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Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev Va şinq-
ton da ke çi ri lən Nü və 
Təh lü kə siz li yi Sam-

mi tin də iş ti rak et mək üçün Ame-
ri ka Bir ləş miş Ştat la rı na sə fə rə 
gə lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev Va şinq-
ton da ABŞ-ın döv lət ka ti bi Con 
Ker ri ilə gö rü şüb.

Gö rüş dən əv vəl döv lət ka ti bi 
Con Ker ri və Pre zi dent İl ham Əli-
yev mət buata bə ya nat lar la çı xış 
et di lər.

Döv lət ka ti bi Con Ker ri de di:
– Gü nor ta nız xe yir. Baş qa yer-

lər də bir ne çə də fə gö rüş dü yüm 
bir çox la rı nı zı bu ra da sa lam la-
maq mən də hə qi qə tən məm nun-
luq his si do ğu rur. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vi də bu ra da sa lam la maq-
dan şa dam.

Bi zim ha zır da üzə rin də iş lə di yi-
miz bir çox qar şı lıq lı ma raq la rı mız 
var. Biz sülh mə ram lı əmə liy yat la-
ra ver di yi töh fə si nə, Əf qa nıs tan-
da kı səy lə ri nə gö rə Azər bay ca na 
çox min nət da rıq. Mə lum dur ki, 
Azər bay can in di mü rək kəb bir re-
gion da yer lə şir. He sab edi rəm ki, 
Pre zi dent Əli yev, xü su si lə “Cə-
nub Qaz Dəh li zi” la yi hə si nə et di yi 
rəh bər li yi ilə bu eh ti yac la rın bə zi-
lə ri nin ne cə qar şı lan ma sı üçün çox 
cid di səy lər gös tər miş və bu mə sə-
lə ni diq qət mər kə zin də sax la mış-
dır. Bu, Av ro pa nın uzun müd dət li 
st ra te ji ma raq la rı na mi nə və sə-
mi mi söy lə səm, va cib olan ener ji 
mən bə lə ri nin şa xa lən di ril mə si nə 
cəhd gös tər mək üçün atıl mış çox 
cid di bir ad dım dır.

Əl bətt  ə ki, di gər ma raq la rı mız 
da var. Ter ro rizm lə mü ba ri zə. Biz 
don muş mü na qi şə olan Dağ lıq 
Qa ra bağ prob le mi nin nə ya hət öz 
həl li ni tap ma sı nı gör mək is tə yi rik. 
Bu mü na qi şə nin həl li üçün da nı-
şıq lar apa rıl ma lı dır. Bu mə sə lə öz 
həl li ni tap ma lı dır.

İn di isə cə nab Pre zi den tə Nü və 
Təh lü kə siz li yi Sam mi tin də iş ti rak 
et mək üçün bu ra ya təş rif bu yur-
du ğu na və Azər bay can üçün iq ti-
sa di im kan la rın, elə cə də re gional 
təh lü kə siz lik mü na si bət lə ri nin 
uy ğun laş dı rıl ma sı üzə rin də iş lə-
di yi müd dət də və bu ya xın lar da 
gös tər di yi bir çox səy lə ri nə gö rə 
tə şək kü rü mü ifa də et mək is tə yi-
rəm. Si zi öz ara mız da gör mək dən 
şa dam.

***

Pre zi dent İl ham Əli yev de di:
– Çox sağ olun. Cə nab ka tib, 

əv və la mə ni Nü və Təh lü kə siz li-
yi Sam mi ti nə də vət et di yi nə gö rə 
Pre zi dent Oba ma ya tə şək kü rü-
mü bil dir mək is tə yi rəm. Biz bu nu 
dost luq və tə rəf daş lıq əla mə ti ki mi 
qə bul edi rik. Biz iki tə rəfl  i mü na si-
bət lə ri mi zə yük sək də yər ve ri rik.

ABŞ-Azər bay can mü na si bət lə-
ri nin ar tıq 25 il lik uzun ta ri xi var. 
Bu mü na si bət lər hə mi şə sıx, sə mi-
mi ol muş dur, in di isə st ra te ji əhə-
miy yət kəsb edən mü na si bət lər sə-
viy yə si nə çat mış dır. Ara mız da fəal 
si ya si dialoq möv cud dur. Cə nab 
ka ti bin qeyd et di yi ki mi, biz əv vəl-
lər də fə lər lə gö rüş mü şük, la kin Va-
şinq ton da ilk də fə dir gö rü şü rük.

Ara mız da in ki şaf et mək də olan 
iq ti sa di əmək daş lıq apa rı lır. ABŞ şir-
kət lə ri iq ti sa diy ya tı mı za 10 mil yard 
dol lar dan ar tıq sər ma yə ya tır mış dır.

Bu da iq ti sa di əmək daş lı ğın, həm-
çi nin öl kə mi zin in ki şa fı nın yax şı 
gös tə ri ci si dir. Biz ilk də fə Xə zər və 
Ara lıq də niz lə ri ni bir-bi ri ilə bir ləş-
di rən neft kə mər lə ri nin ti kin ti si ki-
mi əhə miy yət li la yi hə lə ri Ame ri ka 
Bir ləş miş Ştat la rı nın güc lü dəs tə-
yi ilə bir lik də ic ra et mi şik. İn di isə 
cə nab ka ti bin qeyd et di yi ki mi, biz 
“Cə nub Qaz Dəh li zi” la yi hə si üzə-
rin də bir lik də iş lə yi rik. Bu, ener ji 
təh lü kə siz li yi nə, mən bə lə rin şa xə-
lən di ril mə si nə və hə min la yi hə yə 
cəlb olun muş bü tün tə rəfl  ə rə - is-
teh sal çı, tran zit və is teh lak çı öl kə-
lə rə uzun müd dət li fay da ve rən bir 
la yi hə dir. Biz bu la yi hə nin ic ra sı-
na cid di dəs tək gös tər di yi nə gö rə 
Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın hö-
ku mə ti nə çox min nət da rıq. Sə mi mi 
de səm, bu dəs tək ol ma say dı hə min 
la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si üçün 
da ha çox müd dət və səy lə rin gös tə-

ril mə si tə ləb olu na bi lər di. İş lər vaxt 
cəd və li nə uy ğun ge dir, iş lər vax tın-
da ic ra olu na caq və 2-3 il ər zin də 
“Cə nub Qaz Dəh li zi” la yi hə si iş lək 
ola caq dır.

Er mə nis tan və Azər bay can ara-
sın da uzun müd dət da vam edən 
mü na qi şə nin həl li yol la rı nın ta-
pıl ma sı is ti qa mə tin də gös tər di yi 
səy lə ri nə gö rə ABŞ hö ku mə ti nə 
min nət da rıq. He sab edi rik ki, mü-
na qi şə Er mə nis tan or du su nun iş-
ğal olun muş əra zi lər dən dər hal 
və qeyd-şərt siz çı xa rıl ma sı nı tə ləb 
edən BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
qə bul et di yi qət na mə lər əsa sın da 
həl li ni tap ma lı dır. Er mə nis tan və 
Azər bay can ara sın da kı mü na qi-
şə, post so vet mə ka nın da olan və 
ümu miy yət lə, dün ya da baş ve rən 
bü tün mü na qi şə lər öz həl li ni öl-
kə lə rin əra zi bü töv lü yü əsa sın da 
tap ma lı dır.

Biz, həm çi nin re gional təh lü kə-
siz lik mə sə lə lə ri üz rə tə rəf da şıq. 
Azər bay can Əf qa nıs tan da kı əmə-
liy yat la ra öz lo gis ti ka dəs tə yi ni 
tə min edir, əra zi miz üzə rin dən 
apa rı lan uçuş la ra və ye rüs tü da-
şı ma la ra şə rait ya ra dır. Həm çi nin 
bi zim NA TO hər bi çi lə ri ilə çi yin-
çi yi nə Əf qa nıs tan da xid mət gös-
tə rən 100-ə ya xın hər bi çi miz var. 
Be lə lik lə, mü na si bət lə ri mi zin gün-
də li yi çox ge niş dir. Bu gün əl bətt  ə 
ki, biz bu mə sə lə lə ri və re gion da kı 
prob lem lə ri mü za ki rə edə cə yik. 
Mən əmi nəm ki, bu gö rüş bi zim 
dost luq mü na si bət lə ri mi zin da ha 
da in ki şaf et di ril mə sin də öz ro lu-
nu oy na ya caq dır. Sağ olun.

***
Con Ker ri: Tə şək kür edi rəm cə-

nab Pre zi dent. Ha mı nı za tə şək kü-
rü mü bil di ri rəm.

***
Gö rüş də ABŞ-ın döv lət ka ti-

bi Con Ker ri Bir ləş miş Ştat la rın 
Azər bay can ilə güc lü və uzun-
müd dət li əmək daş lı ğın da ha da 
in ki şaf et di ril mə sin də ma raq lı 
ol du ğu nu bil dir di. O, Azər bay-
can da ge dən iq ti sa di is la hat lar, 
iq ti sa diy ya tın şa xə lən di ril mə si 
pro ses lə ri nin ABŞ-da ma raq la iz-
lə nil di yi ni vur ğu la dı.

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər-
bay can da iq ti sa di sa hə də gö rü lən 
iş lər dən, əsas iq ti sa di priori tet lər 
– kənd tə sər rü fa tı, in for ma si ya- 
kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı, 
ver gi və göm rük, inf rast ruk tur 
sa hə lə rin də hə ya ta ke çi ri lən is la-
hat lar dan da nış dı. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı iq ti sa di in ki şa fın qa nun ve-
ri ci lik pro ses lə rin də Azər bay ca nın 
bey nəl xalq təş ki lat lar ilə sıx əmək-
daş lıq et di yi ni diq qə tə çat dır dı.

Söh bət za ma nı Azər bay ca nın 
Av ro pa nın ener ji təh lü kə siz li yi-
nin tə mi na tın da ro lu qeyd edil di, 
ABŞ-ın bu iş də öl kə mi zə ver di yi 
dəs tək yük sək qiy mət lən di ril di, 
“Cə nub Qaz Dəh li zi” la yi hə si nin 
önə mi vur ğu lan dı.

Pre zi dent İl ham Əli yev dün ya da 
nef tin qiy mə ti nin aşa ğı düş mə si nə 
bax ma ya raq, Azər bay can da əsas 
iq ti sa di pa ra metr lə rin qo ru nub sax-
la nıl dı ğı nı və iq ti saiy ya tın yax şı və-
ziy yət də ol du ğu nu bil dir di. Döv lə-
ti mi zin baş çı sı nef tin qiy mə ti nin 
düş mə si fo nun da Azər bay can da 
büd cə sis te me nin möh kəm lən di ril-
mə si is ti qa mə tin də mü hüm ad dım-
lar atıl dı ğı nı diq qə tə çat dır dı.

Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Ştatların 
dövlət katibi Con Kerri ilə görüşüb

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
Talassemiya Mərkəzində olub
Hey dər Əli yev Fon du-

nun vit se-pre zi den ti 
Ley la Əli ye va mar-
tın 30-da Ta las se mi ya 

Mər kə zin də olub.
Azər TAc xə bər ve rir ki, Ta las se-

mi ya Mər kə zin də müali cə olu nan 
uşaq la ra baş çə kən Ley la Əli ye va 
on la rın səh hə ti, müali cə lə ri nin ge-
di şi ilə ma raq la nıb.

Sə hiy yə na zi ri Oq tay Şi rə li yev 
Hey dər Əli yev Fon du nun “Ta las-
se mi ya sız hə yat na mi nə” proq ra mı 
çər çi və sin də in şa edi lən Mər kəz də 

bu gü nə dək apa rı lan müali cə lər ba-
rə də mə lu mat ve rib. Qeyd olu nub 
ki, 2009-cu il dən is ti fa də yə ve ri lən 
Ta las se mi ya Mər kə zi bu xəs tə li yə 
dü çar olan la ra həm tib bi, həm də 
mə nə vi cə hət dən dəs tək ba xı mın-
dan əhə miy yət li sə hiy yə oca ğı dır.

Hey dər Əli yev Fon du nun vit-
se-pre zi den ti Ley la Əli ye va Mər-
kə zin gə lə cək fəaliy yə ti üçün zə-
ru ri mə qam lar la ma raq la nıb və 
Fon dun sə hiy yə, xü su si lə uşaq la-
rın sağ lam lı ğı ilə bağ lı mə sə lə lə rə 
daim önəm ver di yi ni bil di rib.

Ley la Əli ye va Mər kəz də müali-
cə olu nan uşaq lar la söh bət edə rək, 
on la ra hə diy yə lər təq dim edib.

Qeyd edək ki, Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi ilə in şa olu-
nan Ta las se mi ya Mər kə zi nin 
is ti fa də yə ve ril mə si ilə Azər-
bay can da ix ti sas laş dı rıl mış tibb 
oca ğı nın və qan ban kı nın ya ra-
dıl ma sı na, ta las se mi ya dan əziy-

yət çə kən uşaq la rın təh lü kə siz və 
key fi y yət li qan la tə mi na tı üçün 
kö nül lü do nor xid mə ti nin in ki-
şaf et di ril mə si nə, ta las se mi ya nın 
ya yıl ma sı nın qar şı sı nı al maq dan 
öt rü əha li nin maarifl  ən di ril mə-
si və ta las se mi ya ilə mü ba ri zə 
apa ran bir sı ra döv lət lər lə əmək-
daş lı ğın ge niş lən di ril mə si nə nail 
olu nub.

Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Ştatların 

İlham Əliyev 
ABŞ-a səfər edib
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Ta nın mış Azər bay can ya-
zı çı sı Ka mal Ab dul la-
nın Ru si ya nın məş hur 
“Хуdоjеst ven na ya li te-

ra tu ra” nəş riy ya tı tə rə fi n dən çap 
edi lən “Pla ton, de yə sən, xəs tə lə-
nib...” (“Plа ton, каjеts ya, за bo-
lel...”) he ka yə lər ki ta bı Ru si ya da 
ədə biy yat üz rə təq dim olu nan ən 
yük sək mü ka fa ta - “Qı zıl Del-
viq”ə la yiq gö rü lüb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Ru si ya-
da ge niş oxu cu küt lə si nin və ədə bi 
ca meənin diq qə ti ni çə kən bu ki tab 
in tel lek tual nəs rin in ki şa fı na ver-
di yi töh fə lə rə gö rə də yər lən di ri lib.

Mar tın 23-də müəl lif Ka mal Ab-
dul la ya təq dim olu nan mü ka fat 
“Li te ra tur na ya qa ze ta”nın ilk baş 
re dak to ru, klas sik rus şairi An ton 
Del vi qin adı nı da şı yır. “Müasir 
nəsr” no mi na si ya sın da qa lib olan 
ya zı çı Ka mal Ab dul la bu nun la Azər-
bay can ədə biy ya tı na ilk də fə “Qı zıl 
Del viq” mü ka fa tı nı qa zan dı rıb.

Qeyd edək ki, bu, ya zı çı Ka mal 
Ab dul la nın ikin ci bey nəl xalq mü ka-
fa tı dır. 2015-ci il də ya zı çı nın İta li ya-
da nəşr olu nan “Ya rım çıq əl yaz ma” 
ro ma nı bu öl kə nin məş hur Skan no 
mü ka fa tı nın ədə biy yat üz rə xü su si 
pri zi nə də la yiq gö rül müş dü.

Ta nın mış Azər bay can ya- Mar tın 23-də müəl lif Ka mal Ab-

Kamal Abdulla “Qızıl Delviq” 
mükafatına layiq görülüb

Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 
“Arzu və Murad”la yad edilib
Azər bay can Döv lət Gənc 

Ta ma şa çı lar Teat rın da 
31 mart - Azər bay can lı-
la rın Soy qı rı mı Gü nü-

nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.
Teat rın mət buat xid mə tin dən 

Azər TAc-a bil di ri lib ki, təd bir-
də teat rın uşaq və ye ni yet mə lər-
lə iş apa ran təş ki lat çı-pe da qo qu, 
Əmək dar ar tist Öt kəm İs gən də rov 
za man-za man mən fur qon şu la rı-
mız tə rə fi n dən xal qı mı zın ba şı na 
gə ti ri lən mü si bət lər dən da nı şıb.

Son ra gənc ya zar Se vinc El se və-
rin “Ürə yin də ar zu tut” pye si əsa-
sın da ha zır lan mış “Ar zu və Mu rad” 
ta ma şa sı nü ma yiş et di ri lib. Səh nə 
əsə ri nin qu ru luş çu re jis so ru Gül-
nar Ha cı ye va, bə dii rəh bə ri, teat-
rın baş re jis so ru, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Bəh ram Os ma nov dur. 

Ye ni səh nə əsə rin də əsas ob raz la rı 
Əmək dar ar tist Gü lər Nə bi ye va, 
akt yor lar Sə bi nə Məm mə do va, 

Güş vər Şə ri fo va, Nu ri yə Əli ye va, 
Anar Sey ful la yev və baş qa la rı ifa 
edib lər.

Parisdəki müasir 
incəsənət sərgi-
yarmarkasında 
ölkəmizi “YAY 

Gallery” təmsil edir

Pa ris də “Grand Pa lais”də 
nü fuz lu və çox se vi lən 
“Art Pa ris Art Fair” sər-
gi-yar mar ka sı mar tın 

31-dən ap re lin 3-dək müasir in-
cə sə nət us ta la rı na və zi ya rət çi-
lə rə qa pı la rı nı ye ni dən aça caq.

Yar mar ka da 20-dək öl kə-
ni təm sil edən 143 qa le re ya nın 
iş ti ra kı təs diq lə nib. Azər bay-
can, Ko lum bi ya və İran bu sər-
gi-yar mar ka da ilk də fə təm sil 
olu na caq.

“YAY Gal lery” 5 il dən az bir 
müd dət də fəaliy yə tə baş la yan 
pers pek tiv li qa le re ya la ra həsr 
edil miş “Pro mes ses” sek to run-
da kı G sten din də öl kə mi zin müa-
sir in cə sə nət nü ma yən də lə ri nin 
əsər lə ri ni nü ma yiş et di rə cək.

Yar mar ka ke çi ri lən müd dət də 
hər ax şam “Grand Pa lais”in fa sa-
dın da rə qəm sal in cə sə nət əsər lə-
ri təq dim olu na caq.

Şəhla AĞALAROVA

Artur Millerin
“7 pyes”i çapdan çıxdı

Azər bay can Res pub-
li ka sı Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi nin 

növ bə ti nəş ri - Ar tur Mil le rin 
“7 pyes” ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Mü sair döv rün Şeks pi ri he sab 
olu nan dra ma tur qun ye ni top lu-
su na müəl li fi n ay rı-ay rı il lər də 
qə lə mə al dı ğı və ya ra dı cı lı ğı nın 
müx tə lif is ti qa mət lə ri ni eh ti va 
edən yed di məş hur pye si da xil 
edi lib.

Pyes lə ri di li mi zə ya zı çı-tər cü-
mə çi Ya şar tər cü mə edib.

Səmərqənd 
kitabxanalarına 
Azərbaycan haqqında 
kitablar verilib

Azər bay ca nın Öz bə-
kis tan da kı sə fi r li-
yi nin nəz din də ki 
Hey dər Əli yev adı na 

Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zi nin (AMM) təş ki lat çı lı-
ğı ilə Sə mər qənd şə hə rin də ki 
Puş kin adı na vi la yət mər kə zi 
ki tab xa na sı na və Sə mər qənd 
Döv lət Uni ver si te ti nin ki tab-
xa na sı na öl kə miz haq qın da ki-
tab lar hə diy yə edi lib.

On la rın ara sın da ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin hə yat və 
fəaliy yə ti, Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
hə ya ta ke çi ri lən is la hat lar, Hey-
dər Əli yev Fon du tə rə fi n dən 
real laş dı rı lan la yi hə lər, Er mə-
nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa-
ra bağ mü na qi şə si, Xo ca lı fa ciəsi, 
er mə ni lə rin sax ta laş dır ma si ya-
sə ti nə dair ki tab lar var. Həm çi-
nin ki tab xa na ya Azər bay ca nın 
ta ri xi, iq ti sa diy ya tı, tu rizm po-
ten sialı, ədə biy ya tı, mə də niy yə-
ti, döv lət çi lik ənə nə lə ri ilə bağ lı 
buk let lər hə diy yə olu nub.

Ki tab la rı AMM-in di rek to ru 
Sa mir Ab ba sov və Sə mər qənd 
vi la yə ti üz rə Azər bay can Mə də-
niy yət Mər kə zi nin səd ri Adi la ğa 
Mir zə yev təq dim edib lər. Ki tab-
xa na la rın rəh bər li yi ilə gö rüş ke-
çi rib, gə lə cək əmək daş lıq mə sə-
lə lə ri mü za ki rə edi lib.

Sa mir Ab ba sov bil di rib ki, ha-
zır da Daş kənd İs lam Uni ver si-
te ti və pay taxt da kı Bey nəl xalq 
West mi nis ter Uni ver si te ti üçün 
Azər bay ca na dair ki tab kol lek si-
ya sı ha zır la nır.

Qulu KƏNGƏRLİ

Mar tın 30-da Müasir 
İn cə sə nət Mu ze yin-
də “Xal lı Tem bel pa-
paq” sər gi si açı lıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, mu ze-
yin di rek to ru Xəy yam Ab di nov 
açı lış mə ra si min də çı xış edə rək 
sər gi nin təş ki lin də gös tə ri lən 
dəs tə yə gö rə Hey dər Əli yev Fon-
du na də rin tə şək kü rü nü bil di-
rib. O qeyd edib ki, sər gi is rail li 
rəs sam Roy Maayan və azər bay-
can lı rəs sam Nailə Sul ta nın bir gə 
la yi hə si dir.

İs railin apa rı cı du lus çu su olan 
Roy Maayan yer li rəs sam lar la bir-
gə əmək daş lıq et mək üçün dün ya-
nın hər ye rin dən tez-tez də vət lər 
alır. Rəs sam sə fər lə ri nin hər bi rin-
də yer li ke ra mi ka ənə nə lə ri ilə öz 
iş üs lu bu ara sın da ma te rial və tex-
no lo ji əla qə qur maq la hib rid əsər 
ya rat maq is tə yi ni ger çək ləş di rir.

Təq dim edi lən la yi hə də təd qi-
qat xa rak ter li ya ra dı cı iş pro se si 
şəx si es te tik ifa də tər zi ilə yer li ke-
ra mi ka ənə nə lə ri ni əha tə edə rək 
Roy Maaya nın və Nailə Sul ta nın 
for ma, fak tu ra, qu ru luş, ma te rial 
və təs vir lə ri ara sın da əla qə ya rat-
maq dan iba rət dir.

Bil di ri lib ki, Nailə Sul ta nın 
əsər lə ri Azər bay can da və di gər 
öl kə lər də nü ma yiş et di ri lir. Rəs-
sam öz müasir in cə sə nət əsər-
lə rin də nar, mi niatür rəsm lər, 

Qo bus tan ma ğa ra rəsm lə ri, xal-
ça lar dan gö tü rül müş hən də si 
xət lər ki mi ənə nə vi Azər bay can 
mo tiv lə rin dən is ti fa də edir. O, bu 
mo tiv lə ri ge niş ritm lər də və zən-
gin rəng lər də ifa də edə rək şüur-
lu ola raq ümu mi qə bul olun muş 
şey lə ri qey ri-adi for ma ya sa lır.

İs railin Azər bay can da kı sə fi  ri 
Dan Stav mə ra sim də çı xış edə-
rək bil di rib ki, azər bay can lı rəs-
sam Nailə Sul tan və is rail li du-
lus çu Roy Maaya nın müş tə rək 

sər gi si nin Ba kı da Müasir İn cə sə-
nət Mu ze yin də açı lı şı nı et mək-
dən bö yük şə rəf du yur. Dip lo-
mat diq qə tə çat dı rıb ki, son il lər 
du lus çu luq, in cə sə nə ti se vən lər 
ara sın da bö yük ma raq do ğu-
rub. Mu zey də təş kil olun muş 
bu bir gə sər gi də du lus çu lu ğun 
bü tün dün ya da çə ki si nin art ma-
sı nın gös tə ri ci si dir. İn cə sə nət 
çox za man in san lar, cə miy yət-
lər və mə də niy yət lər ara sın da 
kör pü ki mi xa rak te ri zə olu nur.

İki fərq li öl kə dən olan rəs sam la rı 
bir ara ya gə ti rən bu sər gi, in cə sə-
nə tin müx tə lif mə də niy yət lə rin 
qar şı lıq lı ifa də si üçün möh kəm 
kör pü ol ma sı ilə ya na şı, həm 
də iki zən gin ənə nə dən is ti fa də 
edə rək bə ra bər iş lə mək və sə nət 
ya rat ma ğın müm kün lü yü nün 
gös tə ri ci si dir. Bu, yə qin ki, tə-
sa dü fi  de yil, am ma məhz bu iki 
rəs sa mın 2010-cu il də ilk gö rüş-
dü yü sər gi, əsr lər bo yu qə dim 
ke ra mi ka ənə nə lə ri ilə məş hur 
olan Um el Fahm şə hə rin də baş 
tu tub. İn di bu əmək daş lıq Roy 
Maaya nı Ba kı ya gə ti rib. Sər gi də 
nü ma yiş olu nan əsər lər ara sın da 
həm müs tə qil ya ra dıl mış və həm 
də bir yer də gö rül müş iş lər var.

İs railin mi fi k əş ya la rı – Tem-
bel pa paq (par ça dan olan fi n can 
for ma lı pa paq) və çi mər lik də oy-
na nı lan kü rək (ağac dan dü zəl dil-
miş kü rək ilə və ki çik top la oy-
na nı lan oyun) is rail li li yin köh nə 
gös tə ri ci lə rin dən dir.

Sər gi ap re lin 17-dək da vam 
edə cək.

İki fərq li öl kə dən olan rəs sam la rı 

Müasir İncəsənət Muzeyində 
“Xallı Tembel papaq” sərgisi
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hallandırmaları

belsapılılıq
beşatma
beşbarmaqsız
beşliketmə
beşliklətmə
beşyaşar
beşyüzçü (-lər)
beyinəzici
beytin
bəbirlənmə
bəbirlənmək
bədbihesablıq
bədcinsli
bədcinslik
bədcinslilik
bədheykəl
bədheykəllik
bədşəkil
bədşəkillik
bəhanəçi
bəhanəçilik
bəkçilik
bəlğəmi
bəlkəlik
bərabərqolluluq
bərələmə
bərələmək
bərələnmə
bərələnmək
bərkfazalı
bərkxəlitəli
bərkxəlitəlik
bərkxəlitəlilik
bərni-bərni
bəsafə
bəsləyiş
bəsti-bəsti
bəstiqoyma
bəstili
bəstisiz
bəyanatedən
bəyanatetmə
bəyəniş
bəzirganbaşı
bic-qıc
biclikolma
bıçqılana-bıçqılana
bıçqılaya-bıçqılaya
bidamaqlıq

bədəsilolma
bənək-bənək
cığ-vığçı
cik-bik
cıqqan
cıqqanca
cıqqancana
cıqqancıq
cıqqı
cıqqısız
cılfi r
cılğa
cılğaca
cılğı
cılxaca
cılxa-teyxa
cılxa-teyxaca
cillilik
cimildəmə
cimildəmək
cimildəşmə
cimildəşmək
cimilti
cında
cında-cunda
cında-mında
cındırlaşma
cındırlaşmaq
cingim-cingim
cınqılıq
cır-cındalı
cırıq-cırtıq
cırıq-mırıq
cırıq-mırıqlıq
cırqursaqlıq
cırtdanquş
cırtqoz-cırtqoz
cırtqozluq
cıvırıqlıq
ciyəriyanmışlıq
coğuldaşma
coğuldaşmaq
coğultulu
coğultusuz
cumbul-cumbul
cumuxma
cumuxmaq
cuylama
cuylamaq

bigünah
bigünahlıq
bihalət
bihəd
bihədlik
bihəmdüllah
bihis
bihislik
bihuşanə
bihüdud
bihüdudluq
bihümmət
bihünər
bihünərlik
bihüzr
bihüzur
bixab
bixablıq
bixaniman
bixət
bixətər
bixəyal
bixəyanət
biixtiyarqalma
biixtiyarolma
biikrah
biiqrar
biiman
biintəha
biismət
biizn
biizzət
bikam
bikə
bikəs
biqanun
biqeyd
biqeydlik
biqədr
biqəm
biqərəz
biqovğa
bilaaram 
bilabənd
bilaəvəz
bilafərq
bilahərəkət
bilaixtiyar
bilaistisna

antropometr
antropometriya
antropomorfologiya
antroponimika
antroponimiya
antroponoz (-lar)
antroposentrizm
antroposofi ya
antropososiologiya
antropotoponim 
anzerin
aorist 
aortit
apeks 
apelyant 
apendikulyari (-lər)
apendoktomiya
apersepsiya
apertometr
apertur
apeyron
apinevroz
apitoksik
aplant
aplaziya
aplit
apnol
apoastr
apodid
apofem
apoferment
apofi d
apoxromat
apokora 
apokrif
apolid (-lər) 
apomiksis
apomorfi n
apopleksiya 
apoplektik
aporiya
aposelen
aposentr
aposterior
aposteriori
apostolik
apraksiya
apressin
aprifi 

bəkarətli-şərəfl i
bəkarətsizlik-şərəfsizlik
bəlaaçan
bəlaaçma
bəli-bəlidemə
bəllietmə
bəlliolma
bənd-bəndetmə
bənd-bərəçəkmə
bənd-bərəqoyma
bənd-bərəqoymaz
bənd-kalibr
bənzər-bənzərsiz
bərabərsporlu
bərabərüzlülük
bərabəryavaşıma
bərabəryavaşıyan
bərbərolma
bərələqalma
bərk-boş
bərkdən-boşdançıxma
bərkə-boşadüşmə
bərkə-boşasalma
bərkqabıqlılıq
bərklikölçmə
bərli-bəzəklilik
bərsiz-bəzəksizlik
bəsetmə
bəsirətgöstərən
bəsirətgöstərmə
bəsitolma
bəsləyici
bəsolma
bət-bəniziağarma
bəyənib-alma
bəyənib-seçmə
bəyirti-bağırtı
bəylərbəyilik
bəzəkaçan
bəzəkaçma
bəzəkçəkən
bəzəkçəkmə
bəzənib-sığallanma
bəzənib-sığallanmaq
biabırçılıqsalan
biabırçılıqsalma
biamanlıq
bicdoğulma
bicliketmə

aviahorizont
aviakonvert
aviaqrup
aviamaqnitometr
aviamarş
aviamina
aviamüəssisə
avianəqliyyatçı
aviasekstant
aviasəyahətçi
avrolu
avrosuz
avstromarksizm
avtobalanslaşdırıcılıq
avtobenzinli
avtobenzinsiz
avtobioqrafi zm
avtoçənli
avtodidakt 
avtodükançı
avtodükançılıq
avtoelektron
avtogençilik
avtogenez
avtoxorologiya
avtoxtonluq
avtoionlaşdırıcı
avtokatalitik
avtokataliz
avtokeçiricilik
avtokino
avtokitabxana
avtokoaqulyasiya
avtokoamissensiya
avtoqreyderçi
avtoqreyderçilik
avtoqudronator
avtolitoqrafi k
avtomiksis
avtoparametrik
avtopnevmatizm
avtopolimerləşmə
avtopoliploid
avtopoliploidiya
avtoradioqrafi ya
avtoradioqram
avtoseroterapiya
avtosinxron
avtosintetik

bığıbəylik
bığlıca
biilqarolma
bikvadratlı
biqeydlik
biləzzətlik
bilgəc
biliş

cuylatma
cuylatmaq
çaxça
çaxçux
çaxçuxetmə
çaxçuxluq
çalançı
çalançılıq

bilaram
bilasəbəb
bilaşübhə
bilaşüur
bilatəxir
bilatəşbeh
bilayiq
bilcümlə

apriorizm
aproksimasiya
apropriasiya 
aproş
apsida
apteriqot (-lar)
arabinoza
araxnoidit

bıçaq-qabağzıaçan
bihörmətetmə
bihörmətolan
bihörmətolma
biqərarolma
biliklietmə
bimbizdurma
bimbizolma

avtosterillik
avtosurətçıxarma
avtoteleidarəetmə
avtovers
avtoyığma
avtoyükləmə
avtoyüklənmə
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Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da 

Tər cü mə Mər kə zin də “İş lək or foq ra fi ya lü-
ğə ti” üzə rin də iş ge dir. Məq səd, ha zır da is-
ti fa də də olan “A zər bay can di li nin or foq ra-

fi ya lu ğə ti»n də yer al mış min lər lə ya zı lı şı səhv, qə liz 
ərəb, fars söz lə ri nin, mə na sı və mən bə yi bi lin mə yən 
söz və söz bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və hal-
lan dır ma lar la ar tı rıl mış, bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş 
ifa də lə rin, elə cə də sa hə lü ğət lə ri nə aid ter min lə rin, 
dər man, kim yə vi ele ment ad la rı nın tə miz lən mə si, 
əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər dən ara nıb ta pıl mış 
söz lər da xil edil mək lə, iş lək, ay dın dil və saiti nin ər-
sə yə gə ti ril mə si dir. 
Adı çə ki lən ki tab dan, or foq ra fi ya lü ğə ti qay da la rı-
na uyuş ma yan söz lə rin təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı-
rır, oxu cu la rın, dil və lü ğət mü tə xəs sis lə ri nin fi kir və 
mü la hi zə lə ri ni, irad və tək lif lə ri ni göz lə yi rik. 

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti -
sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”.

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



Şə hər çox dan yu xu ya dal mış dı, 
an caq qa ran lıq kü çə lər də qa ra do-
voy lar sə hə rə qə dər ke şik çə kir di. 
1910-cu ilin Ba kı sı qay nar qa za-
na bən zə yir di. Hər ge cə ev lə rin 
di var la rı na bol şe vik və rə qə lə ri 
ya pış dı rı lır, fəh lə lər tə ti lə çı-
xır, qul dur luq, adam oğur-
lu ğu, sui-qəsd lər baş alıb ge-
dir di. 1906-cı il də im pe ra tor 
Ni ko la yın fər ma nı ilə bir ne çə 
şə hər də, o cüm lə dən Ba kı da 
şə hər rəis li yi - qra do na çalst-
vo ya ra dıl mış dı. Cəl lad lı ğı ilə 
məş hur olan Mar ke lov şə hər 
rəisi tə yin olun sa da, xaosun 
qar şı sı nı al maq müm kün de yil-
di.

Bü tün bu qa rı şıq lı ğa bax ma ya raq, cə-
nub şə hə ri sü rət lə in ki şaf edir di. Neft və 
mil yon lar səl tə nə tin də fon tan vu ran qu-
yu la rın sa yı gün bə gün ar tır, ye ni fab rik və 
za vod lar açı lır, park və xi ya ban lar sa lı nır, 
mər kə zi kü çə lər də ki ağ neft fo nar la rı nı 
elekt rik çı raq la rı əvəz edir di. Yük gə mi-
lə ri Ru si ya dan Ba kı ya ar dı-ara sı kə sil mə-
dən in şaat ma te rial la rı da şı yır dı.

...Fay ton ti ni bu ru lub Bol şoy Mors-
koy kü çə si nə çıx dı. Ağa Mu sa iki əl lə 
əsa ya dir sək lə nib ge cə bo yu ka zi no da 
eşit di yi söh bət lə ri bey nin də saf-çü rük 
edir di. Ya xın dos tu, Ba kı mil yon çu su 
Mur tu za Mux ta rov ona bu gün lər də 
şə hə ri çax naş dı ran bir də lə duz luq dan 
da nış mış dı. Söh bət dən mə lum ol muş-
du ki, qul dur lar lal bir ada ma ge ne ral 
li ba sı ge yin di rib, öz lə ri də “in ti li gent” 
qis min də ona qo şu la raq məş hur “Ca-
va hir” ma ğa za sı na gə lib. Dü kan sa hib-
lə ri - Əli yev qar daş la rı ya lan çı ge ne ra-
la hər cür say ğı və diq qət gös tə rə rək 
dün ya nın ən ba ha lı ləl-cə va hi ri ni onun 
qar şı sı na tö küb. Də lə duz lar qiy mət li 
əş ya la rı ge ne ra lın xa nı mı na gös tər mə-
yin va cib li yi ni söy lə yib. “Qoy iş çi lər-

dən iki si bi zim lə 
get sin, xa nı-
mın seç di yi 
mal la rın pu-

lu nu da 
ev də ödə-
yə rik” de-
yib dü kan 
sa hib lə ri ni 

i n a n  d ı -
rıb. 

Qo çaq lar yol da qı zıl-bril yant do lu çan-
ta nı gö tü rüb ara dan çı xıb. Jan dar ma 
da o bi ça rə la lı tu tub, oğ ru lar ya zı ğa 
heç bir qa ra qə pik də ver mə yib! De yir-
lər, bu iş də bol şe vik lə rin bar ma ğı var. 
Baş çı lıarı da gür cü dür, lə qə bi də Ko ba! 
Bu qul dur mə dən lər də çax naş ma sa lır, 
adam oğur lu ğun da ad çı xa rıb, in di jan-
dar ma hər yer də onu ax ta rır.

Mur tu za söh bə ti be lə bi tir miş di:
- Ağa Mu sa, zə ma nə pis lə şib, bu də-

lə duz la rın əlin dən nə de sən gə lər! Sən 
ki, bun la rın dab baq da gö nü nə yax şı 
bə ləd sən...

Fay ton ar tıq Ba la xa nı kü çə si ilə şü tü-
yür dü. Fay ton çu “hə, hə, çər dəy miş-
lər, tər pə nin gö rüm” de yib at la rı qam-
çı la yır dı. Mur tu za nın son söz lə ri Ağa 
Mu sa ya ya man tə sir elə miş di. O, hə qi-
qə tən bu qul dur la rın əməl lə ri nə yax şı 
bə ləd idi. Bir ne çə il əv vəl Ağa Mu sa nı 
si lah gü cü nə oğur la mış dı lar. Qul dur-
lar onun azad olun ma sı mü qa bi lin də 
10 min ma nat is tə sə də, mil yon çu cə mi 
min ma nat ve rə bi lə cə yi ni bə yan et miş-
di. Oğ ru ba şı əv vəl cə ra zı laş ma mış dı:

- Ağa, mil yon la rın ya nın da min ma-
nat nə dir ki? Yə ni hə ya tın 10 mi nə dəy-
məz? Əgər ver mə sən, sə ni öl dü rə cə yik!

Ağa Mu sa heç ke fi  ni poz ma mış dı:
- On da heç qa ra qə pi yin də yi yə si ol-

ma ya caq sız!
Oğ ru lar Ağa Mu sa nı 3 gün gi rov 

sax la mış dı, yax şı ca ye di rib-içirt miş di, 
hətt  a qu mar da oy na mış dı lar, am ma 
bu tərs ada mı heç cü rə yo la gə ti rə bil-
mə miş di lər.

- Mən sa man sa tan Ha cı Na ğı nın oğ lu 
Mu sa yam! De dim min, qur tar dı!

Nə ha yət, qul dur lar əlac sız qa lıb Na-
ğı ye vi bu rax mış dı lar. O da ki şi ki mi 

sö zü nə əməl edə rək iş lər mü di ri Fə-
tul la bə yə gös tə riş ver miş di ki, oğ-
ru la ra min ma nat pul gön dər sin...

Hə lə o za man Qo çu Ağaəli nin 
əlal tı la rı öy rən miş di lər ki, M.Na-
ğı ye vin oğur lan ma sı si fa ri şi ni 
“Ko ba” lə qəb li gür cü bol şe vik 
İosif Cu qaş vi li ve rib. Ba kı mil-
yon çu la rı Ko ba nı fəh lə lər ara-
sın da çax naş ma ya rat dı ğı na və 
qul dur dəs tə si nə baş çı lıq et-
di yi nə gö rə öl düt dü rüb Bi bi-
hey bət də ki neft qu yu la rın dan 
bi ri nə at maq is tə yir di. An caq 
son an da M.Ə.Rə sul za də bol-
şe vik Cu qaş vi li ni ölüm dən 
xi las et miş di. 7 də fə həbs 
olun muş İosi fi  axı rın cı də fə 
Ba yıl tür mə sin dən mü sa vat çı-
lar qa çırt mış dı. Ye ri gəl miş kən, 

Sta lin bu yax şı lı ğı unut ma mış, 
1920-ci il də XI Qı zıl Or du Ba kı-
nı zəbt edən dən dər hal son ra, 

həbs də ya tan M.Ə.Rə sul za də-
ni tür mə dən çı xart dı ra raq özü ilə 
Mosk va ya apar mış dı.

Fər had SA Bİ ROĞ LU

nub şə hə ri sü rət lə in ki şaf edir di. Neft və 
mil yon lar səl tə nə tin də fon tan vu ran qu-
yu la rın sa yı gün bə gün ar tır, ye ni fab rik və 
za vod lar açı lır, park və xi ya ban lar sa lı nır, 
mər kə zi kü çə lər də ki ağ neft fo nar la rı nı 
elekt rik çı raq la rı əvəz edir di. Yük gə mi-
lə ri Ru si ya dan Ba kı ya ar dı-ara sı kə sil mə-

koy kü çə si nə çıx dı. Ağa Mu sa iki əl lə 

eşit di yi söh bət lə ri bey nin də saf-çü rük 
edir di. Ya xın dos tu, Ba kı mil yon çu su 
Mur tu za Mux ta rov ona bu gün lər də 

li ba sı ge yin di rib, öz lə ri də “in ti li gent” 

va hir” ma ğa za sı na gə lib. Dü kan sa hib-
lə ri - Əli yev qar daş la rı ya lan çı ge ne ra-
la hər cür say ğı və diq qət gös tə rə rək 

yin va cib li yi ni söy lə yib. “Qoy iş çi lər-

I YAZI
  ...Bu fay ton san ki ge cə nin 
səs siz li yi ni ya rıb keç miş di. 
At la rın na lı yo la dö şən miş 
qəm bər lə rə çır pı lır, səs-
lər “Te le fon nı” kü çə sin də 
qə ri bə əks-sə da ve rir di. 
Ağ zın dan bu xar çı xan at lar 
ara-sı ra fın xır dıq ca zın qı rov-
lar da ha gur səs lə nir, lən gər 
vu ran fay to nun cı rıl tı sı nı 
ba tı rır dı.
Ba kı kü çə lə rin də ge cə nin bu 
alə min də qa ra do voy lar dan 
baş qa kim sə yə rast gəl məz-
din. On lar da şü tü yən fay-
to nun sər ni şin lə ri ni gö rən 
ki mi fa ra ğat da ya nıb hər bi 
sa lam ve rir di. Fay ton da kı la rı 
ha mı ta nı yır dı. Ar xa otu ra ca-
ğa qı sıl mış, ba şı na qa ra bu-
xa ra pa paq qoy muş, əlin də 
qiy mət li əsa olan yaş lı adam 
məş hur Ba kı mil yon çu su Ağa 
Mu sa Na ğı yev idi. Onun la üz-
bəüz dos tu, Qu ba mey da nın-
da kı qo çu yı ğın ca ğın da öz 
mərd li yi ilə ad çı xar mış qo çu 
Ağaəli əy ləş miş di. Ağa lar az 
əv vəl Kras no vods ki (in di ki 
S.Vur ğun) kü çə sin də ki Na-
ğı ye və məx sus “Qış klu bu” 
ka zi no sun dan bir lik də çıx-
mış dı. Ağa Mu sa nın av to mo-
bi li ol sa da, sü rü cü nü evə 
bu rax mış dı, çün ki fay ton da 
gəz mə yi çox xoş la yır dı.
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- Ba ğış la yın, si zi bir də qi qə olar?
Ar xa dan eşit di yim bu səs mə nə ta nış de yil di.  Ani 

ola raq dü şün düm ki, bəl kə mü ra ciət mə nə ün van lan-
ma yıb? Am ma qey ri-ix ti ya ri ayaq sax la dım. Çev ri lən-
də qar şım da ca van bir oğ la nın da yan dı ğı nı gör düm. 
30 ya şı olar dı. Gör kə min dən hiss elə dim ki, əya lət dən 
gə lib. Ya nın da təx mi nən 9-10 yaş lı ya ra şıq lı bir oğ lan 
uşa ğı var dı. Ba la ca nı çox zövq lə ge yin dir miş di lər, saç-
la rı sə li qə ilə ya na da ran mış dı. Uşaq sa kit cə dur muş-
du, ba şı nı aşa ğı di kib heç bi ri mi zin üzü nə bax mır dı.

- Bu yu run, eşi di rəm...
Dü şün düm ki, yə qin şə hə rə ki fa yət qə dər bə ləd ol-

ma dıq la rı üçün ün van so ru şa caq. Gö rüş “28 May” 
met ro stan si ya sı ya xın lı ğın da baş tut du ğu üçün bu qə-
naətə gəl dim. Ca van oğ lan uşa ğın əlin dən tu tub mə nə 
bir az da ya xın laş dı, ya zıq gör kəm alıb uta na-uta na da-
nış ma ğa baş la dı:

- Qar daş, siz Al lah, ba ğış la yın, biz di lən çi de yi lik, an-
caq bir mə sə lə var ki...

- Pul la rı nı zı itir mi siz? Yol pu lu la zım dı?
Bu nu ona gö rə de dim ki, son vaxt lar Ba kı da qə ri bə 

adam lar pey da olub. De mək olar ki, son dəb lə ge yin-
miş bu şəxs lər yol dan ötən lə rə ya xın la şıb “mə də ni şə-
kil də” min-bir bə ha nə ilə pul is tə yir, üzr xah lıq elə yir. 

- Yox, heç nə yi miz it mə yib... Pu lu muz da var... Sa-
də cə...

Hiss elə dim ki, mü sa hi bim fi k ri ni an lat maq üçün 
mü na sib söz lər ax ta rır.

- Siz hə yə can lan ma yın, bu yu run, sö zü nü zü de yin.
- Bi lir siz, bu uşaq mə nim ba cım oğ lu dur. Bir müd dət 

əv vəl sa ğal maz xəs tə li yə tu tul muş du. Hə kim, da va-
dər man qal ma dı, ha ra la ra apar ma dıq... Bü tün pir lə ri, 
mü qəd dəs ocaq la rı gəz dir dik, qur ban lar kəs dik, nə-
zir lər pay la dıq. Bir müd dət dən son ra uşaq ya vaş-ya-
vaş özü nə gəl mə yə baş la dı. Ba cı mın ye ga nə öv la dı dı, 
biz lər də də be lə bir adət var: mən, da yı sı ola raq, əhd 
elə miş dim ki, uşaq sa ğal sa, onu da gö tü rüb qa pı-qa pı 
dü şə rək sə də qə top la ya ca ğam! İn di əh də əməl et mək 
vax tı ça tıb, ona gö rə də nə qə dər ba ca rır sı nız sa... 

Mü sa hi bi min sö zü nün ar dı nı din lə mə yə höv sə ləm 
çat ma dı:

- Qar da şım, axı bi zim xal qın be lə qon dar ma adə ti 
ol ma yıb! Bir də ki, bu adət har da, kim tə rə fi n dən ya-
zı lıb? Ki şi yə kü çə lə rə düş mək, üs tə lik, gü nah sız uşa-
ğı da ya nı na sa lıb qa pı-qa pı di lən mək ya raş maz! Sən 
azər bay can lı ki mi şə rəfl  i bir ad da şı yır san. Ya şıd la rın 
ön cəb hə də er mə ni qul dur la rı ilə mərd-mər da nə dö yü-
şür, hər an ölüm lə üz-üzə gə lir, şə hid olur. Bəs sən? Bu 
utanc ve ri ci hə rə kə tin lə uşa ğa han sı nü mu nə ni gös tə rə-
cək sən? Bir da yı ki mi ona ne cə ör nək ola caq san?

- Əhd elə mi şəm axı...
- Yax şı işi, xoş əmə li, saf niy yə ti əhd edəy din. Əgər 

be lə ar zun var dı sa, qə dim adət lə rə hör mət gös tə rir sən-
sə, əmə li ni əv vəl cə dən gö tür-qoy edəy din. Niy yə tin 
xoş mə ram lı ol ma lı idi: uşaq sa ğa la ca ğı təq dir də 5-10 
ağac əkəy din, ya şa dı ğın kü çə yə eh san de yib su çə kəy-
din, abad laş dı ray dın. Ye tim lə rə, kim sə siz lə rə Al lah ru-
zu sun dan pay ve rib se vin di rəy din, şi kəs tin, əli lin qay-
ğı sı na qa lay dın... Əhd elə yəy din ki, hə min bu ba cı nın 
ye ga nə öv la dı sa ğal sa, onun mü kəm məl təh sil al ma sı na 
yar dım çı ola caq san, id man böl mə si nə, ya xud mu si qi 
dər nə yi nə yaz dı ra caq san, bu uşa ğın la yiq li və tən daş və 
əsl ki şi ki mi for ma laş ma sı üçün əlin dən gə lə ni əsir gə-
mə yə cək sən... Ki fa yət dir, yox sa si ya hı nı da vam et di rim?

- Val lah, gü nah mən də de yil, göz açıb be lə gör mü şük 
də... Bi zi bö yük lə ri miz bu işə təh rik edir lər... Açı ğı nı 
de yim ki, tut du ğum əməl heç öz ürə yim cə də de yil, di 
gəl ki, ev də ki lə ri an lat maq müş kül mə sə lə dir!

Bax be lə! Sa də və tən daş la rı al da da raq on la rın ina-
mın dan, mər hə mə tin dən sui-is ti fa də edən, asan yol la 
pul qa zan maq hə və si nə dü şən be lə üz də ni raq “ki şi-
lər”, siz cə, han sı məfk  u rə nin da şı yı cı sı ola bi lər? 

Qə dim adət-ənə nə lə ri miz çox dur. Biz, müasir döv-
rün adam la rı, bu adət lər dən ən yax şı la rı nı qo ru yub ya-
şat ma lı, onu gə lə cək nə sil lə rə ötür mə li yik. Di lən çi li yi 
əhd elə miş “da yı”ya isə bir töv si yəm var: be lə iş tut ma, 
çün ki o, sə ni qa ra ba qa ra iz lə yib əv vəl-axır müt ləq ger-
çək dən qar şı na çı xa caq!

Fərhad
ABDULLAYEV

Yaxşını 
yaşadaq

Şə hər çox dan yu xu ya dal mış dı, 
an caq qa ran lıq kü çə lər də qa ra do-
voy lar sə hə rə qə dər ke şik çə kir di. 
1910-cu ilin Ba kı sı qay nar qa za-
na bən zə yir di. Hər ge cə ev lə rin 
di var la rı na bol şe vik və rə qə lə ri 
ya pış dı rı lır, fəh lə lər tə ti lə çı-
xır, qul dur luq, adam oğur-
lu ğu, sui-qəsd lər baş alıb ge-
dir di. 1906-cı il də im pe ra tor 
Ni ko la yın fər ma nı ilə bir ne çə 
şə hər də, o cüm lə dən Ba kı da 
şə hər rəis li yi - qra do na çalst-
vo ya ra dıl mış dı. Cəl lad lı ğı ilə 
məş hur olan Mar ke lov şə hər 
rəisi tə yin olun sa da, xaosun 
qar şı sı nı al maq müm kün de yil-
di.

dən iki si bi zim lə 
get sin, xa nı-
mın seç di yi 
mal la rın pu-

lu nu da 
ev də ödə-
yə rik” de-
yib dü kan 
sa hib lə ri ni 

i n a n  d ı -
rıb. 

nat nə dir ki? Yə ni hə ya tın 10 mi nə dəy-
məz? Əgər ver mə sən, sə ni öl dü rə cə yik!

Ağa Mu sa heç ke fi  ni poz ma mış dı:
- On da heç qa ra qə pi yin də yi yə si ol-

ma ya caq sız!
Oğ ru lar Ağa Mu sa nı 3 gün gi rov 

sax la mış dı, yax şı ca ye di rib-içirt miş di, 
hətt  a qu mar da oy na mış dı lar, am ma 
bu tərs ada mı heç cü rə yo la gə ti rə bil-
mə miş di lər.

- Mən sa man sa tan Ha cı Na ğı nın oğ lu 
Mu sa yam! De dim min, qur tar dı!

Nə ha yət, qul dur lar əlac sız qa lıb Na-
ğı ye vi bu rax mış dı lar. O da ki şi ki mi 

sö zü nə əməl edə rək iş lər mü di ri Fə-
tul la bə yə gös tə riş ver miş di ki, oğ-
ru la ra min ma nat pul gön dər sin...

Hə lə o za man Qo çu Ağaəli nin 
əlal tı la rı öy rən miş di lər ki, M.Na-
ğı ye vin oğur lan ma sı si fa ri şi ni 
“Ko ba” lə qəb li gür cü bol şe vik 
İosif Cu qaş vi li ve rib. Ba kı mil-
yon çu la rı Ko ba nı fəh lə lər ara-
sın da çax naş ma ya rat dı ğı na və 
qul dur dəs tə si nə baş çı lıq et-
di yi nə gö rə öl düt dü rüb Bi bi-
hey bət də ki neft qu yu la rın dan 
bi ri nə at maq is tə yir di. An caq 
son an da M.Ə.Rə sul za də bol-
şe vik Cu qaş vi li ni ölüm dən 
xi las et miş di. 7 də fə həbs 
olun muş İosi fi  axı rın cı də fə 
Ba yıl tür mə sin dən mü sa vat çı-
lar qa çırt mış dı. Ye ri gəl miş kən, 

Sta lin bu yax şı lı ğı unut ma mış, 
1920-ci il də XI Qı zıl Or du Ba kı-
nı zəbt edən dən dər hal son ra, 

həbs də ya tan M.Ə.Rə sul za də-
ni tür mə dən çı xart dı ra raq özü ilə 
Mosk va ya apar mış dı.

Fər had SA Bİ ROĞ LU

Şə hər çox dan yu xu ya dal mış dı, 

bəüz dos tu, Qu ba mey da nın-
da kı qo çu yı ğın ca ğın da öz 
mərd li yi ilə ad çı xar mış qo çu 
Ağaəli əy ləş miş di. Ağa lar az 
əv vəl Kras no vods ki (in di ki 
S.Vur ğun) kü çə sin də ki Na-
ğı ye və məx sus “Qış klu bu” 
ka zi no sun dan bir lik də çıx-
mış dı. Ağa Mu sa nın av to mo-
bi li ol sa da, sü rü cü nü evə 
bu rax mış dı, çün ki fay ton da 
gəz mə yi çox xoş la yır dı.

Fər had SA Bİ ROĞ LU

Musa Nağıyevin 
kişi sözü



I
Əh məd qa lın qaş la rı nı çat-

mış, оd lu göz lə ri ni sü züb gənc-
lə rə ya kı şır bir zövq, həs sas 
adam la ra ya kı şır bir cid diy yət-
lə ba kıyоr du. Ötə dən bə ri yə 
Şa ma xı nın “gö zəl lər bu la ğı” 
оl du ğu nu bi lir di sə də, böy-
lə gö zəl, böy lə se vim li bir qı za 
uğ ra dı ğı yоx idi. Bu qa ra göz lü, 
bu ca zi bə li, çe vik tər pə niş li qız-
cı ğaz ən gö zəl bir ba ha rı tə cəs-
süm edə cək ən оd lu, çır pı nan 
ruh la rın, ze hin lə rin ya rat dı ğı 
xə yal lar qə dər xə fi f оl du ğu gi-
bi, gey di yi al-ya şıl, göy və sa rı 
pal ta rın da tə biətin gə lin lə ri sa-
nı lan kə lə bək lər qə dər bə zək li 
idi. Kü rək lə rin də qa ra saç la rı 
lə pə lə niyоr, bоy nu nu isə sev-
di yi nin bоy nu nu ilk kə rə qu can 
ən qız ğın bir se vin cin tit rə yən 
qоl la rı gi bi iri, al mər can lar dan 
bir bо yun ba ğı quc muş idi. 

Qо lun da, sa də cə, bir bi lər-
zik var idi. Əl lə rin də оlan dəf, 
ka man ça və bu gi bi çal ğı şey-
lə rin dən qız la rın dağ lar dan, 
çə mən lər dən, seyr lər dən qa-
yıt dıq la rı nı an la maq olar dı. 
Qum ru ba yaq dan bə ri ru hu-
nu оx şa yan zövq lə ri hə vəs lər 
və se vinc lər lə dо lu ürə yin dən 
ayır ma mış və hə lə də оn la rın 
tə si ri al tın da bə zən sərxоş lar 
gi bi laüba li ya nə ət ra fa sən də-
lə yə rək yо lun hər iki ya nın da 
bit miş kök оt la rı ci na yət də mü-
qəs sir miş lər gi bi tap dar, bə zən 
vəh şi ma ral lar gi bi çe vik və 
ür kək bir gör kəm alıb ötə dən 
bə ri yi sü zər, bə zən də na dinc 
çо cuq lar gi bi ya nın da dü şün-
cə lə rə dal mış bir qı zı çim dik lə-
yə rək dik sin di rər və ya xud al 
dо daq la rın da tə bəs süm lər оy-

na da raq bir lə ti fə söy lər və gö-
zəl lər qu rul ta yı nı gü lüş dü rər di. 

Əh məd оxu ma mış, fə qət bir 
qə dər na zik ürə yə yi yə оl du ğu 
üçün tə biəti pək se vər və bəl-
kə də ov çu luq dan da ha əv vəl 
оnu seyr et mə yə bu çə mən lə-
rə çıx mış idi. Fə qət Qum ru nu 
gö rün cə, nə ötə lər də ya zın sə-
rin yel lə riy lə lə pə lə nib par la-
yan zə mi lə ri, nə оn la rın ara-
sın dan qal xıb, hər yer gö zəl, 
hər çi çək lə tif оl du ğu üçün ne-
rə yə qо na ca ğı nı bir dür lü kəs-
dir mə yən və xə fi f cik-cik lər lə 
şaş qın ca sı na ötə yə-bə ri yə qо-
nub-qal xan mi ni-mi ni quş la-
rın se vin ci ni gö rüyоr, yal nız 
nə оl du ğu be lə an la şıl ma yan 
bir qüv və nin təh ri kiy lə şə hə rə 
yak la şan qız la rı uzaq dan-uza-
ğa biix ti yar iz liyоr du.

Qız lar şə hə rə yak la şır kən 
çad ra la rı na ör tün dü lər. “Sağ 
оlu nuz! Sağ оlu nuz” – de yə, 
bə zi si gü lə rək, bə zi si dü şün-
cə li, hə rə bir sо ka ka dön dü. 
Şim di Qum ru yal nız, fə qət 
hə min ki çe vik li yi ni itir mə yə-
rək yü rü yür və tam qa pı la rı na 
va rır kən nə üçün sə bil məm, 
ça buq bir hə rə kət lə ba şı nı fır-
la yıb bir ya rım dairə seyr et di.

Ba xış la rı bir qə dər uzaq-
dan gə lən, dü şün cə lə rə bat-
mış Əh məd də da yan dı. İki 
ba xış tam bir-bi ri nə iş lər kən, 
Əh mə din üzü sa ral dı. Qum-
ru nun isə bil məm, nə dən ba-
yaq kı оy naq lı ğı bir dal ğın-
lı ğa, ür kək ba xış la rı süz gün 
və dо nuq bir ba xı şa də yiş di. 
Bu hal yal nız bir qır pım sür-
dü. Ötə ri qır pım da Qum ru 
dik sin miş lər gi bi tər pə nib ya-
naq la rın da xə fi f bir qı zar tı, 
dо daq la rın da san ki məc bu ri 
bir tə bəs süm bə lir tə rək, ba şı-
nı fır la dıb içə ri atıl dı və qa pı-
lar ar xa sın da gö rün məz оl du.

II
Ha cı pək var lı və ürə yi düz, 

əliaçıq idi. Şa ma xı da hər kəs 
оnu bi lir və hör mət edər di. 
Ha cı, Qum ru nu tək оl du ğu 
üçün pək se vər və heç bir şey 
üçün dü şün mə si nə, sı xın tı 
çək mə si nə yоl ver mə yib is tə-
di yi ni edər və heç bir şe yi оn-
dan əsir gə məz di. Qum ru nu 
ha mı ev də se vər di. Hə lə çо-
cuq luq dan bu ça ğa qə dər ər-
kö yün bəs lən miş di və ba yaq-
dan gör dü yü müz şux luq və 
qeyd siz lik də, eh ti mal ki, hə-
min ər kö yün lü yün nə ti cə si dir.

Оdur ki, Ha cı heç dü-
şün mə dən: “Var lı-
lı ğı na lü zum yоx, 
bir qı zım var, о da 
bir оğ lum оlur”, 
– de yə Əh mə din 
el çi lə ri ni yо la sal-
mış dı. İki gən cin 
ilk tə sa düf dən 
sоn ra ilk ba xı şın 

ta sı nır la rı na qə-
dər yer ləş di yi sev gi 

alоv la rı kən di lə ri ni 
isi dir və Ha cı nın ra zı lı-

ğın dan sоn ra gə lə cək lə-
ri ni bir cən nət, kən di lə ri-

ni isə bi rər mə lək tə səv vür 
edib, ay rı-ay rı ya xın da оla caq 
tо yu bək lə yir lər di. 

Tam bu ara lıq Şa ma xı da 
məş hur Mart ha di sa tı nın gu-
rul tu la rı qоp du.

III
Ax şa müs tü ha va bir qə dər 

so yuq, yer lər ça mur, оr ta lı ğı 
isə ürək sı xı cı bir ala qa ran-

lıq bü rü müş dü. Ha va nın 
tut qun lu ğu ürə yi mi sıx dı. 
“Si ne ma ya ge də yim”, – 
de yə Nikо lay sо ka kıy-
la ağır-ağır Оl qins ki yə 
dоğ ru yü rüyоr dum. 

Sо kak lar da adam pək az, səs 
yоk, yal nız kü lək, ruh la rı zə-
hər lə yə cək iy rənc bir vı yıl tı 
ilə əsiyоr du.

Adə tən, Ba kı nın bir tо za na-
ğı nı, bir də pal çı ğı nı gör mək 
is tə məm. Bö yük pən cə rə lə ri 
qa ra kö mür lə rə dön müş, al tun 
di var la rı ma təm lə rə bü rün müş 
İs mailiy yə nin önün dən ke çər-
kən xa ra ba lıq la ra, da ha dоğ ru-
su, əti tö kül müş baş ske let lə ri-
nə bən zər bu möh tə şəm bi na, 
bu ca na var lı ğın, bu ci na yə tin 
ma cə ra sı nı ərz edin cə, bir çоx 
kə sil miş yоl daş la rım və bir çоx 
müd hiş şey lər ya dı ma düş dü.

“Müd hiş mart” – de yə göz-
lə ri mi yum dum. Ürə yim, ru-
hum, zeh nim, əq lim, his sim, 
dü şün cəm – bir kəl mə, vü-
cu dum da nə qə dər his se di ci 
şey lər var sa, ha mı sı in lə di. Ba-
şım kən di-kən di nə kök sü mə 
sal lan dı. Dal dım və dal ğın-
dal ğın yü rü yür düm ki,– “Ay 
qar daş, əsi rəm, acam” – de yə 
bir hə zin səs mə ni оyat dı. Ba-
şı mı qal dır dım. Dörd ad dım 
qə dər mən dən uzaq, təx mi-
nən 18 yaş lı sa rı, uç qun bə-
niz li, qa ra iri göz lü, utan caq 
və dо nuq ba xış lı, arıq, fə qət 
nə cib si ma lı bir qız cı ğaz idi. 

Rən gi qaç mış ağ dо daq la rı nı 
şim di cə ağ la ya caq gi bi büz-
müş, fə ri qaç mış göz lə ri ni 
qоr xuyоr muş, ya xud yal va-
rıyоr muş, da ha dоğ ru su, uta-
nıyоr muş gi bi ya rı ört müş, 
yer lə rə ba xı na raq bək liyоr du. 
Və göz lə rə sо xu luyоr qa ra çı 
qız la rı nı gör məz de yi ləm ha! 
Fə qət ha nı оn lar da bu qə dər 
süs lü hə rə kət, bu qə dər utan-
caq və nə cib si ma? İlk ba xış-
da qız cı ğa zın nə cib və bö yük 
bir ailə dən оl du ğu na və ça rə-
siz lik dən di lən çi li yi nə hökm 
et di yim gi bi, üz ci yə zi nin sa-
rımt raq, sоl ğun оl du ğu na 
bax ma ya raq, оl duq ca gö zəl 
оl du ğu nu da kəs di rir dim. 
Ürə yim yan dı, “qul luq çu du-
rar mı san?” – de dim... Di lən çi 
qız оd lu bir ah çə kib: “Du-
rar dım, am ma...” sus du. Çu-
xu ra düş müş göz lə rin dən bir 
ne çə dam la sü mük lə ri irə li yə 
çıx mış sa rı ya naq la rı nın üzə-
ri lə çə nə si nə dоğ ru yu var la-
nıyоr du. Qı raq la rı sü zül müş, 
ça mu ra bu laş mış çad ra ya оx-
şar, bü rün dü yü bоz bir par-
ça ya ba şı nı оmu zu na əyə rək 
göz lə ri ni sil di və sоn ra ba şı nı 
kök sü nə dоğ ru sal la dı, dur-
du... Əli mi ci bi mə sal dım. 

Bu ara lıq cın dır pal tar lı, 
en li kü rək li bir оğ lan da ha... 
- “Ay qar daş! Ya ra lı yam! Şi-
kəs təm! Şa ma xı əsi ri yəm!” 
– de yə əlin də ki əsa ya da ya-
na raq dur du. Qız cı ğaz Şa-
ma xı adı nı eşit di yi üçün mü, 
ya nə üçün sə ba şı nı qal dı rıb 
оğ la na ba xın ca, ötə ki də оna 
bax mış оl ma lı dır ki, hər iki si 
bir dən dik sin di. Hər iki si nin 
üzü ölü rən gi qə bul et miş di. 
Oğ lan yal nız “Qum ru!” – de-
yə inil də yib sən də lə yə rək 
il dı rım vur muş ki mi ma ğa-
za nın pil lə si nə düş dü. Ey ni 
vaxt da qız: “Ve ri niz! Ve ri niz 
оna, bən is tə məm, bən ke çi-
nə rəm!” – de yə get mək is-
tə yir miş gi bi dön dü sə də, 
ha man nə lər dü şün dü sə bil-
məm, dö nüb bərk dən ağ la ya-
raq: “Əh məd! Ata mı, ana mı 
öl dür dü lər, evi mi zi da ğıt-
dı lar, yal nız bən qal dım,” – 
de yə nə üçün sə bir qо lu nu 
qal dır dı. Kim bi lir, bəl kə də 
sev di yi ni quc maq is tə yir di. 
Am ma bu nu yap ma dı. Da ha 
dоğ ru su, ya pam ma dı, zi ra 
ya zıq Qum ru nun mart da bir 
qо lu kə sil miş, yal nız bir qоl-
ci yə zi var mış.

Bakı, 1918-ci il
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm-
lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın 
bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər-

di şin əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə-
lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu 
za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy-
ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan 
gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə-
si fo nun da ya şa nan xaotik bir söz bu mu na 
da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən 
oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə-
bi mü hit də ya şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, 
təc rü bə sin dən, is te da dın dan ası lı ol ma ya-
raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma ğın bu gün 
bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö zün 
ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri 
mə yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 
ke çib gəl miş əsər lə ri nə 
bir da ha üz tut ma ğa də-
rin eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, sə nət kar-
la rı mı zın əsər lə rin-
dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə-
biy ya tı nın gör kəm-
li ədib lə rin dən olan 
Cə fər Cab bar lı nın 
“Əh məd və Qum ru” 
he ka yə si ilə mis si ya-
mı zı davam etdiririk.

(Hekayə)

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm-
lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın 
bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər-

di şin əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə-
lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu 
za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy-
ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan 
gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə-
si fo nun da ya şa nan xaotik bir söz bu mu na 
da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən 
oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə-
bi mü hit də ya şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, 
təc rü bə sin dən, is te da dın dan ası lı ol ma ya-
raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma ğın bu gün 
bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö zün 
ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri 
mə yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 
ke çib gəl miş əsər lə ri nə 
bir da ha üz tut ma ğa də-

Оdur ki, Ha cı heç dü-
şün mə dən: “Var lı-
lı ğı na lü zum yоx, 
bir qı zım var, о da 
bir оğ lum оlur”, 
– de yə Əh mə din 
el çi lə ri ni yо la sal-
mış dı. İki gən cin 
ilk tə sa düf dən 
sоn ra ilk ba xı şın 

ta sı nır la rı na qə-
dər yer ləş di yi sev gi 

alоv la rı kən di lə ri ni 
isi dir və Ha cı nın ra zı lı-

ğın dan sоn ra gə lə cək lə-
ri ni bir cən nət, kən di lə ri-

ni isə bi rər mə lək tə səv vür 
edib, ay rı-ay rı ya xın da оla caq 
tо yu bək lə yir lər di. 

Tam bu ara lıq Şa ma xı da 
məş hur Mart ha di sa tı nın gu-
rul tu la rı qоp du.

Ax şa müs tü ha va bir qə dər 
so yuq, yer lər ça mur, оr ta lı ğı 
isə ürək sı xı cı bir ala qa ran-

lıq bü rü müş dü. Ha va nın 
tut qun lu ğu ürə yi mi sıx dı. 
“Si ne ma ya ge də yim”, – 
de yə Nikо lay sо ka kıy-
la ağır-ağır Оl qins ki yə 
dоğ ru yü rüyоr dum. 

Оdur ki, Ha cı heç dü-
şün mə dən: “Var lı-
lı ğı na lü zum yоx, 

ta sı nır la rı na qə-
dər yer ləş di yi sev gi 

alоv la rı kən di lə ri ni 
isi dir və Ha cı nın ra zı lı-

ğın dan sоn ra gə lə cək lə-
ri ni bir cən nət, kən di lə ri-

ni isə bi rər mə lək tə səv vür 
edib, ay rı-ay rı ya xın da оla caq 
tо yu bək lə yir lər di. 

Tam bu ara lıq Şa ma xı da 
məş hur Mart ha di sa tı nın gu-
rul tu la rı qоp du.

Ax şa müs tü ha va bir qə dər 
so yuq, yer lər ça mur, оr ta lı ğı 
isə ürək sı xı cı bir ala qa ran-

lıq bü rü müş dü. Ha va nın 
tut qun lu ğu ürə yi mi sıx dı. 
“Si ne ma ya ge də yim”, – 
de yə Nikо lay sо ka kıy-
la ağır-ağır Оl qins ki yə 
dоğ ru yü rüyоr dum. 

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm-
lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın 
bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər-

di şin əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə-
lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu 
za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy-
ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan 
gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə-
si fo nun da ya şa nan xaotik bir söz bu mu na 
da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən 
oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə-
bi mü hit də ya şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, 
təc rü bə sin dən, is te da dın dan ası lı ol ma ya-
raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma ğın bu gün 
bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö zün 
ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri 
mə yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 
ke çib gəl miş əsər lə ri nə 

Azər bay can ədə-
biy ya tı nın gör kəm-
li ədib lə rin dən olan 
Cə fər Cab bar lı nın 
“Əh məd və Qum ru” 
he ka yə si ilə mis si ya-

isə ürək sı xı cı bir ala qa ran-
lıq bü rü müş dü. Ha va nın 
tut qun lu ğu ürə yi mi sıx dı. 
“Si ne ma ya ge də yim”, – 

(Hekayə)
“Əhməd və Qumru”
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Xaqan MƏMMƏDOV
“So yuq mü ha ri bə” son ra sı mey-

da na çıx mış bey nəl xalq mü na qi şə-
lə rin təh li li ni, prak ti ki ola raq, sı fır-
dan baş la maq la zım gə lir. Çün ki 
müasir bey nəl xalq şə rait “so yuq 
mü ha ri bə” döv rün də ki şə rait dən 
ta ma mi lə fərq lə nir. Mü na qi şə nin 
təh li li nin son məq sə di – konfl  ikt 
ba rə də əhə miy yət li, sə hih, ye ni 
mə lu mat lar əl də et mək və on la rın 
əsa sın da prak ti ki töv si yə lər iş lə-
yib-ha zır la maq dan iba rət dir. Bu 
töv si yə lər konfl  ikt lə rin konst ruk-
tiv zə min də tən zim lən mə si ni real 
ola raq asan laş dı ra bi lər. Böh ra nın 
ara dan qal dı rıl ma sı ilə bağ lı töv si-
yə lər iş lə yib-ha zır la yar kən, o qə-
dər də bö yük ol ma yan Dağ lıq Qa-
ra bağ əra zi sin də uzun il lər bo yu 
ya na şı ya şa mış xalq la rın bir-bi ri 
ilə nə də rə cə də konfl  ikt və ziy yə-
tin də ol du ğu nu dərk et mək la zım-
dır. Bu ra da sülh ya ra dan üçün cü 
qüv və nin ro lu nu da nə zə rə al ma-
lı yıq.

Azər bay can Ru si ya im pe ri ya-
sı nın, son ra da So vet İtt  i fa qı nın 
tər ki bin də ol ub. Azər bay can Res-
pub li ka sı nın döv lət-əra zi komp-
lek si nin for ma laş ma sı 16 mart, 
1921-ci il ta ri xin də So vet Ru si ya-
sı və Tür ki yə ara sın da bağ lan mış 
Mosk va mü qa vi lə si nə əsas la nır. 
R(b)KP Qaf qaz bü ro-
su nun 4 iyul, 1921-ci 
il ta rix li ple nu mu nun 
qə ra rı na əsa sən Dağ-
lıq Qa ra bağ Azər-
bay ca nın tər ki bin də 
öz mux ta riy yə ti ni 
sax la dı. Bu mə sə lə də 
Ru si ya nın gör kəm li 
döv lət xa dim lə ri, 
o cüm lə dən də, 
er mə ni mən-
şə li şəxs lər 
bö yük rol 
oy na dı.

On lar, haq lı ola raq be lə he sab 
edir di lər ki, Azər bay can la tə sər-
rü fat və si ya si əla qə lə rin qo ru-
nub sax lan ma sı Dağ lıq Qa ra ba ğın 
xey ri nə dir. Azər bay can So vet İtt  i-
fa qı nın tər ki bin də ol du ğu müd-
dət də Er mə nis tan də fə lər lə əra zi 
id diala rı irə li sü rüb. Bö yük Və-
tən mü ha ri bə sin dən dər hal son ra, 
1960-cı və 1968-ci il lər də də be lə 
hal lar olub. La kin hər də fə  si ya-
si-döv lət eli ta sı se pa ra tizm cəhd-
lə ri nin qar şı sı nı qə tiy yət lə alıb. 
“Ye ni dən qur ma” döv rü və döv lət 
müs tə qil li yi nin ilk il lə ri Azər bay-
ca nın hə ya tın da dra ma tik ha di-
sə lər lə yad da qal dı. Cə nu bi Qaf-
qaz da ya ran mış ye ni döv lət lər, ilk 
növ bə də Er mə nis tan, “ə zə li” tor-
paq la rı nı qay tar maq üçün cid di 
həm lə lə rə baş la dı. Bu qan lı ha di-
sə lə rin tə şəb büs ka rı hə lə 1919-cu 
il də qon şu lar la mü ha ri bə yə baş-
la yan Er mə nis tan ol du. Nə ti cə də 
Cə nu bi Qaf qaz əha li si nin 30 fa i zi 
hə ya tı nı itir di, Azər bay can isə ta-
ri xi tor paq la rı nın bir his sə sin dən 
məh rum ol du. “Meğ ri dəh li zi” 
hə lə də Nax çı van Mux tar Res pub-
li ka sı nı Azər bay ca nın di gər tor-
paq la rın dan ayı rır.

MDB mə ka nın da Er mə nis tan 
– Azər bay can – Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si do ğur du ğu si ya si və 
hu ma ni tar fə la kət lə rin miq ya sı 
eti ba ri lə bey nəl xalq bir li yin diq-
qət mər kə zin də olan re gional mü-
na qi şə lə rin ən bö yü yü dür. Dağ-
lıq Qa ra bağ fa ciəsi müasir dün ya 
dü zə ni nin qlo bal prob lem lə ri ni, 
ye ni ça ğı rış la rı, bey nəl xalq təh lü-
kə siz li yi və in san si vi li za si ya sı nı 
təh did edən fak tor la rı özün də əks 
et di rir.

Öz aman sız lı ğı, miq ya sı ilə se-
çi lən və keç miş SS Rİ əra zi sin də 

mil lət lə ra ra sı mü na si bət lə rin 
məhv ol ma sın da de te na tor 

ro lu nu oy na yan bu qar şı-
dur ma nın baş qa bir özəl-

li yi də var ki, onu baş qa 
konfl  ikt lər lə bir ləş di rir.

Ab xa zi ya, Cə nu bi Ose ti ya, Bal kan 
əra zi lə rin də və s. tüğ yan edən mü-
na qi şə lər də ol du ğu ki mi, bu ra da 
da, tən zim lən mə nin pers pek ti vi ilə 
bağ lı fa ciəvi çı xıl maz lıq ab-ha va-
sı hökm sü rür. Bu nun nə ti cə sin də 
mü na qi şə “don du rul muş” sa yı lır. 
Er mə nis tan la Azər bay can ara sın-
da kı qar şı dur ma tək cə et nik ba rış-
maz lıq və konfl  ik tin də rin li yi ilə 
de yil, di gər re gion la ra da si ra yət et-
mə si po ten sialı na gö rə təh lü kə li dir. 

Dağ lıq Qa ra bağ ha di sə lə ri konf-
lik tin tə şəb büs kar la rı tə rə fi n dən 
qəs dən ya ra dı lan “bi rin ci xaos” 
sse na ri si üz rə in ki şaf edir di. Bey-
nəl xal hü quq ba xı mın dan bir-bi ri-
nə zidd olan cür bə çür bə yan na mə-
lə rin, qət na mə lə rin qə bul edil mə si 
də bu sse na ri yə da xil dir. 

***
20 fev ral, 1988-ci il ta ri xin də Dağ-

lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti nin 
Xalq De pu tat la rı So ve ti vi la yə tin 
Azər bay can SSR-nin tər ki bin dən çı-
xa rı lıb, Er mə nis tan SSR-nin tər ki bi-
nə qa tıl ma sı ilə bağ lı SS Rİ Ali So ve-
ti nə mü ra ciət ün van la dıq dan son ra 
Er mə nis tan SSR-nin Ali So ve ti 1988-
ci il iyu nun 15-də DQMV-nın res-
pub li ka nın tər ki bi nə da xil ol ma sı na 
ra zı lıq ver mək haq qın da qə rar qə-
bul et di.  1989-cu il de kab rın 1-də 
Er mə nis tan Ali So ve ti Er mə nis tan 
SSR və Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi-
la yə ti nin bir ləş mə si haq qın da qət-
na mə qə bul et di. Bu, Er mə nis ta nın 
Azər bay ca na qar şı tə ca vü zü nə hü-
qu qi don ge yin dir mək cəh di idi. 

1990-cı ilin yan va rın da Er mə nis-
tan Ali So ve ti il lik iq ti sa di in ki şa-
fın Döv lət pla nı nı təs diq lə di. Bu ra 
Dağ lıq Qa ra bağ da da xil edil miş di. 
Er mə nis tan par la men ti nin 1991-ci 
ilin sent yab rın da qə bul et di yi Müs-
tə qil lik bə yan na mə sin də Er mə nis-
tan la Dağ lıq Qa ra ba ğın bir ləş mə si 
ilə bağ lı qət na mə ye ni dən təs diq-
lən di. 1992-ci ilin iyun ayın da Er-
mə nis tan Ali So ve ti Dağ lıq Qa ra ba-
ğı Azər bay can əra zi si ki mi gös tə rən 
bey nəl xalq və ya da xi li sə nəd lə ri 
qə bu le dil məz elan et di. Qət na mə də 
de yi lir di: “Er mə nis tan Res pub li ka-
sı DQMV-nin və onun əha li si nin 
təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si-
ni öz üzə ri nə gö tü rür… Ya ran mış 
və ziy yət lə əla qə dar ola raq Er mə-
nis tan Res pub li ka sın da hər bi sə fər-
bər lik elan edil sin… hər bi sir lə rin 
qo run ma sı ilə bağ lı zə ru ri təd bir lər 
gö rül sün”.

1988-ci il də, SS Rİ kons ti tu si ya sı na 
gö rə, So vet Azər bay ca nı nın tər kib 
his sə si ki mi, DQMV-nin öz is tə yi 
ilə bir res pub li ka dan ay rı lıb, baş-
qa bir res pub li ka nın tər ki bi nə da-
xil ol maq hü qu qu yox idi. Odur ki, 
DQMV-nin 20 fev ral, 1988-ci il ta-
rix li mü ra ciəti nin və Er mə nis tan Ali 
So ve ti nin 1 de kabr, 1989-cu il ta rix li 
qət na mə si nin heç bir hü qu qi əsa sı 
yox dur. Çün ki bu sə nəd lər DQMV-
nin da xil ol du ğu öl kə nin kons ti tu-
si ya sı nın müd dəala rı ilə zid diy yət 
təş kil edir di. Elə cə də, Er mə nis tan 
SSR Ali So ve ti nin 15 iyun 1988-ci 
il ta rix li qə ra rı da heç bir hü qu qa 
əsas lan mır. Şüb hə siz, So vet rəh bər-
li yi Dağ lıq Qa ra ba ğın Azər bay ca nın 
tər ki bin dən çı xa rıl ma sı ilə bağ lı qə-
rar qə bul edə bil məz di. Bü tün bun-
la rı nə zə rə alan SS Rİ rəh bər li yi, si-
lah lı qar şı dur ma nın qar şı sı nı al maq 
üçün, Daq lıq Qa ra bağ da föv qə la də 
və ziy yət elan et di. Söz süz, Dağ lıq 
Qa ra bağ prob le mi nin həl li ilə bağ lı 
əv vəl cə dən səhv möv qe tu tul muş-
du. So vet rəh bər li yi müs tə qil ar bitr 
ro lun da çı xış et mə li, Azər bay can 
Res pub li ka sı və vi la yət rəh bər li yi-
nin qar şı lıq lı hü quq la rı nın və və zi-
fə lə ri nin tə min edil mə si nin qey di nə 
qal ma lı idi. Çün ki mü na qi şə tə rəf-
lə ri Er mə nis tan və Azər bay can yox, 
məhz sö zü ge dən sub yekt lər idi. 

1991-ci ilə qə dər mü na qi şə da xi-
li sə ciy yə da şı yır dı sa, Azər bay can 
və Er mə nis tan Ali so vet lə ri döv lət 
müs tə qil li yi haq qın da bə yan na mə-
lər qə bul et dik dən son ra konfl  ik tin 
bey nəl xalq kon teks ti ya ran dı. Azər-
bay can dün ya bir li yi tə rə fi n dən öz 
ad mi nist ra tiv sər həd lə ri ilə ta nı nıb, 
de mə li, Dağ lıq Qa ra bağ öl kə nin ay-
rıl maz his sə si dir. Yə ni Er mə nis tan 
və Azər bay ca nın müs tə qil li yi bey-
nəl xalq hü quq ba xı mın dan Dağ lıq 
Qa ra bağ la Er mə nis ta nın bir ləş mə-
si ni müm kün süz edir. 

Er mə nis tan öz müs tə qil li yi ni 
bə yan et dik dən son ra, er mə ni tə-
rə fi  nin səy lə ri hər bi  üs tün lük əl də 
et mə yə və fak ti ki ola raq, Dağ lıq 
Qa ra ba ğın Azər bay can dan ay rıl-
ma sı na yö nəl miş di. 1992-ci il də et-
nik tə miz lən mə yə mə ruz qal mış 
qey ri-er mə ni əha li si nin iş ti ra kı ol-
ma dan ke çi ri lən re fe ren dum nə ti-
cə sin də Dağ lıq Qa ra ba ğın (DQMR) 
müs tə qil li yi elan edil di. Bu cür re-
fe ren dum lar yal nız döv lə tin mər-
kə zi ha ki miy yə ti nin ra zı lı ğı ilə 
əha li nin ha mı sı nın iş ti ra kı ilə ke-

çi ril dik də hü qu qi qüv və yə 
ma lik olur.

Nə ti cə eti ba ri lə “DQR” bey nəl xalq 
bir lik tə rə fi n dən ta nın ma yıb. 

Azər bay can üçün konfl  ik tin həm 
da xi li, həm də döv lət lə ra ra sı sə-
ciy yə da şı dı ğı nı nə zə rə al saq, Er-
mə nis tan – Azər bay can – Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si ni mü rək kəb 
konfl  ikt lə rə aid et mək olar. Üs tə lik, 
bu ra da bö yük döv lət lə rin ma raq la-
rı da toq qu şur. Bun dan baş qa, Er-
mə nis tan ABŞ, Fran sa və di gər qərb 
döv lət lə rin də ki nü fuz lu er mə ni 
dias por la rın dan, elə cə də, “Bö yük 
Er mə nis tan” xül ya sı na müb tə la ol-
muş ter ror çu təş ki lat lar dan cid di 
dəs tək alır. Əs lin də bu, konfl  ik tin 
dəs tək lən mə si de mək dir. 

Bey nəl xalq hü quq nor ma la rı 
ba xı mın dan DQMV-nin er mə ni 
əha li si nin “mü da fi əsi” ilə bağ lı 
Er mə nis ta nın heç bir sə la hiy yə ti 
yox dur. Üs tə lik, heç bir bey nəl xalq 
təş ki lat Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə-
ri nin hü quq la rı nın tap dan ma sı 
hal la rı nı qey də al ma yıb. 

Qon şu döv lət tə rə fi n dən Azər-
bay can tor paq la rı nın 20 faizi nin 
iş ğal edil mə si hu ma ni tar fə la kət lə 
(1 mil yon qaç qın və köç kün, yüz 
min lər lə qət lə ye ti ril miş in san, bo-
şal dıl mış və ya rar sız ha la sa lın mış 
Azər bay can tor paq la rı), Xo ca lı fa-
ciəsi ilə nə ti cə lə nib. Bü tün bun lar  
azər bay can lı la rın soy qı rı mı fak tı,  
bə şə riy yə tə qar şı tö rə dil miş ci na-
yət dir. An caq bey nəl xalq bir lik 
Dağ lıq Qa ra ba ğın iş ğa lı nı qə bul 
et mə sə də, qon şu döv lə tin əra zi 
bü töv lü yü nü poz muş tə ca vüz kar 
öl kə yə qar şı sank si ya lar tət biq et-
mə yə tə ləs mir. Ən va cib mə sə lə-
lər dən bi ri də 1988-ci il də DQMV-
nin Er mə nis tan la və ya hər han sı 
üçün cü tə rəfl  ə ümu mi sər hə di nin 
ol ma ma sı fak tı dır. 

Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nin 
öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mə hü-
qu qu nu əsas ar qu ment ki mi irə li 
sür mə si ta ma mi lə əsas sız ya naş-
ma dır. Be lə ki, Er mə nis tan Res-
pub li ka sı nın tim sa lın da  er mə ni 
xal qı nın öz döv lə ti möv cud dur. 
De mə li, “öz mü qəd də ra tı nı tə yin 
et mə” şüarı bu hal da yal nız al da-
dı cı ma nevr, iş ğal çı lıq si ya sə ti ni 
tə mi zə çı xar maq cəh di dir. Qeyd 
et mək la zım dır ki, mü na qi şə nin 
ye ni cə baş la dı ğı vaxt lar da nə Ye-
re van da, nə də Ste pa na kert də bir 
də fə də ol sun, öz mü qəd də ra tı nı 
tə yin et mə hü qu qu ilə bağ lı tə ləb-
lər səs lən di ril mə miş di.

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD
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Ab xa zi ya, Cə nu bi Ose ti ya, Bal kan 
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bağ lı fa ciəvi çı xıl maz lıq ab-ha va-
sı hökm sü rür. Bu nun nə ti cə sin də 
mü na qi şə “don du rul muş” sa yı lır. 
Er mə nis tan la Azər bay can ara sın-
da kı qar şı dur ma tək cə et nik ba rış-
maz lıq və konfl  ik tin də rin li yi ilə 

Mə nə elə gə lir ki, nə ha yət, döv lət sər həd lə rin-
dən im ti na et mək və mil liy yə tin dən, so sial 
mən şə yin dən ası lı ol ma ya raq, dün ya nın bü-
tün və tən daş la rı  üçün ey ni haq la rı ta nı maq 

da ha real və əda lət li qə rar olar dı.

(V Pr ya xin. “Mər kə zi Asi ya və Qaf qaz” jurnalı.
№6, 2002, səh.18)

R(b)KP Qaf qaz bü ro-
su nun 4 iyul, 1921-ci 
il ta rix li ple nu mu nun 
qə ra rı na əsa sən Dağ-
lıq Qa ra bağ Azər-
bay ca nın tər ki bin də 
öz mux ta riy yə ti ni 
sax la dı. Bu mə sə lə də 
Ru si ya nın gör kəm li 
döv lət xa dim lə ri, 
o cüm lə dən də, 
er mə ni mən-
şə li şəxs lər 
bö yük rol 
oy na dı.

eti ba ri lə bey nəl xalq bir li yin diq-
qət mər kə zin də olan re gional mü-
na qi şə lə rin ən bö yü yü dür. Dağ-
lıq Qa ra bağ fa ciəsi müasir dün ya 
dü zə ni nin qlo bal prob lem lə ri ni, 
ye ni ça ğı rış la rı, bey nəl xalq təh lü-
kə siz li yi və in san si vi li za si ya sı nı 
təh did edən fak tor la rı özün də əks 
et di rir.

Öz aman sız lı ğı, miq ya sı ilə se-
çi lən və keç miş SS Rİ əra zi sin də 

mil lət lə ra ra sı mü na si bət lə rin 
məhv ol ma sın da de te na tor 
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li yi də var ki, onu baş qa 
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Er mə nis tan par la men ti nin 1991-ci 
ilin sent yab rın da qə bul et di yi Müs-
tə qil lik bə yan na mə sin də Er mə nis-
tan la Dağ lıq Qa ra ba ğın bir ləş mə si 
ilə bağ lı qət na mə ye ni dən təs diq-
lən di. 1992-ci ilin iyun ayın da Er-
mə nis tan Ali So ve ti Dağ lıq Qa ra ba-
ğı Azər bay can əra zi si ki mi gös tə rən 
bey nəl xalq və ya da xi li sə nəd lə ri 
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nis tan Res pub li ka sın da hər bi sə fər-
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qo run ma sı ilə bağ lı zə ru ri təd bir lər 
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ma dan ke çi ri lən re fe ren dum nə ti-
cə sin də Dağ lıq Qa ra ba ğın (DQMR) 
müs tə qil li yi elan edil di. Bu cür re-
fe ren dum lar yal nız döv lə tin mər-
kə zi ha ki miy yə ti nin ra zı lı ğı ilə 
əha li nin ha mı sı nın iş ti ra kı ilə ke-

çi ril dik də hü qu qi qüv və yə 
ma lik olur.
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qu qu nu əsas ar qu ment ki mi irə li 
sür mə si ta ma mi lə əsas sız ya naş-
ma dır. Be lə ki, Er mə nis tan Res-
pub li ka sı nın tim sa lın da  er mə ni 
xal qı nın öz döv lə ti möv cud dur. 
De mə li, “öz mü qəd də ra tı nı tə yin 
et mə” şüarı bu hal da yal nız al da-
dı cı ma nevr, iş ğal çı lıq si ya sə ti ni 
tə mi zə çı xar maq cəh di dir. Qeyd 
et mək la zım dır ki, mü na qi şə nin 
ye ni cə baş la dı ğı vaxt lar da nə Ye-
re van da, nə də Ste pa na kert də bir 
də fə də ol sun, öz mü qəd də ra tı nı 
tə yin et mə hü qu qu ilə bağ lı tə ləb-
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bü tün dün ya da, o cüm lə dən də 
türk dün ya sın da get-ge də güc lə-
nən in teq ra si ya pro ses lə ri xalq lar 
ara sın da ün siy yə tin miq ya sı nı 
in di yə qə dər gö rün mə miş bir şə-
kil də ge niş lən dir mək də dir ki, bu 
da bir sı ra prob lem lər do ğu rur…

Xalq şairi Nə ri man Hə sən za-
də da nı şır ki, Mosk va da Şi ma li 
Qaf qaz türk lə rin dən olan bir şair 
dos tum la gö rü şər kən ra zı laş dıq 
ki, bun dan son ra rus di lin də yox, 
öz ana dil lə ri miz də da nı şaq… Bir 
müd dət da nış dıq. An caq son ra 
mə nə rus ca de di ki, Nə ri man, sən 
Al lah, mə ni ba ğış la, gəl əv vəl ne cə 
rus di lin də da nı şır dıq sa, da vam 
elə yək, çün ki sə nin nə de di yin dən 
heç nə an la mı ram… Gü lüb eti raf 
et dim ki, mən də sə nin və ziy yə-
tin də idim, an caq xət ri nə dəy mək 
is tə mə di yim üçün da vam elə yir-
dim… Və biz rus di li nə keç dik…

Xalq ya zı çı sı Anar dan da bu na 
ox şar əh va lat eşit mi şəm. De yir ki, 
Tür ki yə də ənə nə vi top lan tı lar dan 
bi rin də idik. Türk dün ya sı nın bir-
li yi ni is rar la, xü su si mil li təəs süb-
keş lik lə mü da fi ə edən bir na tiq 
öz çı xı şın da hə ra rət lə söy lə di ki, 
dün ya da kı bü tün türk lə rin di li 
ey ni dir, on lar bir-bi ri ni çox gö-
zəl, tər cü mə siz an la yır lar. Və bu 
söz lər sa lon da qey ri-adi hə yə ca na 
sə bəb olub sü rək li al qış lar la qar-
şı lan dı… Ya nım da əy lə şən ta nın-
mış ta tar ya zı çı sı mən dən rus ca 
so ruş du ki, nə yə əl ça lır lar?.. Mən 
mə sə lə nin nə yer də ol du ğu nu 
ona, tə bii ki, rus ca de yən də o da 
rus ca «ta ma mi lə doğ ru dur» de-
yib hə vəs lə əl ça lan la ra qo şul du.

Hər iki əh va lat, bi ri di gə ri nə 
zidd iki qə naətə gəl mə yə im kan 
ve rir. Bi rin ci si odur ki, türk xalq-
la rı bir-bi ri ni yax şı an la mır lar, 
türk dil lə ri ara sın da 
ki fa yət qə dər 
cid di fərq lər ya-
ran mış dır…

İkin ci si isə odur ki, bu xalq lar xü-
su si lə öz mil li dü şün cə li zi ya lı la-
rı nın tim sa lın da bir-bir lə ri ni an-
la ma ğa, bir-bir lə ri lə ana di lin də 
da nış ma ğa bö yük eh ti yac du yur, 
bu na cəhd lər edir, ümum türk 
miq ya sın da qar şı lıq lı ün siy yət 
üçün mü na sib yol lar ax ta rır lar 
ki, on lar dan bi ri ni (və fi k ri miz cə, 
nə qə dər is rar lı, za hi rən ma raq lı 
gö rün sə də, ən uğur su zu nu) öz-
bək dil çi lə ri tək lif edir lər… On lar 
inan dır ma ğa ça lı şır lar ki, müx tə-
lif türk dil lə ri nin fo ne tik, lek sik və 
qram ma tik ma te rial la rı ara sın dan 
uy ğun va hid lə ri se çib sis tem ləş-
dir mək lə or taq bir ün siy yət di li 
ya rat maq la zım dır. Və hətt  a, de-
yə sən, be lə bir «dil »in əsas la rı nı, 
ya xud kon tur la rı nı da müəy yən-
ləş dir miş lər.

Cəh din fəl sə fə si on dan iba-
rət dir ki, əgər müasir türk dil-
lə rin dən hər han sı bi ri türk lər 
ara sın da or taq ün siy yət va si tə si 
elan edil sə, di gər türk lər in ci yə 
bi lər lər… Bu fəl sə fə də müəy yən 
mən tiq ol sa da, çox kon yuk tur, 
qey ri-in tel lek tual və xır da çı dır. 
Tək li fi n ma hiy yə ti nə gəl dik də 
isə, de mək la zım dır ki, hər han sı 
şə kil də olur sa-ol sun sü ni ya ra dıl-
mış «dil», sa də cə, iş lə mir. Və bu-
nun məhz be lə ol du ğu nu möv cud 
cəhd lər də fə lər lə sü but et miş dir.

Türk dün ya sı nın ən ge niş ya-
yıl mış, müx tə lif ba xım lar dan ən 
nü fuz lu di li olan Tür ki yə türk-
cə si nin türk xalq la rı ara sın da or-
taq ün siy yət va si tə si mis si ya sı nı 
ye ri nə ye tir mə si nə gəl dik də isə, 
fi k ri miz cə, bu, türk xalq la rı ara-
sın da kı an laş ma nın heç də bü tün 
prob lem lə ri ni həll et mir.

Bi rin ci si ona gö rə ki, sa yı 25-ə 
ça tan müx tə lif türk xalq la rı nın 
hər bi ri nin müəy yən ənə nə si olan 
öz ədə bi dil lə ri möv cud dur ki, 
heç bir türk xal qı on dan im ti na 
et mək fi k rin də de yil, heç za man 
da, ta ma mi lə tə biidir ki, be lə bir 
fi k rə düş mə yə cək. Və Tür ki yə 
türk cə si nin or taq ün siy yət va si tə-
si ki mi nü fu zu nə qə dər yük səl sə 
də, bu, möv cud müasir türk ədə bi 
dil lə rin dən (nə zə rə alaq ki, on la-
rın bə zi lə ri döv lət di li dir) im ti na 
olun ma sı na gə ti rib çı xa ra bil məz.

İkin ci si isə, Tür ki yə türk cə si-
nin türk xalq la rı ara sın da or taq 
ün siy yət va si tə si ki mi tə za hü rü 

hə mi şə nü fuz lu bey nəl xalq dil-
lə rin mü qa vi mə ti lə qar şı la şır ki, 
bu nun la he sab laş ma maq, prin sip 
eti ba ri lə, müm kün de yil. Yə ni bir 
azər bay can lı, qa zax və ya öz bək 
in tel lek tualı, ümu mən dün ya ya 
çıx maq üçün Tür ki yə türk cə sin-
dən da ha çox in gi lis di li ni öy rən-
mə yə ça lı şa caq dır.

Əl bətt  ə, türk xalq la rı nın bir-bi-
ri lə ün siy yə tə Tür ki yə türk cə si lə 
gir mə si nin in gi lis cə, rus ca və ya 
han sı sa baş qa bir bey nəl xalq dil də 
ün siy yə tin dən fər qi var dır. Be lə 
ki, Tür ki yə türk cə si türk xalq la rı 
üçün yal nız tex ni ki ba xım dan de-
yil, ru hən də ya xın dır, doğ ma dır. 
Və hər bir türk xal qı nın nü ma yən-
də si bu dil də öz di li nin fo ne ti ka, 
lek si ka və qram ma ti ka sı nı, üs lub 
xü su siy yət lə ri ni gö rür. Gör kəm li 
Tür ki yə zi ya lı sı, si ya sət və döv lət 
ada mı Na miq Ka mal Zey bək de-
yir ki, mən də xa ri ci dil lə ri öy rən-
mək üçün heç bir is te dad yox dur, 
nə qə dər cəhd lər elə səm də, heç 
bir xa ri ci di li öy rə nə bil mə mi şəm, 
an caq türk dün ya sı nı gə zər kən 
bir-iki gü nə müx tə lif türk dil lə ri-
ni asan lıq la an la ma ğa, o dil lər də 
da nış ma ğa baş la yı ram… Tür ki-
yə türk cə si nin türk dün ya sın da 
or taq ün siy yət va si tə si ki mi mə-
nim sə nil mə si nin bir prob le mi isə 
onun bir sı ra türk dil lə ri nə az qa la 
ta ma mi lə xa ri ci (əc nə bi) dil qə dər 
uzaq ol ma sı dır. Mə sə lən, əsa sən 
oğuz mən şə li Azər bay can türk lə-
rin dən fərq li ola raq qıp çaq türk-
lə ri (qa zax lar, qır ğız lar, ta tar lar, 
baş qırd lar, Al tay lar və b.) Tür ki yə 
türk cə si ni çə tin an la yır lar, çu vaş-
la ra və ya sa xa la ra gəl dik də isə, 
on lar, de mək olar ki, ümu miy yət-
lə, an la mır lar.

Bü tün bun lar isə be lə bir nə ti cə-
yə gəl mək üçün hər cür əsas ve rir 
ki, müasir türk xalq la rı ara sın da 
ic ti mai-si ya si, mə də ni əla qə lə rin 
ge niş lən mə sin də tər cü mə nin ro lu 
özü nün klas sik və ya ənə nə vi sə-
viy yə sin də da nıl maz dır.

İn di yə qə dər türk dil lə rin dən 
bir-bi ri nə tər cü mə lər ya bir ba şa, 
ya da rus di li va si tə si lə ol muş dur. 
Post so vet türk lə ri ara sın da rus di li-
nin or taq ün siy yət nü fu zu bu gü nə-
dək möv cud dur. Və gö rü nür, hə lə 
uzun müd dət qa la caq dır. Bu nun la 
be lə unut maq ol maz ki, müx tə lif 
türk xalq la rı nın alim lə ri nin, ya zı çı-
la rı nın, pub li sist lə ri nin ana di lin də 

yaz dıq la rı çox say lı əsər lər ha zır da 
rus di li nə ya çev ril mir, ya da çox az 
çev ri lir. Ona gö rə də hə min əsər lə-
rin bir türk di lin dən di gə ri nə tər cü-
mə si nə bö yük eh ti ya cın ol ma sı nı 
sü but et mək ar tıq dır.

Tür ki yə türk cə sin dən Azər bay-
can di li nə və ya türk cə si nə çe vir-
mə, ya xud uy ğun laş dır ma nın ki-
fa yət qə dər zən gin təc rü bə si nin 
ol du ğu mə lum dur. Və bu ra da in-
di yə qə dər heç bir kə nar di lin va si-
tə çi li yin dən is ti fa də edil mə miş dir. 
Xü su si lə Azər bay can da la tın əlif-
ba sı na ke çil dik dən son ra bu dil lər 
ara sın da ün siy yət da ha da sıx laş-
mış, qar şı lıq lı söz, ifa də alış-ve ri-
şi üçün ge niş mey dan açıl mış dır. 
Küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin, 
xü su si lə te le vi zi ya nın oy na dı ğı 
rol xü su si lə mü hüm dür… La-
kin bu nu Azər bay can di li nin di-
gər türk dil lə ri nə mü na si bə tin-
də, de mək olar ki, gör mü rük. Və 
ümu miy yət lə, azər bay can lı lar 
bil mir lər ki, türk mən lər, öz bək-
lər, uy ğur lar, qa zax lar, qır ğız lar, 
Al tay lar, ta tar lar, baş qırd lar, qa-
ra çay lar, bal kar lar, qu muq lar, no-
qay lar, qa ra qal paq lar, xa kas lar, 
tı va lı lar, şor lar, çu vaş lar, sa xa lar 
öz və tən lə rin də nə ya zır lar, nə da-
nı şır lar… Doğ ru dur, bir sı ra türk 
dil lə rin dən azər bay can ca ya ara- 
sı ra tər cü mə lər edi lir, la kin bun lar 
o qə dər az dır ki, de mək olar, yox 
sə viy yə sin də dir.

Türk dün ya sı ilə ün siy yə ti özü-
nün st ra te ji məq səd lə rin dən bi ri 
he sab edən Tür ki yə hə min prob-
le mi ara dan qal dır maq üçün cid-
di ad dım lar at mış dır. So vet lər 
Bir li yi da ğı lan dan, so vet türk lə ri 
müs tə qil lik qa zan dıq dan dər hal 
son ra post so vet öl kə lə rin dən Tür-
ki yə uni ver si tet lə ri nə təh sil al ma-
ğa də vət edil miş gənc lər bu gün 
Tür ki yə nin bü tün türk dün ya sı 
ilə ün siy yə ti ni ya ra dan bö yük 
qüv və dir. Və on la rın he sa bı na 
həm ic ti mai-si ya si, həm də ədə-
bi is ti qa mət lər də türk cə-qa zax ca, 
türk cə-öz bək cə, türk cə-ta tar ca, 
türk cə-çu vaş ca, türk cə-sa xa ca və 
s. çox lu tər cü mə çi lər ye tiş miş dir 
ki, həm Tür ki yə də, həm də öz 
və tən lə rin də ça lı şa raq müx tə lif 
tər cü mə la yi hə lə ri nə cəlb edi lir-
lər ki, bir sı ra mö tə bər lü ğət lə rin, 
an to lo gi ya la rın, ay rı-ay rı müəl-
lifl  ə rin iri həcm li ki tab la rı nın və 
s. türk dil lə rin dən türk cə yə tər-
cü mə si məhz on la rın əmə yi nin 

m ə h  s u  l u  d u r …

Azər bay can da isə, hə mi şə ol du-
ğu ki mi, asan yol tu tu lur. Be lə ki, 
biz müx tə lif türk dil lə rin də ya zı-
lan əsər lə ri əv vəl lər rus ca oxu-
yur duq sa, in di də Tür ki yə türk-
cə sin də oxu yu ruq. Və Tür ki yə 
türk cə sin dən baş qa hər han sı türk 
di lin dən di li mi zə tər cü mə lər edə-
cək kadr la rı mı zın ha zır lan ma sı 
ba rə də, ümu miy yət lə, dü şün mü-
rük. Acı na caq lı odur ki, heç dü-
şün mək pla nı mız da yox dur.

Azər bay ca nın, Tür ki yə nin, Qa-
za xıs ta nın və Qır ğı zıs ta nın da xil 
ol du ğu Türk dil li Döv lət lə rin Par-
la ment As samb le ya sı ya ra dı lan da 
bö yük mü ba hi sə do ğu ran mə sə-
lə lər dən bi ri də bu idi ki, As samb-
le ya nın top lan tı la rı han sı dil də və 
ya dil lər də apa rı la caq… An caq 
ən uğur lu yol ta pıl dı. Hər res-
pub li ka nın nü ma yən də si özü nün 
döv lət di lin də da nı şır, di gər türk 
dil lə ri nə isə sinx ron tər cü mə lər 
edi lir. Bir ne çə top lan tı dan son ra 
müəy yən dil ha zır lı ğı (və həs sas-
lı ğı) olan mil lət və kil lə ri bir-bi ri-
ni tər cü mə siz an la ma ğa baş la dı-
lar. Əs lin də də, azər bay can lı lar la 
Tür ki yə türk lə ri, qa zax lar la qır-
ğız lar ara sın da tər cü mə yə elə bir 
eh ti yac yox idi. Və bir mə sə lə də 
var ki, tər cü mə çi lər hə lə o qə dər 
də pe şə kar ol ma dı ğın dan, mə sə-
lən, azər bay can lı mil lət və ki li nin 
Tür ki yə li həm ka rı nı bir ba şa türk-
cə din lə mə si da ha eff  ekt li olur… 
Nə ti cə eti ba ri lə, Türk dil li Döv lət-
lə rin Par la ment As samb le ya sı nın 
təc rü bə si gös tər di ki, top lan tı lar-
da dörd döv lə tin nü ma yən də lə ri 
iş ti rak et sə də, prak tik ola raq, iki 
«dil» dən is ti fa də olu nur: azər bay-
can ca-Tür ki yə türk cə si cə və qa-
zax-qır ğız ca.

Fik ri miz cə, Azər bay can da müx-
tə lif türk dil lə ri üz rə tər cü mə çi lə-
rin ha zır lan ma sı işi nə əsas türk 
dil lə ri nin uni ver si tet lər də təd ri-
sin dən (ən azı ikin ci dil ki mi) baş-
la maq la zım dır ki, bu ra ya öz bək 
və qa zax dil lə ri ilk növ bə də da-
xil edil mə li dir. Çün ki öz bək cə ni 
bil mək di gər kar luq, qa zax ca nı 
bil mək isə di gər qıp çaq dil lə ri nə 
az-çox bə ləd ol maq de mək dir. Və 
həm də bu dil lər də zən gin el mi, 
bə dii və pub li sis tik ədə biy yat nəşr 
olun maq da dır.

Türk dil lə ri ara sın da kı qar şı lıq-
lı tər cü mə lə rin əhə miy yə ti yal nız 
in for ma si ya mü ba di lə si lə bit mir, 
həm də ey ni kök dən olan bu dil-
lə ri həm lek sik, həm də qram ma-
tik ba xım dan zən gin ləş dir mək lə 

çox mü hüm linq vis tik-id ra ki 
mis si ya nı ye ri nə ye tir miş 

olur..

zidd iki qə naətə gəl mə yə im kan 
ve rir. Bi rin ci si odur ki, türk xalq-
la rı bir-bi ri ni yax şı an la mır lar, 
türk dil lə ri ara sın da 
ki fa yət qə dər 
cid di fərq lər ya-
ran mış dır…

la rı nın, pub li sist lə ri nin ana di lin də s. türk dil lə rin dən türk cə yə tər-
cü mə si məhz on la rın əmə yi nin 

m ə h  s u  l u  d u r …

in for ma si ya mü ba di lə si lə bit mir, 
həm də ey ni kök dən olan bu dil-
lə ri həm lek sik, həm də qram ma-
tik ba xım dan zən gin ləş dir mək lə 

çox mü hüm linq vis tik-id ra ki 
mis si ya nı ye ri nə ye tir miş 

olur..

Türk dillərindən Azərbaycan dilinə 
tərcümənin missiyası
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Milli şair
İtt  i had və Tə rəq qi li der lə ri nin az 

qa la rəs mi şə kil də təq dim et dik lə ri 
bu “Mil li” adı ona hər mə na da və 
hər kəs dən çox ya ra şır dı. Şiş man, 
iri vü cu du nun üs tün də bəm bə yaz 
saq qa lı, bə yaz üzü, iri, açıq-ma vi 
işıq lar la do lu göz lə ri, tit rək sə si ilə 
türk ta ri xi nin əf sa nə vi ozan la rı na 
bən zə yir di. Şair idi mi? Xeyr! Sə-
nət dən bu qə dər uzaq şeir lər ya zan 
adam şair ola bi lər di mi? Am ma ta-
rix sə hi fə lə ri nə nə uzunmüd dət li 
va li ol ma sı, nə də mil lət və kil li yi ilə 
düş dü. Ta rix də ye ri ni məhz “Mil li 
şair” ki mi tut du. Həm də unu dul-
maz, si lin məz, əs la yad dan çıx maz 
bir şə kil də! Bü töv bir nə sil uzun il-
lər onun iki mis ra sı nı mil li oya nı şın 
şər qi si ki mi dur ma dan tək rar la dı:

Mən bir tür kəm,
 di nim, cin sim ulu dur, 
Si nəm, içim atəş ilə do lu dur. 
Ata mın dost la rı içə ri sin də uşaq la-

rın, bü tün dost-ta nış öv lad la rı nın ən 
çox sev di yi si ma onun ku idi. İs tan-
bul da, Se ren ce bey1 yo xu şun da kı evi 
ilk uşaq lıq il lə ri min par laq xa ti rə lə ri 
ara sın da dır. Tər tə miz, sa də, zə rif əş-
ya lar la do lu ra hat, kö nülaçan otaq lar. 
O, gö rün dü yü za man dər hal sı ra ya 
dü zü lür, bir-bir ya xın la şıb əli ni öpür-
dük. Bir az qa lın və su lu do daq la rı nın 
is ti li yi ni ya naq la rım da, al nım da in di-
nin özün də də hiss edi rəm. 

On dan şeir lə ri ni oxu ma sı nı xa hiş 
edir dik. Əs li nə ba xan da özü də be-
lə bir tə mən na nı biz dən göz lə yir di. 
Göz lü yü nü diq qət lə ta xar, ci bin dən 
çı xar dı ğı ka ğız lar dan ye ni şeir lə ri ni 
san ki yaş lı-baş lı in san lar dan iba rət 
bir top lu lu ğun qar şı sın da kı ki mi cid-
diy yət və hə yə can la oxu yur du. Bir 
ne çə şeiri var dı ki, on la rı din lə yər-
kən biz uşaq lar az qa la ağ la maq is tə-
yir dik. Özü isə ger çək dən ağ la yır dı. 
Bu şeir lər dən bi ri “Kə sil di mi əl lə rin” 
ad la nır dı. Ana sı nı bı çaq lar kən əl lə ri 
kə si lən bir oğul dan ana nın son sualı 
öv la dı nın özü nə cid di bir zə rər ye ti-
rib-ye tir mə mə si haq qın da idi...

Əs lin də Mil li şair, ru hu nun bir tə-
rə fi  ilə ölə nə qə dər uşaq ki mi qal dı. 
O, ən adi, əhə miy yət siz ha di sə lə rə 
gö rə özü nü bəd bəxt sa yır dı. Ye nə 
ən əhə miy yət siz ha di sə lə rin tə si ri 
al tın da səadət sə ma sı nın yed din ci 
qa tı na yük sə lə bi lir di. De di yi mə bir 
mi sal. Atam la bir lik də sə ya hə tə çı-
xıb lar mış. Bir ara da şairin ku pe sin-
dən əv vəl cə inil ti səs lə ri gə lir. Ar xa-
sın dan isə hıç qı rıq lar eşi di lir. Atam 
dər hal özü nü onun ku pe si nə atır.

Qar şı sın da açı lan mən zə rə be lə idi: 
dos tu qa lın yun svi te ri ni bo ğa zı na 
qə dər çək miş, ba şın dan çı xar maq 
is tə yir. La kin svi ter heç vəch lə iliş-
di yi yer dən bir san ti metr də yu xa rı 
qalx maq is tə mir. Şairin bar maq la rı 
hə dər ye rə svi te rin il mə lə ri ara sın da 
çır pı nır. Atam “Nə olub? Ni yə ağ la-
yır san?” – de yə so ru şur. Şair hıç qı-
rıq lar ara sın dan güc lə “Mə ni bu an-
dı ra qal mış pal ta rın əlin dən qur tar, 
Əh məd bəy” – de yə yal va rır. 

Ata türk Mil li şairi də Sər bəst Fir qə-
yə gə tir di. Şəx si nə gös tə ri lən eti mad 
onun nə zə rin də bö yük qü rur mən-
bə yi nə çev ril miş di. Bir uşaq safl  ı ğı ilə 
ata ma “Əh məd bəy, - de yir di, - Qa zi-
nin bu iş də ki sə mi miy yə ti nin ən bö-
yük də li li mə ni də si zin lə ey ni sı ra da 
qoy ma sı dır. Qa zi bu yol la mü xa li fət 
ya ra dır, tə bii ki, siz də bu nun fər-
qin də si niz”. Atam gü lə rək “Elə dir, 
dos tum, elə dir, - de yə ca vab ve rir di. 
– Tə bii ki, sə nin ara mız da ol ma ğın 
hər bi ri miz üçün bö yük tə mi nat dır!”

Am ma Sər bəst Fir qə özü nün ən hə-
zin tə cəl li lə rin dən bi ri ni də Mil li şairin 
üzə rin də gös tər di. Fir qə da ğıl dıq dan 
son ra daim diq qət mər kə zin də olan 
bu adam ne çə ay ər zin də bir künc də 
göz dən, kö nül dən uzaq, unu dul muş 
hal da ya şa dı. Düş dü yü və ziy yət onun 
nə zə rin də bö yük dərd idi. Hər dövr-
də sə nət və si ya sət sa lon la rı nın hə qi qi 
ya ra şı ğı ol muş du. İn di əs ki gül dan ki-
mi bir künc də atı lıb qal maq ona çox 
ağır gə lir di. Qü ru ru ilə uğ ra dı ğı it ki 
ara sın da kı çə tin mü ba ri zə də bi rin ci 
məğ lub ol du. Tək rar mil lət və ki li se-
çil mək üçün sı ra ilə müx tə lif mən səb 
sa hib lə ri nin ya nın da ol duq dan son ra 
axır da Ata tür kə ağız aç dı. Ar tıq ye ni-
dən məc lis də dir. Am ma xey li sol muş, 
yıp ran mış hal da! De mək olar ki, heç 
yer də gö zə dəy mir di. San ki əs ki Türk 
Yur du və Türk Ocaq la rı ilə bir lik də 
o da kö çüb get miş, bu qu ru luş la rın 
uçuq la rı al tın da yal nız köh nə və qu ru 
səs ki mi qal mış dı. 

An ka ra Hü quq fa kül tə si nin üçün cü 
kur sun da ikən Beh cət Ka mal Cağ lar2, 
Hif zi Oğuz Be ka ta3 ki mi ya xın dost la-
rım la bir lik də “Gənc Türk Ədə biy ya tı 
Bir li yi” ad lı dər nək ya rat maq is tə-
yir dik. An ka ra da köh nə Qız li se yi nə 
enən kü çə də ki çik bir dü ka nı cə miy yət 
bi na sı ki mi ki ra yə gö tür dük. Bu ra da 
qa nad la rı al tı na sı ğı na bi lə cə yi miz mə-
nə vi rəh bə rə eh ti ya cı mız var dı. Hal bu-
ki or ta da, əl lə ri ni öpə bi lə cə yi miz tək 
bir in san qal ma mış ki mi idi. Ocaq la rın 
əs ki rəis lə ri bi ri-bi ri nin ar dın ca sı ra dan 
çıx mış, bə zi lə ri si ya sə tin, bir baş qa la rı 
da öz ər kö yün lük lə ri nin qur ba nı ol-
muş du. O za man ağ lı mı za Mil li şair 
gəl di. Onun se vim li bə yaz üzü bir gü-
nəş ki mi da ğı nıq qəlb lə ri mi zi ət ra fı na 
top la yıb ha mı mı zın üs tü nə işıq sa ça 
bi lər di. Dər hal qə rar ver dik: ge dib Mil-
li şair lə gö rü şə cək, bir li yi mi zin fəx ri 
səd ri, mə nə vi ata sı ol ma sı nı xa hiş edə-
cə yik! O gü nü heç unut ma ya ca ğam. 
Nə is tə di yi mi zi öy rə nər-öy rən məz 
göz lə ri yaş la dol du. Tit rək, ahəng dar 
sə si hə yə can dan san ki bat mış dı. “Bi lir-
dim, - de yə nə ha yət sö zə baş la dı. – Bu 
gənc li yin əv vəl-axır mə nim xid mət lə-
ri mi təq dir edə cə yi ni bi lir dim. San ki 
bu gün ta le yi min ən bö yük töh fə si ni 
al dım. İn di özü mü qu zu la rı mın ba şın-
da hiss edən xoş bəxt ço ban ki mi yəm”. 

Fəx ri səd ri mi zi Bir li yin mər kə zi ki-
mi top laş dı ğı mız ki çik dü ka na də vət 
et dik. Bi zə öz hə ya tın dan da nış dı, 
şeir lər oxu du, ye ni nə sil lə rin qar şı sın-
da du ran və zi fə lər lə bağ lı fi  kir lə ri ni 
açıq la dı. Son ra ha mı mız bir lik də kü-
çə yə çıx dıq. Otuz nə fə rə ya xın yol daş 
idik. Mil li şairi or ta lı ğa al mış dıq, san-
ki bir nü ma yiş ha va sın da və hər kə sin 
hey rət li ba xış la rı al tın da Qa raoğ lan 
çar şı sın dan ke çib Ulus mey da nı na4 
qə dər bir lik də gəl dik. Bu ra da o, ay rı-
lıb Məc li sə get di, biz isə da ğı lış dıq. 

Ata mın bu bə yaz üz lü, gö zəl, şeir-
lə ri, sə si və evi nin ay dın lı ğı uşaq-
lıq xa ti rə lə ri min gu şə si ni dol du ran 
dos tu nu bir da ha gör mə dim.

Qur ban lıq baş və kil
Yo lun ya rı sın da onun la qar şı laş-

dım. Mək tu bu ver dim, oxu du, gü-
lə rək “Mən də si zə gə lir dim. Hay-
dı, bir lik də ge dək”- de di. Atam la 
bir-bir lə ri nə ara da heç nə ol ma-
mış ki mi sar ma şıb öpüş dü lər. 
Am ma dü nən ax şam bir ha di sə 

baş ver miş di: İs tan bul mil lət 
və ki li Ali Rza bə yin5 evin də 
top lan mış dı lar. Ye yib-iç-
miş di lər. Qar şı lıq lı za ra-
fat laş ma lar za ma nı söh bət 
pəh lə van lıq dan, güc dən, 

qur şaq tu tub gü ləş mək dən 
düş müş dü. Atam onun hər 

gün bir az da ha bö yü yən gö bə-
yi nə işa rə edə rək “Sə ni qar nın dan 

tu tub ye rə sə rə rəm” – de miş di. 
O isə “Mən heç sə nin lə gü lə-

şə rəm mi, Əh məd bəy?

Sə nin öh dən dən oğ lum gə lər” – 
ca va bı nı ver miş di. Atam bu söz lə ri 
şəx si nə təh qir, hə qa rət say mış dı. 
Özü də təh qi rə keç miş di. 

Hü seyn Rauf bəy lə6 Ata tür kün 
ara sı nın dəy di yi, bə zi qə zet lər və 
qə zet çi lər ya zı la rı ilə si ya si hə ya tı 
şid dət lə qa rış dır dıq la rı za man əs-
ki Məc lis Baş ka ti bi, ye ni Ku tah ya 
mil lət və ki li həm Məc lis də, həm 
də Pa ri ya qru pun da sərt nitq lə ri və 
na tiq lik mə ha rə ti ilə özü nü gös tər-
mə yə baş la mış dı. Bu ara da döv lət 
və hö ku mət qu ru luş la rı, bir söz lə, 
ida rə çi lik və re jim lər haq qın da kı 
dü şün cə lə ri ilə də diq qə ti çə kir di. 

Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı nın 
bi rin ci proq ra mı li be ral prin sip lə-
rə əsas la nır dı. Sə nə din müəl lifl  ə-
ri ara sın da olan mər hum ata mın 
qeyd lə rin dən də ay dın gö rü nür 
ki, həm par ti ya proq ra mı nın, həm 
də əsas qa nu nun – Ana ya sa nın ha-
zır lan ma sı za ma nı iki fərq li fi  kir 
qar şı-qar şı ya gə lib şid dət lə çar pış-
mış dı. Bir tə rəf də döv lə tə bö yük 
qüd rət, ge niş sə la hiy yət lər ta nı yan 
ba xış, o bi ri tə rəf də döv lə ti və tən-
da şın sər bəst tə şəb bü sü nü qo ru-
maq la və zi fə lən di rən prin sip!

Əs ki Məc lis Baş ka ti bi və ye ni 
Ku tah ya mil lət və ki li si ya si qu ru-
lu şun xa rak te ri ilə bağ lı fi  kir toq-
quş ma la rın da döv lət çi ya naş ma 
tər zi nin ən atə şin mü da fi əçi lə rin-
dən bi ri ki mi mey da na atıl mış dı. 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı proq-
ra mı nın get dik cə da ha çox döv lət-
çi, hətt  a de yər dim ki, fa şist mən-
zə rə si al ma sın da onun ro lu bö yük 
ol muş du. 

U ni ver si tet lər də “İn qi lab kür-
sü lə ri” qu rul du ğu və ilk xo ca la-
rın si ya si şəx siy yət lər ara sın dan 
se çil mə si nə qə rar ve ril di yi za man 
hər kəs dən ön cə ya da dü şən lər-
dən bi ri nin Ku tah ya mil lət və-
ki li nin ol ma sı tə sa dü fi  de yil di.

Çün ki bu kür sü lər dən if rat döv-
lət çi, hətt  a fa şist gö rüş lə ri nin açıq 
təb li ği üçün ya rar la na bi lə cək di. 
Bə sit, uşaq ca sı na də lil lər, bas-
ma qə lib mü qa yi sə lər, ün van sız, 
və si qə siz id dialar la do lu mü ha-
zi rə qeyd lə ri ni göz dən ke çir di yi 
vaxt lar da özü də hə qi qi pro fes sor 
ol du ğu na ina nır, uni ver si tet də ki 
sa kit, tə va zö kar, hər şe yin ye ri ni 
bi lən həm kar la rı na yu xa rı dan aşa-
ğı ba xa raq, on la ra ağıl öy rət mək-
dən çə kin mir di.

Be lə bir əh va lat da nı şı lır:
İ ta li ya ya sə fə rin dən ge ri dö nün-

cə ye ni tip li döv lət təş ki la tı haq-
qın da ha zır la dı ğı mə ru zə ni əv vəl-
cə baş və ki lə təq dim edib ra zı lı ğı nı 
al mış, son ra bir lik də Ata tür kün 
ya nı na get miş di lər. Ata türk mə-
ru zə ni oxu muş du. Tək lif edi lən 
ye ni təş ki lat çox ki çik fərq lər lə İta-
li ya nın o za man kı fa şist döv lə ti nin 
prin sip lər dən iba rət imiş. Mə ru zə 
müəl li fi  nin fi k rin cə, Bö yük Mil-

lət Məc li si ləğv edi lir, ye rin də 
məş hur fa şist məc li si ki mi 40 

nə fər lik bir he yət qu ru lur. Bu 
he yət bü tün döv lət ida rə lə ri ni nə-
za rət al tın da sax la ya caq, qa nun-
lar iş lə yib ha zır la ya caq, büd cə ni 
müəy yən ləş di rə cək di. He yət üzv-
lə ri iki mər hə lə li se çim lər lə mü va-
fi q pe şə sa hib lə rin dən se çi lə cək di. 
He yə tin rəisi ey ni za man da döv lə-
tin baş çı sı ola caq dı. 

A ta türk gü lə rək mə ru zə ni ge ri 
qay tar mış dı. “Bü tün bun la rı mən 
ölən dən son ra edər si niz” – de miş-
di . 

Si ya si hə yat dün ya nın hər ye-
rin də çə tin dir, hər yer də alov dan 
ge yi lən köy nək dir. Şərq də isə bu 
xü su siy yət da ha kəs kin şə kil də 
üzə çı xır. 

Si ya sət de yi lən az ğın cı dır atı nın 
üs tün də hər özün dən de yən igid 
so na qə dər du ruş gə ti rə bil mir. 
Sağ lam lıq dan, səh hət dən tut muş 
mə nə viy ya ta, əx la qa qə dər in sa nı 
dur ma dan ye yən bu hə ya tın içə ri-
sin də mü va zi nə ti ni qo ru ya bil mə-
yən lər öz lə ri nin ar tıq uğu ra tam 
mü vəff  əq ol duq la rı nı dü şün dük-
lə ri gün sü qu tun tam qar şı sın da 
da ya nır lar.

İn di ata mın Ata türk lə bir söh bə-
ti ni xa tır la yı ram.

1 İs tan bu lun ta ri xi Be şik taş mə-
həl lə sin də ki bir kü çə.

2 Beh cət Ka mal Çağ lar (1908-
1969) – türk şairi, dra ma turq, 
mil lət və ki li.

3 Hif zi Oğuz Be ka ta (1911-1995) 
– türk şairi, si ya si xa dim, 
mil lət və ki li.

4 Qa raoğ lan çar şı sı, Ulus 
mey da nı – An ka ra nın 1930-
cu il lər də for ma la şan ta ri xi 
mər kə zi. Bö yük Mil lət Məc li-
si nin bi na sı, Ata türk hey kə li, 
An ka ra Pa las ote li, bü tün əsas 
mu zey lər bu əra zi də yer lə şir. 

5  Ali R za Be bek (1881-1935) – 
türk hərb çi si, I və II TBMM-də 
İs tan bul mil lət və ki li.

6 Hü seyn Rauf Or bay (1881-
1964) – türk hərb çi si, si ya si 
xa dim. Os man lı im pe ra tor lu-
ğu nun son dö nə min də, Qur-
tu luş Sa va şın da və Tür ki yə 
Cüm hu riy yə tin də fəal lı ğı ilə 
se çi lib. Tür ki yə nin üçün cü 
baş na zi ri (iyul, 1922-av qust, 
1923) ol ub.

Davamı gələn sayımızda
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın  gör kəm li 
nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu-

cu la ra təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX 
əs rin ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə-
ya tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun 
(1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min-
də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi-
yi nə ad dım la dı ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 
ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

Çün ki bu kür sü lər dən if rat döv-
lət çi, hətt  a fa şist gö rüş lə ri nin açıq 
təb li ği üçün ya rar la na bi lə cək di. 
Bə sit, uşaq ca sı na də lil lər, bas-
ma qə lib mü qa yi sə lər, ün van sız, 
və si qə siz id dialar la do lu mü ha-
zi rə qeyd lə ri ni göz dən ke çir di yi 
vaxt lar da özü də hə qi qi pro fes sor 
ol du ğu na ina nır, uni ver si tet də ki 
sa kit, tə va zö kar, hər şe yin ye ri ni 
bi lən həm kar la rı na yu xa rı dan aşa-
ğı ba xa raq, on la ra ağıl öy rət mək-
dən çə kin mir di.

Be lə bir əh va lat da nı şı lır:
İ ta li ya ya sə fə rin dən ge ri dö nün-

cə ye ni tip li döv lət təş ki la tı haq-
qın da ha zır la dı ğı mə ru zə ni əv vəl-
cə baş və ki lə təq dim edib ra zı lı ğı nı 
al mış, son ra bir lik də Ata tür kün 
ya nı na get miş di lər. Ata türk mə-
ru zə ni oxu muş du. Tək lif edi lən 
ye ni təş ki lat çox ki çik fərq lər lə İta-
li ya nın o za man kı fa şist döv lə ti nin 
prin sip lər dən iba rət imiş. Mə ru zə 
müəl li fi  nin fi k rin cə, Bö yük Mil-

lət Məc li si ləğv edi lir, ye rin də 
məş hur fa şist məc li si ki mi 40 
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he yət bü tün döv lət ida rə lə ri ni nə-
za rət al tın da sax la ya caq, qa nun-
lar iş lə yib ha zır la ya caq, büd cə ni 
müəy yən ləş di rə cək di. He yət üzv-
lə ri iki mər hə lə li se çim lər lə mü va-
fi q pe şə sa hib lə rin dən se çi lə cək di. 
He yə tin rəisi ey ni za man da döv lə-
tin baş çı sı ola caq dı. 

A ta türk gü lə rək mə ru zə ni ge ri 
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İtt  i had və Tə rəq qi li der lə ri nin az 
qa la rəs mi şə kil də təq dim et dik lə ri 
bu “Mil li” adı ona hər mə na da və 
hər kəs dən çox ya ra şır dı. Şiş man, 
iri vü cu du nun üs tün də bəm bə yaz 
saq qa lı, bə yaz üzü, iri, açıq-ma vi 
işıq lar la do lu göz lə ri, tit rək sə si ilə 
türk ta ri xi nin əf sa nə vi ozan la rı na 

ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
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türk ta ri xi nin əf sa nə vi ozan la rı na 
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va li ol ma sı, nə də mil lət və kil li yi ilə 
düş dü. Ta rix də ye ri ni məhz “Mil li 

maz, si lin məz, əs la yad dan çıx maz 

lər onun iki mis ra sı nı mil li oya nı şın 

Qar şı sın da açı lan mən zə rə be lə idi: 
dos tu qa lın yun svi te ri ni bo ğa zı na 
qə dər çək miş, ba şın dan çı xar maq 
is tə yir. La kin svi ter heç vəch lə iliş-
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zi rə qeyd lə ri ni göz dən ke çir di yi 
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bi lən həm kar la rı na yu xa rı dan aşa-
ğı ba xa raq, on la ra ağıl öy rət mək-
dən çə kin mir di.

Be lə bir əh va lat da nı şı lır:
İ ta li ya ya sə fə rin dən ge ri dö nün-

cə ye ni tip li döv lət təş ki la tı haq-
qın da ha zır la dı ğı mə ru zə ni əv vəl-
cə baş və ki lə təq dim edib ra zı lı ğı nı 
al mış, son ra bir lik də Ata tür kün 
ya nı na get miş di lər. Ata türk mə-
ru zə ni oxu muş du. Tək lif edi lən 
ye ni təş ki lat çox ki çik fərq lər lə İta-
li ya nın o za man kı fa şist döv lə ti nin 
prin sip lər dən iba rət imiş. Mə ru zə 
müəl li fi  nin fi k rin cə, Bö yük Mil-

lət Məc li si ləğv edi lir, ye rin də 

he yət bü tün döv lət ida rə lə ri ni nə-
za rət al tın da sax la ya caq, qa nun-
lar iş lə yib ha zır la ya caq, büd cə ni 
müəy yən ləş di rə cək di. He yət üzv-
lə ri iki mər hə lə li se çim lər lə mü va-
fi q pe şə sa hib lə rin dən se çi lə cək di. 
He yə tin rəisi ey ni za man da döv lə-
tin baş çı sı ola caq dı. 

A ta türk gü lə rək mə ru zə ni ge ri 
qay tar mış dı. “Bü tün bun la rı mən 

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın  gör kəm li 
nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu-

cu la ra təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX 
əs rin ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə-
ya tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun 
(1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min-
də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi-
yi nə ad dım la dı ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 
ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

Atamın 
dostları
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Ata və oğul
On la rı – bö yük şair Na zim Hik-

mət lə bəs tə kar Arif Mə li ko vu ata-
oğul ad lan dır maq olar. Oxu duq-
la rı mız dan, eşit dik lə ri miz dən də 
bi li rik ki, Na zim Hik mət Ba kı ya 
gə lər kən bü tün də vət lə ri ca vab-
lan dır maz dan əv vəl,  Arif Mə li ko-
vu nə zər də tu ta raq, “ön cə oğ lu ma 
dəy mə li yəm” de yər miş.

Arif Mə li kov özü Na zim Hik-
mət haq qın da xa ti rə lə ri ni bi zim-
lə be lə bö lü şür: “Na zim Hik mə tə 
Al lah rəh mət elə sin, mə nə hə mi şə 
“oğul” de yib. Na zim Hik mət haq-
qın da da nış maq mə ni heç vaxt 
yor ma yıb. Mə nə ba ğış la dı ğı bü tün 
ki tab la ra yaz dı ğı av toq rafl  ar da 
“Ürə yin şad ol sun, öv la dım Arif” 
ya zır dı. “Ürək” sö zü nü müt ləq 
iş lə dir di. Çün ki biz bi li rik ki, o, 
həbs xa na da ya tan dan və və tə nin-
dən, doğ ma la rın dan uzaq dü şən-
dən son ra ürəkağ rı sı tap mış dı”.

İlk gö rüş
Na zim Hik mət lə, o vaxt lar gənc 

olan bəs tə kar Ba kı da, şa i rin Azər-
bay ca na sə fə ri za ma nı ta nış olub. 
O za man ar tıq Arif Mə li kov nəin-
ki bö yük şairin ya ra dı cı lı ğıy la ya-
xın dan ta nış idi, hətt  a “Mə həb bət 
əf sa nə si”ni yaz ma ğa ha zır la şır-
dı: “Eşit dim ki, Na zim Hik mət 
Ba kı ya gə lib. “İn tu rist” ote lin də 
qa lır dı. Ora da bir çox ya zar lar 
var dı. Ya xın la şıb de dim ki, si zin 
“Mə həb bət əf sa nə si” pye si əsa-
sın da ba let ya zı ram. “Çox gö zəl, 
yax şı bir əsər ola ca ğı na ina nı ram” 
söy lə di. Otaq dan çı xar kən 
aya ğım stu la dəy di, 
yı xıl dım. Mən dən 
baş qa ora da bi zim 
re jis sor lar dan da 
bir-iki nə fər var-
dı. Mən ge dən-
dən son ra Na zim 
Hik mət de yib miş 
ki, bu ca van oğ lan 
yax şı ya za caq. Çün ki 
onun bö yük üs tün lü-
yü var – o, gənc dir.  
Bu, bi zim ilk gö-
rü şü müz idi. 

Onun be lə bir dü şün cə si var dı ki, 
gənc lik bir für sət dir, onu sə nət, 
ədə biy yat, şeiriy yət yo lun da iş lət-
mək la zım dır. Gənc lik də özü nü 
qo ru yan adam möh kəm özül qa-
zan mış olur, bun dan son ra ti ki lən 
bi na da möh kəm, da ya nıq lı olur”.

Na zim Hik mət isə, “Mə həb bət 
əf sa nə si”nə ta ma şa edən dən son-
ra bu gö rüş haq qın da be lə de yə-
cək di: “Arif Mə li kov mə nə de yən-
də ki, “Mə həb bət əf sa nə si” ba le ti 
yaz maq is tə yi rəm, hə min gün çox 
şad ol dum. Bu gün gör dük lə rim 
təs diq lə di ki, na haq ye rə se vin-
mə mi şəm. Bir da ha əmin ol dum 
ki, ba let mu zey in cə sə nə ti de yil, 
bu, müasir in cə sə nət dir. Mən çox 
hə yə can la nır dım ki, səh nə də Şərq 
ne cə gö rü nə cək. Arif Mə li kov ba-
let də Şərq ada mı na müasir in sa nın 
dün ya ba xı şı ilə ba xıb. Bu na gö rə 
də əsər də “şi rin” Şərq, “Əli ba ba və 
qırx qul dur” na ğı lın dan əsər-əla-
mət yox dur. Və bu da ye ni ba le ti 
bir xey li teatr ta ma şa la rın-
dan fərq lən di rib”.

Ye ri gəl miş kən, bir 
mə qa mı da qeyd edək 
ki, bəs tə kar ba le ti ya-
zar kən lib rett  o ya bə-
zi də yi şik lik lər edib, 
baş qa söz lə de sək, 
lib rett  o nu ba le tə uy-
ğun laş dı rıb. Am ma bö-
yük şair bu nun la bağ lı 
ona bir də fə də ol sun, 
na ra zı lıq bil dir mə-
yib.

Şair gə lə cək lə bağ lı
nə yi bi lir di?

Arif Mə li kov “Mə həb bət əf sa nə-
si”nin Bö yük Teatr da ta ma şa la rı 
ilə bağ lı za ra fat la be lə de yir: “Hər 
də fə ora da “Mə həb bət əf sa nə si” 
səh nə yə qo yu lan da mə nim üçün 
ağır gün lər baş la yır dı. Çün ki Na-
zim de yir di ki, dost la rım la ola ca-
ğam, mə nə 35 bi let la zım dır. Otuz 
beş bi le ti də ora da əl də et mək çə tin 
mə sə lə idi. Am ma Na zim Hik mə-
tin is tə yi ni ye ri nə ye ti rir di lər”. 

Bu nun la be lə şair ürə yin də ki ya ra-
nı da bəs tə kar dan giz lə mir di.  Qür-
bət həs rə ti ilə ya na şı, onu in ci dən 
baş qa bir mə qam da var dı: türk cə 
yaz dı ğı əsər lə rin doğ ma və tə nin də 
ta ma şa ya qo yul ma im ka nı nın ol-
ma ma sı. Na zim bu na gö rə heç bir 
uğu ru na ürək do lu su se vi nə bil mir-
di: “Krem lin Qu rul tay lar Sa ra yın da, 
al tı min nə fər lik zal da ta ma şa dan 
son ra Na zim mə ni ev lə ri nə də vət 
et di. Ve ra xa nım süf rə aç dı. Biz Na-
zim lə söh bət edir dik, mə nə de di ki, 
gəl ge dək o bi ri otağa, sən dən bir şey 
so ruş maq is tə yi rəm. Biz onun iş ota-
ğı na keç dik. Ora da Na zi min gö zün-
dən yaş gəl di. Qə fi l dən mə nə de di ki, 
bir gün ola caq, “Mə həb bət əf sa nə si” 
Tür ki yə də səh nə yə qo yu la caq, sən 
o gü nü gö rə cək sən, mən yox. San ki 
o, göy lə rin sə rən ca mın dan xə bər dar 
idi. Bi lir di ki, kim nə vaxt ölə cək. Çox 
təəs süf ki, onun de dik lə ri hə qi qət ol-
du. Tür ki yə də onun əsər lə ri nə qo yu-
lan ya saq ara dan qal dı rıl dı. “Mə həb-
bət əf sa nə si” qar daş öl kə nin bir çox 
teatr la rın da nü ma yiş olun du”. 

Am ma bu nun üçün xey li vaxt tə-
ləb olun du. Bu na qə dər isə... Arif 
Mə li kov bu his sə ni da nış ma ğa çə-

tin lik çə kir. De yir ki, Na zim 
Hik mət lə bağ lı xoş gün lə ri 

çox olub. Am ma ağır gün-
lər də olub: “Bun la rı da-
nış maq, xa tır la maq asan 
de yil. İna nın ki, An ka ra 
teat rın da al tı ay teat rın 
ba let şö bə si “Mə həb bət əf-

sa nə si”ni ha zır la dı, prem ye-
ra ya cə mi iki gün qal mış əsə ri 

re per tuar dan çı xa rıb, ya saq et-
di lər. Mən o za man teatr dan 

əsə bi hal da çıx dım. 

Hir sim dən gö züm dən yaş gə lir di. 
Çün ki Tür ki yə də prem ye ra nın ke-
çi ril mə si nin mə nim üçün çox bö yük 
an la mı var dı. Axı Na zim Hik mə tin 
də ən bö yük ar zu su bu ba le ti Tür ki-
yə səh nə sin də gör mək idi. 

Son ra lar onun is tə yi hə ya ta keç-
di. Ba le ti İs tan bul da, An ka ra da, 
İz mir də  və  baş qa teatr lar da da 
də fə lər lə səh nə yə qoy duq. Mə nə 
elə gə lir ki, haqq dün ya sın da ol sa 
da, hər də fə bu əsər səh nə də oy-
na nı lan da Na zim Hik mət onun 
ha va sı nı alır, ru hu ra hat lıq ta pır. 
Mən çox xoş bəx təm ki, ta ma şa dan 
son ra adı mın Na zim Hik mət lə ya-
na şı ya zıl dı ğı proq ram la rı in san lar 
ev lə ri nə apa rır lar”. 

Arif Mə li kov “Mə həb bət əf sa nə-
si”ndən baş qa, Na zim Hik mə tin 
iki sil si lə şeiri nə ro mans lar bəs tə-
lə yib: “On lar şairin ən gö zəl şeir lə-
ri əsa sın da ya zı lıb”. 

Qal ya dan Ve ra ya... 
yalnız port fel lə

Bəs tə kar bö yük şairin şəx si 
key fi y yət lə rin dən də söz aç ma ğı 
unut mur. De yir ki, Na zim Hik mə-
tə Mosk va ət ra fın da, Pe re del ki no 
qə sə bə sin də bağ evi ver miş di lər. 
Üç mər tə bə li ev ba ha lı hə diy yə-
lər lə do luy muş. Ar va dı (əv vəl lər 
onun hə ki mi olub – red.) Qal ya nı 
tərk edib, Ve ra nın ya nı na ge dən də 
şair o ev dən bir cə port fel lə çı xıb. 
Bir ki çik su ve nir be lə gö tür mə yib: 
“Mən o vaxt Pe re del ki no ya ge dən-
də Na zim de yir di ki, oğ lum gə lib, 
bu gün ka ba bı özüm bi şi rə cə-
yəm. 

Də mir löv hə nin üzə rin də na zik 
doğ ran mış əti qı zar dır dı, son ra 
ma sa ar xa sın da otu rur duq, ma sa-
nın al tın dan rus ara ğı şü şə si ni və 
iki iri fu jer çı xa rır dı. Öz fu je ri nin 
ya rı sı na li mon su yu, ya rı sı na araq 
tö kür dü. So ru şur du ki, sən be lə içə 
bi lər sən? De yir dim, yox, mən ki çik 
qə dəh də içi rəm. Gü lüm sə yir di”. 

Na zim Hik mə ti “dər mək”
Bəs tə ka rın Na zim Hik mət sev gi si 

bit məz-tü kən məz dir. O, ol du ğu hər 
yer də bö yük şair dən da nış maq dan 
doy mur: “Bir gün mə ni İs tan bul da 
Yıl dız sa ra yı na də vət et di lər. Ora da 
tə mir-bər pa iş lə ri apa rıl mış dı. Na-
zi min əsə ri nin ya saq la nan vax tıy dı. 
Son ra bir zi ya fə tə də vət al dım. Süf-
rə dən kə nar da əy ləş miş 8-10 ya şın-
da bir qı zın gö zü biz dəy di. Onu ça-
ğır dım.  Uzun müd dət da nış ma dı, 
sa kit cə da yan dı. “Sən bir söz de mə-
yə cək sən?” – so ruş dum. Ca vab ver-
di ki, is tə səm, Na zim Hik mə tə həsr 
et di yi  şeiri mə nə oxu ya bi lər. Təəc-
cüb lən dim.  Şeir təx mi nən be ləy di: 

Na zim am ca, mə za rın dan
 bir ovuc tor paq ver,
mən onu bağ çam da kı çi çək lə rin
 di bi nə tö kə cə yəm.
Çi çək lər aça caq və qı zıl gül lər
 gö rü nə cək.
Mən on la rı dər mə rəm, 
on la rı dər mək Na zim
 Hik mə ti dər mək de yil mi?
Bir müd dət son ra “Mə həb bət əf sa-

nə si” Tür ki yə də ta ma şa ya qo yu lan-
da o qız zal da ön sı ra da otur muş du”.

“Şairə bir bor cum qa lır”
Bəs tə ka rın Na zim Hik mə tə bir 

bor cu qa lır. Sək sən iki yaş lı Arif 
Mə li kov ye ni əsər yaz maq niy yə-
tin də dir. Əl bətt  ə ki, Na zim Hik mət 
mət nin dən söh bət ge dir: “Şairin 
ar zu su idi ki, onun “Yu sif və Zü-
ley xa” əsə ri nə ba let ya zım. Mən də 
be lə bir niy yə ti min ol du ğu nu bə-
yan et mi şəm. Bu nu eşi dən dən son-
ra dün ya nın elə bir teat rı yox dur 
ki, mə nim lə mü qa vi lə bağ la ma ğa 
can at ma sın. Sankt-Pe ter burq dan 
Pra qa ya qə dər bü tün şə hər lər dən 

də vət al mı şam. Onu yaz-
sam, asan lıq la öz səh-

nə si ni ta pa caq. Bu 
bor cu qay ta ra bil-
səm, dü şü nə rəm 
ki, dün ya da mə nə 

ay rı lan vax tı sə-
mə rə li ya şa mı-

şam!”. 
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si”nin Bö yük Teatr da ta ma şa la rı 
ilə bağ lı za ra fat la be lə de yir: “Hər 
də fə ora da “Mə həb bət əf sa nə si” 
səh nə yə qo yu lan da mə nim üçün 
ağır gün lər baş la yır dı. Çün ki Na-
zim de yir di ki, dost la rım la ola ca-
ğam, mə nə 35 bi let la zım dır. Otuz 
beş bi le ti də ora da əl də et mək çə tin 
mə sə lə idi. Am ma Na zim Hik mə-
tin is tə yi ni ye ri nə ye ti rir di lər”. 

nı da bəs tə kar dan giz lə mir di.  Qür-
bət həs rə ti ilə ya na şı, onu in ci dən 
baş qa bir mə qam da var dı: türk cə 
yaz dı ğı əsər lə rin doğ ma və tə nin də 

Bö yük sə nət kar la rın for ma laş ma sın da ailə mü hi ti nin, 
döv rün, tər bi yə nin və təh si lin  əhə miy yə ti ba rə də çox 
da nı şı lıb. Am ma bun dan baş qa hər sə nət ka rın hə-
ya ta dö nüş nöq tə si ni gə ti rən adam lar da var. Bö yük 

bəs tə kar, Azər bay can Xalq ar tis ti Arif Mə li kov üçün bu dö nüş 
nöq tə si ni ya ra dan Na zim Hik mət olub de sək, yə qin ki, ya nıl-
ma rıq. Gör kəm li türk şairi nin lib ret to su əsa sın da yaz dı ğı ilk 
bö yük əsər - “Mə həb bət əf sa nə si” ba le ti Arif Mə li ko va dün ya 
şöh rə ti qa zan dı rıb. Azər bay can bəs tə ka rı nın əsər lə ri Ya po ni-
ya, Tür ki yə, Bra zi li ya, Avst ri ya, Nor veç, Fin lan di ya, İta li ya, Mi-
sir, Tailand, Yu qos la vi ya, Bol qa rıs tan, Ru mı ni ya, Ma ca rıs tan, 
Çe xi ya, Slo va ki ya, Pol şa, Al ma ni ya, Öz bə kis tan, Qa za xıs tan, 
Mol do va, Uk ray na və Gür cüs tan da səh nə yə qo yu lub. Mosk-
va nın Bö yük Teat rı 50 il dir ki, daimi re per tuarın da “Mə həb-
bət əf sa nə si”nə xü su si yer ayı rır. Bəs tə ka rın mü sa hi bə lə ri nə 
əsas lan saq, bu ba le ti hət ta dün ya da ən çox səh nə yə qo yu lan 
əsər ki mi Gin ne sin re kord lar ki ta bı na sal maq is tə yir lər.

həbs xa na da ya tan dan və və tə nin-
dən, doğ ma la rın dan uzaq dü şən-
dən son ra ürəkağ rı sı tap mış dı”.
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olan bəs tə kar Ba kı da, şa i rin Azər-
bay ca na sə fə ri za ma nı ta nış olub. 
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dı: “Eşit dim ki, Na zim Hik mət 
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“Mə həb bət əf sa nə si” pye si əsa-
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yax şı bir əsər ola ca ğı na ina nı ram” 
söy lə di. Otaq dan çı xar kən 
aya ğım stu la dəy di, 
yı xıl dım. Mən dən 
baş qa ora da bi zim 
re jis sor lar dan da 
bir-iki nə fər var-
dı. Mən ge dən-
dən son ra Na zim 
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ki, bu ca van oğ lan 
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mət yox dur. Və bu da ye ni ba le ti 
bir xey li teatr ta ma şa la rın-
dan fərq lən di rib”.

Ye ri gəl miş kən, bir 
mə qa mı da qeyd edək 
ki, bəs tə kar ba le ti ya-
zar kən lib rett  o ya bə-
zi də yi şik lik lər edib, 
baş qa söz lə de sək, 
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ğun laş dı rıb. Am ma bö-
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ona bir də fə də ol sun, 
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Am ma bu nun üçün xey li vaxt tə-
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Mə li kov bu his sə ni da nış ma ğa çə-

tin lik çə kir. De yir ki, Na zim 
Hik mət lə bağ lı xoş gün lə ri 

çox olub. Am ma ağır gün-
lər də olub: “Bun la rı da-
nış maq, xa tır la maq asan 
de yil. İna nın ki, An ka ra 
teat rın da al tı ay teat rın 
ba let şö bə si “Mə həb bət əf-

sa nə si”ni ha zır la dı, prem ye-
ra ya cə mi iki gün qal mış əsə ri 

re per tuar dan çı xa rıb, ya saq et-
di lər. Mən o za man teatr dan 

əsə bi hal da çıx dım. 

bu gün ka ba bı özüm bi şi rə cə-
yəm. 

“Şairə bir bor cum qa lır”
Bəs tə ka rın Na zim Hik mə tə bir 

bor cu qa lır. Sək sən iki yaş lı Arif 
Mə li kov ye ni əsər yaz maq niy yə-
tin də dir. Əl bətt  ə ki, Na zim Hik mət 
mət nin dən söh bət ge dir: “Şairin 
ar zu su idi ki, onun “Yu sif və Zü-
ley xa” əsə ri nə ba let ya zım. Mən də 
be lə bir niy yə ti min ol du ğu nu bə-
yan et mi şəm. Bu nu eşi dən dən son-
ra dün ya nın elə bir teat rı yox dur 
ki, mə nim lə mü qa vi lə bağ la ma ğa 
can at ma sın. Sankt-Pe ter burq dan 
Pra qa ya qə dər bü tün şə hər lər dən 

də vət al mı şam. Onu yaz-
sam, asan lıq la öz səh-

nə si ni ta pa caq. Bu 
bor cu qay ta ra bil-
səm, dü şü nə rəm 
ki, dün ya da mə nə 

ay rı lan vax tı sə-
mə rə li ya şa mı-

şam!”. 
RƏ Bİ QƏ

Qərib şairin əbədi yurd nisgili
Arif Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin yaradıcı heyəti. Sağdan sola :
(oturanlar) dirijor Niyazi, librett o müəllifi  Nazim Hikmət, rəssam Simon Virsaladze; 
(ayaqüstə) bəstəkar Arif Məlikov, xoreoqraf Yuri Qriqoroviç. Leninqrad, mart 1961.



Os man lı sul ta nı na 
təqdim olu nan əsər

Əsər bu gü nə dək öz la yiq li də-
yə ri ni al ma yıb. XIX əs rin 20-ci 
il lə rin də döv lət əhə miy yət li eza-
miy yət dən is ti fa də edə rək, bir 
çox Bal tik öl kə lə ri ni gə zən və 
coğ ra fi  sə ya hət xa rak ter li əsər lər 
ya zan A.Ba kıx nov qə lə mi ni el mi 
ast ro no mik möv zu da da sı na-
yıb. Pol şa ya sə fə ri za ma nı bö yük 
alim, ast ro fi  zi ka sa hə sin də in qi-
la bi kəşfl  ə rin müəl li fi , he liosent-
rik nə zə riy yə si nin ba ni si Ni ko lay 
Ko per ni kin ev mu ze yin də olur. 
Onun, de mək olar ki,  bü tün əsər-
lə ri ilə ta nış olan Ba kı xa nov alim-
dən tə sir lə nə rək “Kaina tın sir lə ri” 
ad lı əsə ri ni ya zır. Ba kı xa no-
vun uğu ru on dan iba rət 
olur ki, tək cə el mi nə-
zə riy yə və qu ru ri ya zi  
he sab la ma lar, qu ru fakt-
lar la ki fa yət lən mir. Bir Şərq 
fi  lo so fu ki mi on la rı İla hi mən tiq lə 
əla qə lən di rir. Be lə lik lə də, elm lə 
fəl sə fə nin vəh də ti nə nail olur. O, 
qis mən də ol sa, Yer kü rə si nin qar-
şı la şa ca ğı po ten sial təh lü kə lə ri 
şərh edir. Hətt  a de yi lən lə rə gö rə, 
əsə ri, Os man lı sul ta nı Əb dül hə-
mi də ona qar şı ya ra na caq təh lü-
kə lər dən xə bər dar ol ma sı məq sə-
di lə  təq dim et mək is tə yir.

Kaina tın sirr do lu 
fəl sə fə si

Ab bas qu lu ağa Ba kı xa nov 
əsər də kainat sir lə ri və bu sir lə-
rin bət nin də cəm olan fəl sə fə dən 
da nı şır. Av ro pa nın nə həng alim-
lə ri Kep ler və Nyu to nun fi  zi ka 
el mi ta ri xin də part la yış  edən nə-
zə riy yə lə ri ni də bu İla hi hik mət-
lə əsas lan dı rır. Kep le rin nə zə ri 
ast ro fi  zi ka nın əsa sı nı təş kil edən 
3 qa nu nu bu ra da Şərq hik mə ti 
ilə us ta lıq la əla qə lən di ri lir. XVII 
əsr də Kep le rin ye rin gü nəş ət ra-
fın da hə rə kə ti ni izah edən üç qa-
nu nu Ba kı xa nov üçün çox gö zəl 
bir ma te rial, el mi mən bə ro lu nu 
oy na yır. Ul duz la rın, mil yard lar-
ca sə ma ci sim lə ri nin, “Süd yo lu” 
qa lak ti ka sı nın və mil yon lar la bu 
ki mi qa lak ti ka nın təş kil et di-
yi Va hid Kainat sis te mi nin ne cə 
tən zim lən di yi ni  gös tər mək üçün 
o, Kep ler qa nun la rı nı əsas ki mi 
nü mu nə gös tə rir. Kep le rin Ye rin 
Gü nəş bo yun ca el lep tik hə rə kə ti-
ni Ba kı xa nov, İla hi hik mə tin el mi 
əsa sı ki mi sə ciy yə lən di rir:

“Ada mın ba şı na be lə bir fi  kir 
gə lər: gö rə sən bu müx tə lif hə rə-
kət lə rin bir-bi ri nə uy ğun gəl mə-
si nə han sı tə bii sə bəb, on lar da kı 
ni za mın sa bit ol ma sı üçün nə ki-
mi qay da var dır?

Hic ri təq vi mi ilə XI əs rin (XVII 
əsr - red) gör kəm li alim lə ri Kep-
ler və Nyu ton bu sual la ra ən yax şı 
ca vab ver miş lər. Bi rin ci si – sə bə-
bi, o bi ri – nə ti cə ni əl də et miş dir.

Bu qa nun lar üç dür: 1) Pla net lə-
rin or bit lə ri də yir mi yox, el lips va-
rı dır. O, bu qa nu nu Ye rin Gü nəş 
ət ra fın da dövr edər kən cə nu ba 
nis bə tən şi mal tə rəf də 9 gün çox ol-
ma sı na əsas la na raq kəşf et miş dir.

Bu na go-
rə də Gü nəş 
şi mal tə rəf-
də qış olar kən 
Ye rə ya xın olur. 
Son ra Kep ler 
baş qa pla net lər və 
on la rın peyk lə ri nin 
or bit lə rin də də bu nu 
aş ka ra çı xar mış dır”.

Ba kı xa nov el mi 
əsə rə iki nə zə riy yə-
nin mü qa yi sə si is ti qa-
mə tin dən ya na şıb. Hə min 
nə zə riy yə lər dən bi rin ci-
si an tik dövr yu nan ali mi 
Pto le me yin yer haq qın-
da kı nə zə riy yə si dir.

Pto le me yin Ye rin hə rə kə ti ba rə-
sin də ki nə zə ri fi  kir lə ri Ba kı xa no-
vu qə ti ra zı sal mır.  Çün ki hə min 
nə zə riy yə ye rin sü ku nət də ol ma-
sı və Gü nə şin onun ət ra fın da fır-
lan ma sı ki mi xa rak te ri zə olu nur. 
Ba kı xa no vu bu mən tiq qa ne et-
mir. Çün ki yu nan he ge mon lu ğu 
nə ti cə sin də az qa la bü tün dün ya-
da Yer hə rə kə ti nin əsas for mu lu 
ki mi sı rı dı lan bu nə zə riy yə el mi 
əsas dan kə nar ol du ğu üçün İla hi 
hik mə ti də əks et dir mir di. 

Konk ret  də lil lər  gə ti rən və 
xü su si ri ya zi  he sab la ma la ra söy-
kə nən  Ba kı xa nov öz ar qu ment-
lə ri ni da hi pol şa lı alim Ni ko lay 
Ko per ni kin He liosent rik nə zə riy-
yə si ilə əsas lan dı rır. 

He liosent rik nə zə riy yə
Or ta əsr Av ro pa sın da ye rin hə-

rə kə ti ba rə də ilk dol ğun nə zə riy yə 
olan He liosent rik nə zə riy yə ni Ba-
kı xa nov kaina tın  əsas döv rü qa-
nu nu ki mi  təs vir edir. 1543-cü il də 
Ko per nik tə rə fi n dən  kəşf edi lən və 
ast ro no mi ya ta ri xin də in qi lab sa yı-
lan  He liosent rik nə zə riy yə yə əsa-
sən Yer öz oxu ət ra fın da və di gər 
pla net lər lə bir lik də gü nəş ət ra fın-
da fır la nır. Bu id dia kil sə nin - Yer 
kaina tın mər kə zi dir - te zi si nə qar-
şı ol du ğun dan fəl sə fi  və di ni çev-
rə lər də bö yük hay-küy qo par dı. 
Ko per ni kin id diası bu idi ki, onun 
sis te mi he sab la ma la rı asan laş dı rır.

O, həm çi nin pla net lə rin  Gü nəş 
ət ra fın da kı tam dövr və on la rın 
gü nə şə qə dər olan mə sa fə lə ri ni 
ast ro no mik va hid ola raq he sab-
la mış dı.

Bu he sab la ma lar Ba kı xa no vun 
“Kaina tın sir lə ri” əsə rin də or ta ya 
qoy du ğu də lil lər idi:

“Ast ro no mi ya el min də iki nə-
zə riy yə var dır: bun lar dan bi ri 
rum lu Pto le me yin nə zə riy yə si dir. 
Bu nə zə riy yə Ye rin sü ku nət də ol-
ma sı, Gü nə şin isə onun ət ra fın da 
fır lan ma sı na əsas la nır. O bi ri isə 
pol şa lı Ko per ni kin nə zə riy yə si-
dir ki, bi rin ci nin ək si nə dir.  Hər 
iki si nin mil liy yət cə biz dən  fərq li 
ol du ğu nu xü su si nə zə rə al maq-
la əq li qav ra yış la rın təq li di nə yol 
ve ril mə mə si, əq lin üs tün tut du ğu 
və şə riətə uy ğun gə lən şe yi gö tür-
mə yi zə ru ri edir və öz de dik lə ri-
ni üs tün tu ta raq haq lı ol duq la rı nı 
id dia edən lə rin təq li din dən çə kin-
mə yi la zım bi lir. Bi rin ci dən fərq-
li ola raq o bi ri nə zə riy yə nin qə ti 
hən də si də lil lər lə təs diq edil di yi-
ni, hə dis və ayə lər lə təs bit olu na 
bi lin di yi ni gö rə rək, so nun cu pey-
ğəm bər lik sa hi bi nin hic rə tin dən  
coğ ra fi  ya el mi nə aid ki ta bı mın 
riy ya ziy yat böl mə sin dən olan 
mü qəd di mə, üç fə sil və nə ti cə dən 
iba rət ki çik bir ri sa lə yaz dım. Al-
lah dan bu işi yax şı ba şa cat dır ma-
ğı mı di lə yi rəm”.

G ö -
r ü n  d ü -

yü ki mi, 
o,  bu ra-
da əsə rin 
y a  z ı l  m a 
s ə  b ə  b i  n i 

izah edir. 
Kainat el mi-
nə aid Şərq 
dün ya sın da o 

qə dər də mü-
fəs səl əsər lə rin 

ya zıl ma ma sı və 
in san la rın bun dan 

xə bər siz li yi ni əsas gə-
ti rə rək, Ba kı xa nov bu 

sa hə də də qə lə mi ni sı na yır. 
Onun baş qa bir mis si ya sı da 

Şərq dün ya sı nı xə bər dar et mək 
idi. Av ro pa Şərq dən  oğur la dı ğı 
elm, fəl sə fə,  mə də niy yə tin işı-
ğın dan tu ta raq kai nat sir lə ri ni 

kəşf et diyi hal da, Şərq dün-
ya sı XIX əsr də be lə bu mə-

sə lə lə rə gi ri şə bil mir.

Döv lət qul luq çu su ol ma sı na bax-
ma ya raq en sik lo pe dik bi lik da şı-
yı cı sı ki mi ye ti şən Ba kı xa no vun 
da bu əsə ri  o sə bəb dən ya zı lır.  

Əsər 3 his sə li dir. On bir fə sil dən 
iba rət olan  bi rin ci his sə Ye rin hə-
rə kə ti haq qın da dır. Am ma fə sil lə-
rin sa yın dan da gö rün dü yü ki mi, 
bu ra da tək Ye rin hə rə kə ti yox, elə-
cə də onun for ma sı, döv ri li yi, iq li-
mi, qütb lə ri,  üfüq lə ri, me ri dian və 
pa ra lel lə ri ba rə də ge niş mə lu mat 
ve ri lir. Əsə rin əsas qa yə si isə ikin-
ci his sə də üzə çı xır. “Göy ci sim lə-
ri haq qın da” ad la nan bu his sə beş 
fə sil dən iba rət dir. Kaina tın sir lə ri, 
ul duz part la yı şı, qa lak ti ka larara-
sı toq quş ma lar da bu his sə də əks 
olu nur. On la rın bə zi lə ri ni ilk də fə 
ola raq Ab bas qu lu ağa el mi əsas-
lar la sis tem ləş di rib ri ya zi üsul lar la 
he sab la ya raq də qiq qə naətə gə lib. 

Göy cism lə ri böl mə sin də  Ayın 
və ziy yə ti,  Gü nə şin hə rə kə ti, pla-
net lə rin yer ləş mə ar dı cıl lı ğı və 
on la rın Gü nəş ət ra fın da hə rə kə-
ti mü fəs səl şərh olu nub. Əsa sən 
ast ro no mik he sab la ma la ra əsas-
la nan  bu şərh lər də İla hi hik mət 
mə qa mı giz li fon ki mi özü nü qo-
ru yub sax la ya bi lir. Ba kı xa nov 
hər he sab la ma nə ti cə sin də gəl-
di yi qə naəti məhz bu nun la əsas-
lan dı rır. Ul duz la rın sir lə ri ad lı 
fə sil də bu mə qam özü nü da ha 
çox bü ru zə ve rir:

“Sə ma da gö rü nən ağ lə kə lər  
uzaq kəh kə şan lar dır. Her şel 
məş hur te les ko pu ilə bun la rı 
kəşf edə rək de miş dir ki, sa yı 
3000-ə ça tan bu lə kə lər par laq 
nöq tə lər dən iba rət dir. Əgər 
adı çə ki lən ya xın kəh kə şan in-
di ki ye ri nə nis bə tən biz dən 
2000 də fə uzaq da yer ləş səy di, 
on da o da hə min lə kə lər ki mi 
gö rü nər di. Eh ti mal olu nur ki, 
on la rın ar xa sın da göz və alət lə 
gö run mə si müm kün ol ma yan 
say sız-he sab sız kəh kə şan lar 
giz lə nir”.

Qey din al tın da  çox giz-
li mət ləb lər ya tır. Müəl lif Yer 
kü rə si nin nə qə dər ki çik bir 
me xa nizm ol ma sı nı diq qə tə 
çat dı ra raq, onu Al la hın tən zim-
lə yi ci qüv və si sa yə sin də özün-
dən mil yon lar ca bö yük ol du ğu 
qa lak ti ka da ne cə qə rar tut ma-
sı nı  nü ma yiş et di rir. Təh lü kə 
mə qa mı nı təs vir me to du da bu 
qeyd dən yan keç mir. Ba kı xa-
nov sa yı-he sa bı bi lin mə yən ul-

duz yı ğı nı nın bir sa ni yə lik 
qey ri- mün tə zəm hə rə kə ti 
nə ti cə sin də Yer kü rə si nin 
asan lıq la dar ma da ğın olu-
na bi lə cə yi eh ti ma lı nı irə li 
sü rür.
Gü nə şin mər kə zin də yer-

lə şən qa ra lə kə lər ba rə də 
mə lu mat ve rə kən də o, bu 
təh lü kə ni xa tır la dır. Ast ro-

no mi ya el mi hə lə o za man bu 
qa ra lə kə lə ri ye ni- ye ni öy rən-
mə yə baş la yır dı. O qa ra lə kə lər 
ki, Ye rin həc min dən də fə lər lə 
bö yük idi. O, ora dan göz lə ni-
lə bi lən po ten sial təh lü kə nin 
Ye rin hə rə kət me xa niz mi üçün 
nə də rə cə də bö yük zər bə vu-
ra ca ğı nı  qeyd edib. Gü nə şin 
özün də is ti li yin ol ma ma sı və  
ət ra fın da hə rə kət edən ci sim-
lər də bu is ti li yi əks et dir mə ki-
mi fər ziy yə lə ri ni  də irə li sü rür. 
“Nur mən bə yi”  ad lan dır dı ğı 
Gü nə şi qa lak ti ka nın şa hı de yə 
sə ciy yə lən di rir və mər kəz də 
da ya na raq hər bir cis mi  özü nə 
çək mə si ni də el mi yön dən izah 
et mə yə  ça lı şır.

Bu ra da sə ma ci sim lə ri nin 
toq quş ma sı nə ti cə sin də ya ra na 
bi lə cək ast ro no mik fə la kət lər-
lə bə ra bər, fi  lo sof həm də ila hi 
hökm lə rin po zul ma sı nə ti cə sin-
də ya ra na bi lə cək ru hi,  mə nə vi 
çö küş lə rə işa rə edib.  Bu mə qam-
la rı bir ne çə de tal la izah et mək 
olar: əs lin də  dün ya nın da ğıl ma-
sı nı gös tər mək lə ya na şı o, həm 
də İla hi ni za mın po zul ma sis te-
mi ni əks et di rib.  Çün ki bü gün 
kainat me xa niz mi ki mi in san da 
mik ro kainat ki mi məhz  ila hi 
hökm lə rə ta be dir. Am ma tə bii 
ki, el mi də lil lər lə əsas lan dı rı lan 
fə za təh lü kə si ni də emo sional-
lı ğın məh su lu ola raq gös tər mə-
yib. Bu ra da də qiq ri ya zi he sab-
la ma lar var və XX əsr də Av ro pa 
alim lə ri nin bə zi nə zə riy yə lə ri və 
sə ma ci sim lə ri ara sın da baş ve-
rən toq quş ma lar  “Kaina tın sir-
lə ri”nin nə də rə cə də el mi mə xəz 
ol du ğu nu əks edir. Nə ti cə tam 
eti ba ri lə son da İla hi hökm lə-
rə söy kə nir. Bü tün ci sim lər tam 
ola raq mər kə zə doğ ru hə rə kət 
edir və “əv vəl- axır qa yı dış mə-
nə dir” ayə si nə bən zə dil mə si eh-
ti ma lı təs diq lə nir. 

El min NU Rİ
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Os man lı sul ta nı na 

Ədə bi və ic ti mai fəaliy yət lə bə ra-
bər bir çox el mi əsər lə rə də 
im za atan bö yük mü tə fək kir 
Ab bas qu lu ağa Ba kı xa no vun 

bu gün də öz araş dır ma sı nı göz lə yən 
əsər lə rin dən bi ri “Əs ra rül-mə la küt”, 
yə ni, “Kainat sir lə ri” əsə ri dir.

Os man lı sul ta nı na 
təqdim olu nan əsər

Əsər bu gü nə dək öz la yiq li də-
yə ri ni al ma yıb. XIX əs rin 20-ci 
il lə rin də döv lət əhə miy yət li eza-
miy yət dən is ti fa də edə rək, bir 
çox Bal tik öl kə lə ri ni gə zən və 
coğ ra fi  sə ya hət xa rak ter li əsər lər 
ya zan A.Ba kıx nov qə lə mi ni el mi 
ast ro no mik möv zu da da sı na-
yıb. Pol şa ya sə fə ri za ma nı bö yük 
alim, ast ro fi  zi ka sa hə sin də in qi-
la bi kəşfl  ə rin müəl li fi , he liosent-
rik nə zə riy yə si nin ba ni si Ni ko lay 
Ko per ni kin ev mu ze yin də olur. 
Onun, de mək olar ki,  bü tün əsər-
lə ri ilə ta nış olan Ba kı xa nov alim-
dən tə sir lə nə rək “Kaina tın sir lə ri” 
ad lı əsə ri ni ya zır. Ba kı xa no-
vun uğu ru on dan iba rət 
olur ki, tək cə el mi nə-
zə riy yə və qu ru ri ya zi  
he sab la ma lar, qu ru fakt-
lar la ki fa yət lən mir. Bir Şərq 
fi  lo so fu ki mi on la rı İla hi mən tiq lə 
əla qə lən di rir. Be lə lik lə də, elm lə 
fəl sə fə nin vəh də ti nə nail olur. O, 
qis mən də ol sa, Yer kü rə si nin qar-
şı la şa ca ğı po ten sial təh lü kə lə ri 
şərh edir. Hətt  a de yi lən lə rə gö rə, 
əsə ri, Os man lı sul ta nı Əb dül hə-
mi də ona qar şı ya ra na caq təh lü-
kə lər dən xə bər dar ol ma sı məq sə-
di lə  təq dim et mək is tə yir.

Kaina tın sirr do lu 

Bu na go-
rə də Gü nəş 
şi mal tə rəf-
də qış olar kən 
Ye rə ya xın olur. 
Son ra Kep ler 
baş qa pla net lər və 
on la rın peyk lə ri nin 
or bit lə rin də də bu nu 
aş ka ra çı xar mış dır”.

Ba kı xa nov el mi 
əsə rə iki nə zə riy yə-
nin mü qa yi sə si is ti qa-
mə tin dən ya na şıb. Hə min 
nə zə riy yə lər dən bi rin ci-
si an tik dövr yu nan ali mi 
Pto le me yin yer haq qın-
da kı nə zə riy yə si dir.

G ö -
r ü n  d ü -

yü ki mi, 
o,  bu ra-
da əsə rin 
y a  z ı l  m a 
s ə  b ə  b i  n i 

izah edir. 
Kainat el mi-
nə aid Şərq 
dün ya sın da o 

qə dər də mü-
fəs səl əsər lə rin 

ya zıl ma ma sı və 
in san la rın bun dan 

xə bər siz li yi ni əsas gə-
ti rə rək, Ba kı xa nov bu 

sa hə də də qə lə mi ni sı na yır. 
Onun baş qa bir mis si ya sı da 

Şərq dün ya sı nı xə bər dar et mək 
idi. Av ro pa Şərq dən  oğur la dı ğı 
elm, fəl sə fə,  mə də niy yə tin işı-
ğın dan tu ta raq kai nat sir lə ri ni 

kəşf et diyi hal da, Şərq dün-
ya sı XIX əsr də be lə bu mə-

sə lə lə rə gi ri şə bil mir.

“Sə ma da gö rü nən ağ lə kə lər  
uzaq kəh kə şan lar dır. Her şel 
məş hur te les ko pu ilə bun la rı 
kəşf edə rək de miş dir ki, sa yı 
3000-ə ça tan bu lə kə lər par laq 
nöq tə lər dən iba rət dir. Əgər 
adı çə ki lən ya xın kəh kə şan in-
di ki ye ri nə nis bə tən biz dən 
2000 də fə uzaq da yer ləş səy di, 
on da o da hə min lə kə lər ki mi 
gö rü nər di. Eh ti mal olu nur ki, 
on la rın ar xa sın da göz və alət lə 
gö run mə si müm kün ol ma yan 
say sız-he sab sız kəh kə şan lar 
giz lə nir”.

Qey din al tın da  çox giz-
li mət ləb lər ya tır. Müəl lif Yer 
kü rə si nin nə qə dər ki çik bir 
me xa nizm ol ma sı nı diq qə tə 
çat dı ra raq, onu Al la hın tən zim-
lə yi ci qüv və si sa yə sin də özün-
dən mil yon lar ca bö yük ol du ğu 
qa lak ti ka da ne cə qə rar tut ma-
sı nı  nü ma yiş et di rir. Təh lü kə 
mə qa mı nı təs vir me to du da bu 
qeyd dən yan keç mir. Ba kı xa-
nov sa yı-he sa bı bi lin mə yən ul-

no mi ya el mi hə lə o za man bu 
qa ra lə kə lə ri ye ni- ye ni öy rən-
mə yə baş la yır dı. O qa ra lə kə lər 
ki, Ye rin həc min dən də fə lər lə 
bö yük idi. O, ora dan göz lə ni-
lə bi lən po ten sial təh lü kə nin 
Ye rin hə rə kət me xa niz mi üçün 
nə də rə cə də bö yük zər bə vu-
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Os man lı sul ta nı na Bu na go-

də bi və ic ti mai fəaliy yət lə bə ra-
bər bir çox el mi əsər lə rə də 
im za atan bö yük mü tə fək kir 
Ab bas qu lu ağa Ba kı xa no vun 

bu gün də öz araş dır ma sı nı göz lə yən 
əsər lə rin dən bi ri “Əs ra rül-mə la küt”, 
yə ni, “Kainat sir lə ri” əsə ri dir.

Abbasqulu ağa 
Bakıxanovun 

sirləri
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Də bə ça tan da dəb qur ta rır
Us tad tər cü mə çi Na tiq Sə fə rov 

hə yat yol da şı nı Mosk va ya apa rır. 
Ge yim-ke çim lə heç ara sı ol ma dı-
ğın dan ma ğa za la rı gəz mək dən 
ya yın ma ğa ça lış sa da, uzun bo ğaz 
çək mə lər ax ta ran qa dın bir ma ğa-
za nın ya nın dan ke çən də vit rin də 
hə min çək mə lər dən gö rüb özü nü 
içə ri sa lır. Na tiq içə ri gi rir, ma ğa-
za ya göz gəz di rib de yir:  

- Bur dan ala bil mə rik, uni ver-
maq de yil. Bu ra val yu ta ma ğa za-
sı dı, bü tün mal lar dol lar la sa tı lır, 
hə lə üs tə lik, dol la rı har dan al ma-
ğın ba rə də sə nəd tə ləb edi lir.

Tə bii ki, hə yat yol da şı nın əh va-
lı təlx olur. Son ra lar Na tiq hə mi şə 
de yər miş: 

- Züm rüd də bi gö rən ki mi ar xa-
sın ca qa çır, qa çır, ona ça tan da dəb 
qur ta rır.

Fü zu li bi zim içi miz də dir
Na tiq Sə fə rov la dos tu Ra miz 

Röv şən Fü zu li şeiri ni se vir, de-
mək olar, əz bər bi lir di lər. Bir 
də fə Na tiq gil də Fü zu li dən xey li 
da nı şır lar, ara da mü ba hi sə yə gi-
ri şi riər, saat lar la “Ley li və Məc-
nun”u və qə zəl lə ri ni ay rı-ay rı-
lıq da təh lil elə yir lər. Ar tıq gec 
ol du ğun dan ev sa hi bə si uşaq la rı 
o bi ri ota ğa yat ma ğa apa rır, özü 
də yu xu ya ge dir, uşaq lar sa oyaq 
qa lır lar. Xa nı mı oya nan da gö rür 
ki, Na tiq gi lin sə si gəl mir, uşaq-
lar dan so ru şur: 

- Ata gil ne cə ol du lar? 
Uşaq lar dan bi ri ca vab ve rir: 
- Ata de yir di, Fü zu li mə nəm, 

Ra miz əmi de yir di, yox, Fü zu li 
mə nəm. Axır da qə ra ra al dı lar ki, 
Fü zu li on la rın için də di, be lə cə çı-
xıb get di lər. 
Ya həd dən ar tıq bö yük olur, 

ya həd dən ar tıq ki çik…
Bir gün hə yat yol da şı “tol kuç-

ka”dan Na ti qə pi ja ma alır. Am ma 
pi ja ma ona çox bö yük olur. Na tiq 
ke fi  ni poz ma yıb dil lə nir:

- Ey bi yox du, bu, elə Şah ba zın 
öl çü sü dü, ona hə diy yə apa ra-
ram.

Sə hə ri Na tiq pi ja ma nı işə apa rır, 
sto lun ye şi yi nə qo yur və Şah ba za 
ver mə yi unu dur. İş gü nü nün axı-
rın da Şah baz Xu duoğ lu Na ti qin 
ota ğı na gə lir:

- Na tiq müəl lim, bu gün mə nim 
ad gü nüm dür, gə lin ge dək, bir ba-
la ca özü müz üçün qeyd edək.

Hə diy yə nin tə sa dü fən ye ri nə 
düş mə si Na ti qin ürə yin cə olur, 
tez pi ja ma nı çı xa rıb Şah ba za ve rir. 
Şah baz çox təəc cüb lə nir:

- Axı mən heç kə sə ad gü nüm 
ol du ğu nu de mə mi şəm, har dan 
bil di niz?

Na tiq za ra fat la dil lə nir: 
- Mən də bir az ön cə gör mə də 

var, bil mir din?
Şah baz Xu duoğ lu az qa la ina-

nan da Na tiq əsə bi lə şir:
- Əşi, mən har dan bi lim, sən nə 

vaxt ana dan ol mu san? Ar va dın 
mə nə al dıq la rı ya həd dən ar tıq bö-
yük olur, ya da ki çik.
O bi ri ta yı da ya rım can dı…

Bir gün dost la rın dan bi ri Na ti-
qə xa ric dən “kro ko dil” də ri sin dən 
ayaq qa bı alıb gə ti rir. Ge yim hə vəs-
ka rı ol ma sa da, ayaq qa bı çox xo şu-
na gə lir. Gün lə rin bir gü nü Na tiq 
tə zə ayaq qa bı sı nı ge yi nib Əmir ca-
na, Ra miz Röv şən gi lə qo naq ge dir.

Ayaq qa bı nı hə yət də çı xa rır. Ye nə 
baş la rı söh bə tə qa rı şır. Ax şam evə 
gəl mə yə ha zır la şan da nə qə dər ax-
ta rır lar sa, ayaq qa bı ta pıl mır. Ra miz 
ayaq qa bı la rın dan Na ti qə ve rib de yir:

- Na tiq, hə yət qa ran lıq dı, ta pa 
bil mi rik, sə hər ye nə ax ta ra rıq. 

Na tiq də aya ğın da iri ayaq qa bı 
bir tə hər gə lib evə çı xır. Sə hə ri Ra-
miz Röv şən zəng vu rub de yir : 

- Na tiq, ayaq qa bı la rı nı tap mı şıq. 
Na tiq se vin cək so ru şur: 
- Har dan? 
Ra miz Röv şən ca vab ve rir: 
- Hə yə tin o bi ri ba şın dan. İt bir 

ta yı nı ye yib, “kro ko dil” çox xo şu na 
gə lib, o bi ri ta yı da ya rım can dı…

Oğ ru la rı əli boş yo la 
sal ma yaq...

Na tiq bə zən tər cü mə lə ri nin al tın-
da dost la rı nın da im za la rı nı qo yur-
muş ki, on lar da qo no rar al sın lar. 
Bir də fə iş yol daş la rın dan bi ri onun 
hə yat yol da şı na zəng edib Na ti qin 
evə ça tıb-çat ma dı ğı nı so ru şur. De-
yir ki, Na tiq Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın qa-
ba ğın da da ya nıb gə lib-ge də nə ki ta-
bın dan al dı ğı qo no ra rı pay la yır mış. 
Na tiq evə gə lən də hə yat yol da şı 
pu lun çox cü zi ol du ğu nu gö rüb so-
ru şur ki, bəs  qo no rar al ma dın? Na-
tiq də lil-sü but la rı nı sa da la yır: 

- Pu lu alıb gə lir dim ki, fi  lan kə si 
gör düm. Onun ar va dı, dörd uşa ğı 
var, özü də ki ra yə də ya şa yır. Ci-
bim də də o qə dər pul, vic da nım 
yol ver mə di, ona, o bi ri lə ri nə pay-
la dım. On la ra ba xan da şü kür Al-
la ha, bi zim ye nə evi miz var”.

Hə yat yol da şı dil lə nir:
- Evi miz var, am ma qa pı sı yax şı 

hal da de yil, axı qa pı nı də yiş di rə-
cək dik... 

Na tiq və ziy yət dən çıx maq üçün 
bə ha nə gə ti rir;

- Ol sun da, oğ ru dan qor xur san? 
Oğ ru bi lir, ki min evi nə ge dir. 

Hə yat yol da şı da öz də lil-sü bu-
tu nu söy lə yir: 

- Yox, oğ ru dan qorx mu ram, oğ-
ru dan uta nı ram, gə lər, əli boş ge-
dər, ya nın da biabır ola rıq.

Vax tın əhə miy yə ti
Na tiq Sə fə rov ge cə dən xey li ke-

çə nə dək gəz mə yi, çay xa na və ka-
fe lər də dost la rıy la otur ma ğı se vir-
di. Bir də fə evə çox gec, təx mi nən 
saat iki ra də lə rin də gə lir. Hə yat 
yol da şı qa pı nı açan da onun üzü nə 
ba xıb dil lə nir: 

- Göz lə rin dən gö rü rəm, na ra-
zı san. Ki şi ge cə 12-yə qə dər gəl-
di-gəl di, gəl mə di sə, vaxt da ha öz 
əhə miy yə ti ni iti rir.

Fü zu li bi zim içi miz də dir Sə hə ri Na tiq pi ja ma nı işə apa rır, Ayaq qa bı nı hə yət də çı xa rır. Ye nə - Pu lu alıb gə lir dim ki, fi  lan kə si 

Natiq Səfərovun gülməcələri

1 aprel- Gülüş günü 
haqqında nə bilirik?

 

1 ap re li dün ya nın bir çox öl kə si gü lüş və al dat ma 
gü nü ki mi qeyd edir. Bu bay ra mın fərq li ad la rı ol-
du ğu ki mi, ya ran ma gü nü ilə bağ lı fərq li fər ziy yə-
lər də var.

“Hiy lə gü nü”
XV əs rin son la rın da sə lib or du-

su Ən də lüs mü səl man la rı nın son 
qa la sı nı mü ha si rə yə alır. Qı şın so-
yuq keç mə si nə bax ma ya raq, mü-
səl man lar qa la nı qo ru maq üçün 
çox vu ru şur. Ay lar la da vam edən 
mü ha si rə dən bez miş sə lib or du su-
nun ko man da nı hiy lə yə əl atır. 31 
mart ge cə si qa la nın qar şı sı na gə lə-
rək, bir əlin də 
“ Q u  r a n ” , 
di gər əlin-
də də “İn-
cil” tu tub:

“Bu iki ki ta ba and içi rəm ki, təs-
lim ol sa nız, bu ax şam si zə heç 
bir şey et mə yə cə yəm”, - de yir. 
Mü səl man lar qa la nı, nə ha yət, sə-
lib or du su na təs lim edir. Sə hə ri 
gün – yə ni 1 ap rel də ko man dan 
mü səl man la rın öl dü rül-
mə si ni əmr edir. Təəc-
cüb lə nən əha li ona ver-
di yi sö zü xa tır la dan da:

“Mən o sö zü dü nən ax şam üçün 
ver miş dim, bu gün üçün yox”, - 
de yir. O gün dən bə ri 1 ap rel xris-
tian öl kə lə rin də “Hiy lə, al dat ma 
gü nü”, bə zən də “Ax maq lar gü-
nü” ki mi xa tır la nır. 

“Ax maq lar gü nü”
1 ap rel bə zi öl kə lər də “Ax maq-

lar gü nü” ki mi qeyd olu nur. Ap re-
lin ilk gü nü za ra fat et mək qay da-
sı bi rin ci də fə Fran sa da “Ye ni 
il”in gə li şi ilə əla qə dar ya ra nıb. 
XVI əs rin ikin ci ya rı sı na qə-
dər av ro pa lı lar üçün “Ye ni 
il” həf tə si 25 mart dan 1 
ap re lə qə dər ki müd dət 

he sab edi lir miş.

Hə min həf tə də in san lar bir-bi ri ilə 
za ra fat la şar, hə diy yə lər ba ğış la yar, 
qo naq ge dər miş lər. Həf tə nin so-
nun cu gü nü – yə ni 1 ap rel isə ye ni 
ilin ilk gü nü he sab edi lir miş. La-
kin 1582– ci il də Qri qo ri an təq vi mi 
Yu lian la də yiş di ri lib və 1 ap rel 1 
yan var la əvəz edi lib. Təq vi min də-
yiş mə si nə bax ma ya raq, ək sər fran-
sız lar “Ye ni il”i ye nə də 1 ap rel də 

qeyd et mə yə da vam 
edib. Bay ra mı yan va rın 

ilk gü nü qeyd et mə yə 
üs tün lük ve rən lər 

ap rel də bay ram 
edən lə ri “1 ap rel 
ax maq la rı” ad-
lan dır ma ğa baş-
la yıb lar.

“Za ra fat gü nü”
Bir sə hər Pe ter burq əha li si yan-

ğın hə yə ca nı siq na lı nın sə si nə yu-
xu dan oya nır. An caq az son ra mə-
lum olur ki, yan ğın siq na lı səh vən 
ve ri lib. Hə min gün ap re lin 1-i idi. 
Bu ha di sə dən son ra, Ru si ya da ap-
re lin ilk gü nü “Za ra fat gü nü” ki-
mi qeyd olun ma ğa baş la yıb.

“Gü lüş gü nü”
Bə zi təd qi qat çı la rın fi k rin cə, bu 

ənə nə Qə dim Hin dis tan da mey-
da na gə lib, çün ki 31 mart on lar da 
“Gü lüş gü nü” ki mi qeyd olu nur. 
Bir qrup ta rix çi “Gü lüş gü nü”nü 
Av ro pa kar na val la rın da nü ma yiş 
et di ri lən kü çə ta ma şa la rı (ba la qan) 
ilə əla qə lən di rir. Bu bay ra mın ge-
niş sə viy yə də ya yıl ma sı XVIII əsr-
də baş ve rib. Ha zır da dün ya əha li-
si nin 70 faizi 1 ap re li məhz “Gü lüş 
gü nü” ki mi qeyd edir və dost-ta-

nış la za ra fat-
la şır.



Vudi ALLEN
(ABŞ)

Müştəri 
Özəl de tek ti vin hə ya tın da va cib 

bir şey - gə rək ins tink lə ri nə inan ma ğı 
öy rə nə sən. Ona gö rə də Vord Beb-
kok ad lı əfəl, ofi  si mə gi rib dər di ni 
da nı şan da ca nı ma qa rış qa da raş dı ğı-
na inan say dım, da ha yün gül olar dı.

- Kay zer? – de di, - Kay zer Lu po-
vits?

Ca vab ver mə li ol dum: “Li sen zi-
yam da elə ya zı lıb...”.

- Siz mə nə kö mək et mə li si niz. 
Mə ni şan taj edir lər. Qur ta rın ca-
nı mı!

Rum ba rəq qa sı ki mi əsir di. Ona 
stə kan, bir də vis ki şü şə si uzat dım 
– hə mi şə əli min al tın da olur, qey-
ri-tib bi məq səd lər üçün mün tə zəm 
is ti fa də edi rəm. “Bəl kə sa kit lə şib 
hər şe yi da nı şa sı nız mə nə?”

- Siz... mə nim ar va dı ma de məz-
si niz ba şı ma gə lən lə ri?

- Söz ve rə bil mə rəm, Vord. Sa-
kit ləş.

O, vis ki süz mə yə cəhd elə di, am-
ma şü şə nin stə ka na də yə rək ne cə 
cin gil də mə si, yə qin, qon şu mə həl-
lə də də eşi di lir di de yə, ma ye nin 
ço xu elə ayaq qa bı sı nın içi nə ax dı.

- Mən zəh mət keş ba ba yam, - 
Vord de di. – Mon taj, tə mir. Biz 
pin bol av to mat la rı qu raş dı rı rıq, 
on la ra tex ni ki xid mət gös tə ri rik. 
Bi lir siz də, ba la ca top la rı, cür bə cür 
blok bas ter lər dən sü jet lə ri olan av-
to mat la rı de yi rəm.

- Son ra?
- İm kan lı lar on la rı çox se vir. 

Uoll-St ri tə o qə dər sat mı şıq ki...
- Mət lə bə ke çin.
- Mən tez-tez eza miy yət lər də 

olu ram. Bi lir siz də, tək lik ada-
mı ne cə sı xır? Yə ni, baş qa şey fi -
kir ləş mə yin, ha! Mən in tel li gent 
ada mam. Əl bətt  ə, yol da adam hər 
şor tu ya rast gə lə bi lər. Am ma hə-
qi qə tən ağıl lı qa dın – yox, be lə si ni 
bir ge cə lik ta pa bil məz sən.

- Hə-ə...
- Be lə dir də, mən on sək kiz yaş-

lı bir qız ba rə də eşit dim. Tə lə bə dir. 
Müəy yən məb lə ğə gə lir, onun la is tə-
di yin möv zu nu mü za ki rə elə yir sən 
– Prus tu, Yeyt si, ant ro po lo gi ya nı... 
Fi kir mü ba di lə si ni nə zər də tu tu ram, 
yə qin ba şa dü şür sü nüz də?

- O qə dər də yox.
- Mə nim gül ki mi ar va dım var, 

səhv ba şa düş mə yin. Am ma onun-
la Paun du mü za ki rə edə bil məz sən. 
Ya da Eliotu. Ev lə nən də, hə lə bu nu 
bil mir dim. Ba şa dü şün, Kay zer, in-
tel lek tual cə hət dən sti mul ola bi lə-
cək bir ar vad la zım dır mə nə. Bu na 
gö rə lap pul ver mə yə də ha zı ram. 
Uzun sü rən əla qə yə qə ti eh ti ya cım 
yox dur – mən ani zeh ni tə ka nın 
acı yam və bun dan son ra qız çı xıb 
get sə, da ha yax şı olar. Aman ila hi, 
Kay zer, mə nim xoş bəxt ailəm var...

- Hə min qız la nə qə dər çək di 
mü na si bə ti niz?

- Al tı ay... İçim də be lə bir is tək 
baş qal dı ran da Flos si yə zəng elə-
dim. O, ara dü zəl dən di, mü qa yi sə li 
ədə biy yat şü nas lıq sa hə sin də elm-
lər na mi zə di di, mə nim ya nı ma hə-
mi şə in tel lek tual qız lar gön də rir...

Hər şe yi an la mış dım: mə nim qar-
şım da zəif da ma rı ağıl lı qa dın lar 
olan oğ lan lar dan bi ri otur muş du. 
Ya zı ğın ha lı na acı yır dım. Yə qin bi-
zim şə hər də in tel lek tual ün suy yət 
hə və sin də olan və bu na xey li pul bu-
rax ma ğa ha zır be lə hə rifl  ər çox dur 
ki, bu biz ne sin ba za rı da for ma la şıb.

- İn di də mə nə hə də-qor xu gə lir, 
ar va dı ma hər şe yi da nı şa ca ğı nı de-
yir.

- Kim?
- Kim ola caq, Flos si. On lar bi zim 

gö rüş lə ri mi zi len tə alıb lar. Əl lə rin də 
“Çöl lük lər” ro ma nı, “Dos to yevs ki-
nin ya ra dı cı lıq prob lem lə ri” ət ra fın-
da dis kus si ya la rı mız var. Ora da çox 
də rin mət ləb lə rə to xu nu ruq. Mən-
dən on min is tə yir lər, yox sa lent lə ri 
Kar la ya ve rə cək lər. Kay zer, siz mə-
nə müt ləq kö mək et mə li si niz! Kar la 
bil sə ki, mə ni in tel lek tual cə hət dən 
eh ti ras lan dır mır, çat la yıb ölər! 

Bu, ça ğı rı şa çı xan qız la rın çox dan-
kı fən di idi bu. Eşit miş dim ki, bi zim 
əra zi nin uşaq la rı bu ya xın lar da sa-

vad lı qız lar la bir lə şib re ket çi lik elə-
yən bir dəs tə nin so ra ğı nı alıb mış, 
am ma kə lə fi  aç maq is tə yən də, yu-
xa rı dan möh kəm sıx mış dı lar on la rı.

- Sən bir o Flos si yə zəng vur gö-
rüm...

- Nə?
- Sə nin işi nə gi ri şi rəm, Vord. Gü-

nə əl li dol lar, üs tə gəl xərc lər. Sən 
bu məs rə fə gir mək üçün gə rək çox-
lu pin bol av to ma tı tə mir edə sən.

- Hər hal da on min ol ma ya caq 
ki, - is teh za ilə de di, te le fo nu gö-
tü rüb nöm rə ni yığ dı. Mən dəs tə yi 
on dan alıb göz vur dum. Bu oğ lan 
xo şu ma gəl mə yə baş la yır dı.

İki cə sa ni yə dən son ra mə nə 
məx mər ki mi bir səs ca vab ver di, 
is tə yi mi ona bil dir dim.

- De yir lər ki, siz adam la rı bir-iki 
saat lıq unu dul maz ün siy yət lə tə-
min edə bi lər si niz...

- Əl bətt  ə, əzi zim. Nə haq da da-
nış maq is tə yi sən?

- Mel vill ba rə də. İs tə yi rəm on-
dan da nı şım.

- Mo bi Di ki nə zər də tu tur su nuz, 
yox sa da ha qı sa ro man la rı nı?

- Nə fər qi var ki?
- Fərq qiy mə tə dir. Yal nız və yal-

nız qiy mət də. Sim vo lizm üçün əla-
və ödə niş tə ləb olu nur.

- Ne çə yə ba şa gə lə cək?
- Əl li, Mo bi Di kə gö rə uzaq ba şı 

yüz. Bəl kə, sən mü qa yi sə li ana liz 
is tə yir sən: mə sə lən, Mel vil lə Qo-
torn ara sın da... On da, yüz ola caq.

- Pul da prob lem yox dur, - de-
dim və ona Pla za da ota ğın nöm rə-
si ni ver dim.

- Sa rı şın ol sun, yox sa, qa ra şın?
- Fər qi yox dur, am ma təəc cüb-

lən dir mə ni – mən təəc cüb lən mək 
is tə yi rəm, - de yib dəs tə yi as dım.

Üzü mü qırx dım, bir fi n can qa ra 
qəh və sü züb “Mo narx” nəş riy ya tı nın 
“Klas sik ədə biy yat üz rə re fe rat lar” 
se ri ya sın dan olan  bir ki tab ça nı və-
rəq lə dim. Bir saat dan son ra qa pı mı 
döy dü lər. Açıb gör düm ki, kan dar da 
bə dən qu ru lu şun dan La ra Krof tu xa-
tır la dan kü rən saç lı bir qız du rub.

- Sa lam. Mə nim adım Şer ri dir.
Be lə lə ri ki şi lə rin qəl bi nə gir mə yi 

hə qi qə tən yax şı bi lir lər. Qı zın uzun, 
düz saç la rı, tə bii də ri dən çan ta sı, 
gü müş sır ğa la rı var dı, maiki yaj dan 
əsər-əla mət yox idi.

- Ma raq lı dır ki, bu gör kəm də sə-
ni içə ri ne cə bu rax dı lar? Qa pı da-
kı quş ba la, adə tən, in tel li gent lə ri 
yax şı se çə bi lir axı...

- Elə lə ri nə nə var ki, elə lə ri ni bir 
beş lik lə ra hat la yır san.

- Hə, baş la yaq mı? – de yib tax ta 
işa rə elə dim. 

Si qa re ti ni alış dı rıb ilk də qi qə-
dən dörd na la get di. “Elə bi li rəm 
baş lan ğıc da Mel vil lin “Bil li Bad”ı, 
Tan rı nın in sa na mü na si bə ti ni əsas-

lan dır maq cəh di ki mi nə zər dən 
ke çir mə sin dən da nış maq, bu mə-
sə lə ni araş dır maq olar, n’est-ce 
pas? (düz de mi rəm? – fran sız ca). 

- Ma raq lı dır, am ma mil ton va ri 
alın mır da! - Mən blef edir dim, is-
tə yir dim ki, gö rəm, qar ma ğa dü şə-
cək mi. Hə, düş dü. Qar ma ğa düş dü.

- Hə. Hə. Aman ila hi, sən nə qə-
dər haq lı san, - pı çıl da dım.

- Mən bu fi  kir də yəm ki, Mel vill gü-
nah sız lı ğın də yə ri ni sa də lövh, am ma 
fəl sə fi  ba xım dan mü rək kəb ləş di ril-
miş bir üs lub la təs diq lə yir, elə de yil?

Ona im kan ver dim, qoy fi k ri ni in-
ki şaf et dir sin. Hə lə on doq quz ya şı 
yox idi, la kin ar tıq on da ya lan çı in-
tel li gent lə rə xas bir dav ra nış for ma-
laş mış dı. O, öz ide ya la rı nı bir-bi ri nə 
ca la yır, hü dü lə yib-tö kür dü, am ma 
bü tün bun lar ada ma sırf me xa ni ki tə-
sir ba ğış la yır dı. Mən ara ya bir kəl mə 
dür tüş dü rən də, o, sax ta bir ma raq, bir 
hey ran lıq oy na ma ğı özü nə borc bi-
lir di: “Elə dir, Kay zer! Elə dir, əzi zim. 
Xris tian lı ğın pla to nik dər ki – in di yə-
dək ne cə ağ lı ma gəl mə yib mə nim?”

Bir saat lıq söh bət dən son ra de di 
ki, vaxt dır, get mə li dir. Aya ğa qalx-
dı, mən yüz lü yü ona uzat dım.

- Sağ ol, əzi zim.
- Dəy məz, mən də bun lar dan 

çox dur.
- Nə de mək is tə yir sən?
Onu ma raq lan dır mış dım. Ye nə 

otur du.
- Tə səv vür elə ki, mən bir yı ğın-

caq təş kil et mək is tə yi rəm.
- Nə yı ğın caq?
- Tə səv vür elə ki, is tə yi rəm Xoms-

ki ni mə nə izah et sin lər. İki qız...
- Oho.
- Yox, əgər is tə mir sən sə...
- Sən Flos si ilə da nış ma lı san, - 

de di. – Bu nun qiy mə ti...

Qar ma ğı dart ma ğın za ma nı gəl-
miş di. Ona de tek tiv ni şa nı mı gös-
tər dim və bu nun bir qur ğu ol du-
ğu nu söy lə dim.

- Nə?
- Mən po li səm, ba la sı, Mel vil lin 

pul lu mü za ki rə si isə 802-ci mad-
də dir. Sə ni tu ta caq lar.

- Ay sə ni, al çaq!
- Ba la sı, hər şe yi boy nu na al san 

yax şı dır. Tə bii ki, əgər ya şa dı ğın 
ağır hə yat ba rə  də po lis mən tə qə-
sin də da nış maq is tə mir sən sə...

O ağ la dı. 
- Mə ni ələ ver mə, Kay zer, - de di. 

– Pul mə nə kurs işi mi bi tir mək üçün 
la zım idi. Qrant ver mə di lər. İm ti na 
et di lər. Düz iki də fə. Aman, ila hi...

İn di ar tıq hər şe yi ne cə var, da-
nı şır dı. Yə hu di mə həl lə sin də ev, 
Bran deys də so sialist lə rin yay dü-
şər gə si... Be lə qa dın la rı ya Ber to luç-
çi nin prem ya ra la rı üçün növ bə də 
du ran, ya da He ge lin ki tab xa na-
lar da kı cild lə rin də av toq ra fı nı qo-
yub “Tam də qiq!” ya zan gö rür sən.

Am ma bu qız yo lüs tü, har da sa 
səhv dön gə yə bu rul muş du.

- Eh ti yac için də idim. Rə fi  qəm 
de di ki, bir ev li ki şi ta nı yır, ar va-
dı elə də ağıl lı de yil di. Am ma özü 
Bleyk lə ma raq la nır dı. Rə fi  qəm ge-
də bil mir di, mən də de dim, pul 
ver sə, onun la Bleyk dən da nı şa bi-
lə rəm. Əv vəl cə, hə yə can la nır dım, 
özü mü sü ni apa rır dım. Am ma 
ki şi üçün elə də fər qi yox idi. Rə-
fi  qəm son ra mə nə de di ki, hə min 
ki şi yə bən zər baş qa la rı da var. Bu, 
bi rin ci də fə de yil di, gö rüş lə rə pul-
la get di yim üçün əv vəl lər də iliş-
mi şəm miş. Bir də fə da ya na caq da 
du ran bir ma şı nın için də “Pro lo-
qo me na”nı uca dan dek la ma si ya 
edir dim, növ bə ti də fə də ma ğa za-
da sax la yıb üst-ba şı mı ax tar mış-
dı lar... Tə səv vür elə ki, bir də fə də 
iliş səm, evim yı xıl dı...

- On da mə ni Flos si nin ya nı na 
apar.

Do da ğı nı diş lə yib de di:
- On la rın oy la ğı Han ter Kol le cin 

ki tab ma ğa za sı dır.
- Elə mi?
- Buk me ker lər ki mi – bun lar da 

kon tor la rı nı bər bər xa na lar da giz-
lə dir lər. Özün gö rə cək sən.

Mən tez po lis mən tə qə si ilə əla-
qə sax la dım, son ra ona be lə de dim.

- Okey, ba la ca. Sən azad san. 
Am ma şə hə ri tərk elə mə.

Ba şı nı qal dır dı:
- Mən sə nə Duayt Mak do nal dın 

mü ta liəsi nin fo to la rı nı ta pa bi lə-
rəm.

- Gə lən də fə, im kan olan da.
Han ter Kol le cin ki tab ma ğa za sı-

na gir dim. Par laq göz lü bir ca van 
sa tı cı oğ lan mə nə ya xın laş dı.

- Si zə yar dım edə bi lə rəm?

- Mən na dir bir nəş ri ax ta rı ram 
- “Zi rək oğ lan lar rəqs elə mir”. Bil-
di yim qə dər, müəl lif on dan bir ne-
çə min nüs xə qı zıl la iş lən miş də ri 
üz lük də bu ra xıb...

- Araş dır ma lı yam, - de di. – Bi-
zim Mey ler nəş riy ya tı ilə də əla qə-
lə ri miz var.

Diq qət lə ona bax dım:
- Mə ni Şer ri gön də rib...
- On da siz bu tə rə fə keç mə li si niz. – 

Düy mə ni bas dı; için də ki tab lar olan iki 
rəf ara lan dı və mən ma dam Flos si nin 
par-par ya nan həzz sa ra yı na gü nah sız 
qu zu ba la sı ki mi qə dəm bas dım.

Qır mı zı di var ka ğız la rı və ota ğın 
Vik to rian üs lu bun da de ko ru or ta ma 
bir ahəng ve rir di. Sol ğun si fət li, qa lın 
sa ğa naq lı ey nək tax mış əsə bi qız lar 
di va na yay xa nıb bar maq la rı nı mə na-
lı-mə na lı “Pen quin Klas siks” nəşr lə-
ri nin və rəq lə rin də gəz di rə rək diq qə ti 
cəlb edir di lər. Sa rı şın qız gü lüm sü-
nüb ikin ci mər tə bə də ki otaq la ra işa rə 
et di: “Ed qar Uol las” ne cə dir?.. 

Am ma bur da yal nız in tel lekt de-
yil, emo si ya lar da sa tı lır dı. Əl li dol-
la ra me ta fi  zi ki ya xın lı ğa nail ol maq 
müm kün idi. Yüz ver sən, qız sə nin-
lə bir gə Bar to kun mu si qi lə ri nə qu-
laq asar, hə lə şam da edər di. Yüz əl li 
ol sa, To mas Man nın ekiz lə ri haq da 
sə nəd li fi l mə ba xar dı nız. Üç yü zə 
lap mö cü zə gös tə rir di lər: arıq, qa ra-
şın yə hu di qı zı si zə Müasir İn cə sə-
nət Mu ze yin dən da nı şır dı. Bir lik də 
onun ma gistr işi nin te zis lə ri ni oxu-
yur, son ra da “Eleyns”dən qa dın 
frey dist kon sep si ya sı ilə əla qə dar 
is te ri ka gös tə rir, lap axır da da iki niz 
bir yer də kö nül lü in ti ha rı imi ta si ya 
edir si niz – bə zi lə ri üçün çox uğur lu, 
məz mun lu bir ax şam olur. Pis biz-
nes de yil. Nyu-York yax şı şə hər dir.

- Xo şu nu za gə lir? – ar xa dan bir 
səs so ruş du. Dö nən də, özü mü otuz 
sək kiz ka libr li re vol ver lə tet-a-tet 
gör düm. Mə nim əsəb lə rim po lad-
dan dır, am ma bu də fə içim də hər 
şey ba şa yaq ol du. Hə, bu, Flos si 
idi. Hə min səs idi, am ma Flos si ki şi 
imiş. Onun üzü nü mas ka ör tür dü.

- Sən inan maz san, am ma mə nim 
heç ba ka lavr də rə cəm də yox dur. 
İki al dı ğı ma gö rə at dı lar ba yı ra. 

- Ona gö rə mas ka ta xır san?
- Mən “Nyu-Yor kun ki tab xü la sə-

si”nin di rek tor lar şu ra sın da səs lə-
rin ço xu nu ələ ke çir mək üçün mü-
rək kəb bir sxem ha zır la dım, am ma 
bu o de mək idi ki, gə rək La yo nel 
Tril lin qin ey ni si olay dım. Əmə-
liy yat üçün Mek si ka ya get dim. 
Huares də bir hə kim var, adam la ra 
Tril lin qin si fət ciz gi lə ri ni ve rir, xey-
li də pul alır. Am ma nə sə, alın ma dı, 
özüm Ode nə, sə sim Me ri Mak kar ti-
nin sə si nə ox şa dı. Bax, on da qa nu-
nu poz ma ğa məc bur ol dum. 

Zi rək tər pən dim, o, tə ti yi çək-
mə yə ma cal tap ma mış əsas mə sə-
lə yə keç dim. İrə li əyi lib dir sə yim lə 
çə nə sin dən iliş dir dim, yı xı lan da 
ta pan ça sı nın lü lə sin dən ya pış dım. 
Zi bil tor ba sı ki mi ye rə sə ril di. Po lis 
gə lib çı xa na ki mi, o ki var, de yin di.

- Əla dır, us ta lıq la iş lə din, Kay zer, 
- ser jant Holms de di. – Biz işi mi zi 
bi ti rən ki mi, FTB-çi lər xo sun la şa-
caq onun la - Dan te Cə hən nə mi nin 
şərh li nəş rin də fı rıl daq lar la əla qə-
dar iki qu mar ba zın mə sə lə si var, o 
ba rə də... Apa rın onu, uşaq lar.

Ax şam köh nə ta nı şım Qlo ri ya ya 
baş çək dim. O da sa rı şın dır. Özü 
də əla qiy mət lər lə oxu yub. Fərq 
yal nız bun da dır: o, id ma nı bi ti rib. 
Və nə yax şı ki... 

1 Men sa – “İQ” koffi    sen ti çox 
yük sək olan adam la rı bir ləş di-
rən təş ki lat.
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Hey van lar şüur lu 
hərə kət edə bi lər mi?

Bü tün hey van lar öz hə yat la-
rı bo yu bə zi şey lə ri öy rən mə-
li olur lar. Bu, hətt  a de mək olar 
ki, daim öz ins tink ti ilə dav ra-
nan məx luq la ra be lə aid dir. La-
kin tə lim pro se si hə mi şə ey ni 
cür ol mur. Bə zən fi  kir lə şi rik ki, 
hey van lar nə yi sə “öy rə nir lər”, 
am ma bu, çox vaxt on la rın ana-
dan gəl mə ins tinkt lə ri ni in ki şaf 
et dir mək dən iba rət olur. Mə sə-
lən, yu va la rı nı ye ni cə tərk edən 
quş lar çox yön dəm siz uçur lar və 
on la rın yax şı uç ma ğı öy rən mə si 
ana dan gəl mə uçuş ins tinkt lə ri-
nin tək mil ləş di ril mə sin dən baş-
qa bir şey de yil.

Hey van la rın ən ge niş ya yıl-
mış tə lim üsu lu sö zün bir ba şa 
mə na sın da, səhv lər edib, on la rı 
yad da sax la maq dır ki, gə lə cək-
də ey ni səhv lə rə yol ver mə sin. 
İt lər də dav ra nış nor ma la rı nı 
və müx tə lif hə rə kət lər et mə yi, 
ko man da la rı ye ri nə ye tir mə yi 
be lə öy rə nir, at lar be lin də adam 
gəz dir mə yə bu yol la yi yə lə nir. 
Hey van lar baş qa la rı nın təc rü-
bə sin dən na dir hal lar da bəh rə-
lə nir. Əgər bir it han sı sa ko man-
da nı ye ri nə ye tir mə yi ba ca rır sa, 
baş qa bir it ona bax maq la hə min 
hə rə kə ti tək rar edə bil məz. Bəs 
hey van üçün şüur lu hə rə kət nə 
de mək dir? Bu, onun əv vəl lər 
rast gəl mə di yi, ins tinkt lə ri nə 
əsas la na raq həll edil mə si müm-
kün ol ma yan prob lem dən çı xış 
yo lu ta pa bil mək ba ca rı ğı dır.

La kin eks pe ri ment lər gös tər-
di ki, in sa na bən zər mey mun lar 
müəy yən də rə cə də dü şün mə-
yi ba ca rır. Mə sə lən, mey mu nu 
elə bir ota ğa sa lır lar ki, ta van-
dan asıl mış ba na na əli heç cür 
çat ma sın. Am ma hə min otaq da 
iki ki çik ye şik də olur. Qəfl  ə tən 
mey mun ye şi yin bi ri ni di gə ri nin 
üs tü nə qo yur, dır ma şa raq ba na-
nı gö tü rür! Fak ti ki ola raq, mey-
mun bu nu ne cə edə bi lə cə yi ni fi -
kir lə şib tap dı, yə ni öz şüurun dan 
is ti fa də et di. Alim lə rin fi k rin cə, 
it lər, pi şik lər və hətt  a bə zi vəh şi 
hey van lar da gü man ki, mən ti qi 
nə ti cə lər çı xa ra bi lir, am ma bu nu 
is bat et mək çox çə tin dir.

Hey van la rın gözləri 
qa ran lıq da işıq 

verirmi?
Ço xu muz ge cə lər yol ge dər-

kən hey van la rın qa ran lıq da 
işıq la nan göz lə ri ni gör mü şük. 
Və ona gö rə də tə bii ola raq be lə 
fi  kir lə şi rik ki, on la rın gö zü öz-
ba şı na işıq ve rir. Am ma əs lin də 
bu işıq han sı sa baş qa mən bə dən, 
mə sə lən, ma şın fa ra la rın dan ya-
yı lan işı ğın hey van gö zün də əks 
olun ma sı dır.

İşı ğın əks olun ma sı bir çox 
hey van la rın gö zün də olan kris-
tal şə kil li mad də ilə bağ lı dır. Bu 
mad də işı ğı yax şı əks et di rir. İn-
sa nın gö zün də be lə mad də lər, 
de mək olar ki, yox dur. İşı ğı əks 
et di rən hə min tə bə qə qa ran lıq-
da hey van la rın in san dan qat-qat 
yax şı gör mə si ni də tə min edir. 

Hey van la rın göz lə ri nin han sı 
rəng də işıq lan ma sı on lar da olan 
qan da mar la rı nın miq da rın dan 
ası lı dır. Göz lə rin də da ha çox da-
mar olan hey va nın gö zü qır mı zı 
işıq ya ya caq. Da mar la rın sa yı az-
dır sa, əks olu nan işıq da ha açıq 
rəng lər də gö rü nə cək.

Tü lə mə nə dir?
Hey van, də ri si ni, ya xud tük-

lə ri ni tö kə rək on la rı ye ni si ilə 
əvəz edən də, biz bu na “tü lə mə” 
de yi rik. Mə mə li lər, sü rü nən lər, 
quş lar, hətt  a bə zi hə şə rat lar da 
tü lə yir. Quş lar ömür lə ri bo yu 
cür bə cür lə lək lər ye tiş di rir lər. 
Yet kin ça ğı na ça tan da quş la rın 
lə lək lə ri öz növ lə ri üçün ti pik 
olan rəng və qu ru lu şu alır və 
bun dan son ra köh nəl dik cə, nim-
daş lə lək lər tö kü lür, on la rın ye-
rin də ye ni lə ri çı xır. Elə quş la rın 
lə lək lə ri ni dar tıb çı xa ran da da 
ey ni pro ses baş ve rir. Bun dan 
baş qa, bə zi quş lar cüt ləş mə möv-
sü mün də par laq rəng lə ri olan 
gö zəl lə lək lər çı xa rır.

Be lə lik lə, quş la rın ək sə riy yə ti 
il də iki də fə tü kü nü də yi şir - cüt-
ləş mə möv sü mün dən əv vəl və 
son ra. Bü tün quş lar əsas lə lək lə ri-
ni ey ni ay da tök mə dik lə ri nə gö rə 
tü lə mə nin on la rın uç maq qa bi liy-
yə ti nə ma ne çi li yi ol mur. Bun dan 
baş qa, aero di na mik ba lans po zul-
ma sın de yə, lə lək lər cüt-cüt tö kü-
lür: bi ri sol dan, di gə ri sağ dan. Yal-
nız ör dək lər, qaz lar və qu lar bu 
ba xım dan is tis na sa yı la bi lər. On-
lar bü tün tük lə ri ni ey ni za man da 
tö kür və bu na gö rə uça bil mir lər.

La kin bu quş lar su da üzə bil di-
yin dən təh lü kə dən can qur tar-
maq üçün uç ma la rı va cib de yil, 
su ya en sə lər bəs edir! Tü lə mə vax-
tı rəng bə rəng lə lək lə ri olan er kək 
quş lar çox vaxt bir rəng alır lar ki, 
la zım gə lən də giz lə nə bil sin lər.

İlan la rın qa bı ğı nı də yiş mə si çox 
ma raq lı pro ses dir. On lar bü tün qa-
bı ğı bir dən at mır lar, əv vəl cə yal nız 
ən qı raq his sə sin dən azad olur lar. 
İlan ba şı nı nə yə sə sür tür ki, ağ zı-
nın qı raq la rın da kı qa bıq dan azad 
ol sun, son ra qo pan ye ri da şa iliş-
di rir və köh nə dən dar tı la raq çı xır. 
Pro ses ba şa ça tan da ila nın köh nə 
qa bı ğı as tar üzü nə çev ril miş olur.

İn sa na ən çox ox şa yan 
hey van han sı dır?

İn sa na ən çox bən zə yən hey van 
in sa na bən zər mey mun dur. Onun 
yal nız ske le ti in san ske le ti nə uy-
ğun de yil, həm də di gər bar maq-
la rın dan ara lı baş bar ma ğı var ki, 
onun la bü tün qa lan bar maq la rı-
na to xu na bi lir. Bu isə mey mu na 
im kan ve rir ki, müx tə lif əş ya la rı 
tu ta bil sin, ağa ca dır man sın. İn-
sa na isə əli nin baş bar ma ğı əmək 
alət lə rin dən is ti fa də et mək im ka-
nı ve rir. Bə zi lə ri elə he sab edir ki, 
mey mun lar in san la rın əc da dı dır-
lar, am ma bu, qə tiy yən be lə de yil.

Tə ka mül nə zə riy yə si de yir ki, 
mey mun la in san çox qə dim lər də 
ey ni əc dad dan tö rə yib lər, am ma 
müx tə lif yol lar la in ki şaf edib lər. 
Ant ro poid lə rin, ya xud in sa na-
bən zər mey mun la rın dörd nö-
vü var. On la rın ən bö yü yü və ən 
güc lü sü qo ril la dır.

Öl çü sü nə gö rə qo ril la dan son-
ra oran qu tanq, son ra şim pan ze 
və nə ha yət, on la rın ha mı sın dan 
ba la ca olan hip pon gə lir. Hip-
pon in sa na bən zər mey mun la rın 
ən az təd qiq olu na nı dır. Hip pon 
baş qa mey mun lar dan fərq li ola-
raq, in san ki mi düz du ra və düz 
ye ri yə bi lir, qa baq pən cə lə ri nə 
söy kən mir.

Di gər tə rəf dən, hip pon yer də 
az gə zir və öm rü nün əsas his sə-
si ni ağac lar da ke çi rir, uzun əl lə-
ri nin kö mə yiy lə bu daq dan bu da-
ğa ke çir. O, ye rə yal nız gör dü yü 
ya şıl yar paq la rı, ya xud mey və lə-
ri gö tür mək üçün enir. Hip pon 
ye mək ye yər kən də adam ki mi 
düz otu rur. Onun qi da ra sionu-
na hö rüm çək lər, quş lar, quş yu-
mur ta la rı da da xil dir.

Hip po nun çox möh kəm ailə si 
olur. Va li deyn lər uşaq la rın dan 
nə gün düz, nə də ge cə ay rı lır lar. 
Ca van hip pon lar öz va li deyn lə-
riy lə təx mi nən 6 yaş la rı na ki mi 
ya şa dı ğın dan bir hip pon ailə-
sin də sək kiz-doq quz üzv olur. 
Vəh şi cən gəl lik lər də hip pon 
təx mi nən 30 ya şı na ki mi ya şa-
yır!

Şim pan ze 
meymundur mu?

Mey mun ol ma ğı na, mey mun-
dur, am ma adi sin dən yox. Şim-
pan ze mey mun la rın ən ağıl lı sı-
dır!

Mey mun lar mə mə li lə rin pri-
mat lar ad lan dı rı lan ən mü tə şək-
kil dəs tə si nə aid dir lər. Xa tır la daq 
ki, bu dəs tə də in san lar da var. 
Mey mu nun bü tün də ri si sıx tük-
lə ör tü lü dür, on lar adə tən ağac-
lar da ya şa yır lar. Qa baq və ar xa 
pən cə lə ri nin beş bar ma ğın da 
cay naq əvə zi nə dır naq la rı olur.

Bü tün mey mun la rı dörd əsas 
qru pa böl mək olar: le mur lar, 
Köh nə Dün ya nın mey mun la rı 
(ba buin lər və sair), Ye ni Dün ya-
nın mey mun la rı (hö rüm çək ki mi 
mey mun, çı ğır ğan mey mun və 
sair), in sa na bən zər mey mun lar 
(qo ril la, oran qu tanq, şim pan ze 
və hip pon). İn sa na bən zər mey-
mun la rın üç nö vün dən: qo ril la, 
oran qu tanq və şim pan ze dən in-
sa na ən çox ox şa ya nı şim pan ze-
dir. Bu mey mun qo ril la dan və 
oran qu tanq dan ki çik ol sa da, on-
lar dan xey li “tər bi yə li dir”. Şim-
pan ze nin quy ruq suz bə də ni in-
san bə də ni nə çox bən zə yir.

Bu na bax ma ya raq in sa nın on 
iki cüt qa bır ğa sı var. Şim pan ze nin 
isə 13 cüt qa bır ğa sı olur. Şim pan-
ze nin tünd rəng li də ri si əl lə ri ni 
və si fə ti ni çıx maq şər tiy lə sərt qa-
ra tük lər lə ör tü lü dür. On lar xır da 
qrup lar şək lin də Mər kə zi Af ri ka 
me şə lə rin də - Syer ra-Leone dən 
tut muş, Vik to ri ya gö lü nə dək 
olan ge niş bir əra zi də ya şa yır lar. 

Hey van lar şüur lu 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni-
yet mə lər üçün ha zır la mı-
şıq. Am ma bu, heç də 
o an la ma gəl mə sin 

ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər 
zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq-
lar, çün ki elm öy rən mək, sa vad 
al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca-
van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət 
za man-za man adam la rı iki ye rə 
bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la-
ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö-
rə si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar 
ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra-
da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can 
at maq da ha va cib dir, çün ki dü-
nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola-
raq qa lan çox mət ləb lər ar tıq çö-
zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, 
bil mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə 
qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə ri-
miz bil di yi miz dən qat-qat çox ola-
raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də 
ca va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb-
lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb-
də rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, 
dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə hə mi şə 
qə liz olan el mi di li uc ba tın dan çox 
şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz-
lə yə sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. 
Məq səd uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
ge niş lən dir mək, on la rı hə-
mi şə diq qət mər kə zin də 
olan ma raq lı həm söh bə tə 
çe vir mək dir.

İl qar ƏLFİ
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Bu hey van la rı əh li ləş dir mək çox 
asan dır və on lar zoopark şə raiti-
nə yax şı uy ğun la şır. Bə zən şim-
pan ze lər hey van xa na da iş lə yən 
əmək daş la ra elə bağ la nır lar ki, 
xəs tə lə nib-elə yən də ağ la ya raq, 
on la rı ça ğı rır lar!

Şim pan ze lə rin hə ya tı nı öy-
rə nən mü tə xəs sis lər de yir ki, 
“şim pan ze di li”nə aid edil mə si 
müm kün olan azı 20 müx tə lif 
səs var. Şim pan ze lər yer də dörd 
pən cə si nin sü mük lə ri nə söy kə-
nə rək hə rə kət edir. Bu mey mu-
nun er kə yi nin bə zən 70 ki loq ra-
ma ya xın çə ki si, 1,5 metr bo yu  
olur, am ma ümu mi lik də şim-
pan ze da ha o qə dər də iri ol mur.

Müx tə lif it cins lə ri 
ne cə əmə lə gə lib?

İt lər bü tün qa lan hey van lar dan 
da ha er kən əh li lə şib. Bu baş ve-
rən za man dan eti ba rən in san lar 
200-dən ar tıq it cin si ye tiş di rib lər. 
Bə zən bu cins lər konk ret eh ti yac-
la rın ödən mə si üçün ye tiş di ri lir-
di. Çox vaxt ye ni öl kə lə rə gə lib 
çı xan it lər ya yer li vəh şi it lər lə 
cüt lə şir, ya da yad iq li mə uy ğun-
la şa raq gör kəm lə ri ni də yi şir di lər.

İq lim fər qi, mə sə lən, Mek si ka-
da qı sa tük lü, Uzaq Şi mal da isə 
uzun tük lü it lə rin ya yıl ma sı na 
sə bəb olan amil lər dən bi ri dir. 
İt lə rin cins lə ri ni müəy yən ləş dir-
mək elə on la rın ne cə ya ran dı ğı nı 
iz lə mək qə dər çə tin bir iş dir.

Ha va da kı qo xu la ra kök lə nən 
ov it lə ri; iz lər dən iy alıb ov edən 
tu la lar; ov za ma nı yu va la rı eşən 
ter yer lər; xid mət it lə ri; 
oyun caq-it lər və on la rın 
cür bə cür mə ləz lə ri var. Bə-
zi it cins lə ri nin ya ran ma sı 
haq da müx tə lif nə zə riy yə lər 
möv cud dur. Poyn ter lər çox 
gü man ki, foks haund la rın tö-
rə mə si dir. On lar ov qu şu gö rər-
kən bəl li bir du ruş alır lar (in gi lis 
di lin də “to point”). Tu la la rın ək-
sə riy yə ti, yə qin ki, Fran sa da sent-
yu ber adı ilə ta nı nan it lə rin nəs-
lin dən dir. Tu la la rın ən sü rət li lə ri 
– foks haund lar bö yük eh ti mal la 
yax şı iy bi lən tu la lar la sü rət li qa-
çan tu la la rın qa rı şı ğı dır. Qey ri-
adi cins sa yı lan kun haund isə 
Ame ri ka nı fəth edən lər tə rə-
fi n dən ye tiş di ri lib.

Nyu faund lend lər in gi-
lis ax ta rış it lə riy lə eti bar lı 
ço ban it lə ri nin ca la ğın dan 
əmə lə gə lib. Se ber nar la rın 
əc da dı isə ey ni za man-
da üç it olub. Da ni mar ka 
do qu, gö rü nür ki, mas tif-
lə ta zı nın cüt ləş mə sin dən 
əmə lə gə lib. Şpits, çau-çau-
nun qo hu mu dur və Al ma-
ni ya da ya ra dı lıb. Bul doq lar isə 
hə lə or ta əsr lər də əmə lə gə lib və 
mas tifl  ər lə qo hum dur.

İt lər ni yə sü mü yü 
ye rə bas dı rır?

İt lər bü tün baş qa hey van lar-
dan əv vəl in sa nın dos tu ki mi 
ta nı nıb. Yüz min il lər əv vəl, Yer 
üzün də  sıx tü kü olan ma mont lar 
möv cud olan da və adam lar ma-
ğa ra lar da ya şa yan da it lər in san-
lar la dost la şıb. İtin kim bi lir nə 
vaxt dan ev hey va nı sa yıl ma sı na 
bax ma ya raq, onun dav ra nı şın-
da kı bə zi cə hət lə ri çox-çox əv vəl-
lə rə, in sa nın hə lə on la rı əh li ləş-
dir mə di yi dövr lə rə qa yıt maq la 
izah et mək müm kün dür. Qə ri bə-
dir ki, alim lər, mə sə lən, at lar dan 
fərq li ola raq, it lə rin əmə lə gəl mə-
si ni də qiq li yiy lə iz lə yə bil mir lər.

Bə zi lə ri he sab edir ki, it lər ca-
na var la çaq qa lın cüt ləş mə sin dən 
ya ra nıb. Di gər lə ri isə bu fi  kir də-
dir ki, it lə rin bə zi lə ri ca na var dan, 
bə zi lə ri çaq qal dan, bə zi lə ri ko-
yot lar dan, bə zi lə ri isə tül kü dən 
tö rə yib. Ən ağ la ba tan nə zə riy yə 
isə bu nu de yir ki, itin də, ca na-
va rın da ey ni qə dim əc da dı olub. 
Çox vaxt bir çox hey van lar bi zim 
gün lər də fay da sız sa yı lan, am ma 
bir za man lar çox zə ru ri ol muş 
vər diş lə ri qo ru yub sax la yır lar.

Bu vər diş lər, ya xud baş qa söz lə 
de sək, ins tinkt lər yüz min il lər dən 
son ra be lə öl mür. Odur ki, it lə rin 
vəh şi hey van lar dan tö rə di yi ni nə-
zə rə al saq, on la rın bə zi vər diş lə ri-
ni izah et mək müm kün lə şir. 

İt bu gün də eh ti yat ola raq sü-
mük bas dı rır, çün ki onun vəh şi 
əc dad la rı nı in san lar yem lə tə-
min et mir di. Bu na gö rə də eh-
ti yat üçün sü mük bas dı rır dı lar. 

Bun dan baş qa it yat maq üçün 
öz oxu ət ra fın da üç də fə hər lə-
nir. Yə qin onun cən gəl lik lər də 
ya şa yan əc da dı yar paq lar, ot lar 
ara sın da ye ri ni bu cür ra hat la-
yır mış. İt lə rin hür mə si isə, yə qin 
ki, on la rın bir za man lar ca na var-
lar ki mi sü rü şək lin də ya şa ma sı-
nın gös tə ri ci si dir.

İt lər rəng lə ri se çə 
bilir mi?

Ailə də it hə mi şə ha mı nın 
se vim li si, gəz mək də də, ev də 
də məm nu niy yət lə ya nı nız da 
olan sa diq dost dur və bu na 
gö rə də onun dün ya nı siz dən 
ta mam fərq li gör dü yü nü an la-
maq çə tin dir. Am ma bi lin ki, 
it lər rəng se çə bil mir. On la ra  
rəng seç mə yi öy rət mək üçün 
çox lu təc rü bə lər apa rı lıb. Bu 
təc rü bə lər də adə tən yem dən 
is ti fa də olu nur du. Müəy yən 
rəng, ye mək vax tı nın çat dı ğı na 
işa rə idi. La kin it lər bu rəng lə-
ri bir də fə də ol sun fərq lən di rə 
bil mə di lər. Əş ya la rı fərq lən-
di rər kən isə it lər öz lə ri nin əla 
iy bil mə qa bi liy yət lə ri nə əsas-
la nır lar.

Bəs pi şik lər ne cə, gö rə sən, on-
lar rəng ta nı yır mı? Bu nu ay dın-
laş dır maq üçün on lar la da xey li 
təc rü bə lər apa rı lıb və bəl li olub 
ki, on lar da it lər ki mi rəng lə ri se-
çə bil mir. Pi şik hər şe yi boz rən-
gin müx tə lif ça lar la rın da gö rür. 
Yax şı, bəs Yer üzün də rəng lə ri 
fərq lən di rə bi lən hey van var mı? 
Təc rü bə lər gös tə rir ki, in san dan 
baş qa rəng lə ri se çə bi lən ye ga nə 
məx luq mey mun dur. Əs lin də, 
hey van la rın rəng sa rı dan “kor-
lu ğu” tam izah olu nan dır.

Vəh şi hey van la rın ço xu ax şam-
lar və ge cə lər, bü tün rəng lər bo-
za rıb so lan da ov edir. Üs tə lik, bir 
çox hey van la rın də ri lə ri də yek-
nə səq rəng lər də olur. Ona gö rə 
də rəng lə ri seç mək hey van lar 
üçün hə ya ti əhə miy yət kəsb edən 
mə sə lə de yil. Çün ki on la rın ək sə-
riy yə ti qa lan duy ğu üzv lə ri ni o 
qə dər in ki şaf et di rib ki, öz dün-
ya la rın da ra hat do la na bi lir lər.

İti nə də li edə bi lər?
Ha mı bi lir ki, it in sa nın ən yax şı 

dos tu dur. La kin bə zən ən meh ri-
ban it be lə elə bir məx lu qa çev ri-
lər ki, onun bir cə də fə diş lə mə si 
öl dü rü cü olar! Bu, itin xa siy yə ti-
nin də yiş mə sin dən baş ver mir. Bu 
ona gö rə olur ki, hey van dəh şət li 

xəs tə li yə yo lu xur.

Bu xəs tə li yin adı qu duz luq-
dur. O, or qa nizm üçün hə ya-
ti əhə miy yət kəsb edən baş və 
onur ğa bey ni ni sı ra dan çı xa rır.

Xəs tə li yin tö rə di ci si vi rus dur 
– adi mik ros kop da be lə gö rün-
mə yə cək də rə cə də xır da bir or-
qa nizm. Adə tən, qu duz luq xəs-
tə li yin dən da nı şar kən it lər ya da 
dü şür, çün ki in san lar bu xəs tə li-
yə, əsa sən on lar dan yo lu xur. Qu-
duz lu ğa ca na var, tül kü, skuns, 
inək, pi şik, hətt  a ya ra sa da da xil 
ol maq la, bü tün is ti qan lı hey van-
lar tu tu la bi lər. Am ma yu xa rı da 
ad la rı nı çək di yi miz hey van la rın 
ək sə riy yə ti bu xəs tə li yi in sa na 
çox na dir hal lar da ke çi rir lər.

Sa hi bi bir müd dət iti nin qu duz-
lu ğa yo lux ma sın dan bi xə bər qa la 
bi lər, çün ki xəs tə lik adə tən, 4-6 
həf tə dən son ra özü nü gös tə rir. 
Onun ilk əla mət lə ri itin çox sa kit 
ol ma sı, iş ta ha sı nı itir mə si və qız-
dır ma sı nın art ma sı dır. Son ra it 
hə yə can lan ma ğa baş la yır, onun 
ağ zı nın su yu axır, hey van mı rıl-
da yır, hü rür və ki mi sə diş lə mə yə 
ça lı şır. Bu əla mət lə rin gö rün mə-
sin dən üç-beş gün son ra hey van 
ölür. Hə min vi rus hey va nın ağız 
su yun da ol du ğu üçün xəs tə lik 
diş lə mə za ma nı ötü rü lür. 

Ən dəh şət li si bu dur ki, in san, 
ya xud hey van qu duz luq tu tan da 
ölüm, de mək olar, la büd dür. Ona 
gö rə də xəs tə li yin qar şı sı nı al maq 
çox va cib dir. Əgər si zi it diş lə sə, o 
də qi qə hə ki mə mü ra ciət et mə li si-
niz. Hə min vi ru sun ya yıl ma sı nın 
qar şı sı nı alan xü su si zər dab da 
var, am ma o, üç gün dən gec ol-
ma maq şər tiy lə or qa niz mə da xil 
edil mə li dir ki, kö mə yi ol sun.

Bü tün pi şik lər 
mırılda yır mı?

Pi şik öz ra zı lı ğı nı nü ma yiş et-
di rən də xə fi f cə mı rıl da nır. Bu 
mı rıl tı səs tel lə ri nin vib ra si ya sı 
nə ti cə sin də ya ra nır. Pi şik ha va-

nı ci yər lə ri nə yı ğır, am ma bu 
ha va yo lüs tü səs tel lə rin dən 
ke çib on la rı eh ti za za gə ti rir, 
yə ni tit rə dir.

Be lə lik lə, pi şik özü is tə-
yən də səs tel lə ri nin ha va nın 
təz yi qi al tın da vib ra si ya et-
mə si nə im kan ya ra dır. Əgər 
pi şik mı rıl da maq is tə mir sə, 
səs tel lə rin dən is ti fa də et-
mir və biz mı rıl tı eşit mi rik. 
Biz pi şik de yən də, tə bii ki, 
ev pi şik lə ri ni nə zər də tu-
tu ruq. Am ma pi şik ki mi lər 
fə si lə sin də üzv çox dur. 
Bəs siz bi lir si niz ki, pə-
ləng, şir, bə bir, ya quar, 
ko quar, ose lo ta, ba şaq 
da pi şik ki mi lə rə aid-
dir? Çı xar dı ğı səs lə rə 

gə lin cə, ev pi şi yi mı-
rıl da maq la ya na şı, 

mi yol da ya, ula-
ya, çı ğı ra bi lir.

Pi şik ki mi-
lə rin baş qa 
növ lə ri də 
müx tə lif səs-

lər çı xa rır. Şir lə 
pə ləng nə ril də yir. Ya quar la 
bə bir bərk ös kü rə yə bən zə yən səs 
çı xa rır. Ən ma raq lı sı bu dur ki, bo-
ğa zın da kı bə zi sü mük lə ri nin qu-
ru lu şu na gö rə nə şir, nə pə ləng, nə 
ya quar, nə bə bir mi yol da ya bi lir! 
Əvə zin də öl çü lə rin dən ası lı ol ma-
ya raq, bü tün pi şik lə rin bə dən nis-
bə ti ey ni dir. Əgər siz pi şi yin şək-
li ni bö yüt sə niz, onun pə lən gə çox 
ox şa dı ğı nın şa hi di ola caq sı nız.

vər diş lə ri qo ru yub sax la yır lar.vər diş lə ri qo ru yub sax la yır lar.

Hər suala    bir ca vab
İq lim fər qi, mə sə lən, Mek si ka-
da qı sa tük lü, Uzaq Şi mal da isə 
uzun tük lü it lə rin ya yıl ma sı na 
sə bəb olan amil lər dən bi ri dir. 
İt lə rin cins lə ri ni müəy yən ləş dir-
mək elə on la rın ne cə ya ran dı ğı nı 
iz lə mək qə dər çə tin bir iş dir.

Ha va da kı qo xu la ra kök lə nən 
ov it lə ri; iz lər dən iy alıb ov edən 
tu la lar; ov za ma nı yu va la rı eşən 
ter yer lər; xid mət it lə ri; 
oyun caq-it lər və on la rın 
cür bə cür mə ləz lə ri var. Bə-
zi it cins lə ri nin ya ran ma sı 
haq da müx tə lif nə zə riy yə lər 
möv cud dur. Poyn ter lər çox 
gü man ki, foks haund la rın tö-
rə mə si dir. On lar ov qu şu gö rər-
kən bəl li bir du ruş alır lar (in gi lis 
di lin də “to point”). Tu la la rın ək-
sə riy yə ti, yə qin ki, Fran sa da sent-
yu ber adı ilə ta nı nan it lə rin nəs-
lin dən dir. Tu la la rın ən sü rət li lə ri 
– foks haund lar bö yük eh ti mal la 
yax şı iy bi lən tu la lar la sü rət li qa-
çan tu la la rın qa rı şı ğı dır. Qey ri-
adi cins sa yı lan kun haund isə 
Ame ri ka nı fəth edən lər tə rə-

Nyu faund lend lər in gi-
lis ax ta rış it lə riy lə eti bar lı 
ço ban it lə ri nin ca la ğın dan 
əmə lə gə lib. Se ber nar la rın 
əc da dı isə ey ni za man-
da üç it olub. Da ni mar ka 
do qu, gö rü nür ki, mas tif-
lə ta zı nın cüt ləş mə sin dən 
əmə lə gə lib. Şpits, çau-çau-
nun qo hu mu dur və Al ma-
ni ya da ya ra dı lıb. Bul doq lar isə 
hə lə or ta əsr lər də əmə lə gə lib və 
mas tifl  ər lə qo hum dur.

Bu vər diş lər, ya xud baş qa söz lə 
de sək, ins tinkt lər yüz min il lər dən 
son ra be lə öl mür. Odur ki, it lə rin 
vəh şi hey van lar dan tö rə di yi ni nə-
zə rə al saq, on la rın bə zi vər diş lə ri-
ni izah et mək müm kün lə şir. 
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ox şa dı ğı nın şa hi di ola caq sı nız.

bir ca vabbir ca vab



Ya po ni ya da Xo si Sin yi ti adı na 
ədə bi mü sa bi qə də ro bo tun 
“yaz dı ğı” po vest fi  nal mər-
hə lə si nə ad la yıb. Bu ba rə də 

“Ja pan News” agent li yi xə bər ve rib.
Mü sa bi qə yə təq dim edi lən 500 min əsər-

dən cə mi 10-u fi  nal mər hə lə si nə ke çə bi lib. Ro bo tun 
yaz dı ğı “əsər” be lə ad la nır: “Kom pü te rin ro man yaz-

dı ğı gün”. Ro man Xa ko da te Uni ver si te tin də, pro fes sor 
Xi to şi Mat su ba ra nın rəh bər lik et di yi təd qi qat qru pu 

tə rə fi n dən ya ra dı lıb. İn san lar kom pü ter dən alın-
mış pa ra metr lər – sü jet, qəh rə ma nın cin si və sair 
mə lu mat lar əsa sın da mətn ya ra dıb lar.  

“Mən bi lən də ki, po ves ti ro bot ya zıb, çox təəc-
cüb lən dim. Bu, çox yax şı qu rul muş sü jet xətt  i 

olan bir əsər dir. Əl bətt  ə, bə zi şey lər var ki, on la-
rın üzə rin də iş lə mək la zım dır, mə sə lən, per so-
naj la rın təs vi ri. Əgər bu ça tış maz lıq lar ara dan 
qal dı rıl sa, po vest mü ka fa ta la yiq gö rü lə bi lər,” 
- de yə fan tast-ya zı çı Sa to şi Xa se bil di rib.   

Xə bə ri ya yan “Ja pan News” agent li yi po-
ves tin fi  nal səh nə sin dən bə zi si tat lar gə-
ti rib: “Mə nim se vin ci min həd di-hü du du 
yox dur və hə vəs lə yaz ma ğa da vam edi-

rəm. Bu, kom pü te rin ilk də fə ro man yaz-
dı ğı gün idi”.

 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tabevim.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Bö yük Bri ta ni ya ki tab xa na sı nın əmək daş la rı Şeks pi rin yu-
bi le yi ni çox ori ji nal şə kil də ke çir mə yi plan laş dı rır lar.  Te-
ma tik sər gi bö yük dra ma tur qun 400 il li yi nə həsr edi lib. 
Sər gi nin özəl li yi on da dır ki, ki tab xa na da dra ma tur qun  

“Kral Lir”, “Ro meo və Cül yett  a” və baş qa öl məz əsər lə ri nin sax ta 
nüs xə lə ri sər gi lə nə cək. 

Ədə biy yat ta rix çi lə ri nə Şeks pi rin əsər lə ri nin sax ta va rian tı nın ilk də fə 
1796-cı il də üzə çıx dı ğı çox dan mə lum dur. Bun dan baş qa, dra ma tur qun 
şəx si mək tub la rı nın da sax ta va riant la rı var.

Şeks pi rin şe devr lə ri nin sax ta ver si ya sı nı ha zır la ma ğa onun ölü mün-
dən son ra eh ti yac ya ra nıb. Be lə ki, ədi bin ölü mün dən son ra in san lar 
onun şəx si hə ya tı və ya ra dı cı lı ğı ilə da ha fə al ma raq lan ma ğa baş la yıb lar. 
Be lə lik lə, əsər lə rin sax ta va riant la rı mey da na gə lib. Onu da qeyd edək 
ki, XVIII əs rin son la rın da İn gil tə rə də, elə cə də bü tün Av ro pa da əha li nin 
in tel lek tual sə viy yə si çox yük sək idi.
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Şekspirin “saxta əsərləri”nin 
sərgisi keçiriləcək

Bu il Kann fes ti va lı ma yın 11-də Vu di Al le nin “Café 
So ciety” ad lı ye ni fi l mi ilə açı la caq. Bu ba rə də fes-
ti va lın təş ki lat çı la rı mət buata açıq la ma ve rib lər. Bu, 
Vu di Al le nin Kann fes ti va lı na çı xa rı lan üçün cü fi l-

mi dir. 2002-ci il də onun “Hol li vud fi  na lı”, 2011-ci il də isə “Pa ris də ge-
cə ya rı sı” ad lı fi lm lə ri nin fes ti val da təq di ma tı ol muş du.

69-cu Kann ki no fes ti va lı bu il ma yın 11-də Fes ti val sa ra yın da təş kil 
edi lə cək. Vu di Al le nin “Café So ciety” fi l mi mü sa bi qə dən kə nar proq-
ram da təq dim edi lə cək. Film də baş rol la rı Ces si Ay zen berq və Kris tin 
Stüart oy na yıb. Film  Hol li vud ki no sə na ye sin də iş tap maq, kar ye ra qur-
maq ümi diy lə ya şa yan gənc dən bəhs edir. 

Film də, həm çi nin Bleyk Layv li, Par ker Pouzi və Stiv Kar rel rol alıb. 
Ümu mi lik də bu, Vu di Al le ninn Kann fes ti va lı nın mü sa bi qə dən kə nar 
proq ra mın da gös tə ri lən 14-cü fi l mi dir. 1979-cu il də “Man hett  en” fi l mi 
ilə ilk də fə Kann fes ti va lı na qa tı lan re jis so run hə min fes ti val da so nun cu 
də fə 2015-ci il də  “İr ra sional adam” fi l mi nü ma yiş et di ri lib.  

Qeyd edək ki, buil ki 
Kann ki no fes ti va lı-
nın mün sifl  ər he yə-
ti nə “Sər səm Maks” 
fi l mi nin re jis so ru 
Corc Mil ler baş çı lıq 

edə cək.

də fə 2015-ci il də  “İr ra sional adam” fi l mi nü ma yiş et di ri lib.  
Qeyd edək ki, buil ki 

Kann ki no fes ti va lı-
nın mün sifl  ər he yə-
ti nə “Sər səm Maks” 
fi l mi nin re jis so ru 
Corc Mil ler baş çı lıq 

edə cək.

Kann kinofestivalı Vudi Allenin 
yeni filmi ilə açılacaq

Şekspirin “saxta əsərləri”nin Şekspirin “saxta əsərləri”nin 

SSRİ-də 
ilk qorxu 

fi lmini çəkən 
rejissor 

vəfat etdi
  SS Rİ-də ilk tril le ri – “Viy” 
fi l mi ni çək miş re jis sor 
Geor gi Kro pa çev mar tın 
29-da 86 ya şın da  dün ya sı-
nı də yi şib.Qeyd edək ki, 
“Viy” fi l mi Kro pa çe vin ki-
no re jis sor ki mi ilk işi olub. 
O, bu na qə dər bir ne çə fi lm-
də qu ru luş çu-rəs sam ki mi 
ça lı şıb.

“Viy” fi l mi ni Kro pa çev 1967-
ci il də, o za man lar gənc re jis sor 
Kons tan tin Yer şov la bir lik də çə-
kib. Hər çənd, ki no mü tə xəs sis-
lə ri id dia edir lər ki, fi lm də bu iki 
re jis sor dan baş qa ciz gi fi lm lə ri 
re jis so ru Alek sandr Rounun da 
əmə yi olub. Bu na bax ma ya raq, 
“Viy” fi l mi məhz Geor gi Kro pa-
çe vin işi sa yı lır. Bu fi lm Kro pa-

çe və dün ya şöh rə ti 
gə ti rib.

Hazırladı: 
NARINGÜL
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Xi to şi Mat su ba ra nın rəh bər lik et di yi təd qi qat qru pu 

tə rə fi n dən ya ra dı lıb. İn san lar kom pü ter dən alın-
mış pa ra metr lər – sü jet, qəh rə ma nın cin si və sair 
mə lu mat lar əsa sın da mətn ya ra dıb lar.  

“Mən bi lən də ki, po ves ti ro bot ya zıb, çox təəc-
cüb lən dim. Bu, çox yax şı qu rul muş sü jet xətt  i 

olan bir əsər dir. Əl bətt  ə, bə zi şey lər var ki, on la-
rın üzə rin də iş lə mək la zım dır, mə sə lən, per so-
naj la rın təs vi ri. Əgər bu ça tış maz lıq lar ara dan 
qal dı rıl sa, po vest mü ka fa ta la yiq gö rü lə bi lər,” 
- de yə fan tast-ya zı çı Sa to şi Xa se bil di rib.   

Xə bə ri ya yan “Ja pan News” agent li yi po-
ves tin fi  nal səh nə sin dən bə zi si tat lar gə-
ti rib: “Mə nim se vin ci min həd di-hü du du 
yox dur və hə vəs lə yaz ma ğa da vam edi-

rəm. Bu, kom pü te rin ilk də fə ro man yaz-
dı ğı gün idi”.

Robot, ədəbiyyat 
müsabiqəsinin

finalında

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo – “Pedro 
Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo Nerudayla yaşanan 

ömür”, “Latın Amerikası romanı”, “Xilas yolunun 
yolçuları”, “Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 

“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 
istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 

ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, 
“Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, 

“Bizim həyatımız - bir şeh damlası”) kitabları
şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

əldə edə bilərsiniz.  
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