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Pre zi dent İl ham Əli yev 
Ru si ya Fe de ra si ya sı 
Baş na zi ri nin müavi ni 
Dmit ri Ro qo zi nin baş-

çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti-
ni qə bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Ru si-
ya Fe de ra si ya sı Baş na zi ri nin 
müavi ni Dmit ri Ro qo zi nin Azər-
bay ca na sə fə ri nin öl kə lə ri miz 
ara sın da iki tə rəfl  i mü na si bət lə-
rin gün də li yi ilə bağ lı mə sə lə lə-
rin bir da ha nə zər dən ke çi ril mə-
si üçün yax şı im kan ya rat dı ğı nı 
bil dir di. Pre zi dent İl ham Əli yev 
əla qə lə ri mi zin möh kəm lən di ril-
mə sin də Hö ku mət lə ra ra sı Bir-
gə Ko mis si ya nın fəaliy yə ti nin 
sə mə rə li ol du ğu nu qeyd edə-
rək ötən dövr ər zin də ko mis si-
ya tə rə fi n dən bir sı ra mə sə lə lə-
rin ic ra olun du ğu nu vur ğu la dı.

Döv lə ti mi zin baş çı sı qeyd et di 
ki, bu gün hər iki öl kə iki tə rəfl  i 
mü na si bət lə ri mi zi st ra te ji tə rəf-
daş lıq əla qə lə ri ki mi xa rak te ri-
zə edir. Pre zi dent İl ham Əli yev 
bu nu əmək daş lıq is ti qa mə tin də 
bir gə əl də olu nan nailiy yət lə rə 
ve ri lən yük sək qiy mət ki mi də-
yər lən dir di.

Azər bay can ilə Ru si ya ara-
sın da fəal si ya si mü na si bət lə rin 
ol du ğu nu de yən Pre zi dent İl-
ham Əli yev döv lət baş çı la rı nın 
mü tə ma di əla qə lə ri nin möv cud 
ol du ğu nu vur ğu la ya raq, həm 
şəx si tə mas lar, həm də te le fon 
da nı şıq la rı za ma nı Ru si ya Fe de-
ra si ya sı nın Pre zi den ti ilə çox lu 
va cib mə sə lə lə ri mü za ki rə et dik-
lə ri ni və gün də lik də du ran bir 
çox mə sə lə lər lə bağ lı qar şı lıq lı 
an laş ma əl də edil di yi ni bil dir di.

Öl kə lə ri miz ara sın da ti ca rət 
döv riy yə si nə to xu nan Pre zi-
dent İl ham Əli yev Azər bay can 
məh sul la rı nın Ru si ya ya ix ra-
cı nın həc mi nin ar tı rıl ma sı ilə 
bağ lı fəal iş apa rıl dı ğı nı de di. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı qeyd et-
di ki, öl kə miz Ru si ya ix ra cı nın 
Azər bay can id xa lın da ənə nə vi 
ola raq mü hüm yer lər dən bi ri-
ni, hətt  a bi rin ci ye ri tut ma sın da 
ma raq lı dır. Əmək daş lı ğı mı zın 
bü tün sa hə lər də uğur la in ki-
şaf et di yi ni vur ğu la yan Pre zi-
dent İl ham Əli yev öl kə lə ri miz 
ara sın da müx tə lif is ti qa mət-
lər də, o cüm lə dən si ya si, iq ti-
sa di, ener ge ti ka, hər bi-tex ni ki, 
hu ma ni tar sa hə lər də möv cud 
olan iki tə rəfl  i mü na si bət lə rə 
Azər bay can tə rə fi  nin bö yük 
əhə miy yət ver di yi ni bil dir di.

Döv lə ti mi zin baş çı sı, həm çi nin 
re gional miq yas da mü va fi q st-
ruk tur lar çər çi və sin də əmək-
daş lıq for ma tı nın ya ra dıl dı ğı nı, 
re gional fo rum la rın ke çi ril di yi ni 
de di, bu is ti qa mət də müs bət di-
na mi ka nın mü şa hi də olun du ğu-
nu bil dir di. Pre zi dent İl ham Əli-
yev bu işə hər iki öl kə nin si ya si 
rəh bər li yi nin tə kan ver di yi ni 
xü su si qeyd edə rək döv lət lə rin 
mü va fi q qu rum la rı nın va hid is-
ti qa mət də fəaliy yət gös tər dik lə-
ri ni vur ğu la dı.

Ru si ya Fe de ra si ya sı Baş na zi ri-
nin müavi ni Dmit ri Ro qo zin de di: 
“Cə nab Pre zi dent, xü su si qeyd 
et mək is tər dim ki, son il lər dün-
ya da baş ve rən iq ti sa di böh ra nın 
və kar bo hid ro gen ba za rın da mə-
lum ha di sə lə rin möv cud ol ma sı-
na bax ma ya raq, Hö ku mət lə ra ra sı 
Bir gə Ko mis si ya mız əmək daş lı-
ğı da ha da ge niş lən dir mə yə nail 
olub. Biz bu gün gö rü rük ki, iki 
döv lə tin baş çı la rı ara sın da tə mas-
lar nəin ki ar tıb, bu tə mas lar tək-
cə iki tə rəfl  i mü na si bət lə ri de yil, 
hətt  a re gional mə sə lə lə rin bü tün 
spekt ri ni əha tə edir”.

Dmit ri Ro qo zin ha zır da bey-
nəl xalq aləm də, Ya xın Şərq re-
gionun da mey da na gə lən təh did 
və təh lü kə lə rin, o cüm lə dən ter ror 
təh lü kə si nin və di gər mə sə lə lə rin 
re gional sə viy yə də mü za ki rə edi-
lən mü hüm mə sə lə lər dən ol du-
ğu nu de di. Ru si ya Fe de ra si ya sı ilə 
Azər bay can Res pub li ka sı ara sın-
da iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin ha zır-
kı dövr də ən yük sək sə viy yə də ol-
du ğu nu bil di rən Dmit ri Ro qo zin 
Hö ku mət lə ra ra sı Bir gə Ko mis si ya 
sə viy yə sin də əla qə lə rin müx tə lif 
sa hə lər də, o cüm lə dən iq ti sa di, 
mə də ni, təh sil və di gər sa hə lər də 
da ha da ge niş lən di ril mə si ilə bağ-
lı mə sə lə lə rin mü za ki rə edil di yi ni 
vur ğu la dı. Dmit ri Ro qo zin Ru si-
ya ya qar şı sek to ral sank si ya la rın 
tət biq olun du ğu dövr də Azər bay-
ca nın Ru si ya Fe de ra si ya sı nı fəal 
şə kil də dəs tək lə di yi ni vur ğu la ya-
raq Azər bay can kənd tə sər rü fa tı 
məh sul la rı nın Ru si ya ya ix ra cı nın 
ar tı ğı nı məm nun luq la qeyd et di. 
O, Azər bay ca nın kənd tə sər rü fa tı 
məh sul la rı nın Ru si ya da çox yax şı 
ta nın dı ğı nı de di, öl kə mi zin məh-
sul la rı nın yer ləş di ril mə si üçün 
xü su si an bar la rın ya ra dıl dı ğı nı 
diq qə tə çat dır dı.

Xo ca lı soy qı rı mı nın 24-
cü il dö nü mü ilə əla-
qə dar Azər bay ca nın 
Bra zi li ya da kı sə fi r li yi 

Bra zi lia Ka to lik Uni ver si te ti 
ilə bir gə hə min uni ver si tet də 
“Hər bi mü na qi şə lə rin həl lin də 
qa nun ali li yi nin və əda lə tin ro-
lu” möv zu sun da təd bir ke çi rib.

Sə fi r lik dən Azər TAc-a bil di-
rib lər ki, təd bir də Bra zi lia Ka to-
lik Uni ver si te ti nin pro fes sor və 
tə lə bə he yə ti iş ti rak edib.

Təd bir də çı xış edən Azər bay ca-
nın Bra zi li ya da kı sə fi  ri El nur Sul-
ta nov Xo ca lı soy qı rı mı haq qın da 
ət rafl  ı mə lu mat ve rə rək, Xo ca lı da 
tö rə dil miş ci na yə tin müəl lifl  ə ri, 
onun kva li fi  ka si ya sı və ona mü-
na si bət də bey nəl xalq hü qu qi mə-
su liy yə tin müəy yən ləş di ril mə si 
ba rə də da nı şıb. Bun dan əla və, 
sə fi r E.Sul ta nov Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə bir çox 

öl kə lər də, o cüm lə dən Bra zi li-
ya da hə ya ta ke çi ri lən “Xo ca lı ya 
əda lət!” bey nəl xalq kam pa ni ya-
nın əhə miy yə tin dən bəhs edib.

Son ra sə fi r Er mə nis tan-Azər-
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi-
şə si nin ta ri xi, ma hiy yə ti, prob le-
min həl li üz rə da nı şıq lar pro se si, 
mü na qi şə yə dair BMT Təh lü kə-
siz lik Şu ra sı və bey nəl xalq təş-
ki lat lar tə rə fi n dən qə bul edil miş 
sə nəd lər və re gional və ziy yət 
ba rə də təd bir iş ti rak çı la rı nın çox-
say lı sual la rı nı ca vab lan dı rıb.

Çı xış za ma nı Er mə nis ta nın 
Azər bay ca na qar şı hə ya ta ke çir-
di yi iş ğa lın nə ti cə lə ri ni gös tə rən 
xə ri tə nü ma yiş olu nub.

Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevaya 
“2015-ci ilin adamı” 

mükafatı təqdim edilib

Mar tın 1-də Hey-
dər Əli yev Fon-
du nun pre zi den-
ti, Mil li Məc li sin 

de pu ta tı, UNES CO-nun və 
ISES CO-nun xoş mə ram lı sə-
fi  ri Meh ri ban Əli ye va ya ANS 
Şir kət lər Qru pu nun və Mil li 
Qəh rə man Çin giz Mus ta fa-
yev adı na Fon dun “2015-ci ilin 
ada mı” mü ka fa tı nın təq dim 
edil mə si mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də ANS Şir kət lər 
Qru pu nun vit se-pre zi den ti 
Mir şa hin Ağa yev və ANS Şir-
kət lər Qru pu nun pre zi den ti 
Va hid Mus ta fa yev çı xış edib lər.

Son ra Meh ri ban Əli ye va nın 
fəaliy yə tin dən bəhs edən vi-
deoçarx nü ma yiş olu nub.

Meh ri ban Əli ye va “2015-ci 
ilin ada mı” mü ka fa tı na Ba kı-
2015 bi rin ci Av ro pa Oyun la-
rı nın yük sək sə viy yə də təş ki li 
və ke çi ril mə sin də ki müs təs na 
ro lu na, Azər bay ca nın müs bət 
imi ci nin dün ya da ta nın ma sı 
is ti qa mə tin də gör dü yü iş lə rə, 
öl kə də mul ti kul tu ra lizm ənə-
nə lə ri nin qo ru nub sax lan ma sı-
na ver di yi töh fə yə və da vam lı 
xey riy yə çi lik fəaliy yə ti nə gö rə 
la yiq gö rü lüb.

re zi dent İl ham Əli yev Döv lə ti mi zin baş çı sı qeyd et di Öl kə lə ri miz ara sın da ti ca rət 

İlham Əliyev Rusiya Baş nazirinin 
müavininin rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib

öl kə lər də, o cüm lə dən Bra zi li-

Braziliyada Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı həqiqətlərdən bəhs edilib
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  “Ki ta be vim.az” ki tab mar-
ke tin də “Hə dəf Nəşr lə ri”nin 
tə sis et di yi “Us tad” ədə biy-
yat və sə nət dər gi si nin ilk sa-
yı nın təq di ma tı mə ra si mi nə 
top la şan lar Be lə bir jur na lın 
işıq üzü gör mə si nin, mə nə-
vi eh ti yac dan doğ du ğu nu 
vur ğu la dı.

Jur na lın ilk sa yın da fərq li qə-
ləm, dü şün cə sa hib lə ri nin ya zı la rı 
dərc edi lib. “Us tad” ədə biy yat və 
mə də niy yət in san la rı üçün or taq 
möv qe də du ran bir jur nal ola caq. 
Jur na lın baş re dak to ru, Fil.ü.f.d 
Şə mil Sa diq də çı xı şın da “İlk sa yı-
mız aka de mi ki miz İsa Hə bib bəy-
li nin xe yir-duası, mə nim müəl li-
mim Ni za mi Cə fə ro vun ya zı la rı 
ilə baş la dı. Sı ra la ma ilə ta nış ol-
duq da bu ra da Jur na lis ti ka fa kul-
tə si nin III, IV kurs tə lə bə lə ri nin də 
ya zı la rı nın ol du ğu nu gö rər si niz. 
Oxu duq ca həm çi nin mü şa hi də 
edə cək si niz ki, ədə biy yat sa hə sin-
də fi  kir ola raq bir ye rə gəl mə yən 
in san lar bu jur nal da bir yer də-
dir.”- de yə rək, əsas məq səd lə ri nin 
sö zə xid mət ol du ğu nu bil dir di.

Jur na lın re dak to ru Nər giz 
Cab bar lı da “Us tad”ın öz oxu cu-
su nun ola ca ğı na inan dı ğı nı di lə 
gə tir di: “Gənc nəs lin də, yaş lı 

nəs lin də, ümu miy yət lə ədə biy-
yat se vər lə rin içə ri sin də də özü-
mü zə məx sus oxu cu la rı mız ola-
caq. Di gər jur nal lar içə ri sin də 

bi zim də “Us tad”ımı zı ax ta ran-
lar ola caq”.

Jur na lın ilk sa yın da ya zı la rın 
rən ga rəng li yi də onu gös tə rir ki, 
hər kəs bu ra da özü üçün ma raq-
lı ya zı ilə ta nış ola və öz ya zı la rı nı 
dərc edə bi lər.

Təq di mat mə ra si mi iş ti rak çı-
la rı qar şı sı na bö yük məq səd lər 
qoy muş jur na lın ki çik kol lek-
ti vi ilə də ta nış ol du lar. Gə lən 
qo naq la ra jur na lın ilk sa yı və 
Fil.ü.f.d Şə mil Sa di qin ye ni çap-
dan çıx mış “Yu xu ma şı nı” ki ta bı 
hə diy yə edil di.

Təq di mat mə ra si mi iş ti rak çı-
la rın ma raq lı fi  kir lə ri, “Us tad”ın 
gə lə cə yi nə bö yük ümid lə rin ol ma-
sı nın di lə gə ti ril mə si ilə, xoş ar zu-
lar la yad da qal dı.

Fran sa Res pub li ka sı nın Azər bay can da föv qə la də və 
sə la hiy yət li sə fi  ri xa nım Aure li ya Bu şez Tər cü mə 
Mər kə zin də olub. Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə-
sud qo na ğı sa lam la ya raq, Mər kə zin Fran sa ədə biy-

ya tın dan ər sə yə gə tir di yi əsər lər dən söz açıb:
- Mər kəz dün ya ədə biy ya-

tın dan tər cü mə və nəşr et di-
yi əsər lər sı ra sın da Fran sa 
ədə biy ya tı na da bö yük yer 
ayı rıb. Jorj Si me non, Mar-
sel Prust, Fran sua Mo riak, 
Ar tur Rem bo, Lui Fer di-
nand Se lin, Pol Ver len, Mi şel 
Uel bek, Jan Eş noz, Mar qe-
rit Dü ras və di gər bu ki mi 
məş hur fran sız ədib lə ri nin 
əsər lə ri hə lə 90-cı il lər dən 
Mər kəz tə rə fi n dən tər cü mə 
və nəşr olu na raq, Azər bay-
can oxu cu su na çat dı rı lıb. 
2014-cü ilin no bel çi si Pat rik 
Mo diano nun əsər lər kül liy-
ya tı tər cü mə və nəşr olu nub. 
Mər kəz, həm də Azər bay can 
ədə biy ya tı nı dün ya ya ta nıt-
maq is ti qa mə tin də “Müasir 
Azər bay can ədə biy ya tı an-
to lo gi ya sı”nın müx tə lif 

dil lə rə tər cü mə si ni və xa ri ci 
öl kə lər də nəş ri ni hə ya ta ke-
çi rir. Ki tab ar tıq Mosk va da 
nəşr olu nub, ya xın vaxt lar da 
Mi sir də, da ha son ra di gər 
ərəb öl kə lə rin də və türk di-
lin də An ka ra da nəşr olu na-
caq. An to lo gi ya nın fran sız 
di li nə tər cü mə si nə gə lin cə, 
bu işin mü kəm məl sə viy yə-
də alın ma sı üçün Fran sa nın 
əla qə dar qu rum la rı ilə bağ-
lan tı ya rat maq, bu işi fran sız 
bə dii tər cü mə us ta la rı, ya zı-
çı və şair lə ri ilə bir gə hə ya-
ta ke çir mək niyy yə tin də yik. 
Əf sus lar ol sun ki, Azər bay-
can da tər cü mə nin təd ri sin-
də bu sa hə nin spe si fi k li yi 
nə zə rə alın ma dı ğı sə bə bin-
dən, bu işi hə lə ki, dil da şı-
yı cı sı olan öl kə lə rin aidiy-
yat lı qu rum la rıy la hə ya ta 

ke çir mə li olu ruq. Bə dii tər-
cü mə, bil di yi niz ki mi, tək cə 
dil ha di sə si de yil, bu, həm 
də sə nət ha di sə si dir. Ey ni 
za man da, öl kə ədə biy ya tı-
nın, mil li tə fək kü rün gös tə-
ri ci si dir. Bu mə na da, bu işə 
xü su si eh ti yat la ya naş ma ğa 
üs tün lük ve ri rik.

 Səfi r də və tə gö rə si zə öz 
tə şək kür edə rək təəs sü rat la-
rı nı bö lüş dü:

- Fran sa ədə biy ya tı na 
gös tər di yi niz bu ma ra ğa, 
tər cü mə və nəşr olu nan bu 
əsər lə rə gö rə də öz də rin 
min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 
Fran sa ədə biy ya tı nın Azər-
bay can da bu sə viy yə də ta-
nı dıl ma sı, yal nız se vinc və 
qü rur his si do ğu rur. Hə qi-
qə tən də, ədə biyyt - dün ya 
xalq la rı və öl kə lə ri ara sın da 
qar şı lıq lı an laş ma nın ən qı sa 
və sa bit yo lu dur. Azər bay-
can ədə biy ya tı nın Fran sa da 
ta nı dıl ma sı da iki öl kə ara-
sın da ədə bi-mə nə vi kör pü-
lə rin əsa sı nı qo ya caq təq-
di rə la yiq bir ha di sə dir. Bu 
iş də si zə hər bir kö mək lik 
gös tər mə yə ha zı rıq. Bu nun-
la bağ lı Fran sa nın mə də niy-
yət na zi ri, tər cü mə və nəşr 
mə sə lə lə ri ilə bağ lı di gər 
aidiy yat lı qu rum lar la əla qə 
ya ra da caq, an to lo gi ya nın 
həm mü kəm məl tər cü mə si, 
həm də nəş ri ilə bağ lı bü tün 
mə sə lə lə rin həl lin də Mər kə-
zə yar dım çı ola ca ğıq.

Gö rü şün so nun da sə fi -
rə, Mər kə zin son nəşr lə rin-
dən olan, fran sız ya zı çı sı, 
2014-cü ilin no bel çi si Pat rik 
Mo diano nun ki ta bı təq dim 
edi lib.

bi zim də “Us tad”ımı zı ax ta ran-

“USTAD” ədəbiyyat və sənət 
dərgisinin təqdimatı oldu

ke çir mə li olu ruq. Bə dii tər-

Fransanın Azərbaycandakı
səfiri xanım Aureliya Buşez 
Tərcümə Mərkəzində olub

“Bizim həyatımız 
- bir şeh damlası” 
kitabı nəşr olundu

  Azər bay can Res pub li ka sı Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi nin ye ni nəş ri 
- “Bi zim hə ya tı mız - bir şeh 
dam la sı” ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Xalq ya zı çı sı El çi nin tər cü mə si 
ilə ər sə yə gəl miş bu ki tab da or-
ta əsr lər dən bu ya na ya şa yıb-ya-
rat mış məş hur ya pon şair lə ri nin 
hok ku la rı, müasir ya pon poezi-
ya sın dan seç mə lər top la nıb.

Ab dul la Şaiq adı na 
Azər bay can Döv lət 
Kuk la Teat rı nın nəz-
din də ki “Oyuq” teatr 

stu di ya sı nın rəh bə ri və fəal la rı 
Sankt-Pe ter burq da ke çi ril miş 
“Caz ka ru se li” ikin ci bey nəl-
xalq mü sa bi qə sin də baş mü ka-
fa ta – Qran-pri yə la yiq gö rü lüb.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
AZƏR TAC-a bil di ri lib ki, nü fuz lu 
mü sa bi qə də stu di ya nın is te dad la-
rı Azər bay can xalq na ğıl la rın dan 
seç mə lər lə tər tib olu nan ta ma-
şa-kon sert lə çı xış edib lər. Ta ma-
şa nın müəl li fi  “Oyuq” teatr stu-
di ya sı nın uşaq qru pu nun rəh bə ri 
Səidə Haq ver di ye va, qu ru luş çu 
re jis so ru Cə mi lə Al lah ver di ye va, 
qu ru luş çu rəs sa mı isə İq bal Əli-
yev dir. Bu nun la ya na şı, 6-18 yaş 
ara sı uşaq və gənc lə ri əha tə edən 
mü sa bi qə nin uşaq so lo ifa çı lı ğı 
no mi na si ya sın da kı bi rin ci li yi də 
stu di ya nın gənc ar tist lə ri qa za nıb-
lar. Be lə ki, Sel can Mü se yi bo va və 
Ay lin Nə cəfl  i bi rin ci də rə cə li dip-
lo ma la yiq gö rü lüb lər.

Qeyd edək ki, mü sa bi qə Ru si ya 
Fe de ra si ya sı Mə də niy yət Na zir li yi-
nin dəs tə yi, Sankt-Pe ter burq Döv lət 
Mə də niy yət İns ti tu tu və onun nəz-
din də fəaliy yət gös tə rən uşaq in cə-
sə nət mək tə bi nin təş ki lat çı lı ğı ilə baş 
tu tub. Mü sa bi qə nin təş ki lin də məq-
səd is te dad lı uşaq və gənc lə ri üzə çı-
xar maq və on la rın fəaliy yə ti ni da ha 
ge niş miq yas da təb liğ et mək dir.

“Ertuğrul 1890” filminin 
Bakı premyerası

Mar tın 2-də 
N i  z a  m i 
Ki no Mər-
k ə  z i n  d ə 

Ya po ni ya nın və Tür ki-
yə nin Azər bay can da kı 
sə fi r lik lə ri nin bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə iki döv lə-
tin müş tə rək is teh sa lı 
olan “Er tuğ rul 1890” 
fi l mi nin qa la-ge cə si 
ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 2015-ci il də ta ri xi dram 
janr da çə ki lən fi lm Ya po ni ya ilə Tür ki yə nin dost lu-
ğu nu güc lən di rən ta ri xi ha di sə lər dən bəhs edir.

Ge cə də Tür ki yə nin Azər bay can da kı sə fi  ri nin 
mü şa vi ri, xa nım Me ral Bar las fi l min çə kil mə sə bəb-
lə rin dən söz açıb. İki öl kə ara sın da mə də ni sa hə də-
ki əla qə lə ri nin in ki şa fı na to xu nan M.Bar las Tür ki yə 
ta ri xin də bö yük fa ciələr dən sa yı lan be lə bir ha di sə-
nin ek ran laş dı rıl ma sın dan ra zı lı ğı nı ifa də edib.

Qeyd olu nub ki, 1889-cu il də Sul tan II Əb dül hə-
mi din Ya po ni ya ya saf dost luq niy yə ti ilə gön dər di-
yi “Er tuğ rul” dö yüş gə mi si ge ri qa yı dar kən qə za ya 
uğ ra yıb və 500-dək türk əs gə ri şə hid olub. Ha di sə 
nə ti cə sin də şə hid ol muş in san la rın be lə bir möh tə-
şəm fi lm lə xa tır lan ma sı ta rix ola raq gə lə cək nə sil lə-
rin yad da şın da ya şa ya caq dır.

Ya po ni ya nın Azər bay can da kı sə fi  ri Tsu quo Ta ka-
ha şi bil di rib ki, fi lm iki öl kə ara sın da dost luq əla qə-
lə ri ilə ya na şı, həm də hə qi qət lə rə əsas la nan bə şə ri 
dram dır. Dip lo mat be lə ek ran əsər lə ri nin xalq la rı 
da ha da bir-bi ri nə ya xın laş dı ra ca ğı nı söy lə yib.

O, ötən ilin no yab rın da Tür ki yə də prem ye ra sı 
olan fi l min ya po ni ya lı ki no se vər lər tə rə fi n dən də 
ma raq la qar şı lan dı ğı nı vur ğu la yıb və be lə bir də-
yər li ek ran əsə ri ni ara ya-ər sə yə gə ti rən lə rə min nət-
dar lı ğı nı bil di rib.

Ya po ni ya lı re jis sor Mit su tos hi Ta na ka nın qu ru-
lu şun da təq dim olu nan fi lm də ta nın mış akt yor lar 
- Ke nan Ece, Shioli Kut su na, Seiyo Uc hi no, Ali can 
Yü ce soy, Uğur Po lat, Meh met Öz gür, Ta mer Le-
vent, Me lis Ba ba dağ, Mu rat Se rez li, De niz Oral, 
Naoto Ta ke na ka, Hak kı Ha luk Cö mert rol alıb.

Fil min möv zu su nu Ya po ni ya və Tür ki yə nin əla-
qə lə ri nə mö hür vu ran və iki öl kə ara sın da dost-
lu ğun möh kəm lən mə sin də bö yük rol oy na yan iki 
ger çək ta ri xi ha di sə təş kil edir. Be lə ki, fi lm də 1890-
cı il də ya pon su la rın da ba tan Os man lı sa vaş gə mi si 
“Er tuğ rul”un qəm li he ka yə si və ya pon la rın gə mi 
he yə ti ni qur tar maq səy lə ri, ey ni za man da 1985-ci 
il də Səd dam Hü sey nin təh di di ilə Teh ran da ça rə siz 
qa lan 215 ya pon və tən da şı nın Tur qut Öza lın tə li-
ma tı nə ti cə sin də Türk Ha va Yol la rı tə rə fi n dən xi la-
sın dan bəhs edi lir.

“Oyuq” studiyası 
Qran-pri qazanıb



Mənşəyi və 
mənası 

anlaşılmayan 
sözlər

Yazılışı səhv 
sözlər

Dialekt və ara 
sözləri

İşlənməyən ərəb, 
fars, rus və digər 

əcnəbi sözlər
Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən 
qurama sözlər

Lüzumsuz 
sözlər və söz 

hallandırmaları

alıqlatmaq
altmışca
anaclanma
anaclanmaq
anaclaşma
anaclaşmaq
anaclıq
andçı
andızlıq
anış
ansız
ansızın
antimexanizator
antimüxalifət
aparatçı 
aparatçılıq
apaş  
apretirləşdirmə
apretləmə
aptekcik
araqçı
aralıqçı
aralıqçılıq
aratlamaq
araverən
arxar
arıbutan
arıqcıq
arilləşdirmə
arilləşdirmək
arlanma
arlanmaq
arlı
artıqqızdırma
arvadcıq
arvalı
arzukeş
asgülü  
asırqallı
astarlanmaq
astroətalət
astroverici
aşağıbaşlı (-lar)
aşbaşı
aşı
aşıq-incik
aşıq-qoz 
aşıqsız
aşıqvarılıq

altproqram
anackötük
asmakotansız
asmatavan
asmatavanlı
asmatavansız
aşqarası
atbalaxanım
ayaqtutmayan
ayaqyeriqoyma
ayrıcinsiyyətli
azanlaşıqlı
azbudaqlı
aztanınan
badımcanburunlu
badımcandolması
badımcantutması
bağçadagüllər (mus.)
bağdaduri (mus.)
baqqallıqedən
balıqəti
balıqovu
baltadişli
bar-barbağıran
bar-barbağırma        
barmaqlıqdanbaxan
barmaqlıqdanbaxma
baryeriaşan
basaratıbağlanma
basmadüyməli
başcəlili (mus.)
başdivani (mus.)
başmüxəmməs (mus.)
başnömrə
başsarıtel (mus.)
baştaxt
bayramedən
belağrısı
bellətib-qazma
bellətib-qazmaq
beşgirvənkə
beşgirvənkəlik
beşgül
beşxallı
beşqılçalı (masa)
beşnövlü
beşsaatlı 
beştarlalı
beşvaqonluq

arvadarası
asi-kifi r
asi-kifi rlik
avırtmac
ayaqcıl
aylandırmaq
babahəngi
badamcan 
bağçıvan
bağçıvanlıq
bağırbadaş
bağırdağ
bağırdağlama
bağırdaqlamaq
bağırdalama
bağırdalamaq
balabibi
balabirçək
bandaqlamaq
bandaqlanma
bandaqlanmaq
bandaqlanmış
bandaqlatma
bandaqlatmaq
bardanlamaq
bardanlanma
bardanlanmaq
bardanlı
bardanlıq
bardansız
barına-barına
barındırma
barındırmaq
barınıb-doyma
barınıb-doymaq
barınmaq
başıbütün
başıbütünlük
başıdümük
başıdümüklük
başıətli
başımvay
bazarı
bezikib-üzükmə
bezikib-üzükmək
bədənləmə (güzgü)
bədgəliş
bədlöyün
bəlgə

anqariya
bacdar
badban 
badənuş
badəpərəst
bad-hava
baharıstan
bahuş
baxüsus
bakir
baqi
balka
bargah
batinən
bavər
bavücud
baziçə
beçəbaz
beçədan
beçəxor
berdankalı
berdankasız
bəcəhənnəm
bədbatin
bədbəxtt ər
bədbihesab
bədbinanə
bədbu
bədetiqad
bədəfk ar
bədəhval
bədəxlaq
bədəxşan
bədəndam
bədgu
bədhal
bədhesab
bədxab
bədxablıq
bədxu
bədihəgu
bədihi
bədihiyyat
bədir
bədkirdar
bədkirdarlıq
bədləkər
bədləkərlik
bədməst

alloplastik
alloplastiki
alloplazma
allotrop
allotropik
allotropiya
allüvial
allüvium
alpinari
altazimut
alterasiya 
alterit
altimetr
altisinasiya
alto
alümoplast
alümosilikat
alümotol
alyaskit
amarant 
ambistom
ambivallit
ameno
amenoreya
amensiya
ametropiya
amfi blastula
amfi bol 
amfi bol-asbest
amfi diploid
amfi spora
amfi um (-lar)
amfoterlik
amid (-lər)
amidaz (-lar)
amidobenzol
amidoza (-lar)
amilasetat
amilaz
amilbenzol
amilnitrat
amilnitrit
amilofi l (-lər)
amiloidoz
amilopektin
amimiya 
aminofenol
aminspirt 
amitoz

aponevrozarası
asqın-daşqın
aviaməlumat
azar-əziyyətli 
azar-əziyyətsiz
azarsız-əziyyətsiz 
azdebitli
azqatarlı
azməhsuldar
azməhsuldarlıq
azsavadlılıq
azseçilən
azsəslilik
azşaxəli
aztəcrübəlilik
aztəhsilli
aztəhsillilik
aztəzyiqlilik
aztorpaqlılıq
azvaxtlı
azvibrasiyalı
azzəhərli
bacadandüşən
bacadandüşmə
badamabənzərlik
badamaoxşarlıq
bağaçanaqlı
bağaçanaqsız
bağbanlıqetmə
bağçapərəst
bağırsaqqurdulu
bağırsaqqurdusuz
bağırsaq-uşaqlıq
baxıcılıqetmə
baxıcıolma
baxış-sərgi
baxış-yarış
baiskarlıqetmə
bakirəqalma
baqqallıqetmə
balacaqalma
balacanlıolma
baldırıaçıqlıq
baldırıyoğunluq
baldır-topuqarası
balıqbaşıyemə
balıqbaşıyeyən
balıqbəsləyən
balıqçeşidləyən

alimentçi
alimli
alimnümalıq
alimsiz
alinəsəblik
allafl ıq
allaşdırılma
allaşdırılmaq
allaşdırma
allaşdırmaq
alovsuz
alpaut (-lar)
altdakı
altlıqsız
alüminiumlu
amavakalar
amfi arktik
amfi atlantik
amharca
aminşəkər
amir-məmur
anamorfl aşdırma
anamorfl aşdırmaq
ankerli
anqır
anqıra-anqıra
anqloloq (-lar)
anodçu
anodlu
ansambllıq
ansızlıq
antenari
antiferromaqnetizm
antifrankoçu
antiklerikalizm
antikometaprojektor
antikontakt
antimaqnit
antinekrotik
antineyron
antipsixiatriya
antiseptikləşdirilmiş
antistatiklər
antizərrəcik
antonovçuluq
antresollu
antresolsuz
antropodinamik
antropofagiya

aşılılıq
aşısız
aşısızlıq
aşqallama
aşqallamaq
aşqallanma
aşqallanmaq
aşqallatma

beşvalentli
beşyarpaqlı
beyətedən
bədənboşluğu
bədəsilolan
bədxislətli
bədistəkli
bədlikedən

bəllirdən
bəmbəcələmə
bəmbəcələmək
bəmbəcələnmə
bəmbəcələnmək
bəmbəcələtmə
bəmbəcələtmək
bərkgedənlik

bədməzac
bədrah
bədrəftar-bədrəftar
bədrəğbət
bədrəng
bədrəviş
bədsurət
bədşüküm

amiya 
ammofos 
ammonal
ammonit
amorfi zm
amori (-lər) 
ampel (-lər)
ampeloqrafi ya

balıqçeşidləyici
balıqçeşidləyicilik
balıqçoxaldan
balıqdonduran
balıqdondurma
balıqiçi
balıqqaldırıcı
balıqqoruyucu

antropofaktura
antropoxoriya
antropologizm
antropometrik
antropomorfi k
antropomorfi zm

N 05(64) 04.03.20164
Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da 

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

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

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



- Afaq xa nım, rəh bər lik et di yi niz 
Tər cü mə Mər kə zi ar tıq il ya rım-
dır fəaliy yət gös tə rir. Ye ni ya-
ra nan və nəin ki Azər bay can da, 
ümu miy yət lə, dün ya da ana lo qu 
ol ma yan bu qu ru mun nü mu nə 
gö tü rə cə yi, ya rar la na bi lə cə yi 
hər han sı bir təc rü bə var mı?
- Bi lir si niz ki, Tər cü mə Mər kə zi 

uzun il lər ya ra dı cı ic ti mai qu rum 
ki mi fəaliy yət gös tə rib. Mər kə zin 
“Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı, 
“Yol” qə ze ti, elə cə də ki tab nəşr lə-
ri hə mi şə öl kə ic ti maiy yə ti nin diq-
qət mər kə zin də olub. Frans Kafk  a, 
Qab riel Qar sia Mar kes, Uil yam 
Folk ner, Ce rom Se lin cer, To mas 
Vulf, And rey Pla to nov və di gər bu 
ki mi dün ya şöh rət li ədib lər Azər-
bay can oxu cu su na hə lə 90-cı il lər də 
məhz bi zim Mər kəz tə rə fi n dən ta-
nı dı lıb. Qu ra nın ilk tər cü mə si “Xə-
zər” jur na lın da nəşr olu nub.

Gö rü lən bü tün bu iş lər - bə dii 
sö zə, cid di ədə biy ya ta il lər bo yu 
son suz sev gi və sə da qət lə gös tə ri-
lən bu tə mən na sız xid mət əvəz siz 
qal ma dı. Be lə ki, 2014-cü il də Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin Sə rən ca mı 
ilə Mər kə zə ye ni sta tus ve ril di. Öl-
kə üçün dil və tər cü mə ki mi cid di 
və mə su liy yət li bir sa hə nin tək-
mil ləş di ril mə si və tən zim lən mə si 
işi nin ya ra dı cı bir qu ru ma - əsa sı-
nı ya zı çı və şair lər, bə dii tər cü mə 
mü tə xəs sis lə ri nin təş kil et di yi ic ti-
mai bir qu ru ma hə va lə olun ma sı, 
dü şü nü rəm ki, bu is ti qa mət də atı-
lan ən düz gün ad dım idi.

Bu gün Mər kəz döv lət di li nin 
qo ru nub sax la nıl ma sı, düz gün 
tət bi qi və təd ri si, həm çi nin di-
lin di gər iş lək qo lu olan tər cü mə 
sa hə si nin tək mil ləş di ril mə si və 
mər kəz ləş di ril miş qay da da tən-
zim lən mə si işi ni hə ya ta ke çi rən 
döv lət qu ru mu dur. Adı mız hə lə 
“Tər cü mə Mər kə zi” ola raq qal dı-
ğı üçün bə zən bi zi bu ad al tın da 
fəaliy yət gös tə rən say sız-he sab sız 
xır da tər cü mə xid mə ti kon tor la rı 
ilə qa rı şıq sa lır, bə zən isə əv vəl ki 
ki mi, sırf bə dii tər cü mə ilə məş-
ğul olan ədə biy yat qu ru mu he sab 
edir lər. Əl bətt  ə, biz ənə nə mi zə sa-
diq qa la raq, bə dii tər cü mə lə rə də 
yer ayı rı rıq, la kin bu, qar şı mı za 
qo yu lan funk si ya və və zi fə lə rin 
yal nız bir qo lu dur. Bu qu ru mun, 
hə qi qə tən, dün ya da ana lo qu yox-
dur və kim dən sə təc rü bə gö tür-
mə yə hə lə lik elə bir eh ti yac da 
duy mu ruq. Bu mə na da Mər kə zi 
döv lə ti mi zin baş çı sı nın ya rat dı ğı 
ye ni qu rum lar sı ra sın da növ bə ti 
brend ki mi qə bul et mək olar.

- Mər kəz Azər bay can di li nin 
safl  ı ğı, qo run ma sı, ye ni döv rə 
uy ğun laş ma sı mə sə lə si nə xü su si 
önəm ve rir. Mət buat dan mə lum 
ol du ğu ki mi, Mər kəz də ye ni sa-
hə lü ğət lə ri ha zır la nır, “İş lək or-
foq ra fi  ya lü ğə ti” üzə rin də gər gin 
iş ge dir. Bu lü ğət lə bağ lı nə de yə 
bi lər si niz?

- Mə lum dur ki, di lin düz gün tət-
bi qi ni, ya xud mə nim sə nil mə si ni 
şərt lən di rən amil lər və əsas lar var. 
Bu, ilk növ bə də di lin iş lən mə si 
ilə bağ lı təs bit olun muş 
qay da lar, 

onun təd ri si, söz eh ti ya tı, or foq ra fi k 
ya zı lış qay da la rı, elə cə də di li ya şa-
dan, tə rəq qi yə, ya xud ək si nə, tə nəz-
zü lə apa ran mə qam lar dır. Fəaliy yə tə 
baş la dı ğı ilk gün lər dən Mər kəz ədə-
biy yat da, təd ris və sait lə rin də, döv lət 
qu rum la rı nın ya zış ma la rın da, küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə rin də di lin iş lən-
mə si, tət bi qi və tər cü mə si ilə bağ lı da-
vam lı araş dır ma lar apar ma ğa baş la dı 
və bu sa hə də bir çox ne qa tiv hal la rın 
ya şan dı ğı aş kar lan dı. Ha zır da üzə rin-
də iş lə di yi miz «İş lək or foq ra fi  ya lü ğə-
ti» di lin düz gün tət bi qi is ti qa mə tin də 
hə ya ta ke çi ril mə si va cib olan iş lə rin 
ən mü hü mü dür. Di lin düz gün ya zı lış 
qay da la rı nı müəy yən edən ba za ol-
ma dan, bu sa hə də hər han sı is la hat lar 
apa rıl ma sı müm kün de yil. İl lər dən 
bə ri is ti fa də edi lən, döv lət di li nin tət-
bi qi, təd ri si və düz gün is ti fa də si nin 
bi la va si tə tə yi nat çı sı olan, di lin söz 
eh ti ya tı nı, söz lə rin düz gün ya zı lı şı nı 
müəy yən edən “Azər bay can di li nin 
or foq ra fi  ya lü ğə ti” ha zır da min lər lə 
ya zı lı şı qü sur lu söz lər dən, mə na sı və 
mən şə yi bi lin mə yən söz və söz bir-
ləş mə lə rin dən, kim yə vi ele ment və 
dər man ad la rın dan, di li miz də iş lən-
mə yən qə liz ərəb, fars, ədə bi di li mi zə 
ya raş ma yan ara söz lə rin dən, dialekt-
lər dən tə miz lən mə pro se sin də dir. Bu, 
əl bətt  ə, bir ins ti tu tun gö rə bi lə cə yi 
çox ağır, mə su liy yət li bir iş dir, am ma 
ne cə de yər lər, bu ana ki tab sah ma na 
sa lın ma dan, tə miz lə nib safl  aş ma dan 
di lin düz gün iş lə dil mə sin dən və tət-
bi qin dən söh bət ge də bil məz.

- Mət buat da dərc edi lən mü sa hi-
bə və mə qa lə lə ri niz dən də ay dın 
olur ki, dil və tər cü mə sa hə sin-
də və ziy yət qə naət bəxş de yil. Siz 
is la hat la rın, ilk növ bə də, təh-
sil sis te min dən baş lan ma sı nı, 
“Əlifb  a”dan baş la ya raq təd ris 
və sait lə ri nin ye ni lə nib mü kəm-
məl sə viy yə yə çat dı rıl ma sı nı 
va cib he sab edir si niz. Bəs döv-
lət qu rum la rı nın ya zış ma la rın-
da və sayt la rın da di lin tət bi qi 
və tər cü mə nin və ziy yə ti ne cə dir? 
Bu nun la bağ lı fi k ri ni zi də bil-
mək is tər dik.
- Ötən il Mər kəz, 90-dək döv lət 

qu ru mun da hə ya ta ke çi ri lən ya-
zış ma lar da, Azər bay can və in gi lis 
dil lə rin də ya yım la nan döv lət sayt-
la rın da, bey nəl xalq mək tub laş ma-
lar da, elə cə də ana di li və ədə biy yat 
ki tab la rın da di lin tət bi qi və tər cü-
mə nin və ziy yə ti ilə bağ lı araş dır-
ma lar apa rıb və ye kun he sa bat öl kə 
rəh bər li yi nə təq dim olu nub. Bu sa-
hə də də di lin iş lən mə si və tər cü mə 
mə sə lə lə ri ürə ka çan de yil. Sə nəd lər 
çox lu say da üs lub, lek sik, qram ma-
tik, or foq ra fi k və tər cü mə xə ta la rıy-
la tər tib olu nur. Nə zə rə alın ma lı dır 
ki, Azər bay can gün-gün dən dün-
ya nın diq qət mər kə zi nə çev ril dik-
cə, bey nəl xalq aləm lə an laş ma nın 
bi la va si tə tə yi nat çı sı olan dil və tər-
cü mə sa hə si də diq qət mər kə zi nə 
gə lir. Mər kəz bu yö nüm də - dil və 
tər cü mə xə ta la rı nın ara dan qal dı-
rıl ma sı is ti qa mə tin də də iş apa rır. 

Ey ni za man da, tər cü mə sa-
hə si nin tək mil ləş di ril mə-
si, tər cü mə nin təd ri sin də 
mü va fi q is la hat la rın öl-
kə də fəaliy yət gös tə rən 
tər cü mə çi lə rin spe si fi k 
sa hə lər (tex ni ki, bə dii, 
neft, tibb, hü quq və s.) 
və pe şə sə viy yə si üz-
rə Mə lu mat re yest ri nin 
apa rıl ma sı, bu sa hə nin 

da ya nıq lı hü qu qi-nor-
ma tiv ba za sı nın ya ra dıl-

ma sı və di gər bu ki mi həl li 
va cib mə sə lə lər lə məş ğul 

olur. Bir söz lə, gö rü lə si iş lər 
həd dən ar tıq çox dur.

- Çox qı sa müd dət ər zin də Mər-
kəz tək cə Azər bay can da de yil, 
öl kə hü dud la rın dan kə nar da da 
bir çox cid di və əhə miy yət li la-
yi hə lər hə ya ta ke çi rib və ke çi rir. 
Bu sı ra da mil li ədə biy ya tı mı zın 
dün ya öl kə lə rin də nəş ri ni və ge-
niş təq di ma tı nı nə zər də tu tu ruq.
- Biz, əl bətt  ə, ədə biy ya ta da yer 

ayı rı rıq. Mər kəz dün ya ədə biy ya-
tı nın Azər bay can oxu cu su na çat-
dı rıl ma sı, mil li ədə biy ya tı mı zın 
dün ya da təb li ği is ti qa mə tin də də 
əhə miy yət li iş lər gö rür. Bu la yi-
hə lə rin bir qis mi Azər bay can da 
fəaliy yət gös tə rən xa ri ci öl kə sə-
fi r lik lə ri və əla qə dar bey nəl xalq 
qu rum lar la bir gə hə ya ta ke çi ri lir. 
Ədə biy ya tı mı zın dün ya da təb-
li ği nə gə lin cə, Mər kəz bu vax ta 
qə dər nə öl kə miz də, nə də onun 
hü dud la rın dan kə nar da işıq üzü 
gör mə yən “Müasir Azər bay can 
ədə biy ya tı an to lo gi ya sı”nın müx-
tə lif dil lə rə tər cü mə si və xa ri ci 
öl kə lər də nəş ri, təb li ği və ya yıl-
ma sı üzə rin də iş lər apa rır. Müa-
sir Azər bay can ədə biy ya tı nın 
ümu mi mən zə rə si ni müəy yən 
edən bu iki cild li yə ən is te dad lı 
və ta nın mış ədib lə ri mi zin əsər lə-
ri top la nıb. Bu, Azər bay can ədə-
biy ya tı nın ümu mi və mü kəm məl 
mən zə rə si ni əks et di rən ilk aka-
de mik nəşr dir ki, ya xın vaxt lar da 
bir qə dər ge niş lən di ril miş for mat-
da yer li oxu cu ya da təq dim olu-
na caq.

Əs lin də hər bir si vil öl kə bu sa-
yaq va cib ədə biy yat qay na ğı na 
ma lik dir və əl bətt  ə ki, bu, biz də 
də ol ma lı dır. Ötən il hə min an to-
lo gi ya rus di lin də Mosk va da nəşr 
olun du və ki ta bın Mosk va Ya zı çı-
lar Bir li yi nin iş ti ra kı ilə ge niş təq-
di ma tı ke çi ril di. Ki tab lar Mosk va 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə-
zi tə rə fi n dən Ru si ya pay tax tı nın, 
elə cə də bu öl kə nin əsas ki tab xa-
na la rı na, elm ocaq la rı na pay lan-
dı. Ya xın vaxt lar da an to lo gi ya nın 
ərəb di lin də Mi sir də, türk di lin də 
An ka ra da, da ha son ra Be la rus da 
nəş ri və təq di ma tı göz lə ni lir.

- Mər kə zin “Xə zər” dün ya ədə-
biy ya tı jur na lı, “Ay dın yol” qə-
ze ti, elə cə də mü kəm məl tər cü mə 
sə viy yə si və tər ti ba tı ilə se çi lən 
ki tab nəşr lə ri cid di ədə biy ya tın, 
maarif çi li yin və mə də niy yə tin 
təb li ği nə əsas la nır. Oxu cu sə-
viy yə si nin aşa ğı en di yi bir vaxt-
da əsl zi ya lı ənə nə lə ri nə sa diq 
qal maq və bu mis si ya nı da vam 
et dir mək həm ağır, həm də şə rəfl  i 
iş dir. Mər kə zin, əv vəl lər ol du ğu 
ki mi, in di də məhz bə dii nəşr-
lər sa hə sin də cid di ədə biy ya ta 
üs tün lük ver mə si ni nə ilə izah 
edər di niz?
- Ye nə bu fi  kir də yəm ki, biz 

oxu cu nu ar dı mız ca apar ma lı-
yıq, oxu cu bi zi yox. Cid di, dü-
şün dü rü cü ədə biy yat oxu cu dan, 
ilk növ bə də, in tel lekt tə ləb edir. 
Azər bay can da, az da ol sa, be lə 
oxu cu küt lə si var və on la rın sı ra-
sı nı ge niş lən dir mək la zım dır. Bu 
məq səd lə Mər kəz “Açıq ki tab” 
elekt ron ki tab xa na sı nı ya ra dıb. 
Onun va si tə si lə yüz lər lə ki ta bı 
on layn re jim də mü ta liə et mək 
olar. Bu sa hə də maarifl  ən dir mə 
işi ni, ey ni za man da, bi zim “Xə-
zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı və 
“Ay dın yol” qə ze ti apa rır. Ki tab 
nəşr lə ri miz öl kə nin bü tün ki-
tab xa na la rı na, ins ti tut la ra, elm 
ocaq la rı na pay la nı lır.

Mər kəz əv vəl lər də, ən çə tin 
dö nəm lə rin də be lə, heç vaxt mad-
diy ya ta üs tün lük ver mə yib, pul 
qa zan maq xa ti ri nə küt lə ma ra-
ğı na he sab lan mış ədə biy yat la ra 
mü ra ciət et mə yib və za man gös-
tər di ki, bu, düz yol dur. İl lər lə gö-
rü lən hə min iş lər - küt lə vi zöv qə 
he sab lan ma yan cid di nəşr lər bu 
gün bey nəl xalq aləm lə mü na si-
bət lər qur maq da bi zim üçün açar 
ro lu nu oy na yır. Azər bay can da 
fəaliy yət gös tə rən elə bir sə fi r lik, 
ya xud xa ri ci öl kə nü ma yən də li-
yi yox dur ki, Mər kəz onun cid di 
ədə biy ya tı na mü ra ciət et mə miş 
ol sun, bu əsər lə ri tər cü mə və nəşr 
et mə sin.

- Afaq xa nım, son da Mər kə zin 
gə lə cək plan la rı ba rə də mə lu mat 
ver mə yi ni zi is tər dik.
- Plan la rı mız çox dur. Bu, ilk 

növ bə də, döv lət di li nin düz gün 
tət bi qi və is ti fa də si, di li mi zin qo-
ru nub sax la nıl ma sı və zən gin ləş-
di ril mə si is ti qa mə tin də nə zər də 
tu tu lan iş lə rin da vam lı apa rıl ma-
sı, ana di li və ədə biy ya tın təd ri si 
və dil lər üz rə təd ris və sait lə ri nin 
mü kəm məl ləş di ril mə si, tər cü mə 
sa hə sin də nə zər də tu tu lan va cib 
is la hat la rın apa rıl ma sı və əl bətt  ə 
ki, mil li ədə biy ya tı mı zın, mə də-
niy yə ti mi zin bey nəl xalq müs tə vi-
də la yiq li şə kil də ta nı dıl ma sı dır.

- Ma raq lı mü sa hi bə yə gö rə tə-
şək kür edi rik. 
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- Afaq xa nım, rəh bər lik et di yi niz 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin ye ni 
la yi hə si olan “Müasir Azər bay can ədə-
biy ya tı an to lo gi ya sı” ədə bi ic ti maiy-

yə tin ma ra ğı na sə bəb olub. La yi hə yə əsa sən, 
Azər bay can ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin bir sı ra 
öl kə lər də, müx tə lif dil lər də nəş ri plan laş dı rı-
lır. Tər cü mə Mər kə zi nin di rek to ru, ya zı çı-dra-
ma turq, Əmək dar İn cə sə nət xa di mi Afaq Mə sud 
bu və di gər mə sə lə lər, elə cə də ana di li nin tət bi qi 
və tər cü mə işi nin və ziy yə ti, ümu mi lik də qu ru mun 
fəaliy yə ti nin əha tə dairə si ilə bağ lı Azər TAc-ın sual la-
rı nı ca vab lan dı rıb. Onun la mü sa hi bə ni təq dim edi rik.

- Mə lum dur ki, di lin düz gün tət-
bi qi ni, ya xud mə nim sə nil mə si ni 
şərt lən di rən amil lər və əsas lar var. 
Bu, ilk növ bə də di lin iş lən mə si 
ilə bağ lı təs bit olun muş 
qay da lar, 

Ey ni za man da, tər cü mə sa-
hə si nin tək mil ləş di ril mə-
si, tər cü mə nin təd ri sin də 
mü va fi q is la hat la rın öl-
kə də fəaliy yət gös tə rən 
tər cü mə çi lə rin spe si fi k 
sa hə lər (tex ni ki, bə dii, 
neft, tibb, hü quq və s.) 
və pe şə sə viy yə si üz-
rə Mə lu mat re yest ri nin 
apa rıl ma sı, bu sa hə nin 

da ya nıq lı hü qu qi-nor-
ma tiv ba za sı nın ya ra dıl-

ma sı və di gər bu ki mi həl li 
va cib mə sə lə lər lə məş ğul 

olur. Bir söz lə, gö rü lə si iş lər 
həd dən ar tıq çox dur.

- Mə lum dur ki, di lin düz gün tət-

zər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin ye ni 
la yi hə si olan “Müasir Azər bay can ədə-
biy ya tı an to lo gi ya sı” ədə bi ic ti maiy-

yə tin ma ra ğı na sə bəb olub. La yi hə yə əsa sən, 
Azər bay can ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin bir sı ra 
öl kə lər də, müx tə lif dil lər də nəş ri plan laş dı rı-
lır. Tər cü mə Mər kə zi nin di rek to ru, ya zı çı-dra-
ma turq, Əmək dar İn cə sə nət xa di mi Afaq Mə sud 
bu və di gər mə sə lə lər, elə cə də ana di li nin tət bi qi 
və tər cü mə işi nin və ziy yə ti, ümu mi lik də qu ru mun 
fəaliy yə ti nin əha tə dairə si ilə bağ lı Azər TAc-ın sual la-
rı nı ca vab lan dı rıb. Onun la mü sa hi bə ni təq dim edi rik.

onun təd ri si, söz eh ti ya tı, or foq ra fi k - Mət buat da dərc edi lən mü sa hi-

oxu cu nu ar dı mız ca apar ma lı-
yıq, oxu cu bi zi yox. Cid di, dü-
şün dü rü cü ədə biy yat oxu cu dan, 
ilk növ bə də, in tel lekt tə ləb edir. 
Azər bay can da, az da ol sa, be lə 
oxu cu küt lə si var və on la rın sı ra-
sı nı ge niş lən dir mək la zım dır. Bu 
məq səd lə Mər kəz “Açıq ki tab” 
elekt ron ki tab xa na sı nı ya ra dıb. 
Onun va si tə si lə yüz lər lə ki ta bı 
on layn re jim də mü ta liə et mək 
olar. Bu sa hə də maarifl  ən dir mə 
işi ni, ey ni za man da, bi zim “Xə-
zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı və 
“Ay dın yol” qə ze ti apa rır. Ki tab 
nəşr lə ri miz öl kə nin bü tün ki-
tab xa na la rı na, ins ti tut la ra, elm 
ocaq la rı na pay la nı lır.

Afaq Məsud:
“Tərcümə Mərkəzi

yeni qurumlar sırasında 
növbəti brenddir”



(Əvvəli ötən sayımızda)
Al mas hə yat yol da şı Zi və rin, 

üç ay lıq Azə rin du ru mun dan 
na ra hat dır.  Aş qa bad dan çıx-
dıq la rı üç gün dür. Am ma 
Zi vər bu müd dət ər zin də elə 
bil 30 il qo ca lıb. Bu qa dın 
yor ğun lu ğu nu, iz ti rab la rı-
nı giz lət mə yi ba ca rır. Al-
mas isə hey su sur, öz da xi li 
dün ya sı ilə mü ca di lə apa rır: 
“Ne cə ola caq?” Əgər kim sə 
bu səh ra nın or ta sın da Al-
mas İl dı rı mın bey ni ni sa ran 
sual la ra ca vab ta pa bil səy di, 
o, hə min ada ma öm rü nü be lə 
ba ğış la ma ğa ha zır idi. Əf sus lar 
ol sun ki, Ulu Tan rı dan sa va yı bu 
sual la rın ca va bı nı heç kim bil mir... 

Sar van Al ma sa ya xın la şır. Bu fars ta-
cir arif adam dır. De miş di ki, kar va na 
kə nar yol çu gö tür mür. Am ma bi lən də 
ki, Al mas şair dir, özü də Aş qa ba da 
Ba kı dan sür gün olu nub, İran sər hə-
di nin ya xın lı ğı na qə dər apar ma ğa ra-
zı lıq ver miş di. Şərt də qoy muş du ki, 
bu yol çu lu ğa gö rə şair dən pul al ma-
ya caq.

- Ay rıl maq za ma nı çat dı. O gö rü-
nən dağ la rın ar xa sı İran dır. Am ma 
si zi öl kə yə qa pı dan bu rax maz lar. 
Dər hal tu tub zin da na gön də rər lər. 
Gə rək dir ki, o dağ lar dan bir yol ta pıb 
qa çaq yol la gi rə si niz fars tor paq la rı na.

Al mas dil-ağız elə di:
- Bu yax şı lı ğı öm rüm bo yu unut ma-

ram, ağa. Mər hə mə ti ni zə gö rə si zə daim 
borc lu yam. Al la hın ya nın da çox sa vab 
iş gör dü nüz. Ailə mi həbs dən, ölüm dən 
qur tar dı nız. Tan rı əvə zi ni ve rər.

- Mü səl man olan hər kə sin bor cu dur 
bu nu elə mək. Al lah ama nın da...

Al ma sı sür gü nə gön də rən də ana sı 
Ni sə xa nım da be lə de miş di. Çün ki bi lir-
di ki, oğ lu öm rün də pis iş tut maz. Ev-
dar lıq la məş ğul olub uşaq la rı nı eh ti yac 
için də bö yü dən bu qa dın Al ma sın ka mil 
bir in san ki mi bö yü mə si üçün əlin dən 
gə lə ni et miş di.

Al mas İl dı rım 1907-ci il, mar tın 24-
də Ba kı nın Qa la kən din də do ğu lub. 
Əsl adı Əb dül hə sən ol sa da, uşaq lıq-
dan onu ba ba sı nın adı ilə - Al mas ça-
ğı rıb lar. Əsər lə ri ni də Al mas İl dı rım 
im za sı ilə ya zıb. Ailə əv vəl cə Şü və la na, 
1920-ci il də isə Ba kı nın Çəm bə rə kənd 
mə həl lə si nə kö çür. Ki çik Al mas 1914-
1915-ci il lər də Cə nu bi Azər bay can dan 
Ba kı neft mə dən lə ri nə iş lə mə yə gəl miş 
fəh lə uşaq la rı üçün İran hö ku mə ti tə rə-
fi n dən təş kil olun muş “İtt  i had” mək tə-
bin də oxu yur. 18 ya şın da isə Ab dul la 
Şaiqin mək tə bin də təh si li ni da vam et-
di rir. Bu il lər də müəl lim lə ri A.Şaiq və 
H.Ca vid lə da ha çox ün siy yət də olur, 
Ə.Ca vad, C.Cab bar lı ki mi ədib lə rin 
əsər lə rin dən ruh alır və azad lı ğı tə rən-
nüm edən şeir lər yaz ma ğa baş la yır.”
Qı zıl Qə ləm lər İtt  i fa qı”nın məc muəsin-
də 6 şeiri dərc edi lir.

1927-ci il də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti-
nin şərq şü nas lıq fa kül tə si nə qə bul olun-
sa da, tez lik lə Al ma sı təh sil oca ğın dan 
xa ric edir lər. Ona bil di rir lər ki, ta cir oğ-
lu uni ver si tet də oxu ya bil məz. Əs lin də 
bu, bəd xah la rın ona qar şı qur du ğu çir-
kin oyu nun baş lan ğı cı idi.

Al mas ruh dan düş mür. 1928-ci il də 
gənc şair “Azər bay can Pro le tar Ya zı çı-
la rı Cə miy yə ti”nə üzv olur. Da ha son-
ra İs tan bul da çı xan “Hə yat” dər gi sin də 
“A dağ lar”, “Sev di yim” şeir lə ri işıq üzü 
gö rür. Nə ti cə də, Al mas İl dı rım azad lıq 
ide ya la rı nın car çı sı, möv cud ideolo gi ya-
ya zidd şair ki mi bol şe vik lə rin qa ra si-
ya hı sı na dü şür.

...Kar van göz dən itib. Al mas əli ni Zi və-
rin qoy nu na qo yub. Hər iki si nin göz lə ri 
kar van yo lu na di ki lib. Ana sı nın qu ca-
ğın da olan, dün ya dan xə bər siz Azər isə 
şi rin-şi rin ya tıb. Al ma sı ba yaq dan ra hat 
bu rax ma yan sual lar hə lə də ca vab sız dır.

Göy bir bu lud оlub sən də gə ril səm,
 Tor paq olub aya ğı na sə ril səm,
 Bir gül olub sə nin üçün də ril səm, 
Ya оv çu nun şi ka rı bir quş ol sam... 

Am ma ta le bu sual la ra ca vab tap dı. 
Çox mə şəq qət lər dən son ra qa çaq yol-
la İra na ke çən ailə həbs olu nur. Al ma sı 
bol şe vik ca su su he sab edə rək iş gən-

cə ve rir, so yuq su yun içə ri sin də 
sax la yır lar. Nə ti cə də, şair sa-

ğal maz böy rək xəs tə li yi nə 
tu tu lur. Onu 25 gün dən 

son ra azad edib Məş həd 
şə hə ri nə gön də rir lər. 

Al mas bu ra da iş ta pa 
bil mir, yox sul hə yat 
sü rür. 1934-cü il də 
Tür ki yə yə ge də rək 
və tən daş lı ğı qə-
bul edir, ka tib-
lik lə, kar gü zar-
lıq la məş ğul 
olur, ib ti dai 
m ə k  t ə b  d ə 
dərs de yir, 
ya ra dı cı lı-
ğı nı da vam 
et di rir. 

İ s  t i q  l a l 
şairi nin Tür-

ki yə də da ha 3 
öv la dı - Araz, 

Ot qan, Ba kı xan 
dün ya ya gə lir. Al-

mas İl dı rım mad di 
çə tin lik lər içə ri sin də 

ya şa ma sı na bax ma-
ya raq, çox say da əsər 
ya zır, mə qa lə lər dərc 
et di rir. İn di sı ğın dı ğı 
öl kə də onu haq lı ola raq 
həm də türk şairi ad lan-
dı rır lar. 

45 ya şın day kən 1952-ci il, yan va rın 
14-də dün ya dan kö çür. La kin son nə fə-
si nə dək Və tən həs rə ti onu ra hat bu rax-
mır, dü şün cə lə ri daim doğ ma Azər bay-
can la, onun azad lı ğı ilə bağ lı olur.
Of Ba kı... bu ay rı lıq
 mə nə ölüm dən ağır,
Alə mə ba har gəl di,
 sə nə yağ mur, qar ya ğır.
Gün düz lə rin du man lı,
 ge cə lər dil siz, sa ğır,
Bu bo ğu lan sə si mi
 var mı du yan, a dağ lar?

Fər had SA Bİ ROĞ LU

  ...Ge cə nin va hi mə li qa ran lı ğın dan 
qur tu lan səh ra gü nə şin ilk şə fəq lə ri ilə 
san ki ca na gə lir. Kü lək də ya vaş-ya vaş 
sən gi yir. Kül rəng li qum tə pə lə ri gü nəş 
is ti si ni bir içim su bi lib ac göz lük lə ca nı na 
çə kir. Türk mə nis tan səh ra sı tən bəl-tən bəl 
yu xu dan oya nır...
Də və kar va nı san ki bu na bənd imiş ki mi, aya-
ğa qal xır. Yol çu lar da, hey van lar da yo ru-
lub əl dən dü şüb. Sar van də və lər dən 
enən yol çu lar la hal-əh val tu tur. 
Son ra ha mı lıq la sübh na ma zı 
qı lı nır.
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Al mas hə yat yol da şı Zi və rin, 
üç ay lıq Azə rin du ru mun dan 
na ra hat dır.  Aş qa bad dan çıx-
dıq la rı üç gün dür. Am ma 
Zi vər bu müd dət ər zin də elə 
bil 30 il qo ca lıb. Bu qa dın 

bu səh ra nın or ta sın da Al-
mas İl dı rı mın bey ni ni sa ran 
sual la ra ca vab ta pa bil səy di, 
o, hə min ada ma öm rü nü be lə 
ba ğış la ma ğa ha zır idi. Əf sus lar 
ol sun ki, Ulu Tan rı dan sa va yı bu 
sual la rın ca va bı nı heç kim bil mir... 

Sar van Al ma sa ya xın la şır. Bu fars ta-
cir arif adam dır. De miş di ki, kar va na 
kə nar yol çu gö tür mür. Am ma bi lən də 
ki, Al mas şair dir, özü də Aş qa ba da 
Ba kı dan sür gün olu nub, İran sər hə-
di nin ya xın lı ğı na qə dər apar ma ğa ra-
zı lıq ver miş di. Şərt də qoy muş du ki, 
bu yol çu lu ğa gö rə şair dən pul al ma-

- Ay rıl maq za ma nı çat dı. O gö rü-
nən dağ la rın ar xa sı İran dır. Am ma 
si zi öl kə yə qa pı dan bu rax maz lar. 
Dər hal tu tub zin da na gön də rər lər. 

Göy bir bu lud оlub sən də gə ril səm,
 Tor paq olub aya ğı na sə ril səm,
 Bir gül olub sə nin üçün də ril səm, 
Ya оv çu nun şi ka rı bir quş ol sam... 

Am ma ta le bu sual la ra ca vab tap dı. 
Çox mə şəq qət lər dən son ra qa çaq yol-
la İra na ke çən ailə həbs olu nur. Al ma sı 
bol şe vik ca su su he sab edə rək iş gən-

cə ve rir, so yuq su yun içə ri sin də 
sax la yır lar. Nə ti cə də, şair sa-

ğal maz böy rək xəs tə li yi nə 
tu tu lur. Onu 25 gün dən 

son ra azad edib Məş həd 
şə hə ri nə gön də rir lər. 

Al mas bu ra da iş ta pa 
bil mir, yox sul hə yat 
sü rür. 1934-cü il də 
Tür ki yə yə ge də rək 
və tən daş lı ğı qə-
bul edir, ka tib-
lik lə, kar gü zar-
lıq la məş ğul 
olur, ib ti dai 
m ə k  t ə b  d ə 
dərs de yir, 
ya ra dı cı lı-
ğı nı da vam 
et di rir. 

şairi nin Tür-
ki yə də da ha 3 

öv la dı - Araz, 
Ot qan, Ba kı xan 

dün ya ya gə lir. Al-
mas İl dı rım mad di 

çə tin lik lər içə ri sin də 
ya şa ma sı na bax ma-
ya raq, çox say da əsər 
ya zır, mə qa lə lər dərc 
et di rir. İn di sı ğın dı ğı 
öl kə də onu haq lı ola raq 
həm də türk şairi ad lan-
dı rır lar. 

...Ge cə nin va hi mə li qa ran lı ğın dan 
qur tu lan səh ra gü nə şin ilk şə fəq lə ri ilə 
san ki ca na gə lir. Kü lək də ya vaş-ya vaş 
sən gi yir. Kül rəng li qum tə pə lə ri gü nəş 
is ti si ni bir içim su bi lib ac göz lük lə ca nı na 
çə kir. Türk mə nis tan səh ra sı tən bəl-tən bəl 

Də və kar va nı san ki bu na bənd imiş ki mi, aya-
ğa qal xır. Yol çu lar da, hey van lar da yo ru-
lub əl dən dü şüb. Sar van də və lər dən 
enən yol çu lar la hal-əh val tu tur. 
Son ra ha mı lıq la sübh na ma zı 

Al mas ruh dan düş mür. 1928-ci il də 45 ya şın day kən 1952-ci il, yan va rın 

dı rır lar. 

“Qürbətdə 
günəşi     

neylərəm...”

Ru si ya da bir ya zı çı var. De yi lə nə gö rə, pis 
yaz mır. Açı ğı, əsər lə ri ni oxu ma mı şam, am-
ma in ter net də ki rəy lər dən bəl li olur ki, bə zi 
həm kar la rı onun qə lə min dən çı xan ya zı la ra 

yük sək də yər ve rir lər. Əs lin də, bir zi ya lı ki mi, qon şu 
öl kə də ya zıb-ya ra dan sə nət adam la rı nın hər bir uğu-
ru na se vin mək la zım dır. Am ma...

Kim Naumo viç Bak şi 1931-ci il də Mosk va da do ğu lub. 
Mosk va Dov lət Uni ver si te ti nin fi  lo lo gi ya fa kül tə si ni bi tir-
dik dən son ra Xam tor paq la ra iş lə mə yə ge dib. Trak tor çu 
olub, uc suz-bu caq sız ta xıl və qar ğı da lı zə mi lə rin də kom-
bayn sü rüb, alın tə ri ilə çö rək qa za nıb. İlk he ka yə və po-
vest lə ri ni də əmək cəb hə sin də ça lı şan fə da kar in san la ra 
həsr edib. Bəl kə də ya ra dı cı lı ğı nı bu möv zu ya - hə yat hə-
qi qət lə ri ni əks et di rən əsər lə rə həsr et səy di, bu gün Ru si-
ya nın ad lı-san lı ya zar la rı sı ra sın da yer tu tar dı. Am ma...

Kim Bak şi 1963-cü ilin bir yaz gü nün də qə fi l yu xu-
dan oya nır və hiss edir ki, qəl bi er mə ni xal qı na mə-
həb bət lə aşıb-da şır, ne cə de yər lər, er mə ni il ham pə ri si 
onun bü tün var lı ğı na ha kim kə si lib. Bu “sev gi” ya zı çı-
ya elə il ham ve rir ki, bu gü nə dək er mə ni möv zu sun-
dan baş qa ağ lı na heç nə gəl mir. “Əsr lər bo yu türk lə rin 
tə qib lə ri nə mə ruz qal mış za val lı er mə ni xal qı nın acı ta-
le yi”ndən bəhs edən “Qar tal və qı lınc”, “Ta le və daş”, 
“Mü qəd dəs La za rın zü hu ru” ki tab la rı, “Ma te na da ran” 
ad lı 20 se ri ya lı te le vi zi ya fi l mi İrə van da Döv lət Mü ka-
fa tı na, hətt  a ABŞ-da kı er mə ni dias po ru nun xü su si mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

De yə bi lər si niz ki, ya zı çı azad adam dır və əsər lə ri ni ru-
hu na ya xın olan möv zu la ra, sev di yi xal qa həsr edə bi lər. 
Ra zı yam. Özü də nə zə rə al saq ki, rus ya zı çı və şair lə ri nin 
di gər mil lət lə rin hə ya tın dan bəhs edən min lər lə əsər lə ri 
var, de mə li, Bak şi yə irad tut maq yer siz sir. Am ma... 

Bu gün lər də Er mə nis tan KİV-i ya zı çı nın öl kə pre-
zi dent S.Sar kis ya na ün van la dı ğı mü ra ciəti dərc edib. 
K.Bak şi xü su si vur ğu la yıb ki, onun əsər lə ri Z.Ba la ya-
nın ya zı la rın dan heç də ge ri qal mır və er mə ni xal qı nın 
ta ri xi keç mi şi ni araş dır ma ğa xid mət edir. O, bil di rib 
ki, son ki ta bı da  “Art sa xın müs tə qil li yi ni tə rən nüm və 
təb liğ edir, Qa ra ba ğın qə dim er mə ni tor paq la rı ol du-
ğu nu önə çə kir”. Am ma bü tün bun la ra rəğ mən ya ra-
dı cı lı ğı nı da vam et dir mək üçün ona ki fa yət qə dər pul 
ay rıl mır, bu sə bəb dən də mad di və ziy yə ti ağır dır.

“ ...Ne çə il dir ki, xər çəng xəs tə li yi ilə mü ba ri zə apa rı-
ram və ki ta bı da bu dövr də yaz mı şam. Er mə ni xal qı na 
həd siz mə həb bə tim mə nə xəs tə li yi mi də unut du rub. 
Er mə nis ta nın və Art sa xın əla qə dar na zir lik lə ri ki ta bın 
rus və er mə ni va rian tı nın Şu şa da təq di ma tı na, son ra 
isə in gi lis di li nə tər cü mə si nə söz ver miş di lər, la kin de-
yi lən lə rin heç bi ri baş tut ma dı. Ona gö rə də, cə nab pre-
zi dent, si zə yal va rı ram...”

Ar dı nı oxu ma ğa eh ti yac yox dur. Hə qi qət bəl li ol du. 
De mə li, hər şey pu lun ba şın da fır la nır mış. Er mə ni mə-
həb bə ti, “ta ri xə fakt la ra söy kə nən qə dim er mə ni tor-
paq la rı haq qın da da nıl maz hə qi qət lər” boş xül ya dan 
baş qa bir şey de yil miş. Er mə ni tə rə fi  uzun il lər yə hu di 
əsil li rus ya zı çı sı nın “mə həb bə ti ni” pul la sa tın alır mış. 
Növ bə ti tu la pa yı aza cıq lən gi yən ki mi, ara qa rış dı. 

Kim Bak şi ki mi lər üçün əli və möv cud ol ma yan vic da-
nı azər bay can lı la rın qa nı na bu laş mış Sar kis yan və Ba la-
yan dan pul al maq adi bir şey dir. Am ma gö rü nür bu də-
fə er mə ni iş baz lar rus dost la rı na “at maq” qə ra rı na gə lib. 

Şüb hə siz “Art sax haq qın da hə qi qət lər” de yən də sat-
qın ya zı çı nə iş ğal olun muş əra zi lə ri mi zi, nə Xo ca lı 
qət liamı nı, nə də er mə ni qəsb kar la rı tə rə fi n dən vi ran 
qo yul muş şə hər lə ri, kənd lə ri nə zər də tu tur. Mən cə, o, 
nəin ki “er mə ni soy qı rı mı” haq qın da ar xiv ma te rial la rı-
nı və Dağ lıq Qa ra ba ğın müasir ta ri xi ni, heç Ba la ya nın 
əsər lə ri ni də oxu ma yıb. Oxu say dı, bir ya zı çı ki mi, ilk 
növ bə də adi və tən daş ki mi, Zo ri kin sər gi lə di yi fa şizm 
və se pa rat çı lıq ide ya la rın dan dəh şə tə gə lib ya zı çı lı ğın 
da şı nı çox dan at ma lı, ya xud haqq yo lu na qa yıt ma lı idi. 

Mən cə, Kim Bak şi hə lə konk ret ola raq Sar kis ya nın 
əlin dən pul al ma yıb. Bəl kə be lə ol say dı Ser jin göz lə ri-
nin içi nə bax maq im ka nı olar dı. Bu nif rət do lu göz lə rin 
qa na su sa dı ğı nı, onun xəs tə ca na var ki mi hər bir azər-
bay can lı nın qa nı nı iç mə yə ha zır ol du ğu nu gö rər di.       

Xər çəng xəs tə li yi bu nun ya nın da nə dir ki?!

Fərhad
ABDULLAYEV

“Kim”liyini
pula satan
yazar



Azər bay ca nın Al ma ni ya da kı 
sə fi r li yin də işi mi bi ti rib eşi yə çıx-
dım, elə sə fi r li yin av to mo bi li nə 
əy ləş mək üçün ka bi na nın qa pı-
sı nı aç mış dım ki, bir nə fər mə nə 
ya xın laş dı:

– Üzr is tə yi rəm, Bon nun mər-
kə zi nə ge dir si niz sə mə ni də apa ra 
bi lər si niz mi? – de di.

Tə miz azər bay can ca mü ra ciəti-
nə elə azər bay can ca da ca vab ver-
dim:

– Məm nu niy yət lə. Əy lə şin!
Sə fir li yi miz o za man Bonn-

dan bir qə dər ara lı Bad-Qo des-
berq də qə rar laş mış dı. Odur ki, 
Bon na av to mo bil lə get mək zə-
ru rə ti var dı. Nə isə, elə ma şın-
da ca ta nış ol duq. Əş rəf Hey bət 
özü ba rə də qı sa mə lu mat ver di: 
“Rəs sa mam. Al ma ni ya ya tə zə cə 
köç mü şəm. Kob lents şə hə rin də 
ya şa yı ram. Sə fir lik də bir ba la ca 
işim var dı”.

Mən də özü mü təq dim et dim 
(De yim ki, bu gö rüş 1991-ci ilin 
pa yı zın da baş tut muş du).  AFR-ə 
gə li şi min sə bə bi ni an lat dım:

– Av ro pa nın bir çox öl kə lə ri ni 
gə zə rək, soy daş la rı mı zı ara yıb 
ax ta rı ram, üzə rin də ça lış dı ğım 
“Yol” ki ta bı nın bi rin ci his sə si 
üçün fakt lar top la yı ram. Özü nüz 
öz aya ğı nız la qar şı ma çıx mı sı nız. 
İn di hər iki miz tə lə si rik. Te le fon 
nöm rə si ni lüf tən mə nə ve rin. Sağ-
lıq ol sun, sa bah-bi ri si gün zəng lə-
şib ət rafl  ı söh bət et sək lap ye ri nə 
dü şər. Elə ax tar dı ğım soy daş la rı-
mız dan bi ri də siz si niz...

...Xü la sə, ay rıl dıq. İki gün son ra 
ye ni dən gö rüş dük. Özüy lə gə tir-
di yi ka ta loq da əsər lə ri ni göz dən 
ke çir dim. Çox meh ri ban və is ti-
qan lı bir in san, is te dad lı rəs sam 
ki mi ürə yi mə yat dı. Ara mız da xoş 
mü na si bət ya ran dı. Onun Köln 
şə hə rin də ki Tür ki yə Mə də niy yət 
Mər kə zin də rəng kar lıq əsər lə ri-
nin sər gi si nin açı lı şın da da iş ti rak 
et dim və seyr çi lə rin azər bay can-
lı fır ça us ta sı nın müx tə lif səp ki-
li tab lo la rı na son suz ma ra ğı nın 
can lı şa hi di ol dum.

Bun dan son ra Al ma ni ya ya hər 
sə fə rim də müt ləq onun la zəng-
lə şib gö rü şür dük. Ən ma raq lı sı 

da bu idi ki, sə nət və sə nət kar-
lıq, təs vi ri sə nət də ki cə rə yan lar, 
ye ni ba xış lar və s. ba rə də fi  kir lə-
ri miz üst-üs tə dü şür dü. Odur ki, 
Al ma ni ya da eza miy yət də ol du-
ğum müd dət də on suz ke çir di yim 
gün lər az olur du. O da, gö rü nür, 
mə nə alış mış dı. Hiss edir dim ki, 
ara mız da kı sə mi miy yət hər şe yi 
üs tə lə yir. Hə min tə sa dü fi  gö rüş-
dən yax şı ca bəh rə lən miş dik və 
“tə sa düf dən zə ru rət do ğar” an la-
mı hər iki miz üçün va cib kom po-
nen tə çev ril miş di.

Bu ya xın lar da mə nə olan te le-
fon zən gin dən mə lum ol du ki, 
Ba kı da dır. 65 il li yi mü na si bə ti ilə 
bu ra da fər di ya ra dı cı lıq sər gi si-
nin açı lı şı na ha zır la şır. Tə bii ki, 
se vin dim. Mən də ona şad xə bər 
ver dim: “Yol” ki ta bı nın ikin ci cil-
din də AFR-də ya şa yan bir sı ra 
soy daş la rı mız sı ra sın da rəng kar 
dos tum ba rə də yaz dı ğım qeyd lər 
də oxu cu la ra təq dim olu na caq...

Əş rəf Hey bət 1951-ci il də İçə-
ri şə hər də do ğu lub. Ə.Əzim za də 
adı na Rəs sam lıq Mək tə bi ni, da-
ha son ra Tbi li si Rəs sam lıq Aka-
de mi ya sı nı bi ti rib. Ali təh si li ni 
ba şa vu ran gənc rəs sam doğ ma 
şə hə rin dən ay rıl ma lı olur. Mə-
sə lə bu ra sın da dır ki, 1980-ci il də 
Mosk va da Olim pi ya oyun la rı ke-
çi ril mə liy di. İd man ob yekt lə rin-
dən bi ri nin tər ti ba tı üzə rin də iş-
lə mək üçün Əş rəf mo nu men tal çı 
rəs sam ki mi ora də vət al dı. O za-
man kı Mosk va mü hi tin də bö yük 
zi ya lı lar la, sə nət kar lar la ün siy yə-
ti, dost lu ğu onu bu şə hər də qa lıb 
iş lə mə yə sövq et di. İc ti mai-si ya si, 
mə də ni mü hi tə uy ğun la şan gənc 
və is te dad lı rəs sam bir-bi ri nin ar-
dın ca sər gi lə ri nin təş ki li nə nail 
ol du.

Əş rəf hə min döv rü be lə xa tır-
la yır: 

– Hə min sər gi lər dən ən çox 
ya dım da qa la nı Mosk va Döv lət 
Bey nəl xalq Mü na si bət lər İns ti tu-
tun da açı lan ilk fər di sər gim dir. 
Hör mət li Pre zi den ti miz İl ham 
Əli yev o za man hə min ali təh sil 
oca ğın da müəl lim ki mi ça lı şır dı. 
Məhz onun və Mosk va da kı di gər 
azər bay can lı zi ya lı la rı mı zın ya-
xın dan kö mə yi sa yə sin də əsər lə-
ri min nü ma yi şi baş tut du.

Rəs sa mın bu sər gi də qa zan dı ğı 
uğur ona qol-qa nad ver di. Onun 
əsər lə rin də Şərq lə Qər bin ecaz kar 
vəh də ti ni gö rən sə nət se vər lər bu 
tab lo la rı bö yük ma raq la qar şı la dı-
lar. Bu sı ra da soy da şı mı zın ya ra-
dı cı lı ğı ilə bağ lı iki rə yi oxu cu la-
rın diq qə ti nə çat dı raq:

Ta hir Sa la hov,
Xalq rəs sa mı:

“Mən bir da ha əmin ol dum ki, 
Əş rəf öz xal qı, Ab şe ron və Ba kı 
haq qın da bö yük bir sə mi miy yət-
lə, ürək yan ğı sı və qəlb açıq lı ğı ilə 
söh bət açan əsl sə nət kar dır. Əş rəf 
Hey bə tin hər bir əsə ri qiy mət li-
dir. O, rəs sam lıq pe şə si nə us tad 
sə nət kar ki mi çox cid di və mə su-
liy yət lə ya na şır:

Çin giz Ab dul la yev,
Xalq ya zı çı sı:

“Əş rəf öz işi nin us ta sı olan bir 
ya ra dı cı in san dır. Mən onun rəsm-
lə rin də rəng ka rın Şər qin mis tik və 
sehr li at mos fe riy lə Qər bin mo dern 
ma te rialist dü şün cə si ni bir ləş dir-
mək ki mi bö yük bir hü nə rin ol-
du ğu nu gö rü rəm. Mən cə, Əş rəf 
Hey bət öz fan ta zi ya sı nı müx tə lif 
rəng lər lə kə tan üzə ri nə kö çü rə bi-
lən ma hir bir sə nət çi dir”.

Əş rəf Hey bət ba rə də yük sək fi  kir-
lər onun əsər lə ri nin sər gi dən-sər gi yə 
püx tə ləş di yi nə, ci la lan dı ğı na, da ha 
da in ki şaf et di yi nə əya ni sü but dur.

Rəs sam Mosk va da 18 il 
ya şa dı. An caq müəy yən 
çər çi və lə rə uy ğun laş maq 
ona çə tin gə lir di. Azad, 

sər bəst, il ham lı ya ra dı cı lıq 
ab-ha va sı nın in ti za rın day dı. 
Bi lir di ki, pla ne tin çox öl kə-

sin də rəs sam öz dün ya-
sın da sər bəst dir. 

Nə ha yət, So vet im pe ri ya sı çök dü 
və bir çox ya ra dı cı adam ki mi Əş rəf 
Hey bət də öz hiss lə ri nin sər bəst ifa-
də si üçün im kan lar qa zan dı. Çox da 
fi  kir ləş mə dən Al ma ni ya ya üz tut du. 
Əv vəl cə Mayns şə hə rin də ya şa dı. 
Qə rib lik onu tez lik lə həm və tən lə ri-
ni tap ma ğa, on lar la gö rüş lə rə sövq 
et di. Al ma ni ya Fe de ra tiv Res pub-
li ka sın da Azər bay ca nın föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri Hü sey na ğa 
Sa dı qov la gö rü şüb, ona Mayns da 
Ba kı Mə də niy yət Cə miy yə ti ya rat-
maq ar zu su nu bil dir di. Sə fi r rəs sa-
mın nə cib niy yə ti ni al qış la dı və ona 
dəs tək ver di. Əş rəf Al ma ni ya da kı 
çox say lı sə nət kar la rı bu oca ğa yığ dı. 
Məq səd bir idi – Azər bay ca nı təb liğ 
et mək və müs tə qil öl kə mi zin dost-
la rı nın sa yı nı ço xalt maq...

Əş rəf Hey bət ya rat dı ğı yağ lı bo-
ya lı tab lo la rın hər bi rin də mik ro 
Azər bay ca nın tə cəs sü mü nə cid di 
səy gös tə rir, is tə yir ki, bu tab lo-
la rın ha mı sı bir lik də qə dim yurd 
ye ri mi zin top lu hal da ecaz kar-
lı ğı nı dol ğun tə cəs süm et dir sin. 
Hər hal da “İçə ri şə hə rin kü çə lə ri”, 
“Azər bay can süita sı”, “Ba kı”, “Ab-
şe ron”, “Şərq mə həb bə ti” əsər lə-
ri nin seh ri nə dü şən qə rib soy daş-
la rı mız nis gi li, və tən həs rə ti ni bir 
an lıq unu dub, xə ya lən qə dim Od-
lar di ya rı nı do la şır lar.

1990-cı ilin yan var fa ciəsi hər bir 
azər bay can lı nın qəl bin də əbə di bir 
ya ra dır və bu hiss, ağ rı biz lə ri heç 
za man tərk et mə yə cək. Od lar yur-
du ba rə də sil si lə tab lo lar ya ra dan 
Əş rəf hə min fa ciəli ha di sə nin də 
tə cəs sü mü nə nail olub. Onun “20 
yan var” pan no su yük sək sə nət kar-
lıq la iş lən mə si, möv zu nun di na mik 
həl li ba xı mın dan bö yük də yər kəsb 
edir. Ta ri xi mi zin bu qan lı sə hi fə si 
ilk də fə ola raq məhz Əş rəf Hey bə-
tin mo nu men tal pan no sun da özü-
nün bə dii tə cəs sü mü nü ta pıb.

Va ti kan da ilk də fə ola raq mü-
səl man rəs sa mın sər gi si nin açı lı şı 
yal nız bi zim məm lə kə ti miz üçün 
de yil, bü tün is lam dün ya sı üçün xü-
su si mə na kəsb edir. Hə mi şə doğ ma 
Azər bay ca nı özü nün əsas ya ra dı cı lıq 
möv zu su se çən is te dad lı fır ça us ta-
sı nın heç kə sin göz lə mə di yi hal da 
“Bib li ya” mo tiv lə ri nə mü ra ciət lə ya-
rat dı ğı sü jet li tab lo la rı çox bö yük ma-
ra ğa sə bəb ol du. İn cə sə nət ta ri xin də 
hə lə heç za man ol ma yıb ki, sırf mil li 
dü şün cə li rəs sam, türk dün ya sı nın 
ye tir mə si “Bib li ya” sü jet lə ri nə mü-
ra ciət lə əsər lər ər sə yə gə tir sin. Əş rəf 
be lə bir ya ra dı cı lıq im ta ha nı nı da 
ver di və nə ti cə də tab lo la rı yal nız Va-
ti kan da, Ro ma da de yil, Av ro pa nın 
bir sı ra xris tian öl kə lə ri nin ic ti maiy-
yə ti ara sın da bö yük ma raq oyat dı.

Hə min tab lo lar sil si lə si Va ti-
kan dan son ra Av ro pa nın bir sı-
ra di gər öl kə lə rin də – İs veç rə də, 
Bel çi ka da və s. məm lə kət lər də 
də nü ma yiş et di ril di. Qeyd edək 

ki, Va ti ka nın “Kan se la ri ya sa ra-
yı” mu ze yin də bir qay da ola raq 
klas sik rəs sam la rın əsər lə ri nin 
sər gi si dü zən lə nir. Mu ze yin ta ri-
xin də ilk də fə soy da şı mız Əş rəf 
Hey bə tin si ma sın da müasir fır ça 
us ta sı nın tab lo la rı sər gi lən di.

Bir qə dər son ra Əş rəf Hey bət mü-
sa hi bə lə ri nin bi rin də de yə cək dir: 
“Sər gi yə gə lən lə rin sa yı çox idi. Xü-
su sən rəs mi şəxs lə rə bu ra da tez-tez 
rast gəl mək olar dı. Ha mı sı da müx-
tə lif sual lar la mə nə mü ra ciət edir di. 
Kar di nal lar dan bi ri “Məx fi  ax şam-
lar” tab lo su nu gös tə rib mən dən 
so ruş du: “Da Vin ci şif rə si” ki ta bı nı 
oxu mu su nuz mu?” De dim “Bə li”. 
Dər hal tab lo da kı bir fi  qu ra işa rə ilə 
“Bəs bu Ma ri ya de yil mi?” – de yə so-
ruş du. “Yox!” de yə qə tiy yət lə bil dir-
dim. Ya nım da olan sə fi  ri miz El çin 
Əmir bə yov ya vaş ca pı çıl da dı: “Sağ 
ol. Bu, pro va ka sion sual idi. Yax şı ki, 
be lə ca vab ver din...” 

Mə sə lə bu ra sın da dır ki, ka to-
lik kil sə nin, mü ba hi sə li “Da Vin ci 
şif rə si” ro ma nı na və bə dii fi l mi nə 
mən fi  mü na si bət lə rin dən xə bər-
dar dım. Ona gö rə də ba şağ rı sı 
ol ma sın de yə, ay rı cür ca vab ve rə 
bil məz dim. Er tə si gün Va ti ka nın 
döv lət ka ti bi, iki-üç gün dən son ra 
isə İta li ya mü səl man la rı nın baş çı-
sı sər gi yə baş çək di...”

Va ti kan ra diosu Əş rəf Hey bə tin 
ya ra dı cı lıq sər gi si nin uğu ru ba rə-
də 30 də qi qə lik ve ri liş səs lən dir di. 
Al ma ni ya da nəşr olu nan “Bey nəl-
xalq xris tian qə ze ti”ndə dərc olu-
nan iri həcm li re sen zi ya da sər gi nin 
açı lı şı Va ti ka nın hə ya tın da “gö-
rün mə miş ha di sə” və “əhə miy yət-
li öl çü yə gəl məz” ki mi sə ciy yə lən-
di ril di, Əş rəf Hey bət ya ra dı cı lı ğı 
yük sək də yər lən di ril di.

Ro ma da kı ki nos tu di ya sər gi nin 
açı lı şın dan fi lm çək di, hə min lent 
AFR-in al man və rus te le ka nal la-
rın da gös tə ril di. Va ti kan qə zet lə-
rin də də sər gi ge niş işıq lan dı rıl dı. 

Soy da şı mı zın Av ro pa şə hər lə-
rin də fər di ya ra dı cı lıq sər gi lə ri 
bir-bi ri ni əvəz edir. Ber lin, Brüs-
sel və da ha ne çə-ne çə Av ro pa şə-
hər lə rin də tə ləb kar sə nət se vər lər 
azər bay can lı fır ça us ta sı nın ya ra-
dı cı lıq işi ilə ta nış ola raq, ümu-
mən bi zim mil li in cə sə nə ti miz, 
məm lə kə ti miz, xal qı mız ba rə də 
ye ni mə lu mat la ra sa hib olur lar.

Biz şöh rət li soy da şı mı za da ha 
bö yük uğur lar ar zu la yır, yu bi le yi 
mü na si bə ti lə onu ürək dən təb rik 
edi rik. 

Fa zil RƏH MAN ZA DƏ
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Azər bay ca nın Al ma ni ya da kı 

  “Tə sa düf dən zə ru rət do-
ğur”. Dün ya nın ağıl lı adam-
la rın dan bi ri nin fik ri dir. 
Çox olub ki, tə sa düf sa yı lan 
han sı sa bir anın için də in-
san ta le lə rin də həl le di ci mə-
na kəsb edən zə ru rət lər mey-
da na çı xır. Rəs sam Əş rəf 
Hey bət lə mə nim 
ta nış lı ğım 
və dost-
l a ş  m a -
ğım ki-
mi.

Va ti kan da ilk də fə ola raq mü-
səl man rəs sa mın sər gi si nin açı lı şı 
yal nız bi zim məm lə kə ti miz üçün 
de yil, bü tün is lam dün ya sı üçün xü-
su si mə na kəsb edir. Hə mi şə doğ ma 
Azər bay ca nı özü nün əsas ya ra dı cı lıq 
möv zu su se çən is te dad lı fır ça us ta-
sı nın heç kə sin göz lə mə di yi hal da 
“Bib li ya” mo tiv lə ri nə mü ra ciət lə ya-
rat dı ğı sü jet li tab lo la rı çox bö yük ma-
ra ğa sə bəb ol du. İn cə sə nət ta ri xin də 
hə lə heç za man ol ma yıb ki, sırf mil li 
dü şün cə li rəs sam, türk dün ya sı nın 
ye tir mə si “Bib li ya” sü jet lə ri nə mü-
ra ciət lə əsər lər ər sə yə gə tir sin. Əş rəf 
be lə bir ya ra dı cı lıq im ta ha nı nı da 
ver di və nə ti cə də tab lo la rı yal nız Va-
ti kan da, Ro ma da de yil, Av ro pa nın 
bir sı ra xris tian öl kə lə ri nin ic ti maiy-
yə ti ara sın da bö yük ma raq oyat dı.

kan dan son ra Av ro pa nın bir sı-
ra di gər öl kə lə rin də – İs veç rə də, 
Bel çi ka da və s. məm lə kət lər də 
də nü ma yiş et di ril di. Qeyd edək 

ki, Va ti ka nın “Kan se la ri ya sa ra-
yı” mu ze yin də bir qay da ola raq 
klas sik rəs sam la rın əsər lə ri nin 
sər gi si dü zən lə nir. Mu ze yin ta ri-
xin də ilk də fə soy da şı mız Əş rəf 
Hey bə tin si ma sın da müasir fır ça 
us ta sı nın tab lo la rı sər gi lən di.

Bir qə dər son ra Əş rəf Hey bət mü-
sa hi bə lə ri nin bi rin də de yə cək dir: 

“Tə sa düf dən zə ru rət do-
ğur”. Dün ya nın ağıl lı adam-
la rın dan bi ri nin fik ri dir. 
Çox olub ki, tə sa düf sa yı lan 
han sı sa bir anın için də in-
san ta le lə rin də həl le di ci mə-
na kəsb edən zə ru rət lər mey-
da na çı xır. Rəs sam Əş rəf 
Hey bət lə mə nim 
ta nış lı ğım 
və dost-
l a ş  m a -
ğım ki-
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Rəs sam Mosk va da 18 il 
ya şa dı. An caq müəy yən 
çər çi və lə rə uy ğun laş maq 
ona çə tin gə lir di. Azad, 

sər bəst, il ham lı ya ra dı cı lıq 
ab-ha va sı nın in ti za rın day dı. 
Bi lir di ki, pla ne tin çox öl kə-

sin də rəs sam öz dün ya-
sın da sər bəst dir. 
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su si mə na kəsb edir. Hə mi şə doğ ma 
Azər bay ca nı özü nün əsas ya ra dı cı lıq 
möv zu su se çən is te dad lı fır ça us ta-
sı nın heç kə sin göz lə mə di yi hal da 
“Bib li ya” mo tiv lə ri nə mü ra ciət lə ya-
rat dı ğı sü jet li tab lo la rı çox bö yük ma-
ra ğa sə bəb ol du. İn cə sə nət ta ri xin də 
hə lə heç za man ol ma yıb ki, sırf mil li 
dü şün cə li rəs sam, türk dün ya sı nın 
ye tir mə si “Bib li ya” sü jet lə ri nə mü-
ra ciət lə əsər lər ər sə yə gə tir sin. Əş rəf 
be lə bir ya ra dı cı lıq im ta ha nı nı da 
ver di və nə ti cə də tab lo la rı yal nız Va-
ti kan da, Ro ma da de yil, Av ro pa nın 
bir sı ra xris tian öl kə lə ri nin ic ti maiy-
yə ti ara sın da bö yük ma raq oyat dı.

ki, Va ti ka nın “Kan se la ri ya sa ra-
yı” mu ze yin də bir qay da ola raq 
klas sik rəs sam la rın əsər lə ri nin 
sər gi si dü zən lə nir. Mu ze yin ta ri-
xin də ilk də fə soy da şı mız Əş rəf 
Hey bə tin si ma sın da müasir fır ça 
us ta sı nın tab lo la rı sər gi lən di.

“Tə sa düf dən zə ru rət do-
ğur”. Dün ya nın ağıl lı adam-
la rın dan bi ri nin fik ri dir. 
Çox olub ki, tə sa düf sa yı lan 
han sı sa bir anın için də in-
san ta le lə rin də həl le di ci mə-
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da bu idi ki, sə nət və sə nət kar- – Hə min sər gi lər dən ən çox Nə ha yət, So vet im pe ri ya sı çök dü 
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Türk cə dən di li mi zə tər cü mə 
təc rü bə sin də fra zeolo ji ifa də, 
ata lar sö zü və mə səl lə rin aşa ğı-
da kı tər cü mə yol la rı nı müəy yən-
ləş dir mək müm kün dür:

1. Tər cü mə di lin də bun la rın ek-
vi va len ti var sa və bu qar şı lıq ori-
ji na lın ifa də et di yi fi k ri tam ifa də 
edə bi lir sə, ilk növ bə də hə min “uy-
ğun lu uy ğun luq lar” ax ta rı lıb ta pı-
lır, yə ni, trans si zo nim lər dən (tam 
qar şı lıq lar dan – or toek vi va lent-
lər dən) is ti fa də edi lir. Baş qa söz lə, 
tər cü mə lər də fra zeolo ji va hid lər 
se man tik və si tuativ kon tekst nə-
zə rə alın maq la ey ni lə (bə zən xır da 
lek sik əvəz lə mə lər lə) qo ru nur:

Ba lık baş tan ko kar – Ba lıq baş-
dan iy lə nər.

Bu pi lav da ha çok su kal dı rır – 
Bu xa mır (hə lə) çox su apa ra caq.

Ari fe ta rif ne ha cet – Ari fə bir 
işa rə bəs dir.

Tur na yı gö zün den vur mak – 
Dur na nı gö zün dən vur maq.

İt ürür, ker van yü rür – İt hü-
rər, kar van ke çər.

Ye re ba kan, yü rek ya kan – Ye-
rə ba xan, ürək ya xan.

Mi sa fi r mi sa fi  ri çe ke mez – Qo-
naq  qo na ğı is tə məz (sev məz).

2. Tər cü mə di lin də bun la rın 
ek vi va len ti yox sa, ori ji na lın ifa-
də et di yi fi k ri tam ifa də edə bi lən 
qar şı lıq lar ve ri lir, trans si no nim-
lər (hi poek vi va lent lər), “uy ğun-
suz uy ğun luq lar” iş lə di lir:

Ace le eden ece le gi der, ya xud 
Ace le işe şey tan ka rı şır – Tə lə sən 
tən di rə dü şər.

 İt ürür, ker van yü rür – Yel qa-
ya dan nə apa rar (yu xa rı da bu-
nun or toek vi va len ti – tam qar şı-
lı ğı da ve ri lib).

Aç tır ma yın ku tu yu, söy let me-
yin kö tü yü – Aça ram san dı ğı, tö-
kə rəm pam bı ğı.

Gü lü se ven di ke ni ne kat la nır – 
Kön lü ba lıq is tə yən gə rək gir sin 
də ni zə.

Çı kar di li nin al tın-
da kı bak la yı – Mıs-
mıs de yin cə, Mus ta fa 
de.

Türk lər ey ni mə na da ağ zın-
da bak la ıs lan maz da de yir lər: 
“Hay di naz lan ma... Za ten se nin 
ağ zın da bak la ıs lan maz... So nun-
da na sıl ol sa söy li ye cek sin...”.

Ateş ba ca yı sar dı – İş iş dən 
keç di.

Aba yı yak mak – bi ri si nə aşiq 
ol maq.

Ku su ra bak ma yın (kal ma yın) 
– Üzr is tə yi rəm, təq si rim dən ke-
çin (bə zən di li miz də bu nun tam 
qar şı lı ğı da iş lə di lir: qü su ru ma 
bax ma yın).

“Ça lı qu şu” ro ma nı nın tər cü-
mə sin dən al dı ğı mız aşa ğı da kı 
fra zeolo ji va hid lə rin di li miz də-
ki qar şı lıq la rı nı mü tər cim də qiq 
ve rib:

Es rar kum ku ma sı – sirr da ğar-
cı ğı;

Kur yap mak – eşq baz lıq et mək;
Gö zü ne kes tir mek – gö zal tı la-

maq;
Ke pa ze li yin dik ala sı– hə ya sız-

lı ğın son də rə cə si;
Fal so yap mak  – sax ta lıq  et-

mək;
Ke çi yo lu – dar cı ğır.
3. Ori ji nal fra zeolo ji va hid tər-

cü mə di lin də ey ni lə sax la nı lır, 
təs vi ri yol la han sı mə na da iş lə-
dil di yi (hə min ifa də nin qar şı sın-
da və ya sə hi fə nin aşa ğı sın da) 
izah olu nur. Bu qru pa, əsa sən 
bir ləş mə lər, türk cə nin məx su si 
fra zeolo ji va hid lə ri da xil dir. Mə-
sə lən:

Kıl ol mak (ya xud, kıl kap mak) 
– hər fən: qıl ol maq. Di li mi zə “bi-
ri sin dən zəh lə si get mək”, “hər 
han sı bir ha di sə yə əsə bi ləş mək” 
şək lin də çev ri lə bi lər.

Te re ci ye te re sa tıl maz. Türk-
cə də te re – və zə ri; te re ci –
gö yər ti sa tan de mək dir. 
Hər fən: “Gö yər ti sa-
ta na və zə ri sat maz-
lar”.

Tem cit pi la vı gi bi (ısı tıp ısı tıp) öne 
ge tir mek. Türk cə də tem cit kəl mə-
si nin lü ğə vi mə na sı sübh na ma zı, 
bir şe yi sıx-sıx tək rar la ma de mək-
dir. Təx mi nən “Çe vir ta tı, vur ta tı” 
mə na sın da dır. Ey ni şe yi tək rar edib 
dur maq la bez dir mək  de mək dir.  

La kır dı ya ça nak tut mak – bais 
ol maq, söz-söh bə tə sə bəb ol maq.

Geç miş ol sun – Di li miz də özü nə 
və tən daş lıq hü qu qu qa zan ma ğa 
baş la yan bu de yim kon teks tə və 
si tuasi ya ya gö rə fəq li mə na lar da iş-
lə di lir: 1. Yas tı ğın yün gül ol sun; Al-
lah şə fa ver sin; 2. Hə mi şə ayaq üst-
də!; 3. Anan na maz üst dəy miş və s. 

Be lə lik lə, de yim, ifa də, ata lar sö-
zü, mə səl, hik mət li söz, afo rizm 
ki mi dil də qə lib ləş miş, sa bit ləş-
miş fra zeolo ji va hid lə rin, sin tak tik 
konst ruk si ya la rın tər cü mə sin də 
yu xa rı da iza hı ve ri lən üç yol dan 
hər bi ri məq bul he sab edi lir. Bu-
ra da diq qət edil mə si va cib olan 
ən mü hüm mə qam fra zeolo ji va-
hid lə rin, xü su si lə ata lar sö zü və 
mə səl lə rin mət nin tər kib his sə si 
ki mi çı xış et dik lə ri, yə ni iş lə dil di yi 
kon tekst də ay dın laş dı rı cı, də qiq-
ləş di ri ci, fi k ri ta mam la yı cı ki mi 
kö mək çi funk si ya lar ye ri nə ye tir-
dik lə ri nin yad dan çı xa rıl ma ma-
sı dır. Tər cü mə za ma nı ça lış maq 
la zım dır ki, bu va hid lə rin qar şı lı ğı 
ola raq se çi lən sin tak tik konst ruk-
si ya lar tər cü mə mət nin də ey ni 
funk si ya nı ye ri nə ye ti rə bil sin.

Türk cə dən tər cü mə nin 
qram ma tik mə sə lə lə ri
Mə lum dur ki, ori ji nal di lin 

qram ma tik qa nun-qay da la rı ilə 
tər cü mə di li nin qram ma tik xü su-
siy yət lə ri ox şar da ola bi lər, fərq-
li də. Müx tə lif sis tem li dil lə rin 
qram ma tik xü su siy yət lə ri ara sın-
da kı fərq lər tər cü mə za ma nı da ha 
ba riz şə kil də or ta ya çı xır. Əl bətt  ə, 
ori ji na lın qram ma tik qu ru lu şu-
nu, cüm lə də söz sı ra sı nı, ay rı-ay rı 
sin tak tik konst ruk si ya la rı ey ni lə 
tər cü mə di li nə kö çür mək  baş lı ca 
məq səd he sab edil mir. Ek vi va lent 
tər cü mə də məq səd, ori ji nal da ifa-
də olu nan fi  kir, hiss və duy ğu nun 
də qiq və ay dın şə kil də ve ril mə si-
dir ki, bu za man tər cü mə di li nin 

qram ma tik ifa də va si tə lə ri-
nin ori ji nal da kın dan fərq lən-

mə si qa nu nauy ğun 
he sab edi lir.

La kin ay rı-ay rı qram ma tik xü-
su siy yət lər üs lu bi əhə miy yə tə 
ma lik dir sə, - mə sə lən, kəl mə 
oyu nu, sin tak tik tək rar lar, cüm-
lə qu ru lu şun da in ver si ya, qram-
ma tik əvəz lən mə lər və s. - bu-
nun tər cü mə pro se sin də nə zə rə 
alın ma sı son də rə cə va cib dir.

Müasir tər cü mə şü nas lı ğa gö-
rə, ori ji nal və tər cü mə dil lə ri nin 
ara sın da kı qram ma tik fərq lər, 
əsa sən, üç qru pa ay rı lır:

- bi rin ci fərq ori ji na lın di lin-
də ki qram ma tik ifa də va si tə si-
nə tər cü mə di lin də uy ğun gə lən 
for mal qram ma tik əla mə tin ol-
ma ma sı dır.

- ikin ci fərq, yu xa rı da kı nın ək-
si nə, tər cü mə di lin də olub, ori-
ji na lın di lin də ol ma yan, la kin 
iş lə dil mə si zə ru ri he sab edi lən 
for mal-qram ma tik va si tə lər lə 
əla qə dar dır.

- nə ha yət, üçün cü mü hüm 
cə hət ori ji na lın qram ma tik ifa-
də va si tə si nə tər cü mə di lin də 
mü va fi q gə lən, an caq cüm lə də 
ori ji na lın kın dan ta ma mi lə fərq-
li funk si ya la rı ye ri nə ye ti rən 
qram ma tik ifa də va si tə lə ri dir.

Biz yu xa rı da Tür ki yə türk cə si 
ilə Azər bay can di li ara sın da kı ən 
mü hüm sin tak tik fərq lə rə nə zə-
ri plan da to xun muş duq. Bu ra-
da hə min fərq lər dən bir qis mi-
nin türk cə dən di li mi zə tər cü mə 
prak ti ka sın da mey da na çı xar dı-
ğı  prob lem lər üzə rin də da ya na-
ca ğıq.

İs tər uzaq (müx tə lif sis tem-
li), is tər sə də qo hum dil lər dən 
tər cü mə za ma nı qram ma tik uy-
ğun suz luq la rın ol ma sı tə biidir 
və bu, ori ji nal da ifa də edi lə nin 
tər cü mə di lin də çat dı rıl ma sı na 
çə tin lik tö rət sə də, ma ne ol mur. 
Tər cü mə pro se sin də iki dil ara-
sın da kı for mal-qram ma tik uy-
ğun suz luq lar qram ma tik əvəz-
lə mə lər və kon ver si ya yo lu ilə 
ara dan qal dı rı lır.

Yu xa rı da xü la sə edi lən dil lə ra-
ra sı qram ma tik uy ğun suz luq lar 
türk di lin dən tər cü mə lər də də 
özü nü üç şə kil də gös tə rir:

- ori ji na lın di lin də olub tər-
cü mə di lin də ol ma yan for mal-
qram ma tik ifa də va si tə lə ri. 
Mə sə lən, türk cə də ki bə zi pe rif-
ras tik (ana li tik) fe il for ma la rı, 
bö lüş dür mə say la rı, fe i lin ge niş 
za ma nı, bə zi  bağ la yı cı lar  və 

s. Azər bay can di lin də 
yox dur.

- tər cü mə di lin də olub, ori ji nal da 
ol ma yan, la kin tər cü mə pro se sin-
də iş lə dil mə si zə ru ri he sab edi lən 
for mal-qram ma tik ifa də va si tə lə-
ri, mə sə lən, Azər bay can di lin də ki 
-an da, -ən də fe li bağ la ma şə kil çi si, 
ge niş (açıq) sait li şəxs (xə bər lik) şə-
kil çi lə ri və s. türk cə də iş lə dil mir.

- ori ji na lın qram ma tik va si tə si nə 
tər cü mə di lin də mü va fi q gə lən, la-
kin cüm lə də (mətn də) ori ji nal dil-
də kin dən ta ma mi lə fərq li funk si ya 
da şı yan qram ma tik əla mət lər, mə-
sə lən, Azər bay can di lin də ki -ıb, -ib, 
ub, üb şə kil çi si türk cə dən fərq li ola-
raq həm fe i li bağ la ma, həm də keç-
miş za man şə ki çi si ola raq çı xış edir. 
Ya xud da türk cə də ki -ca, -ce şə kil çi-
si di li miz də kin dən fərq li funk si ya-
da da iş lə di lir.

Müx tə lif sis tem li və qo hum dil-
lər ara sın da, əsa sən qram ma tik 
uy ğun suz luq la rın bu ümu mi xü la-
sə sin dən son ra türk cə dən tər cü mə 
za ma nı qar şı la şı lan ən ti pik prob-
lem lə rin şər hi nə ke çək. Fik ri miz-
cə, qo hum dil lər dən tər cü mə nin 
qram ma tik prob lem lə ri nin təh li lin-
də iz lə nə cək ən doğ ru üsul lar dan 
bi ri hər iki dil də ek vi va lent sin tak-
tik konst ruk si ya, cüm lə və mətn-
lə rin qar şı laş dı rıl ma sı dır. Əl bətt  ə, 
bu ra da söh bət həm key fi y yət, həm 
də kə miy yət gös tə ri ci lə rin dən ge-
də bi lər. Key fi y yət mə sə lə si öz lü-
yün də ay dın dır və fak ti ki ola raq 
sin xron-mü qa yi sə li me tod da tər cü-
mə nin əs li nə uy ğun lu ğu nun me-
ya rı na çev ri lir. Mü ba hi sə do ğu ra 
bi lə cək kə miy yət gös tə ri ci lə ri nin 
qar şı laş dır ma da ro lu isə bun dan 
iba rət dir ki, bu üsul qo hum dil lər 
ara sın da kı fərq lə rin bu dil lər də tək-
rar lan ma tez li yi ni müəy yən ləş dir-
mə yə im kan ve rir.

Türk və Azər bay can dil lə ri nin 
mə na ca ek vi va lent sin tak tik cüt-
lə ri nin mü qa yi sə si gös tə rir ki, 
bu iki di lin fərq lə ri nin çox az bir 
qis mi kəl mə lə ra ra sı sin tak tik əla-
qə lər də tə za hür edir. Bu fərq lər 
bö töv cüm lə lər müs tə vi sin də ki 
st ruk tur müx tə lifl  ik lə rin də da ha 
qa ba rıq şə kil də mey da na çı xır. 

Doğ ru dur, uzaq dil lər dən tər cü-
mə za ma nı qram ma tik çe vi rim lə rə 
da ha sıx baş vu ru lur, la kin qo hum 
dil lər dən tər cü mə lər də də qram-
ma tik çe vi rim lər (söz sı ra sı nın də-
yiş di ril mə si, cüm lə qu ru lu şu nun 
də yiş di ril mə si, mo dal və növ mə-
na la rı fərq lə ri nin ara dan qal dı rıl-
ma sı, cüm lə lə rin par ça lan ma sı, bir-
ləş di ril mə si və s. və i.a.)   la büd olur.

Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru,

pro fes sor

Türk cə dən di li mi zə tər cü mə Türk lər ey ni mə na da ağ zın-

ge tir mek. Türk cə də tem cit kəl mə-
si nin lü ğə vi mə na sı sübh na ma zı, 
bir şe yi sıx-sıx tək rar la ma de mək-

mə na sın da dır. Ey ni şe yi tək rar edib 

ol maq, söz-söh bə tə sə bəb ol maq.

və tən daş lıq hü qu qu qa zan ma ğa 
baş la yan bu de yim kon teks tə və 
si tuasi ya ya gö rə fəq li mə na lar da iş-
lə di lir: 1. Yas tı ğın yün gül ol sun; Al-

Ü
mum lek sik prob lem lər dən bi ri də ge niş mə na da fra zeolo ji 
va hid lər lə, dil də qə lib ləş miş, sa bit ləş miş sin tak tik konst-
ruk si ya lar la (de yim, ifa də, ata lar sö zü, mə səl, hik mət li söz, 
afo rizm  və s.) əla qə dar dır. Fra zeolo ji va hid lər, xü su si lə ata-

lar sö zü və mə səl lər mət nin tər kib his sə si ki mi çı xış et dik lə ri nə, yə ni 
iş lə dil di yi kon tekst də ay dın laş dı rı cı, də qiq ləş di ri ci, fi k ri ta mam la-
yı cı ki mi kö mək çi funk si ya lar ye ri nə ye tir dik lə ri nə gö rə, tər cü mə lə ri 
də əs li nə adek vat ol ma lı dır. Ay dın dır ki, qo hum dil li ol ma yan xalq-
lar la mü qa yi sə də qo hum, xü su si lə də ya xın qo hum dil lə rin da şı yı cı-
la rı olan xalq lar da ha çox ümu mi, müş tə rək fra zeolo ji bir ləş mə lə rə, 
ata lar sö zü və mə səl lə rə ma lik dir. Bu ra da dil qo hum lu ğu ilə ya na şı, 
mən şə ümu mi li yi, tə biət ey ni li yi, coğ ra fi  ya xın lıq, so sial-iq ti sa di, 
mə də ni-məişət, adət-ənə nə müş tə rək li yi də mü hüm rol oy na yır.

lı ğı da ve ri lib).
Aç tır ma yın ku tu yu, söy let me-

yin kö tü yü – Aça ram san dı ğı, tö-
kə rəm pam bı ğı.

Gü lü se ven di ke ni ne kat la nır – 
Kön lü ba lıq is tə yən gə rək gir sin 
də ni zə.

Çı kar di li nin al tın-
da kı bak la yı – Mıs-
mıs de yin cə, Mus ta fa 
de.

Te re ci ye te re sa tıl maz. Türk-
cə də te re – və zə ri; te re ci –
gö yər ti sa tan de mək dir. 
Hər fən: “Gö yər ti sa-
ta na və zə ri sat maz-
lar”.

qram ma tik ifa də va si tə lə ri-
nin ori ji nal da kın dan fərq lən-

mə si qa nu nauy ğun 
he sab edi lir.

cü mə di lin də ol ma yan for mal-
qram ma tik ifa də va si tə lə ri. 
Mə sə lən, türk cə də ki bə zi pe rif-
ras tik (ana li tik) fe il for ma la rı, 
bö lüş dür mə say la rı, fe i lin ge niş 
za ma nı, bə zi  bağ la yı cı lar  və 

s. Azər bay can di lin də 
yox dur.

dil lər dən tər cü mə lər də də qram-
ma tik çe vi rim lər (söz sı ra sı nın də-
yiş di ril mə si, cüm lə qu ru lu şu nun 
də yiş di ril mə si, mo dal və növ mə-
na la rı fərq lə ri nin ara dan qal dı rıl-
ma sı, cüm lə lə rin par ça lan ma sı, bir-
ləş di ril mə si və s. və i.a.)   la büd olur.

Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru,

pro fes sor
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Bə zi lə ri gənc lik dost la rı, ək-
sə riy yə ti İtt  i had və Tə rəq qi par-
ti ya sın da ide ya yol daş la rı olan 
adam la rın bir-bi ri nin ar dın ca dar 
ağa cın da can ver mə lə ri ata mı qəl-
bi nin, var lı ğı nın də rin lik lə ri nə 
qə dər kə dər lən dir miş, hə ya tı nı 
zin da na çe vir miş di. Bu nu baş da 
biz, doğ ma öv lad la rı ol maq la ha-
mı və hər kəs açıq-aş kar gö rür dü. 
Bir ax şam Ru si ya sə fi r li yin də ve ri-
lən şam ye mə yi za ma nı Ata tür kün 
hü zu run da top lu hal da otur duq la-
rı vaxt Qa ra Ka ma lın in ti har xə bə-
ri gəl miş di. İs tiq lal Məh kə mə si nin 
rəisi ata mı gös tə rə rək, Ata tür kə 
mü ra ciət lə: “Pa şam, Əh məd bə yin 
üzü gül mür. Yə qin qırx gün son ra 
biz lə ri Qa ra Ka mal üçün oxu da-
ca ğı möv lu da ça ğı ra caq”, - de yə 
ko bud bir za ra fat elə miş di. Həm 
yer siz za ra fa ta, həm də özü nə dost 
say dı ğı ada mın daş ürək li li yi nə 
da xi lən çox əsə bi lə şən atam dər-
hal ca vab ver mək dən özü nü sax la-
ya bil mə miş di. 

“Əl bətt  ə, üzüm gül məz. Çün ki 
Qa ra Ka mal dos tum idi. Qa zi yə 
qəsd et mək fi k ri nə düş müş dü-
sə, Al lah ona lə nət elə sin! Am-
ma gün lə rin bi rin də sə ni də ey-
ni qor xunc aqi bə tin gir da bın da 
ça ba la yan gör səm, ye nə də kə-
dər li ola ca ğam. Sən dən öt rü də 
möv lud oxut ma ğa əs la tə rəd düd 
et mə yə cə yəm”.

Ata türk hər də fə si lah daş la rı 
ara sın da çə kiş mə dü şən də et di yi 
ki mi, bu sə fər də dər hal möv zu-
nu də yiş dir miş di. Am ma söh bət 
qu laq dan qu la ğa çox sü rət lə ya-
yıl mış dı. Bir ne çə gün son ra isə 
İs tiq lal Məh kə mə si rəisi, mütt  ə-
him lər dən Qa ra Ka ma lın ya nın-
da kı top lan tı lar za ma nı Əh məd 
Ağaoğ lu nu ora da gö rüb-gör mə-
dik lə ri ba rə də sual lar so ruş ma ğa 
baş la mış dı. 

Atam bu xə bə ri eşi dən ki mi, 
məh kə mə rəisi olan dos tu na be lə 
bir mək tub yaz mış dı: 

“Bir qi sim mütt  ə him lər dən Qa ra 
Ka ma lın ya nın da ke çi ri lən top lan-
tı lar da mə nim olub-ol ma dı ğı mı 
so ruş du ğu nu zu eşit dim. Qa ra Ka-
mal dos tum idi. Bu nu cüm lə aləm 
bi lir. Fə qət o, Bö yük Qa zi yə sui-
qəsd et mə yi dü şün müş dü sə, nə-
zə rim də ən bö yük mə lu na çev ri lir.

Ey ni za man da əgər siz də ora da 
ke çi ri lən top lan tı lar da iş ti ra kım la 
bağ lı hər han sı bir şüb hə var sa, o 
za man və zi fə ni zin, mə ni ifa də ver-
mək üçün dər hal məh kə mə yə ça-
ğır maq ol du ğu nu ya dı nı za sal maq 
is tə yi rəm”. 

Er tə si gün İs tiq lal Məh kə mə si 
rəisin dən ca vab gəl di: 

“Si zin lə bağ lı, mək tu bu nuz da 
bəhs et di yi niz şə kil də hər han sı 
sual ver mə mi şəm. “Ha ki miy yə ti-
Mil liy yə” qə ze ti za ti-fa zi la nə ni zin 
ida rə sin də nəşr edil mək də ol du-
ğu na gö rə qə zet də ge dən yan lış 
ifa də lə rin qü su ru da ye nə an caq 
za ti-ali ni zə aid ola bi lər”.

İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin atam la 
ən çox ya xın laş dı ğı dövr isə onun rəh-
bə rlik et di yi qu ru mun da ğıl ma sın dan 
son ra baş la mış dı. Ata mın bu dos tu il-
lər bo yu döv lə tin dör dün cü qüv və si 
ki mi ta nın mış dı. İn di o bö yük qüv vət 
və qüd rət əlin dən ge din cə hik kə si ni, 
əsə bi li yi ni giz lə də bil mir di. 

Yer li-yer siz hid də ti nin, hik kə si-
nin ca va bı çox ağır ol du. Bir ge cə 
Ata tür kün süf rə sin dən qol-pa ça gö-
tü rüb qa pı nın qa ba ğı na bu rax dı lar. 

Göz dən düş dü yü gün lər də, de-
mək olar, hər ge cə Ke çiörən də ki 
evi miz də olur du. Özü nə rə va gö-
rü lən rəf tar dan acı-acı şi ka yət edir, 
Qa zi nin ət ra fı nı ya ra maz adam la rın 
sar dı ğı nı de yib var sə si ilə ba ğı rır dı: 

“Mil li Mü ca di lə yə ilk baş la yan 
mən ol dum! Düş mə nə ilk gül lə ni 
də mən at dım!”

Bi rin ci Bö yük Mil lət Məc li sin də 
mü ha fi  zə kar lar la ye ni lik tə rəf dar-
la rı ara sın da kı çə kiş mə lər də ata-
mın dos tu ye ni lik fi k ri nin səs siz, 

la kin si lah lı tə rəf dar la rın dan ol du. 
Məc lis də bu mə sə lə lər ət ra fın da 
hə ra rət li mü za ki rə lər apa rıl dı ğı 
za man otur du ğu yer dən sa lo nun 
hər kün cü nü diq qət li nə zər lər lə 
yox la yır, mü ba hi sə lə rin da va-da-
la şa dö nə cə yi an da bir əli ni ci bin-
də ki ta pan ça nın üs tü nə qo yub sa-
kit ad dım lar la söz dö yü şü nə çı xan 
həm kar la rı na ya xın la şır dı. Zə ru rət 
ya ra nar sa, ci bi nə sal dı ğı əli ni boş 
çı xar ma ya ca ğı nı yax şı bi lir di lər. 
Həm də ata mın dos tu ye ni lik fi k-
ri nin fə daili yi ni kor-ko ra nə, əmr 
qu lu ki mi de yil, ina na raq ye ri nə 
ye ti rir di.

Bi rin ci Mil lət Məc li sin də bir 
müd dət cə rə yan edən mü ha fi  zə-
kar lıq – ye ni lik mü ba ri zə si nin ta ri-
xi ha di sə lə ri var. 

Gün lə rin bi rin də Ədir nə mil-
lət və ki li mər hum Şə rəf bəy1 bir 
bə ha nə ta pıb kür sü yə çı xır. Sax ta 
hə rə kət lə ri, üzü nün mi mi ka sı, əl-
lə ri ni, qol la rı nı oy nat maq la qə ri bə 
mən zə rə təş kil edən, baş dan-ba şa 
köh nəl miş söz və ifa də lər lə do lu 
məş hur da nı şıq əda sı ilə keç miş 
dövr lər dən tut muş Mü ta ri kə il-
lə ri nə qə dər Os man lı im pe ra tor-
lu ğu nun bü tün uğur suz luq la rı nı, 
sü qu tu nun sə bəb lə ri ni döv lət ida-
rə çi li yi nin din qay da la rın dan uzaq-
laş ma sı ilə əsas lan dır ma ğa ça lı şır. 
Gənc Os man2, Bi rin ci Mah mud3 ki-
mi in qi lab çı hökm dar la rın fəaliy yə-
ti ni, bü tün Tən zi mat xa dim lə ri ni, 
İtt  i had və Tə rəq qi nin hə ya ta ke çir-
di yi ic ti mai də yi şik lik lə ri ye rin di-
bi nə ba tı rır. So nun da da söy lə di yi 
fi  kir lə rə zidd çı xan la rı to pa sı ilə ka-
fi r lik də, din siz lik də suç la yır. 

Məc lis də ki mü ha fi  zə kar la rın 
coş qun al qış la rı sa lo nu tit rə dir. 
Bu nun mü qa bi lin də ye ni lik tə rəf-
dar la rın dan bir kim sə Məc lis di-
var la rı ara sın da ya şa nan hə yə can 
qar şı sın da söz alıb bir kəl mə de-
mə yə cə sa rət et mir. 

Ədir nə mil lət və ki li nin ar-
dın ca döv rün Şə riy yə və ki li 

(Din iş lə ri na zi ri – V.Q.) 
kür sü yə qal xıb onun fi  kir-
lə ri ni mü da fi ə edən nitq 
söy lə yir. Bu çı xış lar, təl qin 
olu nan fi  kir lər adam la rın 

bey ni nə elə güc lü tə sir gös-
tər miş di ki, məc li sin səd ri, 

fa si lə siz ye rin dən qal xa raq 
da nış maq is tə di yi ni bil di rən 
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söz ver mə miş di. 

Er tə si gün “Ha ki miy yə ti-Mil liy yə” 
qə ze tin də hə min dövr də Mət buat və 
İs tih ba rat Ümum mü di ri olan Əh məd 
Ağaoğ lu nun “Ha ra ya ge dir si niz?” 
ad lı baş mə qa lə si çıx dı. Atam öz ya-
zı sın da Məc li sin dü nən ki ic la sın da 
ya şa nan mən zə rə ni, söy lə nən fi  kir lə-
ri, irə li sü rü lən id diala rı təh lil edə rək 
“Dər viş Vəh də ti lə rin ru hu xort la yır, 
bu ruh məm lə kə ti ha ra apa ra caq?” – 
de yə sual edir di. Gü nor ta ya ya xın baş 
və kil5 ata mı ya nı na ça ğır dı:

“Sən nə et din, Xo cam? – de yə 
sö zə baş la dı. – İn di ki mə qam da 
be lə ya zı ya zı lar mı? Xo ca lar dəs-
tə ilə ya nı ma gəl miş di lər, od-alov 
püs kü rür dü lər. Ya ran mış və ziy-
yət də həm on la rı sa kit ləş dir mək, 
həm də sə ni qo ru maq üçün is te-
fa ya get mə yi ni məs lə hət bi li rəm”. 

Hə lə əv vəl lər dən, bir yer də ke çir-
dik lə ri Mal ta əsa rə ti döv rün dən ata-
mın baş və ki lə, onun da ata ma də rin 
hör mə ti var dı. Atam hö ku mət baş-
çı sı nı çox yax şı, doğ ru-dü rüst in san 
ol maq la ya na şı, həm də bö yük döv lət 
ada mı, hətt  a bö yük qəh rə man ki mi 
çox se vir, də yər ve rir di. Bu sə bəb dən 
də onun is te fa tək li fi  ni hey rət lə, ürək-
ağ rı sı ilə qar şı la mış dı. Duy du ğu acı nı, 
təəs süf his si ni açıq söy lə dik dən son ra 
hö ku mət rəisi ni çə tin və ziy yət dən 
qur tar maq üçün qə ra rı nı ye ri nə ye tir-
mə yə ha zır ol du ğu nu bil dir miş di. 

Xə bər çox bö yük sü rət lə An ka ra-
ya ya yıl mış dı. Atam is te fa əri zə si-
ni ya zıb gön dər mə miş dən az ön cə 
Ümum mü dir lik də ki ota ğı nın qa-
pı sı açıl dı. Baş da ata mın, haq qın da 
da nı şı lan dos tu, ha be lə ara la rın da 
Top çu İh san da ol maq la bə zi mü-
ba ri zə yol daş la rı içə ri gir di lər. 

Ata mın dos tu heç bir şey so ruş-
ma dan sö zə baş la dı: 

“İs te fa ver mək is tə di yi ni eşit dik. 
Bu nu edə bil məz sən. Sən ha mı mı-
zın fi  kir lə ri nin tər cü ma nı ol dun. 
Biz dost lar top la nıb öz ara mız da 
mü za ki rə apar dıq, bu ca hil lər lə 
mü ba ri zə yə qə rar ver dik. Üs tə lik 
də sə ni tut du ğun və zi fə yə Qa zi tə-
yin edib. Özü in di bu ra da yox dur. 
Qa yı da na qə dər göz lə mək bor cun-
dur. Bu də qi qə ge dib baş və ki lə “İs-
te fa ver mi rəm. Çün ki mə ni və zi fə-
yə Qa zi tə yin edib. Onun gəl mə yi ni 
göz lə yə cə yəm” – de yər sən”. 

Atam dost la rı nın qə ra rı nı haq-
lı say dı. Baş və ki lin ya nı na ge dib 
“İs te fa ver mi rəm. Qa zi ni göz lə yə-
cə yəm. Əgər is təiyir si niz sə, mə ni 
tut du ğum və zi fə dən çı xa ra bi lər si-
niz” – de di. 

Baş və kil bu söz lə ri eşi din cə, 
əl lə ri ni yu xa rı qal dı rıb: “Xo cam, 
mən sə ni ne cə iş dən çı xa ra bi lə-
rəm?” – söz lə ri ilə ca vab ver miş di. 

Mə sə lə be lə cə bağ lan mış dı. 
İs tiq lal Məh kə mə lə ri, mil li 

mü ca di lə il lə rin də əs gər qa çaq la-
rı nı və bu na bən zər suç iş lə yən di-
gər mü qəs sir lə ri dər hal mü ha ki mə 
edə rək ən şid dət li cə za ver mək, bu 
yol la da ön cəb hə də dö yü şən lə ri ar-
xa cəb hə də qo ru maq, möh kəm lən-
dir mək məq sə di ilə qu rul muş du. 

Zə fər dən son ra isə İs tiq lal Məh-
kə mə lə ri si ya si da va la rın çö zül dü-
yü sə la hiy yət li mə qa ma çev ril di. 
Fəaliy yə ti nin ye ni mər hə lə sin də 
on la ra ar tıq in qi la bın nailiy yət lə ri-
nin ke şik çi si ki mi ba xı lır dı. 

İs tiq lal Məh kə mə lə ri mil li mü ca di-
lə nin ge di şin də və son ra kı dövr  lərdə 
oy na dı ğı rol ba xı mın dan Bö yük 
Fran sa in qi la bı nın or du da tə sis et di yi 
si ya si ko mis sar lıq ins ti tu tu na və in qi-
la bi tri bu nal la ra bən zə di lə bi lər. 

Ata mın dos tu məh kə mə lə rin 
bi rin ci mər hə lə sin də o qə dər də 
gö zə dəy mir di. Ona əsl mü hüm 
və zi fə ni, bö yük sə la hiy yət lə ri zə-
fər dən və si ya si hə yat da Şeyx Səid 
üs ya nı nın ya tı rıl ma sın dan son ra 
qu ru lan mü ha ki mə lər də, ha be lə 
Ata tür kə sui-qəsd tə şəb bü sü mə-
sə lə si za ma nı ver di lər. 

1 Şə rəf bəy – Meh met Şə ra fəd din Ay-
kut (1873-1939) – türk si ya sət çi si 
və jur na lis ti. Os man lı Məc li si-
Mə bu san üz vü. Əh məd Ağaoğ-
lu ilə bir lik də Mal ta sür gü nün də 
ol muş du. Tür ki yə Cüm hu riy yə ti 
döv rün də Ədir nə dən I, IV, V və VI 
TBMM-nə üzv se çil miş di. 

2 Genc Os man (1604-1622) – Os-
man lı sul ta nı (1618-1622). Gənc 
ol ma sı na bax ma ya raq müs tə qil 
qə rar lar qə bul et mə yi ba ca rır dı, 
im pe ri ya ida rə çi li yin də bir sı ra 
mü hüm is la hat lar hə ya ta ke çir-
mək niy yə tin də idi. Ye ni çə ri üs-
ya nı nə ti cə sin də taxt dan sa lın-
mış və öl dü rül müş dü. 

3 Bi rin ci Mah mud (1696-1754) – 
Os man lı sul ta nı (1730-1754). 
Os man lı or du sun da is la-
hat apar maq və hər bi sis te mi 
müasir ləş dir mək üçün bə zi tə-
şəb büs lər gös tər sə də, ye ni çə ri lə-
rin güc lü mü qaq vi mə ti nə ti cə sin-
də is tə di yi nə nail ola bil mə miş di.

4 Həm dul lah Süb hi Tan rıövər 
(1885-1966) – türk şairi, ya zı çı-
sı, müəl li mi

5 Hə min dövr də Tür ki yə nin baş 
və ki li – baş na zi ri Hü seyn 
Rauf Or bay idi. 

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

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

Ata mın dos tu heç bir şey so ruş-
ma dan sö zə baş la dı: 

“İs te fa ver mək is tə di yi ni eşit dik. 
Bu nu edə bil məz sən. Sən ha mı mı-
zın fi  kir lə ri nin tər cü ma nı ol dun. 
Biz dost lar top la nıb öz ara mız da 
mü za ki rə apar dıq, bu ca hil lər lə 
mü ba ri zə yə qə rar ver dik. Üs tə lik 
də sə ni tut du ğun və zi fə yə Qa zi tə-
yin edib. Özü in di bu ra da yox dur. 
Qa yı da na qə dər göz lə mək bor cun-
dur. Bu də qi qə ge dib baş və ki lə “İs-
te fa ver mi rəm. Çün ki mə ni və zi fə-
yə Qa zi tə yin edib. Onun gəl mə yi ni 
göz lə yə cə yəm” – de yər sən”. 

Atam dost la rı nın qə ra rı nı haq-
lı say dı. Baş və ki lin ya nı na ge dib 
“İs te fa ver mi rəm. Qa zi ni göz lə yə-
cə yəm. Əgər is təiyir si niz sə, mə ni 
tut du ğum və zi fə dən çı xa ra bi lər si-
niz” – de di. 

Baş və kil bu söz lə ri eşi din cə, 
əl lə ri ni yu xa rı qal dı rıb: “Xo cam, 
mən sə ni ne cə iş dən çı xa ra bi lə-
rəm?” – söz lə ri ilə ca vab ver miş di. 

Mə sə lə be lə cə bağ lan mış dı. 

mü ca di lə il lə rin də əs gər qa çaq la-
rı nı və bu na bən zər suç iş lə yən di-
gər mü qəs sir lə ri dər hal mü ha ki mə 
edə rək ən şid dət li cə za ver mək, bu 
yol la da ön cəb hə də dö yü şən lə ri ar-
xa cəb hə də qo ru maq, möh kəm lən-
dir mək məq sə di ilə qu rul muş du. 

Zə fər dən son ra isə İs tiq lal Məh-
kə mə lə ri si ya si da va la rın çö zül dü-
yü sə la hiy yət li mə qa ma çev ril di. 
Fəaliy yə ti nin ye ni mər hə lə sin də 

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

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

Bə zi lə ri gənc lik dost la rı, ək-
sə riy yə ti İtt  i had və Tə rəq qi par-
ti ya sın da ide ya yol daş la rı olan 
adam la rın bir-bi ri nin ar dın ca dar 
ağa cın da can ver mə lə ri ata mı qəl-

elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə 
və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 

Fəaliy yə ti nin ye ni mər hə lə sin də 
on la ra ar tıq in qi la bın nailiy yət lə ri-
nin ke şik çi si ki mi ba xı lır dı. 

İs tiq lal Məh kə mə lə ri mil li mü ca di-
lə nin ge di şin də və son ra kı dövr  lərdə 
oy na dı ğı rol ba xı mın dan Bö yük 
Fran sa in qi la bı nın or du da tə sis et di yi 
si ya si ko mis sar lıq ins ti tu tu na və in qi-
la bi tri bu nal la ra bən zə di lə bi lər. 

Ata mın dos tu məh kə mə lə rin 

Məc lis də ki mü ha fi  zə kar la rın 
coş qun al qış la rı sa lo nu tit rə dir. 
Bu nun mü qa bi lin də ye ni lik tə rəf-
dar la rın dan bir kim sə Məc lis di-
var la rı ara sın da ya şa nan hə yə can 
qar şı sın da söz alıb bir kəl mə de-
mə yə cə sa rət et mir. 

Ədir nə mil lət və ki li nin ar-
dın ca döv rün Şə riy yə və ki li 

(Din iş lə ri na zi ri – V.Q.) 
kür sü yə qal xıb onun fi  kir-
lə ri ni mü da fi ə edən nitq 
söy lə yir. Bu çı xış lar, təl qin 
olu nan fi  kir lər adam la rın 

bey ni nə elə güc lü tə sir gös-
tər miş di ki, məc li sin səd ri, 

fa si lə siz ye rin dən qal xa raq 
da nış maq is tə di yi ni bil di rən 
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söz ver mə miş di. 

Ata mın dos tu heç bir şey so ruş-
ma dan sö zə baş la dı: 

“İs te fa ver mək is tə di yi ni eşit dik. 
Bu nu edə bil məz sən. Sən ha mı mı-
zın fi  kir lə ri nin tər cü ma nı ol dun. 
Biz dost lar top la nıb öz ara mız da 
mü za ki rə apar dıq, bu ca hil lər lə 
mü ba ri zə yə qə rar ver dik. Üs tə lik 
də sə ni tut du ğun və zi fə yə Qa zi tə-
yin edib. Özü in di bu ra da yox dur. 
Qa yı da na qə dər göz lə mək bor cun-
dur. Bu də qi qə ge dib baş və ki lə “İs-
te fa ver mi rəm. Çün ki mə ni və zi fə-
yə Qa zi tə yin edib. Onun gəl mə yi ni 
göz lə yə cə yəm” – de yər sən”. 

Atam dost la rı nın qə ra rı nı haq-
lı say dı. Baş və ki lin ya nı na ge dib 
“İs te fa ver mi rəm. Qa zi ni göz lə yə-
cə yəm. Əgər is təiyir si niz sə, mə ni 
tut du ğum və zi fə dən çı xa ra bi lər si-
niz” – de di. 

Baş və kil bu söz lə ri eşi din cə, 
əl lə ri ni yu xa rı qal dı rıb: “Xo cam, 
mən sə ni ne cə iş dən çı xa ra bi lə-
rəm?” – söz lə ri ilə ca vab ver miş di. 

Mə sə lə be lə cə bağ lan mış dı. 

rı nı və bu na bən zər suç iş lə yən di-
gər mü qəs sir lə ri dər hal mü ha ki mə 
edə rək ən şid dət li cə za ver mək, bu 
yol la da ön cəb hə də dö yü şən lə ri ar-
xa cəb hə də qo ru maq, möh kəm lən-
dir mək məq sə di ilə qu rul muş du. 

Zə fər dən son ra isə İs tiq lal Məh-
kə mə lə ri si ya si da va la rın çö zül dü-
yü sə la hiy yət li mə qa ma çev ril di. 
Fəaliy yə ti nin ye ni mər hə lə sin də 

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

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

Atamın 
dostları
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Sofya Andreyevna 
Tolstaya (Bers) 

Sof ya And re yev na bəl kə də ən 
çox mü za ki rə edi lən ya zı çı ar va-
dı dır.  Məhz onun haq qın da da ha 
çox –  həm yax şı, həm də xoş ol ma-
yan söh bət lər var. On la rın ev li li yi, 
de mək olar ki, ya rım əsr da vam 
edib. Bü tün bu müd dət ər zin də 
Sof ya And re yev na hə mi şə əri nin 
– Tols to yun ya nın da ola raq, de-
mək olar ki, Yas na ya Pol ya na dan 
kə na ra çıx ma yıb. Sof ya bü tün öm-
rü bo yu əri nin qey di nə qa lıb, ona 
ya ra dı cı lıq iş lə rin də kö mək edib, 
çoxu şaq lı ailə si nin qay ğı la rı na 
qat la şıb. On la rın 13 öv la dı olub.

Sof ya And re yev na nın xa ti rə lə-
rin dən: “Mən bü tün gü nü uşaq la-
rın dər si, sağ lam lı ğı, əri min ru hi 
və ziy yə ti, borc lar, uşaq lar, xid mət, 
Sa ma ra ma li ka nə si nin sa tıl ma sı və 
s. haq qın da dü şü nür düm. Qa da-
ğan edil miş “Krey ser so na ta sı”nın 
ye ni nəş ri, 13-cü cil din kor rek tu ra-
sı, Mi şa nın ge cə köy nək lə ri, ya taq 
ağ la rı, Andr yu şa nın çək mə lə ri, ev 
ki rə si ni vax tın da ödə mək, sı ğor-
ta və sair və ila xır, - bü tün bun lar 
mə nim boy nu ma dü şən iş lər idi”. 

Mə lum dur ki, məhz Sof ya Tols-
ta ya ya zı çı nın bü tün qa ra la ma la-
rı nın üzü nü “ağar dıb”. De yi lə nə 
gö rə, “Hərb və sülh” ro ma nı nın 
üzü nü Sof ya And re yev na 7 də fə-
dən çox kö çü rüb.

Lev Tols toy ar va dın dan 16 yaş 
bö yük idi. Sof ya Bers onun gö-
zün də ən ideal qa dın idi. Afa na si 
Fet, L.Tols to ya  onun hə yat yol da şı 
haq qın da be lə de yib: “Si zin hə yat 
yol da şı nız o qə dər ideal dır ki, ona 
şə kər, sir kə, duz, xar dal, is tiot, ən-
bər qat sa nız, kor la na bi lər”.

Anna Qriqoryevna 
Dostoyevskaya (Snitkina) 

“Mə nim əziz mə lə yim An na! 
Qar şın da diz çö kü rəm, sə nə yal-
va rı ram və ayaq la rı nı öpü rəm. 
Sə nə aşiq olan ərin! Mə nim əziz 
dos tum, on il sə ni sev dim, bax ma-
ya raq ki, bə zən sə nin lə mü ba hi sə 
edir dik, sö zü müz çəp gə lir di, an-
caq ye nə də sə ni ölə nə qə dər sev-
dim.” 

Fyo dor Dos to yevs ki nin hə yat 
yol da şı na mək tu bun dan 

(15-16 iyul, 1877-ci il;
ni kah dan 10 il son ra)

An na da hi ya zı çı ya 20 ya şın da 
ərə ge dib. O za man Dos to yevs ki-
nin 40 ya şı var dı. On la rın sev gi si 
iş gü zar mü na si bət lər zə mi nin də 
ya ra nıb. An na Dos to yevs ki nin ste-
noq raf çı sı ki mi işə baş la yıb. Onun 
kö mə yi lə Dos to yevs ki qı sa za-
man da “Oyun çu” əsə ri ni bi ti rib.

An na hə mi şə ya zı çı ya yar dım çı 
olub. O, evi ida rə edir, ailə büd-
cə si ni müəy yən ləş di rir, bu nun la 
bə ra bər, ya zı çı ya ya ra dı cı lıq iş-
lə rin də də kö mək et mək dən yo-
rul mur du. Be lə ki, An na ədi bin 
kor rek tə edil miş ya zı la rı nı oxu-
yur, ona ste noq raf çı lıq et mək də 
da vam edir, həm çi nin əri nin ki-
tab la rı nın ça pı və sa tı şı ilə məş ğul 
olur du. Ye ri gəl miş kən, Dos to-
yevs ki nin qu ma rı tər git mə sin də 
An na nın ro lu az ol ma yıb. Sof ya 
Tols ta ya, Dos to yevs ki nin ar va dı 
haq qın da be lə ya zır dı: “Bir çox 
rus ya zı çı la rı nın Dos to yevs ki nin 
ar va dı ki mi həyat yol da şı ol say-
dı, öz lə ri ni da ha ra hat hiss edər-
di lər”. 

Yelena Sergeyevna 
Bulqakova (Nürenberq, 

Neylova, Şilovskaya) 
Bu iz di vac həm Bul qa kov, həm 

də Ye le na nın üçün cü ni ka hı idi. 
An caq Mi xa il Bul qa kov onu çox 
se vir di. “Mən yal nız bir qa dı nı 
sev mi şəm, o da Ye le na Nü ren-
berq dir”. Ye le na Mi xail Bul qa-
ko vun hə yat yol da şı ol maq la 
bə ra bər, həm də onun  il ham mən-
bə yi idi. Ye le na Bul qa ko va yaz çı-
nın əsər lə ri ni onun diq tə siy lə qə-
lə mə alır dı. Ye le na həm ya zı çı nın 
əl yaz ma la rı nı re dak tə edib çap 
et di rir, həm ya zış ma la rı nı apa rır, 

həm də teatr lar la mü qa vi lə bağ-
lan ma sı nı, da nı şıq la rın apa rıl ma-
sı nı hə ya ta ke çi rir di. Ya zı çı nın 
ölü mün dən son ra məhz hə yat 
yol da şı nın sə yi nə ti cə-
sin də Bul qa ko vun ar xi-
vi qo ru nub sax lan dı və 
son ra lar çap edi lib bü tün 
dün ya ya ta nı dıl dı. “Mas ter 
və Mar qa ri ta”nın nəş ri də 
məhz Ye le na nın fə da kar lı ğı 
nə ti cə sin də ər sə yə gə lə rək, işıq 
üzü gör dü. Ye ri gəl miş kən, be-
lə bir fi  kir var ki, Mar qa ri ta məhz 
Ye le na nın pro to ti pi dir. Bul qa kov-
la üçün cü ni ka hı nı ya şa yan Ye le na 
çox xöş bəxt idi. 

Vera Yevseyevna 
Nabokova (Slonim) 

... sevinc hissləri sinonim olduğu 
üçün günəş sonsuza qədər 

parlayır 
özünün üz cizgiləri ilə Vera 

Slonimi xatırladır.
İ.Brodski

Ve ra Na bo ko va ya zı çı nın həm 
ka ti bə si, həm re dak to ru, həm tər-
cü mə çi si, həm də ədə bi mü şa vi ri 
olub. Mə lum ol du ğu ki mi, “Lo li-
ta”nın əl yaz ma sı nı məhz Ve ra xi las 
et miş di. Ya zı çı əsə rin əl yaz ma la rı nı 
tul la maq is tə yən də Ve ra yal nız bir 
ver si ya nı ölüm dən qur ta ra bil miş-
di. O bi ri ver si ya la rı isə ya zı çı tul-
la mış dı. Ve ra hə mi şə əri nin ya nın-
da ol muş ya zı çı xa nım la rın dan dır.  
Hətt  a ya zı çı uni ver si tet də mü ha-
zi rə de yən də və im ta han gö tü rən-
də də hə yat yol da şı onun ya nın da 
olur du. On lar haq qın da çox lu söz-
söh bət lər gə zir di. Hətt  a be lə şa yiə 
ya yıl mış dı ki, Na bo ko vun ro man-
la rı nı özü yox, ar va dı ya zır. 

Ev li lik lə ri nin ilk gün lə rin də ya-
zı çı ya rı za ra fat-ya rı cid di, özü nün 
ba car ma dı ğı və heç vaxt öy rən mə-
yə cə yi iş lə rin si ya hı sı nı tər tib et-
miş di. Bu si ya hı ya ma şın sür mək, 
ma ki na da yaz maq, ca ma at la söh-
bət ləş mək ki mi iş lər da xil idi.

An caq hər za ra fat da bir hə qi qət 
pa yı var. Son ra lar mə lum olur ki, 
ya zı çı nın si ya hı da yaz dı ğı hə min 
iş lə rin ha mı sı nın öh də sin dən Ve ra 
gə lir miş. 

Na bo kov de yir di ki, Ve ra ol-
ma say dı, o, bir ro ma nı nı da ya za 
bil məz di. Mək tub la rı nın bi rin də 
ya zı çı ya zır dı: “Sə ni son suz də rə-
cə də se vi rəm, sə nin xətt  in ye ri şi nə 
ox şa yır, sə sin sə sübh şə fə qi nə ...”

Nadejda Yakovlevna 
Mandelştam (Xazina) 

Sən hələ ölməmisən,
sən hələ tək deyilsən.

Hələ ki dilənçi rəfi qənlə
Sən dumanlı, soyuq, çovğunlu 
düzənliklərdən  zövq alırsan.

O.Mandelştam
“Di lən çi-rə fi  qə”si şairi bir də-

qi qə də tək qoy mur du. Osip 
Man delş ta mın dü şər gə də fa ciəli 
ölü mün dən son ra Na dej da Man-
delş tam uzun il lər həbs edil mək 
qor xu su ilə ya şa dı. O, əri nin ar xi-
vi ni sax la ma ğa ça lı şır dı, an caq o 
vaxt bu mətn lə ri sax la maq təh lü-
kə li ol du ğun dan, Na dej da on la rı 
əz bər lə yir di. 

Na dej da Ya kov lev na üç cild lik 
xa ti rə lər ya zıb. Bu ra da öz hə ya tı, 
Osip Man delş ta mın şeir lə ri nə olan 
şərh lər, Ax ma to va haq qın da xa ti-
rə lə ri yer alıb. O, ədə biy yat ta ri xi-
nə nəin ki ya zı çı O.Man delş ta mın 
hə yat yol da şı, həm də me muar 
müəl li fi  ki mi dü şüb.
Vera Muromtseva – Bunina 

Ve ra, İvan Bu nin lə de mək olar 
ki, ya rım əsr bir yer də olub. Ve ra 
ya zı çı nın ən sö zə ba xan, ən təm-
kin li hə yat yol da şı olub. O, ailə 
hə ya tın da əri nin tez-tez ye ni sev-
da ya düş mə si nə, eşq ro man la rı-
na, əy lən cə lə ri nə döz mə li olub.

Bu ni nin hə ya tın da çox qa dın olub, 
o, ad dım ba şı aşiq olan bir in san 
idi. Növ bə ti sev gi li si, ya zı çı Qa li-
na Kuz net so va idi. Kuz net so va ilə 
Bu nin 5 ilə ya xın bir yer də ya şa dı. 

Ve ra Mu romt se va hə mi şə, hər 
yer də əri nin ya nın da olub: “İn san 
üçün xoş bəxt li k o de mək dir ki, 
özü nə heç nə ar zu la ma ya san...”

Me muar müəl li fi  Ya novs ki onun 
haq qın da ya zır: 

“Ve ra öz qəh rə ma nı nın Si bir də, 
mə dən lər də, ya xud Mon te-Kar lo-
da, Stok holm da ol ma sı nın fər qi-
nə var ma dan, onun ar dın ca gə zib 
özü nü tə mən na sız qur ban edən 
mü qəd dəs rus qa dı nı idi”.

Əri nin köl gə sin də ya şa yan Ve-
ra tər cü mə çi və me muar müəl li fi  
idi. İ.Bu ni nin ölü mün dən son ra 
o, “Bu ni nin hə ya tı” və “Yad daş la 
söh bət” ad lı xa ti rə ki tab la rı ya zıb. 

Meri Marqaret Frensis 
Brençli 

Be lə bir fi  kir var ki, Dik Fren si-
sin ro man la rı nı özü yox, ar va dı 
ya zır mış. Hər hal da, on lar ro ma nı 
bir yer də ya zır dı lar – bir yer də sü-
jet qu rur du lar. Dik Fren sis ya zır dı, 
Me ri isə mə lu mat top la yır dı. 

Dik Fren si sin söz lə ri nə gö rə, 
Me ri onun la həm müəl li f sa yı la bi-
lər. La kin Me ri özü bun dan im ti na 
edib, çün ki adı nın ki ta bın üz qa bı-
ğın da ya zıl ma sı nı is tə mə yib. Me ri 
şan-şöh rət se vən qa dın ol ma yıb.

Zinaida Nikolayevna 
Gippius 

Me rej kovs ki və Gip pius: XIX əs-
rin son la rın dan XX əs rin əv vəl lə ri-
nə dək olan rus dil li ədə biy ya tı bu 
par laq cüt lük süz tə səv  vür et mək 
müm kün de yil. Gip pius ək sər ya-
zar xa nım la rın dan fərq li ola raq, 
əri qə dər məş hur bir şəx siy yət 
olub. Təəc cüb lü, an caq həm də ba-
şa dü şü lən bir hal dır ki, sev gi ey ni 
işi gö rən cüt lü yü da ha da ruh lan-
dı rır, hə vəs lən di rir, an caq on la rın 
heç bi ri “öz möv qe yi ni əl dən ver-

mir”. 
Ox şar pe şə lə rə və or taq 

ma raq la ra ma lik in san la rın 
bir-bi ri lə ya xın laş ma sı, dil 
tap ma sı, yo la get mə si adi 
hal dır. An caq çox vaxt on-
lar dan bi ri (əsa sən də qa-
dın) özü nü və is te da dı nı 
hə yat, ta le yo lun da kı 
tə rəf mü qa bi li nə və 

onun uğur la rı na qur-
ban ver rir.  

Hazırladı:
NARINGÜL

Sofya Andreyevna 

An na hə mi şə ya zı çı ya yar dım çı 
olub. O, evi ida rə edir, ailə büd-
cə si ni müəy yən ləş di rir, bu nun la 
bə ra bər, ya zı çı ya ya ra dı cı lıq iş-
lə rin də də kö mək et mək dən yo-
rul mur du. Be lə ki, An na ədi bin 
kor rek tə edil miş ya zı la rı nı oxu-
yur, ona ste noq raf çı lıq et mək də 
da vam edir, həm çi nin əri nin ki-
tab la rı nın ça pı və sa tı şı ilə məş ğul 
olur du. Ye ri gəl miş kən, Dos to-
yevs ki nin qu ma rı tər git mə sin də 
An na nın ro lu az ol ma yıb. Sof ya 
Tols ta ya, Dos to yevs ki nin ar va dı 
haq qın da be lə ya zır dı: “Bir çox 
rus ya zı çı la rı nın Dos to yevs ki nin 

Ya zı çı və şair lə rin hə-
ya tın da on la rın ailə-
lə ri nin, hə yat yol daş-
la rı nın bö yük ro lu 

olur. Fə da kar lı ğı ilə ta nı nan 
bir çox qa dın özü nü çə tin, 
keş mə keş li hə yat ya şa yan 
ya ra dı cı ər lə ri nə həsr edib. 
On lar hə yat yol daş la rı nın 
şəx si mü ha si bi, kö mək çi si, 
ste noq raf çı sı, ka ti bə si, hət ta 
re dak to ru ol maq la, da hi ya zı-
çı la rın ədə bi ya ra dı cı lı ğın da 
çox bö yük rol oy na yıb lar...

Məşhur yazıçı 
və şairlərin 
xanımları

gö rə, “Hərb və sülh” ro ma nı nın 
üzü nü Sof ya And re yev na 7 də fə-
dən çox kö çü rüb.

Lev Tols toy ar va dın dan 16 yaş 
bö yük idi. Sof ya Bers onun gö-
zün də ən ideal qa dın idi. Afa na si 
Fet, L.Tols to ya  onun hə yat yol da şı 
haq qın da be lə de yib: “Si zin hə yat 
yol da şı nız o qə dər ideal dır ki, ona 
şə kər, sir kə, duz, xar dal, is tiot, ən-
bər qat sa nız, kor la na bi lər”.

Anna Qriqoryevna 
Dostoyevskaya (Snitkina) 

“Mə nim əziz mə lə yim An na! 
Qar şın da diz çö kü rəm, sə nə yal-
va rı ram və ayaq la rı nı öpü rəm. 
Sə nə aşiq olan ərin! Mə nim əziz 
dos tum, on il sə ni sev dim, bax ma-
ya raq ki, bə zən sə nin lə mü ba hi sə 
edir dik, sö zü müz çəp gə lir di, an-
caq ye nə də sə ni ölə nə qə dər sev-
dim.” 

Fyo dor Dos to yevs ki nin hə yat 
yol da şı na mək tu bun dan 

(15-16 iyul, 1877-ci il;
ni kah dan 10 il son ra)

An na da hi ya zı çı ya 20 ya şın da 
ərə ge dib. O za man Dos to yevs ki-
nin 40 ya şı var dı. On la rın sev gi si 
iş gü zar mü na si bət lər zə mi nin də 
ya ra nıb. An na Dos to yevs ki nin ste-
noq raf çı sı ki mi işə baş la yıb. Onun 
kö mə yi lə Dos to yevs ki qı sa za-
man da “Oyun çu” əsə ri ni bi ti rib.

həm də teatr lar la mü qa vi lə bağ-
lan ma sı nı, da nı şıq la rın apa rıl ma-
sı nı hə ya ta ke çi rir di. Ya zı çı nın 
ölü mün dən son ra məhz hə yat 
yol da şı nın sə yi nə ti cə-
sin də Bul qa ko vun ar xi-
vi qo ru nub sax lan dı və 
son ra lar çap edi lib bü tün 
dün ya ya ta nı dıl dı. “Mas ter 
və Mar qa ri ta”nın nəş ri də 
məhz Ye le na nın fə da kar lı ğı 
nə ti cə sin də ər sə yə gə lə rək, işıq 
üzü gör dü. Ye ri gəl miş kən, be-
lə bir fi  kir var ki, Mar qa ri ta məhz 
Ye le na nın pro to ti pi dir. Bul qa kov-
la üçün cü ni ka hı nı ya şa yan Ye le na 
çox xöş bəxt idi. 

Vera Yevseyevna 
Nabokova (Slonim) 

... sevinc hissləri sinonim olduğu 
üçün günəş sonsuza qədər 

parlayır 
özünün üz cizgiləri ilə Vera 

Slonimi xatırladır.
İ.Brodski

şa dü şü lən bir hal dır ki, sev gi ey ni 
işi gö rən cüt lü yü da ha da ruh lan-
dı rır, hə vəs lən di rir, an caq on la rın 
heç bi ri “öz möv qe yi ni əl dən ver-

mir”. 
Ox şar pe şə lə rə və or taq 

ma raq la ra ma lik in san la rın 
bir-bi ri lə ya xın laş ma sı, dil 
tap ma sı, yo la get mə si adi 
hal dır. An caq çox vaxt on-
lar dan bi ri (əsa sən də qa-
dın) özü nü və is te da dı nı 
hə yat, ta le yo lun da kı 
tə rəf mü qa bi li nə və 

onun uğur la rı na qur-
ban ver rir.  

Hazırladı:
NARINGÜL

və şairlərinvə şairlərin
xanımlarıxanımları
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Elə cə də O Həz rə tin məh bu bə-

si ol ma sı ha mı lıq la qə bul edil miş 
Sid di qə1 ilə bə zi na la yiq iş lə rin 
bağ lı lı ğı haq qın da da nış ma ğın 
və eşit mə yin özü be lə caiz de yil 
və Qu ra ni-Mə cid də var ki, “xə-
bis2 qa dın lar xə bis ki şi lər üçün-
dür...”3, ta ayə nin so nu na dək və 
biz bu ra da mü la hi zə et mə li yik ki, 
bu xübs (ya ra maz lıq) ki mə nis bət 
edil mə li dir və Xey rül bə şə rin yas-
tıq yol da şı na be lə mi sa lı ne cə nis-
bət et mək olar? “Al lah bi zi bun dan 
qo ru sun”. “Ey bə si rət sa hib lə ri, ib-
rət alın!”4 və əgər bə zi lə ri de yir lər 
ki, biz bu cür iş lər gör mə mi şik və 
gör mə rik, şüb hə siz ki, be lə cə fən-
giy ya tı eşi dir lər və qar şı sı nı al mır-
lar. On da on lar da hə min adam-
la rın hök mün də olur lar. Ya zıb lar 
ki, ayə də “bir-bi ri ni zin mal la rı nı 
ha ram yol la ye mə yin”5 və hə dis də 
“mü səl man lar dan olan la rın ma-
lı nı öz lə ri ver mə sə lər – ye mə yin” 
de yil di yi hal da, mü qəd dəs Məş-
hə din məh su lu nun, bağ la rı nın və 
əkin çi li yi nin tə ləf edil mə si ne cə 
ha lal ola bi lər? Ca va bı odur ki, 
ayə də və hə dis də de yi lən lər mö-
min lə rə və mü səl man la ra aid dir, 
ara da gə zən şa yiələ rə gö rə isə şiə 
ca maatı iman və is lam əh lin dən 
çı xıb dır və bu ayə ilə hə dis bə zi 
ülə ma la rın ica zə ver dilk lə ri nə mü-
va fi q de yil dir. Bu ra da yaz ma ğa 
eh ti yac gör mə di yi miz di gər ayə lər 
və hə dis lər ona də la lət edir ki, küfr 
əh li ni qət lə ye tir mək, mal la rı nı qa-
rət et mək, tar la la rı na, bağ la rı na və 
ima rət lə ri nə od vur maq caiz dir 
və heç kəs bu na mü xa lif de yil və 
həm çi nin bü tün ülə ma lar o rəy də 
yek dil dir lər ki, is lam pad şa hı na və 
xə li fə yə ta be ol ma yan və elə cə də 
ta be olan dan son ra üs yan qal dı ran 
ca maat la hərb et mək caiz dir, hər-
çənd o ca maat kə li me yi-təy yi bə ni 
de yən və mü səl man ol sa lar be-
lə. Əsə dül la hül-ğa lib Əli bin Əbi 
Ta li bin (əley his-sə lam) öz xi la fə ti 
za ma nın da apar dı ğı bə zi mü ha ri-
bə lər, o qə bil dən Əla yi-Xa qa ni nin 
bə zi mü səl man lar la apar dı ğı mü-
ha ri bə lər [bu na mi sal dır]. Ya zıb lar 
ki, mü qəd dəs Məş hə din ət ra fın da-
kı tar la lar və bağ lar cə na bın nur la 
do lu mə za rı nın vəq fi  dir ki, həz rət 
Xa qa ni nin ata-ba ba la rı vəqf et miş-
di lər. Bu di yar hərb mey dan la rın-
dan bi ri dir və is lam or du su nun 
ya nın da vəqf əm la kı baş qa la rın-
dan se çil məz, o da di gər bağ la rın 
və əkin yer lə ri nin hök mün də dir 
və kim lə rə sə tə yin edi lib ix ti ya rı-
na ve ril di yi təq dir də mü səl man lar 
on lar dan is ti fa də edər lər və əgər 
is ti fa də olun mur sa, xə li fə yə, on la-
rı qa zi lə rə və is lam or du su na ha lal 
et mə yi nə ica zə ve ri lir. Ya zıb lar ki, 
bu di yar sa kin lə ri nin ək sə riy yə ti 
pey ğəm bə rin so yun dan dır lar, gu-
ya bu kə ra mət li ayə ni eşit mə yib-
lər: “O, sə nin ailən dən de yil dir, 
çün ki o, pis bir iş gör müş dür”6 və 
ya zıb lar ki, Mək kə də, Mə di nə də 
və Şam da ülə ma lar la söh bət lə ri 
olub. Beyt:

Üzünü xeyirə doğru
 tutmayan kəs
Peyğəmbərin üzünü
görməkdən xeyir görməz.

Ya zıb lar ki, ülə ma lar on la rı al-
qış la yıb lar, o da on la rın poz ğun 
əqi də lə rin dən mə lu mat la rı ol ma-
dıq la rın dan irə li gə lib və ya zıb-
lar ki, rə cəb ha ram ay la rın dan dır 
və bu ay da o ca maat la hərb edib 
adam öl dür mək caiz de yil. Ca-
va bı o olar ki, məş hur sə hih hə-
dis lə rə əsa sən ha ram ay la rın ha-
ram lı ğı qay da sı (adə ti) qüv və dən 
dü şüb dür və Əmi rül mö mi nin Əli 
əley his-sə la mın düş mən lə rin tö-
rət dik lə ri fi t nə lə rə qar şı apar dı ğı 
qə zə vat la rın bə zi lə ri nin məhz o 
ay lar da baş ver mə si bu na də lil dir. 
Ya zıb lar ki, “Mən cin lə ri və in san-
la rı yal nız Mə nə iba dət et mək üçün 
ya rat dım”7 ayə si möh kə mat ayə lə-
rin dən dir8 və on da şəkk yox dur 
ki, ka fi r lə rə qar şı apa rı lan ci had 
iba dət lə rin ən bö yük lə rin dən dir.

Vay iba də ti tərk edib, di nin bö yük-
lə ri ni (rəh bər lə ri ni) sö yüb lə nət lə-
yən və onu tək bir, mərd lik, gü na-
hın kəff  a rə si və sa vab qa zan ma ğın 
baisi sa nan ca maatın ha lı na! Bəl kə 
də ay dın və ha mı tə rə fi n dən qə bul 
olun muş fi  kir dir ki, şey ta nı lə nət-
lə mək (ma dam ki, onun mə lun ol-
ma sı bir mə na lı ger çək lik dir) sa vab 
iş lər dən de yil. Əcəb dir ki, on la rın 
ara sın da bir dəs tə var dır ki, ayə-

lər lə hə dis lə rin za hi ri mə na la rı nı 
bi lir lər və dərk et mə yi də ba ca rır-
lar və bu ba tin za hir li məz həb dən 
dön mür lər və baş qa la rı nı da dön-
dər mir lər və on iki ima ma (“Al lah 
on lar dan ra zı ol sun!”) və sə lə fi  nə 
ta be dir lər. “Biz dü şü nən lər üçün 
ayə lə ri mi zi açıq ca sı na gös tər dik”9 
– əgər bə zi na maz qı lan lar cə sa rət 
gös tə rib öz eti qad la rı nı möh kəm-
lən dir mək üçün bu mə sə lə lər ba-
rə də fi  kir mü ba di lə si apar sa lar, ola 
bi lər ki, haqq məz hə bi ha mı üçün 
za hir olar. Vəs sə lam.

Sultan Baburun Seyyid 
Məhəmməd Nurbəxşə yazdığı 

məktub
Se yid li yin sı ğı na ca ğı və səadə-

tin yi yə si həz rət lə ri, Ta ha və Ya-
si nin xü la sə si, Sey yi dül mür sə lin 
öv lad la rı nın pak lı ğı, se yid lik bür-
cü nün ul du zu və səadə tin cöv hə-
ri, vi la yət mər kə zi nin mü hi ti və 
hi da yət dairə si nin nöq tə si, doğ-
ru yol la irə li lə yən dər viş, Dər viş 

Şi ha bəd din Əli nin hör mə tə la yiq 
mək tu bu və qar şı sın da tə zim et-
mək va cib olan xi ta bı ən də yər li 
vaxt da ye ti şib tə zim lə qar şı lan dı. 
Ya zı nın mü qəd dəs bə rə kət sa hi bi-
nin sağ lam lı ğı haq qın da xə bər lə 
bit mə si fə rəh ilə se vin ci mi zi ar tır-
dı. Müd rik li yin top lan dı ğı mə kan 
olan dər viş lər dən ya yı lan işı ğın 
şüala rı ye ni dən döv lət sa ra yı na 
və şa ha sə da qə tin nu ru na bə lən di.

Şə ra fət li mək tub da dərc olun muş işa rə 
möh tə rəm həz rət ir şad pə na ha bağ lı lı-
ğın dan xə bər ve rir və ...(?)10 kə la mı na 
mü va fi q ola raq ümid edi lir ki, həz rət 
hi da yət pə na hın nur sa çan hüm mət 
gü nə şi İla hi ina yə tin məş ri qin dən do-
ğa raq il lər cə mə həb bət tor pa ğı na sə-
pil miş ix las ilə əqi də to xum la rın dan 
iki ca han səadə ti nin mey və lə ri ni gə ti-
rər. Ar zu olu nur ki, şə ra fət ba ğış la yan 
söh bət za ma nı xoş mü na si bət eti qad 
sa hib lə ri nə yö nəl di lə cək və hə min 
vaxt yün gül yel müs bət ca va bın ət ri-
ni və fa lı ər bab la rın bur nu na ye ti rə-
rək sev gi li lə rə nur bəxş edib on la rın 
kö nül lə rin də təm kin lik ya ra da caq. 
İki ca ha nın əmin-aman lıq sə hi fə si nin 
baş lı ğı və ar zu lar məc muəsi bu mə na-
dan xə bər dar dır. Ya zış ma ilə mək tub-
laş ma nın qa pı sı açıl mış ol du və ümu-
mi lik də və ay rı-ay rı lıq da dər viş lə rin 
düz yo lun yol çu la rı ol duq la rı na işa rə 
bu yu rul du ki, əqi də nin xa lis ol ma sı 
bu mət ləb lə rin uğur la nə ti cə lən mə-
si nə gə ti rib çı xar sın və se yid lik zü la lı 
hə mi şə mədh edil sin!

Nadir şahın hind hökmdarı 
Məhəmməd şahla 

müharibədən sonra Rzaqulu 
Mirzəyə yazdığı rəqəm

Ta le yin is tək li öv la dı, düz yo lun 
da vam çı sı, ali mə qam lı la rın ən əzi zi, 
şa hın so nu bi lin mə yən lüt fü sa yə-
sin də ən yük sək nailiy yət lə ri əl də 
et miş və xü su si də rə cə lə rə ye tiş miş 
İran pay tax tı nın naibi Rza qu lu Mir-
zə bil sin ki, o əzi zə11 mə lum ol du ğu 
ki mi, Əf qan Əş rə fi 12 dar ma da ğın 
edən dən son ra Əli mər dan xa na 
Hin dis ta na el çi get mə yi tap şı rıb 
bil dir dik ki, Qən də ha rın bə də məl 
əf qan la rı öz ya ra maz hə rə kət lə ri ilə 
hər iki döv lə tin əsas la rı na xə ləl gə-
ti rir lər. O döv lət dən bir dəs tə tə yin 
olun sun ki, hər də fə o ca maat dan 
bir kəs ye rin dən qal xan da on la rın 
yo lun da sədd çək sin lər. 

Hin dis tan şa hı Mə həm məd öz 
ca vab mək tu bun da bu mə sə lə ni 
öh də si nə al dı ki, adı çə ki lən el çi qa-
yı dan dan son ra Mə həm məd Əli xa-
nı mü za ki rə lə rə ye ni dən baş la maq 
üçün yol la yaq. Adı çə ki lən pad şah 
hə min yol la mə sul şəxs lə rə əmr ver-
di. Zə fər bay raq la rı Qən də ha ra da xil 
olan dan son ra bə zi qa zi lər əf qan la rı 
cə za lan dır maq məq sə di lə Qəl lab və 
Qəz nin mən tə qə si nə gön də ril di lər. 
Ərz et di lər ki, adı çə ki lən pad şa hın 
or du əmir lə ri və hind qo şu nu heç 
vaxt bu mən tə qə də gö rün mə yib. 
Biz hu ma yun hökm da ra13 ye ni dən 
bu mə sə lə ni ya da sal maq üçün Mə-
həm məd xan Türk ma nı Hin dis ta na 
sə fi r tə yin edib hə min pad şa hın hü-
zu ru na ça par gön dər dik. Adı çə ki lən 
pad şah və o döv lə tin əyan la rı ver dik-
lə ri vəd lə ri nə əməl et mə yib öz lə ri ni 
bil məz li yə vur du lar və ca vab ver mə-
yib el çi ni yan la rın da sax la dı lar. Bu na 
gö rə dün ya nı fəth edən bay raq lar əf-
qan la rın baş la rı na ağıl qoy maq üçün 
Qəz nin lə Ka bi lə doğ ru hə rə kət et di-
lər və hə min öl kə nin Ku his tan əf qan-
la rı nın cə za la rı nı ve rib ça hil lik gös tə-
rən, gu ya heç nə dən xə bə ri ol ma yan 
və ca vab mək tu bu nu gön dər mə yən 
adı çə ki lən pad şa hın üs tü nə  - Şah ca-
ha na ba da14 ye ri di lər.

1 Eh ti mal ki, söh bət Mə həm məd 
Pey ğəm bə rin (s) hə yat yol da şı 
Ayi şə dən ge dir.

2 Xə bis – ya ra maz, mur dar.
3 Nur. 26
4 Həşr. 2
5 Ni sa. 29
6 Hud. 46
7 Za ri yat. 56
8 Yə ni təf si rin də heç bir zid diy yət 

ol ma yan ayə lər dən dir
9 Əl yaz ma nın bu ye rin də Qur a ni-

Kə ri min iki ayə sin dən (Bə qə rə. 
118 və Hə did. 17) təh rif olun muş 
şə kil də is ti fa də edi lib.

10 Əl yaz ma da bu yer oxun mur.
11 Yəni “Sizə”
12 Əf qan Əş rəf – Əf qan şa hı Əş rəf. 

Özü qəl cai tay fa sın dan ol muş və 
Əf qan lə qə bi ilə məş hur laş mış 
Əş rəf Hü tə ki. 1725-ci il də əmi si 
oğ lu Mah mu du qət lə ye ti rən dən 
son ra onun İran tax tı na sa hib 
ol ma ğı Os man lı və Rus döv lət-
lə ri tə rə fi n dən təs diq lən di. Son-
ra dan Na dir şah la üç dö yü şün 
üçün də də məğ lub olub 1729-cu 
il də öl dü rül  dü.

13 Yəni “mən”
14 Şahcahanabad (və ya 

Cahanabad) – Dehli şəhəri.
(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

Vay iba də ti tərk edib, di nin bö yük-
lə ri ni (rəh bər lə ri ni) sö yüb lə nət lə-
yən və onu tək bir, mərd lik, gü na-
hın kəff  a rə si və sa vab qa zan ma ğın 
baisi sa nan ca maatın ha lı na! Bəl kə 

olun muş fi  kir dir ki, şey ta nı lə nət-
lə mək (ma dam ki, onun mə lun ol-
ma sı bir mə na lı ger çək lik dir) sa vab 
iş lər dən de yil. Əcəb dir ki, on la rın 
ara sın da bir dəs tə var dır ki, ayə-

XVIII əs rin bi rin ci ya rı sı – Sə fə vi lər sü la lə si-
nin son döv rü və Na dir Şah Əf şar im-
pe ri ya sı nın möv cud ol du ğu qı sa müd-

dət Azər bay can ta ri xi nin ən gər gin və ma raq lı dövr lə rin dən 
bi ri dir. Bu da tə sa dü fi de yil ki, hə min dövr də ya zı lı və şi fa hi 
ədə biy yat, xət tat lıq, mi niatür sə nə ti in ki şaf edib, baş ve rən 
ha di sə lə ri əks et di rən sal na mə lər qə lə mə alı nıb. Na dir Şa hın 
mün şi si Mir zə Meh di xan Ast ra ba di məhz hə min döv rün ən 
eti bar lı sal na mə çi si sa yı lır. Onun mət buat da tam şə kil də ilk 
də fə işıq üzü gö rə cək ta ri xi sə nəd lər top lu sun dan iba rət “İn-
şa” əsə ri ni qə ze ti mi zin oxu cu la rı na təq dim edi rik.

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri



- Ne cə dü şü nür sü nüz, nə üçün si zin 
ki tab la ra Av ro pa da tə lə bat çox dur, bu 
qə dər nü fuz lu mü ka fat la rı ne cə qa za-
na bil mi si niz? 
- Fik rim cə, sə bəb lər dən bi ri “Sa va lan 

he ka yətlə ri” nin lo kal lı ğı dır. He ka yə-
lə rim bi rin ci də fə mü ka fat qa za nan da 
mən İs veç rə yə ge də bil mə dim, yal nız 
ikin ci mü ka fat üçün Ber nə yo la düş-
düm. Mün sifl  ə rin rəy lə rin dən be lə an-
la dım ki, on lar üçün yad mə də niy yət lə 
ta nış lıq çox va cib dir. Bu za man əsə rin 
bə dii də yə rin dən baş qa, həm də ma raq 
do ğu ran mə qam odur ki, ki tab on lar 
üçün ye ni, yə ni on lar da ol ma yan mət-
ləb lər dən da nı şır. 

- Müasir İran ta ri xi nin ən dra ma-
tik ha di sə lə ri nə - in qi lab la ra, İran-
İraq mü ha ri bə si nə diq qət ayı rır sı-
nız. Si zi bu möv zu la rı seç mə yə nə 
va dar edir? 
- Mən əs gər ol mu şam və ağır şərt lər-

də, qay nar nöq tə lər də vu ruş mu şam. 
İraq qo şun la rı ge niş miq yas lı hü cum la-
ra baş la yan da az qa la on la ra əsir dü şə-
cək dim, am ma mü ha si rə ni ya ra bil dim. 
Bu ha di sə ni mən “Son yed di gün” ad lı 
me muar la rım da mü fəs səl təs vir et mi-
şəm. Azər bay can De mok rat Par ti ya sı-
nın ta le yi ki mi ay rı-ay rı lıq da gö tü rül-
müş ta ri xi fakt lar biz azər bay can lı la rın 
kol lek tiv şüurun da həkk olu nub. Tə bii 
ki, bu xal qın içə ri sin də ya şa dı ğım üçün 
bu ha di sə lə rin tə si ri ni öz üzə rim də hiss 
et mi şəm. 

- Kənd hə ya tı nı xü su si diq qət və sev-
giy lə təs vir edir si niz. Bu möv zu müa-
sir İran ədə biy ya tı üçün nə də rə cə də 
ak tual dır? 
- Mən kənd də do ğul mu şam və hə-

mi şə də kən di sev mi şəm. Hətt  a in di də 
ora da ya şa ma ğı ar zu la yı ram. Hər yay 
bu is ti qa mət də nə sə ad dım at ma ğa ça lı-
şı ram. Şə hər hə ya tı hətt  a kənd məişə ti ni 
də də yi şib, kənd də qa lan tək cə tə biət-
dir. Get dik cə, ora yal nız bağ evi ki mi üz 
tu tan şə hər li lə rə da ha çox rast gə li rik.

Ev də da ha çö rək bi şir mir lər, at və də-
və lə rin əvə zin də dar va za la rın ağ zın da 
sax lan mış ma şın lar la qar şı la şı rıq. Bi zim 
məh rum olun du ğu muz şey lər ba rə-
də söh bət lər ca zi bə dar gö rü nür və bu, 
heç də hə mi şə nos tal ji ki mi qə bul olun-
mur. Am ma hər nə ol sa, dü şü nü rəm ki, 
“yer” əhə miy yət li nə lər sə ya rat maq və 
də yər li nə lər sə əl də et mək üçün la zım 
olan amil dən baş qa bir şey de yil. Bu-
nun la be lə, nə zə rə alın ma lı olan baş qa 
mə qam lar da var.

- Nə üçün “Cən nət ba ğı nın ölü lə ri” 
üçün be lə fa ciəvi və qey ri-adi za man 
və mə kan seç mi şi niz? 
- Yed di, mü qəd dəs rə qəm dir. Me-

ta fi  zik as pekt lə rə to xun ma ya ca ğam, 
yal nız onu de yim ki, hətt  a əf sa nə lər-
də də bu rə qə mə çox rast gə li nir. Bu 
həm yed di gün də in sa nın ya ran ma-
sı dır, “Rüs tə min yed di şü caəti”dir 
(Fir dov si nin əsə ri nin qəh rə ma nı nə-
zər də tu tu lur – red.), “Yed di sev gi şə-
hə ri”dir (su fi  şair Fə ri dəd din Ətt  a rın 
“Quş di li” poema sın da kı fəl sə fi  ob-
raz – red.)… İran-İraq mü ha ri bə si nin 
haq qın da da nış dı ğım son yed di gün 
də az ma raq do ğur mur. “Cən nət ba-
ğı nın ölü lə ri” ro ma nı na gə lin cə, bu-
ra da da va cib “yed di lik” var: Cul fa, 
As ta ra, Ər də bil və baş qa şə hər lər də ki 
sər həd lə rin açıq ol du ğu yed di gün də 
par ti ya üzv lə ri nin qaç maq şan sı var.

Bu yed di gün müd də tin də bir çox 
dra ma tik ha di sə lər baş ve rir. Tə bii 
ki, mən bu ba rə də yaz ma ya bil məz-
dim. Müəl lif hə mi şə ən yax şı ha di sə-
lə ri seç mə yə ça lı şır. Dü şü nü rəm ki, 
bu prin sip dən çı xış edə rək, fars ədə-
biy ya tı ta ri xin də ən “qəd dar” ro ma nı 
ya za bil mi şəm. Am ma aman sız real lıq 
yal nız za bit lə rin gül lə lən mə si ilə bağ-
lı ol muş ha di sə yə əsas la nan səh nə lər-
də ifa də edi lir, bü tün qa lan yer lər də 
mən təh ki yə ni xey li yum şalt mı şam. 
Ba la şı öl dü rür, nə şi ni şaq qa la yır lar. 
Onun ru hu bə də ni nin bü tün his sə lə-
ri ni bir ye rə top la ma ğa ça lı şır, bəl kə 
də, bu, ona ra hat lıq ve rə bi lər. 

-  Siz ar xiv ma te rial la rın dan, hər şe-
yi ol du ğu ki mi da nı şa bi lə cək ha di sə 
şa hid lə ri nin xa ti rə lə rin dən ya rar lan-
mı sı nız mı? 
- Yə qin ki, ən çox əla qə ya rat maq is-

tə di yim şa hid Ba la ki şi – mə nim xa la-
mın əri idi. SS Rİ da ğı la na və “də mir 
pər də” ara dan qal xa na dək ya rım əsr-
dən çox müd dət keç di  və o da hə min 
vaxt doğ ma kən di nə qa yıt dı. Onun 
evi ni tərk et mə səh nə si hey rə ta miz-
dir. Ba la ki şi at la rı nın da lın ca get miş di. 
Bil mi rəm, bu ra sı hə qi qət dir, ya yox, 
am ma par ti ya üzv lə ri ge ri çə kil mə yə 
baş la yan da onun at la rı nı da öz lə riy lə 
apar mış dı lar. Söz ver miş di lər ki, sər-
hə də ça tan ki mi at la rı qay ta ra caq lar. 

Ba la ki şi də on lar la get di və bir də... əl-
li il son ra qa yıt dı! Am ma əl bətt  ə, mən 
da ha çox ya zı lı şa hid ifa də lə ri nə əsas-
lan mı şam. Çox lu ana li tik ədə biy yat 
oxu mu şam. Hə min dövr lə bağ lı ar xiv 
ma te rial la rı nı və ta ri xi ədə biy ya tı təd-
qiq et mi şəm. Am ma ro ma nın əsa sı mə-
nim ana mın uşaq lıq xa ti rə lə ri ilə bağ-
lı dır. Bu xa ti rə lər bü tün hə ya tım bo yu 
mə ni iz lə yib. Bu ürə kağ rı dı cı he ka yə 
təh ki yə bo yun ca “Mən yan dım! İla hi, 
mən ya nı ram” cüm lə lə ri ilə tək rar-tək-
rar xa tır la nır. 

- Si zin əsər də de yi lir ki, iran lı qaç-
qın lar Azər bay ca nın rəh bə ri Mir cə fər 
Ba ğı rov la gö rü şüb mü ba ri zə ni da vam 
et dir mək üçün on dan si lah is tə yir lər. 
Ba ğı rov təx mi nən be lə ca vab ve rir: 
“Siz elə ona gö rə məğ lu biy yə tə uğ ra dı-
nız ki, mər kə zi ha ki miy yət lə əla qə lə-
ri tam kəs mə miş di niz”. Doğ ru dan mı, 
Azər bay can De mok rat Res pub li ka sı-
na SS Rİ-nin dəs tə yi bu qə dər önəm li 
idi? 
- Bu səh nə dən də tam ay dın dır ki, Ba-

ğı rov özü nə bə raət qa zan dı rır. Də qiq 
xa tır la mı ram, o səh nə ni ki min xa ti rə-
lə ri əsa sın da yaz mı şam – Pi şə və ri nin, 
yox sa bir baş qa sı nın. Am ma is tə ni-
lən hal da, bu, sə nəd li şa hid ifa də si dir. 
SSRİ-yə gə lin cə, bə li, onun dəs tə yi çox 
bö yük əhə miy yət kəsb edir di, am ma 
bey nəl xalq təz yiq al tın da SS Rİ ge ri çə-
kil di və ey nən bu na qə dər Mir zə Ku çek 
xan Cən gə li (İran si ya si-hər bi xa di mi,

Gi lan mil li-azad lıq hə rə ka tı nın rəh-
bər lə rin dən bi ri – red.) ilə ol du ğu ki mi 
dav ran dı. 

- Qəh rə ma nı nı zın real pro to ti pi var-
mı, yox sa bu, ümu mi ləş miş ob raz-
dır? 
- Bir ne çə il əv vəl han sı sa sayt da oxu-

dum ki, gu ya Ba laş, hör mət li şair Ba laş 
Azə roğ lu dur. Qə tiy yən be lə de yil. Ba-
laş – mə nəm. Da ha doğ ru su, Ba laş - biz 
ha mı mız, si ya si int ri qa la rın qur ba nı ol-
muş in cə sə nət xa dim lə ri yik. Si ya sət çi-
lər, hə mi şə ki ki mi su dan qu ru çı xır lar, 
Ba laş ki mi adam lar isə məhv olur lar. 
Ba laş ta ma mi lə tə xəy yül məh su lu olan 
per so naj dır, am ma ge cə, qar lı aşı rım-
dan keç mək, at la rı al maq və bir sı ra di-
gər epi zod lar hə qi qət də baş ve rən ha di-
sə lər dir. 

- De mək olar mı ki, ro man da nə sil-
lərara sı mü na qi şə ək si ni ta pıb? 
- Tam ola raq elə de yil. Gənc li yim də 

mən Dos to yevs ki ni dö nə-dö nə oxu-
yur dum. Ya nıl mı ram sa, “Ci na yət və 
cə za”da və ya baş qa bir əsə rin də Dos-
to yevs ki de yir ki, yal nız iz ti rab çə kən 
adam iz ti rab çə kə ni an la ya bi lər. Ba laş-
la onun ata sı ara sın da çox lu fi  kir ay rı-
lı ğı var, am ma son gün lə rin ha di sə lə ri 
on la rı ya xın laş dı rır. Yox, on lar həm fi  kir 
ol mur lar, am ma bir-bi ri lə ri nə qar şı da 
da yan mır lar da.
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- Ne cə dü şü nür sü nüz, nə üçün si zin 

Mə həm məd Rza Bay ra mi dün ya da İran na-
si ri ki mi ta nı nır. Mil liy yət cə azər bay can lı 
olan ya zı çı, on dan çox ro ma nın müəl li fi-
dir. 

Mə həm məd Rza Bay ra mi 1965-ci il də ana dan olub. 
Əsər lə ri müx tə lif dil lə rə tər cü mə olu na raq, Av ro-
pa və Ame ri ka da işıq üzü gö rüb. “So nun cu yed di 
gün”, “As ma kör pü”, “Dağ mə ni səs lə yir” əsər lə ri 
da ha məş hur dur.
M.R. Bay ra mi Al ma ni ya da “Qı zıl ayı” və İs veç rə də 
“Göy gür zə” ki mi nü fuz lu ədə biy yat mü ka fat la rı-
nı, Av ra si ya ədə biy yat ödü lü nü qa za nıb. “Dağ mə ni 
səs lə yir” əsə ri, ey ni za man da İs veç rə də ilin 
ki ta bı adı na la yiq gö rü lüb. 
Ya zı çı nın “Cən nət ba ğı nın ölü lə-
ri” ki ta bı Mosk va da nəşr olu-
nub və Bay ra mi onun Ru si ya 
pay tax tın da baş tu tan təq-
di ma tın da iş ti rak edib. Qeyd 
edək ki, əsər də 1946-cı il də 
Cə nu bi Azər bay can da baş ve-
rən mil li-azad lıq hə rə ka tın-
dan söz açı lır. Baş qəh rə man 
Ba laş ra dioda dik tor ki mi ça-
lı şır, mil li-azad lıq hə rə ka tı-
na qo şu lur və res pub li ka nın 
sü qu tun dan son ra kör pə oğ-
luy la bir gə SS Rİ-yə qaç maq 
is tə yir, am ma sər hə di ke çə 
bil mir. 
“Ay dın yol”  qə ze ti onun bir 
müd dət əv vəl rus mət buatı-
na ver di yi mü sa hi bə ni oxu-
cu la ra təq dim edir.

Ba la ki şi də on lar la get di və bir də... əl-
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Ev də da ha çö rək bi şir mir lər, at və də- Bu yed di gün müd də tin də bir çox 

xan Cən gə li (İran si ya si-hər bi xa di mi,

“Balaş mənəm, 
biz hamımızıq”



Alberto MORAVİA
(İtaliya)

İyul sə hər lə rinn dən bi rin də, Me-
lot so da For li mey da nı nı da kı 
su yu qu ru muş fəv va  rə nin ya-
nın da, ev ka lipt ağac la rı nın köl-

gə li yin də mür gü lə yər kən iki ki şiy lə 
bir qız mə nə ya xın la şıb on la rı Li do di 
La vin yo ya apar ma ğı mı xa hiş et di lər. 
Ge diş haq qı nı da nış dı ğı mız müd-
dət də im kan ta pıb on la rı diq qət lə 
göz dən ke çirt dim: ki şi nin bi ri sa rı-
şın, uca boy və do lu bə dən li idi; sol-
ğun bə ni zi boz tor pa ğa, də rin də giz-
lən miş göz lə ri nin rən gi ma vi sə ma ya 
ça lır dı. Tıs ba ğa sa ğa naq lı ey nək tax-
mış arıq və nə sə bi vec gö rü nən ikin ci 
ki şi on dan ca van, həm də qa ra buğ-
da yı idi; çox gü man ki, tə lə bəy di. 
Dal ğa va rı saç la rı hər iki tə rəf dən sərt 
və uzun sov si fə ti nə tö kül müş ağ bə-
niz qız isə çə lim siz idi; sıs qa bə də ni 
ya şıl pal ta rın için də elə arıq gör sə-
nir di ki, lap ila na bən zə yir di. Am ma 
ağ zı mo ruq ki mi ət li və qır mı zı idi, 
göz lə ri də yaş kö mür par ça sı tək qa ra 
və qə şəng; üs tə lik mə ni elə bir ba xış-
la sü zür dü ki, söv də ləş mək dən vaz 
keç mə yə qə rar ver dim. 

Be lə cə, ma şı na əy ləş di lər. Sa rı şın 
ki şi ke çib mə nim ya nım da otur du, 
o bi ri iki si isə ar xa da. Tər pən dik.

San-Paolo kil sə si nin ar xa sın da kı 
kü çə yə çıx maq üçün mən bü tün Ro-
ma nı kə sə si nə keç mə li ol dum, çün ki 
bu An sioya apa ran ən kə sə yol idi. 
Or da ben zin dol du rub, sü rə ti bir az 
da ar tır dım. He sab la mış dım ki, mə-
sa fə təx mi nən əl li ki lo metr ola caq: 
in di saat onun ya rı sıy dı, de mə li saat 
on bir üçün, çim mə yin əsl vax tın da 
ça ta bi lər dik. Qız xo şu ma gəl miş di, 
is tə yir dim ta nış olum onun la. Müş tə-
ri lə rim çox da va cib adam lar de yil di. 
Ləh cələ rin dən ki şi lə ri əc nə bi say maq 
olar dı - ola bil sin, Ro ma ya xın lı ğın da-
kı ko lo ni ya lar da ya şa yan qaç qın lar-
dan idi lər. Qız isə ək si nə, ti pik ital yan 
qı zı, hətt  a ro ma lıy dı. Am ma var lı ro-
ma lı lar dan de yil di: yə qin, ya qul luq-
çu iş lə yir di, ya pal ta rü tü lə yən, ya da 
bu sa yaq baş qa bir pe şə nin sa hi bi idi. 
Bü tün bun la rı dü şü nər kən, ey ni za-
man da qa ra buğ da yı ca van la nər mə-
na zik qı zın ar xa otu ra caq da uca dan 
da nı şıb gül mə lə ri nə qu laq asır dım. 
Qı zın qəh qə hə si lap bərk dən eşi di lir-
di; mən onun açıq-sa çıq lı ğı na, sər xoş 
ilan ki mi ye rin də qıv rıl dı ğı na elə əv-
vəl dən fi  kir ver miş dim. Hər də fə qəh-
qə hə səs lə ri ma şı nı ba şı na gö tü rən də 
sa rı şın ki şi gün dən qo run maq üçün 
tax dı ğı qa ra ey nə yin ar xa sın dan bur-
nu nu qı rış dı rır, an caq heç nə de mir di, 
heç ge ri yə də qan rıl mır dı. Hər çənd 
ar xa da baş ve rən lə ri bü tün lük lə gör-
mə si üçün ba şı nı qal dı rıb qa baq şü-
şə nin üs tün də ki güz gü yə bax ma sı da 
ki fa yət idi. Biz Trap pis ti ni, son ra E-42 
za vo du nu ke çib bir ba şa An sioya apa-
ran yol ay rı cı na ye tiş dik. Bu ra ça tan-
da ma şı nı sax la yıb, ya nım da əy lə şən 
sa rı şın dan on la rı məhz ha ra, han sı 
ye rə apa ra ca ğı mı so ruş dum.  

- Elə ye rə sü rün ki, or da tün lük 
ol ma sın, heç kəs ol ma sın… biz tək 
qal maq is tə yi rik.

- Qa baq da otuz ki lo metr lik boş 
sa hil ola caq, qə ra rı özü nüz ve rin, 
- de dim.

Ar xa dan qı zın çı ğır tı sı eşi dil di: 
- Qoy özü de sin, qə ra rı özü ver sin.
So ruş dum ki, axı mən ni yə, 

mən lik bur da nə var? Am ma qız 
qış qır ma ğa da vam edir di:

- Qoy özü de sin, özü həll et sin!
Qız bu nu de yə-de yə elə gü lür dü 

ki, elə bil bu söz lər də gül mə li nə sə 
var dı. On da mən de dim:

- Li do di La vin yo tün lük yer-
dir… Mən si zi bu ya xın lıq da kı 
yax şı bir ye rə apa ra ram, or da ins-
cins ol mur. 

Mə nim bu söz lə rim qı zı ney çün-
sə ya man ca gül dür dü və o, qa ba ğa 
əyi lib çiy ni mə vu ra-vu ra de di:

- Əh sən… Sən ağıl lı oğ lan san… 
Bi zə nə la zım ol du ğu nu ba şa düş-
dün. 

Heç bil mir dim nə fi  kir lə şim. Qı-
zın dav ra nı şı mə nə qə ri bə gə lir di, 
bir az qı cıq lan dır sa da, ey ni za man-
da an la şıl maz ümid lər aşı la yır dı. 
Sa rı şın ki şi qaş qa baq lı hal da otu rub 
din mir di, am ma axır da döz mə di: 

- Pi na, mən bur da gül mə li bir 
şey gör mü rəm.

Ma şı nı ye rin dən tər pət dim və 
biz tə zə dən yo la düş dük. 

Ha va bür kü lü və kü lək siz idi, 
yo lun bə yaz lı ğı ada mın gö zü nü 
qa maş dı rır dı. Ar xa da otu ran la rın 
gü lüb-da nış maq dan baş qa iş lə-
ri yox idi. Am ma son ra qə fi l dən 
səs lə ri ni kə sib ki ri di lər, bu isə lap 
be tər idi, çün ki mən sa rı şın ki şi nin 
qa baq şü şə nin üzə rin də ki güz gü-
yə ba xıb bur nu nu tə zə dən ne cə 
qı rış dır dı ğı nı gör düm – san ki nə sə 
xo şa gəl məz bir şey gör müş dü. 

İn di yo lun bir tə rə fi n də qu ru, 
çıl paq sa hə uza nıb ge dir di, o bi-
ri tə rəf isə qa lın fı zıl lıq idi. Mən 
ovun qa da ğan edil mə si nə dair 
ela nın asıl dı ğı di rə yin ya nın da sü-
rə ti azal dıb əy ri-üy rü cı ğı ra bu rul-
dum. Qış da hər dən bu ra lar da ov 
edir dim. Hə qi qə tən, göz də ni raq, 
lal-kar yer dir, yo lu ta nı ma san, gə-
lib ta pa da bil məz sən. Kol lu ğun 
axı rın da şam me şə li yi baş la yır dı, 
me şə nin ar xa sın da isə də niz və çi-
mər lik var dı. Ha çan sa mütt  ə fi q lər 
An sioya çı xa rı lar kən ame ri kan lar 
bu me şə də sən gər qaz mış dı lar; 
köh nə sən gər lə rin ad da-bud da qa-
lıq la rı na, gi liz lə rə, pas lı kon serv 
ban ka la rı na in di də rast gəl mək 
olur du. Ca maat bu ra la ra az gə lir-
di, çün ki mi na dan qor xur du lar.

Gü nəş ada mın gö zü nü de şir di, 
xır da yar paq lar la ör tül müş kol luq 
isə də ni zin işı ğın da baş dan-ba şa 
züm rüd rən gin də gör sə nir di. Cı-
ğır əv vəl cə dü zü nə ge dir di, son ra 
ta la ya bu ru lur və tə zə dən me şə yə 
gi rir di. İn di qar şı mız da kı hün dür 
şam ağac la rı nın meh dən yır ğa la-
nan ya şıl kep ka la rı san ki sə ma da 
üzür dü, işıq la nan qır mı zı göv də-
lə rin ara sın dan isə pa rıl tı sı göz 
qa maş dı ran göm göy də niz gör sə-
nir di. Ma şı nı as ta sü rür düm, çün-
ki qa lın kol lu ğun, sıx bu daq la rın 
uc ba tın dan yo lu çə tin se çir dim, 
həm də ça la-çu xu ra dü şüb re so ru 
sın dı ra ca ğım dan qor xur dum. Bü-
tün diq qə ti mi cəm lə yib irə li ba xır-
dım, fi k rim-zik rim yal nız yol da idi.

Bir dən ya nım da otur muş kü rən bü-
tün göv də siy lə üs tü mə yı xı lıb mə ni 
böy rüm dən elə bərk itə lə di ki, az 
qa la pən cə rə dən çö lə uça caq dım. 

- Lə nə tə gə lə sən! - mən çı ğı rıb 
var gü cüm lə əy lə ci bas dım. 

Hə min an da ca ar xam da şaq qıl tı 
eşi dil di və qa baq şü şə yə dü şən xır-
da, na zik, şüava ri çat la rın tən or ta-
sın da gül lə nin aç dı ğı yum ru oyu ğu 
gö rən də hey rət dən ağ zım açı la qal-
dı. Da mar la rım da qa nım don du. 

- Öl dü rür lər! Öl dü rür lər! 
Mən qış qı rıb ka bi nə dən ye rə atıl-

maq is tə dim, am ma ar xa tə rə fi m də 
atəş açan qa ra buğ da yı ca van lü lə ni 
kü rə yi mə di rə yib çım xır dı:

- Ye rin dən tər pən mə!
- Nə is tə yir siz mən dən? - tə zə-

dən ye ri mə otu rub so ruş dum:
- Əgər bu sar saq sə ni kə na ra itə-

lə mə səy di, in di bu nu sə nə izah et-
mə yə eh ti yac qal maz dı, - qa ra buğ-
da yı hə rif ca vab ver di. - Bi zə sə nin 
ma şı nın la zım dır.

- Mən sar saq-fi  lan de yi ləm, - kü-
rən mı zıl dan dı. 

- Sar saq de yil sən, bəs nə sən? - 
ar xa da kı acıq la dil lən di. - Bə yəm 
da nış ma mış dıq ki, mən atəş aça-
cam? Sən ni yə əliuzun luq elə din? 

Kü rən ra zı laş ma dı: 
- Biz da nış mış dıq ki, sən Pi na-

nı dinc qo ya caq san… Elə sən də 
əliuzun luq elə din.

Qız bu nu eşi dən də qəh qə hə çək di:
- İn di bi zim işi miz bit di.
- Ni yə?
- Ne cə ni yə? İn di o, Ro ma ya qa-

yı dıb bi zi sa ta caq. 
- Yax şı da elə yə cək, - kü rən ci-

bin dən si qa ret çı xa rıb çək mə yə 
baş la dı. 

- Yax şı, bəs in di ney lə yək? - qa-
ra buğ da yı ca van qı za tə rəf dö nüb 
tə rəd düd lə so ruş du. 

Gö zü mü qal dı rıb güz gü yə bax-
dım, gör düm ki, ma şı nın kün cü nə 
qı sı lıb otur muş qız baş və şə ha dət 
bar maq la rı nı ta pan ça ki mi tu tub 
mə ni ni şan alır: yə ni bi tir bu nun işi-
ni, çıx axı rı na! Da ma rım da qa nım 
don du, am ma qa ra buğ da yı ca va-
nın qı za tam cid diy yət lə nə de di yi-
ni eşi dən ki mi ürə yim tə zə dən ye ri-
nə gəl di, özü mü ra hat hiss elə dim.  

- Yox, elə şey lər var ki, ona yal nız 
bir də fə kök lən mək olar… Alın ma-
dı sa, de mə li alın ma dı. İkin ci də fə 
mən ar tıq ba car ma ram.

Mən ürək lən dim:
- Yax şı siz bu tak siy lə ney lə yə-

cək siz? Kim bu nu si zin çün pa tent-
ləş di rə cək? Kim ma şı nı rəng lə yə-
cək ki, ta nın ma sın?

Hiss elə dim ki, de di yim hər söz 
on la rı da ha çox da la na di rə yir, 
ney lə yə cək lə ri ni in di heç öz lə ri də 
bil mir lər. Mə ni öl dür mək on la ra 
mü yəs sər ol ma mış dı, axı rı ma çıx-
ma ğı ba car ma mış dı lar, soy ma ğa, 
qa rət et mə yə isə, gö rü nür, cə sa rət-
lə ri çat mır dı. Bu nun la be lə qa ra-
buğ da yı hik kə sin dən əl çək mir di:

- Bi zim hər şe yi miz var, sən na-
ra hat ol ma…  

Am ma kü rən acı-acı gü lüm sü-
nüb eti raz elə di:

- Bi zim heç nə yi miz yox dur, ola-
nı mız üç nə fə rə iyir mi min li rə dir, 
bir də düz at ma yan ta pan ça. 

Bu vaxt mən ye ni dən güz gü yə 
bax dım, gör düm ki, qız ye nə ba-
şıy la mə ni gös tə rir, ta pan ça ki mi 
tut du ğu bar maq la rı nın mə zə li hə-
rə kə tiy lə ye nə kü rə yi mi gül lə lə yir. 
On da mən döz mə dim:

- Sin yo ri na, - de dim, - biz Ro-
ma ya qa yı dan da siz bu jes tə gö rə 
əla və bir ne çə il həbs cə za sı ala-
caq sız. 

Son ra sərt şə kil də ge ri dö nüb, 
lü lə ni hə lə də kü rə yi mə sıx mış hə-
ri fi n üs tü nə qı şır dım, özü də var 
sə sim lə: 

- Nə yi göz lə yir sən, at sa na! Sə ni 
be lə-be lə ola san, ağ ci yə rin ye kə si, 
at!

Ba ğır tım ət raf da kı ölü sü ku tu 
poz du, qız bu də fə mə ni gös tə rib 
aş kar rəğ bət lə de di: 

- Bi lir siz bur da ən qo çaq adam 
kim dir? O! 

Ca va bın da qa ra buğ da yı ca van 
hirs li-hirs li nə sə mı zıl da nıb sö yüş 
söy dü, kə na ra tü pü rüb ma şın dan çıx-
dı və ka bi nə nin şü şə si nə ya xın laş dı. 
O, də li ki miy di, lap qu duz laş mış dı. 

- Di tez elə, - de di. - Sə nə nə qə dər 
ve rək ki, bi zi Ro ma ya qay ta ra san, 
özün də xə bər çi lik elə mə yə sən?

Hiss elə dim ki, təh lü kə ar tıq so-
vu şub. 

- Heç nə is tə mi rəm, mə nə si zin 
heç nə yi niz la zım de yil, - tə ləs mə-
dən, aram la ca vab ver dim. - Üçü-
nü zü də bir ba şa Re ci na Çe li həbs-
xa na sı na apa ra ram.

Əda lət na mi nə de mə li yəm ki, qor-
xub elə mə di; o, bərk dil xor idi, qa nı it 
qa nı na dön müş dü. Yal nız bu nu de di:

- İn di sə ni gə bər də rəm.
- Hü nə rin çat maz, - de dim. - 

Özün də bi lir sən nə var? Sən heç 
kə si öl dü rən de yil sən… Gör sə nə 
nə de yi rəm: ha mı nız bar maq lıq 
ar xa sın da otur ma lı ola caq sız. Sən 
də, sə nin bu lə çər rə fi  qən də, o da. 

- De mə li be lə? - o, sa kit cə dil lən-
di. - Yax şı…  

Ba şa düş düm ki, be lə siy lə za ra fat 
hə qi qə tən, pis qur ta ra bi lər, çün ki 
ta pan ça nı yu xa rı qal dır mış dı. Am-
ma bəx tim dən bu vaxt qız qış qır dı:

- Di bəs di rin gö rüm, yı ğış dı rın 
bu şey lə ri... Gah pul tək lif edir siz, 
gah ta pan çay la qor xu dur suz… in-
di gö rə cək siz o bi zi ne cə apa ra caq.

Bu nu de yib qa ba ğa əyil di, bar maq-
la rıy la qu la ğı mı yün gül cə qı dıq la dı, 
özü də elə elə di ki, ki şi lər bu nu gör mə-
sin. Əməl li-baş lı ka rıx mış dım, axı de-
di yim ki mi, qız mə nim xo şu ma gə lir di; 
ni yə si ni heç özüm də bil mi rəm, an caq 
əmin idim ki, mən də onun xo şu na gə-
li rəm. Odur ki, ba şı mı dön də rib əv vəl-
cə ta pan ça nı hə lə də üs tü mə tuş la yıb 
du ran zır ra ma ya bax dım, son ra üzün-
dən tə bəs süm ya ğan qı za ya na kı nə zər 
sa lıb onun öz kö mür qa ra sı ki mi göz-
lə riy lə mə ni ne cə diq qət lə süz dü yü nü 
gör düm və qə ti şə kil də de dim: 

- Rədd elə yin pul la rı nı zı… Mən 
si zin ki mi qul dur de yi ləm… Am-
ma si zi Ro ma ya apar ma ya cam… 

Apar sam da tək onu apa ra bi lə-
rəm, ne cə ol sa qa dın dır.

Elə dü şün düm ki, eti raz edə cək lər, 
am ma lap məətt  əl qal ma lı iş dir: tə səv-
vür edin ki, kü rən əl bəəl ma şın dan çı-
xıb do da ğı nın al tın da «yax şı yol» mı-
zıl dan dı, qa ra buğ da yı da ta pan ça nı 
aşa ğı sal dı. Qız cəld ye rin dən sıç ra yıb 
mə nim ya nı ma, ka bi nə yə keç di. 

- Di yax şı, xu da ha fi z, - de dim. - 
Çox çək məz, ümid edi rəm tez lik lə 
si zi ka tor qa ya gön də rər lər.

Vəs sa lam. Bu nu de yib sü kan dan 
ya pış dım. Am ma bi rəl li ya pış mış-
dım, çün ki qız o bi ri əli mi ov cu na 
alıb sı xır dı. Ke fi m kö kəl miş di, mə-
nə əcəb xoş idi; elə xoş idi ki, ki şi-
lər ni yə be lə yum şal ma ğı mın sə bə-
bi ni qə fi l dən an la dı lar. 

Yo la çıx dım, beş ki lo metr mə sa-
fə ni kəl mə kəs mə dən sür düm. Qız 
əli mi ov cun da sax la yıb hə lə də sıx-
ma ğın day dı və bu mə nim çün ta-
ma mi lə ki fa yət idi. İn di elə özüm 
də adam sız, göz də ni raq bir yer 
ax ta rır dım, am ma məq sə dim on la-
rın kın dan de yil di, baş qay dı. Ma şı-
nı tə zə cə ya va şı dıb də ni zin sa hi li nə 
apa ran yo la bu rul maq is tə yir dim 
ki, qız əli ni sü ka nın üs tü nə qo yub:

- Yox, yox, sən ney lə yir sən, - de-
di. - Ro ma ya ge dək.

- Ro ma ya biz ax şam ge də cə yik, 
- qı zın üzü nə mə na lı tərz də ba xıb 
de dim.

- Ay dın dır, - qız ey ham la dil lən-
di. - Ay dın dır, sən də baş qa la rı ki-
mi sən, sən də elə o bi ri lə rin ta yı san. 

O, içi ni yün gül cə çə kə-çə kə ağ-
lam sın dı, nə sə süst lə şib so yuq laş-
dı. Açıq-aş kar gö rü nür dü ki, sax-
ta kar lıq elə yir, ya lan dan şə bə də 
çı xar dır. Onu qu caq la ma ğa ça lı şır-
dım, am ma gah sa ğa, gah so la bur-
cu xub, əlim dən sü rü şüb çı xır, heç 
cür öp mə yə qoy mur du. Qa nım 
qay nar dır, özüm də çox çıl ğı nam. 
Bir dən-bi rə ba şa düş düm ki, qız 
mə nim lə si çan-pi şik oy na yır və bu 
lə nə tə gəl miş sə fər də mən yal nız 
boş ye rə ben zin iş lət mi şəm, vaxt 
itir mi şəm, hə lə üs tə lik nə qə dər 
qor xu ke çir mi şəm. Onu hid dət lə 
kə na ra itə lə yib de dim: 

- Rədd ol cə hən nə mə! Sə nin ye-
rin ora dır.

Qız qə tiy yən in ci mə di, dər hal sa-
kit lə şib ka bi nə nin kün cü nə qı sıl dı. 
Mən sü kan dan ya pış dım, ta Ro ma-
ya ça ta na qə dər kəl mə kəs mə dik. 

Şə hə rə ça tan da qa pı nı açıb de dim:
- Di düş gö rüm, özün də tez elə, 

itil bur dan. 
Qız sax ta təəc cüb lə so ruş du:
- No lub ki? Bə yəm sən mə nə 

acıq lı san?
Bu yer də da ha səb ri mi ba sa bil-

mə yib qış qır dım:
- Sən bun da si fə tə bir bax: in di-

cə mə ni öl dür mək is tə yir di, bu nun 
uc ba tın dan bü tün gü nüm be ka ra 
ge dib, ben zin iş lət mi şəm, pul itir mi-
şəm… hə lə gə rək acıq lı da ol ma yım! 
Al la hı na şü kür elə ki, sə ni apa rıb 
po li sin cən gi nə ver mə dim!

Və bi lir si niz qı zın mə nə ca va bı 
nə ol du?

- Sən, sa də cə, çox də li sov adam san!
Bu nu de yib ma şın dan çıx dı və öt-

kəm ad dım lar la, açıq-sa çıq ye riş lə 
San-Co van ni mey da nın da şü tü yən 
ma şın la rın, av to bus la rın, ve lo si-
ped lə rin ara sın dan ke çib uzaq laş dı. 
Mən san ki til sim lən miş ki mi ye rim-
də qu ru yub, öz ya şıl pal ta rın da ilan 
ki mi qıv rı la-qıv rı la ge dən qı zın ar-
xa sın ca ta o, göz dən itə nə qə dər bax-
dım. Bu vaxt kim sə tak si yə əy lə şib 
qu la ğı mın di bin də bərk dən qış qır dı:

- Po po lo mey da nı na!
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şey gör mü rəm.

Ma şı nı ye rin dən tər pət dim və 

rən mı zıl dan dı. kim dir? O! 

Ca va bın da qa ra buğ da yı ca van 

Dəlisov
(Hekayə)



Qnom lar 
kim dir?

Qə dim za man lar da adam lar 
ina nır dı ki, yer üzün də on lar la ya-
na şı, sehr baz lıq edə bi lən, til sim-
lə rin sir ri ni öy rən miş çox lu qə ri bə 
məx luq lar ya şa yır. Be lə məx luq la-
ra qnom lar da aid idi. Qnom la ra 
fərq li ad lar al tın da bir çox xalq la-
rın inanc la rın da, na ğıl la rın da rast 
gəl mək olar. İr lan di ya da ya şa yan 
qnom lar sehr baz-çək mə çi lər idi. 
On la rın ha mı sı ba la ca, də ri si bü-
rüş müş, bo yu ye ni cə do ğul muş 
kör pə dən iri ol ma yan qo ca lar idi. 
Şot lan di ya qnom la rı nın bo yu aza-
cıq ar tıq olur du – təx mi nən 60 san-
ti metr. On lar xoş la rı na gə lən evi 
se çir, or da məs kun la şır dı lar. Ge cə 
dü şən ki mi, öz sı ğı na caq la rın dan 
çı xıb yır-yı ğı şa baş la yır dı lar – qab-
qa ca ğı yu yur, bü tün ev iş lə ri ni gö-
rür, əl muz du ola raq, ki çik bir qab 
xa ma və bir par ça çö rək lə ki fa yət-
lə nir di lər. İn gi lis qnom la rı kam zol 
ad la nan ya şıl, uzun pen cək ge yir, 
sa də şl ya pa qo yur, si səy lə rin, çə-
yirt kə lə rin oxu du ğu mah nı la rın 
sə si al tın da rəqs edib əy lə nir di lər. 

Skan di na vi ya da qnom la rı “ağ elf-
lər” ad lan dı rır dı lar. On lar me şə lər-
də, tar la lar da ya şa yır dı və adi adam 
on la rın ev lə ri nin yo lu nu ilin yal nız 
dörd sehr li gü nün də: yay gün bə-
ra bər li yi, 1 may ərə fə sin də ki ge cə, 
Mi lad ge cə si və He lo vin (pa yız da 
qeyd olu nan bü tün mü qəd dəs lə rin 
bay ra mı) ge cə sin də gö rə bi lər di. Al-
ma ni ya da ya şa yan qnom lar in gi lis 
qobl len lə ri və Skan di na vi ya trol la rı 
ki mi, boy ca da ha uca olur du lar.

Bə zi sehr li 
məx luq lar isə həm boy, həm za-
hi ri gö rü nüş cə adam lar dan çox 
az fərq lə nir di lər. On la rın sı ra sı na 
ha mı nın yax şı ta nı dı ğı, hər di yar-
da müx tə lif ad lar da şı yan cür bə-
cür sehr li məx luq lar aid dir. Azər-
bay can da da on la ra çox qə ri bə 
ad lar ve ri lib: cin, şey tan, cırt dan, 
həm zad, xort dan, xo xan, qul ya ba-
nı, dam da ba ca və sairə...

Tə sa dü fi  de yil ki, çox na dir hal-
lar da in sa nın gö zü nə gö rü nən bu 
məx luq la rı də qiq təs vir et mək heç 
vaxt müm kün ol ma yıb.

Druid lər kim dir?
Dü zü nü de sək, druid lər haq da 

bi zə az şey bəl li dir – on lar öz lə-
rin dən son ra heç bir ya zı lı qeyd 
qoy ma yıb lar de yə, so nun cu druid 
ölən də on la rın bü tün bil gi lə ri, bü-
tün tə lim lə ri yer üzün dən si li nib. 

Druid lər lə bağ lı səhv fi  kir lə-
rin ək sə riy yə ti XVII əs rin son la-
rın da ya şa mış ta rix çi Con Ob ri-
nin tə xəy yü lü nün məh su lu olan 
mən zə rə lər dən qay naq la nır. Ob ri 
Stoun hen cin sir ri ni aç maq ar zu-
sun da idi. O, be lə he sab edir di ki, 
bu nə həng qur ğu ora da öz di ni 
mə ra sim lə ri ni ic ra edən druid lə-
rin əliy lə ucal dı lıb. Onun tə şəb-
bü sü ilə Druid lər Or de ni ye ni-
dən qu rul du və Stoun henc də yay 
gün dö nü mü za ma nı ic ra olu nan 
xü su si mə ra sim ke çi ril mə yə baş-
lan dı.

Biz qə-
dim Ro ma ta rix çi si 

Pli ni nin əsər lə rin dən və 
Yu li Se za rın Qal li ya da mü ha ri bə 
ba rə də mək tub la rın dan bi li rik ki, 
era mız dan əv vəl üçün cü və ikin ci 
əsr lər də druid lər kelt lər ara sın da 
bö yük nü fu za ma lik olub lar. On-
la rın qa nun lar, din, ta rix və tə biət 
elm lə ri sa hə sin də ki nü fu zu şüb hə 
al tı na alın mır dı. Pli niy, druid lər 
ara sın da ba dam burc və pa lıd ağa-
cı nın di ni əhə miy yət da şı dı ğı nı 
ya zır.  Bri ta ni ya əha li si ara sın da 
druid lə rin ro lu nu düz gün qiy-
mət lən di rən Yu li Se zar mə lum 
sə bəb lər dən on la ra eti bar et mir-
di. Elə bu sə bəb dən də druid lə-
rin bö yük fə la kət lər za ma nı in san 
qur ban la rı ver mə si ni vur ğu la yır, 
bi lik və sa vad la rı nın az ol ma sı nı 
ya zır dı.

Ro ma lı la rın ha ki miy yə ti za ma-
nı druid lər get dik cə qər bə köç 
edir di lər və axır da İn gil tə rə ada-
sın da məs kin laş dı lar. Bur da on-
lar öz tan rı la rı na si ta yiş edir və 
in san lar ara sın da öz tə lim lə ri ni 
yay maq da da vam edir di lər. On-
la rın bu fəaliy yə ti xris tian lı ğın 
gə li şi nə dək da vam et di və yal nız 
bun dan son ra bu in san la rın qə ri-
bə di ni tam ölüb-get di.

Pas xa ada sın da kı 
hey kəl lər har dan dır?

1722-ci il də Pas xa bay ra mı gü nü 
hol land ad mi ra lı Ya kob Po qe vin, 
Sa kit okeanın cə nub his sə sin də ki 
ya şıl ot lar la ör tü lü bir ada ya yan alır.

Ad mi ral kəşf et di yi ada ya Pas xa 
adı ve rir və tez lik lə ora da çox qə-
ri bə bir yer ta pır. Ada ya ən ya xın 
olan tor paq la on la rın ara sı 1500 
də niz mi li təş kil edir di. Ada nın 
əha li si təx mi nən min nə fər qa ra-
də ri li po li ne zi ya lı lar dan iba rət 
olar dı. Təd qi qat çı nın bu ada da 
gör dü yü ən ma raq lı şey sa hil bo yu 
uca lan nə həng in san baş la rı idi. Bu 
kəl lə lə rin ha mı sı sal qa ya lar dan 
yo nul muş du. Na mə lum in san la-
rın bir-bi ri nə bən zə yən uzun si fət-
lə ri, qu laq la rı nın qey ri-adi də rə cə-
də ye kə uc la rı var dı və bu cə hət lər 
daş da tə cəs süm et di ril miş di. Bə zi 
hey kəl lə rin qol la rı, di gər lə ri nin sə 
qır mı zı vul ka nik la va dan dü zəl-
miş, şl ya pa şə kil li pa paq la rı var dı.

Tez lik lə ad mi ral öy rən di ki, hey-
kəl lər yal nız sa hil də yox, bü tün 
ada da var. Çox lu ya rım çıq hey-
kəl lər tərk edil miş daş kar xa na-
la rın da aş kar lan dı. Dün ya nın hər 
ye rin də ya şa yan ib ti dai qə bi lə lər 
di ni inanc la rı ilə bağ lı in cə sə nət 
nü mu nə lə ri ya ra t sa lar da, am ma 
bu hey kəl lə rin bən zə ri heç yan-
da aş kar olun ma yıb! Pas xa ada sı-
nın hey kəl lə ri bu gün də alim lər 
üçün bö yük bir sirr ola raq qa lır.

On la rı dü şün dü rən sual lar dan 
bi ri də bu dur ki, bu ib ti dai in san-
lar 50 ton luq hey kəl lə ri daş kar-
xa na la rın dan də niz sa hi li nə ne cə 
gə ti rib lər. Gö rə sən, on lar han sı 
nəq liy yat növ lə rin dən is ti fa də 
edib lər? Bu nu heç kəs bil mir. Mü-
tə xəs sis lər be lə gü man edir ki, bu 
hey kəl lər ada da ya şa yan in san la-
rın ib ti dai di ni inanc la rı, dəfn mə-
ra sim lə riy lə əla qə dar dır.

Bu hey kəl lər dən bir xey li si ada-
da XVIII əsr də ge dən mü ha ri bə 
za ma nı da ğı dıl mış dı. La kin bu 
ada nın müasir sa kin lə ri be lə, hə-
min hey kəl lə rin han sı məq səd lə 
dü zəl di yin dən xə bər siz dir lər. İn di 
Pas xa ada sı Çi li nin müs təm lə kə si-
dir. Yer li əha li üçün ay rıl mış ki çik 
əra zi ni çıx maq şər tiy lə, bü tün ada 
mal-qa ra üçün ot laq ki mi is ti fa də 
olu nur. Ada nın öl çü lə ri bö yük de-
yil və uzun lu ğu 20, eni 12 (ən ge niş 
ye rin də) ki lo metr təş kil edir.

Qaraçılar niyə 
öz ənənələrini 

qoruyurlar?
İn san lar hər han sı bir yer də, 

ya xud öl kə də məs kun la şan da 
adə tən yer li əha li nin adət-ənə nə-
lə ri nə uy ğun ya şa ma ğa ça lı şır lar. 
La kin hə ya tı nı yer üzü nü do la-
şa raq ke çi rən, heç yer də uzun 
müd dət qal ma yan kö çə ri xalq lar 
ha ra düş sə lər də, öz adət-ənə nə-
lə ri nə, hə yat tərz lə ri nə sa diq qa-
lır lar. Be lə kö çə ri xalq lar dan bi ri 
də qa ra çı lar dır. On la rın ara sın da 
ar tıq al tı öl kə də ya şa ma ğa baş la-
ya raq, bir ne çə dil də da nı şan la ra  
rast gəl mək müm kün dür. Av ro pa 
qa ra çı la rı, bir də gö rür sən, han sı 
şə hər də sə xey li müd dət qa lır, am-
ma son ra ye nə də kö çüb, ge dir lər.

Qa ra çı lar hər yan da yad sa yıl dı-
ğın dan, av ro pa lı la rın ço xu on la rı xoş-
la mır, hətt  a çə ki nir də. Bu və ziy yət, 
tə bii ki, qa ra çı la ra öz adət-ənə nə lə-
rin dən im ti na et mə yə və ya şa dıq la rı 
ye rin əha li si nin dav ra nış nor ma la rı-
na hör mət lə ya naş ma ğa im kan ver-
mir. Be lə lik lə, av ro pa lı la rın qa ra çı la ra 
mən fi  mü na si bə ti, qa ra çı la rın da on-
la ra ey ni mü na si bə ti ni do ğu rur.

Qa ra çı la rın iki qru pu nis bə tən 
otu raq hə ya ta meyl li dir – Ma ca rıs-
tan və İs pa ni ya qa ra çı la rı. Han sı sa 
öl kə də uzun müd dət ya şa yan qa-
ra çı lar bir qay da ola raq, hə min öl-
kə də ha kim olan di ni inan cı qə bul 
edir lər, am ma bu ra sırf öz lə ri nə 
xas olan pri mi tiv mə ra sim və ənə-
nə lə ri ni qa tır lar. Kim sə qa ra çı la rın 
əsl və tə ni nin ha ra ol du ğu nu də qiq 
bil mir, la kin be lə gü man olu nur ki, 
on lar əs lən Hin dis tan dan dır lar və 
X əsr də ora dan in di İran ad lan dır-
dı ğı mız Per si ya döv lə ti nin əra zi si-
nə köç et mə yə baş la yıb lar.

XIV əsr də qa ra çı lar Bal kan la ra 
və Yu na nıs tan sər həd lə ri nə dək 
gə lib çı xıb, son ra Qər bə doğ ru 
köç lə ri ni da vam et di rib lər. Mə sə-
lən, İn gil tə rə də on lar XVI əsr də 
pey da olub lar.

İnk lər kim dir?
Ko lum bun Ame ri ka nı kəşf et-

mə sin dən hə lə azı 400 il qa baq o 
tor paq lar da ink lə rin si vi li za si ya-
sı möv cud olub. İnk lə rin ya şa dı ğı 
əra zi müasir Bo li vi ya, Pe ru, Ek-
va dor və qis mən Ar gen ti na nın, 
Çi li ki mi döv lət lə rin bir his sə si ni 
əha tə edir di. İnk im pe ri ya sı nın 
pay tax tı mü qəd dəs Gü nəş şə hə ri 
Kus ko idi. Baş qa öl kə lə rin və qi-
tə lə rin möv cud lu ğun dan xə bə ri 
ol ma yan ink lər üçün Kus ko dün-
ya nın mər kə zi idi və im pe ri ya-
nın hər ye rin dən bu şə hə rə ta xıl, 
qı zıl, gü müş, gö zəl par ça lar, ya-
şıl ko ka yar paq la rı ilə do lu kar-
van lar axıb gə lir di. İnk lə rin sərt, 
la kin əda lət li hökm dar la rı var dı. 
On lar fəth et dik lə ri di yar la rın 
xalq la rı na öz adət-ənə nə lə ri ni 
qo ru yub sax la maq im ka nı ve rir-
di lər.

İnk lə rin cə miy yə ti nin özə yi 
ailə idi. İyir mi ailə dən iba rət hər 
qru pun öz baş çı sı olur du. Hə-
min baş çı ar tıq 50 ailə yə rəh bər-
lik edən baş qa baş çı ya ta be olur-
du və bu sı ra la ma be lə cə, düz 
Ali İn kə - im pe ri ya nın baş çı sı na 
ki mi ge dib çı xır dı. İnk im pe ri-
ya sı nın ic ti mai qu ru lu şu elə idi 
ki, or da ən qo ca və uşaq ink lər-
dən baş qa ha mı iş lə mə yə məc bur 
idi. Hər ailə nin tor pa ğı var dı və 
on lar bu tor paq da əkib-be cər-
mə liy di lər. İn san lar öz lə ri par ça 
to xu yub ge yim, çək mə ti kir, qab-
qa caq, bə zək əş ya la rı dü zəl dir-
di lər. İm pe ri ya nın əha li si şəx si 
azad lıq lar dan məh rum idi lər: ge-
yə cək lə ri pal tar la ra, ye yə cək lə ri 
ye mək lə rə, har da, ne cə iş lə yə cək-
lə ri nə hökm dar lar qə rar ve rir di.

Qnom lar 

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

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

İl qar ƏLFİ
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Ad mi ral kəşf et di yi ada ya Pas xa 
adı ve rir və tez lik lə ora da çox qə-
ri bə bir yer ta pır. Ada ya ən ya xın 
olan tor paq la on la rın ara sı 1500 
də niz mi li təş kil edir di. Ada nın 
əha li si təx mi nən min nə fər qa ra-
də ri li po li ne zi ya lı lar dan iba rət 
olar dı. Təd qi qat çı nın bu ada da 
gör dü yü ən ma raq lı şey sa hil bo yu 
uca lan nə həng in san baş la rı idi. Bu 
kəl lə lə rin ha mı sı sal qa ya lar dan 
yo nul muş du. Na mə lum in san la-
rın bir-bi ri nə bən zə yən uzun si fət-
lə ri, qu laq la rı nın qey ri-adi də rə cə-
də ye kə uc la rı var dı və bu cə hət lər 
daş da tə cəs süm et di ril miş di. Bə zi 
hey kəl lə rin qol la rı, di gər lə ri nin sə 
qır mı zı vul ka nik la va dan dü zəl-
miş, şl ya pa şə kil li pa paq la rı var dı.

kəl lər yal nız sa hil də yox, bü tün 
ada da var. Çox lu ya rım çıq hey-
kəl lər tərk edil miş daş kar xa na-
la rın da aş kar lan dı. Dün ya nın hər 
ye rin də ya şa yan ib ti dai qə bi lə lər 
di ni inanc la rı ilə bağ lı in cə sə nət 
nü mu nə lə ri ya ra t sa lar da, am ma 
bu hey kəl lə rin bən zə ri heç yan-
da aş kar olun ma yıb! Pas xa ada sı-
nın hey kəl lə ri bu gün də alim lər 
üçün bö yük bir sirr ola raq qa lır.

ina nır dı ki, yer üzün də on lar la ya- Bə zi sehr li 
məx luq lar isə həm boy, həm za-

Pli ni nin əsər lə rin dən və 
Yu li Se za rın Qal li ya da mü ha ri bə 

On la rı dü şün dü rən sual lar dan 
bi ri də bu dur ki, bu ib ti dai in san-
lar 50 ton luq hey kəl lə ri daş kar-
xa na la rın dan də niz sa hi li nə ne cə 
gə ti rib lər. Gö rə sən, on lar han sı 
nəq liy yat növ lə rin dən is ti fa də 
edib lər? Bu nu heç kəs bil mir. Mü-
tə xəs sis lər be lə gü man edir ki, bu 
hey kəl lər ada da ya şa yan in san la-

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

oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. 
Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən-
mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, 
hə mi şə ca van ar zu la rın dan-
dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa-
vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü-

Qə dim za man lar da adam lar 
ina nır dı ki, yer üzün də on lar la ya-

tün si vi li za si ya lar ona gö rə 
si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in-
san lar ar tıb, fərq li bir mə-
də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li-
yə can at maq da ha va cib-
dir, çün ki dü nə nə ki mi qar şı-
mız da bir sirr ola raq qa lan çox 
mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə 
ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil-
mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə 
qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə-
ri miz bil di yi miz dən qat-qat çox 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə-
rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də 
rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, 
dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə hə mi-
şə qə liz olan el mi di li uc ba tın dan 
çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, 
“Hər suala bir ca vab” rub ri ka-
mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na-
caq, alim ola caq sı nız. Məq səd 
uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
ge niş lən dir mək, on la rı 
hə mi şə diq qət mər kə-
zin də olan ma raq lı 
həm söh bə tə çe vir-

İl qar ƏLFİ
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Qə dim za man lar da adam lar 
ina nır dı ki, yer üzün də on lar la ya- Bə zi sehr li 

Biz qə-
dim Ro ma ta rix çi si 

Pli ni nin əsər lə rin dən və 

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

oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. 
Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən-
mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, 
hə mi şə ca van ar zu la rın dan-
dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa-
vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü-
tün si vi li za si ya lar ona gö rə 
si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in-
san lar ar tıb, fərq li bir mə-
də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li-
yə can at maq da ha va cib-
dir, çün ki dü nə nə ki mi qar şı-
mız da bir sirr ola raq qa lan çox 
mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə 
ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil-
mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə 
qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə-
ri miz bil di yi miz dən qat-qat çox 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə-
rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də 
rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, 
dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə hə mi-
şə qə liz olan el mi di li uc ba tın dan 
çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, 
“Hər suala bir ca vab” rub ri ka-
mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na-
caq, alim ola caq sı nız. Məq səd 
uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
ge niş lən dir mək, on la rı 
hə mi şə diq qət mər kə-
zin də olan ma raq lı 
həm söh bə tə çe vir-
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üçün bö yük bir sirr ola raq qa lır. pey da olub lar.üçün bö yük bir sirr ola raq qa lır.

Hər suala    bir ca vab
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Qeyd et mək la zım dır ki, ink lər 
gö zəl əkin çi idi lər və xey li qiy-
mət li bit ki lər əkib-be cə rir di lər. 
On lar zə mi lə ri nin su va rıl ma sı 
üçün nə həng ak ve duk lar ti kib 
uzaq dağ çay la rın dan su gə ti rir-
di lər. İnk lə rin in şa et di yi şə hər lə-
rin ək sə riy yə ti bu gü nü mü zə ki mi 
gə lib çı xıb. On lar üzüm tə nək lə-
rin dən və sö yüd bu daq la rın dan 
hö rü lən qa lın kən dir lər dən kör-
pü lər qu rur du lar. Bu in san lar 
həm də ana dan gəl mə to xu cu, du-
lus çu idi lər. On lar pam bıq dan elə 
nə fi s par ça lar to xu yur du lar ki, 
is pan qəsb kar la rı bu par ça la rı tə-
zə-tə zə ipək san mış dı lar. İnk lə rin 
yun dan gö zəl, is ti qış pal tar la rı 
da olur du.

Ço xəsr lik çi çək lən mə dən son-
ra ink lə rin im pe ri ya sı iki his sə yə 
par ça lan dı. On la rı bir-bi ri nə ana-
dan ögey olan və bir-bi riy lə daim 
vu ru şan iki qar daş ida rə edir di. 
Nə ti cə də ink lər ya del li lə rin az-
say lı, la kin əla si lah lan mış is pan 
kon kis ta dor la rı na mü qa vi mət 
gös tə rə bil mə di lər. İnk lə rin ne çə 
yü zil lik im pe ri ya sı be lə cə məhv 
ol du.

As tek lər kim dir?
As tek lər, Ame ri ka nın qə dim 

xalq la rın dan ən in ki şaf et mi şi və 
nü fuz lu su sa yı lır. On lar bir vaxt-
lar hal-ha zır da Mek si ka döv lə-
ti nin pay tax tı Me xi ko şə hə ri nin 
yer ləş di yi yay la da ya şa yıb  lar. 
Av ro pa lı səy yah lar və müs təm-
lə kə çi lər gə lə nə dək bu hin du qə-
bi lə si nin ta ri xi ar tıq əsr lə rin də-
rin li yi nə ge dib çı xır dı. As tek lə rin 
çi çək lən mə döv rün də əha li nin 
hə yat sə viy yə si bir çox Av ro pa 
xalq la rı nın hə yat sə viy yə sin dən 
heç də pis de yil di. 

As tek lər öz ta rix lə ri ni daş üzə-
rin də həkk edə bi lir di lər. On lar 
mə bəd lər, qül lə lər, ev lər ti kir, 
in şaat da sə li qə ilə kə si lib ha mar-
lan mış dağ sü xur la rın dan is ti fa-
də edir di lər. As tek lə rin qa nun-
ve ri ci lik və döv lət ida rə çi li yin də 
də bö yük uğur la rı var dı. On lar 
ast ro no mi ya nın sir lə ri nə yi yə lən-
miş, in cə sə nə ti in ki şaf et dir miş, 
sə nət kar bir xalq ki mi ad çı xar-
mış dı. As tek lə rin özü nə məx sus 
mər hə mə ti, ürək ge niş li yi var dı. 
Tə biəti, xü su si lə də quş la rı, çi çək-
lə ri se vir, mu si qi yə, rəq sə, cür bə-
cür oyun la ra və ədə biy ya ta pə-
rəs tiş edir di lər.

As tek lə rin baş qa qə bi lə lə rə nis-
bə tən üs tün lük əl də et mə si on-
la rın hər bi qə lə bə lə ri nə gö rə idi. 
On lar çox vaxt mü ha ri bə lə ri, düş-
mən lə ri ni əsir gö tü rüb tan rı la rı na 
qur ban ver mək üçün apa rır dı lar. 
Bu ra ilk də fə gə lən av ro pa lı lar 
in san la rın qur ban ve ril mə siy lə 
mü şa yiət olu nan di ni mə ra sim-
lər dən sar sıl mış dı lar, axı on la rın 
ey ni məz mun lu mə ra sim lər ke-
çir di yi dövr lər ar tıq çox dan ge ri-
də qal mış dı.

As tek lə rin di gər adı “mek si-
ko” idi. Mek si ka öl kə si nin adı 
on la rın, ya xud on la rın tan rı la-
rın dan bi ri nin adın dan ya ra nıb. 
1325-ci il də - Ko lum bun hin-
du lar la gö rüş mə sin dən 167 il 
qa baq as tek lər öz döv lət lə ri nin 
pay tax tı Te noç tit lan şə hə ri nin 
in şa sı na baş la mış dı lar. Bu nu 
xal qın öz rə va yət lə ri bi zə çat dı-
rır. Son ra lar hə min şə hər La tın 
Ame ri ka sı nın şi ma lın da kı 
is pan müs təm lə kə lə ri nin 
mər kə zi, da ha son ra lar isə 
Mek si ka Res pub li ka sı nın 
pay tax tı Me xi ko şə hə ri nə 
çev ril di.

As tek lə rin har dan tö rə di yi ni bi lən 
yox dur. Əf sa nə lər və rə va yət lər bu 
xal qın har dan sa şi mal dan gəl di yi nə 
də la lət edir. Ola bi lər ki, as tek lər Me-
xi ko yay la sı na XII, ya xud XIII əsr də 
gə lib çı xıb lar. O za man lar bu xalq 
özü nə te nok ka de yir di. Yay la da ya-
şa yan və in ki şaf et miş Tol tek qə bi lə si 
ya del li lə rə bar bar ki mi ba xır dı. Ona 
gö rə də as tek lə rə ye ni yer də məs-
kun laş maq asan ba şa gəl mə di. Am-
ma za man keç dik cə, on lar qüd rət 
sa hi bi ol du lar və yay la da ya şa yan 
bü tün qə bi lə lə ri öz lə ri nə ta be et di lər.

Qa ya lar da 
yaşayanlar kim dir?
1500 il bun dan əv vəl Şi ma li Ame-

ri ka da ana sa zi hin du la rı nın qə bi lə-
si var idi, on lar sıl dı rım qa ya lar da 
qa zıl mış ma ğa ra lar da ya şa yar dı lar. 
O za man lar bu in san lar in di “Dörd-
künc” ad la nan re gion da məs kun-
laş mış dı. Re gionun bu qə ri bə adı 
onun Yu ta, Ko lo ra do, Ari zo na və 
Nyu-Mek si ko ştat la rı nın müasir 
əra zi lə ri nin qov şa ğın da ol ma sın dan 
əmə lə gə lib. “Ana sa zi” sö zü hin du 
di lin də “qo ca adam lar” de mək dir.

Ana sa zi lər bi zim gün lər də Şi ma li 
Ame ri ka qi tə si nin cə nub-qər bin-
də ya şa yan pueb lo qə bi lə si nin 
əc dad la rı sa yı lır. On lar ov edir, 
əkin-bi çin lə, gi lə mey və top la-
maq la məş ğul olur du lar. Qə bi lə 
bir-bi ri nə qo hum olan 30-60 nə-
fər dən iba rət qrup lar şək lin də, 
xır da kənd lər də ya şa yır dı lar. Da-
ha son ra lar qə bi lə üzv lə ri düz, 
ya qövs va ri xət lə uza nan, çox lu 
otaq lar dan iba rət bö yük ev lər tik-
mə yə baş la dı lar. Be lə kənd lə rin 

adı – “pueb lo” is pan di lin də elə 
kənd de mək dir.

Kənd lə rin ço xu hün dür kan yon-
la rın sıl dı rım di var la rın da kı ma ğa-
ra lar da yer lə şir di. Bu cür ma ğa ra lar 
o yer lər də bol idi. Ana sa zi lər elə qa-
ya la rı se çir di lər ki, ma ğa ra la rın gi ri şi 
cə nu ba bax sın. Ona gö rə də be lə tə-
bii sı ğı na caq la rın içi hətt  a qış da be lə, 
qup qu ru olur du. 1050 – 1500-cü il lər 
ara sın da xır da kənd lər bö yü yə rək, 
bü töv şə hər lə rə çev ril di. Hər be lə 
şə hər nə həng bi na nı xa tır la dır dı. Bə-
zən on lar otaq lar dan iba rət bir ne çə 
yüz sı ra təş kil edir, dörd mər tə bə-
yə dək olur du. Bu mər tə bə lə rin hər 
bi rin də ter ras lar var dı. Otaq la rın 
di var la rı elə ma ğa ra nın di var la rı idi. 
Ta van lar da, kan yo na tə rəf açı lan qa-
pı lar da al çaq olur, möh kəm di rək-
lər üzə rin də qu ru lur du. Hər kənd də 
“ki va” ad la nan bir ne çə ic ti mai bi na 
olur du. Qə bi lə üzv lə ri ora da yı ğın-
caq lar ke çi rir, məx fi  di ni mə ra sim lə-
ri ni ic ra edir di lər. 

Ki va lar ye rin al tın da yer lə şir-
di. Qa ya la rın zir və sin də ana sa-
zi lər öz lə ri nin gö zət çi qül lə lə ri ni 
qu rur du lar, on la rın di var la rın da 
ox at maq üçün dar maz ğal lar ya-
rı lır dı. Bu qül lə lər də qa ro vul çə-
kən gö zət çi lər uca dan çı ğır maq la 
qə bi lə üzv lə ri ni düş mən lə rin ya-
xın laş ma sın dan xə bər dar edir və 
kan yo nun di bin də ki də rə də iş lə-
yən adam lar qa ya la ra dır ma na-
raq, yün gül nər di van la rı nı yı ğış-
dır ma ğa vaxt ta pır dı lar. Be lə uzun 
nər di van lar ol ma dan, düş mən ən 
xır da kən di be lə tu ta bil məz di.

Qar ğı da lı, pax la və bal qa baq dan 
baş qa ana sa zi lər pam bıq da ye tiş di-
rir di lər. Pam bıq dan mil li ge yim lə ri 
olan pan ço, yor ğan və ki sə to xu-
yur du lar. Mə lum dur ki, təx mi nən 
1300-cü il də bu xalq qa ya lar da kı 
ya şa yış məs kən lə ri ni qəfl  ə tən tərk 
edə rək cə nu ba yol la nıb. La kin be lə 
eti bar lı şə hər lə rin tərk olun ma sı na 
sə bəb olan amil hə lə də təd qi qat çı-
lar üçün bir sirr ola raq qa lır.

Hin du lar Ame ri ka ya 
har dan gə lib?

Ame ri ka nın ilk sa kin lə ri ora 
o qə dər qə dim za man lar da gə-
lib ki, on-
la rın ta ri-
xi haq da 
b i l  m ə k 
is tə dik lə ri-
mi zin on-
dan bi ri ni 
hə lə ay-
dın laş dı ra 
bil mə mi şik.

Təd qi qat çı la rın ək sə riy yə ti bu fi -
kir də dir ki, ha di sə lər in di si zə nəql 
edə cə yi miz ki mi cə rə yan edib. 
Təx mi nən 12 000 il qa baq bir qrup 
ov çu, ma ral və sı ğın sü rü lə ri ni tə-
qib edər kən on la ra ta nış ol ma yan 
di yar la ra gə lib çı xıb. Bu tor paq lar 
in di ki Şər qi Si bir əra zi sin də idi. 
Çu kot ka ya gə lib çı xan ov çu lar Asi-
ya nı Şi ma li Ame ri ka dan ayı ran və 
in di rus səy ya hı Be rin qin adı nı da-
şı yan dar bo ğaz dan ke çə bi lir.

Son ra kı mi nil lik lər ər zin də on la-
rın yo lu nu baş qa kö çə ri lər də tək-
rar edir. On lar na mə lum tor paq-
la ra ki çik qrup lar, ailə lər şək lin də 
sə ya hət edir di lər. Ona gö rə də 
bü tün bu in san la rın bir za man lar 
ey ni re gion dan çıx ma sı na, əs lin-
də ey ni xalq ol ma sı na bax ma ya-
raq, ara dan ke çən yü zil lik lər bo yu 
on lar ar tıq bir-bi ri lə  rin dən xey li 
fərq lə nir di. Müx tə lif qrup la rın 
təd ri cən qə bi lə lər də bir lə şən nü-
ma yən də lə ri bir-bi rin dən dil lə ri, 
xa ri ci gör kəm lə ri, adət-ənə nə lə riy-
lə fərq lə nir di. On lar həm də ye ni 
şə rait də ne cə məs kun laş ma la rı, qi-
da nı han sı üsul lar la, har dan al ma-
la rı ba xı mın dan da müx tə lif idi lər.

Am ma on la rın xa ri ci gö rü nüş-
lə rin də, heç şüb hə siz ki, ümu mi 
cə hət lər də var dı: düz qa ra saç lar, 
qa ba rıq al ma cıq sü mük lə ri, qı yıq 
göz lər. Hin du la rın ha mı sı nın də-
ri si qa ra buğ da yı idi, la kin ça lar 
cə hət dən bir-bi rin dən fərq lə nir di. 
Bə zi qə bi lə lə rin nü ma yən də lə ri nin 
də ri si bir az qır mı zı ya ça lır dı de yə, 
av ro pa lı lar on la ra bə zən “qır mı zı-
də ri li” də de yir di. On la rın əmək və 
dö yüş alət lə ri də ey ni idi, la kin on-
la rı ha zır la maq üçün fərq li ma te-
rial lar dan is ti fa də edir di lər. Ma te-
rial se çi mi in ki şa fın sə viy yə sin dən, 
hə yat tər zin dən və yer li şə rait dən 
ası lı idi. Qə bi lə lər ara sın da fərq də 
əsa sən məs kun laş dıq la rı yer lə rin 
fərq li ol ma sın dan ya ra nır dı.

Şi ma li Ame ri ka da qə dim tay-
fa la rın, qə bi lə lə rin məs kun laş dı ğı 
beş mər kəz var dı: şi mal-qərb sa-

hi li, Ka li for ni ya ra yo nu, 
cə nub-qərb, şərq me şə-

lə ri və pre ri ya lar. Bu yer-
lər dən bi rin də məs-

kun la şan qə bi lə lər 
di gər lə rin dən çox 

fərq lə nir di, am ma 
av ro pa lı lar on-
la rın ha mı sı nı 
qır mı zı də ri li lər, 
hin du lar ad lan-

dı rır dı.

Hər suala    bir ca vab
Av ro pa lı səy yah lar və müs təm-
lə kə çi lər gə lə nə dək bu hin du qə-
bi lə si nin ta ri xi ar tıq əsr lə rin də-
rin li yi nə ge dib çı xır dı. As tek lə rin 
çi çək lən mə döv rün də əha li nin 
hə yat sə viy yə si bir çox Av ro pa 
xalq la rı nın hə yat sə viy yə sin dən 
heç də pis de yil di. 

in şa sı na baş la mış dı lar. Bu nu 
xal qın öz rə va yət lə ri bi zə çat dı-
rır. Son ra lar hə min şə hər La tın 
Ame ri ka sı nın şi ma lın da kı 
is pan müs təm lə kə lə ri nin 
mər kə zi, da ha son ra lar isə 
Mek si ka Res pub li ka sı nın 
pay tax tı Me xi ko şə hə ri nə 
çev ril di.

fər dən iba rət qrup lar şək lin də, 
xır da kənd lər də ya şa yır dı lar. Da-
ha son ra lar qə bi lə üzv lə ri düz, 
ya qövs va ri xət lə uza nan, çox lu 
otaq lar dan iba rət bö yük ev lər tik-
mə yə baş la dı lar. Be lə kənd lə rin 

adı – “pueb lo” is pan di lin də elə 
kənd de mək dir.

Ame ri ka nın ilk sa kin lə ri ora 
o qə dər qə dim za man lar da gə-
lib ki, on-
la rın ta ri-
xi haq da 
b i l  m ə k 
is tə dik lə ri-
mi zin on-
dan bi ri ni 
hə lə ay-
dın laş dı ra 
bil mə mi şik.

hi li, Ka li for ni ya ra yo nu, 
cə nub-qərb, şərq me şə-

lə ri və pre ri ya lar. Bu yer-
lər dən bi rin də məs-

kun la şan qə bi lə lər 
di gər lə rin dən çox 

fərq lə nir di, am ma 
av ro pa lı lar on-
la rın ha mı sı nı 
qır mı zı də ri li lər, 
hin du lar ad lan-

dı rır dı.



“Məxfi materiallar”ın baş 
qəhrəmanları haqqında kitab
Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rın da “Məx fi  ma te rial lar” te le se-

rialı nın səs-küy lü prem ye ra sın dan son ra fi lm də baş rol-
la rın ifa çı la rı - Mal der və Skal li nin gənc lik il lə ri haq-
qın da ki tab nəşr edi lə cək. Bu ki tab da müəl lifl  ər on la rın 

ni yə məhz agent pe şə si seç mə lə ri nin sə bə bi ni açıq la ya caq. 
Ki tab iki his sə dən iba rət ola caq: bi rin ci his sə də Fe de ral Təh qi qat lar 

Bü ro su nun xü su si agen ti Foks Mal der dən bəhs edi lə cək. İkin ci his sə isə 
onun gənc lik dos tu, həm ka rı Da na Skal li haq qın da ola caq. Oxu cu lar on-
la rın ni yə məhz təh lü kə li agent pe şə si seç dik lə ri ni an la ya caq. 

Ha di sə lər 1979-cu il dən, Mal de rin hə lə 17 yaş lı gənc oğ lan və Skal li nin 
15 yaş lı qız ol du ğu dövr dən baş la ya raq cə rə yan edə cək.

Əsər ki tab ma ğa za la rı na 
gə lən il çı xa caq. Ki-

ta bın müəl lifl  ə ri 
əmin dir lər ki, 
əsə rin best sel-

ler ol ma şan-
sı çox 
b ö -

y ü k -
dür.

  “Əli və Ni no” fi l mi nin re jis so ru Asif Ka-
pa dianın 2015-ci il də çək di yi ek ran əsə-
ri – “Emi” (“Amy”) “Ən yax şı tam met raj lı 
sə nəd li fi lm” no mi na si ya sın da “Os kar” 
mü ka fa tı alıb. Ka pa dianın fi l min də 2011-ci 
il də və fat edən mü ğən ni Emi Uayn hausun 
hə ya tın dan bəhs edi lir. 

Sə nəd li fi lm də av to bioq ra fi k mətn lər, ailə nin 
şəx si ar xi vin dən olan vi deolar, ya xın adam la-
rın və həm kar la rın mü sa hi bə lə rin dən is ti fa də 
olu na raq, Emi nin ya şa dı ğı dün ya ta ma şa çı la ra 
təq dim olu nur. 

Film də, həm çi nin da ha əv vəl Emi nin heç yer-
də ifa et mə di yi mah nı lar və onun gənc yaş la rın-
da ilk ifa la rı nı əks et di rən gö rün tü lər yer alıb. 

Qeyd edək ki, “BAF TA” mü ka fa tı sa hi bi Asif 
Ka pa dia “Əli və Ni no” fi l mi nin də re jis so ru-
dur.

Ya zı çı Qur ban Səidin best sel le ri olan ey niad lı 
ro ma nı əsa sın da ek ran laş dı rı lan “Əli və Ni no” 
Azər bay ca nın müs tə qil lik uğ run da mü ba ri zə si 
və XX əs rin əv vəl lə rin də Ru si ya nın Azər bay ca-
nı iş ğa lı fo nun da müx tə lif din lə rə eti qad edən 
iki gən cin sev gi sin dən bəhs edir. 

104 də qi qə lik ek ran əsə rin də baş rol lar da 
Adam Bak ri (Əli) və Ma ri ya Val ver de (Ni no) 
çə ki lib. Film də həm çi nin Ha lit Er genç, Men di 
Pe tin kin, Kon ni Nil son, Rik kar do Sa ma ri ko, 
Hu ma yon Er şar di, Fəx rəd din Ma na fov, Əsad 
Bub, Nu man Akar və di gər məş hur akt yor lar 
iş ti rak edir lər.

“Əli və Ni no” fi l mi nin ic ra çı pro dü se ri Hey-
dər Əli yev Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va, pro dü se ri Kris Tik yer, sse na ri müəl li fi  
isə “Aca demy Award” mü ka fa tı laureatı Kris to-
fer Hemp ton dur.

Hazırladı: NARINGÜL
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Lo s - A n  c e  l e s -

də ki “Dol bi” 
teat rın da Ame-
ri ka Ki no Aka-

de mi ya sı nın 88-ci “Os-
kar” mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi baş tu tub.

Ta ma şa çı lar səh nə də 
akt ri sa Vu pi Qold ber qi, 
mü ğən ni lər Far rel Uil-
yam sı, elə cə də Be ni sio 
del To ro nu, Ke vin Har-
tı, Ti na Fe yi, Ra yan 
Qos lin qi, Le di Qa qa nı, 
Sem Smi ti, Şar liz Te ro-
nu və Cey kob Tramb-
le ni iz lə yə bi lib lər. 

2016-cı ilin ən yax şı re jis so ru no mi na si ya sın da “Sağ qal-
mış” fi l mi nin re jis so ru Ale xand ro Qon sa les İn ya ritt  u qa lib 
gə lib. Qeyd edək ki, o, ötən il “Bird man” fi l mi nə gö rə də bu 
mü ka fa ta sa hib ol muş du.

İlin ən yax şı fi l mi no mi na si ya sın da “Diq qət mər kə zin də” 
(“Spot light”) fi l mi qa lib gə lib.

2016-cı il də ən yax şı ki şi ro lu na gö rə Leonar do Di Kap rio, 
ən yax şı qa dın ifa çı sı ki mi isə “Otaq” fi l min də rol alan Bri 
Lar son qa lib gə lib. 

Ən yax şı ikin ci də rə cə li ki şi ro lu na gö rə, “Ca sus kör pü-
sü” fi l min də rol alan Mark Ray lans, ən yax şı ikin ci də rə cə li 
qa dın ro lu na gö rə isə “Da ni mar ka dan olan qız” fi l min də 
rol alan Ali si ya Vi kan der se çi lib.

Ame ri ka lı akt yor Corc 
Ken ne di 91 ya şın da və-
fat edib. Akt yo run ölü-
mü ba rə də mə lu ma tı nə-

və si ve rib. O, ba ba sı nın nə nə si ni 
iti rən dən son ra bir ilə ya xın 

səh hə ti nin pis ol du ğu nu və 
son bir ay da qo ca lar evin-
də qal dı ğı nı bil di rib.

“Ən yax şı ikin ci də rə cə li 
akt yor” ka te qo ri ya sı üz rə 
Os kar və “Qı zıl Qlo bus” 
mü ka fat la rı nın sa hi bi 

olan akt yor ən çox 
“Aero port” (1975) 
və “Zəl zə lə” 
(1974) fi lm lə rin-

də ki rol la rı ilə 
ta nı nıb.

20162016

91 yaşlı aktyor vəfat etdi

Əsər ki tab ma ğa za la rı na 
gə lən il çı xa caq. Ki-

ta bın müəl lifl  ə ri 
əmin dir lər ki, 
əsə rin best sel-

ler ol ma şan-
sı çox 
b ö -

y ü k -
dür.
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o s - A n  c e  l e s -
də ki “Dol bi” 
teat rın da Ame-
ri ka Ki no Aka-

de mi ya sı nın 88-ci “Os-
kar” mü ka fat lan dır ma 

Ta ma şa çı lar səh nə də 
akt ri sa Vu pi Qold ber qi, 
mü ğən ni lər Far rel Uil-
yam sı, elə cə də Be ni sio 
del To ro nu, Ke vin Har-
tı, Ti na Fe yi, Ra yan 
Qos lin qi, Le di Qa qa nı, 

20162016
“Əli və Nino”nun 

rejissoru 
“Oskar” aldı

88-ci “Oskar” 
mükafatı 
sahiblərinə 
təqdim
olundu

Oxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nə

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

Oxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”,

“Cand les (101 ver ses)” (şeir antologiyası),
“Çexovdan Markesə qədər”, “Modianonun

seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”)
kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

əldə edə bilərsiniz.  
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