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Zemfira İsmayıl
qızı Məhərrəmli 1955ci il dekabrın 11-də Bakı
şəhərində ziyalı ailəsində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət
Universitetinin
(indiki
BDU) Jurnalistika fakültəsini fərqlənmə diplomu
ilə bitirmişdir.Universitet
auditoriyasında müəllimi
olmuş ustad jurnalist
Nəsir İmanquliyevin yaratdığı “Bakı” və “Баку”
şəhər qəzetlərində 1978-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlayaraq
müxbir işləmiş, Elm, təhsil və mədəniyyət şöbəsinin müdiri
vəzifəsində çalışmışdır.
Z.Məhərrəmli insan hüquqlarına, o cümlədən mənəvi problemlərə dair çoxsaylı publisistik yazıların müəllifidir.
1991-ci ildən mətbuatda həm də hərbi mövzuda yazılarla
çıxış edib. Dəfələrlə “qaynar” nöqtələrdə, düşmənlə təmas
xəttində olmuş, Qarabağ müharibəsinin dəhşətləri, torpaqlarımızın bölünməzliyi uğrunda çarpışan oğul və qızlarımızın
hünərini əks etdirən silsilə cəbhə reportajları yazaraq dərc
etdirmişdir. Z.Məhərrəmli “Döyüşə qızlar gedir” (1997),
“Qarabağda savaş var” (İstanbul, “Turan” yayın evi, 1999),
“Ötür durna qatarı” (2000), “Qırx qız dastanı” (2003)
kitablarının müəllifidir.
İngilis dilində nəşr olunan “Qarabağ müharibəsi qadınların
şahidliyi ilə” (2005) və Sankt-Peterburqda çapdan çıxmış
“Карабахская война: сражались и женщины” (2005) kitablarına görə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun “Qarabağ”
Ali mükafatını almışdır.
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Azərbaycan Jurnalistlər və Yazıçılar birliklərinin üzvüdür.
Yaradıcılıq uğurlarına görə AJB-nin Həsən bəy Zərdabi,
Azərbaycan KİVİHİ-nin “Qızıl qələm” mükafatlarına layiq
görülmüşdür.
Z.Məhərrəmli 2003-cü ilin aprelindən Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri
vəzifəsində çalışır, Mətbuat xidmətinin rəhbəridir.
Mətbuatda müntəzəm olaraq publisistik yazılar və bədii
nümunələrlə çıxış edir. 2007-ci ildə “Bir ömürdə üç həyat”
(S.Gəncəli ilə birlikdə) kitabı işıq üzü görmüşdür.
2015-ci ildə povest, hekayə və esselərinin toplandığı “Beş
saniyənin hökmü” kitabı nəşr olunmuşdur.
Ailəlidir, iki övladı, iki nəvəsi var.
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MÜƏLLİFDƏN
İnsan doğulandan üzü bəri, ta son mənzilədək yol
gedir. Gözünü dünyaya açan körpənin ilk yolu ona həyat
bəxş etmiş ananın qollarıdır. Onu bərk-bərk qucaqlayıb,
köksünə sıxan qollar.
Bir evin, ocağın şirin-şəkəri, əziz-xələfi olan
körpənin ayağı yer tutub, addımları bərkiyəndə cığırlar
haçalanır, özünə bəlli istiqamətə yön alır.
Məktəb zamanı gələndə elm-ürfan cığırına düşür
balalarımız. Elm – işıq, cahillik – zülmətdir. Ədəb, mərifət
cığırlarından keçib, nəhayətsiz nəhrə bənzər həyata
qovuşmaq isə hünərdir. Necə deyərlər, hərənin öz yolu, öz
izi...
“Beşikdən qəbr evinədək öyrənməli” deyib uca
Peyğəmbərimiz. Bu müdrik kəlamda zaman məfhumu ilə
yanaşı, illərlə, qərinələrlə ölçülən məsafə qət etmək
anlamı da var. Bu da yoldur. Adına ömür yolu deyirlər.
Əzablarsız ötüşməyən bu yolun enişinə, yoxuşuna tab
gətirən, sinə gərənlər ömürlərini ləyaqətlə başa vurur, eloba gözündə yüksəlirlər. Çəkilən zəhmətin bəhrəsini
görmək, mükəmməlliyin zirvəsinə ucalmaq üçünsə rəvan,
nahamar, tikanlı-tikansız yollar qət etmək gərəkdir.
Yenə də hər şey yollardan, rizlərdən keçir. Bir həzin
mahnıda deyildiyi kimi:
Ayağımız altında çiçək bitirən yollar,
Bizi aparan yollar, bizi gətirən yollar...
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Bəs, nankor, bədxah qonşunun təcazvüzü, havadarlarının fitnə-fəsadı ilə bu gün işğal altında olan yurd
yerlərimizə aparan yollar?! Düçar olduğumuz Qarabağ
müharibəsi neçə-neçə insanın həyatına son qoydu. Neçə
gəncin tale yolu öz səmtini, məcrasını dəyişdi. Qanlı
müharibənin yolları ürəyimizdən keçdi. Nisgilli yurd
yerlərimizə aparan, ağır savaşlara, çətin döyüşlərə səhnə
olan, sinəsi cadar-cadar, doğmalarına həsrət yollarımız
hələ də bizi haraylayır, bizi gözləyir. Bu yollara qovuşmaq
üçün dərələrdən yel kimi, təpələrdən sel kimi keçərək
yurd yerlərimizi əsirlikdən qurtarmalıyıq.
Yaşadığımız dünya sanki yollardan hörülüb. Əgər
yollar yoxsa, dünya-aləmə baş vura bilmərik. Lap yaxın
qonşudan tutmuş, külleyi-ərzin ən son nöqtəsindəki
insanlaradək xəbər tutmaq mümkünsüz olar.
Mən isə bu yollardan yazmaq istədim. Həm də
jurnalist taleyimə düşən, gəzib-dolaşdığım yollardan. İstər
peşə fəaliyyətim, iştirak etdiyim toplantılar və forumlarla,
istərsə də ailəvi səfərlərimizlə bağlı təəssüratlarımı, yol
qeydlərimi bir kitabda toplamağa qərar verdim.
Dövranın gərdişi, taleyin hökmü ilə dünyanın ayrıayrı guşələrinə səpələnmiş soydaşlarımızdan, biri
digərindən maraqlı görünən həmvətənlərimizdən, düşüncə
tərzi, həyata baxışı müxtəlif olan, özündən sonra bir iz,
yadigar qoymaq istəyən yaradıcı, qurucu insanlardan bəhs
etməyə çalışdım.
Budur, “Ömür bitər, yol bitməz” qarşınızdadır.
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ÖN SÖZ
Jurnalistlər qəlb dünyasındakı duyğularını, yaşantılarını çözələmək üçün bənzərsiz mövzuları qələmə alan,
maraqlı müsahiblər axtarıb tapan, onlarla həmsöhbət,
həmfikir olan qələm sahibləridir.
Ümumən bədii yaradıcılıq müəllifin özü ilə
mükaliməsi, fikir və duyğularını incələmsidir. Kimi yalnız
öz daxili aləmi ilə təklikdə qalmağa üstünlük verir, kimisi
iç dünyasındakı düşüncələrini bölüşmək, paylaşmaq üçün
həmsöhbət arayaraq qələmə güc verir.
Cümlələr ağ vərəqlərə töküldükcə yaradıcı insanın
təxəyyülünün, hisslərinin təcəssümü olan dolğun əsərlər
yaranır, ərsəyə gəlir. Bu baxımdan istedadlı həmkarım,
yazıçı-publisist Zemfira Məhərrəmlinin yazıları da istisna
deyil.
Peşəsinə sadiqliyi, mövzularının aktuallığı, yazılarının sanbalı, mükəmməlliyi ilə seçilən Zemfira Məhərrəmli
mətbuata gəldiyi gündən sözün qədrini bilən qələm
sahiblərindəndir. Onun jurnalistikamızda özünəməxsus
yeri və mövzuları vardır. Dostları, həmkarları onu çox
sevirlər. Zemfira xanım bu rəğbəti, nəcib xüsusiyyətləri,
insanlarla xoş rəftarı, davranışı, ən başlıcası isə dəyərli
yaradıcılıq nümunələri ilə qazanıb.
Mənim tanıdığım Z.Məhərrəmli həssas, duyğulu
yazarlardandır. O, Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki BDU) Jurnalistika fakültəsini fərqlənmə diplomu
ilə bitirib. Ustad jurnalist Nəsir İmanquliyevin yaratdığı və
rəhbərlik etdiyi “Bakı” və “Baku” qəzetlərində müxbir
kimi fəaliyyətə başlayıb. 1990-cı ildən 2003-cü ilədək
Elm, təhsil və mədəniyyət şöbəsinin müdiri olub.
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Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin
üzvüdür. Mətbuatda çalışdığı uzun illər ərzində yaradıcılıq
uğurlarına görə bir sıra ödüllərlə təltif olunub. Azərbaycan
Jurnalistlər Birliyinin Həsən bəy Zərdabi, Azərbaycan
KİVİHİ-nin “Qızıl qələm” və “Araz” Ali ədəbi
mükafatlarına layiq görülüb. Respublika Mətbuat
Fondunun “Dan ulduzu”, Lider Qadınlar İctimai Birliyinin
“Salatın Əsgərova” mükafatları onun əməyinə verilən
yüksək dəyərin göstəricisidir.
Z.Məhərrəmli insan hüquqlarına, o cümlədən sosialmənəvi problemlərə dair publisistik yazıların müəllifidir.
Yaradıcılığında qadın, uşaq, qaçqın və məcburi
köçkünlərin hüquqları, çadır şəhərciklərindən silsilə
reportajları, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, kimsəsiz uşaqların həyatı və digər problematik məsələlər əsas
yer tutur.
Bir qədər sonra yaradıcılığının səmti, axarı da
dəyişib. Cəbhə yazıları, “qaynar” nöqtələrdən reportajlar
digər mövzuları üstələyib.
Cəbhə
bölgələrinə
səfərlərindən
sonra
Z.Məhərrəmlinin “Döyüşə qızlar gedir” (1997),
“Qarabağda savaş var” (İstanbul, “Turan” yayın evi,
1999), “Ötür durna qatarı” (2000), “Qırx qız dastanı”
(2003) kitabları ərsəyə gəlib.
İngilis dilində nəşr olunan “Karabakh war witnessed
by women” (2005) və Sankt-Peterburqda işıq üzü görmüş
“Карабахская война: сражались и женщины” (2005)
kitablarına görə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun
“Qarabağ” Ali mükafatına layiq görülüb. Onun Qarabağ
mövzusunda kitabları əziyyətli, gərgin yaradıcılıq
axtarışlarının bəhrəsidir. Təkcə “Döyüşə qızlar gedir”
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kitabı haqqında 35-dən çox mətbuat nümunəsində
resenziya dərc edilib, bu publisistik əsər yüksək
dəyərləndirilib.
Mətbuatda müntəzəm olaraq publisistik yazılar və
bədii nümunələrlə çıxış edir. Povest və hekayələri
“Azərbaycan”, “Ulduz” jurnallarında, “Məhsəti”, “Yazıçı
qadınlar”, “Söz” dərgilərində, “525-ci qəzet”, “Ədəbiyyat”, “Kaspi”, “Каспий” və “Мир литературы” qəzetlərində dərc olunub.
Zemfira
Məhərrəmli
hazırda
Azərbaycan
Respublikası
İnsan
Hüquqları
üzrə
Müvəkkili
(Ombudsman) Aparatının Mətbuat xidmətinin rəhbəridir.
Ölkəmizin dövlət qurumlarında çalışan ilk mətbuat
katiblərindəndir və bu sahədə səmərəli çalışır.
İnsan hüquqlarının müxtəlif aspektlərinə dair,
həmçinin əhalinin köməyə daha çox ehtiyacı olan
qruplarının hüquqlarının müdafiəsi mövzusunda çoxsaylı
yazıların müəllifidir.
İmzası oxuculara yaxşı tanış olan, daim həyatın
qaynarlığına baş vuran, bu günümüzün gerçəkliyindən,
ağrılı mövzulardan yazan Z.Məhərrəmli müasir, ciddi
jurnalistikanın təmsilçilərindəndir.
Deyirlər, qələm adamının hər yeni əsəri onun qanıcanı bahasına, doğma övladtək doğulur, ərsəyə gəlir.
Zemfira xanımın publisistik əsərlərinin, oçerklərinin, bədii
və sənədli hekayələrinin dili olduqca rəvandır, axıcıdır.
Onun qələm nümunələri təmtəraqdan uzaqdır, səlis,
nizamlı üslubu, gözəl, aydın təhkiyəsi ilə yadda qalır.
“Ömür bitər, yol bitməz”… kitabı kimi.
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Jurnalistin yol qeydləri silsiləsindən olan bu kitab
müəllifin öz peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar xarici ölkələrə
səfərlərindən bəhs edən yazılardan ibarət topludur.
ABŞ, İran, İraq, Suriya, Macarıstan, Polşa,
Almaniya, Niderland, Belçika, Lüksemburq, Fransa,
Norveç, Danimarka, Rusiya Federasiyası, Gürcüstan,
Özbəkistan, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər
ölkələrdə olub, bu ölkələrin bir qismində keçirilmiş
beynəlxalq konfranslarda iştirak edib, Azərbaycan
həqiqətlərinin
dünyaya
çatdırılmasında
səylərini
əsirgəməyib.
Müəllif dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
insanların həyat tərzi, dünyagörüşü, arzu və istəkləri
barədə danışsa da, daha çox öz doğma yurdunu təbliğ edir,
öz məmləkəti ilə öyünür. Vətəndaş yazarın bu kitabı
insanlığa, bəşər övladına məhəbbətinin bariz nümunəsi,
əks-sədasıdır. Burada onun jurnalist ömründən keçən birbirindən fərqli insan taleləri görüşür: arzusu-istəyi,
sevinci-kədəri, nəcib əməlləri ilə.

Əflatun Amaşov
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri,
Əməkdar jurnalist
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OKEANIN O TAYINDA NƏLƏR VAR
1991-ci ilin qışı. Yeni ilin gəlişinə az qalıb. Yəqin ki,
hər kəs qarşıdan gələn ilin qədəmlərinin uğurlu olmasını
arzulayır. Ömrümüzün daha on iki ayını əhatə edəcək təzə
ilin həm şəxsi həyatımızda, həm də ailəmiz üçün nə ilə
əlamətdar, səciyyəvi olacağı barədə düşünürük. Balaca
qızlarımız Aytən və Şəhla bayram şənlikləri ilə bağlı
özlərinə şirin xəyallar qurur, bəzəyəcəkləri küknarın
rəngbərəng oyuncaqlarını əl altına toplayırdılar.
Həmin günlərin xoş ovqatına bir sevinc də əlavə
olundu: bizim Məhərrəmlilər ailəsinin Amerika Birləşmiş
Ştatlarına səfərlə bağlı SSRİ Jurnalistlər İttifaqına
müraciətinə müsbət cavab gəldi. Bu ecazkar ölkəyə səyahət lap yaxın günlərdə reallaşmalıydı. Azərbaycandan yalnız iki jurnalist həmin səfərə qatılmaq şansı qazanmışdı.
Artıq yol hazırlığı, səfər tədarükü bizi daha çox
düşündürürdü. Anam, ömrünü-gününü orta məktəbdə
müəllimliyə sərf etmiş Mədinə xanım bizə “uğurlu yol”
arzulayıb, on iki gün ərzində himayə edəcəyi sevimli
nəvələrindən nigaran qalmamağı tövsiyə etdi.
Məşhur misralarda deyildiyi kimi, “ayazlı-şaxtalı bir
qış axşamı” həyat yoldaşım, tanınmış telejurnalist Qulu
Məhərrəmli ilə birgə Bakıdan Moskvaya, sonra isə
Şeremetyevo hava limanından Nyu-Yorka uçduq. Təyyarədə on saatlıq uçuş bir qədər yorucu, amma maraqlı idi.
⃰ ⃰ ⃰
ABŞ-ın ən mühüm hava limanlarından olan Con
Kennedi adına beynəlxalq aeroport Nyu-Yorkun Kuins
şəhərciyində yerləşir. Tikintisi beş il davam edən və 194711
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ci ildən işə salınan bu hava limanı, ilk öncə, Aydluayld
adlanırdı. Bu ad aeroportun qolf oyunları sahəsində inşa
edilməsi ilə əlaqədar imiş. 1963-cü ildə isə ABŞ-ın 35-ci
prezidentinin şərəfinə bu hava limanına onun adı verilib.
Müxtəlif ölkələrin aviaşirkətləri ilə əməkdaşlıqda fəaliyyət
göstərən aeroport beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarına
görə ABŞ-ın digər hava limanları arasında aparıcı
mövqeyə malikdir. Con Kennedi beynəlxalq hava limanı
möhtəşəm terminalları, uçuş-eniş zolaqları, çoxsaylı xidmət məntəqələri və yük yolları ilə də fərqlənir.
Ölkəyə səfər edən turistlər qeydiyyatdan keçib, yol
çantaları yoxlanarkən qəribə sorğu-sualın şahidi olduq.
Xüsusən Rusiyadan gələn nümayəndə heyəti üzvlərinin,
turistlərin baqajında olan meyvələri zərərsizləşdirmək
üçün götürürdülər. Sən demə, meyvələrin radiasiyalı
olmasından ehtiyatlanırdılar. Aradan bir müddət ötsə də,
Çernobl qəzasının fəsadlarından çəkinirdilər.
Nyu-Yorkun beşulduzlu, çox möhtəşəm və rahat
“Ramada” otelində yerləşdik. Bizi bələdçimizlə tanış
etdilər. Milliyyətcə yəhudi olan İrina Sankt-Peterburqdan
Nyu-Yorka köçərək turizm şirkətində çalışırdı. Gülər üzü,
mehribanlığı və səmimiyyəti onu qrupumuzun üzvləri ilə
çox tez dostlaşdırdı. O, bizim suallarımızı həvəslə, təmkinlə cavablandırır, ilk dəfə qədəm qoyduğumuz ölkə haqqında ətraflı məlumat verirdi. Sanki hər sualın cavabında
tələbkar jurnalistlər qarşısında olduğunu nəzərə alırdı.
Səfərimiz Nyu-Yorkdan başlamışdı. Bu qaynar,
izdihamlı şəhərə gəzintiyə çıxdığımız ilk gün ərzində baş
verən maraqlı hadisələri, yəqin ki, hələ uzun müddət
yaddaşımızda çözələyəcəyik. Elektron avadanlığın satıl12
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dığı mağazada məhsullara baxarkən yaşlı satıcı bizə
yaxınlaşıb rusca:
– Həmyerlilərimiz buraya xoş gəlib. Sizə nə kömək
edə bilərəm? – dedi. Başına araqçın qoymuş çeşməkli
satıcı zəndlə bizə baxırdı:
– Deyəsən, Bakıdan gəlmisiniz?
– Elədir ki, var. Nədən bildiniz?
– Şirin Bakı ləhcənizdən. Mən Gürcüstandanam,
Batumidən. Azərbaycanda bir neçə dəfə olmuşam. Sizin
Bakını çox xoşlayıram. Mehriban, qonaqpərvər camaatı
var. Bəs bu böyük ölkəyə neçə günlüyə gəlmisiniz?
Nyu-Yorka yenicə gəldiyimizi, səfərimizin on iki gün
çəkəcəyini söylədik. O isə üç ildir ki, bu mühacirlər şəhərində məskunlaşdığını bildirdi. Diktofon almaq istədiyimizi biləndə bizə seçimdə yardımçı oldu.
– Bəs, niyə bir ailəyə iki diktofon? Bəlkə, birini başqa
aparatla əvəzləyək?
– Bir evdə iki jurnalistin olduğunu nəzərə alsaq, bizə
ikisi də azlıq edər, – bu sözləri isə cavabında Qulu
müəllim söylədi.
“Panasonic” və “Sony” brendlərinə üstünlük verdik.
Yenicə tapıb tanış olduğumuz həmvətənimiz bizə əlavə
kasetlər hədiyyə etdi, “ekskursiya vaxtı gərəyiniz olar”, –
dedi.
Biz isə aldıqlarımıza sevinirdik, çünki o illərdə Bakıda
tək-tük həmkarımızda belə səsyazan qurğu var idi.
Səfər müddətində avtobusun ön oturacağında əyləşib
yol boyu maraqlı söhbət quran bələdçimiz İrinanın (biz
onu İra çağırırdıq) söylədiklərini daha yaxşı eşitmək üçün
ona yaxın oturub diktofonu işə salırdım. İndi yazdığım
məlumatların müəyyən hissəsi bələdçimizin bizə çatdır13
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dıqları, bir çoxu isə gəzib gördüklərim, demokratiya və
insan hüquqları ölkəsi adlandırılan ABŞ haqqında
müxtəlif mənbələrdən öyrəndiklərimdir.
⃰ ⃰ ⃰
Amerika Birləşmiş Ştatları tərkibində əlli ştat və bir
federal bölgə olan federativ respublikadır. Ərazisinin çoxu
Şimali Amerikanın mərkəzində, Sakit və Atlantik okeanlarının arasında yerləşir, paytaxtı Vaşinqton şəhəridir.
Dövlət sərhədlərini şimalda Kanada, cənubda Meksika
(Şimali Amerika hissəsində Alyaska təkcə Kanada ilə)
təşkil edir. ABŞ Konstitusiyası 1787-ci ildə qəbul edilmiş,
ölkənin Əsas qanununa, bildiyimə görə, 26 dəyişiklik edilmişdir.
ABŞ – böyük meqapolislər, öz tarixi ənənələrini yaşadan kiçik şəhər və qəsəbələrlə zəngin bir dövlətdir.
Məşhur Kapitoli, Ağ ev, Federal Təhqiqatlar Bürosu və
Pentaqonun iqamətgahı burada yerləşir. Digər meqapolis –
Nyu-York isə göydələnlər şəhəri və dünyanın maliyyə
mərkəzidir. Mayami – Florida ştatının Atlantik okeanı
sahili boyunca 45 kilometr uzunluğunda Mayamibiç
çimərlikləri ilə dillər əzbəridir. Dünyaca məşhur “Uolt
Disney” parkı isə Orlandoda yerləşir.
⃰ ⃰ ⃰
Nyu-York ştatı – ABŞ-ın şimal-şərqində yerləşir,
əhalisinin sıxlığına görə ölkədə üçüncüdür. Ərazisi 141,3
kvadrat-kilometr olan Nyu-York ölkənin sayca 27-ci
böyük ştatıdır. Böyük Apalaçi vadisi şərqi Nyu-Yorku,
Şampleyn gölü isə şimali Nyu-Yorku əhatə edir. Hudzon
14
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çayı da öz başlanğıcını buradan götürərək Atlantik
okeanına tökülür. Nyu-York cənubdan Pensilvaniya və
Nyu-Cersi, şərqdən Konnektikut, Rod Aylend və
Vermotla, şimaldan Kanada ilə həmsərhəddir. Ştatın
cənub-şərq hissəsi Atlantik okeanına açılır.
Nədənsə, amerikalılar Nyu-Yorku “xəyallar şəhəri”
adlandırırlar. Burada daha çox gözqamaşdıran, dəbdəbəli
və rəngarəng həyat hökm sürür. Nyu-York Birləşmiş
Ştatların maliyyə mərkəzi hesab edilir. Fondlar birjası,
Uoll Strit, çoxsaylı broker şirkətləri və maliyyə təsisatları
məhz burada yerləşir. Nyu-York ölkənin əhalisinin sayına
görə ən böyük şəhəridir, eyni adlı əyalətdə yerləşir və
dünyanın tanınmış ticarət mərkəzlərindən biridir. Həm də
siyasət, təhsil, əyləncə və modalar şəhəri kimi qəbul edilir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına ev sahibliyi etdiyindən
xarici əlaqələr baxımından da çox əhəmiyyətli bir mərkəz
rolunu oynayır. Nyu-York beş şəhərcikdən ibarətdir:
Manhetten, Bruklin, Kuins, Bronks və Stəten Aylənd.
Zəngin mədəniyyət və incəsənət mühiti olan bu
şəhərdə məşhur teatrlar, rəsm qalereyaları, kitab
mağazaları, habelə çoxsaylı restoranlar vardır. Nyu-York
əvvəllər Yeni Amsterdam adlanırdı, sonra bu ad İngiltərə
kralı II Çarlzın qardaşı York Hersoqun şərəfinə NyuYorkla əvəzləndi.
Amerika mühacirlər ölkəsi, Nyu-York isə mühacirlər
şəhəridir. Çoxsaylı millətlərin mövcudluğu və etnik mədəniyyətlərin təsirindən Nyu-York beynəlxalq miqyasda
spesifik şəhər sayılır, hər köşəsi insana enerji və ruh
yüksəkliyi bəxş edir. Odur ki, siz burada ruh düşkünlüyünə qapıla bilməyəcəksiniz. Dünyanın hər yerindən bu
15
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səs-küylü şəhərə milyonlarla insan axışır. Əfsanəvi şəhərin görməli yerlərini öz gözləri ilə seyr etmək üçün!
Manhetten Nyu-Yorkun əsas mədəniyyət və ticarət
mərkəzidir. Burada məşhur muzeylər, universitetlər və
turizm zonaları var. Bundan əlavə, BMT-nin baş qərargahı
da Manhettendədir. ABŞ-da iş yerlərinin sayına görə
birinci yerdə duran Nyu-York birjası məhz burada –
Manhettendə yerləşir. “Manhetten” sözünə ilk dəfə Robert
Juetin səyahət dəftərlərində və 1610-cu ildə tərtib edilmiş
xəritədə rast gəlinir. Amerikanın qədim lenap qəbiləsinin
dilində Manhetten “bir çox təpədən ibarət olan ada” mənasını verir.
ABŞ-ın ən bahalı bölgəsi sayılan Manhettendə avtomobil parklarının qiyməti milyon dollarlarla hesablanır.
Bu bölgə həm də Nyu-Yorkun, necə deyərlər, iqtisadi
lokomotividir. Şəhərdəki iş yerlərinin üçdə iki hissəsi
buradadır. Bölgənin əhalisi, işçilər və turistlər də nəzərə
alınmaqla 1-2 milyon nəfər arasında dəyişir. Nyu-Yorkdakı mühacirlərin əksəriyyəti Manhettendə məskunlaşıb.
Burada ən əhəmiyyətli sektor, əvvəldə qeyd etdiyimiz
kimi, maliyyədir.
Xeyli müddət dostluq etdiyimiz, bir il əvvəl isə
Bakıdan Nyu-Yorka köçmüş və Manhettendə məskunlaşmış, milliyyətcə dağ yəhudisi olan Sonya xanımın mənzilində qonaq olduq. Qızı, oğlunun ailəsi və nəvələri ilə
yaşayan bakılı qadın ABŞ dövləti tərəfindən zəruri kompensasiya yardımı aldıqlarını, onlara üçotaqlı mənzil verildiyini, ailənin hər bir üzvünün – böyüklərin də, uşaqların
da vacib şərt kimi, ingilis dili öyrəndiyini söylədi. O,
ixtisasca həkim olan qızının diplomunun bu ölkədə
tanınması üçün bir neçə fəndən ingilis dilində imtahan
16
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verməli olacağını və bu sınağa möhkəm hazırlaşdığını da
bildirdi.
Bizim üçün ən maraqlısı isə süfrəyə Bakı qutabı və
düşbərəsinin verilməsi idi. Sonya xanım elə belə də dedi:
– Nyu-Yorkun, necə deyərlər, göbəyində oturub,
Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz yeməklərini yeyəsən,
budur ha. Qulu müəllimə və Zemfira xanıma sürprizimdi.
Əgər sabah da gəlsəniz, sizin üçün plov dəmləyərəm.
Elə ağızdolusu təşəkkür edirdik ki, bizi səliqəli
dilimlənmiş, qıpqırmızı, buz kimi soyuq qarpız yeməyə
dəvət etdilər. Qışın oğlan çağı və yay nübarı qarpız.
İçimizdə isti, qızmar günlərin gəlişinə bir həvəs yarandı.
Dedilər ki, burada yaz-qış meyvəsi fərq etməz, nə vaxt
istəsən, almaq mümkündür. Xüsusi şəraitdə saxlanan və
satılan yay meyvələrini qışda da əldə etmək çətin deyil.
Sonra isə həmyerlilərimiz Azərbaycan üçün darıxdıqlarını, doğma yurddan tez-tez xəbər tuta bilmədiklərini
etiraf etdilər. Sonya xanımın oğlu Slava üzünü Qulu
müəllimə tutub:
– Zəmanəmizin görkəmli siyasi icmalçısı, beynəlxalq
mövzuda şərhləri hər yerdə həvəslə dinlənilən Qulu
Məhərrəmlini bir də nə vaxt görə bilərik?! Yaxşısı budur,
hər şeyi ondan soruşaq...
Çay süfrəsi ətrafında söhbətimiz uzun çəkdi. Qarabağ
müharibəsinin vurduğu yaralardan, qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilmiş yurddaşlarımızın üzləşdiyi çətinliklərdən, arxa cəbhənin ön xəttə yardımından, habelə beynəlxalq məsələlərdən, SSRİ-ABŞ münasibətlərindən, daha
nələrdən ... danışdıq.
Slavanın idarə etdiyi minik maşınında otelimizə
qayıdarkən artıq gecə saatları idi. Sürücümüz həm də bizə
17
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bələdçilik edir, Manhettenin ən gözəl guşələrini göstərib
məlumat verirdi. O burada yaxın vaxtlarda “Bakı” və
“Nərgiz” restoranlarının açıldığını da söylədi.
Mənsə düşünürdüm: Nyu-Yorkun gecələri, doğrudan
da, əsrarəngiz, füsunkardır. İkrah doğuran bircə mənzərə
ilə qarşılaşmasaydıq. Eyniadlı limanın ətrafına cəm olmuş,
sıra ilə düzülüb yarıçılpaq əndamlarını nümayiş etdirən
gözəlçələr – gecə “kəpənəkləri”, qədim peşə sahibləri –
fahişələr bədənlərini satmaq üçün müştəri gözləyirdilər...
⃰ ⃰ ⃰
“Azadlıq heykəli” və ya “Dünyanı işıqlandıran azadlıq” adlı abidə Manhettendə, Nyu-York limanında yerləşən Azadlıq adasında ucaldılıb. Frederik Ogüst Bartoldi
tərəfindən hazırlanmış nəhəng neoklassik heykəl 28
oktyabr 1886-cı ildə Fransa xalqı adından ABŞ-a hədiyyə
olunub. Heykəldə təsvir olunan, ayaq üstə dayanmış
qadın Roma azadlıq ilahəsi Libertası təcəssüm etdirir. O,
bir əlində azadlıq məşəli, digərində isə üzərində ABŞ
Müstəqillik Bəyannaməsinin elan edildiyi 4 iyul 1776-cı il
tarixinin yazıldığı lövhə tutub. Qırılmış zəncir onun
ayaqları altına səpələnib. Bu möhtəşəm abidə ümumən
nəhayətsiz azadlığın və ABŞ-ın ən mühüm rəmzlərindəndir.
1901-ci ilə kimi heykəl ABŞ Mayak Xidmətinin
nəzdində olmuş, daha sonra Müharibə Departamentinə
verilmişdir. 1933-cü ildən etibarən heykəl Milli Park
Xidmətləri İdarəsinin tabeliyində olmuş, 1938-ci ildən
sonra isə bir neçə dəfə yenilənmə işləri ilə əlaqədar
bağlanmışdır. Buna səbəb abidənin okean sahilində yerləş18
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məsi və bu üzdən də vaxtaşırı aşınmaya məruz qalmasıdır.
Daha sonralar da heykəlin əsaslı təmirə ehtiyacı
olduğu ortaya çıxmışdı. Odur ki, bu ekskursiya məkanı
bir müddət ziyarətçilərin üzünə bağlanmış və onun məşəl
hissəsi, eyni zamanda daxili strukturu yenilənmişdir.
Turistlər və şəhər sakinləri abidəni müəyyən limit
daxilində ziyarət edə bilirdilər. Yaxşı ki, vaxtilə xəyallarımızda arzuladığımız bu möhtəşəm Azadlıq heykəlini
yaxından görmək bizə də qismət oldu.
Hamının heyranlıqla seyr etdiyi Dünya Ticarət
Mərkəzi (World Trade Center), doğrudan da, bir dünya
möcüzəsidir. Bu mərkəz Nyu-Yorkun Manhetten səmtində
yerləşən əkiz qüllələrdə qərar tutur. Mərkəzin inşasına 1960-cı ildə başlanıb. 1973-cü ildə tikintisi başa çatan
Dünya Ticarət Mərkəzi Manhettenin simasını tamamilə
dəyişdirib.
Az qala raket sürəti ilə qalxan nəhəng lift bizi Yer
üzünün ən uca əkiz qüllələrindən birinin 107-ci
mərtəbəsindəki The Windows on the World – “Dünya
pəncərələri” adlı restoranına çatdırdı. Bu restoran öz
müştərilərinə axşam saatlarında Nyu-Yorku və Hudzon
çayını izləmə fürsəti verdiyinə görə turistlərin sevimli
istirahət yeridir. Qarşımızda isə seyr etməkdən doymadığımız bənzərsiz göydələnlər şəhərinin qeyri-adi mənzərəsi
canlanırdı.
⃰ ⃰ ⃰
Okeanın o tayında soydaşlarımızla hər bir ünsiyyət
sevinc hissi doğururdu. İlk gənclik çağlarından Bakıdan
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köçərək Nyu-Yorkda yaşayan, orada ailə həyatı quran
sahibkar qadın Rufa Əzizova ilə görüşüm bu qəbildəndir.
Rufa xanım hələ 1991-ci ilin fevralında doğma şəhərində
olarkən mənim də üzvü olduğum respublika qadınlar
cəmiyyətinin fəalları ilə birlikdə şəhid jurnalistimiz,
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Salatın Əsgərovanın
mənzilinə gedərək, oğlu Ceyhun, atası Əziz müəllim,
anası Leyla xanım, bacısı Zümrüdlə görüşmüşdü.
R.Əzizovanın Nyu-Yorkdakı mənzilində söhbətimiz
zamanı Salatınla bağlı ağrılı, həm də qürur duyduğumuz
görüşü bir daha xatırladıq. O, Milli Qəhrəmanın oğlu
Ceyhun Əsgərovu xəbər aldı. Qarşıdan gələn Yeni ildə
Bakıya bir daha səfər edəcəyini, həmçinin qaçqın ailələri
ilə görüşəcəyini söylədi.
Daha bir soydaşımız, əslən təbrizli olan şairə Azadə
xanım Tehran Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirib.
Gənclik çağlarından şeirə, poeziyaya həvəs göstərib.
Hələ İranda şah-üsul idarəsinin hökm sürdüyü bir
vaxtda ABŞ-a köçüb, minlərlə mühacir kimi, taleyini
okenanın o tayındakı ölkə ilə bağlayıb. İxtisası üzrə dərs
deməklə yanaşı, incə, zərif şeirlər də yazıb, bir neçə kitabı
çap olunub. Görüşümüz zamanı o, bizə Azəri-türk
icmasının fəaliyyətindən, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı əsl
həqiqətin,
obyektiv
informasiyanın
yayılmasında
köməyindən, keçirdikləri yürüşlərdən, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı yürütdüyü işğalçılıq siyasətini pisləyən
etiraz mitinqlərindən söz açdı.
⃰ ⃰ ⃰
Dörd gün Nyu-Yorkda qalıb, görməli yerləri seyr
edəndən sonra səfər proqramımıza uyğun olaraq Atlantik
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Sitiyə yola düşdük. Atlantik Siti ABŞ-ın şimal-şərqində,
Nyu-Cersi ştatında yerləşir. Bu şəhər kazinoları, qumar
oyunları, qumlu sahilləri, ticarət mərkəzləri və əsrarəngiz
Atlantik okeanı mənzərələri ilə məşhurdur. Stolüstü
“Monopoliya” oyunu bu şəhərə həsr edilib. Atlantik Siti
şəhərkənarı sahəsi ilə birlikdə Şimali Amerikanın Atlantik
sahilində – Ebsekon adasında yerləşir. Məlum statistikaya
əsasən, əhalinin böyük əksəriyyəti Atlantik Siti aqlomerasiyasında kompakt halda, az hissəsi isə şəhərin mərkəzində məskunlaşmışdır.
1974-cü ildə həvəskar oyunların leqallaşdırılması
məsələsinin referendumda uğursuzluqla nəticələnməsinə
baxmayaraq, Nyu-Cersi ştatının senatorları şəhərin inkişaf
planına uyğun olaraq, Atlantik Sitidə ilk kazinonun
açılması üçün səsvermə keçirdilər. İlk qanuni kazino 26
may 1988-ci ildə Birləşmiş Ştatların şərq hissəsində
yerləşən Haddon-Holl otelində açıldı. Bu otel 1868-ci ildə
tikilmiş və demək olar ki, bir əsr müddətində adi
mehmanxana kimi fəaliyyət göstərmişdi.
Atlantik Siti iri oyun sənayesi şəhəridir. Las-Veqas
kimi, burada da kazinoların inşasına və fəaliyyət göstərməsinə icazə verilir. Bu şəhər ölkənin “Şərq sahillərinin
oyun mərkəzi” hesab edilir və kazinolarının sayına görə
Las-Veqasdan sonra ikinci yerdə gedir. Buradakı Bordyuk
konsert zalında dünyada ən böyük orqan yerləşdirilib.
Hələ 1885-ci ildə Almaniyadan mühacirət etmiş bir
ailənin varisi olan, 1946-cı ildə doğulmuş Donald Tramp
42 yaşında ikən Atlantik Sitidə ilk qanuni kazinonun
açılmasına nail olur. O, uşaq yaşlarından idmanı sevir,
futbol, beyzbol oynayırdı. Pensilvaniya Universitetinin
Biznes fakültəsini bitirən D.Tramp açdığı “Tac Mahal”
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Kazino və Əyləncə Mərkəzini sanki nağıllar aləminə
çevirmişdi.
Qiymətli yaqut və zümrüd qaşlarla bəzədilmiş oyun
salonları hər an adamla dolub boşalırdı. Xidmət işçiləri bu
oyun salonlarının interyeri hansı rəngdədirsə, buna uyğun
uniforma geyinir. Bələdçimiz dedi ki, stolüstü oyunlar
şəhəri olan Atlantik Sitinin ən iri poker otaqları məhz
burada yerləşir.
⃰ ⃰ ⃰
Pensilvaniya ştatının şərqində qərar tutan Filadelfiya
ərazisinə görə ştatın ən böyük, ABŞ-ın isə beşinci iri
şəhəridir. Bura Pensilvaniyanın liman şəhəri kimi də
tanınır. Filadelfiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk paytaxtlarındandır. Buranın paytaxt dövrü 1790-1800-ci illəri
əhatə etmişdir. Şəhərdə çox sayda şəkil-heykəl
akademiyası var, hər yerdə heykəl görmək mümkündür.
ABŞ-ın əvvəlki prezidentlərindən olan Tomas Jefferson da bu şəhərdə yaşamış və fəaliyyət göstərmişdir. İstiqlal Bəyannaməsi – “Declaration of Independence” də
burada imzalanmışdır.
Amerikanın yerli əhalisi sayılan hindular (qırmızıdərililər) saylarının çox az qalmasına baxmayaraq, bu gün
ABŞ-ın bir neçə ştatında və şəhərlərində, həmçinin Filadelfiyada da məskunlaşmışlar.
Heç kəsə sirr deyil ki, qırmızıdərililər Amerika
qitəsinin ilk yerliləri hesab olunur. Onlar Asiyadan Berinq
boğazını keçərək, müxtəlif vaxtlarda Amerikaya köç
etmişlər. Güman olunur ki, bu köçlər min illər öncə
başlamış və müxtəlif zamanlarda reallaşmışdır.
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Əslən asiyalı olan qırmızıdərililər düz qara saça, tünd
qəhvəyi gözə sahibdirlər. Dəriləri sarımtıl qəhvəyi ilə qırmızımtıl qəhvəyi arasında dəyişir, tamamilə qırmızı deyil.
Onları bəzən bədənlərinin bir hissəsini qırmızıya boyayırlar.
Amerikada qırmızıdərililərin ilk yaşayış bölgələri XIX
əsrin 40-cı illərində təşəkkül tapmışdır. O illərdə Avropa
mənşəli amerikalılar ölkənin qərb bölgələrində məskunlaşmaq üçün qırmızıdərili qəbilələri də önlərinə qataraq
irəliləyirdilər. Qırmızıdərililər doğulub böyüdükləri torpaqları tərk etmək və "rezervasyon" adı verilən, məmləkətlərindən xeyli kiçik ərazilərə köç etməyə məcbur
olurdular.
Statistikaya görə, ABŞ-da qırmızıdərililərin təxminən
yarıdan çoxu məcburi şəkildə köçürüldükləri ərazilərdə
yaşayır. Hazırda aborigenlərin ABŞ-ın müxtəlif ştatlarında
təxminən 300-dən çox yaşayış məskəni mövcuddur.
Hesablamalara görə, bu ölkədə 1 milyon 800 min nəfərədək hindu yaşayır.
Səfər proqramımıza Filadelfiyada yaşayan hindu
icması ilə tanışlıq da daxil edilmişdi. Bizi iri yarpaqları
nəhəng çətirləri xatırladan ağacların bitdiyi yamyaşıl bir
sahəyə gətirdilər. Kiçik kənd evlərini xatırladan tikililərdə
bu böyük ölkənin ilk sakinləri olan aborigenlər – hindular
yaşayır.
Texniki tərəqqi dövrünün bütün yeniliklərinə baxmayaraq, qırmızıdərililərin öz etiqadı, yaşam tərzi, unudulmayan adət-ənənələri var. Onlar enerji əldə etmək, evlərini işıqlandırmaq üçün yel dəyirmanından yararlanırlar.
Hindu qadınlar quyuya vedrə sallayıb su çəkir, mal-qara
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saxlayır, becərdikləri tərəvəzə, təbii süddən bişirdikləri
yeməklərə üstünlük verirlər.
İcmanın öz nəqliyyat vasitələri – taksi kimi istifadə
olunan faytonları var. Həmin gün biz maraqlı bir mənzərənin şahidi olduq. Faytonla gətirilən bəzəkli hindli
gəlininin və bəyin pişvazına çıxanlar üzlərini qırmızı
rənglə boyamış, başlarına rəngarəng lələklər taxmışdılar.
Bəylə gəlinin kütləvi qarşılanma səhnəsi səs-küylü şənlik
mərasimi, əsl benefis idi.
“Xoşbəxt olsaydım, hindu doğulardım” məsəlini Amerikada tez-tez işlədirlər. Ölkə qanunlarına əsasən, yerli
əhaliyə – aborigenlərə müəyyən üstünlüklər verilir. Məsələn, əgər vakant iş yerinə iki namizəd sənəd təqdim edirsə
və həmin şəxslərdən biri hindu mənşəlidirsə, üstünlük ona
verilir.
⃰ ⃰ ⃰
Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton
Kolumbiya ştatında yerləşir. Bəzən qərbdə Vaşinqton
şəhəri ilə Vaşinqton ştatını səhv salırlar. Vaşinqton
Potomac çayının sahilində qərar tutub. ABŞ prezidentinin
iqamətgahı – Ağ Ev (The White House) burada yerləşir.
Hökumət binaları və müəssisələrinin böyük bir hissəsi,
Konqres və ABŞ Senatı da məhz Vaşinqtondadır.
Paytaxtda həmçinin Pentaqon, Dünya Bankının qərargahı
və Beynəlxalq Valyuta Fondu, o cümlədən çoxsaylı xarici
səfirliklər, diplomatik korpuslar yerləşir.
Vaşinqton məhz paytaxt funksiyasını yerinə yetirmək
üçün salınan şəhərdir. Məlum olduğu kimi, hələ bu şəhər
qurularkən əldə edilmiş ümumi razılığa əsasən, Vaşinqtonda Konqres binasından hündür bina inşa etməyə icazə
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verilməyib. Bu qadağanın məqsədi ölkədə Konqresin və
qanunların hər şeydən uca olduğunu daim diqqətdə
saxlamaqdır.
Xatırladaq ki, Kapitoli təpəsində tikilmiş və xalq
arasında “Kapitoli” adı almış Konqres binası 1800-cü ildə
istifadəyə verilib. Lakin bu, heç də o demək deyil ki,
paytaxt başdan-başa üç və ya beşmərtəbəli binalardan
ibarətdir. Şəhərdə kifayət qədər 10-12 mərtəbəli binalar da
var. Sadəcə, Kapitolinin özü təpəlikdə tikildiyindən digər
binalar Konqres binasından hündür olmur və onun əzəməti
qarşısında çox kiçik görünür.
Bir özəlliyi də bu şəhərdə iri zavod və fabriklərin
olmamasıdır. Hələ şəhər salınarkən burada əhalinin sıx
yerləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə qərara alınıb ki,
paytaxtda sənaye sahələrinin inkişafı məhdudlaşdırılsın və
Vaşinqton yalnız siyasi-inzibati və mədəni şəhər kimi
formalaşdırılsın.
Vaşinqtonda bilavasitə şəhər əhalisinin tələbatını
ödəmək üçün nəzərdə tutulan infrastruktur sahələri –
çörəkbişirmə, sərinləşdirici içkilər və s. ilə yanaşı, poliqrafiya sənayesi də geniş inkişaf edib ki, bu da paytaxtda
çoxsaylı qəzetlərin, habelə kitabların nəşri ilə bağlıdır.
Təsadüfi deyil ki, amerikalılar bəzən zarafatla Vaşinqtonu
qanunlar, dövlət qərarları və yeniliklər “istehsal” edən
şəhər adlandırırlar. Vaşinqton həm də tarixi abidələr,
muzeylər və dövlət idarələrinin yerləşdiyi şəhərdir.
Paytaxtda olduğumuz günlərdə ABŞ-ın ilk prezidenti
Corc Vaşinqtonun abidəsini, sonrakı dövrün müxtəlif
illərində bu ölkəyə rəhbərlik etmiş prezidentlərin – Con və
Robert Kennedilərin məzarlarını ziyarət etdik. Bu
ziyarətlərin ekskursiya proqramına daxil edilməsi ABŞ-da
25

Ömür bitər, yol bitməz



görkəmli şəxsiyyətlərə, dövlət başçılarının həyat və fəaliyyətlərinə dəyər verilməsinin bariz göstəricisidir.
⃰ ⃰ ⃰
“Amerikanın səsi” – qərargahı Vaşinqtonda yerləşən
və dünyada ən geniş auditoriyaya malik olan
radiostansiyadır. ABŞ hökumətinin maliyyələşdirdiyi bu
radio 1942-ci ildən fəaliyyət göstərir. Yaradılmasının əsas
məqsədi faşizmə qarşı təbliğat müharibəsi aparmaq olub.
Hazırda isə ölkə rəsmilərinin fikrincə, bu radionun məramı
ABŞ-ın nüfuzunu təbliğ etməkdən ibarətdir. Buna görə də
radiostansiya daha çox Birləşmiş Ştatları, onun xarici
siyasətini və Amerika həyat tərzini dünyaya çatdırır.
Verilişlərin məzmunu və ideoloji istiqaməti hansısa
siyasi xadimin iradəsi və göstərişi ilə deyil, konkret
prinsiplərlə müəyyənləşir. Bu prinsiplər isə 1976-cı ildə
prezident C.Fordun imzaladığı xartiyada göstərilmişdir:
obyektivlik, dürüstlük, əhalinin bütün sosial təbəqələrinin
mənafeyini ifadə və müdafiə etmək, ABŞ-ın dövlət
siyasətini təbliğ etmək. Təkcə təbliğati məqsədlərin deyil,
həm də hərbi-kəşfiyyat niyyətlərinin gerçəkləşdirilməsi bir
strategiya kimi müəyyənləşdirilmiş “Amerikanın səsi”
radiostansiyası mövcudluğu illərində müxtəlif struktur
dəyişmələrinə məruz qalmışdır. 1953-cü ilədək ABŞ-ın
Hərbi İnformasiya Bürosunun tərkibinə daxil olan radio
həmin ildən Birləşmiş Ştatların İnformasiya Agentliyinin
(YUSİA) bir bölməsinə çevrilmişdir. Həmin agentlik isə
1978-ci il aprelin 1-dək ABŞ Dövlət Departamentinə tabe
idi və hökumətin adından xarici siyasəti təbliğ edirdi.
1978-ci ildən 1982-ci ilədək bu funksiyanı Beynəlxalq
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Əlaqələr İdarəsi yerinə yetirirdi. Həmin ilin avqustunda
isə prezident R.Reyqanın imzaladığı qanuna əsasən, bu
idarə yenidən YUSİA adlanmağa başladı. Statusunun
qeyri-müəyyənliyi ucbatından “Amerikanın səsi” haqqında Xartiya da xeyli gec imzalanmışdı. Yəni bu Xartiyanın
60-cı illərdə hazırlanmasına baxmayaraq, onu yalnız
1976-cı ildə imzalamaq mümkün olmuşdu.
Amma bu məsələlərin heç biri güclü ötürücülərə,
müasir studiyalara və texniki avadanlığa malik “Amerikanın səsi” radiosunun “soyuq müharibə”nin ön cərgəsində getməsinə mane olmayıb. Çünki Amerika SSRİ-yə
qarşı psixoloji müharibə məsələlərini daim diqqət mərkəzində saxlayaraq, bu məqsəd üçün hər il milyardlarla
dollar vəsait ayırırmış və təbii ki, bu məbləğin xeyli
hissəsi “Amerikanın səsi”nə xərclənmişdir. Uzun müddət
YUSİA-nın strukturu kimi fəaliyyət göstərən “Amerikanın
səsi”nin 1979-cu ildə həmin təşkilatın dövlət departamentinə tabe edilməsi ilə bağlı statusu yenidən dəyişmişdir.
Radionun Vaşinqtondan yayımlanan “Amerika həyatından səhifələr”, “Demokratiya inkişafdadır”, “İqtisadiyyat və biznes”, “Tibb dünyası”, “Elm və texnika”, “Birləşmiş Ştatlarda təhsil”, “Gənclik və musiqi” kimi proqramları böyük maraqla dinlənilir.
“Soyuq müharibə”nin ilk illərindən başlayaraq,
müntəzəm olaraq rus dilində, ara-sıra isə SSRİ-də yaşayan
başqa
xalqların
dillərində
verilişər
səsləndirən
“Amerikanın səsi” 1951-ci ildə Azərbaycan dilində
verilişlər redaksiyası yaratmış, bu dildə yayım aparmış və
yeddi il fəaliyyət göstərdikdən sonra bağlanmışdır.
Amma həmin illər ərzində bu radio azərbaycanlı siyasi
mühacirlər üçün önəmli tribuna rolunu oynamışdır.
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Radiostansiya hər il mayın 28-i gününü  Azərbaycanın
istiqlalı günü kimi yad etmiş, Avropada və Amerikada
yaşayan azadlıq fədailərinin çıxışarını səsləndirmişdir. Bu
parlaq ənənənin əsası isə 1953-cü ildə qoyulmuşdur.
Həmin il mayın 28-də böyük istiqlal mücahidi M.Ə.Rəsulzadə xüsusi olaraq ABŞ-a  “Amerikanın səsi”nə dəvət
olunmuş, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 35 illiyi münasibətilə bu radionun efirindən Azərbaycan vətəndaşarına müraciət etmiş və çıxışını bu cümlələrlə
bitirmişdir:
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can,
Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Avropanın müxtəlif ölkələrindəki soydaşlarımızı
səfərbər edən, onlarda istiqlal günəşinin bir daha doğacağı
inamını yaradan, Sovet Azərbaycanında isə ziyalıların
ürəyinə azadlıq qığılcımı səpən bu alovlu çıxışın lent
yazısından “Amerikanın səsi”ndə sonralar da təkrar-təkrar
istifadə olunmuşdur.
Radiostansiya
Azərbaycan
dilində
möhtəşəm
verilişlərini 1982-ci ilin iyulunda bərpa etmişdir. Bu
verilişərin əsas məqsədi nəhəng bir dövlət kimi, ABŞ-ı
Azərbaycana tanıtmaq və əhalini onun siyasəti ilə tanış
etmək idi. İlk dövrlərdə bu proqramlar Azərbaycanda heç
bir effekt oyatmır və respublika ərazisində olduqca zəif
eşidilirdi. Əslində, “Amerikanın səsi” Azərbaycan ictimai
mühitinə təsir edə biləcək verilişər də hazırlamırdı.
Lakin 1986-cı ildə SSRİ-də “Amerikanın səsi”ni
efirdə “vurmaq” əməliyyatları dayandırıldıqdan sonra
Moskvanın “yenidənqurma” siyasətindən bəhrələnən bu
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radio Azərbaycan dilində hər gün 30 dəqiqə həcmində
efirə gedən verilişi də canlandırmağa nail oldu. Cənubi
Azərbaycandan olan soydaşlarımız bu redaksiyanın
əsasını qoymuşdular, sonralar bu qurumda Bakıdan getmiş
mütəxəssislər də çalışmışlar. Məhz həmin mütəxəssislər
1988-ci ildən başayan milli azadlıq hərəkatı və
Azərbaycanın bu günü haqqında dinləyicilərə daha ətraflı
məlumat verə bilirlər.
Bu radionun yaranma məqsədi, əvvəldə qeyd
etdiyimiz kimi, faşizmə qarşı mübarizə olsa da, hazırda
dünyada demokratiyanın yayılması, insan hüquqlarının
müdafiəsi əsas missiyalardan sayılır.
“Amerikanın səsi”nin Azərbaycan auditoriyası üçün
maraq doğuracaq gündəlik xəbər və reportajlarından
əlavə, “Dünyaya baxış”, “Şou və biz”, “Amerikana” və
digər proqramları da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu
radiostansiyanın “İran Azərbaycanı” bölməsində güneydə
milli-mədəni hüquqlar uğrunda mübarizənin ön sıralarında
gedən şəxslərlə müsahibələri dinləmək mümkündür.
Vaşinqtonda olduğumuz günlərdə “Amerikanın səsi”nin Azərbaycan xidmətinin məsul redaktoru Bulud
Mehmandarovla görüşüb müsahibələr verdik. Xalqımızın
haqq işi uğrunda mübarizəsindən, Ermənistanın və
qoluzorlu havadarlarının təcavüzkar siyasətindən doğan
Qarabağ münaqişəsi nəticəsində qaçqın və məcburi
köçkünə
çevrilmiş
soydaşlarımızın
üzləşdiyi
məhrumiyyətlərdən danışdıq. Azərbaycan həqiqətlərinin
çox vaxt doğru-düzgün işıqlandırılmadığını, qeyri-dəqiq
informasiya verildiyini vurğuladıq.
Radiostansiyanın Azərbaycan xidmətinə, həmçinin
səfər müddətində görüşüb ünsiyyətdə olduğumuz diaspor
29

Ömür bitər, yol bitməz



nümayəndələrimizə tarixi vətənlə bağlı məlumatları,
erməni terrorçularının iç üzünü açan videokasetləri təqdim
etdik.
Əziz oxucu, bu yazı ilə qədim demokratiya ölkəsi
haqqında müəyyən təsəvvürləriniz yarandı. Bəs, görəsən,
okeanın o tayından Azərbaycan necə görünür? Bu gün
müstəqilliyinə qovuşmaq, azad xalqlar cərgəsinə qoşulmaq üçün mücadilə edən, lakin xəyanətkar qonşunun xəbis niyyətləri ilə üz-üzə, göz-gözə qalan, torpaqları
düşmən tapdağı altında inləyən yurdumuz onu çulğalayan
problemlər məngənəsindən nə vaxt qurtulacaq? Gələcəyimiz olan uşaqların – şəhid, qaçqın balalarının güzəranı
düzələcəkmi? Bitib-tükənməyən, cavabını gözləyən bu
suallar ürəyimi didib-parçalayırdı.
Görkəmli xeyriyyəçi, vaxtilə milyonlarını xalqına,
onun övladlarına sərf etmiş, Bakıda gözəl binalar ucaltmış
Şəmsi Əsədullayevin varisi, ABŞ-ın Virciniya ştatında
yaşayan Züleyxa Əsədullayeva ilə Bakıdakı görüşümüzü
nədənsə xatırladım. O, doğma “Bakı” qəzetimə müsahibəsində deyirdi ki, Azərbaycanı özünə doğma vətən,
Türkiyəni ikinci vətən hesab edir, uzun illər yaşadığı
Amerikanın isə vətəndaşıdır.
Yaşa dolsa da, haralarda yaşasa da, çöhrəsindən həyat
eşqi çəkilməyən, nikbin əhval-ruhiyyəli Züleyxa xanımın
qəlbi, Azərbaycanla döyünür, xalqı ilə nəfəs alır. Deyir ki,
hər dəfə Bakıya gəlib yenilikləri görəndə ürəyi dağa
dönür, ölkəmizin inkişafı, yüksəlişi onun sanki ömrünü
uzadır. Məşhur xeyriyyəçi nəslin davamçısı ölkəyə əliboş
dönmür, hər dəfə gətirdiyi vəsaiti vacib bir sahənin ehtiyacları üçün ayırır.
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Züleyxa xanım söyləyirdi ki, yaşadığı ştat Vaşinqtona
yaxındır və orada azərbaycanlılar azlığı təşkil edir.
Kaliforniya ştatında isə cənubi azərbaycanlılar çoxdur.
Diasporumuzun möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının birləşməsi, daha sıx təşkilatlanması, həmrəyliyi
vacib məsələdir. Amerikadakı erməni lobbisinin varidatı
600 milyon dollara çatan Qriqoryan kimi nümyəndələri
var və onlar var-dövlətlərini ermənilərin şovinist, millətçi
planlarının həyata keçməsinə sərf edirlər.
Deməli, yumruqlarımız daha sıx düyünlənməli, çəkici
bir zindana elə döyməliyik ki, artıq erməni “həqiqətləri”
qürub edərək yoxa çıxsın.
Şəhər quruculuğunun bütün nailiyyətlərinin bərqərar
olduğu, gözqamaşdırıcı reklamların, parıltı və dəbdəbənin
hökm sürdüyü Nyu-York kimi şəhərdə də, sən demə,
darıxmaq olarmış! Səfərimizin düz onuncu günü doğma
şəhərimiz, isti ev-eşiyimiz, balaca qızlarımız və onları
himayə edən əziz anam üçün qəribsədiyimi, xiffət
çəkdiyimi başa düşdüm və tezliklə dönməyimizi arzuladım. Qəribəsi bu idi ki, böyük ölkəyə köhnə ilin sonlarında gəlib Yeni ilin ilk günlərində qayıdacaqdıq. Bütün
bunları və artıq darıxdığımı yol yoldaşım, ömür-gün dostum və həmkarıma söyləyəndə:
– Ana hər yerdə anadır, istər vətən olsun, istərsə
qürbət, – cavabını eşitdim.
dekabr 1991 – yanvar 1992
P.S. 2001-ci ilin 11 sentyabrında bu qüdrətli ölkə
dəhşətli terror aktı ilə üzləşdi. Həmin gün dağıdılan əkiz
qüllələrin yerində indi Nyu-Yorkun ən uca göydələni
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tikilib. Yeni bina şəhərin ən uca tikilisi sayılan “Empire
State Building”dən bir qədər hündürdür. 2014-cü ilin
noyabrında bu nəhəng göydələnin təntənəli açılışı olmuş,
tərəqqipərvər insanlar, hətta 11 sentyabrda həlak olanların
yaxın qohumları da bu mərasimi izləmişlər. Ümumdünya
Ticarət Mərkəzi-1 adlanan 104 mərtəbəli bu göydələn
Qərb yarımkürəsinin ən uca binasıdır. İkinci göydələn isə
tikilməkdədir.
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İSTANBUL HEKAYƏLƏRİ
Dünyada elə ölkələr var ki, bir dəfə səfər etdinsə,
ikinci dəfə ayaq basmaq istəmirsən. Avropa şəhərlərinin
birində bu qənaətə gəlmişdim. Bəlkə də, səfərimiz qışın
oğlan çağına təsadüf etdiyindən, qar-yağış göz açmağa
aman vermədiyindən belə düşünürdüm. Səfər etdiyim bu
qədim qərb şəhərinin cansıxıcı arxitekturası, bir-birinə
bənzəyən, göz yoran tünd qəhvəyi rəngli tikililəri, küçədə
rastlaşdığımız, daim harasa tələsən, iti sürətlə yeriyən
ucaboylu, cüssəli insanların qaşqabaqlı görkəmi də bir
darıxdırıcı ovqat yaratmışdı.
Qonşu Türkiyə isə Yer üzünün yeganə ölkəsidir ki, o
torpaqlara hər dəfə böyük həvəslə, könül xoşluğu ilə
qədəm basırıq. Arzularımın şəhəri İstanbulda neçə dəfə
olduğumu, doğrusu, dəqiq xatırlamıram. Təkcə onu
bilirəm ki, tarixi abidələri, möhtəşəm memarlıq nümunələri, görməli yerləri ilə göz qamaşdıran bu bənzərsiz
şəhərə hər səfər könlümüzü sevindirir, ruhumuzu oxşayır.
İstanbul qüzeydən güneyə enən dəniz yolunun və
doğudan batıya gedən magistral avtomobil yolunun
kəsişdiyi nöqtədə yerləşir. Tarixə baş vursaq görərik ki,
1453-cü ildə İstanbulu fəth edən Fateh Sultan Mehmed bu
şəhərin inkişafı üçün ilk vaxtlardan mühüm addımlar
atmışdır. Dövrünün öndə gedən xocalarından sayılan
Molla Gürani və Molla Hüsrevdən dərs almış Fateh Sultan
dünyanın müxtəlif yerlərindən – Səmərqənddən Venedikədək elm və sənət adamlarını İstanbula dəvət edir, mədrəsələr açdırırdı. Tarixçi Süheyl Ünverin təbirincə, İstanbul
Universiteti ilk olaraq, Zeyrək və Ayasofya mədrəsələrinin əsasında qurulub.
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⃰ ⃰ ⃰
Ötən il İstanbul Universitetinin 561-ci ildönümü qeyd
olunub. Bu qədim ali təhsil ocağının İstanbulun fəth
edildiyi ildə qurulduğu güman edilir. Amma bununla bağlı
müxtəlif fikirlər mövcuddur.
Mədrəsələr universitetlərin başlanğıcı sayıla bilərmi?
İlk öncə, bu sualın cavabı tapılmalıdır. Əslinə qalanda isə
mədrəsələr universitet hesab olunmur. Belə ki, mədrəsə və
universitetlər istiqamətləri fərqli olan təhsil ocaqlarıdır.
Fateh Sultan Mehmed İstanbulu fəth etdikdən on il
sonra, 1463-cü ildə “Səhni-Səman” adlı mədrəsə təsis
etmişdi. Bəzilərinə görə, bu tarix 1471-ci ilə təsadüf edir.
Hazırda həmin mədrəsənin davamı məhz İstanbul Universiteti hesab olunur.
Türkiyədə universitetlərin başqa adı “darülfünun”
olmuşdur. Universitet, əvvəlki adını yalnız Mustafa Kamal
Atatürkün 1924-cü ildə mədrəsələri bağlatması ilə bərpa
etmiş və gerçək simasına qovuşmuşdur. 1933-cü ildə –
“universitet inqilabı”ndan sonra bu məfhum vətəndaşılıq
hüququ qazanmışdır. Nəticədə İstanbul Universitetinin
quruluş tarixi 1863, 1900 və ya 1933-cü illərlə əlamətdardır və həmin dövrlərdə bu qədim və zəngin ali təhsil ocağı
inkişaf və təkamül mərhələləri keçmişdir.
Adı çəkilən universitetin çoxsaylı struktur bölümləri
sırasında İctimaiyyətlə əlaqələr fakültəsi mühüm yer tutur.
Bir çox ictimai təşkilatlarla ilişkilər quran bu fakültədə
ictimaiyyətlə əlaqələrə, tanıtım və reklam mövzularına
dair dərslər ixtisaslı müəllimlər tərəfindən keçirilir. Bu
fakültəyə hər il təxminən 100-dək tələbə qəbul olunur.
İctimaiyyətlə əlaqələr psixologiya, sosiologiya, ünsiyyət kimi mövzuları ehtiva edir. İstanbul Universitetinın bu
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fakültəsində tədris prosesi bütün istiqamətləri ilə, ən
əhatəli şəkildə tələbələrə çatdırılır.
⃰ ⃰ ⃰
İstanbula səfər çərçivəsində qatıldığım Beynəlxalq
Yeni Media Konfransını məhz bu fakültənin professormüəllim heyəti təşkil etmişdi. Bu mötəbər toplantıya –
ABŞ, İtaliya, Almaniya, Azərbaycan, Nepal və digər
ölkələrin tanınmış KİV mütəxəssisləri, yeni media, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT), habelə
informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə ekspertlər,
həmçinin Türkiyədə jurnalist kadrları hazırlığı ilə məşğul
olan bir sıra universitetlərin professorları qatılmışdı.
Həmin beynəlxalq toplantıda ölkəmizi Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Aparatının Mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq təmsil edirdim.
Konfransın müxtəlif sessiyalarında online jurnalistikanın, rəqəmsal medianın əsasları, Facebook, Twitter, Youtube, Skype və digər sosial şəbəkələrin inkişafı, bu şəbəkələrin yeni mediaya inteqrasiyası, habelə reklam işinin
təkmilləşdirilməsinin yeni medianın tərəqqisində rolu ilə
bağlı məsələlər müzakirə olunurdu.
İstanbul Universitetinin prorektoru xanım Zeynep
Çiğdem Kayacan və bu ali məktəbin Basın və Halkla
İlişgilər müdiri, rektorun Mətbuat katibi cənab Ergün
Yolçu giriş nitqi ilə çıxış edərək, bu beynəlxalq toplantının məqsəd və məramını açıqladı.
ABŞ-ın Fordham Universitetinin professoru cənab
Paul Levinsonun təmsil etdiyi ölkədə yeni medianın
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inkişaf dinamikası ilə bağlı məruzəsi canlı video bağlantı
ilə konfrans iştirakçılarına çatdırıldı.
Media mütəxəssisləri cənab Haluk Şahin, Gökhan
Özdemir, xanım Seçkin Özmen və başqalarının əhatəli
məruzələri dinlənildi, fikir və təcrübə mübadiləsi aparıldı.
“Milli informasiya cəmiyyəti quruculuğu və yeni
media” mövzusunda məruzəmdə hazırda bütün dünyada, o
cümlədən Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti qurulmasının prioritet istiqamətlərdən olduğunu, son illər
ölkəmizdə bu sahədə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlərin
informasiya texnologiyalarının cəmiyyət həyatındakı rolunu xeyli artırdığını söylədim.
Qeyd etdim ki, bu gün yeni media Azərbaycan cəmiyyətində aşkarlığın, sərbəst və fərqli düşüncənin tribunası
kimi dəyərləndirilir, ölkədə mətbuatın özünü tənzimləməsini həyata keçirən Mətbuat Şurası səmərəli fəaliyyət
göstərir, Jurnalistlərin Etik Davranış Kodeksi qəbul edilib.
Azərbaycanda İKT, İnternet dinamik inkişafa başlamış,
rəqəmsal sistemin tətbiqi böyük vüsət almış, yeni
texnologiyalar geniş yayılmaqdadır.
Elektron xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında
təşkilinin təmin edilməsi üçün vahid elektron hökumət
portalının yaradıldığını, İnsan hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli
Fəaliyyət Proqramının uğurla həyata keçirildiyini, həmin
sənəddə KİV-lə, yeni media ilə əməkdaşlıq məsələlərinə
də önəm verildiyini vurğuladım.
Qeyd etdim ki, Ombudsman haqqında Konstitusiya
Qanununa edilən əlavə və dəyişikliklər nəticəsində
Müvəkkilə “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasına nəzarətin həyata
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keçirilməsi funksiyası həvalə edilib. İnformasiya əldə
etmək hüququ ilə bağlı müraciətlərin araşdırılması zamanı
informasiya sahibi olan dövlət, yerli özünüidarə orqanı və
ya vəzifəli şəxslər tərəfindən adı çəkilən qanunun
tələblərinə riayət edilib-edilmədiyi aydınlaşdırılır.
Bildirdim ki, təsisatın informasiya sahibi kimi
fəaliyyəti də səmərəlidir, KİV-lə, o cümlədən daha üstün
keyfiyyətlərə malik olan, çevik, dinamik yeni media
strukturları, elektron qəzetlər və xəbər portalları ilə
əlaqələrə mühüm yer verilir.
Elektron və yazılı medianın, rəqəmsal və onlinejurnalistikanın inkişafı, jurnalistlərin, o cümlədən hüquq
mövzusunda yazan media nümayəndələrinin peşə
hazırlığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər keçirilir, media təmsilçilərinin fikir və mülahizələri
nəzərə alınır.
İnformasiya cəmiyyətində yeni medianın qarşısında
bir sıra vəzifələrin durduğunu, vətəndaşların informasiyaya olan tələbatında köklü dəyişikliklərin baş verdiyi çağdaş dövrdə həqiqəti əks etdirən obyektiv xəbərin ən qiymətli resursa çevrildiyini söylədim, yeni media təmsilçilərinin bu tendensiyanı diqqətdə saxlamasının zəruriliyini
vurğuladım.
Bizi İstanbul Universitetinin beynəlxalq əlaqələri,
eyni zamanda təhsil müəssisəsinin Basın və Halkla
İlişgilər müdirliyinin fəaliyyəti ilə tanış etdilər.
⃰ ⃰ ⃰
Qonşu Türkiyənin elm və təhsil ocaqları ilə əməkdaşlığımız gündən-günə möhkəmlənir. Azərbaycanlı gənclə37
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rin dost ölkənin lisey və ali məktəblərində təhsil alması,
türk mütəxəssislərin respublikamızla sıx əlaqələri bunu bir
daha təsdiq edir.
Konfransın davam etdiyi günlərdə tədris prosesi ilə
tanış olduğumuz İstanbul Universiteti elmi potensialının
səviyyəsi və təlim-tərbiyə işinin mükəmməlliyi ilə fərqlənir. Müasir maddi-texniki bazaya malik bu universitetin
tanınmış alimlərinin dərslərini dinlədik, elmi laboratoriyaların fəaliyyəti, türk dilində dərsliklərlə maraqlandıq.
Aparılan diskussiyalar, fikir, təcrübə mübadiləsi faydalı
idi.
Burada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşlərimiz də unudulmayacaq. Onlar yaxşı oxumaqla yanaşı, ali
məktəbin ictimai həyatında da fərqlənirlər. Azərbaycan
Kültür Dərnəyinin fəaliyyətini canlandırmaq üçün birləşən
azəri türkləri əlbir çalışırlar.
Xatırladım ki, İstanbulda təxminən bir milyon yarım
azəri türkü yaşayır. Kültür dərnəyinin nəzdindəki bölümlərdə azəri balalarına milli rəqslərimiz, milli mənəvi
dəyərlərimiz, zəngin adət-ənənələrimiz öyrədilir. Yazıçılarımızın əsərlərinin müzakirəsi, Azərbaycanın haqq işinin,
milli faciələrimizin çatdırılmasına yönəlmiş tədbirlər
keçirilir.
Bu kültür dərnəyində Azərbaycan qadınları bölümü də
səmərəli iş aparır. Hər il may ayının 8-də qardaş türk
torpağında Analar günü qeyd olunur. Bu münasibətlə
keçirilən tədbirlərdə iştirak edən bölmə üzvləri Ermənistanın təcavüzü nəticəsində əsir düşən, girov götürülən
qadınlarımızın taleyindən, qaçqın, şəhid ailələrinin
dərdlərindən danışır, xalqımıza qarşı törədilən qətliamlara,
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terror, soyqırımı aktlarına nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
hüquqi qiymət verməsini tələb edir.
Kültür dərnəyində görüşlərim zamanı Azərbaycan
qadınları bölümünə cəbhələrdə səngər həyatı yaşayan,
düşmənə sinə gərən döyüşçü qızlarımızın hünərindən bəhs
edən, İstanbulun “Turan” yayın evində nəşr olunmuş
“Karabağ'da savaş var” kitabımı hədiyyə etdim. Bakıda
təhsil alan, adı çəkilən kitabımın türk dilinə çevrilməsində
əməyi keçən türkiyəli gənclərə minnətdarlığımı ifadə
etdim. Dost türk torpağında qarşılaşdığım soydaşlarımız
döyüşçü qızlarımızın hünərini təqdir etdilər.
Murdar erməni quldurları ilə ölüm-dirim savaşına
qalxan, yaralı əsgərləri ön xətdən çəkib çıxaran, şəfqətli
əlləriylə tibb yardımı göstərən, rabitədə, kəşfiyyatda çalışan, tank sürən, mahir nişançıtək yağılara zərbələr endirən
qızlarımızın şücaəti barədə söylədiklərim hər kəsdə maraq
doğururdu.
O günlərin dəhşətlərini yenidən yaşamaq çətindən
çətindi, lap ölümdən betərdi, – bunları mən söylədim.
Başımız üstündə işğal küləyi əsir, torpaqlarımıza yerikləyən düşmən əzəli-əbədi yurd yerlərimizi top-tüfəng
gücünə, bir də harınlamış havadarlarının yardımı ilə caynağına keçirirdi. Haraya qalxıb silaha sarılan oğullarımız
mübarizə meydanına atılırdı. Azərbaycanın igid qızları da
ağır döyüşlər aparan əsgər qardaşlarıyla bir səngərdə
idilər.
Qarabağın hər daşına-kəsəyinə düşən mərmi, atılan
güllələr ürəyimizin başında partlayırdı. Qeyrətdən yoğrulmuş yurd müdafiəçilərimiz son nəfəslərinədək döyüşürdülər. Uğurlu əməliyyatlar ruh yüksəkliyini, döyüş əzmini
artırır, uğursuz savaş qol-qanadımızı qırırdı. Məğlubiy39

Ömür bitər, yol bitməz



yətin acısından göyüm-göyüm göynəyirdik, heysiyyətimiz, mənliyimiz əzilirdi.
Cəbhə bölgələrinə səfərlərim zamanı belə həyəcanlı
anların şahidi olur, döyüşçülərin savaş ruhunu müşahidə
edir, sonralar bütün bunlar cəbhə yazılarıma çevrilirdi.
Ayşə Yılmaz dedi ki, belə bir türk məsəli var: “Qadın
məmləkətinə yiyə durarsa, o məmləkət basılmaz”. Bu fikir
apardığımız müzakirələrin əsas mövzusu idi.
Görüşümüz zamanı sövq-təbii hələ 1990-cı ilin iyun
ayında Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Turqut Özalın
zövcəsi Səmra Özalın bir qrup türk xanımı ilə Bakıya
səfərini, müxtəlif sahələrdə çalışan tanınmış azərbaycanlı
qadınlarla ünsiyyətdə olmasını və söylədiyi xoş sözləri
xatırladım. Hələ heç vaxt Azərbaycan torpağına Türkiyə
qadınlarının belə geniş tərkibdə nümayəndə heyəti qədəm
basmamışdı. Bədnam qonşularımızın xəyanəti, İranda,
Cənubi Azərbaycan torpaqlarında baş vermiş dəhşətli
zəlzələ bu görüşlərdəki əhval-ruhiyyəyə müəyyən təsir
göstərsə də, ünsiyyətimizdən doğan sevincə üstün gələ
bilmədi.
Bakıda çox yüksək səviyyədə keçən həmin görüşdə
xalqımızın sevimli qızı, Şərqdə opera yazan ilk qadın
bəstəkar Şəfiqə Axundovanın, sehrli səs sahibi, məmləkətimizi bütün dünyada tanıdan xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın, nəinki keçmiş ittifaqda, hətta Avropa ölkələrində
bənzərsiz sənətinə sayğı ilə yanaşılan opera müğənniləri,
xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımovaların, AMEAnın müxbir üzvü, hüquq elmləri doktoru Məsumə
Məlikovanın, dünya səhnələrində ifası alqışlarla qarşılanan ustad balerina Qəmər Almaszadənin, xalq şairi, yazıçısı, xalq rəssamı olan qadınlarımızın çıxışlarını dinləyən
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Səmra Özal belə bir həqiqəti ürək açıqlığı ilə etiraf
etmişdi:
– Azərbaycan qadınlarının mədəniyyətinə, intellektinə
məftun olduq, bu məlahətli xanımlar bizi valeh etdi. Bu
yurdun qızları barədə həmişə yüksək fikirdə idim, buna bir
daha inandım. Biz Azərbaycan qadınlarını kəşf etdik.
Onlar həm də ictimai xadim olaraq, cəmiyyət həyatında
fərqlənirlər.
Qadın hərəkatı mədəni əlaqələrin inkişafında
tükənməz potensial imkanlara malikdir. Təmasların
sıxlaşması isə uğurlu təcrübədən faydalanmağa səbəb olur.
İki qonşu ölkə arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsində qadınların da səylər göstərməsi tövsiyə edildi.
Azərbaycanı məhəbbət dolu ehtiramla tərk edən qonaqların hər birinin ürək sözü bu olmuşdu.
Respublikamızdan xoş təəssüratla ayrılmış Türkiyənin
birinci xanımı, Türk Qadınını Gücləndirmə və Tanıtma
Vəqfinin sədri çox keçmədən, 1991-ci ilin mart ayında
yenidən qonağımız olmuş, qadınlar şurasının fəalları ilə
görüşmüş, onları Türkiyəyə dəvət etmişdi. Sülh və dostluq
elçisi olan Səmra xanımın çağırışından az sonra qadınlarımız bu doğma ölkəyə ilk səfərə getmişdilər.
Əsl milli qəhrəman və ilk cümhurbaşkanı Mustafa
Kamal Atatürk, ölkəsinin qadınlarının və uşaqlarının
taleyini çox düşünür, onların güzəranını yaxşılaşdırmaq,
təhsilini artırmaq, səhhətini qorumaq üçün mühüm işlər
görürdü. Atatürkün səyləri ilə türk qadınlarına Konstitusiya ilə təsbit edilən, kişilərlə bərabər hüquqlar, o cümlədən
seçmək və seçilmək hüququ verilmişdi. Bu, sənayeləşmiş
Avropa ölkələrində olduğundan bir qədər öncə, 1934-cü
ildə həyata keçirilmişdi.
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Kültür dərnəyinin üzvü İmren Yavuz əlavə edir:
– Atatürk “yurdda sülh, cahanda sülh” deyirdi. Bu
cümlələr də ona məxsusdur: “Tarlada olduğu kimi, savaşda da qadın hər zaman kişinin yanında olmalı, məmləkətin
həyatda qalmasına töhfə verməlidir. İkitəkərli arabanı
sürüb aparan kimdir? Qadındır. Torpağı əkən, odun yaran
kimdir? Qadındır. Ailə ocağının mühafizi də qadındır.
Bəs, yağmurlu və rüzgarlı gündə, istidə və soyuqda hərbi
sursat daşıyan kimdir? Yenə qadındır. Bu, müqəddəs
Anadolu qadınıdır. Onu sayğı ilə analım!”
Həmin fikirlər böyük öndərin dəyər verdiyi türk
qadınlarının səciyyəvi cəhətlərini, məziyyətlərini əks
etdirir, – deyə düşünürəm. Doğrudan da, həyatın cövhəri,
hərəkətverici qüvvəsi qadındır.
⃰ ⃰ ⃰
Zamanın gərdişi, dövranın hökmü ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımız doğma Vətəndən
nə qədər uzaqlarda olsalar da, daim Azərbaycan adlı bir
məmləkət haqqında düşünür, onun qayğıları ilə yaşayır.
Onlar diasporumuzun möhkəmlənməsi, respublikamızın
tərəqqisi, inkişafı naminə gərəkli işlər görürlər.
Elcanlı, yurdsevər bir soydaşımızdan – Nazilə
Abbaslıdan söz açmaq istəyirəm sizlərə. O kəsdən ki, uzun
müddət ərzində Türkiyədə yaşayıb çalışsa da, qəlbi, ürəyi
vətənlə döyünür, yurdunun dərd-səri, taleyüklü məsələləri
ilə maraqlanır. Həmvətənləri ilə hər görüşündə onları əldə
etdiyi yaradıcılıq uğurları ilə sevindirir. Bu dəfə də belə
oldu.
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Tədqiqatçı alim, jurnalist Nazilə Abbaslının gərgin
zəhməti, araşdırıcılıq qabiliyyəti ilə araya-ərsəyə gətirdiyi
kitablarını nəzərdən keçirəndə bu yaradıcı insanın işgüzarlığına, erudisiyasına, əməksevərliyinə heyran qalırsan.
Nazilə xanımın qələm məhsulları olan “Azərbaycan
özgürlük mücadiləsi”, “100 soruda erməni məsələsi”,
“Çingiz xan” kitabları türk dünyasına bələdçiliklə yazılmış, türkün şanlı tarixi barədə yüksək səviyyəli əsərlərdir.
Nazilə xanım əvvəllər Azərbaycan radiosunun Xarici
ölkələr üçün verilişlər redaksiyasında çalışıb. Sonralar
İstanbul Universitetinin Sosial bilimlər institutunun Jurnalistika bölümündə təhsil alıb.
Bəzən taleyin insana bəxş etdiyi unudulmaz, ömürdə
əbədi iz qoyan anları, xoş məqamları olur. Tale elə gətirdi
ki, Nazilə xanım Camal bəy kimi insanla qarşılaşdı və ailə
qurdular. Türk xalqının ləyaqətli oğlu, ədəbiyyat, tarix,
politologiya, hüquq, sosiologiya üzrə dəyərli tədqiqatların
müəllifi, professor Camal Anadolu Azərbaycan ziyalıları
yaxşı tanıyırlar. Onun Bakıda çoxlu alim, jurnalist, yazıçı,
sənətçi dostları var. Türk dünyasına dərin məhəbbət
bəsləyən C.Anadol “Tarixə hökm edən millət – türklər”
kitabını yazmaqla can yanğısını, milli təəssübkeş olduğunu bir daha təsdiq edib.
Elmə xidmət edən bu tədqiqatçılar ailəsinin ərsəyə
gətirdiyi əsərlər sırasında müştərək əməyin məhsulu olan
“Oğuz Dədə Qorqud və Mustafa Kamal dədə” adlı bir
kitab da var. Həmin kitabın üzqabığında qüdrətli türk
sərkərdəsi Bilgə xaqanın məşhur kəlamı verilib: “Ey türk
milləti, göy yarılmasa, yer dəlinməsə, sənin elini və
nəslini heç kim darmadağın edə bilməz”. Əsərin qayəsi
budur: “Ey böyük türk xalqı, səni yıxmaq, yox etmək üçün
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var gücüylə çalışan düşmənlərinə aldanıb yanılmamalısan.
Əks halda, yıxılacaq, yox olacaqsan”.
Professor Camal Anadol və onun ömür-gün yoldaşı
Nazilə xanım Azərbaycan həqiqətlərini yaymaq, çatdırmaq üçün dəyərli əsərlər yazıblar. Onların ictimai fəaliyyətində də bu məsələ çox önəmli olub.
Nazilə xanım respublikamızda çıxan “Xalq” qəzetinin
Türkiyə təmsilçisidir. Türkiyədə nəşr olunan “Ana” jurnalının, habelə “Kuvayi-milliyyə” və “Demokratik rota”
dərgilərinin xarici ölkələr üzrə təmsilçisi və guşəyazarıdır.
“Ana” jurnalı ilə respublikamızda çıxan “Dünya Ana və
Uşaqların İctimai Birliyi”nin orqanı olan “Ana və çocuq”
dərgisi arasında bir ünsiyyət körpüsü, səmimi münasibət
yaradılmasında Nazilə Abbaslının böyük zəhməti var.
Şair-publisist Fəridə Ləman “Ana” jurnalının Azərbaycan
təmsilçisi seçildikdən sonra bu yaradıcılıq əlaqələri daha
da möhkəmlənib.
Bakıya hər gəlişində Nazilə xanımgil xeyriyyəçilik
missiyasını da yerinə yetiriblər. Qaçqın, köçkün ailələrinə,
şəhid balalarına baş çəkib, yardım göstəriblər. Şurabad
qəsəbəsində məskunlaşan məhsəti türkləri Nazilə xanımın
xoş əməllərini, xeyirxahlığını, yəqin ki, unutmayacaqlar.
Bu nəcib insanların Türkiyədə ali təhsil alan
azərbaycanlı gənclərə də mehr-ülfətini bir görsəydiniz…
Tədqiqatçı alim Nazilə Abbaslı deyir ki, insan sayılan
kəslər üçün həyatda, bəlkə də, azad yaşamaq eşqindən,
azadlıq yanğısından güclü bir hiss yoxdur. Doğma eloban, yurdun müstəqilliyə, azadlığa qovuşmayıbsa, xalqının başı üstündən əsarət dumanı çəkilməyibsə, deməli, bir
fərd, bir şəxsiyyət kimi, sən də azad və sərbəst deyilsən.
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Axı, sənin kökün, əcdadın var. Sarmaşıq deyilsən ki, ağaca sarınıb, onun kölgəsində dolanasan.
Sonra da bildirir ki, bu gün Azərbaycan adlı məmləkətin öz müstəqilliyinə qovuşması, bütün dünya azərbaycanlılarının güvənc yerinə, istinad nöqtəsinə çevrilməsi
fəxarət, qürur hissi doğurur. Bu gün imzası imzalar içində
görünən respublikamızın hər bir uğurunda, tərəqqisində
Azərbaycan diasporunun qətiyyətli səsi eşidilməlidir. Bu,
qəlbi doğma yurdu, tarixi doğma Vətən ilə döyünən hər
bir soydaşımızın borcu və şərəf işi olmalıdır.
⃰ ⃰ ⃰
Türkiyə hekayələrimdə bu qardaş ölkədə daha bir
beynəlxalq konfransda iştirakımı qeyd etmək istəyirəm.
Bu möhtəşəm toplantıya Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Elmira xanım Süleymanova ilə birlikdə qatılmışdıq.
İstanbul şəhərində Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı (QİƏT) Parlament Assambleyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən beynəlxalq konfrans “Demokratiyanın
möhkəmlənməsində Ombudsman institutunun rolu”
mövzusuna həsr olunmuşdu.
Mötəbər tədbirə 1993-cü ildə yaradılmış bu nüfuzlu
təşkilata üzv olan dövlətlərin – Bolqarıstan, Yunanıstan,
Rumıniya, Türkiyə, Albaniya, Rusiya Federasiyası,
Ukrayna, Moldova, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın nümayəndələri qatılmışdı.
QİƏT Parlament Assambleyasının Baş katibi Aleksey
Kudryavtsev tədbiri açaraq, növbəti konfransın Azərbaycan Ombudsmanı, professor E.Süleymanovanın bu quru45
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mun ötən il Kiyevdə keçirilmiş toplantısında Qaradəniz
ölkələri ombudsmlarının bir araya gətirilməsi, insan
hüquqları ilə bağlı onların toplantısının təşkili barədə irəli
sürdüyü təklifi əsasında keçirildiyini vurğuladı. Bu
təşkilatın sədr müavini, Türkiyə nümayəndə heyətinin rəhbəri Mustafa Baş isə tədbirin məqsəd və məramını
açıqladı.
Türkiyə Cümhuriyyətinin doqquzuncu prezidenti
olmuş, görkəmli ictimai-siyasi xadim Süleyman Dəmirəl
QİƏT ölkələri ombudsmanlarının konfransında məruzə ilə
çıxış edərək, insan hüquqları üzrə müvəkkillərin fəaliyyətinin təmsil etdikləri ölkələrin vətəndaşlarının insan
haqlarının müdafiəsinə yönəldiyini, onların dövlət və xalq
arasında körpü rolunu oynadıqlarını diqqətə çatdırdı.
Regionda barış və rifah yaradılmasının zəruriliyini vurğulayan S. Dəmirəl ombudsmanların bütün bölgədə sülh və
inkişafa nail olunmasında mühüm rol oynayacağına ümid
bəslədiyini vurğulamış, yaxın vaxtlarda Türkiyədə də
ombudsman institutunun yaradılacağını, bununla bağlı
müvafiq qanun layihəsinin hazırlanıb Böyük Millət
Məclisinə müzakirə olunmaq üçün verildiyini söylədi.
Azərbaycan Ombudsmanı E.Süleymanova konfransda
çıxış edərək, QİƏT PA-nın rəhbərliyinə və Türkiyənin
İnsan hüquqları komissiyasının üzvlərinə bu quruma daxil
olan dövlətlərin qatıldığı konfransı təşkil etdiklərinə görə
dərin minnətdarlığını bildirdi. O, Azərbaycanda müstəqillik dövründə iqtisadi, sosial problemlərin həllində baş
vermiş irəliləyişlər, insan hüquqlarının təmin olunması,
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində atılan
addımlar, demokratiyanın inkişafında, insan hüquq və
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azadlıqlarının təmin edilməsində Omdudsmanın rolu
barədə danışdı.
İntensiv qloballaşmanın, siyasi, iqtisadi, sosial və
mədəniyyət sahələrində gedən dərin inteqrasiya proseslərinin, bu istiqamətdə fəal əməkdaşlığın dövrümüzü
fərqləndirən mühüm cəhətlərdən olduğu qeyd edilmişdir.
Ombudsmanın fəaliyyətində hüququ maarifləndirmənin mühüm yer tutduğu, əhalinin müxtəlif qruplarına
hüquq və azadlıqlarının izah olunduğu, digər tərəfdən
onların öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün bu istiqamətdə
biliklərə yiyələndiyi vurğulanmışdır.
Azərbaycanda köklü islahatların müstəqilliyə keçid
dövrünün çətinlikləri, uzunmüddətli, sayagəlməz iqtisadi,
maddi, mədəni, mənəvi itkilərlə nəticələndiyi, hələ də
davam edən erməni təcavüzü şəraitində aparıldığı qeyd
edilmişdir. Ermənistan tərəfindən atəşkəs rejiminin,
demək olar ki, hər gün pozulduğu, sərhəd bölgələrindəki
hərbi hissələrdə qulluq edən neçə-neçə əsgərimizin
öldürüldüyü, yaşamaq hüququndan məhrum olduğu diqqətə çatdırılmış, Ermənistan ombudsmanı bu ağrılı münaqişənin həlli, sülh yaradılması ilə bağlı öz səsini ucaltmağa, dialoqa, Qara dəniz ölkələri dövlətləri isə bu münaqişənin sülh yolu ilə həllində, ədalətli barış əldə olunmasında səylərini əsirgəməməyə çağırılmış, regionda əməkdaşlığın təsadüfdən-təsadüfə yox, müntəzəm olaraq davam
etdirilməsi təklif olunmuşdur.
İştirak etdiyim daha bir tədbiri – İstanbulda “Strateji
planlaşdırma və kommunikasiya strategiyası” mövzusuna
həsr edilmiş beynəlxalq görüşü də yaxşı xatırlayıram. Bu
mühüm toplantını Türkiyə Əməkdaşlıq və İnkişaf üzrə
Baş İdarəsi (TİKA) təşkil etmişdi. Regional görüşün əsas
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məqsədi strateji planlaşdırma və kommunikasiya strategiyasının əhəmiyyəti barədə bilgilər aşılamaqdan ibarət idi.
İstanbul görüşündə həmçinin kommunikasiya strategiyası, ictimaiyyətlə əlaqələrin, ünsiyyətin qurulmasında
yeni yanaşma metodları, mass-media və qeyri-hökumət
təşkilatları (QHT) ilə iş, əməkdaşlığın strateji məqsədləri,
birgə layihələrin gerçəkləşdirilməsi, ümumi maraqların
tapılması, qarşılıqlı əməkdaşlığın formaları müzakirə
olundu.
İşçi qruplarında praktiki məşğələlər aparıldı, ayrı-ayrı
qrupların prezentasiyaları dinlənildi, strateji planlaşdırma
və kommunikasiya strategiyası üzrə hazırlanmış icmal
çıxışlar maraq doğurdu.
Çıxışımda çalışdığım təsisatın ictimaiyyətlə və kütləvi
informasiya vasitələri ilə əlaqələri, piarı qurarkən istinad
etdiyimiz əsas istiqamətlər, yaradılmış müstəqil Ekspertlər
Şurasının fəaliyyəti barədə iştirakçılara ətraflı məlumat
verdim, insan hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində
Ombudsmanın fəaliyyəti, əldə edilən nəticələr, habelə
mövcud problemlər barədə danışdım. Əldə olunmuş
təcrübəni həmkarlarımla bölüşdüm.
⃰ ⃰ ⃰
Səyahətlər insana tez-tez dəyişən və bir-birindən
fərqlənən aləmləri görmək imkanı verir. Hər tərəfdə təbii
görünəni, ehtirama layiq olanı, mükəmməli təqdir edir,
yurdumdan kənarda vaxtımı, adətən, bütün bunlara ayırıram.
Muzeyləri görməkdən, sarayları, cameləri və digər
tarixi yerləri gəzməkdən böyük zövq alıram. Rəsm və foto
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sərgiləri məni sehrləyir. Yeri gəlmişkən, İstanbul Universitetinin keçirdiyi Yeni Media konfransı iştirakçılarının
ekskursiya proqramına Van zəlzələsinin dağıntılarını əks
etdirən bir sərgiyə baxış da daxil edilmişdi. Bu təbii
fəlakətin acı nəticələrini, insan itkilərini əks etdirən rəsmlər və fotolar, sərgi bələdçisinin söylədikləri o qədər real,
canlı idi ki, yaşadığım ağrılı anların təsirindən uzun müddət ayrıla bilmədim. Və elə İstanbulda olarkən həmin
yaşantılarımı, təəssüratımı “Beş saniyənin hökmü” adlı
hekayəmdə qələmə aldım. Hekayə dağıntılar altında
qalmış Səmiha Karadumanın və onun körpə qızı Əzranın
yaşadığı üzüntülü anlara və onların nicat tapmasına həsr
olunmuşdu.
Nağıllar aləminə bənzər İstanbuldan heç doymaq olar?
Gəmi ilə boğaziçi gəzintilərimiz, 1973-cü ildə tikintisi
tamamlanmış, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən möhtəşəm
boğaz körpüsünü (asma körpü) seyrə dalmağımız unudularmı heç? Əsla.
Gəmi gəzintisində tanış olduğum Bədriyyə Başaq
deyirdi ki, Bakıya hər gəlişini həyatının xoş çağlarından
hesab edir. Bildirirdi ki, bu gözəl, qədim olduğu qədər də
müasir şəhəri doğma Adana qədər sevir. Bakı şəhərinin
adamları mehriban, istiqanlıdır, müsafirlərə hədsiz qonaqpərvərliklə yanaşırlar. Azərbaycanlı xanımlar isə çox
lütfkar, açıq fikirli, zirək və qayğıkeşdirlər. O, azərbaycanlı rəfiqələrinə türk xanımlarının salamını, sevgilərini
yetirməyi rica etmişdi.
İstanbulda nadir memarlıq abidələrinə baxarkən
bələdçilərin bu tarixi incilər haqqında söylədiklərini
diqqətlə dinləyir, daha çox məlumat əldə etməyə çalışır49
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dım. Topladığım məlumatları bu yol qeydlərimdə sizinlə
bölüşmək istədim.
Fateh Sultan Mehmedin 1453-ci ildə İstanbulu fəthindən sonra, təxminən XV əsrin 60-cı illərində Topqapı
sarayının inşasına başlanmış və 1478-ci ildə bu möhtəşəm
tikili tamamlanmışdır. Saray Mərmərə dənizi, İstanbul
boğazı və Haliç arasındakı tarixi İstanbul yarımadasının
ucundakı Sarayburnunda yerləşən Şərqi Roma akropolu
üzərindəki yeddi yüz min kvadratmetrlik bir sahədə
qurulmuşdur.
Bu saray Fateh Sultan Mehmeddən başlayaraq, otuz
birinci padşah Sultan Əbdülməcidə qədər təxminən dörd
yüz il ərzində imperatorluğun idarə, təhsil və sənət
mərkəzi olaraq istifadə edilmiş, XIX əsrin ortalarında
xanədanın Dolmabağça Sarayına köçürülməsinə baxmayaraq, əhəmiyyətini hər zaman qoruyub saxlamışdır.
Türkiyə Respublikası qurulduqdan sonra, 3 aprel
1924-cü ildə muzey halına gətirilən və respublikanın ilk
muzeyi olan Topqapı Sarayı hazırda təxminən dörd yüz
min kvadratmetrlik bir ərazini əhatə edir. Qurudan Fatehin
inşa etdirdiyi Suri Sultani, dənizdən isə Şərqi Roma
divarları ilə şəhərdən ayrılan Topqapı Sarayı rəngarəng
memarlıq tikililəri, kolleksiyaları və təxminən üç yüz min
arxiv sənədi ilə dünyanın ən böyük saray-muzeylərindən
biridir.
Ayasofya hissəsindəki səltənət qapısından girişi olan
və iç-içə dörd həyət ətrafındakı memarlıq tikililərindən
ibarət evin ətrafı bağlar və meydanlarla əhatələnmişdir.
Sarayın sadə insanların sultana müraciət etmək üçün daxil
olduğu birinci həyətində (Alay Meydanında) döyüş sursatlarının saxlanılması üçün istifadə olunan Aya İrini kilsəsi,
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təndirxana, xəstəxana və s. kimi müxtəlif xidmət sahələri
var idi.
Sarayın ikinci həyəti, xanədan rəhbərlərininin məsləhət-məşvərət keçirdiyi Divan meydanıdır. Buraya, başqa
sözlə, Ədalət meydanı da deyirdilər. Tarix boyunca bir
çox mərasimlərə səhnə olan bu həyətdə divan yığıncaqlarının təşkil edildiyi Divani Hümayun binası və dövlətin
xəzinəsi yerləşirdi. Divanın arxasında isə Sultanın ədalətli
hökmranlığının rəmzi olan Ədalət qülləsi yer alırdı.
Qübbəaltının yanında isə Hərəmxana yerləşirdi. Ədalət
meydanının Mərmərə istiqamətindəki tikililəri arxasında
saray mətbəxləri ilə yanaşı, xidməti binalar qərar tuturdu.
Bu meydanda bayram və cənazə mərasimlərinin də təşkil
edildiyi söylənilir.
Daxili saray adlanan üçüncü həyətdə Əndərunda
Sultan II Murad dövründə qurulan Saray Məktəbinə aid
tikililər yer almışdır. Padşahın dövlət adamlarını və xarici
elçiləri qəbul etdiyi Ərz Palatası, habelə Fateh köşkü
Əndərun Xəzinəsi və Has həyətin ətrafında sıralanmışdır.
XV əsrə aid olan Hünkar Məscidi, Ağalar Məscidi və II
Əhməd Kitabxanası Əndərun təhsilinə verilən əhəmiyyəti
bir daha sübut edir.
Dördüncü həyətdə Osmanlı sənətinin klassik köşk
arxitekturasının ən seçkin nümunələri olan Sünnə Odası,
Bağdad və Rəvan Köşkləri yer alır. Burada eyni zamanda
asma gül bağları, Qara Mustafa Paşa köşkü, Həkimbaşı
Qülləsi yerləşir. Sultan Əbdülməcid dövründə salınmış
Məcidiyyə köşkü və Esvab Palatası isə burada inşa edilmiş
son tikililərdir.
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Topqapı Sarayının ətrafını əhatə edən Hasbağçada
vaxtilə salınmış, lakin günümüzə gəlib çatmayan çoxsaylı
köşk və qəsrlərin olduğu bəllidir.
⃰ ⃰ ⃰
“İlahi müdriklik kilsəsi” mənasını verən möhtəşəm
Ayasofya dünyada ən çox ziyarət edilən muzeylərdən
biridir. Ayasofya incəsənət və memarlıq tarixi baxımından
da ən əhəmiyyətli abidələrdən sayılır. VI əsrdə romalı
Filon tərəfindən “dünyanın səkkizinci möcüzəsi” adlandırılan Ayasofya eyni yerdə, müxtəlif vaxtlarda üç dəfə inşa
edilmişdir. Ayasofya İstanbulda tikilmiş ən böyük Bizans
kilsəsi hesab olunur.
İlk kilsə İmperator Konstantin tərəfindən eramızın
360-ci ilində inşa edilmiş və 404-cü ildə baş vermiş bir
üsyan nəticəsində böyük dağıntılara məruz qalmışdır.
Eramızın 415-ci ilində İmperator II Theodosius bu
tikilinin yerində yeni bir kilsə inşa etdirmişdi. Ancaq bu
kilsə də 532-ci ildə yüksələn yeni bir etiraz dalğası
səbəbindən tamamilə yanmışdır.
Bu gün gördüyümüz Ayasofyanın inşası İmperator
Justinian tərəfindən dövrün iki tanınmış memarına –
İsodoros və Anthemiosa həvalə edilmişdir.
Ayasofya ətrafında aparılan qazıntı işləri zamanı
qədim Bizans sütunlarının nümunələri tapılmışdır. Bu
qalıqların nümayiş etdirildiyi bağçadan keçib tikiliyə daxil
olanları qapı üzərində quraşdırılmış qeyri-adi mozaikalar
qarşılayır. Daş döşəməli döngələr ziyarətçiləri üstdəki
qalereyaya aparır.
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Tavanı bəzənmiş uzun bir dəhlizlə irəliləyib, Cənub
qalereyasında yerləşən Mərmər qapıya çatırıq. Bu qapıdan
keçib sağda tavana yaxın bölümdə Deisis mozaikasının
qarşısında dayanırıq. Bu Ayasofyanın ən maraqlı guşələrindəndir. Həmin kompozisiyada İsa peyğəmbər Həzrəti
Məryəm və Vaftizçi Yəhya ilə birlikdə təsvir edilmişdir.
⃰ ⃰ ⃰
Sultan Əhməd camesi 1609-1616-cı illərdə Sultan I
Əhmədin əmrinə əsasən, İstanbuldakı tarixi yarımadada
Memar Sədəfkar Mehmet Ağanın rəhbərliyi ilə inşa edilib.
Camenin interiyeri mavi, yaşıl və ağ rəngli çinilər, böyük
qübbənin içi mavi tonlu qələm işləri ilə bəzədildiyi üçün
avropalılar məscidi “Mavi Came” (Blue Mosque) adlandırırlar.
1934-cü ildə Ayasofya camedən muzeyə çevrilib. O
zamandan etibarən İstanbulun əsas məscidi Sultan Əhməd
camesidir.
Sultan Əhməd məscidi külliyyəsi ilə birlikdə
İstanbuldakı ən böyük tikinti komplekslərindən biridir. Bu
külliyyə bir came, habelə mədrəsələr, hünkar qəsri, dükanlar, hamam, çeşmə, türbə, darüş-şəfa, imarətxana və kirayəlik otaqlardan təşkil olunub. Təəssüf ki, bu xidmət
sahələrinin müəyyən qismi günümüzə qədər gəlib çatmayıb.
Bədii tərtibatında ümumi sayı iyirmi mindən çox olan
İznik çinisindən istifadə olunması bu məscidin memarlıq
baxımından dəyərini daha da artırıb. Çinilərin bəzədilməsində sarı və mavi tonlardan, ənənəvi bitki motivlərindən isitifadə olunmuş, nəticədə bu tikili sadəcə ibadətxana
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olmaqdan əlavə, möhtəşəm sənət əsərinə çevrilmişdir.
Came rəngarəng şüşələrlə işıqlandırılmışdır. Divar yazıları
diyarbəkirli Seyid Qasım Qubari tərəfindən qələmə
alınmışdır. Əhatəsindəki tikintilərlə birlikdə bir külliyyə
əmələ gətirən Sultan Əhməd məscidi Türkiyənin altı
minarəli ilk camesidir.
⃰ ⃰ ⃰
Süleymaniyyə camesi Osmanlı imperiyasının onuncu
hökmdarı Sultan Süleyman Qanuninin şərəfinə 15501558-ci illərdə İstanbulda məşhur arxitektor Memar
Sinanın layihəsi əsasında inşa edilmişdir.
Memar Sinanın yaradıcılığının ilk mərhələsi –
şagirdlik dövrü əsəri kimi qiymətləndirilən bu came mədrəsə, kitabxana, şəfa evi, hamam, imarət və dükanlardan
ibarət Süleymaniyyə Külliyəsinin bir hissəsi olaraq
tikilmişdir.
Bu came klassik Osmanlı memarlığının ən önəmli
örnəklərindən biridir. İnşasından günümüzədək İstanbulda 100-dən çox zəlzələ olmasına baxmayaraq, camenin
divarlarında ən kiçik çat belə yoxdur.
Dörd fil ayağı üzərində oturan camenin qübbəsi 53
metr hündürlüyündədir. Bu əsas qübbə Ayasofyada da
olduğu kimi, iki yarımqübbə ilə dəstəklənmişdir. Qübbənin 32 pəncərəsi vardır, camenin dörd küncünün hərəsində
bir minarə yer alıb. Cameyə bitişik olan iki minarə 76
metr, digər iki minarə isə 56 metr yüksəkliyindədir.
Camenin içərisi qəndil tüstüsünü təmizləyəcək hava
axınına uyğun inşa edilmişdir.Qəndilin hisi əsas giriş
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qapısının üzərindəki otaqda toplanaraq mürəkkəb hazırlanmasında istifadə olunurmuş.
Camenin qiblə tərəfində Sultan Süleyman Qanuninin
şərəfinə və xanımı Hürrəm Sultanın dəfn olunduğu türbələr mövcuddur. Sultan türbəsinin qübbəsinin ulduzlu səma
görünüşü alması üçün içəridəki metal lövhələrin aralarına
almaz qaşlar bərkidilib. Mehrabın hər iki tərəfindəki
vitrajlarla bəzədilmiş pəncərələrin üzərində yer alan çini
medalyonlarda Fəth surəsi, camenin əsas qübbəsinin
mərkəzində isə Nur surəsi yazılıb. Bu nəfis sənət əsərləri
xəttat Həsən Çələbiyə məxsusdur.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Süleymaniyyə camesinin dörd minarəsi var. Bu, Qanuninin İstanbulun fəthindən
sonrakı dördüncü padşah, dörd minarədəki on şərəfənin
isə Osmanlının onuncu padşahı olmasına işarədir.
Süleymaniyyə külliyəsi İstanbul yarımadasının Haliç,
Mərmərə, Topqapı Sarayı və Boğaziçinə açılan mərkəzdəki ən hündür təpəsində inşa edilmişdir.
⃰ ⃰ ⃰
Boğaz körpüsünün düz altında, dəniz sahilində eyniadlı qəsəbədə yerləşən Bəylərbəyi sarayı XIX əsrin 60-cı
illərində inşa edilmiş Osmanlı yay saray kompleksidir. Bu
bənzərsiz saray İntibah, Barok və Şərq-qərb memarlıq
üslubunun qovuşmasının parlaq təcəssümüdür.
Boğaz mənzərəsinin möhtəşəm tikililərindən biri olan
Bəylərbəyi Sarayı öz bənzərsiz memarlığı ilə yanaşı, su
zanbaqları ilə dolu hovuzu və geniş yamyaşıl həyəti ilə də
ziyarətçiləri özünə cəlb edir.
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Haqqında çeşidli rəvayətlər danışılan, əfsanələrə
mövzu olan, Üsküdarın simvoluna çevrilən Qız qülləsi
burada Bizans dövründən qalan tək abidədir. Miladdan
əvvəl 24-64-cü illərə qədər uzanan tarixi bir keçmişə
məxsus qala Qara dənizin Mərmərə ilə birləşdiyi yerdə,
kiçik bir ada üzərində qurulmuşdur. Bəzi avropalı tarixçilər buranı Leander qülləsi adlandırırlar. Həmin qüllə
haqqında çoxlu el deyimləri var. Övliya Çələbi bu qülləni
belə tərif edir: “Dənizin içində, torpaqdan bir ox atımı
qədər uzaq, dörd otaqdan ibarət, sənətkarlıqla yaradılmış
yüksək qüllədir. Hündürlüyü 80 arşındır, iki tərəfdən
qapısı vardır”.
Qüllənin bünövrə hissələri Fateh II Mehmet dövrünə
aiddir. Üstündəki medalyon şəklində olan mərmər lövhə
qülləyə xüsusi yaraşıq verir. 1832-ci il tarixli bir rasp
vardır. Qalanın Eminönü tərəfi daha geniş olub burada bir
sarnıç – su sistemi vardır. İlk olaraq yunan dönəmində bir
məzara ev sahibliyi edən bu ada Bizans dönəmində
gömrük stansiyası kimi inşa edilmişdir.
Osmanlı dönəmində isə müdafiə qalasından sürgün
stansiyasına, karantin otağına qədər bir çox məqsədlər
üçün istifadə edilib. Bir müddət sonra qüllə bu ağır zənciri
daşıya bilməmiş və Avropa tərəfinə doğru dağılmışdır.
Qüllədən suyun içinə baxanda bu dağıntıları görmək
mümkündür. İnsanlara xidmət etmək məramını və gecələr
gəmilərə göz qırpan fənəri ilə yol göstərmə funksiyasını
isə heç itirməyib. Bu qüllə keçmişdən gələcəyə, ən çox da
xatirələrə, xəyallara yol göstərməkdədir. Qız qülləsi 2000ci ildə bərpa edilərək, artıq çəngəl-bıçaq səslərinin
eşidildiyi bir məkana çevrilib. Bu qalaya Salacaq və
Ortaköydən sandallarla getmək olar. Çox qədim tarixi olan
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bu qala bir zamanlar boğazdan keçən gəmilərdən vergi
alınması məqsədilə işlədilmişdir. Qüllədən Avropa tərəfi
boyunca böyük bir zəncir çəkilmiş və gəmilərin Anadolu
tərəfi ilə Qız qülləsi arasından keçməsinə icazə verilmişdir.
⃰ ⃰ ⃰
Yunus Əmrə, Rəşad Nuri Güntəkin, Tofiq Fikrət,
Nazim Hikmət, Əziz Nesin, Xalidə Ədib diyarı Türkiyə!
Qonaqpərvər İstanbulun Atatürk adına beynəlxalq hava
limanında hər dəfə təyyarədən enəndə mənə sanki dünyanı
bəxş edirlər. Xoşladığım, sevdiyim dünyanı.
Dünya ölkələri arasında həm məsafə cəhətdən, həm də
mənən bizə bu qədər yaxın olanını tapmaq çətindir.
Taleyin sınağa çəkdiyi dövrlərdə uzun illər ondan uzağı da
olmayıb. Adını çəkməyə belə qorxmuşuq. İş elə gətirib ki,
qərar tutduğu səmtə belə baxa bilməmişik. Buna cürətimiz
çatmayıb. “Pantürkizm” damğasından qorxmuşuq. Ölüm
hökmünə bərabər tutulan damğadan.
Nəhayət, dəmir pərdələr açılıb, ünyetməz Türkiyəyə
əlimiz çatıb, səsimiz eşidilib. Kökü-soyu bir olan xalqlarımızın ünsiyyət imkanları çoxalıb. İndi bir-birimizin dərdsərinə yetişirik, inkişaf, tərəqqi yollarını nəzərdən keçiririk. Bizi birləşdirən istiqamətlər ayırd edilir, taleyüklü
regional layihələrə imza atılır. Bir-birimizi öyrənir, yenidən kəşf edirik. Vətəndən vətənə gəlmək isə ikiqat sevincdir.
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HAAQA SÜLHƏ SƏSLƏYİRDİ
Həyatımızda bəzən elə günlər, əlamətdar hadisələr
olur ki, onları uzun müddət unutmur, dönə-dönə xatırlayır,
yaddaşımızda çözələyirik. Yaxın-uzaq ölkələrə səfərlər,
dostlarla görüşlər bu qəbildəndir. Axı, hər xarici səfər bir
ölkənin, məmləkətin həyatı, adamlarının yaşayış tərzi,
iqtisadi durumu, mədəniyyəti ilə tanışlıq deməkdir. Bu
qarşılıqlı zənginləşmədən isə bəhrələnməyə dəyər. Uzaq
Hollandiyaya səfərim zamanı da addımbaşı bu hissləri
keçirirdim.
1999-cu il mayın 11-dən 15-dək Hollandiyanın Haaqa
şəhərində Beynəlxalq Sülh konfransı düzənləndi. Bu
qlobal foruma dünyanın 100-dək ölkəsindən səkkiz min
nümayəndə qatılmışdı. Konfransda ölkəmizi yüz nəfərdən
ibarət böyük bir nümayəndə heyəti təmsil edirdi.
Nümayəndə heyətinin tərkibinə “Bakı” və “Baku” qəzetlərinin müxbiri kimi qatılmışdım. Təyyarə ilə əvvəlcə
Almaniyanın Frankfurt şəhərinə, oradan isə Amsterdama
uçduq.
Bu səfərə əslində çoxdan hazırlıq görülürdü. Azərbaycan qadınlarının da Haaqa Sülh konfransında söyləməyə
sözü vardı.
Analarımız zorla cəlb olunduğumuz Qarabağ müharibəsinin dəhşətlərindən az əziyyət çəkməyiblər. Onlar sülh
və tərəqqi uğrunda mübarizədə vətəndaş mövqeyi nümayiş
etdirir, haqq səslərini ucaldırlar. Bu, əvvəllər də belə olub,
indi də belədir. Azərbaycanlı anaların hələ 1994-cü ildə
Pekin konfransında, Türkiyədə keçirilən “Habitat” konqresində yüksək səviyyədə iştirakı bunu bir daha sübut edir.
Belə mötəbər məclislərin nümayəndəsi olan qadınlarımız
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Haaqa konfransına da əliboş gəlməmişdilər. Azərbaycanın
çağdaş durumu, sosial-iqtisadi vəziyyəti, düçar olduğumuz
müharibənin məmləkətimizə vurduğu ziyanlar, erməni
təcazvüzkarlarının törətdikləri vəhşiliklər, itirilmiş yurd
yerlərimiz, bir milyondan artıq qaçqının acınacaqlı taleyi
barədə çıxışlarımız, çatdırdığımız məlumatlar toplantı
iştirakçılarında maraq doğururdu.
Konfrans “Haaqa sülhə səsləyir” adlanırdı.
Toplantının öz işinə başladığı nəhəng binanın qarşısında
müharibə əleyhinə, sülh naminə səhnələşdirilmiş
kompozisiyalar göstərilir, sabitliyə, əmin-amanlığa, barış
içində həyat tərzinə şüarlar səsləndirilirdi.
Bu foruma hazırlıq mərhələsində professor Elmira
Süleymanovanın rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Qadın və
İnkişaf Mərkəzinin böyük coşqu ilə fəaliyyət göstərdiyini
qeyd etməyə dəyər. Beynəlxalq Sülh Bürosunun və
konfransın təşkilat komitəsinin üzvü olan həmin qadın
qurumu bu mötəbər toplantıya ciddi hazırlıq görmüş,
nümayəndə heyətimizin forum iştirakçılarına ingilis
dilində müraciətini hazırlamışdı.
Azərbaycan Qadınları Bakı Assosiasiyasının üzvləri
də Haaqa konfransında iştirak edirdilər. Bu təşkilatın
üzvləri də ümumdünya məclisində fəallığı ilə seçilir,
xalqımızın həqiqət sözünü demək üçün birgə səy göstərirdilər.
Konfransda “Neftçi qadınlar” və Azərbaycan Qadınlar
Cəmiyyətlərinin əməyi də göz önündə idi. Respublikamız
ilk dəfə idi ki, qlobal Sülh forumunda çox böyük bir
nümayəndə heyəti ilə təmsil edilmişdi.
Dövlətimiz, məmləkətimiz haqqında tam, dolğun
təsəvvür yaratmaq üçün Haaqadakı nəhəng konfrans salo59
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nunda Azərbaycanla bağlı sərgilər təşkil edir, zəngin
mədəniyyətmiz, musiqimiz barədə məlumat verirdik.
Aynur Rüstəmovanın incə zövqlə düzəltdiyi milli geyimli
kuklalar, “Nəcib xanımlar” cəmiyyətinin rəhbəri, sənətçi
Arifə Məmmədovanın təkrarsız əl işləri, Bülbül adına
Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbi uşaq simfonik orkestrinin ifasında Azərbaycan təranələri könülləri oxşayırdı.
İştirakçılar respublikamıza həsr etdiyimiz xüsusi
seminarda Qarabağ müharibəsinin dəhşətlərini nəql edən
“Xocalı faciəsi”, “Azərbaycan qaçqınları” adlı videolentlərə baxdılar. İngilis dilində çəkilmiş bu sənədli filmlər
professor E.Süleymanovanın, F.Səmədovanın, “Kitab”
Cəmiyyətinin sədri Z.Salahovanın, Bakı Səhiyyə İdarəsinin müdiri L.Kazımovanın çıxışları maraq doğururdu.
Respublika “Şəhid anaları” Mərkəzinin rəhbəri Rəfiqə
Əsgərovanın, AZƏRTAC İnformasiya Agentliyini təmsil
edən tanınmış jurnalist Elmira Əliyevanın, Nərimanov
rayonundakı 193 saylı orta məktəbin direktoru Xalidə
Bağırovanın, Xətai rayonundakı 3 saylı uşaq evinin müdiri
Zöhrə Hüseynovanın, Bülbül adına Bakı Orta İxtisas
Musiqi Məktəbinin direktoru Nigar Əsgərovanın çıxışlarında erməni təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımız, əsir və girov düşmüş qız-gəlinimiz, yurdumuzun
bütövlüyü uğrunda şəhid olan oğullarımız barədə söz
açıldı.
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid həkim Gültəkin
Əsgərovanın azyaşlı övladı Əminə Axundovanın çıxışı isə
müxtəlif millətləri təmsil edən nümayəndələri həyəcanlandırdı.
Qəhrəmanın yadigarı, gözləri yaşla dolan Əminə balamız dünyanın bütün uşaqlarına sülh, əmin-amanlıq arzula60
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yaraq tirtrək səslə deyirdi: “Qoy müharibə qızışdıranlar
çirkin niyyətlərindən əl çəksinlər. Qoy dünyanın heç bir
yerində uşaqlar mənim kimi valideynsiz qalmasınlar.
Bütün müharibə ocaqları söndürülsün və bizim doğma
Qarabağ torpağı erməni işğalından azad edilsin”.
Müharibənin ağrı-acısını körpəlikdən dadan Əminənin, habelə nümayəndə heyətimizin digər üzvlərinin
söylədikləri, görünür, konfransda dünyanın müxtəlif
ölkələrini təmsil edən ermənilərin xoşuna gəlməmişdi.
Səfər təəssüratlarımın sonrakı hissəsində bu məsələyə
qayıdacağam.
Müharibə qovğalarından azad dünya uğrunda
Hələ XIX əsrin sonunda – 1898-ci ildə Niderland
kralının və sonuncu rus çarı II Nikolayın təşəbbüsü ilə
Haaqa şəhərində möhtəşəm bir toplantı keçirilmiş və
burada sülh, qarşılıqlı anlaşma problemləri müzakirə
edilmişdi. Başa çatmaqda olan mürəkkəb, ziddiyyətli,
qovğalı XX əsrin sonunda dünyanın tərəqqipərvər adamları yenidən qədim Niderland torpağına, siyasi tədbirlərin,
yığıncaqların keçirildiyi, ən mühüm konven-siyaların
qəbul olunduğu tarixi şəhərə – Haaqaya toplaşmışdılar.
Adı çəkilən tarixi toplantının 100 illiyi şərəfinə
düzənlənən mötəbər forumda dünyaca məşhur sülh
mübarizləri, Yer kürəsinin yüz ölkəsini təmsil edən,
dərisinin rəngi, habelə irqi, milliyyəti fərqli adamlar –
qadınlar, analar, gənclər, ahıllar iştirak edirdilər. Bu
insanları bir amal, istək birləşdirirdi: dünyamız müharibə
alovlarından azad olsun, bəşəriyyət dincliyə, əmin-amanlığa qovuşsun.
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Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri də səslərini
dünya ictimaiyyətinin, tərəqqipərvər, sülhsevər insanların
səsinə qoşur, müharibə ocaqlarının söndürülməsi, çadır
şəhərciklərinin Yer üzündən silinməsi və bizim doğma
Qarabağımızın da erməni işğalından azad edilməsi
arzularını bildirirdilər.
Konfransda haqq-ədalət uğrunda çıxış edən səkkiz min
iştirakçı arasında müstəqil, suveren Azərbaycanın mübariz
qadınlarının səsi də daha aydın, gur eşidilirdi. Başqa cür
ola da bilməzdi. Çünki aradan ötən müddətdə Azərbaycan
xalqı erməni təcavüzündən çox əziyyət çəkib, bu işğal
nəticəsində əbədi və əzəli torpaqlarının iyirmi faizini
itirib, 1 milyondan artıq soydaşımız doğma yurdunda qaçqına, köçkünə çevrilib, qadınlar, uşaqlar, ahıllar düşmən
tərəfindən əsir-girov götürülüb.
BMT-nin Baş katibi, beynəlxalıq sülh hərəkatının
görkəmli nümayəndəsi Kofi Annanın, Ümumdünya forumunun prezidenti xanım Kora Vaysın iştirak etdiyi iclaslarda bu həqiqətləri açıqlayan, xüsusi vurğuyla söyləyən
qadınlarımız sülh tərəfdarı olduqlarını, müharibələrsiz
həyat uğrunda mübarizə apardıqlarını diqqətə çatdırdılar.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin keçirdiyi milli
seminar təsir gücü ilə hələ uzun müddət yaddaşlarda
qalacaq. MDB ölkələri arasında, demək olar ki, yeganə
milli seminarda respublikamızın üzləşdiyi problemlər,
xüsusən zorla cəlb edildiyimiz Dağlıq Qarabağ müharibəsi
ilə bağlı açıqlamalarımız müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin marağına səbəb olurdu. “Həqiqət acıdır” fikrini
söyləyənlər yanılmayıblar. Seminarımıza çağırılmayan
qonaq kimi gəlmiş ermənilər haqq sözümüzü qısqanclıqla,
əsəbiliklə qarşılayır, çılğıncasına özünümüdafiəyə keçir62
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dilər. Yeri gəlmişkən, yol qeydlərimin əvvəlki hissəsində
bu barədə ətraflı söz açacağımı vəd etmişdim axı...
Yunanıstanda yaşayan, erməni diasporunu təmsil edən
M.Minasyan söz alıb, əvvəlcə təmkinlə, sonra isə əsibcoşaraq bizə erməni “həqiqətləri”ni təlqin etməyə başladı.
Özünün də etiraf etdiyi kimi, ömründə Yerevanı və
Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşanı görməyən, amma
“genosidin və qaçqınlığın əzab-əziyyətlərini yaşayan” bu
erməni qadın uzun-uzadı moizəsində olub-keçənlərin
üzərindən xətt çəkməyi, hər şeyi unutmağı tövsiyə edirdi.
M.Minasyanın fikrincə, “əzabkeş ermənilərin törətdiklərinə göz yumub barışıq yolları axtarmaq lazımdır. Həm
də azərbaycanlılar gərək ermənilərə ləkə vurmasınlar”.
Dağlıq Qarabağı təmsil edən David Qabrielyan isə
ermənilərin bir millət kimi, öz müqəddəratını təyinetmə
hüququna malik olmasından dəm vururdu. Onunla
söhbətim zamanı “Buna necə nail olmaq mümkündür”
sualıma belə cavab aldım: “Zor gücü ilə. Axı, Qarabağ
bizim əzəli torpağımızdır!” Xankəndi Universitetinin
hüquq fakültəsində təhsil alan, psixikası şovinizmlə
zəhərlənmiş bu gəncə baxanda təəssüflənməmək olmurdu.
Konfransda çıxış edənlər deyirdilər: “Biz bura yığışmışıq ki, bütün dünyada silahlanmanı qadağan etdirək,
silahlanmaya yol verməyək. Bizim hamımızın arzusu
birdir. 1999-cu ildə dünya ölkələri silahlanmaya 180
milyard dollar pul ayırıb. Biz yeni yüzilliyə köhnə tərzdə,
yəni silahlanmanın davam etdirilməsi prinsipi ilə
getməməliyik. Burada keçirilən Gənclər Forumunda da
belə bir fikir xüsusi vurğulanırdı ki, müharibə dağıntıdır,
fəlakətdir. Müharibəni adətən kişilər başlasalar da, daha
çox əziyyət çəkən analar və uşaqlardır. “Dünyamızı
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ölümsaçan nüvə silahlarından azad edək”, “Kimyəvi və
bioloji silahlar qadağan olunsun”, “Silah ixrac edənləri –
məsuliyyətə” çağırışları rəğbətlə qarşılanırdı. Azərbaycan
qadınlarının dünya ictimaiyyətinə ingilis dilində müraciəti
də əldən-ələ gəzirdi.
Haaqada keçirdiyimiz “Azərbaycan günü”ndə, milli
seminarımızda iştirak edən kanadalı Madlen Qlikford,
isveçrəli Nina Qinx, həmçinin ABŞ, İsveç, Norveç,
Belçika, Lüksemburq və Türkiyədən olan xanımlar
respublikamız barədə məlumatları diqqətlə dinləyir,
Qarabağ müharibəsinin dəhşətlərini əks etdirən videolentlərə, ölkəmizin xəritəsinə maraqla baxırdılar. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ inzibati ərazisinə daxil olmayan,
lakin erməni işğalçılarının zəbt etdikləri rayonlarımız, bu
yurd yerlərimizin qaçqına çevrilmiş əhalisi barədə də
xarici nümayəndələrə izahat verirdik. Ayan, Aynur, Fərid,
Aytən, Şəhla və digər balalarımız sülh çağırışlarımızı
nümayəndələrə paylayırdılar.
Azərbaycan Qadın və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri,
professor E.Süleymanova, “Kitab” Cəmiyyətinin sədri
Z.Salahova, Milli Məclis Aparatının əməkdaşı M.Bayramova, BDU-nun müəllimləri L.Gərayzadə. R.Məhərrəmova, N.Quliyeva, digər ali məktəblərdə çalışan
R.Mahmudova, T.Səfərova, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
başçısı aparatının əməkdaşları R.Əzizova, C.Adıgözəlova,
Naxçıvanı təmsil edən S.Sultanova, həkimlər L.Kazımova,
N.Qasımova, S.Məmmədova, K.Cabarova, F.Vəkilova,
adılarını çəkə bilmədiyim digər nümayəndələr əsl
vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirirdilər.
Ən mühüm məqamda, taleyüklü məsələlərin həllində
birləşmək yanğısı hər şeyi üstələmişdi. Həmin anlarda
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ürəyimdən keçən ən isti duyğularımı bölüşmək istəyirəm.
Kaş millətimizin övladları həmişə bir yumruqtək
birləşməyi, çəkici bir zindana döyməyi bacaraydı, buna
vərdiş etməyi öyrənəydi. Onda qarşımızda dağ da duruş
gətirə bilməzdi. İtirə-itirə gəldiklərimizi qaytarmaq asanlaşardı. Bu, ölkəmizdə genişlənən sülh səylərinə əsl
köməyimiz olardı.
Konfrans günlərində Haaqa şəhərinin meri nümayəndə
heyətimizi qəbul etmiş, ona Azərbaycan haqqında kitablar
bağışlamışdıq. Haaqadakı diasporumuzun nümayəndələri
ilə görüşlərimiz də uzun müddət xatirimizdən silinməyəcək.
Avropa Yer üzünün cənnətidir
Qədim Niderland torpağına səfərimizin hər günü
doğurduğu təəssürat, maraqlı hadisələr və şirin xatirələrlə
yaddaşımızda yaşayacaq. Qoynunda gəzdiyimiz, göz
oxşayan küçə və meydanlarında addımladığımız, sakinləri
ilə ünsiyyət yaratdığımız Haaqa şəhərini isə heç vaxt
unutmarıq.
Tarix dərsliklərindən bizə bəlli olan, televiziya informasiyalarında tez-tez adı çəkilən bu qədim, yığcam şəhər,
sən demə, təkcə siyasi yığıncaqlar məkanı deyilmiş. İdeal
təmizliyin, səliqə-sahmanın, saf ekologiyanın hökm sürdüyü bu yamyaşıl şəhərdə insan daha rahat nəfəs alır. İllik
yağıntının miqdarı çox olduğundan yaşıllıq sahələrini
qorumaq və daha da artırmaq çətinlik törətmir.
Cənubi Hollandiya əyalətinin inzibati mərkəzi olan
Haaqanı yerli əhali Denhaaq adlandırır. Kral sarayı və
hökumətin iqamətgahı burada yerləşir. Haaqa Şimal dənizi
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sahilində liman şəhəridir. Hər gün dünya okeanı sularından neçə gəminin yan aldığı bu limanın sahilindəki
bulvarda isə həmişə qələbəlikdir. Bura yerli əhalinin,
şəhərin qonaqlarının, turistlərin sevimli guşəsidir.
Dənizkənarı bulvardakı istirahət və idman qurğularını,
müasir, abad çimərlikləri, uşaqlar üçün əyləncə yerlərini,
köşkləri, rəngarəng tərtibatlı, biri digərinə bənzəməyən
ictimai iaşə obyektlərini, təbiət muzeylərini, gül-çiçək
sərgilərini görəndə fikirləşirdim: doğma Bakımızın Milli
parkı da qürur yerimizdir. Bakı bulvarında təmir və
yenidənqurma işlərindən sonra istirahət üçün ideal şərait
yaradılıb.
İri nəqliyyat qovşağı, elektrotexnika, radioelektronika,
təyyarəqayırma, yeyinti və yüngül sənayesi olan, inkişaf
etmiş Haaqada əhalinin yaşayış və məşğulluq səviyyəsi də
yüksəkdir. Şəhərin istehsalat sahələrində, təhsil müəssisələrində və mədəniyyət ocaqlarında iş ahəngi bir an dayanmır.
Tarixi kökləri XI əsrə gedib çıxan Haaqa XVI əsrin
sonlarında möhtərəm iclasların, beynəlxalq konfransların
keçirildiyi yer olmuşdur. Müharibə qanunları və qaydaları
haqqında 1899 və 1907-ci il Konvensiyaları, I və II Haaqa
Sülh konfranslarında qəbul edilmiş və beynəlxalq toqquşmaların dinc yolla həllinə həsr edilən mühüm sənədlər
məhz bu şəhərdə “doğulub”, dünya ictimaiyyətinə çatdırılıb.
Şəhərin mərkəzi hissəsində – Veyver gölü ətrafında
hökumət binalarından ibarət rayon yerləşir. Gölün
sahilindəki daxili həyət ansamblı, qotik üslubda tikilmiş
Cəngavər salonu və Mauritshöys sarayı zəngin milli arxitekturası ilə seçilir.
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Diasporumuzun Hollandiyadakı nümayəndələri ilə
görüşlərimiz də səmərəli, əhəmiyyətli oldu. Azəri-Türk
Kültür Cəmiyyətində birləşən soydaşlarımız Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı əzablara düçar olan millətimizin haqq
səsinə səs verir, yaşadıqları ölkədə Azərbaycan həqiqətlərini yayırlar.
Haaqa televiziyasında çalışan Günər xanım Arpaçayla
tanışlığımız bizə çox mətləbləri aydın etdi. Əslən
Türkiyənin İğdır vilayətindən olan bu xanım uzun illərdir
ki, Haaqada yaşayır. Ömür-gün yoldaşı Yusif bəylə
birlikdə dörd övlad böyüdüb tərbiyə ediblər. Bu azəri
türklərinin ailəsində yurdumuza məhəbbət güclüdür. Bunu
həmin ocaqda pərvazlanan balaların – Azər, Baycan,
Nuran və Ərhanın adlarından da hiss etmək olar.
Haaqa konfransının davam etdiyi günlərdə Günər
xanım həyat yoldaşı Yusif bəylə birlikdə tez-tez
nümayəndə heyətimizlə görüşür, fəaliyyətimizi lentə
köçürürdü. Onun kamerasının gözündən heç nə
yayınmırdı. İğdır televiziyası, həmçinin Hollandiyada
çıxan türk qəzetləri ilə əməkdaşlıq edən bu xanımın
xalqımızın haqq işi uğrunda mübarizəsinə köməyi
təqdirəlayiqdir.
Cəlal Qaragöz, İlhan Aşkın, Şaban Arpaçay, Fərhad
Atəş kimi yurdcanlı, elsevər oğulların təşəbbüsü ilə soydaşlarımız Haaqanın küçələrində mitinqlər keçirmiş,
erməni təcavüzkarların Qarabağda törətdiyi faşizm əməllərini, vandalizmi lənətləmişlər.
1993-cü ildən fəaliyyət göstərən Azəri-Türk Kültür
Cəmiyyətinin faydalı işləri bununla bitmir. Onlar soydaşlarımızı arayıb-axtarır, zəngin incəsənətimizi təbliğ edir,
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Azərbaycana səfərlər zamanı əsgər oğullarımızla görüşür,
vətənin müdafiəçilərinə yardım göstərirlər.
Kültür cəmiyyətində olarkən bizə şair Sabir Rüstəmxanlı, müğənni Zümrüd Məmmədova və yazıçı-publisist
Fazil Rəhmanzadə ilə hollandiyalı soydaşlarımızın
görüşlərinə dair çoxlu fotoşəkil və videolentlər göstərdilər.
Haaqada yaşayan soydaşlarımızı birləşdirən bu kültür
mərkəzinin rəhbəri Yusif müəllim ömür-gün yoldaşı
Günər xanımla birlikdə bizi cəmiyyətin ofisinə dəvət etdi.
Çox yaxşı qarşılandıq. Bizə təşkilatın yaranma tarixi,
səmərəli fəaliyyəti, şəhərin meri ilə sıx əlaqədə çalışmaları
barədə danışdılar.
Cəmiyyətin yerləşdiyi ofisin kirayə haqqının xeyli
hissəsinin şəhər meri tərəfindən ödənildiyini söylədilər.
Burada təşkil edilmiş ibadət otağı və “Şəhidlər guşəsi” ilə
də tanış olduq. Bizdən hamımızın tarixi Vətəni Azərbaycan barədə, Qarabağ müharibəsini, haqq işimizi əks
etdirən ədəbiyyat göndərilməsini xahiş etdilər.
Haaqa Sülh konfransında qatılan ölkələrin nümayəndələri öz milli-mənəvi dəyərlərindən bəhs edən sərgi təşkil
etmişdilər. Maraqlı burasıdır ki, xarici ölkələrdən birinin
vətəndaşı da ölkəmizə həsr olunmuş sərgilər hazırlamışdı.
Azərbaycan torpağının ləyaqətli qızı, uzaq Hollandiyada
xalqımızın qədim adət-ənənələrini yaşadan bu xanımla da
görüşdük.
Biz, özümüzlə apardığınız kitabları, qəzet və jurnalları, Qanlı Yanvar, Xocalı soyqırımına həsr olunmuş fotoşəkilləri, videofilmləri həmin sərgiyə təqdim etdik. Bu sərgini təşkil edən alagözlü, boylu-buxunlu bu xanımın
sevinc göz yaşları diqqətimizdən yayınmadı. O, fərəh
duyğusunun hədsiz-hüdudsuz olduğunu qeyd edərək, bizi
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sərgi təşkil olunan salonun ikinci mərtəbəsində keçirəcəyi
seminara dəvət etdi. Gülşən adlı bu xanımın alman və
ingilis dillərində hazırladığı seminar o qədər maraqlıydı
ki... Burada gənclərlə bərabər, əlində əsa tutmuş yaşlılar
da iştirak edirdi. Onlar Gülşən xanıma suallar yağdırır,
cavab alırdılar.
Soydaşımız uzun illərdən bəri Azərbaycan məmləkətinə qənim kəsilmiş, torpaqlarının iyirmi faizini zəbt
etmiş, övladlarına sui-qəsd etmiş, qətl və qarətlər törətmiş,
oğul və qızlarımızı diri-diri yandırmış erməni daşnaklarının misilsiz vəhşiliklərindən danışırdı.
Gülşən xanımın bizə yad olan ölkədə belə yüksək
vətənpərvərliyi bir azərbaycanlı kimi məni də valeh
etmişdi. Onu da öyrəndim ki, Gülşən xanım bu tədbiri
Hollandiyaya səfər ərəfəsində hazırlamayıb. Bu, onun
həyata keçirdiyi onlarca tədbirdən biridir.
Seminardan sonra onunla ətraflı fikir mübadiləsi
apardım. Öyrəndim ki, Gülşən xanım Bakıda anadan olub,
Nərimanov rayonundakı 193 saylı orta məktəbi, daha
sonra Azərbaycan Dillər Universitetini (keçmiş Xarici
Dillər Pedaqoji İnstitutunu) bitirib.
Qəzetlərdən birində bir elan dərc olunubmuş. Rus
dilini və digər xarici dilləri bilən gənclər üçün Haaqada
kurslar təşkil edildiyindən Gülşən xanım da sənədlərini
təqdim edir və tale onu bu uzaq Avropa şəhərinə aparır.
Biz Hollandiyada olarkən Gülşən sonuncu kurs tələbəsi
idi. Həm də ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, haqq
işimizin təbliğində təsis etdiyi cəmiyyətin üzvləri ilə
birlikdə fəal iş aparırdı.
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Öyrəndim ki, Gülşənin vətənpərvərliyi, mənsub
olduğu el-oba üçün çalışması onu böyüdən, boya-başa
çatdıran ziyalı ananın – Məxfurə xanımın adıyla bağlıdır.
Avropa ölkələrinə Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılmasında Gülşən xanımın yaratdığı “Ana Vətən” qadın
təşkilatının mühüm rolu var. Bu qadınlar cəmiyyəti insan
hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində də geniş maarifləndirmə işi aparır. Gülşən xanım, bədii yaradıcılığı,
roman və hekayələri, publisistik yazıları ilə də tanınır və
sevilir. Gülşən Lətifxan imzası ilə əsərlər yazan azərbaycanlı nasirin “Bizim nəslin qızları” romanı Moskvada
ədəbiyyat üzrə keçirilən müsabiqədə mükafata layiq yer
tutmuş, “Azəraida” romanı isə ən çox oxunan kitablar
siyahısına daxil edilmişdir.
Ölkənin paytaxtı, Amsetel çayının deltasında yerləşən
Amsterdam şəhərindəki kanallar boyunca gəzintilərimiz,
iri istehsalat müəssisələri, möhtəşəm memarlıq abidələri –
Kral sarayı, orta əsrlərə dair kilsələr, Dövlət Muzeyi,
Rembrandtın ev-muzeyi ilə tanışlıq da indi xoş xatirəyə
çevrilib.
Fransaya və digər qonşu Avropa dövlətlərinə olan
səfərləri-mizin sevincini də bölüşmək istəyirəm. Məlum
olduğu kimi, Avropa ölkələri arasında əldə olunmuş
razılığa – Şengen vizasına əsasən, bir dövlətdən digərinə
sərbəst gediş-gəliş mümkündür. Bu, qonşu ölkələr
arasındakı əlaqələrin inkişafına, ünsiyyətin, əməkdaşlığın
artmasına şərait yaradır. Gözəl imkandan bəhrələnib, konfransdan əvvəlki və sonrakı günlərdə səyahətə çıxmağı da
unutmadıq.
İlk səfər dünyanın ən gözəl, sivil dövlətlərindən biri
olan Fransaya idi. Doğrusu, hamımız bu xəbəri sevinclə
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qarşıladıq. Parisə qədəm basdığımız anların həyəcanını və
fərəhini indi də yaşayıram. Axı, Paris dünyanın ən orijinal
və təkrarsız şəhərlərindəndir. Burada renessans və klassisizm üslublarında çoxlu dəbdəbəli ansambllar, binalar
tikilmiş, orta əsrlərə dair abidələr, təmtəraqlı meydanlar,
bulvar və parklar, sahilboyu gözəl küçələr salınmış,
göydələnlər ucaldılmışdır.
Əzəmətli Zəfər tağından şəhərə daxil olarkən fransız
sərkərdəsi, general Şarl de Qollun nəhəng portreti ilə
qarşılaşdıq. İstər-istəməz məşhur hərbçinin: “Hər hansı bir
döyüşü uduzmaq hələ müharibəni tamamilə uduzmaq
demək deyil”, – sözlərini xatırladım. Düçar olduğumuz
Qarabağ müharibəsinin hələlik ucu-bucağı görünməyən
sonluğu barədə ağrılı düşüncələr ruhuma hakim kəsildi.
Düşündüm ki, axı mənim ölkəm, təbii sərvətləri, zənginlikləri ilə dünyanın heyran edən Azərbaycan adlı məmləkət də müharibəsiz, münaqişəsiz həyat sürməyə layiqdir.
Şəhərin Site adlanan və qədim özəyini təşkil edən
məhəlləsində Roma memarlığının ən mühüm xüsusiyyətlərinə müvafiq tərzdə və qotik üslubda ucaldılmış Paris
Notrdam və Sent-Şapel kilsələrində olarkən belə bir
möhtəşəm, möcüzəli ibadətgahlarda məmləkətimizin,
xalqımızın xoşbəxt günlərə çatması, müharibə fəlakətlərindən birfdəfəlik qurtarması naminə dualar etdik, şam
yandırdıq.
Yaxşı deyiblər ki, “Avropa yer üzünün cənnətidir”.
Gözəl Paris bunun bariz nümunəsidir.
Parisin indiki siması əsasən XIX əsrdə formalaşıb.
Sena çayının sağ sahilindəki bənzərsiz ansambllar, Karruzel və Şarl de Qoll meydanları yaradılmışdır. Əsrarəngiz
Sena çayında gəzinti zamanı sol sahildəki Panteon bina və
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saraylar kompleksini, Luvr saray ansamblını, ötən əsr
arxitekturasının möcüzələrindən biri sayılan Eyfel
qülləsini görmək arzumuz da həyata keçdi. Sonra qüllənin
ən yüksək qatına qalxıb oradan Parisin gözəlliklərini seyr
etdik.
1889-cu ildə mühəndis A.Q.Eyfelin zəngin təfəkkürü
və təxəyyülü ilə yaradılmış bu möhtəşəm abidə, doğrudan
da, bənzərsizlik nümunəsidir.
Site rayonunda faşist hərbi düşərgələrində həlak
olanlara abidə, Zəfər tağı üzərində “Marselyoza” relyefi,
Jorj Pompidu adına Milli İncəsənət və Mədəniyyət
Mərkəzi ilə maraqla tanış olduq.
Hər bir səfər, səyahət insan həyatında xoş bir iz qoyur.
Al-əlvan, minbir çalarlı zanbaqlar ölkəsi Hollandiyadan,
Keukenhofda açıq səma altındakı güllər parkından, daha
sonra səfər etdiyimiz Brüssel, Lüksemburq, Amsterdam,
Köln və Frankfurt şəhərlərinin əsrarəngiz gözəlliklərindən,
tarixi abidələrindən, səmimi, işgüzar adamlarından ayrılmaq elə də asan deyildi. Axı, özümüzə çoxlu dost, rəfiqə
tapmışdıq…
2-16 May, 1999-cu il
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TARİXİN NƏFƏSİNİ YAŞADAN ÖLKƏ
Nə vaxtsa, Orta Asiya ölkələrinə səfər edəcəyimi heç
düşünməmişdim. İsti iqlimə öyrəşmiş, adət-ənənəsi, dini
mənsubiyyəti, mədəniyyəti, həyat tərzi bizə yaxın olan
insanlarla görüş mənim üçün maraqlı idi. Təyyarəmiz
Daşkənd hava limanına enmiş, Özbəkistan torpağına
qədəm qoymuşduq.
Daşkənddə nəfəs təntiyən bir bürkü ilə qarşılaşdıq,
havanın temperaturu 45 dərəcə idi.
Hələ postsovet dövründən pambıq ölkəsi kimi tanınan,
milli ipək donunda, başı araqçınlı, gülümsər çöhrəli, sanki
od parçası olan pambıqçı qızların vətəni Özbəkistan. Bu
əldən iti, sürət ustalarının adı, şöhrəti eldən-elə, dildəndilə gəzirdi. Özbək pambıqçıları arasından neçə-neçə
əmək qəhrəmanı bizim məşhur “ağ qızıl” ustaları Şamama
Əsgərova və Sürəyya Kərimova ilə yarışırdı. Sovet illərinin məşhur bir mahnısında deyildiyi kimi,
Alagöz dəstəni yığıb başına,
Dolansın tarlanı qoy qarış-qarış,
Yığsınlar pambıqdan dağı-dağ üstə,
Başlansın yarış
– zamanı idi. Özbəkistan Orta Asiyanın mərkəzi və
şimal-qərb hissəsində yerləşən ən qədim ölkələrindən
biridir.
Bu ölkənin ən mühüm şəhərləri paytaxt Daşkənd,
Səmərqənd, Buxara, Xivə, Kokand,Termez,Muynak, Şəhrisəbzdir.
Özbəkistan nadir memarlıq nümunələri, müxtəlif
tarixi abidələr, məscid və muzeylər, gəzməli-görməli
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yerlərlə zəngindir. Bibixanım məscidi, Uluqbəy rəsədxanası və mədrəsəsi, Şahizində məqbərəsi, Əmir Teymur və
onun nəslinin uyuduğu Qur-Əmir movzoleyi, Ağ Saray, Registan meydanı bu qəbildəndir.
Xəritəyə baxsaq, Özbəkistanın Turan ovalığında
yerləşdiyini, Amudərya və Sırdərya çayları arasındakı
geniş Qızılqum səhrasının ərazinin çox hissəsini tutduğunu görərik. Ölkənin qalan hissəsi yarımsəhralardan
ibarətdir. Özbəkistan ərazisini həm də Fərqanə və Çirçik
dağarası vadiləri, Tyanşan, Pamir və Altay dağları əhatə
edir. Ölkənin təsərrüfatında mühüm rol oynayan Amudərya və Sırdərya çayları öz mənbəyini dağlardakı buzlaqlardan götürür və hətta yayın cırhacırında belə öz suyunu
azaltmır.
Özbəkistan ərazisində 12 vilayət, bir muxtar respublika var. Bu vilayətlərə Buxara, Cizzəx, Nəvai, Qaşqadərya, Səmərqənd, Sırdərya,Surxandərya, Daşkənd, Fərqa
nə, Əndican, Namanqan və Xarəzm daxildir. Özbəkistan
Orta Asiyanın ən çox əhali yaşayan hissəsidir. Burada
29,6 milyon əhali yaşayır, etnik tərkibinə görə əhalinin 82
faizi özbəklərdir.
Qonaqpərvərlik özbəklərə xas olan əsas xüsusiyyətlərdəndir. Burada qonağı yüksək səviyyədə qarşılamaq hər
şeydən, müxtəlif qayğılardan öndə durur. Nahar və ya şam
yeməyinə dəvətdən imtina etmək düzgün sayılmır, qonaq
üçünsə ən əsası dəqiqlikdir. Qonaq gedərkən suvenir və
uşaqlar üçün şirniyyat aparmaq arzuolunandır. Hörmətli
qonaqları ev sahibləri həyətdə qarşılayıb hal-əhval tutduqdan sonra evə dəvət edirlər. Süfrəyə ilk öncə şirniyyat,
sonra isə isti yeməklər verilir.
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Özbəklərdə çayiçmə xüsusi mərasim hesab olunur.
Çayı adətən kişilər dəmləyib piyalələrdə süfrəyə verirlər.
Əgər qonaq ev sahibinin sevimlisidirsə, onun piyaləsinə
çay az süzülür. Bu, qonaqla ev sahibi arasındakı qarşılıqlı
hörmətlə izah olunur. Belə ki, çayını içən adam yenidən
ona çay süzülməsini xahiş edir və beləliklə, bu hal bir
neçə dəfə təkrarlanır. Çağırılmamış qonaqlara isə çayla
dolu piyalə verilir.
Özbək mədəniyyəti Şərqin ən parlaq və orijinal
nümunələrindən biridir. Özbək xalqı həm də misilsiz
musiqisi, təsviri sənəti, geyim mədəniyyəti, memarlığı və
özünəməxsus mətbəxi ilə tanınır. Özbəkistan ərazisi
mədəni abidələrlə olduqca zəngindir. Şəhərləri bəzəyən
tarixi və memarlıq abidələri özbək mədəniyyətinin
ayrılmaz hissələridir.
Daşkənd şəhəri Özbəkistanın şərqində yerləşir. Orta
Asiyanın əhali baxımından ən böyük şəhəri olan Daşkənd
keçmiş sovet dövründə də Moskva, Sankt-Peterburq və
Kiyevdən sonra dördüncü yerdə dururdu. Məlumat üçün
deyim ki, 2004-cü ilin hesablamalarına görə, Daşkəndin
əhalisi iki milyon nəfər təşkil etmişdir.
Geniş yolları, yaşıl sahələri, parkları, bağçaları,
nizamlı məskunlaşması və möhkəm infrastrukturu ilə
Daşkənd sovet şəhər planlamasının ən gözəl nümunələrindən sayılır.
Şəhərin əsasının eramızdan əvvəl V-III əsrlərdə
qoyulduğu güman edilir. Qədim mənbələrdə Çaç, Şaş,
Caç, Şaşkənd adlarına rast gəlinir. Çaç müasir Daşkəndin
ən qədim adıdır. Dillərində ç səsi olmadığına görə ərəblər
onu Şaş şəklində yazmışlar. Şaşkənd sonralar Daşkəndə
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çevrilmişdir. Maraqlıdır ki, Çin qaynaqları şəhərin adını
sadəcə Şi şəklində transkripsiya etmişlər.
Əbülqasim Firdovsi öz “Şahnamə”sində bu şəhərin
adını Çaç kimi qeyd etmişdir. XVI əsrdən başlayaraq
şəhər indiki adı ilə adlandırılmışdır. Daşkənd sözü “daş”
və türk dillərində şəhər mənasını verən “kənd” sözlərinin
birləşməsindən yaranmışdır.
Bu şəhər həmişə bölgənin əsas beynəlxalq nəqliyyat
mərkəzi olub. 1917-ci il Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı
zamanı baş vermiş vandalizmdən və 1966-cı il zəlzələsindən sonra şəhərdə mövcud olan bənzərsiz memarlıq abidələrinin çox hissəsi məhv olub. Şəhərdə daha çox sovet
dövründə tikilən mədəniyyət ocaqlarına, muzey mərkəzlərinə rast gəlmək mümkündür.
Qədim Daşkəndin köhnə binaları, əsasən şəhərin qərb
hissəsində yerləşir. Diqqət çəkən tikililərdən biri XVI
əsrdə inşa olunmuş Kukeldaş Mədrəsəsidir. Bu tikili Kaffali Şaş movzoleyi kimi də tanınır və muzey kimi istifadə
olunur. Burada yerləşən Qəst-İmam tikilisinə qeyri-müsəlmanların daxil olması qadağandır, digər ziyarətçilər isə
bura giriş üçün əvvəlcədən icazə almalıdırlar. Bu mavzoleyi və ibadətgaha ekskursiyalarda bələdçilik edən gənc
özbək qızın söylədiyi məlumatlar hamıda maraq doğururdu.
Axtaran tapar
Daşkənddə yerləşdiyimiz məşhur “Dedeman” otelinin
qeydiyyatçısı qaldığım otağa zəng edib azərbaycanlı
jurnalist xanımın məni aradığını söylədi. Bir anlıq
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düşündüm ki, yəqin diasporumuzun nümayəndəsidir,
görüşməyə gəlib.
Liftlə birinci mərtəbəyə endim. Bakıdan gəlmiş həmkarı ilə ünsiyyətə can atan qələm adamını soraqlayırdım
ki, kimsə əlləri ilə gözlərimi qapadı. Sonra ucadan:
– Axtaran tapar, – deyib boynumu bərk-bərk qucaqladı. – İndi de görüm, mən kiməm?
– Bir tanış səs mənə deyir ki, bu, bizim Aidadır. Aida
Eyvazlı!
İkimiz də gülməkdən uğunub getdik.
– Bu görüş xoş bir təsadüfdür, yoxsa zərurət? – Bunu
mən xəbər aldım.
– Əslində gəldiyini təsadüfən eşitdim və bu təsadüfü
zərurətə çevirmək istədim.
Deyilən sözlər əsl hazırcavablıq nümunəsi idi və çox
xoşuma gəldi. Həvəsə düşüb ikinci sualı verdim:
– İndi sən mənim qonağımsan, yoxsa mən sənin?
– Bax, bunu fikirləşib tapmaq lazımdır...
Səmimi zarafatdan sonra Aidanı otel otağına dəvət
etdim, bir-birimizdən hal-əhval tutduq. Sonra isə “Dedeman”ın istirahət güşələrinin birində, çay süfrəsi arxasında
oturub xeyli dərdləşdik.
Bu dilli-dilavər, istiqanlı xanımı vaxtilə çalışdığım
“Bakı” və “Baku” qəzetlərində birgə iş şəraitindən tanıyıram. Orta məktəbi yenicə bitirib redaksiyamızda makinaçı
işləyirdi. Mətnləri iti sürətlə, ən əsası isə səhvsiz yığırdı.
Fikri-zikri Jurnalistika fakültəsinə daxil olmaq idi.
İlk sınaqda, necə deyərlər, tale üzünə gülmədi.
Vətəndən uzaqlarda ali təhsil almalı oldu. 1985-1990-cı
illərdə V.İ. Lenin adına Daşkənd Universitetinin Jurnalistika fakültəsində təhsil aldı. Sonralar Uluqbəyin adını
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daşıyan bu ali məktəbi əla qiymətlərlə bitirib Azərbaycana
qayıtdı. O dövrün yeni ab-havasına köklənmiş, oxucuların
maraqla izlədiyi “168 saat”, daha sonra “7 gün” və
“Panorama” qəzetlərində çalışdı.
Space TV-nin Sumqayıtdakı təmsilçisi oldu. 2004-cü
ildən Lider TV-nin Qazaxıstan Respublikası və Orta Asiya
üzrə müxbir postunun rəhbəri idi. 2006-cı ildən Azərbaycan Televiziyasına dəyişildi, bu TV-nin Qazaxıstan üzrə
xüsusi müxbiri kimi fəaliyyətə başladı, sonrakı illərdə
Astanadakı, az keçmiş Daşkənddəki müxbir postunda
çalışdı, ölkəmizi təmsil etdi.
A.Eyvazlı
çalışdığı
hər
yerdə
Azərbaycan
həqiqətlərinin təbliği və yayılması üçün səylər göstərir.
Hazırladığı informasiya və reportajlar gerçəkliyə sadiqliyi
ilə fərqlənir. Daşkənddə təhsil aldığı illərdə olduğu kimi,
sonralar da ali məktəblərdə gənclərlə görüşlərində
yurdumuzla, ümumən türk dünyası ilə bağlı həqiqətlərin
çatdırılmasına çalışır.
Uzun müddətdən bəri Özbəkistanda yaşayan və
çalışan Aida xanım yerli əhalinin həyat tərzi, adət-ənənələri, gündəlik qayğıları barədə danışdı. Görkəmli ictimai
xadim, keçmiş SSRİ-nin liderlərindən sayılan Şərəf Rəşidov kimi sələfi olan, 1991-ci ilin sentyabrından Özbəkistana rəhbərlik edən İslam Kərimovun ölkə iqtisadiyyatının, elm, təhsil və mədəniyyətinin inkişafına qayğısından
da söz açdı, bu respublikada həyata keçirilən islahatlar
barədə məlumat verdi. İşğalçı Ermənistanın Özbəkistanda
səfirliyinin açılmasına bugünədək razılıq verməyən
İ.Kərimov jurnalistlərlə görüşündə “Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Qarabağ böyük dövlətlərin əlində
oyuncağa, müxtəlif mənafelər naminə bir alətə çevrilib”
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fikrini səsləndirib. Özbəkistan rəhbərinin “Abadlıq könüldən başlayır” deyimi də xalq arasında çox sevilir və teztez dilə gətirilir.
İgidin adını eşit...
Respublikamızın Özbəkistanda təmsilçisi, necə deyərlər, bir parçası olan diplomatik korpusumuzda daha bir
soydaşımızla görüşmək mənə nəsib oldu. Azərbaycanın
jurnalist ictimaiyyəti arasında adını tez-tez eşitdiyim,
dövlət informasiya agentliyimizin – AZƏRTAC-ın Özbəkistandakı müxbiri kimi fəaliyyəti barədə xoş söhbətlərin
şahidi olduğum Qulu Kəngərli ilə şəxsən tanış deyildim.
Bu görüş doğma yurddan kənarda, dost ölkədəki səfirliyimizdə baş tutdu. Aida Eyvazlı da bu görüşdə iştirak edirdi.
Söhbətə körpü salmaq istədim:
– “İgidin adını eşit, üzünü görmə.” Belə bir deyim,
sən demə, Qulu Kəngərliyə də aid imiş…
– Siz nə danışırsız? Bu zərb-məsəl Sizə daha çox
yaraşır. İmzanızla çoxdan tanıyırdım Sizi. Hələ “Bakı”
qəzetindəki oxunaqlı yazılarınızı demirəm. Qarabağ müharibəsi mövzusunda kitablarınızdan da xəbərdaram.
Elə söhbətimizin başlanğıcından Qulu Kəngərlinin
səmimi və ünsiyyətcil olması qənaətindəydim. Səfirliyin
əməkdaşları ilə birgə çay süfrəsi ətrafında davam edən
söhbət zamanı həmkarımdan ölkələrimiz arasındakı
mehriban münasibətlər, işgüzar əlaqələr, burada yaşayan
soydaşlarımızın həyatı, təhsili, məşğuliyyəti, tarixi vətənlə
bağlılığı barədə xoş xəbərlər aldım. Bir daha yəqinlik hasil
etdim ki, bu dostluğun, qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndi79
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rilməsində burada çalışan azərbaycanlı qələm sahiblərinin
də zəhməti danılmazdır.
1998-ci ildən Qulu Kəngərli AZƏRTAC-ın Orta
Asiya və Qazaxıstan üzrə müxbiri təyin edilib. Lakin o,
təkcə bu informasiya agentliyinin müxbiri kimi vəzifə
borcunu yerinə yetirməklə kifayətlənməyib. Türküstanda
yaşayan azərbaycanlılarla bağlı materiallar toplayıb, onlarla dəfələrlə görüşüb. Çoxsaylı araşdırmalar əsasında “Sürgün” sənədli filminin ssenarisini ərsəyə gətirib və
Daşkənddəki “Dabana” studiyası ağrı-acılarımızla bağlı
bu filmi çəkib. Ekran əsəri müəllifin min bir əziyyəti
bahasına, öz şəxsi vəsaiti hesabına başa gəlib. Həmkarım
deyir ki, uzun müddətdən bəri yaşayıb-çalışdığı bu ölkəyə,
özbək xalqına böyük rəğbət, məhəbbət bəsləyir. Bu
millətin nümayəndələri arasında çoxlu dostları, qələm
yoldaşları var.
Ölkəmizin elçisi
Azərbaycanın Özbəkistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Namiq Abbasovun bu görüşə qatılması ünsiyyətimizin məna və əhəmiyyətini daha da artırır,
söhbətimizə yeni rəng, ahəng gətirir. Namiq müəllim
səfirliyin diasporumuzun inkişafı, daha sıx təşkilatlanması, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği və çatdırılmasına yönəlmiş fəaliyyətindən, görülmüş tədbirlərdən
həvəslə danışırdı. O dedi ki, bu gün soydaşlarımızın
kompakt yaşadığı ölkələrdən biri də Özbəkistandır.
Hazırda Daşkənddə “Azərbaycan evi” və məscid tikililərinin başa çatdırılması yeniyetmə və gənc soydaşları80
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mızın milli adət-ənənələr ruhunda tərbiyə olunmasına
xidmət edir.
Özbəkistan Azərbaycanlılarının Mədəni Assosiasiyası
bu respublikadakı ən böyük diaspor təşkilatlarımızdan
biridir. Bu təşkilat milli-mədəni irsimizin təbliği, yerli
ictimaiyyətə çatdırılması, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı mühüm işlər həyata keçirir,
Özbəkistanın ictimai-siyasi dairələri ilə də işgüzar əlaqələrə malikdir.
Səfir aramla danışır, mən isə 1974-cü ilin yay aylarını,
N.Abbasovun həmin dövrdə baş redaktoru olduğu “Abşeron” qəzetində istehsalat təcrübəsi keçdiyim günləri göz
önündə canlandırırdım.
Biz, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
Jurnalistika fakültəsinin birinci kursunda təhsil alan üç
tələbə qız bölgü üzrə bu redaksiyaya göndərilmişdik.
Kənd təsərrüfatı rayonu olan Abşeronun müəssisələrindən
yazılar hazırlamalı idik. Redaktor öz müavininə tapşırmışdı ki, rayonumuza nabələd olan bu tələbə qızları birbirindən çox uzaq məsafədə yerləşən kənd təsərrüfatı
obyektlərinə redaksiyanın maşını aparıb-gətirsin. Namiq
müəllim hər birimizin qələm nümunəsinə qayğı ilə
yanaşırdı, hansı sahə üzrə yazmaq arzumuzu soruşur,
mövzular bizim istəyimizlə planlaşdırılırdı. Baş redaktorun insanlara, öz əməkdaşlarına, təcrübəçi tələbələrə
huma-nist münasibəti hər addımda hiss olunurdu.
İxtisasca jurnalist olan Namiq müəllim insanpərvərliyi, sadəliyi, təvazökarlığı ilə həmişə diqqəti çəkib. Abşeron Rayon Partiya Komitəsinin ikinci katibi olanda da,
təhlükəsizlik orqanlarında çalışanda da, ölkəmizin Milli
Təhlükəsizlik naziri (1995-2004) vəzifəsini yerinə yetirən81
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də də, nəhayət, ölkəmizin fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
kimi fəaliyyət göstərəndə də.
Tarixi Vətənə bağlılıq
Azərbaycanla Özbəkistan arasında mədəniyyət və
ticarət əlaqələrinin kökü qədim dövrlərə təsadüf edir.
Tarixən Orta Asiyanın bu respublikasına azərbaycanlıların
bir hissəsi könüllü mühacirət etmiş, həmvətənlərimizin bir
qismi isə zorla köçürülmüşdür. Baş verən ictimai-siyasi
proseslər, dünyanın siyasi xəritəsindəki dəyişikliklər rus
işğalı və digər hadisələr Özbəkistandakı azərbaycanlılar
barədə məlumatların itməsinə səbəb olmuşdur. Bu baxımdan, tədqiqatçılar Özbəkistanda Azərbaycan diasporunun
formalaşmasını XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, bu
günə qədər davam edən mühacirət prosesi kimi xarakterizə edirlər.
Özbəkistanda azərbaycanlıların sayı təqribən altmış
min nəfərə çatır. Özbəkistan azərbaycanlılarının məskunlaşdıqları əsas yaşayış məntəqələri Daşkənd, Səmərqənd,
Buxara, Sırdərya, Nəvai, Fərqanə, Əndican və Qaraqalpaqdır.
Bu gün Özbəkistanda fəaliyyət göstərən diaspor
təşkilatlarımız müntəzəm olaraq Azərbaycanın təbliği,
zəngin tarixi-mədəni irsimizin özbək cəmiyyətinə çatdırlması istiqamətində müxtəlif layihələr, tədbirlər həyata
keçirirlər. Belə diaspor təşkilatlarından biri də Özbəkistan
Azərbaycanlılarının Mədəni Assosiasiyasıdır. Bu qurum
2002-ci ildə Özbəkistanda təsis edilmişdir, altı vilayətdə
filiallarını qeydiyyatdan keçirərək geniş fəaliyyət göstərir.
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Diasporumuzun nümayəndələri öz səylərini, bilik və
bacarıqlarını Azərbaycan xalqının ən mühüm problemlərinin, prioritet məsələlərinin həllinə yönəldir, doğma
Vətənimizin adını daim ucaldırlar. Həmvətənlərimiz
azərbaycanlı uşaqların öz ana dilini daha yaxşı öyrənməsi
üçün bazar günü məktəbləri açmış, kitabxana yaratmışlar.
İki dost ölkənin mədəniyyətinin təbliğində bizim
“Lalə” qızlar ansamblı və özbək ifaçılarının “Mehrican”
ansamblı mühüm rol oynayır. Bu ansambllar Özbəkistana
və Azərbaycana qarşılıqlı səfərlər edirlər.
Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar elm, incəsənət,
habelə kənd təsərrüfatı, biznes, idman və digər sahələrdə
çalışırlar. Azərbaycan-Özbəkistan Mədəni-İqtisadi Əlaqələr Mərkəzi 1992-ci ilin aprelində Səmərqənddə yaradılıb. Səxavət Ovceyevin rəhbərlik etdiyi bu mərkəzin amalı
iki ölkənin mədəni və iqtisadi əlaqələrinin inkişafına
kömək göstərmək, Özbəkistanda yaşayan həmvətənlərimizə xalqımızın adət-ənənələrini yaşatmaqda yardım etməkdir. Dili və milli-mənəvi dəyərləri yaxın eyni olan özbək
xalqı ilə azərbaycanlıların əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.
Azərbaycana qarşı erməni təcavüzkarlarının apardığı
işğalçılıq müharibəsi haqqında əsl həqiqəti açıb göstərmək, soydaşlarımıza və Özbəkistanda yaşayan xalqlara bu
hadisələrin mahiyyətini izah etmək mərkəzin fəaliyyətində
mühüm yer tutur. Burada tez-tez xalqımızın tarixi, zəngin
adət-ənənələri barədə söhbətlər aparılır. Bu mərkəz
Özbəkistanın, Azərbaycanın və digər respublikaların
mədəniyyət və elm dairələri ilə sıx əlaqələr yaratmışdır.
Burada teatr, musiqi, folklor-etnoqrafiya bölmələri, bədii
studiyalar və dərnəklər təşkil edilmişdir. Keçirilən
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tədbirlərdə digər millətlərin nümayəndələri də iştirak
edirlər. “Dəyirmi” masa arxasında söhbətlərdə, ümumi
problemlərdən və qayğılardan danışılır, Azərbaycan
mədəniyyətini, xalq sənətini təbliğ etmək məsələlərinə
diqqət yetirilir. Mərkəz Azərbaycanın peşəkar incəsənət
ustaları və özfəaliyyət kollektivləri ilə müntəzəm əlaqələr
saxlayır.
Yaşadıqları ölkə ilə tarixi vətən arasında hərtərəfli
əlaqələr yaratmağa xidmət edən diaspor təşkilatlarımızdan
biri də “Qardaşlıq” Mədəniyyət Mərkəzidir.
Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin
nəzdində “Azəri qızları” ansamblı fəaliyyət göstərir.
Ansamblın üzvləri xalq mahnıları və rəqslərimizdən ibarət
proqramla tamaşaçılar qarşısında çıxış edirlər.
Özbəklərin sevdiyi sənətçilərimiz
Səfər zamanı bu ölkədəki diasporumuzun tanınmış
simalarından olan Firudin Səfərov barəsində öyrəndiyim
məlumatlar, yəqin ki, oxucular üçün maraqlı olar.
F.Səfərov 1933-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirdikdən sonra
1953-1964-cü illərdə görkəmli dirijor, maestro Niyazinin
rəhbərlik etdiyi, Ü.Hacıbəyovun adını daşıyan Azərbaycan
Dövlət simfonik orkestrində çalışıb. Rejissor olmaq həvəsi
onu bir an tərk etməyib, arzusunun dalınca gedib. 1968-ci
ildə N.A.Rimski-Korsakov adına Leninqrad Dövlət
Konservatoriyasının Musiqili teatr rejissorluğu fakültəsini
bitirib.
Elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera
və Balet Teatrında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyətə
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başlayan istedadlı sənətçi qısa zaman kəsiyində yüksək
yaradıcılıq imkanlarına, dərin səhnə duyumuna malik
olduğunu nümayiş etdirə bilib. O, bir çox opera tamaşalarına quruluş verib, teatr aləmində bacarıqlı rejissor kimi
tanınmışdır. Respublikamızda keçirilən 40-a yaxın dövlət
səviyyəli tədbirin hazırlanması Firudin Səfərova həvalə
olunub.
Hələ sovet dönəmində, 1977-ci ildə yaradıcılıq nümunələri ilə ölkəmizdə nüfuz qazanan istedadlı rejissor Əlişir
Nəvai adına Daşkənd Akademik Böyük Opera və Balet
Teatrına dəvət edilmişdir. F.Səfərov bu günə qədər həmin
teatrın baş rejissoru vəzifəsində uğurla çalışır. Bu illər
ərzində o, 60-a yaxın opera tamaşasına, o cümlədən
P.Çaykovskinin “Qaratoxmaq qadın”, “İolanta”, Q.Donisettinin “Sevgi şərbəti”, C.Verdinin “Traviata”, “Riqoletto”, “Trubadur”, C.Rossininin “Sevilya bərbəri”,
S.Prokofyevin “Odlu mələk” tamaşalarına maraqlı səhnə
traktovkası vermişdir.
Həmvətənimiz Özbəkistanda keçirilən kütləvi bayramların bədii rəhbəri və quruluşçu rejissoru olmuş,
Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etmişdir.
Firudin Səfərov Azərbaycan Dövlət Akademik Opera
və Balet Teatrında dahi Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və
Məcnun”, “Koroğlu”, müasir türk bəstəkarı Nevit Kodallının “Van Qoq” və görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Vasif
Adıgözəlovun “Natəvan” operalarına quruluş vermişdir.
Sənətçinin peşəkar kadrların yetişdirilməsində də
xidmətləri böyükdür. O, uzun illərdir ki, Daşkənd Dövlət
Konservatoriyasının opera hazırlığı fakültəsində bu
istiqamətdə səmərəli iş aparır. Bir çox gənc vokalçılar
yaradıcılıqda ilk addımlarını məhz ustad rejissorun
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köməyi ilə atmış, böyük səhnədə istedadlarını nümayiş
etdirə bilmişlər. F.Səfərov 2002-ci ildən Daşkənd Dövlət
Konservatoriyasının professorudur.
1981-ci ildə A.Petrovun “Birinci Pyotr” operasına
verdiyi quruluşa görə Özbəkistanın Dövlət mükafatı ilə
təltif edilmişdir. O, 1986-cı ildə Özbəkistan Respublikasının, 1992-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının Xalq
artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
F.Səfərovun hər iki xalq qarşısındakı xidmətləri
böyükdür, onun zəngin, çoxşaxəli yaradıcılığı Azərbaycan
və Özbəkistan dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə, mədəniyyətin mühüm qolu olan teatrın tərəqqisinə
təkan verib. İstedadlı rejissorun səhnələşdirdiyi “Leyli və
Məcnun”, “Koroğlu”, “Karmen”, “Otello”, “Arşın mal
alan” operalarını sənətsevərlər maraqla qarşılayırlar.
Özbəkistanda məskunlaşan azərbaycanlılar arasında
müğənnilər, aktyorlar, rəssamlar, heykəltəraşlar, idmançılar da az deyil. Bu respublikada yaşayan azərbaycanlı
müğənni Nəsibə Abdullayeva 1961-ci ildə Səmərqənd
şəhərində anadan olub. Anası Xalçuçuk Xalimakulova
tacik, atası Məlik Yarməhəmmədov isə əslən iranlıdır.
Nəsibə xanım əslən azərbaycanlı olan və eyni ansamblda
çalışdığı gənclə ailə həyatı qurub.
Repertuarında tacik, özbək, fars, türkmən və azəri
mahnıları geniş yer tutan Nəsibə Abdullayevanın sənət
ulduzu 80-ci illərdən parlamağa başlayıb. Həmin dövrdə
çox sevilən və məhz onun ifasında hitə çevrilən məşhur
“Qara göz” mahnısını şövqlə oxuyurdu. Həmin bənzərsiz
ifanı böyükdən-kiçiyə hamı xoşlayır, qol götürüb oynamaq istəyirdi. Bu, o illər idi səsi, ifa tərzi ürəkləri fəth
edən müğənninin diskləri, musiqi albomları böyük tirajla
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satılır, əldən-ələ gəzirdi. Az sonra Özbəkistanın Xalq
artisti fəxri adına layiq görülən müğənninin repertuarı
yenidən Azərbaycan mahnıları ilə zənginləşir.
Nəsibə Abdullayeva əməkdar incəsənət xadimi, şair
Baba Vəziroğlu və bəstəkar Kamalın “Səndən nigaranam”
mahnısını məharətlə, bir qədər fərqli ifa etməklə, ona yeni
bir nəfəs gətirib, bu populyar musiqi nümunəsinə
əbədiyaşarlıq bəxş edib.
Yolumuz Səmərqəndədir
Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri nəticəsində
yüzlərlə sənətkar, elm xadimi və nüfuzlu peşə sahibi
Səmərqəndə sürgün edilmişdi.
Soydaşlarımız Özbəkistanın ictimai-mədəni həyatında
tarixən mühüm iz qoymuşlar. Qədim Xarəzmin X əsr
tikililərindən olan Beleuci yolüstü karvansara binasını
Şirvan ustaları ucaltmışdı. Əmir Teymurun doğma şəhəri
Şəhrisəbzdə 1380-ci ildə tikilən Ağ saray kompleksinin
müəllifi də azərbaycanlı memar Məhəmməd Yusif Təbrizi
olmuşdur. XIV-XV əsrlərdə Səmərqənddə inşa edilmiş
Şahizində türbə kompleksi isə Fəhsar Zeynəddin Şəms
Təbrizi tərəfindən ucaldılmışdır.
Böyük bir imperiyanın yaradıcısı olan Əmir Teymur
azərbaycanlı sənətkarları Səmərqənddə aparılan inşaat
işlərinə cəlb etmək məqsədilə sürgün etdirmişdi. Bu
sürgünlər XIV əsrin II yarısı – XV əsrin əvvəllərində
azərbaycanlıların Özbəkistanda kütləvi şəkildə məskunlaşdırılmasına səbəb olmuşdur.
Zərəfşan çayı vadisində yerləşən Səmərqənd Özbəkistanın ikinci böyük şəhəridir. Onun yaşı Babil və Roma
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şəhərlərinin qədimliyi ilə müqayisə olunur. Bir sıra
mənbələrdə Səmərqəndin yaşının 2500 il olduğu göstərilir.
İncə memarlıq abidələri ilə zəngin olan Səmərqəndi
müxtəlif tarixi mənbələrdə “Şərqin Roması”, “Göylər
altında olan ən gözəl şəhər” adlandırırlar. Şəhərin tarixini,
cazibədarlığını və əhəmiyyətini nəzərə alsaq, Səmərqəndi
Mərkəzi Asiyanın paytaxtı adlandırmaq olar.
Səmərqəndi görmək çoxdankı arzum idi. Özbəkistana
səfər edib, Şərqin mirvari boyunbağısı sayılan Səmərqəndi
görməmək fürsəti əldən vermək demək idi.
Özbəkistan müstəqillik əldə etdikdən sonra 370 min
əhalisi olan Səmərqənd ölkənin ən böyük mədəni və
iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.
Uzun bir yol qət edib Səmərqəndə çatırıq. Bibi Xanım
Məscidi, Registan meydanı, Qur-Əmir movzoleyi şəhərin
ən möhtəşəm memarlıq abidələridir.
Movzoleydə Əmir Teymurdan və Məhəmməd Sultandan başqa, Uluqbəy, Miranşah, Şahrux xan və Teymurun
mənəvi müəllimi Mir Səid Baraka da dəfn olunub.
Bibi Xanım məscidi isə təkcə Səmərqəndin və
Özbəkistanın deyil, bütün İslam Türküstanının tanınmış
tarixi məscididir. Məscidin tikintisinə 1399-cu ildə Əmir
Teymur Hindistan yürüşündən qayıtdıqdan sonra başlanmış, 1404-cü ildə inşaat işləri bitmişdir. Məscid-sarayın
həyətində mərmərdən hazırlanmış böyük “Quran” yerləşir.
Səmərqəndin digər möcüzəsi olan Registan kompleksini isə şəhərin ürəyi hesab edirlər. Uluqbəy mədrəsəsi
(1417-1420), Şer-Dor Bəy mədrəsəsi (1619-1636) və
Tilya-Kori Bəy mədrəsəsi (1646-1660) burada qərar tutub.
2001-ci ildə “Şərqin mirvarisi” UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib.
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Registan meydanı Orta Asiya-Türk memarlığının nadir nümunələrindən biridir,əsası XVəsrdə Uluqbəy tərəfindən qoyulan, üzəri möhtəşəm kaşılarla bəzədilmiş nəhəng
qapılara malik üç mədrəsənin əhatə etdiyi bir sahədə
yerləşir. Səmərqəndin mərkəzi olan bu meydanda ilk
mədrəsə qurulduqdan sonra bütün bayramlar burada
keçirilmiş, “Bazar günü” bazarı burada düzənlənmişdir.
Mədrəsələr İslam dininin ali məktəbləri sayılır. Uluqbəy mədrəsəsi 1417-1420-ci illərdə böyük alim,
münəccim Uluqbəy tərəfindən yaradılmış, o, burada riyaziyyat və astronomiyadan dərs demişdir. Tarixə Uluqbəy
rəsədxanası kimi daxil olan bu elm müəssisəsinin əsasını
qoyan alim astronomiyadakı bir çox yanlışlıqları yeni
riyazi hesablamalarla aradan qaldırmışdır. Alimin
müqayisəolunmaz dərəcədə dəqiq müşahidə və hesablamaları vardı. Beləcə, özü də tarixə ən böyük riyaziyyatçı
və astronomlardan biri kimi daxil olmuşdu. Onun tərtib
etdiyi Ulduz kataloqu bütün dünyada məşhurdur.
Uluqbəyin ölümündən 200 il sonra, Səmərqəndin hakimi Yalangtuş Bahadurın əmri ilə birinci mədrəsənin
eyni olan, ikinci bir mədrəsə inşa etdirilib. Buraya Şir-Dor
mədrəsəsi adı verilib.
Bir neçə il sonra təkrar üç mədrəsə, Tilla-Karı tikilmişdir. Kənardan görünüşü digər iki mədrəsəyə oxşamaqla yanaşı, bu mədrəsənin daxili quruluşu bir qədər fərqlidir. Mədrəsələr eyni plan əsasında inşa edilmişdir. Dördkünc bir bağça, dörd eyvan və dairə boyunca sıralanmış
otaqlar. Otaq qapıları İslam dinində mühüm bir amilə
uyğun olaraq, ehtiram hissini diqqətə çatdırmaq üçün
xüsusən alçaq düzəldilmişdir ki, girərkən və çıxarkən baş
mütləq aşağı əyilsin.
89

Ömür bitər, yol bitməz



Dünyanın fatehi Əmir Teymur
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Səmərqənd Əmir
Teymurun möhtəşəm məqbərəsinin yerləşdiyi bir məkan
kimi də diqqəti çəkir və bu movzoleyə insan axını
səngimir. Vaxtilə az qala dünyanı fəth etmiş bu fövqəladə
şəxsin həyatı və hərbi yürüşləri daim maraq doğurur.
Səmərqəndə ekskursiyamız zamanı bu böyük şəxsiyyətlə
bağlı xeyli məlumat əldə etdim.
Teymur 1336-ci ilin 9 aprel tarixində Amudərya ilə
Sırdərya arasında yerləşən Mavəraünnəhrdə, Xacə İlqar
adlandırılan köydə dünyaya gəlmişdi.
Atası Turğay, Barlas mahalının bəylərindən idi.
Teymurun uşaqlıq və gənclik illəri Keş dağlarında keçib.
Uşaq yaşlarından at çapmaqda, ox atmaqda mahir olan
Teymur erkən gəncliyindən tayfalararası döyüşlərdə,
hərbi yürüşlərdə iştirak etməyə başlamışdı.
İllər keçəndən sonra fatehlik zirvəsinə çatan sərkərdə
öz tərcümeyi-halında bu sözləri həkk etmişdi: “Mən on
iki yaşımda ikən özümdə fövqəladə fərasət və əzəmət hiss
etdim. On səkkiz yaşımda isə at minmək və ovçuluq
məharətim barədə düşünürdüm. Vaxtımın çox hissəsini
Quran oxumaqla, şahmat oynamaqla və xüsusən at
çapmaq məşğələlərində keçirirdim”.
Teymur Çingizlilər sülaləsindən deyildi, odur ki,
böyük xan titulu daşıya bilməzdi. Elə buna görə də o,
özünü əmir (tayfa başçısı) adlandırır. 1370-ci ildə isə bu
sülalə ilə qohumluq əlaqəsini reallaşdıran Teymur özünə
Gürkan titulunu götürür.
Bəs, müxtəlif fars mənbələrində tez-tez rast gəldiyimiz Teymur Ləng, yəni Topal Teymur ifadələri necə
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çözülə bilər? Ehtimal olunur ki, bu təhqiramiz ifadələr
həmin dövrdə Teymuru alçaltmaq üçün işlədilirmiş. Bu
söz sonradan qərb dillərində müxtəlif formalarda yayılır
(Tamerlan, Tamburlaine, Timur Lenk). Rus dilinə də
keçən bu söz (Тамерлан) öz ilkin kökündən fərqli olaraq,
heç bir neqativ çalara malik deyil və “Teymur” sözü ilə
yanaşı işlədilir.
Tarixi faktlara əsasən, Sistan qoşunu ilə döyüşdə
ayağından və belindən ağır ox yarası almış Teymur
Gərmsir vilayətinə gətirilmişdi. O, neçə gün idi ki, alaçığından çıxmırdı. Sadiq silahdaşları onun əmiri ilə şəxsi
təbibindən başqa heç kimi içəri buraxmırdılar.
Nəhayət, bir gün Əmir Teymur səhhəti ilə bağlı əsl
həqiqəti öyrənir. Yaralarına məlhəm qoyan təbib qorxu və
həyəcan içində bildirir ki, Əmir Teymurun qolu işləməyəcək, ayağı axsayacaq.
Qüdrətli sərkərdə bu acı xəbərdən sarsılır, ruhdan
düşür. Yenilməz sərkərdə olmaq arzusunun daşa dəydiyini
yəqin edir. “Şikəst sərkərdənin arxasınca gedən tapılarmı?” – deyə düşünür. Birdən divar boyu üzüyuxarı dırmaşan bir qarışqanın özündən xeyli ağır yükü daşıması
sərdarın diqqətini cəlb edir. Ağrılarını unudaraq gözünü
bu xırda varlıqdan çəkmir, onu izləyir və qarışqanın
cəfakeşliyinə qibtə edir.
Qarışqanın inadkarlığı sərdarı məftun etmişdi. Zarımağı, inildəməyi unudub ayağa qalxan, ümidsizliyini qırıb
atan əmir, nərə çəkərək bəyan edir:
– Teymur hakimiyyətə gəlir!
Səmərqəndi özünə paytaxt seçən Əmir Teymur
“göydə tək olan Allah kimi, yerin hakimi də tək olmalıdır”
fikrinə üstünlük verir.
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Poeziya və nağıllar şəhəri
Buxara isə açıq hava altında muzey şəhəridir. Sehrli
Buxara İslamın yeddi müqəddəs şəhərindən biri hesab
olunub və əsrlər boyu ticarət mərkəzi sayılaraq müsəlmanlar arasında “Buxoro-i-Şərif”, yəni “Boyük Buxara”
adlandırılıb. Qədim əfsanəyə görə, bütün müsəlman şəhərlərinin üzərinə göydən müqəddəs işıq enir və yalnız
Buxaranın üzərində o işıq yenidən göylərə yüksələrək əkssəda verir.
Buxaraya verilən adlar ayrı-ayrı mənbələrdə müxtəlif
cür qeyd olunub. “Buxara” sözünün mənası “vixara”,
yəni “monastr” deməkdir, eləcə də Çin dilində “bixar”,
yəni “bütlərin məskəni” anlamına gəlir. Alimlər hələ də
şəhərin adının mənşəyi ilə bağlı mübahisələr aparırlar.
Deyilənə görə, Buxaranın yaradıcısı İran şahının oğlu
Siyavuş olub. O, Əfrasiyab padşahın qızı ilə evlənib və
Ərk qalasını inşa edib.
Buxarada 300 minə yaxın əhalisi var və bura çoxmillətli şəhər sayılır. Bu nağıllar şəhəri özbəklər, taciklər,
ruslar, türkmənlər, ərəblər, farslar, yəhudilər … üçün
vətən sayılır.
Buxara memarlıq incilərinə, müqəddəs məkanlarının
sayına və əhəmiyyətinə görə Səmərqənddən heç də geri
qalmır. Çünki Buxara da yetərincə qədim şəhərdir.
Artıq 2000 ildir ki, Asiyanın qızmar günəşi altında
qovrulan şəhər dəhşətli müharibələrin şahidi olub,
dəfələrlə dağılıb, bərpa edilib, İpək yolunun mərkəzi və
Böyük Samanilər dövlətinin paytaxtı olub. Fars hökmdarları Buxarada gözəl saraylar, karvansaralar, mədrəsələr,
məscidlər, sərdabələr ucaldıblar.
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Bu günə qədər gəlib çatan 140-dan çox abidənin
özünəməxsus tikilişi var. Köhnə küçələrlə gəzəndə insan
özünü əfsanəvi Nəsrəddin Xocanın müasiri kimi hiss edir.
Xatirələrindən birində amerikalı tarixçi belə yazır: “Köhnə
şəhərin küçələrindən keçəndə insan özünü tarixin paytaxtında hiss edir”.
Buxara həm də poeziya və nağıllar şəhəridir. Burada
ucalan hər minarədə bir əfsanə yaşayır. Şəhərin romantik
görkəmi bütün dünyanın turistlərini maqnit kimi özünə
cəlb edir.
P.S. Aradan illər ötüb. Az müddət keçəndən sonra,
2005-ci ilin iyul ayında Özbəkistan torpağına yenidən
səfər etmək mənə nəsib oldu. Bu dəfə Ombudsman Elmira
xanım Süleymanova ilə, bu təsisatın Mətbuat xidmətinin
rəhbəri olaraq.
Oslodakı Nobel Sülh Mükafatları Komitəsi beynəlxalq koordinatorlar qrupunun “1000 qadın – 2005-ci ilin
Nobel Sülh mükafatı” adlı layihəsini dəstəkləməklə sülh
ideallarına sədaqətini bir daha təsdiq etmişdir. Nominantlar sırasında 1000 qadının adı vardı. Ölkəmizin ilk
Ombudsmanı, tanınmış ictimai xadim, respublikamızda
qadın hərəkatının inkişafında böyük xidmətləri olan
Elmira Süleymanovanın namizədliyi də bu layihəyə daxil
edilmiş, o, Daşkənddə keçirilən təqdimat mərasiminə və
mətbuat konfransına dəvət olunmuşdu. Onun iş təcrübəsi,
sülh uğrunda mübarizəsi, insan hüquqları sahəsində
çoxşaxəli fəaliyyəti yüksək dəyərləndirilmiş, adı “1000
qadın – Nobel Sülh mükafatına” kitabına daxil edilmişdir.
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İRAQ GÖRÜŞLƏRİ
Yaxın qonşumuz, xoş ünsiyyət saxladığımız İraqa
səfər etmək, dost xalqın həyatı, gün-güzəranı ilə tanışlıq
mənim üçün maraqlı və arzuolunan idi. İslam dünyasının
müqəddəs ziyarətgahlarının yerləşdiyi bu Şərq ölkəsi
sanki füsunkarlığı, sehri-möcüzəsi ilə də adamı özünə
çəkirdi. Bəs, baş tutan İraq səfərinin məqsəd və məramı nə
idi?
İraq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri, doktor
Mehdi İbrahim Əl-Tainin dəvəti ilə dost diyara səfərə
çıxan nümayəndə heyətinin tərkibinə altı jurnalist
həmkarımla yanaşı, mən də qatılmışdım. Nümayəndə
heyətimiz Ərəb Sosialist Dirçəliş Partiyasının (BƏƏS)
lideri Səddam Hüseynin İraq Respublikasının yenidən
prezidenti seçilməsi münasibətilə 1995-ci il oktyabrın 15də ölkədə keçiriləcək Ümumxalq referendumunda
müşahidəçi kimi iştirak edəcəkdi.
Bağdadı görməmisənsə...
Biz İran İslam Respublikasının ərazisindən, gözəl
Təbrizdən sərhəd şəhəri Qəsri-Şirin-Xosroviyə, oradan isə
Bağdada gəldik.
Qədim səyahətçilərdən, səyyahlardan belə bir misal
qalıb: “Bağdadı görməmisənsə, Şərqi görməmisən”. Doğrudan da, İraqın paytaxtı öz bənzərsizliyi, Şərq memarlığına məxsus orijinal üslubu, həm də şəhərsalmanın son
nailiyyətləri ilə seçilirdi.
Rusafa və Kan çayları Bağdadı ikiyə bölür. Qədim
tikililər, tarixi abidələrlə yanaşı, müasir tipli binalar, göz
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işlədikcə uzanan yamyaşıl xiyabanlar, xurma bağları,
rəngarəng parklar İraqın reallığı idi.
Bələdçilərimiz – İraqın tanınmış jurnalisti, Əbdüllətif
Bəndəroğlu və “Yurd” qəzetinin redaktoru, şair-jurnalist
Qasım Sarıkahya bizi Bağdadın görkəmli yerləri ilə tanış
edir. “Mersedes” markalı rahat avtobusumuz paytaxtın
küçələri ilə irəlilədikcə Naməlum əsgərin abidəsi, “Qurtuluş” parkı və “Hürriyyət” kompleksi bir-bir arxada qalır.
1958-ci il inqilabından sonra yaradılmış bu memarlıq
nümunələri İraq xalqının qətiyyətindən, dönməz iradəsindən xəbər verir.
Əhalisi 6 milyon nəfəri ötmüş Bağdad həm də elm,
təhsil və mədəniyyətin inkişaf etdiyi müasir şəhərləndəndir. İraqda keçirilən ənənəvi uluslararası Babil festivalında
Azərbaycanın incəsənət ustaları da müvəffəqiyyətlə çıxış
edirlər.
Ümumxalq səsverməsi ərəfəsində şəhər bayramsayağı
bəzədilmişdi. Yoldan ötənlər, qonaqlar Səddam Hüseynin
iri portretləri ilə qarşılaşırdı.
Nümayəndə heyətimizi Bağdadın ən böyük beşulduzlu
“Ər-Rəşid” otelində yerləşdirdilər. Onu da deyim ki, ABŞ,
İngiltərə, Fransa, Rusiya Federasiyası, Çin, Almaniya,
İran, Hindistan, Pakistan, həmçinin ərəb dövlətlərindən
gəlmiş 600-dən çox jurnalist səsvermədə müşahidəçi kimi
iştirak edirdi.
“Ər Rəşid” otelində jurnalistlərin referendumla bağlı
səhih məlumat alması, informasiyaları öz ölkələrinə
operativ çatdırması üçün yaxşı şərait yaradılmışdı. Təşkilat komitəsinin ahəngdar işi göz qabağında idi.
Əvvəlcədən elan olunmuşdu ki, jurnalistlər ölkənin hər
hansı bir vilayətində ayrı-ayrı məntəqələrdə seçkinin
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gedişini izləyə, müşahidələr edə bilərlər. Biz, Azərbaycan
jurnalistləri Nəcəf və Kərbəla şəhərlərinə üstünlük verdik.
Yolumuz Nəcəf şəhərinədir
Oktyabrın 15-i bazar günü. İraqda iş günüdür (bu
ölkədə istirahət günü cümə günüdür). Sübh tezdən xüsusi
avtobusla Nəcəf vilayətinə gəldik. İslam aləminin bu məşhur şəhəri imam Əli Əleyhissəlamın uyuduğu torpaqdır.
Vilayətin valisi ilə səmimi görüşdən sonra jurnalistlər
minik maşınlarında seçki məntəqələrinə yollandılar. Hər
yerdə izdihamla qarşılaşırdıq. Camaat çox böyük həvəslə
səs verməyə axışırdı. Küçələri musiqi, şənlik səsi, çalçağır bürümüşdü. 3 nömrəli seçki məntəqəsində əvvəlcə
sənədlər yoxlanılır, sonra seçicilər əllərindəki bülletenə
qeydlər edir, qutuya atırdılar.
Seçki məntəqələrindəki məsul şəxs və onun hər üç
müavini yerli camaatın hörmət bəslədiyi adamlar arasından seçilir. Yardımçılardan ikisi iqtidar partiyası olan
BƏƏS-in üzvü, təmsilçisi idi. Bu məntəqədə doqquz min
nəfər səs verəcəkdi.
Seçki məntəqələrində ruh yüksəkliyi, canlanma vardı.
Vilayətin 1 nömrəli seçki məntəqəsinin sədri Seyid Rəzzaq Hüseyn Əli və 15-ci seçki məntəqəsinin məsul
nümayəndəsi Kamal Şərif bildirdilər ki, günortaya xeyli
qalsa da, altı min seçicinin yarısı artıq səs verib.
Nəcəf vilayətinin imkanlı iş adamlarından biri olan
Munir Əbdülrəzzaq Muhiddin doğma şəhərinə gəlmiş
qonaqları öz evində çay süfrəsinə və nahara dəvət etdi.
Referendumun gedişi ilə Kərbəla və Nəcəfdə tanış
olan müsəlman ölkələrinin jurnalistlərini bu şəhərlərdəki
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müqəddəs ziyarətgahlara apardılar. Müqəddəs yerlərə
ziyarətimiz barədə yazının ikinci hissəsində söhbət
açacağam.
***
Qaş qaralanda Bağdada döndük. İnformasiya mərkəzindən alınan məlumata görə, İraqın 18 vilayətində, həmçinin Bağdad, Nəcəf, Kərbəla, Mosul, Kərkük, Ərbil,
Samirə, Kazımiyyə və digər böyük şəhərlərdə referendum
başa çatmış, nəticələr mərkəzi seçki komissiyasına
verilmişdi.
Həmin gün Bağdad nəhəng bir mətbuat mərkəzini
xatırladırdı. “Ər-Rəşid” otelinin geniş foyesində müxtəlif
irqli, müxtəlif dilli jurnalistlər çəkilişlər aparır, müsahibələr alırdılar. Gecədən xeyli ötmüş Ümumxalq səsverməsinin nəticəsi elan edildi: Səddam Hüseyn yenidən İraqın
prezidentidir. Böyük çoxluğun isə yekdil fikri belə idi:
İraq xalqı son illərin məhrumiyyətlərinə, blokadaya,
müxtəlif sanksiyalara məruz qalmasına baxmayaraq,
seçkilərdə mütəşəkkil iştirak etmiş, öz sözünü qətiyyətlə
demişdi. İRNA xəbərlər agentliyinin əməkdaşları
Ş.Bəhrami və İ.Ələvi, İordaniyada çıxan “Cümhuriyyət”
qəzetinin siyasi icmalçısı Məhəmməd İbn Fərrux, banqladeşli Suad Əhməd Azərbaycan jurnalistləri ilə fikir
mübadiləsi edərkən məhz bu qənaətdə olduqlarını
bildirmişdilər.
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Bağdadda atəşfəşanlıq
İraqda Ümumxalq səsverməsi – referendum başa çatsa
da, ölkədə qələbəlik, yüksək ovqat, əhval-ruhiyyə hökm
sürürdü.
Seçkidən sonrakı günlərdə Bağdadın küçə və xiyabanlarında atəşfəşanlıq, şənlik, çal-çağır ara vermirdi. İraq
televiziyasının dörd kanalı ilə silsilə verilişlər göstərilirdi.
Bu verilişlərə baxdıqca seçki məntəqələrində sadə
iraqlılardan eşitdiyim bu sözləri xatırlayırdım: “Heç bir
təzyiq, heç bir iqtisadi blokada iradəmizi qıra bilməz”.
Öyrəndik ki, İraq hökuməti ölkədə iqtisadiyyatı inkişaf
etdirmək, vətəndaşların rifahı naminə bir sıra mühüm
tədbirlər həyata keçirir. Ölkədə iki mühüm fərman verilib.
İlk fərmanda sadə cinayətlərə görə məhkum edilənlərə,
ikinci fərmanda isə siyasi məhbuslara amnistiya verilməsi
elan olunub. İraqda xalqın mənafeyi, marağı naminə
addımlar atılıb, məsul işlərdə çalışan vəzifəli şəxslər
tabeliyində olanların fikirlərini dinləməyə çağırılıb,
həmçinin adamların siyasi motivlərə görə təqib olunması
qadağan edilib.
Bağdadda olduğumuz günlərdə İraq Respublikası
İnqilabi Komandanlıq Şurası sədrinin müavini, referendumun keçirilməsi üzrə ali orqanın sədri İzzət İbrahim
televiziya ilə çıxışında ölkədəki çağdaş durumu da
açıqlamışdı.
Doğrudan da, İraqın saysız-hesabsız çətinlikləri, problemləri göz önündədir. İqtisadi blokada şəraitində dərman
preparatlarının çatışmazlığı günün ən kəskin problemi
kimi qarşıda durur.
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Azərbaycan həkimlərinin uğurları
Seçkiqabağı günlərdə Bağdadda keçirilən beynəlxalq
tibb konfransında müxtəlif ölkələrdən gəlmiş alimlər,
mütəxəssislər fikir mübadiləsi edir, öz sözlərini deyirdilər.
Bu elmi məclisdə respublikamızın tanınmış alimləri,
professorlar Paşa Qəlbinur, Nərgiz Hüseynova, İsa İsayev,
tibb elmləri namizədi Elmira Eldarova, Məlahət Ağamoğlanova və Hafiz Qəhrəmanov ölkəmizi təmsil edirdilər.
Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin sədri, respublika
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Zemfira Verdiyevanın ingilis dilində məruzəsi böyük maraqla qarşılandı. Onu
da deyim ki, nümayəndə heyətimizin üzvləri, həm
həkimlər, həm də jurnalistlər dost diyara xeyli davadərman aparmışdılar. Respublika qadınlar cəmiyyətinin
İraqa dəvət olunmuş təmsilçiləri də bu xeyirxah işdən
kənarda qalmamışdı. Cəmiyyətin sədri Z.Verdiyeva, onun
müavini Q.Məlikova həkimlərlə birlikdə Bağdadın şəfa
ocaqlarına gedir, dava-dərman paylayır, təhsil ocaqlarında,
qadın təşkilatlarında görüşlər keçirirdilər.
İraq Qadınlar Birliyinin sədri professor Manal xanım
Əbdülrəzzaqla növbəti görüş zamanı o, azərbaycanlı
analara səmimi arzularını yetirməyi xahiş etdi. Görüşlərdə
xalqımıza saygılar, dərin ehtiram duyğusu ifadə olunurdu.
Professor Paşa Qəlbinurun konfransda qlaukoma
xəstəliyinin müalicəsi problemlərinə dair elmi məruzəsi
əsl canlan-maya səbəb oldu. Dünya şöhrətli azərbaycanlı
cərraha verilən çoxsaylı suallar bunu bir daha təsdiq edirdi.
Professorun apardığı iki cərrahi əməliyyat isə böyük
sensasiya doğurmuşdu. P.Qəlbinurla Bağdaddakı göz
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xəstəxanası kollektivinin görüşü çox maraqlı keçdi. Bu
ölkənin oftolmologiya xidmətinin rəhbəri və bir neçə göz
mütəxəssisi təcrübə mübadiləsi üçün Bakıya gələcəklərini
söylədilər.
İraqın məşhur “Əl-Cümhuriyyə” qəzetinin 1995-ci il
17 oktyabr tarixli sayında nümayəndə heyətimiz barədə iri
materiallar dərc olunmuşdu.
Jurnalist qrupumuzun üzvləri – “Avrasiya” qəzetinin
redaktoru Qafar Çaxmaqlı, Azərbaycan dövlət televiziyası
və radiosunun əməkdaşları Nərminə Əlixanbəyli,
Cahangir Bağırov və Rüfət Kərimov, “Çənlibel” qəzetinin
redaktoru Rəşad Bəydəmirli və bu sətirlərin müəllifi
Bağdad jurnalistlərinin suallarına ətraflı cavablar verir,
referendum barədə fikirlərini söyləyir, müsahibələr
alırdıq.
Ustad Füzulinin görüşünə
Zınqırovları səslənən dəvə karvanı acı səmum yelinin
tüğyan etdiyi səhra ilə ağır-ağır irəliləyir. Susuz, quru
səhra, göz açmağa macal verməyən zəhərli külək çox
uzaqlardan gələn yolçuları yorub taqətdən salsa da, bu
böyük karvanın sarvanı, iri cüssəli Süleymanın qərarı
qətidir: səhrada, qum yığınlarının hər an insan üçün
təhlükə yaratdığı bir məkanda gecələmək olmaz. Bəs öndə
gedən dəvənin üstündəki, Süleymanın tərkindəki gözəl
çöhrəli gəlin kimdir? Ana olmağa hazırlaşan bu gənc
qadın həyatın dərin burulğanlarına görəsən niyə tuş gəlib?
Uzaq ellərə ana bətnində üz tutan, işıqlı dünyaya çatmaq
üçün çətin yollar qət edən çağa isə gələcəkdə Azərbaycanın dahi şairi olacaq balaca Məhəmməddir...
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Məhəmməd Füzulinin məzarı önündə xəyalımdan
istər-istəməz bu fikirlər keçdi. Həmin həyəcanlı görüşü nə
qədər gözləmiş, arzulamışdım... Ustad Füzulinin hüzuruna
həmişə can atmışdım. Orta məktəb illərimdə “Meyvələrin
söhbəti”ni əzbərləyəndə də, universitet çağlarımda Füzuli
lirikasını dərindən öyrənəndə də, elə həmişə. Hələ bir
qədər əvvəl xalqımızın böyük oğlu, öz ideallarına görə
şəhid olmuş İmadəddin Nəsiminin Suriyanın Hələb
şəhərində məzarı önündə də eyni hissləri keçirmişdim.
Ölməz sənətkarlarımızın Vətəndən uzaqlarda, qürbətdə
mühacirtək ömür sürməsinə, qəriblikdə dünyasını
dəyişməsinə təəssüflənmişdim. Bir də arzulamışdım ki,
kaş Füzuli babamızın uyuduğu torpağı da görəydim.
...İndi isə ustad sənətkarın – qəzəl mülkünün sultanı
Füzulinin ziyarətinə gəlmişdik. Dahi söz ustası Kərbəlada
İmam Hüseyn məscidinin cənub divarlarından birində
dəfn olunub. Onun məzar lövhəsində oxuyuruq: “Burada
dahi şair Məhəmməd bin Süleyman Füzuli-Bağdadi
uyuyur. O, hicri tarixi ilə 900-cü ildə (miladi tarixlə 1494cü il) İraqda doğulmuş, Bağdad, Hillə, Kərbəla və Nəcəf
şəhərlərində yaşamışdır. Hicri tarixi ilə 963-cü ildə (1556)
Kərbəlada vəfat etmiş və burada dəfn olunmuşdur”.
XIV əsrdə Azərbaycanda Teymurilərin hakimiyyəti
illərində zülm və əsarətə dözməyən bir çox Qarabağ ailəsi
öz doğma yurd yerlərini tərk edərək Bağdad ətrafına
köçmüşdü. Azərbaycanın gələcək böyük şairinin ailəsi də
onların arasında idi. Öz doğma dilindən əlavə, həm də
ərəb və fars dillərində divanlar yaratmış, zəngin irs qoyub
getmiş Məhəmməd Füzulinin xatirəsi doğulduğu İraq
ölkəsində də böyük ehtiramla anılır.
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M.Füzuli irsinin İraq türkmanları arasında daha ətraflı
öyrənilməsində İraqda çıxan “Yurd” qəzetinin redaktoru
və naşiri Əbdüllətif Bəndəroğlunun xidmətləri əvəzsizdir.
Yatmayan şəhər
İnzibati cəhətdən on səkkiz əyalətə bölünən İraqın
nəbzi onun paytaxtı, təlatümlü, izdihamlı Bağdadda
döyünür. Gündüzlər arı pətəyini xatırladan bu qaynar,
narahat şəhər heç gecələr də dincəlmir. Günün bütün saatlarında Bağdadda qələbəlikdir.
Yerləşdiyimiz beşulduzlu “Ər-Rəşid” otelinin (Bağdad
xəlifəsi Harun ər-Rəşidin şərəfinə adlandırılıb) yuxarı
mərtəbələrindən açılan mənzərə göz önündən bir an
çəkilmir: minik avtomobilləri ər-Rəşid prospekti ilə sel
kimi axışır və bu şütüyən maşın karvanının ardı-arası
kəsilmir. Bağdadın Kərrado ticarət mərkəzinin və Şərcə
bazarının ətrafında isə elə bil insan nəhrinə düşürsən.
Namaz vaxtı məscidlərdən xoş avazla ucalan azan səsi
mənə bir daha Şərqin cazibədar şəhəri Bağdadda olduğumu xatırladırdı. Bu əsrarəngiz şəhəri daha füsunkar edən
isə Dəclə və Fərat çaylarıdır. Bu çaylar ər-Qurnə yaxınlığında bir-birinə qovuşaraq, Şətt-ül-Ərəb adı ilə İran körfəzinə tökülür. Fəratın qolları Dəcləyə nisbətən kiçikdir.
Çay qollarının keçdiyi rütubətli yerlərdə göz işlədikcə
xurmalıqlar uzanır.
Bağdadı gəzdikcə iraqlıların öz tarixi keçmişinə,
mədəniyyətinə necə böyük ehtiramla yanaşdığının şahidi
olurdum. Yaşayış binaları XX əsrədək ənənəvi formasını,
demək olar ki, saxlamışdır.
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Bu şəhərdəki abidələr, nadir memarlıq nümunələri birbirindən gözəldir. Məclis sarayı, “Şəhidlər” kompleksi,
“14 iyul inqilabı” monumenti, İraq parlamentinin və onun
yaxınlığında ölkə Elmlər Akademiyasının əzəmətli
binaları göz oxşayır.
“14 iyul inqilabı” monumentinin hündürlüyü 40 metrdir. Bizə dedilər ki, ölkədə verilmiş müvafiq qərara görə
heç bir tikilinin, binanın hündürlüyü bu abidədən uca
olmamalıdır.
İraqda neft sənayesi digər sahələrə nisbətən sürətlə
inkişaf etmişdir. Mosul, Kərkük, gözəlliyinə görə Venesiya ilə müqayisə olunan, Bakı ilə qardaşlaşmış Bəsrə
şəhərləri neftçıxarma mərkəzləridir. Əl-Daura və Bəsrədə
neftayırma zavodları inşa edilib. Keçmiş ittifaqın köməyi
ilə tikilmiş Sərsər-Fərat kanalı kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayır.
Kərkük bayatıları harada yaranıb?
İraqda hər dəfə türkmanlarla qarşılaşanda, bu istiqanlı
adamların dilimizə hədsiz yaxın ləhcəsini eşidəndə qeyriiradi Kərkük bayatılarını xatırlayırdım. Hələ uşaqlıq
çağlarımızda analarımızın dodaqaltı zümzümə etdikləri
bayatıları:
Evlərinin dalı yonca
Yonca qalxıb dam boyunca,
Mənim yarım beli incə...
Ninnə yarım, ninnə,
Əsmər yarım, ninnə...
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Qəlbimizə ana laylası tək yatan, ruhumuza hopan bu
həzin misralar İraqın Kərkük elində araya-ərsəyə gəlib. Bu
isə o deməkdir ki, İraqda türkmanların da öz ana dilində
ədəbiyyatı inkişaf edir.
Türkman şairi Ə.Bəndəroğlunun “Qərənfil” (1977)
şeirlər kitabı Bakıda nəşr olunub. Onun lirik şeirlərini
oxuyanda həzin Kərkük bayatıları yada düşür.
Klassik və müasir Azərbaycan şair və yazıçılarının
əsərlərinin ərəb və türkman dillərinə tərcümə olunmasında
Əbdüllətif Bəndəroğlunun və şair-jurnalist Qasım Sarıkahyanın xidmətləri mühümdür. Ə.Bəndəroğlunun rəhbərliyi ilə çıxan mütərəqqi “Yurd” qəzetində Azərbaycan
ədəbiyyatına, mədəniyyətinə dair yazılara geniş yer verilir.
İraq-türkman alimləri Şakir Cabir Zabit, Əta Tərzibaşı,
Ə.Bəndəroğlu və başqaları müasir İraq türkmanlarının
hələ erkən orta əsrlərdən başlayaraq, əsasən, Azərbaycandan köçüb orada məskən salmış tayfaların nəsilləri olduğunu qeyd edirlər. Bu türkdilli xalqlar İraqın şimalında,
əsasən Kərkük vilayətində yaşayırlar. İraq Mədəniyyət və
İnformasiya Nazirliyində türkman mədəniyyət bölümü
fəaliyyət göstərir.
Ə.Bəndəroğlu və Q.Sarıkahya ilə, həmçinin Kərkük,
Ərbil, Telafər və Mosuldan olan şair və yazıçılarla, tanınmış iraqlı jurnalistlərlə görüş zamanı çağdaş ədəbi proseslər, medianın problemləri, ümumən bölgədəki vəziyyət
çözələndi. Azərbaycan-İraq mədəni əlaqələri, tərcümə
ədəbiyyatının təşəkkülü sahəsində atılan addımlar barədə
məlumat verildi.
Hələ ötən əsrin 60-cı illərində yaradılmış Türkman
Qardaşlıq Ocağının Ərbil şəhərindəki bölməsinin nümayəndəsi Əhməd Yusif təmsil etdiyi ədəbi qurumun yaradı104
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cılıq fəaliyyəti, keçirdiyi sənət yarışmaları, müsabiqələr,
şeir məclisləri barədə söz açdı. O, Türkman Qardaşlıq
Ocağında birləşən qələm adamlarının Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti, söz ustaları barədə bilgilərinin olduğunu
söylədi, xalq şairləri Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm,
Nəbi Xəzri və Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərindən tanış
misraları dilə gətirdi.
Kürdüstan muxtariyyətinin mərkəzi olan, əsasən türkmanların yaşadığı Ərbildə, ümumən İraq Kürdüstanında
türk dilinin inkişafı və geniş yayılması ilə bağlı mövcud
problemlər önə çəkildi.
Türkmanların vaxtilə kompakt yaşadığı, bizə daha
doğma olan, İraqın əhalisinə və ərazisinə görə beşinci
böyük şəhəri sayılan, sonralar Səddam Hüseynin göstərişi
ilə ərəblərin köçürüldüyü, hazırda iki milyonadək əhalisi
olan Kərkükün nümayəndəsi Nihad Azad və həmkarları
təmsil etdikləri kültür dərnəyinin ədəbi əlaqələri barədə
danışdılar.
Kərkük bayatılarının etimologiyası ilə bağlı aparılan
araşdırmalar, çapa hazırlanan kitablar barədə məlumat
bizdə böyük maraq doğurdu. Kərküklülərin Azərbaycana
marağı və sevgisi hər sözdən bəlli idi.
Telafər və Mosuldan olan qəzetçilərin Azərbaycan
Milli Mətbuatının inkişaf istiqamətləri, gənc jurnalist
kadrların hazırlanması, media nümayəndələrinin peşəkarlığının artırılması ilə əlaqədar suallarını ətraflı cavablandırdıq.
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Ziyarət
Şəriətdə belə bir fikir var ki, İslam dünyasının
müqəddəs yerlərinə ziyarət etmək hər bir müsəlmanın
borcudur, savab işdir. Müqəddəsləri ziyarətimiz İraq
səfərimizin kulminasiya nöqtəsi olmuşdu.
Nurani nənəm namaz üstə göylərə əl açıb dua edirdi
ki, kaş yollar açılaydı, Allah bizə də Kərbəla ziyarəti
qismət edəydi. Müsəlmanların ən ülvi qibləgahı, and-iman
yeri Kərbəlaya isə gəlmək müşkül bir iş idi. İndi isə sanki
cəfakeş nənəmin namazüstü duaları müstəcəb olmuşdu...
Bağdaddan Kərbəlaya çatar-çatmaz İmam Hüseyn
əleyhissəlamın məqbərə-məscidi bütün əzəməti ilə göz
önündə canlanır. Bu dairəvi gümbəzli məqbərə-məscid
XVI-XVII əsrlərdə Səfəvi memarlığı üslubunda yaradılıb.
Məscid-kompleksin iri darvazaları nəfis minalarla işlənmiş, hər qapının üstündə onu inşa edən memarın adı
yazılmışdı.
İmamın məzarı ətrafında tanzaniyalı və bombeyli
dindarlarla rastlaşdıq. Milli geyimli hindli qadınlar şəhid
olmuş İmam Hüseyn üçün yanıqlı səslə ağı deyir, mərsiyə
oxuyurdular. Gülab ətirli bu müqəddəs məbədə qədəm
qoyan hər kəs nəzir verir, dərd-sərinə əlac diləyirdi. Biz də
ziyarət namazı qıldıq. Ulu Tanrıdan torpaqlarımızın azad
olmasını, xalqımız üçün dinclik, əmin-amanlıq istədik.
İmam Hüseyn məscidi ilə üzbəüz yerləşən Həzrət
Abbas türbəsi də zəvvarlarla dolu idi. Mətləbinə çatmaq
istəyənlər, xəstəsinə şəfa diləyənlər müqəddəs məzarın
ətrafına dolanır, sidq-ürəklə ağlayırdılar. Bu məscid
memarlıq baxımından İmam Hüseyn türbəsinə çox bənzəsə də, daha çox gümüş və qızılla işlənib. Həmin məscid106
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lər Kərbəlada din, islam yolunda şəhid olmuş hər iki
müqəddəs şəxsiyyətə layiqli tarixi abidələrdir.
Nəcəf şəhərindəki İmam Əli türbəsini ziyarət etdikdən
sonra sanki bir rahatlıq, dinclik tapdıq. Möhtəşəm Ata
məzarı önündə baş əydik, ibadət etdik. Hələ lap keçmişdən
üzübəri imkanlı dindarlar öldükdən sonra müqəddəs
Nəcəfdəki şiə qəbiristanlığında dəfn olunmağı vəsiyyət
edirdilər. Həmin ənənə bu gün də yaşayır. Şiə qəbiristanlığında indi yer çox azaldığı üçün vəsiyyət edənləri iki,
üçmərtəbəli qəbirlərdə dəfn edirlər.
Bağdad ətrafındakı Kazımiyyə şəhəri yeddinci imam
Museyi Kazımın adını daşıyır, onun məqbərə-məscidi bu
şəhərdə yerləşir. 1515-ci ildə tikilmiş bu tarixi abidəyə
“Qızıl məscid” də deyilir. Həmin məqbərə XVII əsrdə
yenidən qurulmuşdur.
Müqəddəslərin ziyarətgahlarından çıxanda məscidlərdəki ecazkar gözəlliyi, güzgü nəqqaşlığının nadir incilərinin yaratdığı möcüzəni sanki gözlərimə daha dərindən
köçürmək istəyirdim. Kim bilir, bu gözəlliyi, bu sehrmöcüzəni bir də görmək qismət olacaqdımı?
İraq – yeni dostlar tapdığımız, ürəyəyatımlı bir ölkə
kimi hafizəmizdə qalacaqdır. Və qısa səfərin zəngin
təəssüratlarını bu həzin bayatı kimi yaddaşımızda hələ
uzun müddət yaşadacağıq:
Bağdadda xurmalıqlar,
Suda oynar balıqlar.
Nə böylə sevda olsun
Nə böylə ayrılıqlar...
20-25 oktyabr 1995-ci il
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P.S. Bu, mənim 1995-ci ilin payızında gördüyüm,
müşahidə etdiyim İraq idi. 2003-cü ildən etibarən əminamanlığı, sabitliyi, düzəni pozulan, saysız-hesabsız terror
aktlarının, qətllərin poliqonuna çevrilən, dinc əhalisi
iztirablar içərisində yaşayan bugünkü İraqın çağdaş
durumu, real mənzərəsi isə göz önündədir...
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FARS KÖRFƏZİNİN İNCİSİ DUBAY
Müxtəlif ölkələrə unudulmaz səfərlər gündəlik işlə,
peşə fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərə qatılmaq,
həmkarlarla təcrübə mübadiləsi məşğul olduğumuz sahə
üzrə yenilikləri, yeni yanaşmaları, innovasiyaları öyrənmək baxımından da önəmlidir.
Bu yaxınlarda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay
şəhərində “Kommunikasiya və media məsələləri üzrə
beynəlxalq istiqamətlər” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfrans bu cəhətdən maraq doğururdu. Türkiyənin
Elm, Təhsil və Texnologiya Assosiasiyasının (TASET),
Sakarya, Anadolu, İstanbul Universitetlərinin təşkilatçılığı
ilə düzənlənən, 20-dən artıq ölkənin ABŞ, Kanada, İtaliya,
Almaniya, Yaponiya, Çin, Filippin, Cənubi Afrika
Respublikası, Portuqaliya, Türkiyə, Şimali Kipr Türk
Cümhuriyyəti, Gürcüstan, Ukrayna və digər ölkələrin
tanınmış media mütəxəssisləri, yeni media, informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları (İKT), habelə informasiya
və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə ekspertlər, jurnalist kadrları hazırlığı ilə məşğul olan bir sıra universitetlərin professorlarının qatıldığı bu mötəbər toplantıda iştirak etmək
mənə də nəsib oldu.
Konfransın müxtəlif sessiyalarında online jurnalistikanın nəzəriyyəsi və metodologiyası, rəqəmsal medianın
əsasları, vizual kommunikasiya, multimedia şəbəkəsi,
Facebook, Twitter, Youtube, Google və digər sosial şəbəkələrin inkişafı, bu şəbəkələrin yeni mediaya inteqrasiyası,
habelə reklam işinin təkmilləşdirilməsinin yeni medianın
tərəqqisində rolu ilə bağlı məsələlər müzakirə olunurdu.
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Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının məsul nümayəndəsi,
professor Günay Durmuş, konfransın
koordinatoru,
professor Aydın Ziya Özgür, Yaşar, Anadolu və Hacettepe
universitetlərinin professorları Murad Barkan, Ferhan
Odabaşı və Buket Akkoyunlu konfransda giriş nitqi ilə
çıxış edərək bu beynəlxalq toplantının məqsəd və
məramını açıqladılar. Media mütəxəssislərinin məruzələri
dinlənildi, fikir və təcrübə mübadiləsi aparıldı.
“Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti quruculuğu:
yeni media mühüm platforma kimi” mövzusunda məruzəmdə ölkəmizdə “Elektron-hökumət”in formalaşdırıldığı,
bunun üçün müasir İKT-ni tətbiq etməklə idarəçilik metod
və mexanizmlərinin təkmilləşdirildiyini və vahid elektron
hökumət portalının yaradıldığı diqqətə çatdırdım. Elektron
xidmətlər göstərən və Azərbaycan brendi olan “ASAN
xidmət” mərkəzlərinin uğurlu fəaliyyətinin həm də insan
hüquqlarının təmini baxımından mühüm əhəmiyyəti çoxlarında maraq doğurdu.
Bir qədər əvvəl yaradılmış Türkiyə Cümhuriyyəti Baş
Kamu Denetçiliyi Kurumu ilə insan hüquqları üzrə sıx
əməkdaşlığımız, həm də informasiya mübadiləsi istiqamətində qarşılıqlı əlaqələrimiz də diqqət çəkən məsələlərdən idi.
Fəaliyyətimizin səmərəli olduğu, KİV-lə, o cümlədən
dinamik yeni media strukturları və xəbər portalları ilə
əlaqələrə mühüm yer verdiyimizi bildirdim.
Azərbaycanda yeni medianın inkişaf tendensiyası ilə
bağlı səsləndirilən sualları cavablandırdım. Beynəlxalq
toplantıda müxtəlif ölkələrdən olan jurnalistlərin, aparıcı
KİV rəhbərlərinin media toplantılarının çıxışları, interak110
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tiv müzakirələr, fikir və təcrübə mübadiləsi, doğrudan da,
maraqlı idi.
Tanınmış media təmsilçilərinin yekdil fikri belə idi ki,
bu gün qurulan informasiya cəmiyyətində doğru-düzgün
xəbər ən qiymətli resursdur.
***
Bu bənzərsiz ölkədə həyat tərzi, ictimai-siyasi durum
fərqlidir, diqqətçəkəndir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Ərəbistan yarımadasının cənub-şərqində yerləşən Qətər dövləti, Əmman Sultanlığı və Səudiyyə Ərəbistanı ilə həmsərhəddir. Bu ölkənin sahillərini Fars və Əmman körfəzlərinin suları yuyur. Yeddi əmirliyin birləşdiyi həmin dövlətdə prezident əmirliklərin monarxları arasından beş il
müddətinə seçilir.
Paytaxt Abu-Dabidən sonra Dubay ölkənin ikinci
şəhəri və əsas kommersiya mərkəzidir. Əhalisi təxminən
2,4 milyon nəfərdir və bunun dörddə bir hissəsini ərəblər
təşkil edir. Onlar yerli əhali kimi, bütün hüquqlara,
imtiyazlara malikdirlər.
Əhalinin üçdə iki hissəsi Pakistan, İran və Hindistandan gəlmiş köçkünlərdən ibarətdir. Ölkənin rəsmi dili olan
ərəb dili ilə yanaşı, ingilis, fars, hindi və urdu dilləri də
burada geniş işlədilir.
İslam dini BƏƏ-də dövlət səviyyəsində ehtiramla
yanaşılan bir dindir. Bu ölkənin də öz qanunları var.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edən hər kəs yerli adət
və ənənələrə əməl etməlidir.
Otellərin daxilində və ətraf ərazilərdə geyim forması
sərbəst olsa da, şəhərə çıxarkən, xüsusilə də yerli ərəblərin
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yaşadıqları məhəllələrə gedərkən açıq-saçıq geyinmək
qəbuledilməzdir. Hətta hava isti olsa belə, bu qaydaları
gözləmək lazımdır.
Bütün il ərzində açıq səmanın, günəşli günlərin
müşahidə olunduğu bu ölkəyə oktyabr-may aylarında səfər
etmək daha məqsədəuyğundur, çünki həmin dövrdə
havanın hərarəti 18-35 dərəcədən yüksək olmur. Yay
aylarında isə müsbət 50 dərəcəyədək temperatur və yüksək rütubət müşahidə edilir.
Dubay əmirliyinin inzibati mərkəzi olan Dubay
şəhəri Fars körfəzinin sahilində, Abu-Dabinin şimal-şərqində, Şarca ilə qonşuluqda yerləşir. Yaxın Şərqin nəhəng
ticarət, maliyyə və turizm mərkəzi olan Dubay Şanxay
şəhəri ilə müqayisə oluna bilər. Dubayda Azad İqtisadi
Zonanın yaradılması bu şəhərin biznes əhəmiyyətini qatqat artırmışdır.
***
1966-cı ildə burada çox böyük həcmdə olmasa da,
neft tapılması Dubayın əmirlərini sözügedən qiymətli
təbii sərvətdən qənaətlə istifadəyə sövq etmişdir. Burada
neftçıxarmadan əldə edilən məhsulların məqsədyönlü
istifadəsinə, iqtisadiyyatın digər sahələrinin, o cümlədən
sənaye, ticarət və turizmin inkişafına da mühüm əhəmiyyət verilir.
Dubay Əmirliyi yüksək iqtisadi göstəricilərə nail
olmuşdur. Neft çıxarılmasından əldə olunmuş məhsullar
ümumdaxili məhsulun 12 faizini təşkil edir. Turizmin
inkişafı isə digər aparıcı sahələrlə müqayisədə diqqəti
daha çox cəlb edir.
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Bu gün Dubay dünyanın 140 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri saxlayır. Bir çox transmilli şirkətlər bu şəhərdən Şərq
və Qərb arasında ilkin baza kimi yararlanır. Bir ənənə
olaraq, hər il keçirilən Dubay ticarət festivallarına dünyanın bir sıra ölkələrindən turistlər qatılırlar.
Hələ ötən əsrin 80-ci illərində Dubayın müasir
tələblərə cavab verən hava limanı yox idi. Məhdud uçuş
zolaqları ilə həftədə cəmi bir neçə reys həyata keçirilirdi.
Bu gün ən son texnikanın tətbiq edildiyi iki möhtəşəm
terminala malik olan, ildə təxminən on milyon sərnişinə
xidmət edən Dubay hava limanı buraya səfər edən hər bir
kəsdə heyranlıq doğurur.
2011-ci ildən etibarən bu şəhərdə hər il daha bir
ənənəvi tədbir – illik İnvestisiya Toplantısı təşkil edilir.
Həmin beynəlxalq tədbir çərçivəsində müxtəlif ölkələrin
dövlət rəsmiləri, habelə iş adamları arasında ikitərəfli
görüşlər keçirilir.
Bu yaxınlarda düzənlənmiş toplantı çərçivəsində
açılmış sərgidə digər ölkələrlə yanaşı, Azərbaycana dair
də stend qurulmuşdu. Stenddə ölkəmizdə iqtisadiyyatın
inkişafı, yaradılmış əlverişli biznes və investisiya mühiti,
ixracın təşviqi sahəsində atılan mühüm addımlar barədə
məlumatlar öz əksini tapmışdı.
Dubayda inkişaf etmiş avtobus şəbəkəsi yaradılmış,
dayanacaqların bir qismində kondisionerlər quraşdırılmışdır. Əmirliyin əhalisi 2009-cu ildən etibarən metrodan
yararlanır. Həmin ilin aprelindən isə şəhərdə monorelsli
nəhəng yol sakinlərin və qonaqların istifadəsindədir.
Möcüzəli şəhərin görməli yerləri isə xüsusi söhbətin
mövzusudur. Dubaya səfər edən hər kəs, ilk növbədə,
Bürc Xəlifə adlanan, əvvəl gündən dünyanın ən yüksək
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tikilisi kimi düşünülmüş möhtəşəm göydələni seyr etmək
istəyir.
Bürc Xəlifə hələ tikilərkən nəzərdə tutulan hündürlük
gizli saxlanılırdı ki, başqa bir ölkədə daha yüksək göydələn ucaldılacağı təqdirdə, Dubay qülləsinin layihəsinə
düzəliş etmək mümkün olsun.
Hündürlüyü 828 metr olan, 163 mərtəbəli göydələn
2010-cu ildə istifadəyə verilib. Dubayın əmiri, həm də
hazırda BƏƏ-nin vitse-prezidenti və baş naziri Şeyx
Məhəmməd ibn Rəşid əl-Maktum bütün dünyada məşhur
olan, “Bürc Dubay” adı ilə ucaldılmş bu nəhəng, heyrətamiz abidəni ölkənin prezidenti, Şeyx Xəlifə ibn Zayed ənHəhayanın şərəfinə Bürc Xəlifə adlandırıldığını bəyan
etmişdir.
Bu tikili “şəhər içərisində şəhər” kimi layihələşdirilib.
İnsanı heyrətə salan bu abidəyə rəngarəng parklar,
bulvarlar, yaşıl örtüyə bürünmüş istirahət guşələri xüsusi
yaraşıq verir.
Ümumi dəyəri 1.5 milyard dollar olan qurğunun layihəsi amerikalı arxitektor Adrian Smit tərəfindən hazırlanıb. Çika-qodakı Uillis Taner, Nyu-Yorkdakı Ümumdünya Ticarət Mərkəzi və digər məşhur tikililər vaxtilə bu
tanınmış arxitektorun çalışdığı büroda layihələşdirilərək
həyata vəsiqə alıb.
Həmin qurğunun tikintisinə Cənubi Koreyanın Samsunq şirkətinin inşaat bölməsi cəlb edilmişdir. Vaxtilə
burada 12 min fəhlə çalışırdı. Bəzən onların maaşı az,
əmək şəraiti pis olsa da, bu nəhəng meydançada iş bir an
dayanmırdı.
Kompleksə “Armani” oteli, ofislər, mənzillər və
ticarət mərkəzləri daxildir, binanın üç ayrıca girişi var.
114

Ömür bitər, yol bitməz



Yüzüncü mərtəbədəki hər biri 500 kvadratmetr olan üç
nəhəng mənzil hindli milyarder B.Şettiyə məxsusdur.
Ən hündür baxış meydançası 452 metr yüksəklikdə
yerləşir. Əsas binanın qülləsində isə telekommunikasiya
vasitələri quraşdırılıb. Möhtəşəm tikili ətir saçan
qurğuların köməyi ilə müntəzəm olaraq təmizlənir. Binanın şüşə təbəqəsi tozu və günəş şüalarını geri qaytararaq
daxildə optimal temperaturu təmin edir. Qurğunun üst qatı
həcminə görə 17 futbol meydançasına bərabərdir.
***
Bu göydələnin yaxınlığında orijinal arxitekturalı
musiqili fantan yerləşir. Bu qeyri-adi qurğunun dünyada
ən böyük su şırnaqları çox yüksək məsafəyə – 150 metrə
tullananır.
Dünyanın ən zəngin, bahalı, yeddi ulduzlu
otellərindən biri olan, dəryada nəhəng yelkəni xatırladan
Bürc əl-Ərəb turistlərin heyranlığına səbəb olur.
Dubay sakinləri Emireyts Tauerz adlandırılan, Dubayın Şeyx Zayed küçəsində yerləşən gümüşü qülləli qoşa
tikili ilə də qürur duyurlar. Həmin tikililər möhtəşəm Burc
Xəlifə qülləsi ucaldılanadək Yaxın Şərqin və Avropanın
ən hündür binaları hesab edilirdi.
Mənə bənzərsiz Palma adalarına da səyahət etmək
nəsib oldu. İnsan təfəkkürünün möcüzəsi ilə yaradılmış bu
süni adalar hamıda maraq doğurur. Palma Cümeyra,
Palma Cəbəl Əli və Palma Deyra adlanan əsrarəngiz
adaların birincisində beş kilometrlik monorelsli yol çəkilib.
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Dubay Mall Yaxın Şərqin ən böyük ticarət-əyləncə
mərkəzidir. Burada dünyanın ən nəhəng akvariumu quraşdırılıb. Okean sularının ən müxtəlif canlılarının, fauna və
florasının yaşadığı bu mavi akvarium, sözün əsl mənasında, gözəllik mücəssəməsidir. Ovsunlanıb seyr edən,
qarşısında şəkil çəkdirən kim...
Palma Cümeyra adasındakı məşhur “Atlantis” otelindəki cazibədar akvarium da yeni dünyanın heyrətlə qarşılanan möcüzələrindəndir.
Bu gözəl şəhərin diqqəti cəlb edən monumental abidəsi – “Birlikdə” adlanan memarlıq nümunəsidir. Həmin
kompleksdə əmirliklərə xas olan milli geyimli, ənənəvi ağ
libasda gənc ərəb və qara libaslı ərəb xanımı təsvir
olunmuşdur. Suriyalı heykəltəraş Lütfi Rumheynə məxsus
olan bu tişə əsəri ağ mərmərdən və qara qranitdən
yonulmuşdur.
Dubayın qədim hissələrindən olan Bastakiyadakı
mədəniyyət-turizm mərkəzinə, bədii qalereyaya, əl-Fahidi
incəsənət muzeyinə, Qızılgül qülləsinə, Qızıl atlar
kompleksinə, Dubay əmirinin iqamətgahı yaxınlığında
tovuzquşuların məskunlaşdığı gül-çiçəkli parka, digər göz
oxşayan mənzərələrə də maraqla baxdıq.
Qeyd olunmalıdır ki, Əmman, Beyrut, Cenevrə, Barselona, Milan, İstanbul, Ciddə, Kəraçi, Tehran, Tripoli,
Bağdad, Rio de-Janeyro və Sankt-Peterburq Dubayla qardaşlaşmış şəhərlərdir, mədəniyyət, turizm və kommersiya
sahələrində sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir.
4-8 fevral, 2014
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“SEVİRƏM QAFQAZI MƏN”...
Hüdudları göz işlədikcə uzanan, nəhayətsiz rus torpağına dəfələrlə səyahət etmişəm. Paytaxt Moskvaya ilk
səfərim orta məktəb illərimə təsadüf edib. Bu nəhəng,
yaşıl şəhərin görməli yerlərini, füsunkar mənzərələrini,
parklarını, ən başlıcası isə tarixi mədəniyyət və memarlıq
abidələrini seyr etmiş, Qızıl Meydanda olmuş, əzəmətli
Kremlə yaxından tamaşa etmişəm.
Uspenskii və Vasili Blajennı kilsələri, Xrista Spasitel
məbədi, daim qələbəlik olan Arbat küçəsi, çoxşaxəli Moskva metrosu, B.İ.Lenin Movzoleyi, o vaxtki SSRİ-nin hər
yerindən tədqiqatçıların axışdığı Mərkəzi Kitabxananın
əzəmətli binası uşaqlıq və yeniyetmə çağlarımın yaddaşında qalmışdı. Sonralar da Rusiyaya və onun gözəl paytaxtına yolum düşüb, müxtəlif tədbirlərə qatılmışam. Keçmiş
Sovet illərində Moskvanın üç ən uca göydələni sayılan 30
mərtəbəli İzmaylovo Kompleksində dəfələrlə ailəvi
istirahət etmişik.
Sankt-Peterburqla da bağlı xoş xatirələrim var. Düçar
olduğumuz Qarabağ müharibəsinin dəhşətləri, torpaqlarımızın bölünməzliyi uğrunda mübarizə aparan oğul və
qızlarımızın hünəri, ümumən Azərbaycan həqiqətlərinin
öz əksini tapdığı “Карабахская война: сражались и женщины” kitabım bu şimal şəhərində nəşr olunub və diasporumuzun köməyi ilə yayımlanıb.
⃰ ⃰ ⃰
Amma bu yazım Rusiyanın dilbər guşələrindən olan
Şimali Qafqaza həsr olunub. Rus poeziyasının ən yüksək
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zirvələrindən, ulduzlarından olan Mixail Yuryeviç Lermontovun da çox sevdiyi və məhəbbətlə vəsf etdiyi
Qafqaz xalqlarının bu yurd yerləri, doğrudan da, əfsanəvi
gözəlliyi ilə insanı çəkir, heyran edir.
Bəlkə, elə bu məftunluqdan yaranıb həmin yerləri
görmək, qarış-qarış gəzmək həvəsi. Bakının canüzücü,
nəfəs təngidən istisindən sonra füsunkar mənzərələri və
bənzərsiz mineral suları ilə tanınan bu yerləri iyulun və
avqustun cırhacırında gəzib-dolaşmaq adama xüsusi zövq
verir.
Səyahət etdiyim ilk kurort şəhəri Kislovodsk – Qafqaz
Mineral Suları ekoloji-kurort regionuna daxildir. Kislovodsk Rusiya Federasiyasının Stavropol diyarına aid olan
şəhərdir. Rusiyanın Soçidən sonra böyüklüyünə görə
ikinci ən böyük kurort şəhəridir. Bu şəhərin adı bütün
dünyada məşhur olan karbonat tərkibli müalicəvi Narzan
suyu ilə bağlıdır və rus dilindən çevrildikdə ”turş su”
mənasını verir.
Böyük Qafqazın şimal dağətəyi zonasında, dəniz
səviyyəsindən 750-1200 metr yüksəklikdə yerləşən bu
məkan Rusiyanın gözəl və populyar kurort şəhərlərindən
biri hesab olunur. Kislovodsk Stavropoldan 234, Minvodı
stansiyasından isə 64 kilometr məsafədə qərar tutub. Bu
şəhər 1803-cü ildə əsası qoyulmuş rus hərbi qalasının
əsasında meydana gəlib. Burada ilk məskunlaşanlar da elə
rus hərbçiləri olub, sonradan onlar ətrafdakı yerli əhali ilə
qaynayıb-qarışıblar.
Kislovodsku əhatə edən dağlar onu külək və
dumandan qoruyub xüsusi bir mikroiqlim yaradır.
Buradakı iqlim günəşli günlərin çoxluğu ilə fərqlənir. Bu
şəhərdə hava həmişə təmiz, şəffaf və qurudur, yaşıllıqlar,
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bağçalar, çiçəkliklər çoxluğu təşkil edir. Kislovodsk
şəhərinin bəzəyi, ən gözəl guşəsi Kurort parkıdır. Burada
görməli yerlərdən biri də Kolonnadadır və bu məkan
şəhərin vizit kartı rolunu oynayır.
Ürək-damar, əsəb və tənəffüs orqanları xəstəliklərinin
müalicəsi üçün yüksək ixtisaslaşmış 40-dək sanatoriyanın
fəaliyyət göstərdiyi, mineral su mənbələri ilə zəngin olan
Kislovodskda narzan suları ilə müalicə almaq möhkəm
sağlamlığa zəmanət deməkdir.
Kislovodsk XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində
bir çox rus aristokratının – musiqiçilərin rəssamların və
yaşadığı yer kimi də tanınır. Nobel mükafatı laureatı
Aleksandr Soljenitsin və sənətçi Nikolay Yaroşenko belə
məşhurlardandır. Deyilənlərə görə, Mixail Lermontovun
“Zəmanəmizin qəhrəmanı” adlı romanındakı hadisələrin
əksəriyyəti məhz burada baş verib.
Bu qiymətli mineral suyun başlanğıc nöqtəsi olan
“Qaynayan quyu” əsası 1848-1958-ci illərdə qoyulmuş
Narzan qalereyasında yerləşir. Burada kurort kitabxanası
və oxu zalı da var. Həmin qalereyada olarkən bələdçimizin bizə nişan verdiyi “Qaynayan quyu”nun ətrafına
yüzlərlə turist cəm olmuşdu. Hamı bu quyuya baxmaq
üçün növbə gözləyirdi. Çox maraqlı, möcüzəli bir quyu
idi. Mineral su öz mənbəyini aldığı yerdə aramsız
fırlanaraq qaynayır, çox çəkmədən ortada iri burulğan
yaranır və quyunun dərinliyi üzə çıxırdı.
Şəhərin ən qədim hissəsi Kislovodsk qalasının adı ilə
bağlıdır. Beştau dağının ətəklərinə, Müqəddəs Georgiyevski qızlar monastrına, insan əllərinin möcüzəsi olan, Qızılgül vadisinin də yerləşdiyi Kislovodsk Parkına, bu şəhərdəki “Hiylə və məhəbbət” qalasına, Müqəddəs Nikolski
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kilsəsinə, Dairəvi dağda yerləşən Ballı şəlalələrə, habelə
Narzan qalereyasına, Puşkin və Lermontovun abidələrinin
ucaldıldığı meydanlara, Kolonnadaya ekskursiyalar hələ
uzun müddət yaddaşımda qalacaq.
⃰ ⃰ ⃰
Təbii gözəlliklərinə görə “kiçik İsveçrə” adlandırılan
Jeleznovodsk şəhəri isə Stavropolsk yüksəkliyinin cənubunda, Böyük Qafqazın dağətəyi hissələrində, Beştau
dəmiryol stansiyası yaxınlığında yerləşir. Pyatiqorskdan
12, Stavropoldan 191 kilometr aralıda, dəniz səviyyəsindən 650 metr hündürlükdə qərar tutan Jeleznovodsk
Qafqaz mineral sularının ən dinamik inkişaf edən kurort
şəhəridir. 2003-cü ildə Jeleznovodska “Rusiyanın kiçik
şəhərləri arasında ən yaxşı şəhər” adı verilib.
Sıx iri çətirli, köklü-köməcli ağacların dövrələdiyi
yaşıllıqlar qoynunda yerləşmiş bu şəhərin tarixi XIX
əsrdən başlayır. 1810-cu ildə tanınmış rus həkimi F.Qaaz
və Kabardin knyazı İsmayıl bəy Atajukov birlikdə
Jelezney dağının yamacında iki mineral su çeşməsini
aşkar etmişlər. Həmin mineral su mənbələri ilə ilk şəfa
ocaqlarının yaranmasının, necə deyərlər, bünövrəsi
qoyulmuşdur. Rus çarı I Aleksandrın əmri ilə sonradan bu
mineral su bulaqlarının ətrafında müalicə müəssisələri
tikilmişdir. 1911-ci ildə isə Jeleznovodsk “Uşaqlar üçün
dağ havalı şəhər” statusu almışdır.
Kurortların əsas müalicə vasitəsi qiymətli mineral
sulardır. Sayı iyirmidən çox olan mineral sulardan təkcə
içmək üçün deyil, həmçinin vanna qəbul etmək,
inqalyasiya prosedurlarından ötrü üçün də istifadə olunur.
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Hazırda bir neçə bulaq fəaliyyət göstərir. Lermontov
çeşməsi, Slavyan, Smirnov, Qərb çeşmələri bu qəbildəndir.
1810-cu ildə F.Qaazın araşdırmaları nəticəsində
tapılan ilk mineral su mənbəyi məhz Lermontov çeşməsidir. Ən qədim çeşmə də elə budur. 1916-cı ildə
M.Y.Lermontovun 150 illiyi qeyd olunanda bu çeşməyə
adı verilib.
Bu şəhərdəki Kurort parkına, türk memarlığının gözəl
nümunələrindən olan Buxara Əmirinin Sarayına, Puşkin
Qalereyasına, Slavyan və Svirnov mineral çeşmələrinə
gəzintilərimiz olduqca cəzbedici, maraqlı idi.
⃰ ⃰ ⃰
Dayanacaq yerim Pyatiqorsk idi. Dəfələrlə səfər
etdiyim, Qafqazın kurort məkanları arasında daha çox
dəyər verdiyim Pyatiqorsk şəhərini “mineral sular muzeyi” də adlandırırlar. Bu ərazidə əllidən çox mineral su
mənbəyi tapılmışdır. Burada iyirmi üç sanatoriya, yeddi
mehmanxana, iki göl və bütün Rusiyada tanınan Cıdır
meydanı var.
Bu ərazilərin bir qismi tarixən Osmanlı türklərinin
ixtiyarında olub. Rusların XVIII əsrdən təşəkkül tapan
dirçəlişi və cənuba doğru işğalçı yürüşləri 250 ildən
çoxdur ki, buraları Rusiya torpağına çevirib. Hər addımda
qaynayan mineral bulaqlar, qiymətli Narzan suları bu
yerlərə minlərlə insanı çəkib gətirir. Tanrının bu əsrarəngiz məkana səxavətlə əta etdiyi bənzərsiz təbiət, saf hava,
möcüzəli sular buraya üz tutan saysız-hesabsız insana şəfa
bəxş edir.
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Pyatiqorsk tamamilə fərqli şəhərdir, bütünlüklə
dağların əhatəsindədir. Sübh tezdən doğan günəşin zərrin
şəfəqləri ağsaçlı, uca Elbrus dağının qarlı zirvəsində bərq
verir. Bu şəhərin havası doğma Bakımızla müqayisədə
ağlasığmaz dərəcədə təmizdir, burada səhər şehinin və
yaşıl otların ətri daim duyulur. Küçələr haysız-küysüz,
ajiotajsız, səkilər tozsuzdur və ümumən bu şəhər yaşıllıqlar içində itib-batır.
Şəhərin bugünkü adı Beştau dağının adından götürülüb, mənası “beş dağ” deməkdir və bu toponimin rus dilinə tərcüməsi ilə meydana çıxıb. Kurort-şəhər kimi XIX
əsrin lik illərindən tanınmağa başlayıb. Pyatiqorskun eyni
vaxtda doqquz min adamı qəbul edə bilən sanatoriyalarında ürək-damar, əzələ, həzm sistemi, böyrək və dəri
xəstəlikləri müalicə olunur. Bundan başqa, ərazidəki Tambukan gölünün palçığı da müalicəvi əhəmiyyət daşıyır.
Şəhərdə əsas nəqliyyat vasitəsi tramvay hesab olunur.
“Çiçəkli” park, Eol arfası köşkü şəhərin görməli yerləri
sırasındadır.
Stavrapol mahalında məşhur kurort şəhəri olan müasir
Pyatiqorsk Kuma çayının qolları üzərində, Maşuk dağının
ətəklərində yerləşir. Belə ki, hündürlüyü 1402 metr olan
Beştau dağ silsiləsi Maşuk, Keçəl dağ, Qızıl Kurqan,
Yutsa və Beştau dağlarından ibarətdir. 1334-cü ildə bu
ərazilərə səfər etmiş məşhur ərəb səyyahı İbn Bəttutə
müasir Pyatiqorskdan bəhs edərkən "Biş daq" ifadəsini
işlətmişdir.
Rusların XVI əsrdə Qafqazla ilk tanışlığında Beş dağ
onların da diqqətini cəlb etmişdir. Hələ 1627-ci ildə tərtib
olunmuş «Бoльшой чертеж» kitabında Beş dağ ərazilərində müalicəvi isti suların olduğu qeyd edilib.
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Pyatiqorskun kurort şəhəri kimi tarixi, lap dəqiq
desək, 1803-cü ildən başlayır. 1773-cü ildə alim
Qoldenştedt “qaynar dağ” adlandırdığı Maşuk dağının
yamaclarındakı müalicəvi isti kükürdlü suları ətraflı tədqiq
etmişdir. 1774-cü ildə Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsinin
şərtlərinə görə, Kabarda ölkəsi (Kabarday) Beş dağ diyarı
ilə birlikdə Rusiyaya verilmişdir.
1793-cü ildə məşhur səyyah Pallas bu yerləri ziyarət
edərkən döyüşlərdə yaralanmış əsgərlərin Beş dağ sularında çimib sağaldıqlarının şahidi olmuşdur. Bu fakt adı çəkilən şəfalı sulardan insanların xeyli əvvəldən bəhrələnməsinin, müvafiq məlumatların yayılmasının, sonralar alimlərin həmin ərazilərdə tədqiqatlar aparmasının sübutudur.
XIX əsrin ilk çağlarından bu yerlərə müalicə və
istirahət üçün Rusiyadan axın-axın adamlar gəlməyə
başlayır. Buraya köçüb yerləşən ruslar da evlər tikib səfalı
diyarda həmişəlik məskunlaşır.
Bu məntəqə ilk vaxtlar sadəcə Qoryaçavodsk
adlandırılmışdı. 1822-ci ildə İtaliyadan dəvət olunan
memalar gözəl və planlı bir kurort şəhərinin inşasına
başlayırlar. 1829-cu ildə bağlanmış Ədirnə sülhündən
sonra baş komandan Patskeviç yeni şəhərin Pyatiqorsk
adlandırılması əmrini verir. 1875-ci ildə Rostov-Vladiqafqaz dəmiryolunun çəkilişi ilə əlaqədar buraya insan
axını daha da güclənir.
Pyatiqorsk çox məşhur kurort şəhərlərindəndir. Rus
ədəbiyyatının və musiqisinin görkəmli nümayəndələri
Puşkin, Bestujev-Marlinski, Tolstoy, Çexov, Qlinka bu
füsunkar yerlərdə dincəlmiş, Tolstoy bu məkanın tarixi ilə
səsləşən “Kazaklar” əsərini məhz bu şəhərdə yazmışdır.
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Bir özəlliyi də var Pyatiqorskun. Burada müxtəlif
millətlərin və dini konfessiyaların (həm xristianlar, həm də
müsəlmanlar) təmsilçiləri keçmiş sovet illərində olduğu
kimi, problemsiz yaşayırlar. Şəhərdə məskunlaşmış ermənilərin sayı elə də az deyil.
Minvodı aeroportundan çıxan kimi turistlərin qarşısını
kəsən erməni əsilli sürücülər olur. Beş taksidən dördünün
sürücüsünün erməni olması sizi heç də təəccübləndirməsin. Bakıdan köçmüş ermənilər də burada yetərincədir. Bir
azərbaycanlı gördülərsə, əl çəkmir, “dərdlərini” dilə gətirirlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsini törədənləri o ki var
pisləyir, ünvanlarına lənətlər, hədyanlar yağdırır, iki xalqın arasına nifaq saldıqları üçün onları qınayırlar. Guya
rəsmi Yerevanın bölgədə yürütdüyü siyasətlə, Ermənistanın siyasi elitasının qızışdırıcı fəaliyyəti ilə razılaşa bilmirlər.
Bütün bunları, bəlkə də, biz azərbaycanlılara xoş
gəlmək üçün söyləyirlər. Bəlkə də, başqa amillər var:
həyatları pozulduğu üçün, yalnız yaxşılıq gördükləri
Bakıdan, buradakı isti ev-eşiklərindən, iş yerlərindən ayrı
düşdüklərinə görə.
Onlar bu gün Azərbaycanın və onun paytaxtının
yüksək sürətlə, dinamik tərzdə inkişaf etməsi, Bakıda
göydələnlərin ucaldılmasını, ölkəmizin mötəbər beynəlxalq tədbirlərə, Avroviziya musiqi yarışmasına ev sahibliyi etməsi barədə xəbərləri izlədiklərini bildirir-lər.
Burada yaşayan ermənilər təkcə taksi sürmürlər. Onlar
müxtəlif müəssisələrdə, ticarət obyektlərində, bərbərxanalarda, banklarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində işləyirlər.
⃰ ⃰ ⃰
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Çoxları Pyatiqorsku Lermontovun şəhəri hesab edir.
Pyatiqorsk mənim üçün də yaradıcılığına və şəxsiyyətinə
rəğbət bəslədiyim görkəmli rus şairi, yazıçısı və dramaturqu Mixail Yuryeviç Lermontovun müəyyən müddət
yaşadığı, gəzib dolaşdığı, bənzərsiz əsərlər yazdığı bir
məkan kimi də maraqlıdır. Kurort şəhərlərinə dair yol
qeydlərimin bu hissəsi məhz Lermontovla bağlıdır.
M.Y. Lermontov 15 oktyabr 1814-cü ildə Moskva şəhərində anadan olub. 1841-ci ildə Pyatiqorskda
dueldə öldürülüb.
Bu dahi şəxsiyyət zabit ailəsində dünyaya gəlmiş,
Moskva Dövlət Universitetində təhsil almışdı. Universitet
illəri, bu ali məktəbdəki ab-hava, intellektual tələbə mühiti
Lermontova ölkədə baş verən siyasi proseslərə və digər
ictimai problemlərə həssaslıqla yanaşmağı və öndə getməyi təlqin etmişdi.
Lermontov 1832-ci ildə universiteti tərk etmiş və
Hərbi Məktəbə yazılmışdı. O, 1834-cü ildə buradan leytenant rütbəsi ilə məzun olmuş və Sankt-Peterburqa gedərək
hərbi kariyerasına başlamışdı.
Gənc şair 1837-ci ildə Puşkinin dueldə öldürülməsindən çox təsirlənmiş və “Şairin ölümü” adlı şeirini
qələmə almışdı. Ancaq o, nə vaxtsa özünün də bu aqibətlə
qarşılaşacağından xəbərsiz idi...
Lermontov həmin şeirində Puşkinin bir duel nəticəsində ölümünü cinayət hadisəsi kimi xarakterizə etmiş və
bu faciədə qaniçən çar üsul-idarəsini, şəxsən çar I Nikolayı günahlandırmışdı. “Müqəddəs şair qanı yuyula bilməz!” misrası ilə bitən şeir həm də dövrün monarxiya
idarə sisteminə və onun qayda-qanunlarına üsyan kimi
səslənirdi.
125

Ömür bitər, yol bitməz



Dönməz əqidəsi yaradıcılığı ilə üst-üstə düşürdü, bu
qələm nümunəsində hər şey rus gerçəkliyinə bağlı idi,
sağlam tənqid və kəskin sarkazma söykənirdi. Puşkinin
öldürülməsinə sərt reaksiyasına görə mürtəce çar rejimi,
necə deyərlər, onun əlindən zəncir çeynəyirdi. Çar höküməti “Puşkinə atılmış güllə səsinə oyanan” (V.Belinski)
Lermontovun bu tənqidi şeirindən qəzəblənmiş və onu
paytaxtdan Qafqazdakı bir hərbi bölüyə – dağlı xalqlarla
döyüşən Tenginsk piyada alayına sürgün etmişdi. Yaxşı
ki, gənc şairi uzaq Sibirə – gedər-gəlməzə sürgün etməmişdilər.
1838-ci ildə cəzası bitdikdən sonra Lermontov SanktPeterburqa geri dönmüş və çox qısa müddətdə dövrün
parlaq ədəbiyyatçıları sırasına qatılmışdı. Ədəbi mühütdə
şeirləri çox bəyənilən Lermontova dahi Puşkinin davamçısı kimi baxmağa başlamışdılar. Bu o illər idi ki, şairin
“Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanı böyük əks-səda doğurmuşdu.
Lermontov 1840-cı ilin əvvəllərində Sankt-Peterburqda Fransa səfirinin oğlu ilə duelə çıxmışdı. Bu hadisə
azadlıq carçısı gənc şairin Sankt-Peterburqdan uzaqlaşdırılması üçün bir bəhanə oldu. Çar hökuməti onu yenidən
Qafqaza sürgün etdi.
1841-ci ilin fevral ayında icazəli olaraq Sankt-Peterburqa dönən Lermontov yaradıcılığı ilə bağlı çox böyük
coşqunluq içində idi. O, şövqlə yeni bir jurnal nəşr etmək
istəyirdi. Ancaq təəssüf ki, bir müddət sonra ona vəzifə
başına qayıtmaq üçün qəti əmr gəlir.
Lermontov səfər müddətində xəstələnir və Pyatiqorsk
şəhərində bir müddət müalicə almaq, istirahət etmək məcburiyyətində qalır. O, 1841-ci il oktyabrın 27-də çar tərəf126
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darı olan, Lermontovun yaradıcılığına, şəxsiyyətinə, şəxsi
keyfiyyətlərinə qısqanclıla yanaşan bir zabitlə – N. Martınovla duelə çıxır. Təəssüf ki, dueldə güllələnib sinəsindən ağır yara alaraq həyatını itirir. O zamankı rus cəmiyyətində ”artıq” göründüyü üçün Lermontovun da eynilə
Puşkin kimi gənc yaşlarında bir duel nəticəsində həyatını
itirməsi onu sevən, əsərlərini dəyərləndirən insanların
dərin kədərinə səbəb olur.
Çox qısa ömür sürməsinə baxmayaraq, Lermontovun
poeziyası, nəsri və dramaturji nümunələri rus ədəbiyyatının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onun
yaradıcılığının və ədəbi irsinin ən gözəl məziyyətlərini
özündən sonra gələn bir sıra rus yazıçı və şairlərinin
əsərlərində görmək mümkündür.
Anasını erkən itirmiş, hələ ilk yeniyetməlik çağlarında
nənəsi ilə Qafqaza üz tutan, sonralar iki dəfə burada
sürgün həyatı yaşayan gənc Lermontov bu gözəl guşələrə
ilham mənbəyi kimi baxırdı. O, öz sələfləri BestujevMarlinski və Puşkinin Qafqazla bağlı qələm nümunələrini
maraqla oxuyurdu. Qafqaz onun üçün ”geniş azadlığın
əzəl məskəni” idi. Gənc Lermontovun Qafqazın gözəlliklərini tərənnüm edən, həmçinin dərdlərini söyləyən şeirləri
dildə-ağızda dolaşırdı:
Sən də bədbəxtliyə olursan düçar,
Vuruşlar al qana qərq edir səni!..
Yox, Çərkəz, qayıtmaz ötən illərin,
Gözləmə, gör yurdun nə deyir indi...
Azadlıq məskəni doğma ellərin
Azadlıq uğrunda can verir indi.
("Qafqaz")
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M.Y.Lermontov dekabristlərdən sonrakı rus dvoryan
gəncliyinin nümayəndəsi idi və əsərlərində öz nəslinin
problemlərini qabardır, bütün çılpaqlığı ilə vurğulayırdı.
Hətta bəzən rus ordusunu təmsil edən zabit olduğunu belə
unudurdu:
Əlvida, əlvida, ey kirli Rusiya,..
Qafqaz dağlarını aşıb, bəlkə mən
Jandarm-paşalardan olaram nihan.
Görkəmli rus tənqidçisi V.Belinski Lermontovun
yaradıcılığını, əsərlərinin məziyyətlərini təhlil edərkən
onun realist olmaqla yanaşı, eyni zamanda romantizmin
xüsusiyyətlərindən bəhrələndiyini söyləmişdi. N.Çernışevski isə sonrakı dövrdə rus ədəbiyyatının əsasını təşkil edən
psixoloji istiqamətin elə Lermontov nəsrindən təşəkkül
tapdığını qeyd etmişdi.
⃰ ⃰ ⃰
Böyük ədib Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti
qarşısında xidmətləri olan şair və yazıçılardandır. Məhz
onun sayəsində məşhur məhəbbət dastanımız – “Aşıq
Qərib” geniş rusdilli oxucu auditoriyası üçün əlçatan
olmuş, ədəbi tədqiqatlara cəlb edilmişdi. Şair geniş tariximədəni areala malik dilimizi fransız dili ilə müqayisə
edərək, söz və ifadələrimizi, zərb-məsəllərimizi bir sıra
əsərlərində ustalıqla işlətmiş, yaradıcılığında ədəbi
nümunələrimizdən bəhrələnmişdir.
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Böyük rus şairinin zəngin yaradıcılığında Azərbaycan
mövzusunun da önəmli yer tutması barədə ədəbiyyatşünas
alimlərin tədqiqatlarında dəyərli mülahizələrə rast gəlirik.
”Mtsıri” və ”Demon” poemalarında, ”Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanında Azərbaycanla bağlı fikirlər, habelə
”Fatalist” povestində ”Aşıq Qərib” dastanı motivlərinə
Lermontovun geniş yer verməsi bunu bir daha sübut edir.
Vaxtilə Azərbaycan ədəbiyyatçılarının da yaxşı tanıdığı bu məşhur rus ədibi həm də Şərq mövzusuna
müraciəti ilə bu yurdun oxucusunu maraqlandırırdı. Onun
yaradıcılığı, demək olar ki, bütünlüklə Qafqaza bağlı idi.
O, dağlı xalqların həyatını, onların zəngin, bəzən ipə-sapa
yatmayan xarakterini, adət-ənənələrini çoxsaylı əsərlərində təsvir etmişdi. İnsan və cəmiyyət problemi Lermontovun yaradıcılığında qırmızı xətlə keçirdi.
”Qafqaz əsiri”, ”Çərkəzlər”, ”İsmayıl bəy”, ”Hacı
Abrek”, ”Mtsıri” və digər Qafqaz poemalarında şair yerli
xalqların milli adət-ənənələrini, fərqli xüsusiyyətlərini,
özünəməxsus həyat tərzini əlvan poetik boyalarla əks
etdirmiş, belə cəsur, qürurlu insanların mürtəce rejimlərə
zor gücünə tabe olacağına inanmadığını var səsi ilə bəyan
etmişdi.
Lermontovşünasların təbirincə desək, rus şairinin
Azərbaycan dili müəllimi böyük mütəfəkkir, klassik
dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundov olmuşdur. Böyük ədib Lermontovun ”Şairin ölümü” əsərini
”Puşkinin ölümünə Şərq poeması” adı altında dilimizə
məharətlə çevirmişdir:
Torpağına saçmağa iki gül ətri,
Qopar Bağçasaraydan bir incə rüzgar.
Tutulub bu xəbərdən ağsaçlı Qafqaz
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Səbuhunun şeiriylə yasını saxlar.
”Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanı isə hələ 1908-ci
ildə rus ədəbiyyatının gözəl bilicisi Abdulla Şaiq tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilmişdir.
⃰ ⃰ ⃰
Pyatiqorsk şəhərində Lermontovun adı ilə bağlı olan
yerlər bir deyil, iki deyil. Bu yerlər daim turistlərin
diqqətini cəlb edir. Böyük rus şairinin yaşadığı ev də bu
qəbildəndir. Tanışlıq zamanı söylədilər ki, zadəgan əsilli
kapitan Vasili Çilayevə məxsus olan bu evdə Lermontov
ömrünün sonuncu iki ayını – 1841-ci ilin 14 may-15 iyul
tarixlərini yaşamışdır. O, bu evdə son şeirlərini yazmış,
nənəsinə ünvanlanmış və ədəbi ictimaiyyətə yaxşı məlum
olan son məktubunu buradan göndərmişdir. Dueldə
öldürüldükdən sonra şairin qanlı cəsədi bu evə gətirilmiş
və buradan son mənzilə yola salınmışdır. Bu məşhur ev
haqqında ilk xatirələrə rus mətbuatında 1859-cu ildən
təsadüf edilir. 1884-cü ildə isə görkəmli rus dramaturqu
A.N.Ostrovskinin təşəbbüsü ilə bu evin fasadına ”Böyük
rus şairi M.Y. Lermontov bu evdə yaşamışdır” sözləri
yazılmış xatirə lövhəsi vurulub. 1912-ci ildə isə həmin
evdə şairin ev-muzeyi yaradılmışdır.
Emanuyelevski parkı Bernardatsi qardaşları tərəfindən
salınarkən burada iki romantik mağara qurulmuşdur.
Böyük mağara orada təbiətən mövcud olan kiçik zağanın
bir qədər dərinləşdirilməsi hesabına yaradılmışdı və ilk
öncə, Kalupso adlanırdı. 1860-cı illərdə şəhər sakinləri bu
romantik məkana Lermontov mağarası adını vermişdi.
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Çünki gənc şair buraya tez-tez üz tutur, dostları ilə
ünsiyyətdə olmağı, ətrafdakı möcüzəli bulaqları müşahidə
etməyi xoşlayırdı.
Kiçik mağara isə Qaynar dağın şimal ətəklərində
qurulmuşdu. Belə bir mülahizə söyləyirlər ki, Lermontovun ”Zəmanəmizin qəhrəmanı” əsərinin əsas obrazları
olan Peçorin və Vera məhz bu mağarada görüşmüşlər.
”Çiçəkli” Parkda yerləşən mağaralardan biri qədim
Roma əsatirlərində ovçuluğu himayə edən İlahə Diananın
adı ilə bağlıdır. Həmin əsatirlərə görə Diana isti yay
günlərində ov edənlərin sərin, kölgəli mağaralarda dincəlməsinə üstünlük verirdi. Lermontovun bu mağarada
dəfələrlə olduğu, hətta faciəli ölümündən bir həftə əvvəl
dostları ilə birlikdə gül-çiçəklə bəzədilmiş mağaranın
qarşısında bal təşkil etdiyi nəql olunur.
1974-cü ildə Diana mağarası əsaslı bərpa olunmuş,
mağaranın sütunlarından birinə Lermontovun bu məkanı
ziyarət etməsi ilə bağlı xatirə lövhəsi vurulmuşdur.
Böyük ədibin Pyatiqorskda ən çox sevdiyi istirahət
yerlərindən biri Eol arfası köşkü olmuşdur. 1830-ci ildə
Maşuk dağının ən yüksək nöqtələrindən birində pavilyonköşk ucaldılmış və burada Avropada geniş yayılmış
orijinal musiqi aləti – Eol arfası yerləşdirilmişdir. Bu arfa
elə quraşdırılmışdı ki, küləyin istiqamətinə uyğun olaraq
fırlanır və hava axınları bu musiqi alətinin səslənməsini
şərtləndirirdi. 1972-ci ildə həmin köşkün günbəzində
küləyin idarə etdiyi qeyri-adi mexaniki musiqi qurğusu
yerləşdirilmiş və bu, iyirmi il fasiləsiz işləmişdir. Sonralar
isə burada küləkdən asılı olmayan səs qurğusu
quraşdırılmışdır. Eol arfası köşkündən Elbrus dağına və
Pyatiqorsk şəhərinə bənzərsiz mənzərələr açılır.
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Pyatiqorsk kurortunun yüz illiyinin tamam olduğu
1903-cü ildə burada nəhəng Qartal abidəsi ucaldılmışdır.
Nəinki bu şəhərin, həmçinin Qafqaz Mineral Suları
regionunun əsas rəmzinə çevrilmiş bu kompozisiyada
təsvir edilən qartalın ilan üzərindəki qələbəsi şəfalı mineral suların təhlükəli xəstəlikləri zərərsizləşdirməsinin
simvoludur.
Proval gölü Maşuk dağının cənub ətəyində 41 metr
hündürlüyü olan, konusşəkilli qıfı xatırladan karst
mağaradır. Karst mağaraları əsasən süxurların su ilə
yuyulmasından əmələ gəlir. Ona görə də belə mağaralara
yalnız əhəngdaşı, mərmər, dolomit, təbaşir, eləcə də
gips və xörək duzu kimi əridilə bilən süxurların olduğu
yerlərdə rast gəlinir.
Bu mağaranın dibində dərinliyi on bir metr olan, mavi
rəngli mineral sular gölü yerləşir. Gölün suyunun hərarəti
42 dərəcə selsiyədəkdir. Gölə mavi rəng verən onun
tərkibinin hidrogen-sulfid və xüsusi bakteriyalarla zəngin
olmasıdır. Bu gölün ilk tədqiqatçısı Peter Simon Pallas
mağarada araşdırmalar aparmış, suyun dərinliyini ölçmüş,
burada dar axınlarla birləşən iki gölün mövcud olduğunu
müəyyənləşdirmişdir. Knyaz Qolitsn tərəfindən 1837-ci
ildə mağaranın üzərindən körpü çəkilmişdir. Həmin
körpüdən xüsusi səbətlərlə turistləri mağaraya endirmək
mümkün olmuşdur.
Yalnız 1857-ci ildə F.Batalinin rəhbərlik etdiyi tədqiqat ekspedisiyası Proval gölünün dibində araşdırmalar
apararaq suyun hərarətini və tərkibini bir daha
dəqiqləşdirmişdir. 1858-ci ildə tunel qazılması gölün
əlçatan olmasını qat-qat asanlaşdırmış, ziyarətçilərin sayı
dəfələrlə artmış, bu suların müalicə məqsədi ilə işlədilmə132
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sinə başlanılmışdır. 1866-cı ildə Provalın girişi önündəki
meydança daş divarla əhatə edilmişdir. Tunelin təntənəli
açılışından sonra Proval mağarasının divarlarından birinə
müqəddəs Məryəmin ikonası vurulmuşdur. Bu möcüzəli
mağara və göl Lermontovun da tez-tez ziyarət etdiyi
məkanlardan idi.
Böyük rus şairinin duelə çıxdığı yerin abidəsinin
1915-ci ilin oktyabrında Pyatiqorskda memar B.Mikeşinin
layihəsi üzrə açılış mərasimi olmuşdur. Birinci Dünya
Müharibəsi getdiyindən təntənəli mərasim düzənlənməmişdi.
Hələ 1881-ci ildə yaradılmış xüsusi komissiya şairin
duel yerinin dəqiqləşdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü qərarına gəlmişdi. Lermontovun Maşuk dağının şimal-cənub
ətəklərində, şairin muzey-qoruğunun mühafizə edildiyi
ərazidə həlak olduğu hesab edilir. Əvvəlcə həmin yerdə
”M.Y.Lermontov – 15 iyul 1841-ci il” sözləri və dahi
şairin xatirəsinə həsr edilmiş şeirlərdən misralar yazılmış
daş lövhə vurulmuşdu. 1907-ci ildə isə bu lövhənin
yanında şairin kiçik postament üzərində büstü qoyulmuşdu.
Bu gün həmin abidə Kislovodsk qum daşından düzəldilmiş hündür obeliskdən və bu obeliskin mühafizəsi üçün
çəkilmiş və dörd küncündə qalın dəmir zəncirlərlə birləşdirilmiş qrif fiqurların quraşdırıldığı beton barılardan
ibarətdir. Mineral sular diyarına axışan insanlar dahi rus
şairinin xatirəsini anmaq üçün bu abidəni həvəslə ziyarət
edirlər.
Yol kitabımın bu sonuncu yazısını Qafqazın təbii
gözəlliklərinə məhəbbət duyğusu ilə qələmə aldım.
Lermontovun misraları ilə desək:
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...Bir səs nə zamandı getmir başımdan
Uca qayalara bağlıyam qəlbən,
Sevirəm Qafqazı mən!
iyul - avqust 2014-cü il
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İRAN: NƏLƏR GÖRDÜK, NƏLƏR EŞİTDİK
İllər uzunu xalqları bir-birindən tikanlı məftillərlə,
zəhmli dəmir qapılarla ayıran uzaq sərhədlər bu gün yaxın
olur, insan hənirtisinə həsrət körpülər adamları bir-birinə
qovuşdurur. Qonşu İrana – uzun müddət ərzində sıx ünsiyyət saxlaya bilmədiyimiz, bizim üçün bağlı qapıya
çevrilmiş bir ölkəyə dərin maraq və heyrətlə ayaq
basırdıq.
Bizi Azərbaycan qadınları nümayəndə heyətini dost
ölkəyə İran İslam Respublikası Zənənlər Cəmiyyətinin
sədri Zəhra xanım Müstəfəvi dəvət etmişdi. Azərbaycan
qadınlarının bu xoşməramlı səfəri xalqlarımız arasında
əlaqələrin, mehriban qonşuluq münasibətilərinin daha da
möhkəmlənməsi yolunda mühüm addım idi.
Yolumuz Tehranadır...
Astara gömrükxanasından keçib qonşu dövlətlə
sərhədə çatdıq. Astaraçay üzərindəki körpüdə nümayəndə
heyətimizi İran qadınları intizarla gözləyirdilər. Azərbaycanlı və iranlı qadınlar, analar uzun illərin həsrətliləri kimi
görüşür, bir-birlərini bağrına basır, sevinc və həyəcan dolu
göz yaşı axıdırdılar.
Nümayəndə heyətimizin rəhbəri, Azərbaycan Zənənlər Şurasının sədri, professor Zemfira Verdiyeva Bakıdan
əzizləyə-əzizləyə apardığımız bir dəstə tər çiçəyi sərhəd
körpüsünün üstünə səpdi. O dedi ki, bu gülləri qonşu
ölkəyə gəlmək arzusunda olan, lakin hələlik istəyinə
qovuşa bilməyən azərbaycanlı analar göndəriblər.
İran Astarasında bizim üçün ayrılmış xüsusi avtobusla
Tehran şəhərinə yola düşdük. Bizi İran Zənənlər Cəmiy135
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yətinin fəal üzvləri Mehrazma Qorci, Zərrin Əmmanvənd,
Nigar Kərimli, Azər Eyvaznicat, Vida Mani və digər
xanımlar müşayiət edirdilər.
Avtobusumuz sürət götürdükcə Cənubi Azərbaycanın
zəlzələdən zərər çəkmiş Gilan və Zəncan əyalətləri arxada
qalırdı. Qədim Azərbaycan torpaqlarında baş vermiş
dəhşətli təbii fəlakətin dağıntılarını görəndə təəssüflənməyə bilmirsən. Nə qədər kənd xaraba qalmış, neçə-neçə
tikili yerlə yeksan olmuşdu.
Gilan əyalətinin mərkəzi Rəşt şəhərində iki milyon
əhali yaşayır. Rəştlilər təbii fəlakətin nəticələrini aradan
qaldırmaq üçün gecə-gündüz çalışırdılar. Yol boyu Məncil
və Rüdbar şəhərlərində də xeyli dağıntıların şahidi olduq.
Həmin şəhərlər nəhəng tikinti meydançasını xatırladırdı.
Xanım Qorci İran hökumətinin dağılmış şəhər və
kəndlərin bərpasına dair hazırladığı proqram barədə bizə
məlumat verdi və Azərbaycan xalqının qonşusuna üz
vermiş bu dərdə dərhal şərik çıxmasını minnətdarlıqla
xatırladı.
Həqiqətən də, zəlzələ baş verəndə Azərbaycan
Respublikası İrana birincilər sırasında yardım əlini
uzatmış, müvafiq hesab açmışdı. Bu hesaba köçürülən
vəsaitlə Gilan və Zəncan əyalətlərinin hərəsində artıq iki
məktəb və bir xəstəxana tikilməkdə idi.
Şose yolundan xeyli aralıda nəhəng qəbiristanlıq
görünürdü. Təbii fəlakətin qurbanları qara bayraqlar
dalğalanan bu məzarlıqda dəfn edilmişdi. Məlum olduğu
kimi, 1990-cı il iyunun 11-də baş vermiş zəlzələ nəticəsində bu əyalətlərdə təqribən 50 min adam həlak olmuşdu.
Yol boyu qarşımızda Elbrus dağının əzəmətli mənzərəsi canlanırdı. Sanki bizə xoş, ilıq bir ovqat bağışlamış136
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dılar. Elə bil doğma Kəpəzimizlə üz-üzə gəlmişdik. Əsrarəngiz gözəlliyi ilə adamı heyran edən Elbrus dağı da
vüqarlı Kəpəz kimi yamyaşıl xalıya bürünmüşdü. Sanki
təbiətin bu dilbər guşəsində təkcə göllərin tacı, zümrüd
gözlü Göygöl çatışmırdı.
Aram-aram axan Sefidrud çayı üzərində iri bənd
tikilmiş, bu isə nəhəng su anbarı yaratmağa imkan
vermişdi.
Yaşıllıqları ilə göz oxşayan Qəzvin və Kərəc şəhərləri
də arxada qaldı. Saf havası ilə seçilən Kərəc iranlıların
istirahət yeridir. Onlar qızmar yay aylarında üzücü istidən
can qurtarmaq üçün bütün İranda məşhur olan Kərəc
bağlarına köçürlər.
Budur, bu da ölkənin paytaxtı Tehran. Yazıçı və
şairlərin əsərlərində məhəbbətlə tərənnüm edilən qədim və
müasir şəhər. Bələdçimiz, İran İslam Respublikası Xarici
İşlər Nazirliyinin əməkdaşı ağayi Məcid Xeyri ölkənin
paytaxtı barədə suallarımıza ətraflı məlumat verməyə
çalışırdı.
Təqribən 10 milyon əhalisi olan Tehranda görməli
yerlər çoxdur. Azadlıq meydanında əzəmətli bir xatirə
kompleksi ilə tanış olduq. “Şahyad” adlanan bu abidəni
Məhəmmədrza şah Pəhləvi İran şahlıq sülaləsinin 2500
illiyi münasibətilə tikdirib.
Tehran ölkənin döyünən ürəyi, inkişaf etmiş sənaye,
elm və mədəniyyət mərkəzidir. Bu gözəl şəhərdə bizi
gözlədiyimizdən artıq qonaqpərvərliklə qarşıladılar.
Nümayəndə heyətimizi Tehranın “Hofeyzə” otelində
yerləşdirdilər.
Tehrana çatanda burada ənənəvi Beynəlxalq ticarət
yarmarkası açılmışdı. Bizə həmin yarmarka ilə tanış
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olmaq imkanı yaratdılar. İranda belə tədbirləri istər ölkə
iqtisadiyyatının inkişafı üçün, istərsə də dünya dövlətləri
ilə işgüzar əlaqələr yaratmaq baxımından yüksək qiymətləndirirlər.
Qırx yeddi ölkənin iştirak etdiyi yarmarkada sovet
ekspozisiyasına da geniş yer verilmişdi, ilk dəfə olaraq,
Rusiya və Türkmənistan ilə yanaşı, Azərbaycanın istehsal
birliklərinin məhsulları da nümayiş etdirilirdi.
Heç şübhəsiz ki, İrana ayaq basan hər kəsin diqqətini,
ilk növbədə, belə bir cəhət cəlb edir: burada bütün
qadınlar çadralıdır. Həm də ilk baxışda düşünürsən ki,
çadra gerilik, mövhumat, fanatizm əlamətidir.
Bəs, əslində necə?
Tehranın əl-Zəhra danişgahında (universitetində)
keçirilən görüş zamanı bu suala qismən cavab tapdıq. İran
İslam İnqilabından sonra bu ali təhsil ocağında 22 ixtisas
üzrə beş min tələbənin təhsil aldığını öyrəndik.
Danişgahda çalışan 400 ustaddan (müəllim) altmış nəfəri
qadındır.
Bu universitetdə yalnız qızların təhsil aldığını
söylədilər. Danişgah rektorunun təhsil məsələləri üzrə
müavini, xanım Əhmədzadə bildirdi ki, bu təhsil ocağında
çalışan qadınların əksəriyyəti elmlər namizədi (İranda bu
elmi dərəcəni alanlara doktor deyirlər) və ya professordur.
Ədəbiyyat, bədən tərbiyəsi və elmlər fakültələrinin rəhbərləri də qadınlardır.
Danişgahın bütün fakültələrində “İslam maarifi” və
“İlahiyyat” fənləri keçilir. Bu ali təhsil ocağında ailəli
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tələbələrin övladları üçün uşaq bağçası və ibtidai məktəb
(dəbistan) fəaliyyət göstərir.
Nümayəndə heyətimizin tərkibində ali məktəb müəllimləri çox olduğundan görüş maraqlı keçdi. Azərbaycan
Xarici Dillər Pedaqoji İnstitutunu təmsil edən alim
qadınlar Mehparə Qayıbova, Dilarə İsmayılova və Xalidə
Mütəllibova, Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının
dosentləri Zeynəb Rzayeva, Firəngiz Mürsəlova, Gülcamal Bədirbəyli, Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşı
Elvira Yusubova iranlı həmkərları ilə təcrübə mübadiləsi
etdilər, ölkədə təhsil sisteminin vəziyyətinə dair suallarına
cavab aldılar.
Xanım Əhmədzadə bildirdi ki, xaricdə təhsil alan İran
gənclərinin böyük bir hissəsi şah dövründə doğma ölkəsinə qayıtmaq imkanından məhrum edilmişdi. Çünki şah
onların İmam Xomeyninin ideyalarına rəğbətindən
ehtiyatlanırdı. Şahlıq üsul-idarəsi devrildikdən, inqilabın
qələbəsindən sonra isə onlar İrana qayıdıb, öz intellektləri
ilə ölkəyə xidmət edirlər.
Ayətullah Xomeyninin qızı, İran Zənənlər Cəmiyyətinin sədri Zəhra xanım Müstəfəvi ilə ilk görüş və sonrakı
ünsiyyət qəlbimizdə dərin iz buraxdı. Əvvəldə dediyim
kimi, biz qonşu ölkəyə Zəhra xanımın dəvəti ilə getmişdik.
Bu zərif, xoşsima xanımı tanımazdan əvvəl o, mənə
dindar qadın təsiri bağışlamışdı. Onunla sonrakı ünsiyyətimizdə təsəvvürüm tamam dəyişdi. İmamın qızı Tehran
Universitetində dərs deyir, fəlsəfə elmləri doktoru, professordur, poliqlotdur. Gözəl nitqi, iti mühakiməsi var.
Məntiqli danışığı ilə auditoriyanı ilk andaca ələ ala bilir.
Onun başçılıq etdiyi qadınlar cəmiyyəti ölkənin ictimai139
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siyasi həyatında müəyyən nüfuza malikdir. İranın ən ziyalı
qadınları bu təşkilatın fəal üzvləridir.
Dövlət xadimi olan qadınlarla görüşümüzdə xanım
Müstəfəvi onları bizə təqdim etdi. Xanım Behruzi, Dəvbaq, Dəst-qeyb, Rəcayi, Məknun (burada hörmət əlaməti
olaraq qadınları da, kişiləri də familiyası ilə çağırırlar) və
başqaları İran qadınlarını ölkə parlamentində təmsil edirlər.
İnqilabdan sonra neçə-neçə qadın nazirliklərdə, dövlət
müəssisələrində rəhbər vəzifələrə irəli çəkilib. Xanım
Əmiri Kültür nazirinin müavinidir, beş il ABŞ-da təhsil
alıb, əvvəllər Xarici İşlər Nazirliyində işləyib.
Xanım Efet Şəhirtaş ölkənin Təhsil Nazirliyində idarə
rəisidir. Əvvəlcə Tehran universitetində oxuyub, sonra isə
təhsilini Londonda davam etdirib. Doğma fars dili ilə
yanaşı, ingilis və fransız dillərində də gözəl danışır.
İran torpağına getməzdən əvvəl qadını çadra örtməyə
sövq edən bu quruluş, dövlət rejimi barədə nəsə başqa cür
düşünürdüm. Axı, bu islam respublikası barədə yayılan
qəzet-jurnal məqalələrində iranlı qadınların çadra əsarəti
altında əzilməsi, məhrumiyyətlərə düçar olması faktlarına
gen-bol yer verilir.
Yaxşı deyiblər ki, yüz dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə
görmək yaxşıdır. İranın həyat tərzi ilə 12 günlük tanışlıq
bu qədim Şərq ölkəsi barədə məlumatımızı xeyli dəqiqləşdirdi.
İran qadını ölkə həyatının bütün sahələrində kişilərlə
çiyin-çiyinə çalışır. Doğrudur, islam qanunları qadının
hicabı gözləməsini (saç, boyun-boğaz görünməməklə çadra, məğnə və ya yaylıq bağlamağı) əsas götürür. Dövlət
qanununa görə hicabı gözləməyənlər cəzalandırılır.
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Bu, məsələnin, necə deyərlər, zahiri tərəfidir. Ölkənin
qadın əhalisinin inkişafına gəlincə isə demək lazımdır ki,
bu irəliləyiş daha çox duyulmaqdadır. Bunu İran torpağında görüşdüyümüz alim qadın da, mədəniyyət xadimi
də, adi xanədər (evdar) xanım da təsdiq edirdi.
Ölkənin xalq təsərrüfatının elə bir sahəsi yoxdur ki,
orada qadınlar çalışmasın. Tehrandakı nəhəng kompyuter
mərkəzində gördüklərimiz fikrimə yaxşı misaldır. Bu
mərkəzdə iki mindən artıq mühəndis, informatika mütəxəssisi, proqramçı çalışır, əməkdaşların təxminən yarısı
qadınlardan ibarətdir.
Kompyuter mərkəzinə azərbaycanlı xanım Müəzzəm
Məxsudi rəhbərlik edir. O, Şiraz Danişgahının kompyuter
fakültəsini bitirib, mühəndisdir. Nümayəndə heyətimizin
üzvü, Bakıdakı Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun
əməkdaşı Sevda Məmmədova ilə həmkarının söhbəti yaxşı
tutdu.
Almaniya, Tayvan və Sinqapurdan gətirilmiş ən yeni
hesablayıcı elektron maşınlarla, mikroprosessorlarla təchiz
olunmuş bu müasir mərkəzin əməkdaşları kompyuterləri
fars dilinə keçirmişlər. Proqramların müəyyən hissəsi isə
müxtəlif Avropa dillərində hazırlanır.
İran İslam İnqilabı ölkənin gənc qüvvələrinin,
həmçinin qadınların inkişafına da laqeyd qalmayıb.
Onların ali təhsil alması, yaxşı mütəxəssis kimi yetişməsi
üçün, sözün əsl mənasında, gözəl şərait yaradılıb. Ölkənin
paytaxtındakı Böyük Tehran Danişgahı, Əllamə Təbatəbayi adına, Şəhid Behişti adına universitetlər, Elm-Sənət
Danişgahı, Politexnik universiteti... tanınmış ali təhsil
ocaqlarıdır.
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Təkcə Azad Tehran universitetində təhsil pulludur.
Şiraz, Kirmanşah, Əxvaz, Abadan şəhərlərində böyük tibb
universitetləri var. Ümumiyyətlə, İranda fəaliyyət göstərən
ali tibb məktəblərindən dördü Tehrandadır.
İranın ali məktəblərinə qəbul qaydaları da xeyli
fərqlidir. Əvvəla, onu deyim ki, ölkədə orta təhsil on iki il
nəzərdə tutulub. Dəbiristanı başa vuran hər bir məzun
danişgahlara (hətta eyni ildə bir neçə ali məktəbə) qəbul
olunmaq üçün qüvvəsini sınaya bilər.
İmtahanlar mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılır. Hər
kəs öz şəhərində imtahan verir. İki turdan ibarət olan
sınaqların nəticələri mərkəzə bildirilir, 95 baldan yuxarı
toplayanlar danişgah tələbəsi hesab edilir.
İmtahanların nəticələri mərkəzi qəzetlərdə dərc edilir,
daxil olanların siyahıları verilir. Ən yüksək bal toplayanlar
paytaxtın, yaxud böyük şəhərlərin ali məktəblərində, yerdə
qalanlar isə əyalət danişgahlarında təhsil almaq hüququ
qazanır. Məsələn, tehranlı gənc Abadanda, Rizayədə,
Yəzddə və ya əksinə təhsil ala bilər.
Qəbul qaydaları çox çətindir və onlara o qədər ciddi
əməl olunur ki, bir iranlı qadının dediyi kimi, övladı
imtahan verən ananın həyəcandan saçı ağarır. Sınaqlar
zamanı heç bir güzəştə, tərəfkirliyə yol verilmir. Hətta ən
adlı-sanlı universitet alimi belə övladının imtahanlarda
müvəffəqiyyət qazanıb, hansı ali məktəbə qəbul olunacağını əvvəlcədən bilmir.
Danişgahlara qəbul dövründə yalnız bilik əsas meyar
götürüldüyündən heç bir əliəyriliyə, rüşvətxorluğa, digər
neqativ hallara yer qalmır. Sonradan təhsil illərində
tələbəyə olan tələbkarlıq da elə qəbul dövründəki münasibətin eynidir.
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Şimran dağlarının əhatə etdiyi Tehran şəhəri füsunkarlığı, yaşıllığı, təmizliyi ilə seçilir. Paytaxtın ən böyük
xiyabanları boyunca sıralanan qollu-budaqlı çinar ağacları
şəhərə xüsusi yaraşıq verir.
Tehran həm də fəvvarələr şəhəridir. Bir-birinə bənzəməyən fəvvarələr bayramdan-bayrama yox, ən adi günlərdə belə işləyir, göz oxşayır.
Gur reklamlı Tehranın gecələri də, gündüzləri qədər
gözəldir. Şəhərin küçələrində əsasən xarici ölkələrdə
istehsal olunan minik avtomobilləri şütüyür. Çadraya
bürünüb avtomobilin sükanı arxasında əyləşmiş qadın
sürücülərə rast gəlmək adi haldır.
Behişti-Zəhra müqəddəs yerdir
İran İslam İnqilabının rəhbəri İmam Xomeyninin
məqbərəsi Tehrandan təqribən 30 kilometr aralıda,
Behişti-Zəhra deyilən yerdə qərar tutub. Bu möhtəşəm
abidə üç hissədən ibarətdir. Abidənin günbəz və
minarələri qızılla işlənib. Günbəzlər gündüz günəş şüaları,
gecələr isə saysız-hesabız neon lampalarının işığı altında
bərq vurur.
Ziyarətə cümə axşamı gəlmişdik, odur ki, məsciddə
tünlük idi. Bu müqəddəs guşəyə pənah gətirənlər iri
xalıların üstündə namaz qılır, dua oxuyur, uca Yaradandan
ürəklərinin mətləbini, diləyini istəyirdilər.
Ayətullah Xomeyninin oğlu Hacı Əhmədağa nümayəndə heyətimizi qəbul etdi. O, son vaxtlar ölkələrimiz
arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına, get-gəlin artmasına diqqət yetirdi, mehriban qonşuluq əlaqələrinin daha
da möhkəmlənməsini arzuladığını söylədi.
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Vaxtilə İmam Xomeyninin yaşadığı ev Tehranın
yuxarı dağlıq məhəlləsində, yaşıllıqlar içərisində yerləşir.
Bu sadə, ikiotaqlı mənzil İmamın ev-muzeyinə çevrilib.
Bizə bələdçilik edən fəlsəfə elmlər doktoru, professor
Tuba xanım Kirmani məlumat verib dedi:
− İmam həzrətləri sadə yaşamağı hər şeydən üstün
tuturdu. O deyərdi: sağlığında sadə yaşa, amma xalq üçün
yaşa. “Dünyanı dəyişəndən sonra qəbrini qızıla tutarlar”.
Doğrudan da, gözəl deyilib. Xalqı, vətəni üçün yaşayanlar ölməzlik qazanır, unudulmur.
Tehranın ən böyük “Keyhan” nəşriyyatında və paytaxt
televiziyasındakı görüşlər də maraqlı keçdi. Hər tədbir,
hər görüş yeni-yeni adamlarla tanışlıq, ünsiyyət demək idi.
Qrupumuzdakı incəsənət xadimləri – müğənni İlhamə
xanım və Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə
Axundova Tehran televiziyası və radiosu Azərbaycan xalq
çalğı alətləri ansamblının üzvləri ilə görüşdülər.
Respublikamızı təmsil edən jurnalistlər isə televiziya
proqramları, həmçinin “Keyhan” nəşriyyatının madditexniki bazası və çap məhsulları ilə maraqlandılar. Qadınlar üçün buraxılan həftəlik “Zəni ruz” (“Müasir qadın”) və
Azərbaycan dilində çap edilən “Yol” məcmuələrinin
redaksiya heyəti ilə görüşdük.
Tehranda olduğumuz sonuncu gün İran İslam Respublikasının prezidenti Ə.Ə.Haşimi-Rəfsəncaninin xanımının
bizi qəbul etməsi və nümayəndə heyətinin şərəfinə ziyafət
verməsi görüşlərimizin zirvəsi idi.
Məşhəd ziyarəti
Nümayəndə heyətimiz üçün ayrılmış xüsusi təyyarə
bizi Tehrandan Məşhədə − müsəlman dünyasının müqəd144
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dəs şəhərlərindən birinə çatdırdı. Məşhəd Kəşəfrud çayının vadisində yerləşən Xorasan ostanının (əyalətinin)
inzibati mərkəzidir. İmam Rzanın möhtəşəm ziyarətgahı
bu şəhərdə yerləşir.
Bizi ziyarətimizdə əyalətin baş valisinin həyat yoldaşı
xanım Cənnəti müşayiət edirdi. O bildirdi ki, Qərib İmam
Rzanın ziyarətinə hər il 4 milyondan artıq iranlı, həmçinin
dünyanın müxtəlif ölkələrindən əcnəbi zəvvar gəlir.
...Budur, nadir memarlıq incisi, gözəllik mücəssəməsi
olan türbənin qızıla tutulmuş günbəzləri, minarələri,
nəhəng giriş qapıları lap uzaqdan diqqəti cəlb edir.
Ziyarətgahın nəhəng məscidlərinin tavanı zərif, orijinal
güzgülərlə bəzədilib.
Onu da deyim ki, İran incəsənətinin ən nəfis qollarından biri olan güzgü nəqqaşlığı bütün dünyada məşhurdur.
Məscidlərdəki möhtəşəm çılçıraqların ziyası güzgülü
tavanlarda əks olunanda sanki işıq selinə, gözqamaşdırıcı
bir aləmə düşürsən.
Bu müqəddəs ocaqda bəzi dini ayinlərin icrası
vacibdir və biz də bələdçi ruhaninin köməyi ilə bunlara
əməl etdik.
Mənəvi təmizlik, paklıq və düzlük bu dünyada insanı
ucaldan ən ali məziyyətlərdir. Məşhədi adına layiq
görülənlər bu keyfiyyətlərin, qayələrin carçıları olmalıdır.
Ziyarətgahın ruhani idarəsində bizə bu dini titulla
bağlı xüsusi sənəd və nəfis Quran təqdim etdilər. Respublikamızda çıxan “İslam” qəzetinin nüsxələrini göstərdilər,
Bakıda ali dini mədrəsə yaradıldığı üçün sevindiklərini
bildirdilər. Ziyarətgahın muzeyi və kitabxanası ilə də tanış
olduq.
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Professor Z.Verdiyeva Məşhəd Universitetində keçirilən görüşdə çıxış edərək, İranın və Azərbaycanın ali
məktəbləri arasında tələbə mübadiləsinə dair müqavilələr
bağlamağın faydalı olacağını bildirdi.
Salam, ulu Firdovsi!
Hələ min il əvvəl yaşayıb-yaratmış, dünya ədəbiyyatının klassiklərindən olan Əbülqasim Firdovsi bizə orta
məktəb kitablarından tanışdır. Ustad sənətkarın ulu
“Şahnamə”sini sevə-sevə oxumuş, onun qəhrəmanlarının
gücünə-qüdrətinə, dönməzliyinə heyran qalmışıq. İndi isə
Məşhəddən dönərkən Tus şəhərində ölməz sənətkarın
məqbərəsini ziyarət etmək bizə qismət oldu. Şairin məzarı
üzərində orijinal arxitekturalı, əzəmətli abidə ucaldılmışdır.
Məqbərənin böyük bir hissəsində Firdovsi muzeyi
yerləşir. Ekspozisiyada qədim əlyazmaları, dahi şairin
müxtəlif dillərdə çap olunmuş “Şahnamə”sinin reproduksiyaları, bu əsərə çəkilmiş rəngarəng illüstrasiyalar,
miniatürlər nümayiş etdirilir. Rüstəm-Zal və Söhrabın
döyüş səhnələrini əks etdirən bənzərsiz heykəltəraşlıq
nümunələri də söz ustasına xalqın ehtiramından xəbər
verir.
Qum şəhərində İmam Rzanın bacısı Həzrət Məsumənin türbəsini ziyarət etdik. Ayətullah Xomeyninin doğulduğu bu şəhər ölkənin dini mərkəzlərindən biridir. Buradakı “Dünya kolleci” adlandırılan dini mədrəsədə iki
mindən çox şagird təhsil alır. Bu məktəbdə dünyanın
müsəlmanlar yaşayan bir çox ölkəsindən – Hindistan,
Pakistan, İndoneziya, Koreya, Yaponiya, Türkiyə, Kam146
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puçiyadan... gəlmiş qızlar, həmçinin iranlı şagirdlər ilahiyyatı öyrənirlər.
Qədim İsfahan şəhərini “İranın incisi” adlandıranlar
heç yanılmayıblar. Xalqın daş yaddaşı sanki daha çox bu
şəhərdə əbədiləşib. Saysız-hesabsız memarlıq abidələrində, bənzərsiz saraylarda, nadir türbələrdə. İsfahanın məşhur Xacu körpüsü də bu qəbildəndir. Bəxtiyari dağlarından baş alan Zayəndərud çayı üzərində salınmış bu körpüdən neçə-neçə dəvə karvanı keçib gedərdi. Tacir Xacu
İsfahanın hələ dörd əsr əvvəl tikdirdiyi bu körpünün
şəhərin mədəniyyət və ticarət həyatında böyük rolu olub.
Bu gün də Xacu körpüsü təkcə qədim dövrlərin mühəndis
təxəyyülünün nişanəsi deyil, həm də isfahanlıların istirahət və əyləncə yeridir.
I Şah Abbasın milli ornamentlərlə bəzədilmiş əzəmətli
kompleksi ilə də tanış olduq.
İki sahil arasında mənəvi körpü
Azərbaycanda kifayət qədər tanınan və sevilən bir
şəxsiyyətlə həmsöhbət olmaq fürsətini əldən qaçırmadım.
Bu böyük insanla görüşüb müsahibə almaq hər jurnalistə
nəsib olmur. Dünya şöhrətli alim, cərrah, tibb elmləri
doktoru, Tehranda Azad İslam Universiteti cərrahiyyə
kafedrasının professoru, uzun illərdən bəri Azərbaycan
dilində buraxılan məşhur “Varlıq” dərgisinin baş redaktoru və naşiri Cavad Heyət, doğrudan da, çox məşğul
adamdır. Onu müxtəlif tədbirlərdə, həmkarlarının – tibb
alimlərinin, qələm əhlinin ədəbiyyatçı dostlarının əhatəsində görmək olar.
Cavad Mirzəli oğlu Heyət 1925-ci il mayın 24-də
Təbrizdə dünyaya göz açıb. Atası məşrutə inqilabının
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rəhbərlərindən biri olub. Cavad Heyət əvvəlcə Tehran
Universitetində oxuyub, sonra təhsilini Türkiyədə davam
etdirib. 1946-cı ildə İstanbul Universitetini bitirərək tibb
doktoru olub.
Parisdə cərrahlıq ixtisasını təkmilləşdirib. Dünyada
açıq ürək əməliyyatı aparan ilk cərrahlardandır.
C.Heyət Tehranda böyrəkköçürmə əməliyyatı aparan
ilk cərrah kimi də məşhurdur. O, cərrahiyyə elminin
inkişafında xidmətlərinə görə 1983-cü ildə Paris Beynəlxalq Cərrahlıq Akademiyasının üzvü seçilib.
Azərbaycanın və Türkiyənin bir çox elm ocağının
fəxri professoru və doktorudur. Dünyanın mötəbər tibb
jurnallarında 100-dən çox elmi məqaləsi dərc olunub.
Doktor Cavad Heyətin beş övladı və nəvələri var.
İki sahili birləşdirən mənəvi körpülərdən, o taylı-bu
taylı Azərbaycanın sevimlisi C.Heyətlə “Varlıq” dərgisinin yerləşdiyi ofisdə görüşdüm. Onunla maraqlı bir söhbət
alındı:
– Cavad bəy, Sizi bir tibb alimi, cərrah, yazar və ədəbiyyatçı kimi Azərbaycanda da yüksək dəyərləndirirlər.
Doktor Cavad Heyəti tanıyanlardan çoxu onun həyatı ilə
əlaqədar bir məqamı bilmir. Bu da kökünüzün, əslnəcabətinizin Azərbaycan tarixində olan Ağqoyunlu sülaləsi ilə bağlılığıdır.
– Ağqoyunlular XV əsrdə İranda, Azərbaycanda,
Türkiyənin şərq hüdudlarında hökumət quran, hökmranlıq
edən bir sülalədir. Həmin sülalə, əvvəla, Diyarbəkr ətrafında bir xanlıq idi və Uzun Həsən zamanında şahlığa
çevrilmişdi. Uzun Həsən qaraqoyunluları məğlub etdi və
Təbrizi aldı (Təbriz o dövrədək qaraqoyunluların paytaxtı
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idi). O, Təbrizi paytaxt, özünü şah elan etdi və sonra adil
şah kimi məşhur oldu.
Məlum olduğu kimi ağqoyunlular oğuzlardır və türkmən adıyla məşhurdurlar. Müsəlman olan oğuzlara İranda
türksevən deyiblər. Onların kökləri Türküstana gedib
çıxır, amma əslində azərbaycanlıdırlar. Bizim də bir
tərəfimiz, daha doğrusu, ana tərəfim ağqoyunlular sülaləsindəndir. Uzun Həsən Şah İsmayıl Xətainin ana babasıdır. Eyni zamanda Şah İsmayılın ata nənəsi Uzun Həsənin bacısıdır. Belə yaxın qohumluq əlaqəsinə baxmayaraq,
onların arasında mücadilə baş verdi. Şah İsmayıl Xətai
1501-ci ildə Təbrizi aldı və Səfəvi dövlətini qurdu.
– Atanız, görkəmli maarifçi alim və ictimai xadim,
İranda ədliyyə işinin əsas qurucularından sayılan Mirzəli
Heyət ədliyyə naziri olub və digər mühüm vəzifələrdə
çalışıb. Hətta deyilənə görə, onun dövründə sizin ölkədə
ölüm cəzası tətbiq edilməyib. Atanızı necə xatırlayırsınız?
– Atam mənim böyük müəllimim olub. Ona əvəzsiz
insan kimi həmişə sitayiş etmişəm. Mirzəli Heyət böyük
alim, müctəhid idi, Nəcəfdə təhsil almışdı. Sonralar
məşrutə inqilabının liderlərindən biri oldu. Ədliyyə
sahəsinə rəhbərlik etdiyi 30 illik dövrdə ölkədə bircə edam
hökmü də oxunmayıb. Təbriz məhkəməsinin sədri olarkən
ədalətli qərarlar vermişdi. Allahı, Vətəni, milləti heç vaxt
unutmayan atamın həyatı, mübarizəsi canlı nümunədir. O,
övladlarını da nurlu şəxsiyyət, əsl ziyalı görmək istəyirdi.
– Cavad bəy, siz mərhum atanızın bu ümdə arzusunu
layiqli övlad fəhmiylə gerçəkləşdirdiniz. Amma tibb
sahəsini seçdiniz. Bəs, bu istək nədəndi?
– Həkimliyi sevir, bu sənətə humanist bir iş kimi
baxırdım. Atam da məni elə bu sahəyə təşviq etdi və
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arzularımız üst-üstə düşdü. Axı, yaxşı həkimə hamının
ehtiyacı var. Həkimlik Peyğəmbərimizin tövsiyə etdiyi
müqəddəs sənətlərdəndir. Peyğəmbərimiz elmi ikiyə bölmüş, bədən elmi və dinlər elminə ayırmışdı. Tibb sahəsini
seçdim və yenə də seçim qarşısında qalsaydım, cərrahlığa
üstünlük verərdim.
– Ailə üzvlərinizdən sənətinizi davam etdirənlər varmı?
– İki qızım həkimdir. Nəvələrimin sırasından mənim
sənətimi davam etdirənlərin tapılacağına da inanıram.
– İnsanlağın sağlamlığı naminə nəcib missiyanızı
uzun illər həyata keçirmisiniz. İlk dəfə açıq ürək cərrahiyyəsi, böyrəkköçürmə əməliyyatı sizin adınızla bağlıdır. Şəfa tapmaq istəyənlər Cavad Heyətin ünvanına tələsir. Bütün bunlar sizin böyük xidmətinizdir…
– Bir müsəlman kimi, cərrahiyyə əməliyyatından
əvvəl Allahdan kömək diləyirsizmi?
– Əlbəttə, bir Quran ayəsi oxuyuram. Yaradana minnətdaram ki, açıq qəlb əməliyyatlarım və apardığım digər
cərrahiyyə əməliyyatları uğurla nəticələnir. Xəstələrimlə
ünsiyyət saxlayır, onlara baş çəkirəm.
İranda tibb elmi, həm də cərrahlıq yüksək səviyyədə
inkişaf edib. Avropa və Amerika ölkələrindəki müasir
diaqnostika aparatlarından bizim klinikalarda da var, ən
son texnologiyalar tətbiq olur. Universitetlərimizdə yetişən mütəxəssislər sonradan Avropa və Amerika ölkələrində daha da təkmilləşir. Mən açıq qəlb cərrahiyyəsinə
başladığım zaman gənc həmkarlarım bu əməliyyatlara
heyranlıqla tamaşa edirdilər. Sonralar isə Tehranın bəzi
klinikalarında belə əməliyyatlara başlandı. Təbriz, İsfahan,
Şiraz və Məşhəddə də güclü klinikalarımız var.
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– Əgər əməliyyat zamanı xəstənin xalqınıza düşmən
olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz? Bunu taleyin istehzası, yaxud adi hal kimi sayardınız?
– Bir həkim kimi xəstələrim arasında fərq qoya bilmərəm. Əlbəttə, həkimin də Vətəni var, milləti var. Fəqət
həkim bütün şəraitlərdə həkimdir. O, xilas edən, şəfa,
nicat verəndir. Həkim, ilk öncə, sağaltmalıdır. Xəstə əgər
düşməndirsə, sonrakı sözü ədalət məhkəməsi deməlidir.
– Ölkənizdə Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı nə
deyə bilərsiniz? Yaxşı bilirik ki, “Varlıq” dərginiz dilimizin yorulmaz təbliğatçısı, milli, qeyrət rəmzidir.
– Təbriz, Urmiya və Marağa universitetlərində Azərbaycan dili geniş tədris olunur. İstərdik ki, orta məktəblərdə də dilimiz öyrədilsin. “Varlıq” dərgimiz bununla
bağlı silsilə yazılar dərc edir.
– Azərbaycan şairləri barədə fikirləriniz…
– O taylı-bu taylı Azərbaycanın qüdrətli söz ustaları
var. Maraqlı şəxsiyyət, müdrik insan, əsl xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadənin zəngin yaradıcılığını çox sevir,
əsərlərindəki həqiqət, milli mənafe hissini yüksək qiymətləndirirəm. O, həqiqətdən heç vaxt keçə bilmir.
– Dərin rəğbətdən doğan fikirlərdir. Həqiqəti ilkin,
əzəli və əbədi sanan Cavad Heyət övladı hesab etdiyi
“Varlıq” dərgisində bu həyat gerçəkliyinə daim sadiq
qalıb, milli-mənəvi dəyərlərimizə tapınıb…
– Xalqımın ədəbiyyatını, mədəniyyətini varlığım, ruhum qədər sevirəm. On iki yaşımda Təbrizdə ilk məktəbi
bitirdiyim zaman birinci şagird olduğum üçün mənə təhsil
ocağının rəhbərliyi Hafiz Şirazinin “Divan”ını bağışlamışdı. Bəlkə, ədəbiyyata həvəsim də elə buradan başladı.
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Hafizin şeirlərini diqqətlə mütaliə edirdim. Tanınmış
nəsildən olan anam Məsumə də bu böyük şairin yaradıcılığının vurğunu idi, məndə ədəbiyyata həvəs oyadırdı.
İstanbulda təhsil alarkən həkimliklə yanaşı, Azərbaycan
ədəbiyyatına, tarixinə, türk dilçiliyinə daha möhkəm
bağlandım.
1978-1979-cu illər İslam inqilabından sonra yeni
hökumət şahdan – 53 illik Pəhləvi xanədanından, onun
paniranist siyasətindən fərqli olaraq, dilimizdə qəzet, dərgi
çıxarmağa icazə verdi. “Varlıq” dərgisini də məhz bu
dövrdə – 1980-ci ildə açdıq.
Bu dərgi üç ayda bir dəfə, iki dildə çıxır. Nüsxələrinin
80 faizi azəri türkcəsi, 20 faizi isə farsca nəşr olunan
“Varlıq” xarici ölkələrdə də yayılmlanır. Dərgidə Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinə dair məsələlər təhlil
olunur, incələnir. Dərgi həm də o taylı-bu taylı Azərbaycanın şairlərini dünyaya tanıdır, onların yaradıcılığına işıq
salır.
– “Varlıq” Sizi tanıtdı, həm də Güneydə milli mənlik
və kimlik şüurunun formalaşmasında mühüm rol oynadı.
Dərginiz neçə ölkədə yayımlanır?
– Dərgi Şimali Azərbaycana, Türkiyəyə, Almaniyaya,
Fransaya, ABŞ-a, Kanadaya … göndərilir.
– Cavad Heyətin adı çəkiləndə həm də “Varlıq” yada
düşür. Çünki dili, xəlqi, üslubu rəvan olan bu dərgi millət
fədaisi kimi Sizin adınızla bağlıdır. Azərbaycanlı ziyalıların ümid, pənah yeri olan, fasizləsiz nəşr edilən “Varlığ”ın
dünəni bəllidir, bəs sabahı necə?
– “Varlığ”ın məqsədi həmişə xalqımıza dilini, ədəbiyyatını və qədim, zəngin tarixini öyrətməkdən, tanıtmaqdan
ibarət olub, üzərinə maarifləndirmə missiyası götürüb.
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“Varlığ”ın sabahı da bizim sabahımız kimi Allahın
əlindədir. Sadəcə, hər bir işi inamla görməyə adət
etmişəm. Çünki inamsız yaşamaq olmaz. Düşünürəm ki,
bizdən sonra da “Varlığ”ı və başqa “Varlıq”ları inamla
çıxaracaq və yaşadacaqlar.
– Elə buradaca ustad Şəhriyarın “Varlıq” dərgisinə
ithaf etdiyi bir şeiri yadıma düşdü. Həmin şeirdə “Varlıq”
azadlıq quşuna bənzədilir, bu dərgi birliyə çağırış, azadlıq
ideyalarının carçısı kimi qiymətləndirilir:
Hərçənd qurtulmaq hələ yox darlığımızdan,
Amma bir azadlıq doğulub “Varlığ”ımızdan.
“Varlıq” bizim ən öncə azadlıq quşumuzdur,
Bir müjdə də vermiş bizə həmkarlarımızdan.
Birlik yaradın, söz bir olar biz kişilərdə,
Yoxluqlarımız bitdirəcək varlığımızdan.
– Mən də həmin şeiri xatırladım. Bu ölməz misralar
zamanın ehtiyacından doğulan dərgimizin qayəsini, amalını əks etdirir.
– Sizin kitablarınız, folklorşünaslıqla bağlı fikirlərinizlə tanış olmuşam. Həmkarlarınızın, sənət dostlarınızın
haqqınızda söylədiyi bir fikir diqqətimi çəkib: “İmkanından artıq iş görən adam”. Çox səmimi və dəqiq deyilib.
Siz daha hansı işləri görmək fikrindəsiniz?
– İnsan bütün yaşlarda ümidlə yaşar. Mən də bu
baxımdan istisna deyiləm. Həmişə düşündüyüm, lakin
yazıb bitirə bilmədiyim xatirələrim son vaxtlar dilə gəlir.
Onları tezliklə tamamlamalıyam.
Milli-demokratik düşüncənin əsas ilhamverici qüvvəsi
olan “Varlığ”ın səhifələrində böyük Türk dünyası, Şimalı
Azərbaycan, Türkiyə Cümhuriyyəti barədə yazıları daha
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müntəzəm dərc etməyi, ədəbiyyat tariximizə dair araşdırmalar aparmağı qərarlaşdırmışıq. Ürəyim daim Azərbaycanla döyünür. Qüzey Azərbaycanın şair və yazıçılarını,
mədəni irsimizi Güneydə tanıtmaq da nəcib missiyamıza
daxildir.
“...Bir görəydim ayrılığı kim saldı?...”
Arzularımızın şəhəri, xəyallarımızda yaşatdığımız,
“minbir gecə nağılları” kimi röyalarımıza gələn Təbriz.
Onu görmək, torpağına baş əymək bizə də qismət olarmış,
İlahi!
Təyyarə Təbriz hava limanında yerə enəndə ürəyimiz
quş kimi çırpınırdı. Axı, biz nənələrimizin, babalarımızın
illər boyu həsrətində olduğu, torpağına qədəm basmaq
arzusu ilə yandığı bir şəhərə gəlmişdik.
Uzun illər öncə taleyin sərt dönümü ilə ikiyə
bölünmüş Azərbaycanımızın nisgili, dərd-səri göynədirdi
ürəkləri. Ürəyimizdən ah, dodağımızdan ulu Şəhriyarın bu
kəlmələri qopdu:
Bir qərndə qardaşdan
Uzaqlaşmaq olurmuş!
Qardaş deyə bir ömür
Soraqlaşmaq olurmuş!
Birdən də bu qardaşla
Qucaqlaşmaq olurmuş...
Şairin arzuları çin olmuşdu: ikiyə bölünmüş, ayrı
düşmüş müdrik bir xalqın övladlarına görüş qismət olduğu
üçün. Təbriz gözəlləri (İlahi, onlar doğrudan da gözəldir!)
pişvazımıza çıxdılar. Gətirdikləri qucaq-qucaq tər
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çiçəklərə təbrizli və bakılı xanımların sevinc dolu göz
yaşları çiləndi.
İran səfərimizin proqramına Təbriz şəhəri daxil edilməmişdi. Xanım Müstəfəvi öz qonaqlarının Təbrizi görmək arzusunu nəzərə alıb bu səfəri bizə ərməğan elədi.
Təbrizdə cəmi iki gün qaldıq. Bizimlə ilk görüş Təbriz
Tibb Universitetində keçirildi. Bu ali təhsil müəssisəsinin
rektoru, doktor Hüseyn Sadiqi Şüca məlumat verərək dedi
ki, İslam inqilabından əvvəl Təbrizdə cəmi bir universitet
vardı. İndi altı ali məktəb gənclərin ixtiyarına verilib.
Doktor Şücanın rəhbərlik etdiyi universitetdə beş min
tələbə 25 ixtisas üzrə təhsil alır. Tələbələr ali məktəbin 11
baza xəstəxanasında təcrübə keçirlər. Doktor Şüca Bakıda
olduğunu, bizim Tibb Universitetinin rektoru ilə görüşdüyünü, həmkarlarını Təbrizə dəvət etdiyini söylədi.
Təbriz Universitetinin müəllimləri xanım Qarabaği,
Müzəffəri, Qəhrəmani, Sadiqi və başqalarının tibb elminin
müxtəlif sahələrində uğurları bizi sevindirdi. Bu xanımlar
bizə çoxlu suallar verir, ürəyimizi ağrıdan Dağlıq Qarabağ
müharibəsindəki durumla maraqlanır, xain qonşunun
namərd hərəkətlərini pisləyirdilər.
Təbriz televiziyası və radiosunun əməkdaşları mehmanxanaya gəlib nümayəndə heyətimizin üzvlərindən
müsahibələr aldılar. Çıxışlarımızda belə bir fikir ifadə
olunurdu ki, anaların İrana səfəri mədəni, dini və dil ənənələri bir olan xalqlarımızın dostluğunun daha da möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir.
Radio proqramına müsahibəmdə bildirdim ki, xanımlarımızın təxminən yarısına İranda öz qohum-əqrəbasını
tapmaq qismət olub. Təbriz öz tarixinin 17-ci yüz illiyinə
qədəm qoyub. Dünyanın bir çox şəhəri Şərqi Azərbaycan
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əyalətinin mərkəzi olan Təbrizin gözəlliyinə qibtə edə
bilər.
Bu şəhərdəki nadir memarlıq nümunələri, məşhur Göy
məscid hamını heyran qoyur. Hələ buradakı şərq bazarlarını demirəm. Üst-üstə qalaqlanmış parçalar, ərzaq məhsulları, döymənaxış üsulu ilə düzəldilmiş minalı qabqacaq, zövqlə tikilmiş pal-paltar, ətri ətrafa yayılan min
bir ədviyyat...
Təbriz dünyada Azərbaycanın bir çox aliminin, mütəfəkkirinin, rəngkarının, memarının, şair və yazıçısının
vətəni kimi də tanınır.
Bu torpaqda şeiri, sənəti həmişə yüksək qiymətləndiriblər. Bir qədər əvvəl İran İslam Respublikasında da
Şərq poeziyasının parlaq ulduzu N.Gəncəvinin 850 illik
yubileyi təntənə ilə qeyd olunub. Təbrizin ən gözəl
guşələrindən birində Nizaminin gözəl abidəsi ucaldılıb.
Ustad Şəhriyarın görüşünə
Yolumuz o taylı-bu taylı Azərbaycanın məşhur çağdaş
şairi, ustad Şəhriyarın məqbərəsinədir. Şəhriyarı yalnız
ədəbi ictimaiyyətimiz deyil, öz doğma ədəbiyyatına maraq
göstərən hər bir azərbaycanlı yaxşı tanıyır. Mükəmməl
yaradıcılıq yolu keçən bu sənətkar elə bir bədii təfəkkür
xəzinəsi yaradıb ki, onun inciləri dillər əzbəri olub.
Bütün ömrü boyu Şimali Azərbaycanı görmək arzusu
ilə yaşayan Şəhriyar istəyinə qovuşa bilmədi, elə bu
nisgillə də gözlərini əbədi yumdu. O, indi şairlər məqbərəsində uyuyur. Onun abidəsi 15 ən məşhur təbrizli şairin
məzarı yanındadır. Əzəmətli abidənin qarşısında Şəhriyarın büstü qoyulub.
156

Ömür bitər, yol bitməz



Şəhriyarın oğlu nümayəndə heyətimizin abidəni
ziyarət edəcəyini bilib bizimlə görüşmək üçün ora
gəlibmiş. Təəssüf ki, proqramda müəyyən dəyişiklik edildiyindən onunla görüşə bilmədik. Təbrizin istiqanlı
camaatı – ağsaçlı qoca da, gənc də, qız-gəlin də bizi hərarətlə salamlayır, “öz torpağınıza xoş gəlmisiniz” deyirdi.
Nəhayət, vida çağları gəlib çatdı. Qonaqpərvər Təbriz
xanımlarından ayrılmaq heç də asan deyildi. Onlar bizi
qucaqlayıb öpür, Azərbaycana salam göndərirdilər. Bizi
İran Astarasında hərarətlə qarşılayan qadınlar bu şəhərə
qədər müşayiət etmişdilər. Sağollaşanda bələdçimiz Ağayı
Xeyrinin xanımı Tahirəni və onun iki yaşlı qızı qəşəng
Ensiyəni bağrımıza basdıq. Axı, bu balaca qızcığaz bütün
İranı bizimlə birlikdə gəzib-dolaşmışdı. Biz Təbrizdən
yeni görüşlər ümidi ilə ayrıldıq.
İran Astarasındakı sərhəd postunu keçib aram-aram,
məlul-məlul axan, eyni torpağı istəmədən dəmir körpü ilə
iki yerə ayıran Astaraçaya bir də baxdıq.
Avtobusumuz burulub istiqamətini dəyişdi. Qeyriixtiyari çevrilib arxaya boylandım. Bizi yola salan təbrizli
qadınlar hələ də yerlərində dayanıb, arxamızca baxıb, əl
edirdilər.
Məni şirin xəyallardan müğənni İlhamənin səsi ayırdı.
Onun yanıqlı-yanıqlı oxuduğu “Ayrılıq” mahnısı sanki
unudulmaz səfərimizin son akkordları kimi səslənirdi.
oktyabr 1991-ci il
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