
1 oktyabr 2016-cı il № 34 (93)  *  Həftəlik ədəbi-ictimai qəzet  *  Qiyməti 30 qəpik

“Bataqlıq” və 
“Hörümçək 
toru”

ANONS
Xalq şairi Qabilin
90 illiyinə həsr olunmuş 
xatirə gecəsi keçirilib

Yunus Əmrə İnstitutu
esse müsabiqəsi elan edib

Orfoqrafi ya lüğətindən 
çıxarılan sözlərin 
təsnifatının davamı

Xeyransa nənənin ətəyi

Məşhur müəllifl ərin
məşhur olmayan əsərləri

Haramı düzündən başlanan 
dostluq yolu

Şumerlər – ilk 
sivilizasiyanın müəllifl əri

Təqvim – zamanı
necə hesablayırdılar?

Bulqakovun məktubu..., 
Axmatovanın
tərcümə dəftəri

Məşhur yazıçının külü
45 min dollara satıldı

Yazıçı-kəşfi yyatçıdan 
Rusiya barədə
bədbin proqnoz

Bu il Nobeli hansı yazıçı alacaq?

Taleyi 
göylərdə 
yazılan
aktyor

www.aydinyol.az

Akutaqava 
Rünoske

“Qarı
dağı”

Mustafa 
Mərdanov

İlyas 
Əfəndiyev

Dərbəndin keçmişi və bu günü

Azərbaycanın unudulmuş musiqi alətləri

Səsin əbədi sükutu



2 N 34(93) 01.10.2016

Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında 
Tərcümə Mərkəzi
Baş redaktor: Yaşar Əliyev
İcraçı direktor: Bəhlul Seyfəddinoğlu
Redaksiya heyəti: Nəriman Əbdül rəh manlı, Elmin Nuri, 
Narıngül Əliyeva
Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından çıxır.
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
Tiraj: 1250. Sifariş: 2738
Ünvan: Bakı, Topçubaşov küçəsi 74.
Telefon: 595 16 05.
E-mail: aydinyol.az@gmail.com
Qəzet Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib.
Şəhadətnamə nömrəsi: 3899

Sent yab rın 29-da Hey-
dər Əli yev Mər kə zin-
də V Ba kı Bey nəl xalq 
Hu ma ni tar Fo ru mu 

işə baş la yıb. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev və xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va Fo ru mun 
rəs mi açı lış mə ra si min də iş ti-
rak edib lər.

Ba kı be şin ci də fə Bey nəl xalq 
Hu ma ni tar Fo ru ma ev sa hib li-
yi edir. Bu Fo rum bə şə riy yət-
də ma raq do ğu ran qlo bal xa-
rak ter li mə sə lə lə rə dair ge niş 
spektr li dialoq lar, fi  kir mü ba-
di lə lə ri və mü za ki rə lər apar-
maq məq sə di lə hər il ta nın-
mış döv lət xa dim lə ri ni, el min 
müx tə lif sa hə lə ri üz rə No bel 
mü ka fa tı laureat la rı nı və nü-
fuz lu bey nəl xalq təş ki lat la rın 
rəh bər lə ri ni, o cüm lə dən dün-
ya nın si ya si, el mi və mə də ni 
eli ta sı nın gör kəm li nü ma yən-
də lə ri ni bir ara ya top la yan 
mö tə bər təd bir dir. Hu ma ni tar 
Fo ru mun gün də li yi bu də fə də 
ak tual mə sə lə lər dən iba rət dir. 
Bu də fə ki Fo ru mun möv zu la-
rı da son də rə cə ma raq lı dır. 
“Mul ti kul tu ra liz min müx tə-
lif mo del lə ri: nə zə riy yə dən 
hu ma nist təc rü bə yə doğ ru”, 

“İn san la rın küt lə vi yer də yiş-
mə si şə raitin də in san ka pi-
ta lı nın qo run ma sı nın önə mi 
da vam lı in ki şa fın əsa sı ki mi”, 
“Jur na lis ti ka nın in for ma si ya 
döv rü nə trans for ma si ya sı və 
onun si vi li za si ya la ra ra sı dialo-
qun tə min edil mə sin də ro lu”, 
“Da vam lı in ki şaf və eko lo-
ji si vi li za si ya”, “Mo le kul yar 
biolo gi ya, biofi  zi ka, biotex no-
lo gi ya və müasir tibb sa hə sin-
də kadr ha zır lı ğı mə sə lə lə ri: 
in no va tiv və etik prob lem lər” 
Fo ru mun mü za ki rə möv zu la rı 
ola caq. Bun dan əla və, “Tex no-
lo gi ya la rın kon ver gen si ya sı və 
gə lə cə yə dair proq noz lar: XXI 
əs rin əsas ça ğı rış la rı” möv-
zu su da eks pert lər tə rə fi n dən 
mü za ki rə yə cəlb edi lə cək.

***
V Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni-

tar Fo ru mu açı lış mə ra si min-
dən son ra işi ni ple nar ic las la 
da vam et di rib.

Ple nar ic la sın bi rin ci his sə-
sin də si ya si və di ni li der lər çı-
xış edib lər. İkin ci his sə də isə 
No bel mü ka fa tı laureat la rı nın 
çı xış la rı olub.

İc la sın bi rin ci his sə si nə Azər-
bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri El mar 
Məm məd ya rov sədr lik edib.

Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va 
ple nar ic la sın ikin ci his sə sin də 
iş ti rak edib.

İc la sın ikin ci his sə si nə Azər-
bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın pre zi den ti, aka de mik 
Akif Əli za də sədr lik edib.

“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin portalıdır!

ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin “Açıq ki tab” on-
lay n ki tab xa na sı Azər bay can, rus və di gər xa ri ci dil-
lər də yüz lər lə klas sik, müasir bə dii ədə biy yat nü mu-
nə lə ri nin, mətn və ma te rial la rın, lü ğət lə rin, müx tə lif 
sa hə lə rə dair el mi, pub li sis tik ədə biy yat la rın, dün ya 
dil lə ri nə tər cü mə edil miş Azər bay can ədə biy ya tı nın, 
həm çi nin Azər bay can di li nə tər cü mə edil miş dün ya 
ədə biy yat la rı nın elekt ron ver si ya sı nı mü tə ma di ola-
raq, pul suz ya yım la yır. 

Ki tab xa na va si tə si ilə Tər cü mə Mər kə zi nin “Xə zər” 
dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın və “Ay dın yol” qə ze ti nin döv-
ri say la rı nı da pul suz əl də edə bi lər si niz. Bun un üçün 
www.achiqki tab.az ün van lı ki tab xa na ya da xil ol maq la 
yüz lər lə nəş ri ödə niş siz əl də et mək olar!

Onu da qeyd e dək ki, ar tıq on layn ki tab xa na mı zın 
rusdil li ver si ya sı da fəaliy yət gös tə rir.

 Pre zi dent İl ham Əli yev 
Fran sa Mil li As samb le ya-
sı nın de pu ta tı, Fran sa da 
Azər bay ca nın Dost la rı As-
so siasi ya sı nın pre zi den ti 
Jan Fran sua Man se lin baş-
çı lıq et di yi nü ma yən də he-
yə ti ni qə bul edib.

Fran sa Mil li As samb le ya sı-
nın de pu ta tı, Fran sa da Azər-
bay ca nın Dost la rı As so siasi-
ya sı nın pre zi den ti Jan Fran sua 
Man sel son dövr Fran sa ilə 
Azər bay can ara sın da əla qə-
lə rin çox yax şı sə viy yə də ol-
du ğu nu vur ğu la dı. O, bu ya-
xın lar da Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın 
iş ti ra kı ilə Pa ris də təş kil olu nan 

“Azər bay can şə hər ci yi”nin 
təq di ma tı nın bü tün iş ti rak çı-
lar da çox bö yük təəs sü rat ya-
rat dı ğı nı, öl kə mi zə olan ma ra-
ğın da ha da art dı ğı nı bil dir di. 
Təm sil et di yi qu ru mun 25 üz-
vü ilə bə ra bər öl kə mi zə sə fər 
et di yi ni de yən fran sa lı qo naq 
nü ma yən də lə rin ha zır da Şə ki 
şə hə rin də ol duq la rı nı, son ra 
isə Gən cə yə ge də cək lə ri ni vur-
ğu la dı.

Fran sa Mil li As samb le ya sı-
nın de pu ta tı, Fran sa da Azər-
bay ca nın Dost la rı As so siasi-
ya sı nın pre zi den ti Jan Fran sua 
Man se lin bö yük nü ma yən də 
he yə ti ilə Azər bay ca na sə fə rin-
dən məm nun lu ğu nu bil di rən 

Pre zi dent İl ham Əli yev sə fə rin 
öl kə miz lə ya xın dan ta nış ol-
maq üçün yax şı im kan ya ra da-
ca ğı nı de di. Pa ri sin mər kə zin-
də “Azər bay can şə hər ci yi”nin 
açı lı şı nın və fəaliy yə ti nin 
önə mi ni vur ğu la yan döv lə-
ti mi zin baş çı sı ar tıq bir ne çə 
də fə dir ki, bu cür təq di mat-
la rın ke çi ril di yi ni, Fran sa və 
Pa ris sa kin lə rin də məm nun-
luq do ğur du ğu nu qeyd et di. 
Pre zi dent İl ham Əli yev Azər-
bay ca nın ge niş təq di mat təd-
bir lə rin də fəal iş ti ra kı na gö rə 
Jan Fran sua Man se lə tə şək kü-
rü nü bil dir di. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı bu cür təd bir lə rin və 
elə cə də Fran sa nın ta nın mış 
xa dim lə ri nin Azər bay ca na sə-
fər lə ri nin öl kə mi zin Fran sa da 
da ha ge niş şə kil də ta nın ma sı 
və iki tə rəfl  i əla qə lə ri mi zin ge-
niş lən di ril mə si işi nə mü hüm 
töh fə ve rə cə yi ni vur ğu la dı.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva İtaliya Senatında Azərbaycan-İtaliya 
dostluq qrupunun sədri Mauro Mariya Marinonun 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Sentyabrın 29-da Azərbaycanın birinci xanımı, Hey-
dər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva V 
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda iştirak etmək 
üçün ölkəmizdə səfərdə olan İtaliya Senatında Azər-

baycan-İtaliya dostluq qrupunun sədri Mauro Mariya Mari-
nonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

 Görüşdə ölkəmizdə hökm sürən tolerantlıq mühitindən 
danışılıb, bir neçə gündən sonra Roma Papası Fransiskin 
Azərbaycana səfər edəcəyi bildirilib. Ölkəmizdə qeyd edilən 
bayramlarda bütün dinlərin nümayəndələrinin birgə iştirak et-
dikləri və bunun dünyadakı bəzi stereotiplərin qarşısını almaq 
üçün cəmiyyətə bir mesaj olduğu vurğulanıb. Mehriban Əliye-
va Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin nümunəvi xarakter aldığını, 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun İtaliyada mədəni 
abidələrin qorunması və bərpasında yaxından iştirak etdiyini 
diqqətə çatdırıb.

Qonaqlar bu dəstəyə görə təşəkkürlərini bildirərək, belə lay-
ihələrin ikitərəfl i əlaqələrin güclənməsinə xidmət etdiyini bildi-
riblər. Onlar 2019-cu ildə Avropanın mədəniyyət paytaxtı elan 
olunan qədim Matt era şəhərinin İçərişəhərlə qardaşlaşması tək-
lifi ni irəli sürüblər.

Mehriban Əliyeva bunu gözəl təşəbbüs kimi dəyərləndirərək 
bu cür addımların regionlar arasında əlaqələrin qurulmasına 
yaxşı imkan yaratdığını vurğulayıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can şə hər ci yi”nin 

Pre zi dent İl ham Əli yev sə fə rin 
öl kə miz lə ya xın dan ta nış ol-
maq üçün yax şı im kan ya ra da-
ca ğı nı de di. Pa ri sin mər kə zin-
də “Azər bay can şə hər ci yi”nin 
açı lı şı nın və fəaliy yə ti nin 

İlham Əliyev Fransada Azərbaycanın 
Dostları Assosiasiyasının 
prezidentini qəbul edib

Sent yab rın 29-da Hey-

Bakıda V Beynəlxalq Humanitar Forum işə başlayıb
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Sent yab rın 29-da M.Ma-
qo ma yev adı na Azər-
bay can Döv lət Fi lar mo-
ni ya sın da poezi ya mı zın 

gör kəm li nü ma yən də si, Xalq 
şairi Qa bil İmam ver di ye vin 
(Qa bil) ana dan ol ma sı nın 90 
il li yi nə həsr olun muş yu bi ley 
təd bi ri ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, res-
pub li ka nın ta nın mış elm, 
mə də niy yət və in cə sə nət xa-
dim lə ri nin iş ti rak et di yi ge cə, 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə real la şıb.

Əv vəl cə təd bir iş ti rak çı la rı 
unu dul maz şairin şeir ki tab la rı-
nın nü ma yiş olun du ğu sər gi ilə 
ta nış olub lar. Da ha son ra şairin 
keç di yi ömür yo lu nu əks et di-
rən fo tos layd təq dim edi lib.

Təd bir də mə də niy yət və tu-
rizm na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
Va qif Əli yev çı xış edə rək, Qa-
bi lin hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan 
söz açıb.

Qeyd olu nub ki, Qa bi lin li-
rik, epik şeir lə ri və poema la rı 
ge niş oxu cu ma ra ğı na sə bəb 
olub. Şairin şeir lə ri hə mi şə ak-
tual dır, bu sə bəb dən də oxu-
nur, əz bər lə nir, ən mö tə bər 
təd bir lər də qi raət us ta la rı tə rə-
fi n dən şövq lə səs lən di ri lir.

Na zir müavi ni vur ğu la yıb ki, 
Qa bi lin ya ra dı cı lıq yo lu hə mi şə 
şəx siy yə ti ilə hə ma həng olub. 

Hə yat da meh ri ban, sə mi mi 
və duz lu za ra fat la rı ilə ya na şı, 
onun haq qın da ya ra dı lan ma-
raq lı lə ti fə lər də xal qa çox dan 
bəl li dir. Bu, əl bətt  ə, şair üçün 
ən bö yük səadət dir. Bil di ri lib 
ki, daim poetik duy ğu lar la qəl-
bin də Və tə ni nə, mil lə ti nə tü kən-
məz mə həb bə ti olan Qa bil bö-
yük ic ti mai hiss lər, duy ğu lar la, 
gər gin zəh mə ti və ya ra dı cı lıq 

ax ta rış la rı, can lı hə yat mü şa hi-
də lə ri ilə vic dan la xal qı na xid-
mət edib.

Na zir müavi ni onu da bil-
di rib ki, Xalq şairi nin 90 il li yi 
mü na si bə ti lə onun bü tün ədə-
bi ir si nin yer al dı ğı ki tab nəş-
rə ha zır la nır. Bu is ti qa mət də 
bü tün iş lər Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi tə rə fi n dən hə ya-
ta ke çi ri lə cək.

Qeyd edi lib ki, Ba kı da ana-
dan olan şair müx tə lif vaxt lar da 
“Azər bay can” jur na lı re dak si-
ya sın da şeir üz rə ədə bi iş çi, baş 
re dak to run müavi ni və zi fə lə-
rin də ça lı şıb. Şair yaz dı ğı “Səhv 
dü şən də ye ri miz”, “Ba kı lı”, “Çö-
rək”, “Tə miz lik”, “Gül lə ba ran 
ey lə di lər”, “Nə si mi ba za rın da”, 
“Dağ lar”, “Azər bay can tor pa ğı”, 
“Göy göl”, “Mü ba rək dir Qız qa-
la sı”, “Mə həb bət de yil”, “Kü lək li 
ha va lar da”, “Ya ğış lı ha va lar da”, 
“Tür kün qəb ri”, “Ümid sə nə dir 
an caq”, “Ge dən ye rim olay dı”, 
“Əs lin də”, “Sə nə qur ban” ki mi 
qey ri-adi şeir lə ri və “Nə si mi” 
ki mi fəl sə fi -psi xo lo ji, epik-dra-
ma tik, fun da men tal poema sı ilə 
əbə diy yət qa za nıb. O, 2007-ci il 
ap re lin 4-də və fat edib və Fəx ri 
Xi ya ban da dəfn olu nub.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar, 
Qa bi lin Azər bay can poezi ya 
ta ri xin də ki xid mət lə rin dən 
da nı şıb. De yib ki, o, azad söz 
sa hi bi ol maq la ya na şı, hər za-
man xal qı nı, mil lə ti ni se vib və 

dər di nə şə rik çı xıb. Şairin hə qi-
qə tə, düz gün lü yə, ob yek tiv li yə 
üs tün lük ver di yi ni de yən na tiq 
onun əsl və tən daş möv qe li in-
san ol maq la ya na şı, təəs süb keş 
ol du ğu nu da qeyd edib.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, uzun il lər 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yin-
də Ağ saq qal lar Şu ra sı nın səd ri 
ki mi fəaliy yət gös tə rən Qa bi lin 
ədə bi və ic ti mai fəaliy yə ti döv-
lət tə rə fi n dən hər za man yük sək 
qiy mət lən di ri lib. Gör kəm li şair 
bir sı ra or den və me dal la ra, o 
cüm lə dən Azər bay can Res pub-
li ka sı nın ali döv lət təl tifl  ə ri nə 
- “Şöh rət” və “İs tiq lal” or den lə-
ri nə la yiq gö rü lüb.

Ge cə də çı xış edən şairin qə-
ləm dost la rı onun hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan, Azər bay can 
poezi ya sı na bəxş et di yi də yər li 
töh fə lər dən da nı şa raq xa ti rə lə-
ri ni bö lü şüb lər.

Təd bir kon sert proq ra mı 
ilə da vam edib. Kon sert də 
şairin şeir lə ri nə bəs tə lən miş 
mah nı lar ifa olu nub, şeir lə ri 
səs lən di ri lib.

Qeyd edi lib ki, Ba kı da ana- dər di nə şə rik çı xıb. Şairin hə qi-

Xalq şairi Qabilin 90 illiyinə
həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilib

Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
“Eşidilməyən etiraf”

Azər bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin dəs tə yi ilə “Söz” 

ad lı ədə bi la yi hə çər çi və sin də növ-
bə ti təd bir ke çi ri lib.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
təd bir də gənc dra ma turq, sse na rist 

Or xan Mux tar lı nın “Eşi dil mə yən eti raf” ta ma şa sı nü ma yiş et di-
ri lib. Ta ma şa mü ha ri bə möv zu su na həsr olu nub.

La yi hə nin məq sə di Azər bay can ya zı çı və şair lə ri nin öl kə da xi lin də 
və bey nəl xalq ədə bi mü hit də ta nı dıl ma sı, cə miy yət də ədə biy ya ta, 
ədə bi ənə nə lə rə, poezi ya ax şam la rı na ma ra ğın ar tı rıl ma sı, həm çi nin 
ədə bi in ki şa fın sti mul laş dı rıl ma sı dır. La yi hə öl kə mi zin mə də niy yə-
ti nin təb li ği, klas sik və müasir ədə biy ya tın dün ya da ta nı dıl ma sı və 
is te dad lı ya zar la rın aş kar olun ma sı ba xı mın dan əhə miy yət li dir.

“Yuğ” Dövlət Teatrında
“Məhşər günü” nümayiş olunub

Azər bay can Döv lət “Yuğ” 
Teat rı ya zı çı-dra ma-
turq Ge la Dum bad ze nin 
“Məh şər gü nü” əsə ri əsa-

sın da səh nə ləş di ri lən ey niad lı ta ma-
şa nı təq dim edib.

Teatr dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
nü ma yiş olu nan birhis sə li səh nə əsə ri 

teat rın baş re jis so ru Güm rah Ömə rin qu ru lu şun da təq dim olu nub.
Əsas rol la rı Əmək dar ar tist Vi da di Hə sə nov, akt yor lar Amid 

Qa sı mov və Kö nül Cə fər za də ifa edib lər. Əsə ri di li mi zə Nə ri man 
Əli yev tər cü mə edib. Mu si qi tər ti bat çı sı Amid Qa sı mov, qu ru luş-
çu rəs sa mı Umay Hə sə no va, xo reoq ra fı isə Mi ka yıl Mi ka yı lov dur.

Səh nə əsə ri uğur lu kar ye ra qur muş, bu yol da bir sı ra mə nə vi 
də yər lə ri ni itir miş və ölü mə məh kum edil miş, is te dad lı, təc rü-
bə li döv lət mü şa vi rin dən bəhs edir. O, hər şey dən be zir, gə rək-
siz bi ri ol du ğu nu an la yır və özü nü öl dür mək qə ra rı na gə lir. Bir 
söz lə, için də kök sal mış la qeyd li yi, tə kəb bü rü, xud bin li yi təd ri-
cən məhv edib əvə zin də sev gi, sa vab ki mi mə nə vi key fi y yət lə ri 
dir çəlt mə yi ba ca rır. Nə ha yət, an la yır ki, bu mə nə vi key fi y yət lər 
in san hə ya tın da əvə zi ol ma yan də yər lər və hə qi qət lər dir.

Yunus Əmrə 
İnstitutu esse 

müsabiqəsi 
elan edib

Ba  kı  da  kı Yu  nus Əm  rə 
İns  ti  tu  tu “Tan  pı  na  rı 
kəşf edi  rəm” ad  lı es  se 
mü  sa  bi  qə  si elan edib.

İns  ti  tut  dan Azər  TAc-a bil  di -
ri  lib ki, mü  sa  bi  qə Tür  ki  yə  nin 
məş  hur ya  zı  çı  sı Əh  məd Ham -
di Tan  pı  nar ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nı 
Azər  bay  can oxu  cu  su  na da  ha 
ya  xın  dan ta  nıt  maq məq  sə  di 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Mü  sa  bi -
qə  yə Tan  pı  na  rın ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
haq  da es  se  lər qə  bul olu  na  caq. 
Ya  rış  ma  da iş  ti  rak üçün yaş 
məh  du  diy  yə  ti yox  dur.

Mü  sa  bi  qə  yə es  se qə  bu  lu 
no  yab  rın 15-dək da  vam edə -
cək. Təq  dim olu  nan es  se  lər 
Tür  ki  yə və Azər  bay  ca  nın ta -
nın  mış ya  zı  çı  la  rı tə  rə  fi n  dən 
də  yər  lən  di  ri  lə  cək.

Ya  rış  ma  ya Tan  pı  na  rın ya -
ra  dı  cı  lı  ğı haq  da 7 min işa -
rə  dən baş  la  yıb, 10 min  dən 
ar  tıq ol  ma  yan, “Ti  mes New 
Ro  man” şrif  ti ilə ya  zıl  mış es -
se  lər qə  bul olu  na  caq. Ya  zı  lar
  tanpi  nar  ba  ku@gmail.com
elekt ron ün va nı na gön də ril-
 mə li dir.

Ya  rış  ma  nın nə  ti  cə  lə  ri de -
kab  rın 15-də Ba  kı Döv  lət Uni -
ver  si  te  tin  də ke  çi  ri  lə  cək konf -
rans  da elan olu  na  caq. İns  ti  tut 
es  se  lə  ri qa  lib elan olu  na  caq 5 
müəl  lif üçün mü  ka  fat ola  raq 
Tür  ki  yə  nin 5 şə  hə  ri  nə 5 gün -
lük sə  ya  hət pa  ke  ti tə  sis edib.

“Türkün inancı, tarixin qazancı” 

Azər bay can Xal ça Mu ze yin-
də “Tür kün inan cı, ta ri-
xin qa zan cı” ad lı xal ça nın 
kə sim mə ra si mi ke çi ri lib. 

Mu zey dən AzərTAc-a bil di ri lib ki, 
“I Bey nəl xalq Türk dün ya sı nın or taq 
di li − na xış lar” ad lı sim po ziumun 
sim vo lu olan xal ça, xal ça çı-rəs sam 
Tar yel Bə şi ro vun es ki zi əsa sın da, mu ze yin to xu cu la rı tə rə fi n-
dən to xu nub.

Mə ra sim də Azər bay can Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru Şi rin Mə li-
ko va, Ba kı da kı Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun di rek to ru İb ra him Yıl-
dı rım, mu ze yin xal ça çı-rəs sa mı Tar yel Bə şi rov, Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin üz vü Ha luk İpek, Türk PA-nın baş ka ti bi Jan dos 
Asa nov çı xış edib lər.

Qeyd edək ki, “I Bey nəl xalq Türk dün ya sı nın or taq di li − na-
xış lar” ad lı sim po zium iyu nun 2-3-də Azər bay can Xal ça Mu ze-
yin də ke çi ri lib.

Bakıda “Tolerant Azərbaycan 
gənci” adlı sərgi açılacaq

Mu zey Mər kə zin də “To-
le rant Azər bay can 
gən ci” ad lı sər gi açı la-
caq. Azər TAc xə bər ve-

rir ki, sər gi Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Di ni Qu rum lar la İş üz rə 
Döv lət Ko mi tə si və Mu zey Mər kə-
zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə baş tu-
ta caq. Sər gi də uşaq və gənc fır ça us ta la rı nın əl iş lə ri nü ma-
yiş olu na caq.

V Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu çər çi və sin də ger çək lə-
şə cək sər gi də uşaq la rın 33, gənc lə rin isə 40-dək müx tə lif janr lar-
da iş lə dik lə ri əsər lər sər gi lə nə cək.

Okt yab rın 2-dək da vam edə cək sər gi nin eks po zi si ya sın-
da to le rant lıq möv zu su ilə əla qə dar hey kəl lər də nü ma yış 
olu na caq.

Qeyd edək ki, sər gi nin məq sə di öl kə miz də möv cud olan mil-
li, et nik, ir qi, di ni to le rant lı ğın ge niş ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sı na 
ya ra dı cı gənc lə rin cəlb olun ma sı, Azər bay ca nın to le rant lıq mo-
de li nin dün ya nın in ki şaf et miş öl kə lə ri nə nü mu nə ki mi təq dim 
et mək dən iba rət dir.
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hallandırmaları

əncamsızlıq
quş-quş
qutluəl
qutluəlli
quyruğatərəf
quyruqçuluq
pauperləşmək
paydüşmə
payıartıqdüşmə
payıbəlli
pazarası
pazlararası
pazönü
pazsız
pekinpərəst
pəpədemə
pəpədeyəndən-
kökəyeyənəcən
pəpəyemə
pəpəyeyən
pərvanələnmə
pərvanəolma
pintimənigeyməsin
pırtlaqdolan
pırtlaqdolma
pişim-pişimləkirimə
pişim-pişimləkiritmə
piyadaqıran
piyadaqırma
planbaz
pompadurluq
pozğunçiçəyi
professorseçmə
puldartma
pullanıb-tükənmə
pullanıb-tükənmək
puplaşma
puplaşmaq
puplaşmış
radiotutan
rayonbaz
rayonbazlıq
rayonçuluqsalma
rekvizitibütöv
rekvizitiyarımçıq
rezinçi
rəxnədüşmə
rəncidəqəlb

əntiqəbaz
əntiqəbazlıq
əsnətdirmə
əsnətdirmək
əsnətmə
əsnətmək
ikişaşkalı
kannara (-lar)
kapsul-bəbək
kardanmexanizm
kardanötürməsi
karpoideya
karserdəqalma
karserədüşmə
karserəsalma
katbin
katogenez
kauçukçu
kauçukçuluq
kauzallıq
kayaniz, bitki
kaynopit, süxur
keçib-ötmə
keçib-ötmək
kessonçu
keşikçibaşılıq
ketoza
kəkəotu
kəkilbaş
kəndciyəz
kiçikdaş
kiçikdaşlı
kiloparseklik
kilovat-amper-saat
kilsə-slavyan
kimyaçı-əczaçılıq
kimyaçı-əyarvuran
kimya-əczaçılıq
kinestezik
kinodiologiya
kinofaciə
kinoproyeksiyalama
kinosənət
kinosənətçi
kinosənətçilik
kinoteleviziya
kinoveriliş
kinovermə

əmmaqoyan
əmmaqoyma
kəmxərək
kəndli-kütlü
kinoxor
qarnışişik
qarnışişiklik
qaşqalaşma
qaşqalaşmaq
qələm-davat
qələt-qülət
qəmişlik
qənbərquluçıxaran
qənbərquluçıxarma
qıcıldanma
qıcıldanmaq
qıça-puça
qıdır-bıdır
qıdır-bıdırlama
qıdır-bıdırlamaq
qırçı-qaraçı
qırışmallıq
qırna-çırna
qırna-çırnalı
qırna-çırnasız
qır-saqqızlıq 
qırtıldama
qırtıldamaq
qırtıldanma
qırtıldanmaq
qızbibilik
qoğal-moğal
qoltuqqulu
qoşaşa-qoşaşa
qoşaşdırma
qoşaşdırmaq
qoz-qozoynama
quda-quda
qulaqlaşma
qulaqlaşmaq
qurbağagöz
qurdluq
quşburaxan
quşburaxma
quzapayı 
pulqıran
pulqırma
pulqırmaq

əmniyyəbaşı
xunkar
xurdhaxurd
xurşid
xuşgəbar
xuşgəbarçı
xuşgəbarçılıq
xuşgəbarfüruş
xutor
xutorlu
xülaseyi-kəlam
xüləfa
xülq
xülus
iadə
ibraz
ibrə
ibrətxana
ibtila
icab
icmalən
icrət
icrətlə
ictinab
ideomotor
idiot
idiotcasına
idiot-idiot
idiotiya
idiotizm
idiotluq
idraki
ifna
ifraq
iğfal
ixtilal
ixtilalçı
ixtilatçı
ixtisarən
ikmal
iktifa
iqdam
iqdamat
iqna
iqrari
iqta
iqtiza
ilələbəd

fl uorometr
fl üens
fl üksmetr
fl üktmasiya
fl üor 
fl üorimetr
fl üorit
fl üorometr
fl üorometriya
fl üorplast
fob
fokometr
fokometriya
fokon
fokuson 
follikulin
follikuloma
follikulyoz
fomoz 
fonoavtoqraf
fonoelektrodiaqram
fonoelektrodioqraf
fonokardiotaxometr
fonokateter
fonokolleksiya
fonomasaj
fonometriya
fonon
fonon-elektron
fonon-fonon təsiri
fonopatiya
fonopnevmomasaj
fonopsiya
fonorenoqram
fonoreseptor (-lar)
fonosalon
fonosənəd
fonosiqnal
fonotarix
fonoteleqram
foraminifer
forbid 
forbin 
fordizm
foreks
forfeytinq
forinq
forkamera

əlsiz-ayaqsızlıq
əlvidaetmə
əmanətetmə
əmanətqoyma
əməktutumlu
əmək-zəhmət
əməlbazlıqetmə
əməlbazolma
əmələgətirtmə
əməliyyataparma
əmiliketmə
əminetmə
əmiolma
əmniyyətlə
əmniyyətli
əmniyyətsiz
əmniyyətsizlik
əmniyyətyaradan
əmniyyətyaratma
əmralma
əmredən
əmretmə
əmtəəliyinisaxlama
əmzikləmə
əmzikləmək
ənamalan
ənamalma
əncametmə
əncamolma
əncamolunma
əndazədəqalma
əndazədənçıxma
əndazənigözləmə
əndazənisaxlama
əndazəsizliketmə
əndazəsizolma
əndişədənqaçma
əndişəsalma
əndişəsizlik
əndişəyədüşən
əndişəyədüşmə
ənənəsaxlama
əppəkyemə
ər-arvadlılıq
ərazi-istehsal
ərazi-mexaniki
ərbablıq
ərəbaxma

ələkşəkilli
ələkvarı
ələkvarılıq
ələlbətt ə
ələmlilik
ələmsizlik
ələtdirilmə
ələtdirilmək
ələvili
ələyəbənzər
ələyəbənzərlik
ələyəoxşar
ələyəoxşarlıq
əliboşluq
əlidoluluq
əlifsiz
əliyalın-əliyalın
əlqabı
əlqabılı
əlqabısız
əllədə-əllədə
əllətmə
əllətmək
əl-ovuc
əlverişlilik
əlverişsizlik
əlyazmasız
əlyetməzlik
əməklilik
əməlilik
əməllilik
əmili
əmisiz
əmisiz-dayısız
əmişdirə-əmişdirə
əmizdirtmə
əmizdirtmək
əmizmək
əmsallı
əmsalsız
əmzikvarı
əncamlı
əncamsız
əndamlı
əndamsız
əndərilmək
əndərtmə
əndərtmək

rəncidəqəlblik
riyaziyyatlaşma
salma-çıxartma
samitsizlik
sancıyabənzərlik
satır-batır
serisitləşmə
sevgilicik
sevici
sədalayıb-sayma
sədalayıb-saymaq
səfərxana
sənöldeyən
sənölvuran
sənölvurma

kir-çirk
kir-çirkli
kir-çirksiz
klastik, süxur 
kleopatra
kleyn (tex.)
klistran 
kloakalı (-lar)
koersitiv
koksidi 
koksidiondomikoz
koks-kimya
kolçedanlı
kollektivistlik
kolloidlik

saqqızlama
saqqızlamaq
salam-sifariş
salışma
salışmaq
sallaqsüksünlü
sallanbaş
sallanbaşlı
sallan-bullan
sayır-bayır
səfehqulu
səfehqululuq
səldirəşmə
səsdəniti-qulaqdanküt
sıpaboyun

iltica
ilticaçı
ilticalıq
ima
imtizac
inabət
infl yasion
inhilal
inhina
inhiraf
inhitat
inhizam
inkari
inkisar
inqiraz

formaldehid
formanta
formfaktor
formiat (lar) 
formil
formisil
foropskop
foropterm
foroton
forşlaq 
fort 
fortissimo 
forvakuum
fosfataza
fosfen

ərgənliketmə
ərgənolma
ərizəyazma
ərkansızlıq
ərkedən
ərketmə
ərk-nazlı
ərksizlik
ərksiz-nazsız
ərpbağlama
ərptutma
ərsizqalma
ərşəçıxma
ərşə-gürşəçıxma
ərşəqalxma

əndişələmə
əndişələmək
əndişələtmə
əndişələtmək
əndişəlilik
əndişəsiz
əngəllədə-əngəllədə
əngəlləyə-əngəlləyə
əngəlsizlik
ənik-küçüklü
ənikli-küçüklü
əppəkli
əppəksiz
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı
Orfoqrafiya lüğətinin tərifi:
sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”.

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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. Or foq ra fi ya lü ğə-
tin dən çı xa rı lan söz lə rin təs ni fa tı 6 fev ral 2016-cı il ta rix dən (62 say lı 
buax rı lış) eti ba rən mü tə ma di ola raq “Ay dın yol“ qə ze tin də dərc edi lir.

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Ha cı Hə şi min uşa ğı mol la xa na ya 
ver mək də məq sə di heç də o de yil di 
ki, ba la ca Mus ta fa bö yü yən də ru ha-
ni ol sun. İs tə yi bir ata ki mi öv la dı nı 
oxu muş, sa vad lı, zi ya lı in san gör mək 
idi. Hə şim İra nın Mə rənd şə hə rin də 
do ğul muş, son ra da Tifl  i sə köç müş dü. 
Pa ron bə yov kar van sa ra yın da bəz zaz 
dü ka nı aç mış dı. Ta cir də ol sa, açıq fi  kir-
li adam idi, döv rün ta nın mış zi ya lı la-
rın dan bir ço xu ilə sıx ün siy yə ti var dı. 
Ha cı yax şı an la yır dı: za man gün bə gün 
də yi şir, sa ba hı bil mək ol maz, on suz da 
son vaxt lar in qi lab ha va sı qo ca Tifl  i si də 
çən gi nə alıb. Be lə bir mə qam da öv lad 
bö yü düb tər bi yə et mək də hər ki şi nin işi 
de yil. Ona gö rə də qoy Mus ta fa bu çə-
tin mə qam da hər şey dən baş çı xa ra bil-
sin, gö züaçıq bö yü sün, mə həl lə də ki bə zi 
ailə lə rin uşaq la rı ki mi avam ol ma sın.

Mol la xa na da söh bət uzun çək di, or-
dan-bur dan xey li söh bət et di lər. Ha cı 
Hə şim ay rı lar kən mol la Hü sey nin əli ni 
sıx dı, son ra da tə rəd düd lə de di:

- Uşa ğın əti sə nin, sü mü yü mə nim, 
am ma...

Mol la Hü seyn xır da göz lə ri ni qı yıb əli-
ni dü mağ saq qa lı na çək di:

- Ha cı, heç bir əm ma sı ola bil-
məz, öz ba lam ki mi ba xa cam 
ona, ar xa yın ol.

- Al lan sən dən ra zı 
ol sun, Hü seyn ağa, 
sə nə özüm dən çox 
ina nı ram, am ma tə-
vəq qem bu dur ki, 
şə riəti öy rət mək lə 
ba həm, Mus ta fa ya 
ara-sı ra ana di li dər si 
də ke çə sən, uşaq dır, qoy 
hə vəs lən sin, ki tab dan, 
na ğıl dan oxu sun...

Be lə lik lə, sək kiz yaş-
lı Mus ta fa nın hə ya tı 
də yiş di. Bəl kə də bu 
ha di sə onun ta le yin də 
baş ve rən ilk də yi şik lik 
idi. Kim bi lir, ata sı nın 
yo lu bu mol la xa na ya 
düş mə səy di, hə ya tı 
han sı məc ra ya yö nə-
lə cək di? Am ma ger çə-
yi dan maq ol maz: il lər 
ötə cək, in di ba şı nı aşa ğı 
di kib səs siz-sə mir siz da ya nan bu 
oğ lan bir gün Azər bay ca nın ad lı-
san lı akt yo ru Mus ta fa Mər da no va 
çev ri lə cək. Ne cə bi lir siz, alın ya zı-
sı na ina naq, ya yox? 

Onu baş qa uşaq lar dan ayı rıb, 
həm də ana di li dər si keç mə yə 
baş la dı lar. Mol la xa na da yox sul 
uşaq la rı na əsl zülm ve rir di lər, 
bə zən on la rı heç bir sə bəb ol ma-
dan fa laq qa ya sa lır, çu buq la 
dö yür dü lər. 

Mus ta fa nı in cit mə sə lər də, yol daş la rı nın 
qış qı rı ğı na, inil ti si nə dö zə bil mir di, on la-
rın ha lı na acı yır dı... 

Mus ta fa gil Tifl  i sin sə fa lı gu şə sin də, 
Kür ça yı nın sa hi lin də ya şa yır dı lar. O, 
saat lar la ça yın sa hi lin də otu rub ba xış-
la rı nı lal axan su ya di kir, nə fə si ni çə-
kib Kü rün naz lı züm zü mə si ni din lə yir, 
dost la rı ilə Şeyx Sə na nın, ça ri ça Ta ma-
ra nın hey kə li nə bax ma ğa ge dir, qə dim 
Tifl  i sin qən bər dö şən miş sə ki lə rin də 
do laş maq dan doy mur du. Qəl bin də baş 
qal dır mış qə ri bə hiss lə ri heç cür an la ya 
bil mir di. Çev rə sin də ki gö zəl lik lər dən 
zövq alır, xə yal lar onu qoy nu na alıb 

uzaq la ra apa rır dı.
Şən bə və ba zar 

gün lə ri şə hər 
kə  na  r ın  da  k ı 
Q ı r d  z a  n i s 
bağ la rın-
da el şən-

lik lə ri təş kil 
o l u  n u r  d u . 

Mus ta fa dost la rı ilə bu şən lik lər də iş-
ti rak et mə yi se vir di. Kü rün sa hi lin də, 
Or ta ça la da xalq sə nət kar la rı - Əb dül 
Ba ği Zü la lo vun ifa sın da “Ay bə ri bax, 
bə ri bax”, Mə cid Beh bu do vun oxu du-
ğu “Qa çaq Nə bi” və di gər xa nən də lə rin 
oxu du ğu mu ğam və təs nifl  ə ri bö yük hə-
vəs lə din lə yir di, küt lə vi ta ma şa la ra ma-
raq la ba xır dı. Elə o za man dan da ba la ca 
Mus ta fa nın qəl bin də ta ma şa ya ma raq 
oyan mış dı, özü nü akt yor ki mi müx tə lif 
ge yim lər də, qrim də tə səv vür edir di.

1905-ci ilin pa yı zın da ta le yin hök-
mü onu Tifl  is də ki 3-cü gim na-

zi ya ya gə ti rib çı xart dı. Bu-
ra da ay da iki də fə şə riət 

dərs lə ri ke çi ri lir di. 
Ke şiş rus və er mə ni, 

mol la isə mü səl man 
uşaq la rı na dərs ke çir-

di. Gim na zi ya da la tın, 
al man di li öy rə di lir, Azər-

bay can və gür cü di li nin 
təd ri si nə isə əhə miy yət 

ve ril mir di. An caq Mus ta fa 
bu fən lə rə xü su si ma raq gös tə rir, 

dil lə ri müs tə qil su rət də öy rə nir di...
1909-cu il gim na zi ya nın dör dün cü 

sin fi n də oxu yan Mus ta fa üçün sö zün əsl 
mə na sın da dö nüş ili ol du. Sə hər dər sə 
gə lən də dos tu İb ra him de di:

- Mus ta fa, eşit mi sən, “Kaz yon nı 
teatr”da “Faust” ope ra sı nı gös tə rə cək-
lər. Bəl kə, ge dək?

- İb ra him, mən “teatr” sö zü nü çox 
eşit mi şəm, am ma heç vaxt or da ol ma-
mı şam, mə nə yol daş lıq et sən, bö yük hə-
vəs lə ge də rəm.

- Mən ra zı, on da ge di rəm bi let al ma-
ğa!

...Mus ta fa sehr li bir alə mə düş müş dü. 
Ta ma şa sa lo nu tə səv vür et di yin dən də 
gö zəl idi. Qı zıl su yu na çə kil miş çil çı raq-
lar, məx mər otu ra caq lar və nə həng pər-
də onu va leh et miş di. Or kestr uver tü ra 
çal ma ğa baş la yan da, hətt  a dik sin di də! 

Gör dü yü ilk ta ma şa Mus ta fa da də-
rin təəs sü rat oyat dı. Gur işı ğa bo-

yan mış rən ga rəng de ko ra si ya, 
səh nə də baş ve rən lər, akt yor la rın 
oyu nu ona kəşf olun ma mış dün-
ya ki mi gö rü nür dü. Bə li, “Faust” 

öz işi ni gör müş dü. Teat rın qo xu su 
Mus ta fa nın bur nun dan get mir-

di, bu ab-ha va onu ov sun la-
mış dı, sə nət sev gi si ar tıq 
qa nı na, ca nı na hop muş-
du. İn di hər ax şam teat ra 
get mə yi, müx tə lif ta ma-
şa la ra bax ma ğı ar zu la-
yır dı. La kin gim na zi ya 

di rek to ru nun ica zə si ol-
ma dan teat ra get mək qa da-

ğan olun muş du. Bu na bax-
ma ya raq, Mus ta fa dost la rı ilə 

bi let alıb giz lin cə teat ra ge dir, 
bu sehr li aləm lə hər gö rü şü 
bö yük sə bir siz lik lə göz lə yir di.

Bir də fə gim na zi ya nın ins-
pek to ru Mus ta fa nı teatr da 
gör dü və ta ma şa sa lo nun-
dan qov du. O, ağ la ya-ağ la-
ya evə qa yıt dı, san ki qəl bi nə 
sa ğal maz ya ra vur muş du lar. 
An caq mə sə lə bu nun la bit mə-
di. Di rek tor dan ica zə siz teat-

ra get di yi üçün er tə si gün onu 
kar se rə sa lıb dörd saat qa ran lıq 
zir zə mi də sax la dı lar.

La kin nə di rek to run hə də si, 
nə kar ser də ke çir di yi mə şəq qət li 
saat lar onu ina dın dan dön də rə 
bil di. Çün ki ta le yi nin bu sə hi fə si 
göy lər də ar tıq çox dan ya zıl mış dı. 
Qə ra rı qə ti idi: akt yor ola ca ğam!

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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Ha cı Hə şi min uşa ğı mol la xa na ya 

I YAZI

De yir lər, in san öz alın ya zı-
sı ilə bir gə do ğu lur. Yə ni 
onun bü tün hə ya tı əv vəl-
dən-so na qə dər, sə hi fə-

sə hi fə, an baan göy lər də ya zı lır və 
bu qis mət dən qaç maq, is tə sən də 
onu də yiş mək müm kün de yil. Hə lə ki, 
bu id diala rın heç bir sü bu tu ta pıl ma yıb. 
Am ma bir hə qi qət də möv cud dur: in san öz 
hə ya tı nın müəy yən anın da ya qey ri-ix ti ya ri, ya 
da bi lə rək dən elə bir ad dım atır ki, alın ya-
zı sı də yi şir, ta le üzü nə ye ni qa pı lar açır...
Bəl kə də, ha cı Hə şim sək kiz yaş-
lı öv la dı nı mol la xa na ya gə-
ti rən də bü tün bun la rı 
dü şün mür dü. Am ma dün-
ya gör müş bu ada mın qəl-
bi tə rəd düd lə do lu idi: 
bəl kə, hə lə gec de yil, 
apa rıb mək tə bə yaz dı rım?

Ge cə dən əsən xəz ri sə hə rə ya xın bir qə dər 
sən gi di. Am ma kü lək hə lə də qa pı-pən cə-
rə ni dö yəc lə yir, vı yıl tı sı qu laq lar da uğul-
da yır dı.

Xey ran sa nə nə ge cə ni pis yat mış dı, ara-sı ra kü lə yin 
sə si nə oyan mış dı. Sə hər açıl sa da, ya tıb yu xu ya qal mış-
dı. De yir lər, sə hər yu xu su şi rin olur. Ahıl qa dın ya ta-
ğın da oyan, bu ya na çev ri lir di. De yə sən, yu xu gö rür dü: 
ta nı ma dı ğı dəb də bə li bir sa lo na dü şüb, en li kür sü də 
qa ra ge yim li, uzun hö rük lü ha kim lər əy lə şib və on lar-
dan bi ri Xey ran sa nə nə yə ba xıb gü lüm sü nür:

- Hör mət li Xey ran sa xa nım! Rən gi sol muş nim daş 
ətə yi niz lə bağ lı Av ro pa İn san Haq la rı Məh kə mə si nə 
mü ra ciəti ni zə ba xıl dı. Müəy yən et dik ki, ətə yi ni zin it-
mə sin də əsas gü nah kar...

Xey ran sa nə nə tər-su için də ye rin dən dik atıl dı. “Bis -
mil lah” de yib ya taq dan qalx dı. “Al lah xe yi rə ca la sın, 
bu nə yu xu idi? Nə ətək, nə məh kə mə?” Fi kir li-fi  kir li 
ey va na çıx dı ki, ax şam dan yu yub sər di yi ca ma şır la rı 
zi və dən yığ sın. Bax dı ki, hər şey ye rin də dir, bir cə ətək-
dən baş qa. Boy la nıb hə yə tə bax dı. Kü lək ətə yi zi və dən 
alıb düz hə yə tin or ta sı na at mış dı. “An dı ra qal sın bu 
kü lə yi” de yib baş maq la rı nı ge yin di, aşa ğı en di. 

Əyi lib ətə yi yer dən qal dır maq is tə yir di ki, qon şu luq da 
ya şa yan üç ki şi ona ya xın laş dı. Xey ran sa nə nə bu adam-
la rı yax şı ta nı yır dı: bü tün gü nü ava ra-ava ra gə zib, hə yət-
də do mi no oy na maq dan baş qa məş ğu liy yət lə ri yox idi...

Do lu bə dən li ki şi ami ra nə səs lə de di:
- Xey ran sa nə nə, ətə yə to xun maq ol maz!
- Ni yə, a ba la?
- Veş dok dur!
- Nə dir?
- “Veş şest ven noe do ko za telst vo”! Yə ni əş ya yi-də lil!
- Bıy, nə da nı şır san, ba şı na dö nüm, bu mə nim dir də, 

öz ətə yim dir. 
Cı lız ki şi isə əli ni be li nə qoy muş du, cid di tərz də dil-

lən di:
- Bə zi mə sə lə lər var, on la rı tə ci li ayırd elə mək la zım dır.
- Ay oğ lum, nə mə sə lə? Bur da ba şa düş mə li nə var 

ki? Ətə yi mi kü lək atıb ye rə, gəl mi şəm apar ma ğa da...
- O si zə elə gə lir ki, kü lək atıb. Mən cə, bur da iq ti-

da rın bar ma ğı var, çün ki kü lək də on la rın ada mı dır. 
De mə li, id dia et mək olar ki, ətə yin ye rə düş mə sin də 
iq ti dar gü nah kar dır.

Üçün cü ki şi fi k ri ni qı sa ifa də et di:
- Av ro pa Ko mis si ya sı nı ça ğır mı şıq, qoy gə lib bax sın-

lar, rəy yaz sın lar, son ra sə nəd lə ri ötü rək Av ro pa Məh-
kə mə si nə. Son sö zü on lar de yə cək!

Xey ran sa nə nə “məh kə mə” sö zü nü eşi dən ki mi, ba-
yaq gör dü yü qa rı şıq yu xu nu xa tır la dı.

- Yu xum çin ol du, ba şı ma gə lən lə rə bax! Ay qar daş lar, 
ətə yi mi ve rin ge dim, mən heç kim dən şi ka yət çi de yi ləm.

Ki şi lər ra zı laş ma yıb qa dı nı sor ğu-suala tut ma ğa baş-
la dı lar.

- Xa ric də qo hu mun var?
- Şa ma xı da ya şa yan ba cım dan baş qa heç ki mim yox-

dur...
- Aha... Ko mis si ya üzv lə ri nə elə be lə də de yə rik: Şot-

lan di ya da qo hum la rı ya şa yır. Hər iki si “ş” ilə baş la yır!
- Xey ran sa xa la, ke çən il si zə bir oğ lan gə lir di e...
- Hə... ba cım nə və si Emi ni de yir sən?
- Aha...Emin Hü sey nov. Hə min o sə fi r lik də giz lə nən!
- A ba la, bi zim ki nin so ya dı Hə sə nov dur, Ru si ya da 

oxu yur, qo naq gəl miş di.
- De yə rik ki, hə min o Emi ni bu ətə yin al tın da giz lə-

dib Azər bay can dan qa çı rıb lar, gör düz, veş dok dur!
- Xey ran sa nə nə, qo hum la rın dan fut bol oy na yan var?
- Ay ba şı na dö nüm...
- Mə sə lə ay dın dır. İq ti dar qor xur ki, mə sə lə nin üs tü 

açı lar, ona gö rə də ətə yi oğur la yıb yox et mək is tə yir. 
Kü lək, fi  lan, ha mı sı bə ha nə dir. An caq sən fi  kir elə mə, 
Xey ran sa nə nə, heç qor xub elə mə. Çün ki Av ro pa Şu ra-
sı, Av ro pa Ko mis si ya sı sə nin ar xan da du rub.

Sə sə qon şu lar axı şıb gəl di. Ha mı Xey ran sa nə nə ilə 
şel fi  çək dir mək is tə yir di. Am ma bir suala heç cü rə ca-
vab ta pa bil mir di lər: Xey ran sa nə nə ilə şə kil çək dir mək 
ci na yət dir, ya yox?

Xey ran sa nə nə da ha ətə yi ni ey van da kı zi və dən as mır... 

Fərhad
ABDULLAYEV

Xeyransa
nənənin
ətəyi

Ha cı Hə şi min uşa ğı mol la xa na ya 
ver mək də məq sə di heç də o de yil di 
ki, ba la ca Mus ta fa bö yü yən də ru ha-
ni ol sun. İs tə yi bir ata ki mi öv la dı nı 
oxu muş, sa vad lı, zi ya lı in san gör mək 
idi. Hə şim İra nın Mə rənd şə hə rin də 
do ğul muş, son ra da Tifl  i sə köç müş dü. 

Mus ta fa dost la rı ilə bu şən lik lər də iş-
ti rak et mə yi se vir di. Kü rün sa hi lin də, 
Or ta ça la da xalq sə nət kar la rı - Əb dül 
Ba ği Zü la lo vun ifa sın da “Ay bə ri bax, 
bə ri bax”, Mə cid Beh bu do vun oxu du-
ğu “Qa çaq Nə bi” və di gər xa nən də lə rin 
oxu du ğu mu ğam və təs nifl  ə ri bö yük hə-
vəs lə din lə yir di, küt lə vi ta ma şa la ra ma-
raq la ba xır dı. Elə o za man dan da ba la ca 
Mus ta fa nın qəl bin də ta ma şa ya ma raq 
oyan mış dı, özü nü akt yor ki mi müx tə lif 
ge yim lər də, qrim də tə səv vür edir di.

1905-ci ilin pa yı zın da ta le yin hök-
mü onu Tifl  is də ki 3-cü gim na-

zi ya ya gə ti rib çı xart dı. Bu-
ra da ay da iki də fə şə riət 

mol la isə mü səl man 
uşaq la rı na dərs ke çir-

di. Gim na zi ya da la tın, 
al man di li öy rə di lir, Azər-

bay can və gür cü di li nin 
təd ri si nə isə əhə miy yət 

ve ril mir di. An caq Mus ta fa 
bu fən lə rə xü su si ma raq gös tə rir, 

dil lə ri müs tə qil su rət də öy rə nir di...
1909-cu il gim na zi ya nın dör dün cü 

sin fi n də oxu yan Mus ta fa üçün sö zün əsl 
mə na sın da dö nüş ili ol du. Sə hər dər sə 

Ha cı Hə şi min uşa ğı mol la xa na ya 

e yir lər, in san öz alın ya zı-
sı ilə bir gə do ğu lur. Yə ni 
onun bü tün hə ya tı əv vəl-
dən-so na qə dər, sə hi fə-

sə hi fə, an baan göy lər də ya zı lır və 
bu qis mət dən qaç maq, is tə sən də 
onu də yiş mək müm kün de yil. Hə lə ki, 
bu id diala rın heç bir sü bu tu ta pıl ma yıb. 
Am ma bir hə qi qət də möv cud dur: in san öz 
hə ya tı nın müəy yən anın da ya qey ri-ix ti ya ri, ya 
da bi lə rək dən elə bir ad dım atır ki, alın ya-
zı sı də yi şir, ta le üzü nə ye ni qa pı lar açır...
Bəl kə də, ha cı Hə şim sək kiz yaş-
lı öv la dı nı mol la xa na ya gə-
ti rən də bü tün bun la rı 
dü şün mür dü. Am ma dün-

bəl kə, hə lə gec de yil, 
apa rıb mək tə bə yaz dı rım?

Hə şim ay rı lar kən mol la Hü sey nin əli ni 
sıx dı, son ra da tə rəd düd lə de di:

- Uşa ğın əti sə nin, sü mü yü mə nim, 
am ma...

Mol la Hü seyn xır da göz lə ri ni qı yıb əli-
ni dü mağ saq qa lı na çək di:

- Ha cı, heç bir əm ma sı ola bil-
məz, öz ba lam ki mi ba xa cam 
ona, ar xa yın ol.

- Al lan sən dən ra zı 
ol sun, Hü seyn ağa, 
sə nə özüm dən çox 
ina nı ram, am ma tə-
vəq qem bu dur ki, 
şə riəti öy rət mək lə 
ba həm, Mus ta fa ya 
ara-sı ra ana di li dər si 
də ke çə sən, uşaq dır, qoy 
hə vəs lən sin, ki tab dan, 
na ğıl dan oxu sun...

Be lə lik lə, sək kiz yaş-
lı Mus ta fa nın hə ya tı 
də yiş di. Bəl kə də bu 
ha di sə onun ta le yin də 
baş ve rən ilk də yi şik lik 
idi. Kim bi lir, ata sı nın 
yo lu bu mol la xa na ya 
düş mə səy di, hə ya tı 
han sı məc ra ya yö nə-
lə cək di? Am ma ger çə-
yi dan maq ol maz: il lər 
ötə cək, in di ba şı nı aşa ğı 
di kib səs siz-sə mir siz da ya nan bu 
oğ lan bir gün Azər bay ca nın ad lı-
san lı akt yo ru Mus ta fa Mər da no va 
çev ri lə cək. Ne cə bi lir siz, alın ya zı-
sı na ina naq, ya yox? 

Onu baş qa uşaq lar dan ayı rıb, 
həm də ana di li dər si keç mə yə 
baş la dı lar. Mol la xa na da yox sul 
uşaq la rı na əsl zülm ve rir di lər, 
bə zən on la rı heç bir sə bəb ol ma-
dan fa laq qa ya sa lır, çu buq la 
dö yür dü lər. 

uzaq la ra apa rır dı.
Şən bə və ba zar 

gün lə ri şə hər 
kə  na  r ın  da  k ı 
Q ı r d  z a  n i s 
bağ la rın-
da el şən-

lik lə ri təş kil 
o l u  n u r  d u . 

çal ma ğa baş la yan da, hətt  a dik sin di də! 
Gör dü yü ilk ta ma şa Mus ta fa da də-

rin təəs sü rat oyat dı. Gur işı ğa bo-
yan mış rən ga rəng de ko ra si ya, 
səh nə də baş ve rən lər, akt yor la rın 
oyu nu ona kəşf olun ma mış dün-
ya ki mi gö rü nür dü. Bə li, “Faust” 

öz işi ni gör müş dü. Teat rın qo xu su 
Mus ta fa nın bur nun dan get mir-

di, bu ab-ha va onu ov sun la-
mış dı, sə nət sev gi si ar tıq 
qa nı na, ca nı na hop muş-
du. İn di hər ax şam teat ra 
get mə yi, müx tə lif ta ma-
şa la ra bax ma ğı ar zu la-
yır dı. La kin gim na zi ya 

di rek to ru nun ica zə si ol-
ma dan teat ra get mək qa da-

ğan olun muş du. Bu na bax-
ma ya raq, Mus ta fa dost la rı ilə 

bi let alıb giz lin cə teat ra ge dir, 
bu sehr li aləm lə hər gö rü şü 
bö yük sə bir siz lik lə göz lə yir di.

Bir də fə gim na zi ya nın ins-
pek to ru Mus ta fa nı teatr da 
gör dü və ta ma şa sa lo nun-
dan qov du. O, ağ la ya-ağ la-
ya evə qa yıt dı, san ki qəl bi nə 
sa ğal maz ya ra vur muş du lar. 
An caq mə sə lə bu nun la bit mə-
di. Di rek tor dan ica zə siz teat-

ra get di yi üçün er tə si gün onu 
kar se rə sa lıb dörd saat qa ran lıq 
zir zə mi də sax la dı lar.

La kin nə di rek to run hə də si, 
nə kar ser də ke çir di yi mə şəq qət li 
saat lar onu ina dın dan dön də rə 
bil di. Çün ki ta le yi nin bu sə hi fə si 
göy lər də ar tıq çox dan ya zıl mış dı. 
Qə ra rı qə ti idi: akt yor ola ca ğam!
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kar se rə sa lıb dörd saat qa ran lıq 
zir zə mi də sax la dı lar.

Taleyi 
göylərdə 
yazılan 
aktyor
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Qa pı-şə hər
Azər bay ca na ta ri xin han sı mər-

hə lə sin dən da xil ol maq is tə sək, 
müt ləq Dər bənd dən bir qa pı ki mi 
is ti fa də et mə li ola ca ğıq. Ta ri xi mi zin 
Də mir qa pı sı olan bu şə hər Şi mal-
dan, Qərb dən, Şərq dən gə lən ta cir-
lər lər də, or du lar da, zə ma nə şah-
la rın da Azər bay can haq qın da ilk 
təəs sü ra tı ya ra dıb. Dər bənd şə hər 
dar va za la rı, qa la di var la rı, ba zar la rı 
ilə bir lik də or ta əsr lə rin Azər bay ca-
nı üçün “pas port” ro lu nu oy na yıb.

Ha zır da Ru si ya nın Da ğıs tan 
Res pub li ka sı nın tər ki bin də olan 
Dər bənd Xə zər də ni zi ilə Qaf qaz 
sı ra dağ la rı ara sın da yer lə şir. Ru-
si ya nın şə hər sta tu su nu da şı yan 
ən cə nub ya şa yış mən tə qə si dir. 
Ey niad lı ra yo nun in zi ba ti mər kə-
zi olan Dər bənd şə hə ri Ma haç qa la 
şə hə rin dən cə nub-şərq is ti qa mə-
tin də 121 km uzaq lıq da dır. “Dər-
bənd” sö zü türk cə “dar”, fars ca 
“bənd” kök lə rin dən tö rə yib - “dar 
ke çid” mə na sı nı ve rir. Şə hər ta rix-
də Bab əl-Əb vab (“bö yük qa pı”) 
və Də mir qa pı ad la rıy la da ta nı nıb.

Ta rix çi lər an tik döv rün he ge mon-
la rı he sab edi lən ro ma lı la rın Şər qə 
hü cu mu za ma nı Kas pi dar va za sın-
dan is ti fa də et dik lə ri ni qeyd edir. 
An tik dün ya ta rix çi lə ri nin bu qey di 
Dər bənd haq qın da bi li nən ilk ta ri xi 
fakt dır. I əsr də ya şa yan Ro ma ta rix-
çi si İosif Fla vi də hə min ye ri “Kas pi 
dar va za sı” ad lan dı rıb. Ümu miy yət-
lə, I-III əsr lər də yu nan və la tın dil li 
müəl lifl  ər Kas pi ke çi din dən da nı-
şar kən onu qa pı, dar va za, şə hər qa-
la sı, ke çid və çı xış söz lə ri ilə də əvəz 
edib lər ki, bu da şə hə rin mis si ya sı nı 
özün də də qiq lik lə əks et di rib. 

Türk dün ya sı nın mil li yad daş 
kim li yi olan Də də Qor qu dun mə-
za rı nın Dər bənd də ol du ğu de yi lir. 
Ya rı ger çək, ya rı əf sa nə vi şəx siy yət 
sa yı lan, Haqq oza nı, türk dün-
ya sı nın yer ləş di yi əra zi dən də fə-
lər lə bö yük olan mə nə vi coğ ra fi -
ya nın ağ saq qa lı Də də Qor qu dun 
öm rü nün son la rın da Dər bən də 
get mə si və ora da dün ya sı nı də yi-
şə rək dəfn edil mə si fak tı nı məş-
hur səy yah Öv li ya Çə lə bi özü nün 
mü hüm ta ri xi qeyd lə rin də əks 
et di rib. Hə min Çə lə bi ki, bü tün 
Şər qi qa rış-qa rış gəz miş di və bu-
gün onun qeyd lə ri Av ro pa şərq şü-
nas la rı üçün is ti nad mən bə yi dir.

Çə lə bi nin yaz dı ğı “Dər bənd na-
mə” əsə ri va si tə si lə qə dim şə hə-
ri mi zə vir tual sə ya hət et mək olar.

1300 il dən çox ta ri xə ma lik olan 
“Ki ta bi Də də Qor qud” das ta nın-
da adı çə ki lən Dər bən də və onun 
st ra te ji əhə miy yə ti nə Sa sa ni şah-
la rı öz im pe ri ya la rı nı kö çə ri hun-
lar dan, son ra kı dövr lər də isə xə-
zər lər dən qo ru maq üçün xü su si 
diq qət ye ti rir di lər. On lar üçün 
Dər bənd ke çi di nin möh kəm lən-
di ril mə si ən va cib və tə xi rə sa lın-
maz mə sə lə he sab edi lir di. Odur 
ki, Sa sa ni lər hə lə II Yez də gər din 
döv rün də Beş bar maq və Gil gil çay 
səd lə rin dən son ra st ra te ji fay da sı 
da ha çox olan Dər bənd səd di nin 
də in şa sı na baş la dı lar. Dər bənd 
səd di va si tə si lə yal nız Dər bənd 
ke çi di nin mü ha fi  zə si de yil, ey ni 
za man da Şi mal-Şərq də olan dağ 
yol la rı nın da qo run ma sı tə min 
edi lir di. Həm çi nin Dər bənd qa la-
sı nın ya ra dıl ma sı bu əra zi də sər-
həd ke şik çi lə ri nin sa yı nın bir ne çə 
də fə azal dıl ma sı na im kan ve rir di. 
İlk də fə Fi ru zun oğ lu Qu bad çiy 
kər pic lə səd din bü növ rə si ni qoy-
muş, onun oğ lu Xos rov isə hə min 
səd di ye ni dən daş la tik miş di. 

Dər bənd qa la sı və 
Cü mə məs ci di

Dər bən də et di yi miz sə ya hət də 
şə hə rin bu iki ta ri xi abi də sin dən 
da nış ma saq, düz ol maz. Bə zi ta-
rix çi lə rin söz lə ri nə gö rə, Dər bənd 
qa la sı nın əsa sı nı bö yük fa teh İs-
gən dər Zül qər neyn qo yub. Qa la 
ti ki lən za man İs gən də rin əm ri ilə 
say sız-he sab sız dö yüş çü lər gö-
zət çi qis min də ti ki li nin önün də 
növ bə çə kib lər. Də mir li bas lı, də-
mir də bil qə li bu gö zət çi lə rin şə-
rə fi  nə qa la uzun müd dət Də mir-
qa pı adı ilə məş hur la şıb. Hə min 
qa la komp lek si nə aid olan də mir 
qa pı lar Sa sa ni lər döv rü nə qə dər 
sa la mat qa lıb. Qa la nın də mir qa-
pı la rı ta ri xin ay rı-ay rı çağ la rın da 
ya şa yan bir ne çə hökm dar - Ənu-
şi rə van, Yəz də gərd, Şah İs ma yıl 
və Öz də mir oğ lu Os man Pa şa 
tə rə fi n dən bər pa edi lib. Qa la nın 
qərb tə rə fi  Xə zər də ni zi nə ba xır, 
onun əsas di var la rı nı dal ğa lar 
dö yəc lə yir. Ti ki li nin də ni zə açı-
lan li man dar va za la rı üzə rin də 
fars di lin də şeir lər və di var la rın 
Yəz də gird dən son ra Xə zər şah tə-
rə fi n dən ti ki lib ba şa çat dı rıl dı ğı 

ba rə də mə lu mat həkk edi lib. Də-
niz tə rəf dən bax dıq da İs gən də rin 
tik dir di yi di var lar yax şı gö rü nür. 
De no nun Mi si rin Fi ron eh ram la-
rın dan bəhs edər kən qeyd et di yi 
va cib bir mə sə lə - Mi sir eh ram la rı 
ki mi, bu ra da da gi riş-çı xı şın ol-
ma ma sı qa la nın qə dim li yi nə sü-
but dur.

Öv li ya Çə lə bi nin Dər bənd qa-
la sı haq qın da kı qeyd lə rin dən 
si tat: “Qa la nın dörd di va rı na 
hö rü lən daş lar fi l bə də ni bö yük-
lük də dir. On la rın bi ri ni heç əl li 
adam da qal dı ra bil məz. Qa la nın 
için də gil lə ör tü lən 1200-ə qə dər 
ev var. Cə nub tə rəf də di va rın 
lap ya xın lı ğın da bö yük bir sa ray 
ti ki lib, hə min sa ra ya bö yük bir 
məs cid söy kə nir. Mi na rə si sı nıq 
bu məs ci din ya nın da isə Os man-
lı me mar lı ğı üs lu bun da gö zəl bir 
ha mam in şa olu nub. Şər qə açı lan 
Qa yıq dar va za sı ya nın da Os man 
pa şa məs ci di, kar van sa ra lar, dü-
kan lar, yer lə şir”. 

Cü mə məs ci di: Dər bənd də ki 
Cü mə məs ci di mü səl man dün-
ya sı nın ən qə dim iba dət ocaq la-
rın dan bi ri dir. Qaf qaz ta ri xin də 
isə bi rin ci məs cid dir. VIII əsr də 

Dər bənd də 20 min ərəb dö yüş-
çü sü yer ləş di ril di və şə hər 4 mə-
həl lə yə bö lün dü - Də məşq, Ku fə, 
Hə mas və Cə zair mə həl lə lə ri nə. 
X-XI əsr lər də şə hər də yer li türk 
və iran lı əha li dən di gər, ərəb lər, 
ləz gi lər, avar lar və baş qa xalq lar 
da ya şa yır dı. Bu say öz-öz lü yün-
də Dər bənd də döv rün ən bö yük 
ti ki li si nin - Cü mə məs ci di nin nə 
sə bəb dən ti kil mə si nə də qiq ca vab 
ve rə bi lər. VIII əsr də - 743-cü il də 
in şa edi lən məs cid şə hə rin köh nə 
his sə si nin mər kə zin də yer lə şə rək, 
məd rə sə və ru ha ni lər üçün ya şa yış 
otaq la rı komp lek sin dən iba rət dir.

Cü mə məs ci di də fə lər lə re-
konst ruk si ya ya mə ruz qa lıb. Məs-
ci din gi ri şin də zəl zə lə dən son ra - 
1368-1369-cu il lər də Ba kı dan olan 
Ta cəd din tə rə fi n dən bər pa edil di-
yi ba rə də ya zı var.

Məs ci din ya nın da kı məd rə sə nin 
in şa sı na 1474-1475-ci il lər də baş la-
nı lıb. La kin onun ge niş lən di ril mə si 
və bü tün komp lek sin for ma laş dı-
rıl ma sı 1815-ci il də bi tib. Dər bənd-
də ki Cü mə məs ci di UNES CO-nun 
Ümum dün ya ir si si ya hı sı na da xil 
edi lib. Qaf qa zın ən qə dim məs ci di 
ol ma sı na bax ma ya raq, bu gün də 
yax şı və ziy yət də dir. 

Ge niş bir mey dan da Şərq dən 
Qər bə doğ ru is ti qa mət lə nə rək 
düz bu caq lı daş ha sar la əha tə olu-
nur. Cü mə məs ci di şi mal dan cə-
nu ba doğ ru is ti qa mət lə nən daş 
gün bəz lə ör tü lən kvad rat for ma lı 
zal la ta mam la nır. Bu ra da in ter yer 
bo yun ca me şə sa ya ğı dü zül müş 
daş sü tun lar və on la rın son lu ğu-
nu ta mam la yan ox va ri tax ta van lar 
di ni ti ki li nin mo nu men tal ob ra zı-
nı bir az da ar tı rır. 

Unu dul ma yan 
Dər bənd 

Azər bay can öz ta ri xi nin ay rıl-
maz his sə si olan Dər bən di unut-
mur. Ha zır da baş qa döv lə tin əra-
zi si he sab edil mə si nə bax ma ya raq, 
Azər bay can hö ku mə ti Dər bən di 
və ora da ya şa yan həm və tən lə ri-
mi zi unut mur. Azər bay ca na Mir zə 
Ka zım bəy, bəs tə kar Asəf Zey nal lı, 
elə cə də Ha cı Xan məm mə dov, Yu-
sif Və li yev, Şə fi  qə Məm mə do va, 
Ömər El da rov ki mi şəx siy yət lər 
bəxş edən Dər bənd də Hey dər Əli-
yev Fon du nun dəs tə yi ilə bir ne çə 
il bun dan əv vəl 1926-cı il də in şa 
edi lən or ta mək təb bi na sı ye ni dən 
əsas lı tə mir edi lə rək şa gird lə rin ix-
ti ya rı na ve ril di. So vet İtt  i fa qı Qəh-
rə ma nı Şəm sul la Əli ye vin adı nı 
da şı yan 4 nöm rə li or ta ümum təh sil 
mək tə bi nin fond tə rə fi n dən tə mi ri 
Dər bən din Azər bay can la olan bağ-
lı lı ğı nın ba riz nü mu nə si dir. 

Həm çi nin öl kə baş çı sı İl ham 
Əli ye vin sə rən ca mı ilə Dər bənd də 
yer lə şən Azər bay can Döv lət Dram 
Teat rı nın bi na sı nın ye ni dən qu rul-
ma sı üçün 5 mil yon ma nat və sait 
ay rıl dı. Be lə yar dım la rın, dəs tə-
yin sa yı çox dur və mü tə ma di ola-
raq hə ya ta ke çi ri lir. Ha zır da 170 
min dən çox soy da şı mı zın ya şa dı-
ğı Dər bənd də 1934-cü il dən bə ri 
fəaliy yət gös tə rən teat rın bər pa sı 
ora da kı azər bay can lı la ra və ta ri-
xə, mə də niy yə tə bö yük diq qə tin 
gös tə ri ci si dir. 

Ya zı ya Kainat Yad da şın da mü-
ha fi  zə edi lən SƏS məfh  u mu ilə 
baş la mış dıq. Bu gün Dər bənd 
Azər bay can əra zi si nə da xil ol ma-
sa da, ona aid olan səs lər bi zim 
mə nə vi əra zi mi zin tər ki bin də dir... 

Hə mi şə SƏ Sin gəl sin, Dər bənd!!!
Təranə MUSAQIZI

Qa pı-şə hər

Mis ti ka ilə məş ğul olan adam lar - ezo te rik lər hər sə sin 
kaina tın yad da şın da əbə di həkk olun du ğu nu söy lə yir. 
Qə dim Şərq dü şün cə si nin, hind-sansk rit fəl sə fi sis te mi-
nin məh su lu olan “Kainat yad da şı” nə zə riy yə si nin 

doğ ru lu ğu na ina nan və bu nu əsər lə ri nə gə ti-
rən alim, ya zı çı və fi lo sof lar da az de yil. 
Biz də bir an lıq bu nə zə riy yə nin doğ-
ru lu ğu na ina naq. Qə dim dövr lər dən 
bu ya na bir Şərq şə hə ri nin bət nin də 
do ğu lan, ha zır da Kainat Yad da-
şın da qo ru nan qı lınc səs lə ri nə, 
dün ya nı lər zə yə gə ti rən or du-
lar dan qo pan ür pə di ci qış qır tı-
la ra, at ayaq la rı nın tap pıl tı sı na, 
sə nət kar, mis gər, zər gər dü kan-
la rın da kı alət lə rin cin gil ti si nə 
qu laq asaq. Bu qə dim şə hə rin 
əh va la tı nı elə hə min səs lər dən 
din lə yək. Də mir qa pı Dər bən din 
kaina tın “yad daş dəf tə ri”nə 
yaz dı ğı səs lər çox dur. Bəl kə də, 
ta rix de yi lən nəs nə nin (hər dən 
ona elm də de yir lər) özü də bu 
səs lə rin top lu su dur. Həm çi nin 
hər bir xalq da kaina tın yad-
daş sis te min də özü nə aid səs-
lə ri bir ye rə yı ğa raq öz ta ri xi ni 
for ma laş dı rır. Ta ri xi mi zə Dər-
bən din ver di yi SƏS həd din dən 
ar tıq çox dur.

is ti ka ilə məş ğul olan adam lar - ezo te rik lər hər sə sin 
kaina tın yad da şın da əbə di həkk olun du ğu nu söy lə yir. 
Qə dim Şərq dü şün cə si nin, hind-sansk rit fəl sə fi sis te mi-
nin məh su lu olan “Kainat yad da şı” nə zə riy yə si nin 

doğ ru lu ğu na ina nan və bu nu əsər lə ri nə gə ti-
rən alim, ya zı çı və fi lo sof lar da az de yil. 
Biz də bir an lıq bu nə zə riy yə nin doğ-
ru lu ğu na ina naq. Qə dim dövr lər dən 
bu ya na bir Şərq şə hə ri nin bət nin də 
do ğu lan, ha zır da Kainat Yad da-

Çə lə bi nin yaz dı ğı “Dər bənd na- Dər bənd qa la sı və ba rə də mə lu mat həkk edi lib. Də-

Dərbəndin
keçmişi və 
bu günü



Şə hər otuz doq quz gün mü ha si-
rə də qa la raq, uzaq məm lə kət dən 
qo şun çə kib gəl miş şah la vu ruş-
du. Qır xın cı gün şa hın iyir mi yaş lı 
cə sur oğ lu Ma lik tac beş yüz nə fər 
seç mə pəh lə van la ha sa rın bir tə-
rə fi n dən hü cum edib şə hə rə gir di. 
Onun ar dın ca bü tün qo şun yol ta-
pıb şə hə rə dol du.

Yer li əha li nin ina dın dan və təs-
lim ol maq üçün də fə lər lə edil miş 
tək li fi  rədd et mə lə rin dən qə zəb lən-
miş şah, və zi ri Tay göz Yu si fi  ça ğı rıb 
kim sə yə aman ver mə mə yi əmr et di.

Tay göz Yu sif şə hə rin sağ qal mış 
yed di min əha li si ni uşaq dan-bö yü-
yə qı lınc dan ke çir di. Ev lər da ğıl dı. 
Qan su ye ri nə ax dı.

Üç gün lük qır ğın dan son ra şah 
şə hər dən çı xıb ya şıl bir tə pə üs tün-
də ça dır lar qur dur du. Üç gün, üç 
ge cə şad ya na lıq et mə yi, qa li biy yət 
ba də lə ri qal dır ma ğı qo şun əh li nə 
əmr et di.

Qı zıl iş lə mə li, fi  ru zə rəng li ku-
zə lər yed diil lik Şi raz şə rab la rı ilə 
dol du rul du. Əti mə cun olan be şil-
lik qa ra er kək lər kə sil di. Ov çu lar 
Qa ra bağ me şə lə rin dən tük lə ri alov 
ki mi ya nan qır qo vul lar gə tir di lər.

Hökm dar yed di qı zıl di rək li ça-
dı rın da, yed di tir mə dö şək üs tün-
də əy ləş di. At las ge yim li Ni şa pur 
sa zan da la rı gəl di. Süf rə lər dö şən-
di, qı zıl qə dəh lər dü zül dü. İlk ba-
də lər qal dı rıl an za man yet miş yed-
di şey pur şah lar şa hı nın qə lə bə si 
şə rə fi  nə gur la dı.

La kin elə bu vaxt şa hın qor xunc və-
zi ri Tay göz Yu sif içə ri gi rib, hökm da-
rın hü zu run da ye rə qə dər tə zim et di. 
Şah bo şal mış qə də hi ni ya nın da kı qa-
ra qu la ve rib qaş la rı nı çat dı.

- Har da san, və zir?! - de di. - Yox-
sa mə nim qə lə bə min tən tə nə si se-
nin üçün mə na sız dır?

Tay göz Yu sif bir da ha ye rə qə dər 
tə zim edib:

- Qib le yi-aləm, - de di, - mən aciz 
Yu sif sə nin sa diq qu lu nam. Şah lar 
şa hı nın hü zu ru na ge cik mə yi min 
sə bə bi var.

Hökm dar və zi rin sə sin də ki qa ra 
xə bər əla mə ti ni du ya raq:

- Nə olub, və zir? - de di. - Tez söy lə!
Və zir üçün cü də fə tə zim edib:
- Qib le yi-aləm yüz il lər lə sağ ol-

sun! - de di. - Oğ lun Ma lik tac xəs tə-
lən miş dir.

- Nə da nı şır san, və zir! - de yə şah 
aya ğa qalx dı.

Şah za də Ma lik tac qon şu ça dır da 
qız dır ma için də ya tır dı, hər tə rə-
fi n də yed di qa ra qul əl lə ri dö şün də 
sü kut için də da ya nıb, göz lə ri ni ona 
zil lə miş di.

Hökm dar və zi rin mü şa yiəti ilə 
ça dı ra da xil ol duq da, qul lar ye rə 
dö şə nib alın la rı nı tor pa ğa qoy du-
lar. Şah oğ lu na ya na şıb, bar maq la-
rın da ləl-cə va hir say rı şan ağ əli ni 
onun al nı na qoy du:

- Oğ lum, Ma lik tac! - de yə hə yə-
can la səs lən di.

La kin xəs tə dən ca vab gəl mə di. 
O za man şah, rən gi ağar mış hal da 
üzü nü və zi rə sa rı çe vi rib, qor xu lu 
və tit rək səs lə:

- Bu saat hər tə rə fə ça par lar gön-
də ril sin, - de di. - Qoy dün ya nın bü-
tün bi li ci lə ri bu ra ya top lan sın.

Şah bü tün gü nü oğ lu nun ba şı 
üs tün dən tər pən mə di, göz lə ri ni 
yum ma dı. Heç nə ye mə di.

Sə hə ri və zir qa yı dıb:
- Qib le yi-aləm, — de di, — şə hər-

də an caq tək-tək qo ca lar, uşaq lar 
qa lıb, qı rı lan qı rı lıb, sağ qa lan lar 
da ge cə ikən me şə lə rə qa çıb. Çox 
ax ta ran dan son ra bir fal çı qa rı ya 
rast gəl dik.

- Bəs fal çı nə ol du? - de yə şah qə-
zəb lə so ruş du.

- Gəl mə di. Şah za də nin ya nı na 
gə ti ril mə si ni is tə di.

- Aha! - de yə şah ki bir lə gü lüm-
sə di.

Mən onu oca ğa at dı rıb yan dı rar-
dım, qib le yi-aləm, an caq...

Şah və zi rin sö zü nü kə sib:
- Taxt-rə van ha zır lan sın, - de yə 

əmr et di.
Hökm dar öz rəiy yə ti ilə bir lik də 

in san cə səd lə ri ilə do lu xa ra ba kü-
çə lər dən ke çib, ba la ca bir ko ma nın 
qa ba ğın da da yan dı. Taxt-rə va nı 
qul la rın çiy nin dən alıb, ye rə qoy-
du lar. Şah za də ni eh ti yat la içə ri 
gə tir di lər. Ya rı qa ran lıq evin için-
də uca boy lu bir qa rı dur muş du. 
Şah da xil olan za man o, ye rin dən 
qı mıl dan ma dı, tə zim et mə di, büt 
hey kəl sü ku nə ti ilə da ya nıb dur du.

Şah ke çib xəs tə nin baş tə rə fi n də 
qo yul muş dö şək üs tün də əy lə şə rək:

- Qa rı, - de di, - de yir lər sən cin lə-
rin, uğur suz ruh la rın di li ni bi lir sən. 
Sa ğal maz dərd lə rə də va edir sən. 
Bu dur, mə nim oğ lum Ma lik tac od 
tu tub ya nır. Mə şum ruh lar onun hu-
şu nu oğur la yıb apar mış lar. Sən dən 
əlac is tə yi rəm, qa rı. Əgər, onu sa ğalt-
san, evi nin di rək lə ri ni qı zı la tut du ra-
ca ğam. Əgər xə ya nət et sən, cə hən-
nəm ki mi zə ba nə çə kib ya na caq san.

Qa rı:
- Mən ana yam, - de di və bir qab 

su alıb, taxt-rə va nın qar şı sın da ye-
rə çök dü.

Son ra do da ğı nın al tın da nə isə 
oxu yub su ya üfür dü və bir an ka-
sa ya diq qət edə rək, ağır və zəhm li 
nə zər lə ri ni qal dı rıb:

- Ey şah, — de di, — mən bu ra da 
min lər lə qə zəb li ruh gö rü rəm. On-
lar xə bər alır: “Şah öz oğ lu nu çox-
mu se vir?”

Şah va hi mə ilə:

- Nə da nı şır san, qa rı? - de di. - O, 
mə nim ye ga nə va ri sim dir. Bö yük bir 
məm lə kət gö zü nü ona dik miş dir. 
Mən yed di il dua edib, yed di min qur-
ban kə sən dən son ra bö yük Ya ra dan 
onu mə nə əta edib. O bö yü dü, Kə yan 
mül kün də bi rin ci pəh lə van ol du.

Fal çı tək rar su ya ba xıb de di:
- Ağ saç lı bir qa rı so ru şur: “Şah-

za də nin ana sı var mı?”
Şah:
- Var, qa rı, - de di, - onun ana sı Xə-

di cə ba nu Yer üzün də ki ar vad la rın 
ən xoş bəx ti dir. Çün ki o, 

mə nə Ma lik tac 
ki mi oğul 

bəxş et-
miş dir. 

Tez ol, qa rı, oğ lu mun dər di nə əlac 
et. İn di Xə di cə ba nu nun yu xu su na 
qa ra ilan lar gi rir.

Qa rı ba yaq dan bə ri ilk də fə ola-
raq, ba şı nı qal dı rıb xəs tə şah za-
də yə bax dı və elə bil ki, oğ la nın 
sol ğun gö zəl li yi onun göz lə ri ni 
qa maş dır dı. Qa rı nın kir pik lə ri qır-
pın dı, bə bək lə ri bö yü yüb qu ru bir 
pa rıl tı ilə yan dı.

- Bü tün dər di si nə sin də dir, - de yə 
şah, ağır-ağır nə fəs alan oğ lu na bax dı.

Qa rı xəs tə yə ya naş dı. Da mar la rı 
çıx mış qu ru və ko bud əli ni onun si-
nə si nə qoy du.

Xəs tə göz qa paq la rı nı qal dır dı. 
Xa rab cey ran göz lə ri nə bən zər bir 
cüt qa ra, mə lul göz ar va da zil lən-
di. Qa rı nın gü nəş dən və dərd dən 
ya nıb qa ral mış hey bət li üzü qə ri bə 
bir nur la işıq lan dı. Axı o, ana idi.

Son ra qa rı dağ la ra ge dib, bir ətək 
çi çək gə tir di. On la rın şi rə si ni çə kib, 
qa şıq-qa şıq xəs tə nin bo ğa zı na tök dü. 
Ge cə-gün düz ya nın dan tər pən mə di.

Şə hər də sağ qal mış yer li lə ri ona lə-
nət lər yağ dır dı lar. Gü ney lər də otu-
ran qo ca lar onu gör dük də, göz lə ri ni 
en di rib ayaq la rı nın ucu na bax dı lar, 
ya del li lə rin nə zə rin dən iraq yer də 
gö rü şən ar vad lar baş la rı nı bu la yıb:

- Eh, Bal lı qa rı iman sız ol du, - de-
di lər.

Xəl və tə dü şən də uşaq lar onun 
da lın ca dü zü lüb:

- Ay fal çı, bəs qı zıl baş ma ğın ha-
nı? - de yə tə nə et di lər.

Qa rı həm yer li lə ri nin bü tün bu 
nif rə ti ni sü kut la qar şı la yıb, hər 
gün dağ la ra ge dir, qu caq-qu caq çi-
çək gə ti rir, xəs tə ni müali cə edir di. 
Axı o, ana idi...

Nə ha yət, yed di gün dən son ra 
şah za də göz lə ri ni açıb ye mək is tə-
di. On bi rin ci gün isə onun ta ma-
mi lə sa ğa lıb aya ğa qalx dı ğı nı qo-
şun əh li nə xə bər ver di lər.

Şah, fal çı ya bir ki sə qı zıl ve rib:
- Qa rı, - de di, - çi çək lə rin hik mə-

ti ni aç mə nə söy lə.
Qa rı ba şı nı bu la yıb:
- O sir ri mən heç kə sə aça bil-

mə rəm, hökm dar, - de di. - An caq 
oğ lu na o çi çək lər dən çə kil miş elə 
dər man ve rə rəm ki, bir də azar üzü 
gör məz.

Bu söz lər dən son ra qa rı, qı zıl gül 
rəng li ma ye ilə do lu bir ka sa gə tir-
di. Şah ka sa nı alıb, bur nu na tut du:

- Bu, müşk dür, ən bər dir, nə dir, 
qa rı? Ət ri in sa nı bi huş edir.

- O, dün ya nın ən na dir çi çək lə rin-
dən çə ki lib, - de yə qa rı ca vab ver di.

Hökm dar dər ma nı ya rı sı na qə-
dər özü içib, qa la nı nı da oğ lu na 
ve rə rək:

- And içi rəm ki, mən öm rüm də 
bu şi rin lik də şər bət iç mə mi şəm, - 
de di.

Şah za də qa lan şi rə ni son dam la-
sı na qə dər içib, ka sa nı qa rı ya qay-
tar dı ğı za man fal çı ra hat nə fəs al dı.

Şah qa rı nın üs tü nə da ha bir ki sə 
qı zıl tul la yıb, ya nın da da yan mış 
Tay göz Yu si fə mü ra ciət lə:

- Və zir, — de di, - o vaxt uğur-
suz ruh lar mə nim şən li yi mi 
poz muş du. İn di dün ya da heç 
bir dər dim yox dur. Qo şun əh li-
nə tap şır ki, üç gün, üç ge cə elə 
bir şad ya na lıq et sin lər ki, göy də 

gün üzü tu tul sun.
- Atı lan ox bir da ha ge ri qa yıt-

maz, hökm dar, hər də qi qə nin bir 
hök mü var! - de yə Bal lı qa rı as ta-
dan dil lən di.

- Də li mi ol mu san, ar vad? Nə da-
nı şır san? - de yə şah qə zəb lə ye rin-
dən qalx dı.

Və bir dən o, mə də sin də hiss et di-
yi dəh şət li ağ rı dan sar sı la raq, əl atıb 
və zi rin çiy nin dən ya pış dı. Elə bu 
an da şah za də də kö kün dən qı rıl mış 
sərv ki mi sil kə lə nib, ar xa sın da da-
yan mış qa ra qu lun qu ca ğı na aş dı.

- Zə hər! — hökm da rın si nə sin-
dən vəh şi bir səs qop du.

- Bə li, zə hər... - de yə Bal lı qa rı ar-
xa yın lıq la tək rar et di.

Şah yer də ilan ki mi qıv rı lan oğ-
lu na ba xıb:

- Və zir, əlac! - de yə qış qır dı.
Və ar tıq ayaq üs tün də da ya na 

bil mə yib, dö şə yin üzə ri nə yı xıl dı. 
Son ra ba şı nı qal dı rıb:

- Qa rı, - de di, - heç ol ma sa, oğ lu-
ma bir ça rə elə. Axı sən onu ölüm-
dən qur tar mış dın, axı sən de yir din, 
mən ana yam.

- Bə li, qib le yi-aləm! - de yə Bal lı 
qa rı ah çək di. - Mən ana yam!..

Şah ilə oğ lu dəh şət li əzab lar dan 
son ra öl dü lər...

Tay göz Yu si fi n əm ri ilə qa rı nı öz 
ota ğın da qo yub qa pı nı bağ la dı lar. 
Son ra qo şun əh li nin hər bi ri onun 
ko ma sı üzə ri nə bir at tor ba sı tor paq 
tök dü. Gü nün axı rın da gü nə şin son 
işı ğı Sa va la nın zir və sin də ki bu lud-
lar da sa ra lıb sö nən za man qa rı nın 
ko ma sı üs tün də bö yük bir tə pə 
qalx dı. Son ra ya ğan ya ğış lar onun 
tor pa ğı nı bər kit di. Gə lən ba har tə-
pə də sa rı ti kan lı boz qan qal lar bit-
di. Tə pə yə “Qa rı da ğı” de di lər.

Son ra kı əsr lə rin kü lək lə ri, sel lə ri 
şə hə rin xə ra bə lik lə rin dən heç bir 
əsər qoy ma dı. Onun ye ri hər ba har 
qı zıl la lə lər lə ör tü lən bir dü zən lik 
ol du. Şə hər dən ya di gar yal nız Qa-
rı da ğı qal dı. O vaxt dan bə ri Qa rı 
da ğı nın al tın da bir çeş mə qay na yır. 
Uzaq mən zil dən gə lib ke çən yol çu-
lar onun su yun dan içib, ürək lə ri-
nin yan ğı sı nı sön dü rür lər...
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Şə hər otuz doq quz gün mü ha si-

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, bö yük 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 İl yas 
Əfən di ye vin “Qa rı da ğı” 
he ka yə si ilə mis si ya mı-
zı davam etdiririk.

(He ka yə)

Nə ha yət, yed di gün dən son ra 
şah za də göz lə ri ni açıb ye mək is tə-
di. On bi rin ci gün isə onun ta ma-
mi lə sa ğa lıb aya ğa qalx dı ğı nı qo-
şun əh li nə xə bər ver di lər.

Şah, fal çı ya bir ki sə qı zıl ve rib:
- Qa rı, - de di, - çi çək lə rin hik mə-

ti ni aç mə nə söy lə.
Qa rı ba şı nı bu la yıb:
- O sir ri mən heç kə sə aça bil-

mə rəm, hökm dar, - de di. - An caq 
oğ lu na o çi çək lər dən çə kil miş elə 
dər man ve rə rəm ki, bir də azar üzü 
gör məz.

Bu söz lər dən son ra qa rı, qı zıl gül 
rəng li ma ye ilə do lu bir ka sa gə tir-
di. Şah ka sa nı alıb, bur nu na tut du:

- Bu, müşk dür, ən bər dir, nə dir, 
qa rı? Ət ri in sa nı bi huş edir.

- O, dün ya nın ən na dir çi çək lə rin-
dən çə ki lib, - de yə qa rı ca vab ver di.

Hökm dar dər ma nı ya rı sı na qə-
dər özü içib, qa la nı nı da oğ lu na 
ve rə rək:

- And içi rəm ki, mən öm rüm də 
bu şi rin lik də şər bət iç mə mi şəm, - 
de di.

Şah za də qa lan şi rə ni son dam la-
sı na qə dər içib, ka sa nı qa rı ya qay-
tar dı ğı za man fal çı ra hat nə fəs al dı.

Şah qa rı nın üs tü nə da ha bir ki sə 
qı zıl tul la yıb, ya nın da da yan mış 
Tay göz Yu si fə mü ra ciət lə:

- Və zir, — de di, - o vaxt uğur-
suz ruh lar mə nim şən li yi mi 
poz muş du. İn di dün ya da heç 
bir dər dim yox dur. Qo şun əh li-
nə tap şır ki, üç gün, üç ge cə elə 
bir şad ya na lıq et sin lər ki, göy də 

gün üzü tu tul sun.Şə hər otuz doq quz gün mü ha si-

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-
rin eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, bö yük 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 İl yas 
Əfən di ye vin “Qa rı da ğı” 
he ka yə si ilə mis si ya mı-
zı davam etdiririk.

- Nə da nı şır san, qa rı? - de di. - O, 
mə nim ye ga nə va ri sim dir. Bö yük bir 
məm lə kət gö zü nü ona dik miş dir. 
Mən yed di il dua edib, yed di min qur-
ban kə sən dən son ra bö yük Ya ra dan 
onu mə nə əta edib. O bö yü dü, Kə yan 
mül kün də bi rin ci pəh lə van ol du.

Fal çı tək rar su ya ba xıb de di:
- Ağ saç lı bir qa rı so ru şur: “Şah-

za də nin ana sı var mı?”
Şah:
- Var, qa rı, - de di, - onun ana sı Xə-

di cə ba nu Yer üzün də ki ar vad la rın 
ən xoş bəx ti dir. Çün ki o, 

mə nə Ma lik tac 
ki mi oğul 

bəxş et-
miş dir. 

şah za də göz lə ri ni açıb ye mək is tə-
di. On bi rin ci gün isə onun ta ma-
mi lə sa ğa lıb aya ğa qalx dı ğı nı qo-
şun əh li nə xə bər ver di lər.

ti ni aç mə nə söy lə.

mə rəm, hökm dar, - de di. - An caq 
oğ lu na o çi çək lər dən çə kil miş elə 
dər man ve rə rəm ki, bir də azar üzü 
gör məz.

rəng li ma ye ilə do lu bir ka sa gə tir-
di. Şah ka sa nı alıb, bur nu na tut du:

qa rı? Ət ri in sa nı bi huş edir.

dən çə ki lib, - de yə qa rı ca vab ver di.

dər özü içib, qa la nı nı da oğ lu na 
ve rə rək:

bu şi rin lik də şər bət iç mə mi şəm, - 
de di.

sı na qə dər içib, ka sa nı qa rı ya qay-
tar dı ğı za man fal çı ra hat nə fəs al dı.

qı zıl tul la yıb, ya nın da da yan mış 
Tay göz Yu si fə mü ra ciət lə:

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-
rin eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, bö yük 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 İl yas 
Əfən di ye vin “Qa rı da ğı” 
he ka yə si ilə mis si ya mı-

(He ka yə)

Qarı dağı

bəxş et-
miş dir. bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də 

sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy-

Qarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağıQarı dağı
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

S
Sa bah – sə hər, sə hər vax-

tı; Da ha bu sa bah bir kez da ha 
bo ya mış tı saç la rı nı. Her sa bah, 
şim di li man da de mir li du ran 
bu ge mi de uya na cak lar dı. Azər-
bay can di lin də ki sa bah – türk-
cə də ya rın. Ya rın sa bah – sa bah 
sə hər.

Sa bah lık – qa dın xa la tı (sə hər-
lər ge yi lən); Bu duay la bir lik te 
Ba nu Tey ze ya tak tan kalk tı, sa-
bah lı ğı nı giy di ve te laş lı adım-
lar la ab dest al mak için ban yo ya 
gitt  i.

Sa bah la rı – zərf. sə hər lər, hər 
sə hər; Sa bah la rı er ken kal kar, sa-
bah na ma zı nı kıl dık tan son ra ev-
den çı kar dı.

Saç ma – 1. ba lıq to ru; 2. qır-
ma, seç mə; 3. boş və mə na sız 
(söz, hə rə kət), cə fən giy yat. Ben 
fi  şek le rin ba ru tu nu, ta pa sı nı, 
saç ma sı nı ko ya rım, bey ba ba! Bı-
rak şu saç ma la rı, bir da ha bah si-
ni et me.

Saf – 1. səf, sı ra; 2. sa də lövh; 
Saf dı şı edil mek – sı ra dan çı xa rıl-
maq. Epey saf sın sen, po li ti ka da 
ha ki kat geç de ğil, hiç çık maz or-
ta ya.

Sağ lık lı – sağ lam, tə miz, gi gi-
ye nik, key fi y yət li; Sağ lık lı iliş-
ki ler – sağ lam, möh kəm, tə miz 
mü na si bət lər; Daima sağ lık lı, 
den ge li yer, her tür lü aşı rı lık tan 
ka çı nır.

Sağ lık sız – key fi y yət siz, sağ-
lam ol ma yan, xəs tə (müs tə qil və 
mə ca zi mə na lar da); Sağ lık sız bi-
ri siy di, uzun yol cu lu ğa da ya na-
maz dı.

Sağ yağ – kə rə (inək) ya ğı; Ne 
sağ yağ kal dı, ne zey tin ya ğı, ne 
pi rinç, ne şe ker, ne fa sul ye, ki ler 
tam ta kır ol du.

Sak la ma – giz lət mə; Ben den 
sak la ma ya lü zum yok, ola yı 
dün den bi li yo rum.

Sak la mak – giz-
lət mək; Gü-
v e n  d i  ğ i m 
için on dan 
hiç bir sır-
rı mı sak la-
ma dım.

Sak lı – 
giz li; Sak lı 
tut mak – giz-
lət mək, giz li 
sax la maq. En azı lı 
kü für ler ka lın bir ar go ka-
bu ğu için de sak lı.

Sa kız – 1. ağac qat ra nı; 2. bir 
qo yun cin si; 3. dialekt də: saq qız; 
Ağa cın ka bu ğun dan sı zan sa kı-
zın hoş ko ku su var dı. Azər bay-
can di lin də ki saq qız – türk cə də 
çik let.

Sa lam – kol ba sa, sa la mi; Ge lir-
ken be ra be rin de mut la ka sa lam, 
so sis olur du. Azər bay can di lin də ki 
sa lam – türk cə də se lam, mer ha ba.

Sa la ta lık – 1.xi yar; 2.sa lat lıq; 
Ba ba sı kü çük bos tan da ye re eğil-
miş, sa la ta lık la rı ko pa rı yor.

Sal dır mak – hü cum et mək, 
həm lə et mək, tə ca vüz et mək; 
Bu gün şu da ki ka da on lar hâlâ 
düş ma na sal dı rı yor lar dı.

Sal la mak – 1. yel lə(t)mək, 
yır ğa la maq, sil kə lə mək; 2. al-
dat maq, ba şın dan elə mək; 3. 
sü rün dür mək, get-gə lə sal maq; 
Şid det li dep rem ken ti sal la dı. 
Elin de ki men di li sal la yıp al la-
haıs mar la dık de di.

Sal lan dır mak – 1. as maq (dar 
ağa cın dan); 2. yel lən dir mək; Üç 
be şi ni ağaç tan sal lan dı ra cak sın 
ki, bu genç le re ders ol sun.

Sal lan mak – 1. yır ğa lan maq, 
yel lən mək, lən gər vur maq; 2. ası lı 
ol maq; 3. lax la maq; Diş le ri sal la nı-
yor – diş lə ri lax la yır; Sal lan maz o 
kal kış ta ne men dil, ne de bir kol.

San cak – bay raq; Bun ca as ker, 
san cak la rı nı sal la ya rak iler li yor-
du. Azər bay can di lin də ki san-
caq – türk cə də rap ti ye, tutt  ur gaç, 
ataş, top lu iğ ne.

San dal – qa yıq; Dün kah ka-
ha lar yük se li yor ken evi niz den, / 
Ben dim ge çen ey sev gi li, san dal-
la de niz den. 

San dık – 1.ye şik, qu tu (seç ki 
qu tu su), san dıq 2.fond; Emek li 
san dı ğı – pen si ya fon du. Seç men 
san dık ba şı na git mek için araç is-
ti yor.

San dık lı – na zik tax ta, fa ner-
ka (zər li üz lük ma te rial); 
Du var lar san dık lıy dı 
ve çok in ce ol-
duk la rı bel li 
olu yor-
du.

Sap – 1.kə ləf, yu maq, sap; 
2.dərz, to pa, əkin; Orak çı lar giz-
li den giz li ye bu tür kü yü mı rıl-
da na rak sap la ra tır pan sal lı yor-
lar dı. Bir sap ti re, iki sap ib ri şim. 
Azər bay can di lin də ki sap – türk-
cə də ip lik, ip.

Sap la ma – 1. mil, ox, də mir 
çiv; 2. paz la ma, paz vur ma; Men-
te şe nin iki oy nak par ça sı ara sı na 
bir sap la ma tak tı.

Sap lan tı – be yi nə gir miş ide ya, 
baş dan çıx ma yan fi  kir, ide fi ks. 
Yıl lar dan be ri böy le yim iş te, bir 
sap lan tı ya mı uğ ra dım?

Sar ma – dol ma, yar paq dol ma-
sı; La ha na, pa zı ve üzüm yar pa ğı 
sar ma la rı nı çok se ver di.

Sar sak – zəif, güc süz, əl-aya ğı 
əsən (qo ca lıq dan, xəs tə lik dən); 
Has ta la rın bir ço ğu yaş lı lık se be-
bin den sar sak tı ve cid di ba kı ma 
ih ti yaç du yan kim se ler di. 

Sa vaş – 1. mü ha ri bə, hərb; 2. 
mü ba ri zə; 3. dö yüş; Sa vaş aç-
mak– mü ha ri bə yə baş la maq; Bir 
dev le te kar şı sa vaş aç mak ka-
dar sa va şı za fer le son lan dır mak 
önem li dir. Azər bay can di lin də ki 
sa vaş – türk cə də kav ga.

Sa vaş mak – 1. mü ha ri bə et-
mək; 2. mü ba ri zə apar maq; Hiç-
bir halk sa vaş mak is te mez, fa kat 
ta ri hi şart lar za man za man bu-
na iti yor. Azər bay can di lin də ki 
sa vaş maq – türk cə də kav ga et-
mek.

Say – 1. səy, cəhd; 2. iş, əmək; 
Ders le ri iyi oku mak, öğ ren me ye 
say et mek is ter di hep. Azər bay-
can di lin də ki say – türk cə də sa-
yı.

Saz I – qa mış, qar ğı; Kö yün 
saz kap lı, ka ran lık çök müş dam-
la rı na ses len di.

Saz II – 1. saz; 2. miz rab la ça-
lı nan çal ğı alə ti. 3. mu si qi (çal ğı) 
alət lə ri nin ümu mi adı; Saz ar ka-
daş la rı – an sambl, mü si qi çi lər 
dəs tə si (kol lek ti vi). Azər bay can 
di lin də ki saz – türk cə də bağ la ma.

Saz lık – qa mış lıq; Kes ti ler saz lık 
için den der be ni / Din-
ler ağ lar her ka-
dın, her er 
be ni.

Se çim – seç ki, seç ki lər; Se çim 
san dı ğı – seç ki qu tu su; Se çim 
kü tü ğü – se çi ci si ya hı sı; Mil let-
ve ki li se çim le ri önü müz de ki yıl 
ya pı la cak.

Se dir – taxt, di van; Bi zi ge niş 
se dir ler le çev ril miş ke ten ör tü lü 
bir bü yük oda ya al dı lar. Azər-
bay can di lin də ki sədr – türk cə də 
baş kan, mü dür.

Se her – şə fəq, sübh, dan, dan 
ye ri; Sa bah se her vak ti çık tım 
yo la. Ben ar tık kork mu yo rum 
her şey de bir hik met var / Ge-
ce nin so nu se her, kı şın so nun da 
ba har. Azər bay can di lin də ki sə-
hər – türk cə də sa bah; Er tə si gün 
mə na sın da – türk cə də ya rın.

Se li ka – gö zəl da nı şıq və yaz-
ma qa bi liy yə ti, üs lub, hüsn xət; 
Kür sü de ko nu şan ha ti bin se li-
ka sı na hay ran dı. Azər bay can 
di lin də ki sə li qə türk cə də özen, 
ti tiz lik.

Se mer – yə hər, pa lan; Se me re 
ası lı bir se pe ti çö züp ağa cın uy-
gun bir da lı na as tı.

Se net – vek sel, çek, qəbz; His-
se se ne di – səhm; Elin de ki se net 
onun ta nı ma dı ğı bu ada ma öde-
mek zo run da ol du ğu yük lü bir 
pa ra de mek ti. Azər bay can di-
lin də ki sə nəd – türk cə də bel ge, 
ev rak. 

Ser çe – sər çə; Ser çe par mak 
– çe çə lə bar maq. Ay na ya ba kı-
yor, göz le ri nin al tın da ki şiş kin-
lik le re ser çe par ma ğıy la do ku-
nu yor.

Se ren cam – 1. son, nə ti cə, ye-
kun, aqi bət; 2. ha di sə, əh va lat; 
Ol sun de mi niz, ol ma sın ga mı-
nız, hay ra dön sün se ren ca mı nız. 
Azər bay can di lin də ki sə rən cam 
– türk cə də ka rar na me (ka nun 
gü cün de), ka rar.

Ser gi – lo tok, al ver bud ka sı 
(kü çə də). Bir kar puz ser gi si aça-
bil mek için pro je ler yap mak ta 
idi.

Se rin kan lı – so yuq qan lı, təm-
kin li; Me se le bi raz se rin kan lı dü-
şü nü lür se pek faz la bü yüt me ye 

de değ mez di.

Sert – kar (dil çi lik də); Sert ün-
süz ler – kar sa mit lər. Türk çe de 
sert ün süz ler, Fe Pa şa çok has ta 
cüm le sin de ki ün süz le rin tü mü-
dür. 

Set – 1. sədd, ən gəl, ma neə, 
bar yer; 2. dəst; Ma ğa za dan ye ni 
ta şın dı ğı eve bir ten ce re se ti al dı.

Se viş mek – 1. se viş mək, bir-
bi ri ni sev mək; 2. cin si əla qə də 
ol maq; Sev mek bir ömür sü rer / 
Se viş mek bir da ki ka. 

Sevk – sövq, gön dər mə, yol-
la ma, yo la sal ma (nəq liy yat la); 
Sevk gü nü nü, ra po run is mi ni, 
uğ ra ya ca ğı li man la rı yaz dım.

Sev ket mek – gön dər mək, yol-
la mak, yo la sal maq (nəq liy yat-
la); Ara ba lar si pa riş çi ye fe ri bot la 
sev ke di le cek.

Sev mek – bi ri si ni ox şa maq, 
nə va ziş gös tər mək, əziz lə mək; 
Gel ço cu ğum, se ni bi raz se ve-
yim.

Se yir – hə rə kət, ge diş; Sey ret-
mek – nəq liy yat va si tə si lə hə rə-
kət et mək, ma şın sür mək; Ge mi 
se yir ha lin de iken de ni ze at la-
mak tek li ke ar ze der.

Sez gi – in tuisi ya, duy ğu, sez-
mə, fə ra sət; En ge nel an la mıy la, 
sez gi, ger çek li ği do lay sız ola rak 
iç ten ya da içe ri den kav ra ya bil-
me, ta nı yıp bil me ye ti si dir.

Sı fat – sə la hiy yət, və zi fə; Siz 
bu top lan tı ya han gi sı fat la ka-
tı lı yor su nuz? Baş ve zir sı fa tıy la 
hükû met iş le ri ni ida re eder.

Sı kış mak – 1. sı xıl maq; 2. çə tin 
və ziy yə tə düş mək; 3. tualet eh ti-
ya cı hiss et mək; Pa ra ya sı kış mak 
– pul suz la maq, əliaşa ğı ol maq. 
An la şı lan, ço cuk epey sı kış mış 
ola cak ki, ara ba yı aci len dur dur-
ma mı ri ca ett  i.

Sır – şir, mi na; Köy den ge tir di-
ği miz kü pün sı rı dö kül müş.

Sı ra – par ta, mək təb skam ya sı; 
Okul da otu ra cak yer ler tah ta sı-
ra lar dan olur.

Sı rık – şü vül, uzun qa lın ağac; 
Sı rık la at la mak – şü vül lə tul lan-
maq (hün dür lü yə); Hız lan dık ça 
sı rı ğın gı cır tı sı ar tı yor du. Bi raz 
da ha geç ti, sı rık la yük sek at la ma 
mü sa ba ka sı ilan olun du.

Sır lı – şir lən miş, mi-
na çə kil miş; 

Top rak olan-
la rı da hi pek 

zevk le ya pıl-
mış olup ek se-

ri si cam gi bi sır-
lı dır.

Sı vağ – tib bi 
müali cə də içi nə 

dər man qa rış dı rı lan 
mad də, məl həm; Azər-

bay can di lin də ki su vaq – 
türk cə də sı va, şap.

Sız mak – otur du ğu yer də 
(yor ğun luq dan, spirt li iç ki nin tə-
si rin dən və s.) yu xu ya dal maq, 
mür gü lə mək; Ze li ha Tey ze otur-
ma oda sın da ki di van da sız mış tı.

Si gor ta – qo ru yu cu, sı ğor ta; 
Bir hatt  a gi den si gor ta ya nar sa, o 
hatt  ın lam ba la rı sö ner.

Sil gi –1. ha mam dəs ma lı, qət-
fə və s. 2. po zan; 3. löv hə sil gi si; 
Türk ha ma mı nın na lın, peş te-
mal, ke se ci, sil gi gi bi ol maz sa ol-
maz la rı var.

Sim – gü müş, gü mü şü (rəng); 
Azər bay can di lin də ki sim – türk-
cə də tel.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Sa lam – kol ba sa, sa la mi; Ge lir-Sa lam – kol ba sa, sa la mi; Ge lir-Sa lam

Тür ki yə türk cə si və Azər bay can di li ge nealo ji ba xım dan 
qo hum dil lər olub, türk xalq la rı ailə si nin Oğuz qru pu na 
da xil dir. Bu dil lə rin et nik qo hum lu ğu, qə dim ümum türk 
di li nin va ris lə ri ol ma sı, qram ma tik qu ru luş və əsas lü ğət 

fond la rı nın müş tə rək li yi bə zən be lə yan lış tə səv vür ya ra dır ki, bu 
iki dil tama mi lə ey ni dir və hər bir azər bay can lı müasir türk cə ni 
öy rən mə yə eh ti ya c duy ma dan bu dil də sər bəst da nı şa, türk cə dən 
di li mi zə və ək si nə, adek vat şi fa hi və ya zı lı tər cü mə edə bi lər. Bu 
dü şün cə Azər bay can di li nə mü na si bət də Tür ki yə türk lə ri nə də 
ha kim dir. Hal bu ki Tür ki yə türk cə si və Azər bay can di li nin müasir 
sinx ron və ziy yə ti nin mü qa yi sə li təh li li gös tə rir ki, hə min dil lər 
ara sın da fərq lər var. Bu lü ğət hə min fərq lər dən bir qis mi nin – ya-
lan çı ek vi va lent lə rin iza hı üçün nə zər də tu tu lub. 

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

mü na si bət lər; Daima sağ lık lı, 
den ge li yer, her tür lü aşı rı lık tan 

Sağ lık sız – key fi y yət siz, sağ-
lam ol ma yan, xəs tə (müs tə qil və 
mə ca zi mə na lar da); Sağ lık sız bi-
ri siy di, uzun yol cu lu ğa da ya na-

 – kə rə (inək) ya ğı; Ne 
sağ yağ kal dı, ne zey tin ya ğı, ne 
pi rinç, ne şe ker, ne fa sul ye, ki ler 
tam ta kır ol du.

 – giz lət mə; Ben den 
sak la ma ya lü zum yok, ola yı 
dün den bi li yo rum.

Sak la mak – giz-
lət mək; Gü-
v e n  d i  ğ i m 
için on dan 

 – 
giz li; Sak lı 
tut mak – giz-
lət mək, giz li 
sax la maq. En azı lı 
kü für ler ka lın bir ar go ka-
bu ğu için de sak lı.

 – 1. ağac qat ra nı; 2. bir 
qo yun cin si; 3. dialekt də: saq qız; 
Ağa cın ka bu ğun dan sı zan sa kı-
zın hoş ko ku su var dı. Azər bay-
can di lin də ki saq qız – türk cə də 

San dık – 1.ye şik, qu tu (seç ki 
qu tu su), san dıq 2.fond; Emek li 
san dı ğı – pen si ya fon du. Seç men 
san dık ba şı na git mek için araç is-
ti yor.

San dık lı – na zik tax ta, fa ner-
ka (zər li üz lük ma te rial); 
Du var lar san dık lıy dı 
ve çok in ce ol-
duk la rı bel li 
olu yor-
du.

için den der be ni / Din-
ler ağ lar her ka-
dın, her er 
be ni.

şü nü lür se pek faz la bü yüt me ye 
de değ mez di.

maq (hün dür lü yə); Hız lan dık ça 
sı rı ğın gı cır tı sı ar tı yor du. Bi raz 
da ha geç ti, sı rık la yük sek at la ma 
mü sa ba ka sı ilan olun du.

Sır lı – şir lən miş, mi-
na çə kil miş; 

zevk le ya pıl-
mış olup ek se-

ri si cam gi bi sır-
lı dır.

Sı vağ
müali cə də içi nə 

dər man qa rış dı rı lan 
mad də, məl həm; Azər-

bay can di lin də ki su vaq – 
türk cə də sı va, şap.

Sız mak – otur du ğu yer də 
(yor ğun luq dan, spirt li iç ki nin tə-
si rin dən və s.) yu xu ya dal maq, 
mür gü lə mək; Ze li ha Tey ze otur-
ma oda sın da ki di van da sız mış tı.

Si gor ta – qo ru yu cu, sı ğor ta; 
Bir hatt  a gi den si gor ta ya nar sa, o 
hatt  ın lam ba la rı sö ner.

Sil gi –1. ha mam dəs ma lı, qət-
fə və s. 2. po zan; 3. löv hə sil gi si; 
Türk ha ma mı nın na lın, peş te-
mal, ke se ci, sil gi gi bi ol maz sa ol-
maz la rı var.

Sim – gü müş, gü mü şü (rəng); 
Azər bay can di lin də ki sim – türk-
cə də tel.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

lüğəti
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Bu dövr də öl kə ni bü rü yən Sta-

xa nov hə rə ka tı ki ne ma toq ra fi  ya ya 
da si ra yət et miş di. İdeolo ji-in zi ba ti 
rəh bər lik ki no is teh sa lı nı tex ni ki-iq-
ti sa di is teh sal dan ayır mır, “p lan və 
öh də lik lə rin vax tın dan qa baq və 
ar tıq la ma sı ilə ye ri nə ye ti ril mə si ni” 
tə ləb edir di. Mə sə lən, akt yor Xey ri 
Əmir za də mət buat da ya zır dı: “S ta-
xa nov me to du nun qu ru lu şu mu zun 
hər sa hə sin də gös tər miş ol du ğu can-
lı nü mu nə lər biz ki no iş çi lə ri ni də az 
dü şün dür mə yir. Bu can lı fakt la rın 
qar şı sın da biz işi mi zi ye ni dən qur-
ma ğa və sü rət mə sə lə sin də əl də edil-
miş köh nə iş me tod la rı nı ye ni dən 
nə zər dən ke çir mə yə məc bur olu ruq. 
Film çə ki li şin də sü rə ti ar tır maq ət-
ra fın da biz də ay rı-ay rı qrup pa lar 
və şəxs lər tə rə fi n dən bir sı ra təc rü bə 
ya pıl mış dır. Mə sə lən, bir gün də 10 
kadr əvə zi nə 30 kadr çə kən qrup-
pa lar ol muş dur...” (“Ə də biy yat” qə-
ze ti, 1936, 18 fev ral). Bu “me tod la” 
çə ki lən lent lə rin bə dii və pe şə kar lıq 
sə viy yə si sə fi lm ek ran la ra çı xa rı lan-
dan son ra mə lum olur du.

1936-cı il də “A zər fi lm” də lent lə rin 
səs lən di ril mə si və dubl yaj edil mə-
si üçün tex ni ki ye ni dən qur ma ba şa 
çat dı rıl mış dı. Ar tıq hə min il “Ça pa-
yev” len ti nin Azər bay can di li nə çev-
ril mə si məq sə di lə qrup ya ra dıl mış-
dı. Qru pun re jis sor la rı Ş.Şey xov və 
Kons tan ti nov, di rek to ru Tar xa nov, 
səs ope ra to ru Pav lov, səs tər ti bat çı sı 
Pek xer, re jis sor kö mək çi si L.Sə fə rov 
tə yin edil miş di. Mət buat xə bər ve-
rir di ki, ““A zər fi lm” stu di ya sı qı sa 
müd dət ər zin də “Ça pa yev” fi l mi nin 
türk cə dubl ya jı nı bi ti rib. Yan va rın 
25-də fab ri ka da Azər bay can so vet 
ya zı çı la rı nın iş ti ra kı ilə ke çi ril miş 
ba xış da stu di ya nın bu işi ol duq ca 
müs bət tə sir ba ğış la mış dır. Fil min 
söz lə ri (da nı şıq lar) so vet ya zı çı sı Yu-
sif Və zir (Çə mən zə min li) tə rə fi n dən 
ol duq ca düz gün və mü va fi q su rət də 
təs vir edil miş dir. Bu, sse na ri çi nin 
ba ca rı ğın dan, əsas əhə miy yət li fi k-
rin, mə na nın düz gün ve ril mə si lə bə-
ra bər, söz he ca la rı nın, söz ahən gi nin 
düz gün ol ma sı 

və ağız-do daq hə rə kə ti nin (jes ti kul-
ya si ya sı nın) de yi lən sö zə mü va fi q 
ol ma sın dan iba rət dir. Fil min türk cə 
va rian tı nın mü vəff  ə qiy yə ti ni tə min 
edən əsas sə bəb lər dən bi ri də qüv-
vət li akt yor la rın – A.M.Şə rif za də 
(res pub li ka nın Xalq ar tis ti), M.A.Əli-
yev (res pub li ka nın Xalq ar tis ti), 
M.Mər da nov (res pub li ka nın Xalq 
ar tis ti),  Ə. Ələk bə rov, R.Əf qan lı, 
M.Şam xa lov, H.Qaf qaz lı, İ.Os man lı 
və s. dubl yaj işi nə cəlb edil mə si dir. 
Akt yor lar bu ra da öz sə nət kar lıq la-
rı nı bö yük mə ha rət lə nü ma yiş et di-
rə bil miş dir”. (“Ə də biy yat” qə ze ti, 
1937, 31 de kabr). Son ra kı il lər də stu-
di ya da “Biz Kronş tadt da nıq”, “Son 
ge cə”, “Ba kı lı lar” fi lm lə ri nin dubl-
ya jı hə ya ta ke çi ril miş di. 

1937-ci il av qus tun 11-də res pub-
li ka Xalq Ko mis sar la rı So ve ti (XKS) 
“A zər bay can SSR-in 29 ra yo nun da 
klub la rın ki no laş dı rıl ma sı və ra-
diolaş dı rıl ma sı haq qın da” qə rar 
qə bul et di. Qə rar dan irə li gə lən və-
zi fə lə rin hə min il de kab rın 28-nə 
qə dər hə ya ta ke çi ril mə si “A zər ki-
no” tres ti nə tap şı rıl dı. La kin qə ra rın 
ic ra sı na qis mən əməl edil di, çün ki 
ra yon klub la rı nın ki no laş dı rıl ma sı 
və ra diolaş dı rıl ma sı üçün tex ni ki 
ava dan lı ğın alın ma sı na ay rıl mış və-
sait ye tə rin cə de yil di. Baş qa sa hə-
lər də ol du ğu ki mi, bu yö nüm də də 
işin tam gö rül mə si haq qın da yal nız 
ka ğız üzə rin də mə lu mat ve ril di. 

Az.FKİ rəh bər li yi fi lm is teh-
sa lın da qar şı da ye ni tə ləb lə rin 
dur du ğu nu, bu nun la ya na şı, ki-
no nun səs li döv rə qə dəm qoy-
du ğu nu, 1927-ci il də ti kil miş ki-
no-fab ri kin ye ni tə ləb lər dən ge ri 
qal dı ğı nı nə zə rə ala raq, 1936-cı il-
də ki nos tu di ya nın ti kin ti si nin real-
laş dı rıl ma sı mə sə lə si ni qal dır dı.

Bu nun la əla qə dar res pub li ka 
XKS-nin ra zı lı ğı alı nan dan son ra 
ye ni ki nos tu di ya nın la yi hə-sme ta 
sə nəd lə ri ha zır lan dı. Əv vəl cə ki-
nos tu di ya nın la yi hə si ni mü hən dis 
Bel kov iş lə yir di, son ra o, Du bov la 
əvəz edil di. O da işin öh də sin dən 
gə lə bil mə di yin dən, də fə lər lə də-
yiş di ri lən və çox say lı dü zə liş lər 
edi lən la yi hə res pub li ka sə viy yə-
sin də bə yə nil di. La yi hə ni təs diq 
et dir mək üçün “A zər fi lm ”in baş 
mü hən di si K.Əmi rov və əsas lı ti-
kin ti şö bə si nin rəisi A.Smir nov 
Mosk va ya gön də ril di. Ti kin ti nin 
ümu mi sme ta də yə ri 8.204.358  
ma nat idi. La kin BKİ-nin rəisi 
V.Şum yats ki nin əm ri lə bu məb-
ləğ 99 min ma nat azal dıl dı. Ye ni 
ki nos tu di ya nın ti kin ti si 1936-cı il 
de kab rın 13-də baş la sa da, məhz 
və sait ça tış maz lı ğı üzün dən is ti-
fa də yə ve ril mə si xey li lən gi di və 
1938-ci il də la yi hə də ki, elə cə də 
ti kin ti də ki ko bud qü sur lar üzün-
dən ləğv olun du. 

Ümu miy yət lə, bu dövr də ma-
liy yə ça tış maz lı ğı fi lm lə rin uğur-
suz lu ğu nun və ki no şə bə kə si nin 
ki fa yət qə dər sə mə rə li iş lə mə mə-
si nin baş lı ca sə bəb lə rin dən idi. BKİ 
və res pub li ka XKS-nin mün tə zəm 
ola raq ma liy yə və saiti ni azalt ma sı 
müx tə lif çə tin lik lə rin or ta ya çıx ma-
sı nı şərt lən di rir di. 1936-cı il də res-
pub li ka Xalq Ma liy yə Ko mis sar lı ğı 
“Ö lüm də rə si”, “Cey fun və Ul çar” 
fi lm lə ri nin sme ta də yə ri ni mü va fi q 
ola raq, 17 və 14 min ma nat azalt-
mış dı. Ey ni prob lem lə “Ba kı lı lar” 
len ti də üz ləş miş di. Nə ti cə də çə ki-
liş qrup la rın da əl ve riş li ya ra dı cı lıq 
mü hi ti nin ya ra dıl ma sı bö yük çə-
tin lik lər lə qar şı la şır dı. 

Az.FKİ ki ne ma toq raf çı kadr la rın 
ha zır lan ma sı sa hə sin də cəhd lə ri 
da vam et dir sə də, hə lə lik “A zər-
fi lm ”in ya ra dı cı kol lek ti vi nin bö-
yük bir his sə si ni də vət olun muş 
sse na ri çi lər, re jis sor lar, ope ra tor lar, 
rəs sam lar, akt yor lar, səs ope ra-
tor la rı və s. təş kil edir di. İlk Azər-
bay can səs li bə dii və sə nəd li ek ran 
əsər lə rin də sse na ri çi lər K.Mints, 
Y.Fid ler, A.Pav lov, V.Pav lovs ki, 
G.Mdi va ni, N.Sof ro nov, A.Mins-
ki, re jis sor və ope ra tor lar M.Ki-
ril lov, L.Kos ma tov, D.Feld man, 

rəs sam V.Aden, elə cə də, akt yor lar 
N.Kryuç kov, L.Sverd lin, Y.Kuz-
mi na, S.İva şen ko, A.Var qa no va, 
N.An ti pov, Q.Mo lodt sov, N.Şul gin, 
B.Bay kov, V.Qod ziaş vi li, V.Baq ra-
tu ni, A.Kost ruç kin, Y.Frik, B.Çav ça-
vad ze, V.Be lo ku rov və bəs tə kar lar 
M.Bax çi ra yev, M.Be lousov... ça lı şır-
dı lar. Bu ba xım dan sə nəd li ki no da 
və ziy yət xey li qə naət bəxş idi. Hə-
min sa hə də ek ran us ta la rı nın ək-
sə riy yə ti ni yer li kadr lar təş kil edir-
di. Ar tıq S.Bə də lov, V.Ye re me yev, 
İ.Ma na kov, Ə.Ata ki şi yev, F.No-
vits ki, Ə.Ələk bə rov, Ə.Hə sə nov, 
M.Mus ta fa yev, V.Zbuds ki, R.Təh-
ma sib, Q.Bra gin ski, C.İs mi xa nov, 
Ş.Şey xov, N.Bə də lov, İ.Ozer ski, 
Ə.Mu sa yev, İ.Tar ta kovs ki, M.Da-
da şov, L.Ko ret ski, A.Kə ri mov və 
baş qa la rı sə nəd li-xro ni kal fi lm lə rin 
ya ra dıl ma sı yö nü mün də məh sul-
dar fəaliy yət gös tə rir di lər. 

Az.FKİ kadr ha zır lı ğı ilə bağ lı 
Mosk va da və Ba kı da təh sil alan 
tə lə bə lə rə mad di cə hət dən yar dım 
gös tə ril mə si nə, ya ra dı cı iş çi lə rin 
ix ti sa sı nın ar tı rıl ma sı na da diq-
qət gös tə rir di. Ar tıq ÜİD Kİ-ni bi-
tir miş H.Se yid za də, S.Mər da nov, 
Q.Nə cə fo va (Sa lam za də), N.Bə-
də lov, Ə.Ata ki şi yev, H.İs ma yı lov, 
F.No vits ki ki no da iş lə mə yə baş la-
mış dı lar. Az.FKİ hə lə təh sil alan 
S.Bə də lo va, H.Ye gi za ro va, R.Rza-
ye və, Ə.Məm məd xan lı ya, M.Hü-
sey nə, H.Uruy ma qo va tə qaüd 
tə yin et miş di. Elə cə də, Azər bay-
can Döv lət Teatr Mək tə bi ki no 
akt yor lu ğu fa kül tə si nin tə lə bə lə ri 
Şü ku fə Ba ba ye va, So fa Bə sir za də, 
Rə şid El da rov, Hü seyn Əli yev, 
Ən vər İs ma yı lov, Ta mil la İs gən-
də ro va, Mən sur Ab dul la yev, Ağ-
ca Ba ba ye va, Rəx şən də Əli bə yo-
va, K.Hü seyn za də yə “A zər fi lm” 
tə rə fi n dən ay da 100 ma nat tə qaüd 
ve ri lir di. Bu nun la ya na şı, ope ra-
tor C.İs mi xa nov və re jis sor kö-
mək çi si B.Hü sey no va ix ti sas la rı nı 
ar tır maq üçün “Mej rab pom fi lm ”ə 
gön də ril miş di lər. 1936-cı il də gör-
kəm li re jis sor lar S.Ey zenş teyn və 
B.Bar net, ÜİD Kİ-nin ope ra tor luq 
ka fed ra sı nın mü di ri Nil sen “A zər-
fi lm ”in ya ra dı cı iş çi lə ri üçün mü-
ha zi rə oxu maq məq sə di lə Ba kı ya 
də vət edil miş di lər. 

Azər bay can SSR XKS, par ti ya-
nın si ya si və ideolo ji xətt  i nin tə ləb 
et di yi sə viy yə də ki ne ma toq ra fa 
rəh bər li yin da ha da mər kəz ləş di-
ril mə si yo lun da ad dım lar atır dı. 
1938-ci il mar tın 23-də SS Rİ XKS-
nin qə ra rı ilə Ki ne ma toq ra fi  ya 
iş lə ri üz rə Ko mi tə ya ra dı lan dan 
son ra Azər bay can da da ki no nun 
ida rə olun ma sı nı tək mil ləş dir-
mək yö nü mün də cid di ad dım lar 
atıl dı. XKS özü nün 25 may ta rix li 
qə ra rı ilə ara lıq qu rum olan Fo-
to Ki no İda rə si ni ləğv et di. Hə-
min qə rar la “A zər fo to” tres ti Ba-
kı So ve ti nin sə rən ca mı na, tres tin 
bü tün əm la kı - fo to ma te rial lar, 
fo to sax la ma bi na la rı, la bo ra-
to ri ya lar və fo to ava dan lı ğı isə 
Azər bay can Te leq raf Agent li yi nə 
ve ril di. İda rə nin ta be li yin də sax-
la nı lan “A zər ki no” və “A zər fi lm” 
trest lə ri nə isə öz tə yi nat la rı üz rə 
fəaliy yət gös tə rən təş ki lat va hid-
lə ri ki mi, iş lə ri ni ye ni şə raitə uy-
ğun qur maq tap şı rıl dı. Hər iki 
tres tin Mosk va da kı – SS Rİ Ki ne-
ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi tə sin də ki 
nü ma yən də si B.N.Ka mens ki ida-
rə yə rəh bər tə yin edil di. İn cə sə-
nət İş lə ri İda rə si nin rəisi əv vəl cə 
Da vud Rə sul za də, son ra isə Mir-
zə İb ra hi mov (müavi ni Mi ka yıl 
Mi ka yı lov), “A zər fi lm ”in rəisi isə 
B.Əs ri yev tə yin edil di lər. Xid mət 
et di yi re jim tə rə fi n dən rep res si ya 
olun muş ko mis sar Hə mid Sul ta-
no vun qar da şı Qu lam Sul ta nov 
isə iş dən uzaq laş dı rıl dı. 1939-cu 
ilin ma yın da isə “A zər fi lm ”in di-
rek to ru və zi fə si nə Ş.Ab ba sov tə-
yin olun du. 

Be lə lik lə, 30-cu il lə rin ikin ci ya-
rı sın da özü nün səs li döv rü nə qə-
dəm qo yan Azər bay can ki no su 
par ti ya nın si ya si-ideolo ji xətt  i nə 
uy ğun fəaliy yət gös tər mək yo lun-
da çe şid li çə tin lik lər lə üz ləş mə li 
ol du. Bu dövr də is teh sal olu nan 
ek ran əsər lə ri, tə bii ola raq, özün-
də SS Rİ-də ki və res pub li ka da kı 
so sial-iq ti sa di və si ya si-ideolo ji 
möv zu la rın bə dii həl li ni əks et di-
rir di.

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

(Əv və li ötən sa yı mız da) və ağız-do daq hə rə kə ti nin (jes ti kul-

  “A zər film ”in 1938-ci il pla nın da “Ba kı lı lar”, “Kənd li lər”, 
“Də cəl dəs tə” film lə ri lə ya na şı, çə ki li şi hə ya ta ke çi ril mə-
miş “Lə pir çi lər” (“Də niz kəş fiy yat çı la rı”) və “O ol ma sın, bu 
ol sun” (R.Təh ma sib və B.Ko çe tov) möv zu la rı da nə zər də 
tu tul muş du. La kin bi rin ci möv zu is teh sal çə tin lik lə ri üzün-
dən real laş dı rıl ma mış dı. Cid di çə tin lik lər ke çi rən Azər bay-
can ki no su hə lə Ü.Ha cı bə yo vun məş hur mu si qi li ko me di ya-
sı nı la zı mi sə viy yə də ek ran laş dır ma ğa ha zır ol ma dı ğın dan, 
ikin ci ide ya nın hə ya ta ke çi ril mə si də tə xi rə sa lın dı. Döv rün 
si ya si-ideolo ji ab-ha va sı ta ri xi-in qi la bi möv zu la ra və “so-
vet ada mı nın for ma laş ma sı na” həsr olun muş ek ran əsər lə-
ri nin ya ra dıl ma sı nı tə ləb edir di.

ba xış da stu di ya nın bu işi ol duq ca 
müs bət tə sir ba ğış la mış dır. Fil min 
söz lə ri (da nı şıq lar) so vet ya zı çı sı Yu-
sif Və zir (Çə mən zə min li) tə rə fi n dən 
ol duq ca düz gün və mü va fi q su rət də 
təs vir edil miş dir. Bu, sse na ri çi nin 
ba ca rı ğın dan, əsas əhə miy yət li fi k-
rin, mə na nın düz gün ve ril mə si lə bə-
ra bər, söz he ca la rı nın, söz ahən gi nin 
düz gün ol ma sı 

laş dı rıl ma sı mə sə lə si ni qal dır dı. ril lov, L.Kos ma tov, D.Feld man, də vət edil miş di lər. də vət edil miş di lər. 

Repressiyalar 
dövrünün 
kinosu
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Azər bay can ta qə dim dövr lər dən zən gin dü şün cə, fi-

kir, mü ha ki mə ənə nə si nin for ma laş dı ğı mə kan lar-
dan olub. Bu mə kan Qərb dən Şər qə, Şərq dən də 
Qər bə hə rə kət edən ti ca rət kar van la rı nın, Gün ba ta-

nı Gün do ğa na bir ləş dir mək is tə yən or du la rın, əza zil şah la rın, 
di dər gin alim lə rin, yurd suz şair-sə nət kar la rın əsas sı ğı na caq 
ümi di olub. Ta qə dim dən Azər bay can da for ma la şan mul ti kul-
tu ral dü şün cə nin ifa də for ma sı olan mu si qi nin ta ri xi də ne-
çə-ne çə əsr əv vəl lə rə ge dib çı xır. Bu sir li Şərq mu si qi si Sə-
fiəd din Ur mə vi, Əb dül qa dir Ma ra ğa yi ki mi fi lo sof-mu si qi çi lər 
tə rə fin dən sis tem ləş di ri lə rək, el mi kon tekst də də öy rə ni lib. 
Adı çə ki lən mu si qi şü nas lar mu ğam la rı sis tem ləş di rib bə zi mu-
si qi lə ri no ta al maq la ya na şı, həm də bir çox mu si qi alət lə ri nin 
ide ya müəl lif lə ri olub lar. Hət ta Sə fiəd din Ur mə vi nin özü bir 
ne çə mu si qi alə ti ha zır la yıb. Təəs süf lər ol sun ki, or ta əsr lər də 
şah sa ray la rın dan tut muş, ba zar mey dan la rı na qə dər sə si ilə 
in san la rı məf tun edən bir çox mu si qi alət lə ri miz son ra dan ta-
rix səh nə sin dən si lin di. Təq dim edə cə yi miz ya zı da da vax ti lə 
mu si qi ta ri xi miz də ifa olu nan, la kin ha zır da unu du lan mu si qi 
alət lə ri haq qın da, qı sa da, ol sa mə lu mat ve rə cə yik:

Ta ri xə qo vu şan sim li 
mu si qi alət lə ri

Rə va yə tə gö rə, qar ta lın par ça la-
dı ğı bir hey va nın ba ğır saq la rı ağa-
cın bu daq la rı na do la şır. Son ra dan 
qu ru yub ta rı ma çə ki lən ba ğır saq 
kü lək əs dik cə tit rə yə rək müx tə lif 
səs lər çı xar ma ğa baş la yır. Bu səs-
lə ri eşi dən qə dim in san lar ilk sim li 
çal ğı alə ti ni icad edir lər.

Əf sa nə də hə qi qə tə uy ğun bir 
fakt var: doğ ru dan da, ta ri xən sim-
li çal ğı alət lə ri nin göv də si, qo lu və 
kəl lə si müx tə lif ağac növ lə rin dən, 
sim lə ri və qo lu na bağ lan mış pər-
də lə ri isə müəy yən üsul lar la hey-
van ba ğır sa ğın dan ha zır la nıb.

Azər bay can mu si qi mə də-
niy yə ti nin in ki şa fın da əvəz siz 
ta ri xi əhə miy yə ti olan çox say lı 
sim li mu si qi alət lə ri nin bə zi lə ri 
za man-za man şə kil dən-şək lə dü-
şə rək, də yi şik lik lə rə mə ruz qa la-
raq in di ki döv rə qə dər gə lib çıx sa 
da, bə zi lə ri “ya rı yol da qa lıb”.

Ta rix sə hi fə lə rin də uyu yan bir 
ne çə mu si qi alə ti haq qın da da ha 
ge niş da nı şaq:

Çəng: Bir sı ra Şərq xalq la rı nın 
çən gi ol sa da, Azər bay can da kı 
alət on lar dan ən bö yük diapa zo-
na ma lik ola nı idi. Azər bay can 
çən gi nin 31-32 si mi olub. Qərb 
alim lə ri bu alə ti son ra dan bö yü-
düb, tək mil ləş di rib müasir ar fa 
for ma sı na sal dı lar. Çəng sö zü nün 
“tut maq”, “ya pış maq” mə na sı nı 
ver di yi ni gü man et mək olar. 

Çağ daş ar fa mu si qi alə ti nin ib-
ti daisi sa yı lan çən gin ya ran ma 
ta ri xi çox qə dim lə rə ge dib çı xır. 
Əsa sən sa ray məc lis lə rin də is ti fa-
də olu nan zə rif və in cə səs li çəng 
Me so po ta mi ya və Mi sir si vi li za-
si ya la rı na aid edi lir. XVI-cı əs rin 
II ya rı sı na ki mi Azər bay can da 
da çəng dən is ti fa də edi lib. Şərq 
əf sa nə lə rin də bu alə tin ila hi qüv-
və lər tə rə fi n dən ya ra dıl dı ğı de yi-
lir. Hətt  a onu “Mü qəd dəs mə lək” 
də ad lan dı rır dı lar. Or ta əsr lər də 
Azər bay can da ge niş ya yı lan çəng 
haq qın da ya zı lı mən bə lər də və 
mi niatür sə nət əsər lə rin də mə-
lu mat ol duq ca çox dur. Ni za mi 
Gən cə vi “Yed di gö zəl” və di gər 
poema la rın da, elə cə də klas sik 
şair lə ri mi zin bir ne çə si öz əsər lə-
rin də çəng dən bəhs edib lər. 

XIV əsr gör kəm li Azər bay can 
mu si qi şü na sı Ə.Ma ra ğa yi mu si qi 
alət lə ri nə aid əsə rin də çəng haq-
qın da ya zır dı: “Bu, məş hur alət-
dir. Onun üzü nə də ri çə ki lir və 
sim əvə zi nə sap bağ la nır. Saz dan 
is ti fa də edən lər hə min sap la rı 
pər də lər ad lan dı rır lar. Bə zən ona 
24 sim bağ la yır lar”.

Era mız dan çox-çox əv vəl lə rə aid 
edi lən çəng mu si qi alə ti XVIII əs-
rin II ya rı sı na ki mi Azər bay can da 
is ti fa də edi lib. Alə tin müx tə lif növ-
lə ri olub. Xro ma tik sı ra sı 24 səs dən 
iba rət olan çən gin üzü nə ba lıq və 
ya cey ran də ri si çə ki lir di. Sim lə-
ri hər za man ipək və ba ğır saq dan 
ha zır la nıb. İfa sı ar fa da ol du ğu ki-
mi sağ və sol əl lə rin bar maq la rı ilə 
ic ra olu nub. Ni za mi Gən cə vi nin 
“Yed di gö zəl” poema sın da çəng-
dən bu cür bəhs olu nur: 

“Sa zın ipək tel li xoş avaz al mış,
Çən gin qu la ğı na hal qa lar sal mış 
Zil pər də dən qal xan nəğ mə lər gö zəl 
Çən gin ətə yin də naz la nır qə zəl”.

İk ri: Ən qə dim Azər bay can 
alə ti sa yı lır. Çəng dən da ha sa də 
və da ha qə dim dir. Bö yük mu si-
qi şü nas və fi lo sof Əb dül qə dir 
Ma ra ğa yi “Mu si qi alət lə ri və 
onun növ lə ri” əsə rin də bu alə-
tin özəl lik lə ri ba rə sin də ge niş 
bil gi lər ve rib. Onun yaz dıq la rı-
na əsa sən, ik ri də pər də lər ağac-
dan, çəng də isə sap dan dır. Bu 
fakt ik ri nin ar fa nın ən qə dim 
növ lə rin dən ol ma sı na sü but-
dur. 

Nüz hə: Azər bay ca nın ən qə-
dim mu si qi alət lə rin dən olan 
nüz hə or ta əsr lə rin bö yük mu-
si qi şü nas ali mi və fi lo so fu Sə-
fiəd din Ur mə vi tə rə fin dən icad 
edi lib. Çağ daş ar fa dan o qə dər 
də fərq lən mə yən nüz hə nin 81 
si mi olub. Sim lər dən hər üçü-
nün ey ni uca lıq da kök lən miş 
ol du ğu nu nə zə rə al saq, nüz hə 
mu si qi alə tin də 27 müx tə lif sə-
sin möv cud ol du ğu nu de yə bi-
lə rik.

Tən bur: Türk dil li xalq lar ara-
sın da ən ge niş ya yı lan sim li mu-
si qi alət lə rin dən bi ri də tən bur-
dur. İki sim li alət Şir van böl gə si nə 
məx sus dur. Am ma Təb riz sa kin-
lə ri tən bu ru çox sev dik lə ri üçün 
ona Şir van-Təb riz tən bu ru adı nı 
ve rib lər. Tən bu run di gər sim li 
alət lər dən baş lı ca fər qi miz rab-
la de yil, bar maq la - baş və şə ha-
dət bar maq la rı ilə ça lın ma sı dır.

Onun özü nə məx sus səs ahən-
gi var. XIX əs rin ikin ci ya rı sı na-
dək Azər bay can da ge niş is ti fa-
də olu nub. Ni za mi Gən cə vi nin, 
Mə həm məd Fü zu li nin, Qət ran 
Təb ri zi nin və bir çox or ta əsr klas-
sik lə ri mi zin əsər lə rin də tən bur 
haq qın da ma raq lı mə lu mat lar 
yer alıb. 1530-cu il də us tad Sol tan 
Mə həm mə din çək di yi Zöh ha kın 
eda mı rəs min də yer də otu rub iki 
tel li, qı sa qol lu Şir van tən bu ru ça-
lan mu si qi çi nin təs vi ri ve ri lib.

Rud: qə dim sim li çal ğı alət lə-
ri miz dən bi ri də rud dur. Bu gün 
ha mı mı za çox yax şı ta nış olan 
udun sə lə fi  dir. Əsa sən sa ray mə-
də niy yə ti nə məx sus olan mu si qi 
alə ti sa yı lan rud XVI əs rə qə dər 
gə lib ça tıb, son ra isə ye ri ni uda 
ve rib. Or ta əsr Azər bay can klas-
sik lə ri ru da da bi ga nə qal ma yıb-
lar. 

Fars ca “ba ğır saq” mə na sı nı 
ve rən rud, Ni za mi Gən cə vi nin 
de di yi nə gö rə, qə dim yu nan fi -
lo so fu Pla ton tə rə fi n dən icad edi-
lib. Son ra dan Şər qə ke çə rək, xü-
su sən də, Azər bay can da özü nün 
ən tək mil for ma sı na sa hib lə nib. 
Dörd si mi olan alə ti, hətt  a çağ daş 
gi ta ra la rın aza cıq qa lın for ma sı 
da he sab et mək olar. 

Bər bət: Miz rab la ça lı nan sim li 
mu si qi alə ti olub. Ud tip li alət lər 
sı ra sı na aid edi lən bər bə tin göv-
də si bö yük, qo lu isə uzun olub.

Adı, tə bii ki, ma raq la qar şı la nır. 
Qeyd edək ki, Bər bət or ta əsr-
lər də ya şa yan ün lü bir mü ğən-
ni, mu si qi çi olub və bu alə ti çox 
gö zəl ifa et di yi üçün ona ifa çı nın 
adı nı ve rib lər. Bər bə tin Azər bay-
ca na ərəb lə rin iş ğa lın dan son ra 
gəl di yi ni də qeyd edir lər. Ni za mi 
bu iki alə tin bir gə səs lən mə si ni 
be lə təs vir edib:

“O məc lis də işa rət baş la yan za man
Çal dı lar çəng ilə bər bə ti ha man.
Bər bət lə çəng sə si axıb müx tə sər
Tük ilə rəng ki mi bir ləş miş di lər”. 
Bər bə tə ba ğır saq dan ha zır la-

nan 6 qo şa sim bağ la nır, üzü isə 
şam ağa cın dan ha zır la nır və ona 
bir ne çə yer dən səs re zo na tor la-
rı qo yu lur. Ud dan fərq li ola raq, 
bər bə tin qo lu na 10-12 pər də bağ-
la nır. Onun diapa zo nu bö yük 
ok ta va nın “mi” sə sin dən I ok ta-
va nın “si” sə si nə ki mi dir.

Bu alət lər - çəng, bər bət və on la-
rın müx tə lif növ lə ri Azər bay can-
dan baş qa, İran da, İraq da, Tür-
ki yə də və həm çi nin Or ta Asi ya 
öl kə lə rin də ge niş is ti fa də edi lib.

Çə qa nə: İn di ki ka man ça nın 
sə lə fi  olan və for ma ca ona çox 
bən zə yən çə qa nə dörd sim li çal-
ğı alə ti olub. Alət ar mud şə kil li 
ça naq dan, qol və kəl lə dən iba-
rət idi. Çə qa nə nin doq quz his sə li 
uzun sov ça na ğı yığ ma üsu lu ilə 
qoz, sən dəl və ya fıs tıq ağa cın-
dan ha zır la nıb. Da yaq ro lu nu oy-
na yan uzun də mir şiş ça na ğın alt 
his sə sin dən ke çə rək qol ilə ça na-
ğı bir ləş di rir. Ça na ğın üzü 5 mm. 
qa lın lı ğın da şam ağa cın dan ha-
zır la nan tax ta üz lük lə ör tü lür və 
onun üzə rin də səs re zo na tor la rı 
üçün oyuq lar açı lır. İfa çı şi şi ye rə 
da ya ya raq, alə ti şa qu li və ziy yət-
də sax la yır və sağ əlin də tut du ğu 
ka man la səs lən di rir.

Ço ğur: Miz rab la səs lən di ri lən 
sim li mu si qi alə ti olan ço ğu run 
yax şı ta nı dı ğı mız ka no na (əs lin-
də onun adı qa nun dur) çox bən-
zə ri var. Ta ri xi fakt lar dan be lə 
qə naətə gəl mək olar ki, XII-XIII 
yü zil lik lər də ozan qo pu zu nun 
ço ğur la, XV-XVI yü zil lik lər də isə 
ço ğu run saz la əvəz lən mə si mər-
hə lə lə ri olub. Ta ri xi qay naq lar dan 
ay dın olur ki, XII-XVI yü zil lik lər-
də qo pu zun saz la əvəz lən mə si 
ara sın da kı dövr də, Qaf qaz, İran 
və Ana do lu da kı su fi  mə ra sim lə-
rin də, dər viş- aşıq məc lis lə rin də 
“ça ğır”, “ça qur”, “çu qur”, “ço-
ğur” ad lı mu si qi alə tin dən ge niş 
is ti fa də edi lib. Bö yük Şah İs ma yıl 
Xə tai öz “Dəh na mə” sin də bir ne-
çə də fə ço ğu run adı nı çə kir. 

 Rü bab: Rü ba bın və tə ni ərəb 
öl kə lə ri he sab edil sə də, o, qə dim 
Azər bay can mi niatür-rəs sam la-
rı nın sa yə sin də şöh rət qa za nıb. X 
əsr də ya şa mış gör kəm li alim Əl-
Fə ra bi yə gö rə, rü bab qə dim mən-
şə li Şərq mu si qi alə ti dir. Baş da 
Ni za mi Gən cə vi ol maq la bir çox 
da hi lər – Qət ran Təb ri zi, Məh sə ti 
Gən cə vi, Şah İs ma yıl Xə tai rü bab 
vur ğun la rı olub lar. Məh sə ti Gən-
cə vi həm də çox ma hir rü bab ça-
lar mış. 

Sən tur: Tox maq la ça lı nan alət 
olub. Tox maq la ça lın dı ğı na gö-
rə, həm sim li, həm də zərb mu-
si qi alə ti sa yı lır. Azər bay can da 
isə XIX əs rə qə dər is ti fa də edi lib. 
Sən tu run ən qə dim nö vü Şu mer-
lə rə qə dər ge dib çı xır. 

El min NU Rİ

Azərbaycanın 
unudulmuş 

musiqi alətlərimusiqi alətlərimusiqi alətləri

Səsin əbədi sükutu
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Məş hur ya zı çı nın məş hur əsə ri ni mü ta liə et mə yi ki-

mə sə məs lə hət gör mək asan dır. An caq müəl li fi ta-
nın sa da bə zən əsə rin özü nün də köl gə də qal dı ğı 
hal lar olur. Be lə lik lə, tə rəd düd lə ri bir kə na ra qo-

yu ruq və məş hur yaıçı la rın ye tə rin cə də yə ri ve ril mə yən əsər-
lə ri nə diq qət ye ti ri rik. 

Mark Tven:
“Sarsaq Vilson”

Ya zı çı Mark Tven bu əsə ri onu tən gə 
gə ti rən borc lar dan qur tul maq üçün tə-
ləm-tə lə sik ya zıb. Əsər “Cen tury Ma ga-
zi ne” jur na lın da nəşr edi lən ki mi, ya zı çı 
tən qid çi lə rin sərt tən qi di ilə üz lə şib. 

An caq bu, si zi çaş dır ma sın. Əsə rin sü-
jet xətt  i bir ne çə onil lik lə ri əha tə edir. 
“Sar saq Vil son”da ye ni do ğul muş kör-
pə lə ri ni sa tan mu lat qul lar dan bəhs edi-
lir. Kö lə lik, irq çi lik möv zu la rı na Mark 
Tven tək cə bu əsə rin də de yil, baş qa əsər-
lə rin də də tez-tez mü ra ciət edib. 

Fyodor Dostoyevski: 
“Yeniyetmə”

1875-ci il də sərt tən qid lə rə tuş gə lən 
Fyo dor Dos to yevs ki nin “Ye ni yet mə”si-
nin ya zıl dı ğı nın üs tün dən yüz il keç mə-
si nə bax ma ya raq, bu əsər hə lə də mü-
ba hi sə ob yek ti ola raq qa lır. Hətt  a bə zi 
tən qid çi lər bu ki ta bı məs xə rə yə qo yur 
və be lə he sab edir lər ki, “Ye ni yet mə”nin, 
Dos to yevs ki nin əsər lə ri ara sın da ye ri 
yox dur. On la rın fi k rin cə, bu əsər “İdiot” 
ro ma nın da kı fəl sə fi  də rin li yi nin ya xı nı-
na be lə gə lə bil mə yib. Bə zi tən qid çi lər 
isə əsər də ko me di ya dan dra ma kəs kin 
ke çi də diq qə ti yö nəl dir lər. An caq “Ye-
ni yet mə” əsə ri nin də rin li yi ni dərk edən, 
əsər də ki giz li qat la rı qiy mət lən dir mə yi 
ba ca ran ağıl lı oxu cu lar da az de yil. Dos-
to yevs ki bu əsər də bö yük sə nət kar lıq la 
sev gi ax ta rı şın da olan və şə hər dən qaç-
maq is tə yən gən cin da xi li tə rəd düd lə ri ni 
təs vir edib. 

Kormak Makkarti:
“Hüdudun o tayında” 

Mak kar ti nin “Sər həd bo yu” tri lo gi-
ya sı nın ikin ci his sə si, fi k ri miz cə, bi rin-
ci his sə dən da ha güc lü dür. İkin ci his sə 
da ha poetik ol sa da, oxu cu la rın da ha az 
ta nı dı ğı bö lüm dür.

Mak kar ti bu əsər də İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə si za ma nı Nyu-Mek si ka dan 
Mek si ka ya qə dər sə ya hət edən gənc 
kov bo yun ma cə ra la rın dan bəhs edir. 
Qə hər ma nı qar şı da atış ma, ca na var la rın 
hü cu mu göz lə yir, onun ke çə cə yi yan mış 
və ca dar-ca dar olan yer lər isə Qan lı me-
ri di a nı xa tır la dır. Bü tün bun la rı Mak-
kar ti qə dər qəd dar və aman sız təs vir 
edən ol ma mış dı. 

Xaruki Murakami:
“Əyləcsiz möcüzələr ölkəsi və 

dünyanın sonu”
Siz hə lə də bu əsə ri oxu ma mı sı nız? 

Ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğı nın də rin lik lə ri-
nə var maq üçün da ha əl ve riş li mən bə 
var - “Əy ləc siz mö cü zə lər öl kə si və 
dün ya nın so nu” əsə ri. Əmi nik ki, bu 
əsər ya pon di lin də da ha yax şı səs lə nir. 

Ro man ya zı çı nın “Nor veç me şə-
si” əsə ri nin bey nəl xalq hi tə çev-
ril mə sin dən iki il son ra işıq üzü 
gö rüb. Çox da üz də ol ma yan bu 
ki tab da müəl lif, əsa sən iki xətt 
üzə ri nə diq qə ti yö nəl dib. Bi rin ci, 
əy ləc siz mö cü zə lər öl kə si, ikin ci 
isə dün ya nın so nu. Əsə rin adı nı 
“Büs bü tün mö cü zə lər öl kə si” ki mi 
də tər cü mə et mək olar. Bu “kəs kin 
de tek tiv” jan rı nın əsa sı nı Çand ler 
qo yub. Əsər ən göz lə nil məz sü jet 
ge diş lə riy lə do lu dur və nə ti cə də 
oxu cu nu in ti zar da sax la yan qə ri bə 
fəl sə fi ro man alı nıb. 

Edqar Allan Po:
“Cənab Valdemarın başına 

gələnlər haqqında” 
Bu əsə rə ro man yox, he ka yə de mək 

olar. An caq əsə ri öz xü su siy yə tin dən 
məh rum et mək də qü sur olar dı. Ölüm 
anın da in sa nı tran sa sa lan hip noz çu dan 
bəhs edən bu he ka yə əsl el mi he sa bat ki-
mi oxu nur.

1845-ci il də əsər ay lıq 
nəşr olan “New York” jur-
na lın da dərc edi lən dən 
son ra oxu cu la rın bir ço xu 
bu ra da kı ha di sə lə ri hə qi-

qət ki mi qə bul et di lər. Əs-
lin də elə Ed qar Po da bu na 
ça lı şıb. O, əsə rin tə xəy yül 
məh su lu ol du ğu nu cidd- 
cəhd lə giz lət mək is tə yib. 
Əgər siz us ta dın ma kab rik 
(dəh şət, qor xu) ba xı şı nın də-
rin li yi nə var maq is tə sə niz, o 
za man onun bə zi əsər lə ri ni, o 
cüm lə dən, “Cə nab Val de ma-
rın ba şı na gə lən lər haq qın da” 
əsə ri ni oxu ma ğı nız fay da lı 
ola caq. 

Corc Oruell:
“Keşiş qızı”

Özü özü nün, bəl kə də, ən 
bö yük tən qid çi si olan Corc 
Oruell “Ke şiş qı zı” əsə ri ni cə-
fən giy yat ad lan dı rıb və hət-
ta tə ləb edib ki, ki ta bı onun 
ölü mün dən son ra çap et-
mə sin lər. Oruell özü nə qar-
şı son də rə cə tə ləb kar olub. 
Bəl kə də, heç bir tən qid çi 
əsər lə ri nə onun özü qə dər 
tən qi di ya na şa bil məz di. 

An caq xəs tə lik nə ti cə sin də kü çə yə atı lan 
ev dar qa dı nın ta le yin dən bəhs edən bu 
əsər, hətt  a de yər dik ki, la yiq li qiy mə ti-
ni al ma yan əsər lər sı ra sın da dır. Onu da 
qeyd et mək la zım dır ki, bu əsər də ənə-
nə vi Oruell işı ğı, ay dın lı ğı yox dur, əsər 
da ha çox eks pe ri men tal xa rak ter li dir.
Müəl lif bu əsər də aşa ğı tə bə qə nin ya şam 
ma hiy yə ti ni ve rə bi lib və qoy du ğu sual-
lar Oruel lin bö yük ya zı çı dan baş qa, həm 
də bir so sioloq ol du ğu nu sü but edir. 

Stiven Kinq:
“Demək olar ki,
avtomobil kimi”

Siz cə Sti ven Kinq “föv qəl güc lü” mü-
hər rik haq qın da da ha bir əsər ya zıb? 
Bəl kə, əv vəl ki sü jet lə ri ye ni dən iş lə yib? 
Qə tiy yən yox. Bu əsər də “Kris ti na”dan 
fərq li ola raq, ha di sə lər sü rət lə in ki şaf et-
mir, ya zı çı oxu cu nu in ti zar da sax la yır 
və onu əsə rin han sı janr da ol ma sı mə-
sə lə sin də qə ti qə ra ra gəl mə yə qoy mur. 
Kinq sü jet lə ri sə nət kar lıq la qu rur, on la rı 
qor xunc kul mi na si ya nöq tə si nə çat dı rır 
ki, bu da ye tə rin cə is te da dı ol ma yan ya-
zı çı nın qə lə min dən çıx say dı, sax ta gö rü-
nər di. 

Qrem Qrin:
“Muzdlu qatil”

Bu əsər haq qın da ma raq lı bir fak tı diq-
qə ti ni zə çat dı raq. “Muzd lu qa til” əsə ri 
bir ba şa ya zı çı nın “Bray ton na ba tı” əsə-
ri ilə bağ lı dır və hətt  a onun da ha kəs kin 
for ma sı dır. Bəl kə də, bu ki tab lar qə dər 
bir-bi ri nə ox şa yan iki ki tab yox dur. Əgər 
ikin ci ki tab da yer li qanqs ter dəs tə sin dən 
bəhs edi lir sə, bi rin ci də bey nəl xalq ca sus 
əmə liy ya tın dan söz açı lır. Əsə ri oxu yan-
lar yük sək tə bə qə li muzd lu qa til lə rin hə-
ya tı ilə ta nış ola caq lar.

Ceyms Selter:
“Kassada”

Ya zı çı 88 ya şı olan da “Var olan hər 
şey” ad lı al tın cı ro ma nı ilə bö yük şöh-
rət qa zan dı. La kin “Kas sa da” ro ma nı 
da diq qə tə la yiq dir. Əsə rin ye ni dən iş-
lən miş ver si ya sı 1961-ci il də “Mad di im-
kan” adı ilə nəşr edi lib. Ro man 1950-ci 
il lər də Al ma ni ya ya xid mə tə gön də ril miş 
ame ri ka lı hər bi təy ya rə çi yə həsr olu nub. 
Özü keç miş pi lot olan Sel ter əsər də ki ha-
di sə lə ri qey ri-adi də qiq lik lə təs vir edir, 
ro ma nın so nu isə, tən qid çi lə rin sö zü ilə 
de sək, göz lə nil məz zər bə ki mi dir. 

Riçard Yeyts:
“Cavan qəlblərin fəryadı”

Bu si ya hı da Ri çard Yeyts ən az ta nı-
nan im za dır. Yal nız ölü mün dən son ra 
oxu cu lar ona, la yiq ol du ğu diq qə ti gös-
tə rib. “Ca van qəlb lə rin fər ya dı” əsə ri nə 
“Də yi şik lik lər yo lu”nda olan da ğı dı cı 
emo sional lıq xa rak te rik ol ma sa da, bu 
ro man Yeyt sin hə min bu ən məş hur ki-
ta bı ilə har mo nik tan dem təş kil edir. Bu 
əsər də uzun il lər bir yer də ağır, çə tin hə-
yat ya şa yan gənc cüt lü yün hə ya ta ümid-
li ba xış la rın dan bəhs edi lir.

Hazırladı: NARINGÜL

əş hur ya zı çı nın məş hur əsə ri ni mü ta liə et mə yi ki-
mə sə məs lə hət gör mək asan dır. An caq müəl li fi ta-
nın sa da bə zən əsə rin özü nün də köl gə də qal dı ğı 
hal lar olur. Be lə lik lə, tə rəd düd lə ri bir kə na ra qo-

yu ruq və məş hur yaıçı la rın ye tə rin cə də yə ri ve ril mə yən əsər-

Ya zı çı Mark Tven bu əsə ri onu tən gə 
gə ti rən borc lar dan qur tul maq üçün tə-
ləm-tə lə sik ya zıb. Əsər “Cen tury Ma ga-
zi ne” jur na lın da nəşr edi lən ki mi, ya zı çı 
tən qid çi lə rin sərt tən qi di ilə üz lə şib. 

An caq bu, si zi çaş dır ma sın. Əsə rin sü-
jet xətt  i bir ne çə onil lik lə ri əha tə edir. 
“Sar saq Vil son”da ye ni do ğul muş kör-
pə lə ri ni sa tan mu lat qul lar dan bəhs edi-
lir. Kö lə lik, irq çi lik möv zu la rı na Mark 
Tven tək cə bu əsə rin də de yil, baş qa əsər-

1875-ci il də sərt tən qid lə rə tuş gə lən 
Fyo dor Dos to yevs ki nin “Ye ni yet mə”si-
nin ya zıl dı ğı nın üs tün dən yüz il keç mə-
si nə bax ma ya raq, bu əsər hə lə də mü-
ba hi sə ob yek ti ola raq qa lır. Hətt  a bə zi 
tən qid çi lər bu ki ta bı məs xə rə yə qo yur 
və be lə he sab edir lər ki, “Ye ni yet mə”nin, 
Dos to yevs ki nin əsər lə ri ara sın da ye ri 
yox dur. On la rın fi k rin cə, bu əsər “İdiot” 
ro ma nın da kı fəl sə fi  də rin li yi nin ya xı nı-
na be lə gə lə bil mə yib. Bə zi tən qid çi lər 
isə əsər də ko me di ya dan dra ma kəs kin 
ke çi də diq qə ti yö nəl dir lər. An caq “Ye-
ni yet mə” əsə ri nin də rin li yi ni dərk edən, 
əsər də ki giz li qat la rı qiy mət lən dir mə yi 
ba ca ran ağıl lı oxu cu lar da az de yil. Dos-
to yevs ki bu əsər də bö yük sə nət kar lıq la 
sev gi ax ta rı şın da olan və şə hər dən qaç-
maq is tə yən gən cin da xi li tə rəd düd lə ri ni 

Mak kar ti nin “Sər həd bo yu” tri lo gi-
ya sı nın ikin ci his sə si, fi k ri miz cə, bi rin-
ci his sə dən da ha güc lü dür. İkin ci his sə 
da ha poetik ol sa da, oxu cu la rın da ha az 

Mak kar ti bu əsər də İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə si za ma nı Nyu-Mek si ka dan 
Mek si ka ya qə dər sə ya hət edən gənc 
kov bo yun ma cə ra la rın dan bəhs edir. 
Qə hər ma nı qar şı da atış ma, ca na var la rın 
hü cu mu göz lə yir, onun ke çə cə yi yan mış 
və ca dar-ca dar olan yer lər isə Qan lı me-
ri di a nı xa tır la dır. Bü tün bun la rı Mak-
kar ti qə dər qəd dar və aman sız təs vir 

“Əyləcsiz möcüzələr ölkəsi və 

Siz hə lə də bu əsə ri oxu ma mı sı nız? 
Ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğı nın də rin lik lə ri-
nə var maq üçün da ha əl ve riş li mən bə 
var - “Əy ləc siz mö cü zə lər öl kə si və 
dün ya nın so nu” əsə ri. Əmi nik ki, bu 
əsər ya pon di lin də da ha yax şı səs lə nir. 

Ro man ya zı çı nın “Nor veç me şə-
si” əsə ri nin bey nəl xalq hi tə çev-
ril mə sin dən iki il son ra işıq üzü 
gö rüb. Çox da üz də ol ma yan bu 
ki tab da müəl lif, əsa sən iki xətt 
üzə ri nə diq qə ti yö nəl dib. Bi rin ci, 
əy ləc siz mö cü zə lər öl kə si, ikin ci 
isə dün ya nın so nu. Əsə rin adı nı 
“Büs bü tün mö cü zə lər öl kə si” ki mi 
də tər cü mə et mək olar. Bu “kəs kin 
de tek tiv” jan rı nın əsa sı nı Çand ler 
qo yub. Əsər ən göz lə nil məz sü jet 
ge diş lə riy lə do lu dur və nə ti cə də 
oxu cu nu in ti zar da sax la yan qə ri bə 
fəl sə fi ro man alı nıb. 

Edqar Allan Po:
“Cənab Valdemarın başına 

gələnlər haqqında” 
Bu əsə rə ro man yox, he ka yə de mək 

olar. An caq əsə ri öz xü su siy yə tin dən 
məh rum et mək də qü sur olar dı. Ölüm 
anın da in sa nı tran sa sa lan hip noz çu dan 
bəhs edən bu he ka yə əsl el mi he sa bat ki-
mi oxu nur.

1845-ci il də əsər ay lıq 
nəşr olan “New York” jur-
na lın da dərc edi lən dən 
son ra oxu cu la rın bir ço xu 
bu ra da kı ha di sə lə ri hə qi-

qət ki mi qə bul et di lər. Əs-
lin də elə Ed qar Po da bu na 
ça lı şıb. O, əsə rin tə xəy yül 
məh su lu ol du ğu nu cidd- 
cəhd lə giz lət mək is tə yib. 
Əgər siz us ta dın ma kab rik 
(dəh şət, qor xu) ba xı şı nın də-
rin li yi nə var maq is tə sə niz, o 
za man onun bə zi əsər lə ri ni, o 
cüm lə dən, “Cə nab Val de ma-
rın ba şı na gə lən lər haq qın da” 
əsə ri ni oxu ma ğı nız fay da lı 
ola caq. 

Corc Oruell:
“Keşiş qızı”

Özü özü nün, bəl kə də, ən 
bö yük tən qid çi si olan Corc 
Oruell “Ke şiş qı zı” əsə ri ni cə-
fən giy yat ad lan dı rıb və hət-
ta tə ləb edib ki, ki ta bı onun 
ölü mün dən son ra çap et-
mə sin lər. Oruell özü nə qar-
şı son də rə cə tə ləb kar olub. 
Bəl kə də, heç bir tən qid çi 
əsər lə ri nə onun özü qə dər 
tən qi di ya na şa bil məz di. 

əsər ya pon di lin də da ha yax şı səs lə nir. əsər ya pon di lin də da ha yax şı səs lə nir. 

Məşhur müəlliflərin 
məşhur olmayan əsərləri
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Hə yat da ya şa nan la rı gö tür-qoy 
et dik cə dü şü nür sən ki, in san 
öm rü və rəq lən mə miş, oxun-
ma mış bir ki tab dır. İl lər 

onun his sə lə ri, ay lar fə sil lə ri, gün lər isə 
və rəq lə ri di. Bu və rəq lər də saat lar, də qi-
qə lər an baan həkk olu nub. Ömür ki ta bı 
hər bi ri miz üçün əziz dir. Onu sə hi fə lə-
yib açan ki mi, ötən gün lər göz lə ri miz 
önün də can la nır. O gün lə ri tez-tez  ya da 
sa lır, heç vaxt unut maq is tə mi rik. 1993-
cü ilin de kabr ayın da cəb hə böl gə sin də 
ya şa dı ğım bir ne çə gün ömür ki ta bı mın 
unu dul maz sə hi fə lə rin dən di.     

So yuq de kabr ayı nın ikin ci on gün lü-
yü ye ni cə baş lan mış dı. Bey lə qan-Fü zu li 
is ti qa mə ti nə ezam olun muş dum. Ra yo-
nun av to vağ za lı na gü nor ta ya ya xın gə lib 
çat dım. Kü çə lər adam la do luy du. Cəb hə 
böl gə sin də yer lə şən hər bi his sə yə get-
mək ba rə də əlim də eza miy yət və rə qim 
ol sa da, post da da ya nan lar mə ni ön xətt  ə 
bu rax ma dı lar. Əs gər və po lis lər mən dən 
Fü zu li yə  - dö yüş böl gə si nə get mək üçün 
is ti qa mət üz rə ko man dan lı ğın xü su si ica-
zə və rə qi ni tə ləb et di lər. Bun suz post dan 
keç mək müm kün de yil di. Bu ra da lən gi-
mə yib Bey lə qa na qa yıt dım. Xey li so raq la-
şıb ko man dan lı ğın otur du ğu mən tə qə ni 
tap dım. Qə bu la gə lən lər çox idi. Nə ha-
yət, növ bəm çat dı. Ota ğa da xil olub hər bi 
qay da da sa lam ver dik dən son ra eza miy-
yət və rə qə mi pol kov nik Arif Sa la ho va 
təq dim et dim. Otaq da kı te le fon lar da bir 
tə rəf dən sus maq bil mir, kəl mə kəs mə yə 
im kan ver mir di. Zəng-zən gə, səs-sə sə qa-
rış mış dı. Tez-tez ön xət dən, hər bi his sə 
və bir ləş mə lər dən, Mü da fi ə Na zir li yin-
dən zəng lər gə lir di. Pol kov nik qar şı sın-
da kı xə ri tə yə ba xıb, şə raitə uy ğun qə rar-
lar qə bul edir, mü va fi q əmr və gös tə riş lər 
ve rir di. Pol kov nik ica zə və rə qə mi im za-
la yıb mö hür vu ran dan son ra de di ki, in-
di yo la çıx ma ğın gec olar, ön xətt  ə sa bah 
ge dər sən. 

Er tə si gün - de kabr ayı nın 14-də sə hər er-
tə dən yük sək rüt bə li ar til le ri ya çı za bit lər lə 
bir lik də ön xətt  ə - vu ru şan dö yüş çü lə rin 
ya nı na yo la düş dük. Uc suz-bu caq sız Ha-
ra mı dü zü nü ilk də fəy di gö rür düm. Yol-
lar, cı ğır lar, elə də hün dür ol ma yan tə pə lər 
bir-bi ri nə çox ox şa yır dı. San ki bü tün bun-

lar bir rəs sa mın fır ça sın dan çıx mış ey ni 
tab lo lar idi. 

Ya xın dan bə ləd ol ma yan hər kəs tez bir 
za man da bu ra da azıb, yol la rı səhv sa la bi-
lər di. Gə li şim ilk də fə ol sa da, bu yer lə rin 
tə biə ti, yol la rı mə nə çox doğ ma və ta nış gə-
lir di. Çün ki hə lə ki çik yaş la rım dan əra zi si-
nə gö rə heç də Ha ra mı dü zün dən ge ri qal-
ma yan Ya zı dü zün də çox ol muş dum. Be lə 
çöl lük və dü zən lik lə ri çox gör müş düm. 

Hər ad dım da ağır mü ha ri bə nin qan lı iz-
lə ri var idi. Vu ru lub yan dı rıl mış düş mən 
tex ni ka sı, də rin qa zıl mış sən gər lər, ət ra fa 
sə pə lən miş müx tə lif öl çü lü pat ron gi liz lə-
ri bu ra da gər gin dö yüş lə rin get di yin dən 
xə bər ve rir di. Döyüş çü lər dən öy rən dik 
ki, ötən gün ge dən əmə liy yat da bir ne-
çə zi reh li tex ni ka sı və xey li can lı qüv və si 
məhv edil miş düş mən ge ri çə ki lib. Ha ra-
mı dü zü nün xey li his sə si iş ğal dan azad 
edi lib. Dü nən, sra ğa gün diş lə ri ni qı ca yıb 
Bey lə qan üzə ri nə hü cum et mək iş ta ha sı-
na dü şən qəsb kar la rın bu run la rı ovul muş, 
ağız la rı qan la dol muş du. Ar tıq Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də dö nüş ya ran mış dı. 

Ba rıt qo xu lu sən gər lə rə ça tan ki mi, 
vaxt itir mə dən möv qe lə ri gə zib dö yüş-
lər də fərq lə nən, igid lik lə vu ru şan za bit 
və əs gər lər lə gö rü şüb söh bət et dim. Gər-
gin əmə liy yat la rın hər də qi qə si ni, hər 
anı nı ət rafl  ı qə lə mə al ma ğa ça lı şır dım ki, 
oxu cu la rı or du mu zun Ha ra mı dü zün də 
apar dıq la rı ağır dö yüş lər ba rə də ge niş və 
də qiq mə lu mat lan dı ra bi lim.

Ön möv qe də olar kən bö lük ko man dir lə ri 
dö yüş də igid lik və qəh rə man lıq gös tər miş 
əs gər lə ri növ bə ilə bi zə təq dim edir di lər. 
Ya xın mə sa fə dən - 25 metr dən er mə ni lə rin 
iki tan kı nı vu rub məhv et miş Cəb ra yı lov 
Şa mil Əh li man oğ lu da bu cə sur lar dan bi ri 
idi. Bə dən cə arıq, boy ca çox da hün dür ol-
ma yan bu əs gər, hiss olu nur du ki, si nə sin də 
igid lik lə, qəh rə man lıq la dö yü nən bir ürək 
gəz di rir. Əs gər Şa mil Cəb ra yı lo vun vur du-
ğu tank lar dan bi ri zə də lən dik dən son ra ge-
ri dö nüb ara dan çıx maq, dö yüş mey da nın-
dan qaç maq is tə miş di. Am ma igid dö yüş çü 
bu na im kan ver mə miş, növ bə ti mər mi ilə 
onu ar xa dan vu rub part lat mış dı. 

Şa mi lin dö yüş yo lu ilə qı sa ca ta nış ol-
duq dan son ra vur du ğu zi reh li tex ni ka la-
rın ya nın da şək li ni çək mək is tə dim. Am-
ma müm kün ol ma dı. Sən gər dən çı xıb bir 
az irə li get miş dik ki, ar xa dan əs gər lər hə-
yə can la bi zə səs lə nə rək “Düş mən hü cu ma 
ha zır la şır, tex ni ka səs lə ri gə lir” – de di lər.

Ona gö rə də vu rul muş tan kın ya nı na ça ta 
bil mə dik. 

Eza miy yət dən qa yıt dıq dan son ra vaxt 
itir mə dən əs gər lə rin hü nə rin dən, er mə-
ni qəsb kar la rı nın ge ri otur dul ma sın dan 
müx tə lif səp ki li ma te rial lar ha zır la yıb 
mə sul ka ti bə təq dim et dim. Əs gər Şa mil 
Cəb ra yı lov haq qın da mə qa lə ça pa ge-
dən nöm rə nin növ bət çi si tə sa dü fən mən 
düş müş düm. Hə min ax şam Azər bay can 
Pre zi den ti Hey dər Əli ye vin fər ma nı ilə 
dö yüş lər də gös tər di yi igid li yə gö rə əs gər 
Şa mil Cəb ra yı lov “Azər bay can Bay ra ğı” 
or de ni nə la yiq gö rül dü. 

Əs gər Cəb ra yı lo vun dö yüş lər də gös-
tər di yi igid li yə gö rə “Azər bay can Bay ra-
ğı” or de ni nə la yiq gö rül mə si haq qın da 
Pre zi dent fər ma nı ilə, mə nim Şa mil haq-
qın da yaz dı ğım mə qa lə və çək di yim şə kil 
ey ni nöm rə də çap olun du. Ne cə de yər lər, 
hər şey ye ri nə dü şüb bir-bi ri ni ta mam la-
dı.

Ha ra mı dü zün də əs gər lər lə gö rü şər-
kən ev ün van la rı nı da gö tü rür dük ki, on-
lar haq qın da olan ya zı la rı qə zet çap olu-
nan dan son ra va li deyn lə ri nə gön də rək. 
Bu nu bi zə rəh bər lik dən tap şır mış dı lar. 
Şa mil İmiş li ra yo nu nun Otu zi ki lər kən-
din dən idi. Elə hə min gün poç ta ge dib 
qə ze ti bu cə sur dö yüş çü nün va li deyn lə-
ri nə yo la sal dım. 

Ara dan bir ne çə ay ke çən dən son ra 
şə hid ailə si nin re dak si ya ya ün van la dı-
ğı bir şi ka yət mək tu bu nu araş dır maq 
üçün İmiş li ra yo nu na eza miy yə tə get-
miş dim. Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin bi-
na sı na da xil olar kən sə li qə ilə şü şə nin 
ar xa sı na ya pış dı rıl mış “Ha ra mı dü zü-
nün qar ta lı” ad lı dö yüş və rə qi ni gö rən-
də  ayaq sax la dım. Həm şə kil, həm də 
bu şə kil dən boy la nan əs gə rin sir-si fə-
ti mə nə ta nış gəl di. Dö yüş və rə qə si nə 
diq qət lə bax dım. Ba xan ki mi də xa tır-
la dım ki, bu şək li mən ötən ilin de kabr 
ayın da Ha ra mı dü zün də çək mi şəm. Bu-
ra da öy rən dim ki, Şa mil  dö yüş də ağır 
ya ra la nıb, Sum qa yıt da kı xəs tə xa na da 
müa li cə olu nur.

Şə hə rə qa yı dan ki mi, Şa mi lə baş çək-
mək üçün Sum qa yı ta üz tut dum. So raq-
la yıb o nun müali cə olun du ğu xəs tə xa na-
nı tap dım. Dəh liz də qar şı laş dı ğım tibb 
ba cı sın dan Şa mi lin han sı pa la ta da yat-
dı ğı nı xə bər al dım. O, qəh rə ma nın ad və 
soya dı nı eşi dən ki mi çox fi  kir ləş mə dən 

«O nu dü nən 2 nöm rə li xəs tə xa na ya kö-
çürt dü lər», - de di.

Ge ri dön mək is tə yən də tibb ba cı sı dəh-
liz də da yan mış or ta boy lu ağ saq qal ki şi ni 
mə nim lə ta nış edib: 

- Ta nış olun, bu, Əh li man da yı dır. Siz 
ax tar dı ğı nız əs gə rin ata sı dır. Pa la ta da 
qal mış elekt rik pe çi ni apar ma ğa gə lib. 
Onun la bir lik də get sə niz, si zin üçün ra-
hat olar, - de di. 

Əl ve rib Şa mi lin ata sı ilə gö rüş düm. 
Son ra bir lik də pil lə kən lə ri aşa ğı düş dük. 
Xəs tə xa na lar ara sın da mə sa fə uzaq ol ma-
dı ğın dan, əs gə rin müali cə olun du ğu şə fa 
oca ğı na tez çat dıq. Şa mil lə meh ri ban ca sı-
na gö rü şüb hal-əh val tut dum. O, son dö-
yü şün dən da nış dı: 

- Er mə ni lər de kab rın son gün lə rin də 
göz lə nil mə dən əks-hü cu ma keç di lər. Əv-
vəl cə sən gər lə ri miz top lar dan aram sız atə-
şə tu tul du. Çox keç mə di ki, ar til le ri ya atə şi-
ni da yan dı ran düş mən pi ya da la rı hü cu ma 
keç di. Qəfl  ə tən ya xın lı ğı mız da pey da olan 
qəsb kar lar bi zi pu lem yot atə şi nə tut du lar. 
Cəld hə rə kət lə ye rə uza nan da çiy nim də 
güc lü ağ rı hiss et dim. Gül lə ye rin dən qan 
axır dı. Əs gər yol daş la rım kö mək lə şib mə ni 
hos pi ta la çat dır dı lar. İn di özü mü yax şı hiss 
edi rəm. Yə qin ki, ya xın gün lər də dö yüş çü 
dost la rı mın ya nı na qa yı da cam.

Xəs tə xa na da çox lən gi mə yib əs gər Şa-
mil lə, onun ata sı ilə sa ğol la şa raq iş ye ri nə 
qa yıt ma ğa ha zır laş dım. Əh li man da yı mə-
ni şə fa oca ğı nın çöl qa pı sı na qə dər ötür dü. 
Ay rı lar kən mə ni kənd lə ri nə, ev lə ri nə qo-
naq də vət edən ağ saq qal de di ki, ha va lar 
bir az isi nən dən son ra biz tə rəfl  ə rə, Otu zi-
ki lə rə gə lin, yo lu nu zu göz lə yə cə yik.

- Al lah qoy sa, gə lə rəm - de dim. 
Əh li man da yı ilə olan bu söh bə tin üs-

tün dən xey li vaxt ke çir di. Ona ver di yim 
sö zü bir gün də ol sun yad dan çı xar mır-
dım. Ar tıq ha va lar da xey li isin miş di. Yo-
la çıx maq olar dı. İs ti yay gün lə ri nin bi rin-
də yo la çıx dım. İmiş li ra yo nu na ça tan dan 
son ra ax ta rıb-ara yıb on la rı ta pıb gö rüş-
dük. Ötən gün lər dən da nış dıq, as ta-as ta 
ömür ki ta bı mı zın qəh rə man lıq sə hi fə lə ri-
ni və rəq lə dik... 

Ne çə il lər əv vəl so yuq de kabr gün lə-
rin də bü növ rə si qo yu lan dost lu ğu muz, 
ya xın lı ğı mız hər bi ri mi zin ürə yin cə dir. 
Ha ra mı dü zün dən baş la nan bu dost luq 
da vam edir. Bu yo lun yol çu la rı bir-bi ri nə 
çox sə da qət li və eti bar lı dır lar. Bi zi bir-bi-
ri mi zə qo vuş du ran kör pü lə rin da yaq la rı 
və tə mə li çox möh kəm dir. Ona gö rə də 
heç vaxt uçub-da ğıl ma ya caq.

Va hid MƏ HƏR RƏ MOV

lar bir rəs sa mın fır ça sın dan çıx mış ey ni 
tab lo lar idi. 

yə can la bi zə səs lə nə rək “Düş mən hü cu ma 
ha zır la şır, tex ni ka səs lə ri gə lir” – de di lər.

ba cı sın dan Şa mi lin han sı pa la ta da yat-
dı ğı nı xə bər al dım. O, qəh rə ma nın ad və 
soya dı nı eşi dən ki mi çox fi  kir ləş mə dən 

«O nu dü nən 2 nöm rə li xəs tə xa na ya kö-
çürt dü lər», - de di.

çox sə da qət li və eti bar lı dır lar. Bi zi bir-bi-
ri mi zə qo vuş du ran kör pü lə rin da yaq la rı 
və tə mə li çox möh kəm dir. Ona gö rə də 
heç vaxt uçub-da ğıl ma ya caq.

Va hid MƏ HƏR RƏ MOV



Akutaqava RÜNOSKE
(Yaponiya)

Bataqlıq

Bu əh va lat bir ya ğış lı 
gün də, na har dan 
son ra ol muş du. 
Şə kil qa le re ya sı 

zal la rı nın bi rin də yağ lı bo yay la iş-
lən miş bir şə kil tap dım. «Tap dım» 
- de mək, bəl kə də, bir az bö yük çı-
xır, çün ki məhz be lə de mə yə əsas 
yox du; axı ya rı qa ran lıq künc də an-
caq bu şə kil asıl mış dı, yal nız o idi 
dəh şət li də rə cə də ka sıb çər çi və yə 
sa lı nan; elə bil asan ki mi də unut-
muş du lar. Şə kil «Ba taq lıq» ad la nır-
dı, müəl li fi  ta nın mış adam de yil di. 
Şə kil də vur-tut lil li su, nəm tor paq, 
bir də bu tor paq da sıx bit miş ot və 
ağac lar təs vir olun muş du; bu ra da 
adi ta ma şa çı nın nə zə ri ni cəlb edə si, 
de mək olar, heç bir şey yox idi.

Qə ri bəy di, be lə ağac lıq çək miş 
rəs sam qə tiy yən ya şıl rəng lər dən 
is ti fa də elə mə miş di. Qa mış lıq, qo-
vaq lar, ən cir ağac la rı – ha mı sı bu-
la nıq sa rı rəng dəy di. Ada mı əzən 
sa rı rəng də, çiy gil rən gin də. Doğ-
ru dan mı rəs sam ya şıl lı ğı bu rəng-
də gör müş dü? Yox sa nə üçün sə bu 
rəng onun xo şu na gə lir miş və qəs-
dən onu gö zə çarp dır maq is tə miş-
di? Sar sıl mış hal da şək lin qar şı sın-
da da yan mış dım, bu sual mə nə 
əzab ve rir di və nə qə dər çox bax-
dıq ca, şək lin özün də ne cə bö yük 
mə na giz lət di yi ni o qə dər ay dın 
ba şa dü şür düm. Xü su si lə də ön 
plan da kı tor paq, - tor paq o qə dər 
inan dı rı cı çə kil miş di ki, ad dı mı nı 
ona ne cə qoy du ğu nu, to pu ğu na-
dək ha mar, tit rək leh mə yə ne cə 
bat dı ğı nı ay dın ca hiss elə yir din. 
Yağ lı bo yay la çə kil miş çox da iri 
ol ma yan bu şə kil də, tə biətin məğ-
zi ni müm kün qə dər kəs kin ver mə-
yə ça lı şan bəd bəxt rəs sa mı gö rür-
düm. Bu sa rı ba taq lıq mə nə hər bir 
sə nət in ci si qə dər sar sı dı cı, də rin 
tə sir edir di. Qa le re ya nı dol du ran 
iri li-xır da lı şə kil lə rin ara sın da öz 
gü cü nə gö rə bu əsə rə bə ra bər ikin-
ci bir şə kil ta pıl maz dı.

- Siz, de yə sən, mat qa lıb sı nız? 
– kim sə əli ni çiy ni mə şap pıl dat-
dı, elə bil mə ni qa na caq sız ca sı na 
yu xu dan oyat dı lar, hə min hiss lə 
çev ril dim. – Hə, bu na 
ne cə ba xır san?

O, tə zə cə qır xıl mış çə nə si ni 
say maz ya na şək lə tə rəf uzat dı. 
Mo da lı qəh və yi pen cək, qıv raq 
bə dən, özün dən ra zı gö rü nüş – 
qə zet lə rin bi ri nin ədə bi tən qid-
çi siy di. Ya dı ma düş dü ki, ar tıq 
ilk də fə de yil, məhz bu tən qid çi 
mən də xo şa gəl məz hiss lər oya dır 
və çox kö nül süz ca vab ver dim:

- Şe devr di!
- Şe devr?! Qə ri bə di! – Tən qid çi 

qar nı atı la-atı la gül dü.
Ya xın da da yan mış bir ne çə 

ta ma şa çı, söz lə şib lər miş ki mi, 
onun gü lü şü nə ey ni vaxt da dö-
nüb bi zə sa rı bax dı lar. Mən özü-
mü lap na qo lay hiss elə dim.

- Qə ri bə di! Ye ri gəl miş kən, bi lir si-
niz mi ki, rəs sam heç də sər gi ni təş kil 
elə yən lər dən de yil, di gəl, hə mi şə bu 
rəs mi gös tər mə yə can at mış dı de yə, 
mər hu mun ailə si mün sifl  ər he yə ti ni 
yal var-ya xar la ra zı sal dı, axır ki, onu 
gö tü rüb bu kün cə dürt dü lər.

- Mər hu mun ailə si? De mə li, 
şək lin müəl li fi  ölüb?

- Hə, ölüb. An caq elə sağ lı ğın-
da da ölüy dü.

- Bu nu ne cə ba şa dü şək?
- Ar tıq çox dan dı özü nü bil mir di.
- Bu nu da o vaxt çə kib?
- Əl bətt  ə! Han sı ağıl lı adam bu 

rəng də şə kil çə kər. Siz sə hə lə hey-
ran da olub su nuz, qə ri bə de yil mi!

Tən qid çi ye nə ra zı-ra zı gül dü. 
O, şüb hə siz, mə nim öz na dan lı-
ğım dan uta na ca ğı mı yə qin ləş dir-
miş di, həm də, gö rü nür, öz üs tün-
lü yü nü hiss elət dir mək is tə yir di.

Təəs süf ki, onun ümi di ni qır-
dım. Onu din lə dik cə, məğ rur lu-
ğa bən zər bir hiss get-ge də mə ni 
hə yə can lan dı rır dı. Hə min hə yə-
can la tək rar-tək rar şək lin sey ri nə 
dal dım. Və bu ba la ca kə ta na bax-
dıq ca mən ye nə dəh şət li sə bir siz-
lik dən, hə yə can dan iz ti rab çə kən 
bəd bəxt rəs sa mı gör düm.

- Hə, gö rü nür, is tə di yi heç cür 
alın ma yıb, alın ma yıb de yə, ba şı na 
ha va gə lib. Bü tün mə sə lə bun da dı!

Və ey ni açıl mış tən qid çi, de mək 
olar ki, se vin cək gü lüm sə di. Öz hə-
ya tı nı qur ban ve rən ad sız-san sız sə-
nət ka rın adam lar dan, cə miy yət dən 
al dı ğı ye ga nə mü ka fat, bax bu idi.

Bə də nim dən güc lü bir tit rə yiş 
keç di; mən ye nə, ar tıq üçün cü də-
fə ba xış la rı mı kə dər li kə ta na zil lə-
dim. Ora da qəm li sə may la qəm li 
su ara sın da son də rə cə bö yük 
qüv və ba ha sı na – tə biət biz özü-
mü zük – çiy gil rən gin də qa mış-
lar, qo vaq, ən cir ağa cı ya şa yır dı.

- Şe devr di!
Mən bu sö zü qü rur la, inam la 

tən qid çi nin düz gö zü nün içi nə 
ba xa-ba xa tək rar 

elə dim.

Hörümçək toru
Bir də fə Bud da cən nət gö lü nün 

sa hi lin də tək-tən ha gə zi şir di. 
Gö lün üzü nü mir va ri ki mi 

ağap paq şa na gül lə lər ört müş dü, 
on la rın qı zı lı özə yi ət ra fa məs te-
di ci şi rin ətir sa çır dı.

O vaxt cən nət də sə hər idi.
Bud da fi  kir li-fi  kir li da yan dı və 

bir dən şa na gül lə lə rin iri yar paq-
la rı ara sın dan bərq vu ran su da 
Şa na gül lə lər gö lü nün də rin li yin-
də nə lər baş ver di yi ni gör dü.

Cən nət gö lü cə hən nə min di bi-
nə qə dər uza nıb ge dir di.

Onun bül lur su la rı için dən İy-
nə li dağ, Sand zu ça yı elə ay dın 
gö rü nür dü ki, san ki əli ni uzat san 
ça tar dı.

Cə hən nə min də rin lik lə rin də 
say sız-he sab sız gü nah kar qay na-
şır dı. Və iş elə gə tir di ki, Bud da-
nın nə zə ri ni Kan da ta ad lı bir gü-
nah kar cəlb elə di.

Kan da ta qa ni çən bir qul dur 
idi. Çox lu ci na yət lər et miş di: öl-
dür müş dü, soy muş du, yan dır-
mış dı, an caq onun da he sa bın da 
bir xe yir xah iş ta pıl dı.

Bir də fə sıx me şə lik lə ge dən də 
cı ğı rın kə na rıy la bap ba la ca hö-
rüm çə yin qaç dı ğı nı gö rür. Kan-
da ta az qa la, aya ğıy la onu ba-
sıb əzə cək di ki, öz-özü nə de yir: 
«Yox, o, çox ba la ca ol sa da, hər 
hal da, can lı məx luq du. He yif di 
onu na haq ye rə öl dür mək».

Və hö rüm çə yə rəhm elə yir.
Bud da cə hən nə mi seyr elə yən-

də qul dur Kan da ta nın bir də fə 
hö rüm çə yə hə yat ba ğış la dı ğı nı 
xa tır la dı və ürə yin dən keç di ki, 
bir cə xe yir xah işin əvə zin də bu 
qul du ru cə hən nə min də rin li yin-
dən xi las elə sin. Xoş bəxt lik dən 
Bud da nın gö zü nə bir cən nət hö-
rüm çə yi sa taş dı. O, gü mü şü qə-
şəng li fi  bir şa na gül lə nin nef ri tə 
ox şa yan ya şıl yar pa ğın dan as dı.

Bud da bu in cə hö rüm çək li fi  ni 
eh ti yat la əli nə gö tü rüb, onun ucu-
nu mir va ri ki mi ağ şa na gül lə lə rin 
ara sın dan su ya sal la dı. Hö rüm-
çək li fi  cə hən nə min uzaq də rin lik-
lə ri nə ça tın ca düm düz aşa ğı en di.

2
Kan da ta cə hən nə min di bin də 

baş qa gü nah kar lar la bir yer də 
Qan gö lü nün bu rul ğa nın da gah 
ba tıb, gah çı xa raq it əza bı çə kir di.

Hər yan da zül mət hökm sü-
rür dü. Yal nız ara bir nə sə tut qun-
tut qun işıl da yır dı. Qan qa ral dan 
dəh şət li mən zə rə ni təs vir et mə yə 
söz də aciz di. Ət raf mə zar ki mi 
sa kit lik idi. Hər dən gü nah-
kar la rın bo ğuq ahı 
eşi di lir di. 

Cə hən nə min lap di bi nə atıl mış 
gü nah kar la rın çək dik lə ri əzab-
lar dan son ra ağ la ma ğa be lə hey-
lə ri qal ma mış dı.

Elə bu na gö rə, hətt  a qul dur 
Kan da ta be lə, Qan gö lün də qan 
uda-uda can ve rən qur ba ğa ki mi 
qıv rı lır dı.

Bir dən Kan da ta ba şı nı qal dı rıb 
Qan gö lü nün üs tü nü tut muş qa ran-
lı ğa bax ma ğa baş la dı. Bu boş qa ran-
lıq dan, lap uzaq sə ma dan şüa ki mi 
pa rıl da ya raq ya vaş-ya vaş, elə bil 
baş qa gü nah kar la rın gö zü nə gö rü-
nə cə yin dən qor xa-qor xa gü mü şü 
hö rüm çək li fi  düz ona tə rəf enir di.

Kan da ta se vinc dən çə pik çal dı. 
Ona yal nız bu lif dən ya pı şıb yu-
xa rı dar tın maq qa lır dı. On da, bəl-
kə, cə hən nəm dən si vi şib çı xar dı.

Əgər bəx ti gə tir sə, lap yax şı, 
dü şər cən nə tə. Da ha onu İy nə li 
da ğın zir və si nə qo vub, ora dan 
bir də Qan gö lü nə tul la maz lar. 

Kan da ta bu ümid dən ruh la na-
raq hö rüm çək to run dan ikiəl li 
bərk-bərk ya pı şıb, bü tün gü cüy lə 
yu xa rı dır maş ma ğa baş la dı.

Əl bətt  ə, təc rü bə li oğ ru üçün bu 
adi işiy di.

An caq cə hən nəm dən cən nət 
iqa mət ga hı na ki mi on min lər lə 
ri1 mə sa fə var idi. Nə qə dər ça-
lış sa da, da ğın zir və si nə qalx maq 
elə də asan de yil di. Kan da ta yu-
xa rı dır maş dı, dır maş dı, an caq 
onun ki mi güc lü ada ma da, nə-
ha yət, yor ğun luq üs tün gəl di. 
Sə ma ya bir nə fə sə ça ta bil mə di.

Ça rə yox idi, gə rək da ya nıb 
nə fəs alay dı. Ya rı yol da da ya nıb 
hö rüm çək to run dan sal la na-sal-
la na din cəl di yi yer də qə fi l aşa ğı, 
də rin uçu ru ma bax dı.

Kan da ta bu na zik lifl  ə na haq 
ye rə be lə inad la yu xa rı dır maş-
ma mış dı. Bir az əv vəl min əzab 
çək di yi Qan gö lü zül mət də it-
miş di. Cə hən nəm zül mə tin də 
tut qun-tut qun işa ran qor xunc İy-
nə li da ğın zir və si isə ar tıq onun 
bir ad dım lı ğın da idi. Əgər ye nə 
be lə cəld dır maş sa, çox gü man 
cə hən nəm dən əki lə bi lə cək di.

Kan da ta hö rüm çək li fi n dən möh-
kəm ya pı şıb, uzun il lər dən son ra in-
san sə siy lə qəh qə hə çə kib qış qır dı:

- Qur tul dum! Qur tul dum!
An caq bu za man bir dən gör dü 

ki, say sız-he sab sız baş qa gü nah-
kar lar da lif dən ya pı şıb, qa rış qa 
dəs tə si ki mi onun ar dın ca yu xa rı 
dır ma şır lar.

Kan da ta qor xu dan və hey rət-
dən sə feh-sə feh ağ zı nı açıb bir 
müd dət göz lə ri ni döy dü.

Bu na zik hö rüm çək li fi  tək 
onun özü nü güc lə sax la yır, bəs 
bu qə dər ada ma ne cə tab gə tir sin!

Əgər lif qı rıl sa onun özü də, - gör 
ha, o da! – bu qə dər yu xa rı qalx dı ğı 
yer dən kəl lə ma yal laq cə hən nə mə 
uça caq. Əl vi da, azad lıq ümi di!

Bun la rı fi  kir ləş di yi vaxt gü-
nah kar lar dəs təy lə Qan gö lü nün 
qa ran lıq də rin li yin dən sü rü nüb 
çı xır dı lar. Yüz lər lə, min lər lə gü-
nah kar zən cir ki mi dü zü lüb tə-
lə sə-tə lə sə, şüa tə ki pa rıl da yan 
na zik hö rüm çək li fi y lə yu xa rı 
dır ma şır dı. Tə ci li nə sə elə mək la-
zı mıy dı, yox sa lif hök mən qı rı la-
caq, o da uçu ru ma yu var la na caq.

Kan da ta var gü cüy lə çı ğır dı:
- Ey, gü nah kar lar! Bu, mə nim 

li fi m di! Kim si zə ix ti yar ve rib ona 
dır maş ma ğa? Di tez dü şün. Dü-
şün aşa ğı!

Elə bu vaxt gör bir nə baş ver di!
Bu vax ta qə dər bü töv olan lif 

bir dən Kan da ta nın tut du ğu yer-
dən qı rıl dı.

Ah çək mə yə də ma cal tap ma dı, 
fır la na-fır la na, kü lək lə ri vı yıl tıy la 
ya ra-ya ra kəl lə ma yal laq aşa ğı ya, 
zül mə tin lap də rin li yi nə düş dü.

Tək cə qı rıq hö rüm çək li fi  cə-
hən nə min ay sız, ul duz suz gö-
yün də şüa ki mi pa rıl da ya raq hə-
lə də sal la nıb qa lır dı…

3
Şa na gül lə gö lü nün sa hi lin də 

da yan mış Bud da əv vəl dən-axı ra 
qə dər hər şe yi gör müş dü. Və Kan-
da ta atıl mış daş ki mi Qan gö lü nün 
di bi nə ba tan da, Bud da kə dər li-kə-
dər li ye nə gə ziş mə yə baş la dı.

Kan da ta nın ürə yi mər hə mət-
dən, rəhm dən uzaq idi, yal nız 
fi  kir lə şir di ki, nə yol la özü nü cə-
hən nəm dən qur tar sın və bu na 
gö rə də haq lı cə za sı nı al mış dı: ye-
ni dən cə hən nə min gir da bı na atıl-
mış dı. Bud da nın nə zə rin də bu, 
rüs vay çı və mis kin bir ta ma şay dı!

An caq cən nə tin Şa na gül lə gö-
lün də ki şa na gül lə lər bu na bi ga-
nə qal mış dı lar.

On la rın mir va ri ki mi ağ gül lə ri 
Bud da nın ayaq la rı ya nın da as ta-
as ta yır ğa la nır dı.

Və onun hər ad dı mın da şa na-
gül lə lə rin qı zı lı özək lə ri ət ra fa 
məs te di ci şi rin ətir sa çır dı.

Cən nət də gü nor ta ya az qa lır dı.

1 Ri – uzunluq ölçüsü, 654 metr

Tər cü mə edən:
Saday BUDAQLI
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ci bir şə kil ta pıl maz dı.
- Siz, de yə sən, mat qa lıb sı nız? 

– kim sə əli ni çiy ni mə şap pıl dat-
dı, elə bil mə ni qa na caq sız ca sı na 
yu xu dan oyat dı lar, hə min hiss lə 
çev ril dim. – Hə, bu na 
ne cə ba xır san?

lar, qo vaq, ən cir ağa cı ya şa yır dı.
- Şe devr di!
Mən bu sö zü qü rur la, inam la 

tən qid çi nin düz gö zü nün içi nə 
ba xa-ba xa tək rar 

elə dim.

tut qun işıl da yır dı. Qan qa ral dan 
dəh şət li mən zə rə ni təs vir et mə yə 
söz də aciz di. Ət raf mə zar ki mi 
sa kit lik idi. Hər dən gü nah-
kar la rın bo ğuq ahı 
eşi di lir di. 

Kan da ta qor xu dan və hey rət-
dən sə feh-sə feh ağ zı nı açıb bir 
müd dət göz lə ri ni döy dü.

Saday BUDAQLI

Bataqlıq və hörümçək toru
(İki hekayə)



Şumerlər – ilk 
sivilizasiyanın müəllifl əri

Çi çək lən mə dövr lə ri era mız-
dan əv vəl III əs rə tə sa düf edən 
sir li xalq... On lar elə sə viy yə lə rə 
ucal mış dı lar ki, bə zi kəşfl  ə rin dən 
bu gün be lə özü müz də bil mə dən 
is ti fa də edi rik. La kin ta ri xin do-
lay la rın da bu əzə mət li xalq nəin ki 
yer üzün dən, hətt  a in san la rın yad-
da şın dan be lə ne çə min il ər zin də 
büs bü tün si lin miş di. Bu xalq ba rə-
də qə dim əl yaz ma lar da be lə heç bir 
qey də rast gəl mək ol mur du və düz 
XIX əs rə dək şu mer lə rin kim ol du-
ğu kim sə yə bəl li de yil di.

Ma raq lı dır ki, bu qə dim 
xal qı ar xeoloq lar yox, 
dil çi lər ta pıb. Qə dim 
dil lə ri öy rə nən alim-
lər gil ki ta bə lər 
üzə rin də ki mi xi 
ya zı la rın sir ri ni 
açıb on la rı İran-
d a  k ı 

Bi sü tun qa ya sın da kı ya zı lar la mü-
qa yi sə edən dən son ra bu qə naətə 
gəl di lər ki, qə dim za man lar da 
iki çay ara sın da o vax ta dək kim-
sə yə bəl li ol ma yan da ha bir xalq 
ya şa yıb. Hə min xal qı ilk də fə 
“Şu mer” ad lan dı ran isə 1869-cu 
il, yan var ayı nın 17-də gör kəm-
li dil çi Jül Op pert ol du. Az son ra 
çox say lı ar xeolo ji ta pın tı lar gös-
tər di ki, şu mer xal qı da, onun 
özü nə məx sus mi xi ya zı sı da hə-
qi qə tən olub. Şu mer əlifb  a sın dan, 
son ra lar Elam, Ak kad və İran da 
ya şa yan xalq lar da is ti fa də edib. 
Şu mer di li nin öz mən şə yi isə hə lə 
də qa ran lıq dır. Hə min dil də uq-
ro-fi n dil ailə si, kart vel di li, Qə-
dim Hin dis tan dil lə rin dən olan 
mun da, Ti bet dil lə ri, hətt  a ya pon 
di li nin ele ment lə ri də aş kar la nıb! 
Be lə lik lə, di lin mən şə yi nin ay dın 
ol ma ma sı on dan şu mer xal qı nın 
öz ta ri xi ni ay dın laş dır maq üçün 
is ti fa də et mə yə im kan ver mir. 
Am ma bu sa hə də ən ge niş ya yıl-
mış nə zə riy yə yə əsa sən, şu mer lə-
rin Dil mun ada sın dan ol du ğu nu 
söy lə yir lər. 

Az qa la bü tün ta rix çi lər ra zı la şır 
ki, Dil mun, İran kör fə zin də ki xır-
da ada lar ar xi pe la qın da yer lə şən 
in di ki Bəh rey nin qə dim adı dır. 
La kin Bəh reyn bir coğ ra fi  mə kan 
ki mi çox dan ha mı ya bəl li dir və bu 
fakt sir li şu mer xal qı ilə bağ lı olan 
hər şe yin üs tü nü ör tən sir li pər də-
nin eca zı nı azal dır, am ma or ta ya 
ye ni-ye ni sual lar çı xa rır. Mə sə lən, 
əgər elə dir sə, bəs on da bu na mə-
lum dil har dan pey da olub? Şu-
mer lər hə min bu Bəh rey nə ne cə 
gə lib lər? Bəl li olan bir cə bu dur 

ki, Şu mer si vi li za si ya sı nın sir lə-
ri alim lə rə, qə dim ta rix lə ma-

raq la nan in san la ra in di yə-
dək ra hat lıq 

v e r  m i r . 

Bu ra da təəc cüb lü bir şey yox dur 
– axı in san si vi li za si ya sı on min il-
lər lə sü rən aram lı in ki şaf dan son-
ra qəfl  ə tən irə li yə doğ ru bö yük bir 
sıç ra yış edib və bu sıç ra yı şın vü sə-
ti ni heç son el mi-tex ni ki in qi lab la 
be lə mü qa yi sə et mək müm kün 
de yil. Be lə he sab edir lər ki, məhz 
şu mer lər ta rix üçün çox qı sa sa yı la 
bi lə cək bir dövr ər zin də tə kə ri, du-
lus çu çar xı nı, ya zı nı, ti ca rə ti kəşf 
edib, ilk şə hər lə ri sa lıb lar. On lar 
ilk də fə mis lə qa la yı qa ta raq bü-
rünc alıb lar, bu sərt xə li tə ilə qı sa 
bir za man ər zin də bə şə riy yə tin 
ta ri xi ni, onun in ki şaf yo lu nu də yi-
şib lər. İlk pul lar, ilk mək təb lər, ilk 
ver gi qa nun la rı, ilk ki tab xa na ka-
ta loq la rı, hətt  a ilk iki pa la ta lı par la-
ment də məhz ora da ya ra nıb! Tibb 
el mi nin tə mə li də on la rın adı ilə 
bağ lı dır. Şu mer lər cə sur də niz çi, 
səy yah, təd qi qat çı olub lar. Alim lər 
be lə gü man edir ki, ilk gə mi lə ri də 
şu mer lər ya ra dıb. Ma raq lı dır ki, 
şu mer di lin də gə mi lə rin müx tə-
lif tip lə ri nin öl çü sü nü, tə yi na tı nı, 
yü kü nün nö vü nü fərq lən dir mək 
üçün 105 ad var.

Ba bil də qə bul olun muş alt mış 
də rə cə li say sis te mi də öz kö kü nü 
qə dim Şu mer dən gö tü rür.

Ur şə hə rin də zik ku rat ad lan dı rı-
lan mə bəd, era mız dan əv vəl 3-cü 
mi nil li yin so nu. Ba bil qül lə si haq-
qın da mifl  ə rin mən bə yi bu qə bil ti-
ki li lər olub.

Şu mer lə rin gil ya zı löv hə lə rin-
də ri ya zi düs tur la ra, ast ro no mik 
cəd vəl lə rə də rast gəl mək müm-
kün dür. Bu qə dim xalq müx tə lif 
düs tur lar, cəd vəl lər va si tə si ilə 
Gü nəş tu tul ma sı nı, Ayın müx-
tə lif fa za la rı nın gə li şi ni, pla net-
lə rin hə rə kət tra yek to ri ya sı nı 
qa baq ca dan söy lə yə bi lir di lər. 
Ast ro no mi ya sa hə sin də qə dim 
bil gi lə rin təd qi qa tı nə ti cə sin də 
aş kar la nıb ki, efe me rid ad lan dı-
rı lan şu mer cəd vəl lə ri son də rə cə 
də qiq dir. Am ma on la rın kim tə-
rə fi n dən və ne cə ha zır lan dı ğı nı 
bi lən yox dur.

Şu mer lər göz lə gö rü nən pla net-
lə rin və ul duz la rın yer sət hi nin 
üfüq xətt  i nə nis bət də çı xıb-bat-
ma sı nı ha sab la maq üçün bi zim 
in di yə ki mi is ti fa də et di yi miz 
he liosent rik sis tem dən bəh rə lə-
nir di lər. Biz on lar dan həm də göy 
qüb bə si ni üç seq men tə - şi mal, 
mər kə zi və cə nub (şu mer lər də 
on la rın adı “En lil yo lu”, “An nu 
yo lu” və “Ea yo lu” idi) seq ment-
lə ri nə böl mə yi öy rən mi şik.  Müa-
sir sfe rik ast ro no mi ya nın bü tün 
an la yış la rı - 360 də rə cə lik sfe rik 
çev rə, üfüq, göy qüb bə si nin ox-
la rı, qütb lər, ek lip ti ka, gün bə ra-
bər li yi və sair an la yış la rı da ora da 
ya ra nıb.

Şu mer lər alt mış də rə cə li say sis-
te min dən is ti fa də edir di lər. Rə qəm-
lə ri gös tər mək üçün cə mi iki işa rə 
var dı: bi rin ci si tək rar la nan “mıx” 
idi ki, on la rın  sa yın dan ası lı ola raq, 
60; 3600 rə qəm lə ri ni və 60-dan son-
ra kı də rə cə lə ri ifa də et mək müm-
kün idi. İkin ci işa rə isə “ver gül”, 
yə ni 10 idi – 60x10; 3600x10 və sairə.

Biz in di vax tın he sab lan ma sı 
üçün ey ni sis tem dən is ti fa də edi-
rik. Şu mer say sis te mi nin ta ri xi 
əks-sə da sı nı sut ka nın 24 saata; ilin 
12 aya; fu tun 12 düy mə bö lün mə-
sin də də gör mək olar...

Yax şı, bəs bü tün bun la rı şu mer-
lər ne cə ix ti ra edib? Bəl kə on lar la 
bağ lı say sız-he sab sız sual la rın ca-
va bı elə şu mer lə rin din lə rin də giz-
lə nir? On la rın fi k rin cə, yer üzün də 
nə var sa, ha mı sı al lah la ra məx sus-
dur və mə bəd lər si ta yiş ye ri yox, 
bir növ sax lanc dır. Mə bəd lər də 

tan rı lar üçün nə zər də tu tu lan hə-
diy yə lər, nə zir-ni yaz qo ru nur du. 
Yax şı, bəs on da bu tan rı la rın öz lə ri 
kim idi? Ta ri xən, şu mer lər tə biət 
qüv və lə ri ni şəxs ləş di rir di lər – An 
(sə ma), Ki (yer), En lil (yer lə gö yü 
ayı ran). Da ha son ra lar  ay rı-ay rı 
şə hər lə ri, sə nət və pe şə lə ri hi ma-
yə edən tan rı lar da ya ran dı. Şu mer 
tan rı la rı son ra kı din lər dən fərq li 
ola raq, in san lar üçün de yil, məhz 
tan rı la rın öz lə ri üçün ya ran mış bir 
cən nət də ya şa yır dı lar. Elə ek zo tik 
fər ziy yə lər var ki, on la ra əsa sən, 
şu mer lə rə hər şe yi uzaq kos mos-
dan gə lən məx luq lar öy rə dib. La-
kin be lə fər ziy yə lər üzə rin də baş 
çat lat maq dan sa, qə dim şu mer lə rin 
bü tün sir lə ri ni öz pla ne ti miz də ax-
tar maq da ha məq sə dəuy ğun dur.

Axı Me so po ta mi ya da əkin çi lik 
şu mer lə rin, təx mi nən era mız dan 
əv vəl 5900-cü il lər də ora la ra gə-
li şi nə dək də möv cud olub. Şu-
mer lə rin ilk iz lə ri ni ar xeoloq lar 
bü töv bir ta ri xi döv rə ad ve rən 
Tel-əl-Uba yid ya şa yış mən tə qə sin-
də ta pıb lar. Hə min dövr Uba yid 
döv rü ad la nır dı və era mız dan 
qa baq 4000-ci ilə dək  da vam et-
miş di. Onun da lın ca Uruk döv rü 
(e.ə. 4300-3000-ci il lər) gəl di. O za-

man lar bü tün dün ya hə lə ib ti-
dai dax ma la ra sı ğı nır,

Şumerlər – ilk 

Bi sü tun qa ya sın da kı ya zı lar la mü-
qa yi sə edən dən son ra bu qə naətə 
gəl di lər ki, qə dim za man lar da 
iki çay ara sın da o vax ta dək kim-
sə yə bəl li ol ma yan da ha bir xalq 
ya şa yıb. Hə min xal qı ilk də fə 

il, yan var ayı nın 17-də gör kəm-
li dil çi Jül Op pert ol du. Az son ra 
çox say lı ar xeolo ji ta pın tı lar gös-
tər di ki, şu mer xal qı da, onun 
özü nə məx sus mi xi ya zı sı da hə-
qi qə tən olub. Şu mer əlifb  a sın dan, 
son ra lar Elam, Ak kad və İran da 
ya şa yan xalq lar da is ti fa də edib. 
Şu mer di li nin öz mən şə yi isə hə lə 
də qa ran lıq dır. Hə min dil də uq-
ro-fi n dil ailə si, kart vel di li, Qə-
dim Hin dis tan dil lə rin dən olan 
mun da, Ti bet dil lə ri, hətt  a ya pon 
di li nin ele ment lə ri də aş kar la nıb! 
Be lə lik lə, di lin mən şə yi nin ay dın 
ol ma ma sı on dan şu mer xal qı nın 
öz ta ri xi ni ay dın laş dır maq üçün 

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 nə sə öy rən mə yə cək. 
Müt ləq öy rə nə cək. 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 dik lə ri miz dən qat-qat çox 
ola raq qa la caq. 
Bu gün dən eti ba rən hər sa yı-
mız da rast la şa ca ğı nız “Ta ri xin 
sir lə ri” böl mə sin də bə şər ta-
ri xi nin müəm ma lı dö nəm lə ri, 
ha di sə lə ri araş dı rı la caq, dərs-
lik lər də, el mi təd qi qat lar da 
ay dın la şan hə qi qət lər oxu cu-
la rı mı za “Hər suala bir ca vab” 
ad lan dır dı ğı mız po pul yar en-
sik lo pe dik top lu ya xas rə van 
dil lə təq dim olu na caq.
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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ğu kim sə yə bəl li de yil di.
Ma raq lı dır ki, bu qə dim 

xal qı ar xeoloq lar yox, 
dil çi lər ta pıb. Qə dim 
dil lə ri öy rə nən alim-
lər gil ki ta bə lər 
üzə rin də ki mi xi 
ya zı la rın sir ri ni 
açıb on la rı İran-
d a  k ı 

lum dil har dan pey da olub? Şu-
mer lər hə min bu Bəh rey nə ne cə 
gə lib lər? Bəl li olan bir cə bu dur 

ki, Şu mer si vi li za si ya sı nın sir lə-
ri alim lə rə, qə dim ta rix lə ma-

raq la nan in san la ra in di yə-
dək ra hat lıq 

v e r  m i r . 

Ur şə hə rin də zik ku rat ad lan dı rı-
lan mə bəd, era mız dan əv vəl 3-cü 
mi nil li yin so nu. Ba bil qül lə si haq-
qın da mifl  ə rin mən bə yi bu qə bil ti-
ki li lər olub.

bər li yi və sair an la yış la rı da ora da 
ya ra nıb.

man lar bü tün dün ya hə lə ib ti-
dai dax ma la ra sı ğı nır,

Şumer şəhərləri

Bu ra da təəc cüb lü bir şey yox dur Şu mer lə rin gil ya zı löv hə lə rin- tan rı lar üçün nə zər də tu tu lan hə-

Hər suala       bir ca vab

Şəhər-dövlət Laqaşın hökmdarı Qudeanın zamanında
böyük tikintilər aparılır, ticarət inkişaf edirdi



15N 34(93) 01.10.2016

Av ro pa nın ilk əkin çi lə ri daş bal ta-
lar la ke çil məz me şə lə ri qı rıb,  tar la lar 
sal ma ğa ça lı şır dı lar. Uru döv rü nün 
in san la rı isə ar tıq gil dən kər pic kə-
sir, onu gü nün al tın da qu ru dur və 
şə hər lər sa lır dı lar – dün ya nın ilk 
şə hər lə ri ni. O za man lar Gil dən çox 
ge niş is ti fa də olu nur du – ar tıq du-
lus çu luq sə na ye si də in ki şaf et miş-
di. Bu isə o de mək dir ki, şu mer lər də 
əmək böl gü sü, na tu ral mü ba di lə və 
ti ca rət, müx tə lif mal lar üçün is ti fa-
də olu nan öl çü va hid lə ri də möv-
cud idi. İn ki şa fın bu sə viy yə sin dən 
isə ar tıq ya zı ya, əlifb  a ya bir şey qal-
mır dı – axı bü tün bu mə lu mat la rı, 
ne cə sə, qeyd et mək la zım idi.

Ti ca rə tin in ki şa fı baş qa şə hər lə rin 
də ya ran ma sı na sə bəb ol du və bu 
şə hər lər ara sın da rə qa bət baş lan dı. 
La qaş, Kiş, Umm, Ur və baş qa şə hər-
lə rin hökm dar la rı ara sın da bit mək 
bil mə yən mü ha ri bə lər baş lan dı.

Era mız dan əv vəl 2400-cü il də La-
qaş hökm da rı Uru ka gin ka hin ol du. 
Bu hökm dar ilk də fə ola raq ça rın 
həm var lı lar, həm ka sıb lar qar şı sın-
da ey ni mə su liy yət da şı dı ğı nı bə-
yan et di. Onun hökm dar lı ğı uzun 
sür mə di, on il dən son ra Uru ka gi ni 
qə dim düş mə ni Umm hökm da-
rı taxt dan sal dı. Era mız dan əv vəl 
2350-ci il də isə ha ki miy yə tə bir ləş-
di ri ci qüv və - Bö yük Sar qon gəl di. 
O, ar tıq şu mer yox, ak kad idi. Sar-
qo nun im pe ri ya sı era mız dan əv vəl 
2150-ci ilə dək ya şa dı. Təx mi nən, elə 
hə min il lər də yer üzü nün ən qə dim 
ədə bi abi də lə rin dən olan məş hur 
Gil ga mış das ta nı da ya ran dı.

Şu mer şə hər lə ri bu im pe ri ya nın 
çök mə sin dən son ra öz müs tə qil lik-
lə ri nə qo vuş du lar. La qaş hökm da rı 
Qu dea qə dim mə bəd lə ri bər pa et di, 
era mız dan əv vəl 2112-ci il də isə Ur 
tax tı na Ur-Nem mu qalx dı. O, sərt 
bü rok ra tik üsu li-ida rə ya rat dı və 
öz döv lə ti ni bü tün Şu mer də uca la-
ra qal dır dı. Ta ri xin çar xı dur ma dan 
hər lə nir, şu mer lə rin döv ra nı ar tıq 
bi tir di. Era mız dan əv vəl 2000-ci il-
də on lar öz yer lə ri ni baş qa xalq la ra 
ver di lər. Am ma Şu mer dün ya səh-
nə sin dən iz siz get mə di, on lar dan 
in san la rın hə ya tı nı kö kün dən də yi-
şən yüz lər lə ix ti ra, kəşfl  ər qal dı.

Təq vim – za ma nı
necə he sab la yır dı lar?
Təq vim bö yük za man kə sik lə ri ni 

he sab la maq üçün is ti fa də olu nan 
say sis te mi dir. O, sə ma ci sim lə ri-
nin: gü nəş təq vim lə rin də Gü nə şin, 
ay təq vim lə rin də Ayın, ay-gü nəş 
təq vim lə rin də Ay la Gü nə şin hə rə-
kə ti nin döv ri li yi nə əsas la nır. 

As tek lə rin təq vi mi iki döv rə dən 
iba rət olub: mül ki 365 gün lük şi-
poual li və mə ra sim üçün 260 gün-
lük to nal poual li. Şi poual li və to nal-
poual li hər 52 il də bir də fə üst-üs tə 
dü şə rək “Ye ni alov” ad lan dı rı lan 
“əsr” əmə lə gə ti rir di. As tek lər ina-
nır dı lar ki, 52 il lik döv rə nin hər bi-
ri nin so nun da dün ya məh və mə ruz 
qa la bi lər. Məhz bu na gö rə də ye ni 
“əs rin” baş lan ğı cı məx su si tən tə nə-
lər lə qeyd olu nur du. Yüz “əsr” öz 
növ bə sin də 5200 il sü rən, “Gü nəş” 
ad lı era əmə lə gə ti rir di. Bu sis te mə 
əsa sən, biz in di V era da ya şa yı rıq ki, 
onun da “gü nə şi” ila hi To na tiudur.

İlk təq vi mi 22 min il qa baq ma ğa-
ra adam la rı qa ya üzə rin də cız mış-
dı lar. Bi zə uy ğun ilk təq vim isə Ba-
bil də, İsa Mə si hin mi la dın dan xey li 
qa baq ha zır la nıb. Ar tıq o za man lar 
əc dad la rı mız bi lir di lər ki, il 365 gü-
nə, sut ka isə 24 saata bö lü nür.

Qə dim Hin dis tan da da era mız-
dan əv vəl 11653-cü il dən baş la nan 
gü nəş-ay təq vi mi, qə dim As su ri ya-
da era mız dan əv vəl 11542-ci il dən 
baş la nan ay təq vi mi olub. Av ro pa 
təq vi mi öz mən şə yi ni Ro ma nın res-
pub li ka təq vi min dən gö tü rür. Son-
ra kı Yu lian təq vi mi də, Qri qo rian 
təq vi mi də onun əsa sın da ya ra nıb. 
Yu lian təq vi min də Ro ma ənə nə lə-
rin dən baş qa mi sir-yu nan ast ro no-
mi ya sı nın və Mi sir təq vi mi nin tə si ri 
var. Müasir təq vi min bir ba şa əc da-
dı məhz onu say maq olar. 

Mi sir təq vi mi əv vəl lər ay təq vi-
mi olub. Bir çox mə də niy yət lər də 
iz lə di yi miz ki mi, bu ar xaik təq vim 
da ha son ra lar ya ran mış Gü nəş 

təq vi mi ilə pa ra lel uzun müd-
dət möv cud olub, on dan di ni 
mə ra sim təq vi mi ki mi is ti fa də 
olu nub.

Mi sir li lər gü nəş təq vi min-
dən, çox gü man ki, Gik sos sü-
la lə si nin ha ki miy yə tə gə li şin-
dən son ra (era mız dan əv vəl 

1700-1500-ci il lər) is ti fa-
də et mə yə baş la dı lar. 
Bu təq vim də il düz 

365 gün idi və 
h e  s a b  l a  m a 
e r a  m ı z  d a n 
əv vəl 11542-
ci il dən baş-
la nır dı.

Yu na nıs-
tan da isə 
ay-gü nəş 
təq vi  mi 
qüv və də 
idi. 

Təx mi nən, era mız dan əv vəl 500-
cü il dən eti ba rən 12 ay dan iba rət 
olan beş adi il dən son ra, hər bi ri 
13 ay dan iba rət üç əla və il gə lir di 
ki, on la ra da ok ta te ri ya lar de yir-
di lər. Son ra lar bu qay da lar Ro ma 
təq vi mi nə də keç di. Yu na nıs tan da 
ok ta te ri ya lar hətt  a, Yu li Se za rın 
is la hat la rın dan son ra be lə is ti fa də 
olu nur du.

Yu nan ili 30 və 29 gün dən iba-
rət növ bə lə şən ay lar dan iba rət 
idi. Afi  na da ilin baş lan ğı cı yay 
gün dön mə sin dən son ra kı ilk tə-
zə ayın çıx ma sı na tə sa düf edir-
di. Ona gö rə də el lin təq vi mi nə 
əsa sən, ilk ay iyu lun ikin ci ya rı sı 
baş la nır, av qus tun ikin ci ya rı sın-
da bi tir.

Bi zim era dan qa baq III əsr də 
ya şa mış qə dim yu nan ta rix çi si Ti-
mey ri ya ziy yat çı Era tos fe ni xro-
no lo gi ya nın ata sı he sab edir di.

İl lə rin he sab lan ma sın da ilk Olim-
pi ya oyun la rın dan baş la nan va hid 
sis te min ide ya müəl li fi  odur. Oyun-
lar dörd il dən bir, yay gün dön mə-
si nə ya xın gün lə rə tə sa düf edir di. 
Olim pi ya oyun la rı tə zə ayın 11-ci 
gü nü baş la nır və 16-cı gü nü bi tir di.

Olim piada la ra əsas la nan say sis-
te min də hər il oyun la rın sı ra sa-
yı və dör dil lik dö nəm də ilin sı ra 
nöm rə si ilə ifa də olu nur du. İlk 
Olim pi ya oyun la rı yu lian təq vi mi 
ilə era mız dan əv vəl 776-cı il, iyul 
ayı nın 1-də baş lan dı. Era mız dan 
əv vəl 394-cü il də im pe ra tor Bi rin-
ci Feodo si oyun la rı qa da ğan et-
di. Ro ma lı lar bu oyun la rı “otium 
gral cum” (yu nan ava ra çı lı ğı) ad-
lan dı rır dı lar. Bu na bax ma ya raq, 
il lə rin Olim pi ya oyun la rı na əsa-
sən he sab lan ma sı hə lə bir müd dət 
da vam et di.

İlk Ro ma (res pub li ka) təq vi mi 
ay-gü nəş təq vi mi idi və özü nün 
qey ri-də qiq li yi ilə fərq lə nir di. İl 
mart ayı nın 1-də baş la nır və 304 
gün dən, ya xud 10 ay dan (Mar tius, 
Ap ri lis, Maius, Ju nius, Quin ti lis, 
Sex ti lis, Sep tem ber, Oc to ber, No-
vem ber, De cem ber) iba rət idi. Bu 
304 gün dən son ra ad sız və rə qəm-
lən mə yən qış möv sü mü gə lir di. Ya-
zın ilk ye ni ay çı xan gü nü tə zə ilin 
baş lan ğı cı elan olu nur du. Ye ni ilin 
nə vaxt gə lə cə yi ni və təq vim he sab-
lan ma sı nın nə za man baş la ya ca ğı-
nı yal nız ka hin-pon ti fi k lər bi lir di-
lər. Di ni və hö kü mət mə ra sim lə ri ni 
də on lar ida rə edir, təq vi min ha zır-
lan ma sı və bu qə bil dən olan baş qa 
iş lər lə də on lar məş ğul olur du lar. 
Bu ka hin lə rin sa yı müx tə lif za man-
lar da 3 nə fər dən 15 nə fə rə dək də-
yi şir di. On la rın fəaliy yə tin də əsas 
ro lu baş pon ti fi k oy na yır dı.

Ro ma ça rı Ni ma Pom pi li de-
kabr la mart ay la rı ara sı na fev ral 
və yan var ay la rı nı əla və edib, ilin 
uzun lu ğu nu 354, ya xud 355 gü nə 
çat dır dı. Era mız dan əv vəl 450-ci 
il də isə fev ral yan var la mart ara-
sın da kı hə qi qi ye ri nə ke çi ril di.

İl də ki gün lə rin az lı ğı nı kom-
pen sa si ya et mək məq sə di ilə son-
ra lar da ha bir əla və ay ya rat dı lar 
– İn ter ca lans, ya xud Mer se do-
nius öz adı nı “mer ce de re”, yə-
ni “sol maq” fe lin dən gö tü rür dü.

Ay 22, ya xud 23 
gün dən iba rət idi. 
Mer se do nius ayı 

san ki ikiil lik so lur, 
son ra bir də gə lir di. Bu ayın 

gün lə ri nin sa yı nı müəy yən ləş-
dir mək Ma ni Asi li Qlab rionun qa-
nu nu na əsa sən, era mız dan əv vəl 
191-ci il dən eti ba rən ta ma mi lə pon-
ti fi k lə rə hə va lə olun du. La kin pon-
ti fi k lər öz möv qe lə rin dən tez-tez 
sui-is ti fa də edir, təq vim ili nin uzun-
lu ğu nu is tə dik lə ri ki mi müəy yən ləş-
di rir di lər.

Si se ro nun yaz dı ğı na gö rə, on la ra 
ve ril miş nə za rət siz ha ki miy yət dən 
is ti fa də edən pon ti fi k lər ic ti mai və-
zi fə lə rə se çi lən dost la rı nın, rüş vət 
ver mə yə ha zır olan mə mur la rın 
xid mət müd dət lə ri ni uza dır, öz op-
po nent lə ri nin müd də t lə ri ni qı sal-
dır dı lar. On lar həm də ver gi yı ğı mı 
za ma nı nı da bil dik lə ri ki mi də yi şir, 
bun dan öz şəx si mən fəət lə ri na mi-
nə is ti fa də edir di lər. Pon ti fi k lə rin 
öz ba şı na lı ğı ilə kim sə məş ğul de-
yil di – on lar cə miy yə tin çox güc lü 
şəxs lə rin dən sa yı lır dı. Bu min val la 
təq vim elə qa rış mış dı ki, qı sa müd-
dət dən son ra bö yük bir prob le mə 
çev ril miş di. Bol ter be lə ya zır dı: 
“Ro ma sər kər də lə ri dö yüş lər də 
daim qə lə bə ça lır dı lar, am ma heç 
vaxt də qiq bil mir di lər ki, qə lə bə lə ri 
han sı ta ri xə tə sa düf edir”. Bu ba şı-
po zuq lu ğu ara dan qal dır maq is tə-
yən Qay Yu li Se zar axır da özü nün 
məş hur təq vim is la ha tı nı ke çir di.

O, İs kən də riy yə dən So si gen ad lı 
bir ast ro nom gə tir di. Alim he sab la-
ma lar apa ra raq be lə bir nə ti cə yə gəl-
di: İl 365 gün dən iba rət dir və onu 12 
aya bö lən də 30 və 31 gün dən iba rət 
ay lar əmə lə gə lir. Yal nız fev ral ayı is-
tis na təş kil edir di, çün ki 28 gün dən 
iba rət idi. Son ra lar ay lar dan bi ri nin 
adı olan kvin ti lis, is la ha tın tə şəb büs-
ka rı nın şə rə fi  nə iyul, seks ti lis isə ilk 
im pe ra tor Ok ta vian Av qus tun şə rə fi -
nə av qust ad lan dı rıl dı. Ar tıq ha mı ya 
elə gə lir di ki, təq vim də da ha səhv ol-
ma ya caq. La kin bir ne çə il dən son ra 
da ha bir yan lış lıq özü nü gös tər di. Yu-
lian təq vi mi nin or ta uzun lu ğu 365,25 
sut ka təş kil edir di. İlin real uzun lu ğu 
isə 365, 24219-a bə ra bər idi. Za hi rən 
elə bö yük fərq de yil di, am ma ar tıq 
16-cı əsr də bu fər qə gö rə ast ro no mik 
və təq vim gün bə ra bər li yi ara sın da 10 
sut ka ix ti laf ya ran mış dı. Mə sə lə həm 
də bun da idi ki, iki sı fır la bi tən bü-
tün il lər uzun il he sab edi lir di. Bu cür 
səhv lər əkin-bi çin lə məş ğul olan in-
san la rı, də niz çi lə ri, ast ro nom la rı çaş-
dı rır, di ni bay ram la rın vax tı nı düz-
gün he sab la ma ğa im kan ver mir di.

Təq vi min də qiq liyin dən söz dü-
şər kən, adə tən yaz ge cə-gün düz 
bə ra bər li yi priz ma sın dan da nı şır-
lar, çün ki Pas xa bay ra mı nın ta ri xi 
hə min gü nə is ti nad la müəy yən edi-
lir di. Ona gö rə də Pa pa XIII Qri qo-
ri is la hat ke çir di. Xü su si dek ret lə 
1582-ci ilin 4 okt yab rın dan son ra-
kı gü nü 15 okt yabr elan et di. Bu 
min val la səh vi dü zəlt di lər və ge cə-
gün düz bə ra bər li yi yu lian is la ha tı 
za ma nın da olan ki mi, mart ayı nın 
21-nə tə sa düf et mə yə baş la dı. Həm 
də be lə bir tək lif irə li sü rül dü ki, ilin 
ilk iki rə qə mi 4-ə bö lün mür sə, so-
nun da iki sı fır olan il lə rin ha mı sı 
uzun il sa yıl ma sın (mə sə lən, 1800 
və 1900-cü il lər uzun de yil, əvə zin-
də 2000-ci il uzun il dir). Qri qo rian 
is la ha tı na əsa sən, il 365,2425 sut ka 
təş kil et di. İn di yu lian təq vi min də-
ki ki mi, hər 128 il də de yil, hər 3226 
il ər zin də təq vim də cə mi bir gün 
yan lış lıq ya ra na caq dı və bu səh vi 
4000, 8000, 12000-ci il lə ri uzun say-
ma maq la is lah et mək müm kün idi. 

Ye ni təq vi mə qri qo rian təq vi mi 
adı ver di lər. Am ma bü tün öl kə lər 
onu dər hal qə bul et mə di. Pro tes-
tant İn gil tə rə si yu lian təq vi min dən 
yal nız 1752-ci il də, Ru si ya 1918-də, 
Mi sir isə 1928-də im ti na et di. Rus 
pra vos lav kil sə si hə lə də yu lian 
təq vi min dən is ti fa də edir və bu he-
sab la ma ya “köh nə üsul” de yir lər. 
Köh nə üsul Ru si ya da hə lə də öz 
möv qe yi ni əl dən ver mir və bü tün 
Ru si ya hər il yan va rın 13-də dün ya-
nın bəl kə də ən pa ra dok sal bay ra mı-
nı – Köh nə Ye ni ili el lik lə qeyd edir.

təq vi mi ilə pa ra lel uzun müd-
dət möv cud olub, on dan di ni 
mə ra sim təq vi mi ki mi is ti fa də 
olu nub.

Mi sir li lər gü nəş təq vi min-
dən, çox gü man ki, Gik sos sü-
la lə si nin ha ki miy yə tə gə li şin-
dən son ra (era mız dan əv vəl 

1700-1500-ci il lər) is ti fa-
də et mə yə baş la dı lar. 
Bu təq vim də il düz 

365 gün idi və 
h e  s a b  l a  m a 
e r a  m ı z  d a n 
əv vəl 11542-
ci il dən baş-
la nır dı.

Yu na nıs-
tan da isə 
ay-gü nəş 
təq vi  mi 
qüv və də 
idi. bil mə yən mü ha ri bə lər baş lan dı.

Era mız dan əv vəl 2400-cü il də La- İlk təq vi mi 22 min il qa baq ma ğa- Təx mi nən, era mız dan əv vəl 500-

Hər suala       bir ca vab

Yu na nıs tan da Olim pi ya 
oyun la rın dan baş qa, Pa-
na fi na oyun la rı da möv-
cud idi. Bu oyun lar ila hə 

Afi na nın şə rə fi nə ke çi ri lir-
di. Ki çik oyun lar hər il, 

bö yük oyun lar isə üç 
il dən bir olar dı. Be-
lə lik lə, bu bay ram-

la rın ha mı sı, 
akt yor-

la rın, 
şair lə rin 
ya rış ma-

la rı da da xil 
ol maq la, 
olim pi ya 
təq vi mi-
nə bağ-
la nır dı. 

Zo diak - göy qüb-
bə sin də Gü nə şin, 
Ayın, pla net lə rin 
gö rü nən yo lu ke-
çən ek lip tik 
marş rut-
dan hər 
səm tə 9 
də rə cə 
uza-
nan 
zo na. 
“Zo diak” 
sö zü nün 
özü yu nan 
di lin də “hey-
van” sö zün dən 
ya ra nıb, çün ki Qə dim 
Yu na nıs tan da bürc lə rin 
ço xu hey van lar la as so-
siasi ya olu nur du. Zo diak 
13 bürc dən ke çir, am ma 
zo diakal dairə 12 bə ra-
bər his sə yə bö lü nür. On 
üçün cü bürc olan İlan da-
şı yan zo diakal sa yıl mır. 

cud idi. Bu oyun lar ila hə 
Afi na nın şə rə fi nə ke çi ri lir-

di. Ki çik oyun lar hər il, 
bö yük oyun lar isə üç 
il dən bir olar dı. Be-
lə lik lə, bu bay ram-

la rın ha mı sı, 

ya rış ma-
la rı da da xil 

ol maq la, 

mi olub. Bir çox mə də niy yət lər də 
iz lə di yi miz ki mi, bu ar xaik təq vim 
da ha son ra lar ya ran mış Gü nəş 

no lo gi ya nın ata sı he sab edir di.

Ay 22, ya xud 23 
gün dən iba rət idi. gün dən iba rət idi. g
Mer se do nius ayı 

san ki ikiil lik so lur, 
son ra bir də gə lir di. Bu ayın 

gün lə ri nin sa yı nı müəy yən ləş-
dir mək Ma ni Asi li Qlab rionun qa-

Zo diak - göy qüb-
bə sin də Gü nə şin, 
Ayın, pla net lə rin 
gö rü nən yo lu ke-
çən ek lip tik 
marş rut-
dan hər 
səm tə 9 
də rə cə 

“Zo diak” 
sö zü nün 
özü yu nan 
di lin də “hey-
van” sö zün dən 
ya ra nıb, çün ki Qə dim 
Yu na nıs tan da bürc lə rin 
ço xu hey van lar la as so-
siasi ya olu nur du. Zo diak 

Ma raq lı dır ki, may ya la rın min beş yüz il 
qa baq is ti fa də et dik lə ri ilin uzun lu ğu 
(365,2421 gün) ast ro no mik təq vi mə qri qo-
rian təq vi min dən da ha çox uy ğun gə lir di. 
May ya lar za ma nı 13 bak tun dan iba rət olan 
dövr lər lə öl çür dü lər (13x 144,000 gün)

Praqada
astronomik
saat



Okt yab rın 6-da 
ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı nın növ bə ti təq di ma tı 
ke çi ri lə cək. Ötən il buk mey ker lə-

rin proq noz la rı özü nü doğ rult ma du, mü ka-
fa tı Be la rus ya zı çı sı Svet la na Alek si ye viç qa-
zan dı. Buk mey ker lə rin 2016-cı il üçün olan 
proq noz la rı nı diq qə ti ni zə çat dı rı rıq. 

Bi rin ci yer də ya pon ya zı çı sı Xa ru ki Mu ra-
ka mi dir. Mu ra ka mi nin, ar tıq bir ne çə il dir ki, 
No bel mü ka fa tı ala ca ğı proq noz laş dı rı lır. La-
kin mü ka fat bi rin ci də fə çin li ya zı çı sı Mo Ya na, 
da ha son ra ka na da lı Elis Mun ro ya qis mət olub.

İkin ci yer də, uzun il lər dir ki, mü ha ci rət də ya şa yan 86 yaş lı 
su ri ya lı şair Ado ni sin adı çə ki lir. Hər çənd, son il lər No bel mü ka-
fa tı şair lər dən çox, ya zı çı la ra ve ri lir. XXI əsr də yal nız is veç li şair 
Transt rö mer 2011-ci il də No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. An caq 
buk mey ker lə rin si ya hı sın da su ri ya lı şairin adı 2-ci yer də dir. 

Üçün cü və dör dün cü yer lər də müasir Ame ri ka ədə biy ya tı nın 
klas sik lə ri olan Fi lip Rot və Coys Ke rol Outs dur. Out sun mü ka-
fa tı al maq eh ti ma lı xey li az dır. Çün ki ta rix də iki il dal ba dal qa dın 
ya zı çı nın ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı nı al dı ğı na rast gə lin mə-
yib. Ame ri ka lı ədib lər isə düz 20 il No bel mü ka fa tı nı göz lə yib lər. 
Yal nız 1993-cü il də To ni Mor ri son til si mi sın dı ra bi lib. 

Af ri ka ədib lə ri 28 il fa si lə dən son ra No be li qi tə yə qa zan dı rıb lar. 
Be lə ki, ni ge ri ya lı Vo le Şo yin ka 1986-cı il də mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. 
Bu il mü ka fa ta Af ri ka dan ke ni ya lı ro man çı Nqu qi Va Txion qo id-
dialı dır. Si ya hı da, həm çi nin, al ba ni ya lı na sir İs ma yıl Ka da re, nor veç-
li ya zı çı Yun Fos se, is rail li Amos Oz və ma car Pe ter Na da şi də var.

Məş hur Ame ri ka ya zı çı sı 
Tru men Ka po te nin nə şi-
nin kü lü Los-An ce les də 
təş kil edil miş hər rac da, 

nə ha yət ki, sa tı lıb. Adı açıq lan ma yan 
alı cı ya zı çı nın nə şi nin kü lü nü 45 min 
dol la ra alıb. “Ju lien’s Auc tions” hər-
rac evi nin təş ki lat çı la rı Ka po te nin 
nə şi nin kü lü nü onun ke çən il və-
fat edən dos tun dan al mış dı. Hər rac 
evi nin mü di ri Dar ren Jül ye nin 
söz lə ri nə gö rə, hər rac da Ru si ya, 
Al ma ni ya, Çin, Cə nu bi Ame ri-
ka və ABŞ-dan olan in san lar 
iş ti rak edib. Jül yen 45 min 
dol la rı ən uy ğun qiy mət he-
sab et di yi ni bil di rib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, kül y a -
z ı  ç ı  n ı n 
öl dü yü 
1984-cü 
il də hər-
ra ca çı xa-
rıl say dı, 
ən ço xu 6 
min dol la ra 
sa tı lar dı.  

“Tiff  a ni ilə 
sə hər ye mə-
yi” no vel la sı 
və “So yuq qan-
lı qətl” sə nəd li 
ro man ilə dün ya 
şöh rə ti qa za nan 
Ka po te 1984-cü 
il də 59 ya şın da 
və fat edib.

Məşhur yazıçının külü 
45 min dollara satıldı
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Mosk va nın “Lit-
fond” hər rac 
evin də bö yük 
ya zı çı Mi xail 

Bul qa ko vun ikin ci hə yat 
yol da şı Lyu bov Be lo zers ka-
ya ya yaz dı ğı mək tub ya rım 
mil yon rub la, baş lan ğıc qiy-
mə tin dən 2 də fə ar tıq qiy-
mə tə sa tı lıb.

Fo toq raf Vil yam Kar ri kin 
çək di yi Ni ko lay Nek ra so vun 
fo to-şək li nin qiy mə ti isə 130 
min rubl olub. Hər rac təş ki-
lat çı sı nın söz lə ri nə gö rə, bu-
də fə ki hər rac da göz lə nil məz 
qiy mət ar tı mı çox olub. Mə-
sə lən, rus ya zı çı sı və fi  lo so fu 
Pyotr Çaada ye vin vi zit kar tı-
nın baş lan ğıc qiy mə ti 6 min 
rubl ol sa da, 60 min rub la 
sa tı lıb. Nek ra so vun 130 min 
rub la sa tı lan fo to su 1876-cı il-
də çə ki lib. Bul qa ko vun mək-
tu bu na gəl dik də isə mək tub 
22 iyul 1932-ci il də ya zı lıb. 
Bu, ya zı çı nın, pi şi yin di lin-
dən ar va dı na yaz dı ğı çox say-
lı mək tub lar dan bi ri dir. Hər-
ra cın ən ba ha qiy mə tə sa tı lan 
əş ya sı, An na üzə rin də Ax ma-
to va nın 1950-ci il lər də müx-
tə lif müəl lifl  ər dən tər cü mə-
lə ri olan  dəf tə ri dir. Baş lan ğıc 
qiy mə ti 800 min rubl olan 
dəf tər nə az, nə çox 2 mil yon 
900 min rub la sa tı lıb. Hər ra-
cın ki tab böl mə sin də Alek-
sandr Puş ki nin 1869-1871-ci 
il lər də ki tab ta ci ri Y.İsa ko-
vun mət bəəsin də çap edil miş 
6 cild lik “Se çil miş əsər lə ri” 
də olub. Baş lan ğıc qiy mə ti 
50 min rubl olan ki tab lar 850 
min rub la sa tı lıb.

Hazırladı: NARINGÜL

kt yab rın 6-da 

bel mü ka fa tı nın növ bə ti təq di ma tı 
ke çi ri lə cək. Ötən il buk mey ker lə-

rin proq noz la rı özü nü doğ rult ma du, mü ka-
fa tı Be la rus ya zı çı sı Svet la na Alek si ye viç qa-
zan dı. Buk mey ker lə rin 2016-cı il üçün olan 

Bi rin ci yer də ya pon ya zı çı sı Xa ru ki Mu ra-
ka mi dir. Mu ra ka mi nin, ar tıq bir ne çə il dir ki, 
No bel mü ka fa tı ala ca ğı proq noz laş dı rı lır. La-
kin mü ka fat bi rin ci də fə çin li ya zı çı sı Mo Ya na, 
da ha son ra ka na da lı Elis Mun ro ya qis mət olub.

İkin ci yer də, uzun il lər dir ki, mü ha ci rət də ya şa yan 86 yaş lı Bulqakovun 
məktubu..., 

Axmatovanın 
tərcümə 

dəftəri 

Bu il
Nobeli
hansı
yazıçı 
alacaq?

Ta nın mış ya zı çı, keç miş so vet kəş fi y yat çı sı, əsl adı Vla di-
mir Re zun olan Vik tor Su vo rov öl kə si  Ru si ya nın gə lə cək 
ta le yiy lə bağ lı proq noz lar ve rib.

Neft eh ti yat la rı nın Ru si ya ya xe yir dən çox, zə rər ver di yi ni he-
sab edən Su vo ro vun söz lə ri nə gö rə, 2000-ci il dən nef tin qiy mə ti 
art ma ğa baş la dı və bu öl kə yə mil yard lar, tril yon lar gə tir di. La-
kin ar tıq neft era sı so na ye tir: “Qız mar Af ri ka da kı zən ci lə ri gö zü-
nü zün önü nə gə ti rin. Bu qi tə də il bo yu ba nan ye ti şir və iş lə mə yə 
eh ti yac yox dur. La kin şi mal da kı skan di na vi ya lı lar iş lə mə sə lər, 
odun yığ ma sa lar, qı şa tə da rük gör mə sə lər və ziy yət lə ri pis olar”. 
Uk ray na mə sə lə si nə to xu nan Su vo rov de yib ki, son da Uk ray na 
Ru si ya ya qa lib gə lə cək. Uk ray na lı lar da dö yüş ru hu çox yük sək-
dir. Həm də Uk ray na nın bəx ti gə ti rib ki, ora da Ru si ya da kı ki mi 
bö yük neft eh ti yat la rı yox dur. 

Ya zı çı əmin dir ki, neft dən gə lən gə lir lə rin azal ma sı Ru si ya da 
si ya si və ziy yə ti gər gin ləş di rə cək.

İor da ni ya da na mə lum şəxs məş hur ya zı çı Na hid Hatt  a ra atəş 
aça raq qət lə ye ti rib. Gül lə Hatt  a rın ba şın dan də yib və o, ye-
rin də cə ke çi nib. 

Həbs edi lən qa til onu, di ni təh qir et di yi nə gö rə öl dür dü yü nü 
bil di rib. Bə şər Əsə din fəal tə rəf da rı olan 56 yaş lı Hatt  ar xris tian-
dır. O, bu gün lər də “Fa ce book” so sial şə bə kə sin də Cən nət də olan 
saq qal lı ki şi, ət ra fın da isə qa dın lar və qəl yan çə kən lə rin təs vir 
edil di yi ka ri ka tu ra nı pay la şıb. Ka ri ka tur da Al la ha ba xan ki şi ona 
araq və fın dıq gə tir mə yi əmr edir. Bu pay la şım İor da ni ya nın mü-
ha fi  zə kar mü səl man la rı tə rə fi n dən qə zəb lə qar şı la nıb.

İor da ni ya kra lı II Ab dul lah ya zı çı nın doğ ma kən di ni zi ya rət 
edib, ailə üzv lə ri nə baş sağ lı ğı ve rib.

Kral ya zı çı ya qar şı tö rə dil miş ci na yə ti qə tiy yət lə pis lə yib və 
be lə bir ha di sə nin ior da ni ya lı la rın mə də niy yə ti nə və to le rant lıq 
ənə nə lə ri nə yad ol du ğu nu söy lə yib.
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Rusiya barədə
bədbin proqnoz

ənə nə lə ri nə yad ol du ğu nu söy lə yib.

Yazıçı, paylaşdığı 
karikaturaya görə 
qətlə yetirildi
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