı nan 
Vu pi baş qa la yi hə lər də də səh nə 
qu ru lu şu nun təş ki li üçün tək lifl  ər 
alıb və “İsa Mə sih – su per ul duz-
dur” məş hur myu zik lin də iş ti rak 
edib. 

Ki no da məh sul dar ça lış dı ğı 
üçün akt ri sa teat ra o qə dər də vaxt 
ayı ra bil mir di. La kin bu, o de mək 
de yil ki, o, teatr da heç bir iş gör-
mür dü. Akt ri sa nın teatr da bir ne-
çə uğur lu işi, o cüm lə dən “Sev gi 
mək tub la rı” me lod ra mın da Ti mo-
ti Dal ton la yad da qa lan tə rəf mü-
qa bil li yi ol muş du.

Ki no kar ye ra sı
1985-ci il də Elis Uoke rin “Zan-

baq tar la sı nın gül lə ri” epik ro ma-
nı nın ek ran laş dırl ma sı na ha zır lıq-
la rın get di yi ni eşi dən Vu pi ya zı çı ya 
mək tub ya za raq fi lm də rol al maq 
is tə di yi ni bil di rib. Qeyd edək ki, bu 
fi lm “Kü lək lə sov ru lan lar” fi l mi nin 
af ro-ame ri kan ana lo qu sa yı lır dı. 
Vu pi nin teatrd kı fəaliy yə ti ilə ar tıq 
ta nış olan Elis Uoker re jis sor Sti ven 
Spil ber qə mü ra ciət edib və akt ri sa 
baş ro la – Se li ya Con son ro lu na də-
vət edi lib. Vu pi sa də ev dar qa dın-
dan sər bəst dü şün cə li qa dı na çev ri-
lən, özü nü ka mil ləş di rən qa ra də ri li 
ame ri ka lı qa dın ob ra zı nı mə ha rət lə 
ya ra dıb. Vu pi Qold ber qin bu par laq 
ki no de bü tü “Qı zıl qlo bus” və “Os-
kar” mü ka fat la rı na la yiq gö rü lüb. 

Səh nə fəaliy yə ti nə də rin dra ma-
tik rol lar la baş la yan Vu pi kar ye ra-
sı na, əsa sən, əy lən cə li - ko me di ya, 
kri mi nal ko me di ya, de tek tiv, se-
rial və fan tas ti ka janr la rın da iş lə-
mək lə da vam edib. 

Onun çə kil di yi ən məş hur fi lm-
lər dən “Atı lıb-dü şən Cek”, “Oğ ru 
qa dın”, “Nəhs gö zəl çə”, “Ba cı, hə-
rə kət elə”, “Qa ra bas ma”, “Ka me-
lo tun cən ga və ri” və baş qa la rı nın 
adı nı çək mək olar. Vu pi nin ya-
rat dı ğı ca zi bə dar, eks sent rik per-
so naj lar, hər cür şə raitə asan lıq la 
uy ğun la şan sər bəst qa dın ob raz la-
rı az və ya çox də rə cə də onun öz 
hə yat tər zi nə uy ğun gə lir di. 

La kin bu nun la bə ra bər, Vu pi nin 
dra ma tik rol la rı da var idi. Mə sə lən, 
“Mis si si pi ka bu su”, “Evə uza nan 
yol lar”, həm çi nin San-Se bast yan da 
ke çi ri lən bey nəl xalq ki no fes ti val da 
Qran-pri mü ka fa tı al mış And rey 
Kon ça lovs ki nin “Ho mer və Ed di” 
fi l mi nin adı nı çək mək olar.

1991-ci il də Vu pi Qold berq “Os-
kar”, “Qı zıl qlo bus”, həm çi nin Cer-
ri Tsu ke rin çək di yi “Ruh” fi l min də 
ikin ci plan da olan ro lu na – ekst ra-

sens Oda Mey Braun ro lu na gö rə 
“BAF TA” mü ka fa tı al dı.

1992-ci il də Kann fes ti va-
lın da Vu pi Qold ber qin baş 

rol da çə kil di yi “Se ra fi -
na” fi l mi bö yük 

ma ra ğa sə-
bəb olur.

Onun rol al dı ğı baş-
qa bir fi lm də - Ro bert 
Olt me nin “Oyun çu” 
fi l min də isə Hol li vud 
ənə nə lə ri nə sar kazm 

hiss olu nur du. 
Vu pi Qold berq, həm-

çi nin ciz gi fi lm lə ri nin 
səs lən di ril mə sin də də 
iş ti rak edib, Maykl 
Cek so nun “Li be ri ya lı 
qız“ kli pin də çə ki lib. 

Vu pi Qold berq və 
te le vi zi ya

Ki no da kı iş lə ri ilə bə ra bər, Vu-
pi Qold berq te le vi zi ya nı da “zəbt 
edir”. O, bir ne çə il ər zin də “Ko-
mik kö mək” ad lı yu mo ris tik 
şounun iş ti rak çı sı, həm çi nin müəl-
lif tok-şousu nun apa rı cı sı olub. 

Vu pi bir ne çə möv süm “Ul duz yo-
lu” ad lı fan tas tik te le vi zi ya se rialın da 
da çə ki lib. Bun dan baş qa, bə zi se rial-
lar da, mə sə lən, “Ay işı ğı” se rialın da 
qo naq qis min də iş ti rak edib.

1994-cü il də Vu pi Qold berq “Os-
kar” mü ka fa tı nın təq di met mə mə-
ra si min də ilk də fə apa rı cı lıq edib. O 
vaxt dan akt ri sa bir sı ra bö yük mə-
ra sim lər də apa rı cı ki mi iş ti rak edir. 

Şəx si hə ya tı, si ya si 
gö rüş lə ri...

Vu pi Qold berq üç də fə ailə hə-
ya tı qu rub. Qeyd et di yi miz ki mi, 
bi rin ci də fə 1970-ci il lər də El vin 
Mar tin lə ailə hə ya tı ya şa yıb və bu 
ni kah dan onun ye ga nə qı zı Alek-
sand ra dün ya ya gə lib. İkin ci də fə o, 
fo toq raf De vid Kas sen lə ailə qu rub 
və bu ev li lik 1988-ci il dən 1990-cı 
ilə qə dər da vam edib. Üçün cü də fə 
1994-cü il də, Maykl Trax ten berq lə 
ev lə nib, on dan da 1995-ci il də bo-
şa nıb. Bun dan baş qa, onun bir sı ra 
və tən daş ni ka hı, sev gi ma cə ra la rı 
olub. Xü su sən, Hol li vud akt yor la rı 
və ki no xa dim lə ri Frenk Lan cel la, 
Ted Den son, Ti mo ti Dal ton və Ed-
di Qold la ya şa dı ğı sev gi ma cə ra la rı 
haq qın da çox ya zı lıb. 

Onun sev gi li lə rin dən bi ri Ame ri-
ka te le ka nal la rın dan bi ri nin apa rı-
cı sı Ted Den son Vu pi yə olan sev gi-
si ni ifa də et mək üçün üzü nü qa ra 
rən gə bo ya sa da, bu, ic ti maiy yət 
tə rə fi n dən bir mə na lı qar şı lan ma dı. 

Qold ber qin in gi lis akt yor Ti-
mo ti Dal ton la eşq ma cə ra sı 80-ci 
il lə rin so nun da Dal to nun “Agent 
007” fi l min də Ceyms Bond ro lu na 
çə kil mə sin dən son ra bi tib. 

Vu pi de yir ki, o, ki şi lə ri özü nün 
yu mor his si və tə biili yi lə məf tun 
edir. Akt ri sa nın fi k rin cə, “Əs lin də, 
ki şi ni yal nız qa dı nın şəx siy yə ti cəlb 
edir, bun dan son ra isə, əgər var sa, 
uzun qıç la rı...”

V u  p i 
34 ya şın-
da nə-
nə olub. 
Onun 16 
yaş lı qı zı 

Alek sand-
ra nın Ama ru 

ad lı qı zı dün ya ya gə lib. Ama ru-
dan baş qa Vu pi nin iki nə və si də 
var. 

Vu pi Qold berq ra di kal so sial 
gö rüş lə ri ni heç vaxt giz lət mə yib. 
O, hər za man ABŞ ad mi nist ra si ya-
sı nın və Res pub li ka çı lar Par ti ya sı-
nın kon ser va tiv hə rə kət lə ri ni açıq 
tən qid edib və mə də niy yət lə rin, 
din lə rin bə ra bər li yi nin, ey ni cins li 
şəxs lə rin ni ka hı nın le qal laş dı rıl-
ma sı nın tə rəf da rı ki mi çı xış edib. 

1998-ci il də Vu pi Qold ber qin 
“Ki tab” ad lı ki ta bı işıq üzü gö rüb. 
Bu ki tab da o, si ya si kor rek tə mas-
ka sı al tın da giz lən miş müasir cə-
miy yə tin ri ya kar lıq la rı na öz eks-
sent rik ba xış la rı ilə gü lür... 
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Uşaqlığı və gəncliyi Nar ko man lıq onun hə ya tı nı uçu-

Əsl adı Ke rin Eleyn Con son olan Ame ri ka ki-
no və teatr akt ri sa sı, sse na rist, ki no pro-
dü se ri, te leapa rı cı, U Nİ CEF-in xoş mə ram-
lı sə fi ri Vu pi Qold berq 13 no yabr, 1955-ci 

il də ABŞ-ın Nyu-York şta tın da, Man het ten də mü ha cir lə rin 
məs kun laş dı ğı Çel si ra yo nun da ka sıb ailə də do ğu lub. Vu pi-
nin ana sı Em ma tibb ba cı sı və müəl li mə olub. O, 2010-cu il də 
və fat edib. Ra hib olan ata sı Ro bert Ceyms Con son 1930-cu 
il də ana dan olub, 1993-cü il də dün ya sı nı də yi şib.

zı nı çı xart sın lar. Ona gö rə də, 
uşaq lar mə nə “gə zin ti yas tı ğı” 
de yir di lər. Mə nim adım, bax be-
lə ya ran dı”.

Ana sı nın tək li fi  ilə akt ri sa Qold-
berq so ya dı nı tə xəl lüs ki mi gö tü-
rüb. Onun söz lə ri nə gö rə, Con son 
so ya dı ul duz ol maq üçün ki fa yət 
qə dər yə hu di mən şə li de yil di. 

Gə lə cə yin məş hur akt ri sa sı 
sək kiz ya şın dan “Elen Ru benş-
teyn” eks pe ri men tal uşaq teat-
rın da səh nə yə çıx ma ğa baş la yıb. 
Bu, onun ilk səh nə təc rü bə si və 
akt yor sə nə ti nə dair al dı ğı ye ga-
nə dərs olub. Bun dan baş qa akt-
ri sa nın akt yor luq la bağ lı heç bir 
təh si li ol ma yıb. Pe da qoq lar bu 
ba la ca is te- da dı yük sək qiy-
mət lən di rir-
di lər.

Vu pi tam ümu-
mi təh sil ala bil-
mə yib. O, bir ne çə 
il si nif də qa lıb və 
son ra dan oxu-
yub- yaz maq da 
çə tin lik çək di yi nə 
gö rə, - dis lek si ya prob le mi uc ba tın-
dan, mək təb dən çıx ma lı olub. 

1960-i il lə rin so nun da Ke rin hip-
pi hə rə ka tı na qo şu lur. Bu hə rə ka-
tın üzv lə ri pu ri tan əx la qı na və bir 
ne çə pro tes tant kil sə si nə qar şı çı-
xır dı lar. On la rın ən məş hur şüarı 
be lə idi: “Sa vaş ma yın, se vi şin!”

dı rıb, onu öz hə ya tı nı də yiş dir mə yə 
inan dı rıb və nar ko tik va si tə lər dən 
im ti na et mə si nə kö mək edib. Nar-
ko tik ası lı lıq dan ya xa qur tar maq da 
qa dı na kö mək edən El vin tez lik lə 
onun sev gi si ni də qa za nıb. Be lə lik-
lə, Vu pi xi las ka rı El vin lə ailə qu rub. 
Bir il dən son ra on la rın qız la rı Alek-
sand ra dün ya ya gə lib. 

Ar tıq hə ya tı öz axa rı na dü şən Vu-
pi pul qa zan maq üçün ge cə gö zət çi si 
iş lə yir, kər pic yı ğır, me yit xa na da ölü-
lə ri qrim lə yir di. La kin nə ha yət, 1974-
cü il də bir teatr agent li yi va si tə si lə o, 
San-Dieqo şə hə rin də ye ni cə açıl mış 
teatr da akt yor va kan si ya sı ta-
pıb. El vin isə Nyu-York dan 
get mək is tə mə yib və on-
lar ay rı lıb lar. Vu pi qı zı 
Alek sand ra ilə Ame ri-
ka nın qərb sa hil lə-
ri nə kö çüb.

Teatr kar ye ra sı
Vu pi teatr kar ye ra sı na Vu pi 

Qold berq lə qə bi ilə baş la yıb. O, 
San-Dieqo da “Re per tory Theat-
re” şə hər teat rı nın ya ran ma sın-
da iş ti rak edib, son ra San-Fran-
sis ko nun “The Bla ke St reet 
Haw ke yes Theat re” teat rın-
da fəaliy yə ti nə da vam edib.
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dan baş qa Vu pi nin iki nə və si də 
var. 

Vu pi Qold berq ra di kal so sial 
gö rüş lə ri ni heç vaxt giz lət mə yib. 
O, hər za man ABŞ ad mi nist ra si ya-
sı nın və Res pub li ka çı lar Par ti ya sı-
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be lə idi: “Sa vaş ma yın, se vi şin!”
O, ma ri xuana ya qur şan dı ğı, 

son ra lar isə da ha güc lü nar ko tik 
və psi xot rop mad də lə rin əsi ri nə 
çev ril di yi sə bə bin dən kom mu-
na ya get mək üçün tez-tez ev dən 
qa çır dı. Uzun müd dət Vu pi heç 
bir yer də iş ta pa bil mə di. İş siz li yə 
gö rə al dı ğı müavi nət lə do la nır dı. 

da fəaliy yə ti nə da vam edib. Cek so nun “Li be ri ya lı 
qız“ kli pin də çə ki lib. 

şəxs lə rin ni ka hı nın le qal laş dı rıl-
ma sı nın tə rəf da rı ki mi çı xış edib. 

1998-ci il də Vu pi Qold ber qin 
“Ki tab” ad lı ki ta bı işıq üzü gö rüb. 
Bu ki tab da o, si ya si kor rek tə mas-
ka sı al tın da giz lən miş müasir cə-
miy yə tin ri ya kar lıq la rı na öz eks-
sent rik ba xış la rı ilə gü lür... 
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Vupi Qoldberq -
ekranın qara mirvarisi
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