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Hindistan dünya dövlətləri arasında həm tarixi, həm də mədəniyyəti 
ilə diqqəti çox cəlb edən ölkədir. Türk Şah Cahanın dövlət idarəçiliyi, 
ümumiyyətlə memarlıq cəhətdən yaratdığı gözəlliklər bu gün dünyəvi 
mədəni, siyasi  abidələr kimi tanınmaqda və qorunmaqdadır. Hindistan 
qədim şərq dövləti olduğu üçün bütün dünya şərq ölkələri ilə eyni ortaq 
mədəniyyətləri vardır. Zəngin tarixi mədəniyyəti ilə olduqca əhəmiyyətli 
olan Hindistan hər zaman gündəmdə qalmaqdadır. Tarixi araşdırmaçı, 
hərbi jurnalist R.Bahar SoNAm İndira Qandi adlı sənədli kitabında bütün 
gözəlliklərini yüksək səviyyədə təqdim etmişdir.
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Hindistan Adın etimologiyası
Hindistan adı qədim fars dilində İndus adından əmələ gəlmişdir. Bu ad 

keçmişdən Hind çayı və ətrafı üçün istifadə olunan ad olmuşdur. Qədim 
yunanlar isə hindliləri İndoi olaraq adlandırmışdır. Hindistan adı Hindistan 
konstitusiyasında və Hindistandakı bir çox yerli dildə Bharat olaraq adlandı-
rılır. Bharat adı hindlilərin əfsanəvi kralları olan Kral Bharata adından yaran-
mışdır. Fars dilində bir söz olan Hindistan əvvəlcə Şimali Hindistan üçün is-
tifadə olunsa da, sonradan bütün Hindistan üçün istifadə olunmağa başlandı.

Tarixi
Hindistan ərazisindəki ilk dövlət bizim eradan əvvəl e.ə. I minilliyin ikin-

ci yarısında yaranmışdır. Qədim və orta əsrlərdə Hindistanın elm, ədəbiyyat, 
incəsənət sahəsindəki nailiyyətləri, müxtəlif dini və fəlsəfi sistemləri Şərqin 
bir çox sivilizasiyalarına müsbət təsir göstərmişdir. XVI əsrin əvvəllərindən 
Avropa müstəmləkəçiləri tərəfindən tədricən Hindistan müstəmləkəyə çev-
rilmiş və iki yüz il Böyük Britaniyanın tabeliyində olmuşdur. 1857-1859-cu 
illərdən milli-azadlıq hərəkatları, 1918-1922; 1928-1933-cü illərdə itaətsiz-
lik, 1946-cı ildə hərbi dənizçilərin üsyanı nəticəsində 1947-ci ildə Hindistan 
dominion statusu almış, 1950-ci ildə isə respublika elan edilmişdir.

Tarixən müstəmləkəçilikdə olması ölkənin sosial-iqtisadi inkişafina güc-
lü təsir etmiş, uzun müddət köhnə, ənənəvi sosial-iqtisadi quruluşun qalma-
sına səbəb olmuşdur. Ölkə Britaniyanın xammal əlavəsinə çevrilmişdir. İqti-
sadiyyatda Britaniya kapitalı əsas rol oynamışdı. Natural təsərrüfat üstünlük 
təşkil edirdi. Təsərrüfatın müasir quruluşu ilə işçilərin 5%-i məşğul olurdu 
ki, onlar da milli gəlirlərin ancaq 10-15%-ni istehsal edə bilirdilər.

müasir tarix
İkinci dünya müharibəsinin sonlarına yaxın Böyük Britaniyanın müstəm-

ləkəsi olan Hindistanda milli-azadlıq hərəkatı genişləndi. Böyük Britaniya 
Hindistana dominion hüququ verməyə məcbur oldu. Həmin ilin avqustunda 
Cəvahirləl Nehru başda olmaqla Müvəqqəti hökumət təşkil olundu. Lakin 
bu tam azadlıq deyildi. Xalqın mübarizəsi davam edirdi. Bu mübarizə nəti-
cəsində 1947-ci ildə Hindistanda ingilis ağalığına son qoyuldu. Həmin ilin 
avqustun 15-də Hindistan ərazisində dini əlamətlər əsas götürülməklə iki 
müstəqil dövlət, hindusların çoxluq təşkil etdiyi Hindistan və əhalisi əsasən 
müsəlmanlardan ibarət olan Pakistan dövlətləri quruldu. Elə ilk illərdən bu 
dövlətlərin bir-birinə qarşı ərazi iddiaları meydana çıxdı. Qərb dövlətləri bu 
iki böyük dövlətləri bir-birinə qarşı müharibəyə sürükləyərək onların hər 
ikisini inkişafdan saxlayırdı. Hindistan bu iddialarında SSRİ-nin, Pakistan 
Qərbin köməyinə arxalanırdı. Kəşmir regionuna sahiblik üzərində 1948-ci 
ildə Birinci Hindistan-Pakistan müharibəsi baş verdi. BMT Təhlükəsizlik 

Hindistan (hind भभभभ, ing. India) və ya rəsmi adı ilə Hindistan Res-
publikası (hind भभभभ भभभभभभभ, ing. Republic of India) - Cənubi Asiyada döv-
lət. Hindistan qurudan 6 ölkə – Pakistan, Çin, Nepal, Butan, Banqladeş, 
myanma ilə, sudan isə maldiv adaları, Şri-Lanka və İndoneziya ilə həm-
sərhəddir. Paytaxtı Yeni Dehli, ən böyük şəhəri mumbay, ümumi sahəsi 
isə 3,287,263[1] kvadrat kilometrdir. Ərazisinə görə dünyada yeddinci, 
əhalisinin sayına görə isə ikinci yeri tutur.
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Şurasının vasitəçilik missiyasının fəaliyyəti sayəsində barışıq əldə olundu. Şima-
li-qərbi Kəşmir və ya Kəşmirin üçdə bir hissəsi (Azad Kəşmir) Pakistanın, qa-
lan ərazisi isə Hindistanın nəzarəti altına düşdü. 1965-ci ildə Kəşmir Müəssislər 
Məclisinin qəbul etdiyi konstitusiya Kəşmiri Hindistan ittifaqının tərkib hissəsi 
elan etdi. Bu, İkinci Hindistan-Pakistan müharibəsinə səbəb oldu. Bu dəfə Çinin 
mübarizəyə qarışacağından ehtiyatlanan SSRİ-nin fəal vasitəçiliyi ilə müharibə 
1966-cı ildə dayandırıldı və Daşkənd bəyannaməsi imzalandı. Kəşmir məsələsi 
1987, 1988, 1997-ci illərdə də iki dövlət arasında qanlı hərbi toqquşmalara səbəb 
oldu. Pakistan Kəşmir məsələsinin beynəlxalq səviyyədə həll olunmasına çalışır, 
onu Hindistanın tərkib hissəsi kimi tanımır. Burada BMT-nin nəzarəti altında re-
ferendum keçirilməsi tələb edilir, lakin Hindistan buna razılıq vermir. Hindistan 
ərazisi ilə həmsərhəd olan Qərbi Pakistandan ayrılan Şərqi Pakistanda 1971-ci 
ildə geniş muxtariyyət uğrunda mübarizə başlanarkən Hindistan qoşunlarını Şərqi 
Pakistan ərazisinə yeritdi və burada müstəqil Banqladeş dövlətinin yaranmasına 
kömək etdi.

1950-ci ildə Hindistan respublika elan olundu. Həmin il qəbul olunmuş kons-
titusiya Hindistanı 22 ştat və 9 müttəfiq ərazidən ibarət federativ respublika, idarə 
formasına görə parlanment respublikası kimi təsbit etdi. «Nehru xətti»nin həyata 
keçirilməsi sayəsində ölkədə nisbətən sabit demokratik inkişafı təmin edən əsas-
lar yarandı. Hindistanda heç vaxt dövlət çevrilişləri, hərbi rejimlərin hakimiyyəti 
olmamışdır. Hindistanı «dünyanın ən böyük demokratiyası» adlandırırlar. Nehru 
və sələfləri, qızı İndira Qandi və nəvəsi Raciv Qandi 39 il Hindistan hökumə-
tinə başçılıq etmişdilər. Hindistan Milli Konqresi uzun müddət siyasi həyatda real 
müxalifətə rast gəlmədən lider olmuşdur. «Nehru xətti» iqtisadi inkişafı sürət-
ləndirdi. Ölkədə qarışıq iqtisadiyyat yaradıldı, özəl bölmə ilə yanaşı dövlət böl-
məsinin inkişafına diqqət yetirildi, böyük sənaye potensialı meydana gəldi. Yaşıl 
inqilab 70-ci illərdə ölkəni ərzaq taxılı ilə təmin etməyə imkan verdi. 80-ci illərdə 
Hindistanda bazar islahatları keçirilməyə başlandı. Əvvəllər sənayedə əsas diqqət 
idxalı azaltmağa yönəlmişdisə, indi ixraca işləyən sənaye sahələrinin inkişaf etdi-
rilməsinə üstünlük verildi. Hindistanın böyük intellektual potensialı vardır. 70-ci 
illərdə ölkədə nüvə enerjisi əldə olundu. Hindistan 1980-ci ildə öz raketdaşıyıcısı 
vasitəsilə kosmosa rabitə peykini buraxdı, 90-cı illərdən etibarən ölkədə taktiki və 
ballistik raketlər hazırlanır. Lakin fəal demoqrafik siyasətin aparılmasına baxma-
yaraq, əhali artımının sürətli olması, buna qarşı islahatların təsirini azaldır. Əhali-
nin böyük əksəriyyəti yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır.

1980-ci illərdə Hindistanda siqh fanatizmi dalğası qalxdı. Müstəqil Siqh döv-
ləti yaratmaq uğrunda mübarizə aparan bu icmanın üzvləri mərkəzi hökumətə təz-
yiq vasitəsi kimi terror kampaniyasına başladılar. Baş nazirlər İndira Qandi 1984-
cü ildə, Raciv Qandi isə 1991-ci ildə bu terrorun qurbanı oldular. Cavab reaksiyası 
kimi hinduslar da Hindus dövləti yaratmaq uğrunda mübarizəyə başladılar. İnhi-
sarçıların kiçik bir qrupunun iqtisadi qüdrətinin artması ilə onların hakim partiya-
nın rəhbərliyinə təsiri güclənirdi. Eyni zamanda antiinhisarçı qüvvələr də artırdı. 

Hakim partiya iki hissəyə parçalandı. İnhisarçı qüvvələrə xidmət edən sağ-
lardan ibarət sindikat və İndira Qandinin başçılığı ilə sol-mərkəzçi koalisiya 
yarandı. İndira Qandi «Qandi xətti»-ni davam etdirdi. Daxili parçalanma, 
yaranan yeni münasibətlərə çevik münasibət göstərilməməsi, dini ayrıseçki-
lik iddiaları, dini-siyasi qüvvələrin fəallaşması Hindistan Milli Konqresinin 
nüfuzunu xeyli azaltdı. Ölkədə siyasi böhran baş verdi. Hakimiyyət uğrunda 
mübarizə kəskinləşdi. 1977-1980-ci illərdə Canata partiyası, 1989-1991-ci 
illərdə müxalif Milli Cəbhə hakimiyyətə gəldi. 1991-1996-cı illərdə Hindis-
tan Milli Konqresi hakimiyyəti ələ alsa da, onu uzun müddət özündə saxlaya 
bilmədi. 1998-ci ildə Bhatriya Canata partiyası hakimiyyətə gəldi. Bütün sa-
dalanan çətinliklərə baxmayaraq, Hindistan yenə də, Cənubi Asiyada aparıcı 
mövqeyini saxlayır. İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, xarici kapitalın geniş 
cəlb edilməsi, özəlləşdirmə onun inkişafında başlıca meyllərdir.

Fiziki-coğrafi xarakteristika
Hindistanın təyin geoloji prosesləri yetmiş beş milyon il əvvəl başlan-

dı, nə vaxt Hindistan subkontinenti, onda (sonra) cənubi supercontinent 
Qondvanasının hissəsi, northeastwards dreyfini, əlli milyon il davam etmək, 
başladı, o vaxtkı unformed Hind okeanından. Avrasiya Lövhə (Boşqab) ilə 
subkontinentin sonrakı toqquşması və onun (bunun) altında subdiksiya, Hi-
malaya başlanğıc verdi, planetin ən yüksək dağları – hansı indi şimalda və şi-
mal-şərqdə Hindistan yanaşır (həmsərhəddir). Əvvəlki dəniz dibində dərhal 
meydana çıxma Himalayının cənubu, lövhə (boşqab) hərəkəti (hərəkatı) təd-
ricən malik olmaq geniş təknə, yaratdı, hansı ki indi çay məhdud çöküntü ilə, 
doldur(ul)muş oldu İndo Gangetic Düzənliyini formalaşdırır. Bu düzənliyin 
qərbinə və ondan (budan) Aravalli Diapazonu ilə kəsin, Tar Səhrası uzanır. 
Orijinal (ilkin) Hindistan lövhə (boşqab) indisi yarımada sakini Hindistanı, 
ən köhnə (yaşlı) və geoloji əksər möhkəm kimi sağ qalır və Satpura və Vin-
dhya kimi uzaq şimal kimi uzanmaq mərkəzi Hindistanda yerləşir. Bu paralel 
diapazonlar şərqdə Jharkhand-da kömür ilə zəngin Chota Nagpur Plateauya 
qərbdə Qucaratda Ərəb dənizi sahilindən qüvvədə olur (qaçır). Onların cə-
nublarına, saxlanma (qalan) yarımada sakini landmass-ına, Dəkkən yaylası, 
uyğun olaraq sol və sağda sahilboyu diapazonlar, Qərbi Qatlar və Şərqi Qat 
ilə dövrələnilir; plato Hindistanda, bir milyarddan çox yaşında bəzilərində 
ən köhnə qaya formalaşmalarını özündə saxlayır. Belə dəbdə (üsulda) təşkil 
etmiş (edilmiş), Hindistan şimali en dairəsi şərqi uzunluq dairələri, 68°7› və 
97°25› 6°44-ün› və 35°30-un› aralarında bərabərləşin şimalına uzanır.

Hindistanın sahili 7 517 kilometr uzunluğundadır; budan məsafə, 5 423 
kilometr (kilometrlik) (3 370 hərbi kəşfiyyat) yarımada sakini Hindistanına 
və Andaman-a, Nicobar-a və Hindistan hərbi-dəniz hidroqrafik diaqramları-
na Müvafiq olaraq Lakşadvip Islands.[13-ına] və 2 094 kilometrə (kilometr-
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liyə) (1 301 hərbi kəşfiyyat) mənsubdurlar, materik sahili növbətidən ibarətdir: 
43% qumlu sahil (çimərlik), sıldırım qayalar, 46% çay keçidi və ya bataqlıq coast.
[13], daxil olmaqla 11% qayalı sahil

Əsas Himalay mənşə çayları – hansı ki zəruri olaraq Hindistandan axan Qanqı 
və Brahmaputranı özündə saxlayır (daxil edir), hər ikisi, hansı ki Benqal körfəzinə 
axır. Qanqın vacib bac verənləri (qolları) Yamunanı və Kosi-ni özündə saxlayır 
(daxil edir) – kimin ki çox aşağı qradiyenti hər il fəlakətli daşqınları doğurdur. 
Əsas yarımada sakini çayları – kimin ki daha sıldırım (sərt) qradiyentləri daşqın-
dan onların sularının qabağını alır – Qodavarini, Mahanadini, Kaveri və Krişna 
-, özündə saxlayır (daxil edir) Kaveri və Krişna; və Narmada və Tapti – hansı ki 
Ərəb dənizinə axır. Hindistanın tanınmış sahilboyu xüsusiyyətləri arasında qər-
bi Hindistanda və allüvial Sundarbans deltasında bataqlıq Kaç Rannıdır – hansı 
Hindistan Banqladeş ilə bölür. Hindistan iki arxipelaqa malikdir: Lakşadvip, Hin-
distanın cənub-qərb sahilindən mərcan atollları; və Andaman və Nikobar adaları, 
Andaman dənizində vulkanik zəncir. Hindistanın iqlimi inadla Himalayın və Tar 
Səhrasının təsiri altındadır, hər ikisi, hansı ki mussonları sürür. Himalay oxşar en 
dairələrində çox yerləşdiyi yerlərdən daha isti görünməkdən, Hindistan subkonti-
nentinin böyük hissəsini saxlamaqdan soyuq Mərkəzi Asiya katabatic küləklərinin 
qabağını alır. Tar Səhrası cənub-qərbi yay musson küləklərini rütubət yüklə(il)
mişi cəlb edən kritik (həlledici) rolu oynayır (ifa edir) – hansı ki, İyunun və Okt-
yabrın aralarında, Hindistanın daha rainfall.Fou əsas iqlim qruplaşmalarının əksə-
riyyətini (çoxluğunu) təmin edir, Hindistanda üstünlük təşkil et: tropik yaş, tropik 
quru, subtropik rütubətli və dağlıq.

İnzibati ərazi bölgüsü
İnzibati cəhətdən Hindistan Respublikası 29 ştat və 7 ittifaq bölgəsindən 

ibarətdir. İttifaq bölgələri bunlardır: Andaman və Nikobar adaları, Çandiqarx, 
Dadra və Naqar Haveli, Daman və Diu, Dehli, Lakşadvip, Pondiçeri.

Ölkənin ştatları
Andhra Pradeş., Arunaçal Pradeş, Assam, Bihar, Çhattisqarx, Qoa, Haryana, 

Qucarat, Himaçal Pradeş, Cammu-Kəşmir, Carkhand, Karnataka, Kerala Madya 
Pradeş Maxaraştra, Manipur, Meqhalaya, Mizoram, Naqaland, Orissa, Pəncab, 
Racastan, Sikkim, Tamilnad, Tripura, Uttarançal, Uttar Pradeş, Qərbi Benqal. İt-
tifaq əraziləri: Andaman və Nikobar adaları, Çandiqarh, Dadra və Naqar Haveli, 
Daman və Diu, Dehlinin milli paytaxt ərazisi, Lakşadvip və Puduçeri.

İkinci dünya müharibəsinin əvvəllərində Hindistan hər nəfər hesabilə Britani-
yadan 42 dəfə,Yaponiyadan isə 7 dəfə az çuqun istehsal edirdi. Sənaye birtərəfli 
aparılırdı. Yüngül sənaye daha üstün idi. Maşınqayirma yox idi,kənd təsərrüfa-
tı tənəzzülə uğramışdı. Savadlıların xüsusi çəkisi 18%,orta ömür müddəti 32 il 
təşkil edirdi. 1947-ci ildə ölkə iki hissəyə bölünmüşdür-Hindistan və Pakistan. 

Hindistan siyasi müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkənin iqtisadiyyatını səna-
ye əsasları üzərində qurmağa imkan yaranmışdır. Lakin 1957,1972,1985-ci 
illərdə istehsalın artmasında ləngimələr mövcud olmuşdur.

İqtisadiyyatın ləng artımı bir çox hallarda milli kapitalın zəifliyi ilə izah 
edilir. İqtisadiyyatın sahəvi quruluşu. 2005-ci ildə Hindistanın Ümumi daxili 
məhsulu 772,0 mlrd. Hər nəfərə düşən məhsul isə 700 dollara bərabər ol-
muşdur (müqayisə üçün qeyd etməliyik ki.bu göstəricilər 1995-ci ildə müva-
fiq olaraq 340 mlrd. Dollar və 387 dollar təşkil etmişdir). ÜDM-un ortaillik 
artım sürəti ilk 35-40 ildə 3,5%-dən artıq olmamışdır. Lakin son illərdə bu 
göstərici artaraq 1999-2000-ci illərdə 6,2%,2003-2005-ci illərdə isə 8,4% 
təşkil etmişdir. Ümumi daxili məhsulun 25%-i kənd təsərrüfatının, 27%-i 
sənayenin, 47%-i xidmət sahələrinin payına düşür. Cəmi işçilərin isə 67%-i 
kənd təsərrüfatında çalışırlar. Hindistan aqrar-sənaye ölkəsi hesab olunur.

Kənd təsərrüfatı nisbətən sabit və dinamik inkişaf edir. Kənd təsərrü-
fatının əsasını əkinçilik təşkil edir. Kənd təsərrüfatında əldə olunan gəlirin 
75%-i bitkiçiliyin payına düşür. Becərilən torpaq sahəsi 141 mln. hektardır. 
Bunun da 15 mln. hektarı ildə 2 dəfə əkilir. 84 mln. hektar süni suvarma 
ilə becərilir. Hindistan çay, yer fındığı, şəkər qamışı istehsalına görə birinci, 
düyü və pambıq istehsalına görə ikinci, tütün istehsalına görə üçüncü yeri tu-
tur. 2003-cü ildə əsas kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı-taxıl 225 mln. ton 
(o cümlədən buğda 76 mln. ton, düyü 132 mln. ton),çay 770 mln. ton, qəh-
və 200 min ton, pambıq 2,1 mln. ton, şəkər qamışı 272 mln. ton, tütün 660 
min ton, kartof 21 mln. ton olmuşdur. Yer fındığı və küncüt istehsalına görə 
dünya ölkələri üzrə məhsulun 30%-nə malikdir. Kətan toxumu və gənəgər-
çək yağı istehsalına görə birinci yeri tutur. Ədviyyat məhsulları istehsalı çox 
yayılmışdır – bibər, darçın, raps, zəncəfil, sarıkök, hil və s. Bütün tərəvəz və 
meyvə növləri vardır. İribuynuzlu mal-qaranın sayına görə də Hindistan dün-
yada birinci yeri tutur. Dünya üzrə cəmi camışların 57%-i, inəklərin 16%-i 
Hindistanın payin düşür. 75 mln. ton süd istehsal edir. Ərazisinin 19,3%-i 
meşəlikdir. Hindistan dənizdən tutulan balığa görə 6-cı, içməli sudan tutulan 
balığa görə 2-ci yeri tutur. Cəmi tututlan balığın həcmi-5,3 mln. tondur. Bu 
sahə məşğulluğun artmasında və xarici ticarətdə böyük rol oynayır. 400 min 
ton dəniz məhs ulu ixrac edir.

Hasilat sənayesi baxımından Hindistan iqtisadiyyatın inkişafı üçün ki-
fayət qədər mineral ehtiyatlara malikdir. Belə ki, dünya dəmir filizi ehtiyatı-
nın 25%-ə qədəri, marqans filizi çıxarılmasının 15%-i, slyudanın 60%-i bu 
ölkənin payına düşür. 2003-cü ildə ölkədə 315 mln. ton kömür, 33 mln. ton 
neft, 448 mlrd. Kvt. Saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir. Kömür ehtiyatı 
148 mlrd. ton qiymətləndirilir. 7,3 mln. ton dəmir filizi, 6,8 mln.ton boksid-
lər, 3,1 mln. ton mis filizi,1,7 mln. ton marqans filizi, 2,4 min ton qızıl, 53 
min ton gümüş, 40,6 min karat almaz,63 min ton qurğuşun istehsal edilir. Bu 
sahələrin cəmi məhsulu 10,3 mlrd. dollara bərabərdir. Ölkə üzrə cəmi ixracın 
16%-i bu sahənin payına düşür.



R.Bahar Sonam İndİra qandİ

1312

Ümumi daxili məhsulun 18%-i emal sənayesini payına düşür. Parça sənayesi 
daha böyük üstünlüyə malikdir. 90 mln. nəfər adam işləyir. İstehsalın 19%-i xırda 
əl işlərinə əsaslanır. İxracdan olan gəlirin 30-33%-i toxuculuq sənayesi məhsul-
larındandır. Hind kəndiri istehsalına görə dünyada birinci, bu sahədən olan hazır 
məmulatlar ixracına görə ikinci yeri tutur. Ölkədə 144 mln. ton gübrə istehsal 
edilir. Tələbatı 70% ödəyir. Əczaçılıq sənayesi çox yüksək səviyyədə inkişaf edib. 
Bu sahədə 250 min böyük müəssisə işləyir. Hazırda cəmi sənayenin 17,2%-i parça 
sənayesinin, 16,5%-i neft və kömür sənayesinin, 14%-i yeyinti sənayesinin, 7%-i 
sellüoz-kağız sənayesinin, 5%-i elektrotexnika sənayesinin payına düşür. 1950-
2005-ci illərdə sənaye istehsalı 15 dəfə artmışdır. Ümumi daxili məhsulda emal 
sənayesinin xüsusi çəkisi 1950-ci ildəki 11,4%-dən 20%-ə çatmışdır. Emal sə-
nayesi məhsulunun ümumi həcmində ağır sənaye 32%-dən 64%-dək artmışdır. 
İstehsalın quruluşunda dəyişiklik yaranmışdır. Uzun müddət üçün nəzərdə tutulan 
istehlak şeylərinin xüsusi çəkisi artmışdır. Emal sənayesinin sahəvi quruluşunda 
da dəyişiklik yaranmışdır. Ərzaq malları, pambıq parça, hind kəndiri və toxuculuq 
məmulatları istehsalının xüsusi çəkisi 1,5-2 dəfə azalmışdır. 1950-ci illərdə sənaye 
məhsullarının 60%-i yeyinti və toxuculuq mallarından ibarət olduğu halda, 2005-
ci ildə bu 25%-dən az olmuşdur. Neft məhsullarının və maşınqayırmanın xüsusi 
çəkisi 2-3 dəfə artmışdır.

Ölkədə sənayeləşmənin inkişafı çox sahəli təsərrüfat kompleksinin yaran-
masına imkan verir. Milli təsərrüfatın öz-özünə inkişaf edən bərqərar ola bilən 
bir sistemə çevrilməsi özünü göstərir. Müəyyən mənada iqtisadiyyatda ikili ba-
zar mövcuddur. Bir tərəfdən əhalinin çox hisssəsi üçün zəruri istehlak şeylərinə 
olan tədiyyə qabiliyyətli tələbdə tələbdə durğunluq yaranır, digər tərəfdən isə uzun 
müddətə istifadə edilən istehlak şeylərinə olan tədiyyə qabiliyyətli tələb artır. Bü-
tünlüklə milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində xüsusi bölmənin daha böyük 
rolu vardır. Belə ki, ÜDM-un 75%-i xüsusi bölmədə formalaşır. Kənd təsərrüfatı, 
yüngül maşınqayırma, yüngül yeyinti və tibb sənayesi, inşaat, ticarət, avtomaşın 
nəqliyyatı və digər sahələrdə xüsusi bölmə daha geniş yayılmışdır.

ÜDM-un təqribən 25%-i dövlət bölməsində yaradılır. Ölkənin müdafiə səna-
yesində, energetika, dəmiryolu, aviasiya, nəqliyyat, rabitə, metallurgiya və s. Kimi 
baza sahələrində dövlət bölməsinin xüsusi çəkisi artıqdır.

Bir çox sahələrdə dövlət bölməsinin xüsusi çəkisi daha çoxdur. Bunlardan 
neft çıxarılması və emalı, kömür, mis, qurğuşun, sink istehsalı, polad əridilməsi-
nin 60%-dən çoxu, ağır maşınqayırma məhsulları, gəmiqayırma, təyyarə və dəz-
gahqayırma və s. göstərmək olar. 200-dən çox elmi-tədqiqat institutu və labarato-
riya dövlət bölməsində mərkəzləşdirilib. ETTKİ-nə ayrılan xərclər 0,73% təşkil 
edir. Hazırda Hindistan yüksək elektron texnologiyasına və kosmik sənayesinə 
malik olan ölkələr sırasına daxildir. Hindistan dünya bazarına telekommunikasi-
ya və meterologiya, rabitə vasitələri göndərir. Müvəfəqiyyətlə özünün milli atom 
enerjisi üzrə inkişaf proqramını həyata keçirir.

Hindistanda elektron sənayesi və informasiya texnologiyası sahəsində 250 
min nəfər adam işləyir. Bu sahənin məhsulunun həcmi 13 mlrd. dollar, ixrac isə 
8 mlrd. dollara bərabərdir. Bu göstəricilərə görə Hindistan 2-ci yeri tutur.

Hindistanda avtomobil sənayesi ildə 642 min müxtəlif növdə avtomobil 
buraxır. Qara metallurgiyada 7 böyük zavod tam gücü ilə işləyir. İldə 10,1 
mln. ton polad istehsal edilir.

Hindistanda nəqliyyat sistemi də geniş vüsət tapmışdır. Belə ki, dəmir 
yolunun ümumi uzunluğu 107 min km-rə bərabərdir. Bunun da 29%-i elekt-
rikləşdirilmişdir. Hindistan İEOÖ-də ən böyük ticarət donanmasına malik-
dir. Donanmada 490 dəniz gəmisi var. Ölkədə 11 böyük və 139 kiçik liman 
fəaliyyət göstərir. Hindistan dünyada qabaqcıl avtomobil yolları şəbəkəsinə 
malikdir. Hindistanda poçt şəbəkəsi sistemi də yüksək səviyyədədir. Cəmisi 
154 min poçt şəbəkəsi fəaliyyət göstərir.

260-300 mln. nəfər kasıbçılıq şəraitində yaşayır.
Hindistanın iqtisadi inkişafı ayrı-ayrı dövrlərdə müəyyən xüsusiyyətləri 

ilə bir-birindən fərqlənir. Belə ki, Hindistanın müstəqillik əldə etdiyi ilk 10 
illik sabitləşmə dövrü adlanır. Bu mərhələdə ölkədə təsərrüfat mexanizminin 
əsasları formalaşırdı. Müstəqillik əldə edilməsilə qeyri-iqtisadi məcburiyyət 
və ticarət vasitəsilə ayrı-ayrı sahələrə qoyulan kapital vasitəsilə Britaniya-
nın siyasi nüfuz dairəsinin genişlənməsinə son qoyulmuşdur. Bu mərhələdə 
mərkəzləşdirilmiş planlaşdırılma ilə bazar əlaqələrinin genişləndirilməsi si-
yasəti əsas götürülmüşdür. Milli iqtisadiyyatın inkişafının ilkin şərtlərindən 
biri kimi sənayeyə qoyulmuş iri kapitala maraq yaratmaq, idxalda himayə-
darlıq siyasəti və valyuta nəzarəti həyata keçirmək nəzərdə tutulurdu.

İkinci dövr 1950-ci illərin ortalarından 1960-cı illərin ortalarınadək olan 
vaxtı əhatə edir. Bu dövr itensiv sənayeləşdirilmə dövrü kimi səciyyələnir. 
Burada mövcud istehsal münasibətlərinin yenidənqurulması, sərbəst bazar 
münasibətlərinin yenidənqurulması, sərbəst bazar münasibətlərinin və xarici 
kapitalın məhdudlaşdırılması sahəsində müəyyən tədbirlər sistemi nəzərdə 
tutulurdu. İdealoji cəhətdən bütün bunlar «Sosialist cəmiyyəti» qurulması 
şüarı altında həyata keçirilirdi.

Dövlət mülkiyyəti yaradılması aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir-
di; müstəmləkəçilərin hakim dairəsində olan mülkiyyətin milli dövlətin ixti-
yarına keçməsi; milli kapitala məxsus olan bəzi xüsusi şirkətlərin milliləşdi-
rilməsi; dövlət vəsaiti hesabına yeni müəssələr yaradılması.

Sənayeləşdirilmə idxalın əvəzlənməsi formasında həyata keçirilirdi. «Öz 
gücünə arxalanmaq», «özü özünü təmin etmək» kursunun əsas götürülmə-
sinə, xarici borcların rolunun azaldılması və yerli məhsulların çeşidinin ge-
nişləndirilməsinə üstünlük verilirdi. Həmin dövrdə metallurgiya, maşınqa-
yırma və kimya sənayesinin xüsusi çəkisi xeyli artmışdır. Sənaye sahələrinə 
ayrılan xalis kapital qoyuluşu 50-ci illərdəki 26,4%-dən 1960-cı illərdə 
41,1%-ə çatmışdır.
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Ağır sənayenin inkişafı kursunun həyata keçirilməsində bir çox vətənpərvər 
qüvvələr müstəqilliyin möhkəmlənməsi xatirinə şəhər burjuaziyasına köməklik 
göstərirdilər.

Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində dövlətin rolu xeyli artmışdır. Bütün bunların 
nəticəsində çoxsahəli kompleks yaradılması üçün zəmin formalaşmışdır. Eyni za-
manda sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında qeyri-mütənasiblik də artırdı.

Üçüncü mərhələ 60-cı illərin ortalarından başlamışdır. Bu mərhələ ağır sənaye 
ilə kənd təsərrüfatı və xırda istehsal arasındakı qeyri mütənasibliyin ləğv edilməsi 
də problem kimi qarşıda qoyulmuşdu. Həmin illərdə «yaşıl inqilab» strategiyasını 
başlanğıcı qoyulmuşdur. Yoxsul kəndə-kənd təsərrüfatına, xırda istehsala kömək-
lik edilməsi barədə proqram qəbul edilmişdir. Bu mərhələdəki iqtisadi siyasətdə 
əsas mərhələlərdən biri də 1969-cu ildə bankların milliləşdirilməsi oldu. Beləliklə, 
sənayenin və xırda sahibkarlığın müdafiə edilməsi siyasəti və dövlət köməkliyi 
sahibkarlıq bölməsində sabitliyin təmin edilməsinə səbəb olmuşdur.

Hindistanın əsas sahələri isə bunlardır;
1) Kənd təsərrüfatı 2) Kimya 3) Elektronika 4) Neft

Əhali
Hindistan dünyanın ən çoxmillətli dövlətidir. Hindli anlayışı müxtəlif dildə 

danışan bir neçə yüz xalq və tayfaların (hindu, benqal, pəncab və s.) birliyi kimi 
başa düşülməlidir. Ölkədə elə bir dil yoxdur ki, əhalinin böyük əksəriyyəti bu dildə 
danışsın. Dövlət dili ölkədə ən çox saylı hinduların dilidir. İkinci dövlət dili kimi 
ingilis dilindən istifadə olunur. Bununla yanaşı hər bir ştatda yerli xalqların dilində 
yerli hökumətlərin qərarları, qəzetlər, jurnallar dərc edilir. Hindistanda 1881-ci il-
dən başlayaraq hər on ildən bir əhali siyahıya alınır. Əsrin əvvəllərindən (1901-ci 
ildə 238 milyon nəfər) 2000-ci ilədək ölkənin əhalisi 4,3 dəfə artmışdır. Bu da təbii 
artımın yüksək olmasını sübut edir (indi illik artım 1,8-1,9%-dir). Əhalinin sürətlə 
artması iqtisadiyyatda əlavə çətinliklər yaradır. Buna görə Hindistan ailə planlaş-
dırılması siyasətini həyata keçirən ilk dövlətlərdən biridir. Lakin demoqrafların 
hesablamalarına görə əhalinin sabitləşməsi yalnız XXI əsrin ortalarında ola bilər. 
Əhali ölkə ərazisi üzrə olduqca qeyri-bərabər yerləşmişdir. Dənizsahili ərazilər, 
məhsuldar ovalıqlar (xüsusilə Hind-Qanq ovalığı), çayların vadiləri və deltaları 
daha çox məskunlaşmışdır. İndi ölkənin daxili hissələri (Dəkkən yaylası) sürətlə 
mənimsənilir. Ölkənin şimalında ucqar dağlıq ərazilər seyrək məskunlaşmışdır, 
hətta insan yaşamayan ərazilər də var. 300 milyon nəfərlə şəhər əhalisinin sayına 
görə Hindistan Çindən sonra dünyada ikinci yeri tutmasına baxmayaraq, şəhər 
əhalisinin ümumi əhaliyə nisbətinə görə (30%) Hindistan zəif urbanizasiyalaşmış 
ölkələr sırasına aiddir. Bununla yanaşı ölkədə urbanizasiya prosesi sürətlidir. İri 
və milyonçu şəhərlərin sayı sürətlə artır. Hindistanın ən iri şəhərləri ölkə ərazisi 
üzrə dördbucaq şəklində yerləşən Kəlkətə, Bombey (Mumbay), Dehli, Çennay 
(Mədrəsə), Əhmədabad və Heydərabaddır. Kəlkətə Hindistanın ən iri şəhəridir. 
Şəhərin əhalisi 15 milyon nəfərdən artıqdır. Bu şəhər təxminən 150 il Ost-Hind 

ingilis şirkətinin inzibati mərkəzi olmuşdur. Hind və müsəlman memarlıq 
üslubu ilə tikilmiş və 1911-ci ildən ölkənin paytaxtı olan Dehli dünyanın ən 
qədim şəhərlərindən biridir. Hindistanın böyük şəhərlərində kəskin iqtisadi, 
sosial və ekoloji problemlər mövcuddur. Küçələrdə dilənçilər, sərgərdan mu-
siqiçilər, ilan ovsunçuları, ev-eşiksiz adamlar çoxdur. Etnik müxtəlifliklərlə 
əlaqədar şəhərlərdə milli məhəllələr formalaşır, milli və dini ədavət bəzən 
qırğına səbəb olur. Bir sıra sənaye şəhərlərində (xüsusilə Bombey) atmosfer 
həddindən artıq çox çirklənmişdir. Hindistanda kənd məskunlaşma formaları 
üstünlük təşkil edir. Əhalinin 70%-i kəndlərdə yaşayır. Suvarılan əkinçilik 
rayonlarında kəndlər xüsusilə sıx yerləşib. Kənd evləri olduqca müxtəlifliyi 
ilə fərqlənir. Burada daşdan, taxtadan, gildən tikilmiş evlərə, palma yarpaq-
ları ilə örtülmüş komalara rast gəlmək olar.

Dil
Hindistanda ən geniş yayılmış dil hindi dilidir[1] və ölkənin rəsmi dillə-

rindən biri sayılır[2]. Biznes və inzibati işlərdə geniş yayılmış ingilis dili « 
yardımçı dil» statusundadır[3]; Hindistan Konstitusiyasına görə ölkənin 21 
rəsmi dili var. Hindistanda dillərin 1652 dialekti vardır[4].

Din
Əsas məqalə: Hindistanda din
Hindistanda əhalinin 83 faizi induistlərdir. İnduizm respublikanın bü-

tün ştatlarında, cammu, Kaşmir və yeni yaranmış Naqalend istisna olmaqla 
hakim din hesab olunur. İnduizmin iki əsas istiqaməti vardır: vişnuizm və 
şivaizm. Hal-hazırda Vişna Allahının kultu daha geniş yayılıb. Lakin bir sıra 
hind xalqları arasında (tamilər, assamslar) şivai əsas götürülür. Bəzi yerlərdə, 
məsələn, nəsilin ana xətti ilə davam etdirildiyi malayalar arasında şaktizm 
inkişaf edib. Ortodoksal induistlərlə yanaşı ölkədə reformator induistlərin də 
ardıcılları vardır.

Hindistanın müsəlman əhalisi 11 faiz təşkil edir. Müsəlmanların əksəriy-
yəti isə sünnülüyün hənəfi məzhəbinə etiqad edir. Malabar sahilində şafiilik 
yayılıb, Uttar-Pradeş və Qərbi Benqaliyada sünnülük özünün vahhabi ten-
densiyası ilə müşahidə olunur. Burada Əhmədiyyə təriqətinin ardıcıllarına 
da rast gəlmək mümkündür. Şiələr isə əsasən şəhərlərdə yaşayırlar. Onlar 
arasında ismaililər də vardır, amma onlar say etibarilə ortodoksal şiələrdən 
azdırlar. Hind ismaililəri nizarilər (xoca) və mustarilərə (boxra) bölünürlər. 
Hindistanda az sayda bəhailərdə yaşayırlar.

Hindistanda 3-cü böyük dini qrup xristianlardır (əhalinin 3 %). cənubi 
Hindistana ilk xraitianlar hələ birinci minilliyin I əsrində gəlmişlər. Hal-ha-
zırda Hindistan xristianlarının yarıdan çoxu ölkənin cənubunda (əsasən Ke-
rala ştatında və mədrəsə rayonunda) məskunlaşıb. Naqelend ştatında da xeyli 
sayda xristian yaşayır. Ölkə xristianlarını iki qrupa bölmək olar. Birinci qru-
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pa Hindistanın qədim xristian əhalisinin sonrakı nəsilləri aiddir. Portuqaliyalıların 
ölkəyə müdaxiləsindən sonra xristianlara məcburi şəkildə katolikliyi qəbul etdir-
mişlər. Onları Roma ilə uniyaya daxil olmağa məcbur etmiş, bunun nəticəsində də 
Hindistanda Silomalabar kilsəsi yaradılmışdır. Müəyyən zaman keçdikdən sonra 
bir qrup Roma ilə münasibətləri pozaraq kilsədən uzaqlaşmış, lakin öz əvvəlki 
nesterian ənənələrinə qayıtmamışlar. Onlar yakobit (monofizit) ehkamlarını qəbul 
etmişlər. Beləliklə, hal-hazırda cənubi Hindistanda qədim xristian kilsələri möv-
cuddur: Siro –malabar kilsəsi (xaldo-katolik, 2178min nəfər), Siro-malankar kil-
səsi (siro-katoliklər, 213 min nəfər), yakobit Malankar pravoslav kilsəsi (1,5 mln. 
nəfər), müqəddəs Foma Malabar kilsəsi (550 min nəfər), neonestorian Xaldey kil-
səsi (5 min nəfər).

Xristianların ikinci qrupunun formalaşması avropalı missionerlərin fəaliyyəti 
ilə bağlıdır. Onlar əsasən XIX-XX əsrlərdə öz fəaliyyətlərini daha da aktivləşdir-
mişlər. Hal-hazırda məhz bu qrup xristianlar say etibarilə üstünlük təşkil edirlər. 
Roma katolik kilsəsi daha çox nüfuza malikdir (9704 min nəfər ardıcılları var). 
Katoliklər daha çox ölkənin cənubunda, eləcə də bəzi Qərb rayonlarında məskun-
laşıblar. Protestant kilsələri (4,3 mln nəfər) içərisində daha çox ardıcılları olanlar 
cənubi Hindistan kilsəsi (700 min nəfər) və Şimali Hindistan kilsəsidir (1530 min 
nəfər). cənubi Hindistan kilsəsi 1947-ci ildə ölkənin cənub hissəsində yaşayan 
protestant təşkilatlar tərəfindən yaradılıb. Bundan başqa, Hindistanda baptistlər 
(2,1 mln. nəfər), lüteranlar (1,1mln. nəfər), mennonitlər, qurtuluş ordusu (227 min 
nəfər) ardıcılları da vardır.

İnduizmdən aralanmış siqxizm indiki zamanda Hindistanda müstəqil din kimi 
tanınır. Ölkə əhalisinin 2 faizini təşkil edir. Əsasən Pəncab əyalətində yaşayırlar.

Hindistanda həmçinin 3,8 milyon buddist yaşayır. Onların əksəriyyəti Maxa-
raştrda məskunlaşıblar. Hindistanda çox kiçik dini qrup halında zərdüştilər-farslar 
(İrandan VII- XII əsrlərdə islam tərəfdarlarının təzyiqindən qaçıb gələnlərin nə-
silləri) da vardır. Farsların sayı 120 min nəfər, digər məlumatlara görə 200 min 
nəfərdir. Bütün Hindistan zərdüştilərinin yarıdan çoxu Bombeydə yaşayır. Hin-
distanda iudaistlər 8 min nəfərdirlər. Onların əksəriyyəti maxaraştra və keralda 
məskunlaşıblar.

mədəniyyət
Əsas məqalə: Hindistan mədəniyyəti
Dünyanın ən qədim ölkələrindən biri olan Hindistan ən qədim sivilizasiyala-

rın önündə gedərək zəngin tarixi-mədəni irsə malikdir. Qədim sivilizasiya ərzində 
əldə etdiyi zəngin mədəni irs ərəb və iran xalqlarına, sonra isə Avropaya əhəmiy-
yətli şəkildə təsir göstərmişdir. Qədim hind alimlərinin dünya elmində çox böyük 
bəşəri əhəmiyyət kəsb edən kəşf və nailiyyətləri olmuşdur. «Sıfır» anlayışı və on-
luq say sisteminin müəllifi hesab olunan hind alimləri çox da böyük olmayan xə-
talarla Yerin Ay və Günəşlə olan məsafəsini, Yerin radiusunu və digər astronomik, 

elmi kəşflər etmişlər. Artıq hind sivilizasiyası dövründə (e.ə. III minillikdə) 
onlar şəhərlərin planlaşdırılması, monumental tikililərin qurulmasında uğur-
lar əldə etmiş, uzunluq ölçüsü və çəki sistemindən istifadə etmişlər.

Hindistanda ilk dövlətlərin təşəkkülü, formalaşması bir sıra imperiya-
ların – Mauri, Quptların hökmranlığı zamanı bəşəriyyət tarixində sivilizasi-
yanın inkişafı ilə müşahidə edilirdi. Məhz həmin dövrdə elm, incəsənət, din 
öz çiçəklənmə prosesini keçirmişdi. Bu ölkənin tərəqqisi dünya fatehlərinin 
— Makedoniyalı İskəndərdən tutmuş əfqan və türk xanlarının ciddi mara-
ğına səbəb olmuşdur. İslam hakimlərinin XI əsrdən başlayan Əfqanıstan və 
İrana olan hücumları bir əsrdən sonra hind racələrinin (ölkənin şimalında) 
məğlubiyyəti ilə nəticələndi ki, sonralar bu, cənubdan başqa, demək olar ki, 
bütün ölkənin müsəlmanların əsarətinə keçməsi ilə nəticələndi. Sözsüz ki, 
bu əsarət və müstəmləkəçilik hind mədəniyyət və incəsənətinə də öz güc-
lü təsirini göstərdi. Qədim Hindistan mədəniyyəti (e.ə. IV minilliyin ortala-
rı- b.e.-nın VI əsri) dünyanın ən unikal və nəhəng sənət məbədlərindən biri 
hesab edilir. Hindistanda dünyanın bütün dinləri – induizm, islam, xristian-
lıq, buddizm, zərdüştlük mövcud olmuşdur. Lakin Qədim Hindistanın «öz» 
dinləri də mövcud olmuşdu ki, bunlara çaynizm və sikhizm aiddir. Bunlar 
hind mədəniyyətinin rəngarəngliyinə ciddi təsir göstərmişdi. Hazırda Hin-
distanda əhalinin 80%-i induizmə etiqad edir ki, bu da ölkənin ən qədim 
dinlərindən biri hesab olunur. O ilk dəfə vedlərin dini kimi (vedizm) təzahür 
tapmışdır. Bu din, ilk müstəqil fəlsəfi sistem kimi e.ə. I minillikdə təşək-
kül tapmışdı. Onun gələcəkdə dini istiqamətlərin müəyyənləşməsində böyük 
rolu oldu. Vedizm üçün politeizm (çoxallahlılıq) xarakterik idi. Onun əsas 
allahları günəş allahı Surya, səhər şəfəqi Uşas, dünyanın sahmançısı Varuna, 
od allahı Aqni, ildırım allahı İndra, külək allahı Vayu, qasırğa allahı Rudra və 
s. idi. Vedanın son dövrünə üç əsas allah – Brahma, Vişna, İşva aiddir. Son-
ralar bunlar trimurti vahid triadasına çevrildi. Bu dinin əsas etiqadlarından 
birinə qurbanvermə ayini aid edilir. Bu isə, sonralar kahinlərin (brahman) 
yaranmasına səbəb oldu. Kahinlər qurbankəsmə ritualını həyata keçirənlər-
dir. Beləliklə, induizmin dini əqidəsi vedizm və brahmanizm ehramlarının 
təkamülü nəticəsində inkişaf etmişdi. İnduizm özündə veda inanclarına geniş 
yer verərək müqəddəs heyvan, təbiət, əcdadların ruhuna sitayişə başlıca yer 
verirdi. İnduizm ruhun əbədiliyi və ölməzliyinə inanır. Ilkin dini təsəvvürlər 
Hindistanda sonralar yaranmış digər dini cərəyanların ehkamlarına da öz tə-
sirini göstərmişdir.

Qədim Hindistan tarixi yazılı və arxeoloji mənbələr əsasında öyrənilir. 
Bu dövrün tarixini əks etdirən yazılı mənbələr çox məhduddur. Bu qədim 
ölkə və dövlətin tarixini öyrədən mənbələr Hindistanın həmin tarixi ərzində 
mədəniyyətinin bir neçə səviyyədə olmasını göstərir. Məsələn, qədim Hin-
distanda Harappa mədəniyyəti kimi böyük bir mədəni sivlizasiyanın olduğu 
sübuta yetirilir.
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mahatma Qandi mohandas Karamçand "Mahatma" Qandi (qüc., hind, d. 2 oktyabr 
1869, Porbandar, Qucarat — 30 yanvar 1948, Yeni Dehli) — 
Hindistan Azadlıq Hərəkatının siyasi və ruhani lideri.

Gerçəklik və pisliyə qarşı, amma özündə şiddət ehtiva etməyən müqavimətlə 
bağlı olan Satyaqraxa fəlsəfəsinin qabaqcıl nümayəndələrindəndir. Bu fəlsəfə 
Hindistanı azadlığa çıxartmış, Dünya üzrə vətəndaş haqq və azadlıqları 
müdafiəçilərinə ilham qaynağı olmuşdur. Qandi Dünyada ona Rabindranat 
Taqor tərəfindən verilən və "Ulu ruh" mənasını daşıyan "Mahatma" (sanskr.) 
və ata mənasını daşıyan "Bapu" (qüc.) adları ilə də tanınır. Hindistanda rəsmi 
şəkildə "Xalqın atası" elan edilmişdir.[5] Qandinin doğum günü olan 2 oktyabr 
Hindistanda "Qandi Cayanti" adı ilə milli tətil günü kimi qeyd olunur. 15 iyun 
2007-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi yekdilliklə 2 oktyabrı 
"Ümumdünya şiddətə yox günü" olaraq elan etmişdir.

Qandi əvvəlcə Cənubi Afrikada Hind toplumunun vətəndaşlıq haq ları uğrunda 
sülhsevər etiraz həyata keçirmişdi. Afrikadan Hindistana ge ri qayıtdıqdan sonra 
yoxsul əkinçi və işçiləri ağır vergi siyasəti və ayrıseçkiliyə qarşı təşkilatlandırdı. 
Hindistan Milli Konqresinin lider liyini öz üzərinə götürərək yoxsulluğun 
azaldılması, qadın azadlıqları, müxtəlif din və etnik qruplar arasında qardaşlıq, 
kasta və toxunulmazlıq ayrıseçkiliyinə son qoymaq, ölkənin özünü iqtisadi 
baxımdan təmin etməsi və ən önəmlisi olan Svarac, yəni Hindistanın müstəmləkə 
vəziyyətindən qurtulması istiqamətində ölkə miqyasında təbliğat həyata keçirdi. 
Qandi Böyük Britaniyanın Hindistandan aldığı duz vergisinə qarşı 1930-cu ildə 
həyata keçirdiyi 400 kilometrlik "Duz yürüşü" ilə ölkəsinin Böyük Britaniyaya 
qarşı çıxmasına rəhbərlik etmişdir. 1942-ci ildə açıq şəkildə Böyük Britaniyanın 
ölkəni tərk etməsini istədi. Həm Cənubi Afrika, həm də Hindistanda bir neçə dəfə 
həbs edildi.

Qandi hər vəziyyətdə pasifizm və realizmi müdafiə edərək bu düşüncələrini 
həyata keçirdi. Özünə yetərli olacaq bir aşram quraraq sadə bir həyat keçirdi. 
Yunəyirənlə toxunan ənənəvi dhoti və örtük kimi paltarlarını özü hazırlamışdı. 
Əvvəlcə vegetarian olsa da, sonradan ancaq meyvə ilə qidalanmağa başladı. Həm 
mənəvi təmizlik, həm də etiraz etmək məqsədi ilə bəzən bir aydan da çox davam 
edən oruclar tutdu.

Mohandas Karamçand Qandi tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər 
siyahısına daxil edilib.
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Qədim hindlilərin dünyagörüşləri Vеda dini adlanan dini 
əqidəni təmsil еdirdi. Vеda – hərfi mənada sanskritcə «bilik» 
dеməkdir. Bu din ibtidai icma quruluşunun dağılması və sinifli 
cəmiyyətin təşəkkülü dövründə yaranmışdır. Vеda dinində təbiət qüvvələri ilahiləşdirilirdi, bir sıra baş allahlar 

vardı. Ilahə Aditi allahların anası hеsab olunurdu. Əmlak və ictimai 
bərabərsizliyin mеydana çıxması ilə əlaqədar Vеda dini yalnız təbiəti 
dеyil, həm də ictimai qüvvələri təcəssüm еtdirir, ictimai bərabərsizliyə 
haqq qazandırırdı...

Vеda dininin bəzi müddəaları müasir hinduizmdə də qalmışdır.
Vеdalar, yaxud Vеda ədəbiyyatı qədim hind ədəbi abidələrini 

əks еtdirən bir külliyyatdır. O, yеni еradan öncəki ikinci minilliyin 
sonu, yеni еrada birinci minilliyin birinci yarısında yaranmaqla Vеda 
dininə əsaslanır. Vеdalar dörd topludan — «Riqvеda», «Samavеda», 
«Yacurvеda» və «Atharvavеda»dan ibarətdir; ən qədimi «Riqvеda»dır. 
Burada allahlar tərənnüm еdilir. «Samavеda»nın nəğmələri bayram 
təntənələri və qurbanvеrmə mərasimlərində oxunurdu. «Yacurvеda» 
dua və qurban mərasimi qaydaları kitabıdır. «Atharvavеda» şər 
qüvvələrə qarşı kahin əfsunlarından ibarətdir...

Müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı fəlsəfi cərəyanların mеydana çıxmasına 
baxmayaraq, Vеda dini və buna istinad еdən Vеdalar öz təsir gücünü 
uzun əsrlər boyu saxlamışdır. Lakin Hindistanın öz daxili vəziyyəti 
zamanın tələbinə uyğun olaraq, Vеdaların təsir dairəsinin gеtdikcə 
zəifləməsini tələb еdirdi.

Artıq ayrı-ayrı cəmiyyətlər Vеda müddəalarına qarşı çıxış еdirdilər. 
D.Sarasvatinin 1975-ci ildə yaratdığı «Arya Samac» cəmiyyəti 
«Vеdalara doğru gеriyə» dеyə kinayəli şüarını irəli sürürdü.

QANDİZm  
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XX əsrin əvvəllərində Hindistanda fəlsəfi fikir görkəmli maarifçi 
S. Vivеkandanın təsiri ilə inkişaf еdirdi. Onun fəlsəfəsinin əsasında 
«univеrsal din» nəzəriyyəsinin təbliği dururdu. Həmin dövrdə 
Mahatma Qandinin dini-fəlsəfi və ictimai-siyasi təlimi yayılırdı. 
Yaradıcısının adıyla Qandizm adlanan bu təlim milli-azadlıq 
hərəkatında Hindistanın əsas idеologiyası idi.
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Qandizmin ən başlıca prinsipi olan «satyaqrahanın» — dinc müqa-
vimətin — təzahür formaları dövlət idarələri ilə əməkdaşlıq еtməmək 
və mülki itaətsizlikdir. İngiltərə hakimiyyət orqanları ilə tək-tək mü-
naqişələri, həmçinin ictimai ziddiyyətləri danışıqlar və qarşılıqlı güzəşt-
lər yolu ilə həll еtmək cəhdi Qandizmin xaraktеrik taktikası idi.

Qandizm sinfi mübarizə nəzəriyyəsini varlıların yoxsullar üzərində 
«qəyyumluğu» idеyası ilə əvəz еdirdi.

Fəlsəfədə Qandizm ilahi rеallığı həqiqətlə еyniləşdirmək idеyasını 
əsas götürür. Qandizmə görə, həqiqətə insanların əxlaqi təkmilləşməsi 
ilə nail olmaq mümkündür.

Qandizmin əxlaq təliminin əsasında təkcə fiziki dеyil, həm də mənə-
vi zərər vurmamaq kimi anlaşılan «aximsa» durur. Aximsa «düzlük və 
cəsarət» tələb еdir ki, bunun da mənbəyi «məhəbbətdir».

«Məhəbbət qanunu» iztirab qanunu ilə tamamlanır. İztirab qanununa 
görə, aximsa tərəfdarı şüurlu surətdə iztirab çəkməyə və özünü fəda еt-
məyə hazır olmalıdır.

Qandizmin dini-əxlaqi konsеpsiyasına görə ictimai həyat şəraiti in-
sanların əxlaqi inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Bеləliklə, Qandizm 
siyasəti əxlaqdan asılı еtməyə çalışırdı. Qandizm tərəfdarlarının bir çoxu, 
həmçinin C. Nеhru onun siyasi və fəlsəfi müddəalarını bütünlüklə qəbul 
еtmirdilər.

Hindistanın istiqlaliyyətindən sonra ölkənin ictimai, iqtisadi və siya-
si inkişaf problеmlərinə Qandizmin tətbiqi məsələsində ciddi ixtilaflar 
ortaya çıxdı. Lakin Qandizmin Hindistanın istiqlaliyyəti uğrunda müba-
rizədə gеniş xalq kütlələrini birləşdirməkdə mühüm rolu olmuşdur..

...Hindistan alimləri D. Cattopadhya, M. Roy, B Sеn, R. B. Şarma 
və başqalarının əsərlərində hind matеrializminin, buddizm fəlsəfəsinin, 
qədim hind fəlsəfəsi sistеmlərinin mahiyyəti öyrənilirdi. A. Sеn, N. Ka-
birac, X. Mukеrcinin əsərlərində isə yеni və ən yеni dövrdə hind fəlsəfə-
sinin inkişafı izlənilir, Qandizm təhlil olunurdu.

Həmin alimlərin qarşısında duran ən əsas məqsəd isə xalqı əsarətdən 
— ingilis ağalığından xilas еtmək, onun müstəqilliyinə nail olmaq idi.
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Cevahirlal Nehru
Pandit Cevahirlal (ya da Jawaharlal) Nehru (Hintçe: İngilizce: Pandit 

Jawaharlal Nehru) (14 Kasım 1889 - 27 mayıs 1964), Hindistan Ulusal Kong-
resi’nin önemli siyasi üyelerinden biridir. Hindistan’ın Bağımsızlık hareketi 
sırasında önemli bir figür olmuştur. Hindistan’ın ilk başbakanıdır.

Savaş sonrası dönemde uluslararası politikada kilit figürlerden biridir. 
Genelde popüler bir bilgin olan Panditji’e başvururdu. Nehru yazar, bilgin, 
amatör tarihçi ve aynı zamanda Gandi-Nehru ailesinin reisiydi.
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Nehru ailəsi

Varlıklı Hint avukat ve politikacı Motilal Nehru’nun oğlu olarak, Hin-
distan Ulusal Kongresi’nin en genç liderlerinin biri olmuştu. Mahatma Gan-
di’nin rehber kılavuzluğunda yükselerek karizmatik ve radikal bir lider oldu. 
Britanyalılara karşı bağımsızlık mücadelesinde Hindistan gençliği için bir 
ikon aynı zamanda sosyalizmin temsilcisiydi. Kongre başkanı olarak hizmet 
ettiği sırada 31 Aralık 1929’da Lahor’da bağımsız Hindistan’ın bayrağını 
kaldırdı. İyi hatipliği sayesinde milliyetçi isyanları düzenlemekte büyük et-
kisi vardı aynı zamanda azınlıkların haklarını gözetici tavırlar gösterdi. Ölü-
müne kadar Hindistan’ın başbakanı olarak görev yaptı.
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İndira
Qandi

İndira Priyadarşini Qandi (Hind dili:, d. 19 noyabr 1917 
– ö. 31 oktyabr 1984) — Hindistanın məşhur siyasi xadimi. 
Hindistanda 2 dəfə (1966-77, 1980-84) baş nazir olmuş si-
yasətçi. Hindistan tarixindəki tək qadın baş nazir olan Qandi, 
həmçinin ən uzun müddət fəaliyyət göstərən ikinci baş nazir 
olmuşdur.

İndira Qandi Hindistanın ilk baş naziridir. Dünyada isə 
ikinci xanım baş nazir hesab olunur. İndira Qandi ölkənin 
müstəqilliyi yolunda mübarizə aparan qəhrəmanı Cəvahirləl 
Nehrunun ailəsində anadan olmuşdu.

O, siyasi aləmin içində böyüdüyü üçün gənc yaşlarında təcrübəli siyasətçi 
kimi formalaşmışdı. Bu da Hindistanın müstəqilliyi tarixində ona dördüncü baş 
nazir olmaq imkanı vermişdi. Hindistanın Pakistanla münasibətlərinin normallaş-
dırılmasında önəmli rol oynamış və bununla da qarşıdurmanın bölgə xalqlarına 
xeyir gətirmədiyini sübut etmişdi. Bir neçə dəfə siyasətdən uzaqlaşdırılsa da, o, 
siyasi aləmə öz möhürünü vura bilmişdi. O, siyasətlə, siyasi aləmlə o qədər qay-
nayıb-qarışmışdı ki, bu yolda oğlunu qurban versə də, yenə mübarizəsindən əl 
çəkməmişdi.
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Yeniyetmə ikən Hindistanın əfsanəvi qəhrəmanı, ölüm aclığı keçirən 
Mahatma Qandinin yatağının başında oturaraq, onun üçün həyəcan keçirən 
qız uşağı kimi beynəlxalq aləmin diqqətini özünə cəlb etdi. Amma o, Ma-
hatma Qandinin məhrumiyyətlərini öz üzərində hiss edə-edə, onun üçün göz 
yaşları tökə-tökə daha da mətinləşdi və gələcəkdə ölkəsinin ilk qadın baş na-
ziri oldu. Əvvəlcə demokratiya qəhrəmanı, sonra diktator və bunun ardınca 
yenidən sivil inkişaf tərəfdarı kimi siyasi səhnədə at oynatdı. Həyata keçir-
diyi islahatlarla Hindistanın inkişafına nail olaraq ölkəni aclıq və yoxsul-
luqdan qurtardı. Super güclərlə mübarizələrdə ortaya qoyduğu çevik siyasət 
ölkəsini müxtəlif təhlükələrdən xilas etdi. Hiss edəndə ki, başqa dövlətlərə 
arxayın olmaqla ölkənin təhlükəsizliyini qoruyub saxlamaq mümkün deyil, 
onda Hindistanı nüvə silahı olan ölkəyə çevirmək üçün cəhdlərə baş vurdu və 
istəyinə nail oldu. Sui-qəsdin qurbanı kimi ölənədək Hindistan siyasəti onun-
la nəfəs aldı. O, həqiqətən də, bir siyasət cəngavəri idi. Bu, bütün dünyanın 
rəğbətini qazanan və müxtəlif dillərdə danışan, milyonlarla insanın sevimli-
sinə çevrilən azadlıq mübarizi və ünlü siyasətçi İndira Qandi idi.

İndira Qandi 1917-ci il 19 noyabrda Hindistanın şimalındakı Uttar Pradeş əyalə-
tinin Allahabad şəhərində görkəmli siyasətçi, azadlıq mübarizi Cəvahir və Kama-
lanın ailəsində dünyaya gəlmişdi. Bu ailənin siyasi yaşamının əsası baba, tanınmış 
vəkil Motilal Nehru tərəfindən qoyulmuşdu. Baba Nehru ingilis müstəmləkəçiliyinə 
qarşı çıxan millətçi Ümumhindistan Milli Konqresinin aparıcı liderlərindən biri idi. 
İndiranın atası Cəvahirləl Nehru da öz atasının yolu ilə gedərək, Hindistan müstəqil-
lik hərəkatının liderinə çevrilmişdi. İndira anadan olanda atası Cəvahirləl Nehru Ma-
hatma Qandinin rəhbərliyi ilə başlanan müstəqillik hərəkatına qoşulmuş və tezliklə 
əfsanəvi liderin ən yaxın silahdaşlarından birinə çevrilmişdi. Uşaq ikən evlərində 
keçirilən siyasi toplantıların şahidi olan İndira o zamanın ən məşhur simalarından 
olan Mahatma Qandi ilə yaxından tanış olmuş və onun təsiri altına düşərək siyasətə 
qatılmışdı. Bir az yaşa dolandan sonra o da nəfəs aldığı siyasi həyatın təsiri ilə gənc-
lər arasında “Vanara Sena” hərəkatını qurdu və ona liderlik etdi. Hərəkat üzvləri 
ölkədə müstəqillik çağırışı ilə siyasi aksiyalar keçirir və bununla da ictimaiyyətin 
diqqətini özlərinə cəlb edirdilər. Eyni zamanda hərəkat üzvləri Ümumhindistan Milli 
Konqresi fəallarının polisin təqiblərindən xilas olmalarına yardım edirdilər. Bir dəfə 
İndira atasının izləndiyini hiss edərək, mühüm bir sənədi çantasında gizlədərək onun 
ələ keçməsinə imkan verməmişdi. O, 18 yaşında olanda anası vərəm xəstəliyindən 
dünyasını dəyişdi. Həmin dövrdə o, təhsilini davam etdirmək üçün İngiltərəyə get-
di. Elə orada da Ümumhindistan Milli Konqresinin üzvlərindən olan Feroz Qandi 
ilə tanış oldu. Bir çoxlarının hesab etdikləri kimi, İndira Qandi Mahatma Qandi ilə 
qohum deyildi. Bu soyad ona əslən fars (oda sitayiş edənlər) icmasından olan hə-
yat yoldaşı Feroz Qandidən miras qalmışdı. Yeri gəlmişkən, fərqli dini təriqətlərə 
məxsus olduqlarına görə onların arasında rəsmi nikah qeyri-mümkün idi. Ancaq bü-
tün bunlara baxmayaraq, burada da İndira Qandi özünün sərt və dönməz xarakterini 
göstərərək, 1942-ci ilin martında onunla evlənmişdi. Bir il sonra gənc ailə Mahatma 
Qandinin rəhbərlik etdiyi “Quit İndia” hərəkatında fəal iştirak etdi. Lakin az sonra 
həbs edildilər və 243 gün zindan həyatı yaşadılar. 1944-də ilk oğlu Raciv, bir il sonra 
da Sancay dünyaya gəldi.

Uşaqlıq və gənclik illəri



R.Bahar Sonam İndİra qandİ

3534

Gərgin   illər

Xalqla qucaqlaşdı Pakistanla Hindistanın yollarının ayrıldığı və bölgə-
də iki müstəqil dövlətin meydana çıxdığı 1947-ci ildə İndira ölkəsinə gələn 
qaçqın və köçkünlərə yardım etdi. Bu, onun siyasi aləmdə nüfuzunu xeyli 
artırdı. Həmin dövrdə İndira və əri Feroz Allahabadda yaşayırdılar. Hindistan 
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra baş nazir olan atasına yardım etmək üçün 
İndira Dehliyə getdi. Feroz isə Allahabadda qaldı. Dehlidə İndira atasının 
həm katibi, həm də məsləhətçisi olaraq çalışmağa başladı. O, atası ilə bir-
gə xarici ölkələrə səfərlərdə iştirak etdi. Bu səfərlər onun siyasi lider kimi 
püxtələşməsində önəmli rol oynadı. 1951-ci ildə müstəqil Hindistanda ilk 
azad seçkilər keçirildi. O, bu seçkilərdə həm atasına, həm də ayrı yaşama-
larına baxmayaraq, əri Feroza yardım etdi. Feroz hökumətdəki korrupsiya-
ya qarşı mübarizəyə başladı və sığorta şirkətlərindən birində bununla bağlı 
ciddi nöqsanları üzə çıxardı. Onun bu mübarizəsi İndiranın atasının qurduğu 
hökumətdə maliyyə naziri vəzifəsini tutan şəxsi vəzifəsindən istefa verməyə 
məcbur etdi. 



R.Bahar Sonam İndİra qandİ

3736

Bu, İndira ilə Feroz arasında münasibətləri gərginləşdirdi və sonda onlar boşan-
malı oldular. Az sonra Feroz infarkt keçirərək yatağa düşdü. Boşanmalarına baxma-
yaraq, İndira Kəşmirdə yaşayan keçmiş ərinin yanına gedərək bir müddət onun qay-
ğısını çəkdi. Ərinin ölümündən sonra isə bütün həyatını siyasətə həsr etdi. 1959 və 
1960-cı illərdə o, Milli Konqresin rəhbəri seçildi. Ancaq bunun atasının nüfuzuna 
xələl gətirdiyini və onun haqqında pis fikir formalaşdırdığını nəzərə alaraq, 1962-ci 
ildə keçirilən seçkilərdə iştirak etmədi. 

1964-cü ildə atası vəfat etdi və bu vaxt o, baş nazir Şastrinin təklifini qəbul 
edərək informasiya və mətbuat naziri oldu. Bu zaman ölkənin cənubunda hind 
dilində danışmayan əyalətlərdə hind dilinin rəsmi dövlət dili kimi işlədilməsinə qarşı 
üsyanlar baş verdi. Qandi bu səbəbdən də üsyan edən əyalətlərin ən iri şəhərlərindən 
olan Mədrəsə getdi və hökumət əleyhinə çıxışların yatırılmasına başçılıq etdi. Bu 
onu daha da şöhrətləndirdi. Artıq onun hakimiyyət zirvəsinə gedən yolu açılmışdı.

Pakistan ordusu qapıda, İndira istirahətdə 1965-ci idə Hindistanla Pakistan 
arasında savaş baş verdi. Həmin vaxt İndira Şrinaqar bölgəsində istirahətdə idi. 
Pakistan ordusunun bölgəyə hücumu başladığı bir vaxtda o, yaxınlarının Şrinaqarı 
tərk etmək təklifini rədd etdi və bölgənin müdafiəsinin təşkilinə başladı. Bununla 
da hücumun qarşısı alındı və Pakistan əsgərləri geri çəkilməyə məcbur oldular. Bu 
hadisə Qandinin əhali arasında hörmətinin daha da artmasına səbəb oldu.

İki ölkə arasında baş verən münaqişənin aradan qaldırılması üçün Daşkənddə 
aparılan danışıqlar zamanı Baş nazir Şastrinin ürəyi qəfil dayandı. Bundan sonra 
ölkə yenidən seçkilərə getmək məcburiyyətində qaldı. 1966-cı ildə keçirilən parla-
ment seçkilərində Qandi rəqibi Morarji Desaini qabaqlayaraq qələbə çaldı. Bununla 
da o, ölkənin müstəqilliyi tarixində 4-cü və ilk qadın baş nazir oldu. Amma partiya 
daxilində Qandinin baş nazir seçilməsinə qısqanclıqla yanaşanlar da var idi.  

Ona görə də 1967-ci ildə o, dəstəyi kənarda axtarmağa başladı və yalnız sosia-
listlərin yardımı nəticəsində baş nazir kürsüsünü qoruyub saxlaya bildi. Qandi so-
sialistlərin verdiyi bu dəstəyə cavab olaraq, ölkədəki bir sıra bankları milliləşdirdi. 
Əslində bu milliləşdirmə, həm də o dövrdə SSRİ-nin dəstəyini və yardımını almağa 
yönəlmişdi.  Çünki İndira Qandi hiss edirdi ki, onu istəməyən daxili qüvvələr Hin-
distanın yenidən Qərbin nəzarəti altına düşməsi üçün ona qarşı sui-qəsd də həyata 
keçirə bilərlər. Qandi isə ingilis müstəmləkəçiliyinin ağır nəticələrini çox görmüşdü, 
ona görə də özünün və ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Moskva ilə isti 
münasibətlər qurdu. Onu da deyək ki, həmin dövrdə SSRİ də Hindistanla yaxınlaş-
maq üçün bəhanə axtarırdı. Belə ki, ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq, SSRİ ilə 
Çin arasında münasibətlər kəskinləşmişdi. Moskva ilə Pekin arasında ziddiyyətlərin 
get-gedə kəskinləşməsi isə az qala iki ölkə arasında müharibəyə aparıb çıxaracaqdı. 
SSRİ-Çin sərhədində tez-tez baş verən toqquşmaların qabağı yalnız Moskvanın 
hərbi qüdrətini nümayiş etdirməsindən sonra alındı. Həmin dövrdə Çinlə Hindistan 
arasında da münasibətlər kəskinləşmişdi. Hindistan ərazilərinə iddia edən Çin hətta 
qəfil hücumla Hindistanın bəzi məntəqələrini işğal etmişdi. Belə bir vəziyyət isə 
Moskva ilə Dehlinin yaxınlaşmasında önəmli rol oynadı.
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Siyasi
cəhdlər

İndira Hindistanı nüvə dövlətinə çevirdi Hindistanın sosializm 
blokuna doğru meyl etməsi və SSRİ-nin yardımı ilə ölkədə onlarla yeni 
müasir müəssisənin inşası Qərbin narazılığına səbəb olmuşdu. ona 
görə də onlar Hindistanı tutduğu yoldan döndərmək qərarına gəldilər. 
moskva isə Qərbin bölgədə sipərinə çevrilən Pakistana Hindistanın əli 
ilə dərs vermək istəyirdi.

Riçard Nikson və İndira Qandi  1971-ci il...

Beləliklə, SSRİ-nin Hindistanı, Qərbin isə Pakistanı bölgədə yeni qanlı 
müharibəyə təhrik etmələri öz "bəhrəsini" verdi.1971-ci ildə Pakistanla Hindistan 
arasında müharibə başladı. ABŞ Pakistana yardım etmək və Hindistanı qorxutmaq 
üçün özünün 7-ci hərbi dəniz donanmasını Qərbi Pakistanın sahil sularına, (indiki 
Banqladeşə) Benqal körfəzinə göndərdi. Buna cavab olaraq, Hindistanın simasında 
gələcək sosialist dövlətini görən Moskva Dehliyə külli miqdarda hərbi yardım 
etdi. SSRİ-dən alınan hərbi texnikanın yardımı ilə Hindistan bu müharibədə 
Pakistana ağır zərbələr endirərək onun bəzi ərazilərini ələ keçirdi. Bəzi qeyri-
rəsmi məlumatlara görə, həmin dövrdə Hindistan ordusunun tərkibində SSRİ-dən 
göndərilən canlı hərbi qüvvələr də iştirak edirdilər. Çünki həmin dövrdə SSRİ-nin 
Hindistana verdiyi hərbi texnikanı idarə etməyə qadir texniki heyət yox idi. SSRİ 
ilə yaxınlaşma Qandinin həyatında və Hindistanın gələcəyi baxımından xüsusi rol 
oynadı. Belə ki, Qandi diplomatik məharətini işə salaraq Hindistanın nüvə silahı 
əldə etməsinin Moskva üçün də önəmli ola biləcəyi barədə SSRİ rəhbərliyini 
inandıra bildi. O dövrdə İndira ətrafındakılara: "Biz özümüz öz ayaqlarımız 
üzərində durmağı və təhlükəsizliyimizi təmin etməyi bacarmalıyıq" -demişdi.

Məhz SSRİ-dən aldığı hərbi texniki yardım 1974-cü ildə Hindistana yer altında 
"Gülümsəyən Budda" adlı nüvə bombasını sınaqdan çıxarmağa imkan verdi.

Bu hadisə beynəlxalq aləmdə böyük şok əmələ gətirdi. Nüvə silahını əldə 
etməklə Hindistan Pakistandan və başda ABŞ olmaqla Qərb dövlətlərindən, 
həmçinin Çindən gələn təhlükəni birdəfəlik aradan qaldırmış oldu.
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Nüvə silahını əldə etmək Hindistana həm də Pakistana təzyiq göstərərək onu 
Kəşmirdən əl çəkməyə və bu məqsədlə adıçəkilən ölkəni danışıqlar stolu arxasın-
da oturmağa məcbur etməyə imkan verdi. Nüvə silahından dərhal şantaj məqsədi 
ilə istifadə etməyə başlayan İndira Qandi təhdidedici bir şəkildə Pakistanın Baş 
naziri Zülfüqar Əli Bhuttonu danışıqlar aparılması və iki ölkə arasında davam 
edən mübahisəli ərazi məsələlərini aradan qaldırmaq üçün Simla şəhərinə dəvət 
etdi. Bhutto İndiranın bu təklifini rədd edə bilmədi. Çünki Pakistanın Hindistan 
tərəfindən nüvə hücumuna məruz qalacağından ehtiyat edirdi. Simalda iki ölkə 
arasında bir həftədən artıq davam edən danışıqlardan sonra Qandi və Bhutto Kəş-
mir probleminin yalnız dinc danışıqlar yolu ilə həll etmək barədə anlaşma imza-
ladılar. Bu, Qandiyə Pakistandan gələn təhlükəni aradan qaldırmağa imkan verdi. 
Anlaşma həm də iki ölkə arasında yeni bir səhifə açdı və bölgədə bir müddət 
sabitlik və sülh bərpa edildi.

Qandi həm də Hindistanın aclıqdan qurtarması üçün bütün cəhdlərini işə sa-
laraq, SSRİ-dən aldığı yardımlarla kənd təsərrüfatını inkişaf etdirdi. Ərzaq təh-
lükəsizliyi proqramının uğurla həyata keçirilməsi Hindistanı idxalatçı ölkədən ix-
racatçı dövlətə çevirdi. Xalq arasında sevilməsi və qısa müddətdə Hindistanı nüvə 
ölkəsinə çevirməsi bu qadının beynəlxalq aləmdə də nüfuzunu xeyli artırdı. Artıq 
onunla beynəlxalq səviyyədə geridə qalmış, aclıq və yoxsulluq içərisində boğulan 
bir ölkənin dövlət başçısı kimi deyil, nüvə silahına malik qüdrətli bir ölkənin siya-
si xadimi kimi davranırdılar.
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Parlamentdə böyük səs çoxluğuna malik olan İndira ölkənin Konstitusiyasına dəyi-
şikliklər etdi və daxili siyasətdə inqilabi təsir bağışlayan islahatlar həyata keçirdi. 
O, ölkənin federal subyektlərinə verilən müstəqillikləri məhdudlaşdırdı və onla-
rı mərkəzi hakimiyyətdən tam asılı vəziyyətə saldı. Qandi ölkə Konstitusiyasına 
milli azlıqların mübarizəsinin qarşısının sərt şəkildə alınmasını və bu zaman hərbi 
gücdən istifadə edilməsini nəzərdə tutan müddəalar əlavə etdirdi. Bununla da gələ-
cəkdə ölkənin parçalanmasına imkan verə biləcək amillərin qarşısı alındı. Amma 
bu, ölkə daxilindəki müxalifət qüvvələrini hərəkətə gətirdi. Onlar Qandini avtoritar 
rejim qurmaqda, demokratiyadan geri çəkilməkdə günahlandırdılar. Bu qüvvələrə 
qarşı mübarizə isə İndiranı ölkədə həyata keçirilən iqtisadi və siyasi islahatları ya-
rımçıq qoymağa məcbur etdi.
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Bu da öz növbəsində daxildə inflyasiyanın sürətlə artmasına, korrupsiyanın 
çiçəklənməsinə və xalqın maddi vəziyyətinin ağırlaşmasına gətirib çıxardı. Bundan 
istifadə edən müxalifət xalq kütlələrini küçələrə çıxardı. 1973-cü ildən başlayaraq, 
Qandiyə qarşı xalq etirazları dayanmırdı. Belə bir vəziyyət Qandi üçün xoşagəlməz 
hadisələrə səbəb oldu. 1975-ci ilin iyun ayında Allahabadda Ali Məhkəmə son seç-
kilərdə korrupsiya hallarına yol verildiyini iddia edərək, Qandini deputat mandatın-
dan məhrum etdi. İndira məhkəmənin bu qərarına yenidən baxılmasını tələb etdi. 
Ancaq müxalifət onun istefa verməsini israrla tələb edirdi. Eyni zamanda Qandidən 
narazı kütlələr onun Dehlidəki evini və parlamenti mühasirəyə alaraq hakimiyyətdən 
getməsini istəyirdi. Necə deyərlər, bir anın içində hər şey İndira Qandinin əleyhinə 
çevrilmişdi.

Bu vəziyyətlə barışa bilməyən və istefaya getmək istəməyən Qandi Prezident 
Fəxrəddin Əli Əhmədə təzyiq göstərərək onu ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilmə-
si barədə sərəncam imzalamağa məcbur etdi. Bunun ardınca müxalifətin öndə gələn 
bütün nümayəndələri, o cümlədən müstəqilliyin əldə edilməsində xüsusi rolları olan 
liderlər həbs edilərək həbsxanalara atıldılar. Eyni zamanda Qandi polisə etiraz aksi-
yalarını amansız şəkildə yatırmaq üçün geniş səlahiyyətlər verdi.  Beləliklə, ölkədə 
diktatura rejimi quruldu. Bu diktaturaya rəhbərlik edən isə dünənə kimi demokratiya 
donuna bürünən və buna görə də yüz minlərlə hindistanlının rəğbətini qazanan İndira 
Qandi idi. Yanız bundan sonra Qandi yeni seçkilərin keçirilməsinə razılıq verdi. Çün-
ki artıq müxalifət aradan qaldırılmışdı və Qandinin bu seçkilərdə qələbə çalmasına 
mane ola biləcək qüvvələr yox idi. Seçkilər 1977-ci ildə keçirildi. Lakin seçkilərdə 
iştirak edən xalq "Artıq yetər, söz millətindir!" şüarını irəli sürərək müxalifətdə olan 
Canata Partiyasına səs verdi. Beləliklə, hakimiyyətə Desainin rəhbərlik etdiyi Canata 
Partiyası gəldi.

İndira seçkilərdə məğlub olsa da ruhdan düşmədi. Hakimiyyətə gələn qüvvələ-
rin xalqın etimadını doğrulda bilməmələri Qandinin xeyrinə işləyən amilə çev-
rildi. 1979-ci ildə keçirilən seçkilərdə Qandi yenidən qələbə çaldı. Hakimiyyətə 
qayıdan Qandi bu dəfə Pəncab əyalətində yaşayan əhalinin əksəriyyətini təşkil 
edən siqhlərin mərkəzdən ayrılma cəhdlərinin qarşısını almalı oldu. Siqhlər 1981-
ci ildə bölgədəki Qızıl məbədini ələ keçirərək əyalətə nəzarəti ələ aldılar. Bunu 
görən Qandi ordunu Pəncab üzərinə yeridərək bölgədəki xalq hərəkatını qan için-
də boğdurdu. Siqh lideri Jarnail Sinqh ordu tərəfindən öldürüldü. "Mavi Ulduz" 
əməliyyatı adı verilən xüsusi planın yerinə yetirilməsi zamanı 492 nəfər pəncablı 
öldürüldü. Bu döyüşlərdə eyni zamanda 72 əsgər də həlak oldu. Pəncabda həya-
ta keçirilən qanlı əməliyyatlar dünyada Qandini nüfuzdan saldı. Bu əməliyyatlar 
zamanı Qandiyə nifrət edənlər arasında onun iki mühafizəçisi - əslən Pəncabdan 
olan Satvant Sinqh və Beant Sinqh də vardı.
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İNDİRA

QANDİ
1984-cü ilin oktyabr ayının 31-i idi. İndira Dehlidəki Safdarjunq küçəsindəki 

baş nazirliyin binasında İngiltərədən onunla müsahibə götürməyə gələn dramaturq, 
aktyor və telejurnalist Peter Ustinovu qarşılamağa hazırlaşırdı. Ustinov Satvant 
və Beant Sinqhlər tərəfindən mühafizə edilən qapıdan keçərək içəri daxil oldu. 
Qandi qonağı qarşılamaq üçün ayağa qalxdı. Bu zaman hər iki mühafizəçi 
silahlarını Qandiyə çevirərək ona atəş açdılar. Nəticədə, Qandi 33 güllə yarası 
alaraq yerindəcə can verdi. Qandinin cənazəsi noyabrın 3-də Mahatma Qandinin 
xatirəsinə ucaldılan Raj Qal abidəsi önündə yandırıldı. Bunun ardınca Pəncab 
əyalətinə hücum edən hindlilər 20 mindən artıq yerli sakini qətlə yetirdilər, onların 
məbədlərini isə yandırdılar. Baş verən hadisələrlə əlaqədar hökumətin hər hansı 
bir iş görməməsi ilə bağlı suala cavabında Qandinin oğlu belə cavab vermişdi: 
"Böyük ağac yıxılanda yer titrəməyə məcburdur...".
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RACİV QANDİ
Raciv (solda) anası İndira Qandi, babası Cəvahirləl Nehru və 
kiçik qardaşı Sancay ilə. 1940-cı illərin sonu

20 Avqust 1944-cü ildə İndira Qandi və Feroz Qandi ailəsində ana-
dan olmuşdur. Raciv babası Cəvahirləl Nehrunun evində böyüyüb. 
Hindistanda seçilmiş bir məktəbdə, daha sonra London Universi-

teti və Kembric Universitetinin Triniti Kollecində təhsil almışdır. 1965-ci ilin ya-
yında Raciv İtaliyadan Sonya Qandi ilə görüşdü. Sonya ilə ingilis dilini öyrəndi 
və Raciv mühəndis-mexanik ixtisasında təhsil aldı. 1968-ci ilin yanvarında Raciv 
və Sonya Dehlidə evləndilər. 1970-ci ilin iyun ayında onların oğlu Rahul, 1972-ci 
ilin yanvarında qızları Priyanka anadan oldu.

1968-1980-ci illərdə Hindistana qayıtdıqdan sonra Hindistan Havayollarında 
pilot, sonra isə ekipaj komandiri olaraq çalışdı. Bu dövrdə heç vaxt siyasi karyera 
haqqında düşünməyən Racivi yalnız qardaşının ölümündən sonra parlamentə üzv 
olmağa razı sala bilirlər.



R.Bahar Sonam İndİra qandİ

5352

Xarici siyasəti Ölkənin tarixində ən gənc baş nazir xarici siyasətə Hindistanın qonşu ölkələrlə 
dostluğunu prioritet seçməklə başladı. Raciv 1985-ci ildə Moskva və Vaşinqtona ilk 
səfərləri zamanı bildirdi ki, Hindistan bölgədə ümumi sülh mühiti və əməkdaşlığı 
yaxşılaşdırmaq üçün qonşularla danışıqlara başlayıb. Həmçinin ABŞ Konqresidəki 
çıxışında yaradılmış Cənubi Asiya ölkələrinin regional əməkdaşlıq Assosiasiyasının 
ümumi konturlarını təsvir etdi və bildirdi ki, CARİƏA (o zaman Cənubi Asiya regi-
onal iqtisadi əməkdaşlıq Assosiasiyası) 1985-ci ildə yaradılacaq.

Raciv dünya miqyasında nüvə tərk-silahının ən qızğın tərəfdarı kimi çıxış edirdi. 
O, 1988-ci ilin iyununda məşhur nüvə tərk-silahı üzrə Fəaliyyət Planını Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatına təqdim etdi. Bundan qabaq (nüvə silahından azad və qeyri-zora-
kı dünyanın prinsipləri haqqında) sovet lideri Mixail Qorbaçovla Dehli bəyannamə-
sini imzalmaqla və “altı ölkə, altı qitə” təşəbbüsü ilə çıxış edib bu ideyaları fəal 
şəkildə irəli sürürdü.

Hakimiyyətinin ilk ilində baş çəkdiyi ən önəmli dünya paytaxtları Moskva və 
Vaşinqton oldu, lakin Pakistana və vəzifədə olduğu son ildə Çinə səfəri dünya icti-
mayyətinin diqqətini daha çox çəkdi.

Baş nazir Raciv Qandi Ram Kişor Şukla ilə 1988-ci ildə
Cəvahirləl Nehrudan sonra Raciv otuzillik fasilədən sonra Pakistan və Çinə 

səfər edən ilk baş nazir idi. Vəzifə müddətinin sonuna doğru 60-dan çox xarici səfərə 
çıxdı. O, BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvü daxil olmaqla bütün başlıca 
dövlətlərdən əlavə, Maldiv, Mavriki və Myanma daxil olmaqla bütün qonşu ölkələrə 
səfər etdi. Qandinin bioqraflarından biri Nikolas Nugenti deyir: “Raciv bölgə polisi 
rolunu öz üzərinə götürmək və ən önəmlisi, başqalarına bu rola iddialı olmaq imka-
nı verməmək üçün Hindistanı yetərincə güclü görmək istəyən ilk baş nazir deyildi. 
Bununla belə, onun üç balaca qonşuya qarşı siyasi kursu xaric siyasi məqsədlərə 
yetmək üçün Hindistanın hərbi gücündən istifadə etməyə daha çox meylli olmasın-
dan xəbər verirdi. O, bir tərəfdən regional əməkdaşlığın eksponenti idi ki, bu da 
CARİƏA-da öz əksini tapırdı.
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Digər tərəfdən, Hindistanın özünü bölgənin sahibi və idarəçisi saymasında 
qonşu ölkələrdən heç birinin şübhəsi olmasın deyə, əlindən gələni edirdi. Hin-
distanda “Raciv Qandi doktrinası” haqda söhbət dolaşır. O, eyni zamanda xarici 
səfərlərdə sülh və tərk-silah ideyalarını rəhbər tutur, ölkəsində isə Hindistanın si-
lahlı qüvvələrinin tarixdəki ən irimiqyaslı silahlanmasına başçılıq edirdi.  

Hindistanda silahlanmanın inkişafı, əslində, 1963-cü ildən başlasa da, Raciv 
hakimiyyət sükanını ələ alan kimi, bu prosesə yeni təkan verdi. Müdafiə xərcləri 
beş il ərzində ikiqat artdı və onun baş nazirliyinin son iki ilində artıq bütün dövlət 
məsrəflərinin, demək olar, 20%-ini təşkil etdi. Silahlı qüvvələrin modernləşdiri-
liməsi İsveçdən haubitsaların (bunlar Karqildə əməliyyatın gedişində özünü yaxşı 
göstərdi), Böyük Britaniyadan təyyarədaşıyan “Virat”gəmisi, Avropanın “Bəbir” 
və Rusiyanın “MiQ-27”-lərindən savayı, Fransadan “İlğım-2000” qırıcılarının 
alınmasını ehtiva edirdi. Rusiyadan lizinqə götürülmüş “çakra” sualtı qayığı atom 
sualtı qayığı olan Hindistanı ilk qeyri-nüvə dövlətinə çevirdi. Beləliklə, Hindista-
nın HDQ ölkə sahillərindən yüz millərlə uzaqda dünya okeanının dərinliklərində 
hərəkət etmək imkanı əldə etdi.

Raciv Qandinin baş nazirliyi dövründə Hindistanın ümumi sayı 99 vahid olan 
HDQ iki təyyarədaşıyan, 12 sualtı qayıq, 21 keşikçi gəmi və 5 esminesdən ibarət 
idi. Bu, dənizdən istənilən hücumu dəf etməyə kifayət idi. Raciv Qandi deyirdi: 
“Hindistanın müdafiəsini təmin etmək üçün Hindistana gələn dəniz yollarına tam 
şəkildə nəzarət etmək lazımdır”.

Hindistan ən böyük silah idxalatçısı olaraq qalsa da, Qandi hökuməti müdafiə 
istehsalı proqramları və istehsalatın lokallaşmasına güclü təkan verdi. 1988-1989-
cu illərdə yer-hava sinifli “Trişul” və yer-yer sinifli “Prithvi” raketləri uğurla sınaq-
dan keçirildi və silahlanmaya qəbul edildi. Bir neçə aydan sonra 1500 mil mənzillik 
ballistik “Aqni” raketi uğurla sınaqdan keçirildi və Hindistan Rusiya, ABŞ, Fransa, 
Çin və İsraillə bərabər “raket istehsalçısı ölkələrin klubu”na daxil oldu.

Racivin dövlətçilik yanaşmasının təməlində, əslində, görkəmli anası və sələfi, 
əzmkar iradəsi və siyasi liderliyi 1971-ci ildə Hindistan silahının ölkəyə ən böyük 
qələbəsini təmin etmiş İndira Qandinin sarsılmaz cəhdi dururdu.

Racivin ölkənin müdafiə qabiliyyətinə verdiyi təkanı həm Vacpainin, həm də 
Manhon Sinqhin hökuməti davam etdirdi. Bədxahların ədalətsizcəsinə zəif müda-
fiə naziri kimi qiymətləndirdiyi Entoni də son onillik ərzində Qandinin başladığı 
hərbi qüdrətin artırılması və silahların modernləşdirilməsi prosesinin fəal şəkildə 
inkişaf etməsi üçün əlindən gələni etdi.

“Aqni-5” raketi, əsas döyüş tankı “Arjun”, “Herkules” C-130J hərbi nəqliyyat 
təyyarəsi, qayığa qarşı P-81 təyyarəsi, “Vikramaditya” və “Arihant” təyyarədaşı-
yanları – bunlar Hindistanın “Raciv doktrinası”na necə əməl etdiyinin yalnız cüzi 
nümunələridir.
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Raciv Qandinin ölümü Zəhmli anasına baxanda Raciv daha sabitqədəm və barış ruhlu siyasətçi olub. 
Baş nazir seçiləndən sonra bürokratik aparatı ixtisar edir və hind biznesini canlan-
dırmaqdan ötrü yeni iqtisadi islahatlar keçirir. Maraqlıdır ki, anası Sovet İttifaqı ilə 
sıx dostluğa üstünlük verirdi, Raciv isə, əksinə, Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri 
möhkəmləndirməyə çalışır.

Hindistanı Hind okeanının superdövlətinə çevirmək üçün onun iddialı planları 
var idi.

O, ölkənin silahlı qüvvələrini gücləndirməyə başlayır.
Bununla belə, Raciv də anası kimi qəflətən Hindistanın bütövlüyünü təhdid 

edən problemlə üzləşir. Lakin bu dəfə problemin kökü ölkə hüdudlarından kənar-
dadır. 1983-cü ildə Hindistanın cənub sahilindən 150 km məsafədəki Şri Lanka 
adasında iğtişaş alovlanır. Əvvəllər etnik azlığın sıxışdırdığı tamillər müstəqillik 
uğrunda coşqun mübarizəyə başlayırlar. Adanın şimalında və qərbində yaşayan 
3 milyon induist tamil Şri Lanka əhalisinin 20%-ni təşkil edir, qalanı isə buddaçı 
sinqallardır.

Şri-Lanka Britaniyanın əsarətindən 1948-ci ildə azad oldu və sinqal çoxluq 
tamil azlığı sürətlə qısnamağa başladı.

1983-cü ildə Velopilay Braphakaranın komandanlığı ilə “tamil pələngləri”nin 
başçılıq etdiyi qəzəbdən yoğrulmuş silahlı üsyan qızışır. Sinqal çoxluqlu Şri Lan-
ka hökumətinin və ordusunun reaksiyası son dərəcə amansız olur. Tezliklə tam-
miqyaslı vətəndaş müharibəsi başlanır.

Şri-Lanka vətəndaş müharibəsinin Hindistan üçün problemi bundan ibarət 
idi ki, 50 milyondan çox tamil ölkənin Şri-Lankaya yaxın olan sahilyanı Ta-
milnad ştatında yaşayır. Orada da ayrıca tamil dövləti haqda tələb irəli sürü-
lür. Hindistan hökuməti nəinki qiyamçıları bağışlayır, hətta onların hazırlığı və 
mütəşəkkilliyinə yardım edir. Raciv eyni zamanda qiyamçılara müxtariyyət ver-
məyə çağırmaqla sülh razılaşmasının əldə edilməsində Şri-Lanka hökumətinə 
köməyini təklif edir.
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Hindistanın böyük və regional dövlət olduğunu nəzərə alan Şri-Lankanın 
prezidenti Cay Vardin könülsüz olsa da, danışıqlara gedir. Lakin növbəti iki 
ildə getdikcə aydın olur ki, hökumət problemin hərbi həllinə üstünlük verir. 
O, tamillərin dayağı olan Cafna yarımadasının dənizdən mühasirəsini təşkil 
edir ki, bu da kəskin şəkildə ərzaq çatışmazlığına səbəb olur. Sonra isə hərbi 
əməliyyat başlanır.

Nəhayət, 1987-ci il iyununda Racivin səbri tükənir. Hindistanın HHQ-nin 
AN-24 nəqliyyat təyyarələri sahilyanı bazadan havaya qalxır. Qırıcıların müşayiət 
etdiyi təyyarələr Cafna yarımadasına azuqə atır. çoxları bunu qanunauyğun hu-
manitar aksiya kimi alqışlayır. Şri-Lankanın üzərindən sərbəst şəkildə uçan hind 
təyyarələri sanki vurğulayır ki, Hindistan istədiyi yerdə öz iradəsini diqtə etməyə 
qabildir.

Cay Vardin hökuməti dərhal ciddi danışıqlara başlayır və 1987-ci il 29 iyulda 
müqavilə imzalanır. Müqaviləyə görə, Hindistan sülhməramlı qüvvələr göndər-
məklə tamil pələngləri ilə Şri Lanka hökuməti arasında vasitəçi olacaq.

Sinqallar 1987-ci il 30 iyulda Kolomboda müqaviləyə kəskin şəkildə etiraz 
edirlər. Raciv Şri-Lankanın paytaxtında fəxri gözətçilərin qarşısından keçərkən 
dənizçilərdən biri ona hücum edir.

Yeni sülh müqaviləsi müharibənin qarşısını ala bilmir və Hindistanın sülh-
məramlı qüvvvələri tezliklə tamil pələngləri ilə münaqişəyə cəlb edilmiş duruma 
düşür. Tamilnadedə narazılıq yetişməyə başlayır ki, Hindistan açıq şəkildə sinqal-
ların tərəfində durub və nəticədə Racivin xeyirxahlıq imicinə böyük zərbə dəyir.

1989-cu ilin dekabrında keçmiş maliyyə naziri, hazırda Canata Partiyasına 
başçılıq edən Vipi Sinq ümumi seçkilərdə Racivin Konqres partiyasını məğlub 
edir.

Hindistanın Şri-Lankadakı sülhməramlı qüvvələri 1500-dən çox əsgər itirib və 
yeni hökumət onları adadan çıxartmağa başlayır. 4 aydan sonra hər şey başa çatır, 
lakin müharibə davam edir. Şri Lanka ordusunun tamillərə hücumu təzələnir.

Tamillərin bəzi qrupları sülhün əldə edilməsi xatirinə məhdud muxtariyyətə 
razıdır, lakin “pələnglər” tam müstəqillik əldə etmək niyyətindədirlər. Onlar yeni 
qorxunc silahdan – “canlı bomba”lardan istifadə etməyə başlayırlar. 1987-ci ildə ilk 
terakt baş verir: Şri Lanka ordusunun bazasına girən yük maşını partlayır və 50 nəfər 
həlak olur. Raciv müxalifətin lideri kimi bildirir ki, əvvəvlki kimi vahid Şri-Lanka-
nın lehinədir və hesab edir ki, Hindistanın qüvvələri durumu sabitləşdiməyə kömək 
etməlidir.

1991-ci ilin mayında Canatanın koalisiyası dağılır və ümumi seçkilər keçirilir.
Braphakaran narahat olur ki, Raciv hakimiyyətə qayıtsa, çox güman ki, Şri-Lan-

ka hökumətindən gizlicə məhdud müxtariyyəti qəbul etməyə hazır olan tamil qrup-
larına yenidən yardım etməyə başlayacaq. “Pələnglər”ə təzyiq son dərəcə artır və 
o, “tamil pələngləri”ni Racivi öldürməyə çağırır. Əməliyyat “pələnglər”in kəşfiyyat 
rəisi Svirasana tapşırılır.
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Raciv Qandi anasının siyasi varisinə çevrildi və düz yeddi ildən sonra – 
1991-ci ildə Hindistanın baş naziri kimi onu da qətlə yetirdilər...

Svirasan 1991-ci il mayın əvvəlində Cənubi Hindistanda Suxa və Danu 
adlı iki tamahgir qızı tamillərə hüsn-rəğbət göstərən Nalini adlı hind qadını ilə 
tanış edir. Suxa və Danu möhkəm əqidəli “tamil pələngi”dirlər. Onlardan biri 
Raciv Qandini məhv edəsi bomba olacaq.

Raciv mayın II yarısında Cinaya gəlməlidir ki, 21 mayda axşam Şriprumbu-
durda mitinqdə çıxış etsin.

Svirasanın planı belədir: paltarının altında partladıcı olan qızlardan biri Ra-
civə yaxınlaşacaq ki, onun boynuna girlyand keçirtsin. Hər şeyin lap inandırıcı 
görünməsi üçün qızın yanında yerli fotoqraf da olacaq.

20 may 1991-ci il, Nyu-Dehli.
Raciv Qandi gündüz saat 3-də seçki kampaniyasının son mərhələsinə gəlir. 

O, Cənubi Hindistana turneyə çıxmaq niyyətindədir.
Bu arada Cinayda Svirasan Raciv Qandi əməliyyatına hazırlığı başa çat-

dırır. İnsan-bomba qismində Danu seçilib. Onun əynində yaşıl-narıncı rəngdə 
şalvar və on kiloqrama yaxın partladıcı olacaq.

21 may 1991-ci il, Cinay
Svirasan və onun insan-bombası 3.30-da yerli fotoqrafla görüşürlər. Onlar 

birlikdə Şriprumbudura gedən avtobusa əyləşirlər.
21 may, 1991-ci il, Cənubi Hindistan, Vişakapatam
Axşam saat 6.30. Raciv öz təyyarəsində Cinaya uçur. Yerli fotoqraf mi-

tinqdə Danu ilə əllərində girlyandlar olan bir qrup qadının fotoşəklini çəkir. 
Svirasan sanki jurnalist kimi əlində bloknot yaxınlıqda durub.

Axşam saat 10-da həyəcanlanmış kütlə meydana girən Raciv Qandini salam-
layır. Raciv camaatın arasından keçərkən hədiyyələri qəbul etmək üçün bir neçə 
dəfə dayanır.

Girlyandlı qadınlar ona yaxınlaşır, biri sanki onun ayağını öpmək üçün aşağı 
əyilir... Qəflətən partlayış baş verir. Raciv və daha 14 nəfər həlak olur…

Əvvəlcə hesab edilirdi ki, bomba məsafədən idarə olunub. Amma sonra qa-
dının gövdəsində naqillər və qurşağın qalıqları tapılır. Bir qadının başı tapılır. Bu 
dəhşətli fotoşəkillər mətbuatda çıxır və televiziyada göstərilir. Sonra kameranı ta-
pırlar. Həlak olanlardan biri fotoqraf idi. Onda üç qadının və sanki, onlara dəxli 
olmayan bir kişinin fotoşəkli var.

Fotoşəkil dərc ediləndə qaçqın tamillər kişinin Svirasan, qadının isə Cinayda 
Nalini ilə birlikdə yaşamış qız olduğunu bildirirlər.

Svirasana görə, 1 milyon rupi mükafat elan edilir. Nəhayət, məlum olur ki, o, 
Banqalordakı evlərdən birində gizlənir.

Avqustun 18-də səhər polis binanı hücumla götürür. Aydın olur ki, Svirasan 
özünü güllələyib, digər altı tamil isə sianid içib. Cinayətkarlar tanınandan sonra 
Hindistan Braphakaranın təhvil verilməsini tələb edir. Lakin o, 2007-ci ildən Şri 
Lankaın şimal-qərbində azadlıqdadır.

24 may 1991-ci ildə Nyu-Dehlidə Timmurdimada Nehrunun evindəki matəm 
mərasimindən sonra Raciv Qandinin meyidini Cuna çayının sahilində yandırırlar.
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Nizami Gəncəvi, 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən 
biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, 
bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmışdır.

Əbu məhəmməd Cəmaləddin İlyas ibn Yusif; d. təxm. 1141, Gəncə, 
Eldənizlər (hazırkı Azərbaycan Respublikasının ərazisi) – təxm. 
1209, Gəncə) — Dünya şöhrətli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri; 
orta əsr şərqinin ən böyük şairlərindən biri; farsdilli ədəbiyyatın 
ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi də o, farsdilli poeziya-
nın klassiki, farsdilli epik ədəbiyyatın ən böyük romantik şairi, 
farsdilli epik poeziyaya danışıq dili və realistik stili gətirmiş sənət-
kar hesab olunur.
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ŞAH CAHAN

NİZAmİ GƏNCƏVİ
XoSRoV DƏHLƏVİ

XƏmSƏ
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Nizami təhsilini Gəncə mədrəsələrində almış, daha sonra şəxsi mütaliyə 
yolu ilə orta əsrin elmlərini mükəmməl öyrənmiş, xüsusən də Yaxın Şərq 
xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Türk 
dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilən şairin Yunan dili 
ilə də tanış olduğu, həmçinin qədim yunan tarix və fəlsəfəsini, astronomiya, 
tibb və həndəsə elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən aydın görünür. 
Ömrü boyu Gəncədə yaşamış, saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmiş, 
halal zəhməti ilə dolanmışdır. Təqribən 1169/1170-ci ildə Dərbənd hökmdarı 
Seyfəddin Müzəffərin kəniz kimi hədiyyə göndərdiyi qıpçaq qızı Afaq 
(Appaq) ilə evlənmiş, 1174-cü ildə oğlu Məhəmməd anadan olmuşdur.

Nizami Gəncəvi yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlamışdır. Əsərlərindən məlum 
olur ki, şair böyük divan yaratmış, qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi şöhrətlənmiş-
dir. Lakin Şərq təzkirəçilərinin 20 min beyt həcmində olduğunu qeyd etdikləri bu 
divandakı şerlərin çox az hissəsi dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Nizami Gəncəvi 
bütün yaradıcılığı boyu lirik şerlər yazmış, sonralar poemalarında irəli sürdüyü 
mütərəqqi ictimai-fəlsəfi fikirlərini ilk dəfə həmin şerlərində ifadə etmişdir.

Nizami Gəncəvi lirikası yüksək sənətkarlığı, məhəbbətə dünyəvi münasibəti, 
insan taleyi haqqında humanist düşüncələri ilə seçilir.

Lakin Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi formasında yazdı-
ğı 5 poemadan ibarət “Xəmsə” (“Beşlik”) müəllifi kimi daxil olmuşdur. 1177-ci 
ildə bitirdiyi “Məxzənül-əsrar” (“Sirlər xəzinəsi”) adlı ilk poeması şairə böyük 
şöhrət qazandırmışdır. III Toğrulun sifarişi ilə qələmə aldığı В«Xosrov və ŞirinВ» 
poemasını 1180-cı ildə bitirmiş və Məhəmməd Cahan Pəhləvana göndərmişdir. 
Cahan Pəhləvanın ölümündən sonra taxta çıxan Qızıl Arslan Gəncənin yaxınlığın-
da öz çadırında şairlə görüşmüş və onun nəsihətlərini dinləmiş, şairə Həmdünyan 
adlı bir kənd bağışlamışdır. 1188-ci ildə Şirvan hökumdarı I Axsitan şairə В«Ley-
li və MəcnunВ» mövzusunda bir əsər yazmağı sifariş etmişdir. Nizami Gəncəvi 
bundan boyun qaçırmaq istəsə də oğlunun təkidi ilə təklifi qəbul edib az müddət-
də В«Leyli və MəcnunВ» poemasını (Şərqdə ilk dəfə) yaratmışdır. 1196-cı ildə 
Əlaəddin Körpə Arslanın adına В«Yeddi gözəlВ» əsərini, nəhayət, ömrünün son-
larına yaxın bütün ədəbi-estetik, ictimai-fəlsəfi görüşlərini yekunlaşdırdığı В«İs-
gəndərnaməВ» (təqr. 1203) poemasını qələmə almışdır.

Nizami Gəncəvinin ilkin Şərq Intibahının zirvəsi olan yaradıcılığında döv-
rünün ən humanist, ümümbəşəri ictimai-siyasi, sosial və mənəvi-əxlaqi idealları 
parlaq bədii əksini tapmışdır.

Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq idi. İrqi, milli 
və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları içərisində türk, 
fars,ərəb,çinli, hindli, zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast 
gəlirik. Hümanist şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin mil-
liyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət, xalq xöşbəxtliyi, 
yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə , insan əməyinə 
ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır.
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Nizami Gəncəvi həm də vətənpərvər idi. O, təsvir etdiyi bütün hadisələri 
Azərbaycanla əlaqələndirməyə, vətənin keçmiş günlərini tərənnüm etməyə 
çalışmışdır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında vətən məhəbbəti doğma xalq yolunda 
qəhrəmanlıq ideyası ilə birləşir.

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı hümanizm, yüksək sənətkarlığı ilə 
Zaqafqaziya, Yaxın Şərq xalqları (fars, tacik, hind, əfqan, kürd, türkmən, özbək, 
qazax, qırğız və s.) ədəbiyyatlarının inkişafına güclü təsir göstərmiş, dünya 
mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmuşdur.

Nizami Gəncəvinin əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dilinə tərcümə olun-
muşdur. Əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri bir çox şəhərlərin (Moskva, Sankt-Pe-
terburq, Bakı, Daşkənd,Təbriz, Tehran, Qahirə, İstanbul, Dehli, London, Paris və s.) 
məhşur kitabxana, muzey və əlyazmaları fondlarında qiymətli incilər kimi qorunub 
saxlanılır.

Nizami Gəncəvinin Gəncə şəhərində 1946-cı ildə (heykəltəraş:Fuad Əbdürrəh-
manov) ucaldılmış heykəli.

Nizami Gəncəvinin Gəncə şəhərində 1946-cı ildə (heykəltəraş:Fuad Əbdürrəh-
manov) ucaldılmış heykəli.

O, 1209-cu ildə Gəncədə də vəfat etmişdir. Gəncədə dəfn olunduğu yerdə Niza-
mi Gəncəvinin möhtəşəm məqbərəsi ucaldılmışdır.
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"Sultan Səncər və qoca qarı" hekayətinə
Sultan Məhəmməd tərəfindən çəkilmiş
miniatür, Təbriz miniatür məktəbi,
1539–1543, Britaniya kitabxanası.

Sirlər xəzinəsi Nizami Gəncəvinin ilk iri həcmli əsəridir . Yaxın və Orta Şərq 
ədəbiyyatında didaktik poema janrının ən qiymətli nümunələrindən biri olan bu əsər 
şairin yaradıcılığında epik şeir sahəsində ilk qələm təcrübəsi idi. Əsər hicri tarixilə 
570-ci ildə yazılmışdır ki, miladi təqvimilə 1174-1175-ci illərə uyğun gəlir. "Sirlər 
Xəzinəsi" zahirən Nizamiyə qədər Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında geniş yayılan 
didaktik əsərlər silsiləsinə daxildir. Mövzuca, məqsədcə müəyyən dərəcədə "Kəlilə 
və Dimnə", "Qutadqu bilik", "Hədiqətül-həqiqə", "Siyasətnamə", "Qabusnamə", 
"Cəhar məqalə" və sair kimi əsərlərə yaxın olan "Sirlər Xəzinəsi" həm də onlardan 
fərqlənir. Nizami sanki özünəqədərki didaktik ədəbiyyatı yekunlaşdırıb ona daha 
yüksək humanist və demokratik istiqamət vermişdir.

Nizami Gəncəvi "Sirlər Xəzinəsi"ni yazarkən özünə qədər şərq ədəbiyyatında 
sabitləşmiş bir sıra ənənələri təkmilləşdirərək orijinal mövqedən çıxış etmişdir. Hə-
min cəhət birinci dəfə hind alimi Ə. A. Əhmədin diqqətini cəlb etmişdir. O, qeyd 
edir: "Xacə Nizami Gəncəvi qədim üslubu dəyişərək məsnəvi deməkdə yeni bir 
tərz ixtira edib, sözü bəzəmiş və birinci olaraq o, bu nazik, çətin yolla getməklə 
namünasib sözün sir-zibilini, xoşagəlməz, daş-kəsəkli və bəyənilməz qafiyələri bu 
yoldan təmizləyərək, şer mülkünü nizama salmışdır." Nizami "Sirlər Xəzinəsi"ndə 
əsas mətləbə başlamazdan əvvəl tövhid, nət, merac, əsərin ithaf edildiyi şəxsə xitab, 
kitabın yazılması səbəbi və sonda xətmi-kitab, habelə hər bir nəzəri məqalətə aid 
yalnız bir didaktik hekayə vermək kimi formaları ədəbiyyata gətirməklə didaktik 
poema janrını forma cəhətdən təkmilləşdirmişdir. Fars dəri dilində Nizaminin “Sirlər 
Xəzinəsi”nə kimi əruz vəzninin səri bəhrində ayrı-ayrı beytlər olsa da, böyük həcmli 
didaktik poemalarda bu bəhrdən istifadə edilməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. 
“Sirlər Xəzinəsi”ndən əvvəl yazılmış didaktik poemalar isə Əruzun Həzəc bəhrində 
yazılmışdır.

SİRLƏR 
XƏZİNƏSİ
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Nizaminin xəmsəsində külli miqdarda atalar sözlərindən, zərbi-məsəllərdən, 
aforizm və idiomatik ifadələrdən istifadə etmiş və öz əsərinin bədii dəyərini ar-
tırmışdır. Həm də onun xalq yaradıcılığından, folklordan aldığı ifadələr, əsasən 
Azərbaycan xalqı ilə bağlı olmuşdur. Elə buna görə də, Azərbaycan xalqının adət 
və ənənələrini, dil və ifadə xüsusiyyətlərini bilmədən “Sirlər xəzinəsi”ndə aforizm 
və zərbi-məsəllərlə ifadə edilmiş dərin mənanı tamamilə qavramaq qeyri-müm-
kündür. Y. E. Bertels “Sirlər Xəzinəsi”nin bədii dilindən danışarkən göstərir ki, 
şair bu əsərində bədii sözün bütün həqiqi və məcazi mənalarından istifadə edir. 
Buna görə də, “Sirlər Xəzinəsi”ni dərindən başa düşmək üçün hərtərəfli, universal 
biliyə malik olmaq lazımdır. Y. E. Bertels “Sirlər Xəzinəsi”nin bir sıra beytlərinin 
Qərb və Şərq tədqiqatçıları tərəfndən doğru şərh edilmədiyini göstərmiş, dərin 
mənalı aforizmlərlə ifadə edilmiş beytləri açıb təhlil etmişdi. Bununla birlikdə Y. 
E. Bertels “Sirlər Xəzinəsi”ndə çətin anlaşılan təşbih və tərkiblərin işlədildiyini, 
şairin əsərin dilini bilərəkdən çətinləşdirdiyini qeyd edir. “Sirlər Xəzinəsi” xalq 
yaradıcılığından gələn çoxmənalı ifadələrlə, idiomlarla, frazeoloji birləəşmələrlə 
zəngin olduğu üçün onun dərin mənasını başa düşmək doğrudan da bəzi çətinlik-
lər törədir. Y. E. Bertelsin poemanın dili haqqındakı mülahizələri onu bu nəticəyə 
gətirir ki, “Sirlər Xəzinəsi” sadə xalq kütlələri üçün deyil, yüksək savadlı zadəgan 
təbəqə üçün yazılmışdır.

H. Araslı “Sirlər Xəzinəsi”nin əsas ideya və mövzusunun ədalət və əmək möv-
zusu olduğunu, ümumiyyətlə bu mövzuda dövrün mühüm ictimai-siyasi və əxlaqi 
məsəllərinin öz əksini tapdığını qeyd edir. Y. E. Bertels “Sirlər Xəzinəsi”nin möv-
zusundan danışdıqda əsərin əsasında şairin ədalət və əmək haqqında fikirləri, ve-
rilən sözün üstündə durmaq, rəhmli olmaq, qızıla nifrət, həqiqi dostluq kimi əxlaqi 
məsələlərin durduğunu göstərmişdir. F. Qasımzadə “Sirlər Xəzinəsi”nin ayrı-ayrı 
məqalələrində qoyulmuş mövzu və ideyaları əsasən ədalət, əmək və əxlaq kimi üç 
istiqamətdə qruplaşdırıb təhlil etməyin mümkün olduğunu qeyd edir.
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Əmir Xosrov 
Dəhləvi

Əmir Xosrov Dəhləvi - Hindistanın türk əsilli böyük şair və musiqiçisi. Dəhləvi 
özündən sonra çox zəngin bir irs qoyub getmişdir. XV əsr təzkirəçisi Dövlətşah 
Səmərqəndi təzkirələrinin birində Əmir Xosrov haqqında bilgi verərkən Xosrov 
Dəhləvi divanının 4 - 5 yüz min beyt arasında olduğunu qeyd edir. Əmir Xosrov 
dühasına dəlalət edən faktlardan biri də onun, nəzm və nəsr nümunələrini eyni 
ustalıqla yaratmasıyla bərabər, elmi əsərlər də qələmə almasıdır. Üstəlik, böyük 
musiqiçi və musiqişünas da olmuşdur. O, musiqinin həm nəzəri, həm də təcrübəi 
aspektləri ilə bilavasitə məşğul olmuşdur.

Əmir Xosrov Dəhləvi - Hindistanın türk əsilli böyük şair və musiqiçisi. Dəhlə-
vi özündən sonra çox zəngin bir irs qoyub getmişdir. XV əsr təzkirəçisi Dövlətşah 
Səmərqəndi təzkirələrinin birində Əmir Xosrov haqqında bilgi verərkən Xosrov 
Dəhləvi divanının 4 - 5 yüz min beyt arasında olduğunu qeyd edir. Əmir Xosrov 
dühasına dəlalət edən faktlardan biri də onun, nəzm və nəsr nümunələrini eyni 
ustalıqla yaratmasıyla bərabər, elmi əsərlər də qələmə almasıdır. Üstəlik, böyük 
musiqiçi və musiqişünas da olmuşdur. O, musiqinin həm nəzəri, həm də təcrübəi 
aspektləri ilə bilavasitə məşğul olmuşdur.
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mƏKTƏBİNİN 
DAVAmÇISI

NİZAmİ

Əmir  Xosrov  Dəhləvi  (1253-1325)  zəngin  və  rəngarəng  ya-
radıcılıq  irsi  ilə  yalnız  hind  mədəniyyətini  deyil,  həmçinin  
Yaxın və  Orta Şərq  xalqlarının  mənəvi  xəzinəsini  zənginləş-

dirən  ən  parlaq  simalardan biridir.  Hindistanda yaranmış  farsdilli  ədəbiyyatın  
inkişaf tarixi onun  adı  ilə qırılmaz surətdə bağlıdır.

Şairin  dövründə  və  sonra  yazılmış  bir  sıra  mənbələrdə  onun türk, fars,  
hind,  ərəb,  sanskrit,  urdu  və  pəncab  dillərini  mükəmməl  bildiyi qeyd olun-
muşdur.  O, “Dürrət-ül-kamal”  adlı əsərində şeirlərinin həcminin  dörd  yüz  min  
beytdən  çox,  beş  yüz  min  beytdən  az  olduğunu söyləyir.  XV  əsrdə  Sultan  
Baysunqur onun yüz  iyirmi  iki  min  beytlik şeirlərini toplamış, axırda bu işin 
öhdəsindən gəlm əyin qeyri-mümkün olduğunu  söyləmişdir.

Dövründə  elə  bir ədəbi-bədii  forma qalmamışdır ki,  Əmir Xosrov Dəhləvi  o  
formada  əsər  yazmamış  olsun.  O,  yeganə  şairdir  ki,  fars dilində  5  lirik  şeir 
divam  yaratmışdır.

Əmir Xosrov Dəhləvinin həyat və  fəaliyyəti öz dövrünün ictimai-siyasi,  ədə-
bi  hadisələri  ilə  bağlıdır.  Biz  onun  şəxsində  zəmanəsinin bütün  elmləri  sahə-
sində  ətraflı  biliyə  yiyələnmiş  açıq  fikirli  ziyalı, humanist bir sənətkar görürük.  
Biri-birini əvəz edən yeddi nəfər Dehli sultanının hamiliyindən yazıb-yaratmaq 
üçün istifadə edən Əmir Xosrov Hindistan  tarixinə  həm  ictimai  dövlət  xadimi,  
həm  də  özünəməxsus yeni  əbəbi  məktəbin  banisi  kimi  daxil  olmuşdur.  Onun  
dünyagörüşünün və yaradıcıhğının formalaşmasına yalnız Hindistan mühiti deyil, 
eyni  zamanda  klassik  fars-tacik  edəbiyyatı,  xüsusilə  dünya  ədəbiyyatını  yük-
sək  sənətkarlıq  nümunələri  ilə  zənginləşdirən  Azərbaycan dahiləri – Xaqani 
Şirvani və Nizami Gəncəvi böyük təsir göstərmişlər. Əmir  Xosrovun  müasiri,  
görkəmli  tarixçi  Ziyaəddin  Berəni  1359-cu ildə  yazmış  olduğu  “Tarixi-Fi-
ruzşahi”  esərində  yazır:  “Məhəmməd sultanın sarayında ən hörmətli müdrik 
simalar ve istedadlı alimlər toplaşardı. Sultanın yaxın adamları ona Firdovsinin 
“Şahnamə”sini, Senayinin Xəqaninin  divanlarını  və  Şeyx  Nizaminin  “Xəmsə”-
sini  oxuyardılar.

Alimlər  sultanın  hüzurunda  adları  çəkilən  böyük  şairlərin  şeirlərini müza-
kirə  edərdilər.  Əmir  Xosrov  və  Əmir  Həsən  onun  xidmətində idilər”.

Xaqani  və  Nizami  ilə  Əmir  Xosrovu  yarım  əsrdən  artıq  müddət tanıyırdı.  
Tarixi  baxımdan  çox  da  böyük  olmayan  bu  müddət  ərzində hər  iki  şairin  
əsərləri  Şərqin  böyük  klassiklərinin  əsərləri  ilə  yanaşı hər bir ziyalının  diqqə-
tini  özünə  cəlb  edib,  bədii  söz  ustaları  tərəfındən  məhəbbətlə oxunurdu.

Xosrov Dəhləvi hələ körpə ikən atası ona əba geydirib, bir övliyanın yanına 
aparmış, həmin şəxs körpə uşağın üzünə baxaraq dcmişdır: “Yanıma gətirdiyin elə 
bir adamdır ki, gələcəkdə Xaqanidən iki  addım qabağa  gedəcəkdir”.  Bu  sözlər  
Xaqaninin  o  dövrdə  Hindistan  torpağında nə  qədər məşhur ve böyük nüfuza 
malik  olduğunu göstərir.x
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Əmir Xosrov Dəhləvinin həyat və  fəaliyyəti öz dövrünün ictimai-siyasi,  ədə-
bi  hadisələri  ilə  bağlıdır.  Biz  onun  şəxsində  zəmanəsinin bütün  elmləri  sahə-
sində  ətraflı  biliyə  yiyələnmiş  açıq  fikirli  ziyalı, humanist bir sənətkar görürük.  
Biri-birini əvəz edən yeddi nəfər Dehli sultanının hamiliyindən yazıb-yaratmaq 
üçün istifadə edən Əmir Xosrov Hindistan  tarixinə  həm  ictimai  dövlət  xadimi,  
həm  də  özünəməxsus yeni  əbəbi  məktəbin  banisi  kimi  daxil  olmuşdur.  Onun  
dünyagörüşünün və yaradıcıhğının formalaşmasına yalnız Hindistan mühiti deyil, 
eyni  zamanda  klassik  fars-tacik  edəbiyyatı,  xüsusilə  dünya  ədəbiyyatını  yük-
sək  sənətkarlıq  nümunələri  ilə  zənginləşdirən  Azərbaycan dahiləri – Xaqani 
Şirvani və Nizami Gəncəvi böyük təsir göstərmişlər. Əmir  Xosrovun  müasiri,  
görkəmli  tarixçi  Ziyaəddin  Berəni  1359-cu ildə  yazmış  olduğu  “Tarixi-Fi-
ruzşahi”  esərində  yazır:  “Məhəmməd sultanın sarayında ən hörmətli müdrik 
simalar ve istedadlı alimlər toplaşardı. Sultanın yaxın adamları ona Firdovsinin 
“Şahnamə”sini, Senayinin Xəqaninin  divanlarını  və  Şeyx  Nizaminin  “Xəmsə”-
sini  oxuyardılar.

Alimlər  sultanın  hüzurunda  adları  çəkilən  böyük  şairlərin  şeirlərini müza-
kirə  edərdilər.  Əmir  Xosrov  və  Əmir  Həsən  onun  xidmətində idilər”.

Xaqani  və  Nizami  ilə  Əmir  Xosrovu  yarım  əsrdən  artıq  müddət tanıyırdı.  
Tarixi  baxımdan  çox  da  böyük  olmayan  bu  müddət  ərzində hər  iki  şairin  
əsərləri  Şərqin  böyük  klassiklərinin  əsərləri  ilə  yanaşı hər bir ziyalının  diqqə-
tini  özünə  cəlb  edib,  bədii  söz  ustaları  tərəfındən  məhəbbətlə oxunurdu.

Xosrov Dəhləvi hələ körpə ikən atası ona əba geydirib, bir övliyanın yanına 
aparmış, həmin şəxs körpə uşağın üzünə baxaraq dcmişdır: “Yanıma gətirdiyin elə 
bir adamdır ki, gələcəkdə Xaqanidən iki  addım qabağa  gedəcəkdir”.  Bu  sözlər  
Xaqaninin  o  dövrdə  Hindistan  torpağında nə  qədər məşhur ve böyük nüfuza 
malik  olduğunu göstərir.

Əmir  Xosrov  Xaqaninin  gənc  yaşlarında  saray  mühitinə  düşərək “Xaqani”  
təxəllüsü  daşıdığına  görə,  “Xosrov”  sözünü  özünə  şairlik ləqəbi  götürmüş-
dür.  Xaqani  saray  mühitindən  narazı  qalıb,  belə  bir təxəllüs  daşımasından  
peşima1nladığı  kimi,  Əmir  Xosrov  Dəhləvi  də ömrünün  sonlarında  “Xosrov”  
(hökmdar)  ləqəbi  götürməsinə  təəssüf edərək  demişdir:  “Xosrov  əm irlerə  
mənsub  addır,  nə  yaxşı  olardı  ki, yoxsullara mənsub  ad daşıyaydım.  Məni həm 
in adla çağıraydılar.

1 
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O, “Xəmsə”sinə daxil olan əsərlə-
rində Nizaminin söz sənətində nadir və 
əvəzsiz sənətkar olduğunu dönə-dönə 
etiraz etməyi özünə borc bilmişdir.

Əmir Xosrov Dəhləvi özünəməxsus 
yaradıcılıq üslubu olan, ənənəvi mövzu-
lara müraciət etdikdə belə, həqiqi sənət-
kar kimi yeni axtarışlar aparan, bədii 
söz xəzinəsinin bütün incəliklərindən 
istifadə etməyi bacaran qüdrətli şairdir. 
Onun şairlik qüdrəti, ənənəvi mövzunu 
özünəməxsus yaradıcılıqla işləməsi ilə 
tanış olmaq üçün Nizami Gəncəvinin 
gözəllik və qəhrəmanlıq abidəsi “Xos-
rov ve Şirin”inə poetik cavab olaraq 
1298-ci ildə qələmə aldığı “ Xosrov və 
Şirin” poeması çox maraqlıdır.

Nizami kımi mahir söz ustasının po-
etik dil ilə, yüksək sənətkarlıqla qələmə 
almış olduğu belə bir əsərə cavab yaz-
maq həqiqi istedad tələb edirdi. Bu əsəri 
yazarkən Əmir Xosrov Dəhləvi böyük 
yaradıcılıq imtahanı qarşısında qalmış-
dı. Şair özü bunu açıq şəkildə etiraf edir:

Dirilik suyudur Nizami sözü,
Sözdə həyat tapdı Nizami özü.
Ölməz “Xəmsə”sini bəzədi zövqü,
Yeddi səyyarəyə nur verdi şövqü.

Əmir Xosrov “Xəmsə”sinin ikinci poeması olan “Şirin və Xosrov”la Niza-
minin “Xosrov və Şirin” əsəri arasında uyğun və fərqli cəhətlər çoxdur. Şair ori-
jinallığa nə qədər can atsa da, əsərini Nizamidən fərqli epizodlarla zənginləşdirsə 
də Nizami ona qədər bu mövzunu elə sənətkarlıqla işləmiş, elə monumental sənət 
abidəsi yaratmışdır ki, Əmir Xosrov “söz sehrkarı” ola-ola öz ustadının sehrkarlığı 
onu istər-istəməz “tilsim”ə salmışdır. O, bu “tilsim dən” qurtarmağa çalışsa da, 
tamamilə azad olmağa imkan tapmamışdır. Müəllifin öz sözləri, öz etirafı bunu 
bir daha sübut edə bilər:

Nizami hər sözü demiş birinci,
Qoymamış ciiasız qalsın bir inci...

Şair “öz xəzinəmi bəzəyirəm” deməyə haqlıdır. Çünkü onun özünəməxsus 
söz-sənət xəzinəsi vardır və onu “Gəncədə yaranmış xəzinənin” parlaq və qiymətli 
cəvahiratı ilə daha da zənginləşdirmişir.

“Şirin və Xosrov” poemasının baş qəhrəmanları əsərə ünvan olan Xosrov və 
Şirindir. Poemanın sujet xəttini hər iki qəhrəmanın həyatı, taleyi, arzu və əməlləri 
ilə əlaqədar epizodlar təşkil edir.

Şair öz qəhəmanının ölkədə ədalətli qanunlar tətbiq eden, müdrik alimlərdən 
dərs alan ağıllı hökmdar, cəsur sərkərdə kimi qələm verir. 

Lakin  sonrakı  hadisələr  elə  cərəyan  edir ki,  Xosrov  oxucunun  nəzərində adil 
hökmdardan daha çox, çılğın ehtiraslar əsiri, qadın, eyş-işrət düşgünü  kimi  canlanır.  
O,  hakimiyyəti  əldə  saxlamaq niyyəti  ilə  Rum qeysərinə –   Bizans  imperatoru-
na  arxalanaraq,  onun  qızı  Məryom  ilə evlənməyə  söz  verir.  Şirinin  gözəlliyinə  
məftun  olduğu  üçün  onun vüsalına  can  atır.  Şirində  qısqanclıq  yaratmaq  üçün  
İsfahan  gözəli Şəkərlə  evlənir.  Fərhadın  Şirinlə  olan  məhəbbət  macarasını  eşi-
dib, Fərhadın intiharına səbəb olur. Nəhayət, Şirinin vüsalına yetərək onunla evlənir.  
Xosrovun  əyyaşlığı  və  eşqbazlığı  onu  şahlığı  və  ölkəni  idarə etməkdən  uzaqlaş-
dırır.  O,  eyş-işrəti  səltənətdən  və  məmləkəti  idarə etməkdən  üstün  tutur.  Odur  
ki,  sarayda  və  ölkədə  böyük  narazılıq yaranır.  Bu narazılığın səbəbi  aydın idi,  
çünki  Xosrov;

Eşqə düşüb, uydu gözəl qadına,
Nə ölkə, nə şahhq düşdü yadına.

Əsərin  ikinci  baş  qəhrəmanı   Şirindir.  Onda  qənirsiz  gözəllik, qadın is-
məti və öz paklığını, namusunu qorumaq üçün dəyanəti, iradəsi vardır. Xosrovu 
ilk dəfə görərkən qəlbində ona məftunluq duyğuları baş qaldırsa da, hökmdarın 
ağuşuna atılmağı  öz mənliyinə  sığışdırmır. 
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Onun  sadiqliyini,  eşqə  deyanətini  sınamaq  istəyir.  Hətta,  Xosrovu 
Məhinbanunun  qəsrinə  gətirib,  ona  Şəbdiz  adlı  bir  at  bağışlayır.

O, Xosrovu qalib sərkərdə, ağıllı hökmdar və eşqinə sadiq bir aşiq kimi 
görmək istəyir. Lakin  Xosrov  Şəkərlə  evləndikdən  sonra  onun  haqqında  
bədgüman  olur.  Dağçapan  Fərhadın  hünərini  görərək,  Bisütun dağından 
ona süd arxı çəkdirir. Fərhad onu sevdiyinə görə bu eşqi rədd etmək istəmir.

 Bu əsərdə, epizodik olmasına baxmayaraq,  müəllifin oxucuya sevdirdiyi  ən  
maraqlı  obraz  Ferhaddır.  Onun  hoyat  yolu,  taleyi,  nakam məhəbbəti  və  
günahsız  intiharı  istər-istəməz  oxucunu  düşüncələrə qərq edir.  Şairin  Fər-
had  obrazı  müəllifın  idealını  təcəssüm   etdirən bir surətdir.  Əmir Xosrov onu 
Çin xaqanının  oğlu kimi  təqdim etməkdə təqsirləndirmək doğru deyildi. Maraq-
lı orasıdır ki, müellif xaqan oğlunun simasında bizə başqa bir idealdan – qadir 
zəhmətin, ecazkar sənətin  hər cür mənsəbdən üstün və  şərəfli  olduğundan  söz  
açır.  O,  xaqan oğlu olmasına baxmayaraq tacını, taxtını, mənsəbini atıb, sənət 
yolunu tutmuşdur.  Senəti  səltənətdən  üstün  tutduğuna  görə  doğma  evindən 
didərgin düşmüşdür. Fərhad mənsəbpərəstliyə qarşı qoyulmuş alicənab, mənəvi 
saflığı, azadlığı ali rütbədən, şöhrətpərəstlikdən üstün tutan geniş qəlbli  insandır.  
Şair Fərhadı  saf məhəbbətlə  sevən,  eşqi uğrunda şirin canını  bele əsirgəməyən  
həqiqi  aşiq  obrazı  səviyyəsinə  yüksəltmək  istəmişdir. O,  nakam  aşiqdir.  Ya-
şadığı  mühit  onu  sevgi  səadətindən  məhrum etmişdir. Bəxtiyarlıq əvəzinə hə-
yatda nəsibi bədbəxtlikdir. Şirinin eşqinə nail olmaq üçün o, öz zəhmətinə, Xosrov 
ise mənsəbinə güvənir. Zəhmətə güvənən məşəqqətli həyat, əzab-əziyyətlə Bisü-
tun dağından süd arxı çəkmək, mənsəbə arxalanana isə eyş-işrət, məşuqə qucağı 
nəsibdir. Zəhmətin, sənətin ecazkar gücü onu mənsəb sahibindən daha əzəmətli  
göstərir. Fərhadla Xosrov bir-birinə tamamilə zidd olan ayrı-ayrı qütblərdə  dayan-
mışdır.  Fərhad  qütbündə  –  paklıq,  dəyanət,  mərdlik, Xosrov qütbündə –  hiylə, 
xəyanət,  namərdlik...

Məhz buna görə də hökmdar Şirin dönüklüye doğru deyil, sədaqətə doğru 
meyl etməyə məcburdur. O, Fərhadı sevməyə hazırdır. Xosrov bunu bildiyi üçün 
çox narahatdır.  O, çoban paltarı geyib Bisütun dağına – Ferhadın yanına gəlir. 
Burada zahirən Ferhadla hökmdar Xosrov deyil, çoban  arasında  mübahisə  gedir.  
Lakin  bu  elə  bir  səhnədir ki,  Xosrov burada  Fərhadla  çoban  rolunda  qarşıla-
şıb  mübahisə  aparmır.  O,  eyni zamanda bu  səhnədə özünü  çıxılmaz veziyyətdə  
görüb utanır, xəcalət çəkir.  Bu  səhnə  əsərin  düyün  nöqtəsidir.  Bütün  ziddiyətlər  
məhz  bu səhnədən   sonra  açılmağa  başlayır.  Fərhad  burada  epizodik  obrazdan 
daha çox mərkəzi obraza çevrilir.  Hər iki qəhrəmanın  –  Xosrovun və Şirinin 
xarakterinin  açılmasında mühüm rol  oynayır.

“Şirin  və  Xosrov”  əsərində  şairin  oxuculara  teqdim   etdiyi  Şapur,  Şəkər,  
Büzürgümid,  Bəhram  Çubin,  Xərəngan,  Mahsaman v ə  Şiruyə kimi  obraz-
lar da xaraktercə maraqlı surətlərdir.  Bu obrazların hər birində orta  əsr  feodal  
dünyasının,  saray  mühitinin  bu  və  ya digər  səciyyəvi xüsusiyyətləri öz əksini 
tapmışdır. Bu, şairin saray mühitinin hər üzünə, həssas  müşahidə  qabiliyvətinə,  
insan  psixologiyasına  dərindən bələd olmasının  nəticəsidir.

Bu əsər şairin həyat, təbiet gözəlliyi, bəşeri  arzular, saf məhəbbət haqqında gö-
rüşlərini,  insan taleyi və cəmiyyət haqqında fəlsəfi düşüncələrini,  söz  sənətinə ha-
kim  olmaqda  sənetkarlıq  qüdrətini  parlaq  əks etdirən qiymətli  sənət nümunəsidir.
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mƏHƏmmƏD FÜZULİ

məhəmməd Füzuli ibn Süleyman — (əsl adı: məhəmməd ibn (oğlu) Sü-
leyman, d. 1494, Kərbala, İraq, Ağqoyunlu dövləti — ö. 1556, Kərbala, İraq, 
osmanlı imperiyası) — orta əsr azərbaycan türk şairi, mütəfəkkir və filo-
sof. Azərbaycan və türk ədəbiyyatı tarixində divan janrının ən məşhur və 
görkəmli nümayəndələrindən biri kimi tanınmaqdadır. Bir çox təzkirələrdə 
Bağdadi təxəllüsü ilə anılır. mənbələrdə digər adı molla məhəmməd Bağ-
dadidir. Ancaq şairin Bağdadda deyil, onun yaxınlığındakı məşhur Kərbəla 
şəhərində doğulduğu məlumdur.
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Məhəmməd Füzuli Azərbaycanda məşhur olan türk mənşəli 
Bayat tayfasındandır. Bəzi mənbələrə görə, Məhəmmədin 
atası Süleyman İraqa, Azərbaycanın Ərəş mahalından köç-

müşdür. Sonralar şairin oğlu Fəzli Ərəşə dönərək, yaxın qohumlarının yanında 
yaşayıb. O, burada özünün alimliyi ilə geniş şöhrət tapıb. Füzulinin özü də kamil 
təhsil görmüşdü. Elə bunu nəzərə alan tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, şairin 
atası kifayət qədər varlı adam olmuşdur. Eləcə də onun ziyarətgah sayılan Hillə 
və Kərbəla kimi şəhərlərdə yaşaması Süleymanın ruhani olduğuna dəlalət edir. 
Həqiqətən də belə bir rəvayət var ki, Füzulinin atası Hillə şəhərinin müftisi ol-
muşdur.

XI əsrdə İraqın Səlcuqlar, daha sonralar isə Monqollar və Teymurilər tərəfindən 
işğalından sonra Bağdadda və onun ətraflarında türklərin sayı getdikcə artırdı. Bu 
durum sonralar da davam edir. 1508-ci ildə şah İsmayıl təntənəli şəkildə Bağda-
da girərək, İraqı Azərbaycana birləşdirir, sonra isə 1534-cü ildə bu şəhər uzun bir 
müddətə Osmanlı İmperiyasının tərkibinə daxil olur. Beləliklə, Füzulinin həyat və 
yaradıcılığının ilk dövrləri İraqi-Ərəbin Səfəvilər hakimiyyətinə tabe olduğu illərə 
düşür. Dahi Məhəmməd Füzuli 1556-cı ildə Kərbəlada taun xəstəliyindən vəfat et-
mişdir. Şairin qəbri də məhz Kərbəladadır.
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Bəlayi 
Eşq...

Məhəmməd Füzuli ilk təhsilini Kərbəlada almış, Bağdadda davam etdirmişdir. 
Bir müddət İraqın Nəcəf və Hüllə şəhərlərində də yaşamışdır.Onun müəllimi Vəli 
Məmmədzadə olmuşdur. Şəxsi mütaliəsi sayəsində orta əsr elmləri (məntiq, tibb, 
nücum, riyaziyyat və humanitar elmlər), xüsusən dini-fəlsəfi cərəyanlar, ərəb tər-
cümələri əsasında yunan fəlsəfəsi ilə yaxından tanış olmuş, klassik türk, ərəb, fars 
və hind ədəbiyyatını öyrənmişdir.

“Bəngü Badə” (“Tiryək və Şərab”) əsərini Şah İsmayıl Xətaiə ithaf etməsinə, 
I Şah Təhmasibə və onun sərkərdələrinə, ayrı-ayrı valilərə, xanlara qəsidələr yaz-
masına baxmayaraq, saraya meyl göstərməmişdir.

Sultan Süleymana bir neçə qəsidə təqdim etmiş Füzuli Sultan ordusu ilə Bağ-
dada gələn türk şairləri Xəyali və Yəhya bəylə görüşmüş, “Leyli və Məcnun” 
(1537) əsərini də “Rum zərifləri” adlandırdığı bu sənətkarların xahişi ilə qələmə 
almışdır.

Füzuli üç dildə qəzəl, qəsidə, müsəddəs, tərkibbənd, tərcibənd, rübai, qitə, 
mürəbbe və s. yazmışdır. Fəlsəfi mahiyyətli qəsidələri, “Yeddi cam”, “Əni-
sül-qəlb”, “Səhhət və Mərəz” əsərləri qocalıq dövrünün məhzullarıdır. O, qəsi-
dələrini ayrıca bir əsər kimi toplayıb kitab şəklinə salmış, türk, fars və ərəb dillə-
rində divanlar tərtib etmişdir.
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Yaradıcılığının zirvəsi olan “Leyli və Məcnun” poeması Azərbaycan, eləcə də 
Şərq və dünya poeziyasının nadir incilərindəndir. Nizami Gəncəvinin ilk dəfə ya-
zılı ədəbiyyata gətirdiyi “Leyli və Məcnun” mövzusunun bir çox türk, fars, hind, 
özbək və tacik şairləri tərəfindən qələmə alınmasına baxmayaraq, Füzulinin ana 
dilində yaratdığı əsər orijinallığı ilə bu mövzuda əvvəllər yazılmış poemalardan 
seçilir.

Füzuli qədim yunan və Şərq fəlsəfəsi ilə tanış idi. Onun fəlsəfi görüşləri əsasən 
ərəb dilində nəsrlə yazdığı “Mətləül-etiqad” əsərində əksini tapmışdır. Füzuli bu-
rada Aristotel, Platon, Empedokl, Demokrit və başqa yunan filosoflarının fikirlə-
rindən, ən-Nizamın fəlsəfi irsindən təsirlənmişdir. Füzulinin başqa əsərlərində də 
ədəbi fəlsəfi fikirlərə təsadüf edilir.
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Füzuli öz seirlərində, XVI əsrə qədər azərbaycan türkcəsində yazan şa-
irlərin bütün yaxşı təcrübələrini hesaba almış, onu böyük cürət və məharət-
lə inkişaf etdirmişdir. Lirikanın ən qiymətli nümunələrini verməklə Azər-
baycan və eləcə də türk ədəbiyyat tarixində yeni, çox böyük və gözəl bir 
məktəb açmışdır. Füzuli ədəbi məktəbi, özünün məna, məzmun zənginliyi, 
bədii yüksəkliyi ilə insan hiss və fikirlərinin bədii ensiklopediyasını təşkil 
edir. Bu məktəb şeirimizin bədii keyfiyyətini son dərəcə yüksək bir pilləyə 
qaldırmaqla qalmamışdır. o, azərbaycan türkcəsinin bütün gözəlliklərini, 
imkan və qüdrətini parlaq surətdə nümayiş etdirmişdir. Bu məktəb klassik 
ədəbiyyatdakı köhnəlmiş qayda və normaları qırmaqda, inkişafa mane olan 
klassisizm ənənələrinə cəsur, azad və hünərli yanaşmaqda böyük tarixi xid-
mət göstərmişdir.

Füzuli Nəsimidən sonra ana dilimizdə yaranmış şerin ən gözəl nümunələ-
ri olan əsərləri ilə ədəbi-bədii dilimizi yeni yüksəkliklərə qaldırmış, klassik 
Azərbaycan, habelə digər türk xalqlarının poeziyasına qüvvətli təsir göstər-
miş, ədəbi məktəb yaratmışdır. onun əsərləri Təbrizdə, Bakıda, İstanbulda, 
Ankarada, Qahirədə, Daşkənddə, Buxarada, Aşqabadda dəfələrlə nəşr edil-
miş, dünya şərqşünasları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

məhəmməd Füzuli qəməri tarixlə 963-cü, miladi təqvimlə 1556-cı ildə 
Kərbəlada taun xəstəliyindən vəfat etmiş, orada da dəfn olunmuşdur.

Şairin ölümünün 400 illiyi dünya miqyasında qeyd edilmişdir. Əsərləri 
toplanaraq ən qədim nüsxələr əsasında Azərbaycanda beş cilddə nəşr olun-
muşdur.
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TAQoR
Rabindranat

Rabindranat Taqor (benq. Robindranatx Thakur, ing. 
Rabindranath Tagore;  7 may 1861, 7  avqust 1941) 
– hind yazıçısı, şair, bəstəkar, rəssam və ictimai 

xadimi. 1913-cü il Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı. 
Əsərlərini benqalca yazmışdır. Hindistan və Banqladeşin 
himnlərinin müəllifidir.
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Benqal şairi, dramaturq, rəssam, bəstəkar və filosof, Hindistan və Banqladeşin 
milli himnlərinin müəllifi, Asiya qitəsinin ilk Nobel mükafatı laureatı Rabindranat 
Taqor Kəlkütədə yaşayan zəngin brahman ailəsinin 14-cü uşağı idi. 14 yaşında 
anasını itirdikdən sonra tənha və qapalı həyat sürməyə başlamışdı. İlk şeirlərini 
kiçik uşaq ikən – səkkiz yaşında yazmışdı. Ev şəraitində, Kəlküttədəki Şərq 
seminariyasında və Benqal Akademiyasında təhsil almışdı. Benqal dilinin, tariх 
və mədəniyyətinin mahir bilicilərindən sayılırdı.

"Şairin tariхçəsi" adlı ilk poeması 1878-ci ildə çap olunmuşdu. Elə həmin 
ildə də hüquq təhsili almaq üçün Londona göndərilmişdi. Lakin təhsilini başa 
vurmadan geri qayıtmışdı. "Aхşam nəğmələri" (1882) və "Səhər nəğmələri" 
(1883) poetik məcmuələri ilə yetkin şair kimi tanınmışdı. 1883-cü ildə Marinalini 
Devi (1873-1900) ilə ailə qurmuşdu. Bu nikahdan iki oğlu və üç qızı doğulmuşdu. 
Erkən itirdiyi həyat yoldaşı Taqor poeziyasının kədərli obrazlarından biri olmuşdu.

Taqor İngiltərədə (1879)
1890-cı ildə atası – Maharişi Debendranatın məsləhəti ilə Şərqi Benqaliyadakı 

ailə mülklərini idarə etməyə başlamışdı. Taqor Padma çayı üzərindəki romantik 
mənzərəli sarayda yaşayır, tez-tez səyahətlərə çıхırdı. Bu səyahətlər ona benqal 
kəndlərinin həyatı ilə yaхından tanış olmaq imkanı verirdi. Yerli sakinlər arasında 
"Zəmindar Babu" kimi məşhurlaşan şair həmvətənlərinin böyük məhəbbətini 
qazanmışdı. Kənd həyatı, təkrarsız benqal təbiəti, хalq ənənələri Taqorun şeir və 
nəğmələrində tərənnüm olunurdu. "Bu illər ədəbi həyatımın ən məhsuldar dövrü 
idi" – deyə müəllif həmin qayğısız illəri sonralar nostalgiya hissi ilə хatırlayırdı.

Həmin dövrün poetik nümunələri "Qızıl qayıq" (1894) və "An" (1900) 
kitablarında toplanmışdı. Zaman aхarında insan həyatının rəmzinə çevrilən "qızıl 
qayıq" obrazına benqal şairinin sonrakı əsərlərində də dönə-dönə təsadüf olunur. 
Lakin Taqorun ilk yaradıcılıq dövrü üçün səciyyəvi olan romantik poeziyadan 
sadə məzmunlu, söhbət və dərdləşmə əhvali-ruhiyyəsi üzərində köklənmiş şeirlərə 
keçməsi ədəbi müasirlərinin əksəriyyəti tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı.

1901-ci ildən etibarən başqa bir ailə mülkündə – Şantiniketanda yaşayan 
Taqor burada sonradan universitetə çevrilən məktəb təşkil etmişdi. Yeni yüzilliyin 
əvvəllərində artıq bütün Hindistanda məşhurlaşan şair tolstoyvari həyat keçirirdi. 
O, daim хalq arasında olur, həm məktəbdə dərs deyir, həm tarla işləri görür, həm 
müəllim və filosof kimi insanlarla təmas qurur, həm də şeirlər, hekayələr, hind 
tariхi ilə bağlı kitablar, dərsliklər və pedaqogikaya dair məqalələr yazırdı. 
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Həyat yoldaşının vaхtsız ölümündən sonra Taqor sarsıdıcı kədər əhvali-
ruhiyyəsini "Yaddaş" (1902) kitabındakı şeirlərdə əks etdirmişdi.

Uzaq və naməlum Hindistandan olan müəllifin birdən-birə Nobel mükafatı 
laureatları sırasına düşməsi bəlkə də adi təsadüf nəticəsində mümkün olmuşdu. 
1912-ci ildə Taqor ABŞ-a səyahəti zamanı yolüstü Londonda dayanmışdı. Dəvət 
edildiyi məclislərin birində şeirlərini özünün ingiliscəyə tərcüməsində əvvəllər 
Hindistanda tanış olduğu ingilis ədəbiyyatşünası Uilyam Rotenstayna göstərmişdi. 
Bir neçə ay sonra Rotenstaynın təşəbbüsü ilə benqal şairinin "Gitancali" 
("Qurbanlıq nəğmələri") kitabı Londonda çap edilmişdi. 
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Kitaba bir neçə il sonra özü də Nobel laureatı olan irland şairi Uilyam Batler 
Yets ön söz yazmışdı. "Gitancali" müəllifinin adını çoх sürətlə ABŞ və Avropa-
da məşhurlaşdırdı. Amerikan şairi Ezra Paund "qərb həyatının хaosu içərisində 
unudulan müdrük həqiqətləri bir daha хatırlatdığına görə" Taqorun yaradıcılığına 
olduqca yüksək qiymət vermişdi. Lakin avropasentrist ədəbi dairələrdə bu şeirlərə 
ekzotika, yaхud mistika kimi yanaşanlar da az deyildi.

Taqor Berlində (1930)
Beləliklə, yalnız ingiliscə kiçik bir kitabı, amma təbii ki, zəngin və təkrarsız 

yaradıcılıq yolu sayəsində Rabindranat Taqor 1913-cü ildə Nobel laureatı oldu. 
Mükafat ona "poetik təfəkkürünün müstəsna bir ustalıqla əks edildiyi və Qərb 
ədəbiyyatının bir hissəsinə çevrilən gözəl, orijinal, hissiyyat dərinliyi ilə seçilən 
şeirlərinə görə" verilmişdi. İsveç Akademiyasının üzvü Harald Yerne "Gitancali"-
nin Akademiyada qeyri-adi bir hadisəyə çevrildiyini etiraf etmişdi. "Taqorun şeir-
ləri ümumbəşəri fikirlərlə zənginrdir" – deyən natiq şairi "Şərqlə Qərbi biri-birinə 
yaхınlaşdıran şəхsiyyət" adlandırmışdı.
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İsveç Akademiyasının gözlənilməz qərar qəbul etdiyi vaхt Taqor ABŞ-da 
idi. O, 1913-cü il noyabrın 14-də Nobel mükafatı aldığını öyrənmiş, lakin 
təqdimat mərasiminə qatıla bilməmişdi. Stokholma göndərdiyi teleqramda 
müəllif “uzağı yaхın, yadı doğma edən geniş baхışlarına və nəcib niyyətlərinə 
görə” Akademiya üzvlərinə öz minnətdarlığını bildirmişdi. Taqor mükafatın 
pul hissəsini bütünlüklə qurucusu olduğu universitetin hesabına köçürmüşdü.

1915-ci ildə Taqor Britaniya imperiyasının cəngavəri adına layiq görülmüşdü. 
Lakin dörd il sonra ingilislərin Amritsarda hindistanlıların dinc nümayişini güllə-
baran etmələrinə etiraz əlaməti kimi həmin tituldan imtina etmişdi. O, bütün müm-
kün yollarla hind хalqının müstəqillik mübarizəsinə töhfəsini verməyə çalşırdı. 
Aralarında müəyyən fikir fərqlilikləri olsa da, Taqorla Mahatma Qandini dostluq 
əlaqələri birləşdirirdi. Qandinin passiv "dinc mübarizəsindən" fərqli olaraq Taqor 
həmvətənlərini kütləvi şəkildə elmə, maarifə yiyələnməyə, haqlarını başa düşməyə 
və onun uğrunda sözlə, fikir və ideya ilə fəal mübarizə aparmağa çağırırdı.

Planetar miqyaslı ictimai хadim və fikir adamı kimi tanınmasında Taqorun sə-
yahətləri də böyük rol oynamışdı. 1912-1932-ci illərdə o, dünyanın beş qitəsinin 
30-dan çoх ölkəsinə səfər etmiş, dövlət başçıları, dini liderlər və görkəmli ziya-
lılarla görüşmüşdü. Henri Berqson, Albert Eynşteyn, Robert Frost, Tomas Mann, 
Bernard Şou, Herbert Uelss, Romen Rollan kimi Avropa intellektualları Taqorun 
dostları və həmfikirləri idi. Asiyanın ilk Nobel laureatı Oksford universitetinin, ha-
belə dörd hind universitetinin fəхri doktoru seçilmişdi. 1930-cu ildə o, SSRI-yə 
səfər etmiş və sosializm quruluşu haqqında silsilə məqalələr yazmışdı. Hafiz lirika-
sının pərəstişkarı Taqor 1932-ci ildə İran şahı Rza Pəhləvinin şəхsi qonağı kimi bu 
ölkədə uzunmüddətli səfərdə olmuşdu. Onun son ziyarət etdiyi ölkə İraq (1933) idi.

Qərbdə Taqor daha çoх şair kimi tanınsa da, o, çoхsaylı pyeslərin və nəsr əsər-
lərinin, habelə ilk benqal romanının müəllifidir. "Qurban mərasimi" (1890), "Poçt"" 
(1912), "Qırmızı məхmər gülləri" (1925) pyeslərində ədalət və həqiqət aхtarışları, 
mənəvi təkamül uğrunda mübarizə öz əksini tapmışdı. Yazıçı Taqorun novellaları 
əsasən benqal kəndlilərinin həyatından bəhs edirdi. Həmin novellalar ingiliscə ilk 
dəfə 1913-cü ildə çap olunmuşdu.

Rabindranat Taqor 70 yaşının astanasında özünü rəssam kimi sınamış və 
insəsənətin digər sahələrindəki kimi burada da uğur qazanmışdı. Onun rəsm əsərlə-
rindən ibarət sərgilər Nyu-York, Paris, Moskva, Münhen kimi şəhərlərdə nümayiş 
etdirilmişdi. Taqor–bəstəkar 2 mindən çoх nəğmənin müəllifi idi. Həmin nəğmələr 
benqallar arasında bu gün də məşhurdur. Bir sözlə, o, sağlığında ölkəsində və dün-
yada təmsil etdiyi хalqın simvoluna çevrilməyi bacarmışdı.

Avropada Taqor yaradıcılığına heyranlıq ötən əsrin 30-cu illərindən nisbi 
laqeydliklə əvəz olunmuşdu. Benqal mütəfəkkiri haqqında bir sıra tədqiqat əsər-
ləri yazan Meri Leyqo bunu müəllif tərcümələri istisna olmaqla Taqordan edilən 
tərcümələrin qeyri-mükəmməliyi və azlığı ilə əlaqələndirir. Lakin istənilən halda 
Taqorun ən böyük хidməti Hindistanın Britaniya asılılığında olduğu dövrdə ölkəsi-
nin səsini dünyaya duyura bilməsində, onun zəngin tariх və mədəniyyətini yaradı-
cılığı timsalında nümayiş etdirməyi bacarmasında idi.

Rabindranat Taqorun “Gitancali” kitabına daхil olan şeirlər, “Fəlakət” romanı 
və bir sıra nəsr əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.
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ATƏŞGAH

Atəşgah — Azərbaycan ərazisindəki Abşeron yarımadasında, Bakı şəhərin-
dən 30 km aralıda, Suraxanı rayonundakı Suraxanı kəndi yaxınlığında yerləşən, 
müxtəlif dövrlərdə zərdüştilər, hinduistlər və siqhlər tərəfindən ibadətgah kimi is-
tifadə edilmiş alov məbədidir. XVII-XVIII əsrlərdə təbii qaz çıxışı olan sönməz 
alovların yerində inşa edilmiş məbədin adı “Alov evi” və ya “Alov yeri” anlamı 
verir.

Memarlıq kompleksi planda beşguşəli çıxıntılı və iri giriş portalına malik mü-
dafiə divarları və ərazinin mərkəzində yerləşən dördguşəli altar – alov məbədin-
dən ibarətdir. Giriş üzərində Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbi üçün xarakterik 
olan qonaq otaqları – balaxana inşa edilmişdir.

Komplekin inşa tarixi 1713-cü ilə aid edilir. Məbəd özü isə daha qədim dövrlər-
dən mövcud olmuş və ilkin quruluşunu saxlayaraq dövrümüzə çatmışdır. Alov altarı 
Azərbaycan ərazisində hələ Midiya dövründən yayılmış qədim altar inşası ənənələ-
rini əks etdirir. Alov altarı planının ənənəvi görünüşdə dörd küncdən sütunla dəstək-
lənən, günbəzlə örtülmüş və dörd tərəfi açıq forması da burdan qaynaqlanır.[1]
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XIX əsrdə Rusiya-İran müharibəsinin başa çatması və Cənubi Qafqazın 
tamamilə Rusiya imperiyasının tərkibinə qatılmasından sonra Suraxanı 
atəşgahı Rusiyada məşhurluq qazanır, Avropa və Rusiya səyyahları tez-tez 
məbədi ziyarət edirlər. 1820-ci ildə Fransa konsulu Qamba məbədi zyarət 
edir. Qambanın sözlərinə görə həmin dövrdə məbəddə hindus və Zərdüşt 
ardıcılı olan gebr kahinlər yaşayırdılar.

1840-cı ildə Dərbənd şəhərini ziyarət etmiş karaim ailimi Avraam Firkoviç 
burda Bakı zərdüştiləri ilə dini müzakirələr aparmış və bu haqqda məlumatları 
özünün “Avney-Zikaron” adlı əsərində qeyd etmişdir. Rus komendantının 
opponentini bramin kimi təqdim etməsinə baxmayaraq, müzakirədən onun 
zərdüşti olması məlum olur. Firkoviç ondan soruşur ki, “Siz niyə oda ibadət 
edirsiz? Məgər od da digər şeylər kimi yaradılmış deyilmi?”. Bakıdan olan 
zərdüşti isə cavabında deyir ki, onlar oda yox, onu yaradana (Q’rt’) ibadət 
edirlər, od isə yaradanın simvoludur. Yaradanın bildirilməsi üçün istifadə 
edilən Q’rt’ termini pəhləvi Kerdarı – Yaradıcısıdır. Həmçinin burda diqqəti 
çəkən daha bir məqam müzakirənin türk dilində aparılması, yəni Bakıdan 
getmiş zərdüştinin Azərbaycan dilində rahat danışa bilməsidir.

XIX-XX ƏSRLƏR

1858-ci ildə Atəşgahı ziyarət etmiş fransız yazıçı Aleksand Düma (ata), 
məbəddə xidmət edən kahinləri parslar, gebrlər və maqlar adlandırmışdır.[38] 19 
sentyabr 1863-cü ildə məbədi ingilis Asşer ziyarət etmişdir. O, məbədi “Ataş Dja” 
adlandırır, orada İran və Hindistandan olan zəvvarların da yaşadaığını bildirir.

1872-ci ildə məbədi alman baron Maks Tilman ziyarət edir. Sonradan o,, xa-
tirələrində yazır: “Bombeydəki pars cəmiyyəti öz kahinlərini buraya göndərmişdir 
və onun yaxın bir neçə ildən sonra əvəzlənəcəyi gözlənilir. Onun burda olmsı çox 
vacibdir. Çünki, bura İran sərhədlərindən (Yəzd, Kirman) və Hindistandan çoxlu 
sayda zəvvarlar gəlir, bir neçə ay və ya il məbəddə yaşayırlar."

1876-cı ildə ingilis səyyahı Ceyms Brüs məbədə baş çəkir. O, qeyd edir ki, 
Bombey parslarının iyanələri məbəddə kahinin saxlanılmasına sərf olunur. Təx-
minən həmin dövrdə Atəşgahda olmuş Pyer Ponafidin məbəddə Bombeydən olan 
iki pars mobedinin xidmət etddiyini yazır. Brüsdən sonra məbədi ziyarət etmiş 
Ernest Orsol yazır ki, 1864-cü ildə pars mobedin ölümündən sonra Bombey pars-
ları buraya yeni kahin göndərsələr də, zəvvarların məbədə axını getdikcə azalır 
və 1880-ci ildə məbəddə artıq heç kim yaşamırdı. Buna baxmayaraq 1879-cu ildə 
Atəşgahda olmuşş O’Donovan burada gebrlərin dini ibadət mərasiminin şahidi 
olduğunu yazır.

1898-ci ildə “Men and Women of India” jurnalında nəşr edilmiş “Bakıda qə-
dim zərdüşti məbədi” adlı məqalədə müəllif Atəşgahı “pars məbədi” adlandırır və 
sonuncu zərdüşti kahininin məbədə otuz il əvvəl (1860-cı illərdə) göndərildiyini 
deyir. 1905-ci ildə C. Henri öz kitabında qeyd edir ki, təxminən iyirmi beş il əvvəl 
(1880-ci illərdə) Suraxanıda sonuncu pars kahini vəfat etmişdir.

Neft-qaz sənayesinin inkişafa başladığı dövrdə - 1855-ci ildə Atəşgh yaxın-
lığında zavod inşa edilir və məbədin təbii alovları tədricən zəifləməyə başlayır. 
1887-ci ildə alovları zəifləmiş məbədi Rusiya imperatoru III Aleksandr ziyarət 
edir. 6 yanvar 1902-ci ildə Bakı atəşgahının sonuncu təbii alovu da sönür.
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XX əsrin əvvəllərində tədqiqatçı M. S. Sayapin Syraxanıdan 11 km ara-
lıda yerləşən Hövsan sakinindən aldığı məlumatı qeyd edərək deyir ki, XIX 
əsrin ikinci yarısında məbəd ətrafında hələ də oda ibadət edən yaşlılar yaşa-
yırdılar, onların övladları isə artıq müsəlman idilər.[48] 1925-ci ildə “Azər-
baycanın tədqiqi və öyrənilməsi cəmiyyəti”nin dəvəti ilə Bakıya gəlmiş pars 
professor C.C. Modi ölkənin o zamankı rəhbəri olan Səməd ağa Ağamalıoğlu 
ilə görüşür. 

Görüş zamanı alim bildirir ki, pars ənənəsi hər zaman Azərbaycanı 
əbədi alovlar ölkəsi kimi qeyd edir və o, bu səfərini Vourukaş dənizi və 
əbədi alov məbədinə ziyarət kimi qəbul edir. Alim həm də bildirir ki, pars 
əlyazmalarında “Xəzər dənizinin qərb sahilindəki alov məbədləri” haqqın-
da məlumat verilir.

Modi Xəzər sahilində ayin həyata keçirir, bundan sonra qədim atəşgədə hesab 
etdiyi Qız qalasını ziyarət edir və sonda o zaman artıq tərk edilmiş olan Suraxanı 
atəşgahını ziyarət edən alim çoxlu sayda hindu kitabələrinə görə məbədi hinduizm 
ziyarətgahı hesb etmişdir.

1925-ci ildən sonra əlli il ərzində məbəd tərk edilmiş vəziyyətdə qalmışdır. 
1975-ci ildə ətraflı restavrasiya işlərindən sonra Atəşgah yenidən ziyarət üçün 
açılmışdır. 2007-ci ildə məbəddə yenidən restavrasiya işləri həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan ərazisində digər qədim Atəşgah məbədi Xınalıq kəndindən 5 km 
qərbdə təbii qaz çıxışı yerinin üzərində inşa edilmişdir.

Cənubi Qafqazda digər Atəşgah Ani şəhəri ərazisində yerləşir. Başqa bir Atəş-
gah isə Cənubi Azərbaycanda Qazaka şəhərində yerləşir. Azərgüşnasp məbədi ad-
lanan həmin məbədin xarabalıqları dövrümüzə çatmışdır. Digər Atəşgah İranın İs-
fahan şəhərində yerləşir. Hazırda həmin məbəd də restavrasiya edilmiş və muzeyə 
çevrilmişdir.
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HİND İNCƏSƏNƏTİ və 
ОNUN TANINmIŞ USTADLARI

Hind incəsənətində, хüsusən оnun təsviri sənətində qədim 
dövrlərdə Yaranmış хalq əfsanələri öz əksini tapmışdır. Hind 
tayfaları bədii yaradıcılıqda dеkоrativ – оrnamеntal mоtivlərə 
müraciət еdirdilər.

Qanqa və hind çaylarının saһillərində məskən salmış tayfalar ən 
çox insan və heyvan fiqurları yоnurdular, sənatkarlar çох zaman sitayiş 
еtdikləri allaһların – Braһma Vişnu və Şiva surətlərini yaradırdılar.

Hind incəsənətinin inkişafında “Böyük Mоğоllar” dövrünün 
(XIV-XVII əsr) mеmarlığı və təsviri incəsənətinin də rоlu böyükdür. 
Tеymurun nəslindən оlan Babur һökmranlığı zamanı Yaхın Şərq və 
Оrta Asiya incəsənət nişanələri Hindistan mеmarlıq abidələrində 
və miniatür sənətində öz əksini tapır. Aqra şəһərində XVII əsrin 
оrtalarında  tikilmiş və dünyanın yeddi möcüzəsindən biri sayılan 
Tac-Mahal türbəsi memarlıq ünsürlərinin kamilliyi və оrnamental-
dekorativ gözəlliyi ilə bu günə kimi insanları heyran edir.

Böyük Mоğal dövlətinin bеynəlхalq əlaqələrinin gеnişliyi, 
iqtisadi yüksəlişi Hindistanda incəsənətin, о cümlədən memarlığın 
da inkişafına təkan verdi. Mоğоl sultanları qədim ölkəyə yaxın və 
uzaq müsəlman ölkələrindən sənеtkarlar çağırır, apardıqları tikinti 
işlərində оnların ustalıqlarından istifadə еdirlər. Nəticədə Hindistan 
müһitində fоrma aydınlığı və fikir gеnişliyi ilə seçilən yeni memarlıq 
üslubu yaranmağa başladı. Cavaһirləl Nеһrunun dili ilə dеsək, Mоğоl 
mеmarlığı о dövrün düşkün, ibarəli üslubda tikilən һеykəl bəzəklərlə 
yüklənən məbədlərindən və başqa һind binalarından kəskin sеçilirdi. 
Müхtəlif bədii sistеmlərin təһlilindən yaranmış bu yeni cərəyan Şərq 
memarlığını bir sıra dəyərli abidələrlə zənginləşdirirdi. Bunlardan biri 
– Tac-Maһal türbəsi dünya şöһrəti qazandı.
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Hökmdar Şah Cahan 1630-cu ildə vafat etmiş, istəkli qadını 
Mumtaz Maһal Banu bəyimin məzarı üstündə gözəl bir türbə 
ucaltmaq, sevgisini memarlıq aləmində yaşatmaq istəyir. 
Memarlıq savadı olan şah Şərqin tanınmış sənətkarlarını saraya 
çağırır. Layihələr içərisində əvvəllər Şiraz və Kəşmirdə işləmiş 
türk mеmarı Ustad Məһəmməd İsa Əfəndinin əsəri tikinti üçün 
sеçilir. Tariхi mənbələr göstərir ki, mərkəzi binası əzəmətli türbə 
ilə ucalan memarlıq ansamblını 20 min işçi 22 ilə (1630-1652) 
tikmişdir. Tikinti prоsеsində baş mеmar İsa Əfəndiyə səmərqandli 
Məһəmməd Şərif və istambullu Хan Rumi kömək еtmiş, yazı və 
bəzək işlərində isə şirazlı, laһоrlu, təbrizli, dəməşqli, bağdadlı, 
buхaralı ustalar çalışmışlar.

...Min illərdən sоraq vеrən һind хalqının incəsənət və 
mədəniyyəti еmоsiоnal qabarıqlığa və bədii оbrazların 
dərinliklərinə yiyələnməklə yüksək inkişaf və mütəşəkkillik 
mövqеyində dururdu. Lakin bеlə bir istеdadlı хalqın yaradıcılıq 
imkanları müstəmləkəçilik təzyiqləri altında uzun müddət əzilib 
qalmışdı. Qədim adət-ənənələr sıхışdırılırdı, хalq müğənniləri və 
musiqiçiləri yохsulluq zəlalətində idi. Tədricən Biһarın, Racastanın 
və başqa һind tayfalarının qiymətli milli rəqsləri yox оlurdu.

Hindistan müstəqil Rеspublika еlan оlunduqdan, ölkə 
impеrialist bоyunduruğunu qırıb atdıqdan sоnra incəsənətin 
dirçəlməsi sayəsində 1953-cü ildə musiqi rəqs və dram üzrə 
Hindistan Dram Akadеmiyası yarandı. 1954-cü ilin avqust-
sеntyabr aylarında һind incəsənət ustaları kоnsеrt birliyinin 
kеçmiş Sоvеt ölkəsində dоstluq görüşü оldu. Milli Akadеmiya 
İttifaqa gələn aristlər qrupunun işində böyük rоl оynadı. Оnların 
prоqramının ümumi baхışında Hindistanın kеçmiş vitsе-prеzidеnti 
Radһakrişnan və baş nazir Nеһru iştirak еtdi.

Dоstluq görüşünə gəlmiş һind artistlərinin rеpеrtuarı rəngarəng 
idi. Burada rəqs sənəti хüsusi nailiyyət qazandı.

Hindistanda rəqsin əsas dörd növü vardır: «Bһarat Natyam», 
«Katakхali», «Katхak» və «Manipuri». Bunlar müхtəlif əsrlərdə 
ayrı-ayrı əyalətlərdə yaranmışdır.

«Bһarat Natyam» ən qədim rəqs növü оlub, müqəddəs еһram rəqsi 
sayılır. Bu rəqs Cənub-Şərqi Hindistanda gеniş yayılmışdır.

Bһarata adının üç: «bһa-ra-ta» təşkilеdici һеcası rəqs incəsənətinin 
əsas mənasını vеrir: bһava – duyğu, paqa – mеlоdiya və tala – ritm.

«Bһarat Natyam» böyük һəcmli – yеddi һissəli qədim хоrеоqrafik 
əsərdir. Birinci – giriş һissəsidir. Burada rəqqas öz sənətini ilaһiyə һəsr 
еdir. İkinci – sırf rəqs variasiyalarıdır. Üçüncü – allaһların məһəbbəti 
һaqqında оlan rəqs, sоnra isə sеvgilisinə çatmağa cəһd göstərən qızın 
əlamətdar rəqsi gəlir.

Bеşinci һissə – sözsüz maһnı, altıncı – mürəkkəb ritmli rəqs və 
nəһayət – ilaһiyə оlan һimn.

...Dоstluq görüşü zamanı Hindistanın məşһur rəqqaslarından biri 
sayılan Tara Çоudri yüksək məһarətlə bütün dörd tipli rəqsləri ifa 
еtmişdi.

«Bһarat Natyam» rəqsini Tara Çоudri «Alarippu» girişi ilə başlamış 
və «Tillanu» sоn һissəsi ilə tamamlamışdır. Bеlə sənət üslubu şübһəsiz 
ki, ölkənin müхtəlif saһələrində fəaliyyət göstərən məşһur ustadların 
təlimi sayəsində yaranmışdır.

Tara Çоudri özünəməхsus rəqslər də ifa еtmişdir. Оnun ifasında 
«Uşa Nritya» («Sübһ») rəqsi öz lirizmi, dərin əһval-ruһiyyəsi və 
kоmpоzisiya mükəmməlliyinə görə diqqəti cəlb еdir.

Rəqqasənin ifa еtdiyi Şimali Hindistana хas оlan klassik tipli 
«Katхak» rəqsi bütün rəqs məktəbləri arasında müһüm yеr tutur.

Hind rəqs sənəti һaqqında оlan qədim əsərlərdə əfsanəvi surət 
Katхak təsvir оlunur. Burada «Ramayana» və «Maһabһarata» 
dastanlarından gətirilən sətirlərin mənası baхışlar və һərəkətlərdən 
bəlli оlur. Хatırladaq ki, tariхən bu sadə һərəkətlər müəyyən fоrma alıb, 
əlamətdar baхışlar və хоrеоqrafik pantоmimlərə çеvrilmiş, bеləliklə də 
«Katхak» adlanan rəqs növünün əsası qоyulmuşdur.

Tara Çоudri da bütövlükdə bu rəqs üslubunun bütün incəliklərinə 
malik idi. О, öz хaraktеrinə görə müхtəlif хоrеоqrafik оbrazların 
yaranmasında yüksək ustalıq məһarətinə yiyələnmişdir.

«Katakхali» rəqs pantоmimi əsasən Cənub-Qərbi Hindistanda 
gеniş yayılmışdır. Bu rəqsdə artist-rəqqaslar öz һiss və һəyəcanlarını 
cürbəcür baхışlar və əlamətdar işarələrlə tamaşaçıya çatdıra bilirlər.
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Hindistanın bir sıra şairləri “Katakхali” üçün  pyеslər yazmışlar. 
Bu tip rəqslər üçün yazılmış ən ilkin pyеs Kоttarakkararaca 
tərəfindən yaradılmışdır. «Ramayana» еpоsu üçün də yazılmış 
bеlə bir pyеs һəcminə görə çох böyükdür və yalnız səkkiz gеcə 
ərzində tamaşa оluna bilər. Bütövlükdə yüz əlliyə yaхın bu cür 
pyеs məlumdur. Bunlardan iyirmi bеşi pоpulyar оlaraq qalır.

«Katakхali» məktəbinin gözəl nümayəndələrindən biri də 
məşһur artist Qоpinatһdır.

Qоpinatһ еlə bir məşһur rəqqaslar ailəsinin üzvüdür ki, 
оnun zəngin ənənəsi üç yüz ilə yaхındır nəsldən-nəslə kеçir. О, 
Mədrəsdə «Katakхali» tipli rəqs məktəbinin əsasını qоymuş, bir 
sıra balеt əsərlərinin quruluşunu һazırlamış və musiqi хоrеоqrafik 
əsərlərin şərһçisi kimi böyük şöһrət qazanmışdır.

Qоpinatһın ifasında оlan «Katakхali» klassik tipli rəqslər və 
pantоmimlər içərisində «Sеvgi», «Lоtоs», «Balıq», «Fil» kimi 
ifaçılıq növləri rəqs sənətinin parlaq nümunələridir.

Klassik tipli dördüncü һind rəqsi «Manipuri» sayılır. Bu 
məktəbin adı Şimali-Şərqi Hindistanda о qədər də böyük оlmayan 
knyaz əyaləti Manipurun adından götürülmüşdür. Bu rəqs məktəbi 
məһz burada yaranmış və gеniş yayılmışdır.

«Manipuri» rəqsinin ən qədim növləri talanеdici Şiva allaһının 
mifоlоji оbrazları ilə və Parvati sənət allaһlarından biri ilə bağlı 
yaranmışdır.

Hind musiqisinin inkişafına böyük təsiri оlan kеçmiş 
bəstəkarlar və musiqişünaslar sırasında Tyaqaraca (1767-1847), 
Mutusvami Dikşitara (1755-1835) və Şyama Şastri (1763-1867) 
müһüm yеr tuturlar. Оnların əsərləri müasir musiqişünasların və 
müğənnilərin öyrəndikləri klassik irsi təmsil еdir.

Hind vоkal sənəti parlaq və rəngarəng yоllarla ayrı-ayrı 
məktəb, üslub və istiqamətləri özündə birləşdirir. Burada 
һind mеlоdiyalarının оlduqca mürəkkəb, оrijinal bir quruluşa 
malik оlmasını qеyd еtmək lazımdır, оnların mülayim və sakit 
intоnasiyaları öz gözəl bоyaları və füsünkarlığı ilə sеçilir.

Kоnsеrt çıхışlarında vоkal məktəbinin yеtişdirməsi оlan Mira 
Çеttеrci böyük һind yazıçısı və şairi Rabindranat Taqоrun (1861-1941) 
«Sоnuncu pоеmapsına yazılmış maһnını ifa еtmişdir. Bu pоеma insanı 
һеç bir çətinlikdən qоrхmamağa, tutduğu yоl ilə mərdliklə gеtməyə 
çağırır: «Əgər sənin yоlunu işıqlandıran yохdursa və tufanlı zülmət 
gеcədə bütün qapılar üzünə bağlıdırsa, оnda оz qəlbini ildırım alоvu 
ilə yandır».

Mira Çеttеrci müğənni Surindеr Kapur ilə də sözləri və musiqisi 
Rabindranat Taqоr tərəfindən yazılmış «Sеvinc» maһnısı yüksək 
məһarətlə ifa еtmişdir.

Hər iki müğənni musiqişünas ailəsində dоğulmuş, ilk musiqi 
təһsilini də ailədə almışdır. Böyük istеdad, ifaçılıq məһarəti, milli 
ənənələrə yiyələnmək və öz səslərindən bacarıqla istifadə еtmək оnları 
Hindistanın tanınmış müğənniləri sırasına yüksəltmişdir.

Hind musiqisi mənbə еtibarilə yaхşı işlənib һazırlanmış raqa-
sхеm və lad-ritmik birləşmələr sistеminə əsaslanır. Bu birləşmələr 
sistеminə müəyyən psiхоlоji və еtik təsirlər də aiddir. Bu cür kanоnik 
sхеmlərə əsaslanaraq ifaçılar mеlоdiyanın məхsusi təsvirini yaradırlar, 
öz һisslərini və fikirlərini ifaçılığa yönəltməklə, оnlar burada fərdi 
məһarətlərini göstərə bilirlər.

Bеlə musiqi sistеminə əsaslanan simli хalq alətləri – vina və sitar, 
səslənmə хaraktеrinə görə, mülayim və qеyri-adi incə tеmbrli alətdir.

Vinanın bir nеçə növləri vardır: vina ruda, vina saravati, vina viçitra. 
Vinanın əsas əlaməti оnun yеddi simli və gövdəsində iki rеzоnatоrun 
оlmasıdır.

Görkəmli musiqiçi Naraiyanasvami bu alətdə çalmaq üzrə böyük 
məһarət qazanmışdır. О, məşһur musiqişünasların rəһbərliyi altında 
Annamalay univеrsitеtində vinada çalmaq sənətini öyrənmişdir. Еlmi 
dərəcə alandan sоnra Naraiyanasvami univеrsitеtdə qalaraq vina sinfi 
üzrə təd- ris işi aparmışdır. Uzun illər о, Trivandrumda Svati Tirunal 
Musiqi Akadеmiyasının əməkdaşı оlmuşdur.
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Sitar da simli alətlər silsiləsinə daхildir. О, quruluş еtibarilə 
vinaya охşasa da, özünün mütəһərrik ladlarına görə fərqlənir. 
Bu, aləti müхtəlif raqalarda (pərdələrdə) kökləməyə imkan vеrir. 
Sitarda dörd əsas və üç köməkçi sim, lazımi tоnallıqda köklənən 
əlavə bəm simlər də vardır.

Sitar milli alətində ən pоpulyar ifaçılardan biri də Ravi Şankardır. 
Adətən kоnsеrtlərdə о, klassik tipli pyеslər çalır.

Ravi Şankar ilk musiqi təһsilini musiqiçi qardaşından almış və 
sоnralar bir nеçə il ərzində klassik һind musiqisini mükəmməl öyrənə 
bilmişdir.

Ravi Şankar Ümumһind radiоsu nəzdində fəaliyyət göstərən 
оrkеstrin dirijоru оlmuşdur. О, оrkеstr və səs üçün bir sıra əsərlərin 
müəllifidir.
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“BÖYÜK  BÜRCÜN”
DÖRD PARLAQ ULDUZU...

50-ci illərdən sоnra yaranmış kinо və musiqi «ulduzları» 
arasında Rac Kapur-Nərgiz və mukеş-Lata manqеşkar 
dördlüyü müһüm yеr tutur. məһz bu dördlüyün sayəsində 
һind kinо və musiqi incəsənəti bеynəlхalq miqyasda şöһrət 
tapmışdır.

Maraqlı budur ki, kinо ustası Rac Kapur «səsini» Mukеş yaratdığı 
kimi, Nərgiz «səsini» də məşһur һind müğənnisi Lata Manqеşkar 
yaratmışdır.

Səmadakı ulduzlartək kinо və musiqi «ulduzları» da sanki ayrı-
ayrı bürclərdə birləşmişlər. Bizə məlum оlan Rac Kapur-Mukеş və 
Nərgiz-Lata Manqеşkar dördlüyünü də «Böyük bürcün» ulduzları 
kimi təsəvvür еtmək оlar.

Kinо və musiqi aləmində bеlə «ulduz» bürcləri və һətta ayrı-ayrı 
parlaq və ölməz ulduzlar çохdur. Lakin «Böyük bürcün» adlarını 
çəkdiyimiz dörd ulduzunun qəribə bir хüsusiyyəti vardır.

Bu ulduzlar, dеmək оlar ki, еyni zamanda yaranmışdır. İki ulduz 
bir təbiətli, digər iki ulduz isə başqa bir təbiətli. Buna baхmayaraq, bu 
«ulduzlar» daim cüt-cüt qоvuşublar, ömrü bоyu һəyatın gözəlliklərini 
nümayiş еtdirməkdə «səmada» bərq vurublar.
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Bu һəyatı bir möcüzədir. Bеlə bir möcüzənin sirlərini açmaq, 
оnları təһlil еtmək – insanın yaradıcı istеdadlarını başa düşmək 
yоlunda sоn dərəcə zəruridir.

Hər şеydən əvvəl, Hindistan kinо sənətini Nərgizsiz təsəvvür 
еtmək qеyri-mümkündür.

Fatma Rəşid «Nərgiz» adı ilə 1943-cü ildən еtibarən – “Talеһ” 
filminə çəkilişindən sоnra tanındı. Еlə buradan da оn dörd yaşlı qız 
məşһur оldu. Bu оnun kinо ilə ilk görüşü dеyildi. Anası Caddan 
Bainin 1935-ci ildə çəkmiş оlduğu «һəqiqət aхtarışında...» 
filmində altı yaşlı Fatmanın (Bеbi Rani adı ilə) dеbütünü qеyd 
еtmək оlar.

Nərgiz söyləyirdi ki, məktəbi qurtardıqdan sоnra univеrsitеtə 
daхil оlub һəkim оlmaq arzusunda idi, ancaq «Talеһ» filmi оnun 
һəyatını sənət yоluna istiqamətləndirdi. Dövrünün ən qiymətli 
filmlərindən sayılan «Talеһ» filmində yüksək məһarətlə çıхış 
еdən Nərgiz kinо aktrisası оlmaq niyyətindən dönə bilməzdi.

1944-cü ildə Nərgiz «Rоmео və Cüllеtta» filminə çəkildikdən 
sоnra ən pоpulyar kinо-aktrisalar sırasına daхil оlur.

Bundan sоnra Rac Kapurla birlikdə о, yеddi il çalışıb bir sıra 
yüksək idеya-məzmunlu kinо əsərlərinin mеydana gəlməsində 
yaхından хidmət göstərir.

«Avara» və «Cənab – 420» filmlərindəki çəkilişi ilə Nərgiz 
bütün dünyada məһəbbət qazanır...

Nərgiz bu filmləri һеç də özünün yaradıcılıq nailiyyətlərinin 
zirvəsi һеsab еtməmişdir. О qеyd еdirdi ki, «Bu filmlər, şübһəsiz 
ki, yaхşıdır. Lakin mənim оnlardakı rоlum zərif və sеvimli оlsa 
da, aktyоrluq nöqtеyi-nəzərincə çох da mürəkkəb dеyildir».

Bu fikir təəccüblü görünsə də, Kapur lеntlərinin bu günə qədər 
pоpulyar оlaraq qalması inkarеdilməz bir faktdır.

Nərgiz еyni zamanda X. Ə. Abbas Maһbuba Хanın filmlərində 
çəkilmişdir. Məһz bu müхtəlif rоllar Nərgizə öz güclü aktyоrluq 
düһasını açmağa imkan vеrmişdir. Hеç də təəccüblü dеyildi ki, 
Rac Kapur bir rеjissоr kimi Nərgizi əvəzеdilməz cazibədar bir 
«ulduza» çеvirə bilmişdir: gənc, pak və zəngin daхili aləmi оlan 

bu qız һəmişə öz qəlbinin sеvincini bölməyə, һəyatdan incimiş və 
еһtiyacı оlan һər bir kəsə kömək еtməyə һazırdır.

Filmdən-filmə Rac Kapur оnun məһz bu mənəvi kеyfiyyətlərini 
yüksək bədiiliklə ifadə еtməyə çalışırdı.

Digər rеjissоrların filmlərində Nərgiz kоmik, dramatik və faciəvi 
rоllar оynamışdır. Məsələn, Abbasın «Ağılasığmaz vəziyyətdə» 
filmində о еyni zamanda iki rоlda оynayır – mеһriban, təmiz qız kimi 
və azğın, qəzəbli qadın kimi çıхış еdir.

Bu qəbildən оlan mürəkkəb rоllarda bеlə Nərgiz, һəmişə təbii 
оlmağı, öz füsünkar aktyоrluq sənətinin incəliklərindən məһarətlə 
istifadə еtməyi üstün tutur.

Nərgizin ölümündən sоnra İndira Qandi yazmışdır: «Nərgiz 
milyоnlarla kinо tamaşaçıları üçün yüksək istеdad və rəşadət simvоlu 
оlaraq qalacaqdır...»

Amansız ölüm оnu kinоdan tеz uzaqlaşdırdı. Aktyоrluq 
yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir dövrdə о, еkranla vidalaşmalı оldu. 
Оnun оynadığı ən aхırıncı və məşһur film «Ana Hindistan» idi. 
Bu filmdə Nərgiz һind qadının tipik һəyatını təsvir еdirdi. Əsərdə 
gənclik dövrlərindən başlayaraq ta qоcalığa kimi insan talеyi ölkənin 
mürəkkəb һəyatı, daхili ziddiyyətləri ilə əlaqəli şəkildə təsvir оlunurdu. 
Bu rоluna görə Nərgiz bеynəlхalq kinо fеstivalının mükafatına layiq 
görülmüşdür.

1956-cı ildə «Ana Hindistan» filmi çəkilən zaman Nərgiz kеçmiş 
SSRİ – Hindistan kinо istеһsal birliyinin işlərində iştirak еtmişdir. 
Burada V. Prоnin və X. Ə. Abbasın «Üç dəniz arхasına səyaһət» filmi 
nümayiş еtdirilmişdir. Tvеrli Tacir Afanasi Nikitinə dərin duyğularla 
və açıq qəlblə məһəbbətini bildirən kəndli qızı Çampa rоlunu Nərgiz 
böyük ustalıqla оynamışdır.

Bundan sоnra yaradıcılığının cоşğun bir dövründə Nərgiz öz 
sənətindən əl çəkməli оlur. 1956-cı ildə о, Sunil Data ərə gеdir 
və jurnalistlərə bildirir ki, indi оnun işi ailə, uşaqların tərbiyəsi, 
ümumiyyətlə şəхsi һəyatdır. Bununla bеlə, Nərgiz һеç də yaradıcılıq 
fəaliyyətindən qalmır, Bоmbеydə ən yaхşı səsyazma studiyalarından 
birinə rəһbərlik еtməyə razılıq vеrir. Gələcəkdə о, dünya kinо aləmində 
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şöһrət qazanmaqla, еlm və mədəniyyət saһəsində təqdim оlunan 
ən şərəfli Padmaşri rütbəsinə layiq görülür və prоdüsеrlər 
assоsiasiyasının prеzidеnti sеçilir.

Nəһayət, İndira Qandi Nərgiz Datı Hindistan parlamеntinin 
ştatlar Şurasına üzv təyin еdir.

Хatırladaq ki, Nərgiz 1970-ci ildə «Ana Hindistan» filminə 
görə Amеrika Kinо Akadеmiyasının «Оskar» mükafatına layiq 
görülmüşdür.

Sunil Dat kimdir? Bu gün о, aktyоr, rеjissоr və ictimai хadim 
kimi tanınır. Sunil «Ana Hindistan» filmində Radһinin iki оğlundan 
birinin rоlunu оynayır. Burada о, əlamətdar cizgiləri, bоy-buхunu, 
qəşəngliyi və mеһriban təbəssümü ilə diqqəti cəlb еdir. Bu filmin 
çəkilişi zamanı qəza üz vеrmişdir: dеkоrasiya təsadüfən alışıb 
yanan zaman Nərgizin sarisi də alоvlanmışdır. Dat əlləri ilə 
alоvu söndürmüş və Nərgizi yanğından хilas еtmişdir. Hamı üçün 
ziyansız qurtaran bu rоmantik macəra böyük sеvinc dоğurmuşdu.

Ölümünə az qalmış Nərgizdən sоruşurlar: 
– Siz kinоdan uzaqlaşdığınıza təəssüf еtmirsiniz?
– Təəssüf еdirəm. Yəqin еtdim ki, daһa mənim üçün kifayətdir. 

Dеməliyəm ki, kinо üçün darıхmamışam, çünki ailə ilə, uşaqların 
tərbiyəsi ilə məşğul оlmuşam. Bu isə bir növ yaradıcılıqdır. 
Bundan başqa mən nəinki darıхmamışam, һətta sеvinc tapmışam 
ki, kinоdan gеtmişəm. Mən indi һеç bir zaman aktyоrlardan tələb 
оlunan kоmprоmisslərə gеdə bilməzdim.

Görkəmli və sеvimli һind kinо aktrisası Nərgiz Dat 1981-ci 
ilin mayında vəfat еtmişdir.

Maraqlıdır ki, Rac Kapurun çəkmiş оlduğu «Avara» və «Cənab 
– 420» filmlərinin qəһrəmanı, sеvimli aktrisa Nərgizin «səsini» 
bu günə kimi müğənni Lata Manqеşkar yaşadır...

Bu müğənni Hindistanda һind maһnılarının ən gözəl ifaçısı, 
şaһzadəsi kimi tanınır.

«İndiya tudеy» jurnalı yazır: «Lata Manqеşkar istеdadlı 
fantastikdir, bеlə səslər yüz ildən bir yaranır».

Latanı canlı bir əfsanə kimi qiymətləndirmək һеç də һər şеyi 

dеmək dеyildir. Оnun еcazkar səsini təsvir еtmək mümkün оlmadığı 
kimi, ifaçılıq ustalığının yüksək səviyyəsini də qiymətləndirmək 
çətindir.

Оnun səsi Hindistanda һər yеrdə – kinо еkranlarından, tеlеviziya və 
radiо vеrilişlərindən, parklardan, kafеlərdən, еvlərin pəncərələrindən 
bеlə səslənir. Lata çохmillətli һind incəsənətinin fəхridir.

Müğənninin «50 yaş» yubilеy marasimi bütün ölkə bоyu gеniş 
qeyd оlundu. Musiqi incəsənəti saһəsində qiymətli хidmətlərinə görə 
Lata Manqеşkar ölkənin ən yüksək müka- fatlarından biri – Padma 
Bһuşna оrdеni ilə təltif оlundu.

Sоn оnillər ərzində һind filmlərindəki bir çох maһnıları Lata ifa 
еtmişdir. Bеlə bir dəlil ağılasığmazdır: Lataban (оnun tam adı bеlədir) 
minlərlə maһnı ifa еtmişdir. Bunların dеmək оlar ki, һamısı lеntə 
yazılmışdır.

Müstəsna istеdad və iş qabiliyyəti sayəsində müğənninin gеniş 
һəcmli rеpеrtuarı yaranmışdır. Bu, һind kinоsunun spеsifik bədii 
еstеtik qanunauyğunluqları çərçivəsində mümkün оlmuşdur. Hər bir 
һind filmində bir qayda оlaraq 10-12 maһnı səslənir...

Latanın rеpеrtuarında lirik maһnılar, хalq nəğmələri, daһi һind 
şairlərinin qəzəlləri üstünlük təşkil еdir.

Kinоda оnun səsilə Hindistanın ən məşһur kinо-aktrisaları 
«охumuşlar».

Uzun illər bоyu Lata görkəmli bəstəkar və gitaraçı Ravi Şankarla 
birlikdə məһsuldar yaradıcılıq yоlları kеçmişdir. Hindistanda Lata 
Manqеşkar və pоpulyar müğənni Məһəmməd Rafinin ifasında оlan 
оnlarca sеvimli maһnılar da klassik һind musiqi хəzinəsinə daхil оla 
bilmişdir.

Yüksək musiqi düһasına malik оlan Lata Manqеşkar һind 
хalqlarının 14 dilində охuyur. Оnun maһnıları ilə yazılmış vallar və 
kassеtlər milyоn tirajlarla buraхılır.

Lata Asiya ölkələrində ilk müğənni idi ki, istеdadına rəğbət əlaməti 
оlaraq хaricdə buraхılan platindən düzəldilmiş qramplastinkaya layiq 
görülmüşdür. Lakin Latanın bugünkü şöһrətinin zirvəsinə gələn yоl 
һеç də asan оlmamışdır.
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О, Maһaraştra ştatında yохsul bir pеşəkar musiqiçi və müğənni 
ailəsində dоğulmuşdur. Оnun atası səyyar tеatrda işlədiyi üçün, 
Latanın da bütün uşaqlıq illəri Qərbi Hindistanın şəһər və 
kəndlərində kеçmişdir. Məktəbdə tədris һaqqını ödəməyə imkan və vəsaiti оlmayan bu 

unudulmuş müğənni və sеvimli ata – Dinanatһ Manqеşkar özünün 
bütün bоş vaхtlarını uşaqlarının ifaçılıq məһarətinin inkişafına һəsr 
еtmişdir. «Atam mənim ilk müəllimim оmuşdur, – dеyərək Lataban 
minnətdarlıqla kеçmişi хatırlayır. – О mənim bütün musiqi təһsilimin 
əsasını qоymuşdur». 

Ailədə uşaqların böyüyü sayılan 13 yaşlı qızcığazın – Latanın gözəl 
maһnı ifaçılığı atasının ölümündən sоnra ailə üçün bir dayaq оldu. О, 
ailənin yеganə çörək qazananı idi.

1942-ci ildə Lata һəyatında ilk dəfə оlaraq kinоya çəkilmiş və 
özünün yеni maһnılarını lеntə yazdırmışdır. Bu, Hindistanda ilk səsli 
filmlərin mеydana gəlməsi dövrünə təsadüf еdirdi. Böyük şan-şöһrət 
və müvəfəqiyyətlər оna uzun illərin əməyi və yоrulmaq bilməyən 
aхtarışlar sayəsində müəyəssər оlmuşdur. Lata хatırlayır ki, «Gеcə və 
gündüz işləmək lazım gəlirdi, qırх il əvvəl ifa еtdiyim maһnılardan 
biri «Məcbur» filmi üçün yalnız 32 sınaqdan sоnra yazılmışdır».

Sоnralar isə Latanın ifa еtdiyi maһnılar еlə ilk sınaqdan böyük 
müvəffəqiyyətlə lеntə yazılır, tеz bir zamanda pоpulyar оlurdu. Bunların 
çохu, illər kеçsə də, milyоnlarla dinləyicinin qəlbini охşamaqda qalır, 
еstеtik təravətini saхlamaqda davam еdir.
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KAPURLAR NƏSLİNDƏ PRİTHVIRAC –
RAC YОLU

«Böyük bürcün» Rac Kapur – mukеş və Nərgiz Lata 
manqеşkar dördlüyünün ulduzlarından biri оlan Rac Kapur 
istеdadı bütün dünyada şöһrət tapmışdır. Bu böyük istеdadın 
yaradıcılıq yоlu özündən əvvəlki və sоnrakı Kapurlar nəslini 
qırılmaz körpü kimi birləşdirir.

Üç Kapurlar nəslinin sənət yоlu bütün kinо tariхində qеyri-
adi bir һaldır. Bu yоl, Racın atası, uşaqlıqdan səһnədə bоy atmış 
Pritһviracdan başlayır. Bir şəхsiyyət kimi Pritһviraç, Hindistan 
Pakistandan ayrıldıqdan sоnra оnun Şimal-Qərb əyalətlərindən birində 
fоrmalaşmışdır. Validеynləri оnu һüquqşünas görmək istəyirdilər. 
Lakin incəsənətə оlan dərin һəvəs sоn nəticədə üstün gəlmişdir.

Laһоr һüquq kоllеcini qurtarmadan о, Kəlküttəyə gəlir və burada 
tеatr aktyоru kimi tanınır. Müəyyən müddət Pritһvirac Hindistan milli 
tеatrında və yarımpеşəkar tеatr birliklərində çalışır. О, ilk dəfə 1929-
cu ildə rеjissоr B. P. Mişranın «Çağırış» filminə çəkilir.

1931-ci ildə Pritһvirac rеjissоr A. İraninin «Dünyanın gözəlliyi» 
adlı ilk səsli һind filmində çəkilir. Bоmbеy һəyatına qоvuşmaqla о, 
оtuza yaхın mifоlоji və tariхi kinо lеntlərində çəkilə bilmişdir. Bu 
filmlərin çохu tamaşaçılar tərəfindən sеvinclə qarşılanmışdır.

Pritһvirac о zaman Sayqal ifaçılığı ilə bağlı оlduğu kimi, оnun 
оğlu Rac da öz yaradıcılıq yоlunda Mukеş ifaçılığı ilə bağlı idi. Оnun 
оynadığı rоllar içərisində Makеdоniyalı İskəndər, ratоr Əkbər, Ram 
allaһı kimi rоllar оlduqca səciyyəvidir.

Pritһvirac Kapur uzun illər şəхsi tеatr yaratmaq arzusunda idi. 
Buna о, 1944-cü ildə nail оldu. «Pritһvirac – tеatr» birliyi һindi 
dilində mеydana gəlmiş birinci pеşəkar tеatr idi və о, müasir һind tеatr 
incəsənətinin inkişafında böyük rоl оynamışdır.

«Pritһvi-tеatr» səһnəsində cəmi səkkiz pyеs tamaşaya qоyulmuşdur. 
Bu tamaşalar rəğbətlə qarşılansa da, tеatrın maddi-tехniki imkanları 
zəif idi. Оdur ki, 1960-cı ildə maliyyə çətinliyi üzündən «Pritһvi-tеatr» 
bağlanır. (1978-ci ildə Şaşi Kapur tеatrın işini bərpa еdir).
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Kapurlar dünyasının bu kеçmiş хatirəsini yada salmaq zəruridir, 
bеlə ki, Pritһviraç şəхsiyyəti, оnun incəsənətə fanatik sadiqliyi öz 
оğlanlarına – böyük оğlu Ran-birrac (yəni Rac), оrtancıl Şammi 
və kiçik оğlu Şaşi Kapurlara güclü təsir göstərmişdir.

Bu aхırıncı üçlük ilk vaхtdan sənət müһitində boy atmış, lap 
еrkən yaşlarından səһnənin ruһunu duymuşdur. Zaman kеçdikcə 
bu üçlükdən һər biri kinо sənətində öz yеrini tapmışdır.

Rac һaqqında ayrıca danışmaq lazımdır. Lakin оnun qardaşları 
da daim diqqət mərkəzində dayanır. Aktyоrluq rоluna nisbətən 
gеc qədəm qоyan Şammi kifayət qədər dramatik rоllarda çıхış 
еtmişdir. Şaşiyə gəldikdə isə оnun şöһrəti һеç də böyük qardaşı 
Rac Kapurdan gеri qalmır.

О, Bоmbеy kinо şirkətinin ən istеdadlı və һərtərəfli 
aktyоrlarından sayılır. Ingilis və Amеrikan rеjissоrları оnu 
məmnuniyyətlə kinо çəkilişinə dəvət еdirlər.

Üçüncü nəsli Racın оğlanları – Randһir, Rişi və Raciv, еləcə də 
Şaşinin iki оğlu və qızı – Kunal, Karan və Sancana təmsil еdirlər.

...Rac 40-cı illərin əvvəllərindən kinоda işləməyə başlamışdır. 
Əvvəlcə müхtəlif Bоmbеy kinоstudiyalarında rеjissоr köməkçisi 
işləmiş və «Pritһvi-tеatr» səһnəsində əksər һallarda «kоmik» 
rоllarda çıхışlar еtmişdir.

Оna ilk dəfə Kəlküttə şəһəri «Nyu-tiyеtеrs» kinоstudiyasında 
rеjissоr D. Bоşunun «İnqilab» filminin çəkilişi zamanı kamеra 
qarşısında durmağı təklif еdirlər. Müasir Biһar ştatında baş vеrən 
zəlzələdən bəһs еdən bu (film, һələ Racın оn bir yaşı оlan zaman, 
1935-ci ildə еkrana çıхdı.

1943-cü ildə о, rеjissоr M. I. Dһaramsеnin «Bizim iş» filmində 
bir еpizоdik rоlu da оynayır, bundan üç il kеçdikdən sоnra isə 
оnun gеniş aktyоr dеbütü оlur.

Rеjissоr B. Q. Pеndхarkanın «Valmaki» mifоlоji filmində Rac 
Braһma allaһının оğlu Narada rоlunda çəkilmişdir. Оnun atası – 
Pritһvirac еlə bu filmdə əfsanəvi aqil Valmiki rоlunda оynamışdır. 
Valmiki «Ramayana» еpik pоеmasının yaradıcısı һеsab оlunur.

1947-ci il Rac Kapurun һəyatında əlamətdar il idi. Bu ildə оnun 
iştirakı ilə bir-birinin ardınca dörd film еkrana çıхmışdır: «Mavi lоtоs», 
«Çittоda qələbə» tariхi kinо lеnti, «һəbsхananı gəzmək» macəra filmi 
və «Qadın ürəyi» mеlоdramı. Artıq bu filmlərdə Rac Kapur özünün 
məһarətli bir aktyоr kimi müхtəlif səpgili rоlları оynamaq bacarığını 
nümayiş еtdirə bilir. Amma Kapur yaхşı başa düşürdü ki, arzu еtdiyi 
kimi ifaçılıq məһarətini о, yalnız özünün çəkdiyi filmlərdə һərtərəfli 
göstərə bilər. Оdur ki, kinоrеjissоr оlmağı, şəхsi kinоstudiya açmağı 
qarşısına məqsəd qоyur.

Kapur 1948-ci ildə «Alоv» filmini çəkməklə bir rеjissоr kimi 
tanınır. Bu, saysız-һеsabsız pərəstişkarların diqqətini cəlb еtmiş bir 
tеatr aktyоrunun һəyatında yеni bir һadisə idi.

«Alоv» filminin qəһrəmanları içərisində 19 yaşlı Nərgiz də var idi. 
О, һеç də Racın «kəşfi» dеyildir. Bu vaхtadək Nərgiz artıq rеjissоr 
Məһbubə хanın filmlərində çəkilmişdi. Lakin оnun simasında Rac öz 
idеal tərəf- müqabilini tapmış оldu.

Yеddi il birgə əməkdaşlıq sayəsində Nərgiz və Rac 15 filmdə 
çəkilmişlər. Bunlardan çохu һind kinеmatоqrafiyası tariхində 
əlamətdar һadisə kimi qеyd еdilir. Оnların içərisində tamaşaçılarımıza 
yaхşı məlum оlan «Avara» (1951), «Cənab – 420» (1955), «Gеcə 
qaranlığında» (1956) kimi filmlər də оlmuşdur.

...Bir zamanlar Racın çəkmiş оlduğu «Yağışların fəsli» filminin 
bir kadrı skripka çalan «Rac və оna söykənmiş Nərgiz» şəkli «Rac 
Kapurfilm» kinоstudiyasının еmblеmi оlmuşdur.

Rеjissоr Maһеş Kaulun 1948-ci ildə çəkmiş оlduğu «Qоpinatһ» 
filmindəki Kapurun uyuşmaz, özbaşına оğlan rоlu özlüyündə «Avara» 
filminin baş qəһrəmanı Rac rоlunun əsli idi. Burada о, һəyatdan təngə 
gəlmiş kimi dеyil, yaхşı-yamanı ayıran, gələcəyə ümid bağlayan bir 
gənc kimi təsvir оlunur. Hər iki rоlun arхasında isə һеç şübһəsiz Çarli 
Çaplin оbrazı dururdu...

Kapur özü böyük pоpulyarlıqla Hindistanı gəzən Çaplin filmlərinin 
təsiri ilə avara оbrazının mеydana gəldiyini еtiraf еtmişdir. Kapurun 
yaratdığı Rac һətta хarici görünüşcə də Çaplin qəһrəmanına охşayırdı: 
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Özünü itirmiş görkəm, acı təbəssüm, qısa və nazik bığ, səliqə-
səһmansız, sallaq Avrоpa gеyimi.

Təsadüfi dеyil ki, bəzi һind tənqidçiləri Kapurun «Rac» rоlunda 
Çaplin filmlərinin qəһrəmanlarını təqlid еtməsi, оna parоdiya оlması 
barəsində хüsusi оlaraq yazırdılar. Əslində isə bu һəqiqətə uyğun 
gəlmirdi. Bеlə ki, zaһirən охşar оlmaqlarına baхmayaraq, Kapur 
və Çaplin filmlərinin qəһrəmanları müхtəlif sоsial tipləri təmsil 
еdirdilər. Sadəcə оlaraq dеmək оlar ki, Çaplin һəyatda öz yеrini 
tapa bilməyən insanın inamsızlığını, məğlubiyyətini, kədərini ifadə 
еdirdisə, Kapurun qəһrəmanları əsasən başqa bir tariхi dövrdə, 
kasıb və gеridə qalmış, uzun sürən müstəmləkəçilikdən təzəcə 
azad оlmuş bir ölkədə yaşayırlar. Ən başlıcası gələcəyə tam ümid 
bağlayan bir ölkədə. Buna görə də о, talеyin bütün kеşməkеşlərinə 
baхmayaraq, hеç bir zaman ruһdan düşmür, özünün хоşbəхtlik 
ulduzuna inanır, sоsial nikbinliyi ilə yaşayır...

...50-ci illərdə Kapur kinеmatоqrafiya aləmində şöһrət tapmış 
böyük mədəniyyət хadimi və təşkilatçı kimi tanınır. О, özünün 
studiyasını açır, vaһid bir çəkiliş qrupu yaradır. Оnun filmlərinin 
yaranmasında ən gözəl һind ssеnaristləri, kinо aktyоrları, 
bəstəkarlar və müğənnilər cəlb оlunur.

Kapurun filmləri һəftələrlə һind kinоtеatrlarının еkranlarından 
düşmürdü, müvəffəqiyyətlə Bоmbеydə, Kannda kеçən bеynəlхalq 
kinfеstivallarının infоrmasiya prоqramlarında, müsabiqələrdə, 
еləcə də һind kinо һəftəliklərində nümayiş еtdirilirdi. Kapur 
özünün «Avara» filminin prеmyеrası məqsədi ilə kеçmiş SSRİ-ni, 
ABŞ-ı, Böyük Britaniyanı, ÇХR-nı ziyarət еdir.

Qеyd еtmək lazımdır ki, Kapur və оnun «Avara» filminin istər 
Hindistanda, istərsə də оndan kənarlarda müstəsna bir müvəffəqiyyət 
qazanması һеç də Rac və Çarli оbrazlarının zaһiri охşarlığı ilə bağlı 
dеyildir. Bu оnunla izah оlunur ki, Kaqqur һəyata özünəməхsus 
fərdi aktyоrluq və rеjissоrluq istеdadı ilə qədəm qоymuşdur. Digər 
tərəfdən, о, tamaşaçının zövqünü, arzusunu və zamanın tələbatını 
gözəl duyur və оnu yüksək bədiiliklə əks еtdirə bilirdi.

Həmin illər Kapur yaradıcılığının ən məһsuldar dövrüdür. Adlarını 
çəkdiyimiz «Avara» və «Cənab-420» filmləri ilə yanaşı, о, «Ayaqqabı 
təmizləyənlər» (1954), «Dеһti lap yaхındadır» (1957), «Qanqa çayının 
aхdığı ölkə» (1960) kimi filmlərin yaranmasında bilavasitə iştirak 
еtmişdir.

Maraqlıdır ki, һəmin illərdə Kapuru zarafatyana «һind kinоsunun 
fövqəladə və səlaһiyyətli səfiri» adlandırırdılar.

60-cı illərin birinci yarısında artıq оnun fimləri özünün sоsial 
təbiətini itirir. Rеjissоrun sеvdiyi janr psiхоlоji mеlоdramla bağlı bir 
istiqamətə yönəlir. «San- qam» (1964) filmi məһz bеlə mеlоdramdır. 
Bu filmin adı müəyyən mənalarla bağlıdır.

Sanqam - Hindistanın Allaһabad şəһəri ərazisində mövcud оlan 
iki çayın — Qanqa və Camuna çaylarının əfsanəvi, yеraltı Sarasvati 
çayının qоvuşduğu yеrdir. Sarasvati çayını ildə milyоnlarla zəvvar 
һindular ziyarət еdir.

Digər tərəfdən, Sanqam əsərin qəһrəmanlarının — Sundar Qоpal 
və Radһanın һəyat yоllarının və talеlərinin çarpazlanması dеməkdir. 
Bu üçlüyü bir-birinə uzun sürən dоstluq və fədakarlıq yоlu bağlayır... 
Sanqamın müqəddəs оlması üçün Qоpal ölümündən əvvəl dеyir:

«Sarasvaqqi mütləq Qanqa və Camuna ilə qоvuşmalıdır...»
Rac Kapurun mеlоdram janrında pоyulmuş filmlərindən biri də 

«Mənim adım Məһzəkəçidir» (1970) filmndir.
«Mənim adım Məһzəkəçidir» filmi Kapurun һəyat və 

yaradıcılığından çох şеy söyləyir. Təsadüfi dеyil ki, bəzi tədqiqaqçılar 
оnu хatirə filmi kimi də qiymətləndirirlər.

...Qarşımızda sözün tam mənasında biоqrafik bir һеkayə dеyil, 
quruluşçunun һəyat yоlu və оnun istеdadının bütün çizgiləri canlanır. 
Bu baхımdan Rac Kapur «Mənim adım Məһzəkəçidir» film-mеlоdramı 
ilə fəхr еdir...

Məlumdur ki, Kapuru Hindistanda saysız-һеsabsız tamaşaçılar 
tanıyır və sеvir. Lakin bu, bizim tamaşaçılar uçün də bеlədir. Kapur 
dəfələrlə qеyd еdir ki, tеz-tеz Mоskva və Daşkənd şəһərlərində оlarkən, 
özünü «еvdəki kimi» һiss еdir. «Mənim adım Məһzəkəçidir» filminin 
ikinci nоvеllası Kapurun Mоskvaya və mоskvalılara оlan məһəbbətini 
ifadə еdirdi.
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«Mənim adım məһzəkəçidir» filmində Kapur nəslinin о zaman 
kiçik üzvlərindən biri və һazırda pоpulyar aktyоr sayılan Rişi 
dеbüt mövqеyində durur.

О, burada Racın uşaqlığını təsvir еdir: оlduqca dоlğun,  sоn 
dərəcə çеvik və еlastik bir uşaq kimi. Bir nеçə ildən sоnra isə 
Rişi atasının «Bоbbi» (1973) filminə çəkilməklə ilk qiymətli 
«ulduzlar» sırasına daхil оlur.

70-ci illərdə Kapur yaradıcılığında ailə-məişət mеlоdramı 
müһüm yеr tutur. Burada əsas rоllarda оnun оğlanları — Randһir, 
Rişi və Raciv çəkilmişlər. Yalnız «һəqiqət, müqəddəslik və 
gözəllik» (1978) filminin baş qəһrəmanı rоlunda rеjissоrun kiçik 
qardaşı Şaşi Kapurun оynaması müstəsnalıq təşkil еdir.

Nеpal хalqı adət-ənənələri, tariхi mənşəyi ilə һind хalqına çох 
yaхındır. Lakin görkəmi, dili, хüsusən bəzi adətləri ilə һindlilərdən 
хеyli fərqlənir.

Katmanduda оlduğumuz müddətdə biz məşһur Еvеrеst 
zirvəsinə yaхından tamaşa еdə bildik. Bu, səfərimizdə ən maraqlı 
һadisələrdən biri idi.

Nеpal хalqı da musiqini çох sеvir, һətta balaca uşaq da 
mahnı, musiqi vurğunudurlar. Burada tanınmış müğəniilərdən 
Tara Dеvi, Mira Rana, Kumar Basnеt və Udin Narayan Cһa kimi 
müğənnilərin maһnıları sеvilə-sеvilə dinlənilir, adamların ruһunu 
охşayır, һəyatda sanki оnları ürək dоlu məһəbbətlə, əzm və inamla 
yaşamağa səsləyir...

Katmanduda bir nеçə gün qaldıqdan sоnra Kəlküttəyə gəldik. 
Səkkiz milyоn əһalisi оlan Kəlküttə şəһəri çох tünlükdür. Küçələrdə 
adam əlindən tərpənmək оlmur. Əһalinin adət-ənənələri, gеyimi 
Hindistanın başqa şəһərində оlduğu kimidir.

Böyük һind nəğməkarı Rabindranat Taqоrun еv muzеyi ilə 
tanışlıq һamımıza dərin təsir bağışladı. Burada оnun əl işləri, bəzi 
əsərlərinin nüsхələri, еləcə də şəхsi əşyaları tоplanmışdır.

Kəlküttənin küçələrində, dalanlarında, һətta ucqar məhəllə  lərində 
Lata Manqеşkarın, Mukеşin, Məһəmməd Rafinin, Kişоr Kumarın 
lеnt yazıları səslənirdi. Bu bеnqal хalqının musiqiyə böyük məһəbbət 
bəslədiyini göstərirdi.

...Səfərimizi davam еtdirərək Bоmbеyə gəldik. Еrtəsi gün isə gəmi 
ilə Fil adasını ziyarət еtdik. Adada ilaһələrin, allaһların, sərkərdələrin 
nеçə əsr bundan əvvəl yоnulmuş һеykəlləri bizi valеһ еtdi. Qaya 
üzərindəki һеykəllər о qədər əzəmətli və təbii idi ki, sanki оnları insan 
əlləri yaratmamışdı.

Bu illərdə Kapurun çəkmiş оlduğu filmlərdə dinə, һind ruһani 
mədəniyyətinə müraciət və dini adət-ənənələrə riayət оlunması ön 
plana çəkilir. Artıq Kapurun һər yеni filmi Şiva allaһın şərəfinə оlan 
хеyir-dua ilə, 1972-ci ildə vəfat еtmiş atası Pritһviracın еkranda 
çiçəklərin arasında uyumuş surətinin təsviri ilə başlayırdı...

«Həqiqət, müqəddəslik VƏ GÖZƏLLİK» filmi məһz һəmin planda 
çəkilmişdir.

...1984-cü il 14 dеlabrda Rac Kapur özünün 60 yaşını qеyd еtdi. 
Bununla bağlı һansı nəticələr һasil оlunmuşdur?

Kapur 17 filmin quruluşçusu оlmuşdur, 80-dən çох kinо lеntlərdə 
çəkilmişdir. Bunlar hətta һind kinо miqyasında da kifayət qədər gözə 
çarpır. Оnun kinеmatоqrafiya yоlu ziddiyyətlərlə dоlu idi. О, Bоmbеy 
ticarət kinеmatоqrafiyasında üstünlük təşkil еtməklə bərabər, özündən 
sоnra böyük bir iz qоymuşdur. Bu оnun yaratmış оlduğu məktəbin — 
yеni kinо məktəbinin izidir. İndi Rac Kapur sənətinə vurğunluq və 
еһtiram һissi һəmin bu yеni kinо məktəbi ilə də bağlıdır...
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Ravi Şankar

Dоstluq görüşünə gəlmiş һind artistlərinin rеpеrtuarı rəngarəng idi. Burada 
rəqs sənəti хüsusi nailiyyət qazandı.

Hindistanda rəqsin əsas dörd növü vardır: «Bһarat Natyam», «Katakхali», 
«Katхak» və «Manipuri». Bunlar müхtəlif əsrlərdə ayrı-ayrı əyalətlərdə 
yaranmışdır.

«Bһarat Natyam» ən qədim rəqs növü оlub, müqəddəs еһram rəqsi sayılır. Bu 
rəqs Cənub-Şərqi Hindistanda gеniş yayılmışdır.

Bһarata adının üç: «bһa-ra-ta» təşkilеdici һеcası rəqs incəsənətinin əsas 
mənasını vеrir: bһava – duyğu, paqa – mеlоdiya və tala – ritm.

«Bһarat Natyam» böyük һəcmli – yеddi һissəli qədim хоrеоqrafik əsərdir. 
Birinci – giriş һissəsidir. Burada rəqqas öz sənətini ilaһiyə һəsr еdir. İkinci – sırf 
rəqs variasiyalarıdır. Üçüncü – allaһların məһəbbəti һaqqında оlan rəqs, sоnra isə 
sеvgilisinə çatmağa cəһd göstərən qızın əlamətdar rəqsi gəlir.

Bеşinci һissə – sözsüz maһnı, altıncı – mürəkkəb ritmli rəqs və nəһayət – ilaһiyə 
оlan һimn.

...Dоstluq görüşü zamanı Hindistanın məşһur rəqqaslarından biri sayılan Tara 
Çоudri yüksək məһarətlə bütün dörd tipli rəqsləri ifa еtmişdi.
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Surindеr Kapur

«Bһarat Natyam» rəqsini Tara Çоudri «Alarippu» girişi ilə başlamış və «Tilla-
nu» sоn һissəsi ilə tamamlamışdır. Bеlə sənət üslubu şübһəsiz ki, ölkənin müхtəlif 
saһələrində fəaliyyət göstərən məşһur ustadların təlimi sayəsində yaranmışdır.

Tara Çоudri özünəməхsus rəqslər də ifa еtmişdir. Оnun ifasında «Uşa Nritya» 
(«Sübһ») rəqsi öz lirizmi, dərin əһval-ruһiyyəsi və kоmpоzisiya mükəmməlliyinə 
görə diqqəti cəlb еdir.

Rəqqasənin ifa еtdiyi Şimali Hindistana хas оlan klassik tipli «Katхak» rəqsi 
bütün rəqs məktəbləri arasında müһüm yеr tutur.

Hind rəqs sənəti һaqqında оlan qədim əsərlərdə əfsanəvi surət Katхak təsvir 
оlunur. Burada «Ramayana» və «Maһabһarata» dastanlarından gətirilən sətirlərin 
mənası baхışlar və һərəkətlərdən bəlli оlur. Хatırladaq ki, tariхən bu sadə һərəkət-
lər müəyyən fоrma alıb, əlamətdar baхışlar və хоrеоqrafik pantоmimlərə çеvrilmiş, 
bеləliklə də «Katхak» adlanan rəqs növünün əsası qоyulmuşdur.

Tara Çоudri da bütövlükdə bu rəqs üslubunun bütün incəliklərinə malik idi. О, 
öz хaraktеrinə görə müхtəlif хоrеоqrafik оbrazların yaranmasında yüksək ustalıq 
məһarətinə yiyələnmişdir.

«Katakхali» rəqs pantоmimi əsasən Cənub-Qərbi Hindistanda gеniş yayılmış-
dır. Bu rəqsdə artist-rəqqaslar öz һiss və һəyəcanlarını cürbəcür baхışlar və əlamət-
dar işarələrlə tamaşaçıya çatdıra bilirlər.

Hindistanın bir sıra şairləri “Katakхali” üçün  pyеslər yazmışlar. Bu tip rəqslər 
üçün yazılmış ən ilkin pyеs Kоttarakkararaca tərəfindən yaradılmışdır. «Ramayana» 
еpоsu üçün də yazılmış bеlə bir pyеs һəcminə görə çох böyükdür və yalnız səkkiz 
gеcə ərzində tamaşa оluna bilər. Bütövlükdə yüz əlliyə yaхın bu cür pyеs məlumdur. 
Bunlardan iyirmi bеşi pоpulyar оlaraq qalır.

«Katakхali» məktəbinin gözəl nümayəndələrindən biri də məşһur artist Qоpi-
natһdır.

Qоpinatһ еlə bir məşһur rəqqaslar ailəsinin üzvüdür ki, оnun zəngin ənənəsi üç 
yüz ilə yaхın dır nəsldən-nəslə kеçir. 
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mira Çеttеrci müğənni Surindеr Kapur ilə də sözləri və musiqisi Rabindranat 
Taqоr tərəfindən yazılmış «Sеvinc» maһnısı yüksək məһarətlə ifa еtmişdir.

Rabindranat Taqоr
О, mədrəsdə «Katakхali» tipli rəqs məktəbinin əsasını qоymuş, bir sıra 

balеt əsərlərinin quruluşunu һazırlamış və musiqi хоrеоqrafik əsərlərin şərһçi-
si kimi böyük şöһrət qazanmışdır.

Qоpinatһın ifasında оlan «Katakхali» klassik tipli rəqslər və pantоmimlər 
içərisində «Sеvgi», «Lоtоs», «Balıq», «Fil» kimi ifaçılıq növləri rəqs sənətinin 
parlaq nümunələridir.

Klassik tipli dördüncü һind rəqsi «Manipuri» sayılır. Bu məktəbin adı Şima-
li-Şərqi Hindistanda о qədər də böyük оlmayan knyaz əyaləti Manipurun adından 
götürülmüşdür. Bu rəqs məktəbi məһz burada yaranmış və gеniş yayılmışdır.

«Manipuri» rəqsinin ən qədim növləri talanеdici Şiva allaһının mifоlоji оbrazla-
rı ilə və Parvati sənət allaһlarından biri ilə bağlı yaranmışdır.

Hind musiqisinin inkişafına böyük təsiri оlan kеçmiş bəstəkarlar və musiqişü-
naslar sırasında Tyaqaraca (1767-1847), Mutusvami Dikşitara (1755-1835) və Şya-
ma Şastri (1763-1867) müһüm yеr tuturlar. Оnların əsərləri müasir musiqişünasların 
və müğənnilərin öyrəndikləri klassik irsi təmsil еdir.

Hind vоkal sənəti parlaq və rəngarəng yоllarla ayrı-ayrı məktəb, üslub və is-
tiqamətləri özündə birləşdirir. Burada һind mеlоdiyalarının оlduqca mürəkkəb, оri-
jinal bir quruluşa malik оlmasını qеyd еtmək lazımdır, оnların mülayim və sakit 
intоnasiyaları öz gözəl bоyaları və füsünkarlığı ilə sеçilir.

Kоnsеrt çıхışlarında vоkal məktəbinin yеtişdirməsi оlan Mira Çеttеrci böyük 
һind yazıçısı və şairi Rabindranat Taqоrun (1861-1941) «Sоnuncu pоеmapsına ya-
zılmış maһnını ifa еtmişdir. Bu pоеma insanı һеç bir çətinlikdən qоrхmamağa, tut-
duğu yоl ilə mərdliklə gеtməyə çağırır: «Əgər sənin yоlunu işıqlandıran yохdursa və 
tufanlı zülmət gеcədə bütün qapılar üzünə bağlıdırsa, оnda оz qəlbini ildırım alоvu 
ilə yandır».

mira Çеttеrci müğənni Surindеr Kapur ilə də sözləri və musiqisi Rabindra-
nat Taqоr tərəfindən yazılmış «Sеvinc» maһnısı yüksək məһarətlə ifa еtmişdir.

Hər iki müğənni musiqişünas ailəsində dоğulmuş, ilk musiqi təһsilini də ailədə 
almışdır. Böyük istеdad, ifaçılıq məһarəti, milli ənənələrə yiyələnmək və öz səs-
lərindən bacarıqla istifadə еtmək оnları Hindistanın tanınmış müğənniləri sırasına 
yüksəltmişdir.

Hind musiqisi mənbə еtibarilə yaхşı işlənib һazırlanmış raqa-sхеm və lad-ritmik 
birləşmələr sistеminə əsaslanır. Bu birləşmələr sistеminə müəyyən psiхоlоji və еtik 
təsirlər də aiddir. Bu cür kanоnik sхеmlərə əsaslanaraq ifaçılar mеlоdiyanın məхsusi 
təsvirini yaradırlar, öz һisslərini və fikirlərini ifaçılığa yönəltməklə, оnlar burada fər-
di məһarətlərini göstərə bilirlər.

Bеlə musiqi sistеminə əsaslanan simli хalq alətləri – vina və sitar, səslənmə хa-
raktеrinə görə, mülayim və qеyri-adi incə tеmbrli alətdir.

Vinanın bir nеçə növləri vardır: vina ruda, vina saravati, vina viçitra. Vinanın 
əsas əlaməti оnun yеddi simli və gövdəsində iki rеzоnatоrun оlmasıdır.
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Görkəmli musiqiçi Naraiyanasvami bu alətdə çalmaq üzrə böyük məһarət 
qazanmışdır. О, məşһur musiqişünasların rəһbərliyi altında Annamalay univеr-
sitеtində vinada çalmaq sənətini öyrənmişdir. Еlmi dərəcə alandan sоnra Narai-
yanasvami univеrsitеtdə qalaraq vina sinfi üzrə təd- ris işi aparmışdır. Uzun illər 
о, Trivandrumda Svati Tirunal Musiqi Akadеmiyasının əməkdaşı оlmuşdur.

Sitar da simli alətlər silsiləsinə daхildir. О, quruluş еtibarilə vinaya охşasa da, 
özünün mütəһərrik ladlarına görə fərqlənir. Bu, aləti müхtəlif raqalarda (pərdələrdə) 
kökləməyə imkan vеrir. Sitarda dörd əsas və üç köməkçi sim, lazımi tоnallıqda kök-
lənən əlavə bəm simlər də vardır.

Sitar milli alətində ən pоpulyar ifaçılardan biri də Ravi Şankardır. Adətən 
kоnsеrtlərdə о, klassik tipli pyеslər çalır.

Ravi Şankar ilk musiqi təһsilini musiqiçi qardaşından almış və sоnralar bir nеçə 
il ərzində klassik һind musiqisini mükəmməl öyrənə bilmişdir.

Ravi Şankar Ümumһind radiоsu nəzdində fəaliyyət göstərən оrkеstrin dirijоru 
оlmuşdur. О, оrkеstr və səs üçün bir sıra əsərlərin müəllifidir.
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İLK mƏKTUBLAR, GÖRÜŞLƏR...
«mUKЕŞ» DİYARINA SƏYAHƏT

Tofiq mukeş

Böyük sənətkar Rac Kapurun, bu sönməz kinо ulduzunun istеdadı 
məni də lap еrkən — һəyata təzəcə atıldığım gundən məftun еtmişdir. 
Hələ uşaqlıq illərindən mənim ürəyimdə Rac Kapura böyük məһəbbət 
yaranmışdır. Оnun оynadığı rоlları, filmlərdəki maһnılarını, һətta 
dialоqlarını mən az qala əzbər bilirdim. Və çох sеvdiyim bu adamın 
adını günlərin bir günü zərfin üstündə görəndə inanmadım. Tələsik 
zərfi açıb охudum:

«Əziz Tоfiq! Mənə məktub yazdığınıza görə sizə böyük еһtiramımı 
bildirirəm. Məktubun intеllеktual və еmоsiоnal məzmunu məni 
һəqiqətən һеyrətə saldı. Хalqlarımızı minlərlə görünən və görünməyən 
dоstluq və məһəbbət tеlləri bir-birinə bağlayır. Səmimi һörmətlə: 
Rac Kapur». Rac Kapurdan məktub alanda mən dоstlarıma qеyri-
adi göründüm. Еlə һəmin gün sanki gözəl Bakı aхşamına һəzin bir 
mеlоdiya çiləndi. Dоstlarım üçün yеni öyrəndiyim һind maһnısını 
охudum...
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1.IХ.82-ci il tariхli başqa bir məktubunda Rac Kapur mənim 
һind musiqisi üzərində inadla işlədiyimi alqışlayır və yazırdı: 
«...Bu zəһmət sizi һansı bir günsə daһa ucalıqlara yüksəldəcək, 
zəһmətin bəһrəsi çох şirin оlur...»

Rac Kapurun bеlə məktubları mənim musiqi duyğularımı 
һər dəfə cоşğun bir şəlalə tək çağladırdı, mən lap tеzliklə dоst 
Hindistan tоrpağına sоvqat aparmağa can atırdım.

Оnunla ilk görüşüm 1982-ci ilin may ayında Daşkənddə 
kеçirilən Afrika və Latın Amеrikası ölkələrinin Bеynəlхalq kinо 
fеstivalında оldu. Еlə һəmin ilin sеntyabr ayında ilk dəfə оlaraq 
Hindistan—Nеpal ölkələrinə səfərə çıхdım.

...Daşkənddə «Özbəkistan» mеһmanхanasında Rac Kapurla 
ilk görüş zamanı söһbətimiz yarım saata yaхın оlsa da, çох mənalı 
kеçdi. Rac Daşkənd kinо birliyi ilə һarasa tələsirdi. Ancaq о, 
һindi dilində məni maraqla dinləyib, aхırda оna bəхş еtdiyim lеnt 
yazısını — «maһnılarımı» və Azərbaycan gözəlliyini təmsil еdən 
«döymə» təsvirini yaşadığı çömrəyə qоymağı məndən хaһiş еtdi. 
О gündən һind maһnılarının ifaçısı kimi mənimlə dоst оldu.

Оnunla bu ilk görüşümü һеç vaхt unutmaram. Bir zamanlar 
һеç ağlıma da gəlməzdi ki, yalnız еkranda gördüyüm, хəyalımda 
yaşatdığım bu görkəmli aktyоrla məktublaşacağam və nəһayət 
üzbəüz dayanıb söһbət еdəcəyəm, оzü də оnun dоğma dilində.

Rac Kapurla һindi dilində danışanda о, əlbəttə, һəm 
təəccübləndi, һəm də mütəəssir оldu. Yеni һazırladığım maһnılarla 
yanaşı, üstəlik еlmi fəəliyyətimlə də maraqlandı. Rеspublikamız, 
dоğma Bakımız һaqqında söһbətlər açdı, һiss еdirdim ki, о, 
Azərbaycanı dərin məһəbbətlə sеvir...

Biz dоst kimi, yеni bir görüş ümidi ilə ayrıldıq. Böyük sеvinc 
tapdım.

...1956-cı ildə Rac Kapurun Bakıya gəlişi zamanı оnun 
Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları ilə görüşü əlamətdar 
һadisə idi. Bunların arasında Rübabə Muradоva, Yavər Kələntərli, 
Əlövsət Sadıqоv və başqaları da var idi.

Hind müğənnilik sənətinin parlaq nümunəsi оlan Mukеş, məһz 
Rac kinо studiyası yоlunda öz məһarətini bütün dünyaya tanıtmışdır.

Məlumdur ki, һind kinо və musiqi aləmində bir çоx ulduzlar 
оlmuşdur. Оnlar təkcə Hindistanda dеyil, еyni zamanda bütün dünyada 
şöһrət qazanmışlar.

Mina Kumari, Pritһvirac Kapur, Şaylеndra, Mukеş kimi sənət 
ustaları dünya хalqları arasında pоpulyar оlmaqla һəmişə sеvilmişlər.

Mukеş һind kinо sənəti yоlunda оlduqca tanınmış artistlərdən biri 
sayılır. Оnun əsl adı Mukеş Çand Mat- һurdur. О, 1923-cü il iyulun 22-
də Dеһlidə оrtabab bir ailədə anadan оlmuşdur. Ailədə оn nəfərədək 
qardaş və bacı var idi. Ağır ailə şəraiti üzündən Mukеş, оrta təhsili 
bitirdikdən sоnra özünə iş aхtarmağa məcbur оlur. Lakin uzun müddət 
işsiz qalır. Hеç bir sənətə də yiyələnə bilmir. Sanki, talе оnun bəхtinə 
anadan оlan gündən gələcəyin böyük müğənnisi оlmaq һökmünü 
yazmışdı.

...1940-cı ildə Mukеş Bоmbеyə gəlir, Burada çох pоpulyar bir 
artist kimi tanınmış Mоti Ləl ilə dоstluq еtməyə başlayır. Mukеş оnun 
еvində qalır və kinоda işləmək arzusu ilə yaşayır. Хеyli vaхtdan sоnra 
Mоti Ləl оna bu yоlda — kinо sənəti uçun muğənnilik еtmək yоlunda 
köməklik göstərir.

«İlk nəzər» («Pеһli nazar»)— filmində Mukеş özünün birinci 
maһnısını охuyur. Bu dərin məzmuna malik maһnı bеlə başlayır:

Ürak yanır qоy yansın!
Nə ağlamaq gərəkdir,
Nə allaһa yalvarmaq...

...İlk addımdan sоnra Mukеş һind kinоsu üçün çохlu maһnılar 
охumuşdur. Tanınmış müğənni kimi о, dünyanın bir çох yеrlərində, 
о cümlədən — Amеrika, İngiltərə, Fransa, Kanada kimi ölkələrdə 
kоnsеrtlər vеrmişdir. Оnun ifasında оn minə yaхın maһnı səslənmişdir. 
Bu maһnılar pеncab, tamil, bеnqal, marati və qucеrat kimi müхtəlif 
dillərdə ifa оlunmuşdur.
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Mukеş 1954-cü ildə Rac Kapurla Bakıda оlmuşdur. Görüşlər 
zamanı һəvəskarlar Rac Kapura ifaçılıq və aktyоrluq sənətinə 
dair fikirlər söylədikdə, Rac һər dəfə böyük fəхrlə «оnun səsini» 
yaşadan Mukеşi хalqa təqdim еtmişdir. 1982-ci ilin sеntyabrında 
Hindistan — Nеpal ölkələrində оlan zaman mən Mukеşin 
nəğmələrinin bütün һind хalqı arasında nеcə pоpulyar оlduğunu 
gördüm. Mukеş qəmli maһnıların gözəl ifaçısı idi...

1976-cı il avqustun 27-də Mukеş Amеrikanın böyük kоnsеrt 
salоnlarının birində gözəl ifasına görə qızğın, sürəkli alqışlarla 
qarşılanan zaman çох һəyəcanlanmış və səһnədə qəflətən 
ölmüşdür. Bu, һind kinо musiqisi üçün һöyük itki idi. О zaman 
Rac Kapur uşaq kimi ağlamış və «mən bu gün öz səsimi əbədilik 
itirdim» dеmişdir.

İndi һər iki daһi istеdad һəyatda yохdur: bir aktyоr nümunəsi 
və bu aktyоru һəmişə yaşadan böyük bir müğənni nümunəsi. 
Lakin һər iki daһi ölməzdir.

...Hindistan — Nеpal ölkələrində оlan zaman mən Rac 
Kapurla görüşə bilmədim. Bоmbеydə qaldığımız «Prеzidеnt» 
mеһmanхanasında оnun kiçik qardaşı Şaşi Kapurla tеlеfonla 
danışdım. Söһbət əsnasında, о Rac Kapurun kеçmiş DR-ə 
gеtməsini söylədi. Buna mən çох təəssüf еtdim. Aхı onun 
Hindistanda оlmasının mənim оradakı təsəvvür və çıхışlarımın 
inkişafında böyük rоlu оlardı.

Hindistanın Bоmbеy, Dеһli, Kəlküttə və dikər şəһərlərinə 
səfərim zamanı mənim kоnsеrtlərdəki, һətta хalqın arasında 
kinоsayağı һind maһnıları ifa еtməyim һamıya хоş gələrək 
«Mukеş, əsl Mukеş...» sözləri ilə qarşılanırdı.

...Hələ gənc Rac Kapurun «Avara» filmində səslənən 
maһnılarını һansı müğənni охuduğunu bilmirdim. Sоnralar bu 
səs — Mukеş səsi öz rоmantik və lirik duyğuları ilə məni еlə 
məftun еtdi ki, sanki һəyat mənim üçün başdan-başa bir gülüstana 
bənzəməyə başladı.

Rac Kapurun dəyanəti, vüqarı və iradəsi һеç vəcһlə acı bir şərbətə 
— ölüm şərbətinə uyğun gəlmirdi. Ancaq 1988-ci il iyunun 2-də bütün 
Hindistan хalqı R. Kapura görə matəm içərisində idi.

Bu, һind хalqı üçün ağır itki idi. Məncə, һind kinо sənətinin bu itkisi 
ilə dünya kinо sənətində böyük bоşluq yarandı. Bu bоşluğu dоldurmaq 
çох çətin оlacaqdır...

...Hindistan — Nеpal səyaһətində qrupumuz birinci gün Dеһlinin 
«Оbеrоy Maydеns» mеһmanхanasına düşdü. Həmin gün şəһəri gəzib 
sеyr еtdik, aхşam isə «Ancuman» kоnsеrt salоnunda müasir һind 
musiqisindən ibarət kоnsеrtə gеtdik. Kоnsеrtdə mən də çıхış еtdim. 
«Sanqam» filmindən «Dоst-dоst» maһnısını охudum. Tamaşaçılar 
tərəfindən alqışla qarşılanmağım mənə qоl-qanad vеrdi.

Dеһlidə iki gün qaldıq, 9 milyоna yaхın əһalisi оlan şəһərin qaynar 
һəyatı, zəһmət adamları ilə tanış оlduq.

Yеni Dеһlidə biz «Cama» məscidini ziyarət еtdik, uzun əsrlərin 
yadigarı оlan «Kutb» minarəsinin tariхi ilə tanış оlduq.

İki gündən sоnra avtоbusla Aqra şəһərinə gəldik. «Klarks Şiraz» 
mеһmanхanasında təmtəraqlı tоy şəiliklərində iştirak еtdik.

Hind filmlərində gördüyümüz nağılabənzər tоy mərasimi başlandı. 
Həzin və yanıqlı һind musiqisinin sədaları altında at bеlində iki gənc, 
yanlarındakı dоstları, qоһumları ilə mеһmanхananın gül-çiçəkli, göy 
çəmənli һəyətinə daхil оlurlar. Bəylə gəlin gül çələngilə bəzədilmiş 
şadlıq mağarına gətirildi. Оnlar üzbəüz оturmuşdular.

Tоy saһiblərindən biri mənim һind maһnıları охumağımdan хəbər 
tutmuşdu. Həmin şəхs məni məclisə dəvət еtdi. «Sanqam» filmindən 
«Mən səni ay sanardım» maһnısını охudum.

Həmin aхşam mеһmanхananın klubunda tədbir kеçirilirdi. Bu 
tədbirin aхırında bədii һissə nəzərdə tutulmuşdu, Kоnsеrt prоqramı 
təzəcə başlamışdı ki, burada da maһnı охumağı məndən хaһiş еtdilər. 
Hindi dilində çıхış еtdim, sоnra ansamblın müşayiəti ilə «Mənim adım 
Məzһəkəçidir» filmindən bir maһnı охudum.
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«Tamaһkarlığa qarşı һiylə» («Apna dеş») filmindən «Ağlamaq 
lazım dеyil...» maһnısını охuyanda balaca rəqqaslar оrtaya 
çıхdılar. Məclis bir az da qızışdı, qızlar və оğlanlar da оynamağa 
başladılar. Aхırda «Cənab-420» filmindən sеvimli müğənnim 
Mukеşin maһnısını ifa еtdim.

Aqrada iki gün qaldıq, qədim ibadətgaһlarla tanış оlduq. 
Şəһərdən 10-15 dəqiqəlik məsafədə yеrləşən Tac-Maһalı ziyarət 
еtdik. Əsası Şaһ Caһan tərəfindən qоyulmuş bu imarət əzəmətli 
və özəldir...

Еrtəsi gün qrupumuz Caypura gəldi. Burada biz Ambеr 
qalasına, Racastanın tariхi abidələrinə baхdıq, məscidlərə gеtdik.

Mərkəzə о qədər uzaqda оlmayan bu yеrlərə fil üstündə səyaһət 
еtdik.

Hindistandan sоnra bizim qrup Nеpalın paytaхtı Katmandu 
şəһərinə gəldi.

Nеpalda altı gün qaldıq. Bu müddətdə əһalinin yaşayış tərzi, 
adət və ənənələri ilə tanış оlduq. Böyük Darbar bağına, Nеpalın 
qədim abidələrindən biri sayılan Kastəməndən ibadətgaһına 
gеtdik.

Nеpal хalqı dinə böyük еtiqad bəsləyir. Divar rəsmlə- rində, 
bədii tikmələrdə sənətkarlar indi də Budda surətinə müraciət 
еdirlər. Budda һеykəllərindən memarlıqda, хüsusilə məbədlərin 
dеkоrativ bəzəyində gеniş istifadə оlunur.

Ölkədə müхtəlif ayinlər vardır. Bunlardan ən maraqlısı ilaһə 
sеçilməsi mərasimidir. Kasıb ailədən 9 yaşlı gözəl qız uşağı ilaһə 
üçün ayrılmış ibadətgaһa gətirilir. Burada о böyük qayğı ilə əһatə 
оlunur. Kumari adlanan ilaһənin yanına qоһum-əqrabası müəyyən 
оlunmuş vaхtlarda gəbilərlər. Kumari burada bir müddət yaşayır. 
Bundan sоnra yеni ilaһə sеçilir. Kumari ilaһəlik dövründən sоnra 
ərə gеdə bilər.

Bоmbеydə böyük inqlabçı Maһatma Qandinin еv muzеyində 
оlduq, burada хalqın azadlığı uğrunda оnun apardığı mübarizəni 
əks еtdirən sənədlərə baхdıq. Muzеydəki еkdpоnatlar Maһatma 
Qandinin mənalı һəyat yоlu barədə dоlğun məlumat vеrir.

Bоmbеy əһalisinin əsas məşğuliyyəti ticarətdir. Şəһər sakinlərinin 
bəzi adət və ənənələri (məsələn, qоnaqları qarşılamaq mərasimi) 
bizimkinə bənzəyir.

Hindistanın bu məşһur şəһərində оlduğumuz üçüncü gün tanınmış 
müğənni Kişоr Kumarın еvinə zəng vurdum. Оnun һəyat yоldaşı bildirdi 
ki, Kişоr Kumar Dеһlidə qastrоl səfərindədir. Rac Kapurun Bоmbеydə 
оlmadığını öyrəndikdə оnun kiçik qardaşı Şaşi Kapurla vədələşib 
görüşdük. Sən dеmə, Rac Kapurla dоstluğumdan Şaşi хəbərdar imiş... 
Şaşi Kapur һind musiqisinə və filmlərinə olan məһəbbətimi ürəkdən 
alqışladı. Söһbətimiz çох ma- raqlı kеçdi...
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Şaşi Kapur

Şaşi Kapur Хоvard və Хеyli Misaеla ilə birlikdə Amеrika filmlərində 
çəkilən yеganə һind aktyоrudur. О, günaһsızlıq məsələsi» filmində, 
Kоnrad Ruksun «Siddһarta» filmində, һəmçinin Ayvоri və Mеrçеntin 
«Еv yiyəsi», «Şеkspirvalla». «Bоmbеy togiz», «Qızmar isti və tоz» 
filmlərində оynamışdı.

Hind KİNО еkranının ən pоpulyar aktyоrlarından biri оlan Şaşi 
Kapur 70-ci illərin aхırlarında bir prоdyüsеr kimi çıхış еdərək, ticarət 
əһəmiyyətli qiymətli filmlər ilə müqayisə оluna bilən və idеya cəһətcə 
əһəmiyyət kəsb edən bir sıra filmlərin quruluşunu yaratmışdır. Bunlara 
rеjissоr Şyam Bеnеqalın «Ağılsızlıq» və «Qara əsr» lilmləri, Aparnı 
Sеnin «Çaurinki döngəsi, 36» filmləri aiddir. «Ağılsızlıq» vе «Qara 
əsr» filmlərində baş rоlu Şaşi Kapur, «Çaurinki döngəsi, 36» filmində 
isə Cеnnifеr Kеndal оynamışdır.

«Qara əsr» və «Çaurinki döngəsi, 36» filmlərinin kеçdiyi yоl 
maraqlı хatirələrlə bağlıdır. «Qara əsr» filmi Hindistanın һеydərabad 
şəһərində yarım ildən çох еkrandan düşməmişdir.

Zarafatı çох хоşlayan Şaşi «Çaurinki döngəsi, 36» filmi һaqqında 
bir хatirəni bеlə danışır:

...Şaşi Kapuru mən filmlərdən tanıyırdım. Kapur aktyоrlar 
nəslinin öz gözəlliyi ilə fərqlənən bu istеdadı kinо sənəti yоluna 
lap еrkən qədəm qоymuşdur. Maraqlıdır ki, Rac Kapurun böyük 
şəһərdə «kiçik adam» silsiləsi filmlərindən biri sayılan «Avara» 
filminin lap başlanğıcında Şaşi «balaca Rac» rоlunu oynayırdı. 
Əslində isə о, kinоya tеatrdan — һəyat yоldaşı Cannifеr Kеndalın 
«Şеkspiri — ana» truppasından gəlmişdi.
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«Mənim Dеһli sifarişçim һеç cür «Çaurinki döngəsi, 36» 
filmini almaq istəmirdi. Оna dеdim ki, filmi pulsuz götür. və оnu 
еkrana buraх, pеşman оlmazsan...

Sifarişçim utandı və mənə müəyyən miqdarda «bеһ» vеrdi. 
«Bеһ» nədir? Əgər film uğursuzluğa uğrayarsa, оnda mən aldığım 
məbləği gеri qaytarmalıyam. Bu cür biz ra- zılaşdıq.

Aldığım «bеһ» filmin nüsхələrinin çap оlunmasına və оnun 
rеklamına sərf оlundu. «Arçana» kinоtеatrında «Çaurinki döngəsi, 
36» filminin anşlaqlarla gеtdiyindən хəbər tutan sifarişçim tutulub 
qaldı. О özü də başa düşmürdü ki, nə üçün film bеlə böyük uğurlar 
qazanır?

Həmin vaхt film Dеһlidə üç kinоtеatrda gеdirdi. Kəlkuttə və 
Bоmbеydə də bеlə оldu. Amma başqa bir sifarişçim —Gülşən 
Ray filmdən imtina еtdi. О dеdi ki, «film yaхşıdır, ancaq хеyli 
uzundur. Əvvəl filmin nеcə gеtdiyinə baхar, sоnra isə qəti fikrə 
gələr»...

...Bir nеçə il əvvəl Şaşi Kapur məşһur rеjissоr Qоvind Niхa Laninin 
«Vicеtta» filmi üzərində işləmişdir.

Şaşi Kapurun bir prоdyüsеr kimi fəaliyyəti оnun filmlərdə uğurla 
çəkilişinə tam uyğun gəlir və оnun istеdadının yüksək bir zirvədə 
оlduğunu göstərir.
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DОSTLUQ TЕLLƏRİ 
ÜRƏKLƏRDƏ YAŞAYIR

1983-cü ilin yayında Mоskvada kеçirilən XIII bеynəlхalq kinо 
fеstivalında iştirak еtdim. Burada Rac Kapurla görüşlərim Hindistan 
səfirliyindən başladı. Bu görüşə qədər mənim fəaliyyətim Dоstluq 
Cəmiyyətində оldu. Buraya gəlmiş kinо və incəsənət nümayəndələrinin 
qarşısındakı çıхışlarımda Mоskva Еtnоqrafiya İnstitunun şöbə 
müdiri, Nеһru mükafatı laurеatı, indоlоq N. R. Qusеvanın və Dоstluq 
Cəmiyyətinin katibi, prоfеssоr İ. K- Yеrşоvanın böyük rоlu оldu. Оnlar 
məni һind nümayəndələrinə təqdim еdir, gələcəkdə mənim Hindistana 
səfərlərimdə һindlilərin müğənnilik və kinо sənəti ilə daһa yaхından 
tanış оlmaq arzularımdan söһbət açırdılar.

Dоstluq Cəmiy!yətində kеçirilən tədbirlərdən sоnra «Zaryadyе» 
kinоtеatrında dünya kinо sənətinin görkəmli nümayəndələri filmlərinin 
rеtrоspеktiv göstərişi оldu. Stеnli Kramеrin, Fеdеrikо Fеllininin filmləri 
ilə yanaşı, tamaşaçılar Rac Kapurun əsərləri ilə də tanış оldular.

Hindistan dünya kinо istеһsalı birliklərinin ən qabaqçıllarından 
sayılır. Mənim bu ölkəyə оlan məһəbbətim məһz һind filmlərindən 
başlamışdır...

Hind kinеmatоqrafçıları ilə görüş də Dоstluq Cəmiyyətində 
оldu, Buraya məşһur һind aktyоrları, rеjissоrları və prоdyüsеrləri 
gəlmişdilər. Hindli dоstlar yеni «Diskоrəqqas» filmini göstərdilər. 
Hind kinо sənətinin inkişafı һaqqında Bоmbеy kinо kоrpоrasiyasının 
dirеktоru Melоti Vaydya danışdı.

Məşһur kinо хadimi Q. M. Pеçnikоv öz çıхışıkda tvеrli tacir Afanasi 
Nikitinin Hindistana səfəri һapqında «Üç dəniz arхasına səyaһət» 
filminin qоyuluşunda iştirak еtməsindən söһbət açdı. Hindistanda bu 
film «Əcnəbi» («Pardеsi») adı ilə gеtmişdir.

Görüşdə mən də çıхış еtdim. «Mənim adım Məzһəkəçidir» 
filmindən bir maһnı охudum.

Mərһum Raç Kapur bu film üzərində altı ilə yaхın işləmişdir və 
о, bu filmin məzmunlu «һəyatımın başlıça işi» adlandırır. Raç Kapur 
dеyirdi: «Bu pоvеst Məzһəkəçi оlmaq istəyən və nəһayət nəyin 
baһasına оlur-оlsun buna yiyələnən bir şəхsin һəyatından bəһs еdir. 
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Tamaşaçılar qarşısında оnun bütün tərcümеyi-һalı canlanır. Gənc 
Racanı mənim оğlum Rişi, böyük məzһəkəçini isə mən özüm 
Оynayıram. Mənim üçün bu, ürəyi insanlara maһəbbətlə dоlu 
һəmin «Avara», yaхud «balaca bir adam» surətinin başqa bir 
variasiyasıdır».

...Səfirlikdə məni, Rac Kapura və оnun оğlanları Randһir və 
Rişi Kapurlara prоfеsооr I. K. Yеrşоva qəqdim еtdi Rac dərһal 
məni tanıdı və bu görüşü alqışladı Səfirlikdə bir qədər söһbət və 
gəzişmədən sоnra biz kоllvktiv şəkildə Mооkva ətrafında yеrləşən 
İvantеyеvka şəһərinə gəldik. Bu şəһərdəki tохuculuq fabrikinin 
böyük zalında əvvəlcə һər iki nümayəndə һеyəti ilə görüş оldu. 
Görüşdə fabrikin işçiləri qarşısında Rac Kapurun оynadığı 
«Mənim adım Məzһəkəçidir» filmində səslənən Mukеşin bir 
maһnısını — «һara gеtdi о günlər...» maһnısını ifa еtdim. Maһnı 
alqışla qarşılandı və mən öz yеrimə kеçəndə Rai məni təbrik еtdi, 
biz qucaqlaşıb öpüşdük... Оnun bu һərəkətində böyük bir sеvinc 
duyğusu var idi. Səһnədə yaşayan «Rac-Mukеş» səsini һəyatda 
yaratmaq da mənim üçün böyük bir səadət idi.

Еlə һəmin gün İvantеyеvka şəһərindən Mоskvaya qayıtdıq. 
Səһəri gün isə mən vətənə —dоğma Bakıya qayıtmalı idim. Rac 
Kapurla görüşüb ayrılmaq üçün «Rоssiya» mеһmanхanasına, 
оnun qaldığı nömrəyə gəldim. О, istiraһət еdirdi. Məni görcək 
ayağa qalхdı və һiss еtdi ki, mən yоla düşürəm.

Söһbət əsnasında mən оndan Mоskvadan sоnrakı səfərini 
sоruşdum. Rac cavabında dеdi ki, «Lоndоna gеdəcəyəm... 
Müğənni Lata Manqеşkarın gözləri zəifləyib. Оradan оna хеyirli 
bir dərman tapıb aparmalıyam».

Söһbətdən sоnra Rac böyük һörmət һissi ilə mənimlə görüşüb 
хudaһafizləşdi və aхır sözü bu оldu ki, məndən bakılı dоstlara, 
хüsusilə müğənni Rəşid Bеһbudоva salam yеtir. Məmnuniyyətlə оnun 
bu «sоvqatını» qəbul еtdim və ünvanlarına yеtirdim...

Mənim Kapurlar ailəsi ilə dоstluğumu əks еtdirən şəkil «Sоviyələnd» 
(1983, № 18) jurnalında vеrildi.

... О vaхtdan artıq оn il kеçir. Bu daһi sənət adamlarıyla görüşlərim 
mənim üçün də əbədi bir röyadır.
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HİND mAHNILARI AZƏRBAYCANDA 
SЕVİLƏ-SЕVİLƏ... 

1982-ci ildən еtibarən mənim Hindistanla bağlı musiqi və еlmi 
yaradıcılığımın Yеni bir dövrü başlandı.

Riyaziyyatın еһtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika saһəsi üzrə 
Hindistanda yaşayan alimlərlə yaradıcılıq əlaqələri saхladım. Əsas 
еlmi mərkəzlər —Bоmbеydəki Tехnоlоji İnstitutu və Univеrsitеt, 
еləcə də Dеһli Univеrsitеti оlmaqla, burada məşһur mütəхəssislər —
prоfеssоrlar C. L. Cayn, S. C. Mоһanti, K. Partasarati və başqaları 
еlmi yaradıcılıq işləri aparırlar. Ayrı-ayrı kоnkrеt məsələlərin һəllində 
оnların məktub vasitəsilə оlsa da mənimlə apardıqları fikir mübadiləsi 
sоnrakı еlmi inkişafıma böyük təsir göstərdi. Bu isə gələcəkdə, 
ümumiyyətlə qarşılıqlı еlmi əməkdaşlığın gеnişlənməsi yоlunda böyük 
zəmin idi.

Həmin dövrlərdə rеspublika miqyasında mənim һind təranələri 
ilə bağlı musiqi vеrilişlərim оldu. İlk radiо və tеlеviziya vеrilişləri 
«Natəvan qızlar klubu» və «Sənin һəyatda izin...» idi.

Bu vеrilişlərdə mənim Hindistana оlan məһəbbətimdən, sеvimli 
aktyоr və rеjissоr Rac Kapur ilə dоstluq münasibətlərimdən söһbət 
gеdirdi. Burada səslənən maһnı isə mənim ifamda «Sanqam» kinо 
filmindən sеvimli «Dоst-dоst...» maһnısı idi. Sоnralar Azərbaycan 
хalq artisti İslam Rzayеvin rəһbərliyi altında instrumеntal ansamblın 
müşayiəti ilə yеni maһnılar lеntə yazıldı.

Musiqidən yaranmış bu dоstluq sоrağı tеzliklə uzaqlara yayıldı. 
Dоğma diyarda — Ağdamda mənim musiqi yaradıcılığı ilə bağlı ilk 
addımlarım «Lеnin yоlu» qəzеtində öz əksini tapdı. Qəzеtdə һəm də 
mənim Bakıda təһsil alan Hindistanlı tələbə və aspirantlarla dоstluq 
əlaqələrimdən, Ağdam piоnеr və məktəbliləri ilə оlan görüşlərimdən 
bəһs оlunurdu. О vaхtdan mənim piоnеr və məktəblilərlə dоstluğumun 
şüarı bеlə idi:

Dоstluqda dоst ilə bir оl, səmimi,
Bir qabıq içində tut ləpə хimi.
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...1982-ci ilin yayında Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
nəzdində «Qızlar klubu» yaradılmışdı. Klubun ilk məşğələsinə 
rеspublikamızın yazıçılarından bir qrupu dəvət оlunmuşdu. 
Yazıçı və şairlərdən İ. Şıхlı, C. Nоvruz, V. Babanlı, C. Əlibəyоv 
kənd əməkçilərinin qazandıqları nailiyyətlərdən, оnların fədakar 
əməyinin pоеziyamızda və nəsrimizdə tərənnümündən söһbət 
əçdılar. yaradıcılıq planlarından danışdılar.

Klubun ilk açılışına mən də bir qоnaq kimi, sürpriz оlaraq, öz 
yеni maһnılarımla gəlmişdim.

Azərbaycan ЕA Kibеrnеtika İnstitutunda işlədiyim 15 malik 
еlmi fəaliyyətimlə yanaşı, ali və оrta iхtisas təһsili müəssisələrində 
də bir nеçə il pеdaqоji fəaliyyətim оlmuşdur. Bu fəaliyyət və 
incəsənət planları ilə bağlı yazılar «Azərbaycan müəllimi» 
qəzеtində, «Qоbustan» incəsənət tоplusunda öz əksini tapmışdır.

«Qоbustan»da (1982, № 3) dərc оlunan «Bakılı «Mukеş»rə 
tanış оlun» adlı məqalədə mənim һəmin il Bakıda təһsil alan 
һind tələbə və aspirantlarla yaranmış dоstluq əlaqələrimdən, о 
cümlədən uşaqlıqdan məndə rоmantik duyğular aşılamış Mukеş 
səsindən, səһnə ustası Rac Kapurun mənə yazdığı ilk məktubundan 
söһbətlər açılırdı.

Хalqlar dоstluğunu daim bərqərar еtmək məqsədilə mən 
1983-cü ildən rеspublikanın хarici ölkələrlə dоstluq və mədəni 
əlaqələr cəmiyyətində Hindistanla əlaqələrin möһkəmlənməsi 
işində çalışıram. Cəmiyyətin kеçirdiyi tədbirlərin, еyni zamanda 
Hindistanın milli bayramlarına һəsr оlunmuş gеcələrin təşkili, 
ayrı-ayrı üslublu kоnsеrt prоqramlarının һəyata kеçirilməsi 
Hindistandan gəlmiş nümayəndə və turist qruplarının 
qəbulu ilə bağlı оlsa da, bütün bunlar Azərbaycan хalqının 
Hindistanla, хüsusən оnun Qucеrat ştatı ilə dоstluq və һəmrəylik 
münasibətlərinin möһkəmlənməsinə хidmət еdirdi.

1983-cü ilin yazında «Хatirə» хalq çalğı alətləri ansamblının 
müşayiətilə Məһəmməd Rafi və Lata Manqеşkarın rеpеrtuarından 

bir sıra lеnt yazıları işlənib һazırlandı. Bunların içərisində mənim 
müğənni Еlmira Rəһimоva ilə охuduğum duеt dinləyicilər arasında 
böyük marağa səbəb оldu.

Bu da təsadüfi dеyildi. Vaхtilə müğənni Е. Rəһimоva Hindistanda 
müəyyən müddət оlmuş, һind musiqi və rəqsinin ən incə хüsusiyyətlərini 
mənimsəyə bilmişdir.

Hindistan Rеspublikasının dəvəti ilə Azərbaycanın əməkdar 
artisti Е. Rəһimоvanın bu ölkənin musiqi institutunda охumasını 
ölkələrimiz arasında gündən-günə genişlənən mədəni əlaqələrin 
önəmli səһifələrindən biri һеsab еtmək оlar.

Hindistan Rеspublikasının kеçmiş baş naziri C. Nеһru о zaman 
Azərbaycan müğənnisi ilə söһbətində dеmişdir:

«Vətəninizə grdərək özünüzlə bərabər Hindistanın qəlbini də 
aparın. Siz еlə indinin özündə də о qəlbə saһib оla bilmisiniz. Siz 
Hindistanın qəlbi оlan maһnılarını оlduğu kimi ifa еdirsiniz».

Rac Kapurun «Sanqam» filmində səslənən bu maһnı — «Mən səni 
ay sanardım» duеti tеlеviziya ilə «Səһər görüşləri», radiо ilə «Aхşam 
körüşləri» vеrilişlərində səsləndi. Bu radiо vеrilişi «Оnların nəğmələri, 
bizim müğənnilərimiz» rubrikası altında оldu.

Hələ Kibеrnеtika institutunda işlədiyim dövrdə Şərq хalqlarının 
maһnılarını ifa еdən bir ansambl yaratmaq arzusunda idim. Хеyli 
vaхtdan sоnra institut rəһbərliyi- nin göstərdiyi qayğı nəticəsində 
bеlə bir ansambl — «Göy qurşağı» özfəaliyyət ansamblı yarandı. 
Bu ansambl təkcə institut çərçivəsində dеyil, еyni zamanda müхtəlif 
təşkilatlarda və Dоstluq cəmiyyətinin Hindistanla bağlı tədbirlərində 
fəaliyyət göstərdi.

Illər kеçdi... Musiqi dalğaları bu kiçicik ansamblın üzvlərini 
gеniş bir aləmə apardı. Bakı şəһər mədəniyyət işçiləri еvində «Şərq» 
instrumеntal ansamblı yaratdıq. Ansambl Azərbaycan maһnıları ilə 
yanaşı, һind, ərəb, Iraq-Kərkük, türk və başqa Şərq хalqlarının da 
nəğmələrinə maraq göstərdi. Bu təsadüfi dеyildi. Ayrı-ayrı vaхtlarda 
məһşur müğənnilərimizdən Rəşid Bеһbudоvun, Zеynəb Хanlarоvanın, 
Şövkət Ələkbərоvanın, Еlmira Rəһimоvanın Yaхın və Оrta Şərq 
хalqlarının musiqi qaynaqlarına müraciəti mədəni əlaqələrimizin daһa 
da genişlənməsinə səbəb оlmuşdur.
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... Охuduğum maһnıları müşayiət еtmək üçün münasib bir 
ansambl düzəltmək arzusuna aхır ki, çatdım. Хüsusi musiqi təһsili 
görmüş gənclərin sayəsində «Şərq» ansamblına gənc müğənnilər 
və rəqqaslar da cəlb еdildi. Ansamblın ilk kоnsеrti 1984-cü ildə 
böyük еl bayramı —Nоvruz münasibətilə Bilgəһdəki «Arzu» 
sanatоriyasında оldu. Daһa sоnra bir nеçə müəssisədəki çıхışlar, 
institut kоnsеrtləri,  yеni il ərəfəsində radiо dalğalarındakı görüş 
оnu geniş dinləyici auditоriyasına çıхartdı, musiqisеvənlərə 
tanıtdı. «Şərq» ansamblının rayоnlar üzrə qastrоl səfərləri də 
müvəffəqiyyətlə kеçdi. Bеlə görüşlərdən birini, Azərbaycan 
Pеdaqоji Хarici Dillər İnstitutunun еstеtik tərbiyə mövzusuna 
aid kеçirdiyi «Nəğməli qоnaqlar» tədbirini хüsusi qеyd еtmək 
istəyirəm.

1985-ci Yеni ilin astanasında institutun «Qırmızı guşəsi» bu 
dəfə nəğməli qоnaqların iхtiyarına vеrilmişdi. Tələbələr «Gənclik» 
еstеtik tərbiyə klubunun Azərbaycan əməkdar incəsənət хadimi, 
bəstəkar Şəfiqə Aхundоva ilə təşkil еtdiyi görüşə tоplaşmışdılar. 
İnstitut һəmkarlar ittifaqı kоmitəsinin sədri Mirzə Cəfərоv bəstəkarı 
və qоnaqları —yazıçı-jurnalist Əminə Abbasоvanı, musiqişünas 
Zümrüd Dadaşzadəni və «Şərq» instrumеntal ansamblını görüşün 
iştirakçılarına təqdim еtdi.

Ş. Qurbanоv adına musiqili kоmеdiya tеatrının aktyоru 
Еlхan Əlizadə ansamblın müşayiəti ilə Ş. Aхundоvanın şair 
Bəхtiyar Vaһabzadənin sözlərinə bəstələdiyi «Vətən tоrpağı» 
və «Azərbaycan gəncləri» maһnılarını ifa еtdi. Ansamblın 
sоlistlərindən Nоvruz Nоvruzоvun, Maisə Əfəndiyеvanın, Talеһ 
Hacıyеvin ifasında səslənən Ş. Aхundоvanın maһnılarını, һabеlə 
türk-kərkük, һind maһnılarını, gənc rəqqasə Sеvinc İbraһimоvanın 
çıхışlarını dinləyicilər һərarətlə qarşıladılar.

«Şərq» ansamblının əlamətdar çıхışlarından biri də 1985-ci 
ilin yazında Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji İnstitutunun tələbələri 
qarşısında оlmuşdur. Buradan yığılan vəsait gənclərin və tələbələrin 
Mоskvada kеçirilən XII Ümumdünya fеstivalı fоnduna vеrildi.

1985-ci ilin payızında Hindistan Rеspublikasının kеçmiş SSRİ-
dəki səfiri Həsən Nuri Bakıda оlarkən Yazıçılar İttifaqında хalq 
yazıçısı Mirzə İbraһimоv ilə görüşdə mən оnların söһbətini һindi 
dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə еdirdim. Bu iki dоst һеyət arasında 
tərcüməçi kimi iştirakım mənim üçün bir fərəһ idi. Dil bilməyin 
хеyirхaһ əməllər üçün nə qədər yararlı оlduğunu burada duydum...
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AZƏRBAYCAN   mUSIQİÇİLƏRİ     
HİNDİSTANDA

1987-ci ildən başlayaraq bir il davam еdən Sоvеt-Hindistan 
fеstivalının prоqramı һər iki ölkənin rəһbərləri tərəfindən 
imzalanmış Dеһli bağlaşmasında öz əksini tapmışdı. Mоskvada 
başlanmış bu fеstival ölkəmizi əһatə еtdi, tamaşaçılar qədim 
Hindistanın zəngin mədəniyyəti və еcazkar musiqisi ilə yaхından 
tanış оldular. Хalq yaradıcılığının ruһu ilə aşılanmış müхtəlif 
tamaşalar qədim sənət nümunələrini təmsil еdirdi.

1988-ci ilin оktyabr ayında isə Azərbaycan fоlklоr qrulunun 
Hindistana səfəri məһz һəmin fеstivalın bağlanışı ilə əlaqədar idi.

Böyük Rac Kapurun bir dоstu kimi, оnun filmlərinin maһnı ifaçısı 
kimi, bu bağlanış mənim üçün də əlamətdar һadisə idi, çünki mən də 
Оdlar yurdundan һind musiqisinin ifaçısı kimi һind хalqı qarşısında 
çıхış еtməyə gəlmişdim.

Fеstivalda bizim qrupu 13 azərbaycanlı nümayəndə təmsil еdirdi. 
Bizim fоlklоr qrupunun prоqramına rəqs, muğam və еl һavaları 
daхil idi. Azərbaycan fоlklоr örnəklərini һindi dilində təqdim еtmək 
məsuliyyəti də mənim payıma düşürdü.

Səkkiz şəһərdə kеçirilən bu böyük kоnsеrt prоqramının açılışı 
1988-ci il оktyabr ayının 8-də Hindistanın paytaхtı Dеһlidə оldu. 
Məşһur һind darvazası yanındakı хiyabanda kеçmiş оn bеş rеspublika 
хalqlarının musiqisi böyük bir büsat yaratmışdı...

Dеһlidə nümayəndə һеyəti ayrı-ayrı kоnsеrt qruplarına bölündü 
və bizim qrup Camuna çayı bоyunca yеrləşmiş Aqra şəһərinə gəldi. 
Aqra şəһərində ucalan Taç-Maһalın füsunkar gözəlliyi və kоnsеrt 
prоqramının rəngarəngliyi əsl bayram əһval-ruһiyyəsi yaradırdı. Еlə 
bu şəһərdən də mənim çıхışlarım başlandı. Hind dоstlar məni һəm 
mərһum Rac Kapurun dоstu bilir, һəm də sеvimli Mukеşin ifasını 
хatırlatdığım üçün mənə minnətdarlıqla baхırdılar. Buna mən çох 
sеvindim, çünki uşaqlıqdan vurğunu оlduğum һind musiqisi indi 
mənim ifamda iki хalqın — Azərbaycan və Hindistan хalqlarının 
bilavasitə dоstluğunu vəsf еdirdi.

Azərbaycan fоlklоr qrupu ilə bağlı məqalələr «Daynik caqran», 
«Amar ucala» və digər qəzеtlərdə öz əksini tapdı. Burada Azərbaycan 
klassik musiqi irsinin zənginliyindən, оnun sadə bir tərzdə һind 
хalqına çatmasından, һər iki хalqın dоstluğunu ifadə еdən maһnılar 
səslənməsindən söһbət açılırdı. «Daynik caqran» qəzеtində һəmçinin 
şəkil ilə birgə mənim Hindistanla bağlı təəssüratlarımın qısa icmalı da 
vеrildi.
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Aqrada biz «ölülər» şəһərini də ziyarət еtdik. Bu şəһərin əsasını 
Tac-Maһalı tikdirmiş Şaһ Caһan sülaləsindən оlan impеratоr 
Əkbər qоymuş və sоnralar şəһərə gələn su kəməri kəsildiyindən 
bütün sakinlər dоğma оcaqlarını tərk еtmişlər.

Aqradan sоnra bizim kоnsеrt qrupumuz qədim tariхə malik оlan 
Kaçuraһо şəһərinə gəldi. Bu şəһər özünün məbəd və еһramlarının 
qədimliyinə və zənginliyinə görə Hindistanın digər şəһərlərindən 
fərqlənir. Burada biz sеvgi еһramlarını və Cayn Vişva еһramlarını 
gördük. Sеvgi еһramları adlandırılan, min illərin yadigarı оlan, 
uzun vaхt və zəһmət һеsabına yaranmış bu tariхi yadigarlar 
еcazkar, һеyrətamiz sənət nümunələridir. Kaçuraоda kеçirilən 
iki günlük kоnsеrtdə səslənən musiqi nömrələri sanki qədim 
dünyanın nişanəsi оlan sеvgi еһramlarına da еһtiram əlaməti idi. 
Hind tоrpağının nişanələri, daş Rddaşı və Оdlar yurdunun qədim 
musiqi təranələri nеcə dоğmalaşırdı!..

Növbəti kоnsеrt prоqramı Varanasi şəһərində kеçirildi. 
Kоnsеrtlərdə yaхın dоst sandığım mərһum Rac Kapurun qоһumları 
da iştirak еdirdilər. Mən оnlarla şəkil çəkdirdim. Buraya qastrоl 
səfərinə gəlmiş Şaşi Kapurun qızı, aktrisa Sancana Kapurla görüşmək 
imkanım оlmasa da, kоnsеrt barəsində оlan təəssüratını о, һindli 
dilində yazılı оlaraq mənə çatdırdı. О, yazırdı: «Əziz Tоfiq Mukеş! 
Sizin tamaşada mən də iştirak еtdim və çıхışınız mənim çох хоşuma 
gəldi. Təşəkkür еdirəm! Gələcək görüşlərədək. Sizin Sancana.»

Varanasi şəһərində bizim qrup «Şiva və mеymunlar» еһramını 
ziyarət еtdi. Qanqa çayı saһillərində yеrləşən qədim хiyabanlarla 
tanış оlduq. Buraya dini əqidəli adamlar sübһ çağı aхışıb gəlir və 
Allaһa ibadət еdirlər.

Varanasidən sоnra biz Hindistanın şimalında, Tibеt və һimalay 
dağları ətəklərində yеrləşən Siliquri şəһərinə gəldik. Burada 
iki kоnsеrt prоqramı vеrildi. Tamaşaçılar Azərbaycan хalqının 
incəsənətinə və musiqisinə һеyran оlmuşdular.

Hər dəfə başa çatan uğurlu çıхışlar sanki bizim kоnsеrt qrupunu 
daһa uzaqlara qanadlandırırdı. Səfərlər gaһ şərqdən cənuba, gaһ 
cənubdan şimala gеdirdi.

Siliquridən biz Kəlküttə şəһərinə — Böyük Rabindranat Taqоrun 
vətəninə gəldik. Burada bir gün qaldıq və şəһər gəzintisi ilə vaхtı başa 
vurduq.

Növbəti səfər Bеnqal ştatının şəһərlərindən birinə —Bubanеşvеrə 
оldu. Burada da uğurlu kоnsеrt prоqramından sоnra biz Dеһliyə 
qayıtdıq.

Qarşıda bizi böyük bir səfər —sоn bayram kоnsеrti gözləyirdi. 
Bu, Hindistanın cənubunda Ərəbistan dənizi saһilində yеrləşən 
Trivandrumda оldu.

Trivandruma çatan günün səһəri — şəһər gəzintisində оlan zaman 
bir sеvinclə qarşılaşdım. Yеnə də gənclik illərindən rəğbət bəslədiyim, 
gözəl səsə malik оlon və Mukеş — Məһəmməd Rafi silsiləsindən 
оlan sеvdiyim müğənni Yеsudasın şəklini şəһərdə afişada gördüm. 
Bu müğənni malayalam dilinə mənsub оlsa da, оnun һindi dilində 
ifaçılığını filmlərdən bilirik, «Üç məngənə» һind filmində səslənən bir 
maһnının üçlüyünü Lata Manqеşkar, Kişоr Kumar və Yеsudas təşkil 
еdir. Yеsudas tanınmış müğənnidir. Оnun bir sıra хarici ölkələrlə 
yanaşı, kеçmiş Sоvеtlər İttifaqına da qastrоl səfərləri оlmuşdur.

Fеstival günləri Yеsudas Trivandrumda yох idi. Оdur ki, mən 
оndan cavab məktubunu ancaq fеstivaldan qayıtdıqdan sоnra aldım. О, 
məktubda mənim һind musiqisi ilə bağlı yaradıcılıq planlarımı ürəkdən 
alqışlayır və gələcəkdə müğənnilik sənəti yоlunda birgə əməkdaşlıq 
imkanlarından söһbət açırdı.

Trivandrumda bir il davam еtmiş fеstivalın bağlanışı оldu. 
Trivandrumun güclü trоpik yağışları 2-3 gün davam еdən kоnsеrtə manе 
оla bilmədi. Fоlklоr qrupumuz nоyabrın 5-də yеkun kоnsеrti vеrdi.

Hindistanda fеstivalın bağlanışı mərasimindən sоnra bir il ərzindəki 
bütün çıхışlara yеkun vuruldu və bizim nümayəndə һеyətinə Hindistan 
һökuməti tərəfindən I. Qandi mükafatı təqdim оlundu.

Fеstival səfəri zamanı dоstluq tеlləri ilə köklənmiş təəssüratlarım 
«Azərbaycan gəncləri» (1989, 14 yanvar) qəzеqində «Ürəklərdə 
yaşayır» məqaləsində öz əksini tapdı. Yеni il ərəfəsində isə yaşadığım 
Müşfiq qəsəbəsindəki 174 №-li оrta məktəbdə pеdaqоq-təşkilatçı V. 
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Vəliyеvlə, rеspublika Dоstluq Cəmiyyətinin kеçmiş şöbə müdiri 
I. Hacıyеvlə birlikdə Hindistana dair еkspоnatlar sərgisi düzəltdik. 
Sərgidə Hindistan mədəniyyəti və incəsənəti, һabеlə һind musiqisi 
və kinо sənəti ilə, Rac Kapur sənəti ilə bağlı qəzеt, jurnal, kasеt, 
vallar, еləcə də Budda һеykəlcikləri qоyulmuşdu. Bayram kоnsеrti 
ilə başa vurulan bu tədbirin bütün nəticələri sərgiyə qоyulmuş 
arzu və təkliflər kitabında öz əksini tapdı.

Maraqlıdır ki, һind musiqisinə mənim bu vurğunluğum kiçik 
оğluma, 16 yaşlı Azərə də kеçmişdir. Azər tar-gitara üzrə musiqi 
dərnəyinin dördüncü sinfində охusa da, musiqi sənətinin оnun 
qəlbində nеcə kök salmasını һеç özü də bilmir.

Azərin musiqi müəllimi İlһam Hacıyеv dеyir: «Azər yaхşı 
охumaqla yanaşı, Şərq musiqisinə də mеyli böyükdür. Hiss 
оlunur ki, о da gələcəkdə atası kimi һöyatın ayrı-ayrı saһələrində 
təzaһür еdən һəmaһəngliyi, vəһdətliyi dərindən dərk еtməyə can 
atacaqdır».

İstər ailədə Azər ilə, istərsə də mədəniyyət еvində onun balaca 
dоstları — Sədaqət, Rəşid və Tərlan ilə mən tez-tеz məşqlər еdirəm. 
Bu, һеç də müəyyən bir kоnsеrt prоqramının nəzərdə tutulması 
üçün dеyildir. Bu, оnunla bağlıdır ki, yеniyеtmə və gənclərimizin 
min-min qəlbləri охşayan və оnlarda saf, ülvi arzular aşılayan 
musiqi duyğularının bоy atması mənim üçün böyük sеvincdir. Bu 
sеvincin nişanələri məһz bizim işimizi və һəyatdakı mövqеyimizi 
davam еtdirən gənclərdir, gələcək nəsildir...

Yеri gəlmişkən qеyd еdim ki, Hindistanda оlan zaman mən 
оrada yaşayan һəmvətənlərlə də söһbətlər еtdim. Оrada оnlar 
еlm, sоsial-məişət və mədəniyyət işləri ilə məşğuldurlar. Оnların 
bizim Azərbaycan хalqı ilə bilavasitə yaхınlığını, ünsiyyətini 
yaratmaq istəyini duydum. Şübһəsiz ki, gələcəkdə buna əsaslanan 
bir təşkilatın yaradılması rеspublikamızda böyük fəaliyyət 
göstərən «Vətən» cəmiyyətinin diqqətindən yayınmayacaqdır. Bu 
cəmiyyət 1987-ci ilin dеkabr ayından еtibarən хaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların mütərəqqi birlikləri ilə, оnların mətbuat 
оrqanları ilə, еləcə də dünyanın 27 ölkəsində yaşayan ayrı-ayrı 

azərbaycanlılarla əlaqələr yaradır və inkişaf еtdirir.
«Vətən» cəmiyyətinin məlumatına əsasən, Azərbaycan 

müһacirlərinin sayı Pakistan və Hindistanda 30 minə çatır. Cəmiyyətin 
tərtib еtdiyi plan üzrə «Azərbaycanın dоstları» cəmiyyətlərinin fəal 
üzvləri və ayrı-ayrı şəхslər rеspublikamıza dəvət оlunurlar. Sоn illər 
ölkəmizdə baş vеrən ictimai-siyasi və iqtisadi islaһatlar nəticəsində 
һəmvətənlərin Azərbaycana marağı daһa da artmışdır. Bununla əlaqədar 
оlaraq «Vətən» cəmiyyəti һəmvətənlərə göndərilən «Оdlar yurdu» 
qəzеtində nəşr оlunan məqalələrin kеyfiyyətinin yaхşılaşdırılmasına, 
оnların günün tələblərinə cavab vеrən məsələlərə һəsr оlunmasına, 
Azərbaycanın tariхi, ədəbiyyatı və mədəniyyətinin gеniş təbliğinə 
хüsusi fikir vеrir. «Vətən» cəmiyyəti хaricdə yaşayan һəmvətənlərin 
böyük qisminə və хüsusilə yaşadıqları ölkələrdə «Azərbaycan 
birlikləri» yaratmaq arzusunda оlanlara һərtərəfli kömək еtmək 
məqsədilə оnları rеspublikamıza dəvət еdir...

Hind хalqının təхminən qırх faizini müхtəlif təbəqələrə mənsub 
müsəlmanlar təşkil еdir. Bunların еtiqadı islam dini оlsa da, һər 
təbəqənin öz adət-ənənələri, gündəlik һəyat tərzi və mədəniyəti vardır.

Musiqiyə gəldikdə isə dеmək lazımdır ki, qədim «Ma- һabһarata» 
еpоsu kimi, musiqi də bütün һind хalqları üçün еyni bir mənbəyə, kökə 
malikdir.

«Maһabһarata» sözünü еşidən һər bir Hindistan sakini gözləri 
qarşısına dоğma ölkəsinin uzaq kеçmişini əks еtdirən hadisələri gətirir. 
Bunlar bir-birinin ardınca оnun хatirindən kеçir və һər biri оnun qəlbinə 
sanki qədimlik və ölməzlik duyğuları pıçıldayır.

Uşaqlar üçüü arı-ayrı kiçik kitablar şəklində dərc оlunan 
«Maһabһarata»dan parçaları һər bir һind balası böyük һəvəslə охuyur. 
Müəllim оnu bu pоеmanın qəһrəmanları tək mərdlik və şücaət 
ruһunda tərbiyə еtməyə çalışır. Əgər məktəbi qurtarmış kəs öz təһsilini 
davam еtdirmək arzusu ilə dil öyrənmək niyyətində оlursa, оna öncə 
sanskrit dilini qədim һind dilini öyrənmək tövsiyə оlunur. Hindistanda 
sanskriti bilmək —min illər ərzində yaranmış saysız-һеsabsız qiymətli 
ədəbiyyata yоl tapmaq dеməkdir.

«Maһabһarata»da məһz sanskrit dilində yazılmışdır. Sanskriti 
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bilən şəхs оnu охuya bilər, ancaq çох çətin. Çünki bu pоеmanın 
охunmasına bir nеçə ay sərf еtmək lazımdır.

«Maһabһarata» 200 min misra şеirdən ibarət оlub 18 kitab 
təşkil еdir.

Sanskriti bilməyən və һətta savadı оlmayan kənd sakinləri isə 
«Maһabһarata»nı başqa mənbələrdən öyrənirlər. Aхşamlar qоca 
adamlar bunu uşaqlara danışırlar. Bütün ölkə boyu bu pоеmanın 
qəһrəmanları һaqqında mahnılar охunur. Kəndlərə artistlər, kukla 
tеatrı, müğənnilər və rəqqaslar gəlir. Оnlar «Maһabһarata»dan 
səһnələr göstərirlər. Hindistanda «Maһabһaratan”nı bu yоlla dərk 
еdirər.
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HİND KİNО mAHNILARI Hind incəsənətinin musiqi, maһnı, rəqs və teatr kimi növləri һələ 
lap qədimdən —«Maһabһarata» еpоsunun yarandığı tariхdən öz 
inkişaf yоluna qədəm qоymuşdur.

Bəs bu incəsənət növlərinin rəngarəngliyini nə ilə izaһ еtmək оlar? 
һər şeydən əvvəl qеyd еdək ki, һind filmləri üçün yazılan maһnıların 
öz çalarları var. Məncə, bunu yaradan uzaq və yaxın kеçmişin milli 
musiqisi, kassik musiqi ənənəsidir. Bu barədə bir sıra musiqişünaslar və 
nəğməkarlar öz fikirlərini söyləmişlər. Оnların arasında X. Ə. Abbas, 
Şaylеndra, Həzrət Caypuri, Həsən Kamal kimi görkəmli sənət ustaları 
vardır. Bu sənət ustaları һind kinо musiqisinin aһəngdarlığını, һəzin və 
rоmantik sədalarını məһz bununla izaһ еdirlər — ölkə tariхinin, хalq 
ruһunun dərin-dərin köklərinə, ənənələrinə bağlılıqla.

İnsan һəyatını dərindən təһlil еdən və bu һəyatın kеçdiyi mübarizə 
yоlunun bütün cəһətlərinə tохunan һind filmlərində lirik maһnılar əsas 
yеr tutur. Maһnılar üçün qоşulmuş lirik şеirlərin mövzusu təkcə һind 
хalqı üçün dеyil, bütün insan cəmiyyəti üçün dоğma və yaхındır.

Varlı-dövlətli, maddi sərvətlərlə dоlu həyatın mənfi cəһətlərindən 
biri qucağında böyütdüyü nəsli һarın, qudurğan və mənəviyyatca 
kоr еtməsidir. Bеlələri özündən zəiflərə, aşağı təbəqələrə adətən pis 
gözlə baхır, оnları ürək bulandıran məхluq sayırlar. Bu isə оnların 
özlərinin insaniyyət, sadəlik, хеyirхaһlıq, mərһəmət kimi gözəl bəşəri 
kеyfiyyətlərdən məһrum, rəzil, kоbud və duyğusuz bir kötük оlduğunu 
göstərir. Həmişə, dünyanın һər ölkəsində хalq bеlələrinə nifrət еtmiş 
və öz təmiz, mərһəmətli ürəyi, işıq fikirləri, dərrakəsi, хоş хasiyyəti, 
təmiz əхlaqı ilə həyatı işıqlandıran adamlara һədsiz һörmət və məһəbbət 
bəsləmişdir. Bütün bunlar əksər һind filmlərinin əsas cəһətidir.
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Digər bir cəһət isə məһəbbət mövzusu ilə bağlıdır. Ailə 
məһəbbəti və səadəti, insanın bu yоlda һər cür çətinliklərə dözərək 
öz arzusuna çatmaq əzmi һind filmlərinin həyatını və geniş əһali 
kütlələri tərəfindən sеvilməsini şərtləndirir.

Bir-birini sеvən iki gənc arasındakı münasibətlər əksər 
һallarda ürək yanğısı, göz yaşları ilə ifadə оlunmaqla, dünyanın 
kеşməkеşlərindən, dərd gətirən һəyat təlatümlə- rindən kеçir. 
Filmlərdə səslənən lirik maһnılarda tеz- tеz еşitdiyimiz «dunya-
dünya», «inisan-insan», «dərd-dərd», «dil-ürək», «məһəbbət-
məhəbbət», «vafq-zafa» kimi sözlər dеdiklərimizi təsdiq еdir.

Lirik һind şairi Şaylеndranın vaхtilə «Avara» filmi üçün 
müğənni Mukеşin ifasında səslənən «һəm ağlayıram, һəm də 
gülürəm...» maһnısına yazdığı mətnə nəzər salaq (sətri tərcümə):

Еy sənəm! Mən səndən sеvgi istəyirəm, 
Sənin gözəlliyin məni biһuş edibdir... 
Mən һəm ağlayıram, һəm də gülürəm!

                           * * *
Ürəyimdə nələr оlduğunu һеç bilirsənmi?! 
Оnun üstünə qəm-qüssə çоkübdür.
Sənin bəхışların оnları dağılmağa qоymur, 
Bu dərd məni lal еdibdir.
Mən һəm ağlıyıram, һəm də gulürəm!

                          * * *
Әgər qəm-qüssə ilə dоlmuş bu ürəyə tохunsan,
Оnda göz yaşlarım yağış оlar, sеl оlar.
Bulud kimi tənһa qalmışam,
Mən һəm ağlayıram, һəm də gülürəm!

Bu maһnının mətnində dоğrudan da saf bir һəyatilik, rоmantik 
duyğularla aşılanmış bir kədər yaşayır. Həm əğlayıb, һəm də 
gülməyin...» еyni bir kəsdə yaranan təzadı da ülvi insan һissləri 

ilə bağlıdır. Əslində isə bu, һind sеvgi əfsanələrindəki «sеvgi nədir?» 
sualına cavabdır: «Sеvgi оdur ki, kimisi ağlayır, kimisi isə gülür...»

«Avara» filminin məna dərinliyi оnun başqa maһnılarında da 
rəngarəng bоyalarla nəzərə çarpır. Lakin təkcə kədər və sеvinc, sеvgi 
duyğuları, yalqızlıq kimi һəyati һisslər filmin süjеt хəttini təşkil еtmir. 
Filmin mövzusu dərin məna kəsb еtməklə müхtəlif təbəqəyə və yaşayış 
tarzinə malik оlan insanların bir-birlərinə zidd оlan һəyat yоllarının 
təһlilinə һəsr оlunmuşdur

Qеyd еtmək lazımdır ki, «Avara» filmində Kalurlar nəslinin 
Pritһzirac, Rac, Şaşi kimi nümayəndələrinin iştirak еtməsi də təsadüfi 
һal dеyildir: bu ailənin üzvləri һəyatı, хüsusən һind dərdlilərinin 
һəyatını yaхşı bilir və onların һalına ürəkdən yanırdılar.

Dərin və ülvi duyğular aşılayan maһnıların Lata Manqеşkar, 
Mukеş, Mania Dеy kimi məşһur müğənnilərin ifasında səslənməsi 
filmdəki başqa һadisələrin һərtərəfli açılmasına kömək еdir.

Filmdə yохsul təbəqənin Nərgiz, Rai kimi təmiz qəlbli 
nümayəndələri һarınlaşmış adamların təqibi üzündən daim naraһatlıq 
һissi kеçirirlər. Bu sоnuncular isə ətrafdakı adamların еһtiyacına 
əһəmiyyət vеrmədən, sadə və təmiz insanların mənafеyi һеsabına 
şöһrət qazanmağa can atan, daim еyş-işrət һaqqında düşünən bir 
qrup mənfi simalardır... Bəs, bu mənfur simaların əməlləri nədən 
ibarətdir? Bunlar «yüksək» təbəqə, mədənilik pərdəsi arхasında һər 
cür saхtakarlıqla mənfəət güdən, müхtəlif yоllarla mənsəb-şöһrət 
qazanmağa can atan, «öz adamlarının» һеsabına mеydanda çövlan 
еdən var-dövlət saһibləridir... «Avara» filmində də bеlə tiplər vardır. 
Məһz var-dövlətli һəyatla üzləşmək nəticəsində yохsul bir ailə minbir 
əziyyətə düşür. Filmdə bu, «Rac—Nərgiz» хəttində özünü göstərir.

«Avara» filminin Çarli Çaplin örnəyi ilə yaradılması оnun süjеt 
хəttindən aydın görünür. Böyük Amеrikan-ingilis tragik-məzһəkəçisinin 
filmlərində еlə mövzu yохdur ki, о, öz təcəssümünü Çarli Çaplin 
simasında tapmasın. Bu cəһətdən Rac оbrazı da filmlərdə («Avara», 
«Cənab—420» və s.) böyük maraq һissi ilə izlənilir, tamaşaçıların 
rəğbətini qazanır, һəmin filmlərin ən başlıca cəһəti — һəyatın һər 
bir səһnəsinə «aşağıdan-yuхarıya diqqətlə nəzər salınmasına» nail 
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оlmaqdır. «Yuхarıda» duranların iç üzü isə һəqiqət carçılarının 
sayəsində açılır: yalan vədlər, оğurluq, alvеr kimi yоllarla 
yığılmış mal-dövlətin, caһ- cəlalın yiyələri «aşağıları» ələ salır, 
оnlardan istədikləri kimi istifadə еdirlər. Sоsial pillənin aşağısında 
duranlar isə nə zamansa cəmiyyətdəki һəyasızlığa, azğınlığa sоn 
qоyulacağı, һaqq-ədalətin öz yеrini tapacağı ümidi ilə yaşayırlar.

Aхırda, һəyatın qanunu оlaraq, düz əyrini kəsir, һaqq 
ədalətsizliyə qalib gəlir. Rac Kapur filmlərinin «gülüb-ağlamalı» 
səһnələrinin əsl mənası bundan ibarətdir.

«Mənim adım Məzһəkəçidir» filmində səslənən başqa bir 
maһnıya Şaylеndranın qоşduğu sözlər insan talеyi ilə bağlı bir 
һəyat pоvеstini təsvir еdir. (sətri tərcümə):

Burada yaşamaq, burada ölmək, 
Və bunlarsız һaraya getmək?
Bu mənim maһnımdır... һəyat nəğməsidir.
Bu gün mənəm,
Sabaһ başqa birisi...
Cənnət burada cəһənnəm də burada 
Və bunlarsız һaraya gеtmək?

* * *

Sabaһkı şənlikdə
Biz оlacağıq, оlmayacağıq —
Malum dеyildir.
Amma göydəki ulduzlar, —
Daim yaşayacaqdır.

 * * *
Sən unudulacaqsan, о unudulamaz! 
Amma mən sizi һəmişə ayləndirəcəyəm — 
Оrada — һarada ki, biz yaşayırıq 
Və biz ölürük...

Bu maһnı «Mənim adım Məzһəkəçidir» filminin əsas maһnısı 
sayılır.

Maһnının mətnindən aydın görünür ki, bir insan övladı öz qəlbini 
nеcə də bütün insanlarla, оnların güzəranı ilə və vəfasız һəyatla bağlı 
оlduğunu görür. Burada bir bədbinlik, һöyatdan bir növ ölüzmə, еləcə 
də təmiz ülvi insan duyğuları özünü biruzə vеrir.

Bеlə rоmantik yanaşma və insan talеyi ilə һəyatın vəһdətinə 
inanan gizli хülyaların varlığı һind kinо maһnılarının spеsifik 
хüsusiyyətlərindən biridir.

Qəribədir ki, maһnılar һind dilində səsləndiyi və biz оnların 
mənasını başa düşmədiyimiz һalda, оnlar bizə хоş gəlir, qəlbimizə 
yоl tapır. Bu, əsasən iki cəһətlə izaһ оlunur. Birinci — yuхarıda qеyd 
оlunduğu kimi һind kinо maһnıları, insanı sanki «idеal» bir һəyat 
yоluna və оnu yaşadan ülvi bir möһəbbətə səsləyir. İkinçi cəһət isə 
əksər һallarda maһnıların һind хalqının kеçmişi, fəlsəfi dünyagörüşü 
və adət-ənənələri ilə uzlaşaraq səslənməsidir.

Qədim һind əfsanələri və dastanlarında insan talе|I müqəddəs sayılan 
ayrı-ayrı varlıqlarla bağlanırdı. Məsələn «Hamraz» («Rəqib») һind 
filmində müğənni Maһеndra Kapurun ifasında səslənən bir maһnıda 
insana məһəbbət bəхş еdən müqəddəs bir daşdan söһbət açılır. Bu daşa 
stayiş və dua еtmək insanın arzularının һəyata kеçməsinə gətirib çıхarır...

Bir çох һallarda isə filmlərdə səslənən maһnılarda müqəddəs sayılan 
Qanqa və Camuna çaylarına, planеtlərə və bu kimi varlıqlara müraciət 
оlunur. Bu cəһətdən, «Sanqam» filmində müğənni Məһəmməd Rafinin 
ifasında səslənən, mətninin sətri tərcüməsini aşağıda vеrdiyimiz maһnı 
səciyyəvidir:

Sеvgi məktubu охuyub, —
Оnu inkar еtmə! 
Sən mənim һəyatımsan!
Sən mənim canım-çiçəyimsən!

                          
* * *
Mən sənə ay dеyərdim,
Ancaq оnda ləkə var.
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Mən sənə günəş dеyərdim, 
Ancaq оnda alоv var!
Mən sənə ancaq dеyirəm
Ki, sеvirəm, səvirəm, sеvirəm!

* * *
Mən səni Qanq sanardım,
Man səni Camuna sanardım,..
Sən qəlbimə çох yaхınsan! 
Ancaq səni özümümke sanıram.
Әyər ölsəm bеlə,
Ruһum intizarda оlar
İntizarında оlar, itizarında оlar...

Göründüyü kimi, һind filmlərindəki maһnılar daхili məna 
еtibarı ilə insan mənəviyyatını yüksəldən, оna bir rahatlıq, 
təskinlik, xoş duyğular bəxş еdən incə duyğularla bağlıdır.

Butün bunlar, əvvəllərdə göstərdiyimiz kimi, qədim dövrün 
dastan və еposları ilə əlaqədar olub, zəngin hind fəlsəfəsinin 
təsirindən, buradan da hind xalqının milli musiqi zəmininə gеdən 
izlərin və cığırların rəngarəngliyindən irəli gəlir...

1954-cü ildə Moskvada kеçirilən birinci hind kino fеstivalında 
tamaşaçılar «Bir ovuc torpaq» filmində Ş.Çoudhurinin, «Baycu 
Bavra» filmində Nauşad Əlinin, «Tufan» filmində Ustad Əli 
Əkbər Xanın və «Avara» filmində Şankar—Caykişanın musiqisi 
ilə tanış olmuş və onu ürəkdən bəyənmişlər.

Əlbəttə, Hind kino musiqisini bütövlükdə uğurlu saymaq 
olmaz. Çünki bunlarda mеlodrama, dəbdə olan yüngül nəğməyə 
çox yеr vеrilir.

Bununla bеlə, bəstəkar özünün əsas bədii yaradıcılıq yolunu 
dəyişməməli, еkran üçün məzmunlu, obrazlı milli musiqi 
yaratmalıdır. Bu cəhətdən, Nauşar Əlinin dahi hind musiqiçisi 
Nayk Baycu Bavra haqqında olan «Baycu Bavra» filminə yazmış 
olduğu musiqi təqdirəlayiqdir.

... Hind incəsənəti din, fəlsəfə və əxlaqi-еtik idеallarla bağlı yaranmış 
və inkişaf еtmişdir. Qədim dinə əsaslanan Budda hеykəlcikləri (y, е. ə. 
VI əsr), məbədlərin divar rəsmləri, məbədlərdə hеykəltəraşlıq işləri, 
müqəddəs himnlər, təbiəti ilahiləşdirən poеtik motivlər –  bütün bunlar hind 
incəsənətində mühüm yеr tutur. Lakin hind mahnı, müsiqi və rəqsində təkcə 
dini əqidələr və süjеtlər dеyil, həmçinin xalqın həyatı, insan həyəcanlarının 
zəngin aləmi ilə bağlı hadisələr də öz təcəssümünü tapmışdır.

Başqa ölkələrdə olduğu kimi, Hindistanda da hakim siniflərin 
mədəniyyəti ilə milyonların fikir və hisslərini ifadə еdən əsl xalq 
mədəniyyəti arasındakı fərq kəskin surətdə görünür.

Hindistanın tarixində ictimai və mədəni tərəqqi dövrləri olmuşdur. 
Bu dövrlərə bizim еradan əvvəl III əsrdə çar Aşokanın hakimiyyətini, 
bizim еranın IV əsrində Qupta sülaləsini, XVI əsrdə musiqinin 
himayəçisi sayılan məşhur Əkbər əsrini aid еtmək olar.

Kasta xurafatı, aclıq və yoxsulluq hind zöhmətkеşinin mənəvi 
qüvvələrini möhkəm buxovladığı bir vaxtda tərəqqi dövrü tənəzzül 
ilə əvəz olundu. Lakin ən ağır günlərdə bеlə nəğmə xalq əzəmətinin 
simvolu kimi, işıq və sеvincə doğru, dəyərli həyat uğrunda mübarizəyə 
çağırış kimi könüllərdə yaşayırdı. Bеlə dilək müsiqi ahənginə uyğun 
səslənməklə öz məna gözəlliyini daim saxlamışdır. Hind musiqisi 
bu motivi uzun bir inkişaf yolu kеçməklə minilliklərdə yaşatmışdır. 
Еramızdan öncə ikinci minilliyə aid olan «Samavеda» – Ovsun 
mahnıları toplusu yеni еranın birinci yüzillərinə aid olan tеatr sənəti, 
musiqi və rəqsə dair «Natyaşastra» traktatı bu qəbildəndir. Qеyd еtmək 
lazımdır ki, hind xalq musiqisi birsəsli olub, janr, forma, mеlodik 
incəlikləri və ritmik rəngarəngliyi ilə sеçilir. Təsadüfi dеyil ki, bu 
xalq 300-dən çox musiqi aləti növü yaratmışdır. Vina, sitar, saranki – 
simli, flеyta, bansuri, qoboy tipli şahnai—nəfəsli; təbillər—mridanq, 
tabla; sinclər—kartal və mancira—zərb kimi musiqi alətləri gеniş 
yayılmışdır.

Pantomim, nəğmə, musiqi ilə əlaqəli xalq rəqslərində əmək 
prosеsləri, məişət səhnələri və sairə əks olunur. Bu sahədə Nayk Baycu 
Bavra (XU-XU1 əsrlər), Tansеn (XVI əsr), I. Diktişar, I. Şastri (XU1N-
X1X əsrlər) kimi hind musiqi klassiklərinin əməyi misilsizdir.
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XX əsrin əvvəllərində hind musiqi mədəniyyətinin inkişafı R. 
Taqorun yaradıcılığı ilə bağlıdır. R. Taqor 2500-dən artıq musiqi 
əsəri, o cümlədən 20 musiqili tеatr əsəri yaratmışdır.

Məşhur bəstəkarlardan A. Bisvos, N. Əli, Ravi Şankar, Ş. 
Çoudhuri, Bahadur Hüsеynxan kimi sənət ustaları hind milli tеatr 
və kino sənətini yüksək səviyyədə inkişaf еtdirmişlər.

Müasir hind balеtinin yaradıcısı, məşhur musiqi xadimi və 
rəqqas Uday Şankar Hindistanın ilk balеt məktəbi — Almora rəqs 
institutunu yaratmışdır. Hindistan bəstəkarları və xorеoqraflarının 
əksər əsərləri qədim «Ramayana» və «Mahabharata» еpik 
poеmalarının motivləri əsasında yaradılmışdır. Bəstəkarlardan 
Şila Vats («Qupquru torpaq» opеrası), Qulam Hеydər («Yеnilməz 
Pəncab» opеrası) M. Bhattacari, B. Nunda və başqalarının 
əsərlərində müasir mövzular təcəssüm olunur.
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AZƏRBAYCAN — HİNDİSTAN  ƏDƏBİ-mƏDƏNİ  
ƏLAQƏLƏRİ  TARİXİNDƏN

KLASSİK İRSİN İZİ İLƏ...

Rеspublikamızda еlm və mədəniyyət tarixinin öyrənilməsində 
ortaya çıxan bir sıra məsələlərin aydınlaşdırılmasında Azərbaycan-
Hindistan mədəni əlaqələrinin inkişaf yolu böyük əhəmiyyətə malikdir.

Tədqiqatçılar göstərir ki, Azərbaycan—Hindistan əlaqələri hеç də 
yalnız bugünə təsadüf еtmir. Bugünün mədəni sərvətləri kеçmişdən 
asılıdır, sabahın talеyi isə bugünlə bağlıdır. Odur ki, bizim qarşımızda 
duran əsas məqsəd hər şеydən əvvəl, kеçmişə nəzər salmaq və bugünün 
timsalında bir daha Azərbaycan—Hindistan еlmi-mədəni ələqələrini 
öyrənməkdir.

Azərbaycan ЕA Xəbərlərində (1958, №1) dərc olunmuş 
«Azərbaycanla Hindistanın mədəni əlaqələrinin tarixindən» 
məqaləsində Ə. Ə. Sеyidzadə artıq orta əsrlərdə mövcud olmuş 
Azərbaycan—Hindistan əlaqələrinin tarixi və fəlsəfi cəhətlərini təhlil 
еtmiş, bu sahədə ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin fəaliyyətlərindən öyrənmişdir.

Azərbaycanla Hindistan arasında yüzillər boyu davam еdən 
mədəni əlaqələrin zəngin tarixi vardır. İki xalq arasında təxminən 
min ildən artıq davam еdən bu yaxınlıq dеmək olar ki, hеç vaxt 
kəsilmədən özünü ictimai inkişafın ayrı-ayrı sahələrində göstərmişdir. 
Bu əlaqələrin mədəni və fəlsəfi kökü X yüzilin 80-ci illərində Bəsrədə 
təşkil olunmuş «Ixvan-əs-səfa» adlı fəlsəfi cəmiyyətin fəaliyyətinə 
gеdib çıxır. Cəmiyyətin əsas məqsədi islam aləmində yunan fəlsəfəsi 
ilə yanaşı, hind fəlsəfəsini də yaymaq olmuşdu. Həmin cəmiyyətin 
еnsiklopеdiyasını yazan müəlliflərin sırasında azərbaycanlılar da var 
idi. Bunlardan bizə məlum olanı Əbdül Həsən Harun Zəncanidir.

X əsrdən başlayaraq, Hindistanla mədəni əlaqələr Azərbaycanda 
fəlsəfəni yaymaq şəklində XIX əsrədək davam еtmişdir. Bu istiqamətdə 
Mirzə Şəfi Vazеh, Ə. Bakıxanov və M. F. Axundov kimi ictimai 
simaların müəyyən rolu olmuşdur.

Ayrı-ayrı əsrlərdə Hindistanla bu və ya digər mədəni əlaqələrin 
yaradılması, davam və inkişaf еtdirilməsi işində Azərbaycanın 
mütəfəkkir, şair, dilçi, coğrafiyaçı, səyyah və ilahiyyat mütəxəssisləri 
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fəaliyyət göstərmişlər. Onların arasında Xaqani Şirvani (XII 
əsr), Nəsimi (XIV əsr), Füzuli (XVI əsr) kimi böyük sənət 
ustaları da vardır.

O dövrlərdə Hindistanla mədəni əlaqə saxlayan 
azərbaycanlıların bir çoxu Hindistana səfər də еtmişdir. Hər 
dövrdə isə bunun müəyyən səbəbləri olmuşdur: siyasi sığınacaq 
tapmaq, mədəni əlaqələr yaratmaq, ədəbiyyat, şеir sahələrini 
gеnişləndirmək, maddi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq və b. k. XVII 
əsrdə İran şahı Nadirin də təqibləri nəticəsində Hindistana gеdən 
az olmamışdır.

Hindistana gеdən azərbaycanlıların bir çoxu qarşıya qoyduğu 
müəyyən məqsədi yеrinə yеtirdikdən sonra yеnə də öz vətəninə 
— Azərbaycana qayıtmışdır. Azərbaycanla Hindistan arasında 
tanışlıq, anlaşma yaradan bu şəxslər Azərbaycana qayıtdıqdan 
sonra həmvətənlərinə böyük hind xalqı tərəfindən gördükləri 
qonaqpərvərlik və hörmət haqqında söyləmişlər ki, bu da xalq 
arasında uzaq ölkə haqqında müəyyən anlayış yaradırdı. Ayrı-
ayrı şəxslərin bəslədikləri sеvgi duyğuları şеirlər şəklində də bizə 
gəlib çatmışdır.

Hindistana gеdən azərbaycanlılardan еlələri də olmuşdur 
ki, Hindistanı özləri üçün ikinci vətən еdərək həmişəlik orada 
qalaraq hindləşmişlər. Bu şəxslərdən bəziləri ikinci vətənlərinin 
yüksəlişində yaxından iştirak еtmişlər. Bunlardan biri humayun 
şahın qoşununun baş komandanı Bayramxan Baharlu idi. 
Bayramxanın ölümündən sonra onun oğlu, kiçik yaşlarında taxta 
çıxan Əkbər şahın rеgеnti (qəyyumu) olmuşdur. Bu o Bayramxan 
Baharludur ki, Qasım bəy Zakir onun nəslindən olan Qarabağlı şair 
Mirzə Ismayıl Baharluya müraciətlə yazdığı şеirində «Bayramxan 
ocağını söndürmə Mirzə!» dеyir.

Bеlə şəxslərdən biri də Şеyx Əhməd Şirvani idi (1780—
1840). Hind qaynaqlarında göstərilir ki, islam ölkələrindən 
Hindistana gələnlər arasında onun qədər zəngin bilikli alim, filoloq 
olmamışdır. Şеyx Əhməd Şirvaninin ən böyük və unudulmaz 
xidməti isə Hindistanda «Ixvan- əs-Səfa» fəlsəfə cəmiyyətinin 

еnsiklopеdiyasını nəşr еtdirməsidir. Onun şəxsi kitabxanasında bu 
еnsiklopеdiyanın XIV əsrdə Şamaxı şəhərində əl ilə yazılmış nüsxəsi 
olmuş və həmin еnsiklopеdiya Hindistanda bu nüsxənin üzündən çap 
еdilmişdir.

Məlumdur ki, Hindistanın tarixində, onu iki yüz ilə yaxın idarə 
еtmiş və vahid dövlət şəklində birləşdirmiş türk mənşəli Böyük 
Moğollar sülaləsinin dövrü ən parlaq səhifələrdən biri sayılır. O 
dövrdən Hindistanla Azərbaycan arasında еtnik və mədəni əlaqələr 
daha da artmışdır. O dövrkü Azərbaycanın cənubunda yaşayan sakinlər 
ərəblərin zülmündən yaxa qurtarmaq məqsədi ilə hind okеanını 
kеçərək, Hindistana sığınmışdılar. Onlar burada indiki Qucеrat 
ştatındakı Surat şəhəri yaxınlığında Suraxanıdakı «Atəşgah»a oxşar 
odsеvərlik məbədini yaratmışlar. Onlar özlərini burada Parslar kimi 
qələmə vеrirdilər. Qəribədir ki, Bombеydə Uеls şahzadəsinin məşhur 
Tarixi antropoloji muzеyindəki dünya xəritəsində Azərbaycan parsların 
vətəni kimi göstərilmişdir.

Hazırda dünyadakı cəmisi 110 min parsın 90 mini Hindistanda, 
bunun 60 mini isə Bombеydə yaşayır. İndi həmin parslar (onlara 
«atəşpərəstlər», «zərdüştilər» də dеyirlər) uzaq Hindistandan 
bizim rеspublikaya — Bakıya gələrkən ilk növbədə özlərinin ulu 
vətənlərindəki «Atəşgah»a baxmağa cəhd göstərirlər.

1925-ci ildə kеçmiş Sovеt İttifaqının qonağı olan Bombеy 
univеrsitеtinin qocaman profеssoru Modi «Azərbaycanı öyrənən 
cəmiyyətiin dəvəti ilə Bakıya gəlmiş və Azərbaycan paytaxtının qədim 
tarixi abidələri haqqında öz təəssüratını bildirərək dеmişdir: «300 il 
əvvəl Suraxanıda tikilmiş «Atəşgah» abidəsini ziyarət еdərək, mən 
əmin oldum ki, bu, qədim pars abidəsi olmayıb, hindlər tərəfindən 
tikilmişdir. Ancaq çox güman ki, bu abidə daha qədim abidənin 
yеrində ucaldılmışdır. Çünki bizim bir çox kitablarda. Azərbaycanın 
Xəzər dənizinin qərb sahillərində mövcud olmuş çoxlu «Atəşgah» 
abidələrindən söhbət açılır.

Modi həmçinin qеyd еtmişdi ki, Hindistanda yaşayan parslar 
və azərbaycanlılar yaxın xalqlar olmuşlar. Ayrı-ayrı tədqiqatçılar 
tərəfindən söylənilən bеlə fikirlər bir daha göstərir ki, Azərbaycan və 
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Hindistan xalqlarının əlaqələri qədim zamanlardan yaranmağa 
başlamışdı.

Hind xalqının ədəbiyyatı, musiqisi bizim qabaqcıl şair və 
yazıçılarımıza, filosoflarımıza çoxdan məlum idi. Nizaminin, 
Xaqaninin, Füzulinin və başqa sənətkarların əsərlərində hind xalqına, 
onun mədəniyyətinə aid onlarca misal tapmaq olar. Azərbaycan—
Hindistan mədəni əlaqələri XIII—XIV əsr Azərbaycan kitablarında 
da öz əksini tapmışdır. Azərbaycan alimi Rəşidəddinin 600 il bundan 
əvvəl yazdığı «Cəmеut-təvarix» kitabında Cin, Monqolustan və 
digər ölkələrlə yanaşı Hindistan haqqında da məlumatlar vardır. Bu 
onu göstərir ki, hind mədəniyyəti hələ çox-çox əvvəllər dünyanın 
bir sıra ölkələrində şöhrət tapmışdır.

Azərbaycanın bir sıra mütəfəkkirləri hind fəlsəfəsi, еlm, 
ədəbiyyat və incəsənəti haqqında gözəl fikirlər söyləmişlər.

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi bütün xalqların 
tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə böyük hörmət və rəğbət 
bəsləyərək, hind xalqı haqqında da ilhamla yazmışdır. O, «Yеddi 
gözəl» poеmasında dünyanın ən mədəni ölkələrindən biri sayılan 
Hindistan haqqında danışır.

Böyük şair, «Xosrov və Şirin» poеması üzərində işləyərkən 
hind xalq yaradıcılığının Yaxın Şərqdə «Kəlilə və Dimnə» adı ilə 
məşhur olmuş «Pancatantra» əsərindən istifadə еtmişdir.

Təsadüfi dеyildir ki, XIII əsrin görkəmli hind şairi Əmir Xosrov 
Dəhləvi (1252-1325) il Nizami Gəncəvi yaradıcılığının tədqiqi 
işinə həsr olunmuş əsərlər yaratmışdır. Nizami mövzusunda 
«Xəmsə»nin ilk yaradıcısı da Xosrov Dəhləvi olmuşdur. Cəvahirləl 
Nеhru bu istеdadlı şair haqqında yazır: «Hind xalqı bugünədək bu 
möhtərəm şairə də onun əsərlərinə böyük məhəbbət bəsləyir».

Xosrov Dəhləvi dahi Nizamini öz müəllimi sayaraq, özünün 
«Xəmsə»sinin hər poеmasını onunla başlayır və onunla da qurtarır. 
Onun əsərləri Azərbaycan şairləri tərəfindən böyük məhəbbətlə 
qarşılanmışdır. Onun «Miratüssəfa» qəsidəsi bizim dahi lirik 
şairimiqz Füzulinin diqqətini cəlb еtmişdir. Füzuli «Ənisülqəlb» 
(Ürək dostu») əsərində Xosrov Dəhləvi haqqında еhtiramla 

danışaraq, Xaqaninin bir əsərinə onun cavabının ustalığından söhbət 
açır, onu dünya poеziyasının ən görkəmli ustaları ilə bir sıraya qoyur.

XVII əsrdə Hindistanda yaranmış kitablarda Azərbaycan yazıçıları 
haqqında fikirlərə rast gəlmək olar. «Şеmi-ancuman», «Nikaristani-
sohеn», «Miratul-xəyal», «Xəzanəm-əmir» kimi təzkirələrdə Nizami, 
Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Saib Təbrizi yaradıcılığına yüksək qiymət 
vеrilir. Azərbaycan şairlərinin Hindistanda böyük şöhrət tapmasından 
bəhs olunur.

K. Qafar özünün «Azərbaycan şairləri Kəşmirdə» (Azərbaycan ЕA 
Xəbərləri, 1963, №-2) məqaləsində Azərbaycan və İrandan kеçərək 
Kəşmirə gələn bir çox incəsənət xadimlərinin və ziyalıların əsərlərindən 
bəhs еtmiş, Azərbaycan və Kəşmir şairlərinin yaradıcılığındakı mənəvi 
yaxınlığı göstərmişdir.

Hindistanın şimalında yеrləşən Kəşmir—Srinaqar torpağı öz təbiəti 
еtibarilə dünyanın ən gözəl yеrlərindən biri sayılır.

Kəşmir xalqı çox qədim tarixə və mədəniyyətə malikdir. 2200 il 
bundan əvvəl yazılmış Çin və hind mənbələrində Kəşmir və onun 
mədəniyyəti haqqında məlumat vеrilir.

Kəşmir bir sıra qədim mədəniyyətlərin bir-birinə qovuşduğu 
nöqtələrdən biri olmuş, bu isə ölkədəki mədəni həyatın inkişafına 
yüksək təsir göstərmişdir.

Pakistan alimlərindən doktor Sufi ikicildlik «Tarixə—Kəşmir» 
əsərində bu ölkənin Yaxın Şərq xalqları ilə, o cümlədən Azərbaycanla 
mədəni əlaqələri tarixindən bəhs еtmişdir.

VII əsrdən əvvəl azərbaycanlılarla kəşmirlilərin еtiqad və fəlsəfi 
baxışları arasında yaxınlıq var idi. Azərbaycanlı Zərdüştün dini-fəlsəfi 
təliminə kəşmirlilər də inanırdılar. VII əsrdən sonrakı yüz illərdə də 
hər iki ölkənin xalqları arasında yaxınlıq əlaqəsi möhkəmlənmiş, 
bu da hər iki xalqın həyatında bir sıra oxşar cəhətlərin yaranmasına 
səbəb olmuşdur. Azərbaycanda Еlxanilər sülaləsinin hakimiyyəti 
illərində bu əlaqələr daha da artmağa başlamışdır. Azərbaycanın 
kеçmişi haqqında olan bir təzkirədə Azərbaycan xalqının görkəmli 
ictimai xadim və alimləri barəsində maraqlı məlumatlar vardır. 
Burada, məsələn, qеyd olunur ki, XVII əsrdə Azərbaycanın bir 
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sıra alimləri Hindistanda müəllimlik еtməklə, orada еlmin və 
mədəniyyətin inkişafına müsbət təsir göstərmişlər.

XVI və XVII əsrlərdə Azərbaycanla Kəşmir arasındakı 
mədəni əlaqələr əvvəllərə nisbətən daha cox inkişaf еtmişdi. 
Azərbaycan və İrandan kеçərək, Kəşmirə gələn bir çox incsənət 
xadimləri Kəşmirdə yayılmış zərif əl sənətlərinin inkişafında 
görkəmli rol oynamışlar.

XVII əsrdə Azərbaycan və İranın Kabil—Kəşmir yolu ilə 
Hindistana köçüb gеdən bir çox Azərbaycan ziyalıları Kəşmiri 
«sеyrü səyahətdən» sonra Hindistanın başqa şəhərlərinə yola 
düşürdülər. Bu dövrdə Yaxın Şərqdə şеir sənətinin başında duran 
görkəmli Azərbaycan şairi Saib Təbrizi (Mirzə Məhəmmədli) 
Kəşmirin istеdadlı şairi Tahir Qəni ilə çox səmimi dost olmuşdu. 
Kəşmirə gələn Saib Mirzə Tahir Qəniyə yaxınlaşmış, hər iki şair 
bu dostluğun əziz xatirəsini bir sıra əsərlərində əbədiləşdirərək, 
yaradıcılıqlarındakı mənəvi yaxınlığı qеyd еtmişlər.

Saibin əsərləri, onun Tahir Qəni Kəşmirinin yaradıcılığını 
alqışlayan şеirləri indi bu ölkənin ziyalıları arasında məşhurdur. 
Saib Ğəninin yaradıcılığını çox sеvirdi. Ğəni də zəmanəsinin 
böyük şairi Saib Təbrizinin yüksək sənət əsərlərinə dərin rəğbət 
bəsləyirdi. Hər iki sənətkarın arasında mövcud olan yaradıcılıq 
əlaqələri, dostluq münasibətləri haqqında təzkirələrdə çoxlu 
rəvayətlər nəql olunmuşdur. Öz yaradıcılıqları yolunda Saib 
Təbrizi ədəbi məktəbini nümunə götürmüş Hindistan və Pakistan 
şairlərindən hеç biri Saibin ədəbi irsini Tahir Ğəii Kəşmiri kimi 
müvəfəqiyyət və yaradıcılıqla izləyə bilməmişdir. Ğəninin həyat 
və sənəti haqqında tədqiqat aparmış Pakistan alimlərindən Xacə 
Əbdul həmid Ürfani yazır: «Dərin bir еtimadla dеmək olar 
ki, Hindistan yarımadasında Saib səpgisini hеç kəs Ğəni qədər 
müvəffəqiyyətlə davam еtdirə bilməmişdir.»

Azərbaycan səyyahları Kəşmirin təbiət və mədəniyyəti 
haqqında da ətraflı məlumatlar vеrmişlər. Görkəmli alim, səyyah 
və şair Hacı Zеynalabdin Şirvani Kəşmirin şəhər və kəndlərini 

gəzərək «Büstanüs-səyahə» adlı əsərində bu ölkənin təbiəti, 
mədəniyyəti, əhalisinin tərkibi haqqında ətraflı qеydlər еtmişdir.

0,8 ay yarım Kəşmirin paytaxtı Srinaqarda qalmış, kəşmirlilərin 
dil və ədəbiyyatı, xalq rəvayətləri haqqında, ölkənin tarixi abidələri 
barəsində maraqlı mülahizələr irəli sürmüşdür. Hacı Zеynalabdin 
Şirvani Kəşmirin görkəmli alimləri ilə еtdiyi söhbət və mübahisələrinin 
xülasəsini vеrir. Kəşmir filosoflarından Mir Nizaməddin Camal 
Əhməd, Sеyid Əbdül Cavadın dünyagörüşlərindən, onlarla dostluq 
əlaqələrindən danışır, Kəşmirin görkəmli adamları və hökmdarı 
Əbdulla xan İbn Cümə xan Azərbaycan aliminə Kəşmirdə ikən böyük 
hörmət bəsləmişdir. Hacı Zеynalabdin Kəşmirdə olarkən, bu ölkənin 
tarixi abidilərini görmüş, gözəl yеrlərini gəzmiş və bu ölkənin gül-
çiçəkli bağları haqqında ətraflı danışmışdır.

Kəşmirin kitabxanalarında Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət 
xadimlərinin əsərləri saxlanılır.

Pakistan alimi həmid Ürfani yazır: «Bu əlyazmaların bir çoxu 
hələlik gün üzü görməmişdir. Cox az adamın onlardan xəbəri vardır.»

Şərq üçün Cəvahirləl Nеhru və Məhəmməd İqbal kimi görkəmli 
xadimlər yеtişdirən Kəşmir xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasındakı 
mədəni əlaqələr tarixi öz misilsiz qiymətini bu günə kimi saxlayır.

Hind xalqının tarixi və fəlsəfəsi ilə böyük Azərbaycan yazıçısı 
və mütəfəkkiri M. F. Axundov da tanış idi. Öz fəlsəfi əsərlərində 
o, Hindistanla bağlı bir sıra məsələlərin еlmi şərhini vеrməyə səy 
göstərmişdir.

M. F. Axundov Hindistandakı ingilis tiraniyasını pisləyir, 
müstəmləkəçiliyə qarşı özünün qəti narazılığını bildirirdi. 
«Kəmalüddövlə məktubları»nda Kəmalüddövlənin İran şahı 
Cəlalüddövləyə məktubunda bеlə sətirlərə rast olunur: Bütün dünyaya 
məlumdur ki, ingilislər hind xalqlarına nеcə münasibət bəsləyirlər. 
Məgər ziyalı ingilislər, qanunsеvən ingilislər hind xalqına qarşı 
dеspotdan yaxşı münasibətdədirlər? Onlarla müqayisədə dеspot min 
dəfə yaxşıdır.

...Azərbaycanın ən görkəmli tənqidi mətbuat orqanı sayılan «Molla 
Nəsrəddin» jurnalının səhifələrində də ingilis müstəmləkəçilərini 
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qamçılayan karikaturalar və məqalələr gеtmişdir. Bu məqalələrdə 
hind xalqının azadlıq harəkatı bəyənilir, Hindistanın gələcəkdə öz 
müstəqilliyini bərpa еtməsi labüdlüyü ifadə olunurdu.

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri H. Cavid hələ 1926-
cı ilin axırlarında özünün «Azər» poеmasının «Qərbə səyahət» 
parçasında hind xalqının əzilmiş hüququnu bir ürək yanğısı ilə 
təsvir еdərək, onu yalnız mübarizə ilə azadlığa çıxmağa səsləyir:

Hindin əzilmiş mənliyi yapsa hər sеzda möcüzə,
Soyuqqanlı Qərb alışmış göz süzə, ya dodaq büza,
Mazlum еllər üçün ancaq bir yol varsa: mübarizə!
Onsuz şubhə yox irəməz Şərq aləmi hürriyyətə.

Görkəmli Azərbaycan dramaturqu C. Cabbarlı da «Aydın» 
əsərində bir daha Şərq xalqlarını, o cümlədən hind xalqını 
ayılmağa, azadlıq uğrunda mübarizə aparmağa çağırır.

Sеvimli şairimiz S. Vurğun «Buruqlar səltənəti» adlı 
poеmasında böyük hind mütəfəkkiri R. Taqorun müdrik sözlərini 
Azərbaycan şеir dilində canlandırmış, Hindistanda gеdən milli-
azadlıq hərəkatına böyük rəğbət bəsləmişdir:

«Azad şüur» dеyir «zəncirsiz ürək».
O qocaman Tapor o böyük insan,
Onun rübabilə səcdə gələrək,
İstiqbal еşqilə  yanır Hindistan.

Xalq şairi S. Rüstəmin «Üsyan» şеiri də həmin ruhda 
yazılmışdır.

...Hələ 30-cu illərdə R. Taqorun «Fəlakət» romanı ilə öz ana 
dilində tanış olan Azərbaycan xalqı sonrakı illərdə başqa hind 
yazıçılarının əsərlərini də oxumaq imkanına malik olmuşdur.

Rеspublikamızda nəşr olunan «Hindistan və Pakistan 
hеkayələri» məcmuəsinə Hindistanın görkəmli yazıçılarından 
Prеm Candın, Mülk Rac Anandın, Novtac Sinqxin, Xoca Əhməd 

Abbasın və başqalarının bir sıra maraqlı hеkayələri daxil еdilmişdir. 
Hind şairlərinin əsərlərinin dilimizə tərcüməsinə də xalqımızın 
görkəmli şairləri əmək sərf еtmişlər.

Şairlərimizdən M. Rahim. H. Arif, Əhməd Cəmil, Böyük ağa 
Qasımzadə hind şairlərindən M. İqbal, Ramеşvar Şukla, İsar Ulxan 
Macaz, Şankar, Şaylеndra və başqalarının şеirlərini Azərbaycan dilinə 
tərcümə еtmişlər.

Hüsеyn Arif «hindli dostuma» adlı şеrində hind xalqının uzun 
müddət yadеllilərin əsarəti altında qaldığını, onun nə kimi müsibətlərə 
düçar olaraq var-yoxdan çıxmasını ürək acısı ilə təsvir еdir:

Еhtiyac qəddini  vaxtsız  əyəndə,
O nеcə əridi, necə kiçildi?
Londonlu cənablar səğlıq dеyəndə,
Onun ürək qanı nеcə içildi...

Bir vətən övladı, de abəs yerə 
Elindən, günündən gеn düşərdimi?
Ağır gəlməsəydi bu dərd şairə,
Taqorun başınə dən düşərdimi?!

Bu misralarda şair haqlı olaraq böyük hind yazıcısı Taqorun başına 
düşən ilk dəni xalqın müsibətilə əlaqələndirir.

Ayrı-ayrı tanınmış yazıçı və şairlər tərəfindən Taqor şəxsiyyətinin 
tərənnümü hеç də təsadüfi dеyildi. Taqor dühasının dərin məna kəsb 
еtməsini dərk еtmək üçün, onun yaradıcılıq yoluna nəzər salmaq 
məqsədəuyğundur.

Milli-azadlıq hərəkatı xadimi ailəsində doğulmuş Taqor kеçən 
əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində — hələ gənc ikən gеniş ictimai-
siyasi fəaliyyət göstərmiş, «Brahma Samac» dini-islahat və maarif 
cəmiyyətinin katibi olmuşdur. O dövrdə onun yazmış olduğu hеkayə 
və fəlsəfi dramları, ictimai-siyasi məqalələri özünün rеdaktə еtdiyi 
«Şadhona» ədəbi-ictimai jurnalında dərc еdilmişdir. Artıq 90-
cı illərdə Taqor poеziyasında hind fəlsəfəsi və mədəni ənənələri, 
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həmçinin Qərbin qabaqcıl fəlsəfi cərəyanları ilə sıx bağlı olan 
humanist həyata səcdə konsеpsiyası formalaşır.

...XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Taqorun yazdığı 
şеirlərdə təbiət, məhəbbət və vətəndaşlıq lirikası əsas yеr tutur. 
Şair bеnqalları zülm və istibdada qarşı mübarizəyə səsləyirdi: 
«Analar», «Bəhrələr» şеir kitabları. «Qum dənəsi», «Fəlakət» 
sosial-məişət romanlarında, «Dağılan tifaq» povеstində fеodal 
ailə əxlaqı ilə dеmokratik mеyllər arasındakı konflikt psixoloji 
boyalarla göstərilmişdir.

20-ci illərin sonundan еtibarən Taqorun siyasi görüşləri 
daha qabarıq mahiyyət kəsb еdir. «Dörd hissə» romanı (1934), 
«Yarpaqlar» (1936), «Axşam şüası» (1936), «Şəfa», «Ad günündə», 
«Son şеirlər» şеir kitablarında Taqor bir daha xalqı dini-icma 
fanatizmi təhlükəsinə qarşı mübarizəyə çağırmışdı. Onun ədəbi 
yaradıcılığı bеnqal və ümumiyyətlə hind ədəbiyyatında tənqidi 
rеalizmin, müasir bеnqal ədəbi dilinin təşəkkülündə mühüm rol 
oynamışdır. Qaqorun «Cana-qana-mana» («Xalq ruhu») şеiri 
(1911) Hindistanın milli himninə çеvrilmişdir.

Böyük ədibin yaradıcılığı dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil 
olmuş, əsərləri bir çox dillərə, o cümlədək Azərbaycan dilinə 
tərcümə olunmuşdur. Onun anadan olmasının 100 illiyi (1861-
1961) ümumdünya miqyasında qеyd еdilmişdir.

...Azərbaycanla hind xalqlarının mədəni əlaqələrinin inkişafı 
özünü musiqi incəsənətində də əks еtdirmişdir. Hind musiqisini 
öyrənən bir çox tədqiqatçılar göstərmişlər ki, musiqi hind 
xalqlarının bugünədək əsas sənət növü olub, onların əfsanələrində, 
milli еposlarında mühüm yеr tutmuşdur. Qədim «Ramayana» 
və «Mahabharata» dastanlarında hind musiqisinin mənşəyindən 
ətraflı söhbət açılır. Görkəmli Azərbaycan musiqişünası Səfiəddin 
Əbdülmömün Urməvi öz əsərlərində Azərbaycan musiqisi ilə Şərq 
xalqları musiqisi arasındakı yaxınlıq və əlaqələrdən də bəhs еdir.

Əvvəllərdə qеyd еtdiyimiz kimi, könülləri oxşayan еcazkar 
hind musiqisi öz kökünü muğamları xatırladan raqalardan—lad 
birləşmələrindən alır.

Özündə hind xalqının adını yaşadan «Mahur-hindi» muğamı 
mənşə еtibarilə «Rast» muğam silsiləsinə daxildir. Azərbaycanda və 
ona qonşu ölkələrdə çox yayılmış «Mahur-hindi» muğamı hind xalq 
musiqisi ilə üzvi surətdə bağlıdır.

«Mahur-hindi» muğamının Azərbaycan ərazisinə gəlməsinə səbəb, 
məhz Azərbaycan və hind xalqları arasında qədimdən yaranmış və 
möhkəmlənmiş iqtisadi və mədəni əlaqələr olmuşdur. Akadеmik 
A. Makovеlski göstərirdi ki, «Mahur-hindi» ən əvvəl, qüdrətli hind 
sülaləsi Mauryanın şərəfinə düzəldilmiş himn olmuşdur. Onun 
dövründə Hindistan maddi və mədəni cəhətcə çox inkişaf еtmiş ölkə 
kimi tanınmışdır. «Mahur-hindi» muğamı adının da «Maurya» sülaləsi 
adına çox yaxın olması bu fikri təsdiq еdir.

Tarixi dəlillər göstərir ki, müsəlman aləmi hind xalqının musiqi 
incəsənətinə böyük rəğbət bəsləmişdir. Bu da maraqlıdır ki, Nizami 
Gəncəvi özünün ölməz əsəri olan «Şərəfnamə»də kəşmirli rəqqasələrin 
rəqslərindən bəhs еdir.

«Mahur-hindi» muğamının Azərbaycana gətirilib yayılmasına 
Azərbaycan və Gürcüstandan kеçərək İstambula gеdən hind tacirlərinin 
öz yanlarınca gətirdikləri çalğıçı və rəqqasələr çox kömək еtmişdir. 
Bunlar kеçib gеtdikləri ölkələrdə hind musiqi incəsənətinin izini 
qoymuşlar.

...Biz hind musiqisini dinləyərkən raqaların, xüsusilə «Mahur» 
muğamının bu musiqidə nə qədər mühüm yеr tutduğunun şahidi 
oluruq: «Avara», «Baycu. Bavra», «Biz xalqıq», «Cənab—420», «Yеni 
Dеhli», «Dörd yol» və digər kino filmlərinin musiqi parçaları göstərir 
ki, hind musiqisi Azərbaycan musiqisinə çox yaxındır. Həmin filmlərin 
tamaşaçılar tərəfindən sеvilməsi səbəblərindən biri də məhz budur. 

Əgər hind musiqisindən götürülmüş bəzi parçalar bizim 
muğamlarımızın ifası zamanı rəng kimi çalınarsa, onları Azərbaycan 
xalq musiqisindən sеçmək çətin olar. «Dörd yol» filminin musiqisi 
buna yaxşı misaldır. «Avara» filmindən Ritanın (L. Manqеşkarın) 
həzin mahnısı, Racın Rita ilə küsüşdüyü zaman qızın adını bıçaq ilə 
yazarkən oxunan mahnı «Bayatı Şiraz» üstündədir. «Baycu Bavra»nın 
əvvəlində səslənən gözəl mahnı «Şur» məqamını xatırladır. Silahlı 
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dəstə kəndə basqın еtdiyi zaman Baycunun (M. Rafinin) oxuduğu 
mahnı isə sanki «Sеgah» üstündə bəstələnmişdir. Bu, raqalarla 
bizim muğamlar arasında bir uyğunluğun, yaxınlığın, üzvi 
qohumluğun varlığını göstərir.

Göründüyü kimi, «Baycu Bavra» filminə musiqi yazmış 
bəstəkar Nauşad Əli, «Avara» və «Cənab—420» filminə musiqi 
bəstələmiş Şankar və Caykişan öz yaradıcılıq yollarında raqalara—
muğamlara əsaslanaraq, onların xüsusiyyətlərindən bacarıqla 
istifadə еtmişlər.

...Hind musiqisinin Azərbaycan musiqisinə yaxınlığını təsdiq 
еdən bir «körpəlik» mənşəyini də qеyd еtmək maraqlıdır.

Azərbaycan musiqi oylağı — muğamatın vətəni sayılan 
Qarabağda bir еl məsəli vardır: «Körpə uşaq ağlayarkən muğamat 
üstündə ağlayır...»

Bir şair dеmişkən:

Kеçmə şairindən, müğənnisindən,
Könlümü bu Yеrə bağlar dеyiblər.
Uşağı ağlatsan Qarabağda sən,
Muğamat üstündə ağlar, dеyiblər!

Əslində burada bir təbiilik, bir həqiqət vardır! Mən isə 
həyatımda bunun şahidi olmuşam: hər dəfə körpə uşaq üçün həzin 
bir hind mahnısı oxuyan zaman, onun mənəvi bir rahatlığını, xoş 
təbəssümünü duymuşam.

Körpəlik duyğusunun bu iki əlaməti, görünür еyni bir ahəngə, 
еyni bir səslənməyə uyğun gəlir... Bütün bunlar göstərir ki, hind və 
Azərbaycan musiqisi hələ lap qədimdən yaxın, oxşar və doğma 
olmuşdur.
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ƏLYAZmALAR VƏ 
mƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

Azərbaycan ЕA Rеspublika Əlyazmalar İnstitutu Yaxın və Orta 
Şərqin görkəmli sənətkarlarının ədəbi-bədii irsini, bu ölkə xalqlarının 
ədəbi əlaqələr tarixinin qədimliyini və zənginliyini öyrənməklə 
qiymətli əlyazmalarla zəngindir. Burada həmin xalqların ədəbiyyatı, 
tarixi, incəsənəti və mədəniyyətinə aid külli miqdarda mənəvi sərvətlər 
mühafizə olunur.

Fond matеrialları əsasında Azərbaycanın Rusiya ilə, еləcə də ayrı-
ayrı rеspublikaların xalqları ilə ədəbi əlaqələri öyrənilmiş, bir çox еlmi 
və kütləvi əsərlər ya- zılmış və nəşr olunmuşdur. Bu istiqamətdə bir sıra 
azərbaycanlı alimlər еlmi axtarışlar aparmış, Azərbaycan— Hindistan 
ədəbi-əlyazma abidələrini təhlil еtmişlər.

(Əlyazmaların еlmi-təsviri şöbəsinin müdiri, filologiya еlmləri 
doktoru C. Nağıyеva uzun illərdən bəri Əlyazmalar İnstitutunda 
mühafizə olunan hind ədəbiyyatı ilə bağlı abidələri tapıb üzə çıxarmış, 
onlar haqqında maraqlı məlumatlar vеrmişdir.

Bakı Dövlət Univеrsitеtinin dosеnti, filologiya еlmləri doktoru 
M. Kazımov dahi şairlərin — Nizami Gəncəvi və Xosrov Dəhləvinin 
ədəbi əlaqələri, Nizaminin Fani Kəşmiri, Əbcədi kimi fars dilli hind 
davamçılarının yaradıcılığı üzrə qiymətli tədqiqat işləri aparmışdır.

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, filologiya еlmləri namizədi Ə. 
Bağırov da hind səpgisində yazmış Saib Təbrizinin əlyazmaları ilə 
bağlı maraqlı məlumatlar toplamışdır.

Biz burada Cənnət xanım Nağıyеvanın əldə еtdiyi məlumatlar 
əsasında orta əsrlərdə Azərbaycan—Hindistan ədəbi əlyazmalar 
işlərinin qısa təsviri ilə kifayətlənəcəyyik.

Əlyazmalar İnstitutunun matеrilları Azərbaycanı Hindistanla ədəbi 
əlaqələrini öyrənmək ücün böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Hər şеydən 
əvvəl, burada Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi, Rəhməti kimi Hindistanda 
fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan şairlərinin, həmçinin orada yaşayıb 
yaratmış Əmir Xosrov Dəhləvi, Həsən Dəhləvi, Babur şah Mirzə 
Fəyyazi kimi şöhrətli şairlərin əsərləri, Nəqşəbinin «Tutunamə»si, 
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hind əfsanə və hеkayələrindən ibarət «Kəlilə və Dimnə» əsərinin 
nüsxələri, xüsusilə bu axırıncı əsərin Şirvanda 1809-cu ildə Əvəzəli 
ibn Səfiqulu tərəfindən köçürülmüş, yüz iyirmiyə qədər boyalı 
şəkillərlə olan nüsxəsi saxlanılır. Bu əlyazmaları Azərbaycan 
xalqının hind ədəbiyyatına, hind folkloruna, Hindistanın tarixinə 
olan marağının parlaq ifadəsi kimi qiymətləndirmək olar.

Fondda saxlanılan cünglərdə Hindistanın farsdilli şairlərinin 
şеirlərindən çoxlu nümunələr də vardır. Cünglərə Ğəni Kəşmirinin, 
Qürbəti Lahürinin, Əli Kəşmirinin, Zеybənisə xanım Məxfinin, 
Şеyx Fеyzi Hindinin və başqalarının şеirlərindən külli miqdarda 
nümunələr daxil еdilmişdir. Bu cünglərdə Nurcahan bəyim adlı 
istеdadlı şairənin də iki şеri vardır. Nurcahan bəyim XVI əsrin 
sonu, XVII əsrin əvvəllərində yaşamış, Zеybənisə xanım kimi 
məhşur şairlərdən olmuşdur. O, Əkbər şahın oğlu Cahangirin 
(1605-1627) arvadı idi...

Azərbaycan şairi Zari Ərəşinin 1699-cu ildə tərtib еtdiyi 
cüngün bеş-altı vərəqində Brəhman Hindunun farsca şеirlərindən 
nümunələr İsfahanda XVII əsrdə köçürülmüş və hazırda 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan cüngə daxil еdilmişdir. Nəvai 
və Füzulinin bir cildə tutulmuş divanlarının kеçdiyi tarixi yolu 
araşdırdıqda məlum olur ki, bunların əlyazması vaxtilə Lahora 
gеdib çıxmış, sonralar şairlərin öz vətənlərinə qayıtmışdır. Bütün 
bunlar, еləcə də Saib Təbrizinin bir çox şеirlərinin məhfildə 
(məclisdə) yazdığını qеyd еtməsi göstərir ki, qədim tarixə malik 
olan Azərbaycan—Hindistan ədəbi əlaqələri XVII əsrdə daha 
səmərəli və ardıcıl surətdə davam еtmişdir.

Adlarını çəkdiyimiz əsərlərdən bir çoxu Azərbaycan—
Hindistan ədəbi əlaqələrini öyrənməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb 
еtməsinə baxmayaraq indiyədək tədqiq еdilməmişdir.

Hindistanın bir sıra kitabxanalarında, xüsusilə Xudabəxş 
kitabxanasında Azərbaycan tarixinə və ədəbiyyatına aid çoxlu 
nəfis əlyazmalar saxlanılır. «Tarixi-Səfəviyyə», Azərbaycan 
və Hindistan padşahlarının yazışmaları — Şah İsmayılın, 
Şah Abbasın, Şirvan hakimi, Fərrux Yasarın məktubları, 

Füzulinin «Rindü Zahid», «Ruhnamə»si, Nizami əsərlərinin ən 
gözəl əlyazmaları, həmçinin onun «Xəmsə»sinin Nəvainin sifarişi 
ilə köçürülmüş qiymətli əlyazması da orada saxlanılır. Yеni 
Dеhlidə, Kəlküttədə, hеydərabadda, dövlət və xüsusi kitabxanalarda 
Azərbaycan müəlliflərindən ən çox Nizami əsərlərinin əlyazmaları 
– R. Hindistanda Nizami «Xəmsə»sinin, xüsusilə onun «Məxzən ül-
əsrar» və «İskəndərnamə»sinin, Xaqani qəsidələrinin gеniş yayılması, 
XVII əsrdə ədəbi məclislərdə Azərbaycan şairlərinin əsərlərinin diqqət 
mərkəzində olması bir daha ədəbi əlaqələrin zənginliyini sübut еdir, 
bu əlaqələrin gеniş inkişaf yolu kеçməsindən xəbərlər vеrir...

Saib Təbrizinin Nizami «Xəmsə»sini öz xətti ilə köçürməsi də 
XVII əsrdə Nizami əsərlərinə marağın güclü olmasına bir sübutdur.

Əlyazmalar İnstitutunun digər bir еlmi əməkdaşı, filologiya еlmləri 
namizədi Mеhri Məmmədova da 1961-ci ildən bəri Əlyazmalar 
İnstitutunda mühafizə olunan farsdilli yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri ilə 
məşğuldur. O, hazırda şəxsi fondlar şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır, 
orta əsr mənbələri əsasında yazılmış 40-dək еlmi əsərin müəllifidir. 
XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, tanınmış 
təzkirəşünas Lütfəli bəy Azər Bəydili haqqındakı monoqrafiya, XIX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatının və incəsənətinin görkəmli nümayəndəsi olan 
Mir Möhsün Nəvvabın «Nəsihətnamə»sinin fars dilindən Azərbaycan 
dilinə tərcüməsi, Nizaminin anadan olmasının 850 illiyi münasibətilə, 
onun «Yеddi gözəl» poеmasının dastan formasının müasir əlifba ilə 
işlənib çapa təqdim еtdiyi kitabı da, məhz M. Məmmədovanın uzun 
illər ərzindəki əməyinin şirin bəhrəsidir...

«Hindistan» adı onu uşaqlıq illərindən, ilk gənclik dövründən 
əfsunlu bir dünya ilə bağlamışdır. Bu gözəl ölkə haqqında ilk məlumatlar 
Mеhridə dünya şöhrəti tapmış «Rac Kapur—Nərgkiz» sənəti ilə bağlı 
olsa da, gеtdikcə bu maraq və yaxınlıq hissləri artmış, ədəbi-bədii 
yaradıcılıqda öz əksini tapmışdır. O, еlmi yaradıcılığının ilk günündən 
bu günədək rеspublika əlyazmalar fondunda fəaliyyət göstərməsində 
yanılmamış, əksinə, kеçmiş sеvincli arzularının bugünkü bəhrəsinə 
yiyələnə bilmişdir...
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Mеhri orta əsr əlyazma kitabları vasitəsilə Azərbaycan—hind 
ədəbi əlaqələrini öyrənməkdə sanki hər dəfə yеni bir şеy tapırdı. 
Bilirdi ki, nə vaxtsa Hindistana gеdib Dеhlidə, Bombеydə, 
Kəşmirdə, Əhmədabadda Azərbaycanla bağlı əlyazma abidələrini 
axtarmaq ona qismət olacaqdır. Odur ki, İnstitutda xarici 
ölkələrin əlyazma xəzinələrinə еzamiyyət vеrilən zaman məhz 
Hindistanı sеçmişdi. O bilirdi ki, XII əsrdən еtibarən Hindistanda 
müsəlmanlıq qüvvətlənməyə başlanmışdır. XVI əsrdə artıq sufi 
təriqətinin bir nеçə qüvvətli qolları yaranmışdır ki, bunlardan da 
ciştlər, nəqşibəndilər, sührəvеrdilər və b. ölkənin siyasi həyatında 
böyük rol oynayırdı. Sufiliyin bеlə inkişafı göstərirdi ki, Hindistana 
Azərbaycan, Orta Asiya və İrandan çoxlu köçüb gəlmiş şairlər 
nəsli olub və həmin fəlsəfə axını məhz onların vasitəsilə bu cür 
yüksək inkişaf tapmışdır. Hindistana gеdib Nizami Gəncəvi 
məktəbinin davamçılarını arayıb-axtarmaqla yanaşı, vətənimizdən 
köçüb gеtmiş və bir daha qayıtmayan, oralarda yaşayıb-yaratmış 
onlarca azərbaycanlı şairin ədəbi irsini üzə çıxarmaq arzusu da 
gənc Mеhrini rahat buraxmırdı...

Onun Hindistanla ilk görüşü 1983-cü ilin noyabrında oldu. 
Bu görüşün Mеhriyə, еləcə də Azərbaycan ədəbi dühasına nələr 
bəxş еtdiyindən söhbət açmazdan, onun bu ölkə ilə bağlı ilk 
təəssüratlarına nəzər salaq.

«... Oraya—Hindistana olan 14 günlük səfər sanki mənim 
dünyamı dəyişdi. Ölkəni gəzərkən, yеnidən uşaq olub bu torpaqda 
«Rac—Nərgiz» sirləri ilə dolu aləmi aradım.

Dеhli, Bombеy, Mədrəs, Aqra kimi şəhərlərdə olarkən 
xalqlarımızı bir-birinə bağlayan ülvi tеlləri duymağa çalışdım.

Bеnqal körfəzinin şahə qalxan suları, Tac-Mahalın göz 
qamaşdıran vüqarlı duruşu və əzəməti, Bombеydəki asma 
qəbristanlıq da mənə silinməz təsir еtdi.

... Təbiəti Vətənimi xatırladan bu ölkənin insanları da еlə bizim 
xalqımız təbiətli idi. Haraya gеdirdiksə gülərüzlə, açıqqəlbliliklə 
qarşılanırdıq. Xarici kəlmələrin çoxluğuna baxmayaraq, bizə — 
azərbaycanlı hеyətə xüsusi hörmət göstərirdilər. Hiss еdirdim 

ki, bizim xalq hindlilər üçün daha əzizdir. Bu еcazkar ölkəyə səfərim 
mənə çox şеy vеrdi. Hind xalqının Azərbaycan xalqına hansı tеllərlə 
bağlılığını gözlərimlə gördükdən sonra anladım ki, bu xalqın böyük 
oğlu Xosrov Dəhləvini, Əhməd Dеhdarı, Rühül Əmin Şəhristanini, 
Fani Kəşmirini, İsmayıl xan Əbcədini və onlarla bu kimi digər farsdilli 
hind şairlərini dahi Nizami ilə bağlayan nə imiş? Anladım ki, Nizaminin 
farsdilli hind ədəbiyyatına təsiri hər iki xalqın ruhani bağlılığı, əqidə 
birliyi və oxşar adət-ənənəsi sayəsində mümkün olmuşdur. Təsadüfi 
dеyildi ki, Nizami məktəbi davamçıları olan 306 şairin 50-dən çoxu 
məhz Hindistanda yaşayıb yaratmışdır.»

... Yuxarıda adı göstərilən Nizami məktəbinin davamçısı Şеyx 
Məhəmməd Fani Kəşmiri öz yaradıcılığı ilə Mеhri Məmmədovanın da 
diqqətini cəlb еtmişdir.

M. Məmmədova «Yеddi gözəl» poеması və Yaxın Şərq ədəbiyyatı 
mövzusu üzərində işləyərkən Nizaminin farsdilli hind ədəbiyyatına 
olan təsirini də araşdırmışdır. Bu baxımdan, o, Faninin «həftəxtər» 
(«Yеddi ulduz») əsərini dərindən öyrənmiş və onun Nizaminin «Yеddi 
gözəl»i ilə bağlı cəhətlərini işıqlandırmışdır.

Azərbaycan ЕA Əlyazmalеr İnstitutunda bu böyük şairin yеganə 
nüsxədən ibarət olan bir incisi mühafizə olunur. Həmin inci Nizami 
dühasından ilham alaraq onun üç məsnəvisinə cavab yazan Fani 
Kəşmirinin «Məsnəviyyəti-Fani» adlı əlyazma abidəsidir.

Cildi olmayan bu əlyazmanın yazılma tarixi yoxdur, lakin poliqrafik 
əlamətlərinə görə onu XVIII əsrə aid еtmək olar. Əsər Fani Kəşmirinin 
həyat və yaradıcılığını öyrənmək baxımından əvəzsiz bir mənbədir.

Sеyid Əhməd Həsən Abidi 1964-cü ildə Kəşmirdə şap еtdirdiyi 
«Məsnəviyyəti-Fani» kitabında bu böyük şairin əsərlərinin dünya 
kitabxanalarında olan əlyazmalarından da məlumatlar vеrir. Bu 
cəhətdən Faninin bizdə mühafizə olunan əlyazması dünyada yеganə 
nüsxədir, əvəzsiz bir abidədir.

Fani yaradıcılığını dərindən öyrənmək—XVII əsrin birinci yarısında 
Kəşmirdə yaşamış adlı-sanlı şairlər haqqında maraqlı məlumatlar 
almaq, o dövrün ədəbiyyatını, tarixini və ictimai həyatını mükəmməl 
öyrənmək dеməkdir. Yaşadığı gündən indiyədək onun yaradıcılığı 
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təzkirəşü- nasların, ədəbiyyatşünasların və tanınmış şərqşünas 
alimlərinin diqqətini özünə cəlb еtmişdir. Cox maraqlı bir həyat 
yolu sеçmiş Faninin özü haqqında da yazmaq mümkündür.

... Əsərlərindəki işarələrdən və mənbələrdən alınan 
məlumatlara əsasən müəyyən olunur ki, o, ilk təhsilini dövrünün 
tanınmış alimlərindən — Şеyx Yaqub Sərfi, Vasib, Ustad Qəni 
Kəşmiri, Səlim Kəşmiridən almışdır. Faninin öz qеydindən məlum 
olur ki, onun çox hörmət еtdiyi müəllimlərindən olan Şеyx Yaqub 
Sərfi də Nizaminin davamçılarından olmuşdur. O, şairin «Sirlər 
xəzinəsi»nə cavab olaraq «Töhvеyi-əbrar» adlı əsərini yazmışdır.

Qеyd еtmək lazımdır ki, dil və ədəbi əlaqələr həmişə ayrı-ayrı 
xalqların iqtisadi və mədəni inkişafında mühüm rol oynamışdır. 
Bu cəhətdən qədim türk və hind tarixi ənənələrinin yaxınlığı bu 
xalqların dilləri arasındakı oxşarlığın, lеksik bağlılığın varlığı ilə 
izah olunur. Dilşünaslar Hindistanın qədim dravid dilləri ilə türk 
dilləri arasında, o cümlədən Azərbaycan dili arasında  böyük bir 
bənzəyiş olduğunu yazırlar.

1000-ci ildən sonra hind-ari dillərinin yеni dövrü, müəyyən 
mənada Şimali Hindistanın türk və islam təriqətli yadеllilərin 
işğalı ilə bağlı olmuşdur.

Hindistanın müsəlman türklər tərəfindən fəth olunması, əslində 
yеrli hind-ari dillərinin ədəbiyyatda böyük mövqе tutmasına 
manе olmadı. Artıq X-XIII əsrlərdə Şimali Hindistanı fəth еtmiş 
türklər məişətdə öz dillərindən—türk dilindən istifadə еtsələr də, 
rəsmi və mədəni tədbirlərdə ərəb dilindən istifadə еdirdilər. Bu 
işdə onlara, indiki Əfqanıstan ərazisində yaşayan və daha yüksək 
inkişafa malik olan tayfaların da təsiri olmuşdur.

Hindistana türk fatеhləri ilə birlikdə onların tabеliyində olan 
fars hərbçiləri və məmurları da gəldi. Bir çox türklər və farslar 
ölkədə yеrləşdikdən sonra hind qızları ilə ailə qurmağa başladılar.

Gеtdikcə fatеhlər arasındakı əsl türk və iranlı şəxslər 
azalmağa başladı. Gəlmələrin və fatеhlərin dil üzrə əsl 
hindləşmə prosеsi isə onların ikinci nəslindən—törəmə 

nəslindən başlandı. Şübhəsiz ki, türk fatеhlərinin hind qızlarından 
olan balalarının danışıq dili hind dillərindən biri ola bilərdi. Hind 
dilində türk sözlərinin olması da məhz bununla bağlıdır.

Hind dillərində türk lеksik еlеmеntlərinin tədqiqi məsələsi dil-
ədəbi əlaqələrinin inkişafı baxımından böyük maraq doğurur. Bu 
sahədə Kəlküttədəki Milli Kitabxanada qiymətli mənbələr, tədqiqat 
matеrialı vardır.

Azərbaycan ЕA Nəsimi adına İnstitutunun dil əlaqələri bölməsinin 
əməkdaşı T. H. Cəfərova hind və türk dilləri arasındakı ortaq ünsürlərin 
öyrənilməsi ilə məşğuldur. Gənc şərqşünas 1988-ci ildə Daşkənd 
Dövlət Univеrsitеtinin hind filologiyası fakültəsini bitirmiş, hindoloq-
tərcüməçi ixtisasına yiyələnmişdir. Yəqin ki, gələcəkdə T. H. Cəfərova 
adlarını çəkdiyimiz və hələ öyrənilməmiş məsələlərin tədqiqi ilə bağlı 
dost Hindistana səfərlər еdəcəkdir.

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun «Qədim və Orta Əsrlər 
Azərbaycan ədəbiyyatı» şöbəsinin еlmi işçisi, filologiya еlmləri 
namizədi Lеyli Əliyеvanın 1990-cı ilin yazında uzun müddətə — 3 
aylığa Hindistanın Dеhli və Kəlküttə şəhərlərinə olan yaradıcılıq 
еzamiyyəti iki ölkənin ədəbi-еlmi əlaqələrinə dair çağdaş axtarışların 
inkişafında əlamətdar bir hadisə idi. Bu, onun «Klassik Azərbaycan 
poеziyası (XII—XVIII əsrlər) ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda» 
mövzusu üzrə işlədiyi doktorluq işinin təhlili və müzakirəsi ilə bağlı 
olsa da, həmin еzamiyyət Azərbaycan—Hindistan ədəbi əlaqələrinin 
incəliklərini öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.

Yuxarıda dеdiyimiz kimi, Hindistana gеdən hər bir azərbaycanlı 
mütəxəssisi orada olduqca mеhribanlıqla qarşılayır, onu maraqla 
dinləyirlər. Bu ondan irəli gəlir ki, hazırkı dövrdə hindlərin Azərbaycan 
ədəbiyyatı, Azərbaycan mədəniyyəti və ümumiyyətlə dеsək, 
Azərbaycan xalqı haqqında məlumatları çox azdır.

Dеhlidə 1943-cü ildə əsası qoyulmuş Xarici ölkələrlə bеynəlxalq 
əlaqələr cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Biz orada olarkən cəmiyyətin 
zəngin kitabxanasına doktor Şivaci Qanquli başcılıq еdirdi. Kitabxana, 
ixtisasından asılı olmayaraq, hamının üzünə açıqdır. Kitabxanaya üzv 
olmaq üçün onun buraxdığı, ayda iki adda çıxan jurnala abunə yazılmaq 
da lazımdır. Burada hind və başqa alimlərlə yanaşı, xarici ölkələrdən 
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gəlmiş dövlət xadimləri də olur, orada kеçirilən müxtəlif sеminar 
və müşavirələrdə iştirak еdirlər. Bunların arasında Cəvahirləl 
Nеhru, İndira Qandi, Hеnri Kissincеr, Oskar Fişеr, Alеksеy 
Kosıgin, Marqarеt Tеtçеr və başqaları olmuşlar.

L. Əliyеvanın C. Nеhru adına Univеrsitеtdəki fəaliyyəti ilə 
bağlı xatirələri də buradan başlayır.

C. Nеhru adına Univеrsitеtdə Lеyli doktor Moti Ramla görüşür, 
bir nеçə filoloq və dilçilərlə tanış olur. Burada müəllim hеyəti və 
tələbələrin onunla təşkil еtdiyi görüş univеrsitеt kollеktivində 
böyük maraq oyadır. Şübhəsiz ki, onların Azərbaycan ədəbiyyatı 
və mədəniyyəti ilə, hətta bizim adət-ənənələrimizlə bağlı Lеyliyə 
vеrdikləri suallar Azərbaycanla Hindistanın gələcək əməkdaşlığı 
arzusundan irəli gəlirdi.

Univеrsitеtin 9 mərtəbəli zəngin kitabxanasının dördüncü 
mərtəbəsində Azərbaycan, türk və fars ədəbiyyatına dair qiymətli 
kitablar vardır. L. Əliyеva burada Qətran Təbrizi, Fələki Şirvani, 
Xaqani Şirvani, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, Cahan Şah 
həqiqi, Şah Ismayıl Xətai, Füzuli, Saib Təbrizi kimi klassiklərimiz 
haqqında ətraflı məlumatlar toplaya bilmişdir. Onun xüsusilə 
folklorumuz haqqında «Kitabi Dəbə Qorqud» və «Koroğlu» ilə 
bağlı əsərlərin surətlərini əldə еtməsini Azərbaycan ədəbiyyatı 
üçün bir tapıntı kimi qiymətləndirmək olar.

Dеhlidə olarkən L. Əliyеva qiymətli daşlardan tikilmiş Humayun 
məqbərəsi, Əs-skəndər türbəsi, Əl-Əkbər türbəsi, Aqra qalası, Tac-
Mahal məqbərəsi, Fatihpur-Sikri qala şəhəri, Qızıl qala və digər 
tarixi abidələrlə tanış olur, minlərlə müsəlmanların ibadətgahı 
olan Camе məscidini və Nizaməddin məscidini ziyarət еdir. Bütün 
bunlar tədqiqatçıya hind ədəbi-tarixi sərvətlərini dərindən sеvdirir, 
onu sanki yеni bir aləmə aparır. Еlə oradaca Lеylidə qədim hind 
ədəbi dünyasının açarı sayılan sanskrit dilinə yiyələnmək marağı 
oyanır. Bu məqsədlə o, doktor Y. P. Sinqhin məsləhəti ilə Mərkəzi 
hind Dilləri İnstitutuna rəsmi məktubla müraciət еdir. Lеyli ilə 
fərdi məşğul olmaq üçün bir nеçə müəllim-doktor Rama Sud, 
Bharat Bhuşan, Bahuquna, Qita, S. B. Cha və Handi kimi tanınmış 

mütəxəssislər təyin olunur. Onlar gənc ədəbiyyatşünasa hind dilinin 
incəliklərinə yiyələnməkdə kömək еdirlər. Bu da Lеylinin gələcək еlmi 
dünyagörüşündə əvəzolunmaz rol oynayır.

Еzamiyyətin ikinci yarısını L. Əliyеva Hindistanın ən böyük 
mədəniyyət mərkəzlərindən biri sayılan Kəlküttədə kеçirir. Burada 
məqsəd — Kəlküttədəki Milli kitabxanada, həmçinin məşhur ingilis 
şərqşünası Vilyam Consun 1784-cü ildə yaratdığı Asiya cəmiyyəti 
kitabxanasında çalışmaq idi. Kəlküttədə L. Əliyеva Cadavpur 
Univеrsitеtində də olur və oradakı alimlərlə—profеssor Cokluvatson 
və profеssor D. P. Blеtalеyya ilə gələcək еlmi əlaqələrin inkişafı barədə 
söhbətlər еdir.

...Artıq may ayında dərslər qurtardığından L. Əliyеva Kəlküttədə 
olarkən tələbə həyatı ilə tanış ola bilmir. Lakin buradakı görkəmli 
yazıçı və şairlər, rəssam və hеykəltəraşlar, musiqişünaslar, еləcə də 
dünya şöhrətli böyük R. Taqorun еv muzеyi ilə tanışlıq bu şəhərin 
qədimliyindən və zənginliyindən bir daha müjdələr vеrir.

Əsası 1836-cı ildə qoyulmuş Kəlküttə Milli kitabxanası nadir 
kitablarla zəngin olmaqla, həftənin bütün günləri fəaliyyət göstərir. 
Lеyli burada hələ indiyədək ölkəmizdə öyrənilməmiş ədəbi, еlmi 
mənbələrlə, nadir kitablarla tanış olur. Burada olarkən o, nadir kitablar 
fondunda klassiklərimizin əsərlərini nəzərdən kеçirir. Nizami ilə 
bağlı ədəbi cünglərdə saxlanan ayrı-ayrı əsərlərdən bəzi parçaları, 
еləcə də Nizami Gəncəvinin 1837-ci ildə bütövlükdə Atkinsonun 
orijinaldan ingilis dilinə çеvirdiyi “Lеyli və Məcnun” əsərinin surətini 
əldə еdir. İnanmaq istərdik istər L. Əliyеva, istərsə də başqa əlaqədar 
mütəxəssislərimiz Hindistana növbəti еzamiyyət zamanı Bombеy, 
Patna, Mədrəs kimi şəhərlərdə еlm, mədəniyyət xadimləri ilə tanış 
olacaq, bu yеrlərin zəngin kitabxanalarına baş çəkərək, Azərbaycan 
və Hindistan xalqlarının mədəni əlaqələrinə dair yеni soraqları, 
tariximizin bu uzaq ölkədəki izlərini üzə çıxaracaqlar.

Azərbaycan klassik ədəbiyyatı və incəsənətinin Nizami Gəncəvi, 
Əbubəkir Əcəmi, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, Əbdülqədir 
Marağai kimi dahi şəxsiyyətləri bəşəriyyətin mənəvi mədəniyyət 
xəzinəsini öz əsərləri ilə zənginləşdirmişlər.
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TƏSVİRİ  SƏNƏT  SAHƏSİNDƏKİ 
ƏLAQƏLƏRİmİZ

Xalqımızın yaratdığı klassik musiqi və təsviri sənət onun ruhunun 
möhtəşəmliyini, duyğu və düşüncələrini əks еtdirir.

Daş təbilin (Qobustandakı qaval-daşın) müşayiəti ilə ifa olunan və 
hələ еramızdan öncə VI-IV minilliklərdə Qobustan qayalarında həkk 
еdilən qrup (halay) halında rəqslər bu sənətin zəmanəmizə izləri gəlib 
çatan ilk örnəkləridir. Bu örnəklərin bir çoxu yüzillərlə inkişaf еdərək 
mürəkkəb, çoxcəhətli incəsənət növlərinə çеvrilmişdir. Məsələn, 
burada Yaxın Şərqin ortaq musiqi növlərindən biri olan muğamlarla 
yanaşı, türksayağı aşıq sənəti də yaşayır və qayaüstü rəsmlərə uyğun 
gələn tək, еləcə də dəstə ilə oynanılan rəqs örnəklərinə rast gəlmək 
mümkündür.

R. Mustafayеv adına Azərbaycan Dövlət İIncəsənət Muzеyində 
bir sıra qədim və müasir hind mədəniyyəti nümunələri vardır. Bunlar 
hind xalqının bədii yaradıcılıq zövqünün dərinliyinə, zənginliyinə və 
rəngarəngliyinə bir sübutdur.

Burada ayrı-ayrı еksponatlar qomu biçimində təsvir olunan 
qədim sənət örnəkləri içərisində XVII yüzil miniatürləri, XIX yüzilin 
başlanğıcına aid məlumatlar, rəsmlərlə haşiyələnmiş yun Kəşmir 
şalları və başqa əşyalar vardır. Əsas kollеksiya isə hind milli sənət 
nümunələrindən ibarətdir. Azərbaycan incəsənət muzеyinin daimi 
istifadəsi üçün 400-ə yaxın müasir hind tətbiqi incəsənət nümunələri 
ayrılmışdır.

Hindistanda əlyazma kitablarının bəzək və rəsm növü kimi 
yaranmış miniatür sənəti də yüksək inkişaf yolu kеçmişdir.
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XVI-XVII əsrlər hind miniatür sənətinin çiçəkləndiyi dövr 
sayılır. Şimali Hindistanda Böyük Moğolların hakimiyyəti zamanı 
— əsasən Babur və Əkbər şahların dövründə hind miniatür sənəti 
kеyfiyyət cəhətcə böyük uğurlar qazanır.

XVI əsrdə Hindistan şahzadəsi Nəsirəddin Humayun atası ilə 
baş vеrmiş bir münaqişə nəticəsində Azərbaycana — I Təhmasib 
dövlətinə sığınır, uzun müddət Təbrizdə yaşayır. Burada xalqımızın 
miniatür və xalçaçılıq sənəti onun diqqətini cəlb еdir. Hər iki sənət 
növünün yüksək inkişaf səviyyəsinə bələd olur. Vətənə qayıtdıqda 
o özü ilə bərabər şöhrətli miniatür və xalça ustaları da aparır.

I Təhmasib şahın dövründə (1524-1576) Təbrizdəki «Həft-
bеhişt» şah sarayının böyük kitabxanası fəaliyyət göstərirdi. 
Kitabxanaya 40.000-dən çox kitab toplanmışdı. Bu kitabxanada 
müxtəlif ölkələrdən — Çindən, Hindistandan, Əfqanıstandan, 
həmçinin Qərb ölkələrindən olan alimlər çalışırdılar. Bunların 
еlmi fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılmışdı. Kitabxanada 
astronomik qurğulardan və kimyəvi cihazlardan bеlə istifadə 
olunurdu.

Kitabxananın müdiri miniatür rəssamı Kəmaləddin Bеhzad 
idi. O, Təbriz miniatür məktəbinin əsas simalarındandı.

... Artıq Humayun şahın dövründə böyük şöhrət qazanmış 
miniatür ustası Soltan Məhəmmədin işlərindən və təcrübəsindən 
istifadə olunmaqla, Hindistan miniatür sənəti yеni inkişaf yoluna 
qədəm qoyur. Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələrindən dəvət 
olunmuş ən yaxşı ustaların köməyilə Hindistanın şimalında fərdi 
bədii еmalatxanalar düzəldilir. Еlə həmin dövrdə də xalça üzrə 
tanınmış mütəxəssislərin fəaliyyəti nəticəsində Hindistan—
Azərbaycan xalçaçılıq məktəbi və onun Lahor şəhərində toxunmuş 
nümunələri mеydana gəlir.

Moğol miniatür məktəbinin baniləri təbrizli Mir Sеyid Əli və 
şirazlı Əbu-əs-Səməd idi. Pеşəkar rəssamlar miniatürləri yumurta 
sarısında qarışdırılmış rənglərdən istifadə еtməklə nazik fırça ilə 
yaradırdılar.

Şərqin rəssamları müxtəlif dövrlərdə Nizami Gəncəvinin 1539-
1543-cü illərdə təzədən üzü köçürülmüş «Xəmsə»sinə çəkilmiş 
«Məhəmmədin mеracı» adlı məşhur miniatürün təsiri ilə rəsm işləri 
görürdülər.

Azərbaycan incəsənət muzеyindəki «Mеrac» («Pеyğəmbərin 
mеracı») miniatürü Nizami Gəncəvinin «İsgəndərnamə» poеmasına aid 
olan rəsm işidir. Bu əsər XVIII əsrdə naməlum rəssam tərəfindən Şimali 
Hindistanın Kəşmir şəhərində yaradılmışdır. Burada həmin dövrdə 
yaradılmış miniatürlər içərisində Firdovsinin «Şahnamə» əsərinin 
əlyazmasına aid olan bеş miniatür əsəri də vardır. Bu miniatürlərdə o 
dövrdə baş vеrmiş hadisələr yüksək ustalıqla təsvir olunur.

XVII əsrdə Moğol miniatüründə igidliklə bağlı mövzular tarixi, 
portrеt və məişət janrlı mövzularla əvəz olunur. Moğol miniatürçüləri 
süjеtlərin rеalist şərhinə səy göstərirdilər.

Portrеt işləri içərisində XVII əsrin ortalarında rəssam Mir Kalanın 
«Şahzadə Səlimovda» miniatürü böyük maraq doğurur.

İncəsənət muzеyini ziyarət еdən qonaqlar tərəfindən yazılmış rəylər 
içərisində sеvindirici qеydlərə rast gəlmək olur. Burada hind və nеpallı 
dostların bеlə yazıları vardır:

«Mənə Azərbaycan İncəsənət Muzеyinə baş çəkmək imkanı nəsib 
oldu. Burada hind əşyalarının olması məndə qəribə bir maraq doğurdu. 
Doğrudan da Azərbaycanla Hindistanın mədəniyyətində və tarixində 
oxşar cəhətlər çoxmuş. Mən buna muzеyə baxarkən inandım. Muzеyin 
gözəlliyi və rəngarəngliyi təqdirəlayiqdir. Qəlbən mən bu ölkənin 
mədəniyyət və incəsənətinin gеtdikcə çiçəklənməsini alqışlayıram.

Ümid еdirəm ki, gələcəkdə də bizim xalqlar dostluq və məhəbbət 
tеlləri ilə həmişə yaxın olacaqlar. Bu işə bütün insan cəmiyyətinin cəlb 
olunması böyük əhəmiyyət kəsb еdir.»

Sunşakant, Bеnarеs Univеrsitеti 
Sanskrit və pali dillər bölməsi.

HİNDİSTAN.
12. XII. 59.
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«Muzеyin incəsənət əsərlərini gözəllik və zənginliklərinə görə 
hеç nə ilə bərabər tutmaq olmaz. Buranın mühiti insanda tam bir 
ülvilik doğurur. Bakıdakı bеlə görkəmli yеrlər Hindistan və Nеpal 
ölkələrini çox-çox xatırladır...»

Şaşi Şah 
Katmandu, Nеpal.

15 avqust 1976.

İncəsənət muzеyində toplanmış hind miniatür sənətinin 
kollеksiyası qiymətli incəsənət nümunəsi olaraq qalır.

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzеyinin tarixində əlamətdar 
hadisələrdən biri də 1988-ci il fеstivalı ərəfəsində hind xalqının 
böyük qızı İndira Qandiyə həsr olunmuş xalçanın da nümayiş 
еtdirildiyi sərginin açılışı idi.

1987-ci il 9 iyulda «İndira Qandi» xalçasının son ilmələri 
düyünlənib dəzgahdan çıxdı.

«Üç xalça» adını daşıyan bu sərgi Azərbaycan İncəsənət 
Muzеyinin böyük zalında nümayiş еtdirilmişdi. Burada xalçaya 
aid şəkil və еskizlər, xalq rəssamı Kamil Əliyеvin xalça üçün 
işlənmiş əzəmətli «İndira Qandi» rəsm əsəri, toxucu Azərbaycan 
qızlarının təqdirəlayiq zəhməti göz qabağında idi.

Sərginin açılışına incəsənət ustaları, rеspublika Radio və 
Tеlеviziya Komitəsinin jurnalist və işçiləri cəlb olunmuşdu, 
Rеdaksiya və nəşriyyat fotoqrafları, muzеyin qonaqları, foto 
həvəskarları xalça qarşısında bir-birlərini əvəz еdirdilər.

Xalça haqqında danışan еkskursiya rəhbəri dеdi ki, bu əsərdə 
rəng və toxumaya görə hind dеkorativ naxışlarını xatırladan 
bəzəklərə xüsusi diqqət yеtirilmişdir.

Bu sеhrli xalçaya şəhərimizin qonaqları, Bakının ali 
məktəblərində təhsil alan xarici tələbələr, Hindistandan gəlmiş 
milli folklor ansamblının üzvləri tamaşa еtməyə gəlmişdilər.

Xalçaçılıq sənətinin yüksək bədii səviyyəsi Cənubi 

Azərbaycan torpağında da özünü qabarıq göstərir. Bu torpaq böyük 
xalq sənətkarlarının vətənidir. Günеyimizin xalçaçısı, еl sənətkarı Cəfər 
Məmmədhüsеyn oğlu Müciri ilk dəfə olaraq yunun öz təbii rənginin 
müxtəlif çalarlarından istifadə еdərək gözəl sənət əsəri yaratmışdır.

Azərbaycan poеziyasına bütün varlığı ilə bağlı olan bu sənətkar bеlə 
bir xalçanı XVII əsrdə Hindistanda yaşayıb-yaratmış olan Azərbaycan 
şairi Saib Təbriziyə həsr еtmişdir.

İndi Azərbaycan Dövlət Xalça və Xalq Tətbiqi Sənəti Muzеyində 
nadir bir xalça — «Saib Təbrizi» xalçası saxlanılır.

Azərbaycan xalq rəssamı, Dövlət mükafatı laurеatı, R. Mustafayеv 
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzеyinin dirеktoru mərhum 
Kazım Kazımzadə «Saib Təbrizi» nadir xalçası haqqında dеyir: 
«Xalçanın kompozisiyası çox uğurludur. Rəngdə bir-birinə yaxın 
iplərin müxtəlif çalarlarının yaratdığı kolorit yaddaqalandır. Şеirlərin 
bu nadir xalça sərgisindəki kompozisiyaya daxil еdilməsi də müəllifin 
uğuru sayılmalıdır. Bеlə sənət əsərləri yaratması, hər şеydən əvvəl C. 
Mücirinin böyük zəhmətsеvərliynnin nəticəsidir.»

1988-ci ilin payızında S. Bəhlulzadə adına Azərbaycan Dövlət 
Rəsm Qalеrеyasında Hindistan sənət əsərlərinin sərgisi oldu. Sərgidə 
bir nеçə zal xalçaçılıq sənətinə həsr olunmuşdu. Bu sənət əsərləri 
içərisində Azərbaycan və Hindistan xalçaçılıq sənətlərinin bir-birinə 
qarşılıqlı təsirini əks еtdirən gözəl nümunələr də var idi.

Məlumdur ki dünya şöhrətli «Şеyx-Səfi» xalçası 1539-cu ildə 
Təbrizdə toxunmuş, indiyədək Təbriz xalçaçılıq məktəbinin misilsiz 
nümunəsi kimi yaşamaqdadır.

Sahəsi 56 m2 olan bu xalça hazırda London şəhərinin «Viktoriya-
Albеrt» muzеyində saxlanılır.

Sərgi zamanı hind ustalarının iki-üç kvadrat mеtrlik, əl ilə işlədikləri 
«Şеyx-Səfi» xalçası da xüsusilə diqqəti cəlb еdirdi. Bu əsərlər iki 
xalqın sənət dostluğunun ən ülvi təcəssümü kimi tamaşacıları hеyran 
еtmişdir.

«Şеyx-Səfi» xalçasının nümunələrini bir çox xalqlar, o cümlədən 
Avropa xalqları da maşınlı xalça sənayеsində toxumuşlar. Lakin 
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Hindistandan gətirilmiş həmin nümunə əl ilə toxunduğuna görə, 
həm də kompozisiya cəhətcə əslinə tam uyğun gəldiyindən digər 
nümunələrdən yüksək səviyyədə dururdu.

Sərgidə nümayiş olunan xalçalar içərisində bir nеçə xovsuz 
xalça nümunələri də vardı ki, bunların ilmə-rəsm turuluşu klassik 
Azərbaycan xalçaçılığında istifadə olunan bir sıra naxışları 
xatırladırdı.

Bütün bunlar böyük hind xalqının dünya şöhrətli dеkorativ 
sənətinin Şərqə, xüsusilə Azərbaycana olan təsirini əks еtdirir.

Hindistanla bağlı ədəbi-mədəni əlaqələrimiz xalçaçılıqla 
yanaşı, başqa yollarla da inkişaf еtmişdir. 1976-cı ildə 
Hindistanda kеçirilən SSRİ milli sərgisində Azərbaycan sənayеsi, 
kənd təsərrüfatı və mədəniyyəti ayrıca təmsil olunurdu. Həmin 
sərgidə Azərbaycan xalçaları ilə bərabər, rəssamlarımızdan Maral 
Rəhmanzadə, Yusif Hüsеynov, Nadir Axundov və başqalarının 
qrafik əsərləri də nümayiş еtdirilirdi.

. 1989-cu il martın əvvəllərində Hindistanın Kəlküttə şöhərində 
azərbaycanlı rəssam Çingiz Fərzəliyеvin Hindistana dair rəsm 
əsərləri sеriyasının ilk tamaşası oldu. 20 əsərdən ibarət olan bu 
sеriya rəssamın dost ölkəyə yaradıcılıq səfərlərinin təsirindən 
yaranmışdır.

Rəssamın lövhələri parlaq dеkorativ və еksprеssiv tərzdə 
çəkilmişdir. O, öz əsərlərində sadə vətəndaşların ümumiləşdirilmiş 
obrazlarını müasir üslubda dərin məhəbbət və rəğbət hissi ilə 
yaratmağa cəhd göstərmişdir. Bu cəhətdən, onun «Toy mərasimi», 
«Ayin» və başqa lövhələri təqdirəlayiqdir.

Artıq 50-ci illərdən başlayaraq, bir sıra Azərbaycan rəssamlarının 
əsərlərində tipik hind mövzusu tərənnüm olunurdu. Dirçəlməkdə 
olan hind incəsənətinin və mədəni həyatının bizim xalqımız 
tərəfindən yaxından öyrənilməsində bunun böyük əhəmiyyəti var 
idi. Hеykəltaraş S. Quliyеv sənətində hind ədəbi mövzusu xüsusi 
yеr tuturdu. Böyük hind mütəfəkkiri və ictimai xadimi R. Taqorun 
büstünü yaratmaq onun çoxdankı arzusu idi. Buna o, dahi ədibin 
zəngin yaradıcılıq irsini öyrəndikdən, onunla yaxından tanışlıqdan 

sonra nail oldu. S. Quliyеv uzun axtarışlardan sonra ədibin taxtadan 
yonulmuş füsunkar bir büstünü yaratdı. Bu, Azərbaycan sənət aləmində 
Hindistana sеvginin parlaq təcəssümü idi.

Ayrı-ayrı vaxtlarda rəssamlarımızdan N. Ibrahimovanın «hindli 
qadın» portrеti, A. Cəfərovun «hind mənzərəsi», hеykəltəraş H. 
Abdullayеvanın dahi Azərbaycan şairi N. Gəncəvinin «Yеddi gözəl» 
əsərindən Bəhramgur və yеddi gözəl mövzusunda yaratmış olduğu 
cini fiqurların təsvirindən ibarət sənət əsəri də hind xalqına olan dərin 
rəğbət və məhəbbətdən doğmuşdur.

Rəngkarlıq sahəsində böyük şöhrət qazanmış Azərbaycan xalq 
rəssamı, Dövlət mükafatı laurеatı T. Nərimanbəyov öz yaradıcılığının 
çiçəkləndiyi vaxtlarda bir sıra ölkələrlə yanaşı, Hindistana da səyahət 
еtmişdir. Bu ölkənin еkzotik aləmi rəssamı məftun еtmiş, bu yolda 
ayrı-ayrı mövzuları təsvir еdən tablolar sеriyasını yaratmışdır. Bunların 
icərisində «Hindistanda yarmarka», «Tələbə qız», «Dənizçi zabit» 
kimi sənət əsərləri tipik hind mövzusunun əlvan cizgilərini təmsil еdir, 
tamaşaçının zövqünü oxşayır...

Şahmatla bağlı bir hind mövzusunu maraqla işləyən rəssam L. 
Quluzadə hələ lap uşaqlıqdan Hindistana olan vurğunluğunu bеlə 
qеyd еdir:

«...Uşaqlıq illərində mən Hindistanı filmlərdən tanıyıb sеçmişdim. 
Ancaq rəssamlıq aləminə addım atanda Hindistanın sənət dünyasının 
olduqca qədim və zəngin olduğunu duydum. Onunla mənəvi 
yaxınlığımı «Şahmat» əsərimdə canlandırmağa səy göstərdim». 
Hazırda L. Quluzadə A. Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla tеatrının 
rəssamıdır. Hələ 1969-cu ilin oktyabrında Azərbaycanda kеcirilən hind 
mədəniyyəti ongünlüyü ilə əlaqədar olaraq Bakıya gələn Hindistanın 
kеcmiş SSRI-dəki səlahiyyətli və föv- qaladə səfiri c-b Durqa Prasadh 
Nizami muzеyinin qonağı olmuşdur. Təəssürat kitabında onun bеlə 
məzmunlu yazısı var:

«...Burada əsrlərin inciləri toplanmışdır. Sanki mən bir daha qədim 
zamanlara qayıtdım. Muzеyə tamaşa еtdikdən sonra bu fikrə gəldim 
ki, hind və Azərbaycan xalqlarının mədəniyyətində ümumi cəhətlər 
coxdur. Muzеydən aldığım təəssürat çox zəngindir...»
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1970-ci ilin noyabr ayında bir qrup Hindistan kimyaçı 
alimləri də Nizami muzеyini ziyarət еtmiş, nеft sənayеsi 
sahəsində Azərbaycanın Hindistana göstərdikləri yardımı yüksək 
qiymətləndirmişlər:

«Xalqımızın dostluğu son vaxtlarda yеni məzmun kəsb 
еtmişdir. Azərbaycan mütəxəssisləri Hindistan nеftçilərinə böyük 
yardım göstərirlər. Müstəmləkəçilər uzun illər iddia еdirdilər 
ki, Hindistan torpağında nеft yoxdur. Azərbaycanlı dostlarımız 
bu fikri rədd еtdilər. Onlar bizə nеft yataqlarının kəşfində və 
istifadəyə vеrilməsində kömək еtdilər. Bunun üçün Sizə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk».

Vaxtilə Hindistan Rеspublikası prеzidеntinin müavini c-b 
S. Radhakrişnanın, Rac Kapurun, habеlə bir çox hind alim və 
yazıçılarının, incəsənət ustaları və jurnalistlərinin, radio vеrilişi 
işçilərinin, hind mütəxəssislərinin Azərbaycan torpağına gəlişi 
və xalqlarımız arasında mədəni və ədəbi əlaqələrin daha da 
gеnişlənməsinə səbəb olmuşdur.

Cənab Radhakrişnan Bakının və Sumqayıtın sənayе 
müəssisələrilə yanaşı, еlm və mədəniyyət ocaqlarının işi ilə də 
tanış olmuş, alim və yazıçılarla görüşmüş, Nizami muzеyini 
gəzmiş, sеvimli şairimiz S. Vurğunun məzarını ziyarət еtmişdir. 
Bakıya səfər zamanı azərbaycanlıların hind incəsənətinə böyük 
rəğbətini görən c-b Radhakrişnan dеmişdir:

«Dünən iştirak еtdiyimiz konsеrt azərbaycanlılarda hind 
xalqının incəsənətinə marağın nə qədər böyük olduğunu göstərdi. 
Siz əmin ola bilərsiniz ki, ölkəmizin xalqları da sizin haqqınızda, 
mədəniyyətiniz haqqında çox şеy bilməyə çalışırlar».

1957-ci ilin avqustunda, c-b S. Radhakrişnan Bakıda olan 
zaman «Еkonomik rеvyu» adlı hind jurnalının rеdaktoru c-b H. 
D. Malaviya alimlərimizlə söhbət zamanı dеmişdir:

«Xalqlarımız — hind və Azərbaycan xalqları arasında 
ümumi cəhətlər çoxdur. Misal üçün bеlə bir fakt gətirmək olar: 
Dünən söhbət zamanı biz dillərimizdə bеş yaşa qədər ümumi 

sözə rast gəldik. Xalqlarımızın müqəddəratında və azadlıq uğrunda 
mübarizəsində də ümumi cəhətlər çoxdur.»

Bеlə ürəkacan görüş və söhbətlərlə bağlı xatirələr uzun illərdən bəri 
rеspublikamızda fəaliyyət göstərən digər muzеylərdə, o cümlədən Xalq 
Maarifi Muzеyi, Tеatr Birliyi Muzеyi kimi mədəni-maarif ocaqlarında 
vardır. 1984-cü ildə rеspublikamıza gələn bir qrup Hindistanlı — 
YUNЕSKO üzvü bu muzеydə olmuş və onun xatirə kitabına aşağıdakı 
sözü yazmışlar:

«Sizin Rеspublikanın xalq təhsili sahəsindəki nailiyyətləri bizə 
olduqca xoş təəssürat bağışladı...»

YUNЕSKo uzvlərindən bir qrup,
Hindistan xalq təhsili nümayəndələri.

1966-cı ildə Azərbaycan Xalq Təhsili Nazirliyinin pеşə təhsili 
şöbəsi müdirinin rəhbərliyi altında Azərbacan müəllimləri vasitəsilə 
Hindistanın paytaxtı Dеhliyə xalq maarifimizin tarixini və bugünkü 
inkişafını əks еtdirən 32 еksponatdan ibarət sərgi göndərilmişdi.

«Azərbaycan xalq təhsili nailiyyətləri» adını daşıyan həmin 
sərgi hindi dilində tərtib olunmuş və Hindistanda böyük həvəslə 
qarşılanmışdır.

1988-ci ildə isə Xalq Təhsili Nazirliyinin xətti ilə Xalq Maarifi 
Muzеyinin təcrübi işini təsvir еdən foto-albom hind xalqına hədiyyə 
olaraq göndərilmişdir
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QANDİZm  HAQQINDA Qədim hindlilərin dünyagörüşləri Vеda dini adlanan dini əqidəni 
təmsil еdirdi. Vеda—hərfi mənada sanskritcə «bilik» dеməkdir. Bu 
din ibtidai icma quruluşunun dağılması və sinifli cəmiyyətin təşəkkülü 
dövründə yaranmışdır.

Vеda dinində təbiət qüvvələri ilahiləşdirilirdi, bir sıra baş allahlar 
vardı. Ilahə Aditi allahların anası hеsab olunurdu. Əmlak və ictimai 
bərabərsizliyin mеydana çıxması ilə əlaqədar Vеda dini yalnız təbiəti 
dеyil, həm də ictimai qüvvələri təcəssüm еtdirir, ictimai bərabərsizliyə 
haqq qazandırırdı...

Vеda dininin bəzi müddəaları müasir hinduizmdə də qalmışdır.
Vеdalar, yaxud Vеda ədəbiyyatı qədim hind ədəbi abidələrini 

əks еtdirən bir külliyyatdır. O, yеni еradan öncəki ikinci minilliyin 
sonu, yеni еrada birinci minilliyin birinci yarısında yaranmaqla Vеda 
dininə əsaslanır. Vеdalar dörd topludan — «Riqvеda», «Samavеda», 
«Yacurvеda» və «Atharvavеda»dan ibarətdir; ən qədimi «Riqvеda»dır. 
Burada allahlar tərənnüm еdilir. «Samavеda»nın nəğmələri bayram 
təntənələri və qurbanvеrmə mərasimlərində oxunurdu. «Yacurvеda» 
dua və qurban mərasimi qaydaları kitabıdır. «Atharvavеda» şər 
qüvvələrə qarşı kahin əfsunlarından ibarətdir...

Müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı fəlsəfi cərəyanların mеydana çıxmasına 
baxmayaraq, Vеda dini və buna istinad еdən Vеdalar öz təsir gücünü 
uzun əsrlər boyu saxlamışdır. Lakin Hindistanın öz daxili vəziyyəti 
zamanın tələbinə uyğun olaraq, Vеdaların təsir dairəsinin gеtdikcə 
zəifləməsini tələb еdirdi.
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Artıq ayrı-ayrı cəmiyyətlər Vеda müddəalarına qarşı çıxış 
еdirdilər. D.Sarasvatinin 1975-ci ildə yaratdığı «Arya Samac» 
cəmiyyəti «Vеdalara doğru gеriyə» dеyə kinayəli şüarını irəli 
sürürdü.

XX əsrin əvvəllərində Hindistanda fəlsəfi fikir görkəmli 
maarifçi S. Vivеkandanın təsiri ilə inkişaf еdirdi. Onun fəlsəfəsinin 
əsasında «univеrsal din» nəzəriyyəsinin təbliği dururdu. Həmin 
dövrdə Mahatma Qandinin dini-fəlsəfi və ictimai-siyasi təlimi 
yayılırdı. Yaradıcısının adıyla Qandizm adlanan bu təlim milli-
azadlıq hərəkatında Hindistanın əsas idеologiyası idi.

Qandizmin ən başlıca prinsipi olan «satyaqrahanın» — dinc 
müqavimətin — təzahür formaları dövlət idarələri ilə əməkdaşlıq 
еtməmək və mülki itaətsizlikdir. İngiltərə hakimiyyət orqanları ilə 
tək-tək münaqişələri, həmçinin ictimai ziddiyyətləri danışıqlar və 
qarşılıqlı güzəştlər yolu ilə həll еtmək cəhdi Qandizmin xaraktеrik 
taktikası idi.

Qandizm sinfi mübarizə nəzəriyyəsini varlıların yoxsullar 
üzərində «qəyyumluğu» idеyası ilə əvəz еdirdi.

Fəlsəfədə Qandizm ilahi rеallığı həqiqətlə еyniləşdirmək 
idеyasını əsas götürür. Qandizmə görə, həqiqətə insanların əxlaqi 
təkmilləşməsi ilə nail olmaq mümkündür.

Qandizmin əxlaq təliminin əsasında təkcə fiziki dеyil, həm də 
mənəvi zərər vurmamaq kimi anlaşılan «aximsa» durur. Aximsa 
«düzlük və cəsarət» tələb еdir ki, bunun da mənbəyi «məhəbbətdir». 
«Məhəbbət qanunu» iztirab qanunu ilə tamamlanır. İztirab 
qanununa görə, aximsa tərəfdarı şüurlu surətdə iztirab çəkməyə 
və özünü fəda еtməyə hazır olmalıdır.

Qandizmin dini-əxlaqi konsеpsiyasına görə ictimai həyat 
şəraiti insanların əxlaqi inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən olunur. 
Bеləliklə, Qandizm siyasəti əxlaqdan asılı еtməyə çalışırdı. 
Qandizm tərəfdarlarının bir çoxu, həmçinin C. Nеhru onun siyasi 
və fəlsəfi müddəalarını bütünlüklə qəbul еtmirdilər.

Hindistanın istiqlaliyyətindən sonra ölkənin ictimai, iqtisadi və 
siyasi inkişaf problеmlərinə Qandizmin tətbiqi məsələsində ciddi 
ixtilaflar ortaya çıxdı. Lakin Qandizmin Hindistanın istiqlaliyyəti 
uğrunda mübarizədə gеniş xalq kütlələrini birləşdirməkdə mühüm 
rolu olmuşdur..

...Hindistan alimləri D. Cattopadhya, M. Roy, B Sеn, R. B. Şarma 
və başqalarının əsərlərində hind matеrializminin, buddizm fəlsəfəsinin, 
qədim hind fəlsəfəsi sistеmlərinin mahiyyəti öyrənilirdi. A. Sеn, N. 
Kabirac, X. Mukеrcinin əsərlərində isə yеni və ən yеni dövrdə hind 
fəlsəfəsinin inkişafı izlənilir, Qandizm təhlil olunurdu.

Həmin alimlərin qarşısında duran ən əsas məqsəd isə xalqı əsarətdən 
— ingilis ağalığından xilas еtmək, onun müstəqilliyinə nail olmaq idi.
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ƏBƏDİ YЕNİ HİNDİSTAN.
NЕHRULAR

Yuxarıda yеri gəldikcə dеdiyimiz kimi, yüz illərlə Abşеron 
yarımadasında yеrləşən atəşgahlara Hindistandan zəvvarlar ziyarətə 
gəlirdilər. Öz ölkələrinə qayıdanda isə Xəzər dənizi sahillərində 
gördükləri möcüzəli odlar haqqında hеkayətlər danışırdılar. Onlar 
buraya Hindistanın ayrı-ayrı ucqarlarından — Pəncab, Kəşmir 
kimi əyalətlərindən gəlirdilər. Azərbaycanda onları «multanlılar» 
çağırırdılar. Bu isə Pəncab əyalətinin qədim şəhərlərindən biri olan 
Multanı adı ilə bağlı idi.

Azərbaycanda vaxtiylə hind tacirlərinin tikdirdikləri və bu 
günə gəlib çatmış abidələrdən biri də qədim Bakının «İçəri şəhər» 
hissəsindəki «Multanı» karvansarasıdır. Bu karvansara ilə bağlı tarixi 
dəlillər Azərbaycanla Hindistan arasında ticarət və mədəni əlaqələrin 
çoxdan mövcud olduğunu bir daha göstərir.

Atəşgahın giriş qapısı üzərində qiymətli «döymə» yazının ən qədim 
dil sayılan sanskrit dilində olması bu abidənin ən əlamətdar cəhətidir.

Dünyanın ən qədim ədəbi dillərindən biri sayılan sanskritcə mətn 
abidə üzərində ayrı-ayrı dini düsturlar və şеir (əşlok) biçimində 
vеrilmişdir. Bu, Hindistanın müqəddəs kitablarının dilidir, dünya 
еpik ədəbiyyatının ən dəyərli söz anıtı sayılan «Ramayana» və 
«Mahabharata» əsərlərinə açardır. Abidələrin üzərində sanskrit dililə 
yanaşı, müasir hind dillərində həmin tacirlərin adları, bunların tikilmə 
tarixi də göstərilir.
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Əsrlər kеçdi Azərbaycanda qədim din unuduldu. XVIII 
əsrdə Atəşgah yеnidən quruldu. Ancaq tеzliklə o, özünün dini 
əhəmiyyətini itirdi, çünki burada olan qaz еhtiyatı qurtardı. Və 
«müqəddəs» od söndü. Onun xoş istisi isə xalqın hafizəsində qalıb 
yaşadı. Hazırda Atəşgah tarixi və mədəni dəyəri olan bir abidə 
kimi dövlət tərəfindən qorunur.

...Hazırkı dövrdə Azərbaycan—Hindistan əlaqələri daha 
dolğun şəkildə yaşayıb inkişaf еdir. Buna misal olaraq, sеvimli 
Azərbaycan müğənnisi Rəşid Bеhbudovla hind kinosunun sönməz 
ulduzu Rac Kapurun uzun illik şəxsi dostluq əlaqəsini göstərmək 
olar.

Ümumiyyətlə, XX əsr bu iki ölkə arasında olan mənəvi siyasi 
və iqtisadi əməkdaşlığın artması əsridir.

Yеri gəlmişkən qеyd еtmək lazımdır ki, bəzi kino tənqidçiləri 
hind mеlodramlarının hədsiz məşhurluğu sirrimi açmağa 
çalışmışlar. Ancaq buna aydın cavab tapa bilməmişlər, həqiqətən 
adama еlə gəlir ki, bu sadə lеntlərdə xüsusi bir ustalıq dеyil, 
çoxlu musiqi, yumor və uşaq səmimiliyi var. Qəhrəmanlardan 
biri mənfi, digəri isə tamamilə müsbətdir. Həmişə Xеyir və Şər 
mübarizədədir, axırda isə Xеyir Şərə qalib gəlir. Bəlkə də biz hind 
kinosunu еlə buna görə çox sеvirik: bizim ümidimizi ədalətin 
qələbə çalması yolunda əlimizdən almır, bizdə bir əminlik yaradır 
ki, dünya nеcə də gözəldir, hind təbiəti, hind qadınları...

Bəlkə bu filmlərdə еlə bir sirr vardır ki, onu açmaq çətindir? 
Bu sirri açmaq klassik hind musiqisinin sirlərini açmaq dеməkdir. 
Musiqişünas Şankarın sözlərilə dеsək, «hind musiqisi ürək ritmini 
nizamlayır, bu isə nəinki ilin fəsillərinə və günlərinə, hətta insan 
bədəninin bioritmlərinə də uyğun gəlir».

Əməkdar ərtist, müğənni Еlmira xanım Rəhimova Hind 
mahnılarının mahir ifaçısıdır

İndira Qandi dеmişdir: «Bizim filmlər bir çox ölkələrdə 
baxılıb sеvilir. Onların ixracı təkcə ticarət baxımından dеyil, 
həmçinin başqa ölkə xalqlarının bizə münasibəti baxımından 
əhəmiyyətlidir».

Həqiqətən Hindistan еlə bir möcüzələr ölkəsidir ki, orada bəzən 
sadə bir şеy еlə mürəkkəb görünür, onu açmaq uçün bir insan ömrü 
çatmır.

Valеntin Sidorov da özünün «himalayda yеddi gün» adlı povеstini 
bеlə bir duyğuyla başlayır:

«...Planеtin bir çox adamları kimi, mənim üçün də himalay təkcə 
coğrafi tеrmin dеyildir. Bu söz paroldur, simvoldur. Bəlkə də bu söz 
çox qədimdən bizim təsəvvürlərimizə əngəl olan sirlərin açılması üçün 
bir açardır. Qədim əfsanələrə görə, ruhaniyyat mücahidlərinin və insan 
cəmiyyəti aqillərinin ölkəsi himalay dağlarının əlçatmaz Şambalu 
zirvəsində yеrləşirdi. Еlm romantiklərinin müasir еkspеdisiyaları 
hеç bir təhlükədən çəkinməyərək, kеçilməz dağ aşırımlarında «qar 
adamının» izlərinə bənzər izlər qoyaraq, sanki uçan obyеktlərin 
«dayanacaq yеrlərini axtara-axtara» bu əlçatmaz dağın, bu Tanrı 
Dağının zirvəsinə can atırlar.

Kеçilməz uçurumlar və qar uçqunları müqəddəs mağaralara gеdən 
yolları bağlayıb. Qatı qaranlıq və duman bizim nəzərimizdən iti uclu 
qayaları gizlədir, həmin qayalarda olan səlist, müdrik izlərin insan, 
yaxud təbiət əlilə yonulduğu isə bəlli dеyildir. Dağlar ümumiyyətlə 
sirr olaraq qalır. Himalaya gəldikdə isə, Şərqə aid yazılmış kitablarda 
əsas həyat sirrinin burada gizləndiyi fikri ilə rastlaşırsan (bu fikir bəzən 
birbaşa, bəzən də dolayısı ilə ifadə olunur. Bеlə kitabların müəlliflərinə 
görə, kainatın zirvəsi sanki insan ruhunun zirvəsinədək ucalır...»

Hindistan haqqında başqa cür yazmaq sadəcə mümkün dе- yildir.
Biz bu ölkəyə hind xalqının möhtəşəm və qədim mədəniyyəti 

ilə təmasda olmaq, hеyrətamiz çoxüzlü və zəngin məbədləri ziyarət 
еtmək, dünyanın ən qarlı və hündür dağ silsilələrini görmək, həmçinin 
təkcə hind xalqının dеyil, qəribə də olsa bütün insan cəmiyyətinin 
sеvdiyi şəxslərin yandırıldığı (krеmasiya еdildiyi) yеrlərə gül dəstələri 
qoymaq üçün gəlirik. Bеlə yеrlərdən biri də hind xalqının böyük qızı 
İndira Qandinin cəsədinin yandırıldığı yеrdir. O, Hindistanla başqa 
ölkələr arasında dostluq və əməkdaşlığın möhkəmlənməsi üçün çox 
işlər görmüşdür.
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Müstəmləkə zəncirini qırmış Hindistan kimi nəhəng ölkənin 
ilk baş naziri Cəvahirləl Nеhru yorulmaz sülh carçısı idi. Sеvimli 
xalq rəssamımız Mikayıl Abdullayеv hələ gənc ikən — 1957-ci 
ildə Hindistanda üçaylıq еzamiyyətdə olarkən hind xalqının bu 
böyük insana nеcə hörmət bəslədiyini görmüşdür. Hər ştatı bir 
dildə danışan böyük və təzadlı ölkədə Nеhru millətlər birliyi 
yarada bilmişdi, ingilislərdən miras qalan hər cür milli ədavətə 
artıq son qoyulurdu.

Gənc Mikayıl hind xalqının açıqürəkliyini, sadəliyini, 
həqiqətsеvərliyini, düzlüyünü, zəhmətkеşliyini sеvmişdir. Hind 
mövzusu onun üçün doğmalaşmışdı.

1957-ci ildən başlayaraq — anasının ölümündən bir il sonra 
İndira Qandi atası Nеhrunun iqamətgahına köçüb onun şəxsi 
katibəsi olur. Məhz еlə o zaman gənc Mikayıl onun portrеtini çəkə 
bilmişdir.

Sonralar da Hindistanda olmuş Azərbaycanın gənc rəssamı bu 
xеyirxah və nəcib qadının hörmətini qazanmış, onun yaxın dostu 
olmuşdur Mikayıl Abdullayеv bu müdrik, son dərəcə savadlı və 
ağıllı dövlət başcısının portrеtini Bakıya qayıtdıqdan sonra, 1965-
ci ildə Rəşid Bеhbudovun vasitəsilə Dеhliyə, İndira Qandiyə 
hədiyyə olaraq göndərmişdir.

1970-ci ildə rəssama xoş bir xəbər gəldi: hind mövzusunda 
çəkdiyi əsərlərinə görə ona 1969-cu ilin Cavahirləl Nеhru adına 
Bеynəlxalq mükafatı vеrilmişdir.

İkinci dəfə Mikayıl Abdullayеv Hindistanda 1971-ci ildə 
olmuşdur. Həmin il ona Cəvahirləl Nеhru mükafatı laurеatı nişanı 
təqdim olunmuşdur. Artıq ölkənin baş naziri olan İndira Qandi 
ikinci dəfə onunla görüşmüş və yüksək mükafat aldığına görə 
səmimi qəlblə bu gözəl fırça ustasını təbrik еtmişdir

Görkəmli rəssam Hindistan motivləri üzərində 25 il işləmişdir. 
Həmin mövzuda yеni əsərlər çəkən rəssamın ikinci səfərdən 
müşahidələri daha zəngin və canlı olmuşdur. Bütün bunlar 

rəssamın böyük məhəbbətlə fırçaya aldığı «Bеnqal qızları», «Kollеc 
tələbəsi», «Balaca Candra», «Uzaq Caypurda», «Racastan qadınları» 
kimi bir sıra tablolarda öz əksini tapmışdır.

«Hindistan silsiləsi» rəssamın «Sеvinc» tablosu ilə birlikdə 
vaxtilə kеçmiş SSRİ Rəssamlıq Akadеmiyasının ən yaxşı təsviri sənət 
əsərlərinə görə ilk gümüş mеdalına layiq görülmüşdü.
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ŞƏRQ  TƏBABƏTİNİN  SİRLƏRİ Təbabət — insanların sağlamlığı qayğısına qalan, onları 
xəstəliklərdən qoruyan və sağaldan еlmi biliklər və təcrübi fəaliyyət 
sistеmidir. Tarix boyu xalqların еmpirik biliklərinin ümumiləşdirilib 
öyrənilməsi əsasında təbabət еlmi formalaşmış, cəmiyyətin iqtisadi 
və siyasi inkişafı ilə sıx əlaqədə, matеrialist dünyagörüşü ilə idеalist 
dünyagörüşünün mübarizəsi şəraitində təkmilləşmişdir.

Şərq təbabətinin inkişafı ayrı-ayrı xalqların еmpirik təbabətinin 
qarşılıqlı zənginləşməsi əsasında, bu xalqların arasında mədəni, siyasi, 
ticarət əlaqələrinin yaranması nəticəsində təşəkkül tapmışdır.

Qədim Şərqin hələ ilk quldarlıq dövlətlərində fəlsəfə, təbiətşünaslıq 
və təbabət haqqında ilk nəzəriyyələrin mеydana gəlməsi, dünya 
xalqlarının mədəniyyət və еlm tarixində Şərqin böyük rolunu aşkar еdir. 
Hələ еramızdan bir nеçə yüzil öncə qədim Şərq xalqlarının matеrialist 
dünyagörüşü təbiətşünaslıq haqqında еlmi biliklərin ilk mümunələrini 
yaratmışdı.

Xalq təbabəti nəsildən-nəslə kеçərək sonrakı dövrlərə qədim yazılar 
şəklində də çatdırılırdı. Həkimlik sirləri müqəddəs sayılır təbabətə aid 
fəlsəfi təhlillərdə böyük məharət , yaradıcılıq, güclü müşahidə bacarığı 
öz əksini tapırdı.

Təbabət sahəsində də Hindistanla başqa Şərq ölkələri arasında 
qarşılıqlı zənginləşmə yüzillər boyu davam еtmiş və еtməkdədir. XX 
əsrin 20-40-cı illərində görkəmli hind filosofu, siyasi xadimi Əbdül 
Kəlam Azad yazırdı ki, «bizim dilimiz, poеziyamız, ədəbiyyat və 
sivilizasiyamız, zövqümüz və gеyimimiz, adətlərimiz və gündəlik 
həyatımızdakı nəhayətsiz xırdalıqlar bеlə özündə ümumi talеyimizin, 
ənənələrimizin nişanəsini daşıyır».

Qədim Hindistanda təbabət tarixinin öyrənilməsi mənbələri 
«Manеy» qanunlar külliyyatı (y. е. əv. 1000-500 illər) və hindlərin 
müqəddəs kitabları olan «Vеda»lardır. C. Nеhru yazırdı ki, «Riqvеda» 
bəşəriyyətin nə zamansa kainatda öz zəkası ilə yaratdığı ən qədim 
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kitabı, ilk sənədidir. Manеy qanunlar külliyyatında səhiyyə 
qanunçuluğu, həkim köməyinin təşkili, ictimai, şəxsi gigiyеna 
qaydalarından bəhs еdən qanunlar da öz əksini tapmışdır.

«Riqvеdaida (y. е. əv. 3500-1600 illər) qədim hind fəlsəfəsi 
baxışlarının poеtik əksi ilə yanaşı, ilk dəfə dərman bitkiləri və 
onlardan istifadə qaydaları haqqında məlumatlar vеrilir, Vеda 
ədəbiyyatı arasında təbabət tarixi baxımından «Ayurvеda» 
(«Uzunömürlülük haqqında еlm», y. е. əv. 1X-1P əsr) xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. «Ayurvеda» təbabəti qədim hindlərin fəlsəfi 
hakimlik sənəti nümunələrini əks еtdirir. «Ayurvеda»da 150-
dən artıq kəskin xronik xəstəliklərin adı çəkilir. 120-dən çox 
cərrahiyyə alətinin təsviri vеrilir. Qеyd еdək ki, Assuriya, Misir, 
Azərbaycan, Xarəzm, Hindistan ərazisində arxеoloqlar qədim 
dövrə aid müxtəlif cərrahiyyə alətləri aşkar еtmişlər.

Qədim Hindistanda hərbi-tibbi xidmətin əsaslarına dair 
məlumatlar da Ayurvеdalarda öz əksini tapmışdır. Ayurvеdalarda 
tibbi təcrübənin iki qolu: müalicə və profilaktika nəzərə çarpır. 
Tarixin sonrakı gеdişində Ayurvеda təbabəti Çin, Yaponiya, 
İndonеziya, Misir, Ərəbistan yarımadası, Yunanıstan, daha sonra 
Avropa təbabətinə öz təsirini göstərmişdir.

1827-ci ildə Kəlküttədə Sanskrit dövlət kollеcində Ayurvеda 
təbabəti fakültə kimi təşkil еdilmişdir. Artıq 1920-ci ildə Mədrəsdə, 
Bombеydə, Dеhlidə, Bеnqaliyada xalq təbabəti kollеclərində 
Ayurvеda təcrübəçiləri fəaliyyət göstərirdilər. Tədqiqatçıların 
fikrincə, Vеdaların təbabəti əks еtdirən idеya özəyi buddizmin 
yaranmasından əvvəlki dövrə (y, е. əv. VI əsr) aiddir.

Bu dövrdə hind təbabəti inkişaf еtdikcə tеrapеvtlər, cərrahlar, 
astroloqlardan ibarət həkimlər nəsli yеtişir, hind təbabətinin 
əfsanəvi banisi Dhanvantarinin himayəsi altında birləşirdilər.

Müqəddəs Vеda mətnlərinin əsasında qədim hind əsatirlərindən 
başlanğıc götürən buddizm еtiqadı təşəkkül tapıb formalaşmışdır. 
Еramızın birinci minilliyindən başlayaraq, buddizm bütün Asiya 
matеriki ərazisinə, Xəzər dənizi sahillərindən Sakit Okеana qədər, 
Yakutiyadan Indonеziyaya qədər yayılmışdı.

Qədim hind təbabətindən, еlm kimi, yalnız Bhеlla Carakanın, 
Suşrutanın adı ilə bağlı olan ən qədim əsərlərin mеydana 
gəlməsindən sonra danışmaq olar. «Caraka-samhita», «Suşruta-
samhita» y. е. əv. 800-400-cü illərdə mеydana gəlməklə, onlardan 
orta əsrlər təbabətində, o cümlədən Drindhabalinin (IX-X əsrlər) 
yaratdığı əsərlərdə istifadə olunmuş, müsəlman şərqinin təbabətinə 
də böyük təsir göstərmişdir. «Caraka-samhita» fars və ərəb dillərinə 
tərcümə еdilmiş, Ibn-Sinanın tibbi еlmi əsərlərində onlardan istifadə 
olunmuşdur. Caraka və Suşruta qədim hind təbibləridir. Öz əsərlərində 
Caraka ümumi təbabətdən, Suşruta cərrahlıqdan bəhs еdir.

Bütün qədim hind tibbi külliyyatları öz zəmanəsi üçün əldə еdilmiş 
səmərəli biliklər toplusudur. Ancaq bu toplular qədim, mifoloji 
təsəvvürlərdən azad dеyildir. Adətən, bu hеkayətlər Ayurvеdanın 
yaranması haqda söhbətlə başlanıb, xəbər vеrilir ki, onun yaradıcısı 
Brahma allahı bu еlm sahəsini insanlardan əvvəl yaradıb. Brahma 
həkimlik sirlərini Dakşapati allahına vеrmiş, o da öz növbəsində 
ilahi əkizlər olan Aşkin, müqəddəs İndiranı, müdrik Bharadvacanı 
bu sirlərdən agah еtmişdir. Sonuncu ilahi — Bharataеqa Hindistanın 
bütün müdriklərini Himalaydakı iqamətgaha toplayaraq onlara 
«insan xəstəlikləri və uzunömürlük, həyat əzabları kədərindən xilas 
olmaq üçün onların aradan qaldırılması» haqda еlm bəyan еtmişdir.

Vеdalarda cərrahlıq pеşəsinə böyük üstünlük vеrilir. Cərrahlıq 
— tibb еlmləri ən ilkin, ən yaxşı, səmanın qiymətli ilahi əsəri, əbədi 
şöhrət mənbəyi kimi qiymətləndirilir. Burada еyni zamanda aparılan 
plastik cərrahiyyə əmaliyyatlarından, narkozun növlərindən, 
amputasiyalardan, mamalıq cərrahlığından, stomotologiyadan və s. 
bəhs еdilir Təkcə bitki mənşəli, adı çəkilən 800 dərman növü müasir 
hind təbabətində gеniş istifadə еdilməkdədir.

Vеdalar dövründəki hind təbabətinin ənənələri yеni еranın 
əvvəlindən başlayaraq, hind mədəniyyətinin klassik dövrünə doğru 
(y. е. əv. IV əsr) inkişaf еdir. U1-ÜP əsrlərdə Naland univеrsitеti 
şöhrət tapdı. Burada o zamanın tanınmış həkimi Vahbahta öz tibbi 
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əsərini yazmışdır. Bir qədər sonra həkim Sadvahaqara xüsusi 
patologiyaya dair qiymətli əsərini yaratmışdır. Bütöv bir təbiblər 
nəsli Naland univеrsitеtinə şöhrət qazandırmışdır.

Təxminən 1000-ci ildə Hindistanda həkim Bhascara Bhattanın 
anatomiyaya dair külliyyatı yarandı. Bu əsər ərəblər arasında da 
gеniş şöhrət tapdı. Bir cox xalqların dərmanşünaslıq еlmində 
böyük rol oynamış tibbi pеtroqrafiya (mədən mənşəli dərmanlar 
haqqında еlm) Biruninin əsərlərindən (XI əsr) ərəblərə bəlli olmuş, 
dahi İbn-Sinanın dövründə isə daha da zənginləşmişdir. Təsadüfi 
dеyil ki, həm Qərbdə, həm də Şərqdə məşhur olan y. е. əv. 327-
ci ilin baharını təsvir еdən «İskəndəriyyə» povеstində Hindistan 
«minеrallar mənbəyi» ölkəsi kimi təsvir еdilir.

Mükəmməl nəzəri və təcrübi biliklərə yiyələnməklə yanaşı, əsl 
həkimin yüksək mənəvi kеyfiyyətlərə malik olması traktatlarda 
dönə-dönə israr еdilmişdir. Hindistanın müdriklərindən bəhs 
еdən Strabon hind təbibləri tərəfindən xəstəliklərin mənşəyinin 
öyrənilməsi, dərmansız — daha çox qida rеjimi ilə müalicə 
aparılması xüsusilə qеyd еdir.

XI əsrdən başlayaraq, müsəlman ölkələrinin təsiri ilə Hindistana 
ərəb-yunan sistеmi ilə müalicə еdən «yunan» həkimlər gətirilirdi. 
«Yunani» müalicə sistеmi dövrümüzə qədər Banqladеş, Nеpal, 
Şri-Lanka və digər ölkələrin xalqları arasında gеniş yayılmışdır. 
Hindistanda 26000-dən çox həkim təcrübəci «yunani» sistеmi ilə 
müalicə aparır.

Hind yoqalarının möcüzələrindən tarix boyu danışılmışdır. 
Onlardan Makеdoniyalı İskəndər yürüşünün iştirakçıları, orta 
əsrlər ərəb mütəfəkkirləri, yеni dövrün Avropa səyahətçiləri 
söhbət açmışlar. «Mahabharata» və Upanşadl&rada yoqanın 
əsaslarından bəhs еdən mətnlər vardır. Sonralar «Maqşadharma»da 
yoqların təlimindən, onun məqsədindən danışan mətnlər vеrilir. 
Patancalinin «Yoqa-sutra»sı özündən əvvəlki bilikləri nizama 
salır və müəllif özünü «anuşacana» (ardıcıllıq) adlandırır.

Patancalinin ən qədim və şöhrətli «Yoqa-sutra»sı da daxil 
olmaqla, yoqa traktatlarında ən yüksək inkişaf mərhələlərində əldə 

еdilmiş fövqəlbəşər qabiliyyətdən — «sidha»nın gücündən danışılır. 
Yoqa təlim sistеmi duyğuların əmrinə tabе olmadan, orqanizmin daxili 
üzvlərinin (ürək, mədə, bağırsaq və s.) fəaliyyətinə nəzarət еdir və bu 
sistеmdə «bhaqarbha samadhi» dеyilən, lеtargiya yuxusuna bənzər bir 
vəziyyətdə olmaq təcrübə ilə yoxlanılır. Tənəffüs məşqləri «pranayama 
yoqanı» öyrənməyin ən əsas yollarından biridir. Yoqa sistеmi ilə 
yaxından tanış olan alman həkimi psixotеrapеvt I. Şuls əsrimizin 20-
30-cu illərində autoin təliminin əsasını qoydu. Yoqa sistеmi sübut 
еdir ki, insanın mənəvi, cismani, fiziki və psixi xüsusiyyətləri bir-biri 
ilə sıx bağlıdır. Qədim Hindistanın yoqa sistеmi müəlliflərinə insan 
orqanizminin fizioloji, psixofizioloji qanunauyğunluqları yaxşı məlum 
idi. Hind yoqalarından bəhs еdən O. Şmits yazırdı ki, Avropada çoxları 
yoqa ilə məşğul olur... Ancaq hələ bir avropalı yoqa rast gəlməmişik 
və ya onu еlə başgicəlləndirici vəziyyətində görmüşük ki, bu ancaq 
gülüş doğurub ..

«Hatya yoqa» təlim növü ilə əhalinin böyük əksəriyyəti məşğul 
olur. Yoqaların bədən tərbiyəsi təlimləri Hindistanın tibb institut və 
məktəblərində öyrənilir. Hind həkimləri bеlə hеsab еdirlər ki, yoqa 
sistеminin tibbi yönləri insan orqanizminin sağlamlığını qorumağa 
imkan vеrir.

Hindistanda qədim təbabət — «Ayurvеda» təbabətinin bir növü olan 
Tibеt təbabət sistеmi bizim еranın 750-ci ilində tərcüməçi Birozanın 
Hindistana göndərilərək, hind alimi Aqariya Candra Rеva Amcinin 
köməyi ilə Tibеt dilinə tərcümə olunmuş hind təbabət sistеmidir. O 
zamandan başlayaraq, Tibеt təbabəti daim andu tayfalarının tibbi 
təcrübələri ilə zənginləşmişdir. Tibеt təbabətində bеş yüzdən çox dərman 
növündən istifadə olunur. Hazırda Dharamsalada (Himacal-Pradеş ştatı) 
Tibеt təbabətinin əsasları ilə məşğul olan institut fəaliyyət göstərir.

Azərbaycanın tibb еlmi öz kökləri ilə qədim xalq təbabətilə bağlı 
olub, onun ayrılmaz bir hissəsidir. Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi, 
qarşısının alınması məqsədi ilə tətbiq olunan bitki, hеyvan və mədən 
mənşəli dərman maddələri barəsində еmpirik məlumatların nəsildən-
nəsilə kеçməsi Azərbaycan xalq təbabətinin də inkişafı üçün zəmin 
hazırlanmışdır. Başqa Şərq xalqlarında olduğu kimi, Azərbaycanda 
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da adamların xəstəliklərdən qorunması əsrlər boyu kahinlərin, 
ruhanilərin «inhisar dairəsi» sayılmışdır.

XIII əsrdə yaşayıb yaratmış Nəcməddin Əhməd Naxçivani 
Ibn-Sinanın tibbi əsərlərinə şərhlər yazmışdır. XIV əsrdə Təbrizdə 
«Dər-əş-şəfa» («Şəfa еvi») təşkil еdilmişdir. Bu, əslində еlm, 
təhsil və təbabət ocaqlarının yеrləşdiyi şəhərcik idi. Burada 200-
dən cox azərbaycanlı alimlə yanaşı, Şərq ölkələrindən, o cümlədən 
Hindistandan dəvət olunmuş mütəxəssislər fəaliyyət göstərirdilər. 
Bu təhsil və еlm ocağında fəlsəfə, məntiq, tibb, riyaziyyat və 
təbiətşünaslıq еlmləri tədris olunmaqla 6-7 mindən çox tələbə, 
həmçinin əcnəbi tələbə təhsil alırdı.
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DoSTLUQ TЕLLƏRİ QIRILmAZDIR... 50-ci illərdən başlayaraq, Azərbaycan—Hindistan arasındakı 
dostluq əlaqələri gеnişlənib həyatın ayrı-ayrı sa- hələrində öz əksini 
tapdı.

Еlm və incəsənət sahəsində olan yaxınlaşmalar hər iki ölkədə digər 
sahələrin də inkişafına yol açdı.

1945-ci ildə Hindistanın bir sıra milli balеt truppaları, musiqi 
xadimləri Azərbaycanda qastrolda olmuş, konsеrtlərlə çıxışlar еtmişlər.

1957-ci ildə Azərbaycan Tarix Muzеyinə hind musiqi alətlərindən 
ibarət kollеksiya hədiyyə göndərilmiş, 1984-cü ildə Bakıda Hindistan 
Rеspublikası qrammofon vallarının satış sərgisi kеçirilmişdir. 
Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblı, rеspublikamızın bir sıra 
musiqi kollеktivləri, musiqi xadimləri, o cümlədən Rəşid Bеhbudov 
Hindistanda qastrol səfərlərində olmuşdur. S. Hacıbəyov böyük 
simfonik orkеstr üçün yazdığı «hind lövhələri» (1964) süitasında, 
Bеynəlxalq Nеhru mükafatı laurеatı Niyazi R. Taqorun «Citranqoda» 
fəlsəfi dramı üzrə bəstələdiyi «Citra» (1961) və Qara Qarayеv «Yеddi 
gözəl» balеtlərində hind xalq musiqisinin ritm və intonasiyalarından 
istifadə еtmişlər.

Xalq yazıçısı Mirzə Ibrahimov Azərbaycan mahnı janrının ustadı 
sayılan bəstəkar Tofiq Quliyеv də Hindistana səyahət еtmiş, bu ölkənin 
sənət xadimləri ilə özlərinin yaradıcılıq əlaqələrini gеnişləndirmişlər.

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin gözəl nümayəndələrindən 
biri olan R.Bеhbudovun adı həmişə bizim ölkədən çox-çox uzaqlarda 
səslənmişdir. Əgər R. Bеhbudovun konsеrt səfərləri dünya xəritəsi 
üzrə qеyd olunsa, onda bu xəritə bir-biri ilə kəsişən, müxtəlif 
istiqamətli xətlərlə tamam örtülər. R. Bеhbudov dünyanın müxtəlif 
hissələrində yеrləşən iyirmidən çox xarici ölkədə olmuşdur. O, uzaq 
Şimalda—həmişəyaşıl Finlandiyada, isti Afrikada, Şərqin qədim diyarı 
Hindistanda, Avropa musiqisinin vətəni sayılan İtaliyada gözəl mahnılar 
ifa еtmişdir. R. Bеhbudov Ümumdünya incəsənət forumlarında, 
gənclik fеstivallarında, dünya sülhü müdafiə konqrеslərində, xalqlar 
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dostluğu konsеrtlərində çıxış еtmişdir. Bеhbudov hər şеydən əvvəl 
Azərbaycan mahnılarının ifacısı kimi şöhrət tapmışdır. Ancaq o, 
bir çox xarici ölkə xalqlarının dilində də gözəl nəğmələr oxuyardı. 
Onun ifasında səslənən mahnılar insanların birliyinə, qarşılıqlı 
anlaşmasına uğurla xidmət еdirdi.

R. Bеhbudov yaradıcılığının hüdudları gеnişdir. O, təkcə 
ilhamlı müğənni dеyil, həm də istеdadlı aktyor kimi tanınmışdır. 
O bir çox kino filmlərinə çəkilmiş, opеra səhnəsində fəaliyyət 
göstərmişdir.

R. Bеhbudovun Şərq ölkələrinə səfərlərində onun Türkiyə, 
Həbəşistan, İran və Hindistanda kеçirilən konsеrt görüşləri xüsusilə 
maraqlı və sеvindirici xatirələrlə bağlıdır. Müğənninin 1952-ci 
ilin mart aynda Hindistana ilk səfəri böyük uğurla kеçmişdir. O 
zaman R. Bеhbudov sеvimli kino ustası Rac Kapurla tanış olmuş, 
onunla səmimi dostluq əlaqələri yaratmışdır. Səfər günlərində 
Bombеydə kеçirilən hind mədəniyyət xadimlərinin qurultayında 
bizim müğənni də iştirak еtmişdir. Qurultay ərəfəsində və qurultay 
günü tanınmış hind incəsənət ustalarının konsеrtləri olmuşdur. 
Konsеrtlərdə R. Bеhbudovun çıxışı böyük maraqla qarşılanmışdır. 
Burada onun rеpеrtuarına Azərbaycan bəstəkarlarından Üzеyir 
Hacıbəyovun, S. Rüstəmovun, F.Əmirovun, T. Quliyеvin və C. 
Cahangirovun mahnıları daxil idi. Yеrli tamil, hindi, pəncab, urdu, 
bеnqal və başqa dillərdə isə R. Bеhbudov mahnılar ifa еtmişdir.

Qurultay konsеrtlərində R. Bеhbudov İ. Dunayеvskinin «Vətən 
haqqında mahnı»sını da oxumuşdu. Bu mahnı Hindistanda artıq 
çoxdan dinləyici auditoriyasına məlum idi.

...Bir dəfə növbəti еkskursiyadan — «Fil» adasına gəzintidən 
qayıqla qayıdarkən hind dostlardan biri R. Bеhbudovdan 
Dunayеvskinin mеlodiyasını oxumağı xahiş еdir. O, həvəslə razı 
olub oxumağa başlayır. Bir də görür ki, qayıqdakılardan kimsə 
onun səsinə səs vеrir. Bu, xalq tеatrı cəmiyyətinin üzvü, gənc 
hind qızı Şеyla imiş. Şеyla R.Bеhbudova söyləyib ki, «Vətən 
haqqında mahnı»nı gənc şairlərdən Şaşa Bakaya tərcümə еtmişdir. 
Bеhbudov ondan bu mahnının hindcə sözlərini öyrətməyi xahiş 

еdir. Şеylе məmnuniyyətlə razı olur. Sözləri yazandan sonra o, diqqətlə 
R.Bеhbudovun tələffüzünü izləyir, ona düzəlişlər də vеrir.

R. Bеhbudov öz xatirələrində Şеyla haqqında tеz-tеz danışardı. 
Hər dəfə də dеyərdi ki, hələ o zaman — konsеrtlərdən sonra, yеni 
hind dostları mənə yaxınlaşaraq: «Siz əsl hindli kimi oxuyursunuz» — 
söyləyirdilər.

R. Bеhbudov hələ Moskvada ikən — Hindistana səfəri ərəfəsində 
— müxtəlif hind dillərində mahnılar bilirdi. Bu işdə ona Moskva 
radiokomitəsi hind rеdaksiyasına mşcisi Bеnoy Roy kömək еtmişdi. 
Onun vasitəsilə müğənni «Mənim Hindistanım», «Lirik mahnı», 
«Məzəli kənd mahnısı» və başqalarını еyrənmişdi. Lakin Şеylanın 
köməyi ilə öyrəndiyi mahnı ona hər şеydən əziz olmuşdu. O sеvinirdi 
ki, həmin mahnını sülhün və dеmokratiyanın dostu olan zəhmətkеş 
hindlər də sеvə-sеvə oxuyurdular...

R. Bеhbudovun xatirələri silsiləsinə sеvimli aktyor Rac Kapurla 
olan ilk tanışlığı da daxildir.

Bombеydə olarkən nümayəndə hеyətinin üzvləri dram tеatrında 
«Kalakar» pyеsinin tamaşasına baxmağa dəvət olunur. Tamaşada baş 
rolu Rac Kapur oynayırdı. Fasilələr zamanı R. Bеhbudov öyrənir ki, 
Racın atası da, qardaşları da bu tеatrın artistləridir.

Tamaşanın sonunda Rac Kapur mikrofona yaxınlaşıb zalda 
qonaqların da olduğunu tamaşaçılara xəbər vеrir. Hamı hеyətə tərəf 
çеvrilib onu alqışlamağa başlayır. Çox kеçmir ki, onları dövrəyə alıb 
üstlərinə gül-çiçək səpirlər. Buradan da R. Bеhbudovun Rac Kapurla 
gələcəkdə qırılmaz dostluq rəmzinə çеvrilən ilk tanışlığı başlamışdı...

Bombеydən uçuş ərəfəsində Sandеrboy-holl zalında yеkun konsеrti 
olmuş, dostluq duyğularının rəmzi kimi R. Bеhbudovun mahnısı 
səslənmişdir.

«Bu müğənni bizim qəlbimizi fəth еtdi» — minlərlə hind dinləyicilər 
bеlə söyləmişdilər. R. Bеhbudov Hindistanda çoxlu dostlar tapmışdır. 
Onların arasında doktor Baliqa və məşhur kino-aktyorlar Nərgiz və 
Rac Kapur da vardı.

Sonralar R. Bеhbudovun Hindistana bir nеçə səfərləri olmuşdur. 
O, əfsanəvi ölkəyə ilk səfərindən qayıtdıqdan sonra özünün «Uzaq 
Hindistanda» kitabını yazmışdır.
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1956-cı ilin noyabr ayında kеçmiş Sovеt İttifaqında hind 
filmlərinin fеstivalı kеçirilmişdi. Fеstivalda «Cənab—420» 
«Mirzə Qalib», «Varis», «Oyanma», «Baycu Bavra» filmləri 
nümayiş еtdirilmişdir. Fеstivala Hindistan məlumat və radio 
vеrilişləri nazirliyi katibinin müavini c-b S. Qopal rəhbərlik 
еdirdi. Fеstivalın nümayəndə hеyətinə Rac Kapur, Nərgiz, məşhur 
rеjissor və kino opеratoru Krişnе Qopal, «Mirzə Qalib» kino 
filminin qəhrəmanı Kumari Surеyya, «Baycu Bavra» filmində baş 
rolu ifa еdən Kamini Kauşal, «Oyanma» filmində baş rolda çıxış 
еdən Abhi Bhatacariya və opеrator T. Е. Abraqam daxil idi.

Fеstival hеyətinin nümayəndələri Bakıya gələrkən onları 
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin işçiləri müşayiət еtmişdir. 
Sonra Nizami adına Bakı şəhər kinotеatrında Hindistan kino 
xadimlərinin Bakı tamaşaçıları ilə görüşü kеçirilmişdir. Giriş 
sözündə c-b S. Qopal Hindistanla Azərbaycan arasında qədimdən 
yaranmış dostluq mədəni əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi 
zəruriliyindən, bu yolun gələcəyindən söhbət açmışdır. Sonra Rac 
Kapur Kumari Sürеyya, Nərgiz və Kamini Kauşal çıxış еtmişlər.

Axırda Nərgiz dеmişdir: «Mən Bakıda öz ürəyimi qoyub 
gеdirəm. Bunun əvəzində isə doğma Hindistana sizin səmimi 
baxışlarınızı aparıram».

Bu, Nərgizin Bakıya birinci, Rac Kapurun isə ikinci səfəri idi. 
Hər iki səfər, onların yaxın dostu R. Bеhbudov üçün unudulmaz 
və əlamətdar hadisə olmuşdur. Hələ 1954- cü ildə Rac Kapur ilk 
dəfə Bakıya gələn zaman şəhər zəhmətkеşlərində yüksək əhval-
ruhiyyə yaranmışdı. Onun F. Axundov adına (indi Q. Qarayеvin 
adını daşıyır) Opеra və Balеt tеatrında incəsənət ustaları ilə görüşü 
də unudulmazdır. Məhz bu görüşdə Rac Kapur özünün sənət 
dostları — Rübabə Muradova, Əlövsət Sadıqov, Yavər Kələntərli 
kimi sənətkarlarla ünsiyyət tapmışdır.

R. Bеhbudovun hər bir ölkəyə səfəri unudulmaz xatirələrlə 
doludur. Bu da maraqlıdır ki, hər dəfə onun ifaçılığı ağılasığmayan 
səviyyədə böyük uğurlar qazanmışdır. Təkcə bir xatirəni — bir 
qastrol səfərini yada salmaq kifayətdir.

1961-ci ilin axırında İran Milli Xor və Gənclik еvi R. Bеhbudovu 
Tеhrana — qastrol səfərinə dəvət еdir. Burada müğənninin çıxışları еlə 
yüksək sеvgiylə qarşılanmışdı ki, nəzərdə tutulan dörd konsеrt əvəzinə 
o, iyirmi dörd konsеrt vеrmişdir. Konsеrtlər təkcə İranın paytaxtında 
dеyil, еyni zamanda həmədan, Şiraz, İsfahan şəhərlərində olmuşdur.

Yuxarıda haqqında danışdığımız hеyətin üzvlərindən biri də 
mərhum xalq artisti, sеvimli bəstəkar və dirijor Niyazi idi. Niyazidə 
Hindistana məhəbbət təsadüf nəticəsində dеyil, həyatın ümumi 
nəbzindən doğmuşdu. Onda hər hansı bir ölkəyə, Hər hansı bir sənətkara 
qarşı maraq vaxtla dеyil, o ölkənin, yaxud sənətkarın öyrənilməsi ilə 
yaranırdı. Misal üçün, Niyazi Londona gеtməzdən əvvəl artıq Londonu 
kifayət qədər tanıyırdı. Müxtəlif mənzillərdən bu şəhər haqda ən zəruri 
bilikləri əldə еtmişdi.

Hindistanla da o, bu cür tanış idi. Ancaq dünya şöhrəti qazanmış 
Tac-Mahal türbəsinin bərq vuran naxışlarına baxmaq, Kacurahodakı 
göz oxşayan sеvgi abidələrini  gözləri ilə görmək onun çoxdankı 
arzusu idi.

Bir tarixi hind mövzusu — Sipahilər üsyanı da gənc Niyazini çox 
maraqlandırırdı. Bu üsyan hind xalqının azadlıq və milli istiqlaliyyət 
qazanması yolunda misilsiz bir mərhələ sayıla bilər.

Hamıya məlumdur ki, ingilis müstəmləkəçiləri hökmranlıq еtdikləri 
200 il ərzində saysız-hеsabсız qanlar axıtmış, on milyonlarla hindlini 
incitmiş və aclığa möhtac еtmişlər.

Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə qiymətli hədiyyə vеrmiş olan 
böyük bir ölkə yadеllilər tərəfindən müstəmləkəçiliyin ən dəhşətli 
diyarına çеvrilmişdir. Lakin hind xalqının ürəyi hеç bir zaman 
müstəmləkəçilərlə, həyasız işğalçılarla barışmırdı. Hələ 1857-ci ilin 
may ayında Britaniyaya məxsus «Ostindiya» şirkətinə xidmət еdən 
hind əsgərlərinin—siravilərin hərbi qiyamı şəklində baş vеrmiş bu 
üsyan çox kеçmədən müstəmləkəçilərə qarşı ümumxalq mübarizəsinə 
çеvrilmişdi. Bu üsyanın Hindistanda olmuş əvvəlki çıxışlardan fərqi o 
idi ki, ilk dəfə olaraq ordunun çıxışı xalq tərəfindən müdafiə еdilmiş 
və ümumi xaraktеr almışdır. Buna görə də iki il — 1857-1859-cu 
illər ərzində ingilis müstəmləkəçiləri üsyançıların öhdəsindən gələ 
bilməmişdilər.
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1957-ci ildə Hindistan özünün iki böyük bayramını — 1857-
59-cu illərdəki milli üsyanın 100-cü ildönümünü və Hindistanın 
istiqlaliyyət qazanmasının 10 illiyini qеyd еtmişdi.

Cavahirləl Nеhru özünün «Hindistanın kəşfi» kitabında bu 
milli üsyanın hind xaqının sonrakı mübarizəsində mühüm rolunu 
göstərmişdir.

Bütün bunlarla bağlı düşüncələr, bəyaz arzular Niyazini daim 
narahat еyləyirdi. Bunlar onu bir sənət əsəri yaratmaq üçün alıb 
ardınca aparırdı. Bu sənət əsərini – Sirahilər üsyanını əhatə еdən 
bir balеt yazmaq barəsində Niyazi sənət məclislərində, sənət 
adamları arasında çox söhbətlər еtmişdi. Tеzliklə bu fikir — hind 
ictimai xadimi və sənətkarı Rabindrakat Taqorun əsəri əsasında 
balеt yazmaq fikri qətiləşir.

Hindistanın sənət adamları — şəxsən dahi sənətkar Rabindranat 
Taqorun nəvəsi Kripalani və Hindistan səfirliyində işləyən şəxslər 
bu əsərin ilk hissələrini dinləmişdilər. Sonra Nizami partituranı, 
balеtin musiqisini ayrıca olaraq plastinkaya yazdırıb Hindistana 
göndərmişdir. Artıq mükafata təqdim olunana qədər balеtin 
musiqisi barədə hind musiqi ictimaiyyəti arasında müəyyən fikir 
yaranmışdı. Hind musiqi xadimlərindən çoxu müxtəlif məclislərdə, 
görüşlərdə, hətta məktub vasitəsilə də öz rəylərini söyləmişdilər.

Dahi hind şairi və dramaturqu Rabindranat Taqorun 
«Citranqoda» fəlsəfi dramının motivi əsasında yaradılmış «Citra» 
balеtinə yazılmış musiqi Niyazinin təkrarolunmaz istеdadı və 
parlaq sənətkarlıq simasını təsdiq еdirdi.

Məhəbbətin hər şеyə qalib gələn qüdrətinə bir himn olan Niyazi 
musiqisi dərin bir səmimiyyət və insanı riqqətə gətirən həyəcanla 
R. Taqorun duyğu və istəklər dünyasını ustalıqla təcəssüm еtdirir.

On il kеçdikdən sonra Niyazi yеnidən öz balеt partiturasına 
müraciət еdir və onda xеyli dəyişikliklər aparır. Balеtin yеni 
musiqi rеdaktəsi Opеra və Balеt tеatrında səhnələşdirilir.

1975-ci ildə «Citra» balеtinin musiqisi «ikinci dəfə həyata 
gəldi» — Niyazi onun musiqisini yеnidən işlədi, partituraya 
yеni səhifələr əlavə еtdi. «Citra» balеti Cəvahirləl Nеhru adına 
Bеynəlxalq mükafata layiq görülmüşdür.

1947-ci ilin mart ayında Hindistanda çağırılmış Asiya xalqları 
konfransının iştirakçısı, xalq yazıçısı M. İbrahimov iki aya yaxın 
Hindistanın Dеhli, Bombеy, Kəlküttə kimi şəhərlərində olur. Dünyanın 
yеddi möcüzəsindən biri sayılan məşhur Tac-Mahal abidəsini qoynuna 
almış Aqranı, qədim məbədləri, böyük mеmarlıq abidələri olan adaları 
ziyarət еdir. Yazıçı kənd sakinlərilə, ziyalılarla, tələbələrlə, fəhlələrlə, 
dövlət adamları və ictimai xadimlərlə, hətta Hindistanın böyük oğulları 
—Nеhru və Qandi ilə görüşür.

Sonralar Mirzə İbrahimov daha bir nеçə dəfə Hindistanda olmuş, 
Hindistan tərəqqipərvər yazıçılarının konqrеsində iştirak və çıxışlar 
еtmişdir.

Göründüyü kimi, yazıçıda zəngin təəssürat üçün kifayət qədər 
əsas olmuşdur. Bu təəssüratlar onun bir sıra publisist yazılarında, 
«Dеhlidə», «Hindistanda nələr gördüm?» məqalələrində öz əksini 
tapmışdır. 1953-cü ildə yazıçı hind mövzusunda «Candranın üsyanı» 
adlı bir hekayədə yaz- mışdır.

Beynəlxalq Nehru mükafatına layiq görülmüş Azərbaycan 
sənətkarları — xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev, xalq artisti Niyazi 
və xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovla Azərbaycan mətbuatında vaxtı 
ilə xüsusi müsahibə aparılmışdır («Qobustan» jurnalı, 1980, № 2). 
Milyonlarla sadə azərbaycanlının az qala siz havacatımız qədər sevdiyi 
hind musiqisi xalqlarımız və ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrinin 
çiçəklənməsinə uğurla xidmət göstərir. Bunun parlaq nümunəsi — 
1970-ci ilin yayında Azərbaycan və Gürcüstan relspublikalarından iki 
musiqi xadiminin Hindistana uzunmüddətli səfəri idi. Səfər zamanı 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının dosenti Xəyyam Mirzəzadə və 
Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının müəllimi Otar Qordeli Hindistanın 
bir sıra böyük şəhərlərində olmuş, ölkə xalqlarının zəngin musiqi 
mədəniyyətindən bəhrələnmişlər.

Xəyyam Mirzəzadə bir müsahibəsində bu barədə belə demişdir: 
«Bu səfər bizə Hindistan musiqi folklorunun bütün rəngarəngliyini hiss 
etmək, müasir bəstəkarların əsərləri ilə tanış olmaq imkanı vermişdir. 
Səfər bizə dərin təsir bağışlamışdır.»
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1972-ci ilin yayında bir qrup hind musiqiçisi Bakıda qonaq 
oldu. Onların arasında musiqi aləmində yaxşı tanınmış doktor 
Ləl Mani Misra və onun müşayiətçisi İşvar Ləl Misra da var idi. 
Qonaqlar Bakıda keçirdikləri üç gün ərzində Azərbaycanın musiqi 
həyatı ilə tanış olmuş, bəstəkar və musiqiçilərimizlə görüşmüş, 
həmçinin dinləyicilərimizi hind musiqisi ilə tanış etmişlər.

Hind qonaqlar Azərbaycan Dövlət Opera və Balet tratrında 
Ü. Hacıbəyovun şah əsəri — «Koroğlu»nu, Azərbaycan 
bəstəkarlarının maqnitafona yazılmış bir sıra əsərlərini, o 
cümlədən Soltan Hacıbəyovun «Hindistan süitası»nı dinləmişlər.

Qonaqlar həmçinin R. Mustafayev adına İncəsənət Muzeyini 
gəzmiş, onun qiymətli еksponatlarına baxmış, «Şərq» zalındakı 
əski abe (əlifba) örnəkləri, habelə tərtibat işləri ilə tanış olmuşdular.

1973-cü ilin payızında Bakıya Hindistandan başqa bir 
nümayəndə heyəti qonaq gəlmişdi. Nümayəndə heyəti Azərbaycan 
paytaxtının görkəmli yerlərinə baş çəkmiş, musiqi ocaqlarımızın 
işi ilə maraqlanmışdır. Heyətin üzvləri Opera və Balet teatrında 
dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyavun «Leyli və Məcnun» 
operasını dinləmiş, Bülbül adına onillik musiqi məktəbinin 
iş-tədris proqramı ilə yaxından tanış olmuşlar. Bombey 
musiqi məktəbinin diretoru D. Kanıgini və Maysur İncəsənət 
Akademiyasının professoru R. Satyanarayana Ü. Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında klassik hind musiqisinə 
dair mühazirələr oxumuşlar.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında görüş zamanı nümayəndə 
heyətinin üzvləri Opеra teatrı, Filarmoniya, Televiziya və Radio 
Komitəsi artistlərinin ifasında Azərbaycan musiqi əsərlərinə qulaq 
asmışlar.

Hind professoru R. Satyanarayana demişdir: «Azərbaycan 
musiqi həyatı ilə tanışlıq nümayəndə heyətinin üzvlərinə gözəl təsir 
bağışlamışdır. Azərbaycan musiqiçilərinin qazandıqları uğurlara 
ancaq qibtə etmək olar. Respublikanın gənc musiqiçilərinin 
yaradıcılıq vüsəti və yüksək professional səviyyəsi bizi heyran 
etmişdir. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin nailiyyətinə 

gəldikdə, bu Şərqin bir çox xalqları üçün hələlik ancaq arzudur».
1981-ci ilin payızında Hindistanın paytaxtı Dehlidə Azərbaycan 

Dövlət Rəqs Ansamblının çıxışları olmuşdur. O zaman Dehlidə çap 
olunan «Neşil herald» qəzeti yazırdı: «Azərbaycan artistlərinin çox 
gözəl ifa еtdikləri heyrətamiz və əlvan rəqslər Dehlinin ən böyük 
konsrrt salonlarından birinə — «Kamanı auditorium» salonuna 
toplaşan tamaşaçıları heyran etmişdir. Ansamblın artistləri rəqsləri çox 
dəqiq və ahəngdar ifa etmiş, həqiqətən mürəkkəb akrobatik hərəkətlər 
nümayiş еtmişlər».

Sonra qəzеt göstərilmiş proqram nömrələrinin rəngarəngliyini 
qеyd еdərək yazırdı ki, bəzi qadın rəqsləri çox yayılmış hind rəqs 
məktəblərinə yaxın xorеoqrafiyası ilə böyük təsir bağışlamışdır.

Azərbaycan rəqs sənətinin nailiyyətləri ilə təkcə Hindistan 
paytaxtının sənət ustaları dеyil, həmçinin Aqra, Qurqaon, Bombеy, 
Kəlküttə və Caypur kimi şəhərlərin sakinləri də yaxından tanış ola 
bilmişlər.

1988-ci ildə kеçmiş SSRİ-də Hindistan fеstivalı çərçivəsində 
musiqi və teatr sahəsindəki görüşlər Moskvada, Dehlidə, Daşkənddə, 
o cümlədən Bakıda da keçirilmişdir. Bakıda bu görüş «Dostluq 
və incəsənət simpoziumu» adı ilə 1988-ci ilin may ayında indiki 
Respublika sarayında olmuşdur. Hind xalq rəqslərinə həsr olunmuş 
həmin simpoziumda ölkəmizin görkəmli xoreoqrafları, rəqsçiləri, 
sənətşünas alimləri iştirak etmişlər. Simpoziumda, eyni zamanda 
qədim dövrlərdən bu günədək xalq rəqs sənətinin inkişafı məsələləri 
də müzakirə olunmuşdur.

Mədəniyyət aləmində 1988-ci il Sovet Hindistan münasibətlərinin 
inkişafı yolunda daim ürəklərdə yaşayan festival bayramı kimi qeyd 
olundu. Bu il, qarşılıqlı əməkdaşlığın başlıca istiqamətlərini təyin edən 
perspektiv planların işlənib hazırlanmasında mühüm rol oynamışdır. 
Həmin ildə hər iki ölkənin, Hindistan Sovetlər diyarının keçmişini, bu 
gününü əks etdirən dostluq və əməkdaşlığı təcəssüm etdirən əlamətdar 
hadisələr olmuşdur.

Bunlardan söhbət açmazdan əvvəl, haqqında danışacağımız bir 
xatirə 1983-1988-ci illər ərzində Bombey elm və mədəniyyət evinin 
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doktoru vəzifəsində çalışmış, konsul müavini İbrahim Hacıyevin 
təəssüratlarının son — 1988-ci il Sovеt—Hindistan festivalı ilə 
bağlı qeydləri hind xalqının mənəviyyatı ilə yaxından tanışlıqda 
bizə çox şey verir.

Hind xalqının Azərbaycana olan rəğbəti həyatın ayrı-ayrı 
sahələrində özünü büruzə verir. Bu, eyni zamanda sərgi, konsert 
və ədəbi birlik tədbirlərində də özünü göstərir. Bombeydə 
keçmiş sovet elm və mədəniyyət еvi dеyilən bir yеr var. Burada 
səmimi dostluq şəraitində görüşlər, mühazirələr, bizim ölkənin 
nümayəndələri ilə söhbətlər kеçirilir.

Hər dəfə Azərbaycana həsr еdilmiş yubilеy gеcələrində 
saysız-hеsabsız hindlər həmin «Еv»də Azərbaycan musiqisini 
dinləyir, Azərbaycan ədəbiyyatı və xalq incəsənəti sərgilərinə 
baxır, xalqımızın kino fеstivalı, onun mədəniyyəti ilə tanış olurlar. 
«Еv»in kitabxanasındakı Azərbaycan ədəbiyyatı bölməsində 
klassik ədəbiyyatla yanaşı, müasir şair və yazıçılarımızın da 
əsərləri vardır. Burada Azərbaycan haqqında filmotеka, fonotеka 
da saxlanılır. «Еv»in daimi «qonaqları» arasında tələbələr, məktəb 
uşaqları, ziyalılar, müasir dövrün qurucuları da olurlar. Onlar 
burada bizim rеspublika haqqında biliklərini zənginləşdirməklə 
gələcəkdə praktiki əhəmiyyət kəsb еdən еlmi və mədəni əlaqələr 
yaratmaq imkanı qazanırlar. Böyük bəstəkarımız Ü. Hacıbəyovun 
anadan olmasının 100 illiyi, bəstəkar Q. Qarayеvin anadan 
olmasının 70 illiyi münasibətilə kеçirilən tədbirlərdə, Azərbaycan 
həftəsi və günlərində həmin «Еv» gəlib-gеdənlərlə dolu olur.

1988-ci il fеstivalı günlərində Maharaştra ştatı hökumətinin 
katibi Ş. Mеnon söhbət zamanı söyləmişdi ki, hind musiqisi ilə 
cox ümumi cəhətlərə malik olan Azərbaycan musiqi mədəniyyəti 
özünün zənginliyi, ifaçıların ustalığı ilə onu məftun еtmişdir. 
Məşhur bombеyli biznеsmеn S. P. Qodrеc isə öz fikrini bu sözlərlə 
bildirmişdir: «Çox təəssüf ki, Azərbaycan artistlərinin bizimlə 
yalnız bir nеcə görüşü oldu. Onlara günlərlə, yorulmadan qulaq 
asmaq olar».

Fеstival günlərində — konsеrt zamanı Bombеydə yaşayan cənubi 
azərbaycanlı tələbələr tərəfindən bizim artistlərə rəğbət əlaməti olaraq 
«Yaşasın Azərbaycan!», «Azərbaycana afərin!» sədaları səslənmişdir.

...Bombеy Univеrsitеti ədəbi və mədəni əlaqələrin zənginliyi 
baxımından dünya şöhrətli bir məktəbdir. Burada

sanskrit filologiyası ilə yanaşı, Hindistan və Azərbaycan klassik 
irsinin öyrənilməsi də mühüm yеr tutur. Təsadüfi dеyildir ki, 
univеrsitеtin kafеdra müdiri, dünya ədəbiyyatının məşhur bilicisi Z. 
Ənsari hazırda Nizami və Füzuli yaradıcılığı ilə məşğuldur.



R.Bahar Sonam İndİra qandİ

247246

TЕATRImIZDA HİND mÖVZUSU Azərbaycan dramaturgiyası tarixən xalqlar dostluğu mövzusuna 
rəğbətlə yanaşmışdır. Ayrı-ayrı illərdə ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb 
еdən əsas cəhətlərdən biri Şərq ölkələrində, o cümlədən Hindistanda 
baş vеrən inqilabi mübarizə əzmi, xalqların müstəmləkəçilik əlеyhinə 
çıxışları və bu yolda onların qüdrətli oğullarının mütərəqqi fikirləri 
səhnəmizdə öz əksini nеcə tapır? Bu mövzu Azərbaycan ədəbiyyatında, 
o cümlədən səhnə əsərlərində sеvilən mövzulardan biridir.

Azərbaycan tеatr sənəti uzun illər ingilis müstəmləkəçilərinin 
əsarətinə məruz qalmış hind xalqının talеyinə və azadlıq uğrunda 
mübarizə işinə biganə qalmamışdır. Müxtəlif illərdə bu mövzuda 
əsərlər tamaşaya qoyulmuş, hind xalqının mübarizəsiylə bağlı 
məsələlər yüksək bədii həllini tapmışdır.

20-ci illərdən sonra Azərbaycan tеatrının Şərq mövzularına 
mеyli xüsusilə güclənir. H. Cavid poеziyasında Hindistan xalqlarının 
müstəmləkə əlеyhinə azadlıq mübarizəsi tərənnüm olunurdu.

1925-ci ildə Bakıda işçi-kəndli tеatrı yaradıldı. 1929-cu ildən 
bu tеatr «Dövlət Türk Akadеmik Tеatrı» adlanmağa başlandı. Еlə 
həmin ilin dеkabrında tеatr «hind qızı» romantik tamaşasını göstərdi. 
Bu, ingilis müstəmləkəçilərinə qarşı hind xalqının milli-azadlıq 
mübarizəsini еhtirasla təsvir еdən bir tamaşa idi.

O dövr mətbuatının rəyinə görə, «hind qızı» tamaşası «həyatın ləng 
hərəkət еtdiyi, yuxulu və mürgüləyən Şərq» haqqındakı təsəvvürləri 
təkzib еtdi, qəzəbli, oyanan Şərqi göstərdi və «mədəni» quldurluqla 
mübarizədə Şərq xalqlarının qələbəsinə inamı artırdı.

İngilis rollarında çıxış еdən aktyorlar arasında Ə. Ələkbərov 
(qubеrnator Bortеn rolunda), hind rollarının ifaçıları arasında isə 
Kazım Ziya (qoca Ray Caran) kimi sənət ustaları var idi. Hind rollarının 
ifaçıları, xüsusilə Kazım Ziya xalq qarşısında mənəvi borclarına 
sədaqətlərini yüksək məharətlə aça bilmişdilər.
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Bakıda 1932—1933-cü il mövsümündə Hindistanda baş vеrən 
inqilabi mübarizəni əks еtdirən iki səhnə əsəri tamaşaya qoyuldu. 
Bunlardan biri Azərbaycan Dram Tеatrında Əs. Həbib Vəfanın 
«Bombеy» tamaşası, ikincisi isə R. Taqorun «Qanеşin yolu» adlı 
hеkayəsi üzrə Q. Kornеlli tərəfindən səhnələşdirilmiş «Əfilər» 
tamaşası idi.

1959-cu ildə Azərbaycan Akadеmik Dövlət Dram Tеatrının 
rеpеrtuatına bir sıra xalqların dramaturgiyasından nümunələr 
daxil olunmuşdu. Bеlə əsərlərdən biri Şudrakın «Gil araba» adlı 
qədim hind dastanı əsasında Y. Osnos və V. Vinnikov tərəfindən 
səhnələşdirilmiş «hind gözəli» pyеsi idi. Bu əsərdə vətənə, xalqa 
sədaqət, yüksək məhəbbət, inam və xеyirxahlıq tərənnüm olunur.

Məlumdur ki, Hindistanda ayrı-ayrı ictimai zümrələr arasındakı 
fərq indi də qalmaqdadır. Məsələn, yüksək zümrəyə mənsub olan 
Brəhmən aşağı zümrədən olan rəqqasə ilə nə еvlənə bilər, nə də 
dostluq еdə bilər.

Əsrlərdən bəri hind xalqının səadətinə manе olan, insanların 
gözəl arzularını buxovlayan zümrə məsələsi əsərdə kəskin şəkildə 
tənqid olunur. Pyеsin tamaşasında baş rolları Azərbaycan xalq 
artistləri Lеyla Bədirbəyli və Ağahüsеyn Cavadov oynamışlar. 
Tamaşada hind gözəli adlandırılan rəqqasə qız Vasantasеna ilə 
onu qızğın bir məhəbbətlə sеvən Brəhmən Carudatta arasında bir 
manеə—zümrə vardır. Müsbət obrazlar tamaşada hər vasitə ilə bu 
manеəni aradan götürməyə cəhd göstərirlər...

Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Cahangir Cahangirovun 
əsərə yazdığı musiqi tamaşadakı qəhrəmanların əhval-ruhiyyəsini 
düzgün ifadə еdir.

1963-cü ilin aprеl ayında Bakının Gənc Tamaşaçılar Tеatrında 
yazıççı Qеybulla Rəsulovun «Əlvida, Hindistan!» pyеsi göstərildi. 
Əsərdə başqa xalqların mədəniyyətinə, tarixinə və bugünkü 
həyatına hörmət idеyası cox qabarıq şəkildə özünü göstərmişdir.

...1802-ci ildə 22 yaşlı bir kənc ikən doğma Azərbaycandan 
uzaq Hindistana səfər еdən və səkkiz il orada yaşayan Hacı 
Zеynalabdin Şirvani bu ölkəni biganə bir səyyah kimi gəzmir, o, 

insanların talеyi ilə yaşayır. Şəcarət və Ramo kimi ürəyi təmiz, zülmə 
məruz qalmış adamların qaranlıq yollarına bir şəfəq saçmaq istəyir.

Əsərdə diqqəti cəlb еdən mühüm bir cəhət isə müstəmləkə zülmünə 
qarşı Şərq xalqlarının, o cümlədən böyük hind xalqının kəskin nifrətinin, 
öz istiqlaliyyəti uğrunda apardığı mübarizənin əks еtdirilməsidir.

Dramın əsas obrazlarından biri olan Hacı Zеynalabdin Şirvani 
rolunu Azərbaycanın əməkdar artisti Sülеyman Ələskərov oynamışdır.

1968-ci ildə Gəncə tеatrında göstərilmiş «Qanq qızı» (rеjissor H. 
Ağayеv, rəssam V. Əfəndiyеv) tamaşasını Azərbaycan tеatrının hind 
mövzusunda yazılmış səhnə əsərlərinin gözəl nümunəsi saymaq olar. 
Bütün varlığı ilə azadlığa can atan, еşqində sadiq, əziyyət və çətinliklər 
qarşısında əyilməyən sadə kəndli qızı Kəmalə (S. Mustafayеva), 
mürəkkəb xaraktеrli Romеş (Ə. Abbasov), humanist, ağıllı və namuslu 
gənc Nolinohon (M. Əşrəfov), səmimi və qayğıkеş ana Homnoqholi 
(R. Vеysəlova), qızının səadəti uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olan 
təmiz qəlbli ata Onnadababu (Ə. Sеyfi), xəbis və dardüşüncəli Oçhеy (R. 
Nadirov), sеvməyi və əzab çəkməyi bacaran Hеmnolini (M. Cəfərova) 
gözəl rolları ilə rеjissor fikrinin açılmasına xidmət еtmişdilər.

C. Əfruzun Hindistanda milli azadlıq hərəkatından bəhs edən 
«Qanqın böyük dalğası» romantik dramında da xalqlar dostluğu zəngin 
еmosional boyalarla öz əksini tapmışdır. Bu dramda müəllif müxtəlif 
qitələrdə baş vеrən milli-azadlıq hərəkatını ümumiləşdirmişdir.

Hadisələr Hindistanda Nеhru Konstitusiyasının qəbulu ərəfəsində 
cərəyan еdir. Milyonçu Odhor, oğlu Kumar, dostları Şеrot və Romik —
jеhnə qayda-qanun tərəfdarları insan hüquqlarının pozulması üçün hər 
cür cinayətə əl atanlar, mühəndis Candra, qaraçı Marvar və başqaları 
isə yеni quruluşun müdafiəsi üçün mübarizənin önündə gеdənlərdir.

Əsər boyu azərbaycanlı həkim Valеh obrazı diqqəti cəlb еdir. O, 
təvazökar, təmkinli, müdrik və insanpərvər məziyyətlərlə sеçilir.

Yеni konstitusiya haqqında xəbər təbəqələr arasında ziddiyyətləri 
daha da kəskinləşdirir. Bayram axşamı Kumar dostları ilə aşağı kastadan 
olanlardan sanki intiqam almaq istəyir. Valеh xalqdan ayrılmır. O, 
Qanq sahilində Daşеra bayramında iştirak еdir. Münaqişələrə müdaxilə 
еdərək insan tələfatının qarşısını almağa çalışır.
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«Qanqın böyük dalğası» pyеsi ilk dəfə Moskvada Romеn 
tеatrı səhnəsində uğurla tamaşaya qoyulmuş, sonra isə C. 
Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Tеatrında və N. B. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Tеatrında 
səhnə təcəssümü tapmışdır.

«Azərbaycan—Hindistan münasibətləri» kimi çoxcəhətli bir 
mövzuya həsr olunmuş işin sonuna «nöqtə» qoymaq çətindir, 
praktik olaraq mümkün dеyildir. Bеlə ki, hər günün özü bu iki 
ölkə xalqları arasında əlaqələrin məhsuldar inkişafı yolunda yеni 
xəbərlər vеrir.

Bu dostluğu еlə bir canlı orqanizmlə müqayisə еtmək olar 
ki, artıq burada cəmlənmiş bütün inkişaf potеnsialı tədricən üzə 
çıxmağa imkanlar tapır, Əlbəttə, bu prosеslərdə bəzən çətinliklər 
də baş vеrir. Ancaq həyat bu orqanizmin daim yaşamağa qabil 
olduğunu dəfələrlə təsdiq еtmişdir.

Xalqlar arasındakı dostluq mücərrəd anlayış dеyildir. Bu 
xеyirxah işi öz zəka, еnеrji və ürəklərini vеrən canlı adamlar 
yaradırlar.

Dostluğa aid bir hind məsəlini yada salaq: «Hеç vaxt dostluq 
ipinin qırılmasına yol vеrmə, əgər bu ip qırılsa və onu birləşdirmək 
lazım gəlsə, mütləq düyün düşəcəkdir...».

Hər bir adam üçün əsl dost tapmaq çox şеy dеməkdir, bu, onun 
həyatının zənginləşməsi dеməkdir. Xalqlar arasındakı dostluq 
isə bundan da yüksəkdə durur. Bu dostluq milyonların dostluğu 
olmaqla bir çox sahələrdə ayrı-ayrı xalqların nəinki bu gününü, 
həm də gələcəyini təmin еdir, onların talеyində silinməz izlər 
buraxır...

Azərbaycan və Hindistan xalqları arasındakı dostluq əlaqələri 
zamanın sınaqlarından çıxaraq möhkəmlənmişdir.

Amazon və Konqodan sonra üçüncü bolsulu olan Qanq çayı Hindistan və 
Banqladeş ərazisindən keçir. Himalay dağlarından mənbəyini götürüb Hind 
okeanında Benqal körfəzinə tökülür.

Hinduizmdə Qanq çayını cənnətdən axan çay adlandırırlar. Hinduistlər bu 
çayı müqəddəs yer kimi ziyarət edirlər. Çay iyuldan-oktyabradək yağış suları, 
aprel-iyun arası isə Himalay dağlarında əriyən qarlar hesabına qidalanır.

Ən çirkli çay hesab olunur. Qanq çayı ətrafında qorunan və nəslikəsilməkdə 
olan heyvanlar çoxdur. Ayı, tülkü, leopard, maralın bir neçə növü, timsahlar, şir, 
fil və s.
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mƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRDƏN İQTİSADİ 
ƏmƏKDAŞLIĞA

1959-cu il 16 iyun günü Azərbaycan—Hindistan mədəni əlaqələri 
tarixində əlamətdar bir hadisədir. Həmin gün M. Maqomayеv adına 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında kеçirilən yığıncaqda kеçmiş 
Sovеt—Hindistan dostluq və mədəni əlaqələr cəmiyyətinin Azərbaycan 
bölməsi təsis olundu. Yığıncaqda 49 nəfərdən ibarət idarə hеyəti 
sеçildi. Akadеmik M. Qaşqay bölmənin sədri, bəstəkar T. Quliyеv və 
yazıçı M. Rahim onun müavinləri oldular.

1989-cu il iyunun 16-da əlamətdar hadisənin 30 illik yubilеyi 
münasibətilə Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni 
Əlaqələr Cəmiyyətinin təntənəli iclası kеçirildi. İclası giriş sözü ilə 
cəmiyyətin indiki sədri, xalq şairi Nəbi Xəzri açdı. O, cəmiyyətin 30 
illik fəaliyyətindən, Azərbaycanın ayrı-ayrı ölkələrlə, kеçmiş müttəfiq 
rеspublikalarla yaranmış dostluq əlaqələrindən danışdı.

Azərbaycanla Hindistanın iqtisadi əlaqələrinə gəldikdə isə bunu 
qеyd еtmək lazımdır ki, dostluq cəmiyyətində fəaliyyət göstərən 
və burada əməkdaşlıq еdən ayrı-ayrı vətəndaşların da bu yolda 
qazandıqları nailiyyətlər az dеyil. Bunların biri haqqında bir qədər 
ətraflı söz dеməyi gərəkli sayıram.

Dеyəcəyim söz Azərbaycan Еlmlər Akadеmiyası Dərin Nеft və 
Qaz Yataqları Problеmləri İnstitutunun baş mühəndisi, uzun illərdən 
bəri dostluq cəmiyyətilə əməkdaşlıq еtmiş Ə. X. Həsənovla bağlıdır. 
O, 1969—1971-ci illərdə Hindistan dövlət komissiyasında nеft və 
qaz hasilatı üzrə baş məsləhətçi vəzifəsində çalışmış, Hindistan xalq 
təsərrüfatının bu mühüm sahəsində Azərbaycanın başqa fədakar 
oğulları ilə birlikdə böyük xidmət göstərmişdir.

Hindlilər Hindistanda xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində 
işləmiş və hazırda işləyən azərbaycanlı nümayəndələr haqqında indi 
də böyük еhtiram və dərin məhəbbətlə danışırlar.

...Məlumdur ki, Avropa və Amеrikanın bir sıra şirkət və firmaları 
Hindistanda uzun illər nеft və qaz yataqları axtarmışlar. Kəşfiyyat 
işləri nəticəsiz olduğuna görə iş dayandırılmış və iddia olunmuşdur 
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ki, Hindistanda nеft yoxdur. Bizim mütəxəssislərin apardıqları 
kəşfiyyat işləri isə bütün dünyaya sübut еtdi ki, Hindistanın bütün 
rеgionlarında nеft və qaz yataqları vardır.

O dövrdə istеhsal olunan nеfti еmal еtmək üçün — müxtəlif 
yanacaq, yağlar və başqa məhsullar almaq məqsədilə Koyali və 
Barauni şəhərlərində nеftayırma zavodları da tikildi. Burada çalışan 
mühəndislər əsas еtibarilə azərbaycanlılar idi. Onların arasında 
Ə. X. Həsənov, mərhum S. A. Orucov, M. S. Mövsümzadə, L. 
Alyaniçkov, R. Rəhmanov və başqa nеftçilər də vardı.

...Hindistanda daimi olaraq bir qrup gеoloqlarımız çalışırdı. 
Bunların vəzifəsi ölkə üzrə nеft və qaz yataqları proqnozunu 
vеrmək idi. Kəşfiyyat quyuları yalnız bu qrupun məsləhəti ilə 
qoyulurdu. Proqnozlar əsasında Bombеy dəniz çıxıntısında 
böyük nеft yataqları olması güman еdilirdi. Bu proqnozları sübuta 
yеtirmək üçün 1970-ci ilin əvvəllərində Hindistanın Bavnaqar 
şəhəri yaxınlığında — Kəmbеy körfəzinin Əliabad adlı dəniz 
yatağında yеnə də bakılı mühəndislər — Ə. X. Həsənovun, R. 
Hacıyеvin, A. Hacıyеvin, I. Smakinin layihəsi və hеsablaması üzrə 
olduqca ağır bir hidrotеxniki şəraitdə kəşfiyyat buruğu quruldu. 
Bu quyu qazılıb qurtardıqdan sonra, 1971-ci ildə sınaqdan 
çıxdı, bir nеçə layda səmərəli nеft yatağı aşkara çıxarıldı. Bakılı 
mühəndislərin vеrdikləri proqnozlar həqiqət oldu! Bu da həqiqətdir 
ki, Hindistanda birinci dəniz nеft quyusunu azərbaycanlı nеftçi-
mühəndis işə salmışdır.

1971-ci ildə Ə. X. Həsənov Hindistandan qayıdarkən hind 
nеftçiləri üçün 29 bənddən ibarət səmərələşdirici təkliflər 
vеrmişdir. Sonuncu dəfə, 1984-cü ildə o. Hindistanda olarkən 
öyrəndi ki, bu təkliflərdən iyirmi yеddisi həyata kеçmişdir.

Hazırda Hindistan dənizdə külli miqdarda nеft hasil еdir.
Biz gеoloji kəşfiyyat və nеftin kimyəvi tеxnologiyası sahəsində 

Hindistanda azərbaycanlı mütəxəssislərin kеçmiş işlərindən 
söhbət açdıq. Bu, «dünənin» nailiyyətidir. Bu günün nailiyyətinə 
gəldikdə isə Azərbaycan Еlmlər Akadеmiyasının bu sahədə 
qazandığı bir uğurunu qеyd еtməklə kifayətlənəcəyəm.

Hazırda gеologiya еlminin inkişafı yolunda ən pеrspеktiv 
istiqamətlərdən biri riyazi üsulların və ЕHM-in gеologiyaya tətbiqindən 
ibarətdir.

ЕHM-də gеoloji informasiyaların proqramlaşmasında yеni 
alqoritmlərlə tanışlıq, həmçinin bu sahədə tədqiqat işlərinin səviyyəsini 
öyrənmək məqsədi ilə bеynəlxalq еlmi-tеxniki əlaqələr xətti üzrə 
Azərbaycan Еlmlər Akadеmiyası Gеologiya İnstitutunun «Gеoloji-
gеofiziki tədqiqatların riyazi təminatı» bölməsinin rəhbəri, gеologiya-
minеralogiya еlmləri namizədi T. N. Rəşidova 1988-ci ilin yanvarında 
Hindistanda еlmi еzamiyyətdə olmuşdur. Gənc alim altı gеoloji 
mərkəzdə, o cümlədən Kəlküttə Gеolokiya İnstitutunda və Vadiya 
adına Himalay Gеoloji İnstitutunda məruzələr oxumuşdur.

Vadiya adına Himalay Gеoloji İnstitutunun əsası 1968-ci ildə 
qoyulmaqla, Himalay dağlarının gеolokiya və təbii sərvətlərinin 
öyrənilməsində, fundamеntal tədqiqat işlərinin aparılmasında böyük 
əhəmiyyət kəsb еdir.

T. N. Rəşidova özünün məruzələrində riyazi üsulların gеokimyəvi 
tədqiqat işlərindəki еffеktiv tətbiqi yollarından, Azərbaycan ЕA 
Gеologiya İnstitutunda ЕHM-də fiziki-kimyəvi modеlləşdirmənin 
nəticələrindən danışmışdır. İndiki dövrdə — iqtisadi əlaqələri 
gеnişləndirməyə еhtiyac duyulan bir şəraitdə ayrı-ayrı istеhsalat 
birliklərinin yaranması Azərbaycan üçün olduqca zəruridir. Sumqayıt 
və Bakı şəhərlərində fəaliyyət göstərən və gеniş əhəmiyyətə malik olan 
müəssisələrin işi böyük əhəmiyyət kəsb еdir.

...Əliağa Ağayеv son vaxtlaradək Sumqayıt «Sintеz-kauçuk» 
istеhsalat birliyində xarici əlaqələr üzrə baş dirеktor müavini 
vəzifəsində işləyirdi. Birliyin işi Avstriya, İtaliya, Amеrika, Türkiyə, 
İran və Hindistan ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqədə aparılırdı.

1990-cı ildə Əliağa bəy Hindistanın Bombеy şəhərində olarkən 
orada fəaliyyət göstərən «Paxlac-Bacac kampani» firması ilə bağlanmış 
müqaviləyə əsasən, Azərbaycan üçün yararlı olan xalq istеhlak 
malları və tibbi avadanlıq əldə olunmuşdur. Bu müqavilə Hindistan 
tərəfindən—firmanın vitsе-prеzidеnti cənab Krişnak və mеnеcеr cənab 
Kariyaplanın iştirakı ilə imzalanmışdır.
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Sumqayıt «Sintеz-kauçuk» istеhsalat birliyi 1991-ci ildə 
müxtəlif məhsullar almaq üçün Hindistanın üç firması ilə 
müqavilə bağladı: «Transplastik»dən—birdəfəlik iynə, «Cupitеr-
intеrnеyşl»dən çay və makaron məhsulları və «Mеridian 
еksim»dən düyü.

«Sintеz-kauçuk» istеhsalat birliyinin ayrı-ayrı ölkələrlə 
müqavilə formaları olduqca təqdirəlayiqdir. 1992-ci ildə 
Amеrikanın «Starkеntеrprayz», İtaliyanın «Tеknimont» firmaları, 
Almaniyanın «Şərqi alman torpaq» bankı (Milan şöbəsi) və 
«Sintеz-kauçuk» birliyi arasında dördtərəfli müqavilə imzalandı. 
Bu müqaviləyə əsasən, Azərbaycan üçün çox qiymətli olan 
polipropilеn polimеr maddəsinin 30 min tonundan xalq istеhlak 
malları əldə еtmək üçün 142 milyon dollar qiymətində «zavod» 
qurğusu tikmək nəzərdə tutulmuşdur.

Əliağa bəy 1991-ci ildə yaranmış «Alkan» еlmi-tеxniki kiçik 
müəssisəsinə rəhbərlik еdir. Bu işdə onun həmkarı, kimya еlmləri 
namizədi Aydın bəy Həsənovun da fəaliyyəti böyükdür.

Müəssisə bu vaxtadək mеbеl və maşın cilalarının istеhsalı, 
əsasən isə silikon yağlarının alınması tеxnologiyasına 
yiyələnmişdir. Müəssisə əsas ticarət əlaqələrini isə Hindistan və 
Türkiyə ilə aparır.

Məlumdur ki, nеft yеrdən еmolsiya, yəni su ilə qarışıq 
formada çıxır. Nеftdən məhz bu su qarışığını ayırmaq ən böyük 
problеmdir. «Alkan» müəssisəsinin kəşf еtdiyi xüsusi maddə nеfti 
sudan tеzliklə və tam ayırmağa imkan vеrir.

...1990-cı ilin fеvral ayından başlayaraq, baş dirеktor Xalık 
bəy Kamran oğlu Muradovun rəhbərliyi ilə «Inbak» firması 
fəaliyyət göstərməyə başladı. Bu, Moskvadakı «Inproqrеs» birgə 
müəssisəsinin Bakı mərkəzi idi. «Inproqrеs» MDB, Avstriya, 
Avstraliya, İtaliya, ABŞ, AFR, İsvеcrə, İsvеc ölkələrinin 
firmalarından təşkil olunmuşdur.

«İnbak» birliyi yarandığı gündən «Alkan» müəssisəsisinin 
rəhbəri Əliağa bəy baş dirеktor Xalık bəylə daim əməkdaşlıqda 
olmuş və biznеs yollarında bir məsləhətçi kimi onunla işləmişdir. 

Birliyin əsas işi ağac еmalı, kərpic və çap məmulatlarının, еləcə də kənd 
təsərrüfatı məhsulları istеhsalından ibarətdir. Kommеrsiyaya gəldikdə 
isə, «İnbak» xarici ölkələr və MDB rеspublikaları ilə mal mübadiləsi 
və bunların pulla alınıb Azərbaycana gətirilməsi ilə məşğuldur.

«İnbak»ın əsas vəzifəsi əlaqələndirmə, xеyriyyəçilik, bazar axtarışı, 
mal göndərmək üçün yollar tapmaqdan ibarətdir («markеtinq»).

«İnbank» bu vaxtadək Livanın «Masum-trеytinq» firması, İranın 
«Nİ NO-еksport kampani» milli firması ilə Azərbaycandakı zavod 
və müəssisələr arasında əlaqələr yaratmış, nəticədə Yеni Bakı 
Nеftayırmazavodu (YBNZ) və Sumqayıtın «Sintеz-kauçuk» istеhsalat 
birliyinin hazırladığı məhsulları bu ölkələrə göndərmişdir. Hazırda 
«İnbak» İngiltərənin «Sovital» firması ilə əlaqəyə girməklə, 1993-cü 
ildən еtibarən Azərbaycan müəssisələri, o cümlədən YBNZ İnkiltərəyə, 
«TS—1» markalı nеft məhsulları göndərəcəkdir.

1992-ci ilin ortalarından еtibarən «Inbak» firması ilə Hindistanın 
«Maysodеt» firması arasında kimyəvi məhsulların satışı üçün 
danışıqlar aparılır. 1993-cü ildən başlayaraq, «Maysodеt» firmasına 
məhsul göndəriləcəkdir.

Hamıya məlumdur ki, Bakıya gələn ilk «Şollar» su xəttini 
Azərbaycanın tanınmış xеyirxah oğlu Zеynalabdin bəy Tağıyеv 
çəkdirmişdir. Şübhəsiz ki, Zеynalabdin bəy bu və ya başqa xеyirxah 
işləri Bakıda olan nеft məhsullarının çıxarılması və ixracı nəticəsində 
əldə olunan sərmayə sayəsində görə bilmişdir.

Vaxtilə Z. A. Tağıyеv tərəfindən çəkilmiş Bakı su kəmərinin 
bərpası üçün «Inbak» 120 min rubl məbləğində pul ayırmışdır. Ancaq 
«Inbak»ın xеyriyyəçiliyi bununla bitmir. Təkcə iki il ərzində 30 milyon 
rubl məbləğində mal dövriyyəsi əldə olunmuşdur, dövlətə isə gəlir 
kimi 1,8 milyon rubl məbləğində pul kеçirilmişdir. «Inbak» özünün 
yarandığı bu qısa müddət ərzinə «Şəhidlər xiyabanı» fonduna 5000 
rubl pul, Еrmənistandan gəlmiş qaçqınlara yardım olaraq 500 kq qənd 
tədarükü ayırmışdır. Və bir də, istəkli oxucular, bizim bu «Hindistana 
məhəbbətlə...» kitabının bir təsisçisi kimi «Inbak» 120 min rubl pul 
xərcləmişdir.



R.Bahar Sonam İndİra qandİ

259258

Mən «Hindistana məhəbbətlə...» kitabının müəllifi kimi Z. A. 
Tağıyеvin müasir davamçıları olan Əliağa bəyə, onun həmkarı 
Xalık bəyə xеyirxah əməllərinə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Arzu еdirəm ki, onların bu əməlləri yеni-yеni bəhrələr vеrsin. 
Şirin bəhrələr isə ancaq tükənməz zəhmətin sayəsində yaranır...

...İndi bəşəriyyətin tarixi еlə bir nöqtəyə gəlib çıxıb ki, dil 
tapmağın, xеyirxah, dostanə münasibət və əlaqələr yaratmağın 
bütün xalqlar üçün həyati əhəmiyyəti vardır. Atom-nüvə 
fəlakətinin altеrnativi ancaq budur. Ancaq bu yolda hər xalqın 
həyatı, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti daha çox çеşmələrdən qidalana 
bilər, daha gеniş və sürətli inkişaf yoluna çıxa bilər, hamı sülh 
şəraitində yaşaya bilər. İnsanlığın əbədi sülh arzuları xəyal olaraq 
qalmamalıdır.
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HACI  ZEYNALABDİN  TAĞIYEV

Hacı Zeynalabdin Tağıyev (25 yanvar 1823, Bakı – 1 sentyabr 1924, 
Bakı) — Azərbaycanlı milyonçu, mesenat, Rusiya İmperiyasının Həqiqi 
Dövlət Müşaviri, müsəlman Şərqində ilk qızlar məktəbinin (Tağıyevin qızlar 
məktəbi) yaradıcısı. II və III dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeni laureatı.

Erkən illəri
Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823-cü ildə[5] (bəzi mənbələrə görə 1838-ci 

ildə[6]) Bakıda kasıb başmaqçı ailəsində anadan olmuşdur. Anası Ümmü xanım 
Zeynalabdinin 10 yaşı olanda vəfat edir. Kiçik Zeynalabdin uşaqlıqdan təmkinli 
və zəhmətkeş idi. On yaşında atası onu bir bənnanın yanına usta köməkçisi işinə 
qoyur . 12 yaşına çatanda o artıq daş yonurdu, 15 yaşında ikən bənnalıq etməyə 
başlamışdı. Bir müddətdən sonra Tikinti ustası və təşkilatçısı kimi tanınmağa 
başlayır. Müəyyən qədər vəsait toplayaraq Tağıyev artıq 20 yaşında ev Tikintisi 
və daşyonma işləri təşkil edir. Özünün sonrakı Tikinti işlərinə də şəxsən nəzarət 
edirdi. Tikdirdiyi binalarda, məsələn, özünün yaşadığı binada və şəxsən açdırdığı 
qızlar gimnaziyasının binasında onun dəsti-xətti hiss edilir.

İşləri
Sonradan o özünü ticarətdə və yüngül sənayedə də sınayır. Hər ikisində 

qabiliyyəti ilə uğur qazanır, dükanlara və manufakturaya sahib olur. O, həm də 
Bakı neftini, Xəzər dənizi və Qafqaz dəmir yolu vasitəsilə ixrac edən ən böyük 
sahibkarlardan idi. Məqsədyönlü tədbirləri nəticəsində Tağıyev Azərbaycan 
iqtisadiyyatının müstəmləkə xarakterinə zərbə vuran, onu sındıran ilk milli 
sənayeçiliərdən idi.

Neft sənayesi və nəqliyyat
1870-ci ildə Tağıyevin artıq iki qazanxanadan ibarət kerosin zavodu var 

idi. Kerosin zavodu ilə yanaşı o sonradan "Hacı Zeynalabdin" şirkətini yaradır. 
Onu Bakıdakı müsəlman, rus, erməni və yəhudi cəmiyyəti xeyriyyələrinin 
hamısı özlərinə fəxri sədr seçmişdilər. Bu dövrlərdə Bakı əsl neft səltənətinə 
çevrilmişdi. Bakı ətrafındakı kəndlərdə torpaqlar Rusiyadan və xaricdən gəlmiş 
sərmayədarlar tərəfindən alınıb, onlarda neft buruqları ucaldılırdı. Bu Hacını da 
maraqlandırır və podratçılığı buraxaraq, neft işinə qurşanır.

1872-ci ildə neftli torpaqlar hərraca qoyulduqda Tağıyev də torpaq payı 
icarəyə götürür. Ümidini heç zaman itirməyən Tağıyev, nəhayət, arzusuna 
çatır. Götürdüyü torpaqdan neft fəvvarə vurur. "H.Z.Tağıyev" adlandırdığı neft 
şirkətini qeydiyyata aldıran Zeynalabdin mədənində ustalara yüksək maaş verir, 
ən yeni avadanlıq quraşdırır. Nəticədə onun gəlirləri sürətlə artmağa başlayır. 
Bundan sonra o həm də neft zavodları alır. 1882-ci ildə Tağıyev 1-ci gildiya 
tacir rütbəsinə layıq görülür. 1896-cı ildə onun neft şirkəti hasilatda ən yüksək 
göstəriciyə nail olur. 32 milyon pud (512 kq) neft hasil edir.
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binalarından biri sayılır. Layihənin müəllifi Yuzef Qoslavski əsasən Avropa 
order memarlıq üslübundan istifadə edib, fərdi kompozisiya yaradıb. Binanın 
hər dörd tinində və baş girəcəyinin qabağında nəhəng qaz fanarı yanırdı.

Qız məktəbinin açılmasına mane olanlarla mübarizə
Qız məktəbinin açılmasına yerli ruhanilər mane olurdular. Ruhanilər qızlara 

təhsil vermək təklifindən qəzəblənir və camaatı ayağa qaldırırdılar. Köhnə 
fikirli ruhanilər məktəb açmaq təklifini bəyənmiş qazi Mir Məhəmməd Kərimi 
qapısına ağ neft töküb yandırmaqla hədələyirdilər. Məktəbin məhz azərbaycanlı 
qızlar üçün təsis edilməsi maarifçi mesenatın həyatını böyük təhlükə qarşısında 
qoyurdu. Dövrün köhnə fikirli, mühafizəkar adamları azərbaycanlı qızların 
oxumasını böyük bir qəbahət saydıqlarına görə Hacı Zeynalabdin Tağıyevi 
də öldürmək istəyirdilər. “Qaragüruhçu iri əmmaməli, qara əbalı ruhanilər, 
yekəqarın enliqurşaq, saqqalı hənalı hacılar ortaya çıxıb isməti-nisvandan 
danışa-danışa, Qurandan ayələr, peyğənbər, xəlifə, imamlardan hadisələr və 
sübutlar gətirərək bu işi küfr adlandırıb. Hacı Zeynalabdin Tağıyevi dindən 
kənar əməllərdə günahlandırırdılar. Tapançalı-xəncərli qoçular isə təhdidə 
keçirdilər”[7]

Lakin Hacının xalq arasında olan nüfuzu və ətrafındakı adamların onu 
mühafizə etməsi bu bədxahlığın baş tutmasına imkan vermirdi. Müsəlman 
qaragüruhçularının sözünü kəsmək üçün Hacı Zeynalabdin Tağıyev nüfuz 
sahibi olan Molla Mirzə Məhəmməd oğluna çoxlu pul və hədiyyələr verib 
müqəddəs yerlərə – Məkkəyə, Mədinəyə, Kərbalaya, Qahirəyə, İstanbula, 
Tehrana göndərmiş və tapşırmışdı ki, oradakı möhtəbər, rəsmi din xadimlərindən 
mücdəhidlərindən hamısından imza və möhürlə təsdiq edilmiş rəsmi sənədlər 
alsın ki, müsəlman qızları da oğlanlar kimi şəriət məktəblərindən başqa, 
müasir məktəblərdə də təhsil ala bilərlər. Bu müqəddəs işdə şəriətə zidd heç nə 
yoxdur. Hacının gördüyü tədbirlər səmərə vermirdi. Ona görədə o, məcbur olub 
məsciddə ruhanilər qarşısında çıxış etməli oldu: “Camaat, qızlarımızın zəmanə 
dərsi oxumaları vacibdir. Gözləri açılar, külfətlə rəftarı xoş olar.

İngilistana, Firəngistana gedib oxuyan cavanlarımız hərəsi oralarda 
qollarına bir arvad keçirib gətirirlər. Çünki qızlarımızla məcazları tutmur, dolana 
bilmirlər. Əcnəbi arvadlardan doğulan uşaqlar bütün varidatımıza vərəsə çıxırlar. 
İşlər belə getsə, ata-baba ocağımız qalacaq Quransız, namazsız, şəriətsiz. Təzə 
məktəblərdə qızlara ehkami-şəriyyət, paltar tikmək, toxuculuq, mətbəx işləri, 
müsəlman (Azərbaycan) və rus dilində oxuyub-yazmaq, elm-hesab, tifillərə 
tərbiyə vermək öyrədiləcək. Burda nə pis iş var? Molla Əli Hacı Xəlil oğlu! 
Qulaq as! Mən qızları ismətsiz etmək istəmirəm, naməhrəmlə üzü açıq olmağa 
çağırmıram. Sırağa gün gecə iyirmi yaşlı ortancıl qızın sancılanmışdı, az qalmışdı 
ölsün. Lopabığ Ambarsum həkimi gətizdirdin, qızı yoxladı, dava dərman elədi, 
qız ölümdən qurtardı. İndi de görüm, Lopabığ Ambarsumun əvəzinə müsəlman 

"Mazut" şirkətinin yaranması ilə əlaqədar, yerli varlılardan Çolaq 
Ağabala Quliyevin başçılığı ilə "Bakı-Batum" neft kəməri aksioner 
şirkətini yaradırlar. O zaman üçün nəhəng inşaat hesab edilən bu neft kəməri 
Bakıdan başlayaraq Kür düzənliyindən keçib, Qafqaz dağlarının ətəyini və 
Suram qalasının yamacını aşıb, Reon düzənliyindən ötərək 800 kilometr 
məsafədə uzanıb Xəzər sahilini Qara dəniz sahili ilə birləşdirəcəkdi. Bakı 
nefti okeanlara, uzaq-uzaq ölkələrə, beynəlxalq bazarlara yol açacaqdı. 
Kəməri uzatmağa 1897-ci ildə başlayıb, 1907-ci ildə tamamlamışdılar.

Toxuculuq sənayesi
1897-ci ildə neft mədənlərini Britaniya şirkətlərindən birinə satan 

Tağıyev qeyri-neft sektoruna sərmayə qoyur. Onun inşa etdirdiyi Bakı 
toxuculuq fabriki Azərbaycanda yeni istehsal sahəsində başlanğıc olur. 
Toxuculuq fabrikini xammalla təmin etmək məqsədi ilə Tağıyev Yevlax 
rayonunda pambıq əkini üçün torpaq sahəsi alır və 1909-cu ildə Cavadda 
pambıqtəmizləmə zavodu tikdirir. Bakının ən iri ticarət mərkəzi sayılan 
ticarət evini də Tağıyev təşkil etmişdir.

Balıqçılıq sənayesi
İmperator II Nikolayın qardaşı böyük knyaz Mixail Aleksandroviç 

polyak qızı ilə evlənib, taxt-tacından əl götürəndən sonra Tağıyevdən xahiş 
edir ki, Yevlax ətrafı meşələrdə ov edib dincəlmək üçün ona icazə versin. O, 
Hacıya cəvahiratla bəzədilmiş bir qızıl çarka (peymanə) bəxşiş göndərmişdi. 
Xəzərin Azərbaycan sahillərindən tutmuş Dağıstanın sahillərinə, Dərbənd, 
Port-Petrovsk daxil olmaqla uzunluğu 300 kilometr olan torpaq sahəsi alıb 
vətəgə salmışdı. Kür qırağındakı vətəgələri dövlətdən icarəyə götürmüşdü.

1890-cı ildə balıq sənayesinə güclü sərmayə qoyan Tağıyev iri balıqçılıq 
vətəgələrinə sahib olmuşdur. O, balıq məhsullarının saxlanmasını təmin 
etmək üçün Mahaçqala şəhərində soyuducu zavodu, buz istehsalı zavodu, 
çəllək zavodu inşa etmişdir.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev balıqçılığın zəiflədiyini görüb, qızıl üzüyünü 
balığın ağızına atıb balığı dənizə buraxmışdır. Və bunu eşidən balıqçılar 
həmin balığı tutmaq arzusu ilə dənizə tökülüşmüşdülər.

mülkiyyəti
O, üç ilə şəhərin mərkəzində (1895-1897-ci illər) böyük bir saray 

tikdirir. Bu sarayın hər dörd fasadı və damdakı nəhəng qübbələr diqqəti 
uzaqdan cəlb edir. Bir üzü Bariyantinski, digəri Starıy politseyski, üçüncüsü 
Merkuri, dördüncüsü isə Qarçakov küçələrinə baxır. Hər cəhətdən, həm 
xarici arxitekturasına, həm də daxili bər-bəzəyinə görə şəhərin ən yaraşıqlı 
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mümkünsə bu işdə bizə kömək edin". Hacı Zeynalabdin tikilib qurtarmış 
dəyirman binasını dustaqxana üçün hökumətə verir. Xaricdən gətirdiyi dəyirman 
avadanlığını toxuculuq fabriki yerləşən əraziyə daşıtdırır, orda dəyirman tikdirir. 
Özü və ailəsi yaşamaq üçün fabrikin yaxınlığında xüsusi mülk tikdirmişdi və 
vaxtaşırı orda qalırdılar.

Bakı-Şollar su kəmərinin tikintisi
Şollar su kəmərinin çəkilişi, rəssam: Çingiz Mehbaliyev
Tağıyev həm də Bakı-Şollar su kəmərinin tikintisi üçün şəxsi vəsaitindən 

pul ayırıb. Lindleyin xaricdən dəvət etdiyi mühəndislərdən ibarət ekspedisiya 
qrupu Xudatdan şimal-şərqə doğru meşədə şəffaf, təmiz bulaq suyu olduğunu 
aşkarlayır. Buna baxmayaraq, Bakı sakinlərinə sərinlik və firavanlıq gətirəcək 
Şollar kəmərinin çəkilişi bir tərəfdən lazımi vəsaitin tapılmamasından, digər 
tərəfdən isə layihənin əleyhdarlarının apardıqları əkstəbliğat səbəbindən uzanırdı. 
Yalnız çar II Nikolayın 6 oktyabr 1909-cu il tarixli fərmanı ilə Bakı şəhərinə 27 
milyon rubldan çox olmamaq şərtilə istiqraz buraxılmasına icazə verməsindən 
sonra Şollar su kəməri layihəsi fəal tikinti mərhələsinə qədəm qoyur. Layihənin 
müəllifi Lindleyin qətiyyəti və inadkarlığı sayəsində kəmərin çəkilişi üçün lazım 
olan bütün avadanlıq xaricdən alınıb gətirlir. Hətta Birinci Dünya müharibəsinin 
qızğın çağında belə tikinti işləri səngimir. Kəmərin, anbarların, şəhərdaxili 
şəbəkənin inşası anbaan sürətlənir. Nəhayət, V.Lindleyin və onun mütəxəssis 
komandasının, Bakı Dumasının və onun azərbaycanlı deputatlarının, şəhər 
idarəsinin, tikintidə çalışan minlərlə Azərbaycan kəndlisinin, Bakı fəhlələrinin 
möhkəm iradəsi və gərgin əməyi hesabına 1916-cı ilin dekabrında Şollar-Bakı 
su kəmərinin birinci növbəsinin tikintisi başa çatır.

Ölümü
Sovet Rusiyasının 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanı işğal etməsi ilə 

vəziyyət kökündən dəyişir. İnsanların mülküyyəti əlindən alınır, milli kadrlar 
və ziyalılar təqib edilməyə başlanır, hər şey Rusiyanın maraqlarına yönəlir. 
Yerli əhalinin xahişi ilə yeni hakimiyyətin rəhbərlərindən biri olan Nəriman 
Nərimanovun göstərişi ilə Tağıyevə mülk seçmək imkanı verilir. O özünün artıq 
əlindən alınmış keçmiş mülkiyyətlərindən ancaq Mərdəkandakı bağ evini seçir.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 1-də, axşam səkkizin 
yarısında, 101 yaşında (bəzi mənbələrə görə 86 yaşında) vəfat etmiş və 
sentyabrın 4-də dəfn edilmişdir. Onun dəfninə çox böyük izdiham toplanmışdı. 
İnsanlar yas mərasiminə bütün Bakı və ətraf kəndlərdən ərzaq gətirirdilər.

Nəriman Nərimanovun köməkliyi ilə Bakının "Kommunist" və "Bakinskiy 
raboçiy" qəzetlərində onunla bağlı nekroloq çap edildi.

arvad həkimi olsaydı, şəriətə hansı düzgün gələrdi? Arvad həkimlərinə, 
müəllimlərinə ehtiyacımız çoxdur. O məktəbi mən bizə padşahlıqdan 
vəhşi deyiləndən sonra qərara gəldim, açdırdım. Ətək dolusu pul töküb bu 
məqsədlə bina tikdirmişəm. Dərs deyənlər zənən xeylağı olacaq.”

Xeyriyyəçilik
Əsas məqalə: Tağıyevin qızlar məktəbi
Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1901-ci ildə 300 min manatlıq vəsait sərf 

edərək, Bakıda ilk qızlar məktəbi tikdirir. Bəzi mənbələrdə qızlar məktəbinin 
inşasını Sona xanımın təklif etdiyi göstərilir. Çünki gənc yaşda Hacıya arvad 
olan Sona xanım təhsil ala bilməmişdi. Bu bütün Zaqafqaziyada yeganə 
qızlar məktəbi idi. Binanı 1898-ci ildə tikməyə başlayırlar. 1900-cü ildə 
hazır olur. Bu məktəb Nikolayevski (Kommunist) küçəsində (Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının Əlyazmaları fondunun binası) yerləşir. Qızlar 
məktəbinin binası memarlıq baxımından Azərbaycan memarlığının milli-
romantik üslubundadır. Əsas fasaddakı divar bir cərgə ağ, digər cərgə isə 
qızılı daşdan hörülüb.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev bütün Rusiyada birinci növbədə öz 
mesenatlığı və maarifpərvərliyi ilə tanınmışdır. Onun maarifpərvər 
xidmətləri əsasən XX əsrin əvvələrindən başlayır. Bu da təsadüfü deyildi. 
1905-ci il inqilabından sonra hökumətin Oktyabr bəyannaməsi ölkədə 
mədəni-maarif işlərinin canlanmasına səbəb oldu. Ölkənin hər yerində 
xeyriyyə məqsədi ilə bir sıra cəmiyyətlər yarandı. Qəzet və jurnallar çap 
edilməyə başladı. Bu cəmiyyətlərin yaradılması, qəzet və jurnalların çap 
edilməsi birinci növbədə Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Bu işdə Tağıyev bir 
növ təşkilatçı rolunu oynayırdı. Xeyriyyə məqsədilə yaradılan cəmiyyətlər 
ya Tağıyevin şəxsi iştirakı və vəsaiti ilə, ya da onun yaxından köməyi ilə 
yaradılmışdır.

İlk xeyriyyə cəmiyyəti 1905-ci ildə yaranmış Müsəlman Xeyriyyə 
Cəmiyyəti idi. Bundan başqa "Nəşr və maarif", "Nicat" cəmiyyətlərinin 
yaranmasında da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaxından köməyi olmuşdur.

O zamanlar dustaqları Nargin adasında saxlayırdılar. Camaat ora gedib-
gələndə yaman əziyyət çəkirdi. Axırda Zeynalabdinə müraciət edirlər ki, 
bu işdə bizə kömək elə, dərdimizə bir çarə qıl. O da, o zaman şəhərin ucqar 
yeri hesab edilən Quba (Füzuli) meydanı ilə Kömürçü meydanı arasında 
tikdirdiyi beşmərtəbəli dəyimanı (indiki şirniyyat fabrikini) dustaqxana 
üçün verir. Digər istinadlara əsasən, Bakıya yüksək rütbəli təzə məmur 
təyin edilir. Hacı onun görüşünə gedir və deyir ki, sizə nə kömək lazımsa, 
utanmayın, söyləyin, mən padşahlıqdan heç nə müzayiqə edən deyiləm. 
Yüksək rütbəli şəxs izah edir ki, "dustaqları Nargin adasında saxlayırıq, 
işçilər gedib-qayıtmağa çox vaxt sərf edirlər. Həm də əziyyət çəkirlər; 
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"Başda mərhum Əlimərdan bəyin ailəsi olmaqla, azərbaycanlılardan bir çoxu 
onlara göndərilmiş Parisdə çıxan "Qafqaz" məcmuəsini qəbul etməyərək geri 
gönədriblər. Onlardan bir qismi banderolun arxasına "gəldiyi yerə qaytarılır" 
qeydi ilə yetinməyərək məcmuənin müdiri Heydər Bammata bu hərəkətlərinin 
səbəbini xüsusi qeyd etməyi lüzum görüblər. Buna nümunə olaraq, Azərbaycanın 
məşhur simalarından mərhum Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı hörmətli Leyla 
xanım Əsədullahın məcmuə idarəsinə göndərdiyi məktubun surətinin özünün 
icazəsilə dərc edirik: "Çox möhtərəm Heydər bəy! "Qafqaz" məcmuəsini geri 
göndərirəm. Onu diqqətlə oxudum. Fəqət orada, fikrimcə, Qafqazın ortaq 
işinə zərər verən nifərtlə dolu çıxışlardan başqa məni maraqlandıracaq bir şey 
tapmadım. Bundan başqa, evimdə nə oxumaları ilə məşğul olduğum gənclər 
yetişir. "Qafqaz"ı oxumaq isə ruhun vətənsevərliyi üzərində ancaq mənfi təsir 
göstərər. Hörmətlə, L.Əsədullah"

Şəxsi həyatı
Hacı Zeynalabdin iki dəfə evlənmişdir. Birinci həyat yoldaşı öz 

əmisi qızı Zeynəb xanım idi. Zeynəb xanımdan onun iki oğlu, bir qızı 
olmuşdur. Oğlanları: İsmayıl, Sadiq və qızı Xanım. İkinci həyat yoldaşı 
məşhur general leytenant Balakişi bəy Ərəblinskinin qızı Sona xanım idi. 
Ərəblinskinin iki qızından böyüyü Hacının oğlu İsmayılın həyat yoldaşı 
idi. Hacı oğlugildə olarkən Balakişi bəy Ərəblinskinin kiçik qızı Sonanı 
görüb, bəyənmiş və onunla evlənmişdir. Yəni Hacı öz oğlu ilə bacanaq idi. 
Sona xanım 16 yaşında ikən 73 yaşlı Tağıyevə ərə verilmişdi. Balakişi bəy 
Tağıyevin mülkünə ortaq olmaq üçün kiçik qızını Hacıya vermişdi. Sona 
xanımdan Tağıyevin üç qızı və iki oğlu olmuşdur. Qızları: Leyla , Sara və 
Sürayya. Oğlanları Məhəmməd və İlyas. Məhəmməd "Dikaya diviziya"-
nın zabiti olarkən özünü öldürmüş, İlyas isə xəstəliyə tutularaq ölmüşdür.

Qızı Leyla xanım Şəmsi Əsədullayevin oğlu Əli Əsədullayevlə 
evlənmişdir. Onların Əli, Nadir, Gülnar və Zeynal adlı övladları olmuşdur. 
Zeynal Türkiyədə anadan olmuşdur. Əli Əsədullyev 1920-ci illərdə ailəsini 
götürərək əvvəlcə İrana, sonra isə Türkiyəyə mühacirət etmiş, daha sonra 
ailə Parisə köçmüşdür. Qızları Gülnar Əsədullayev Parisin Sorbonna 
Universitetini bitirdikdən sonra Leyla Əsədullayeva ilə İstanbula kömüşdür. 
Leyla Əsədullayeva 1948-ci ildə İstanbulda vəfat etmişdir. Onun məzar 
daşında bu sözlər qeyd edilmişdir:[8]

"Hacı Zeynalabdin Tağının qızı Leyla Əsədullah". Bakı 17 yanvar 
1896, İstanbul 23 fevral 1948. "

"Yeni Kafkasya" jurnalında Leyla Əsədullayevin adına rast gəlinir. 
"Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəfatının birinci ildönümü" adlı xəbərdə 
qeyd olunmuşdur:[8]

"Bundan bir il əvvəl Bakıda Azərbaycan xeyriyyəçilərindən Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev vəfat etmişdir. Ötən cümə qızı Leyla xanım və yeznəsi 
Əsədullahzadə Əli bəy tərəfindən mərhumu yad etmək üçün Teşvikiyə 
məscidində mövlud oxunulub. Mövludda Azərbaycan qaçqınları ilə yerli 
türklər də iştirak ediblər. "

Leyla Əsədullayevin adına "Qurtuluş" jurnalında da rast gəlinir. Belə 
ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə Şimali Qafqazın liderlərindən Heydər 
Bammat arasında olan qarşıdurma iə bağlı bir xəbərdə onun adı keçmiş, 
məktubu yayımlanmışdır:[8]
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Diplomatik əlaqələr 1992-ci ildə qurulsa da, sonrakı illər ərzində bu 
iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı yalnız beynəlxalq təşkilatlar 
səviyyəsində əməkdaşlıqla kifayətlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, BMT-də Dağlıq Qarabağla bağlı keçirilən səsvermələrdə Hindistan 
Respublikası 1996 – 1999-cu illərdə Azərbaycanın lehinə səs vermiş, 2000 – 
2004-cü illərdə isə bitərəf qalmışdır. 2004-cü ilin sonuncu rübündə Azərbaycan 
Respublikasının Hindistanda səfirliyinin açılması iki ölkə arasında mövcud 
olan diplomatik əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf edəcəyinə zəmin yaratmışdır. 
İkitərəfli əlaqələrə toxunduqda qeyd etmək lazımdır ki, Hindistandan 
Azərbaycana nazir və nazir müavinləri səviyyəsində bir sıra səfərlər olmuşdur. 
Eyni zamanda Xarici İşlər Nazirlikləri arasında qarşılıqlı olaraq bir neçə səfər 
həyata keçirilmişdir.

Bu səfərlər içərisində Hindistanın Neft və Təbii qaz Nazirinin səfəri 
diqqəti cəlb edir. Hindistanlı nazir səfər zamanı ölkəsinin Azərbaycanda 
energetika sahəsində həyata keçirilən layihələrdə iştirak etmək niyyətində 
olduğunu bildirmiş, hindistanlı iş adamlarının Azərbaycanda neft-qaz sahəsinə 
sərmayə qoymaqda maraqlı olduqlarını vurğulamışdır. Qeyd etmək lazımdır 
ki, Hindistanla ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı Azərbaycanın 
bu ölkə ilə TRASEKA və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi kimi regional 
layihələr çərçivəsində də əməkdaşlığı mövcuddur və bu əlaqələrin inkişaf 
etdirilməsi üçün münbit zəmin vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, regionun aparıcı 
dövlətlərindən biri və regionda nəhəng iqtisadi potensiala malik olan bir ölkə 
kimi Hindistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında mövcud 
iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İki 
ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi imkanları böyükdür və 
təəssüf ki, bu imkanlardan tam şəkildə istifadə olunmur. Ölkələrimiz arasında 
farmakologiya sahəsində əməkdaşlıq mövcuddur. Hindistanda farmakologiya 
sahəsinin inkişaf etdiyini nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda 
Hindistan Respublikasından xeyli miqdarda dərman preparatları Azərbaycana 
idxal olunur.

Azərbaycan–Hindistan münasibətləri
Azərbaycan–Hindistan münasibətləri — Azərbaycan Respublikası ilə 

Hindistan Respublikası arasındakı mövcud ikitərəfli əlaqələr.

münasibətlərin tarixi
1991-ci il dekabrın 26-da Hindistan Respublikası Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Müstəqilliyini tanımışdır.

Diplomatik əlaqələr
İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin fevral ayının 28-də 

qurulmuşdur.



R.Bahar Sonam İndİra qandİ

271270

Hindistan tərəfindən kiçik və orta biznes üzrə mütəxəssislərin hazırlanması 
məqsədilə Texnologiya İnstitutuna yardım məsələsi müzakirə olunmuşdur. Bu 
proqrama həmçinin, fəaliyyətə yeni başlayan azərbaycanlı iş adamlarına kredit 
vermək üçün Bakıda Azərbaycan-Hind müştərək bankının açılması da daxil 
idi. Bunun üçün Hindistan Respublikasının səfiri "Azəriqazbank"-da olmuş və 
bankın idarə heyəti ilə görüşmüşdür.

1997-ci il dekabr ayında Hindistanın "Dünya Məlumatları" adlı mətbuat 
agentliyinin redaktoru S.Naqvi öz çəkiliş qrupu ilə Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. 
O, Respublikamız haqqında televiziya oçerki hazırlamış və Hindistanın ən nüfuzlu 
televiziya kanalı "STAR TV" ilə Asiyanın 50 ölkəsinə yayımlanmışdır.

1998-ci il fevral ayında Hindistan Xarici İşlər Nazirinin Siyasi Məsələlər 
üzrə Müavini N.Dayal və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə katibi A.Sen Bakıya 
səfər etmişlər. Səfər zamanı 1998-ci il fevralın 3-də "Hava məlumatı sahəsində 
Saziş", "İqtisadi və texniki əməkdaşlıq sahəsində Saziş", "Elm və texnologiya 
sahəsində Saziş" paraflanmışdır.

Hindistan Respublikasının Azərbaycandakı Səfirinin (R.M.Abhyankar) 
Bakıya çoxsaylı səfərləri zamanı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyində bir çox məsələlər müzakirə olunmuşdur. Bu müzakirələr 
zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Hindistan 
Respublikasına rəsmi səfərinin təşkil edilməsi əsas mövzulardan biri olmuşdur. 
Həmçinin Azərbaycan tərəfindən təqdim olunmuş yeni saziş layihələri, 
Azərbaycan və Hindistan arasında mövcud Sazişlər, Ermənistanla Azərbaycan 
arasında davam edən münaqişə, Cammu və Kəşmir problemi, Hindistanın 
Azərbaycanda Səfirliyinin açılması və beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıqla 
əlaqədar bir sıra məsələlər müzakirə edilmişdir.

23-25 iyun 1998-ci il tarixlərində Hindistan Respublikasının Xarici İşlər 
üzrə Dövlət Naziri V.Race Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Nümayəndə 
heyətinin tərkibinə, Hindistan Respublikası Parlamentinin üzvü M.Ravale, 
Xarici İşlər Nazirinin müavini N.Dayal, Hindistan Respublikasının Azərbaycan 
Respublikasındakı səfiri R.M.Abhyankar, Hindistan XİN-in Birgə Katibi, 
Mərkəzi Asiya İdarəsinin rəisi A.Sen, Neft-Qaz Şirkətinin sədri B.K.Bora və 
"İndia Trade Promotion Orqanisation" təşkilatının icracı direktoru və s. daxil 
olmuşlar. Səfər zamanı bir çox məsələlər müzakirə olunmuş və Hindistan 
tərəfindən tez bir zamanda Bakıda Səfirliyin açılması arzusu ifadə olunmuşdur. 
Hindistan tərəfinin fikrincə, bu, iki ölkə arasında münasibətlərin gələcək 
inkişafına imkan yaradacaqdır. Həmçinin, Azərbaycan Respublikası və Hindistan 
Respublikası Xarici İşlər Nazirlikləri arasında əməkdaşlığa dair Protokol, 
Azərbaycan Respublikası və Hindistan Respublikası Hökumətləri arasında 
İqtisadi və Texniki Əməkdaşlıq sahəsində Saziş imzalanmışdır. Hindistanlı 
nazir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyev, Milli Məclisin spikeri 
Murtuz Ələsgərov, Baş nazir A.Rasizadə tərəfindən qəbul edilmişdir.

Azərbaycanla Hindistan arasında mədəniyyət sahəsində də əməkdaşlıq 
mövcuddur. 1996-cı il 19-20 oktyabr tarixlərində mədəniyyət sahəsində 
mübadilə çərçivəsində Bakıda hind teatr truppasının tamaşası təşkil 
olunmuş, 27 sentyabr 2005-ci il tarixində Hindistan kinosu günləri 
keçirilmişdir. “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı 
qətnamə layihəsi üzrə BMTnin Baş Assambleyasında 14 mart 2008-
ci il tarixində keçirilmiş səsvermədə Hindistanın qeyd olunan layihənin 
əleyhinə səs verməsinin Azərbaycan tərəfində anlaşılmazlıq və ciddi 
narahatçılıq doğurmuş, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına mənfi 
təsir göstərən hadisə olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
və Hindistan Respublikası Hökuməti arasında ticarət, iqtisadi, elmi və 
texnoloji əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın ilk iclasının 
2009-cu il 26-27 noyabr tarixlərində keçirilmişdir.

Rəsmi əlaqələrin ardıcıllığı
20-24 yanvar 1995-ci il tarixində Hindistanın sabiq Xarici İşlər Naziri 

N.Vahranın rəhbərliyi ilə Hindistan nümayəndə heyəti Bakıda səfərdə 
olmuşdur. Nümayəndə heyətinin tərkibi Parlamentin üzvü Uttar-Pradeş 
ştatından M.K.Hamid və "Siyasət" qəzetinin baş redaktoru Zahid Ali 
Xandan ibarət olmuşdur. Səfərin məqsədi və Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər Naziri Həsən Həsənovla görüşün əsas mövzusu, 1994-ci ildə 
Mərakeşdə keçirilmiş İKT-nin VII Sammitində Azərbaycan və Albaniyanın 
birgə sponsorluğu ilə Cammu və Kəşmir haqqında təqdim edilən qətnaməyə 
aydınlıq gətirilməsi olmuşdur.

1995-ci ilin avqust ayında Hindistanın Baş auditoru və BMT Auditorlar 
Şurasının Sədri S.C.Somaya Bakıda BMT Komitəsinin yerli ofisinin 
qaçqınlar üzrə işini təftiş etmək məqsədilə Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. 
S.C.Somayanın Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri H.Həsənovla 
görüşü zamanı, Azərbaycan-Hindistan arasında ikitərəfli münasibətlərin 
gələcək inkişafı və möhkəmlənməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. 
S.C.Somaya xüsusilə azərbaycanlı mühasiblər üçün Hindistanda kursların 
təşkil olunmasına öz dövlətinin köməyini Azərbaycan tərəfinə təklif 
etmişdir.

1997-ci ilin mart ayında Hindistanın Xarici İşlər üzrə Katibi K.Raqhunat 
və Birgə Katibin səfəri zamanı Azərbaycan və Hindistan Xarici İşlər 
Nazirlikləri arasında Əməkdaşlıq haqqında Protokol paraflanmışdır.

1997-ci ilin oktyabr ayında Hindistanın Azərbaycandaki Səfiri 
R.M.Abhyankar Qandi İnstitutunun rəhbərlərindən ibarət qrupla Gəncə 
şəhərində səfərdə olmuş və burada şəhərin rəhbərliyi, Gəncə şəhəri 
Texnologiya İnstitutunun rektoru ilə də görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı 
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14 sentyabr 1999-cu il tarixində Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və inam 
Müşavirəsinə üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin Almatıdakı görüşü 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının və Hindistan Respublikasının 
Xarici işlər nazirləri Tofiq Zülfüqarov və C.Sinqh görüşərək, ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafı haqqında fikir mübadiləsi aparmışlar.

Azərbaycan
18-19 may 2000-ci il tarixlərində Hindistan Respublikası Xarici İşlər 

Nazirliyi Mərkəzi Asiya idarəsinin katibi A.Sen Azərbaycan Respublikasında 
səfərdə olmuşdur. 2000-ci il 18 may tarixində Hindistan diplomatını Azərbaycan 
Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov qəbul etmişdir. 
Görüş zamanı iki ölkə arasında hərtərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinə 
dair danışıqlar aparılmış, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, qaçqınlar və məcburi 
köçkünlərin problemi haqqında, həmçinin iki ölkə arasında mövcüd olan mədəni 
əlaqələr və bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin 
genişləndirilməsi kimi bir sıra məsələlər müzakirə olunmuşdur.

Hindistan
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