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Təsəvvüf şeirinin əsasını qoyan 

Bəyazid Bestami, Həllac Mənsur, 
Balasaqunlu Yusif Xas Hacib, Xoca 
Əhməd Yəsəvi kimi şairlərin yaradı-
cılığını Yüknekli Edib Əhməd, Sü-
leyman Bakırqani, Cəlaləddin Rumi, 
Yunus Əmrə, Seyfi Sarayı, Əlişir Nəvai, 
Məhtumqulu Fəraqi, Sufi Allahyar kimi 
türk şeir sənətinin parlaq ulduzları inkişaf 
etdirmişlər. “Mənəm Haqq” (“Ənəl-Həq”) 
deyən müəllimi Həllac Mənsurun yolunu 
davam etdirib səbir ilə cəsarətin, həqiqət 
mücadiləsinin simvoluna çevrilən böyük 
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 
sufi ədəbiyyatında xüsusi yeri vardır. 
Təkcə qardaş Azərbaycan xalqının deyil, 
mahiyyəti, təbiəti, sirli və dərin mənalı 
şeirləri ilə bütün türk dünyasının ortaq 
mütəfəkkirinə çevrilmiş böyük Nəsiminin 
bu il 650 illik yubileyi qeyd olunur. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ana 
dilinin fədaisi kimi önə çıxan, ədəbiyyat 
zirvəsinin ən uca məqamında yer alan 
Nəsimi öz yaradıcılığı ilə milli şeirin 
inkişafına yeni istiqamət vermişdir. Şair 
əsərlərində sadə xalq dilinin zənginliyinə 
baş vuraraq, orta əsrlərin mürəkkəb 
ədəbi mühitində üstün olan ərəb və fars 
dillərinin ədəbi çevrəsinə arxa çevir-
miş, türk dilini təzyiqlərdən qorumuş və 
özündən sonra Xətai, Füzuli, Vaqif kimi 
xələflərinin söz meydanında daha çox 
parlamasına zəmin hazırlamışdır. 

Nəsiminin ədəbi irsi dövrün dərin 
estetik-poetik fikirlərinin və fəlsəfi ba-
xışlarının vəhdətini təşkil edir. Onun irsi 
orta əsrlər türk poeziyasının humanizm 
ideyaları ilə zənginləşməsində və yeni 
məzmun kəsb etməsində əvəzsiz rol 
oynamışdır. Əsərlərində kamil insanı 
tədqiqat obyekti seçən Nəsimi onu bütün 
gözəlliklərdən üstün tutur, ucaldır, hər 
şeyin fövqünə qaldırır. Nəsiminin dili 
onun kimliyi haqqında güclü və aydın 
informasiya verir. Onun əsərlərində daim 
düşünən, kamilləşmək arzusu ilə alışıb 
yanan, kainatın sirlərinə cavab axtaran 
bir insan obrazı vardır.

Bir qayda olaraq, təsəvvüf şairləri 
şeirlərini “haqqı tanıyıb həqiqətlə 
bütünləşmək”, “yara aşiq olmaq”, 
“sevgiliyə sirrini açıb söhbət etmək”, 
“həqiqət şərabını içmək”, “pərvanə 
olub odda yanmaq”, “ölmədən öncə 
ölmək”, “gülə qonan bülbül kimi oxu-
maq” kimi müəyyən simvolik ifadələrlə 
rövnəqləndirir, dərin düşüncələrini 
ədəbi dilin fərqli anlayış və incəlikləri, 
işarələrlə izah edirlər. Bununla yana-
şı, yaradıcılıqlarında məcaz (metafo-
ra) elementlərindən böyük ustalıqla 
istifadə etmələri – “sərxoş olub özündən 
getmək”, “şərab içmək” kimi anlayışla-
rın işlədilməsi – bəzən şəriət hökmləri 
tərəfindən anlaşılmır və sufi şairlərin 
təqibinə səbəb olurdu. Ona görə hürufilik 

etiqadının əsas nümayəndəsi, “Mənəm 
Haqq” (“Ənəl-Həq”) deyən şair Mənsur 
Həllac və xələfi İmadəddin Nəsimi 
nadan, xurafatçı dindarlar tərəfindən 

günahsız yerə ölüm cəzasına məhkum 
edilmişdir. İnsanları gələcəyə səsləyən 
şair, yüksək səslə açıq şəkildə deyir:

Hеç kimsə Nəsimi sözünü  
                                   kəşf еdə bilməz,

Bu, quş dilidir, bunu  
                             Sülеyman bilir ancaq.

Böyük şairin şeirləri ilə Xoca Əhməd 
Yəsəvi, Yunus Əmrə, Əlişir Nəvai, 
Məhtumqulu Fəraqinin, xüsusilə Abay və 
Mağjanın şeirləri arasındakı harmoniya 
çox maraqlıdır:

Әhdə vəfa еylədi  
                            yari-vəfadarımız,
Yar ilə gör kim, nеcə  
                      düşdü əcəb karımız.
Еşqə əlac istəmə,  
                    dərdinə səbr еylə, dur, 
Gör ki, nə dərman  
                    qılır yari-dilazarımız.

Bu misralar Abayın 

“Bu dünyada sənin kimi mənə yar yox, 
Ki, sənə məndən yaxşısı olsa da...” 
dərin mənalı poeziyası ilə çox uyğunluq 
təşkil edir:

Qibləsiyəm sadiqlərin, 
                    məşuquyam aşiqlərin,
Məqsuduyam layiqlərin,  
            çün beyti-məmur olmuşam.

Musa mənəm kim, həqq ilə 
                 daim münacat eylərəm,
Könlüm təcəlli nurudur,  
               anın üçün Tur olmuşam.
Bu şeiri oxuyan qazax oxucunun 

ağlına ilk olaraq Mağjan Jumabayevin 
aşağıdakı misraları gəlir:

Mən də Musa olardım,
Danışdırsa Tanrı ilə,
Kokşe mənə olur Tur.

(Qeyd: Kokşe – Qazaxıstanın 
şimal-şərqindəki Kokşe dağıdır – 
Kokşetau) 

Türk poeziya tarixində böyük ədiblər 

kifayət qədər çoxdur. Amma onların 
içərisində ucalığı, “Tanrıya yaxınlığı” 
ilə Nəsimi zirvəsi xüsusilə seçilir. Bu 
zirvədən eşq Günəşi doğur, o Günəş 
qürub edir, amma heç zaman batmır. 
Yüzillərdir, böyük şairin adı Şərqdə 
mərdlik, fədakarlıq və iradə rəmzi hesab 
olunur. Dara çəkilib dərisi soyulan, son 
nəfəsində belə öz sözündən dönməyən 
böyük sənətkarın məsləki uğrunda 
faciəli ölümü “ədalətdən dönməzlik” 
simvoluna çevrilmişdir. Ağır cəzaya 
məhkum edilərək edamı insanlıq 
tarixinə qara ləkə kimi düşən cəsur şair 
şeirlərinin birində belə deyir:

Zahidin əfsanəsindən 
                    soydular nahaq məni, 
Həq bilir səndən, şəha, 
                  sahib nəzərlər ağrımaz. 
Zahidin bir barmağın kəssən  
                     dönər həqdən qaçar, 
Gör bu gerçək aşiqi  
                 sərpa soyarlar ağrımaz. 
Soyun, ey murdar sallaxlar, 
                              Nəsiminin tənin, 
Bunca namərdi görün 
                   bir ər qıyarlar, ağrımaz.
Mənəvi azadlığa, bəşəri dəyərlərə, 

insana sevgiyə, azadlıq və əmin-
amanlığa çağırış Nəsimi yaradıcılığının 
himni idi. Nəsimi fiziki olaraq cəzaya 
məhkum edilsə də, onun yaddaşlarda 

yaşayan ideyaları və poeziyası, tolerant-
lıq və sülh naminə çağırışları heç zaman 
aradan qaldırıla, edam edilə bilməz. 
Əsrlərdən bəri insanların qəlbində 
yaşamaqda davam edən Nəsimi dünya 
poeziyası, ədəbi və fəlsəfi fikrində öz 
abidəsini çoxdan ucaltmışdır. 

Nəsiminin ana dilindən ustalıqla 
istifadə etməsi, xalqın öz dilinə ya-
xın tərzdə yazması ona böyük rəğbət 
qazandırmışdır. Dövrün bəzi cahil 
idarəçilərinin iddiasının əksinə olaraq, 
Nəsimi dini dəyərlərə qarşı çıxmır, 
yaşadığı cəmiyyətdə ədalət və həqiqət 
axtarır. Onun əsərlərində xalqın taleyini 
dərindən duyan insanpərvər sənətkarın 

iztirab və kədəri, üsyankar ruhu səslənir. 
Nəsimi cəmiyyətdəki zülmdən və 
özbaşınalıqdan şikayətlənir, zülmü, 
ədalətsizliyi, soyğunçuluğu pisləyir. 

Böyük şair insana, onun ləyaqətinə, 
qüdrətinə olan yüksək inamını tərənnüm 
edərək şeirlərində insanı həyatın yaradı-
cısı, həyati gözəlliklərin birbaşa mənbəyi 
kimi vəsf edir. Ancaq bu gözəllik, bu 
qüdrət dünyada bütün insanlara deyil, 
yalnız özünü tanımış, dərk etmiş kamil 
insanlara xasdır. Məhz buna görə şair 
kamil insanın ölməzliyinə işarə edir və 
onu əbədiyyət üfüqlərində doğmuş eşq 
günəşinə bənzədir:

Nəsimi хəstəyə sənsiz 
               Sülеyman mülkünü vеrsən, 
Ol anı bir çöpə saymaz, 
                     təmənnayi-vüsal еylər.
Şeirlərinin təməl anlamını İslam 

təsəvvüfünün vəhdəti-vücud ideyası 
və ilahi eşq təşkil edən Nəsimi doğma 
Azərbaycan türkcəsi ilə yanaşı fars, 
ərəb dillərində də mükəmməl poezi-

ya örnəkləri ortaya qoymuşdur. Onun 
şeirləri bütün türk xalqları ədəbiyyatına 
və bütövlükdə klassik Şərq poeziya-
sına ciddi təsir göstərmişdir. Nəsimi 
ana dilində ilk dəfə müxtəlif poeziya 
janrlarına müraciət etmiş, rübai və 
yuğlarında sadə xalq dilinin əsrarəngiz 
gözəlliklərini ortaya qoymuşdur. Onun 
şeirlərində istifadə etdiyi dərin təsəvvüf 
düşüncəsi sonralar bir çox böyük 
mütəfəkkirlərə təsir göstərmişdir.

Nəsiminin olduqca enerjili, mükəmməl 
və üsyankar ruhlu poetik “Mən”i vardır. 
Parlaq, həcmli, dərin və ilahi məzmunlu 
“Mən”i ilə şair nəinki Azərbaycan, 
ümumən türk xalqları poeziyasında önə 

çıxmış və müasirlərini qabaqlamışdır. 
Ömrünün sonunadək “Ənəl-Həq” ideyası-
nı müdafiə edən şair-mütəfəkkir sufizm-
hurifizm cərəyanının ən parlaq simaların-
dan birinə çevrilmişdir: 

Məndə sığar iki cahan, 
               mən bu cahanə sığmazam, 
Gövhəri-laməkan mənəm, 
               kövnü məkanə sığmazam. 
Zərrə mənəm, Günəş mənəm, 
                çar ilə pəncü şeş mənəm, 
Surəti gör bəyan ilə, 
                 çünki bəyanə sığmazam.
Әrşlə fərşü kafü nun  
              məndə bulundu cümlə çün, 
Kəs sözünü və əbsəm ol, 
                  şərhi-bəyanə sığmazam.
Gərçi mühiti-əzəməm, 
                  Adəm adımdır, Adəməm, 
Tur ilə künfəkan mənəm, 
              mən bu məkanə sığmazam.
Can ilə həm cahan mənəm, 
              dəhrilə həm zaman mənəm, 
Gör bu lətifəyi ki, mən  
                 dəhrü zamanə sığmazam.

Şəhd ilə həm şəkər mənəm, 
          şəms mənəm, qəmər mənəm, 
Ruhi-rəvan bağışlaram, 
              ruhi-rəvanə sığmazam.

Nəsimi yaradıcılığındakı “mən” 
birbaşa həyatın özü, insanlığın taleyidir. 
Sənətkarın poetik dünyasında kainatın 
sirləri dolaşır. Nəsimiyə görə, insanın 
ən ali keyfiyyəti özünüdərkdir. Ona görə 
də dahi mütəfəkkir əsərlərində insanları 
özünüdərkə səsləyir. Bu üzdən Nəsimi 
poeziyasının özü həqiqətdə dönməyən 
əsil insan, Haqq yolundan vazkeçməyən 
mücadiləçi, Yar üçün canını fəda etməyə 
hazır olan tam yetişmiş kamil insandır. 

İmadəddin Nəsimi öz yaradıcılığın-
da insanın fövqəlbəşəri varlıq olmasını 
tərənnüm edib, mənsub olduğu xalqın 
arzu və istəklərini dilə gətirib, onlara 
ümumbəşəri dəyər qazandırıb. O, iste-
dadı və yaradıcılığının miqyası ilə yalnız 
Azərbaycan xalqına məxsus olmaqdan 
çıxmış, bütün insanlığın böyük dəyərinə 
çevrilmişdir

Əsərlərinin əsas məğzi Xoca Əhməd 
Yəsəvi irsi ilə üst-üstə düşən İmadəddin 
Nəsimi yaradıcılığı tolerant və humanist 
mövqeyi ilə o qədər dərin qatlara ma-
likdir ki, ondan sonra çox sayda böyük 
şair, rəssam, yazıçı və digər incəsənət 
xadimləri üçün ilham mənbəyi olmuşdur. 
Onun ideya və fəlsəfi fikirləri insanları 
ortaq dəyərlər ətrafında birləşməyə və 
sülhü təşviq etməyə səsləyir. Ona görə 
də, Nəsimi irsi müasir dövrümüzdə də 
öz təsir gücünü ciddi şəkildə qoruyub 
saxlayır.

Nəsimi irsinin türk xalqlarının 
mənəviyyat xəzinəsində layiqli yer 
tutmasında Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin xidmətləri 
əvəzsizdir. Məhz onun təşəbbüsü ilə 
ilk dəfə Nəsiminin 600 illik yubileyi 
UNESCO-nun tədbirləri siyahısına daxil 
edilmiş və 1973-cü ildə beynəlxalq miq-
yasda qeyd olunmuşdur. 

Yaradıcılığına böyük dəyər verərək, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin İmadəddin Nəsiminin 
anadan olmasının 650 illiyi şərəfinə 
2019-cu ili “Nəsimi ili” elan etməsi isə 
təkcə Azərbaycanda deyil, bütün türk 
dünyasında böyük məmnunluqla qarşı-
lanmışdır. 

Bununla əlaqədar olaraq, Beynəlxalq 
Türk Akademiyası da 2019-cu ili Qaza-
xıstanda “Nəsimi ili” elan etdi və geniş 
tədbirlər silsiləsinə başladı. Şairin şeirləri 
ilk dəfə olaraq qazax dilinə tərcümə 
edilərək çap olundu. Hesab edirəm 
ki, Nəsiminin əsərlərinin qazax dilində 
işıq üzü görməsi oxucuların böyük 
sənətkarın mənəvi irsini mənimsəməsi 
baxımından unikal imkan olacaqdır. 

Cahana sığmayan şair
Allaha sonsuz sevgisi ilə insanın mənəvi ba-

xımdan kamilləşməsinə, bütün dünyada 
yaxşılıq və xeyirxahlığın bərqərar olmasına ədəbiyyatın, 
xüsusilə sufi şairlərinin verdiyi töhfə ölçüyəgəlməzdir. 
Yaradılışın mahiyyətini qəlb gözüylə qavrayaraq, həqiqətlə 
çulğaşaraq sirrin şərbətini içən, dərin mətləbləri xalqın 
anlayacağı dillə şeirləşdirən şairlərin türk xalqları arasında 
əsrlərin karvanında önəmli  mövqeyi olmuşdur. 

Darxan KIDIRALI, 
Qazaxıstan MEA-nın müxbir üzvü, Beynəlxalq Türk 
Akademiyasının prezidenti, professor

“Azərkosmos” ASC
Sistem təhlükəsizliyi üzrə proqram təminatlarının satın alınması üçün 

“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra 
“Azərkosmos” ASC) “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun olaraq sistem təhlükəsizliyi üzrə 
proqram təminatlarının satın alınması üçün açıq tender keçirir və 
bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətləri tenderdə iştiraka dəvət edir.

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində tərtib 

olunub.
Tenderdə iddiaçı kimi iştirak və tenderin əsas şərtlər toplusu-

nu əldə etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
– iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;
– şirkətin tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, rekvizitləri 

haqqında məlumat və təsis sənədləri;
– şirkətin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 

göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə 
bank tərəfindən verilmiş arayış; 

– Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

– iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti.

Qeyd olunan sənədlər 21 iyun 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
təqdim olunmalıdır.

Tenderdə iştirak haqqı 136 (yüz otuz altı) manatdır və heç 
bir halda geri qaytarılmır. Tenderdə iştirak haqqı “Azərkosmos” 
ASC-nin aşağıdakı bank hesabına ödənilməlidir:

Satınalan təşkilat – “Azərkosmos” ASC
VÖEN – 1302369281
H/h – AZ45AIIB38050049441601864118
Bankın adı – “Kapital bank“ ASC-nin Gənclik filialı
Bankın VÖEN-i – 9900003611
Bankın kodu – 200189
M/h – AZ37NABZ01350100000000001944
SWIFT – AIIBAZ2X
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak haqqını göstərilən 

hesaba köçürdükdən və yuxarıda qeyd olunan sənədləri təqdim 
etdikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, AZ1000, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyli 
küçəsi 72, M5 nömrəli ünvandan ala bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək üçün müraciət edənlərin satınalma 
müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olmalı, maliyyə durumu 
qənaətbəxş olmalı, müvafiq sahədə təcrübəsi olmalı, texniki, 
maliyyə və işçi qüvvəsinə, idarəetmə səriştəsinə malik olmalı, 
Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalı, satınalma 
prоsedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özünün, habelə 
işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaхud 

satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün iхtisas göstəricilərini 
yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
оlunmaması, yaхud оnların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul 
оlmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi vacibdir. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Sənədlər Azərbaycan dilində iki nüsxədə (əsli 
və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki sənədlər Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti - 30 (otuz) bank 
günüdür.

Tender təklifinin təminatı
Bank təminatının məbləği tender təklifinin ümumi qiymətinin 

1 faizi (bir faiz) məbləğində, bank təminatının qüvvədə olma 
müddəti isə tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 (otuz) 
bank günü çox olmalıdır. 

Tender təkliflərinin seçilməsi zamanı üstünlük verilən şərtlər
Qalib iddiaçı tender təklifinin və iddiaçının tenderin əsas 

şərtlər toplusuna uyğunluğunun dəyərləndirilməsi və tender 
təkliflərinin bir-biri ilə müqayisəsi nəticəsində maliyyə və ixtisas 
meyarları əsasında seçiləcəkdir.

İcra müddəti
Müqaviləni imzalayacaq qalib şirkət müqavilə imzalandığı 

gündən onun icrasına başlamalı və 15-20 iş günü ərzində malları 
təhvil verməlidir.

Təklifin təqdim olunması üçün son gün
Tender təklifi (bank zəmanəti ilə birgə) 2 iyul 2019-cu 

il Bakı vaxtı ilə saat 18.00-a qədər “Azərkosmos” ASC-yə 
(ünvan – Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1000, Səbail 
rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 72, M5) təqdim edilməlidir. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender prosedurunun tarixi 
Tender proseduru 3 iyul 2019-cu il Bakı vaxtı ilə saat 10.00-

da Bakı şəhəri, AZ1000, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 
72, M5 nömrəli ünvanda “Azərkosmos” ASC-nin böyük iclas 
zalında başlayacaqdır.

Tender prosedurunda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi 
şəxslər nümayəndələrinin adına etibarnamə təqdim etməlidirlər.

Tender barədə əlavə məlumat almaq üçün “Azərkosmos” 
ASC-yə müraciət etmək olar:

a) elektron poçtla:
samaddin.asadov@azercosmos.az
Tender komissiyasının sədri – Saməddin Əsədov
jeyhun.aliyev@azercosmos.az
Satınalmalar üzrə mütəxəssis – Ceyhun Əliyev
b) telefonla – (+994) 012 5650055
c) faksla – (+994) 012 5650066

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

 Onun ömür yolu Cənubi 
Azərbaycandan başlamışdı. 
 1899-cu ildə Sərab şəhərində 
doğulmuşdu. İki yaşında olarkən 
atası Rüstəm kişi vəfat etmişdi. 
Ailəsini dolandırmaq məqsədilə 
1912-ci ilin yazında Bakıya 
gəlmişdi. 1916-cı ildə Pyatiqorska 
gedib və orada çəkməçi şagirdi 
işləmiş, iki il sonra rus ordusunda 
könüllü xidmət etmişdi.

 Aktyor sənətinə gənclik 
illərindən meyilli idi.1920-ci ildə 
Bakıya dönən Rza Əfqanlı əvvəlcə 
Sabunçu qəsəbəsindəki dram 
dərnəyində aktyorluq etmiş və 
tezliklə Akademik Dram Teatrı-
nın aktyoru Xəlil Hüseynovun 
təşəbbüsü ilə Mərkəzi Dövlət 
Səyyar Teatrında işləməyə 
başlamışdı.1923-cü ildə Akade-
mik Dram Teatrının truppasına 
işə götürülmüş və paralel olaraq 
1926-cı ildə Bakı Teatr Məktəbini 
bitirmişdir. 

Otuzuncu illərdə İran 
vətəndaşlarını geriyə deportasiya 
edirdilər. Əfqanlı aktyor olduğu 
və teatrda çalışdığı üçün Bakıda 
qalır. İrana dönmədiyi və İran 

vətəndaşlığından imtina etmədiyi 
üçün onu burada həbs ediblər. 
Həbsxana Azad qadın heykəlinin 
yanında yerləşən və sonradan 
“Karamel fabriki” adlanan binada 
olub. Həbsxananın pəncərəsindən 
baxanda Əfqanlı üzbəüz bina-
da yaşayan Sona adlı bir bəy 
qızını görür və ona vurulur. 
Həbsxanadan çıxandan sonra 
həmin xanımı tapıb, onunla ailə 
həyatı qurur. Bu nikahdan onların 
Xumar adlı qızı dünyaya gəlir.

Xumar atasının peşəsini davam 
etdirərək sonradan Xalq artisti olur. 
Rza Əfqanlının digər qızı Ofelya 
Aslan da atasının peşəsini seçir. 

Dəfələrlə iş yerlərini dəyişməli 
olan aktyor 1929-cu ildə görkəmli 
rejissor və aktyor İbrahim İsfahan-
lının dəvəti ilə Tiflis Azərbaycan 
Dövlət Teatrında işləməyə get-
mişdir. 1933–1934-cü il teatr 
mövsümündə isə Türkmənistanın 
paytaxtı Aşqabadda “Az Millətlər 
Teatrı”nda baş rejissor olmuşdur. 
1935-ci ilin əvvəllərində yenə 
Bakıya qayıdaraq Akademik Dram 
Teatrında fəaliyyətini davam etdir-
mişdir.

R. Əfqanlı deyirdi: “ Mənim 
teatrda ilk rolum Cəfər Cabbarlı-
nın “Solğun çiçəklər”ində Bəhram 
obrazı olub”. Sonralar aktyorun 
müxtəlif illərdə Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd 
şah Qacar” (Tavad Orbeliani), 

“Köhnə dudman” (Bədəl), “Baba 
yurdu” (İsgəndərzadə), “Pəri 
cadu” (Qurban), “Dağılan tifaq” 
(Nəcəf bəy), Cəfər Cabbarlının 
“Od gəlini” (Rəbi, Aqşin və Elxan), 
“Oqtay Eloğlu” (Oqtay), Nəcəf bəy 
Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin” 
(Rüstəm bəy) əsərlərinin tama-
şalarında ifa etdiyi rollar janr 
əlvanlığı, estetik zənginliyi ilə 
seçilmişdir.

Rza Əfqanlının rollarında 
romantik vüsət, poetik cazibədarlıq 
vardı. Zəhmli baxışları, sərt və 
ifadəli sifət cizgiləri ürəyəyatımlı 
idi, aktyor onları obrazın 
bədii siqlətinə uyğun tərzdə 
istiqamətləndirməyi bacarırdı. Ro-
mantik zəmində formalaşan Rza 
Əfqanlı realist obrazları da şövqlə, 
əzmlə, yaradıcılıq ehtirası ilə oy-
nayırdı və bununla da öz üslubuna 
yeni təravət gətirirdi.

Rza Əfqanlının yaradıcılığında 
kino rolları ayrıca mərhələdir. Kino 
fəaliyyətinə 30-cu illərdə başlayan 
R.Əfqanlının “Bakılılar” filmindəki 
Cəfər obrazı uğurlu debüt idi və bu 
filmin ardınca o, “Qanun naminə”, 
“Dağlarda döyüş”, “Mən ki, gözəl 
deyildim” ekran əsərlərində rol 
almışdı.

Onun “Dağlarda döyüş” 
filmində yaratdığı Sərxan ob-
razını yəqin ki, xatırlayırsınız. 
Filmdə onun məğrur duruşu, 
cəsarətli, bəzən inamsız, ümidsiz 

hərəkətləri, pərişan saçları və 
gözlərindən oxunan qəmli-kədərli 
əhvalı müharibə dövrünün əsl 
azərbaycanlı kişisini xatırladır...

 Milli kino sənətimizin inkişafın-
da Rza Əfqanlının xidmətləri çox 
olmuşdur. O, həqiqətən görkəmli 
kino xadimi olub. “Bakılılar”, 
“Kəndlilər”, “Yeni horizont”, “Dağ-
larda döyüş”, “Aygün”, “26-lar”, 
“O olmasın, bu olsun”, “Qanun 
naminə”, “Mən ki, gözəl deyildim” 
və digər filmlərdə bir-birindən 
maraqlı obrazlar yaradıb, həmin 
obrazlarla tamaşaçıların rəğbətini 
qazanıb. Qədirbilən xalqımız 
görkəmli incəsənət xadimlərimizi 
həmişə yad edir. Eynən də gənc 
nəsil klassik kino aktyorlarımı-
zı – Ələsgər Ələkbərov, Adil 
İsgəndərov, Yusif Vəliyev, Möhsün 
Sənani və başqaları kimi Rza 
Əfqanlını da sevir və hörmətlə 
xatırlayır.

Aktyor 1938-ci il dekabrın 
 4-də Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar artisti, 1943-cü il iyunun 
17-də Xalq artisti fəxri adları ilə 
təltif edilib. 1948-ci ildə “Şərqin 
səhəri” (Ənvər Məmmədxanlı) 
tamaşasındakı Fərhad roluna görə 
Dövlət mükafatına layiq görülüb.

Xalq artisti Rza Əfqanlı 1973-
cü il noyabrın 9-da Bakıda vəfat 
edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Rza ƏFQANLI – 120

Azərbaycan səhnəsinin 
unudulmaz aktyoru

Maraqlı adam idi Rza Əfqanlı. Ətrafına da həmişə 
maraqlı insanlar toplaşardı. Şən, həyatsevər insan idi. 
Rollarından da bunu aydın görmək olur. O, romantik 
aktyor məktəbinin nümayəndəsi idi. Ciddi və xeyirxah, saf 
qəlbli və sadə həyat tərzli obrazların ifasında ən uğurlu 
nailiyyətlər qazanmışdı. Ifa etdiyi əsərin orijinal və ya 
tərcümə olmasından, xüsusən ona tapşırılmış rolun böyük, 
ya kiçikliyindən asılı olmayaraq, aktyor həmişə ilk növbədə 
bitkin və xarakterik səhnə obrazları yaratmağa çalışardı.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri sutka ərzində atəşkəs 
rejimini pozmaqda davam edib

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistan Respub-
likasınin Noyemberyan rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Qazax 

rayonunun Qızılhacılı kəndində, 
Berd rayonu ərazisindəki ad-
sız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Tovuz rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki 

adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə 
tutulub.

Ağdam rayonunun işğal 
altında olan Nəmirli, Tağıbəyli, 
Kəngərli, Mərzili, Füzuli ra-
yonunun Qobu Dilağarda, 
Qaraxanbəyli kəndləri yaxın-
lığında, həmçinin Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Xocavənd və 
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.


