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Çoxəsrlik tariximizdə xalqımızı ya-
şadan, qoruyan və bugünkü günlərə 
gətirib çıxaran amillərdən biri, ola 
bilər ki, ən əsası, bizim mədəniyyətimiz, 
ədəbiyyatımız, deməli, şairlərimiz, yazı-
çılarımızdır... Tariximizin yaranmasın-
da, saxlanmasında onların əsərlərinin 
qiyməti çox böyükdür...

Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi 
dəyərlərini, mədəniyyətini yaşadan, in-
kişaf etdirən onun dilidir. Dilimizi isə 
yaşadanlar, zənginləşdirənlər, inki-
şaf etdirənlər şairlərimiz, yazıçıları-
mız olmuşdur... Qədim dövrlərdə Dədə 
Qorqud..., Nizami.., Füzuli, Nəsimi və 
digərləri xalqımızın tarixini, mənəvi 
dəyərlərini əks etdirən... ölməz əsərlər 
yaratmışlar...

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyev



Sentyabrın 9-da Parisdə - YUNESKO-nun iqamətgahında  
BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatının baş direktoru Koişiro 
Matsuura Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı 
şifahi və musiqili xalq yaradıcılığı irsinin qorunması üzrə 
xoşməramlı səfir təyin etdi. 

Mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir: 
“Bu fəxri ad Mehriban Əliyevanın ənənəvi musiqinin, 

ədəbiyyat və poeziyanın təbliğinə, habelə musiqi təhsilinin 
və beynəlxalq mədəni mübadilələrin gücləndirilməsinə 
və gənclərin dəstəklənməsinə yönəlmiş fəaliyyətini 
dəyərləndirməyə görə verilir. 

Təhsilcə həkim, YUNESKO-nun ideallarına bağlı olan 
Mehriban Əliyeva ölkəsində mədəniyyət, təhsil və idman 
sahələrində şəxsən fəallıq göstərir. O, 1995-ci ildə yaratdığı 
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu vasitəsilə fes-
tivallar, sərgilər, konsertlər və digər mədəni tədbirlər təşkil 
etməklə ölkəsinin zəngin mədəniyyətinin, o cümlədən şifa-
hi və qeyri-maddi irsinin beynəlxalq miqyasda tanınmasına, 

bunların milli və regional səviyyədə qorunmasına töhfəsini 
verir. 

Üç övlad anası olan Mehriban Əliyeva uşaqların prob-
leminə də xüsusi diqqət yetirir. Onun səyləri və xeyriyyəçilik 
fəaliyyəti sayəsində Bakının rayonlarından birində kimsəsiz 
uşaqlar üçün ev təmir edilib müasirləşdirilmiş, qaçqınlar 
düşərgəsində musiqi məktəbi açılmış, diabet xəstəliyi olan 
uşaqlar müalicə edilmişdir. Nəhayət, Azərbaycan Gimnastika 
Federasiyasının prezidenti kimi o, ölkəsində idmanın inkişa-
fına öz töhfəsini verir. 

Xoşməramlı səfirlər öz nüfuzları sayəsində YUNES-
KO-nun ideyalarının həyata keçirilməsinə töhfə verən 
şəxsiyyətlərdir. Fransız kosmonavtı Patrik Bodri, Mali alimi 
şeyx Modibo Diarra, İslandiyanın keçmiş prezidenti Viq-
dis Finnboqadottir, İordaniya şahzadəsi Firial, İspaniya 
dənizçisi Kitin Munyoz və italyan aktrisası Klaudia Kardi-
nale onların sırasındadır”.

Azərbaycanın birinci xanımı YUNESKO-nun 
xoşməramlı səfiri  təyin olundu 
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Dahi Nizami Gəncəvi sənəti, şəxsiyyəti  və bəşər ədəbiyyatı xəzinəsinə 
bəxş etdiyi nadir əsərləri ilə təkcə azərbaycanlıların deyil, 860 ildən çoxdur 
ki, bütün dünya türklərinin qürurlandığı, öyündüyü tarixi simalardan birinə 

çevrilmişdir. 
Şair coşqun bulaq kimi qaynayan xalq ədəbiyyatından bəhrələnib, 

soydaşlarından əxz etdiyi qüdrəti, möhtəşəmliyi, ecazkarlığı, əzəməti 
yazı yaddaşı vasitəsi ilə xalqın özünə qaytarıb və bu nəcib, müqəddəs 
ənənəni böyük səylə davam etdirməyi bizlərə – gələcək nəsillərə 
tövsiyə edib. Nizami bu xidməti xoşbəxt gələcək və mənəvi zənginlik 
naminə yerinə yetirməyi özünə şərəfli borc bilib. Müdrik söz ustadı-
nın mötəbər tövsiyyəsinə əməl edərək biz bu gün xalqımıza mənəvi 
xidmət yoluna qədəm qoyur və «Xəmsə» jurnalının nəşrinə baş-
layırıq. Bu işdə azacıq da olsa, öz payımızı versək, həqiqətən 
özümüzü xoşbəxt hesab edəcəyik. İnanırıq ki, bu nəcib işdə 
ustad Nizaminin xeyir-duası daim bizə yar olacaqdır.

Mürvət HƏSƏNLİ

Sizə hər şeydən əvvəl uğurlar arzulayıram. “Xəmsə” adıyla fəaliyyətə başlayacaq bu jurnalın fövqəladə 
uğurlu olacağına inanıram. Oxuculara xoş müjdələr verə biləcəyinizi düşünürəm.

 Ünal Çeviköz, Türkiyənin Azərbaycandakı Səlahiyyətli və Fövqəladə səfiri

On ikinci əsrdə Nizami Gəncəvi ərəb, fars şairlərindən daha ardıcıl şəkildə antik mədəniyyəti müsəlman 
mədəniyyətinin tarixi mənbələrindən biri kimi təqdim edirdi, - bu, ümumən, türk təfəkkürünün dünya 
təfəkkürü universallığına qalxmaq iddiasının və istedadının göstəricisi idi. İyirmi birinci yüzilliyin başlan-
ğıcında «Xəmsə»ni aylıq jurnal kimi yenidən gündəmə gətirmək həmin iddianı əyaniləşdirib təsdiqləmək 
niyyətindən irəli gəlirsə, olduqca uğurlu və xeyirxah təşəbbüsdür. Xalqımızın mənəvi dəyərlərinə güzcü 
tutmaqla kimliyimizi göstərməli və mədəni aləmdə layiqli yerimizi tutmalıyıq. Sizə tezliklə öz dəsti-xəttinizi 
tapmaq və bol-bol oxucu arzulayıram.

Nizami Cəfərov, AMEA- nın müxbir üzvü, millət vəkili 

Tariximizi saxtalaşdıranlara, dilimizi və mənəviyyatımızı korlayanlara qarşı daim mübarizə aparmaq 
lazımdır. Məsləkiniz və amalınız Vətən torpaqlarının əsarətdən qurtarmasına və geri qaytarılmasına 
yönəlməlidir.  Sizə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək və böyük uğurlar arzulayıram. Yolunuz açıq olsun.

Bəxtiyar Vahabzadə, xalq şairi, millət vəkili

 «Xəmsə» daşıdığı ada layiq olmaqdan ötrü xalqımızın tarixi ənənələrini qoruyub saxlamalı və təbliğ etməlidir. İnanıram ki, 
dahi Nizaminin ruhunu şad edəcək, onun humanist və bəşəri ideyalarını əsrlərin üstündən adladaraq bu günümüzə gətirəcəksiniz. 
Sizlərə bir tövsiyyəm var: ancaq həqiqəti yazın, işığı görə-görə qaranlığa meydan verməyin və milli birliyimiz üçün əlinizdən gələni 
əsirgəməyin.  

Hidayət Orucov, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin milli məsələlər üzrə müşaviri, xalq yazıçısı
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Dahi klassiklərimizdən biri olan Nizami Gəncəvinin dünyanı gəzib-dolaşan məşhur «Xəmsə»sini jur-
nal başlığında yaşatmaq və gəncəli söz sərrafının bəşəri ideyalarını müasir oxuculara aşılamaq şərəfli bir
işdir. Çox ağıllı və dahiyanə düşünülmüş jurnaldır. Orada hər mövzuda yazılar vermək mümkündür. Həm 
fəlsəfi fikrimizi, həm şerimizi, həm də böyük sənətkarlarımızın həyatını işıqlandırmaq olar.

Nəbi Xəzri, xalq şairi

Ulu şairimiz Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si hər bir azərbaycanlı üçün hikmət xəzinəsidir. Çox şadam 
ki, artıq bu adda jurnal buraxılır. Onu xalqımızın mədəni irsinin öyrənilməsində və təbliğində böyük 
rol oynayan, bugünümüzü düzgün əks etdirən jurnal kimi görmək istəyirəm. İnanıram ki, “Xəmsə”nin 
səhifələrində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi prosesində baş verən mühüm 
hadisələr təfsilatı ilə işıqlandırılacaq və ölkə Prezidenti, hörmətli İ.Əliyevin fəaliyyəti hərtərəfli əks
etdiriləcək. Mən jurnalla əməkdaşlıq etməyə həmişə hazıram, onun hər bir sayının cəmiyyətdə əks-
səda doğuracağına inanıram. Bu işdə yaradıcı kollektivə uğurlar diləyirəm.

Aydın Mirzəzadə, millət vəkili

Məni həyəcanlandiran, bir az da həvəslə söz deməyə vadar edən odur ki, müqəddəs bir ad - jurnala başlıq olaraq seçilib. 
Bu ad əslində Azərbaycan xalqının mənəvi ucalığı, bütövlüyü, kamilliyi, eləcə də bədii söz sənətinin ən yuksək zirvəsidir. 
Ümid edirəm ki, jurnalın gələcəyi parlaq olacaq. Azərbaycan xalqının tarixində elə faktlar var ki, heç bir xalqın tarixində 
yoxdur. Bəzən bu faktları biz özümüz düzgün dəyərləndirə bilməmişik, mənəvi amillərə az əhəmiyyət vermişik. Siz bu kimi 
mühüm məsələlərdəki boşluğu doldurmalısınız.  

İsrafil Məmmədov, tarixçi alim və jurnalist

Azərbayjan ədəbiyyatının dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi nəhəng abidələrdən biri-
nin - gənjəli Nizami «Xəmsə»sinin səkkiz əsrdən sonra şairin ana yurdunun müstəqil dövlət kimi 
dünya xəritəsində özünü təsdiqlətdiyi çağlarda yeni nəşrə başlayan curnal adında yaşadılması 
o halda Vətənə böyük xidmət sayılacaq ki, Azərbayjan dövlətinin qurucusu, ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin mədəniyyətimiz, tariximiz və ədəbiyyatımızın inkişafı üçün gördüyü işləri durma-
dan davam etdirəcək. Axı, böyük öndərimiz sağlığında ustad şairimizin iki yubileyini dünya miqya-
sında keçirmiş, ölməz əsərlərinin çapını təşkil etmiş və düzgün araşdırılmasına şərait yaratmışdır. 
Mən əminəm ki, redaksiyanın üzvləri çiyinlərinə götürdükləri yükün ağırlığını və məsuliyyətini dərk 
edirlər, onlar qısa zamanda iyirmi birinci əsrin «Xəmsə»sini türk dünyasında tanıda biləjəklər. 

Məlahət Həsənova, millət vəkili

Qardaş, qatarın sürətlə getsin! Arzum budur ki, bir neçə dayanacağın da Qərbi Azərbaysanda yerləşsin, ayağimız təzədən 
Göyçəyə dəysin, qoy ulu Miskin Abdalın, Ustad Alının, Dədə Ələsgərin ruhu şad olsun. Mənim “dərd-ələm yüklü qatarım” 
harda dayandı, bilmədim, qarğışa düşdüm. 

Qardaş, barı sən qarğışa düşməyəsən, Dədə Qorqudun qopuzunu dilə gətirəsən, Şah İsmayılın və Koroğlunun qılıncını 
düşmənin başına endirə bilələsən.

Eldar İsmayılov, yazıçı
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Salam dostlar! Qapınızı döyüb evinizə qonaq gəlmişik. 
Bizi tanımasanız da, gülər üzümüzü görüb yad-

daşınızın donunu açmağa çalışırsınız. Özünüzlə bi-
zim aramızda yaxınlıq duyursunuz, amma harda rast-
laşdığımızı xatırlaya bilmirsiniz. Əslində ailənizdə 
böyükdən-kiçiyə hər kəslə tay-tuşuq. Deyə bilərsiniz ki, 
yox, biz sizinlə heç vaxt görüşməmişik. Yenə öz sözümü-
zün üstündə qalırıq ki, hər birinizlə ayrı-ayrılıqda yaxın 
münasibətimiz var. Qəflətən qonaq gəlməyimizin səbəbi
isə hamınızı maraq dünyasına səyahətə çıxarmaqdır.  

Ürəyinizdə düşünüb çox götür-qoy edəcəksiniz ki, bu üzlü qonaq 
hardan çıxdı? Amma baş sındırmağa dəyməz. Bir azdan hər birinizlə 
xasiyyətimizin tutduğunu görüb anlayacaqsınız ki, biz həqiqətən də 
köhnə dostlarınızıq… Bir də axı qonaqpərvərlik hamımızın qanın-
da var. Əminəm ki, hörmət-izzətlə qarşılanacağıq. Bizə evinizin ən 
yaxşı guşəsində yer ayıracaqsınız. Tez bir zamanda isnişəcəyik. İlk 
olaraq şəkər qızcığazınız, ya da balaca, dəcəl oğlunuz böyrümüzü 
dümsükləyib soruşacaq: -«Çimsən?.. Niyə cəəmisən?..». Maraq içini-
zi yesə də, onu danlayacaqsınız: «Qonağa belə suallar verməzlər». 

Nəhayət, nənə-baba (ya da ata-ana) işə qarışıb hal-əhval tuta-
caq... Bax, əsil tanışlığımız bu andan başlanacaq. 

Üzlü qonaq sayılsaq da, biz də kimliyimizi bilməyinizi istəyirik. 
Hər bir ailənin ən azı beş qanadı olur: baba, nənə, ər, arvad və 

övlad. Ola bilsin ki, nənə-baba uzaqdadır, ya da, Allah eləməsin, dün-
yalarını dəyişiblər. Unutmayaq ki, azərbaycanlı ailələrində ən azı üç 
uşaq dünyaya gətirilir. Bu halda da ailənin beş qanadı olur. Bizim də 
adımız «Xəmsə»dir. Ustad Nizaminin yadigar qoyduğu beş qiymətli 
əsərə verilən bu ümumi adın mənası «beşlik»dir. «Beş» rəqəmi həm 
də dünyanın bütövlüyü (su, od, torpaq, hava - dörd ünsürün vəhdəti) 
ilə Yaradıcının birliyi deməkdir. Və biz beş qanadlı ailəni bütöv dün-
yanın mikro modeli kimi görürük. Hamınızı ocaq başına toplayıb, 
sevinclərinizi, arzularınızı, maraqlarınızı bir-birinizlə bölüşməyə ça-
ğırırıq. Vaxtilə evə gələn qonağı da ocaq başında əyləşdirərdilər. İndi 
ocağı masa əvəz edib. Onu da bilirəm ki, yaşlı nəslin nümayəndələri 
gənc qızlar və oğlanlar üçün nəzərdə tutulan bəzi söhbətlərimizi 
oxuyanda ilk baxışda üz-gözünü turşudacaq, eləcə də oynaqlığı, 
əyləncəni, texniki tərəqqini, zarafatı xoşlayan yeniyetmələr ciddi yazı-
larımızı görüb bizimlə yaxınlığa şübhə ilə yanaşacaqlar. Amma bu tez 
ötüb keçəcək. Əslində hər bir yaxşı ata-ana çalışır ki, övladının zöv-
qünü, marağını oxşasın. Məgər valideyn üçün tələbə qızının, yaxud 
oğlunun nəyi xoşlayıb-xoşlamadığını, nə cür geyinmək, bəzənmək, 
tanış-bilişi ilə hansı formada rəftar etmək istədiyini bilmək maraqlı 
deyil? Ya da övlad ata-anasının zövqünü, maraq dairəsini bizdən 
öyrənsə, onların qəlbinə daha asan yol tapmazmı? O, öz arzularını 
bu halda daha asan gerçəkləşdirər. Ata-ana və böyük bacı-qardaş 
evdəki körpənin əylənməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirlərmi? Biz 
onlara bunun daha asan yollarını göstəririk. Bunları anlayandan son-
ra ailədə hər kəsin ən sevimli həmsöhbətinə çevriləcəyik. Təki siz heç 
kəslə bölüşmədiyinizi bizimlə bölüşün. Onda «Xəmsə»nin evinizə qo-
naq kimi gəlib getməsini yox, ev sakinlərindən biri kimi həmişə yanı-
nızda qalmasını istəyəcəksiniz. Biz sizi bir-birinizdən ayıran cəhətləri 
üzə çıxardıb aranızdakı maneələri dəf edəcəyik. Unutmayın ki, ustad 
Nizami də öz «Xəmsə»sində cəmiyyətin bütövlüyünü arzulamış, iq-
tidarlarla xalqın, ərlə arvadın, uşaqla böyüyün bir-birini anlamasını 
əsas şərt saymışdır. Biz əslində onun öz xeyir-duası ilə ideyalarını 
12-ci yüzildən bu günümüzə gətirmişik. 

Dostluğumuz daimi və möhkəm olsun! Bilin ki, sizləri özümüzə 
arxa, dayaq və həmsöhbət bilib meydana atılmışıq. Siz də ailənizin 
bütün üzvlərinin təzə məsləkdaşını – «Xəmsə»ni hər ay gülərüzlə 
qapınızdan içəri buraxmağı unutmayın.  

Sizinlə 
həmişəlik
dost olmağa 
gəlmişik

QAPILARINIZI  DÖYÜRÜK!..

BAŞ REDAKTORDAN
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QAPILARINIZI  DÖYÜRÜK!.. DÜNYA BİR AYDA

01/09/2004 
Dünən İsraildə terror aksi-

yası həyata keçirilib. Beer-Şeva 
şəhərində sərnişin avtobusunun 
partladılması nəticəsində ən azı 
12 nəfərin həlak olduğu bildirilir. 
“Röyters” agentliyinin yerli polisə 
istinadən verdiyi məlumata görə, 
eyni vaxtda iki sərnişin avtobusu 
partladılıb. Bundan təxminən 5-7 
dəqiqə sonra isə şəhərdə daha 
bir partlayış qeydə alınıb. İsrail ra-
diosunun məlumatında bildirilir ki, 
üçüncü partlayış şəhərdəki ticarət 
mərkəzinin yaxınlığında baş verib. 
Yerli həkimlər çoxlu sayda insan 
tələfatının olduğunu bildirir. Onların 
məlumatına görə, həlak olanların 
sayı ən azı 35 nəfərdir.

Hücum nəticəsində doqquz 
adam, o cümlədən uşaqlar həlak 
olmuş, altı nəfər yaralanmışdır

İsraildə dəhşətli 
terror

03/09/2004 
TAR-TASS agentliyinin “Əl-

Aləm” peyk telekanalına istinadla 
yaydığı məlumata görə, Amerika 
aviasiyasının Əl-Fəlluca şəhərini 
gecə bombalamasında məqsəd 
Vaşinqtonun axtardığı Əbu Müsa-
ba əz-Zərqavini məhv etmək ol-
muşdur. 

ABŞ–da onu “Əl-Qaidə”nin 
İraqda əsas nümayəndəsi hesab 
edirlər. 

Əz-Zərqavinin Əl-Fəllucadakı 
evlərdən birində olması xəbərini 
hərbi kəşfiyyat gətirmişdir. 

Hücum nəticəsində doqquz 
adam, o cümlədən uşaqlar həlak 
olmuş, altı nəfər yaralanmışdır. 
Ölənlər və yaralananlar arasında 
əz-Zərqavi yoxdur. 

ABŞ onun tutulması üçün 25 
milyon dollar pul mükafatı təyin et-
mişdir.

Hücum 
nəticəsində 
doqquz adam, 
o cümlədən 
uşaqlar həlak 
olmuş, altı nəfər 
yaralanmışdır

03/09/2004
Tailand həkimləri qeyri-adi 

xəstəyə rast gəliblər. 
Onlar əməliyyata başlayarkən, 

ağıllarına belə gətirə bilməzdilər 
ki, növbəti adi xəstənin qarnını yox, 

“daxıl” yarmalı olacaqlar. Təbiblərin 
gözü qarşısında xəstənin qarnın-
dan mis və nikel sikkələr töküldüyü 
zaman onlar heyrətdən donub qal-
mışlar. 

Müxtəlif dəyərli sikkələr nə az, 
nə çox, düz iki kiloqram ağırlığın-
da imiş! Cərrahlar insan-daxılın 
qarnındakı pulun məbləğindən da-
nışmasalar da, xəstəxana işçiləri 

“daxıldan” onların payına düşən 
“suvenirlərdən” məmnun qalmışlar.

İnsanın qarnı 
daxıl da ola 
bilərmiş... 

04/09/2004 
Kaliforniyalı Uilkins kinoteatra 

“kukuruz” gətirdiyi üçün həbs edilib. 
Maraqlı burasıdır ki, Kaliforni-

ya qanunlarına əsasən, iki cinayət 
törədən şəxs üçüncü dəfə törətdiyi 
cinayətin ağır və ya yüngüllüyündən 
asılı olmayaraq ömürlük həbs 
cəzasına məhkum edilir. 

Bir müddət əvvəl qətl törədən, 
azadlığa buraxıldıqdan sonra isə 
oğurluq üstündə yaxalanan Uilkins 
həbsxana həyatından sonra işə 
düzəldiyini israr etsə də, kinoteatra 

“kukuruz” gətirdiyi üçün həbs edilib 
və ömürlük cəzaya məhkum olunub. 
Onun etirazına isə məhkəmədə 

“Qanun qanundur” cavabını veriblər.

Kinoteatra “ku-
kuruz” gətirdiyi 
üçün ömürlük 
cəza 

04/09/2004  
Tənha yaşayanların dərdlərini 

kimsə ilə bölüşməməyi, daha 
çox siqaret çəkməyə və spirtli 
içkilər qəbul etməyə meylli olduğu 
məlumdur. 

Almaniyanın Münhen şəhə-
rində Avropa Kardioloqları-
nın Konqresində ürək-damar 
xəstəlikləri ilə bağlı araşdırmaların 
son nəticələrinə görə, məhəbbətin 
ürəyi qoruduğu, tənhalığın isə ürək 
xəstəliklərinə gətirib çıxardığı qeyd 
olunub. 

Kardioloqların ayrı-ayrılıqda 
apardıqları tədqiqatlar göstərir ki, 
ailəli və ya daim cəmiyyət içərisində 
olan insanların ürəklərinin sağlam 
və gümrah olduğu, tək qalanlarda 
isə xəstəliyin gücləndiyi bildirilir. 

Tənha qadınlar isə tütünə və 
spirtli içkilərə meyl göstərirlər ki, 
bu da ağır fəsadlara gətirib çıxa-
rır. Məsələ burasındadır ki, insan 
kiminsə tərəfindən sevildiyini, lazım-
lı olduğunu hiss edəndə və ya hər 
zaman qayğı görəndə özünü çox 
xoşbəxt sayır. Buna görə də sevgi, 
dəstək və qayğı ürək xəstəliklərinə 
qarşı ən yaxşı dərmandır.

Məhəbbət ürəyə 
dərmandır 

10/09/2004 
İngiltərədə əhalinin əksəriyyəti 

boş vaxtlarında bara baş çəkməyi 
çox sevir. Ölkə ərazisində barların 
sayı 22 mini çoxdan ötüb. 

Yaxın vaxtlarda belə əyləncə 
yerlərində siqaret çəkilməsi qa-
dağan ediləcək. “Daily Mirror” 
qəzetinin yaydığı xəbərə görə, bu 
qanun İngiltərə barlarının üçdə 
birinə şamil ediləcək. 

Qeyd edək ki, bu yeni qa-
nun əhali arasında rəğbətlə qar-
şılanıb. İngiltərədə belə əyləncə 
mərkəzlərini özündə birləşdirən 
şirkətlər qrupunun rəhbərlərindən 
biri Rob Houvard müştərilərinin 
böyük əksəriyyətinin yeni qanun-
dan razı qaldıqlarını bildirib. Onu 
da əlavə edək ki, bu yeni qanun 
əhali arasında anket sorğusu 
keçirildikdən sonra qəbul edilib.

İngiltərə 
barlarında si-
qaret çəkmək 
qadağan olundu 

XƏBƏRLƏR
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04/09/2004 
Səbəb narkomaniya və əxlaq-

sızlıqdır 
Rəsmi məlumatlara görə, İran-

da 40 minə qədər QİÇS-ə yoluxan 
xəstə var. Bu barədə məlumatı 
Ərdəbildə keçirilən konfransda 
Səhiyyə Nazirliyinin yoluxucu 
xəstəliklərlə mübarizə idarəsinin 
rəisi Məhəmməd Quya verib. 

Onun sözlərinə görə, əslində 
QİÇS-ə yoluxanların sayı dəfələrlə 
çoxdur. Ancaq onların yalnız 40 
mini rəsmi qeydiyyatdan ke-
çib. Xəstəliyin yayılmasının əsas 
səbəbi narkomaniyadır. Ancaq 
əxlaqsızlığın da gündən-günə art-
ması QİÇS-ə yoluxanların sayını 
artırıb: “Bunun qarşısını almaq 
üçün əxlaqsızlıqla mübarizə apa-
rılmalıdır. Yaxın zamanda problemi 
həll etmək üçün 5 illik proqram ha-
zırlanır”

İranda 40 min 
nəfər QİÇS-ə
yoluxub 

04/09/2004
Şimali Osetiyanın Beslan 

şəhərindəki 1 saylı orta məktəbdə 
baş vermiş faciə nəticəsində həlak 
olanlardan 223-nün şəxsiyyəti 
müəyyənləşdirilib. Bu barədə res-
publikanın səhiyyə nazirinin müavi-
ni Taymuraz Revazov məlumat ve-
rib. Onun sözlərinə görə, şəxsiyyəti 
müəyyənləşdirilənlərdən 104-ü 
uşaqdır. Onlardan 22-si artıq dəfn 
olunmaq üçün valideynlərinə verilib. 
Şimali Osetiyanın məhkəmə tibbi 
ekspertizası isə qalan 105 nəfərin 
şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 
üçün çalışır. Bununla da bu 
günədək ölənlərin sayı 338-ə çatır. 
Qeyd edək ki, bu vaxta qədər rəsmi 
məlumatlarda 335 nəfərin həlak ol-
duğu bildirilirdi.

Beslan-
da ölənlərin 
dəqiq sayı 
müəyyənləşdi

10/09/2004  
O, ağıl cəhətdən sələfi Bil Klin-

tondan iki dəfə geri qalır. Belə ki, 
B.Klintonun intellekt göstəricisi - 
182 baldır. O, demokrat prezidentlər 
arasında ən ağıllısı hesab edilir. 

Prezidentlərin intellektinin 
aydınlaşdırılması üçün müxtəlif 
amillər əsas götürülüb: məktəbdə 
və institutda akademik uğurları, 
mətbuatda məqalələri, nitqinin ay-
dınlığı və psixoloji göstəriciləri.

Corc Buş 
ABŞ-ın ən ağılsız 
prezidentidir 

07/09/2004 
Azərbaycan dünyanı faciədən 

qurtarmaq ərəfəsindədir. Yeni tex-
nologiya ilə hətta zəlzələlərin də 
proqnozlaşdırılması mümkün sa-
yılır 

Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının Kibernetika İnstitutu-
nun direktoru, akademik Telman 
Əliyevin hazırladığı “Sənaye in-
tellektual sistemlərində qəzaların 
proqnozlaşdırılması” adlanan yeni 
texnologiyanın tətbiqi dəniz neft-
qazçıxarma obyektlərində, neft-
kimya müəssisələrində, su elekt-
rik stansiyalarında, atom və istilik 
elektrik stansiyalarında, hidrotex-
niki qurğularda, təyyarələrdə, gəmi 
nəqliyyatında baş verə biləcək 
qəzaların əvvəlcədən proqnozlaş-
dırılmasına imkan yaradacaq. 

Bu isə irimiqyaslı dağıntıların 
qarşısının alınması deməkdir. 

Yeni texnologiya iyun ayında 
Rusiya Federasiyasının Saratov 
şəhərində keçirilən İntellektual 
Sistemlər adlı VI beynəlxalq sim-
poziumda açıqlanıb. Simpoziuma 
təxminən 400-500 məruzə təqdim 
olunsa da, aktuallığı nəzərə alına-
raq həmyerlimizin çıxışı plenar icla-
sa salınıb.

Azərbaycan 
alimi dünyanı 
qəzadan xilas 
edəcək 

07/09/2004 
Bazar ertəsi Türkiyə sahillərində  

İsgəndərun körfəzində batan 
gəminin içində 2200 tondan çox 
zəhərli maddə olmuşdur. 

İspaniyanın istilik elektrik stan-
siyalarının tullantıları yüklənmiş 
bu gəmi bundan 4 il əvvəl həmin 
ölkədən Əlcəzairə yola salınmışdı. 
Burada həmin tullantılardan bənd 
tikintisində istifadə ediləcəkmiş. 

Lakin Əlcəzairin hakimiyyət 
orqanları yükün kimyəvi analizini 
apararaq, onu qəbul etməkdən 
boyun qaçırmışlar. 2000-ci il fevra-
lın 25-də təhlükəli yük İskəndərun 
körfəzinə gətirilmişdir. Dörd il 
ərzində reyddə dayanan gəmi pas-
lanmış, deşilərək batmışdır. 

Türkiyə hökuməti yanında 
fövqəladə hallar komissiyası 
bəyanat verərək bildirmişdir ki, 
İskəndərun limanı akvatoriyasında 
batan gəmidəki zəhərli maddələr 
insanların həyatı üçün təhlükə ya-
rada bilər.

Türkiyə 
sahillərində 
zəhərli maddə 
yüklü gəmi batıb 

08/09/2004 
Məshədovun və Basayevin ye-

rini deyən kəs böyük məbləğdə mü-
kafat alacaqdır 

Rusiya Federal Təhlükəsizlik 
Xidmətinin burada yayıl-
mış məlumatına görə, Aslan 
Məshədovun və Şamil Basayevin 
harada olduqları barədə informa-
siya üçün 300 milyon rubl (10 mil-
yon dollardan artıq) məbləğdə pul 
ödəniləcəkdir. 

Məlumatda həmçinin bildirilir 
ki, “Ş.Basayevin və A.Məshədovun 
başçılıq etdikləri quldur birləşmələri 
bir sıra illər ərzində Rusiya Federa-
siyasının ərazisində əvəzsiz itkilərə 
səbəb olan ən qəddar terror aktları 
törətmişlər”. 

Xüsusi vurğulanır ki, infor-
masiya mənbəyinin anonimliyinə 
və təhlükəsizliyinə təminat verilir. 
Moskvada və Çeçenistan Respub-
likasında açılan telefon nömrələrinə 
günün istənilən vaxtı zəng vurub 
məlumat vermək olar.

Basayevin yerini 
deyənə 10 mil- 
yon dollar 

“Azərtag”, “OLAYLAR”, “Ekspress”, 
“AssA - Irada” agentliklərinin informa-

siyalarından istifadə olunub. 

XƏBƏRLƏR
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Ölkəmizdə mətnlərdə qrammatik 
səhvlərin düzəldilməsi üzrə bir neçə 
proqram yaradılıb. Amerikanın Uni-
verse Technical Translations tərcümə 
kompaniyasının hazırladığı proq-
ramlara Azərbaycan dilinin orfoqra-
fiyasının yoxlanılması – AzSpeller, 
fontların konvertasiyası – AzCon-
verter daxildir. Həmin kompaniyanın 
verdiyi məlumata əsasən, AzSpeller 
Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasının 
yoxlanılması üçün bu gün ən yaxşı 
proqramlardan biridir. Proqram MS 
Office 2000/XP – yə də əlavə edilib.

Proqrama Azərbaycan dilində olan 
təxminən 40 milyon söz daxildir.

Proqramın iki iş rejimi var: avto-
matik və əl ilə.

AzConverter proqramı Azərbay-
can dilindəki mətnləri ASCII və 
UTF-8 kodlarının köməyi ilə Win-
dows proqramının Unicode koduna 
konvertləşdirir. 

Proqramın “Demo-versiya”sı 
və onun dəyəri haqqında hər hansı 
bir məlumatı www.azerispellcheck.
com saytından almaq olar.

Digər analoji proqram Azərbay-
canda KTİ-nin inkişafının Milli Stra-
tegiya layihəsi çərçivəsində işlənib. 
Proqramın son pulsuz variantı ilə 
layihənin saytında (www.unicode.
az) tanış olmaq mümkündür.

Maraqlı və analoji proqramlardan 
biri də AzeriText-dir. Onunla www.
azersoft.com saytinda tanış ola 
bilərsiniz.

DÜNYADAAZƏRBAYCANDA

Azərbaycan dili üçün
SPELLCHECKER 

Pilotsuz uçuş aparatları hazırlayan tədqiqatçılar yeni rekord əldə etmişlər. 
Yaponiyanın Seiko Epson kompaniyası Bluetooth protokoluna əsasən dünya-
da məftilsiz idarə olunan ən kiçik vertolyot (FR-II) yaratmışlar. Tədqiqatçıların 
fikrincə, iki ildən sonra həmin uçan aparat axtarış-xilasetmə əməliyyatlarında 
istifadə olunacaq. Yeni vertolyotun qanadları-136 mm, hündürlüyü-85 mm, 
uçuş çəkisi-12,3 qramdır. FR-II-nin Seiko Epson kompaniyasının mühəndisləri 
tərəfindən işlənib hazırlanmış sələfinin çəkisi cəmi 10 qramdır, lakin o, uçanda 
elektroenerji ilə bağlı problemlə üzləşmişdir. FR-II vertolyotu isə bu nöqsandan 
uzaqdır, özünün xüsusi enerji mənbəyi – üç dəqiqəlik uçuş üçün nəzərdə tutulan 
batareyası var. Iki bir-birinin əksinə hərəkət edən vint iki çox nazik mühərriklə 
fırlanır (onlar ultrasəsli-ultrasonic motors adlandırılmışdır). Vertolyotun uçuş za-
manı vəziyyətini tənzimləyən xüsusi cihaz da quraşdırılmışdır, idarə olunması 
isə içərisində quraşdırılmış 32 mikroprosessorun köməyilə həyata keçirilir. FR-II 
həm də rəqəmli kameraya malikdir. Onunla çəkilən şəkillər Bluetooth vasitəsilə 
ötürülür.

Ən kiçik vertolyot: 
yaponların yeni
rekordu

Əllər praktiki və mürəkkəb da-
mar sistemi ilə örtülür. Əsas vena-
larla yaradılan, “hiss etməyi” ba-
caran əllər tibb bacılarına düzgün 
iynə vurmağı öyrədəcək. Bu yeni 
üçölçülü sistem kompyüter oyun-
larında tətbiq olunan sensor və 
texnologiyalar əsasında qurulub. 
UK Haptics kompaniyasından 
olan ingilis alimləri təsdiq edirlər 
ki, artıq gələn ildən tibb bacıları 
venaya iynə vuranda bu sistemdən 
sınaq kimi istifadə edə biləcəklər.  
Venadan qan alınaraq dəri altına 
vurulması həmişə problem yara-
dırdı. Çox baha qiymətli, qeyri-
praktik, plastik əllər, müxtəlif növ 
əllərlə, yəni uşaq, qoca əlləri və 
yaxud zədələnmiş əllərlə işləməyə 
o qədər də yararlı deyil. Çünki 
həmin əllərdə venalar  həssas de-
yil. Yeni model bütün növ əllərdə 
asanlıqla adaptasiya olunur.

Yaradılmış süni venalar 
tibb bacılarına kömək 
edəcək

Tələbələr kompyüter arxasında 
əyləşəndə üçdərəcəli eynəklər taxırlar. Bu-
nunla yanaşı, onların qarşısında əllərinin 
üçölçülü təsvirini əks etdirən güzgü vardır. 
Tibb bacısı şpris şəklində olan xüsusi cihazı 
götürür və iynəni qola vurur. Sistem təzyiq 
haqqında məlumat verir və iynənin dəri al-
tına və ya venaya hansı güclə daxil olduğu-
nu hiss etdirir. Hətta maneə baş verdikdə 
belə hiss etmək olar ki, iynə sümüyə necə 
toxunur. Kompyüter eynəklərinin köməyilə 
düzgün iynəvurma zamanı şprisin qanla 
dolmasını görmək olar. UK Haptics kompa-
niyası sistemə yeni klinik elementlərin əlavə 
edilməsini planlaşdırır ki, tələbələr və pro-
fessorlar öz hərəkətlərini qeyd edə bilsinlər. 
Yeni sistemi sınaqdan çıxaran Nortumber-
lend universitetinin tələbə qızları bu siste-
min tədqiqatçılarına deyiblər ki, onlar bunu 
plastik manikenlərdən daha üstün tuturlar.
Mikrocərrahiyə üzrə mütəxəssislər artıq bu 
üçölçülü sistemdən tədrisdə faydalanırlar. 
Bununla belə yeni sistemin tədqiqatçıları 
əmindirlər ki, onun istifadəsi daha geniş 
miqyas ala bilər.

 HİSSETMƏ
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-Misir müəllim, hal-hazırda təhsil 
sahəsində hansı problemlər mövcuddur?

-Maliyyə çətinliyimiz olsa da, təhsil 
sistemində çalışan işçilərin əmək 
haqlarını artırmağa çalışırıq. Qarşı-
mızda duran məsələlərdən biri də 
müəllimlərin ixtisasının artırılması-
dır. Yeni kadr yetişdirilməsi, təhsilin 
dövlət standartlarına uyğunlaşdırıl-
ması, dərs vəsaitlərinin çap olunma-
sı, təzə məktəb binalarının tikilməsi, 
mövcud məktəblərin əsaslı və cari 
təmiri, sağlamlıq imkanları məhdud 
olan uşaqların təlimi işlərində də 
müəyyən problemlərimiz var. 

- Məktəblərin tikintisi və təmiri 
gündəmdə duran məsələlərdən biridir. Bu 
sahədə işlər hansı səviyyədə gedir?

- Hal-hazırda məktəblərin tikilməsi ilə 
bağlı mühüm Dövlət proqramı həyata 

keçirilir. Bu iş hökumətin qərarı ilə 
2004-cü ilin əvvəllərindən Təhsil 
Nazirliyinə həvalə olunub. Qeyd 
etmək istəyirəm ki, bu il dövlət yeni 
məktəb binalarının və bir çox köhnə 
ümumtəhsil müəssisələrində əlavə 
sinif otaqlarının  tikintisinə təxminən 
30 milyard manata yaxın vəsait ayı-
rıb. İlk növbədə, ötən il başlanan 
tikintiləri başa çatdırmalıyıq. Bu dərs 
ilində Şəki (Kiş kəndində), Əli-Bay-
ramlı (640 şagirdin təhsil ala bilməsi 
üçün),  Şamaxı, Sumqayıt, Ismayıl-
lı, Lənkəran (Kərgalan kəndində), 
Balakən (Qullar kəndində), Quba, Qu-
sar (Avaran kəndində) və Cəlilabadda 
(Allar kəndində) təzə, müasir məktəb 
binaları tikilib istifadəyə verilib. Ötən 
ilin yoxlamalarına görə, respublika-
mızın ayrı-ayrı bölgələrində 2300-ə 
yaxın  məktəb binasının ciddi təmirə 
ehtiyacı vardır.  Məlumunuz olsun ki, 

hal-hazırda ölkəmizin 421 orta təhsil 
müəssisəsində əsaslı, 1000-ə yaxın 
məktəbdə isə cari təmir işləri aparı-
lır. Bu o deməkdir ki, qısa zamanda 
yararsız hala düşmüş binaların yarı-
dan çoxu işlək vəziyyətə salınır. 

-Cənab nazir, qeyd etdiniz ki, təhsil 
sahəsindəki mühüm problemlərdən biri də 
ümumtəhsil məktəblərinin yeni dərsliklərlə 
təmin edilməsidir. Bu sahədəki çatışma-
mazlıqları aradan qaldırmaqdan ötrü Na-
zirlik hansı tədbirləri həyata keçirir? 

-Yeni dərsliklərin nəşri də dövlətin 
nəzarətindədir və xüsusi program 
əsasında həyata keçirilir. Bu proqra-
ma uyğun olaraq bütün məktəblərin 
1-ci sinif şagirdlərinə pulsuz yeni 
əlifba  dərslikləri paylanır. 1-5-ci 
siniflərə aid digər dərsliklər isə keçən
il çap olunmuş dərsliklər hesabına 
təmin olunur. Ümumiyyətlə, bizdə 

TƏNQİDLƏ TƏHSİL SİSTEMİNİ
QURMAQ MÜMKÜN DEYİL!..

Müxbirimizin suallarına Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri, prof. Misir MƏRDANOV cavab verir:

Müsahibəni apardı  Nigar İsmayılova

TƏHSİL
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1-7-ci sinif şagirdlərinə dərsliklər 
pulsuz verilir. Gələn il 8-11-ci sinif 
şagirdləri üçün də yeni dərsliklərin 
çapı başa çatdırılmalıdır. Qeyd 
etmək istəyirəm ki, bu dərs ilində 
Gürcüstanda və Dağıstanda yaşayan 
soydaşlarımıza da çox sayda pulsuz 
dərsliklər göndərilib . 

- Təhsil sistemində islahatların apa-
rılmasında beynəlxalq təşkilatların da 
rolu böyükdür. Təhsil Nazirliyi hansı 
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqə saxlayır 
və onların dəstəyi görülən tədbirlərin 
səmərəsini hansı şəkildə artırır?

-Təhsil Nazirliyi Dünya Bankı, Yu-
nisef təşkilatı, Soros fondu və 
ABŞ-nın Dövlət Departamentinin 
maliyyələşdirdiyi bir neçə təşkilatla 
sıx əlaqə saxlayır. Sonuncu  təşkilat-
lar  sırasına Irex, Accels və Project 
Harmon şirkətləri aiddir. Həmçinin 
xarici ölkələrin Azərbaycandakı 
səfirlikləri təhsil sahəsində həyata 
keçirilən layihələrə böyük dəstək 
göstərir. Yaponiya, Amerika və Al-
maniyanın ölkəmizdəki diploma-
tik nümayəndəliklərinin köməyini 
xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 
Beynəlxalq təşkilatların maliyyə və 
təşkilat köməyi yeni məktəb binala-
rının tikintisinə, mövcud məktəblərin 
təmirinə, təhsil müəssisələrinin 
kompyüterləşdirilməsi və internet 
şəbəkəsinə qoşulmasına, avadan-
lıqlarla təmin olunmasına, bilikli şa-
gird və tələbələrin düzgün seçilib 
xarici ölkələrin ali məktəblərində 
təhsillərini davam etdirmələrinə 
yönəldilir.

-Təhsil sistemində keçirilən ən mü-
hüm proqram Dünya Bankı tərəfindən 
maliyyələşdirilən “Təhsil sistemində isla-
hatların aparılması” layihəsi hesab olu-
nur. Bəs bu layihə çərçivəsində hansı işlər 
aparılır? 

-Bəli, bu layihənin bizə çox köməyi 
dəyib. Onu müəyyən mənada yeni, 
daha geniş layihələrə hazırlıq 
mərhələsi adlandırmaq olar. Konkret 
faktlarla deyə bilərəm ki, həmin layihə 
çərçivəsində 1999-2002-ci illərdə 
ölkənin beş şəhərində yerləşən (Bakı, 
Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran və Nax-
çıvan) 27 pilot məktəbi və digər təhsil 
müəssisələrində təmir işləri aparılıb, 
onlar kompyüterlərlə, ofis avadan-
lıqları ilə təchiz olunub. Layihənin 
ən ciddi yardımlarından biri isə 
ümümtəhsil məktəbləri şagirdləri 

üçün yeni əlifba dərsliklərinin ça-
pıdır. Dərsliklərin hazırlanması-
na 1,7 milyon ABŞ dolları ayrılıb. 
Layihənin ikinci mərhələsində bütün 
ümümtəhsil məktəblərinin pulsuz 
dərslik, kompyüter və ofis avadanlıq-
ları ilə tam təmin olunması nəzərdə 
tutulur. Bu iş 2013-cü ilədək başa 
çatmalıdır. Dövlətin yaxın gələcəkdə  
təhsilin malliyələşdirilməsi siyasəti 
də dəyişdirilib beynəlxalq standart-
lara uyğunlaşdırılacaq. Onu da vur-
ğulayım ki, artıq dövlət büdcəsindən 
vəsaitlər hər bir şagird nəzərə alı-
naraq ayrılır. İşlərin yaxşı nəticə 
verəcəyi “Təhsil sistemində isla-
hatların aparılması” layihəsinin 
gerçəkləşməsi üçün Azərbaycan 
Hökumətinin ayırdığı maliyyədən 
daha aydın görünür: bu, 3, 4 milyon 
ABŞ dollarıdır.

-Dövlət tərəfindən informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının 
Azərbaycanda inkişafı sahəsində iki bö-
yük layihənin həyata keçirilməsinə artıq 
başlanılıb. Bu layihələrdən birində -Aznet 
layihəsində ümümtəhsil müəssisələrinin 
İnternet şəbəkəsinə qoşulması nəzərdə 
tutulur və keçən ay ölkəmizin preziden-
ti cənab İlham Əliyev yeni informasiya 
texnologiyalarından istifadə olunmaq-
la təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
xidmət edən “Azərbaycan Respublika-
sında ümumtəhsil məktəblərinin infor-
masiya və kommunikasiya texnologiya-
ları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci 
illər)” haqqında sərəncam imzalayıb. Mi-
sir müəllim, bəs İKT-nin  təhsilə tətbiqi 
istiqamətində hansı işlər aparılır?

-Təhsil sisteminin dünya standartla-
rına uyğunlaşdırılmasında informa-
siya texnologiyalarının tətbiqi vacib-
dir. Təəssüflər olsun ki, bu günə kimi
Azərbaycan MDB ölkələri arasında 
şagirdlərin kompyüterlə  təmin olun-
masına görə axırıncı yerlərdən biri-
ni tutur. Möhtərəm Prezidentimizin 
diqqət mərkəzində saxladığı ümdə 
məsələlərdən biri məhz informasiya 
və kommunikasiya texnologiyaları 
sahəsində Milli Strategiyanın işlənib 
hazırlanmasıdır. Bu istiqamətin 
təhsil sahəsinə geniş tətbiqi ilə bağlı 
layihələrin həyata keçirilməsinə artıq 
başlanılıb. Əsas məsələ məktəblərin 
kompyüterlərlə təchiz olunması və 
İnternet şəbəkəsinə qoşulmasıdır. 
Avropa ölkələrində olduğu kimi, 
bizdə də hər 33 şagirdə bir komp-
yüter düşəcək. Belə ki, məktəblər 
üçün kompyüterlər alınmasına 

dövlət 20 milyon ABŞ dolları ayırıb. 
Azərbaycan Hökumətinin, BMTİP-nin 
(BMT-nin İnkişaf Proqramı), ACİ-YF-
nun və AzRENA-nın birgə layihəsi 
olan Aznetin ümumi büdcəsi isə 1,-
300.000 ABŞ dollarıdır.

-Bildiyimiz kimi, qaçqın ailələrin 
uşaqlarının ali və orta ixtisas təhsil 
müəssisələrində ödənişlə oxumaq imkan-
ları yoxdur. Təhsil Nazirliyi yenə onların 
təhsil almalarına şərait yaradacaqmı? 

-Təhsil Nazirliyinin avqust ayında 
keçirilən Kollegiyasının qərarına 
əsasən, dövlət ali və orta ixtisas 
təhsili müəssisələrinə 2004/2005-
ci tədris ilində qaçqın ailələrindən 
qəbul olunan tələbələr təhsil 
müddətləri başa çatanadək təhsil 
haqqını ödəməkdən azad olunurlar. 

-Cənab nazir, siz daha hansi məsələyə 
aydınlıq gətirmək istəyərdiniz?

-Açıq etiraf edim ki, bu gün müəyyən 
mənada Azərbaycan içtimaiyyətinin 
üzünü təhsilə çevirə bilməmişik. 
Əlbəttə, bu məsələdə həm bizim, 
həm də sizin gunahlarınız var. Yəni 
hər bir vətəndaş başa düşməlidir ki, 
Azərbaycanı ancaq təhsilimizi qaldır-
maqla dünyanın inkşaf etmiş ölkələri 
sırasına çatdırmaq mümkündür. 
Birləşib təhsilə diqqət yetirməsək, 
dövlətimizin  tərəqqisini və xalqımızın 
firavanlığıni tezliklə görməyəcəyik. 
İstəyirəm ki, cəmiyyətimiz bunu 
başa düşsün. Təkcə başqa sahələri 
yüksəltməklə millətimiz ağ günə 
çıxmayacaq. Bu, dünyanın texni-
ki cəhətdən tərəqqi etmiş bir neçə 
ölkəsinin timsalında aydın nəzərə 
çarpır. Tarixdən oxumusunuz, Ya-
poniya İkinci Dünya müharibəsində 
bütünlüklə darmadağın edilmişdi. 
Xalq, ilk növbədə, hamılıqla təhsilin 
inkişafına çalışdı və nəticədə xara-
ba bir ölkə 30-40 ilə dünyanın qa-
baqcıl dövlətinə çevrildi. Almaniya, 
Norveç və İsveç də təhsil sahəsini 
inkişaf etdirərək Avropanın inkişaf 
etmiş ölkələri sirasına keçdi. Təhsili 
olmayan, təhsilə diqqət yetirməyən, 
təhsili sevməyən millətin gələcəyi 
yoxdur. Orta və ali məktəblərdə bu 
gün mövcud olan neqativ halları ara-
dan qaldırmaqla Azərbaycan xalqını 
dirçəltməliyik. Ancaq yaxşıları irəliyə 
buraxmalı, pisləri isə tənqidlə öz 
yerlərində oturtmalıyıq. Anlamalıyıq 
ki, tənqidlə təhsil sistemini qurmaq 
mümkün deyil!..
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Azərbaycana səfir təyin 
edildiyimi ilk dəfə Ankarada 
eşidəndə çox sevindim... Ona 
görə ki, səfir olaraq fəaliyyətimə 
məhz Türkiyə üçün çox önəmli 
olan qardaş Azərbaycandan 
başlayacaqdım...

Azərbaycana əvvəllər, yəni 
Qafqaz və Asiya ölkələri üzrə baş 
direktor müavini çalışdığım zaman-
lar gəlmişdim. Azərbaycanın yalnız 
paytaxtı haqqında məlumatım var 
idi. Burda işə başladıqdan sonra 
ayrı-ayrı şəhərlərdə, bölgələrdə ol-
dum; Lənkəran, Naxçıvan, Quba, 
Gəncə, Şəki, Mingəçeviri gəzdim. 
Gəzdiyim hər yerdə çox maraqlı an-
lar yaşadım. Mən Azərbaycandan 
nə zamansa getsəm də, burda ya-
şadığım anlar heç vaxt yaddaşım-
dan silinməyəcək... 

Bu ölkə mənim üçün Türkiyə 
qədər doğmadır. Yalnız mənim 
üçün deyil, hər bir türk üçün də 
belə olmalıdır... Mən Türkiyədən 
Azərbaycana gəldiyim zaman 
başqa ölkəyə getmiş kimi deyil, 
öz ölkəmdə bir yerdən başqa 
yerə getmiş kimi hiss edirəm. 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasın-
da münasibətlər günbəgün inkişaf 
edir. Amma bunun daha da yüksək 
səviyyədə olması mümkündür. 
Azərbaycanda türk iş adamları 
çoxdur. Mən belə hesab edirəm 
ki, hələ bura yatırım qoya biləcək 
potensialı olan daha çox iş adam-
ları var. Onların Azərbaycana 
gəlmələri, daha çox sərmayə qoy-
maları, yeni fabriklər tikmələrinin 
aramızdakı iqtisadi əlaqələri daha 
da gücləndirəcəyinə inanıram. 

Türkiyənin Azərbaycandaki 
Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri
ƏHMƏD ÜNAL  ÇEVİKÖZ

Tərcümeyi-halından detallar: 
1952-c i il noyabrın 6-da İSTANBUL-
DA doğulub. Orta məktəbi, Univer-
siteti  İstanbulda  bitirib. Ayrı-ayrı 
vəzifələrdə çalışıb. 1978-ci ildən  
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində 
işləyib. 1981-ci ildən Moskvaya  
gedərək 2 il orada Türkiyəni təmsil 
edib. Sonrakı illərdə Avstriyada, 
Bolqarıstanda Türkiyənin diplomatik  
nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərib. 
8 il NATO katibliyində beynəlxalq 
məmur, 1998-2001-ci illər ərzində isə 
Qafqaz və Orta Asiya üzrə baş di-
rektorun müavini vəzifəsində çalışıb. 
12 noyabr 2001–ci ildən Türkiyənin 
Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyəyli səfiridir. 3 ilə yaxındır ki, 
bu  vəzifəni icra edir.

Müsahibəni apardı
Billurə Tacəddinqızı

DİPLOMATLAR
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AZƏRBAYCAN  
MUSİQİSİ MƏNİ BAŞQA 
ALƏMƏ APARIR...
Türkiyə-Azərbaycan ticarət həcminin bir 
milyard dolları keçməsi lazımdır. Mən 
hesab edirəm ki, iqtisadi əlaqələrimiz 
daha sıx olmalıdır. 

Boş vaxtlarımda Bakının mərkəzi 
küçələrində gəzməkdən zövq alı-
ram.

Hər gün 12 saat işləyirəm. Boş 
vaxtlarımı isə ən gözəl şəkildə 
dəyərləndirməyə çalışıram. Asudə vaxt-
larımda Bakının mərkəzi küçələrində 
gəzməkdən, orda tanış olduğum insan-
larla söhbət etməkdən, eyni zamanda 
mağazalarda alış-veriş etməkdən zövq 
alıram. Öz alış-verişimi özüm etməyi 
xoşlayıram. Bundan başqa yaxın dost-
larımdan biri - Gənclər, İdman və Tu-
rizm naziri Əbülfəz Qarayevlə birgə 
Azərbaycan idmanının uğurlarından 
danışmaqdan, idman yarışlarını seyr 
etməkdən, xüsusilə, qadınlardan ibarət 
milli yığmanın oyunlarını izləməkdən 
həzz alıram. Voleybolçuların uğurları 
məni çox sevindirir. Fürsət düşdükcə 
mütaliə edirəm. Həm işimə aid kitablar, 
həm də bədii əsərlər oxuyuram. Dos-
toyevski ən çox sevdiyim, hər zaman 
mütaliə etdiyim və dəyər verdiyim ya-
zıçıdır. Onun ən çox bəyəndiyim «Ka-
ramazov qardaşları» əsəridır. Ernest 
Hemenqueyi də mütaliə edirəm. Türk 
yazarlarından böyük zövqlə oxuduğum 
Yaşar Kamal və Orxan Kamaldır.  

-Bəs Azərbaycan yazıçılarından ki-
min əsərlərini oxuyursunuz?

Anarın pyeslərini sevərək oxuyu-
ram. Amma daha çox şairlərimizin 
əsərlərini oxumaqdan zövq alı-
ram. Məsələn, Səməd Vurğunun 
şerlərini çox bəyənirəm. Ümumiyyətlə 
Azərbaycan ədəbiyyatı dünyada özünü 
qəbul etdirmiş, Türkiyədə də sevilən 
bir ədəbiyyatdır. Mən Azərbaycanda 
sənətin hər növünü bəyənirəm. Te-

atr olsun, opera, balet olsun, bunların 
hamısını seyr etməkdən zövq aldı-
ğımı söyləyə bilərəm. Musiqini çox 
sevirəm. Demək olar ki, hər janrda 
musiqi dinləmişəm. Amma mənə ən 
çox rahatlıq verən, dinlədiyim zaman 
dincəldiyimi hiss etdirən klassik musiqi-
dir. Dinlədiyim klassik musiqilər arasın-
da Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri 
də çoxdur. Həmin əsərləri dinləyəndə 
təsirlənirəm, Qara Qarayev başda ol-
maqla, Üzeyr Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, 
Arif Məlikov və bu an ağlıma gəlməyən 
digər bəstəkarlara da məmnuniyyətlə 
qulaq asıram. Bir sözlə Azərbaycan 
musiqisi məni başqa aləmə aparır. 

Çox yorulduğum zamanlar pia-
no arxasına keçib bildiyim musiqini 
çalıram. Bu, mənim hobbilərimdən 
biridir. 

21 yaşında bir oğlum, 20 yaşında 
bir qızım var. İkisi də Universitetdə 
oxuyurlar. Oğlum keçən il Azərbaycan 
Dövlət İqtisadiyyat Universitetinə qəbul 
oldu. Birinci kursu burda oxudu. Bu 
ildən isə təhsilini Türkiyədə davam 
etdirəcək. Qızım isə Kanadada təhsil 
alır. Övladlarım üçün çox darı-
xıram.  Övladlarıma nümunə 
olmaq, mümkün qədər 

yaxşı insan ola bilmələri, həyatda yaxşı 
mövqe seçmələri üçün kömək etmək 
istəyirəm.

Amma bu o demək deyil ki, onlar 
ikinci mən olmalıdırlar. Atalar övlad-
larına həyatda bütün istədiklərinə nail 
ola bilmələri üçün öz təcrübələrindən 
danışmalıdırlar. Amma hər bir insan 
xüsusidir, fərqlidir. Və onların öz həyatı 
olacaq. Mənim ata kimi ən böyük qayğı-
larımdan biri onların həyatda güclü ol-
maları, həyatlarını yaxşı təməl üzərində 
inşa etmələridir. Bütün bunların başın-
da isə sevgi dayanır. Zənn edirəm ki, 
qarşılıqlı sevgi övladlarla ata-ana ara-
sındakı əlaqələrin təməli olmalıdır.

 



SİRLƏR DÜNYASI

16

Qərbi Azərbaycan sorağıyla yazılmış

“İRƏVAN DƏFTƏRİ”

K itabın hansı mövzuda və nə 
səbəbdən yazılmasını müəllifin 

– tariximizin müəyyən dövrlərini ətraflı
şəkildə əks etdirən, tarixi yaddaşımı-
zı daim yeniləşdirməyə çalışan İsrafil 
Məmmədovun ön söz əvəzi olan  “Yoxluq-
dakı varlığın təsdiqi” yazısındakı sözləri 
ilə sizə çatdırmağın daha məqsədəuyğun 
olacağı qənaətindəyik. “...Nəyi itirmişik və 
niyə itirmişik?! Nəyi və necə qaytarmalı-
yıq?! Nəyi qoruyub saxlamalı və bir daha 
itirməməliyik?!”. Bu kimi düşündürücü 
suallarla oxuculara müraciət edən müəllif 

qeyd edir: “İrəvan dəftəri” silsiləsindən 
olan bütün  yazılar həmin suallara cavab 
axtarışı ilə oxuculara, bu faciənin böyük-
lüyünü duyan və duymayanlara, “unut” 
və “unutma” deyənlərə, doğma yurdun-
dan qaçqın düşənlərə və onları didərgin 
salanlara, bir də inamı öldürmək istəyən 
və istəməyənlərə müraciət, müəyyən 
mənada da qeyb olmuş ev divarımızın, 
söndürülmüş ocaqlar və çıraqlarımızın, 
qərib düşən və qürbətdə qalan mahalları-
mızın yoxluğunda Azərbaycan varlığının, 
milli bütövlüyümüzün təsdiqi, bir də za-
man - zaman Oğuz torpaqlarında alovla-
nan Dədə Qorqud tonqallarının uzaqdan 
görünən məhrəm közərtisi və işartısıdır».

Kitabla tanışlıqdan məlum olur ki, 
müəllif doğma yurdla, oranın insanları, 
eyni zamanda qohum-əqrəbaları ilə bağlı 
xatirələrini həmin dövrləri əks etdirən  da-
nılmaz tarixi həqiqətlər zəminində təsvir 
edib. “İrəvan dəftəri”ndə Vətənimizin, 
xalqımızın başına gətirilən müsibətləri, 
acınacaqlı tarixi hadisələri qələmə alaraq 

“Bütövlüyün yad əllərdə didilib-dilimlənən, 
paralanıb-parçalanan torpaqlarımız 
Vətən evinin qeyb olmuş bir divarı de-
yilmi?!” sualı ilə oxucuya üz tutan  tarix-
çi - alim tariximizin hər zaman tədqiqə, 
şərhə ehtiyacı olduğunu bildirir və fikrini 
belə tamamlayır: “... Bu həqiqətin tədqiqi, 
təhlili və şərhinə ancaq ölülər girişməz”.

Ümumiyyətlə bu kitabda tarixi faktla-
ra heç bir xələl gətirilmədən baş vermiş 
hadisələr gerçək xatirələr fonunda bədii 
dillə qələmə alınmışdır.

Hal-hazırda oxucuların ixtiyarına verilən bu kitab (İrəvan dəftəri 
II) böyük çətinliklərdən sonra işıq üzü görüb. On yeddi il bundan 
əvvəl, yəni 1987-ci ildə “Sətirlənmiş duyğuların... sədası” İrəvandan 
gəlməliydi. O vaxt Azərbaycan və erməni dillərində çap olunması 
nəzərdə tutulan kitabın “Göy at” və “Dərədən axan Zəngi çayıdır” 
yazılarına qarşı “milli iradlarla” çıxış edənlərin təzyiqi nəticəsində 
nəşri dayandırılıb. Nəhayət, 2004-cü ildə müəllifin böyük oğlu 
Söhbətin səyi sayəsində kitab işıq üzü gördü.

Fidan Qasımova

TARİXİMİZ
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Qərbi 
    Azərbaycan
torpaqlarından
    yenə də 
min atlı 

keçəcək...

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin

SƏRƏNCAMI

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafın-
dakı xidmətlərinə görə Hidayət Xuduş 
oğlu Orucov “ Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2004- cü il.

H.X.Orucovun “ Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilməsi haqqında



Usamə bin Məhəmməd bin Avad bin Laden 28 iyun 1957-ci ildə Ər-Riyad-
da (Səudiyyə Ərəbistanı) doğulub. O, 52 övladlı ailənin 17-ci uşağı idi. Atası 
Məhəmməd bin Laden 1931-ci ildə “Saudi bin Laden qrup” adlı böyük tikinti 
imperiyası yaratmışdı. Hal-hazırda şirkətin hesabında 200-dən 500 milyon dolla-
ra qədər vəsait toplanıb. Bu nəhəng maqnatın ondan çox arvadı vardı. 10-cu ar-
vadı bircə körpə dünyaya gətirib, o da sonralar bəşəriyyətin düşməninə çevrilən 
bin Laden idi. 80-ci illərin axırından o, atasının 250 milyonuna varislik edir. Ali 
təhsillidir -1979-cu ildə Ciddə Abdel Əziz adına Universitetin iqtisadiyyat və 
menecer fakültəsini bitirib. O, 80-ci illərin ortalarında “Maktab-əl-Xadamat” 
təşkilatının liderlərindən birinə çevrilir, dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən 
ABŞ, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistanda qisasa cəlbetmə büroları açır, 50 
ölkədən seçdiyi «qisasçıları» Əfqanıstana yollayır...

Bin Ladenin terror aktları…
26.02.93. Beynəlxalq ticarət mərkəzində baş verən partlayış bütün dünyanı sarsıdır. 
ABŞ-da misli görünməyən bu terror aktı nəticəsində 6 nəfər ölür, 1000 nəfər isə 
yaralanır. Bir ildən sonra təşkilatçılardan 4-ü tutulur və hər birinə ayrılıqda 240 il 
həbs cəzası kəsilir.
13.11.95. Əl-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanının milli qvardiyasının təlim mərkəzi ya-
xınlığında avtomobildə çərtilmiş bomba partladılır, 5 amerikalı, 2 hind həlak olur, 60 
nəfər yaralanır (onlardan 34 amerikalı idi).
1996. Dahrandakı  ABŞ-nın hərbi hava qüvvələri yerləşən qazarma terror aktı 
üçün növbəti obyekt seçilir. Bomba ilə doldurulmuş ağır yük maşını hərbi heyət 
məskunlaşan binaya doğru sürətlə hərəkətə gətirilir. Partlayış nəticəsində yerdə 10 
m. dərinlikdə krater əmələ gəlir və 5 km radiusda yerləşən binalar zərər çəkir. 
1997. Qış aylarının birində avropalı turistlər Luksorsk məbədində (Misir) ekskur-
siya zamanı gülləbaran edilirlər. Bu insanlığa yaraşmayan qəddarliq da ben La-
denin maliyəsi hesabına yerinə yetirilir və icraçılar «müəyyənləşməyən şəraitdə» 
hadisə yerindəcə qətlə yetirilirlər.  Bu hadisədən sonra Cənubi Misirin hər tinində 
əli avtomatlılar peyda olur. Turistlər gəzintilərə mühafizə dəstələri ilə çixmaq 
məcburiyyətində qalırlar. 
07.08.98. Eyni zamanda iki ölkədə – Nayrobi (Keniya) və Dər-us-Salamda (Tan-
zaniya) Amerika səfirliyi binalarında güclü partlayış baş verir. Nəticədə 257 nəfər 
ölür (12-si amerikalıdır), 5 min nəfər isə yaralanır. Məhz bu terror aktlarından sonra 
Amerikanın Xüsusi İdarəsi ben Ladeni bir saylı terrorçu kimi tanıtmağa çalışır və 
tutulmasına yardım edən məlumat üçün 5 milyon dollar mükafat ayırır. Ben Laden 
dünyanın ən qorxulu 10 canisindən biri sayılır. Hal-hazırda ben Ladenin başına qo-
yulan məbləğ bir milyarda çatıb.
11.09.01…

VARODCAN QARABEDYAN
O, 1983-cü ilin iyun ayının əvvəlində Parisin Orli hava limanında 
terror aktı törədir, nəticədə 8 nəfər həlak olur və 50 nəfər yara-
lanır. Həbs olunduqdan sonra ona ömürlük həbs cəzası kəsirlər. 
Lakin 2001-ci ilin aprelində günahsız adamların həyatını əlindən 
alan bu qəddar, amansız canini Ermənistanda dövlət səviyyəsində 
müdafiəyə qalxırlar, çoxsaylı imzalar toplayaraq işə yenidən ba-
xılmasına nail olurlar. «Bədbəxt millətin» arzusu əsasında Fransa 
məhkəməsi bütün cinayətlərinə göz yumaraq Varodcanı azadlığa 
buraxır. O, rəsmi qaydada Ermənistanda özünə sığınacaq tapır.

HRANT MARKARYAN
«Daşnaksütun» partiyasının «DRO» qrupunun üzvüdür. Dağlıq 
Qarabağda terrorçu dəstələri yaratmaqla məşğuldur. Eləcə də 
Ermənistana gizli yollarla silah gətirilməsinin təşkilatçılarından bi-
ridir.
GILBERT MINASYAN
Yaxın Şərqdə doğulub, gənc yaşlarından terrorçulara qoşulub. Kö-
nüllü olaraq Qarabağa gəlib. Ermənistanın xüsusi xidmət idarəsinin 
qəyyumluğu ilə Azərbaycanın dinc əhalisinin qırılmasında xüsusi 
fəallıq göstərib.

MONTE MELKONYAN
O, Qərbi Avropadakı «ASALA–İnqilabi hərəkat» adlanan cinayətkar 
qruplaşmanın başçısı idi. 1981-ci ildə Türkiyənin Romadakı 
səfirinin həyatına sui-qəsddə təqsirləndirilərək azadlıqdan məhrum 
edilir. 1990-cı ildə Fransa həbsxanasından çıxan kimi Ermənistana 
gəlir və yenidən terrorçuluq fəaliyyətinə başlayır. Azərbaycanın 
Xocavənd rayonu işğal ediləndə Monte erməni terrorçu dəstəsinin 
başçısı idi. O da 1993-cü ildə Azərbaycanda aparılan döyüşlərdə öl-
dürülür. Onun meyitini böyük təntənə ilə Yerevana aparırlar. Rəsmi 
dəfn mərasimində terrorçu ölkənin hökumət nümayəndələri ilə bir 
sırada prezident də iştirak edir. Qəddar terrorçuya Ermənistanın 
Milli qəhrəmanı adını verirlər. Hal-hazırda Ermənistanın Müdafiə 
Nazirliyinin diversiya mərkəzlərindən biri onun adını daşıyır.

VAZGEN SiSLYAN
O, 1981-ci ildə Parisdə Türkiyə dövlətinin səfirliyinə basqın təşkil 
edir. Təqibdən yaxa qurtarmaq məqsədi ilə özünə Ermənistanda 
sığınacaq tapir. 1992-ci ildə Yerevandan Xankəndinə göndərilir. 
Prezident R.Koçaryan azərbaycanlılara qarşı terror aktlarında fəal 
iştirakına görə ona Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı adını verir. 
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Bu il Nəbi Xəzrinin 80 yaşı tamam 
olur. Ömrünün çoxunu bədii yaradıcılığa 
sərf etsə də, o, bir sıra məsul vəzifələrdə də 
çalışıb. 1974-cü ildən Azərbaycanın Xari-
ci Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr 
Cəmiyyətinin sədri işləyən şair hazırda 
«Azərbaycan dünyası» adlı həmin qurumun 
prezidenti kimi fəaliyyətini davam etdirir. 
Onunla iş otağında görüşdük. Yaradıcılığı 
ilə ürəklərdə çoxdan taxt quran qocaman 
sənətkar və ictimai xadim oxucularına 
həmişə həyata nikbin baxmağı tövsiyə edib, 
həmvətənlərini xöşbəxt, sağlam və dərd-
qəmsiz görmək istəyib. Ucalığın və nikbin-
liyin yollarını arayan bu müdrik insanın 
səhhəti yaxşı deyildi. Müalicəyə getməyə 
hazırlaşırdı. Onu zarafatcıl, xoş əhval-
ruhiyyəli görməyə adət etdiyimizdən, bir 
qədər üzüntülü görkəmindən söhbətimizin 
alınmayacağını düşünürdük. Lakin Nəbi 
Xəzri bizi çox mehribanlıqla qarşıla-
dı, xəstəliyini gizlətməyə çalışdı. Yorğun 
çöhrəsində təbəssümünü gizlətmədi... 

-Nəbi müəllim, ilk öncə rəhbərlik 
etdiyiniz cəmiyyət barədə məlumat 
verərdiniz…

-30 ildir ki, bu cəmiyyətdə çalışıram. 
Onu deyə bilərəm ki, yalnız 10 il ərzində 
dünyanın 45 ölkəsində Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri keçirmişik. Əslində 
Avstraliyadan başqa bütün qitələrdə 
olmuş, yurdumuz və xalqımız barədə 
həqiqətləri özgə xalqlar arasında yayma-
ğa çalışmışıq. Əvvəllər diqqət mərkəzində 
idik. Gördüyümüz işlərin səmərəsi daha 
çox nəzərə çarpırdı.

-Deyəsən, çoxlu problemlərlə 
üzləşirsiniz?..

-Niyə gizlədim, cəmiyyətimizin 
maliyyə cəhətdən köməkliyə ehtiyacı 
var. Müraciət etdiyimiz bəzi əlaqədar 
təşkilatlardan real dəstək görmürük. 
Maddi bazamız zəiflədiyindən qarşı-
da duran mühüm işləri vaxtlı-vaxtında 
həyata keçirə bilmirik. Əlbəttə, hazırkı 
dövrdə – yəni dövlətimizin inkişafı üçün 
çalışdığımız çağda, onu hər cəhətdən 

YIXILSAM, ÇİNAR   
Nəbi Xəzrinin söykəndiyi çinarları kim qurutdu?
Göy-Göllə cahana baxan insanı Kəpəzin zirvəsindən 
hansı qüvvə endirdi?.. Ramazan Qafarlı

Fidan Qasımova

PORTRETLƏR
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yüksək səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. 
Xarici ölkələrlə mədəni əlaqələr yaratma-
ğa, orada Azərbaycan günləri keçirməyə 
böyük ehtiyac duyulur. Özümüzü dünya-
ya tanıtmaq yolunda elə addımlar atılma-
lıdır ki, hiyləgər düşmənin təbliğatı təsir 
gücünü itirsin. Lakin bəzi məmurlar qay-
ğısızlıq xəstəliyinə tutulublar. Bu sahədə 
dövlətçiliyimizdə uğurlu ənənələrin təməli 
qoyulduğu bir vaxtda, təəssüflər olsun ki,
bir çoxlarının məsuliyyətsizliyi ilə rastla-
şırıq. Dediklərimi şikayət kimi anlamasın-
lar. Mən ümumi işimizin xeyri üçün bütün 
imkanlardan lazımınca istifadə etməyə 
maneçilik törədənlərin insafa gəlmələrini 
arzulayıram.

-1962-ci ildə yazdığınız «Şer mənim 
üçün bir kainatdır» adlı əsərinizdə 

göstərirsiniz ki, «Şer mənə sirli həyatdır, 
Açsam da, bağlıdır bir kitab kimi». Şer 
sizin üçün hələ də bağlı kitab kimi qalır, 
yoxsa… 

-Baxıram göylərə qəlbimdə şer,
Ulduzlar uzaqdan göz vurur mənə.
Kainat sirrini açsa da bir-bir,
Sənət kainatı sirlidir yenə.

Şer ilahi qüvvədir, sözlə möcüzə ya-
ratmaq vasitəsidir. Sirrini açmaq müm-
kün olsaydı, onda möcüzəlik qalmazdı. 
Bu yaşımda bir şeyə təəssüflənirəm.
Hansı səbəbdənsə gənclərimizdə söz 
sənətinə maraq azalıb. Bir vaxtlar  
«Natəvan» klubunda şer söylədiyim vaxt 
Səməd Vurğunun diqqətini çəkmişdim. 

Şair məni Yazıçılar İttifaqına çağırıb 
əsərlərimi bəyəndiyini söyləmişdi. Son-
ra onun və başqa ədəbiyyatsevərlərin 
qayğısını görmüşəm. Sevilən, sayılan 
şairlərin əsərləri həmişə çap olunub oxu-
culara çatdırılırdı. Heç yadımdan çıxmır, 
Leninqrad Universitetində təhsil alırdım. 
Hiss edirdim ki, yolumu dəyişməliyəm. 
Daha doğrusu, Moskva Ədəbiyyat İns-
titutuna keçməliyəm. O illərdə güzəştlə 
yalnız Yazıçılar İttifaqının üzvlərini həmin 
İnstituta qəbul edirdilər. Səməd Vurğu-
nun xeyir-duası ilə bu yaradıcı təşkilata 
üzv olmağım keçmiş SSRİ-nin ən məşhur 
ali təhsil ocağının qapılarını üzümə açdı. 
Orada məni tələbələr şurasının sədri 
seçdilər. O dövrdə Moskvada Azərbaycan 
ədəbiyyatı günləri keçirilirdi. Məni də ça-

G Ö S T Ə R İ N …
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ğırmışdılar. Bəlkə də ilk dəfə Moskvanın 
mötəbər tədbirində Azərbaycan dilində 
şer onda səslənib… Bu, bizim gəncliyə 
edilən böyük etibar idi. Amma indi bədii 
yaradıcılığa sanki əhəmiyyətsiz və ucuz 
bir şey kimi yanaşırlar. Yazdıqlarımız heç 
kəsin diqqətini özünə çəkmir. 1995-ci ildə 
qələmə aldığım bir şerdə bildirmişdim 
ki, «Dəhşətdir ölümdən əvvəlcə ölmək, 
Öləndən sonra da ölmək dəhşətdir». 
Mənə elə gəlir ki, yaratdıqları oxuculara 
çatmadığı andan şairin həyatda özünü 
diri saymağa haqqı yoxdur.

-Azərbaycan poeziyasında ağsaqqal 
sənətkarlardan birisiniz. Səməd Vur-
ğun kimi siz də gənc  yazarlara qayğı 
göstərirsinizmi?

-Bilirsiniz, indiki yazarlar bizim 
məsləhətimizə ehtiyac duymurlar. Onlar 
şerə oxşar nəsə düzəldib sponsor tapır-
lar, bir-birinin ardınca irihəcmli kitablar 
çap etdirirlər. Özü də yaşlı nəslin yaz-
dıqlarını bəyənmirlər. Belələri oxucuların 
zövqünü korlayır. Adını çəkməyəcəyəm, 
yaxın tanışlarımdan biri şer yazmaq ar-
zusuna düşmüşdü. Yanıma gəldi. «Oxu» 

dedim... Baxdım ki, onun öz duyğula-
rını əks etdirmək qabiliyyəti yoxdur. 
Açıq-aşkar bildirdim ki,  «Səndən şair 
çıxmaz». Məndən incidi… Sonra-
lar həmin tanışım partiya işində irəli 
çəkildi, raykomun birinci katibi oldu. 
Sovet cəmiyyəti dağıldıqdan sonra 
onun kitabları dalbadal çap olunma-
ğa başladı. O, öz kitablarına «Məni 
ədəbiyyatdan uzaqlaşdıran dostuma» 
sözlərini yazıb mənə göndərirdi. İş elə 
gətirmişdi ki, onu nazir təyin etmişdilər. 
Amma o, yenə də daha çox «şairliyi» ilə 
öyünürdü.  Anlayırdım ki, gözümü yu-
mub vəzifəli tanışımın cızma-qaralarını 
tərifləsəm, bir çox işlərim düzələr. Belə
etmədim. Əksinə, hər dəfə görüşəndə 
üzünə deyirdim ki, «Hamının şair ol-
ması vacib deyil». O, da elə düşünürdü 
ki, paxıllığını çəkirəm. Bu adam dün-
yasını dəyişib, indi baxın görün, onun 
sağlığında buraxdığı qalın kitabları heç 
yada salan var? Şairlik hissi insanın 
daxilindən gəlməlidir. Əlbəttə, oxucular 
yeni şerlər, əsərlər istəyir, ona görə də 
imzası tanınmayan adamların təzə ki-
tablarını alıb vərəqləyirlər. Və nəticədə 

qolu-qanadı qırıq şerlər yarananda 
Azərbaycan poeziyasına ciddi xələl dəyir. 
Lakin gənclər arasında istedadlıları da az 
deyil… 

-Narahatlığınız əsassız deyilmiş... 
Zaman keçdikcə, hər şeyə münasibət də 
başqalaşır. Keçid prosesində sizi qorxu-
dan əsas məsələ nədir?

-Dilimizin yad ünsürlərlə 
çirkləndirilməsi. İstər şifahi, istərsə də 
yazılı nitqimizdə yerli-yersiz əcnəbi 
dillərdən alınmış sözlərin işlədilməsi di-

Mən əruz vəznini bilmirəm, bu 
səbəbdən də qəzəl yazmağa cəsarət 
etmirəm. Baxmayaraq ki, rəhmətlik 
Əliağa Vahid yaxın dostum idi. Yazıçı-
lar İttifaqının katibi işlədiyim çağlarda 
tez-tez yanıma gələr, məsləhət alar, 
məşhur istirahət yerlərində dincəlmək 
üçün putyovka istəyərdi. Mən də fon-
da tapşırardım ki, ona pulsuz putyovka 
versinlər. Vahid zarafatı sevən adam 
idi, putyovkanı əlində tutub deyərdi ki, 
«Bu kağız parçasından nə çıxar? Mən 
nəynən gedim, necə gedim? Ürəyim 
dolu, cibim boşdur. Yaxşı dincəlmək 
üçün başqa “kağızlar” da lazımdır. Çı-
xart onnan da ver». Deyərdim: «Baş 
üstə, Vahid əmi». Zəng edərdim mü-
hasibata: «Vahid üçün yardım ayırın. 

Yazıb gətirin, qol çəkim». Bundan 
sonra o da yorğun çöhrəsinə zorla 
təbəssüm qondurub deyərdi ki, «Bax, 
bu başqa məsələ». 

…Ömrünün son çağlarında Vahidin 
yaşayışı çox ağır idi. Bəzən papirosu 
olmurdu. Yanıma gələn kimi soru-
şurdu: «Papirosunuz var?» Deyir-
dim: «Var». «Bir dənə ver». Mən bir 
dənəsini yox, bütün qutunu ona ba-
ğışlayırdım. Vahid «Kazpek» çəkirdi. 
Qutunu cibinə qoyub təşəkkürünü bil-
dirirdi. Düzdür, mən 68-ci ildən bəridir 
ki, çəkmirəm... O, dövrün əzablarını, 
ağrılarını unutmaq üçün içki də içirdi. 
Buna baxmayaraq çox məzəli insan 
idi. İti öləndə, cümə axşamı  3-4 dos-
tu onlara gəlir. Onlardan biri qapını 

Vahidin yeri boş qaldı…
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limizin gözəlliyini, incəliyini pozur. Dünya 
dillərindən bir neçəsinə yiyələnmək insan 
üçün müsbət və üstün keyfiyyətlərdəndir. 
Lakin insan birinci növbədə öz ana dilinin 
qrammatik qayda-qanunlarını mükəmməl 
bilməlidir. Dilimiz fikirlərimizi ifadə etmək 
üçün bütün imkanları özündə əks etdi-
rir. Bəs nə üçün danışarkən və yaxud 
yazarkən arada bir neçə sözü başqa dildə 
deməyi adət halına salırıq? Rusiya, Türkiyə 
və digər dünya ölkələrində doğma dilə qar-
şı bu cür haqsızlıq edilmir. Bəzi televiziya 
verilişlərinə, həmçinin qəzet və jurnalla-
ra öz mənfi rəyimi dəfələrlə bildirmişəm. 
Hər bir vətəndaş dilimizin saflığı, təmizliyi
və şəffaflığını qorumalı, vətənini dərin
məhəbbətlə sevməli, ona xidmət etməkdən 
boyun qaçırmamalı, ədalətli, namus-
lu, xeyirxah insan olmalı, nəcib əxlaqi 
keyfiyyətləri özündə cəmləşdirməyə çalış-
malıdır. O, azərbaycanlı olduğunu ancaq 
bununla sübut edə bilər. 

-Şair, bizə elə gəlirdi ki, siz həmişə 
əyilməz və başı uca olacaqsınız. Çünki 
yıxılmağa yeriniz yoxdur. Nə baş verib, 
yoxsa arxalanmağa çinar tapmırsınız? 
Azərbaycanın bütün çinarları quruyubmu?

-Həyat yoldaşım Gülarə xanımı 16 il-
dir ki, itirmişəm. O, dünyadan köçəndən 
mənə söykənməyə çinar göstərən yoxdur. 
Şerlərim də o səbəbdən yas qurub ağla-
yır. Kaş Göy-Gölün özüylə cahana yox, 
ONA bir də baxa biləydim… (Kövrəlir). 
Dünyada sevgidən böyük qüvvə yoxdur. 
Nə görürəmsə, mənə onu xatırladır. Ya-
zıram…, onsuz keçən günlərimi ona həsr 
etmək üçün yazıram. Axı, həmişə ilk oxu-
cum Gülarə xanım idi. Mən şerlərimin 
yeganə ilk oxucusundan ayrıldım. Dərdimi, 

qonaqların üzünə açan şairə sataşmaq 
istəyir, deyir: «Gəlmişik cümə axşamına, 
başın sağ olsun». Vahid  heç özünü sın-
dırıb-eləmir. «A kişi, kimdir?» - deyə so-
ruşan həyat yoldaşına üzünü tutub deyir: 
«İtin qohum-əqrəbasıdır»...

Vahid istirahət yerində çoxlu qəzəllər 
yazardı. Qayıdan kimi mənə baş çəkərdi, 
çıxıb bağdakı kürsüdə oturardıq. Yaşlı ada-
ma nə lazım idi?.. Ətrafda gəzib-dolaşan 
gözəl xanımlara gözü sataşan kimi Vahi-
din dili açılırdı.  «Bilirsən kurortda nə qədər 
gözəllə tanış olmuşam?.. Qəşəng-qəşəng 
qızlar böyür-başımdan əl çəkmirdilər. On-
lara «xanım, madam, madmazel» deyə 
müraciət edirdim. Şerə vurğun olan bəzi 
qızlar hətta yanaşıb məni öpürdülər, mən 
də onları. Eh, belə bəxtəvərlik bir də ha-
çan ələ düşəcək? Təki sağlıq olsun, gələn 
il bir də gedəcəyəm» - deyərdi... Amma 

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı 
Sara xanım dəli kimi olmuşdu. Ata-
sı xalqın düşməni deyildi, əksinə 
xeyriyyəçi idi. Sara xanım onun təmiz 
adını özünə qaytarmağa çalışırdı, 
dövlət  idarələrinin qapılarını döyür-
dü. Laqeydliyi gördü… gördü… axır-
da ağlını itirdi...  

Kərbəlada idik. Orada geniş 
istirahət otağı var, tavanından iki 
böyük çilçıraq asılıb. Yaşıl rəngli 
şüşədən olan bu çilçıraqlar üzüm 
salxımını xatırladır. İkinci mərtəbədə 
Quran müzeyi yerləşir. Füzuli aşa-
ğıda, birinci mərtəbədə dəfn olunub. 
Birinci dəfə gedəndə bələdçidən so-
ruşduq ki, bu çilçıraq hardandır? 
Cavab verə bilmədi. Kərbəlaya ikinci 
ziyarətimizdə bizi İraqın Dini işlər 
naziri müşayiət edirdi. Ondan so-
ruşdum: «Siz deyə bilərsinizmi, bu 
çilçıraq hardan alınıb?». O, dedi: 
«Hədiyyədir». Birdən gülümsəyərək 
qürurla dilləndi: «Sizin böyük mes-
senatınız Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
Kərbəla ziyarəti zamanı özü ilə gətirib. 
İtaliyada düzəltdiribmiş. Görürsünüz, 
əcnəbi ustaların hünərini, hələ də 
bərq vurur». Dilim dinc durmadı, de-
dim: «Bu çilçıraq ona görə belə nur 
saçır ki, şüşəsi, lampası İtaliyaya, işı-
ğı isə Azərbaycana məxsusdur»... 

Azərbaycan Demokratik Res-
publikası qurulanda Milli Məclisdə 
araya mübahisə düşüb, deyiblər 

ki, Bakıya su çəkilməlidir. İki yol 
var: biri Kürdən, digəri Şollardan 
gətirilə bilər. Murtuza Nağıyev bil-
dirib ki, «Kürdən gətirsək, 10 milyon 
ucuz başa gələr. Şollar suyu təmizdir, 
amma Bakıya gətirilməsi hamımıza 
baha oturacaq». Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev ayağa durub bir neçə kəlməsi 
ilə mübahisəyə son qoyub: «Xərci nə 
qədər olsa, mən ödəyəcəyəm, razıla-
şa bilmərəm ki, qadınlarımız Salyan 
suyu içib, ayağısürüşkən olsunlar». 
Bununla müzakirə kəsilib və Şollar 
suyunun Bakı əhalisinə çatdırılması 
barədə qərar çıxarılıb. Şollar suyu-
nun çəkilişi çox çətinliklərlə başa 
çatıb, kəmər dağlardan, daşlardan 
keçib, özü də qalın saxsı borularla. 
Şollar suyu indi də saflığı ilə seçilir.

Mərdəkanda Tağıyevin bağı var. 
Dəfn olunduğu yerin yanındadır. Kişi 
ömrünün son günlərini orada keçi-
rib. Şükürlər olsun ki, indi bu yurdda 
nəvəsi yaşayır.

Kişi İstanbulda iki böyük ev tikdi-
rib, indiyə kimi qalır, birində ofislər 
yerləşir, digəri isə mehmanxanadır. 
Müsəlmanlar üçün Sankt-Peterburq-
da gözəl bir məscid inşa etdirib. Le-
ninqradda oxuyanda minarələrə hey-
ranlıqla baxardım. İndiki tarix muzeyi 
də onun yadigar qoyduğu binalardan 
biridir... Eh, elə bir nəcib, səxavətli 
insana, böyük ürək sahibinə balaca 
bir büst qoyulub...

Kərbəlada Zeynalabdin Tağıyevin 
çilçıraqları hələ də işıq saçır
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sirrimi indi təkcə Allahla bölüşürəm. 
Mənə elə gəlir ki, sevgi də yer üzünü 
tərk edib həyat yoldaşımla o biri dün-
yaya getmişdir. Gənclərimizə insanı 
ucaldan Leyli-Məcnun eşqi arzulayı-
ram. Çoxları nəyinsə naminə bir-birinə 
yaxınlaşır, yeni ailənin təməli valideynin 
vəzifəsi, imtiyazı, pulu üzərində quru-
lur. Bu, məhəbbətin yalan tərəfidir, tərs 
üzüdür. Etiraf edək ki, gənclər dahi Ni-
zaminin kəşf etdiyi «dünyanı fırladan 
məhəbbət»i itiriblər. Sevənlər arasında 
inam və etibardan əsər-əlamət qalma-
yıb. Bu barədə düşüncələrimə iyul ayı-
nın 26-da bir şer həsr etmişəm:  

Allahım, lütf elə,
De, bu nə işdir?
Müqəddəs məhəbbət
Hara getmişdir?
Kim deyər Məcnun var, 
Yoxsa Leyli var…
Onlarla yox olub
İnam, etibar?..

-Nəbi müəllim, oxucular yaradıcı-
lığınızı həmişə izləyir və böyük ümidlə 
sizdən yeni əsərlər gözləyirlər?

-Bilirsiniz, mənim kimilərinin xəmiri 
şerlə yoğrulub. Nəfəsimiz kəsilənədək 
içimizdən gələnləri yazmalıyıq… Çox-
dandır ki, Abbasqulu ağa Bakıxano-
vun həyat və fəaliyyətini bədii dillə 
əks etdirmək arzusuyla yaşayıram. 
Əslində, geniş həcmli bir əsər yaratmaq 
niyyətindəyəm. Bakıxanovun yaradıcı-
lığını böyük həvəslə mütaliə edib araş-

dırmalar aparmışam. Epik-dramatik 
lövhələrlə zəngin olacaq poemanın süjet 
xətti artıq beynimdə hazırdır. A.Bakıxa-
novun qəbri ilə indiyə kimi maraqlanan 
olmayıb və bəlkə də ədibin uyuduğu yer 
itib-batıb. Jurnalınız vasitəsilə əlaqədar 
orqanların qarşısında məsələ qaldır-
sanız pis olmaz. Görkəmli Azərbaycan 
mütəfəkkirinin cənazəsini doğma yur-
duna gətirmək lazımdır. Müalicəyə 
gedirəm, səhhətim düzələn kimi 
dediklərimi gerçəkləşdirməyə çalışaca-
ğam.

-80 yaşınızı təbrik edirik, şair. İnşal-
lah, yubileyiniz keçirilər, bizim jurnal da 
öz sözünü deyər. 

-Mən yubiley həvəskarı deyiləm, 
sevmirəm, hətta rəsmi olaraq müvafiq 
orqanlara yazmışam ki, «xahiş edirəm, 
yubileydən məni azad edin». 60 illiyimdə 
şer də yazmışam («Mənim 60 yaşım») 
Yazıçılar İttifaqı yubileyimi keçirmək 
təklifini irəli sürmüşdü. Mən dedim ki, 
lazım deyil. Sözlərimə çoxlu mahnılar 
yazılıb, konsert nəzərdə tutulsa, uzun 
çəkəcək. Yaxşısı budur ki, uzun-uzadı 
çıxışlar olmasın, söhbətə 5-10 dəqiqə 
yer ayrılsın. Elə də oldu. Yubileyi Mirzə 
İbrahimov açdı. Sonra Rəsul Həmzətov 
çıxış edib mənə yapıncı bağışladı. Bir 
də Cavad Heyət ürək sözlərini dedi. İndi 
Yazıçılar İttifaqını, deyəsən, yubileylər 
maraqlandırmır... Mən ərizə yazıb İttifa-
qın üzvlüyündən çıxmışam. 

-Əsl sənət əbədi yaşayır və 
Azərbaycanda sözün qədrini bilənlər 
var.

-Əlbəttə, mən xalqımın böyük-
lüyü və sənətsevərliyi qarşısında 
həmişə baş əymişəm. Söhbət yaş-
lı nəslin yaradıcı nümayəndələrinin 
el tərəfindən unudulmasından yox, 
bəzi imtiyaz sahiblərinin Azərbaycan 
ədəbiyyatına və mədəniyyətinə diqqət 
yetirməmələrindən gedir. Bir həqiqəti 
söyləməsəm, haqsızlıq edərəm. 2002-
ci ildə əsərlərimin üçcildliyinin işıq üzü 
görməsində mərhum prezident Heydər 
Əliyevin böyük rolu olub. Hər bir cildə 
onun təklifinə əsasən adlar qoyulub. 
Belə ki, birinci cild üçün «Hər yaz çinar 
kimi göyərəcəyəm» misram başlıq se-
çilib, «Duman, gəl get bu dağlardan» 
misram ikinci, «Dövran amansızdır, ta-
rix qəhrəman» misram isə üçüncü cildin 
adı kimi götürülüb. İnanıram ki, Heydər 
Əliyevin dövlətçilikdə qoyduğu bir çox 
ənənələrlə yanaşı, sənət adamlarına 
xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşması da 
ənənə olaraq  yaşadılacaq. Səhhətim 
pisləşsə də, Allah özü mənə güc-qüvvət 
verir. Masamın üstündəki vərəqlər heç 
vaxt ağ qalmır. 

gələn ilə onun ömrü çatmadı… Dün-
yasını dəyişdi... 

Həmin gün respublikanın məsul 
rəhbərlərinin heç biri Bakıda yox idi. 
Böyük qəzəlxanı Fəxri Xiyabanda 
dəfn etmək üçün gərək yuxarının 
qərarı olaydı. Nə edə bilərdik? Çaşıb 
qalmışdıq. Rəhmətlik Seyfəddin Dağlı 
yanıma gəlib dedi: «Nəbi müəllim, fi-
kir eləmə. Fəxri Xiyabanın ən yaxşı 
yerində qəbir qazdırmışam. Kürsü də 
düzətdirmişəm, dostları, yaxınları çı-
xıb orda ürək sözlərini deyərlər». 

Camaat Yazıçılar İttifaqının bi-
nasında Vahidlə vidalaşaraq onun 
cənazəsini çiyinlərinə götürüb yerə 
qoymadan, birbaşa Fəxri Xiyabana 
apardılar. Şairi qərarsız-zadsız orada 
dəfn etdik... Rəhbərlər gələndə dedilər 
ki, yaxşı etmisiniz. 

Vahidin abidəsinin açılışını təşkil 
etdim, ilk sözü söylədim, lenti də 
mən kəsdim. Çox adam toplaşmış-
dı, həyəcanlı olsam da, yığıncağı 
axıradək apardım... Abidə çox gözəl 
idi. Onu rəhmətlik Arif Mansur öz pulu 
ilə düzəltmişdi. Sonra 2-3 nəfər yığı-
şıb birlikdə şairin evinə getdik, gülləri, 
çiçəkləri xanımına verdik.

Vahidin birinci həyat yoldaşı rus idi. 
Zəng vurub ona deyərdi «Nura, kak 
maya sobaka tam? Ne bespokoysa, 
ya seyças pridu». O qadın rəhmətə 
gedəndən sonra bir azərbaycanlı ilə 
evlənmişdi, ondan bir oğlu dünyaya 
gəlmişdi. Maşallah, böyük oğlandır. 
Adı Ramizdir. O, da şer yazır. Qəşəng 
satirik qələmi var. Amma Vahid deyil... 

PORTRETLƏR

XƏMSƏ  •  OKTYABR 2004



25

«Peyğəmbər» poemam əzabla yazıl-
mış bir əsərdir. Mən  nə o dövrü yaşama-
mışdım, nə də baş verən proseslərlə ya-
xından tanışlığım vardı. Hər şey İlahinin 
özündən gəldi. Əslində həmin əsəri mən 
yaratmamışam, onu mənə pıçıldayıblar, 
mən sadəcə katiblik edib  yazı yaddaşına 
köçürmüşəm. 

 Mən bir dəfə o dünyaya gedib 
gəlmişəm. 1980-ci ildə həkimlər üzərimdə 
əməliyyat aparıblar. Həmin vaxt iynə vur-
muşdular, yeri şişmişdi. Sabahı gün ha-
lım pisləşdi. Rəhmətlik dostum Yəhya 
Məmmədov zəng etdi cərrah, professor 
Bəybala Abbasova. O, xəstəxanada yanı-
ma gəldi, baxıb dedi ki, «Qorxulu bir şey 
yoxdur. Qalxaq yuxarı, sarğını dəyişək». 
«Nə olar, qalxaq deyirsən, qalxaq da». 
Sarğı otağına girdik, gördüm ki, içəridə 
tibb bacısının əlində yekə bir iynə var. 
Soruşdum: «Məgər sarğını dəyişəndə də 
narkoz vururlar?..»

Bir də baxıram ki, Bəybala müəllim 
də əməliyyat paltarı geyinib. Dedim: 
«Nə səbəbə tələm-tələsik dava paltarı-
nı əyninə keçirmisən, xeyir ola? Yoxsa 
məni yarmaq istəyirsən?» «Yox… yox..., 
görürsən, əlimdə heç nə yoxdur» dedi. 
Nə isə, məni uzanmağa məcbur etdilər. 
Amma qoymadım iynə vurmağa. Cərrah 
işə başladı. Birdən bir ağrı qopdu. Gör-
düm ki, Bəybala müəllimin üzünə qan 
sıçrayıb. Demə, 3 iynənin yeri şişibmiş. 
Həkim onların arasını yarıb ki, dərman 
tökəndə üçünə də axsın. Əməliyyat 
qurtardı. Cərrah dedi: «Taçankanı bura 
gətirin». Dedim: «Taçankanı neynirsən, 

«Peyğəmbər»in taleyi
özüm ayaqla gedəcəyəm»… 

Ömründə sistemdən faydalanmamış-
dım. Palataya çatan kimi sistem qoydur-
dum. Bir-iki dəqiqədən sonra ayaqlarım 
buzladı. Soyuq yavaş-yavaş bədənimə 
keçdi, ordan da başıma vurdu. Tibb ba-
cısını çağırdılar. Dedi: «Dərmanı səhv 
salmışam». Bərk hirsləndim, sistemi çı-
xardıb yerə atdım. Sonra huşumu itirdim. 
Bir də gözümü açanda baxdım ki, uşaq-
lar ağlaşır. Halım yenə pisləşdi. Gözü-
mü yumanda qaranlıqdan işığa çıxdım. 
Gördüm ki, ayağımın altından həzin bir 
çay axır. Ətrafda al-əlvan çiçəkli yaşıl 
bir çəmən, başımın üstündə də zirvəsi 
ağappaq qarlı, uca bir dağ var… Ruhum 
canımdan çıxıb tamamilə başqa məkana 
getmişdi. Yatağımda ancaq quru cismim 
qalmışdı. Hələ də doğmalarımın ağlaş-
ma səsi qulağıma çox uzaqdan gəlirdi. 
Önümdəki  mənzərəyə tamaşa etdikcə 
düşünürdüm ki, «Görən, arvad-uşağa nə 
olub, niyə yas qurublar?». 

Sonra elə bildim ki, bir əsr keçdi. An-
caq 3 dəqiqə huşsuz yatmışdım. Beyin 
isə 7 dəqiqəyə  dağılır. Birdən-birə hansı 
qüvvəsə məni silkələyib ayıltdı, ruhum 
öz yerinə qayıtdı. Yatağımda oturdum. 
Həkim sevincindən qanad açıb uçmaq 
istəyirdi: «Allah, nə yaxşı etdin, təzədən 
kişini həyata qaytardın». Bəybala müəllim 
dedi: «Şairi narahat etməyin, indi ona 
yatmaq lazımdır». Demə, mən 10 gün 
idi yatmırdım. «Koma»dan sonra düz bir 
gün yatdım. O biri gün axşam saat 6-da 
oyandım. Rəsmi ilahiyyat kitablarında de-
yilir ki, əgər insan klinik ölüm keçirirsə, o 
dünyanı gedib görürsə, o, ilahidən aldığı 
xüsusi bir tapşırıqla geri dönür. Onda bil-
mirdim ki, mənə nə tapşırıq verilib. Çün-
ki orada heç kəs yox idi. Bu hadisənin 
üstündən bir il keçdi, yavaş-yavaş başla-
dım Həzrəti Məhəmməd haqqında ma-
teriallar toplamağa. Daha doğrusu, o 
vaxta qədər mən «Qurani-Kərim» 
haqqında heç nə bilmirdim. Biz 
İrana getdik, Qum şəhərində 
hamımıza Quran bağış-
ladılar. Onlardan xa-
hiş etdim ki, mənə, 
mümkünsə, türk 

dilində Quran versinlər, oxuyub başa 
düşüm. Türkiyədən də çoxlu kitablar tap-
dım, onlarda peyğəmbərin həyatından, 
çəkdiyi əzablardan, din uğrunda apardığı 
döyüşlərdən bəhs olunurdu. Yazı prosesi 
çox asan keçdi. Lakin hələ sovet dövrü 
idi. Heç bir yerdə əsəri çap etmirdilər. 
Nəhayət, 1992-ci ildə poemanı bitirdim. 

Şahin Səfəroğlunun redaksiyasına 
gəlib dedim ki, belə bir əsər yazmışam, 
əgər səni qane edirsə, götür, jurnalınız-
da çap etdir. O, razılaşdı və dedi: «Bu 
sayımızdan başlayıb hissə-hissə nəşr 
edərik”. «Peyğəmbər» İranda, Türkiyədə 
(Ankarada, İstanbulda, Ərzurumda) 
dəfələrlə işıq üzü görüb. Ərzurumda bir 
Daş mədrəsə yayınları redaksiyası var. 
Orada poemamı uşaqlar üçün dərslik 
kimi çap ediblər. İslam partiyası kitabı 
50-100 min tirajla buraxıb, toylarda və 
yaslarda insanlara paylatdırıb. 

Türkiyədə “Peyğəmbər” əsərinə görə 
mənə 10 min dollar mükafat vermək 
qərarı çıxarıldı. Getdim ora, dedim ki, 
«Çox sağ olun mükafat üçün». Son-
ra bir vərəq istədim. Dedilər: «Nəyinə 
gərəkdir?». Dedim: «Ərizə yazacağam». 
Təəccüblənib soruşdular: «Ərizə nədir?» 
Dedim: «Xahişnamə». Dedilər: «Anla-
dıq, əfəndim, diləkçə… diləkçə». Kağız 
verdilər, yazdım ki, «Mənə çatacaq mü-
kafatı PKK terrorundan zərər çəkmişlərə 
paylamağınızı rica edirəm». Onlar dedilər 
ki, «Yox, bu sizin haqqınızdır». Razılaş-
madım. İranda, Cənubi Azərbaycanda 
da məni mükafatlandırmaq istədilər. An-
caq «Peyğəmbər»ə görə heç bir qurum-
dan bir qəpik də almadım...
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Vətən dağları

Barlı vətən dağları, 

Narlı vətən dağları!..

Olun mənim kəfənim, 

Qarlı vətən dağları.

Şirin-duzlu vətənim, 

Qarlı, buzlu vətənim…

Sönməsin ay-gunəşin, 

Ay ulduzlu vətənim!

Qarabağ
Bu toz-torpaq nədir? 

Kimdilər atıcılar?

Yurd bizimdir, 
Dil bizimdir. 
Oba bizim, 
El bizimdir. 
Nə istəyirlər bunlar? 

Laçın bizim, bağ bizimdir, 

Ha! Bu Qarabağ bizimdir, 

Nə istəyirlər bunlar?

Nisgillər
Qızıl torpaq - qızıllı dağ… 

Yaşıl yarpaq.
Yaşıllı bağ. 
Dəniz sakit, gəmi düm ağ,

Nə çox nisgil ki, var məndə. 

***
Gecə aylı, işıq günlər,

Sazın çala aşıq günlər.

Dəniz, mən, yar, qayıq… günlər 

Nə çox nisgil ki, var məndə. 

***
Büşqu, mişar yox olsunlar,

Ağaclıqlar çox olsunlar. 

Ac qarınlar tox olsunlar,

Nə çox nisgil ki, var məndə. 

***
Söyüd, kölgə, barış, istək,

Qara qansız, təmiz ürək,

Alov, təndir, fətir, çörək… 

Nə çox nisgil ki, var məndə.

Hörmətli müəllim Ramazan Qafarlı!

“Xəmsə” jurnalının yola düsüb yeriməyi mübarək olsun!.. Yolunuz, istəkləriniz, dilimiz və... daim yaşıl qalsın. Mən heç 

zaman özümü bacarıqlı şair bilməmişəm, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri və cənabınız kimi İnsanların öyrəncisi olmuşam. 

1970-ci ildə yay fəslində Guney Azərbaycanda yerləşən Dizəc kəndində dünyaya göz açdım. Bir gün əlimdən yapışıb 

dedilər: «Gedirik!..»
9-10 yasım var idi ki, məni Azərbaycandan ayırdılar. Lakin cismim ayrilsa da, ürəyim ayrılmadı. Vətəndə dilimiz yasaq 

olunmuşdu, kimsə türkcə danışsaydı, iki qiran verməli idi. Pəhləvi rejimi çalışırdı ki, Azərbaycanı butun sahədə dalda saxlasın. 

Azərbaycanlıları cəlayi-vətən etmək bu işlərin biri idi. 

Bu səbəbdən qürbət həyatım başlandı və mən bir qəfəsdəki quş kimi özümü burdan ora, ordan bura çaldım. Suallar yaxamı 

buraxmırdı. Hanı vətən!.. Hanı yaşıl vətən? Hanı ellər? Hanı çaylardakı göz yaşı kimi duru sular? Və hanı... Beləcə, mən də 

oldum Əhməd Hanı!
Amma ürəyim oradaydı, qürbətin ağacları vətən ağacları, yad ölkənin adamları vətən adamları... olmadılar mənə. Doğru-

su, özümü aldada bilmədim. 

Ilk şer müəllimim Anam olmuş, onun danışdıqları şerlərdən öyrənirdim. O, Azərbaycanın əsl ismətli qadınlarından biri 

idi. Rəhmətlik Anam deyərdi: «Ah… Vətən… Vətən...» Sonra ah çəkib sözünə davam edərdi: «Yox, deyəsən, mən qürbətdə 

öləcəyəm!..» İşə baxın, bir gün Anamla Atam vətənə sarı yola duşdülər!  Beş gündən sonra - Alov!..

Bəli, buyurun! Anam 2000-ci ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz yumdu və məni bu dəhşətli dünyada yalqız qoydu. Can verən 

saatda mən haray çəkdim: «Ay baxır, mən baxıram, gözləri baxmır nənəmin...» Dağlardan, bağlardan, çaylardan sorurdum: 

«Anam hanı, Vətən?..» 
Bağlar, çaylar, ellər və yurdlar... Aman, göz yaşının əlindən…

Hörmətli Ramazan QAFARLI, təəssüflər olsun ki, mən və mənim kimi qürbətdə yaşayanlar dilimizin çox sözlərini unutmuşuq.

Bu, acı deyilmi? 
Şerlərimi olduğu kimi jurnallarınızda çap edə bilərsiniz. Onlarda imla yalnışları varsa, lütfən düzəldin.

Azərbaycan folklorunun laylalarını unutmayın, tövsiyə edin, gəlinlərimiz beşik başında həmişə körpələrə oxusunlar. Mənim 

də əlimdən yapışın, yurdumda yerimək istəyirəm. 
Dilimiz varlığımızdır! Sağ olun. Sevəniniz: Əhməd Hanı

Qürbətdən 
məktub

QONAQ
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İndi sonuncu 
dublu çəkəcəklər, 

o, axırıncı mahnını 
oxuyub evə gedəcək ki, 

duş qəbul etsin və lazımi 
qədər çox yatsın. Fonoqramı 

birləşdirmədən əvvəl rejissor as-
sistenti xəbərdarlıq etdi: «Rac, bax ha, 

səsin batmasın!...» Kapur onun cavabında 
yalnız güldü: səsi onu heç vaxt pis vəziyyətdə 
qoymaz! Hətta qocalıb əldən düşəndə belə 
o, indi olduğu kimi, oxuyacaq: «Mən – kai-
nat ulduzu, mən avarayam…»

…Rac əlini tərdən islanmış üzündə 
gəzdirdi və oksigen maskasını bir tərəfə 
tulladı. O, artıq gecə də, gündüz də bu 
lənətə gəlmiş cihaz vasitəsilə nəfəs alır-
dı, amma onun vəziyyəti getdikcə daha 
da pisləşirdi. Kapur dərindən nəfəs al-
mağa çalışdı və öskürdü. Onu aylar-

la bu təmiz oksigenlə saxladıqları üçün 
indi başı hərlənirdi və onu həmişə yuxu 
basırdı. Kapur yenidən nəfəs aldı. Onun 
boğazını elə bil məngənə ilə sıxdılar. Bu 
hal həmişə növbəti astma tutması zamanı 
baş verirdi. Qəribədir ki, o, oxumağa başla-
yanda təngnəfəslik keçirdi… Tamamilə sa-
kit, dodaqlarını sıxmadan; Tutulma keçirdi 
və bir anda ona elə gəlirdi ki, dodaqlarını 
bir-birinə sıxsa belə musiqi onun boğa-
zından öz-özünə süzülüb gələcək. Lakin 
bununla belə Rac xırıldamağa başladı və 
uzun müddət öskürməkdən boğazını arıt-
laya bilmədi. Onun üçün öz ağır xəstəliyini 
dərk etməkdən alçaldıcı, dözülməz başqa 
bir şey yox idi. Rac fikirləşəndə ki, xəstəlik 

deyəsən onun axırına çıxıb, ümidsizlik 
içərisində çığırmaqdan özünü güclə 
saxlayırdı. Amma o, təslim olmağa alış-

mamışdı. Çünki o, kişi idi. Və həmişə baş verən 
bütün fəlakətlərə, çətinliklərə sinə gərirdi…

İndi ona elə gəlirdi ki, bütün bunlar nə vaxt-
sa baş vermişdi. Həmin vaxt o tamamilə başqa 
bir adam idi. Ruhdan düşməyən, həmişə özünə 
inamlı olan Rac Kapuru indi yalnız çarpayının 
baş tərəfindəki stolun uzərində olan şəkillər xa-
tırladırdı. Gülümsəyən yaraşıqlı oğlana baxan 
heç kəs təsəvvür edə bilməzdi ki, bu adam indi 
sahilə atılmış balıq kimi ağzı ilə hava udmağa 
çalışaraq əzablar içərisində qıvrılır. Rac yəqin 
ki, bu lənətə gəlmiş təngnəfəslik tutmalarının 
öhdəsindən gələrdi. Xalqın sevimlisi və okea-
nın hər iki tərəfində milyonlarla insanın kumirinə 
çevrilən Rac Kapur qüdrətli, məğlubedilməz idi. 
Necə ola bilər ki, bütün həyatı həblərdən və me-
tal balondan asılı olan, dərisi quruyub qırış-qırış 
olmuş bu qoca ona bənzəməsin.

Kumir, xalqın sevimlisi… Kapur qımışdı. 
Son on ildə onu küçədə görən heç kim 

başını da qaldırıb ardınca baxmayıb. Heç kəs  
güclə yeriyən bu qocanın simasında dahi Racı 
tanımayıb.

Kumirlər daim gənc qalmalıdırlar, sanki on-
lar illərə, xəstəliklərə və qocalığa tabe deyillər və 
əbədi yaşamaq iqtidarındadırlar.

…Uşaqlığını belə xatırlayır: onların evində 
bütün söhbətlər yalnız kino və teatr barəsində 
olardı. Racın atası, Prithvirac Kapur tanınmış 
kinoaktyor və özü yaratdığı «Prithvi – tietrs» 
teatrının baş rejissoru idi. Rac atasına pərəstiş 
edirdi, ümumiyyətlə onu sevməmək olardımı! 
Güclü, yaraşıqlı, özünə inamlı – əsl kişi məhz 
belə olmalıdır.

Bu oğlanın altı yaşı olanda atası ilk dəfə 
olaraq onu teatra apardı və qarşısına belə bir 
şərt qoydu: Rac siçan kimi sakitcə oturmalıdır. 
Stulun bir küncündə əyləşən uşaq nəfəsini içinə 
çəkərək səhnədə baş verənləri izləyirdi. 

Kapur Bombeyin 40 dərəcə hərarətli havasında 
çəkiliş meydançasının mərkəzində dayanmış-
dı. Bu həmin gün idi ki, onun ağlına «Avara-
»nı çəkmək ideyası gəlmişdi. Bununla belə, bu 

nəhayətsiz günlər (o, günün iyirmi üç saat qırx 
üç dəqiqə əlli saniyəsini studiyada keçirirdi – Rac 

dəqiqliyi sevirdi) nə vaxtsa bitməli idi.

AVARANIN
Probodh Purno Kumar
Tərcümə: Səkinə Qaybalı

SINIQ QƏLBİ
KORİFEYLƏR
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AVARANIN

Yuxarıdan - haradansa dekorasiyadan ağır alüminium 
dayaq qopub düşəndə və onun qulağının dibindən vıyıltı ilə 
keçəndə, o heç tərpənmədi…

Atası oğlunun salamat qalması üçün Tanrıya çox dua 
etdi. Sözün həqiqi mənasında, oğluna şahlara layiq hədiyyə 
edərək ona axşam tamaşasında səhnəyə çıxmağa icazə 
verdi. Düzdür, Raca nə üçünsə qız paltarı geyindirmiş, əlinə 
böyük bir gəlincik vermişdilər. Baxmayaraq ki, atası Raca çı-
xışdan sonra səhnə arxasına qayıtmağı dəfələrlə tapşırmışdı, 
uşaq səhnəyə çıxanda, onun dediklərini büsbütün unutdu. 
Salon tamaşaçı ilə dolu idi, hamı ona baxırdı!... Rac qaçmaq 
istədi, amma gəldiyi yolu itirdi və bu axmaq gəlinciyi arxasın-
ca darta-darta, hönkür-hönkür ağlayaraq səhnədə vurnuxma-
ğa başladı.

Qorxusu hələ də keçməyən Rac atasının kabinetində bir 
qrafin suyun hamısını içdi, amma yenə də heç cür sakitləşə 
bilmədi. Elə oradaca qərara aldı. Heç vaxt aktyor olmayacaq! 

Yaxşı olar ki, o, bağban olsun: güllərlə qurdalanmaq həmişə 
Raca böyük zövq verirdi. Səhər açılar-açılmaz yuxudan oya-
nıb birinci bağa qaçırdı. Bir dəfə anasına hədiyyə etmək üçün 
bağın bütün çiçəklərini qırıb topladı. Nəticədə sarı, qırmızı, 
ağ, mavi çiçəklər olan ağlasığmaz ölçüdə bir gül dəstəsi alın-
dı… Gül dəstəsini qoymaq üçün bu böyük evdə o, lazımi gül 
qabı tapa bilmədi. Başqa çıxış yolu görməyən Rac anası-
nın yanına qaçdı və onun yataq otağını bütünlüklə çiçəklərə 
qərq etdi – çarpayının, xalçanın, güzgünün qarşısındakı ba-
laca stolun üzərinə qızılgüllər, payızgülü, süsən, zanbaqlar 
səpilmişdi. Sonralar xanım Kapur həmin anda oyanarkən 
qorxduğunu xatırlayaraq gülürdü. Ona elə gəlimişdi ki, ölüb 
və öz dəfnində iştirak edir…

Rac Kapur 24 yaşında olarkən «Kapur filmz»in əsasını 
qoymuşdu. Atası oğlanlarından ən bacarıqlı Racı hesab edir-
di (Şammi və Şaşi valideynlərinin pullarını kazinoda sağa-
sola xərcləyən bivec tənbəllər idilər) və hər vəchlə çalışırdı 
ki, Rac onun məşğul olduğu işi davam etdirsin. Oğlu kollecdə 
təhsilini bitirən kimi Prithvirac Kapur onu öz teatrında rəssam-
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tərtibatçı, eyni zamanda «Bombey filmz» stu-
diyasına rejissor assistenti təyin etdi. 

Doğrusu, studiya Racın daha çox xoşuna 
gəlirdi, nəinki atasının teatrı. O, yeni həyata 
atılmışdı və başını tamam itirmişdi.

…Artıq iki həftə idi ki, «Avara»nın çəkiliş-
ləri başlamışdı. Kapur qəzəbindən coşur-
du – buna bax, bu qadın filmi necə çəkmək 
barədə ona göstərişlər verməyə necə cürət  
edir! Onun filmi! «Bura bax, ya biz bir yerdə 
işləyəcəyik, ya da mən çıxıb gedirəm». –
Nərgiz süd içə-içə onun yanında dayanmış, 
heç nə olmamış kimi gülümsəyirdi. Kapur 
yana-yana ona baxdı: ağılsız gəlincik, özü-
nü hind kinosunun şahzadəsi hesab edir! Bir 
dəfə o , biləndə ki, studiyada təzə yağlı süd 
yoxdur, birlikdə işləməkdən imtina etmişdi. 
Bu gün isə artıq o, Raca məsləhət verir: Rac, 
səhnədə xeyli işıq var… Rac, sən inandırıcı 
oynamırsan, sən heç avaraya oxşamırsan… 
Rac, mətni bir az düzəldim, nə olar, burada 
həqiqətə uyğun sözlər yoxdur…

Kapur bağırmamaq üçün özünü güclə 
saxlayırdı. Doğrusu, çaşıb qalmışdı: ilk 
dəfə idi ki, aktrisaya, özü də çox gözəl bir 
qadına (artıq yalan deyildi ki, bu ilan hətta 
hər hansı bir müqəddəs məxluqun da ağlını 
başından ala bilərdi) rast gəlmişdi. Nərgiz 
ona əhəmiyyət vermirdi, hətta bütün çəkiliş 
qrupunun gözü qarşısında onu qıcıqlandır-
mağa cəsarət edirdi!...

Başqa kimsə olsaydı Rac oradaca 
onu qovardı, amma Nərgizlə bu nömrə 
keçməzdi. Prodüsserlər və rejissorlar onu 
yeni filmlərə çəkmək uğrunda bir-birləri ilə vu-
ruşurdular. Rac  onunla özünün ilk filmi olan 
«Alov» filminin çəkilişlərində tanış olmuşdu, 
hətta ona elə gəlmişdi ki, onlar yaxşı yola 
gedəcəklər. Amma… ekranda ehtiraslı roman 
qəhrəmanları olan bu iki şəxs, real həyatda 
bir-birlərinə çətinliklə dözürdülər.

Racın əhvalı eləydi ki, az qalırdı vurub 
özünü öldürsün. O, artıq yüzüncü dəfəydi 
ki, «Avara»nı çəkməyə başladığı üçün 
təəssüflənirdi. Öz filmini çəkməyi düşünərək
o, çox lovğalıq etmişdi və heç bir şeyi düz-
gün fikirləşməmişdi: yalnız çəkilişin yarısı-
na Kapur hesabladığından iki dəfə artıq pul 
xərclənmişdir. Rac şübhə etmirdi ki, film böyük 
maliyyə uğuru gətirəcək, amma nədənsə onun 
kömək üçün müraciət etdiyi prodüsserlərdən 
heç biri onun bu inamına ortaq olmamışdı. 
Heç kim ilk dəfə film çəkməyə cürət edən ca-
van rejissora pul verməyə cəsarət etmirdi.

Rac bütün günü öz kabinetinə qapa-
nıb qalırdı və xərcləri ixtisara salmaq üçün 
yollar axtarırdı. Hətta o, bütün çəkiliş qru-
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punun məvacibini saxlasa, minimum 
dubllar çəksə, bütün varidatını bu 
layihəyə qoysa belə, yenə də kifayət 
etmirdi…

Kabinetin qapısı döyüldü, Kapur 
özü də istəmədən qapını açmağa get-
di. Bu katibə nə qanmazdır, axı o xahiş 
etmişdi ki, onun yanına heç kəsi burax-
masınlar! Rac qapını taybatay açdı və 
yerində donub qaldı - Nərgiz astanada 
dayanmışdı… Öz-özünə deyindi: bircə 
bu çatmırdı! Yəqin ki, öz qonorarını 
tələb etməyə gəlib…

-Bura bax, mən bilirəm ki, sənə pul 
lazımdır… mən bir az qənaət edib yığ-
mışam.

Rac qulaqlarına inanmadı:
-Sən mənə pul vermək istəyirsən?..
-Niyə də olmasın.
-Bu sənin nəyinə lazımdır?
-Mən yaxşı gəlir əldə etmək 

istəyirəm.
Kapur qaqqıldayıb güldü: Bəs belə!
-Əgər heç nə alınmasa, onda 

necə?

-Alınar. Əsası odur ki, mənə inana-
san. 

Rac başını buladı: həmişəki kimi, 
özündənrazı! Amma Rac onu elə buna 
görə sevirdi.

Nərgiz səhv etməmişdi: «Avara» afi-
şada görünən kimi elə ilk aydaca rekord 
vurdu. Deyəsən,  gənc qız parlaq akt-
yorluq qabiliyyəti ilə yanaşı fenomenal 
hissetmə qabiliyyətinə də malik idi. Artıq 
həmin vaxtdan etibarən Nərgiz onunla 
bərabər bütün yeni ssenariləri oxuyur-
du, əgər o «yox» deyirdisə, Rac heç vaxt 
onunla mübahisə etmirdi. «Cənab 420», 
«Qaranlıqdan istifadə edərək» və bir 
çox başqa filmlərin çəkildiyi və onların 
birgə işlədikləri yeddi ili Rac həyatının 
ən xoşbəxt çağları adlandırırdı. Yox, yeri 
gəldikcə, onlar əvvəlki kimi dalaşırdılar, 
itlə-pişik kimi yola gedirdilər, səsləri 
xırıldayana qədər mübahisə edirdilər. 
Lakin bununla belə, onların arasında 
möhkəm bağlılıq vardı. Hər dəfə Nərgiz 
kamera qarşısında ona: «Mən səni 

həyatımdan da çox sevirəm..» deyəndə 
Racın içində nə isə titrəyirdi. O, istəyirdi 
ki, bu həyatda da belə olsun, çünki onun 
hissləri ssenaridə olduğundan daha 
güclü idi. Həqiqətdə Nərgiz onun üçün 
əlçatmaz olaraq qalırdı. 

Nərgiz studiyadan getməyi qərara 
alanda («Bizim duetimiz tamaşaçını 
artıq bezdirib, fasilə etməyin vaxtı-
dır»..), Rac onu saxlamağa heç çalış-
madı; əgər bu qadın fikrinə nəsə qo-
yubsa, heç kim onu fikrindən dönməyə 
məcbur edə bilməz! Vidalaşarkən Rac 
yalnız bir şeyi unutmamağı ondan 
xahiş etdi: Bu studiya təkcə onun 
yox, həm də Nərgizindir (Kapur mu-
siqi alətində çalarkən və Nərgiz də 
onun başı üzərinə əyilərkən çəkilmiş 
rəsmləri «Kapur filmz»in əbədi emb-
lemi olaraq qalacaqdır). O, istədiyi 
vaxt qayıda bilər, Rac həmişə onu 
gözləyəcəkdir. Çünki o həmişəlik Ra-
cın Şahzadəsi olaraq qalacaqdır.

Kapur qoca şabalıd ağacının altında 
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həsirin üstündə oturdu. O, bütün bağı pijamada 
gəzmişdi və artıq titrəyirdi. Amma evə getmək 
istəmirdi. Onu öz yatağında tapmasalar, evdə 
əsl qiyamət qopacaq!.. Rac gülümsədi. Əslində, 
o, yalnız indi, zəifləyib əldən düşən anda evin
və ailənin nə demək olduğunu başa düşürdü. 
Indi onun həyatı dörd divar arasında keçirdi. 
Əgər həmişə onun yanında olan həyat yolda-
şının qayğısı olmasaydı, indi o tamamilə məhv 
olmuşdu. Lənətə gəlmiş xəstəlik onu tamam 
əldən salanda, o, heysiz çarpayıda uzananda, 
hətta tərpənməyə belə taqəti qalmayanda həyat 
yoldaşı xəstə baxıcısından imtina edərək ona 
ləyən gətirirdi, qaşıqla yemək verirdi, əl-üzünü 
yuyurdu, saçını darayırdı, köynəklərini dəyişirdi. 
O, yatıb bir daha oyanmamaqçün bütöv dərman 
şüşəsini içəndə, məhz Krişna bunu hiss etmiş, 
vaxtında onun yanına qaçaraq həkimləri çağıra 
bilmişdi.

 «Kapur filmz» yarandığı gündən Rac həm 
onun direktoru, həm aparıcı aktyoru, həm rejis-
soru, həm inzibatçısı, həm də təsərrüfat müdiri 
idi… O, hər işdə əvəzsizdi, damın təmirindən 
tutmuş filmin montajınadək hər işlə məşğul 
olurdu. Onun hər bir günü dəqiqəsinədək bölün-
müşdü. Racın kino ilə məşğul olmağa başladığı 
50-ci illərdə bu istehsal birliyi elə gəlir gətirirdi 
ki, o, bir dəqiqəni belə itirmək istəmirdi. Onun 
iş günü səhər saat beşdən başlayırdı (İki gün 

yatmadığı vaxtlar olurdu). Bir boşqab herkules 
sıyığı, qatıqla kəsmik, meyvə və tünd kəmşirin 
çay. O, səhər saat 7-də öz ofisinə gəlir, həmin 
anda da işə başlayırdı. Günün birinci yarısında 
Rac bir qayda olaraq, bankirlərlə və mədəniyyət 
nazirliyindən olan məmurlarla görüşürdü (bu 
görüş hər dəfə onun azı yarım saatını alırdı 
- Rac əmin idi ki, əgər bu müddətdə o, öz fil-
mi üçün yeni məbləğdə pul buraxılmasına nail 
ola bilməmişsə və yaxud lazımı sərəncam al-
mamışdısa sonrakı danışıq boş vaxt itkisindən 
başqa bir şey deyil).

O, studiyaya qayıtdı və həmin anda da  
çəkiliş meydançasına çıxdı. Həmkarları onun iş 
qabiliyyətinə heyrandı; heç kim görməmişdi ki, 
Rac mətni yarımçıq desin, ümumiyyətlə Kapur 
öz rolunu həmişə əzbərdən bilirdi. Baxmaya-
raq ki, o heç vaxt nə rəqslə, nə də musiqi ilə 
professional olaraq məşğul olmamışdı, gözəl 
rəqs edir, oxuyurdu və demək olar ki, bütün 
musiqi alətlərində çalırdı. Racdan soruşanda 
ki, onun müvəffəqiyyətinin sirri nədədir, yalnız 
gülümsəyirdi: kinonu çox sevirəm!

…Rac qərara almışdı ki, əgər o, əvvəllər 
çəkdiyi ssenarilərə qətiyyən bənzəməyən yeni 
ssenarilər tapmasa, təqaüdə gedəcək və öz se-
vimli nərgizlərini becərməklə məşğul olacaq. 

…Bağda gəzinti onu tamam əldən saldı. 
Kapur otağa qayıtdı və yorğana bərk-bərk 

KORİFEYLƏR

XƏMSƏ  •  OKTYABR 2004



33

bürünərək çarpayıya uzandı... 
Bir dəfə qəribə yuxu gördü. Yuxuda 

mişarın səsini aydın eşidirdi. Bu metal 
alətin cırıltısı qulağını deşirdi. O, özünü 
sirk meydançasındakı stolun üzərində 
uzanmış halda gördü. İki kloun böyük 
cidd-cəhdlə onun sinəsini mişarlayırdı-
lar. Bir an da keçdi və onun daxilindən 
qırmızı bir kisə qopub düşdü, yavaş-

yavaş böyüyərək sirkin qübbəsinədək 
qalxdı. Bu, onun ürəyi idi. …Rac qeyri-
ixtiyari olaraq bu mənzərədən həzz alır-
dı: onun ürəyi havada elə yaxşı süzür-
dü ki! Birdən güllə səsinə bənzəyən bir 
şaqqıltı eşitdi, hardansa yüksəklikdən 
üfürülmüş balaca bir şar onun ayağı al-
tına düşdü.

Rac inildədi və yuxudan ayıldı. Bu 

səhnə onun yeni filmi üçün yaxşı bir 
başlanğıc olsa, necə olar! Süjet üçün 
heç də pis əsas deyil…

«Mən klounam» beş saat davam 
edən üç seriyalı dastan hind kinosu 
tarixində ən uzunsürən film oldu. Ka-
pura xəbərdarlıq etmişdilər ki, o, ek-
randa tərsinə dönüb qayıtsa belə heç 
bir tamaşaçı bu qədər vaxt ərzində ki-



İNSANLAR VƏ TALELƏR

34

noteatrda oturub qalmayacaq... 
Əlbəttə, film biabırçılıqla qarşılandı... 
Kinoteatrın boş zalında oturan Rac viski şüşəsini içib 

qurtarmışdı. O, mexanikdən eyni bir epizodu çevirməyi azı 
min dəfə xahiş etmişdi: meydançadan gedən kloun-Rac 
zalda əyləşən tamaşaçılara müraciət edir: «Mənim ürəyim 
sizdə deyil ki?....» Raca elə gəlirdi ki, o, həqiqətən ürəyini 
itirib: onun içində yeri heç nə ilə doldurula bilməyən iri, 
açıq bir boşluq yaranmışdı. Onu çox gözəl aktyor və iste-
dadlı rejissor hesab edirdilər, amma əslində o, bunların 
heç biri deyildi. Əgər belə olmasaydı, onda onun filmi belə 
müvəffəqiyyətsizliyə uğramazdı.

O, öz kabinetinə qapanırdı və günlərlə durmadan içirdi. 
Ağrı, sıxıntı və məyusluq onu elə bir tələyə salmışdı ki, bura-
dan o heç vaxt çıxa bilməzdi. Bir dəfə səhər vanna otağına 
güclə gəlib çıxan Rac divardakı güzgüdə öz əksini görəndə 
az qala qışqıracaqdı: sınıq şüşə ilə kəsilmiş və sıyrıntılar 
olan şişkin üz, donuq, solğun baxışlar, pırtlaşıq saçlar. Və 
bu qorxunc adam o idi. Rac buz kimi suyun altında çox dur-
du. O, öz oğlanlarına öyrətdiyi şüarı unutmuşdu: kişi, başına 
nə iş gəlirsə, gəlsin, kişi olaraq qalmalıdır. İstənilən hər bir 
şəraitdə, hətta dünya dağılsa və onu yenidən qurmaq lazım 

gəlsə belə. Amma bədbəxtlik nədə idi: bu quruculuğa başla-
maq üçün indi onun özünün qüvvəsi çatmırdı.

...Kapur bir-birinin ardınca iki film çəkdi: «Bobbi» və 
«Qanqa, sənin suların bulanıqdır». Həmin filmlər böyük kas-
sa gəliri əldə etdi və ona tamaşaçılar qarşısında bəraət qa-
zandırdı. Deyəsən, «Kapur filmz»in işləri yenidən zirvəyə qal-
xırdı və Rac bundan razı qalmalı idi. Lakin bütün baş verənlər 
ona təsir etmirdi. Kapurun səhhəti kəskin şəkildə pisləşmişdi: 
öskürürdü və hətta bir neçə pillə çıxanda belə tövşüyürdü. O, 
oksigen maskası və inhalyasiya olmadan rahat ola bilmirdi. 
Astmanın müalicəsi üçün dərmanlardan daha etibarlı baş-
qa bir şey tanımayan həkimlər ona az işləməyi və daha çox 
istirahət etməyi məsləhət görürdülər.

Şəhər bağındakı adamlar köhnə, dağılmış kinokamera-
sı olan bu qəribə qocanı tez- tez görməyə artıq alışmışdılar 
və ona xüsusi diqqət yetirmirdilər. Bu qəribə adam hər nə 
görürdüsə çəkirdi: gölməçədəki ördəyi, qucağında balaca 
qızcığaz tutmuş qadını, öpüşən sevgililəri, qumdan iri qala 
quran balaca oğlan uşaqlarını. Qoca gülümsəyirdi. Yəqin 
ki, çox razı qalmışdı. Onu əhatə edən bu adamların heç 
birinin ağlına da gəlmirdi ki, bu yaşlı kinosevər – məşhur 
Rac Kapurdur…

…Rac fikirləşdi ki, çoxdandır köhnə kamerasını əlinə al-
mayıb. Eybi yoxdur, o, hələ sağalacaq və onda boş keçən bu 
anların yerini artıqlaması ilə dolduracaq. Bağa çıxa bilmişdisə,  
orada bir neçə saat maskasız gəzişmişdisə, deməli, işlər o 
qədər də pis deyildi. Rac gözlərini yumdu, dərindən nəfəs 
aldı və birdən hiss etdi ki, onun sinəsindən nə isə qopub 
düşdü. O, çox sürətlə yüksəklərə qalxan qırmızı hava şarını 
gördü. Bu, onun ürəyi idi… Bir azdan  o, çox uzaqlarda idi və 
orada – parlaq üfüqün arxasında gözdən itdi.

1988-ci ildə Rac Kapur altmış dörd 
yaşında həyatla əbədi vidalaşdı. 
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İnsan sevməyi bacardığı andan özü-
nü dərk edib, barbarlığın daşını ataraq 
mədəniyyətin təməlini qoyub. O, başqa 
canlılardan seçildiyini, kamilliyini, aqil-
liyini ilk olaraq eşq atəşinə tutulmasıyla 
anlayıb. Sevgiylə onun ilk nəğməsi dilə 
gəlib, Qobustan qaval daşında ilk musiqi 
ritmləri çalınıb, ilk rəqs doğulub. Ürəyində 
məhəbbət toxumları səpilməsəydi, bəşər 
oğlu nə bir alət düzəldə bilərdi, nə də silah. 
Ovunun uğuru, əkin-biçininin bərəkəti də 
sevgisindən alınıb. 

İnsan eşqsiz daş mağaralardan çı-
xıb yaşayış məskənləri, şəhərlər salmağa 
özündə qüdrət tapmazdı, təbiətin dilbər 
guşələrində daimi ocaqlar qalamazdı, soy-
laşmaz, nəsilləşməz, millətləşməz, xalq-
laşmazdı. Onu qurub-yaratmağa, torpağın 
üstündə möcüzələr göstərməyə məhəbbət 
vadar edib. 

İnsan sevgidən güc aldığından 
xeyirləşib, dünyadakı sonsuz şərlərə qalib 
gəlib, fəlakətlərdən qorunub. Onun dininin, 
məsləkinin, ibadətinin, inamının, sevinci-
nin, kədərinin, arzularının da əsasında sev-
gi duyğusu durub. Hörmət-izzət, nəciblik, 
hünər də məhəbbətlə qazanılıb. 

Ulu əcdad eşqə düşməsəydi, əllərini 
yerdən üzüb ayağa qalxmazdı, başını 
göydəki Allaha doğru həmişə dik tutmazdı. 
Platon yazırdı: «...Mənə elə gəlir ki, insan-
lar məhəbbətin həqiqi gücünü tamamilə 
dərk etmirlər, əgər dərk etsəydilər, ona bö-
yük məbədlər və səcdəgahlar ucaldar, çoxlu 
qurbanlar kəsərdilər. Lakin bunlara uyğun 
şeylər yerinə yetirilməmişdir, halbuki ilk 
növbədə bunu etmək lazım idi».
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Məcnun qızılgül qoymağa
yarayan büllur vaza olduğu
halda, Nizami onun içərisində
palıd ağacı əkmişdir...

Ərəblər insan eşqinin ancaq Allaha 
ünvanlandığını irəli sürməklə Məcnunu 
dinsizlikdə günahlandırırdılar. Eşq 
atəşinə tutulmaqla bəşər oğlunun haq-
qa tapındığını isə çox-çox sonralar 
dünya məhz Nizaminin dastanlarından 
öyrənmişdir. Məcnunun mübarizəsinin 
qığılcımları ürəklərdə ancaq Nizami 
qələmiylə alova çevrilmişdir. Gəncəli 
şair yer üzünə ilk məhəbbət ovqatı 
gətirmiş, epik şeri aşiqliyin içərisindən 
keçirib müqəddəsləşdirməklə insanlığı 
qəflət yuxusundan oyatmışdır.

«Məcnun qızılgül qoymağa yarayan 
büllur vaza olduğu halda, Nizami onun 
içərisində palıd ağacı əkmişdir» deyən 
dahi alman filosofu Göte, deyəsən, yanı-
lıb. Axı, Nizaminin Məcnunu büllur vaza 
olmaq naminə dünyaya ayaq basma-
mışdır. Və o, susuz səhrada qızılgülləri 
özü üçün yetişdirməmişdi ki, büllur va-
zaya dönüb içərisində yerləşdirsin. Ni-
zami Məcnunu qızılgülə məxsus büllur 
vaza kimi düşünüb içində palıd ağacı 
da əkməmişdir. Ona görə ki, Məcnun 
palıd kimi möhkəm olsa da, sevgisiylə 
cəmiyyətdən kənarda başbaşa qalmaq 
istəmirdi. O, insanlardan bir müddət 
uzaq düşüb heyvanlar aləmində rahatlıq 
tapsa da, eşqin Allah tərəfindən ancaq 
bəşər oğluna ərməğan edildiyini soy-
daşlarına çatdırmaq missiyasını boy-
nuna götürdüyünü anlayırdı. Məcnun 
Leyliyə cəmiyyətdən, insanlardan, in-
sani duyğulardan kənarda (ora büllur 
vazaya oxşasa belə), ya da atasının 
var-dövləti və Nofəlin qılıncı hesabına 
qovuşmağa can atsaydı, günaha ba-
tardı. Qeys ona görə məcnunlaşmışdı 
ki, eşqə ürəklərdə əbədi yer arayırdı. 
O, büllur vazaya oxşar aləm arzusuna 
düşməmişdi. Və uca, nəhəng palıdı 
da kiçik, dar məkana – büllur vazaya 
yerləşdirmək niyyətindən çox uzaqday-
dı. Əksinə, dünyanı hərəkətə gətirən 
qüvvənin – məhəbbətin insanları saf-
laşdırıb haqq yoluna qaytarmasına 
çalışırdı.

Çoxları Məcnunda bəşəri eşqdən 
çox ilahi məhəbbətin təcəlli etdiyindən 
bəhs açırlar. Böyük Füzuli də öz dövrü-
nün Məcnununu ilahi aləmin sakini kimi 
göstərir. Lakin ilahi aləmdə məcnunluğa 
ehtiyac qalmır. Çünki bu dünyanın 
məcnunları o dünyanın mələkləridirlər. 
Oraya hamı eşqlə vəsiqə qazanır. 

İlahi aləmdə əksinə, eşqə tutulma-
yanlar məcnundurlar (divanədirlər). 
Bu səbəbdən də məhəbbəti dərk 
etməyənlər üçün ilahi aləmin qapısı 
bağlıdır. Deməli, Qeys ancaq insanlar 
arasında, gerçək həyatda Məcnundur. 
O, özü və Leylisi üçün deyil, məhz 
sevgini inkar edən insanların ürəyini 

isitmək naminə üsyan qaldırmışdır.
Cəmiyyətin üzvləri İslamı 

məcnunluğa, məcnunluğu İslama qarşı 
qoymaqla öz insanlıqlarını danmış və 
Allahın onları yer üzünə sevgi duyğu-
suyla birgə yolladığını unutmuşdular.

Şair elə bir mühitdə yaşamışdır ki, 
mənsəb sahibləri, istər türk, istərsə 
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də qeyri-türk olsun, fikirlərini yazı yaddaşına təkcə ərəb 
və fars «bəzəyi» ilə köçürməyə üstünlük verir, «özgə na-
xışının dəbdən düşməməsinə» münbit şərait yaradırdılar. 
Dünyanın türkün bayrağı altında xumarlanmasına baxma-
yaraq, hələ Dədə Qorqudun dediyi bəy ərənlər at belində 
döyüşlərdə ad-san qazanmaqda, soyu da, sözü də elə 
yəhər üstə yürüşdəcə dinləyib yovşanlı çöllərdə, kol-koslu 
düzlərdə qılınc oynatmaqdaydılar. Elə bilirdilər ki, zaman 
həmişə onların xeyrinə işləyəcək və ozanların yaratdığı 
şifahi «Oğuznamə»lərlə tarixi həqiqətləri nəsildən-nəslə 
ötürmək mümkündür. Onların ana laylasını dini və baş-
qa mənəvi dəyərlər, prinsiplər hesabına əcnəbilərin daha 
əvvəlki çağlarda Quranla, bəzi yerlərdə isə silahla gətirdiyi 
normalara güzəştə getmələri bir tərəfdən tanrıçılıqdan, 
bir olan Yaradıcıya (Allaha) hədsiz inamdan, onun adı ilə 
əlaqələndirilən amillərə sədaqətdən irəli gəlirdisə, digər 
tərəfdən özlərinin incəsənət və söz sənəti ənənəsinin 
özünəməxsusluğundan doğurdu. Daha dəqiq desək, 
türklərə xas söz incilərinin Şərqin digər xalqlarının yarat-
dıqlarından köklü şəkildə fərqlənməsi və ümumiyyətlə, 
mədəniyyətə güclü meyl göstərmələri, başqalarının mənəvi 
dəyərlərinə, adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmaları ilə 
şərtlənirdi. 

Türk mənşəli sultanlar iran, ərəb, hind, çin, monqol 
taxt-tacına sahib durub müxtəlif ölkələri idarə edərkən, 
ilk növbədə, Yaxın, Orta və Uzaq Şərqin müsəlmanları 
tərəfindən qəbul edilmiş qaydalara hörmətlə yanaşır, ta-
rixi ənənəni birdən-birə dəyişməyə can atmırdılar, öz 
böyüklüklərini onda göstərirdilər ki, özləri kimi qədim xalq-
ların əsrlərin sınağından çıxan elm, sənət və dövlətçilikdə, 
xüsusilə diplomatik əlaqələrdə qazandıqları uğurların 
üstündən xətt çəkib öz ata-baba adətlərini zorla yeritmirdilər. 
Bu, o demək deyildi ki, türkün sadalanan məsələlərdə al-
ternativ tədbirlərə əl atmağa imkanı çatmırdı. Əksinə, bəzi 
məqamlarda onların təcrübəsində min illəri qabaqlayan 
hakimiyyət strukturlarının, ailə, əxlaq normalarının, diplo-
matik münasibət formalarının mövcudluğu heyrət doğurur-
du. 

Qərb və Şərq turanlını, sakı, hunu, oğuzu, səlcuqu 
«Əhriman» sifətində göstərəndə Nizami türkün dünyanı 
məhəbbətlə idarə etdiyindən, taxt-tacının ədalət üzərində 
qurulduğundan, üz ağlığından, bakirəliyindən danışırdı. 
Nizami az qala dünyanın bütün qatlarında, yer üzünün 
hər qarışında türk görür, kimləri yaxşı sifətlərlə göstərmək 
istəyirdisə, onu türklə müqayisə edir, hətta bəşərin ulu 
əcdadı Adəmdən bəhs açanda onun da türklüyünə zəmanət 
verirdi. R.Əliyevin sözləri ilə desək, «Nizami poeziyasın-
da türk ağlıq, gözəllik, döyüş şöhrəti və qorxmazlıq rəmzi 
idi».

Dünya eşqdirsə, Domrulun 
dəliliyi məcnunluqdur 

Məhəbbətin mənşəyindən danışanlar ilk əvvəl belə 
bir sorğuya cavab axtarmışlar: ulu əcdad onu barbarlığın 
içərisindən keçirib gətirmişdir, yoxsa bünövrəsi mədəniyyətlə 
qoyulmuşdur? Çoxları belə hesab edirlər ki, eşq duyğusu 
məkr, nifrət, paxıllıq,  dostluq hisslərinin yaranmasından 
sonra meydana gəlmişdir və bu hissin ilk qığılcımları ana-
övlad münasibətində özünü büruzə vermişdir. Çoxsaylı ya-

zılı mənbələrə, o cümlədən Nizaminin «Leyli və Məcnun» 
poemasına əsasən yalnız bir cəhətə haqq qazandırmaq olar 
ki, orta əsrlərin başlanğıcında İslam Ərəbistanında, doğru-
dan da, cəmiyyət məhəbbətin nə olduğunu anlamırdı. Lakin 
«Kitabi-Dədə Qorqud» oğuznaməsinin eramızdan əvvəlki 
çağlarda yaranan «Duxa qoca oğlu Dəli Domrul» boyunda 
F.Engelsin «Orta əsrlərədək fərdi cinsi məhəbbətdən söhbət 
açmaq həqiqətə uyğun deyil» mülahizəsinin tamamilə 
əksinin şahidi oluruq. Qədim türk yazılı abidəsində ilkin 
ailə münasibətlərinin məhəbbət üzərində qurulub möhkəm 
sütunlar əmələ gətirdiyinin geniş təsviri verilir. Tanrının 
işinə qarışıb «ölüm mələyi» (sonrakı variantlarda Əzrayıl 
şəklinə düşmüşdür) ilə qarşı-qarşıya gələn Dəli Domrul 
günahının bağışlanması üçün öz canı əvəzinə başqa can 
ödəmək məcburiyyətində qalır. Boyda ata-ananın övladına, 
eləcə də əksinə, övladın ata-anasına sevgisinin sönüklüyü 
göstərir ki, hadisələr türkün «atalar kultu»ndan daha əvvəlki 
dövrə aiddir. Çünki Dəli Domrulun valideynləri övladlarının 
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ölümü ilə razılaşır, dünyanın ləzzətini 
alıb son mənzilin astanasına çatsalar 
da, oğlanlarının yaşaması üçün quru 
canlarından keçmirlər. Öz növbəsində 
övlad da doğma ata-anasına laqeydlik 
nümayiş etdirir – öz şirin canına görə 
hər ikisinin ölümünə razılaşır. Lakin 
ər-arvad münasibətinə gələndə eyni 
motivli yunan dramından («Alkestra») 
fərqlənən başqa mənzərəylə rastla-
şırıq. Dəli Domrulun əli hər şeydən 
üzüləndən sonra ömür-gün yoldaşıyla 
vidalaşmaq, halallaşmaq üçün Tanrı-
dan möhlət istəyir. Ərlə arvadın dialo-
qundan aydınlaşır ki, gənc ailə sevgi 
əsasında formalaşmışdır və xüsusilə 
qadın tərəf üçün ərinin yoxluğundan 
sonra başqasıyla bir yastığa baş qoy-
maq ölümə bərabərdir. Belə ki, Dəli 
Domrulun: «Gözün kimi sevərsə, Sən 
ana varğıl! İki oğlancığı öksüz qoma-
ğıl!» - təklifini qadın ürək yanğısı və 
ciddi etirazla qarşılayır, onunla birlikdə 
ölməyi digər kişi ilə öpüşməkdən, cinsi 
əlaqəyə girməkdən üstün tutaraq bildi-
rir:

«...Bir yastıqda baş
                   qoyub əmişdigim,
Qarşu yatan qara tağları
Səndən sonra mən neylərəm?
Yaylar olsam, mənim gorum olsun!
Souq-souq sularun içər olsam,
Mənim qanım olsun!..»

Göründüyü kimi, Azərbaycan 
türklərində ailənin təməli əski çağ-
lardan sevgi əsasında qoyulmuşdur. 
Deməli, Məcnunun müsəlman Şərqini 
VII yüzillikdən üzü bəri təlatümə gətirən 
«eşq üsyanı» (onu ərəb şairi kimi 
qəbul etsək)  Nizaminin həmvətənləri 
tərəfindən neçə min il əvvəl Dəli Dom-
rulla meydana atılıb bəhrəsini vermiş-
dir.

Eposda Domrulun dəliliyinin 
mənbəyi birbaşa qadına məhəbbətə 
bağlanmasa da, el arasında Məcnunun 
analoqu olan adı (Dəli Domrul) qa-
zanması qəribə təsadüfdür. Onun 
körpü başındakı «ərköyünlüyü» - 
gəlib-gedəndən pul alması da vaxtsız 
dünyasını dəyişən gəncin müdafiəsinə 
qalxarkən kölgədə qalır. O, Tanrının 
özünə qarşı çıxmaqla eşq dəlisi funk-
siyasını yerinə yetirir. Azərbaycan 
türkcəsində dəliliyin bir mənası da 
igidlik, ərənlikdir. Domrul düşmən qo-
şununu dəf etməmişdi, əksinə, gücü-

nü «həyat eşqi» uğrunda döyüşə sərf 
edəndə hiylə toruna salınıb Əzrayıla 
yenilmişdir. Onun əsl ərənliyi və igidliyi 
məhz bu zaman meydana çıxmışdır. 

Arxası yerə qoyulandan sonra 
yenidən ayağa qalxmasına yardım 
edən qüvvə – qadını ilə arasında 
olan böyük sevgi məgər dəliliyinin – 
məcnunluğunun nişanəsi deyildimi? 

Kökü ərəb dilindən gələn 
«məcnunluq» dəliliyin analoqu olsa 
da, əfsanələrin yardımı və Nizami-
nin qələmiylə tamamilə əks anlamda 
işlənib ülviliyi, insana vurğunluğu, saf-
lığı, sədaqəti, vəfanı, «məhəbbətin 
bakirəliyi»ni bildirmişdir. 

Beləliklə, iki aşiqdən (Domru-

lun və Məcnunun) birinin dəliliyi in-
sanı ölümsüzləşdirmək, ikincisinin 
məcnunluğu isə məhəbbətin toxumunu 
ürəklərə səpib cücərtmək olmuşdur. 
Lakin hər ikisinin qələbəsinə qarşılıqlı 
sevgi təminat vermişdir. Dəli Domrul 
eşqin nə olduğunu, hansı gücə malikli-
yini can alanlara başa salmış, Məcnun 
isə eşqin əbədiliyini, Vahid Yaradıcının 
özündən gəldiyini, yer üzündə heç bir 
qüvvənin ona təsir etmək iqtidarında 
olmadığını göylərə yox, yerdəki in-
sanlara öz həyatını qurban verməklə 
əyani şəkildə göstərə bilmişdir. 
Deməli, Nizaminin irəli sürdüyü kimi, 
«Dünya eşqdir»sə, Domrulun dəliliyi 
Məcnunluqdur.
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Hörmətli baş redaktor R.Qafarlı.
Yeni nəşrə başlayan «Xəmsə» jurnalı məni sevindirdi. Bu jurnal 
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu yeni dərgiyə istək bir də onun 
adına vurğunluğumdan yaranır. Bu ad mənə qədimilik andırır, ta-
rixilik xatırladır. Həm də elə Nizamilik xatırladır.

«Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar,
Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxarar.
Lakin öyrənməyi ar bilən bir kəs,
Dünyada mərifət qazana bilməz».

Bilirəm bu adla nəşr olunan dərgi öyrənməyi də, öyrətməyi də, in-
şallah, ar bilməyəcək. 
Üzümü sənə tuturam, yeni «Xəmsə»! Adınla yaşa! Sənə Nizami 
Gəncəvi «Xəmsə»si qədər ömür arzu edirəm. Dilin «Xəmsə»nin 
dili qədər şirin, kamalın «Xəmsə»nin müəllifi qədər  dərin olsun! 
«Xəmsə» hekayətləri kimi hikmətli hekayətlər yaz. Dərin hörmət və 
məhəbbətlə     

Sizin Bəhmən Vətənoğlu.
26.08.2004

Dədə Bəhmənin xeyir-duası

Sənin ahın da xoş, amanın da xoş,
Dağla sinəmizi, dağla, Kərəmi.
Ziyadxan oğlunun nakam eşqinə
Yaman ağlayırsan, ağla, Kərəmi,
Dağla sinəmizi, dağla, Kərəmi.

Bu dağlarda gurla belə, çax belə,
Qəlbimizə süzül belə, ax belə.
Fəryadınla yandır belə, yax belə,
O gedən karvanı saxla, Kərəmi!
Dağla sinəmizi, dağla, Kərəmi!

Qaytar bir anlığa keçən zamana,
Apar fikrimizi dağa, arana.
Lələli, Kərəmli düşək borana,
Bağla gədikləri, bağla, Kərəmi,
Dağla sinəmizi, dağla, Kərəmi!

Canandan ayrılıb, can əsli getdi,
Yan, ay yazıq Kərəm, yan, Əsli getdi,
Köçdü Qara Məlik, xan Əsli getdi,
Bağla yaramızı, bağla, Kərəmi, 
Dağla sinəmizi, dağla, Kərəmi.

Şer də səndədi, qələm də səndə,
Nəşə də səndədi, ələm də səndə.
Əsli də səndədi, Kərəm də səndə,
Çağla, çağla, çağla , çağla, Kərəmi,
Dağla sinəmizi, dağla, Kərəmi!

Mən bir qulam, zaman quldar,
Alır məni, satır məni.
Mən qayığam, həyat dalğa,
Atır məni, tutur məni.

İnsaf hanı, mürvət hanı,
Vicdan hanı, qeyrət hanı,
Bu dövranın gəda xanı
Nadanlara qatır məni.

Mən Bəhmənəm, tutmur xalım,
Əyir məndən taleh zalım.
Ana dünya, qadan alım,
Bir layla çal, yatır məni.

KƏRƏMİ 

SATIR MƏNİ

DƏDƏ 
BƏHMƏNIN
ŞER 
DƏFTƏRINDƏN  

POEZİYA  ÇƏLƏNGİ

Jurnal çapa göndərilən ərəfədə Gəncədən ağır 
xəbər gəldi: «Böyük el şairi Bəhmən Vətənoğlu dün-
yasını dəyişib»... Bir həftə əvvəl onunla söhbətimiz 
olmuşdu, səbirsizliklə «Xəmsə»nin doğulacağı günü 
gözləyirdi, narahat idi, bizi tələsdirirdi, ürəyinə nəsə 
dammışdı, «Bəlkə, «Xəmsə»ni görmədim...» - deyir-
di... 

Allah istəkli bəndələrini həmişə vaxtından qa-
baq aparır. Şair bu dünyanı «Nə yaman aldat-
dın, Bəhməni?..» - sorğusuyla baş-başa buraxıb 
əbədiyyətə qovuşdu. Və tövsiyyələrini – vəsiyyətini 
yazıb redaksiyamıza göndərdi. Onun qələmindən çı-
xan son sətirləri gələn sayımızda oxuya biləcəksiniz. 

Ruhun şad olsun, Dədə Bəhmən!..
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Nə yaman aldatdın
            Bəhməni, dünya...

SAVAYI
Mən heç nədən qorxmuram,
İsmətimdən savayı.
Mənə heç nə lazım deyil,
Qismətimdən savayı.

Yolunda peşkeşim candı,
Unutmaram mən bu andı.
Nəyim var, dosta qurbandı
Qeyrətimdən savayı.

Mən Vətənoğlu Bəhmənəm,
Bir od tutub yandı sinəm,
Heç kəs məni qoymur dinəm,
Cürətimdən savayı.

DÜNYA

Atamı, anamı aldın əlimdən,
Axırda qoydunmu tək məni, dünya?
Yerdən yerə vura-vura sınadın,
Çəkdin imtahana, çək məni, dünya.

Elə körpəlikdən qəsdimə girdin,
Əziyyət camında əzab içirdin,
Xəlbirin gözündən yaxşı keçirdin,
Xəlbirdən ələyə tök məni, dünya.

Şeş verib, beş verib mənim də nərdim,
Vaxt olub qarşımda diz çöküb dərdim, 
Sənin tufanına çox sinə gərdim,
İndi əssə yıxar meh məni dünya.

Hər saat söz olub düzülmək olmur,
Bal tək ürəklərə süzülmək olmur,
Elə şirinsən ki, üzülmək olmur,
Bəlkə bir də bitdim, ək məni, dünya.

Səbrin tükənəndə səbri itirdin,
Verdiyin qərarı, əmri itirdin,
Günü günə satdın, ömrü itirdin,
Nə yaman aldatdın Bəhməni, dünya.

DÜZƏLƏ DÜNYA
Bəzən əl eyləyir, bəzən göz vurur,
Bənzəyir bir nazlı gözələ dünya.
Gah görürsən çiçək kimi açılıb,
Gah görürsən dönüb xəzələ dünya.

Qaynamır kiminin asdığı tava,
Dağılır kiminin qurduğu yuva.
Gedir, çala-çala hərə bir hava,
Gündə düdük verir yüz ələ dünya.

Yaxşını yaxşıya yar eyləmədi,
Bircə yol utanıb ar eyləmədi.
Fatehlər qılıncı kar eyləmədi,
İnanma, şerlə düzələ dünya. 

DÜNYANIN
Ariflər, alimlər mat qaldı getdi,
İşi müəmmadı, sirdi dünyanın.
Yaşatmaz heç kəsi öz yaşı qədər,
Kişi kimi, sözü birdi dünyanın.

Olsa bu dünyada hara yaxşıdı,
Dəyməsin köksünə yara, yaxşıdı.
Demə, bura pisdi, ora yaxşıdı,
Hər qarış torpağı pirdi dünyanın.

Qüdrətdən hopubdu sirr zərrəsinə,
Yüz yol qurban olum bir zərrəsinə,
Qiymət qoymaq olmaz hər zərrəsinə,
Adi daşları da dürdü dünyanın.

A Bəhmən, ömrünün bil qiymətini,
Dost eylə özünə mərdi, mətini.
Bir dəfə gəlibsən gör ləzzətini,
Sənəmi qalıbdı dərdi dünyanın.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!
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Bəli, Leylilik də, Məcnunluq da - 
bizim milli atributlarımızdandır. 

Hicran, ayrılıq və eşq haqqında söylənən 
bu ulu dastan mənşəcə ərəb təfəkkürünün 
məhsulu olsa da, Nizami qələminin qüdrəti 
ilə bakirəlik,  sədaqət və sənət statusu al-
mış, Füzuli ruhundan kecməklə türkcələşib 
ilahi zirvəyə qaldırılmış, Üzeirbəy rüba-
bında muğamlarımızın mayası ilə yoğru-
laraq Azərbaycanın mədəniyyət rəmzinə 
çevrilmişdir. Yüz yaşına çox az qalmış 
Azərbaycan operasının tarixi də elə bu ad-
larla başlayır. Təkcə Azərbaycanınmı? Yox, 

”Leyli və Məcnun” bütün Yaxın Şərq opera 
sənəti «tərcümeyi-halının» ilk qaranquşu, 
birinci incisi, əbədi əzəl mübtədasıdır. Ana 
laylası qədər doğma musiqisi, ata nəsihəti 
qədər müdrik kəlamları, bülbül cəh-cəhləri, 
şəlalə çağlayışları olan bu səhnə əsərinin 
baş rollarının ifaçılığı da müğənnilərimiz 
üçün hər zaman şan-şöhrət məqamı kimi 
qiymətləndirilib. Çünki bu bənzərsiz 
məhəbbət cütlüyünün özü qoşa məhək daşı 
rolundadır. Bu obrazların ifaçıları siyahı-
sına düşmək - rejissor, münsif-müdiriyyət 
rəylərindən əlavə - həm də bir Tanrı və 
tale qismətidir. Neçə vaxtdır bu qisməti 
Nəzakət Teymurova yaşayıb yaradır. Özü  
də kimlərdən - necə sənət korifeylərindən 
sonra! Bu məsələnin məsumiyyət nidasını, 
emosional heyrətini Nəzakət xanımın özü 
daha maraqlı ifadə edir: 

«Hər dəfə səhnəyə çıxanda məni əsl 
Leylidən çox, ifaçı Leylilərin - Gülxar xa-
nımın, Rübabə xanımın, Zeynəb xanımın 
sənətkarlıq xofları bürüyür…»

Leyli 
- bakirəlik, saflıq, sədaqət və sənət
  meyarlarımızdan biridir

SƏHNƏ
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Leylimiz olandan bəri nə kimi hisslər, 
yeniliklər yaşayırsınız? «Nəzakətliyinizə» 
«xələl» gəlməyib ki? 

- «Leyliniz olandan bəri»… Belə xitabları az 
eşitməmişəm: «Mənim Leylim», «Bizim Leylimiz» 
və s. Amma bunu jurnalistlərdən eşitmək daha xoş-
dur. Bir salon dolusu alqış qədər yapışdı mənə bu 
söz. Çox sağ olun. Məncə, bu, həm də sualınıza ca-
vabdır… 

Bəs Sizi Leyliliyə gətirən yollar hardan baş-
layır?

- Bu yol muğam beşiyi Qarabağdan, Ağdamdan 
başlayır, A.Zeynallı məktəbindən, Ü.Hacıbəyov adı-
na Musiqi Akademiyasından keçir, təkrarsız avaz və 
təsir-təkanlar xanı - professor Arif Babayev korpu-
sundan adlayır, adına «məşqlər» deyilən eniş-yoxuş-
ları var bu yolun. Şahsənəm («Aşıq Qərib»), Gülba-
har («Gəlin qayası»), üç xanəndə qız («Koroğlu», 
«Natəvan», «Vaqif») kimi obrazlarla yetkinləşə-
yetkinləşə gəlib çatır Leyliyə… 

Bu ekslüziv müsahibəmizin sonunda bilirsi-
niz sizə nə arzulamaq fikrindəyəm? 

-Yəqin ki, möhkəm can sağlığı, uzun ömür, sənət 
uğurları…  

Və həm də ilk və böyük «Leyli və Məcnun» 
operamızın 100 illik yubiley tamaşasının 
Leylisi olmağınızı! 

-İstəyinizə görə çox sağ olun. Nə qalıb ki?.. Vur 
- tut, 3 il, 3 ay. 

Deyəsən sizi xəyal apardı? 

-Heç… Fikrimə gəldi ki, kaş o yubiley Leylisini 
sənət Məcnunumuz Üzeirbəyin Şuşasında, «Cıdır 
düzü»ndə oyanaydım… 

İnşallah!.. 
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Sevda 
Ələkbərzadə:

Qonağımız musiqi aləminə qədəm 
basdığı andan həmişə yenilik axtarı-
şında olan, muğamlarımızın ruhu-
nu müasir estradada özünəməxsus 
şəkildə yaşadan, məlahətli səsi ilə 
ürəkləri riqqətə gətirən, gənc olma-
sına baxmayaraq sənətdə öz sö-
zünü deyən Sevda Ələkbərzadədir.  
O, oxuduğu hər yeni mahnı ilə mu-
siqi mədəniyyətimizi yüksəklərə 
qaldırır. Sevda xanımın şöhrətinin 
sərhədlərimizdən çox-çox uzaq-
larda yayılmasının sirri nədədir? 
Azərbaycan xalqının ağrı-acılarını iç 
dünyasından keçirib nəğmələrində 
təzahür etdirməkdə... 

Gəlin, lap keçmişə qayıdaq. Uşaqlığı-
nızı necə xatırlayırsınız? 

-Evin ən kiçik övladı olmuşam. Eləcə 
də ailənin ən şıltağı idim, xüsusilə anam 
tərəfindən əzizlənirdim. Uşaqlığım xoş keç-
sin deyə, valideynlərim əllərindən gələni 
əsirgəməyiblər. Tez-tez maraqlı adamlar bizə 
qonaq gələrdi. Ad günü, ziyafət mərasimləri 
şer məclisini xatırladardı...

Nəşəli, dinamik görünüşünüz var. 
Bu halınız genetikdir, yoxsa yalnız 
səhnədə beləsiniz?

-Genetik sayıla bilər. Səhnədəki və 
həyatdakı Sevda demək olar ki, eynidir. 
Hərdən deyirlər ki, səhnədə bir az başqa 
cür olmaq lazımdır. Əgər daxilimdə yox-
dursa, mən rola girə  bilmərəm. Görünüşüm 
başdan-ayağa özümü əks etdirir. Vücudum-
da başqa cizgilər cızılsa Sevda yox, başqa 
birisi olaram.
Müğənni olmasaydınız, məşhurlaşar-

dınızmı?
-Deyə bilmərəm. Bir zamanlar 

jurnalistliyə də güclü meylim var idi. Lakin 
seçdiyim peşə mütləq incəsənətlə bağlı olar-
dı. (Fikirləşir) Bəlkə də yazıçı olardım…

Sizi nələr güldürür?
-Hərdən həyatda gözlənilməz anlar olur. 

O qədər təəccüblənirsən ki, acı gülüş do-
ğur… adi halda, gülməli məqamlar, məni 
güldürəcək hallar baş verəndə gülürəm. Yu-
mor hissim kifayət qədərdir.

Başqa ölkədən iş təklifi alsaydınız, 
nə cavab verərdiniz? Vətən Sevda  
Ələkbərzadə üçün nə deməkdir?

-Atam patriot insan idi. Mən balaca 
olanda evdə həmişə saz musiqisini, muğa-
mı dinləyirdik. Eşitdiyim ifalar, sözün açığı, 
mənə çatmırdı. Lakin insan yaşa dolduqca 
onun düşüncə tərzi də dəyişir və get-gedə 
musiqiləri nə dərəcədə sevdiyini anlayır… 
Hər bir normal insan vətənini sevməlidir, 
təbii ki, mən də yurduma bağlıyam, 
Azərbaycanı heç bir ölkəyə dəyişmərəm. 

Ən yaxın dostlarınız müğənnilər ara-
sındadır, yoxsa…?

-Müğənnilərlə yaxşı münasibətdəyəm. 
Lakin onların arasında ürək dostum yoxdur. 
Dostum – bacımdır. 

İnsanlarda hansı xüsusiyyətləri ba-
ğışlaya bilmirsiniz?

- Yalanla üzləşəndə çox hirslənirəm. Pa-
xıllıq hissindən uzağam, özümə qarşı paxıl-
lıq görəndə mənə pis təsir bağışlayır.

Təkliyə münasibətiniz necədir? 
Ümumiyyətlə, tək qaldığınız anlar 
olubmu?

-Çox az hallarda tək oluram. Tək qalan-
da musiqiyə qulaq asıram. Eyni musiqini 
dəfələrlə dinləyirəm.  

Sonu bilinən tapdanmış cığır, yoxsa 
gedilməmiş naməlum yol... 

-Hər iki halda insan hansı nəticələr əldə 
edəcəyini qabaqcadan deyə bilməz. Hər 
hansı bir layihəyə rahatlıqla əl atıram. Çün-
ki məni əhatə edənlər, əsasən professional 
musiqiçilərdir. «Şəbu-hicran» layihəsi bu 
suala cavabdır. 
Eşqin dəyəri varmı?

- İnsanın həyatı eşqsiz boşluğu əks etdi-
rir.

Görülən və görüləsi işləriniz barədə...
-Hal-hazırda «Şəbu-hicran» albomu 

üzərində çalışıram. Onu da diqqətinizə çat-
dırım ki, albomdakı mahnılar canlı alətlərin 
müşayəti ilə yazılır. Çətin olsa da, səmərəli iş 
ortaya çıxmalıdır. Bu günlərdə Lənkərandan 
gələn ifaçı xanımlarla birgə «Ay lolo» xalq 
mahnısının Afrika musiqi ritmləri üzərində 
sintezini hazırlayırıq. Bu layihənin klipi də 
gözlənilir. Eyni zamanda yeni sayt üzərində 
iş gedir. Bundan başqa Peris İlyaho ilə 
daha 7 kompozisiya yazdırmaq fikrindəyəm. 
Layihələrimdə mənə kömək əlini uzadan 
Nazim Abdullayevə sonsuz təşəkkürlərimi 
bildirmək istəyirəm. 

Həyatda nədən vaz keçməzdiniz?
-Hər bir insanın öz prinsipləri var. Mənim 

prinsiplərim sənətlə əlaqəlidir, musiqidə elə 
janrlar var ki, onlara üz tutmuram. Kütləvi 
musiqi həm qazanc gətirəndir, həm də oxu-
maq asandır. Lakin mən elə mahnılara əl at-
maq fikrində deyiləm. Sənətə sənət gözü ilə 
baxmağı əsas meyar sayıram.

Sənətə sənət gözü 
ilə baxıram.

SƏHNƏ
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Söhbətimizə «biri vardı, biri yoxdu» ilə başlamaq 
istəyirik. Çünki deyəcəklərimiz bir az nağılabənzərdi. 
Bu nağılabənzər söhbətimin qəhrəmanı da bir az 
Məlikməmmədsayağıdı; sənət «quyusuna» sallanarkən 
heç nədən qorxub çəkinməyib. Ancaq «bərk dur», 
«afərin» deyənlərin laqeydliyi ucbatından göydən düşən 
almalardan - özü də onların ən dadlısından məhrum 
oldu. Bütün bunlara baxmayaraq, o elə həmin anda da 
«Azəri Star» nağılının qəhrəmanı idi.

«Çoxları öz uşaqlığını belə xatırlayır: «Dəcəldim, şıltaqdım». 
Mənim uşaqlığımsa özünəməxsus olub. Sakit, demək olar ki, var-
lığı evdə hiss olunmayan uşaq. Digər tərəfdən qardaşlarımın çe-
vikliyi, ələlxüsus böyük qardaşım Şahinin çalışqanlığı və daim 
öz üzərində çalışması məndə kiçik qardaş sevgisindən başqa bir 
hiss də oyadırdı: sözün yaxşı mənasında həsəd və bir də onlara 
bənzəmək istəyi.

Valideynlərimin musiqi savadı olmasa da, atam gözəl tar çalır, 
anamın isə yaxşı səsi var. Şahin pianonu məharətlə ifa edir, Aslan 
isə tar sinfində çalışırdı. Onları müşahidə etdikcə özümdə bö-
yük bir boşluq duyurdum. Nəhayət, o boşluğu doldurmaq məqamı 
gəlib çatdı. Bülbül adına orta ixtisas məktəbinə daxil oldum. Ka-
mança sinfində dərs almağa başladım. Mahnı oxumağı çox se-
virdim. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, qeyd edim ki, öz ifamı çox 
bəyənirdim. Buna görə də eyni vaxtda Əlibaba müəllimin sinfinə 
gedir, müğənniliyin sirlərini öyrənməyə çalışırdım. Baxmayaraq 
ki, mənə «balaca Habil» deyirdilər, hər dəfə Rəşid Behbudovun, 
Şövkət Ələkbərovanın lent yazılarını dinləyəndə ayrı aləmə düşür 
və o aləmdən belə bir qərarla qayıdırdım: «Mən ifaçı olacam!». 

…Təsadüfən ekranda qardaşımı gördüm.  Türkiyənin «Pops-
tar» telemüsabiqəsinə qatılmışdı. Məlum səbəbdən finala çıxma-
ması, doğrusu, məni mütəəssir etdi. Az keçmədi, Azərbaycanda 
da bu yönlü telemüsabiqə keçiriləcəyindən xəbər tutdum və mən 
də qatıldım.O an, yəqin ki, heç zaman yaddaşımdan silinməyəcək. 
Münsiflər heyətinin qarşısında öz çıxışıma təzəcə başlamış-
dım ki, Səyavuş Kərimi ifamı əl işarəsi ilə kəsdi və mənə qapını 
göstərdi.

Bu hal münsiflər heyətinin qalan üzvlərinin narazılığına
səbəb oldu. Mən otağı tərk edəndə Səyavuş Kərimi hərəkətin 
məğzini münsiflər heyətinin qalan üzvlərinə izah edirdi. Sən
demə, Səyavuş müəllim ifamı ilk nəfəsdə bəyənibmiş... Və... 

O zamandan bəri uşaqlar arasında «qalmaqallı» iştirakçı 
kimi tanınmağa başladım. Mənim müsabiqəni tərk etməyim, geri 
dönüşüm və final... hiss etmədən özümü ziddiyyətlərin mərkəzində 
gördüm... Müsabiqədən ələndiyim gün C.Cahangirovun «Aylı 
gecə» kompozisiyası ilə səhnəni tərk elədim. O qədər mahnıya qa-
pılmış, qəlbdən oxudum ki, səhnəni məğlub kimi tərk etməyimi 
dərk edə bilmədim. Səhnənin sehirkar qüvvəsinin məhz 
elə o gün, oradaca duydum. Eyni duyğuları final 
günü də yaşadım. Artıq hər şey arxadadır. Ar-
zularıma qismən də olsa, çatmışam. Məqsədim 
sənətsevərlərin qəlbində  məxsusi bir yuva qurmaq, 
Azərbaycan səhnəsinə layiqli sənətçi olmaqdır».
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1993-cü il – qışın üzü çox sərt idi. Baş verən hadisələr sanki onun sərtliyini bir az 
da artırmışdı. Mənfur qonşularımızın 1988-ci ildə yenidən başladıqları torpaq iddiaları ağır 
nəticələr verirdi, əliyalın azərbaycanlılar silah gücünə dədə-baba yurdlarından qovulurdu, 
torpaqlarımız işğal altında qalırdı. Cənnət Qarabağımız itirilməkdəydi, ölkə daxilində isə 
bəzi nankorlar vətəndaş müharibəsi yaratmaq təşəbbüsündə idilər… Nahar süfrəsi arxa-
sında bütün bunları düşünən Fidan əlindəki çörək parçasının hansı formaya düşməsindən 
yalnız indi xəbər tutdu. Son vaxtlar yaranmış çörək qıtlığı bişirilən çörəyin keyfiyyətinə də 
təsir edirdi. Dükandan alınan çörəklər, demək olar ki, yarıbişmiş vəziyyətdə olurdu. Demə, hər 
işdə bir xeyir varmış… Fidan əlindəki çörək parçalarından müxtəlif ölçüdə çiçəklər düzəltməyə 
başladı. Bir, iki, üç… Artıq bir gül dəstəsi hazır idi. Çox qəribədir ki, indiyədək bunu etmək onun 
ağlına gəlməmişdi… Beləliklə Fidan çörəyə müxtəlif vasitələr – duz, un da qataraq bir az bərk 
kütlə hazırladı. Bu işi etmək ona xüsusi zövq verirdi. Səhəri gün o, artıq bu kütləni plastilinlə 
əvəz etdi və müxtəlif fiqurlar, gəlinciklər düzəltməyə başladı. Bu işlər hamının xoşuna 
gəlirdi. Həmin vaxt Türkiyədən gəlmiş bir qrup rəssam da bu işləri görüb bəyənmiş, 
«Məgər Siz harmoniya dərsi almısınız?» sualına «Yox» cavabı aldıqda daha çox 
təəcüblənmişdilər. Beləcə Fidan uşaqlıqdan iç dünyasında yaşatdığı xəyallarını 
gerçəkləşdirmək imkanı qazandı.

Mütəxəssis fikrinə ehtiyac duyan gənc tələbə qız atasının məsləhəti ilə 
Azərbaycanın məşhur heykəltəraşı İbrahim Zeynalovla görüşdü. İşləri proffessi-
onal səviyyədə də bəyənildi. İbrahim müəllim gənc qıza bu işi davam etdirməyi 
tövsiyə etdi. BDU-nun filologiya fakultəsini bitirən Fidan elmi yaradıcılığa da meyl 
göstərirdi. Amma sən saydığını say, tale insana həmişə başqa uğurlar ərməğan 
edir...

Fidanın müəllimi günlərlə kitabxanalarda oxuduğu kitablar və onun özü 
oldu. İşin texnologiyasını dərindən mənimsəyən gənc heykəltəraş yaratdı-
ıqlarının uzunömürlü və təbii ki, qiymətli olması üçün xüsusi materialdan 
– farfordan istifadə etməyə başladı; bu materialı əldə etmək nə qədər 
çətin olsa da...

Fidanın əsərlərində incə, zərif zövqlə, yüksək rəng seçimi və milli 
kolorit vəhdət təşkil edir... O, bir neçə sərgidə iştirak edərək böyük uğurlar 
qazanıb və öz fərdi sərgisini nümayiş etdirmək üçün səylə çalışır.

XƏYALLARIN 
g e r ç ə k l ə ş m ə s i

SƏRGİ
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Kitab nəşrinin, ümumiyyətlə kitabın ölkə, 
xalq üçün mühüm əhəmiyyətini dərindən 
dərk edən Zərifə xanım Salahova mədəni 
həyatımızda təqdirəlayiq addım ataraq mi-
niatür kitab muzeyinin təşkil olunmasına 
təşəbbüs göstərmiş və bu maarifçi niyyətini 
Azərbaycan Respublikasının məşhur prezi-
denti Heydər Əliyevin şəxsi dəstəyi sayəsində 
həyata keçirməyə müvəffəq olmuşdur.

Dünyada birinci və hələlik yeganə olan 
«Miniatür kitab muzeyi» 23 aprel 2002-ci ildə 
dünyada YUNESKO–nun qərarı ilə qəbul 
olunmuş müəllif hüququ və Beynəlxalq kitab 
günü ərəfəsində Azərbaycanın paytaxtı Ba-
kıda – İçəri Şəhərdə, Şirvanşahlar sarayının 
yanında açılmışdır.

Təxminən 21 il ərzində apardığı gərgin ax-
tarışlar əsasında Zərifə Salahova muzeyin eks-
pozisiyasına dünyanın 49 ölkəsindən topladığı 
3400 miniatür kitab daxil etmişdir. Ehtiyyat 
fondunda isə 1500-dən artıq nüsxə saxlanılır. 
Muzeyə gələnlər 25 vitrində yerləşdirilmiş 
kolleksiyanın 15 bölməsi ilə tanış olduqdan 
sonra toplu haqqında müəyyən təsəvvür alır-
lar. Buradakı mini kitablarla tanışlıq zamanı 
hər bölmə özlüyündə xüsusi olaraq diqqəti 
cəlb edir. Məsələn, «Azərbaycan miniatür 

kitab nəşrləri» bölməsi ilə tanış olarkən bu 
ekspozisiyanı təşkil edən «Azərbaycan Res-
publikasının Konstitusiyası» (1996), «Vətənə, 
xalqa sədaqət andı»nın üç kitabçası (1994, 
1996, 1999), H.Əliyev «Əsrin müqaviləsi» 
(1998), «Qorqud atamızın kitabı», Koroğlu», 
eyni zamanda Səməd Vurğun, Xəlil Rza, Nigar 
Rəfibəyli, Mirvarid Dilbazi, Həmd Abbas, Ca-
bir Novruz, Nəbi Xəzri, Bəxtiyar Vahabzadə və 
b. şairlərin lirikasından ibarət mini kitablar 
xüsusi marağa səbəb olur. 

«Dini mini kitab» bölməsində nümayiş 
etdirilən Quran, İncil, Tövrat və müxtəlif 
dua kitablarının mini kitab şəklində nəşri də 
diqqətəlayiqdir.

Muzeyin bölmələri içərisində «Uşaq mi-
niatür kitabı», «İdman və olimpiya hərəkatı», 
«Kitab qrafikası, ekslibrislər, incəsənət», bun-
larla yanaşı ABŞ, Böyük Britaniya. Rusiya, 
Fransa, İsveçrə, Polşa, Almaniya, Çexiya, 
Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Gürcüs-
tan, Latviya, Litva, Estoniya və başqa dünya 
ölkələrinin miniatür kitablarından ibarət 
bölmələr də mövcuddur.

Miniatür kitabın xüsusi əhəmiyyəti on-
dan ibarətdir ki, az  yer tutur, insanın həmişə 
həmdəmi, yol yoldaşı olur!..

Miniatür kitab

SƏRGİSİ
Kitab nəşri hər bir ölkənin, xalqın mədəniyyətində, ümumiyyətlə, mənəvi, 
ictimai həyatında çox görkəmli yer tutur! Heydər Əliyev
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Eqoist qıza xəstə qardaşı 
  «nividimka» oğurlayır.

8 sentyabr 1981-ci ildə Bakıda 
doğulmuşam. Ailəmiz beş nəfərdən 
ibarətdir: nənəm, atam, anam, qarda-
şım və mən. Etiraf edim ki, ərköyün  
böyüdüldüyümdən çox küsəyən ol-
muşam. Elə ki, qardaşım dünyaya 
gəldi, məndə qısqanclıq hisləri oyan-
dı, hətta ona nifrət bəslədiyim anla-
rı yaşadım. Məndən iki yaş balaca 
olmasına baxmayaraq onunla heç 
nəyi paylaşa bilmir, yanıma gəlib bir 
şey istəyəndə acıqlı halda deyirdim: 
«Yoxdur». Əlimdə şokalad tuturdum, 
onun ağzının sulandığını görsəm 
də, tez üz-gözümü turşudub qışqı-
rırdım: «Zəhərdi, dərmandı». İndi 
yadıma düşəndə özümdən acığım 
gəlir. Bəlkə də hardasa ata və 
anamın sevgisini onunla paylaş-
mağa iradəm çatmırdı. Nə edim, 
təbiətim belədir, çox sevdiyim in-
sanları bərk qısqanıram…

Bir dəfə biz Yesintükidə 
dincələndə təsadüfən qarda-
şım üçüncü mərtəbədən yıxı-
lır.  Valideyinlərim elə zənn edirlər 
ki, onu mən itələmişəm. Əslində o, 
çarpayıda hoppanırdı, ayağı büdrədi, 
özünü pəncərəyə dayamağa çalış-
dı və yıxıldı. Təcili yardım gəldi, onu 
xəstəxanaya apardılar, hər kəs qorxu 
və təlaş içində idi. Səhəri gün onun yanı-
na getdim, çarpayısına yaxınlaşanda gözlərini açıb dedi: 
«Bacı, bax, yanımda qız qalır, sənin üçün ondan «nividim-
ka» oğurlamışam». Sanki yuxuda idim, silkələyib ayıltdı-
lar. «Ay Allah, mən nə pis insanam» - deyə düşündüm... O 
gündən hər şeyi qardaşımla paylaşıram. 

On üç yaşlı qızcığaz radio 

aparıcılarını tənqid edir 

On üç yaşım olanda atamla anam 
Türkiyəyə işləməyə getdi. Müharibə 
dövrü idi. Azərbaycanda dəhşətli günlər 
yaşanırdı. 

Nə isə… qardaşım və mən Bakıda 
nənəmlə qalırdıq. Dərslərimizi yaxşı 
oxuyurduq ki, bizi də yay tətillərində öz 
yanlarına aparsınlar. Boş vaxtlarımda 
yenicə fəaliyyətə başlayan «Sara» radi-
osunu dinləyirdim. Qəribə idi, aparıcılar 
müğənnilərin adlarını təhriflə söyləyir,
Tarkanı Tarık, ya da Taykan kimi təqdim 
edirdilər…  Bu məni əsəbləşdirirdi. Re-
daksiyaya zəng vurub etirazımı bildirdim. 
Dedilər ki, «Belə bacarıqlısansa, dur 
gəl, onlardan yaxşı söylə». Söz ver-
dim ki, gələcəyəm. Doğrusu, uşaqlıq-
dan aparıcılığa  böyük həvəsim vardı. 
Bunu evdə hamı bilirdi, ona görə də 
etiraz etmədilər: «Uşaqdı, - dedilər, - 
qoy həvəsini öldürsün». Xalam qızı 
və nənəmlə getdik «Sara»ya. Həmin 
radionun rəhbəri mənə dedi ki, «Çıx 
efirə, görək dinləyicilərlə sən nə da-
nışacaqsan». İnanmağım gəlmirdi, 
məni birbaşa efirə buraxırlar. Mikra-

fonu görən kimi dedim: «Ay Allah, burada nə 
gəşəng oyuncaqlar var». Dinləyicilərlə ilk dəfə 
ünsiyyət qurdum, ürəyimdən keçənləri danış-
dım. Xoşlarına gəldi. Dedilər: «Biz səni işə gö-
türürük. Pasport gətirərsən». Dedim: «Nə pas-
port, mənim hələ 13 yaşım var?!.» Təəccüblə 
üzümə baxdılar…
«Şarkılar» adlı verilişi aparmağa başladım. Bir 

həftə efirə çıxdım. Türk radiolarının proqramları-
na o qədər qulaq asmışdım ki, yuxuda da onlar 
kimi danışırdım. Mənə elə gəlirdi ki, türk dilində 
veriliş aparmaqla bir yenilik edirəm...  Atam 

Türkiyədən qayıdan kimi məni işdən çıxartdı. Ağ-
ladım, ondan küsdüm, yeməkdən üz döndərdim. 

Tərsliyimi bilirdilər. Ölsəm də yeməyəcəkdim. Axır 
onun ürəyini yumşaltdım. Bir səhər yanına çağırıb 
dedi ki, «Hər gün iki saat radioda işləyə bilərsən. Bu 
şərtlə ki, yay tətillərində istirahət edəcəksən». 
Atamın boynunu qucaqlayıb üzündən öpdüm.

Jurnalınızın ilk buraxılışı olduğu üçün mən öz 
qəlbimdən keçən arzuları sizinlə bölüşmək istəyirəm. 
Jurnal “Xəmsə” adlandığına görə 5 arzu söyləmək 
istəyirəm. 
Birinci: Yolunuz açıq olsun və hər zaman yolunuzda yaşıl 
işıq yansın. 
İkinci: Bol-bol oxucularınız olsun.
Üçüncü: Həmişə hər zaman səmimiliyinizi, saflığınızı və
jurnalistlərə yaraşan prestijinizi qoruyasınız. Ədalətli jurnalist 
olasınız.

«Xəmsə» jurnalına beş arzum:

Dördüncü: Müxbirlərinizə maraqlı material əldə etməyi arzu 
edirəm. Məncə, bu arzum  oxucuların da  urəyindən xəbər 
verir. 
Beşinci:  Allah hər bir addımınızda başınızın üstündə ol-
sun, sizlərə səbir versin, qəlbinizə iman, üzünüzə nur, 
özünüzə sevinc bəxş etsin, çünki işiniz həqiqətən də 
çox çətindir.  

EFİR, EKRAN

Günay
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Məktəb bir başqa aləm idi. İş həyatım ondan 
çox fərqlənirdi. Mən eyni gündə sanki bir dünya-
dan çıxıb digərinə düşürdüm. Orada ünsiyyətdə 
olduğum insanlar bir vaxtlar əlçatmaz saydığım 
sənətçilər, məşhurlar idi. Bu, nə qədər ma-
raqlı olsa da, həyatda öz yolumu tutma-
lı idim. Bütün yeniyetmələr kimi mənim 
də seçimim vardı. O səbəbdən də 
məktəbin sonuncu sinfinə gəlib çatan-
da yenə də işdən çıxmaq problemi ilə 
üzləşdim. Atam dedi ki, «Sən qəbul 
imtahanlarına hazırlaşmalısan. Ra-
diodakı işinlə bu mümkün deyil». Bu 
dəfə onunla razılaşdım…

O, elə zənn edirdi ki, başım ins-
tituta qarışacaq və mən bir daha 
radionun adını tutmayacağam. 
Nəhayət, sənədlərimi verdim, vəkil 
olmaq arzusundaydım.  İmtahan-
dan sonra atam məni Türkiyəyə 
apardı. Nəticəni anam Bakıdan 
bizə çatdırmalı idi. Və kəsildiyimi 
eşidəndə, şoka düşdüm. Tale elə 
gətirdi ki, II turda özəl universi-
tetin jurnalistika fakültəsinə 
daxil oldum. Bir müddət keçdi, 
Burc fm radiosundan təklif al-
dım. Müdir Tahir bəy çox yax-
şı insan idi. Təzə iş yerimdə 
hər şey dəyişdi. Fikirlərim, 
düşüncələrim… İnsanlardan 
qayğı və məhəbbət gördüm… 

Mən ikinci kursda oxuyanda qardaşım 
Slavyan universitetinə daxil oldu. O, səkkiz dil bilir, 
çox biliklidir. Aramıza hər zaman mübahisə düşür, 
qüsurlarımı üzümə deyir. Prezidentimizin fərmanı ilə 
qardaşımla yanaşı 9 bilikli uşaq  Kiyevdə H.Əliyev 
adına Akademiyaya göndərildi. Hal-hazırda ma-
gistraturada oxuyur. Atam işlə əlaqədar İstanbulda, 
qardaşım isə Ukraynada olduğu üçün içimdə böyük 
boşluq yaranmışdı. Onlar üçün çox darıxıram…

Üzümə dedilər ki, 
«Çiçək çirkin qızdır»

Bir gün universitetin bufetinə yığışmışdıq. 
Tələbələrdən birinin rəfiqəsi gəldi. Söhbət 
zamanı dedi ki, “Mən dünən bir toyda idim. 
Bilirsiniz orada kimi gördüm?” Maraqlanıb 
soruşduq: «Kimi?» Dedi ki, “Çiçəyi”. Hamı 
çönüb üzümə baxdı. Qız isə öz aləmində idi. 

«Lap zəhləm getdi Çiçəkdən. – de-
yirdi, - Nə gündədi? Heç belə də qız 
olar. Dizdən yuxarı yubka keçirib 
əyninə (hərçənd ki, mən qısa paltar 
geyinməyi xoşlamıram), saçları da 
sapsarı (heç vaxt saçımı saraltmı-

ram). Onda xoşa gəlimli bir şey tap-
madım». Mən susdum, amma yanımda 
bir dava başladı ki, gəl görəsən. Tələbə 

yoldaşlarımdan biri dedi ki, «Yekə qız-
san, heç utanıb-qızarmırsan? Bu sözləri 
Çiçəyin üzünə söyləyə bilərsən?». «Niyə 

söyləmirəm». «Onda niyə durmusan, 
Çiçək bizim qrupda oxuyur, özü də ya-
nımızdadır, səhərdən səni dinləyir. Ta-
nış ol,».  Yalanı üzə çıxdığından qız pərt 

oldu. Dili-ağzı qurudu. Mən onda anladım 
ki, kənardan tamam fərqli görsənirəm. Üzü-

mü görməyənlər portretimi ara söhbətləri 
əsasında yanlış cızırlar. Populyarlığıma paxıl-
lıqla yanaşanlar birinin üstünə beşini qoyub 

məni cin, şeytan kimi göstərməyə çalışırlar. 
Çoxları tərəfindən Çiçək adıyla sevilmişəm. 
Öz adım - Şəhla ailəm və çevrəm üçündür. 
Ünsiyyətimdən özlərinə təsəlli tapanların 
nəzərində məhz Çiçəkliyimi qoruyub saxla-
maq istəyirəm. 

Vəkil olmaq arzusu 
ürəyində qaldı

Şükr etməyi bacarıram

Heç bir zaman başıma gələn pis hadisədən şikayətlənmirəm. Şükr etməyi 
bacardığıma görə Allahım hər arzumu gerçəkləşdirib. 13 yaşımdan bəri namaz 
qılıram. Əslində namaz qılmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Hətta içimdən başı 
bağlı gəzmək də çekir. Ailəm buna narazılığını bildirmir. Düşünürəm. Bəzən rəsmi 
gecələri aparıram. Ora başı bağlı getmək mümkün deyil. Bu sarıdan problem yara-
na bilər. İnşallah, bu  arzuma da çatacağam. 

Uzun saçları xoşlayıram

Yeməklər arasında heç bir fərq qoy-
muram, bütün yeməkləri sevirəm. 
Amma ən çox sevdiyim yemək Sara 
xalamın pişirdiyi şüyütlü plovdur. Sonra 
badımcan dolması, kükünü xoşlayıram. 
Şirniyyatın  da dəlisiyəm. Özüm yax-
şı salatlar hazırlayıram. Çoxdan olan 
əhvalatdı. Evdə bərk acmışdım. Qərara 
aldım ki, xörək bişirim. Əvvəl yağda 
yumurtanı qızartdım, sonra da üstünə 
pamidor əlavə etdim. Gülməli bir şey 
alınmışdı. Bir dəfə də guya meyvəli tort 
bişirirdim,  meyvənin üstünə krem tök-
düm, gördüm heç nə alınmır. Dedim ki, 
mən bacaran iş deyil. Paltar ütüləməkdən 
və qab yumaqdan xüsusi zövq alıram. 
Yuyub təmizləyirsən, axırda da qabdan 
belə çırt-çırt səs çıxır, elə xoşum gəlir ki... 
Bütün rəngləri sevirəm. İdman paltarlarına 
üstünlük verirəm. Klassik üslübda çox az 
geyinirəm. Amma əslinə qalsa, hər cür ge-
yimi xoşlayıram. Heyvanlara, xüsusilə də 
atlara böyük sevgim var. Saçım uzundur, 
hər kəs təəccüb edərək soruşur ki, Çiçək, 
sənin saçın nə tez uzandı? Onu da sizə bil-
dirim ki, bu, öz saçım deyil, anamın saçını 
öz saçıma qaynaq eləmişəm. Çünki uzun 
saçlardan xoşum gəlir.  

Əvəllər efirə çıxmağı, tanınmağı çox istəyirdim. Amma indi dinləyicilərin 
xəyallarındakı yaşayan Çiçək obrazı mənim üçün prinsipə çevrilib. Bir də 
zahirən tanınmağı sevmirəm. Düşünürəm ki, qoy tv-yə özünü göstərmək istəyən 
qızlar çıxsınlar. Onu deyim ki, Türkiyədə qalanda 2 ay ərzində türk tv və radi-
olarından çoxlu təkliflər almışdım. Maraqlısı burasıdır ki, məni xəbər verilişinin
aparıcısı kimi tv-yə çıxartmaq istəyirdilər. 

Xəyallarınızın Çiçəyiyəm 
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Siz bu xanımla tanış deyilsiniz. Öz 
aramızdır, yaman gözəldi, ha! Özünü-
zü onun yanında təsəvvürə gətirsəniz, 
təzadlı mənzərə yaranar. Bu halda 
xəcalət çəkmək istəmirsinizsə, psixoloq-
ların məsləhətindən faydalanın.

Oğlanlar! Etiraf edin ki, tanışları-
nız, dostlarınız arasında belə səliqəli 
və gözəl xanımlar azdır. Amma qəm 
çəkməyin… Yəqin hər biriniz həyatda 
qəribə hadisələrlə rastlaşmısınız və belə 
hisslər keçirmisiniz. Təsəvvür edin ki, liftə 
minirsiniz, qapılar bağlanır, təsadüfən bu 
qızı qarşınızda görürsünüz. Özünüzdən 
asılı olmayaraq istəyirsiniz ki, lift xarab 
olsun, 4-cü və 5-ci mərtəbənin arasın-
da ilişib qalsın. Siz onun yaz təravətli 
çöhrəsindən, dəblə geyimindən zövq ala-
sınız və tanış olmaq fürsəti əldə edəsiniz. 
Onunla yaxın olmaq ürəyinizdən keçsə 
də, özünüzdə cəsarət tapmırsınız. Ola 
bilsin ki, geyiminiz qaydasında deyil, 
üzünüz tüklüdür, ayaqqabınız tozludur. 
İlk baxışdan xoşladığınız zövqlü xanım-
la adam kimi tanış olmaq üçün hər şeyə 
əvvəlcədən hazır olmalısınız. Sonra…

Gözlərini yum və onunla edəcəyin bü-
tün söhbəti təsəvvürünə gətir. Replikalarına 

diqqət yetir. Əgər 
liftin darısqal otağı sənə darıx-

dırıcı görünürsə, onu xəyalında da özünlə 
götürüb dənizkənarı parka çıx. Təsəvvür 
elə ki, günəş yenicə doğur, dan üzü qı-
zarır, bir azdan hər yan nura bürünəcək. 
Bil ki, təbiətin gözəlliyi ilə daxili aləmində 
harmoniya tapsan, gözəl tərəf-müqabilinlə 
danışa biləcəksən.

İlk olaraq gülümsə. Gülüş sənə qarşı 
maraq doğuracaq və sən onun yaddaşına 
şən əhval-ruhiyyəli gənc kimi həkk oluna-
caqsan.

Nəfəsini aramla çək. Havanı dərindən 
içinə çəkməklə əsəblərindəki gərginliyi 
götürməyə çalış. Hər ehtimala qarşı çalış 
nəfəsini kənara buraxasan. İlkin fiziki sıx 
əlaqəni «hücum» kimi anlayar və həmin 
andaca səni öz aləmindən «qovar». 

Danışanda qısa və konkret ol. 
O, söhbətdən anlamalıdır ki, adın və 
məqsədin nədir, daha doğrusu, açıq-aş-
kar bildirməlisən ki, onunla tanış olmaq 
istəyirsən. Yumordan ehtiyyatla faydalan: 
danışığın qeyri-ciddi istiqamət alması ya-
ranmağa başlayan münasibəti kölgə altı-
na alar.

Düzünü de. Göpa basma ki, karate 
ustasısan, Cənnət bağının yanında villan 
var. Anlamalısan ki, belə şeylər kinolarda 

qalıb. Qız 
ürəyindən keçirir ki, sən 
onun ipək kimi gözəl saçla-
rına, qeyri-adi bilərziyinə 
diqqət yetirəsən, on-
ların qıza çox yaraş-
dığını etiraf edəsən. 
Onun bədəninin intim 
hissələrini başlanğıc-
da görməməyə çalış. 
Söhbəti bu istiqamətə 
o halda aparmaq olar 
ki, əyninizdəki paltar bir-
biriniz üçün artıq maneə 
funksiyasını daşımır.

Gözlə. Əgər 
əminsən ki, sən bir də 
onu görəcəksən, ilk ta-
nışlıqda telefon nömrəsini 
soruşmağı sonraya saxla. Bu 
halda onun ürəyinə xal salar-
san, o, səninlə yeni görüşü o da 
səbirsizliklə gözləyər. 

Siz belə hərəkət etsəniz, 
gözəl xanım anlayar ki, qarşı-
sına təsadüfi çıxan oğlan onun 
xəyallarındakı «şahzadədir».

Siz ideal cütsünüzmü? 
1. Ona görə ki, hər ikimiz qarşılıqlı şəkildə 
bir-birimizin sərbəstliyinə və azadlığına 
hörmətlə yanaşırıq. 
2. Hər məsələni birlikdə yerinə yetiririk. 
3. Bir-birimizi bezdirib darıxdırmamağa 
çalışırıq.
Uşağınızın dünyaya gəlməsinə münasi-
bətiniz... 
1. Bu, qadının özünü doğrultmasıdır.
2. Aramızdakı sevgini daha da dərinləşdirən 
vasitədir.
3. İntim həyata mane olan artıq yükdür.
Sizin üçün ailə həyatınızda vacib olan 
əsas məsələ nədir? 
1. Sakitlik. 
2. Maddi təminat. 
3. Ehtiraslı sevgi.
Evdə əsas probleminiz? 
1. Yorğunluq. 
2. Əsəbi gərginlik.
3. Sıxıntı, üzüntü.
Daha çox qorxursunuz ki?.. 
1. Tərəf-müqabiliniz xəstələnər. 
2. Sizinlə danışmaq istəməz. 

3. Sizinlə intim həyata marağını itirər.

Leyli və Məcnun kimdir?  
1. Öz dövrünün xarakterik adamları. 
2. Məhəbbətin rəmzi. 
3. Romantik kitab qəhrəmanları, yaxud 
Nizaminin və Füzulinin  əsərinin obrazları.
Mövcud qanunları yerinə yetirən adam... 
1. Alicənabdır. 
2. Ehtiyyatı əldən verməyəndir.
3. İş bağlantılarına vicdanla yanaşmağa 
adət edəndir.
Görüşüb ayrılanda öpüşüb-qucaqlaşmaq 
necə olmalıdır? 
1. Səmimi və sidq-ürəkdən. 
2. Güclü, qabırğaları şaqqıldadan. 
3. Ehtiraslı.
Adətən oxuduğunuz kitabın arasına nə 
qoyursunuz? 
1.Açıqca. 
2. Çiçək. 
3. Şəkil.

(Cavablardan birini seçin. Nəticələri gələn 
sayımızda açıqlayacağıq).

ÖYRƏNMƏK  İSTƏYİRSİNİZMİ:
sevginiz əbədidir, yoxsa ötəri?..

Sevgidən başlarını itirənlər də, Məcnun 
kimi çöllərə düşənlər də olur. Və eşq ilahidən 
gələn elə bir qüvvədir ki, insanı hər hansı bir yaş 
mərhələsində yaxalayıb öz əsirinə çevirməyə qa-
dirdir.  Məhəbbət odunda yananlar üçün zaman 
gözə görünmür. Sevgi soyuqdəymə kimidir, yo-
luxmağı adamın üz-gözündən hiss olunur.  Atalar 
demişkən: «Eşq bir dəryadır, üzmək bilməyən bu 
dəryada boğular». «Eşq ağladar, dərd göynədər». 
«Eşqin tərsi-avandı olmaz». «Sevgi od deyil, 
amma oddan yamandır».  «Sevdanı sevda ilə yu-
yarlar»...

Ulularımız məhəbbət haqqında nə qədər 
müdrik kəlamlar söyləsələr də, psixoloqlar onu 
əsasən iki tipə ayırırlar: 

Əsl eşq – guya insanın ağlını əlindən alır. 
Lakin  ona görə belə alınır ki, əsl eşqə tutulanlar 
ruhən özlərini ilahi aləmdə duyurlar. 

Məqsədli, yaxud qabaqcadan düşünülmüş ya-
lançı eşq – kasıblığın daşını atmağın açarı sayılır.  
Bəzən insan öz-özünü aldadır, yəni kiməsə vurul-
duğuna özünü də, faydalanmaq istədiyi arxalı, 
dayılı xanımı da inandırır. Lakin testlərə cavab 
verməklə duyğularınızın bu eşq tiplərindən hansı-
na meylli olduğunu üzə çıxarmaq mümkündür.

Siz təsadüfən rastlaşdığınız
  bu naməlum GÖZƏLLƏ tanış olmaq
   istəyirsinizmi?

MƏHƏBBƏT TESTLƏRİ
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Salam əziz dost! 

Yəqin sən məni artıq tanıyırsan. Ana-nənələrinizin şirin yuxuya 

getməzdən əvvəl söylədiyi nağıllardan biri də mənim haqqımda olub. 

Bilirsiniz ki, mən ölkənin ən çoxbilmiş, ən ağıllı uşaqlarından biriyəm. Siz 

də mənim kimi olmaq istəyirsiniz? Elə isə mən bildiklərimi sizə öyrədim, siz 

də həvəslə öyrənin! Sizə uğurlar!

Hə… Bir də sevimli dostlar! Əgər siz gözəl rəsm çəkməyi,  toxumağı baca-

rırsınızsa, qeyri-adi istedada maliksinizsə onda bizim ünvanımıza yazıb 

(jurnalın arxasında göstərilib), gələn sayımızın qonağı olun!

İndi isə gəlin dostlarımızla tanış olun. 

Əziz uşaqlar, bilirəm ki, musiqiyə qulaq asmağı çox sevirsi-
niz. Mütləq mənimlə razılaşıb, bəli, mən filan müğənnini sevirəm, 
deyəcəksiniz. Bəs, onların şirin-şəkər balaları ilə necə tanış olmaq 
istərdiniz mi? Elə isə hazır olun.  Qonağımız – çiçək ətirli səsin sa-
hibi Nisə xanım Qasımovanın nəvəsi Pərvizdir. Onun - 5 yaşı var. 
Ailədə ən çox sevdiyi – “Niska mama»dır (Nisə Qasımovanı Pərviz 
belə çağırır). Dostları – oğlanlardır (oğlan dostlarından, bir də, Hacı 
babasından ehtiyat edir). Qızlarla dostluqdan bir az kənar gəzir. 
Həm də… Bu qızların çox yox, bir balaca Pərvizin velosipedində 
gözü var. Atasına maşın yumaqda, anasına ət çəkməkdə kömək 
edir. “Ayı”, “Tülkü”, “Dovşan” və “Məlikməmməd” sevdiyi nağıllar-
dır. Xoşladığı mahnılar – “Tut ağacı boyunca”, “Qayıtdım”, “Məni 
satdın nəfsinə”, bir də ilahi musiqilərdir. O, ilahi musiqiləri “Allah 
babanın mahnıları” adlandırır. Ən sevdiyi qadın müğənnisi – Nisə 
Qasımova, ən sevdiyi kişi müğənniləri isə – Ədalət və Vüqardır.

Gülməşəkər

BİLƏNDƏR VƏ DOSTLARI

Lalə Dadaşova
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Pərviz özü də pişiyə bənzəyir. Tu-
marı sevir. Bir az da cırmaqlaşma-
ğı bacarır… Evdəki dörd pişiklə elə 
tərzdə oynayır ki, axırda pişiklər 
miyoldamaq əvəzinə az qalır ki, 
insan kimi dil açıb desin ki, bizi bu 
evdən köçürün, biz artıq bu evdə 
yaşamaq istəmirik!
Doğrudan da belə olur. Ana pişik 
3 balasını yanına alıb Pərvizin 
əlindən yaxasını güclə qurtararaq 
etibarlı evə köçür.
İndi Pərviz pişiklərdən ötrü yaman 
darıxır.  Amma pişiklər də qərarlıdır! 
Onlar geri dönməyəcək.

Balaca Pərviz yaman tədbirlidir. Hər 
hansı işi görməzdən əvvəl üzərində 
yaxşıca düşünür. Bəzən şou-proqram-
lara Nisə xanımla birgə gedir.
Tutalım ki, Pərviz Hacı babası ilə gedib, 
gecəni orada qalmaq istəyir. Görün, 

“Niska mama”sını necə yola gətirir:
«Ay Niska mama, gəl belə edək. Sən 
gedərsən işə, orda oxuyarsan, gətirib 
məni qoyarsan Hacı babagilə. Son-
ra gedib başqa yerdə oxuyarsan, evə 
gedəndə gəlib məni oradan götürərsən. 
Tez yox ha! Hava qaralanda. Hava qa-
ralanda da yox ey! Hava işıq olanda 
gəlib məni apararsan…

Dili olmasaydı, qurda-
quşa yem olardı…

Pişik ilindən olsa
da, pişikləri heç 
sevmir…

Pərviz ailənin yeganə balasıdır. Bəzən evdə bərk darıxır. Buna görə 
də istəyir ki, qardaşı olsun. Amma Pərvizin bir neçə şərti var. Çox 
yox, bir qardaşı olsun. Özü də onu Pərvizdən çox sevməsinlər. Bir də 
nəbadə onun oyuncaqlarına əl vura…Bəs bacısı olsa? Eh, siz də söz 
soruşdunuz. Susun, Pərviz eşitməsin…

Pərviz özünə qardaş arzulayır, 
amma bir şərtlə…
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Əslində bu balaca ipəksaçlı qızın adı Tahirədir. Amma hamı onu “Çiçella” çağırır. Bu niyə belə 
olub?! Danışım, siz də bilin.

Günəşli may səhəri bapbalaca qızcığaz qapqara muncuq kimi gözlərini açıb, dünyaya gələndə 
hamıya elə gəldi ki, o çiyələkdir. Yanaqları çəhrayı, dodaqları da qıpqırmızı idi. Və birdən-birə ona 
qoyulan ad yaddan çıxdı. Kimsə “Çiyələk qız” dedi. Sonra o birisi, daha sonra bir başqası. O zaman 
bacısı da balaca idi. Bacısı da ona baxıb «Çiyələk» çağırmağa çalışdı. Bacarmadı. Çiyələk əvəzinə 
«Çiçella» dedi. O gündən sizin yeriyib yüyürdüyünüz bu şəhərdə Çiçella adlı sizdən də dəcəl və 

sizin kimi ağıllı bir qız yaşamağa başladı.

Çiyələk qız

Baxın ha, böyüklər,
siqaret çəkmək zərərli adətdir
Çiçellanın əmisi xeyli vaxtdır görmədiyi sevimli qarda-
şı qızını qucağına alıb eyvana çıxır. Çiçella əmisinin 
barmaqları arasında közərən siqareti görüb dartınır.

-Əmi, siqareti yerə at.
Əmisi balaca qızın məsləhətinə əməl edib siqare-
ti eyvandan tullayır. Bunu görüb sakitləşən Çiçella 
əmisinə deyir:

-Axşam pis yuxu görmüşəm, qorxdum ki, məni yandı-
rarsan.
Görürsünüz də, Çiçellanı!

Çiçellanın oxumaq həvəsi
Çiçella böyüyəndə həkim olmaq istəyir. Özü də 
cavan həkimi (Çiçella nə demək istədi). O, bacısı 
Fəxriyyənin də həkim olmasını arzulayır. Amma bir 
şərtlə. Fəxriyyə qoca həkimi olsun!
Həkim olmaq üçün isə çox oxumaq, öyrənmək la-
zımdır. Elə bilirsiniz, Çiçella bunları bilmir? Bilir! 
Amma iş orasındadır ki, Çiçella əvvəl institut oxu-
yub – sonra məktəbə getmək istəyir. Bir də…
Çiçella bacısının rəfiqələri ilə bir sinifdə oxumaq 
istəyir.

BİLƏNDƏR VƏ DOSTLARI

XƏMSƏ  •  OKTYABR 2004
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O anasına kömək edəndə 
hələ çox balaca idi…

Çiçella həm də iş görməyi çox sevir. Baxmayaraq 
ki, balacadır. Evləri süpürür, bufetin tozunu alır. Hələ 
qab yumaqda belə anasına kömək edir. Dəhlizdəki 
ayaqqabıları səliqə ilə cütləyib bir-bir düzür. 
Çiçella anasının əlləri yorulmasın deyə ev işlərini 
görür.
Əslində isə..
O, həyətdə iş görməyi sevir. Çiçella anasından gizli 
həyəti süpürür. Özündən yekə süpürgə ilə. Deyir ki, 
pişiklərin evini yığışdırıram. Axı, Lili həyət pişiyidir.
Siz də ev işlərində ananıza kömək edirsiniz?

Çiçella və heyvanlar aləmi
Çiçellanın ən çox sevdiyi heyvan – pişikdir. 
Həyətdə onun üç dostu var: Sarıca, Toppuş, 
Lili (yeri gəlmişkən, Lili – Çiçellanın həm 
də rəfiqəsinin adıdır. Çiçella rəfiqəsini çox 
sevdiyindən pişiyi «Lili» çağırır). Lili kotleti 
çox sevir. Buna görə də Çiçella anasından 
xəbərsiz kotletlərin demək olar ki, hamısını 
Liliyə yedizdirir.
İti sevmir. Çünki it bərkdən hürür.
Dovşanın uzun qulaqları olsa da, ondan qorx-
mur. Hətta Quba gəzintisində Çiçella atasının 
ona hədiyyə etdiyi dovşancığazı sığallayıb 
meşəyə buraxmışdı.
Amma öz aramızda qalsın. Bu yay Çiçella 
Fatmeyidə tısbağa görmüşdü. Külək əsəndə 
ağacların budaqları necə titrəyirsə, Çiçellanın 
da ayaqları elə əsirdi. Niyə, Əlbəttə qorxu-
dan…
Yəqin sizin də bu mehriban canlılar arasında 
dostarınız var. Varsa, hansılardır. 
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Gördün yemək, daha nə demək… 
Süfrəsi həmişə qonaq üzünə açıq olan azərbaycanlılar ləziz 
yeməkləri ilə çox məşhurdur. Lakin başqa xalqların da 
mətbəxində nələrin bişirildiyini bilmək maraqlıdır. Sizi ləziz 
yeməklər aləminə səyahətə dəvət edirik.

DÜNYA XALQLARININ 

MƏTBƏXİ

KULİNARİYA
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TOYUQ 
KÜFTƏSI

ZEYTUN
YAĞINDA LOBYA

GÖYƏRTİLİ
MÜCVƏR

ANADOLU YEMƏKLƏRI

Ərzaq:

1 kq toyuq əti.
4 ədəd baş soğan.
1dəstə şüyüd.
1 dəstə cəfəri.
duz, istiot.
zeytun yağı.

Hazırlanma qaydası:

1 kq toyuq əti 4 ədəd baş so-
ğanla birlikdə ətçəkən maşın-
dan keçirilir, xırda doğranmış 
şüyüd və cəfəri əlavə edilir. 
Duz, istiot vurulduqdan sonra 
qarışdırılır və hissə-hissə kotlet 
şəklinə salınıb yağda qızardılır.

Ərzaq:

1 ədəd qabaq.
1 ədəd baş soğan.
1 ədəd kök.
2 ədəd yumurta.
100 q ağ pendir.
1 dəstə cəfəri, şüyüd, kəvər
duz, istiot, kimyon (ədviyyat).
zeytun yağı.

Hazırlanma qaydası: 

Qabaq, soğan, kök, pendir 
xırda-xırda doğranılır və ya 
sürtgəcdən keçirilib qarışdırılır, 
üzərinə xırda doğranmış cəfəri, 
şüyüd, kəvər duz, istiot, kimyon 
və yumurta əlavə edilir. Alınan 
kütlə qaşıqla yuvarlaq şəkildə 
tavaya qoyulub yağda qızardılır.

Ərzaq:

1 kq lobya.
2 ədəd baş soğan.
4 ədəd pomidor.
100 q zeytun yağı.
0,5 stəkan su.
dəfnə yarpağı, duz, istiot. 

Hazırlanma qaydası:

Əvvəlcədən xırda doğranmış 
soğan yağda bir qədər qızar-
dılır, sonra təzə lobya əlavə 
edilir. Birlikdə təzədən qızar-
dılır, üstünə qabığı soyulmuş 
pomidor və dəfnə yarpağı tö-
külür, duz, istiot vurulur. Su 
əlavə edildikdən sonra qaza-
nın qapağı örtülü halda zəif 
odda yarım saat müddətində 
bişir.

DÜNYA XALQLARININ 

MƏTBƏXİ
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TƏBİƏTİN
MÖCÜZƏSİ
ALTIAĞAC

Hər tərəfdən dağlarla əhatə olunan “Altıağac” qəsəbəsi Xızının ümumi gözəlliklərinə böyük 
rövnəq verir. Qədimlərdə «Altıagac» sözü məsafə bildirən xüsusi ölçü vahidi anlamında 
işlənirdi. 

Altıağac Ataçayın sahilində, Baş Qafqaz silsiləsinin şimal ətəyində yerləşir. Onun iki minə 
yaxın əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıqdır. Qəsəbədə çörək zavodu, orta 
məktəb, mədəniyyət sarayı, uşaq bağçası və körpələr evi, kitabxana, kino qurğusu, stadion, 
xəstəxana, rabitə şöbəsi, mineral bulaqlar, kurort əhəmiyyətli istirahət guşələri, «Cənnət bağı» 
adlanan restoranlar var.

Altıagacın sakinləri çox mehriban və qonaqpərvərdirlər. Kənd içində uşaqdan-böyüyə hamı 
sadəliyi, saflığı ilə ilk baxışda özünə qarşı hüsn-rəğbət oyadır.

SƏYAHƏT

Səyahət etdi Rəşad

XƏMSƏ  •  OKTYABR 2004
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Silinsin ürəkdən həsrətin qəmi,
Müqəddəs yer deyə, göy deyə gəldik.
Dağlar ən ilahi ehramlar kimi,
Dostumla dağları səcdəyə gəldik.

Başımız üstündə zərli qanadlar,
Kəhrəba çinarlar, qızıl palıdlar.

Belə yer dünyada deyin varmıdır,
Meşə pıçıldayır, bulaq danışır?
Günəşdən süzülən ulduzlarmıdır,
Ya kəhrəba yanır, qızıl sayrışır?

Sirli bir qələmlə söz yaza-yaza,
Ağaclar zər səpir yollarımıza.

Mən burda payızın oğlan çağında
Meşələr qoynunda necə zənginəm.
Haçan axşam düşər – ay işığında
Palıdlar boyanır polad rənginə.
Bu dağlar nə ulu bir əfsanədir,
Burda xəzan özü zər xəzinədir.

Qarşı zirvələrdə maral göründü,
Sonra birdən-birə xəyala döndü.
Ömrünü qoydumu güllə yarıda?..
Şair, burda dayan, şair, burda dur!

Mehriban dağların ovçuları da
İnsafsız olmayır, mehriban olur.

Sehirli səslərlə doludur cahan,
Dinir büllur çayla, parlaq şəlalə.
Bir zirvə danışır Cəfər adından,
Bir zirvə danışır Müşfiq dililə.

Dönürük, bizimlə qoşa gedirlər
Kəhrəba çətirlər, qızıl çətirlər.
Gedir dağ amanı, ahı bizimlə,
Gedir dahilərin ruhu bizimlə.
Torpaq ətirlidir, səma ətirli,
Nağıl dünyasına dəydik, qayıtdıq.
Yerlər möcüzəli, göylər sehirli,
Cənnət qapısını döydük, qayıtdıq.

Nəbi Xəzri

ALTIAĞAC

ALTIAĞACDA
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SƏYAHƏT
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«Xızı» sözünün etimologiyası haqqında 
müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Ehtimal var ki, 
erkən orta əsrlərdə Sasanilər şimal sərhədləri 
köçəri tayfaların hücumundan qorumaq məqsədi 
ilə İranın Xuzistan əyalətinin yerli sakinlərini bura-
da məskunlaşdırıb. Guya, onlar da əski dədə-baba 
yurdlarının adını yeni qəsəbəyə veriblər. Əslində 
Xızı əhalisinin cox az hissəsi İran mənşəlidir. Bu-

rada 2 km. cənubda Kerban (Kürbənd) çayının 
sahilində düzbucaqlı formalı böyük qaya üzərində 
qədim qala divarlarının qalıqları var. Tədqiqatçılar 
belə qənaət irəli sürürlər ki, iki min il əvvəl tikilən 
bu qala monqol işğalı zamanı dağıdılmışdır. Ola 
bilsin ki, bu ad türk mifologiyasında yaşarlığın, 
təbiətin oyanmasının rəmzi sayılan Xızırın (Xızır 
Nəbi) şərəfinə qoyulub.



Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri sayılan 
Xızı Abşeron bölgəsində qədim yaşayış məskənidir, 
Bakı-Altıağac avtomobil yolunun kənarında, 
Xızı yaylasında yerləşir. Mülayim iqliminə, 
füsunkar təbii mənzərələrinə görə istirahət 
ocaqları ilə zəngindir. 
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Əgər yolunuz Altıağacdan düşsə, çəkinmədən ilk 
rastlaşdığınız evin qapısını döyün. Əmin olun ki, gülərüzlə 
qarşılanacaqsınız. 
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Bölgənin sakinlərinin özünəməxsus və ma-
raqlı toy mərasimləri var. Toy günü gündüz bəy  
«xəlvətə» çəkilir. Daha doğrusu, sağdış, sol-
dış və yasavul onu otaqların birində «gizlədir». 
Dostları, yaxınları, bir sözlə, bəyi görmək 
istəyənlər yasavula «xələt» (şirinlik) verib bəy 
otağına daxil olmaq «hüququ» qazanırlar». Toy 
günü bəyin özünü, ayaqqabısını, paltarını və 
yorğan-döşəyini «oğurlamağı» bacaran şəxs 
«mükafatlandırılır». «Oğurlanması» mümkün 
əşyalardan biri də yasavulun çomağıdır. 

Belə toyların birində iştirak edirdim, əlimdə 
bahalı fotoaparat vardı. Yasavul mənə dedi ki, 
«Ver, mən də sənin şəklini çəkim». Təzə bəylə 
yanaşı durdum. Sonra yasavuldan fotoaparatı 
geri istəyəndə bildirdi ki, «Adətə görə, bəylə 
şəkil çəkdirdiyinə görə «xələt» verilməlidir». 
Əlacsız qalıb fotoaparatı geri almaq üçün on 
min manat pul ödədim. Bəyi məclisə aparanda 
məlum oldu ki, yasavulun çomağı əlində yoxdu. 
Axı, o, şəklimi çəkəndə çomağıni mənə saxla-
mağa vermişdi. Onun çomaqsız vəzifəsini yerinə 
yetirməyə ixtiyarı çatmırdı. Üstümə gəldi: 

«Çomağı qaytar». 
«Bu, xələtsiz mümkün deyil», - dedim. Yasa-

vul məndən aldığı pulu təzədən özümə qaytardı. 
Razılaşmadım. Yalvar-yaxardan sonra ona ver-
diyimin üç qatını alıb çomağı verdim. Bu zarafat 
qısa zamanda məzəli lətifəyə çevrildi. 

Başqa bölgələrdə olduğu kimi, burada da 
toy axşamı «bəy tərifi» mərasimi keçirilir. 
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Karat L.T.–nin baş direktoru Eldəniz Qasımov bildirdi 
ki, xüsusi nümayəndəlik Azərbaycan bazarına mobil 
telefonların üç ən müasir modelini gətirmişdir: 
Maxon – C90, Maxon-7931 və Maxon-7970. 

E.Qasımovun dediyinə görə, müqaviləyə əsasən 
Maxon Telecom ilk dəstədə milli bazara 3000 ən 
müasir mobil telefonu çıxardır. Bu aparatların 
modellərinə gəlincə, MX-C90 bu gün üçün xarakte-
rik olan orta sinifli, 128x128 nöqtəli, rəngli ekrana
malikdir, təsvirlərdə 65 k rənglərini əks etdirir, eləcə 
də 40 tonlu polifona malikdir. Bundan başqa onun 
qurulmuş 0,3 meqapiksel (640x480 nöqtə) kamera-
sı var ki, MMS, WAP 2.0, Java, GPRS multimediyalı 
məlumatı özündə saxlayır. Bu telefonla 3 saat ardıcıl 
danışmaq mümkündür, onun batareyasının yüklənib 
gözləmə müddəti isə 200 saata qədərdir. 

MAXON 7931 modelinin də 
rəngli ekranı və polifoniyası var, 
SMS göndərmək funksiyası yaxşı 
işləyir, T9 sistemli (həm də rus 
dilində) şablonu işi asan-
laşdırır.  EMS – kəsilmiş 
şəkil və musiqi ötürmək 
imkanına malikdir, lakin 
mətni formatlaşdırmaq im-
kanı yoxdur. İstifadəçilər üçün 
özününküləşdirmə imkanları da 
yaradılmışdır – daxili ekranda əks 
etdirmək üçün xüsusi şəkillərə (oboy-
lar), çıxış zəngini əvəz edən melodiya-
lara, yaxud SMS-ə, səs tənzimləyicisinə 
və s. malikdir.

E.Qasımov əlavə etdi ki, «Maxon-7970 
modelinin də özəlliklərinə diqqət yetirin: Outlook-
la telefonun sinxronlaşdırılması imkanı var, WAP 
və GPRS tutumlu, rəqəmli kameraya malikdir. Xü-
susi vurğulamaq lazımdır ki, bizim ölkə üçün telefon 
seçiləndə əhalinin əksər hissəsinin alıcılıq qabiliyyəti 
nəzərə alınıb. Əgər saydığım funksiyaları özündə 
əks etdirən telefonlar milli bazarda 400-500 dollara 
satılırsa, Maxon telefonlarının qiyməti 250-280 dol-

lardır. Onları 
və təndaş lar 
mobil tele-
fonlar satan 
bütün mağa-
zalardan ala 
bilərlər».

E.Qasımov məlumat verdi ki, «Bunlardan baş-
qa paytaxtda, ayrı-ayrı bölgələrdə – Gəncə, Quba, 
Lənkəran, İmişli, Zaqatala, Sumqayıt və Naxçıvanda 
servis mərkəzləri açılmışdır. Onu da qeyd etməyə 
dəyər ki, indiyədək Maxon mobil telefonlarını ancaq 
qara bazardan almaq mümkün idi. Kompaniyanın 
Azərbaycanda nümayəndəliyinin açılması telefon 
aparatlarının qeyri-qanuni yollarla daxil olması-
nın qarşısını alacaqdır. Artıq kompaniya ilə AR-nin 
Gömrük komitəsi arasında müəyyən razılaşma əldə 
edilmişdir. Bu razılaşmaya əsasən dövlət struktur-
ları Maxon telefonlarının respublikamıza qeyri-
qanuni şəkildə gətirilməsinə qarşı ciddi tədbirlər 

görəcəkdir.
Maxon Telecom kompaniyasının rəsmi 

məlumatına əsasən, eyni adlı aparatların 
istehsalına Koreyada 1974-cü ilin mayın-

dan başlanmışdır.  Əvəllər kompaniya-
nın əsas fəaliyyəti radiostansiyalar 

quraşdırmaq və istehsal etmək idi, 
sonra naqilsiz ev telefonlarının 
istehsalı reallaşır. Bu fəaliyyət 
kompaniya üçün bu gün də xü-
susi əhəmiyyət kəsb edir. Mobil 
telefonlarının həm CDMA, həm 
də GSM-şəbəkələri üçün quraş-

dırılmasının təməli 1995-ci ildə 
qoyulmuşdur. GSM-telefonlarını 

kompaniyanın Koreyada yerləşən za-
vodları istehsal edir, yeni modellərin quraşdırılması 
prosesi isə Koreyada və Danimarkada gedir.  

Firma iki il zəmanət verir. Telefonun kitabçasında 
Azərbaycan dilində olacaq. 2005-ci ildə Azərbaycan 
dilində latın əlifbası ilə qeydlər aparmaq olacaq.

Azərbaycanda MAXONun 
xüsusi  nümayəndəliyi açılır
Karat L.T. –nin baş direktoru Eldəniz Qasımovun açıqlaması

Nigar İsmayılova

Sizə bir şad xəbər çatdırmaq istəyirik. Cənubi Koreyanın Maxon Telecom kompaniyası 
öz mobil telefonları ilə Azərbaycan bazarına çıxır.  Maxonun məhsullarını yerli  Karat 
L.T kompaniyası təqdil edir.  Bilirsinizmi, MDB ölkələri arasında  Rusiyadan sonra ikinci 
dövlətdir ki, Azərbaycanda Maxon kompaniyasının rəsmi nümayəndiliyi açılır. Bu günə 
qədər kompaniya dünyanın çox yerində - Almaniya, Danimarka, Tailand, Çin, Yaponiya, 
Filippin kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanlıların əlaqə yaradan və ünsiyyyət 
sevən xalq olduğu uzaq Şərqin tanınmış iş adamlarının da diqqətindən yayınmamışdır. 

Standart: 
EGSM 900/1800
Çəki: 88 qr
Ölçü: 83x47x23 mm
Gözləmə vaxtı: 100 saat
Danısıq vaxtı: 5 saat
Display: 65 000 rəng 
TFT (128x128)
Fotokamera: VGA 2 mb
40 tonluq  polifaniya
Telefon kitabçası: 
250 yad-daş,10 qrup
GRPS: dərəcə B10
WAP: buraxılış 2.0
MMS, Java

TEXNİKA 
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İlk növbətdə tələb olunan aşağıdakı 
qaydaları yerinə yetirməlisiniz: 

▪ Gün ərzində müəyyən olunmuş 
saatlarda, altı dəfə qidalanmalısınız: 
saat 8, 10, 12, 14, 16 və 18-də 

▪ Yeddigünlük pəhrizdən sonra 
adi qaydada yeməyə başlamalısınız! 
lakin şəkərli, yağlı, kəskin və xəmir 
xörəklərini azaltmalasınız. Ola bilsin 
ki, bu bir həftə ərzində çəkiniz 0,5 – 1 
kq. artsın, bu, o qədər də qorxulu de-
yil. Çünki yeddi günlük «bərkimədən» 
sonra təzədən pəhriz saxlayacaqsınız. 
Beləcə, bir həftəlik pəhrizdən sonra, 
normal yeməklərlə yeddi gün enerjinizi 
bərpa edirsiniz və bədəniniz istədiyizniz 
çəkini alanadək bu növbələşməni da-
vam etdirirsiniz.

▪ Pəhriz saxlamağa başlamazdan bir 
gün qabaq özünüzü bütün yeməklərdən 
uzaq saxlayıb bədəninizi boşaldırsınız. 

▪ Hər gün bağırsaqlarınızı qlizma 
ilə təmizləyirsiniz (Bu xoşagəlməz və 
narahat prosedura olsa da, orqanizmi 
zəiflətmək vasitəsidir).

▪ Hər səhər çobansüzgəci, çoban-
yastığı (ağkirpik) otlarını dəmləyib gün 
ərzində yeməkdən qabaq bu otlardan 
alınmış 50 qr. şirəni içirsiniz (balaca 
bağlamalı ota 200 ml. qaynamış su tö-
kürsünüz). 

▪ Məsləhət görülən ərzaqlardan 
başqa gün ərzində 0,5 litr qaynamış 
su içmək olar. İndi pəhriz saxladığınız 
günlərdə istifadə edəcəyiniz ərzaqlara 
diqqət yetirin: 

1-ci gün - 400 q. duzsuz bişmiş 
kartof və 500 q. 1%-li kefir ( bütün gün 
ərzində qidalanırsınız);  

2-ci gün - 400 q. yağsız kəsmik 
(süzmə) və 500 q. 1%-li kefir; 

3-cü gün - 400 q meyvə (banan və 
üzümdən başqa) və 500 q. 1%-li kefir; 

4-cü gün - 400 q. duzsuz bişmiş to-
yuq döşü və 500 q. 1%-li kefir;  

5-ci gün - 400 q. meyvə və 500 q. 
1%-li kefir; 

6-cı gün - 1,5 l. qazsız mineral su 
(butulkanı içəndə açmaq lazımdır); 

7-ci gün - 400 q. meyvə və 500 q. 
1%-li kefir; 

Ərzaqları başqaları ilə əvəz etməyin 
və azlığından qorxmayın. İlk iki gün sizə 
çətin olacaq, sonra mədə yığılır, elə 
zənn edirsiniz ki, bir alma da yesəniz 
gün ərzində bəsinizdi. Səhərlər bir fin-
can qəndsiz qara qəhvə də içmək la-
zımdır.  

Gün ərzində yeməyi bu qaydada 
qəbul etmək olar: səhər saat 8-də - 
qəhvə; 10, 12, 14 və 16-da - po 100 q. 
ərzaq, 50 q. kefir; 18-də isə – bir stgkan 
kefir.  

Belə etsəniz birinci həftə 5 kq., ikin-
ci həftə (pəhriz qəbul edilən həftələr 
nəzərdə tutulur) - 4 kq., 2 ay ərzində isə 
25 kq. arıqlamaq mümkündür.

Bir həftə ərzində arıqlamaq istəyirsinizsə, 
həmyerlimiz, rus estradasının parlaq ulduzu 
LARİSA DOLİNANIN və həkim SAYKOVANIN 
məsləhətinə qulaq asın!

LARİSA DOLİNANIN 
PƏHRİZİ DAHA
EFFEKTLİDİR.

1-ci gün: suda qabıqla bişmiş 
duzsuz 5 kartof, və 0,5 litr kefir 
(bütün gün ərzində qidalanırsınız);  
2-ci gün: 200 q. xama və 0,5 l. 
kefir; 
3-cü gün: 200 q kəsmik və 0,5 l. 
kefir;
4-cü gün: 0,5 kq. bişmiş dərisiz, 
duzsuz toyuq, və 0,5 litr kefir; 
5-ci gün: 1 kq. alma, yaxud 0,5 
kök, yaxud 300 q. qara gavalı və 
0,5 litr kefir; 
6-cı gün: 1 litr kefir; 
7-ci gün: 1 litr mineral su. Bu 
ərzaqların saat 18-dək yeyilməsi 
vacib şərtlərdin biridir. 
Bu halda hər pəhriz həftəsində 7 
kq. arıqlamaq mümkündür. 

SAĞLAMLIQ
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Yunanıstanda təşkil edilən 
Olimpia oyunları, yüzilliklərlə 
ölçülən qədim tarixə malikdir. Tari-
xi mənbələri araşdıranda, bu yarış-
larda Azərbaycan pəhləvanlarının 
da iştirak edib uğur qazandıqları 
üzə çıxır. Belə məlumatlardan biri 
7-ci  əsrdə yunan olipiadasında 
çempion olan ilk azərbaycanlıya 
aiddir.

«Alban tarixi» kitabında yazılır 
ki, “qüvvə və hünəri ilə fərqlənən bu 
adam... üç ölkədə məşhurlaşmışdır 
və Yunan olimpiadasının qalibi ol-
muşdur”. Görəsən, 1300 il əvvəl 
Azərbaycanın şərəfini qoruyan bu 
şəxs kim olub? Türküstanda - Xəzər 
xaqanlığında saysız-hesabsız şü-
caətlər göstərən bu igid, Böyük 
xaqanın məhəbbətini qazanmaqla 
yanaşı, onun qızının da ürəyinə 
yol tapmış, il-ituer mənsəbinə layiq 

görülmüşdür. «Albaniya tarixi»ndə 
o, knyaz Alp İlituer adıyla  təqdim 
edilsə də, Z.Bünyadov P.Qoldenə 
istinad edərək bu şəxsin adının 
«Alp el Təbər» şəklində olması ilə 
razılaşır. «Təbər-Təbəristan»la uy-
ğun-luğunu nəzərə alsaq, həmin 
coğrafi terminin Qafqazda, Xəzər 
ətrafında yaşayan hun tayfası ilə 
heç bir əlaqəsi olmadığını görərik. 
Şübhəsiz, «İlituer» mürəkkəb sö-
zünün ilk komponenti «ulu», so-
nuncusu «ər»dir. Ola bilsin ki, igidin 
adı əvvəlcə «Türkər» olub. Yunan 
olimpiadasındakı qələbələrindən 
sonra «Ulu Türkər»ə çevrilmiş, 
Xəzər xaqanının yanında şücaətlər 
göstərdikdən sonra isə «Alp» ti-
tulunu qazanıb. Araşdırmalar bu 
pəhləvanın əcdadlarımızdan oldu-
ğunu bildirir (ətraflı məlumat almaq 
üçün www.azmif.net saytına bax).

OLİMPİADA
x r o n i k a s ı

XXI əsr – Yunan-roma güləşi üzrə Afina 
olimpiadasının çempionu Fərid Mansurov

VII əsr – Yunan olimpiadasının ilk azərbaycanlı çempionu Alp Ulutürkər

14 əsrdən sonra eyni uğu-
ru digər Azərbaycan pəhləvanı 
təkrarladı. O, 28-ci müasir yay 
olimpiya oyunlarında bütün 
rəqiblərini məğlub edən, qədim 
Ellin torpağında Azərbaycanın 
bayrağını dalğalandıran dövlət 
himnimizi idman ictimaiyyətinə 
hörmətlə dinlətdirən Fərid Mansu-
rovdur. Fəxri kürsünün ən yüksək 
pilləsinin fəthi yolunda erməni 
rəqibini də diz çökdürən 22 yaşlı 
həmyerlimiz, Azərbaycanın yunan-

roma güləşi tarixində ilk mükafatı 
– olipiadanın qızıl medalını qazan-
dı. Yunan-roma güləşinin tarixi 
məskəni olan ölkədə bu uğura 
nail olmaq, Fəridin 5 rəqibi üçün 
əlçatmaz olsa da, Azərbaycan 
pəhləvanı dədə-babalarımızın 
keçmişdə göstərdikləri bir daha 
sübut etdi. Əhsən sənə, Vətən 
oğlu! Şübhəsiz ki, idmançılarımı-
za örnək olan bu uğurun davamı 
olacaq və bizləri sevindirəcək.  

İDMAN

Sənan Məhərrəmov
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Futbol üzrə dünya çempiona-
tının final mərhələsi Almaniyanın 
12 şəhərində keçiriləcək. 42655 
tamaşaçı tutumlu müasir stadion-
larda 32 milli komanda kubok uğ-
runda 64 oyun keçirəcək. Turnirin 
seçmə mərhələsində Şimali və 
Mərkəzi Amerikanın 12, Cənubi 
Amerikanın 10, Asiyanın 32, Af-
rikanın 30, Okeaniyanın 16, Av-
ropanın isə 51 komandası iştirak 
edir. Cənubi Amerika və Okeaniya 
zonalarında seçmə mərhələnin 
oyunları sona çatıb. 

Milli Avropa komandalarının 

təsnifat turnirində isə 51 federasi-
yanın futbolçuları mübarizə apa-
rırlar. Almaniyanın milli koman-
dası isə ev sahibi kimi həlledici 
oyunlarda birbaşa iştirak edəcək. 
Finalda iştirak etmək üçün Avro-
pa komandalarına ayrılan digər 
13 yer uğrunda seçmə oyunlar 
2005-ci il oktyabrın 12-dək davam 
edəcək. 8 qrup üzrə keçiriləcək 
görüşlərdə növbəti mərhələyə 
qrup qalibləri və 2 güclü koman-
da çıxacaq. 3 yerin sahibi isə 2-ci 
yeri tutan 6 komanda arasında 
keçiriləcək 2 oyunun nəticəsinə 

Əsasən milli komandanın oyun-
çularından ibarət olan Azərreyl klubu 
İndesit Çempionlar Liqasının qar-
şıdakı mövsümündə iştirak edəcək. 
Qitənin ən mötəbər klub turnirinə 2-ci 
dəfə qatılan voleybolçular «B» qru-
punda kubokun hazırkı sahibi «Tene-
rif» (Marşal, İspaniya) «Sant Orsola 
Asistel» (Novara, İtaliya), «Kolisiya 
Viniari» (Kalii, Polşa), «Srvena Zvez-
da» (Belqrad, Serbiya və Çernoqori-
ya) və «Beşiktaş» (İstanbul, Türkiyə) 
komandaları ilə mübarizə aparacaq-
lar. «A» qrupunda isə «Follapedretti» 
(Berqamo, İtaliya), «Kann» (Fransa), 
«Günəş Vakfbank» (İstanbul,Türkiyə), 
«Stal» (Belska-Byala, Polşa), «Ura-
loçka» (Yekaterinburq, Rusiya) və 
«Otel Kantur» (Las-Palmas, İspaniya) 
komandaları qüvvələrini sınayacaq. 
Qrup oyunları 2 dövrə üzrə keçiriləcək. 
1-3-cü yerləri tutan komandalar «Pley 
off» mərhələsində yarışacaq. 

Qaliblər «Dördlər finalı»na 
vəsiqə qazanacaqlar. Qeyd edək ki, 
turnirdə ilk dəfə 2002-2003-cü illər 
mövsümündə iştirak edən «Azərreyl» 
qrupda 3-cü yeri tutaraq yarışı birinci 
mərhələdə başa vurmuşdu. «Top-ko-
manda» kubokunu almış voleybolçu-
larımız yarımfinala çıxıblar. Komanda 
«Dördlər finalı»nda «Tenerife»yə 0-3, 
3-cü yer uğrunda isə «Kann» klubuna 
1-3 hesabı ilə uduzub. Voleybolçular 
ötən 2 mövsümdə Türkiyə, İtaliya, 
Rusiya, İspaniya, Fransa və aparıcı 
klublarla keçirilən 13 oyundan 8-də  
qalib gəliblər. “Azərreyl”-in qarşıda-
kı mövsümdə oyun təqvimi belədir: 
Noyabrın 9-dan 2005-ci il yanvarın 
25-dək. “Pley off” görüşləri isə fevral 
ayında keçiriləcək. «Dördlər finalı»-
nın qarşılaşmaları martın 19 və 20-də 
olacaq.

Qadın voleybolçulardan ibarət 
milli komandalar arasında Avropa 

görə məlum olacaq. 
Avropa çempionatının seçmə mərhələsində iştirak 

edən Azərbaycan milli komandası Uels, Avstriya, Şi-
mali İrlandiya, İngiltərə və Polşa futbolçuları ilə 6-cı 
qrupda mübarizə aparır. Komanda 2 oyun keçirib. Sent-
yabrın 4-də Bakıda Uels futbolçuları ilə 1-ci görüşdə ilk 
xal qazanılıb -1:1. Bərabərlik qolunu R. Sadıqov vurub. 
Ayın 8-də səfərdə, Avstriyada milli komanda 0-2 hesabı 
ilə məğlub olub. Futbolçularımızdan A. Hacıyevlə A. Po-
nomaryov birinci oyunda, M. Şükürov isə növbəti görüşdə 
xəbərdarlıq alıblar. Futbolçularımızın qarşıdakı oyunla-
rının təqvimi belədir:   13.10.2004 Bakı (Azərbaycan) 

– İngiltərə.
Seçmə mərhələnin 2 oyunundan sonra 52 iştirakçı 

arasında məhsuldar göstərici siyahısında Azərbaycan 35-
ci yerdədir. Təcrübəli rəqibləri ilə görüşdə milli komanda-
mızı dəstəkləmək üçün sizi oktyabrın 13-də T. Bəhramov 
adına respublika stadionuna dəvət edirik.

2 turdan sonra qrup cədvəlində vəziyyət aşağıdakı ki-
midir:

Komandalar o. q. h. m. t.f. x.

Avstriya   2 1 1 0 4-2 4
İngiltərə 2 1 1 0 4-3 4
Polşa   2 1 0 1 4-2 3
Uels 2 0 2 0 3-3 2
Azərbaycan   2 0 1 1 1-3 1
Şimali İrlandiya 2 0 1 1 2-5 1
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çempionatının «A» kateqoriyasının seçmə mərhələsi sona çat-
dı. Baş məşqçi F. Qarayevin rəhbərlik etdiyi seçmə komanda 
ilk mərhələdən sonra 12 finalçı sırasına düşdü. Azərbaycan 
voleybol tarixində ilk dəfə qitə çempionatının final mərhələsinə 
vəsiqə qazanan voleybolçularımız, seçmə oyunlarda 6 
görüşdən 4-də qalib gəliblər. 

2-ci qrupda mübarizə aparan komandamız, iyunun 4-dən 
6-dək Slovakiyada keçirilən 1-ci seçmə oyunlarda, İtaliyanı 3-
0, Slovakiyanı 3-2 məğlum edib. Ukrayna komandasına 1-3 
hesabı ilə uduzan voleybolçular 5 xalla qrupda 2-ci yeri tutub-
lar. Püşkatmaya görə Bakıda təşkil edilən həlledici görüşlərdə 
3 oyundan 2-də qalib gələn komandamız Slovakiya valeybol-
çularını 3-0 hesabı ilə məğlub edib, dünya çempionu, dünya 
Qranprisinin gümüş mükafatçısı və Afina olimpiadasında 4-
cü yeri tutan İtaliya idmançılarına isə 1-3 hesabı ilə uduzub. 
Final mərhələsi uğrunda Ukrayna komandası ilə 109 dəqiqə 
davam edən həlledici  görüşdə voleybolçular 3-1 hesabı ilə 
qalib gəliblər. Qitə çempionatının final mərhələsi 2005-ci il 
sentyabrın 15-dən – 25-dək Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə 
keçiriləcək. Yarışın mükafatları uğrunda çempionata birbaşa 
vəsiqə qazanan Xorvatiya, Polşa, Türkiyə, Almaniya və Hol-
landiya voleybolçuları ilə birgə İspaniya, Rumınya, Rusiya, 
Serbiya, Çernoqoriya, Bolqarıstan, İtaliya və Azərbaycan milli 
komandaları mübarizə aparacaqlar.

Oyun gunləri  B qrupunda  görüşlər

09-10-11.11.2004 Kolisiya Viniari – Azərreyl
16-17-18.11.2004 Azərreyl – Marşal
23-24-25.11.2004 Beşiktaş – Azərreyl
30.11; 02.12.2004 Srvena Zvezda – Azərreyl
07-08-09.12.2004 Azərreyl – Sant Orsola Asistel
14-15-16.12.2004 Sant Orsola Asistel – Azərreyl
04-05-06 01.2005 Azərreyl – Srvena Zvezda
11-12-13.01.2005 Azərreyl – Beşiktaş
18-19-20.01.2005 Marşal – Azərreyl
25.01.2005 Azərreyl – Kolisiya Viniari
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Hermesin qızıldan düzəldilmiş qanadlı sandalları magik gücə malik 
idi. Bu, ibtidai dövrün ilk mükəmməl texnologiyası sayılırdı.

Qədim romalılar hər ayaq barmağına əlcəyə oxşar qab keçirirdilər. 
Əvvəllər hər iki ayağa eyni ölçülü və formalı örtük taxırdılar. Dünyada 
ilk dəfə Yunanıstanda sağ və sol ayaqlar üçün xüsusi ayaqqabılar ha-
zırlanıb. 

Belə söyləyirlər ki, bəşəriyyətin anası Həvva ayağına hündür da-
banlı qab keçirməklə seksual görünüb Adəmi yoldan çıxarmış, öz yata-
ğına çəkmişdir. Ayaqqabılarla intim həyatın başlanğıcı qoyulmuşdur...

Orta əsrlərdə, inkivizasiya çağlarında hər hansı bir qadın hündür-
daban çəkmələr geyinib küçəyə çıxsaydı, onu ağır cinayət törətmiş 
şəxs kimi tutub tonqalda yandırardılar.

Uzunburun ayaqqabıları ilk dəfə qraf Anjuyski dəbə salıb. O za-
man ayaqqabısının burnunun uzunluğu ilə insanın məşhurluğunun 
dərəcəsini müəyyənləşdirirdilər. İri feodalların ayaqqabılarının burnu 
60 sm-ə çatırmış...

XV yüzillikdə ayaqqabıların forması kəskin şəkildə dəyişir, enlibu-
runlu (eni 46 sm.) ayaqqabılar meydana gəlir. XVI Lüdovik qısaboylu ol-
duğundan öz ölkəsində kişilər üçün də hündürdaban ayaqqabıları dəbə 
salıb. Belə ayaqqabılar geyinən kişilərdən ötrü qadınlar sino gediblər. 
Qırmızı dabanlı ayaqqabı isə, Avropa ənənəsinə görə, kobud kişi gücü 
anlamını verib.

Sonralar ayaqqabılar sinfi mənsubluq və 
həyat stili rəmzinə çevrilib. Hətta bir dəfə 
siyasi hegomonluq simvolu kimi də özünü 
təsdiqlədib. Nikita Xruşov Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının tribunasında ayaqqabılarını çıxar-
dıb dabanını mikrofona döyməklə dün-
yaya meydan oxuyub.

AYAQQABI necə, 
 nə vaxt və hansı 
  məqsədlə yaradılıb?

SUAL - CAVAB
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Ulu babalarımız üçün əl çirki olan pul əski çağlardan mal dövriyyəsinin simvolu, hər cür 
maddi əşyanın ekvivalenti və ticarətin, var-dövlətin, sərvətin əsas atributlarından biridir. İbti-
dai çağlarda ov silahlarına, məişət, maldarlıq, əkinçilik alətlərinə tələbatın durmadan artması 
əmtəə dövriyyəsinin sürətlə inkişafına səbəb olub və pulu meydana gətirib. Əvvəllər alış-ve-
riş natural şəkildə (heyvan dəriləri, dən, buğda, mal-qara, metal, saxsı məmulatlar, ərzaqlar 
bir-birinə dəyişdirilirdi) , sonralar isə rəmzləşmiş formada, yəni xüsusi mis, qızıl və gümüş 
sikkələrin kəsilməsi, nəhayət, kağız pulların çapı ilə həyata keçirildi. Pullar böyük məbləğdə 
toplanıb dövriyyəyə buraxılmaqla, sələmə, kreditə verilməklə gəlirə çevrilib, eləcə də var-dövləti 
maddiləşdirib (qızıl, gümüş, daş-qaş halında). 

Pul gündəlik həyatda bütün maddi və mənəvi şeyləri əldə etmək vasitəsi, təminatlılıq rəmzi 
idi. Bəlkə də yeganə varlıqdır ki, ancaq gerçək dünyada dəyərə, qüvvəyə malikdir. Çünki heç 
bir dini görüş o biri aləmdə pula yer ayırmır. Ona görə də Avropanın bəzi rahib ordenləri qəti 
şəkildə bildirib ki, «Pula toxunanlar yer üzünün bütün pisliklərini öz bədənlərinə keçirirlər». Bu 
xofdan qorxan varlılar çox hallarda sərvətinin bir hissəsini kasıblara paylamaqla günahlarını 
bağışlatmaq istəyib.

Bütün bunlara rəğmən pul hökmranlığa stimul yaradan gözəgörünməz qüvvədir. O elə gücə 
malikdir ki,  ölkələri, şəhərləri, kəndləri yer üzündən silib apara, ailələri dağıda, oğulu ataya, 
qardaşı qardaşa qarşı qoya bilir.

Pul vahidlərinin özünün simvollaşmasına gəlincə, üsul və formaları olduqca müxtəlif və çox-
dur. Metal və kağız pulların üzərində tanrılar, müqəddəs heyvanlar, səmavi kitablardan kəlamlar, 
maddi-mədəniyyət abidələri, hökmdarlar, görkəmli şəxsiyyətlər, həmçinin spesifik şərti nişanlar 
əks etdirilirdi. Belə ki, Amerika dolları mason işarələri ilə - demokratiyanı bildirən kəsilmiş pira-
mida və üçbucaqlarla naxışlanır. 

Dünyada ən işlək kağız pul $-dollar ilk dəfə 1792-ci ilin 2 aprelində dövriyyəyə buraxılıb.
ABŞ-da birinci pul vahidi 24 qr. gümüş sikkə meydana gələndə üzərinə 
“S” işarəsi çəkilib. Bu, “solid” (roma pulunun qədim adı) sözünün ilk hərfi 

idi. Onun iki yanaşı şaquli xətlə birlikdə verilməsi ispanların gerbindəki 
«Herkules dirəkləri»ni xatırladır. Bu, əslində  «S» və «P» hərflərinin

monoqramıdır və «ship-peso»”su deməkdir, yəni «gəmi pyeso-
su - pulu». $ işarəsinin həqiqi şərhi belədir ki,  dollar «fəlsəfi 

daşı» tapmaq vasitəsi kimi yaradılıb.
Azərbaycan çoxsaylı pulları ilə zəngin ölkələrdən bi-

ridir. Ta qədimdən varlılar və gözütoxlar diyarıdır. Ulu 
əcdadlarımız pulu ona görə əl çirki sayıblar ki, 

heç kəs yığıb saxlamasın, var-dövlət hərisi ol-
masın. Səxavət göstərib imkansızlara yardım 

göstərsin. Çünki heç kəs yığdıqlarını özü ilə o 
biri dünyaya aparmaq qüdrətində deyil.

PUL niyə əl çirkidir?

SUAL - CAVAB
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Bürcün əsas 
əlamətləri: 
Bu bürc altında 

doğulan insanların 
həyatına gözəllik, har-

moniya və haqq - ədalət 
hakimdir. Alicənab və ağır 

xasiyyətli olduqları üçün 
ətrafdakılara tez nüfuz edirlər. 

Nadir hallarda onların düşmənləri 
olur. Məsuliyyətlidirlər, yüksək iş 
qabiliyyətinə malikdirlər. 

Bu bürc altında doğulmuşlar: 
Didro, Lamartin, F.List, F.Nitsşe, 
Lermontov, Oskar Uayld, Mahatma 
Qandi, Eyzenhauer, Yucin O`Nil, 
C.Qarşvin, Sara Bernar, Bricit Bor-
do, M.Mastroyani.

Temperament və xarakter: Qa-

dınlar – incə 
və füsünkardırlar, sevdikləri kişi 
uğrunda fədakarlığa belə getməyə 
hazırdırlar. Əslində onlar kişini 
xoşbəxt etmək üçün yaranıblar. La-
kin sevilmədiklərini hiss etdikləri 
anda hamıdan üz döndərirlər. 

Kişilər – həmişə gözləyirlər ki, ilk 
addımı qadınlar atsın, əks təqdirdə 
onlar özlərini arzuedilməz və rədd 
olunmuş kişi hesab edirlər. İnan-
dıqları hər kəsi məftun edə bilərlər. 

Tərəzilərin Qoç, Şir, Dolça, 
Əkizlərlə münasibətləri müsbətdir. 

Əksinə Xərçəng və Oğlaqdan uzaq 
olmaları məsləhətdir. 

Nikah Tərəzi bürcünə hakim-
dir. Tərəzilər ağlın hakim oldu-
ğu Qızlarla xəyallara üstünlük 
verən Əqrəblərin arasında bir 
körpüdür. Onlar heç vaxt ilk ba-
xışda vurulmurlar, hisslərinin əsiri 
deyillər. Tanrı Tərəzilərə məhəbbəti 
töhfə edib. Tərəzilər insanlarla 
gözəl münasibətlər yaradırlar və 
cəmiyyətdə sevilirlər. 

Ünsür: Dörd ünsürdən biri olan 
Hava sizə şən əhval-ruhiyyə, coş-
qun təbiət, ünsiyyət, zəka bəxş 
edir. Siz emosiyalara qapılmırsı-
nız, demək olar ki, həmişə ailənizin 

“tərcuməçi”si olursunuz.
Müsbət keyfiyyətlər: sağlam 

düşüncə, obyektivlik, kollektivə 
məhəbbət, adaptasiya qabiliyyəti, 
yardımsevərlik, yaxşı həmsöhbət, 
qərəzsiz mövqe, dərrakə, 
sərbəstlik.

Mənfi keyfiyyətlər: inadkarlıq, 
özündən razılıq, ikiüzlülük, boşbo-

ğazlıq, qiybətə meyl, so-
yuqluq, özbaşınalıq, inti-
zamsızlıq.

Peşə-sənət: Gənclik 
dövründə bir neçə im-
kan arasında qalırlar. 
Onlara kömək etmək, 
təkliflər vermək lazım-
dır, tələsdirmək və təzyiq 

etmək olmaz. Çox vaxt və enerji 
sərf edən Tərəzilər tez yorulurlar. 
Işdə başqaları ilə münasibətləri çox 
yaxşıdır. Sərbəst əmrlər verirlər, 
amma ilk maneədə geri çəkilməyi 
bacarırlar. Onlar iş başındadırlarsa 
onda əmin ola bilərsiniz ki, həmin 
işin sonu əladır. Tərəzilər dekorçu, 
sənət əsərlərinin satıcısı, kitab sa-
tışı üzrə agent, hüquqşünas, hakim 
ola bilərlər. 

Sağlamlıq: Tərəzilərin ən zəif 
yeri böyrəkləridir, əsəb sistemləri 
o qədər də möhkəm olmur. Evdə 

və ya işdəki rütubətə alışmırlar. 
Bəzən qan dövranında problemi 
yaranır, təzyiq tez-tez normadan 
aşağı düşür.

Valideynlər və uşaqlar: Ata və 
ana. Tərəzilər öz övladlarını sevirlər 
və onları insanlara hörmət ruhunda 
tərbiyə edirlər, yeri gəldikcə on-
ların köməyinə, məsləhətinə eh-
tiyac duyurlar. Tərəzilər nüfuzlu 
valideynlərdir. 

Övlad. Tərəzi bürcü altında do-
ğulan uşaqlar tənhalığı sevmirlər. 
Onların xarici görkəmi idealdır. 
Onlar biliyə çox meyllidirlər. La-
kin çətinliklə qərar qəbul edirlər. 
Mənəvi və fiziki dayaq olmaq üçün 
onlarla çox sakit şəraitdə söhbətlər 
aparmaq lazımdır.

Qida mənbəyi: Tərəzilər enerji 
balansını yüksəltmək üçün mütləq 
tərkibində fosfat, kalium, natri-
um, eləcə də A, E vitaminləri olan 
ərzaqlar və bal qəbul etməlidirlər. 
Kolbasa, donuz əti, marqarin, 
kəskin ədviyyatlar, sous, tort və 
pirojnalar məsləhət deyil. Əksinə, 
çörək, düyü, təzə və bişirilmiş 
tərəvəz, meyvə (ərik, gavalı, şafta-
lı), göyərtilərdən reyhan, razyana 
xeyirlidir. 

Ətir: Tərəzilər bənövşə, qı-
zılgül və payızgüllərinə üstün-
lük verirlər. Şirin iylər onlarda 
özünəinam hissi, kəskin tü-
tün iyi isə onlarda etibarlı-
lıq və qətiyyət hissləri ya-
radır. Əgər siz göy-yaşıl 
lentlə haşiyələnmiş 
bağlamada ətir 
şüşəsi hədiyyə 
etsəniz onlara 
çox xoş olar.
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Qoç. Payızın zamana hakim kəsildiyini 
hamıdan öncə siz duyacaq, bütün gücü-
nüzü şəxsi həyatınızın qurulmasına həsr 
edəcək və nəticədə xeyir tapacaqsınız. 
Əgər yeni tanışlıq istəsəniz, Oxatanlar-
la əlaqə yaradın, onlarla çox asanlıqla 
ümumi dil tapacaqsınız. Bilin ki, ayın ilk 
həftəsinin bütün günləri uğurlarınıza yol 
açacaq. 

Buğa. Sizin baxışlarınız qarşı tərəfi 
heyrətləndirəcək. Unutmayın, bu ay yeni 
emosiyalarınız elə çılğınlıqla baş qaldı-
racaq ki, başınızı itirmək dərəcəsinə ça-
tacaqsınız. Özünüzü ayın üçüncü həftəsi 
iqtidar sahibi kimi hiss edəcək və çalı-
şacaqsınız ki, çoxdan istədiyiniz dəyərli 
bir şeyi alasınız. Bunu bacarsanız, əhval-
ruhiyyənizdə də dönüş yaranacaq.

Əkizlər.  Dost-tanışlarınız sizi darıxmağa 
qoymayacaqlar. Ciddi seçim qarşısında 
qalacaqsınız. Xoşbəxtliyinizə öz əlinizlə 
balta çalmayın. Dolça və Tərəzilərlə 
bağlılığınız daha yaxşı nəticə verə bilər. 
Ayın 20-dən sonra istədiyiniz adamla ta-
nış olmağa böyük şansınız var.

Xərçəng.  Zahiri görünüşünüzə daha 
çox fikir verəcəksiniz və ev işlərinə mey-
liniz artacaq. Bəxtinizin gətirməsi üçün 
böyük şansınız var. Əgər hələ özünüzə 
ömür-gün yoldaşı tapmamısınızsa, 
ayın 15-dən sonra bəxtinizi sınayın. Öz 
görkəminizi cəlbedici hala gətirməklə və 
üzünüzə təbəssüm qondurmaqla sevgili-
nizi daim yanınızda görəcəksiniz.

Şir. Siz böyük işlər görmək barədə 
baş sındırmayın. Hər şey öz-özünə 
düzələcək və hamı paxıllığınızı çəkəcək. 
Məşhurlaşacaqsınız. Bu halda hətta 
sevginizdən də yorulduğunuzu hiss 
edəcəksiniz. Birinci həftə mübahisələrə 
girişməyib söz-söhbətdən uzaq qaçsa-
nız, ayın qalan günlərində xoş və ləzzətli 
anlar yaşayacaqsınız.

Qız. Şəxsi  həyatınızda nəyisə dəyiş-
dirmək barədə ciddi düşünməlisiniz. 
Özünüzü bir qədər kədərli hiss 
edəcəksiniz, daxilən sizdə bir boşluq ya-
ranacaq. Ancaq yeni tanışlıq kefinizi aça 
bilər. Macəralara doğru cəsarətlə addım 
atın. Ayın axırında romantik həyat tərzi 
keçirəcəksiniz. Çalışın, hər şeyi gizli 
saxlayın və köhnə heyranlarınızla az 
əlaqə yaradın. 

OKTYABR  ayı üçün astroloji proqnoz
Tərəzi. Harmoniyaya meyilli olduğunuzdan 
payızın girməsindən həqiqi zövq alacaqsı-
nız. Ayın 15-dən sonra əhval-ruhiyyənizin 
dəyişməsini hətta ətrafınızdakılar da hiss 
edəcəklər. Lazımsız işlərə baş qoşmayın. Bir 
əldə iki qarpız tutmağa çalışmayın, yoxsa  qa-
zandıqlarınızı itirərsiniz. Ayın sonunda bir az 
çətinliyiniz olacaq.

Əqrəb. Siz həyat yolunuzda bir sıra çətinliklərlə 
rastlaşacaqsınız. Ruhdan düşməyin, maneələri 
dəf etməyə alışdığınızdan uduzmayacaqsı-
nız. Temperamentiniz və dözümünüz  imkan 
verəcək ki, uğura doğru uzanan cığırı tikanlar-
dan təmizləyəsiniz. Ayın sonunda özünüzü lap 
əldən düşən kimi hiss etsəniz də, məsələlərə 
bir qədər filosofyana yanaşın. Yaxın çağlarda 
şərin üzərində qələbə çalacaqsınız.

Oxatan. Sizə elə gələcək ki, sevdiyiniz ada-
mın münasibətlərində bir qədər soyuqluq 
yaranıb və buna səbəb özünüzsünüz. Onu 
ziddiyətlərinizin mərkəzinə çəkməyin. Ay 
ərzində bir-birinizdən uzaq gəzməyə çalışın. 
Ayrılıq sonda hər şeyi öz yerinə qaytaracaq, 
təzədən münasibətlərinizdə istilik yaranacaq.

Oğlaq. İlk baxışda ciddi və soyuq 
görünəcəksiniz. Lakin bu zahiri əlamətdir. Bü-
tün tanışlarınıza qarşı sevginizi daxilinizdə ya-
şadacaqsınız. Ay ərzində özünüzü toplamalı, 
cilovlarınızı ələ almalısınız. Qara qüvvələr ba-
şınızın üstündən əskik olmayacaq. Gününüzü 
yaxşı işlərlə keçirin. Məşğulluğunuz sizi darıx-
maqdan qoruyar. Çalışın, əməliniz ancaq se-
vinc gətirsin. İkinci həftədən sonra çətinliklər 
öz-özünə aradan qalxacaq.

Dolça. Nəsə yeni bir şey əldə etmək istəyi ilə 
yaşayacaqsınız. Lakin arzular burulğanında 
itib-batmaqdansa, həyatın gözəlliklərindən 
zövq alın. Eksperimetlərdən xoşlanacaqsınız. 
Əqrəblərlə tanışlığınız yaxşı haldır. Dolçalarla 
da görüş sizə unudulmaz anlar yaşadacaq.

Balıqlar. Özünüzü müəyyən sirli maska-
da hiss edəcəksiniz, lakin tərəf-müqabiliniz 
xəyalpərvərliyinizdən xoşlanmayacaq. Bu 
halınız sizi bir nəfər qeyri-adi şəxslə yaxınlaş-
dıracaq, münasibətlərinizin dərinləşməsi ilə 
həmişəlik bir-birinizə bağlana bilərsiniz. Ayın 
ilk həftəsi tanışlığa can atmayın, eləcə də öz 
bürcünüzdən olan şəxslərlərlə əlaqə yaratma-
yın.








