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Palçıq vulkanlarımız qorunmalı və 

beynəlxalq turizmə cəlb olunmalıdır
 � 1993-cü ildə mən ilk dəfə olaraq mətbuatda (“Palçıq 

vulkanları qorunmalıdır”. “Bakı”, 19 yanvar 1993-cü il; 
“Вулканы ‒ памятники природы”. «Вышка», 30 января 1993 
г.) palçıq vulkanlarının dağılmasının, zibillənməsinin, onların 
yaxınlığında yaşayış binalarının tikilməsinin və təsərrüfat işlərinin 
aparılmasının təhlükəsinin qarşısının alınması haqqında fikir 
irəli sürdüm. Nə üçün? Palçıq vulkanlarının güclü püskürməsi 
partlayış ilə baş verir. Yer səthinə çıxan qaz yanaraq alov sütunu 
əmələ gətirir, ətrafda yüksək temperatur yaranır, böyük həcmdə 
palçıq kütləsi tullanılır, vulkan yamacı boyu axınlar olur, müxtəlif 
istiqamətdə uzun və dərin çatlar əmələ gəlir. Aydındır ki, belə 
olduqda yaranan çatların evlərə və müxtəlif təyinatlı obyektlərə 
təsiri nəticəsində ətrafda olan insanlar xəsarət ala bilər və s. 
Bundan başqa, düşünülmədən atılan hər hansı addım yatmış 
vulkanı oyada bilər. Nəhayət, hamı başa düşməlidir ki, palçıq 
vulkanları təbii abidədir, biz onları vulkanik landşaftlar kimi 
gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamalıyıq.

Mənim bu qərara gəlməyimə 
səbəb nə olmuşdur? Qaradağ rayo-
nunda yerləşən Axtarma-Qaradağ 
vulkanında möhtəşəm, görkəmli 
bir sopka dağıdılmışdır (şəkil 1). 
Binəqədi qəsəbəsinin yaxınlığın-
dakı Keyrəki vulkanının ətəyində 
böyük bir sahə lazımsız təsərrüfat 
tullantıları sahəsinə çevrilmişdir, 
həmçinin XX əsrin əvvəllərində 
Abşeron yarım adasında Bozdağ-

Güzdək və Bakı arxipelağında Səngi-
Muğan palçıq vulkanlarının güclü 
püskürməsi insan fəlakətinə səbəb 
olmuşdur.

Sonrakı illərdə baş verən 
hadisələr: 1993-cü ildə Bozdağ-Qobu 
palçıq vulkanının güclü püskürməsi 
nəticəsində əmələ gələn 1200 metr 
uzunluğunda çat Hökməli vulkanı 
yaxınlığında olan yaşayış binasına 
çatmışdır (şəkil 2).

2000-ci ildə Ceyranbatan su an-
barının sahilində yerləşən Keçəldağ 
palçıq vulkanının kraterinə yaxın 
sahədən boru xəttinin keçirilməsi 
və həmin ərazidə aparılan təsərrüfat 
işləri vulkanın oyanmasına və güclü 
püskürməsinə səbəb olmuş, bir neçə 
tikinti vulkan tullantıları altında 
qalmışdır (şəkil 3).

2001-ci ildə Abşerondakı Lökba-
tan vulkanının kraterinin yaxınlığın-
da böyük həcmdə vulkan brekçiyası 
daşınıb (lakin nə üçün və hara aparıl-
ması məlum deyil). Nəticədə böyük 
bir çala əmələ gəlib (şəkil 4), iki ay 
sonra oktyabrda vulkan aktivləşib və 
güclü püskürüb.

Sonrakı illərdə bu istiqamətdə 
də mətbuatda çoxsaylı yazılarım və 
televiziya ilə çıxışlarım, eləcə də 
təkliflərim olub. Nəhayət, 2002-ci 
ildə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi tərəfindən palçıq 
vulkanları “Xüsusi mühafizə olunan 
obyektlər və ərazilər” kimi Dövlət 
Qanununa salınmışdır. Beləliklə, 
palçıq vulkanları təbii abidə statusu 
almışdır. Sonrakı illərdə, AR Ekolo-
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində 
yaranan Koordinasiya Şurasında biz 
3-4 il ərzində bu məsələ ilə məşğul 
olmuşuq, həmçinin lazımı materiallar 

hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə 
təqdim edilib. 2015-ci il avqust 
ayının 15-də Prezident İlham Əliyev 
“Bakı və Abşeron yarımadasının 
palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbii 

Qoruğu”nun yaradılması haqqında 
sərəncam imzalamışdır. Beləliklə, 
vulkanların dağıdılmasının, 
zibillənməsinin və onların yanında 
yaşayış binalarının tikilməsinin qar-
şısı alınmışdır.

Təəssüflər olsun ki, son illər 

yenə də neqativ hallarla üzləşirik. 
2001-ci ilin iyun ayında Keyrəki 
vulkanı püskürəndə onun yaxınlığında 
2-3 fərdi yaşayış binası var idi. Ha-
zırda həmin sahədə böyük bir yaşayış 
massivi mövcuddur (şəkil 5).

10-12 il əvvəl Bozdağ-Qobu pal-
çıq vulkanının krater sahəsinə yaxın 
3-4 fərdi yaşayış binası tikilmişdir. 
Hazırda bu ərazidə çoxsaylı binalar 
sıralanır. Eyni zamanda, məişət tul-
lantıları vulkan sahəsinə boşaldılır.

Palçıq vulkanlarının və ətraf 
sahələrin zibillənməsi təkcə 
natəmizlik deyil, bu, həm də ekoloji 
baxımdan təhlükəli haldır. Vulkan 
püskürəndə onun məhsulları ilə ya-
naşı, çirkləndirici maddələr də ətrafa 
yayılır, nəticədə hava və torpaq 
zəhərlənir. 

Ələt qəsəbəsində, Xəzərin 
sahilində yerləşən Bahar vulkanının 
cənub yamacının bir hissəsi dağıdı-
lıbdır. Vulkanın sonuncu püskürməsi 

1992-ci ildə baş vermişdir. Son illər 
onun fəaliyyəti xeyli zəifləyib və 
yaxın zamanda vulkanın növbəti 
püskürməsi gözlənilə bilər.

Beləliklə, 1993-cü ildən başla-
dığımız təbliğat işləri nəticəsində 
Azərbaycan palçıq vulkanlarının 

qorunması məsələsi dövlətin dəstəyi 
ilə müəyyən dərəcədə öz həllini 
tapdı. 40-dan çox palçıq vulkanının 
ərazisində mühafizə işləri təşkil 
olundu. Lakin son illər digər palçıq 
vulkanlarına qarşı törədilən antrio-
pogen və texnogen təsirlər artmaq-
dadır. Bu vulkanların yerli əhali 
tərəfindən zibillənməsinin qarşısı 
birmənalı şəkildə alınmalıdır. Belə 
cəhdlər palçıq vulkanlarında yerinə 
yetirilən tədqiqatlar üçün maneələr 

törədir, həm də onları ziyarət edən 
yerli və xarici vulkansevərlərdə təbii 
abidələrimizə olan münasibətlə bağlı 
pis təəssüratlar yaradır. Bir sözlə, 
müvafiq təşkilatlar bu məsələlərlə 
məşğul olmalı və lazımı tədbirlər 
görməlidir.

Bundan başqa, Azərbaycanın 
möhtəşəm görüntülü, aktiv fəaliyyətdə 
olan palçıq vulkanları ekoturizm üçün 
gözəl obyektdir. Qoruq tərəfindən 
mühafizə edilən bəzi vulkanlar da 
vardır ki, qoruğun hazırkı statusu ora 
turistlərin girişini qadağan edir. Qoru-
ğun hüquqi statusunun “Milli parkla” 
əvəz edilməsi, dünyada analoqları 
olmayan çoxçeşidli vulkanlarımızın 
turizm obyektlərinə cəlb olunması 
onların təbliği və iqtisadiyyatımı-

zın inkişafına töhfəsi baxımından 
məqsədəuyğun olacaqdır.  

Adil ƏLIYEV,  
AMEA Geologiya və Geofizika 

Institutunun palçıq vulkanizmi 
şöbəsinin rəhbəri, professor, 

           Əməkdar elm xadimi  

1. Axtarma-Qaradağ vulkanı

2. Hökməli vulkanı 

3. Keçəldağ palçıq vulkanı

4. Lökbatan vulkanı 5. Keyrəki vulkanı

 � O, məktəb illərində rəssam olmaq istəyir. 
Təxəyyülündə canlandırdığı səhnələri ecazkar rənglərin 
dili ilə kətana köçürmək arzusu ilə yaşayır. Lakin 
atasının tövsiyəsilə taleyini əbədi olaraq aktyor sənətinə 
bağlayır. Bu sənət dünyasının fərqli ifadə vasitələrini, 
yeni rənglərini və çalarlarını axtarır. Aktyor--rəssam, 
rəssam–aktyor kimi obraz yaradıcılığında aradığı, 
seçdiyi, tapdığı rəngləri təkrarlamır. Sənətkar axtarışları 
ilə komik, lirik, dramatik rolların mahir ifaçısı kimi 
tanınır, sevilir, tamaşaçı alqışları ilə qarşılanır. 

Səhnədə uğurla çıxış edən 
aktyor bəzən kinonun reallığı, 
təbiiliyi ilə uyuşmur. Bəzən isə 
əksinə, ekran uğuru qazanan 
aktyor səhnədə cansız görünür. 
Böyük müasirləri Həsən Tura-
bov, Səməndər Rzayev, Hamlet 
Xanızadə, Yaşar Nuri kimi Əjdər 
Həmidovun da yaradıcılığında 
səhnə və ekran sənətinin vəhdəti 
var. Bu uğurda tələbəlik illərində 
Adil İsgəndərov, Rza Təhmasib 
kimi görkəmli korifeylərdən 
aldığı ustad dərsləri də səmərəli 
faydasını verir. 

Geniş yaradıcılıq diapozonu-
na bələd olan rejissorlar müxtəlif 
xarakterli rolları cəsarətlə ona 
həvalə edirlər. Afişa və proq-
ramlarda adı həmişə psixoloji 
məzmunu ilə fərqlənən rolların 
qarşısında görünür. Oynadığı hər 
obraza sənətkar məsuliyyətilə 
yanaşır. Şeytan (“Özümüzü kəsən 
qılınc”), Hacı Kazım (“Ölülər”), 
Nəcəf (“Qürbətdən gələn 
məktublar”), Almurad (“Mənim 
günahim”) kimi tamaşalardakı 
rolları aktyorun yaradıcılıq dia-
pozonunu aydın səciyyələndirir. 
Əjdər Həmidovun ifa etdiyi 
unudulmaz səhnə obrazlarında 
realizm, satira, bədii qrotesk kimi 
cəhətlər əksini tapır. Davamlı 
axtarışlarında parlaq, lakonik 
cizgilərə, nəhayətsiz yaradıcılıq 
fantaziyasına üctünlük verir. 

Rejissor, Xalq artis-
ti Mərahim Fərzəlibəyovun 
görkəmli dramaturq İlyas 
Əfəndiyevin eyniadlı pye-
si əsasında quruluş verdiyi 
“Hökmdar və qızı” tamaşasında 
Vanya obrazı ilə Əjdər Həmidov 
yeni sənətkar sözü deməyə 
müvəffəq olur. Vanyanın ikiüzlü, 
mənfur təbiəti, yaltaqlığı, xa-
inliyi Əjdər Həmidovun ifadəli 
aktyor oyununda parlaq səhnə 
təcəssümünü tapır. Hadisələrin 
inkişaf dinamikasında təqdim 
etdiyi obrazın yeni-yeni mənfur 
xüsusiyyətlərini sənətkarlıqla 
canlandırır.

Əjdər Həmidovun müxtəlif 
illərdə çəkildiyi filmlər mü-
asirliyini qoruyur, bu gün də 
tamaşaçıları ekran qarşısına 
toplayır. Ağır aktyor zəhmətilə 
oynadığı rolların öhdəsindən 
özünəməxsus ustalıqla gəlir. 
Sənətsevərlər “Kişi sözü”ndə 
Qasım, “Lətifə”də Əhməd, 
“Girişmə, öldürər”də Əjdər, 
“Hacı Qara”da Kərəməli, 
“Təlatüm”də Kamil Şabanov, 
“Milli bomba”da Məmməd, 
“Yoxlama”da Habil Dadaşov 
kimi rollarını yaxşı xatırlayırlar. 

Əjdər Həmidov ilk dəfə 

34 yaşında ekranda görünür. 
Aktyorlar bu yaş həddində, 
adətən, ekran yaddaşında 
getdikcə unudulur, kinorejis-
sorların diqqətindən kənarda 
qalırlar. Lakin əlahəzrət təsadüf 

1987-ci ildə “Kişi sözü” fil-
minin foto sınağına dəvət alan 
Əjdər Həmidovun sənət taleyinə 
gülür. Foto və kino sınaqlarına 
dəvət olunan aktyorlar Cahangir 
Mehdiyevi qane etmir. Aktyor 
heyətinə xüsusi həssaslıqla 
yanaşan kinorejissor Əjdər 
Həmidovu filmin baş qəhrəmanı 
Qasım roluna çəkməyi qərara 
alır. Sənət müəllimi keçmiş 
SSRİ-nin Xalq artisti Georgi 
Daneliya sınaq çəkilişlərinə 
baxaraq istedadlı tələbəsi 
Cahangirin seçimini bəyənir, 
filmin çəkilişlərinə ustad xeyir-
duasını verir. Və beləcə Əjdər 

Həmidovun simasında milli 
kinomuzda yeni bir aktyorun 
sənətkar imzası əbədi nəqş 
olunur. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, 
kinorejissor Cahangir Mehdi-
yevin Əjdər Həmidovun ekran 
taleyində xüsusi rolu var. Əjdər 
Həmidov “Kişi sözü” filmindəki 
uğurlu debütündən sonra Cahan-
gir Mehdiyevin “Gənc qadının 
kişisi”, “Hacı Qara”, ”Girişmə, 
öldürər” kimi filmlərində də 
çəkilir. 

Əjdər Həmidovun yaradıcı-
lıq estetikasını fərqləndirən ən 

mühüm xüsusiyyətlərdən biri 
təqlidçilikdən uzaq olmasıdır. 
Özünəməxsus oyun üslubu-
nu formalaşdıran aktyor heç 
kimə bənzəmir. Hər obrazın 
xarakterindən çıxış edərək 

təkrarsız sənətkar sözü deməyə 
müvəffəq olur. 

1988-ci ildə Cahangir 
Mehdiyev “Gənc qadının kişisi” 
filminə quruluş verir. O, uğurlu 
debütünü bəyəndiyi Əjdər 
Həmidovu müstəntiq roluna 
dəvət edir. Bu obraz ikinci 
dərəcəli olmasına baxmayaraq, 
filmin ümumi kompozisiyasında 
özünəməxsus yer tutur. “Gənc 
qadının kişisi” filmində hələ 
heç bir fəxri adı olmayan Əjdər 
Həmidov görkəmli teatr və kino 
aktyorları, Xalq artistləri Həsən 
Turabov və Məlik Dadaşov-
la tərəf-müqabil olur. Bu iki 

nəhəng sənətkarla oynadığı 
səhnədə Əjdər Həmidov parlaq 
istedadını nümayiş etdirir. O, 
tərəf-müqabillərinin kölgəsində 
qalmır, əksinə, məharətli oyunu 
ilə ektranda növbəti yaradıcılıq 
uğuru qazanır. 

2002-ci ildə kinorejis-
sor Cahangir Mehdiyev ya-
zıçı İsi Məlikzadə ilə birgə 
həmssenaristi olduğu “Hacı 
Qara” filmini ekranlaşdırır. 
Əjdər Həmidovun məharətlə 
yaratdığı obrazlar qalereyasın-
da Kərəməli bədii komizmilə 
seçilir. Maraqlıdır ki, bu obrazı 

ekranda ilk dəfə 1929-cu ildə 
Abbas Mirzə Şərifzadənin quru-
luşunda unudulmaz aktyorumuz 
Mustafa Mərdanov oynayıb. 

Kinorejissor, Xalq artis-
ti Vaqif Mustafayev Əjdər 
Həmidovun yaradıcılıq potensi-
alının yeni istiqamətlərini “Hər 
şey yaxşılığa doğru” filmində za-
bit, “Milli bomba”da Məmməd, 
“Yoxlama” da mühasib kimi 
rollar ilə üzə çıxarır. Təqdim 
etdiyi tiplərin canlı, həyati 
olması Əjdər Həmidovun sənət 
axtarışlarından qaynaqlanır.

– Əjdər müəllim, səhnə 
və ekran yaradıcılığı sənət 
həyatınızda bir-birini tamam-
layır...

– Sənət adamları iki həyat, 
iki ömür yaşayırlar. Kino mənim 
ikinci həyatımdır. 30 ildir 
ki, kino yaradıcılığındayam. 
Həyatımı həm kinoya, həm 
teatra həsr etmişəm. 

– Adətən, çəkiliş meydan-
çalarında gözlənilməz hadisələr 
az olmur. “Kişi sözü” filmində 
bu gün də unutmadığınız 
hadisələrdən biri haqqında 
danışmağınızı xahiş edirik. 

– Düzdür, çəkiliş meydan-
çalarında çox gözlənilməz, hətta 
aktyor həyatı üçün təhlükəli 
olan hadisələr olur. “Kişi sözü” 
filmində bir epizodu göldə 
çəkirdik. Çəkilişdə Kəmalə 
xanımla taxtda oturmuşdum. 
Qəfildən taxtın bir tərəfi əyildi. 
Biz ikimiz də gölə düşdük. 
Çəkiliş qrupu özünü çatdırana 
qədər Kəmalə xanımı xilas 
edə bildim. Çəkilişlərdə belə 

məqamlar çox olur...
– Əjdər müəllim, “Kişi 

sözü”ndə məharətlə ifa etdi-
yiniz Qasım obrazı sizə böyük 
ekran şöhrəti gətirdi. Bir il 
sonra “Gənc qadının kişisi” 
filmindəki müstəntiq obrazı ilə 
də uğur qazanacağınıza inanır-
dınızmı? 

– Bilirsiz, filmlərdəki 
uğuruma sual altında baxmışam. 
Amma tamaşaçıların mənə qarşı 
olan münasibətindən görürəm ki, 
öz işimin öhdəsindən layiqincə 
gəlmişəm. Kino yaradıcılığı-
mın birinci mərhələsi rejissor 
Cahangir Mehdiyevlə bağ-
lıdır. Yaradıcılığımın ikinci 
mərhələsində kinorejissor 
Vaqif Mustafayevlə çalışmı-
şam. Üçüncü mərhələdə isə 
rejissor Mərahim Fərzəlibəyov, 
Məhərrəm Bədirzadə, Ələkbər 
Kazımovski, Yefim Abramov-
la işləmişəm. Rollarım necə 
alınıbsa, onu ancaq tamaşaçılar 
bilir.Bundan sonra da filmlərə 
çəkilməyə gücüm var. 

– “Gənc qadının kişi”si 
filminin baş qəhrəmanı 
Rauf zirədən, qızıl tozundan, 
kərgədan buynuzundan və 
tərxundan gəncliyin iksirini 
hazırlamaq fikrinə düşür... 
Səhnədə və ekranda böyük 
yaradıcılıq yolu keçən sənətkar 
kimi necə düşünürsüz, aktyor 
sənətində uğur qazanmaq iksiri 
varmı? Əgər varsa, onun tərkibi 
sizcə nədir?

– Onun tərkibi istedaddır. 
Sənətdə hər şey ən birinci iste-
dadla bağlıdır. İkinci zəhmətlə. 
İstedadlı adamlar, istər teatrda, 

istərsə də kinoda həmişə öz 
sözlərini deyə biliblər. 

– Kino və teatr sənətinin 
oxşar və fərqli cəhətləri barədə 
çox deyilib... Bu barədə sizin də 
fikirləriniz maraqlıdır...

– Kino və teatr zahirən bir-
birinə oxşayır. Amma əslində 
fərqli sahələrdir. Kinoda sən bir 
aktyor olaraq özün olmalısan. 
Kinoda özündən kənara çıxsan, 
o yalan olacaq. “Kişi sözü”ndəki 
Qasım mən özüməm, öz xarak-
terimdi. Həyatda necə varam, 
eləcə də ekranda görünürəm. 
Çünki kino bunu tələb edir. 
Təbiilik olmalıdır. Amma teatrda 
əlli əlliyədir. Teatrda müəyyən 
şişirtmələr var. Səhnədə yüksək 
səslə danışırsan ki, axırıncı 
sırada oturan səni eşidə bil-
sin. Teatrda bəzən təbiilikdən 
qaçırsan. Kinoda isə bu, belə 
deyil. Kinoda aktyorların 
əksəriyyəti özləridir. Fikir verin, 
bütün filmlərində başqa-başqa 
obrazlarda Rac Kapurun özüdür. 
O məharətinə, daxili aləminin 
zənginliyinə görə Rac Kapur 
kimi sevilib. 

– Əjdər müəllim, milli akt-
yor məktəbimizin banilərindən 
biri olan Mustafa Mərdanovdan 
sonra Kərəməli obrazını 
yenidən ekranda canlandır-
maq, heç şübhəsiz, böyük sənət 
məsuliyyəti tələb edirdi...

– Məşhur aktyorlardan sonra 
bu obrazı filmdə canlandırmaq, 
əlbəttə, heç də asan deyil. Akt-
yor seçimində Cahangir Meh-
diyev Hacı Qara obrazını mənə 
həvalə etdi. Düzü, mən etiraz et-
dim. Dedim ki, bu obraz mənim 
üçün çox ağır olar. Mən özümü 
Kərəməli obrazında görürəm. 
Cahangir müəllim mənimlə razı-
laşdı. Və Hacı Qaraya Səyavuş 
Aslanı dəvət etdi. Düzü, mahnı 
oxumaqda bir az çətinlik çəksəm 
də, Kərəməlinin mahnısını 
özüm oxumuşam. Mahnının 
musiqisini böyük bəstəkarımız 

Arif Məlikov yazmışdı. İndi də 
xatırlayıram. Səsyazma zama-
nı Arif Məlikovun qabağında 
mahnını oxuyanda əvvəlcə çox 
həyəcanlandım. Arif müəllim 
mənim ifamdam razı qaldı...

– Filmlərdə, adətən, 
tryukları kaskadyorlar icra 
edir. Əjdər müəllim, maraqlıdır 
ki, “Yoxlama” filmindəki bir 
çox tryukları siz yerinə yetir-
misiniz... Bu tryukları yerinə 
yetirərkən qorxu yaşadığınız 
anlar oldumu? 

– “Yoxlama” filmində 
Vaqif Mustafayev Moskvadan 
kaskadyorlar gətirmişdi. Lakin 
mən onlarla razılaşmadım. Çətin 
tryukları özüm həyata keçirdim. 
Tryuklarda qoruyucu paltar geyi-
nirdim. Səhnədə davranmağa nə 
var ki?.. Səhnədə çox asandır. 
Kinoda hər şeyə hazır olmaq, 
hər şeyi bilmək lazımdır...

– Kino həyatınızda Vaqif 
Mustafayev, Cahangir Mehdi-
yev, Məhərrəm Bədirzadə kimi 
rejissorlarla işləmək sizə nəsib 
olub. Ekranda özünüzü rejissor 
kimi sınamaq istəmisinizmi? 

– Heç vaxt elə fikrim olma-
yıb. Ona görə ki, mən rejissorluq 
işini bilmirəm. Onun üçün də ay-
rıca istedad lazımdır. Bu fikirdən 
həmişə vaz keçmişəm. Baxma-
yaraq ki, 30 illik kino təcrübəm 
var, 22 filmə çəkilmişəm, 
bunların müqabilində mən yenə 
də rejissorluq iddiasından əl 
çəkərəm.

– Əjdər müəllim, 
müsahibəmizdə daha hansı sua-
lı cavablandırmaq istərdiniz?

– Əlbəttə ki, suallar 
həddindən artıq çoxdur. Onu 
demək istərdim ki, kino üçün 
çox darıxmışam. Mən bunu 
etiraf edirəm. Çəkiliş meydança-
larında olmağı çox arzulayıram. 

Hatəm ƏSGƏROV,  
rejissor

“Kino üçün darıxmışam” 


