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“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin 

portalıdır!
ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin “Açıq 

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

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

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

İ
or da ni ya nın ge niş oxu  cu 
küt  lə  si  nə ma  lik “Əd-Di -
yar” qə  ze  tin  də V Ba  kı 
Bey  nəl  xalq Hu  ma  ni  tar 

Fo  ru  mu ba  rə  də mə  qa  lə dərc 
olu  nub. Mə  qa  lə  nin müəl  li  fi  
Fo  ru  mun iş  ti  rak  çı  sı, İor  da  ni -
ya  nın ta  nın  mış ya  zı  çı-jur  na -
lis  ti və ta  rix  çi ali  mi Ömər əl-
Ar  mu  ti  dir.

Mə  qa  lə  də Azər  bay  can Pre  zi -
den  ti İl  ham Əli  yev ilə İor  da  ni -
ya Kra  lı II Ab  dul  la ara  sın  da  kı 
şəx  si dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri -
nin, bu mü  na  si  bət  lər zə  mi  nin -
də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lə  rin İor  da  ni  ya-Azər  bay -
can əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da 
mü  hüm ro  lu vur  ğu  la  nır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
və xa  nı  mı Meh  ri  ban Əli  ye  va -
nın V Ba  kı Bey  nəl  xalq Hu  ma -
ni  tar Fo  ru  mu  nun rəs  mi açı  lış 
mə  ra  si  min  də iş  ti  rak et  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dı  ran müəl  lif döv  lə -
ti  mi  zin baş  çı  sı  nın təd  bir  də də -
rin məz  mun  lu nitq söy  lə  di  yi  ni 
bil  di  rir.

Ya  zı  da vur  ğu  la  nır ki, Fo  ru  mun 
bir sı  ra iş  ti  rak  çı  la  rı İor  da  ni  ya və 
Azər  bay  can  da müx  tə  lif din  lə  rin 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin daim sülh 
və meh  ri  ban  lıq şə  raitin  də ya  şa -
ma  sı təc  rü  bə  si  ni nə  zə  rə ala  raq,

İs  lam  da məz  həb  lə  ra  ra  sı ya  xın -
laş  ma  ya nail ol  maq üçün mö -
tə  dil İs  lam mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl -
ma  sı  nı tək  lif edib  lər.

Müəl  lif Fo  ru  mun yük  sək sə -
viy  yə  də təş  ki  li və bey  nəl  xalq 
müs  tə  vi  də əhə  miy  yə  tin  dən, 
se  çil  miş möv  zu  la  rın ak  tual  lı -
ğın  dan, “də  yir  mi ma  sa”lar çər -
çi  və  sin  də apa  rıl  mış mü  za  ki  rə -
lə  rin sə  mə  rə  li  li  yin  dən bəhs edir.

Bil  di  ri  lir ki, bə  şə  riy  yə  ti dü -
şün  dü  rən qlo  bal xa  rak  ter -
li mə  sə  lə  lə  rə dair ge  niş fi   kir 
mü  ba  di  lə  lə  ri və mü  za  ki  rə  lər 
apar  ma  ğa im  kan ya  ra  dan təd -
bir  də ta  nın  mış döv  lət xa  dim -
lə  ri, el  min müx  tə  lif sa  hə  lə  ri 
üz  rə No  bel mü  ka  fa  tı laureat -
la  rı, nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş -
ki  lat  la  rın rəh  bər  lə  ri, o cüm  lə -
dən dün  ya  nın si  ya  si, el  mi və 

mə  də  ni eli  ta  sı  nın gör  kəm  li 
nü  ma  yən  də  lə  ri iş  ti  rak edib  lər.

Mə  qa  lə  də, ha  zır  da Azər  bay -
ca  nın müs  tə  qil  li  yi  nin bər  pa 
edil  mə  si  nin 25 il  li  yi  nin bö  yük 
tən  tə  nə ilə qeyd olun  du  ğu, 
ötən müd  dət  də öl  kə  nin uğur  lu 
in  ki  şaf yo  lu keç  di  yi vur  ğu  la  nır. 
Həm  çi  nin Er  mə  nis  tan  –A  zər -
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na -
qi  şə  si nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can 

əra  zi  si  nin 20 faizi  nin iş  ğal olun -
du  ğu, 1 mil  yon azər  bay  can -
lı  nın isə öz yur  dun  da qaç  qın, 
köç  kün və  ziy  yə  ti  nə düş  dü  yü 
diq  qə  tə çat  dı  rı  lır.

Müəl  lif İor  da  ni  ya və Azər -
bay  can par  la  men  ta  ri  lə  ri  nin 
gö  rü  şü ba  rə  də də söh  bət açır. 
Azər  bay  ca  nın İor  da  ni  ya  da  kı 
sə  fi   ri Sa  bir Ağa  bə  yo  vun da iş -
ti  rak et  di  yi hə  min gö  rüş  də İor -
da  ni  ya  nın Azər  bay  can  la əla -
qə  lə  rə bö  yük önəm ver  di  yi  nin 
vur  ğu  lan  dı  ğı bil  di  ri  lir.

Ya  zı  da Elm və Mə  də  niy  yət 
üz  rə İor  da  ni  ya Cə  miy  yə  ti  nin 
səd  ri, sa  biq da  xi  li iş  lər na  zi -
ri Sa  mir Ha  baş  na  hın V Ba  kı 
Bey  nəl  xalq Hu  ma  ni  tar Fo  ru -
mun  da, ya  zı  çı-jur  na  list, ta  rix -
çi Ömər əl-Ar  mu  ti  nin İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  na Üzv 
Döv  lət  lə  rin Jur  na  list  lə  ri As  so -
siasi  ya  sı  nın niy  yət konf  ran  sın -
da çı  xış  la  rı ba  rə  də də mə  lu  mat 
ve  ri  lir.

Gün də lik “Viet-
nam+” qə ze ti nin 
Azər bay ca na həsr 
olu nan xü su si bu-

ra xı lı şı dərc edi lib.
“Od lar yur du - Azər bay can” 

ad lı xü su si bu ra xı lış da öl kə-
mi zin ta ri xi, coğ ra fi  möv qe yi, 
mə də niy yə ti, mul ti kul tu ra lizm 
də yər lə ri, müasir in ki şa fı, tu-
rizm po ten sialı, mət bə xi, ha be lə 
Azər bay can-Vyet nam əla qə lə ri, 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin və 
Vyet nam xal qı nın bö yük oğ lu 
Xo Şi Mi nin bu mü na si bət lə rin 
ya ran ma sın da kı ro lu, Azər bay-
can və Vyet nam pre zi dent lə-
ri nin qar şı lıq lı sə fər lə ri ba rə də 
ət rafl  ı mə lu mat lar ək si ni ta pıb.

Qeyd olu nur ki, Cə nu bi 
Qaf qaz da, Av ro pa və Asi ya-
nı bir ləş di rən ta ri xi nəq liy yat 
yol la rı nın üzə rin də, qə dim si-
vi li za si ya lar və mə də niy yət-
lə rin qo vu şa ğın da yer lə şən 
Azər bay can əl ve riş li coğ ra fi  
möv qe yi ilə re gional iq ti sa di 
əmək daş lıq və dün ya mə də niy-
yə ti üçün xü su si önəm da şı yır. 
Çox mil lət li və çox kon fes si ya lı 
di yar ola raq ta ri xən to le rant və 
mul ti kul tu ral də yər lə ri ilə se-
çi lən Azər bay can da 98 il əv vəl 
Şər qin ilk dün yə vi, de mok ra tik 
döv lə ti qu ru lub.

Müs tə qil li yin bər pa sın dan 
ötən 25 il ər zin də si ya si, hü-
qu qi, iq ti sa di və di gər is ti qa-
mət lər üz rə hə ya ta ke çi ri lən 
is la hat lar nə ti cə sin də Azər-
bay can da möh kəm əsas lı döv-

lət qu rul du ğu, iq ti sa di, so sial 
sa hə də bö yük in ki şa fın tə min 
olun du ğu, əha li nin ri fah ha lı-
nın yük səl di yi qeyd edi lir. Bil-
di ri lir ki, Azər bay can da bö yük 
ener ji, nəq liy yat və inf rast ruk-
tur la yi hə lə ri ic ra edi lib, ye ni 
də niz və ha va li man la rı ti ki lib, 
av to mo bil yol la rı çə ki lib.

Öl kə mi zin coğ ra fi  şə raiti 
haq qın da mə lu mat ve rən qə-
zet ya zır ki, Azər bay ca na sə fər 
edən tu rist lər bu ra da tə biətin 
hər cür gö zəl li yi ilə rast la şa 
bi lər lər. Bu, heç də təəc cüb lü 
de yil, çün ki Azər bay can da 11 
iq lim qur şa ğın dan 9-na rast 
gəl mək müm kün dür.

Azər bay ca na aid fo to şə kil-
lər lə zən gin olan xü su si bu-
ra xı lış da bil di ri lir ki, öl kə miz 
fərq li tə biəti, zən gin mə də niy-

yə ti, me mar lıq abi də lə ri, gör-
mə li yer lə ri, dad lı mət bə xi ilə 
dün ya tu rizm xə ri tə sin də la-
yiq li möv qe tu tur.

Ba kı nı Qaf qa zın iq ti sa di və 
mə də ni mər kə zi ki mi sə ciy yə-
lən di rən “Viet nam+” ya zır ki, 
Azər bay can pay tax tı na gə lən-
lər İçə ri şə hər, Qo bus tan, Atəş-
gah ki mi ta ri xi yer lə rə, ha be lə 
Ya nar da ğa, pal çıq vul kan la rı na 
baş çək mək im ka nı qa za nır lar.

İki öl kə ara sın da dost luq mü-
na si bət lə ri nin ta ri xin dən söz 
açı lan nəşr də Vyet nam xal qı nın 
bö yük oğ lu Xo Şi Mi nin və ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin bu əla-
qə lə rin ya ran ma sın da kı müs-
təs na xid mət lə ri ba rə də mə lu-
mat ve ri lir. Bil di ri lir ki, Xo Şi 
Min 1959-cu il də Ba kı ya sə fər 
edə rək Azər bay ca nı Vyet na-
mın neft sə na ye si nin in ki şa fı-
na kö mək et mə yə ça ğı rıb. Ötən 
müd dət də yüz lər lə azər bay-
can lı mü tə xəs sis Vyet nam da 
neft sə na ye si nin dir çəl dil mə si-
nə bö yük töh fə lər ve rib. Bun-
dan baş qa, bir çox vyet nam lı 
gənc Azər bay can da ali təh sil 
al maq im ka nı qa za nıb. Xü su si 
bu ra xı lış da ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin keç miş SS Rİ Na zir lər 
So ve ti səd ri nin bi rin ci müavi ni 
ki mi Vyet na ma sə fə ri nin, ha-
be lə müs tə qil lik il lə rin də Vyet-
nam və Azər bay can pre zi dent-
lə ri nin qar şı lıq lı sə fər lə ri nin, 
iki tə rəfl  i əla qə lə rin in ki şa fın da-
kı ro lun dan bəhs edi lir.

Şahin CƏFƏROV

Gün də lik “Viet- yə ti, me mar lıq abi də lə ri, gör-

“Şərq və Qərbin mədəniyyətlər dialoqu 
üçün ən yaxşı məkan Azərbaycandır”

əra  zi  si  nin 20 faizi  nin iş  ğal olun -

İordaniyanın tanınmış yazıçısı Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumunun əhəmiyyətindən yazır
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Hey dər Əli yev Mər kə zi və “Re gional İn ki şaf” İc ti mai 
Bir li yi nin (RİİB) təş ki lat çı lı ğı ilə Ma sal lı ra yo nu 
“ASAN hə yat” komp lek sin də ki Hey dər Əli yev İn cə-
sə nət Mək tə bin də “Müasir fo toq ra fi  ya nın əsas la rı” 

möv zu sun da tre ninq ke çi ri lib. Azər TAc xə bər ve rir ki, re gion 
gənc lə ri və ali mək təb tə lə bə lə ri üçün təş kil olu nan tre ninq də 
ta nın mış re jis sor-ope ra tor, sse na rist, pro dü ser İs ra fi l Ağa za də 
fo to çə ki li şin sir lə ri ba rə də da nı şıb.

Tre nin qin əsas məq sə di 
gənc lə ri fo toq ra fi  ya sə nə ti-
nin əsas la rı ilə ya xın dan ta-
nış et mək, on la rın gə lə cək də 
pe şə kar fo toq raf ol maq ar zu-
la rı nın real laş ma sı na dəs tək 
gös tər mək dir.

Tə lim za ma nı fo toq ra fi  ya 
sə nə ti nin əsa sı nı təş kil edən 
amil lər - fo to kom po zi si ya, 
işıq lan dır ma, ra kurs, eks po zi-
si ya və di gər mə qam lar, elə cə 
də ye ni rə qəm sal tex no lo gi ya-
la rın im kan la rı ba rə də ət rafl  ı 
mə lu mat ve ri lib.

Bil di ri lib ki, bu gün müasir 
fo toq ra fi  ya həm də ge niş dün-
ya gö rü şü tə ləb edir. Bu nun 
üçün fo toq raf müx tə lif elm lər-
dən, cə miy yət də baş ve rən ha-
di sə lər dən xə bər dar, cə sa rət li, 
və tən pər vər ol ma lı, müasir 
tex no lo gi ya lar dan mə lu mat lı, 
yük sək zövq lü ol ma lı dır.

Mü ha zi rə dən son ra gənc-
lə ri ma raq lan dı ran sual lar 

ət ra fın da dis kus si ya olub.
Qeyd edək ki, İs ra fi l Ağa-

za də Mosk va da Ümu mitt  i-
faq Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tun da A.V.Qal pe ri nin 
ema lat xa na sın da təh sil alıb. 
Ha zır da Azər bay can Döv-
lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin müəl li mi dir. 
İs ra fi l Ağa za də müx tə lif janr-
lar da, xü su sən də port ret, şə-
hər hə ya tı, id man janr la rın da 
fo to la rın müəl li fi  dir.

Mə lu mat üçün bil di rək ki, 
Ma sal lı da açı lan “ASAN hə-
yat” komp lek sin də ki Hey dər 
Əli yev İn cə sə nət Mək tə bi re-
gion lar da is te dad lı, xü su si 
qa bi liy yət li gənc lə rin aş ka ra 
çı xa rıl ma sı, on la rın mil li-mə-
nə vi də yər lə rə, ta ri xə bağ lı 
ruh da bö yü mə si is ti qa mə-
tin də fəaliy yət gös tə rir. İn-
cə sə nət Mək tə bin də ey ni za-
man da müx tə lif sər gi, təd bir, 
təq di mat və tə lim lər ke çi ri lir.

Tərcümə Mərkəzinin 
yeni nəşri

Uilyam Somerset Moemin 
“Teatr (Seçilmiş əsərləri)” 
kitabı işıq üzü gördü

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 nəş ri – dün ya 

şöh rət li in gi lis ya zı çı sı Uil yam So-
mer set Moemin Azər bay can di li nə 
tər cü mə edil miş “Teatr (Se çil miş 
əsər lə ri)” ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Ki ta ba ya zı çı nın məş hur “Teatr” ro-
ma nı, pyes və no vel la la rı da xil edi lib.

Əsər lə ri Azər bay can di li nə ya zı çı-
tər cü mə çi Ya şar çe vi rib. Nəş rin re-
dak to ru Gül dəs tə Nə sib dir.

Əsə rin elekt ron ver si ya sı ya xın gün-
lər də Mər kə zin “Açıq ki tab” elekt ron 
ki tab xa na sı nın oxu cu la rı na təq dim 
olu na caq.

Özbəkistan 
kitabxanalarına 
Azərbaycan 
haqqında kitablar 
hədiyyə edilib

Azər bay ca nın Öz bə kis tan-
da kı sə fi r li yi nin nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay can 

Mə də niy yət Mər kə zi nin (AMM) la-
yi hə si ilə Əli şir Nə vai adı na Öz bə-
kis tan Mil li Ki tab xa na sı na və Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın Mər kə zi 
El mi Ki tab xa na sı na Azər bay can ilə 
bağ lı zən gin ki tab kol lek si ya sı hə-
diy yə edi lib.

Təq dim olu nan nəşr lər ara sın da 
dün ya şöh rət li si ya sət çi Hey dər Əli-
ye vin hə yat və fəaliy yə ti, Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə öl kə miz də hə ya ta ke çi ri lən iq ti sa di 
in ki şafl  a bağ lı ki tab lar var.

Ki tab xa na la ra Mə də niy yət Mər-
kə zi nin tə şəb bü sü ilə bö yük Azər-
bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin bu 
ya xın lar da Daş kənd də öz bək di lin-
də çap edi lən “Xəm sə”si, (Olim con 
Bu ri ye vin tər cü mə si), bö yük şairin 
öz bək di lin də bu gün lər də dərc olu-
nan “Sir lər xə zi nə si” poema sı (Xalq 
şairi Ca mal Ka ma lın tər cü mə si), öz-
bək ta rix çi si Şux rat Sa la mo vun rus 
di lin də “Tür küs tan və Cə nu bi Qaf-
qaz XIX-XX əsr lər. Daş nak lar Qa ra-
bağ dan Fər qa nə yə qə dər”, “Qa ra bağ: 
İde ya lar mü ha ri bə si” ki tab la rı, bö yük 
Azər bay can şairi Mə həm məd Fü zu li-
nin, Bəx ti yar Va hab za də nin və Ana-
rın əsər lə ri də hə diy yə olu nub.

Onu da de yək ki, AMM hər il 
“Azər bay ca nı ta nı yaq”, “Azər bay can 
ta ri xi hər bir öl kə də” la yi hə lə ri çər çi-
və sin də Öz bə kis tan ki tab xa na la rı na 
Azər bay ca na dair yüz lər lə ki tab hə-
diy yə edir.

Qulu KƏNGƏRLİ

Tre nin qin əsas məq sə di ət ra fın da dis kus si ya olub.

Heydər Əliyev İncəsənət Məktəbində “Müasir 
fotoqrafiyanın əsasları” mövzusunda treninq

Bakıda VII Avropa Film 
Festivalına start verilib
No yab rın 3-də Ba-

kı da VII Av ro pa 
Film Fes ti va lı nın 
açı lı şı olub. Azər-

TAc xə bər ve rir ki, açı lı şı 
“Park Bul var”da baş tu tan 
fi lm fes ti va lı Av ro pa İtt  i fa qı-
nın (Aİ) Azər bay can da kı nü-
ma yən də li yi və üzv öl kə lə rin 
Ba kı da kı sə fi r lik lə ri nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lir.

Açı lış da “Park Ci ne ma” 
ki no teatr lar şə bə kə si nin di-
rek to ru Na miq Qu li yev çı xış 
edə rək de yib ki, fes ti val da 
Av ro pa İtt  i fa qı nın 19 öl kə sin-
də is teh sal olun muş bə dii və 
sə nəd li fi lm lər nü ma yiş olu-
na caq. Fes ti val çər çi və sin də 
ta ma şa çı la ra müx tə lif ka te qo-
ri ya lar da - ko me di ya, dram, 
ro man ti ka, fan tas ti ka, ma cə ra 
janr la rın da bə dii və sə nəd-
li ek ran əsər lə ri təq dim edi-
lə cək. N.Qu li yev fes ti val da 
mak si mum say da iş ti rak çı 
və ta ma şa çı sa yı nı tə min et-
mək üçün Av ro pa İtt  i fa qı nın 
Azər bay can nü ma yən də li yi 
və “Park Ci ne ma” ki no teatr-
lar şə bə kə si nin ge niş miq yas lı 
PR kam pa ni ya sı hə ya ta ke çir-
dik lə ri ni qeyd edib. Vur ğu la-
nıb ki, buil ki fes ti va lı iz lə mək 
üçün 6-7 min in sa nın iş ti ra kı 
nə zər də tu tu lur. Həm çi nin 
qeyd olu nub ki, fes ti val Azər-
bay can və Av ro pa ki no xa dim-
lə ri nin mü ba di lə apar ma la rı 
üçün əl ve riş li plat for ma dır.

Film lər proq ra ma əsa sən “Park 
Ci ne ma” ki no teatr lar şə bə kə-
si nin “Park Bul var”, “Met ro-
park” və “Fla me To wer” ki no-
teatr la rın da nü ma yiş olu na caq.

Av ro pa İtt  i fa qı nın Azər bay-
can da kı nü ma yən də li yi nin 
rəh bə ri Ma le na Mard fes ti va lın 
nü ma yiş olu na caq ek ran əsər-
lə ri va si tə si lə Av ro pa mə də-
niy yə ti nin müx tə lif ra kurs lar-
dan ta ma şa çı la ra çat dı rıl ma sı 
ba xı mın dan əhə miy yət li ol du-
ğu nu de yib. Xa nım dip lo mat 
bil di rib ki, ar tıq yed din ci də fə 
ke çi ri lən fes ti val “Park Ci ne-
ma” ki no teatr lar şə bə kə si ilə 
əmək daş lıq çər çi və sin də təş kil 
olu nur. M.Mard 10 gün da vam 
edə cək fes ti va lın baş tut ma-
sın da gös tə ri lən dəs tə yə gö rə

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nə min nət dar lı ğı nı bil di rib.

İs pa ni ya nın öl kə miz də ki 
mü vəq qə ti iş lər və ki li Xo se 
Luis Die fes ti va lın açı lı şın da 
nü ma yiş olu nan “Bağ lı göz-
lər lə ya şa maq asan dır” ad lı 
is pan fi l mi haq qın da mə lu mat 
ve rib. Bil di ri lib ki, re jis sor 
Da vid Truebe nin ko me di ya-
dram jan rın da ek ran laş dır dı-
ğı fi lm bir sı ra mü ka fat lar, o 
cüm lə dən ən yax şı fi lm no mi-
na si ya sı da da xil ol maq la, al tı 
“Qoy ya” mü ka fa tı qa za nıb. 
Da ha son ra fes ti val İs pa ni ya 
və Yu na nıs tan is teh sa lı olan 
“Bağ lı göz lər lə ya şa maq asan-
dır”, “Ki çik İn gil tə rə” ad lı 
fi lm lə rin nü ma yi şi ilə açıq 
elan olu nub.

“İçəri şəhər” 
filmi Estoniyada 
beynəlxalq film 
festivalına dəvət alıb

  “İçə ri şə hər” bə dii fi l mi 20-
ci Tal lin “Qa ran lıq ge cə lər” 
Bey nəl xalq Film Fes ti va lı-
na də vət alıb. Fes ti val no-
yab rın 11-dən 27-dək Es to-
ni ya nın pay tax tı Tal lin də 
ke çi ri lə cək.

Cə fər Cab bar lı adı na “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya-
sın dan Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, fi l mi miz fes ti va lın “Fo-
rum” proq ra mın da nü ma yiş 
et di ri lə cək.

“İçə ri şə hər” tam met raj lı 
bə dii fi l mi Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi nin si fa ri şi ilə 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di-
ya sın da len tə alı nıb.

Psi xo lo ji dram jan rın da len-
tə alı nan fi l min ide ya müəl li-
fi  Təh mi nə Ra fael la, sse na ri 
müəl lifl  ə ri Təh mi nə Ra fael la 
və İl qar Sa fat, qu ru luş çu re-
jis so ru İl qar Sa fat, qu ru luş-
çu ope ra to ru Lu ka Koas sin, 
qu ru luş çu rəs sa mı Bü tü nay 
Haq ver di yev, ic ra çı pro dü-
se ri Ül vi Qa sı mov, pro dü se ri 
Müş fi q Hə tə mov dur.

Film də baş rol la rı Təh mi-
nə Ra fael la, Fir dov si Ata ki-
şi yev, Meh ri ban Zə ki, Anar 
Xə li lov və El mi ra Şa ba no va 
can lan dı rıb lar.

Qeyd edək ki, fi lm 35-ci Qa-
hi rə və 47-ci Hin dis tan Bey-
nəl xalq Film fes ti val la rı na da 
də vət alıb.



Mənası, yaxud yazılışı 
qüsurlu sözlər

İşlənməyən ərəb, fars və 
digər əcnəbi sözlər Terminlər Qurama sözlər Lüzumsuz sözlər və söz 

hallandırmaları

yarımoyaq
yarımoynaqlı
yarımpapaq
yarımpeşman
yarımpərt
yarımproqram
yarımproletar
yarımradial
yarımrəqs
yarımrəsmi
yarımsəmimi
yarımsərxoş
yarımsəyyar
yarımsintetik
yarımsökülmüş
yarımsulu
yarımşablon
yarımşəff af
yarımşəff afl ıq
yarımşifahi
yarımşikəst
yarımşir
yarımtədbir
yarımtəkan
yarımtəmiz
yarımtip
yarımtuluq
yarımusta
yarımuzanıq
yarımuzanıqlı
yarımünsiyyət
yarımüsul
yarımvəhşi
yarımviskoz
yarımvulkanik
yarımyetişmiş
yarımyuxu
yarımyuxulu
yarımyun
yarımyuvarlaq
yarımzarafat
yarımzərif
yarımzərifyunlu
yarımzirzəmi
yarısəfərnamə
yarıvətərli
yaşmama
yaşmamaq

qəmzəkar
qəribnəvaz
qərin
qərz
qərzən
qəsəmnamə
qəta
qətən
qətlkar
qətrəümid
qəyuranə
qəzavətxana
qəzəbnak
qibləkeş
qibtəkeş
qiymətdar
qüddə 
qüddəli
qüds
qüdsiyyət
qürə
qüyudat
nəqşə
nəməkbəharam
nəməki
nərmadə
nəsb 
nəsx
nəsrani
nəsraniyyət
nəsrən
nəsrin
nəstərən
nəstətliq 
nəsturi
nəş
nəşədar
nəşəpəzir
nəşət
nəşvü-nüma
nəva
nəvvab
nəzafət
nəzəriyyat
nifrətavər
nifrətəngiz
nigah
nigahban

frenoloji
hiperqlikemiya
hiperqlobulinemiya
hipervaksinasiya
hiperventilyasiya
hipervolemik
hipervolemiya
hipobarik
hipobarizm
hipobioz
hipoblast
hipobuliya
hipohidroz
hipokineziya
hipoqlikemik
hipolaktaziya
hipomastiya
hipomenoreya
hipopion
hipoplaziya
hipopoloid
hipoptializm
hiporefl eksiya
hiposulfi t
hipotermal
hipovolemiya
hiromaqnit 
hiroskop
histerezis
histeropeksiya
histeroptoz
histidaza
histidin
histofi ziologiya
histokimya
histon
hodoqraf
homeopolyar
homologiya
homoloji
homomorfi zm
homoplastika
homopolyar
homotipik
homotransplantasiya
homotransplantat
homoziqot
humifi kasiya

fraksiyalandırıcı
fraksiyalayıcı
fraqmentlilik
gecbişmə
gecböyümə
gecböyüyən
geccücərmə 
gecçiçəkləmə 
gecəpapağı
gecərimə
gecqanan
gecqanma
gecqaynama
gecyatan
gecyatma
gecyetişmə
gedəcəkli-gələcəkli
gendöş
gendöşlü
genişalın
genişbaxış
genişkökslü
genkürəkli
genkürəklilik
genlik-darlıq
genlik-sıxlıq
gentəhərlik
gentumanlı
genzolaq
geriqalma
gerisorulan
gerisorulma
geriyəbaxan
geriyəçəkilmə
geriyədönən
geriyədönmə
get-gəldəqalma
get-gələsalan
get-gələsalma
gəbətoxuma
gəbətoxuyan
gəbəuzadan
gəbəuzatma
gələcək-gedəcək
gəlirgətirmə
gəlirvermə
gəlişgəlmə
gəmiidarəetmə

fototəbəqəlik
fototəbəqəsiz
fototəsvirli
fransızlaşdırtma
fransızlaşdırtmaq
fransızpərəst
fransızpərəstlik
frazalararası
frençlik
freskalı
freskasız
freydçilik
frezerləmək
frezerlənmə
frezerlənmək
frezerlənmiş
frezerlətmə
frezerlətmək
frezerli
frezersiz
frontonlu
frontonsuz
furqonçuluq
furniturlu
furnitursuz
futbolçuluq
futerçi
futerləmə
futerləmək
futerlənmə
futerlənmək
futerlənmiş
futerlətmə
futerlətmək
galış (-lar)
gavalımeyvəli (-lər)
gebraist
gebraizm
gecəbörkü
gecələtmə
gecələtmək
geclik
gencə
gendöşlülük
general-qubernatorluq
general-leytenantlıq
general-mayorluq
general-polkovniklik

yazbecərmə
yerliləşdirilmə
yerliləşdirilmək
yerliləşdirmə
yerliləşdirmək
yeyib-vurma
yeyib-vurmaq
yeyilməyədavamlı
yeyilməyədavamlılıq
yeyilməyədözən
yeyilməyədözmə
yeyilməyədözümlü
yeyilməyədözümlülük
yığanma
yığanmaq
yollayışsalan

nigahdar
nigahnamə
nihan
nikbət
niknam
nilufər
nimcan
nimqurşaq
nimruz
nimsərlövhə
nisar
nisbiyyət
nisf
nisvan
nişanbaz
nişibi-fəraz

humifi kator
humin
humofos
humus
xalkantit
xalkopirit
xalkozin
xalsedon
xemilüminessensiya
xemoreseptor 
xemosintez
xemosorbsiya
xemotaksis
xemotronika
xemotropizm
xinon

gəmi-kran
gəmiqaldırma
gənzikdəqalan
gənzikdəqalma
gənziyədüşən
gənziyədüşmə
gərdəkdənçıxarma
gərdəkdənçıxma
gərginlikbölən
gərginlikbölmə
gərginlikölçmə
gəricilik
gətir-apar
gətir-götür
gətirici
gətiricilik

genəldilmək
genişqəlblilik
genişürəklilik
geoballistik
geobarometr
geobotaniki
geofi ziklik
geogigiyena
geokompleks
geokratik
geoloji-genetik
geoloji-geofi ziki
geoloji-geokimyəvi
geoloji-geomorfoloji
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(Davamı gələn sayımızda)

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 
çıxarılan sözlərin təsnifatı

  Or foq ra fi ya lü ğə ti nin tə ri fin də de yi lir: “Or foq ra fi ya lü-
ğə ti - söz lə rin düz gün ya zı lış qay da sı nı bil di rən dil və-
saiti dir”. La kin ha zır da döv riy yə də olan “Azər bay can 
di li nin or foq ra fi ya lü ğə ti” min lər lə ya zı lı şı səhv, qu-
ra ma və ən təəc cüb lü sü, heç bir mən tiqə, ən da zə yə 
sığ ma yan “söz”lər lə do lu dur: FRAN SIZ LAŞ DIRT MA, 
YA RIM RƏQS, GƏ LƏ CƏK-GE DƏ CƏK, YOL LA YIŞ-
SA LAN, FRONTON LU, GET-GƏL DƏ QAL MA, YER-
Lİ LƏŞ Dİ RİL MƏ, GƏ BƏUZA DAN, YE YİB-VUR MAQ, 
GƏ Rİ Cİ LİK, YA RIM ŞİR, GƏ TİR-APAR, YA RIM TƏD-
BİR, GECQANAN, GECQANMA ... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Yo lu mu da bu ra dan ona gö rə sa lı ram 
ki, yad da şı mı tə zə lə yim. Ora nı unut maq, 
uşaq lıq xa ti rə lə ri nin bö yük bir his sə si ni 
sil mək de mək dir. Bu na isə haq qım yox-
dur. Dün ya dan köç müş əziz lə rim mə-
ni ba ğış la maz. Am ma bi lə rək dən bu ra 
gec-gec gə li rəm. Çün ki yad da şı ma həkk 
olun muş səs lə ri ye ni dən eşi dən də, açı ğı, 
pə ri şan olu ram. Bi lir si niz, bu, nə yə bən zə-
yir? San ki ra dionun bü tün dal ğa la rı ey ni 
vaxt da dil lə nir, səs lər bir-bi ri nə qa rı şır...

- Kub ra nə nə, ax şam bi zə gəl, ata mın 
to yu dur!

- Ağəz, Səy ya rə, ba yır ax şam ol du, 
pal tar la rı sər də!

- Pri mus dü zəl di rəm!
- Ta hi rə nin gə li ni idi? Gör dün özü nü 

nə kö kə sa lıb?
- Bir cə o qal mış dı ki, er mə ni As ya 

dol ma bi şir sin, ay-hay...
Bir də tram vay sə si qu la ğım dan get-

mir. 3 qə pik ver, gəz şə hə ri özün çün.
...Bu əh va lat 1967-ci il də olub. On da 

mə nim 9 ya şım var dı. Nə nəm Kub ra 
ar vad onu tram vay da gö rüb. Məs ci də, 
şər bət pay la ma ğa ge dib miş, tram vay-
la qa yı dan da ya nın da əy ləş miş qa dı nı 
dər hal ta nı yıb – “Ögey ana” fi l min də-
ki Di la rə ni! Azər bay ca nın Xalq ar tis ti, 
məş hur akt ri sa Nə ci bə Mə li ko va nı!

Nə nəm lə yol bo yu şi rin-şi rin söh bət lə-
şib lər. On lar ya şıd idi lər. Nə ci bə xa nım 
1921-ci il də Bu zov na da, Kub-
ra ar vad isə on dan bir il 
əv vəl Maş ta ğa da ana-
dan ol muş du. Nə-
nəm qız lar mək-
tə bi ni bi tir miş di, 
gö züaçıq, sa vad lı 
və zə ma nə nin 
iş lə rin dən xə-
bər dar qa dın 
idi. Nə ci bə xa nım 
da xal qın se vim-
li si nə çev ril miş di. 
Teatr səh nə sin də 
unu dul maz ob-
raz lar ya rat mış, 
fi lm lə rə çə kil-
miş di... 

Nə ci bə xa nım, de yə sən, diş hə ki mi-
nə ge dir miş, “So vets ki”də nə nəm lə 
ey ni da ya na caq da enib, ar vad da onu 
evə, bir stə kan ça ya də vət edib. Nə ci bə 
xa nım ye ni ta nı şı nın sö zü nü ye rə sal-
ma yıb. (Axı ne cə ol sa, qon şu kənd lər-
də do ğu lub lar).

...Ev dəy di bir-bi ri nə, bi bi lə rim düş-
dü lər əl-aya ğa, süf rə aç dı lar, or ta lı ğa 
şə kər bu ra, ba dam bu ra, pax la va, qo ğal, 
növ bə növ mü rəb bə lər gəl di. Nov ru za 
az qal mış dı, nə nəm də bay ram tə da rü-
kü nü əv vəl cə dən gör müş dü. 

Nə ci bə Mə li ko va nın otu ru şun dan, 
du ru şun dan da bi li nir di ki, xa nım-xa-
tın qa dın dır, göz lə rin dən nur ya ğır-
dı, cin gil ti li gü lü şü var dı. Ya xın la şıb 
sa lam ver dim. Adı mı so ruş du, təh si-
lim lə ma raq lan dı. Nə nəm dər hal mə-
lu mat ver di ki, Fər had ba la mız əla çı-
dır, bö yü yən də qə zet çi ola caq. Nə ci bə 
xa nım gü lüm sə yib ba şı mı tu mar la dı. 
Kub ra ar va dın se vin ci ye rə-gö yə sığ-
mır dı.

- Kaş bü tün ana lar sə nin ki mi olay dı, 
ay Nə ci bə xa nım! Ögey ba la üçün hər 
ana nın ürə yi yan maz. İn di elə lə ri var 
ki, heç öz doğ ma ba la sı na yi yə lik elə-
mir. Afə rin sən də ki bö yük ürə yə! Ha-

lal ol sun sə nin ki mi qa dı na!
Nə ci bə xa nım dal ğın-
dal ğın dil lən di:

- Haq lı san, Kub ra ba cı. 
Film də ki ha di sə lər vax-
ti lə öz ba şı ma gə lib. 
Yol da şı mın bi-
rin ci ev li lik dən 
oğ lu var dı – 

Fuad. Son ra 
ikin ci öv la dı-

mız dün ya ya 
gəl di. Adı nı 
Sa qib qoy duq. 

Fuad ilk əv vəl 
fi lm də ki İs ma yıl-
dan da be tər idi, 
ipə-sa pa yat mır-
dı. Çox zülm lər 

çək dim, ge cə lər 
ha mı ya tan dan son-

ra için-için ağ la yır dım.
Kub ra ar vad hə zin 

səs lə dil lən di:
- Bir ana ki mi sə ni yax şı 

an la yı ram. Ana üçün öv la-
dın fər qi yox dur, is tər doğ-

ma, is tər sə də ögey...
- Mən Fuada bü tün ca nı mı, 

ürə yi min sev gi si ni ver dim. Qəl bi-
nə yol lar ax tar dım. Al la hım dan çox 

ra zı yam, axır ki, hör mə ti ni, mə-
həb bə ti ni qa za na bil dim.

...1943-cü il də ins ti-
tu tu bi ti rən dən 

son ra Nə ci bə 
Mə li ko va nı 
Gən cə Dram 

Teat rı na gön də-
rir lər. Gə lə cək hə yat 

yol da şı Nəs rəd din onu 
ta ma şa la rın bi rin də gö rüb vu-

ru lur, hər ta ma şa dan son ra ona çi çək dəs-
tə lə ri gön də rir. Bir müd dət son ra Nə ci bə 
xa nım Nəs rəd din lə ailə qur ma ğa ra zı lıq 
ve rir. Ailə də iki uşaq bö yü yür – ögey 
Fuad və doğ ma Sa qib. Nə ci bə xa nım hər 
iki uşa ğa ana qay ğı sıy la ya na şır, on la rı 
bir-bi rin dən ayır ma ma ğa ça lı şır. An caq 
qa yı na na sı hə mi şə elə zənn edir ki, gə li-
ni Fuada ögey mü na si bət bəs lə yir. Di gər 
tə rəf dən də çox sev di yi hə yat yol da şı de-
yir ki, səh nə dən ay rıl ma lı san! Nə ci bə isə 
bu tə ləb lə ra zı la şa bil mir. Nə ha yət, 5 il lik 
ailə hə ya tı na son qo yu lur. Nə ci bə xa nım 
ikin ci də fə ərə get mir, öm rü nün so nu na 
qə dər ilk və son mə həb bə ti nə sa diq qa-
lır. Am ma Nəs rəd din ye ni dən ev lə nir və 
öv lad la rı dün ya ya gə lir. Be lə cə, Nə ci bə 
Mə li ko va öz hə ya tı nı ha mı dan çox sev di-
yi ye ga nə oğ lu na və sə nə tə həsr edir. An-
caq oğ lu nun qar daş- ba cı la rı ilə də əla qə-
ni kəs mir. On lar la is ti mü na si bət sax la yır, 
əlin dən gə lən kö mə yi əsir gə mir.

...Kub ra ar vad la Nə ci bə xa nı mın çay 
dəst ga hı xey li çək di. Qa dın la ra nə var 
ki? Ma cal ta pıb hər şey dən – ta nış-bi-
liş dən, öv lad lar dan, pal tar dan, xö rək 
bi şir mək dən, da ha nə bi lim nə lər dən o 
ki var da nı şa caq lar. Əla çı mək təb li isə 
gə rək bö yük lə rin söh bə ti nə qu laq as ma-
sın! (Ana mın və nə nə min qoy du ğu qay-
da be lə idi.) Odur ki, mən qon şu otaq da 
dərs lə ri mi ha zır la yır dım. Nə ci bə xa nım 
ge dən də mə ni də ça ğır dı lar. Ha mı ilə 
öpü şüb sa ğol laş dı, dil-ağız elə di:

- Bu evə xoş bəxt lik, xe yir-bə rə-
kət ar zu la yı ram, ay Kub-

ra ba cı. Qız la ra da 
(bi bi lə ri mə) ar zum 

bu dur ki, fə da-
kar ana ol sun lar, 
həm sev sin lər, 
həm də se vil sin-
lər. Əsl xoş bəxt-

lik bu dur!
Fər had

SA Bİ ROĞ LU
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Yo lu mu da bu ra dan ona gö rə sa lı ram 

  ...Hə, “Hü seyn ba la açıq lı ğı” de yə sən, bu ra da 
idi. Tax ta çö pü nün ucun da kı ba la ca “şü şə xo-
ruz”u al maq üçün hər gün bu ra cu mar dıq...
Ba ba ye vin su dü ka nı da açıq lı ğın ya nın da. 
Da ya nıb sə bir siz lik lə göz lə yər dik ki, Ba ba yev 
iri buz par ça la rı nı nə vaxt doğ ra yıb qur ta ra-
caq, son ra on la rı iri tax ta çəl lə yə dol du ra caq, 
biz də so yuq “Bu ra ti no” li mo na dın dan alıb 
ləz zət lə içə cə yik... Bəs diş hə ki mi Ta ğı za də nin 
ka bi ne ti ha ra da idi? Hə, yo lun kə na rın da...Bu 
da “Hə mi şə ri pa la nı”... Nə nəm Kub ra ar vad 
20 qə pik ve rib tap şı rır dı ki, qa ra çö rək alım. 
Ar va dın şə kə ri var dı, de yir di ki, ora da sa tı lan 
çö rə yin da dı əla dır... Bu dur, bir ad dım lıq da da 
nə nəm gi lin da la nı... Akt yor la rın, şair və ya zı çı la-
rın ya şa dı ğı o məş hur da lan! İn di heç bi ri yox-
dur - nə ev lər, nə adam lar. Haqq dün ya sı na 
qo vu şub lar. Elə “So vets ki” de yi lən ye ri də 
sö küb lər, bir-bi ri nə sı ğın mış o bir mər-
tə bə li ti ki li lər dən əsər-əla mət qal-
ma yıb. Ye rin də park lar, xi ya ban lar 
sa lı na caq.  Can dan ar tıq sev di-
yim Ba kı da ha da gö zəl lə şə cək. 
Am ma mən, Al la ha çox şü kür, 
heç nə yi unut ma mı şam...

Mət buatın ver di yi mə lu ma ta gö rə, Azər-
bay can da qa dın la ra qar şı ci na yət lə rin 
sa yı ar tıb. Sta tis tik gös tə ri ci lər də hə yə-
can tə bi li çal ma ğa əsas ve rir.

Ötən həf tə Qə bə lə ra yo nu nun Kürd kən din də 1991-
ci il tə vəl lüd lü 3 uşaq ana sı Ver di ye va Sə bi nə Mə za hir 
qı zı aman sız lıq la qət lə ye ti ri lib. Dəh şət li si bu dur ki, 
qa dı nı əri öl dü rüb və bu iş də ona öz va li deyn lə ri kö-
mək edib lər. Sən de mə, Sə bi nə əv vəl lər də hə yat yol da-
şı, qa yı na na sı və qa yı na ta sı tə rə fi n dən 5 də fə dö yü lüb, 
xü su si iş gən cə lə rə mə ruz qa lıb. 

Bu ilin son doq quz ayın da qa dın la ra qar şı 4552, o 
cüm lə dən zo ra kı lıq la bağ lı 1747 ci na yət işi qey də alı-
nıb. Hü qu qa zidd əməl lə rə gö rə 2104 nə fər mə su liy yə tə 
cəlb olu nub. Ci na yət lə rin 13 faizi (4552-dən 591-i) ailə-
məişət mü na qi şə si zə mi nin də baş ve rib.

Qon şu Tür ki yə də qa dı na qar şı zo ra kı lıq baş ve rən də 
bü tün cə miy yət, te le vi zi ya lar aya ğa qal xır və bu ha di-
sə ni ic ti mai qı naq ob yek ti nə çe vi rir lər. Am ma Azər-
bay can da və ziy yət bir qə dər fərq li dir. Nə dən sə, QHT-
lər də bu mə sə lə də fəal de yil lər. Bu cür fa ciələ rə adi, 
sı ra dan bir ha di sə ki mi ba xır lar. 

Mə sə lə bu ra sın da dır ki, ic ti mai qu rum lar bi ga nə qal-
dıq ca, qa dı na qar şı şid dət da ha da güc lə nə bi lər. Ona 
gö rə də bu mə sə lə yə vax tın da mü na si bət bil dir mək və 
diq qə ti prob lem lə rin həl li nə yö nəlt mək va cib dir. Bu ki-
mi ha di sə lə rin qar şı sı nı al maq üçün so sial şə bə kə lər də 
ge niş ak si ya lar təş kil olun ma lı dır. 

…K ri mi nal xə bər lər də gös tə ri lən bir sü je tə ürəkağ-
rı sı ilə bax dım. İn di müs tən ti qin qar şı sın da yu ma ğa 
dön müş bu ki şi (əgər ona ki şi de mək müm kün dür sə!) 
ge cə tö rət di yi ci na yə ti gu ya xə cə lət çə kə-çə kə da nı şır-
dı. Klas sik sse na ri: ca van adam kənd də həm tay la rı ilə 
xey li miq dar da spirt li iç ki qə bul et dik dən son ra da sən-
də lə yə-sən də lə yə evə qa yı da raq…

- Hə yat yol da şı nız sər xoş ol du ğu nu za gö rə si zi tən-
beh və ya təh qir et di mi?

- Yox…  Bil mi rəm…  Sər xoş idim…  De yə sən, uşa ğı 
ya tız dı rır dı. De dim, çay gə tir, çox gec gə tir di, mən də 
döz mə dim, əv vəl döy düm, son ra da…

- Bir stə kan ça ya gö rə uşaq la rı nı zın ana sı nı qət lə ye-
tir mi si niz, peş man çı lıq his si ke çi rir si niz mi?

- Ol du da! Öl dür mək is tə mir dim… sər xoş idim…
Heç şüb hə siz, bu ada mı mü ha ki mə edib uzun müd-

də tə həbs xa na ya gön də rə cək lər və bəl kə də, ora da ağ-
lı ba şı na gəl di. Am ma bəs ailə, uşaq lar? Bun dan son ra 
ana sız bö yü yə cək kör pə lə rin ta le yi ne cə ola caq? Əziz-
lə ri nə qar şı be lə aman sız lıq gös tə rən ci na yət kar la rın 
qar şı sı na kim sədd çə kə cək?

Am ma yax şı son luq la bi tən əh va lat lar da var. Ya sa ma-
lın “Dağ lı mə həl lə si” de yi lən əra zi sin də us ta Ən və ri ha-
mı ta nı yır dı. Ev tə mi ri ilə əla qə dar ona mü ra ciət edən lər 
çox idi. Çün ki əlin dən hər iş gə lir di. Am ma Ən və rin bir 
şa kə ri var dı - tez-yez içir, evə sər xoş gə lib ar va dı nı, qız-
la rı nı dö yür dü. Onu də fə lər lə po lis şö bə si nə apar mış-
dı lar, tən beh edib cə ri mə lə miş di lər, xey ri ol ma mış dı. 
Qo hum-əq rə ba, qon şu lar da tən gə gəl miş di lər. Nə ha-
yət, top la şıb be lə qə ra ra gəl di lər ki, Ən və ri düz gün yo-
la qay tar maq la zım dır. İn di hər ax şam qon şu lar dan bi ri 
on la rın evin də “ke şik” çə kir di, əsa sən də ağ bir çək, yaş lı 
qa dın lar. Evə sər xoş qa yı dan Ən vər bu qa dın la rı gö rüb 
uta nır dı, əl-qol ata bil mir di…  Qon şu luq da ya şa yan qa-
dın lar dan bi ri ona be lə nə si hət ver miş di:

- Ev də iki qı zın bö yü yür, sa bah sə nin qa pı na kim el çi 
dü şə cək? Qa dı na əl qal dı ran ki şi ilə kim qo hum olar? 
Ba la la rı nın gə lə cə yi ni fi  kir ləş mir sən?

Ən vər ar tıq çox dan dır ki, iç ki ni tər gi dib, ötən gün lə-
ri xa tır la yan da xə ca lət çə kir…

Mən cə, in san lar bu bə la ilə bir lik də mü ba ri zə apar-
ma lı dır. “Mə nə nə” de yib qa pı sı nı bağ la yan lar bil mə-
li dir ki, bu ne qa tiv hal lar dan do la yı sı yol la ha mı mız 
əziy yət çə ki rik. 

Te le vi zi ya lar qa dı na qar şı şid də ti qı naq ob yek ti nə 
çe vir mə li dir. Hər bir konk ret hal da fak tı dər hal ic ti-
mailəş dir mək la zım dır. Bu mə sə lə nin həl li yo lun da 
yal nız hü quq-mü ha fi  zə or qan la rı de yil, bə lə diy yə lər, 
ic ra ha ki miy yət lə ri, ümu miy yət lə, bü tün cə miy yət bir-
gə ça lış ma lı dır. 

Fərhad
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Yo lu mu da bu ra dan ona gö rə sa lı ram 
ki, yad da şı mı tə zə lə yim. Ora nı unut maq, 
uşaq lıq xa ti rə lə ri nin bö yük bir his sə si ni 
sil mək de mək dir. Bu na isə haq qım yox- Nə ci bə xa nım, de yə sən, diş hə ki mi-

Fuad ilk əv vəl 
fi lm də ki İs ma yıl-
dan da be tər idi, 
ipə-sa pa yat mır-
dı. Çox zülm lər 

çək dim, ge cə lər 
ha mı ya tan dan son-

ra için-için ağ la yır dım.
Kub ra ar vad hə zin 

səs lə dil lən di:
- Bir ana ki mi sə ni yax şı 

an la yı ram. Ana üçün öv la-
dın fər qi yox dur, is tər doğ-

ma, is tər sə də ögey...
- Mən Fuada bü tün ca nı mı, 

ürə yi min sev gi si ni ver dim. Qəl bi-
nə yol lar ax tar dım. Al la hım dan çox 

ra zı yam, axır ki, hör mə ti ni, mə-
həb bə ti ni qa za na bil dim.

...1943-cü il də ins ti-
tu tu bi ti rən dən 

son ra Nə ci bə 
Mə li ko va nı 
Gən cə Dram 

Teat rı na gön də-
rir lər. Gə lə cək hə yat 

yol da şı Nəs rəd din onu 
ta ma şa la rın bi rin də gö rüb vu-

ru lur, hər ta ma şa dan son ra ona çi çək dəs-

Yo lu mu da bu ra dan ona gö rə sa lı ram 

...Hə, “Hü seyn ba la açıq lı ğı” de yə sən, bu ra da 
idi. Tax ta çö pü nün ucun da kı ba la ca “şü şə xo-
ruz”u al maq üçün hər gün bu ra cu mar dıq...
Ba ba ye vin su dü ka nı da açıq lı ğın ya nın da. 
Da ya nıb sə bir siz lik lə göz lə yər dik ki, Ba ba yev 
iri buz par ça la rı nı nə vaxt doğ ra yıb qur ta ra-
caq, son ra on la rı iri tax ta çəl lə yə dol du ra caq, 
biz də so yuq “Bu ra ti no” li mo na dın dan alıb 
ləz zət lə içə cə yik... Bəs diş hə ki mi Ta ğı za də nin 
ka bi ne ti ha ra da idi? Hə, yo lun kə na rın da...Bu 
da “Hə mi şə ri pa la nı”... Nə nəm Kub ra ar vad 
20 qə pik ve rib tap şı rır dı ki, qa ra çö rək alım. 
Ar va dın şə kə ri var dı, de yir di ki, ora da sa tı lan 
çö rə yin da dı əla dır... Bu dur, bir ad dım lıq da da 
nə nəm gi lin da la nı... Akt yor la rın, şair və ya zı çı la-
rın ya şa dı ğı o məş hur da lan! İn di heç bi ri yox-
dur - nə ev lər, nə adam lar. Haqq dün ya sı na 
qo vu şub lar. Elə “So vets ki” de yi lən ye ri də 
sö küb lər, bir-bi ri nə sı ğın mış o bir mər-
tə bə li ti ki li lər dən əsər-əla mət qal-
ma yıb. Ye rin də park lar, xi ya ban lar 
sa lı na caq.  Can dan ar tıq sev di-
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an la yı ram. Ana üçün öv la-
dın fər qi yox dur, is tər doğ-

ma, is tər sə də ögey...
- Mən Fuada bü tün ca nı mı, 

ürə yi min sev gi si ni ver dim. Qəl bi-
nə yol lar ax tar dım. Al la hım dan çox 

ra zı yam, axır ki, hör mə ti ni, mə-
həb bə ti ni qa za na bil dim.

...1943-cü il də ins ti-
tu tu bi ti rən dən 

son ra Nə ci bə 

Teat rı na gön də-
rir lər. Gə lə cək hə yat 

yol da şı Nəs rəd din onu 
ta ma şa la rın bi rin də gö rüb vu-

Yo lu mu da bu ra dan ona gö rə sa lı ram 

...Hə, “Hü seyn ba la açıq lı ğı” de yə sən, bu ra da 
idi. Tax ta çö pü nün ucun da kı ba la ca “şü şə xo-
ruz”u al maq üçün hər gün bu ra cu mar dıq...
Ba ba ye vin su dü ka nı da açıq lı ğın ya nın da. 
Da ya nıb sə bir siz lik lə göz lə yər dik ki, Ba ba yev 
iri buz par ça la rı nı nə vaxt doğ ra yıb qur ta ra-
caq, son ra on la rı iri tax ta çəl lə yə dol du ra caq, 
biz də so yuq “Bu ra ti no” li mo na dın dan alıb 
ləz zət lə içə cə yik... Bəs diş hə ki mi Ta ğı za də nin 
ka bi ne ti ha ra da idi? Hə, yo lun kə na rın da...Bu 
da “Hə mi şə ri pa la nı”... Nə nəm Kub ra ar vad 
20 qə pik ve rib tap şı rır dı ki, qa ra çö rək alım. 
Ar va dın şə kə ri var dı, de yir di ki, ora da sa tı lan 
çö rə yin da dı əla dır... Bu dur, bir ad dım lıq da da 
nə nəm gi lin da la nı... Akt yor la rın, şair və ya zı çı la-
rın ya şa dı ğı o məş hur da lan! İn di heç bi ri yox-
dur - nə ev lər, nə adam lar. Haqq dün ya sı na 
qo vu şub lar. Elə “So vets ki” de yi lən ye ri də 
sö küb lər, bir-bi ri nə sı ğın mış o bir mər-
tə bə li ti ki li lər dən əsər-əla mət qal-
ma yıb. Ye rin də park lar, xi ya ban lar 
sa lı na caq.  Can dan ar tıq sev di-

1921-ci il də Bu zov na da, Kub-
ra ar vad isə on dan bir il 
əv vəl Maş ta ğa da ana-
dan ol muş du. Nə-
nəm qız lar mək-
tə bi ni bi tir miş di, 
gö züaçıq, sa vad lı 
və zə ma nə nin 
iş lə rin dən xə-
bər dar qa dın 
idi. Nə ci bə xa nım 
da xal qın se vim-
li si nə çev ril miş di. 
Teatr səh nə sin də 
unu dul maz ob-
raz lar ya rat mış, 
fi lm lə rə çə kil-
miş di... 

lal ol sun sə nin ki mi qa dı na!
Nə ci bə xa nım dal ğın-
dal ğın dil lən di:

- Haq lı san, Kub ra ba cı. 
Film də ki ha di sə lər vax-
ti lə öz ba şı ma gə lib. 
Yol da şı mın bi-
rin ci ev li lik dən 
oğ lu var dı – 

Fuad. Son ra 
ikin ci öv la dı-

mız dün ya ya 
gəl di. Adı nı 
Sa qib qoy duq. 

sın! (Ana mın və nə nə min qoy du ğu qay-
da be lə idi.) Odur ki, mən qon şu otaq da 
dərs lə ri mi ha zır la yır dım. Nə ci bə xa nım 
ge dən də mə ni də ça ğır dı lar. Ha mı ilə 
öpü şüb sa ğol laş dı, dil-ağız elə di:

- Bu evə xoş bəxt lik, xe yir-bə rə-
kət ar zu la yı ram, ay Kub-

ra ba cı. Qız la ra da 
(bi bi lə ri mə) ar zum 

bu dur ki, fə da-
kar ana ol sun lar, 
həm sev sin lər, 
həm də se vil sin-
lər. Əsl xoş bəxt-

lik bu dur!
Fər had
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dın lar dan bi ri ona be lə nə si hət ver miş di:

dü şə cək? Qa dı na əl qal dı ran ki şi ilə kim qo hum olar? 
Ba la la rı nın gə lə cə yi ni fi  kir ləş mir sən?

ri xa tır la yan da xə ca lət çə kir…

ma lı dır. “Mə nə nə” de yib qa pı sı nı bağ la yan lar bil mə-
li dir ki, bu ne qa tiv hal lar dan do la yı sı yol la ha mı mız 
əziy yət çə ki rik. 

çe vir mə li dir. Hər bir konk ret hal da fak tı dər hal ic ti-
mailəş dir mək la zım dır. Bu mə sə lə nin həl li yo lun da 
yal nız hü quq-mü ha fi  zə or qan la rı de yil, bə lə diy yə lər, 
ic ra ha ki miy yət lə ri, ümu miy yət lə, bü tün cə miy yət bir-
gə ça lış ma lı dır. 



N 39(98) 05.11.20166
- Sa day müəl lim, ön cə ro ma-
nın tər cü mə ta rix çə sin dən da-
nı şaq. Ne cə ol du ki, Mi xail 
Bul qa ko vun “Mas ter və Mar-
qa ri ta” ro ma nı nı tər cü mə et-
mək qə ra rı na gəl di niz?
- 1980-ci il lə rin axır la rın da 

mər hum tər cü mə çi miz Na tiq 
Sə fə rov la bir gə “Ya zı çı” nəş-
riy ya tın da ça lı şır dım. O, ey ni 
za man da Azər bay can Döv lət 
Ra diosu ilə də əmək daş lıq edir-
di. Bir gün “Mas ter və Mar qa ri-
ta”nın pyes for ma sı na sa lın mış 
va rian tı nı gə tir di ki, onu ra dio 
üçün tər cü mə edim. Özü nün 
vax tı ol ma dı ğı üçün bu işi mə-
nim gör mə yi mi is tə di. Mən də 
bir həf tə müd də ti nə ra diopye-
si tər cü mə et dim. Əsər in di də 
ra dionun “Qı zıl fon du”nda 
qo ru nur. Son ra ya ra dı cı lı ğım-
da bir müd dət fa si lə ya ran dı. 
Söz dən uzaq düş mə mək üçün 
tər cü mə ilə məş ğul ol maq qə ra-
rı na gəl dim. Fi kir ləş dim, elə bir 
əsə ri tər cü mə edim ki, ya şa sın, 
ədə biy ya tı mız da qal sın. Be lə-
cə, “Mas ter və Mar qa ri ta”nın 
tər cü mə si nə baş la dım. Heç bir 
yer dən si fa riş al ma mış dım, sa-
də cə, tə ləs mə dən özüm üçün 
ro ma nı di li mi zə çe vi rir dim. 

Ro man çox mü rək kəb dir, tər-
cü mə pro se sin də xey li çə tin-
lik lər mey da na çı xır dı. Am ma 
mən bil mə di yi mi so ruş maq dan 
uta nan adam de yi ləm. Odur ki, 
bir çə tin lik olan ki mi so ru şur-
dum, öy rə nir dim, də qiq ləş di-
rən dən son ra tər cü mə olu nan 
va rian ta əla və edir dim. 

“Mas ter və Mar qa ri ta”nı tər-
cü mə et di yi mi bi lən lər var idi. 
“Şərq-Qərb” nəş riy ya tı o za man 
la tın əlifb  a sı ilə 50 cild lik dün ya 
ədə biy ya tı nü mu nə lə ri çap edir-
di. İlk də fə on lar dan tək lif gəl di.

- Tər cü mə pro se sin də ro man-
da kı han sı de tal lar si zə da ha 
çox çə tin lik ya rat dı?
- “Mas ter və Mar qa ri ta“ “ro-

man için də ro man” prin si pi ilə 
ya zı lıb, üç ro man dan iba rət di. 
Bi ri, Mas te rin yaz dı ğı Pon ti Pi-
lat döv rü nə aid ro man, ikin ci-
si, Mas ter lə Mar qa ri ta nın sev gi 
ro ma nı, üçün cü sü isə 1930-cu 
il lə rin Mosk va sı haq qın da ro-
man. On la rın da hə rə si özü nə-
məx sus ya naş ma tə ləb edir di. 
İşin bu tə rə fi  çə tin lik ya ra dır dı. 
Əsas mü rək kəb lik bun da idi. 
Hər ro ma nın özü nə məx sus 
üs lu bu tər cü mə çi dən əla və ba-
ca rıq tə ləb edir di. Bəl kə də, bu 
sə bəb dən ro ma nın tər cü mə si 
2-3 il çək di. 

- Bul qa ko vun özü ki mi, şah 
əsə ri nin də fa ciəvi ta le yi 
olub...
- Bul qa kov bu ro ma nı bir 

ne çə də fə ya zıb. Elə olub, yaz-
dıq la rı nı yan dı rıb da. Doq quz 
ilə ya zıl sa da, bu, onun bü tün 
öm rü nün ki ta bı dır. Ro ma nın 
əv vəl cə bir fəs li çap olu nub. 

Bul qa kov da on dan son ra təz-
yiq lə rə mə ruz qa lıb. Ta ma şa la-
rı səh nə dən yı ğış dı rı lıb. “Mas-
ter və Mar qa ri ta”ya gö rə çox 
əziy yət çə kib. Öm rü nün son 
il lə rin də, ümu miy yət lə, yaz-
maq iq ti da rın da ol ma yıb. Özü 
de yib, ar va dı ya zıb. Əsə rə ye-
ni dən ya naş maq, onu re dak tə 
et mək gü cün də ol ma yıb. 

- Məş hur ya zı çı lar dan bi ri 
de yib ki, “Mas ter və Mar qa-
ri ta”ya yal nız ro man de sək, 
onu ki çilt miş ola rıq. O nə dir-
sə, ta mam baş qa dün ya dır. 
Sa day müəl lim, fi k ri niz cə, 
“Mas ter və Mar qa ri ta” ma-
hiy yət eti ba ri lə nə dir: yal nız 
ro man, yox sa fərq li dün ya?
- Öz qu ru lu şu na, ma hiy yə ti-

nə gö rə “Mas ter və Mar qa ri ta” 
nə həng əsər dir. “Fərq li dün-
ya nı” sə nə doğ ma laş dı ran, öz 
ağ rı-acı sı nı sə nə də ya şa dan, 
sə nin ki edən – əsər dir. Hər dən 
ada ma sual lar ve rir lər ki, baş-
qa pla ne tə get sə niz, özü nüz-
lə han sı ki ta bı apa rar dı nız? 
“Mas ter və Mar qa ri ta” məhz 
be lə ki tab lar dan dır.

- Bul qa ko vun fi  zi ki və ru hi ağ-
rı la rı onun ib li sə mü na si bə ti nə 
nə də rə cə də tə sir gös tə rib? On-

da Al la ha eti qad var, am ma 
öm rü nün so nun da ya şa dı ğı 
ağ rı la rın nə ti cə sin də san ki ib-
lis dən im dad di lə yir...
- Bil di yi mə gö rə, Bul qa kov 

ateist olub. Bi lir siz, bu ra da bir 
mə sə lə var. Ni yə Bul qa kov ib lis 
Vo lan dı müs bət qəh rə man ki-
mi təq dim edir? Şərq mə də niy-
yə tin də bu yox dur. Bu, Av ro-
pa mə də niy yə tin dən gə lir: heç 
nə yə bir mə na lı ya naş ma maq, 
hər şe yi yax şı lı ğı, pis li yi ilə bir 
yer də qə bul et mək. Hö te nin 
“Faust”un da da be lə dir. Bu, sa-
də cə, ədə bi ge diş dir. Bul qa kov 
ki mi bir şəx siy yə tin ib lis dən 
im dad di lə mə si ab surd dur.

- Bul qa kov “Mas ter və Mar-
qa ri ta”nı öz ta le yi nin, hə yat 
ağ rı la rı nın əsə ri ki mi us ta lıq-
la qə lə mə alıb. Onun Mosk va-
sı Pon ti Pi lat döv rü nün Ro-
ma sı na nə qə dər ya xın dır? 
- Bul qa kov ro man da Pon ti 

Pi lat döv rü nün Ro ma sı ilə öz 
za ma nı nın Mosk va sı ara sın-
da müəy yən pa ra lel lər apa rır. 
Hər iki dövr də bir-bi ri ilə kə-
si şən de tal lar var. Döv rü nün 
so sial fa ciələ ri ni, Xe yir lə Şə rin 
mü ba ri zə si ni çat dır maq üçün 
bu nu bir va si tə ki mi gö tü rür. 

Son nə ti cə də isə ya şa dı ğı mü-
hi tin ağ rı la rı nı ver mək is tə yir. 
Əs lin də iki fərq li dövr ara sın-
da ma hiy yət də yiş mir. Ge yim-
lər, bi na la rın gör kə mi də yiş sə 
də, in san öz yax şı lı ğı, pis li yi 
ilə ye nə hə min in san dır. Heç 
bir in qi lab onu də yiş dir mə yə 
qa dir de yil.

- Ro man dan son ra “Bul qa-
kov Mosk va sı” an la yı şı ya-
ran dı. Tər cü mə za ma nı zül-
mət için də olan “Bul qa kov 
Mosk va sı”nın tə miz lən mə si-
nə, mə nə vi cə hət dən xi la sı na 
ina nır dı nız?
- Bul qa ko vun Mosk va sı, tə-

bii ki, xi las ola bil məz di. Onun 
be lə bir fi k ri də yox idi. Ək si nə, 
o, heç nə yin də yiş mə di yi ni, in-
sa nın də yi şə bil mə yə cə yi ni gös-
tə rir. Vo lan dın Var ye te teat rın-
da kı ma gi ya sean sı məhz bu na 
xid mət edir. Vo lan dın mis si ya sı 
isə ger çək lik lə ri bü tün çıl paq-
lı ğı ilə gös tə rib, pis lə ri cə za lan-
dır maq, əzab keş lə rə – Mas te rə, 
Mar qa ri ta ya əbə di ra hat lıq bəxş 
et mək olur. Bul qa kov in qi la bı 
cə miy yə tə və in sa nı xoş bəxt li-
yə apar maq ide ya sı na ki na yə ilə 
ya na şır. Elə bu in qi lab lar Ru si-
ya nın özü nü əsr lər lə ge ri at dı... 

- Ro man müəm ma lar la do lu 
ol sa da, ki fa yət qə dər ger çək 
əsər dir. So sial ger çək lik bu-
ra da çıl paq lı ğı ilə əks olu-
nub...

- Öz za ma nın da bu cür 
ger çək li yi mis tik fon da 
yaz maq bö yük us ta lıq tə ləb 

edir di. Bul qa kov bir şəx siy-
yət ki mi də çox mis tik in san, 
bəl kə də, mis tik qüv və lə rin 
Yer üzün də ki nü ma yən də si 
idi. 

- So sial ger çək li yə bu qə dər 
də rin mis tik du man al tın dan 
bax ma ğa, siz cə, nə də rə cə də 
eh ti yac var idi?

- O, hə lə bu cür ya na şa-
ya na şa nə qə dər əziy yət lər 
çək di. Ya zı çı tə xəy yü lü dür, 
Bul qa kov da ger çək li yi bu 
cür ver mək is tə yib. Həm 
də Bul qa ko vun özü mis tik 
şəx siy yət idi. Si zə qə ri bə 

bir şey de yim: onun ya ra dı-
cı lı ğı na mü ra ciət edən də çap 
haq qın da dü şün mə miş dim. 
Sa də cə, özüm üçün tər cü mə 
edir dim. Am ma tər cü mə yə 
baş la yan za man ard-ar da si-

fa riş lər al dım. Ro man bir ne çə 
də fə çap olun du. Bu tər cü mə-
nin mə nə mad di və mə nə vi 
kö mə yi çox ol du. Bul qa ko va 
ya naş ma nın özün də də qə ri bə 
mis ti ka var. 

- Be lə an la dıq ki, bu mis ti-
ka tər cü mə pro se sin də si zin lə 
baş-ba şa olub. Si zi çox hey-
rət lən di rib...
- Hər bir gö zəl əsər in sa nı 

yax şı mə na da hey rət lən di rir. 
Han sı sa bö yük ya zı çı nın əsə ri, 
ya xud öz dos tu nun yaz dıq la-
rı da sə ni hey rət lən di rə bi lər. 
Onu da de yim ki, ro ma na ye-
ni dən qa yıt maq, əl gəz di rib 
şərh lə ri ilə bir yer də çap et-
mək fi k rim var. Hə min şərh-
lər Bul qa ko vun otu zun cu il lər 
Mosk va sı na, xris tian lıq la bağ lı 
mətn lə rə ne cə ya naş dı ğı nı ay-
dın gös tə rir. 

- Sa day müəl lim, son da bir 
suala ca vab al maq is tər dik: 
si zin üçün “Mas ter və Mar-
qa ri ta” ki mi mü rək kəb və 
çox qat lı ro ma nın əsas ma-
hiy yə ti  nə dən iba rət dir?
- İn di mə sə lə dö nən bir ifa-

də var: “Əl yaz ma lar yan mır”. 
Ha mı öz öm rü nü ya şa yır və 
ba car dıq ca onu mə na lı elə-
mə yə ça lı şır. An caq gün lə rin 
bir gü nü ruh dan dü şür, nə-
lər sə ürə yi ni bu lan dı rır və 
ne cə sə, hər şe yə nöq tə qo yur: 
ya in di yə qə dər elə dik lə ri nin 
üs tün dən xətt  çə kir, ya öz hə-
ya tı na son qo yur. An caq sən 
öz hə ya tı nı doğ ru-düz gün 
ya şa ma ğa, onu mə na lı et mə-
yə ça lış mı san sa, sən dən son-
ra heç nə it mir, sən dən son ra 
bu göy qüb bə si al tın da nə sə 
qa lır. Odur ki, ya şa dı ğın öm-
rə gö rə peş man ol maq la zım 
de yil. “Axı əl yaz ma lar yan-
mır”.

Ro man, bax bu ba rə də dir.
Elmin NURİ

- Sa day müəl lim, ön cə ro ma-

  “Ay dın yol” qə ze ti nin “Ən bə yən di yim tər cü məm” ad lı 
rub ri ka sı nın növ bə ti mü sa hi bi ta nın mış tər cü mə çi-ya zar 
Sa day Bu daq lı dır. O, bi zim lə söh bət də, tər cü mə et di yi Mi-
xail Bul qa ko vun “Mas ter və Mar qa ri ta”  ro ma nı haq qın da 
fi kir lə ri ni bö lü şür:

- Ro man müəm ma lar la do lu 
ol sa da, ki fa yət qə dər ger çək 
əsər dir. So sial ger çək lik bu-
ra da çıl paq lı ğı ilə əks olu-
nub...

- Öz za ma nın da bu cür 
ger çək li yi mis tik fon da 
yaz maq bö yük us ta lıq tə ləb 

edir di. Bul qa kov bir şəx siy-
yət ki mi də çox mis tik in san, 
bəl kə də, mis tik qüv və lə rin 
Yer üzün də ki nü ma yən də si 
idi. 

- So sial ger çək li yə bu qə dər 
də rin mis tik du man al tın dan 
bax ma ğa, siz cə, nə də rə cə də 
eh ti yac var idi?

- O, hə lə bu cür ya na şa-
ya na şa nə qə dər əziy yət lər 
çək di. Ya zı çı tə xəy yü lü dür, 
Bul qa kov da ger çək li yi bu 
cür ver mək is tə yib. Həm 
də Bul qa ko vun özü mis tik 
şəx siy yət idi. Si zə qə ri bə 

bir şey de yim: onun ya ra dı-
cı lı ğı na mü ra ciət edən də çap 
haq qın da dü şün mə miş dim. 
Sa də cə, özüm üçün tər cü mə 
edir dim. Am ma tər cü mə yə 

“Ay dın yol” qə ze ti nin “Ən bə yən di yim tər cü məm” ad lı 
rub ri ka sı nın növ bə ti mü sa hi bi ta nın mış tər cü mə çi-ya zar 
Sa day Bu daq lı dır. O, bi zim lə söh bət də, tər cü mə et di yi Mi-
xail Bul qa ko vun “Mas ter və Mar qa ri ta”  ro ma nı haq qın da 

Bul qa kov da on dan son ra təz- da Al la ha eti qad var, am ma Son nə ti cə də isə ya şa dı ğı mü-

“Bulqakov, bəlkə 
də, mistik qüvvələrin 

Yer üzündəki 
nümayəndəsi olub”
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Rəs sa mın çox şa xə li ya ra-
dı cı lıq fəaliy yə ti döv lə ti miz 
tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən-
di ri lib. Be lə ki, rəs sam Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi (1964) və 
Xalq rəs sa mı (1977) fəx ri ad-
la rı na, elə cə də SS Rİ Rəs sam-
lıq Aka de mi ya sı nın dip lo mu 
(1974), Döv lət Mü ka fa tı (1986) 
və müs tə qil lik il lə rin də Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin Sə-
rən ca mı ilə “Şöh rət” or de ni nə 
(1998) la yiq gö rü lüb.

E.Rza qu li ye vin ya rat dı ğı sə-
nət tab lo la rı bir çox mu zey, 
qa le re ya və şəx si kol lek si ya-
lar da sax la nı lır. Onun 1960-cı 
il də “Mek si ka da” ad al tın da 
Ba kı da və Mosk va da, 1965-cı 
il də “Şərq öl kə lə rin də” adın da 
Ba kı da və Mosk va da, 1967-ci 
il də Mosk va da və Kaunas da, 
1989-cu il də Mosk va da, 2006-
cı il də isə Ba kı da fər di sər gi lə ri 
təş kil olu nub. Rəs sam də fə lər-
lə xa ri ci öl kə lər də ya ra dı cı lıq 
eza miy yət lə rin də olub: Mek-
si ka (1959), Ru mı ni ya, İta li ya 
(1960), Hin dis tan, Tai land, Ya-
po ni ya (1962), ABŞ (1963), Tür-
ki yə, Su ri ya, Yə mən, Kü veyt, 
İor da ni ya (1965), Hin dis tan 
(1978), İs veç rə (1980), Ne pal 
(1983), Lük sem burq (1984), Al-
ma ni ya (1995) və s.

İs te dad lı ki no rəs sa mı ki mi 
E.Rza qu li yev bir çox fi lm lə rə 
bə dii qu ru luş ve rib, ob raz la rın 
ge yim es kiz lə ri ni ha zır la yıb. 
Nə qə dər qə ri bə gö rün sə də, 
in di də se və-se və iz lə di yi miz 
bə dii fi lm lə ri seyr edən ta ma-
şa çı, nə dən sə, hə min fi lm lə rin 
da ha gö zəl ba xıl ma sı, fi l min 
sü jet xətt  i nin açıl ma sı na xid-
mət edən mə ka nın se çil mə si 

və ya ha zır lan ma sı, elə cə də 
ob raz la rın fi l min ide ya qa yə si 
ilə səs lə şən ge yim es kiz lə ri və 
s. cə hət dən dol ğun alın ma sın-
da gər gin rəs sam la rın əmə yi nə 
bir o qə dər də qiy mət ver mir. 
Tə bii ki, E.Rza qu li yev ilk ön cə 
ki no rəs sa mı idi və onun əsa-
sən bə dii fi lm lər də ki ya ra dı cı-
lıq uğur la rı və bir çox fi lm lə rə 
ver miş ol du ğu bə dii qu ru luş 
həl li rəs sa mın hər tə rəfl  i el mi-
bə dii ya ra dı cı lıq po ten sialı na 
və güc lü ya ra dı cı lıq dün ya sı na 
ma lik ol ma sın dan irə li gə lir di. 

Rəs sa mın, üzə rin də ça lış dı ğı 
fi lm lər sı ra sın da “Onun bö yük 
ürə yi” (1958), Ögey ana” (1958) 
(Məm məd Hü sey nov la bir gə), 
“Te le fon çu qız” (1962), “Mö cü-
zə lər ada sı” (1963), “Ar şın mal 
alan” (1965), “Uşaq lı ğın son ge-
cə si” (1968), “Se vil” (1970), “Fit-
nə” (1970), “Gün keç di” (1971), 
“Sk rip ka nın sər gü zəş ti” (1972), 
“Söz süz mah nı” (1972), “Də ni-
zə çıx maq qor xu lu dur” (1973), 

“Ba kı da kü lək lər əsir” (1974), 
“Tü tək sə si” (1975), “Ar xa-
dan vu ru lan zər bə” (1977), 
“Vul ka na doğ ru” (1977), 
“Ya rım çıq qal mış mah nı” 
(1979), “Onun bə la lı sev gi-
si” (1980), “Mu si qi müəl-
li mi” (1983) və elə cə də 
baş qa müəl lifl  ər lə müş-
tə rək ça lış dı ğı di gər fi lm-

lə ri qeyd et mək olar. 
E.Rza qu li yev ki no 

rəs sam lı ğı ilə bə ra-
bər, zöv qü mü zü 

ox şa yan çox-
say lı rəng-

kar lıq və 
qra fi ka 
nü  mu-
n ə  l ə -
ri ya-

r a  d ı b . 
Rəs  sa  mın 

ə s ə r  l ə  r i  n i n 
bir ço xu  ideolo-

ji möv zu da ol sa 
da, hə min əsər lər 

tex ni ki iş lə nil mə xü su siy yət-
lə ri və us ta lıq ba xı mın dan bu 
gün də sə nət nü mu nə si ki mi 
qə bul edi lir. Bu nun la bə ra bər, 

E.Rza qu li ye vin Ab şe ro na həsr 
et di yi əsər lə ri də bə dii təh lil və 
sə nət kar lıq nöq te yi nə zə rin-
dən yük sək qiy mə tə la yiq dir. 
Rəs sa mın rəng kar lıq əsər lə ri-
nə mi sal ola raq, “Şir van şah lar 
sa ra yı” (1972), “Ma vi ey van” 
(1974), “Ba kı da qə dim kü çə” 
(1974), “Ab şe ron da” (1974), 
“Ab şe ron da qə dim ha mam” 
(1974), “Ab şe ron” (1975),

“Üze yir Ha cı bəy li nin dün-
ya sı” (1976), “Mir zə Ələk bər 
Sa bir” (1977), “Nov ruz bay ra-
mı” (1987), “Ad sız” (1991) və s. 
qeyd et mək olar.

E.Rza qu li yev İçə ri şə hər-
də dün ya ya göz aç mış, Ab-
şe ron da bö yü yüb, bo ya-ba şa 
çat mış dı. Yad da şı na hop muş 
İçə ri şə hə rin nos tal ji xa ti rə lə-
ri və Ab şe ron tə biəti nin fü-
sun kar mən zə rə lə ri rəs sa mın 
ya ra dı cı lı ğın dan qır mı zı xətt  
ki mi ke çir. Hətt  a rəs sam na tür-
mort la rın da da bu in cə lik lə ri 
xü su si mə həb bət lə tə rən nüm 
edib. Onun ya ra dı cı lı ğın da na-
tür mort jan rı xü su si yer tu tur. 
Bu na mi sal ki mi “Qum lar fo-
nun da ku zə” (1977), “Qır mı zı 
və ağ qı zıl gül lər” (1978), “Ağ 
qı zıl gül lər” (1978), “Qə rən fi l-
lər” (1978), “Bə növ şə lər və qə-
rən fi l lər” (1978), “Şərq na tür-
mor tu” (1983), “Şərq si lah la rı” 
(1985), “Qı zıl gül lər” (1986) və 
baş qa la rı nı gös tər mək olar. 

E.Ra za qu li ye vin əsər lə ri dün-
ya nın  bir çox öl kə lə rin də əsl 
sə nət nü mu nə si ki mi qə bul edi-
lir. Qeyd et di yi miz ki mi o, ya ra-
dı cı lıq eza miy yət lə rin də ol muş 
və sə fər lə ri nin nə ti cə si ola raq 
rəsm lər, es kiz lər, etüd lər lə Və-
tə nə dö nə rək son ra dan təəs sü-
rat la rı nə ti cə sin də ta ma şa çı və 
sə nət se vər lə rin yük sək ma ra ğı-
na sə bəb olan sə nət nü mu nə lə ri 
ya rat mış dır. Rəs sam sə fər et di yi 
öl kə nin mə də niy yə ti ni də rin dən 
mü şa hi də edə rək, hə min öl kə nin 
rəs sam lıq sə nə ti nin ənənə lə ri nə 
uy ğun sə nət in ci lə ri ya rat ma ğa 
ça lış mış dır. Rəs sa mın “Mek si ka 
sil si lə sin dən” (1959-1960) “Mek-
si ka lı qız lar” “Mek si ka lı”, “Mey-
dan da”, “Mek si ka lı lar kil sə 
önün də”, “Mek si ka in san la rı”, 
“Ərəb sil si lə sin dən” (1965-1966) 
– “Məs cid”, “Yə mən li əs gər”, 
“Su ri ya da kənd”, “Ömər məs-
çi di önün də”, “Qır mı zı çal ma lı 
ərəb”, “Ədən də sə hər na ma zı”, 
“Ye ru sə lim də məs çid”, “Hin-
dis tan sil si lə sin dən” (1977-1978) 
– “Hin dis tan me mar lıq abi də-
si”, “Deh li”, “Tac-Ma hal”, “Ya-
po ni ya sil si lə sin dən” (1695)  – 
“Fudz ya ma da ğı”, “Atel ye də”, 
“Çə tir lər. Nik ke də ya ğış” və s. 
rəng kar lıq və qa ra fi  ka əsər lə ri ni 
gös tər mək olar. Sa da la nan əsər-
lə rin hər bi ri yük sək bə dii es te tik 
ma hiy yə ti, tex ni ki iş lə nil mə xü-
su siy yət lə ri və mü kəm məl li yi ilə 
nə zər-diq qə ti cəlb edir. 

Əsəd QU Lİ YEV
sə nət şü nas

Rəs sa mın çox şa xə li ya ra-

Azər bay can rəs sam lıq sə nə ti nin gör-
kəm li nü ma yən də si, pro  fes sional 
ki no rəs sa mı, ya ra dı cı lı ğın da ki no 
rəs sam lı ğı, rəng kar lıq və qra fi ka sa-

hə lə ri nin özəl lik lə ri ni və in cə lik lə ri ni xü su si 
mə ha rət lə bir ləş dir mə yi və ka mil sə nət nü mu-
nə lə ri ya rat ma ğı ba ca ran rəs sam ba rə də söz 
aç maq is tə yi rik. Bu şəxs Azər bay ca nın Xalq 
rəs sa mı El bəy Mir zə Hə sən oğ lu Rza qu li yev dir 
(1926-2007).
El bəy Rza qu li yev 1926-cı il də Ba kı şə hə rin də 
ana dan olub. Ata sı nın sə nət adam la rı ilə ta nış-
lı ğı və mü na si bət lə ri ba la ca El bəy də lap ki çik 
yaş la rın dan bu sa hə yə xü su sı ma raq oya dıb. 
E.Rza qu li yev 1946-cı il də Ə.Əzim za də adı na 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Tex ni ku mu nu 
bi tir dik dən son ra təh si li ni Mosk va Ümu mit-
ti faq Döv lət Ki ne ma toq ra fi ya İns ti tu tun da 
da vam et di rib (1946-1953). Ora da döv rü-
nün ta nın mış rəs sam la rı və pe da qoq la rı 
olan Q.Şe qal, F.Pi me nov, M.Boq da nov və 
A.Dix ti yar dan ki no rəs sam lı ğı sə nə ti nin 
in cə lik lə ri ni öy rə nib. Təh si li ni ba şa vu-
rub Və tə nə dö nən gənc rəs sam 1953-
cü il dən baş la ya raq C.Cab bar lı adı na 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da 
işə baş la yıb. Rəs sam həm çi nin ic-
ti mai sa hə də də ça lı şıb. Be lə ki, 
o, Azər bay can Rəs sam lar İt ti-
fa qı nın İda rə He yə ti nin ka ti bi 
və zi fə si nə se çi lə rək, on il dən 
ar tıq (1977-1987-ci il lər) bu 
və zi fə də ça lı şıb.
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nə lə ri ya rat ma ğı ba ca ran rəs sam ba rə də söz 
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“Ba kı da kü lək lər əsir” (1974), 
“Tü tək sə si” (1975), “Ar xa-
dan vu ru lan zər bə” (1977), 
“Vul ka na doğ ru” (1977), 
“Ya rım çıq qal mış mah nı” 
(1979), “Onun bə la lı sev gi-
si” (1980), “Mu si qi müəl-
li mi” (1983) və elə cə də 
baş qa müəl lifl  ər lə müş-
tə rək ça lış dı ğı di gər fi lm-
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

Y
Ya zı cı lık – mir zə lik, ka tib lik; 

Gü cü gü cü ne San sa ro ğul la rı’ nın 
ya nın da bir ya zı cı lık bu la bil dim. 
Azər bay can di lin də ki ya zı çı lıq – 
türk cə də ya zar lık.

Ya zık – təəs süf, he yif si lən mə; 
Ya zık, bu iş böy le mi ola cak tı?

Ya zın I – (vur ğu ikin ci he ca-
da dır) ədə biy yat, bə dii ədə biy-
yat; Ro man, öy kü, şiir bi rer ya zın 
tür le ri dir. 

Ya zın II – (vur ğu ilk he ca da-
dır) yay da, yay möv sü mün də; 
Ya zın her kes yaz lık la rı na ta şı nır, 
kentt  e kim se kal maz.

Ye dek – eh ti yat; Ye dek su bay – 
eh ti yat da olan za bit. Ye dek par-
ça – eh ti yat his sə. De mir çek me 
ka pı nın ye dek anah ta rı nı ona ar-
ma ğan edip usul ca ce bi ne sok tu.

Ye ğen – 1. qar da şoğ lu, ba cıoğ-
lu, qar daş qı zı, ba cı qı zı; 2. bir də-
və cin si; Ama ye ğe ni nin ona çe-
ken, tek ya nı yok tur.

Ye ğin – 1. şid dət li, güc lü; 2. ça-
lış qan; 3. üs tün, irə li; 4. xe yir xah; 
Ka rın kar deş ten ye ğin dir. Azər-
bay can di lin də ki ye yin – türk cə-
də hız lı, sü rat li.

Yel ko van – 1. də qi qə (sa ni yə) 
əq rə bi (saat da); 2. fl ü ger. Ren gi 
ka rar mış bir saat, ne yel ko va nı 
var ne ak re bi.

Yel len mek – 1. qaz bu rax maq 
(qa lın ba ğır saq da kı qa zı çı xar maq); 
2. yel pik lən mək; İçe ri de ki ko ku yu 
de fet mek için ya pı yor du, zi ra sık 
sık yel le ni yor, ge ği ri yor du.

Yel pik – ast ma tut ma sı, təng-
nə fəs lik, si nə gir xəs tə li yi; Or ha-
nın as tı mı var dı, yel pik onu ba-
ya ğı te dir gin edi yor, ça lış ma sı nı 
en gel li yor du. Azər bay can di lin-
də ki yel pik – türk cə də yel pa ze.

Ye miş – 1. mey və; 2. ən cir;
3. bar, məh sul; Ku ru ye miş – qu-
ru dul muş (qa xac) mey və lər. Ben 
bi raz zey tin, bi raz sa la ta, bi raz pa-
ta tes, bi raz da ye miş le do ya rım.

Yem lik – 1. rüş vət (məc.); 
2. kart oyu nun da hə mi-
şə udu zan, hə rif; 3. 
yem qa bı; Bi le rek ten 
ken di si ni ku mar da 
kan dı rı lıp pa ra sı 
alı nan yem lik ola rak 
tak dim eder di. Kar-
şı lık sız ge çim sağ la-
nan yem lik ler var. Bir 
avuç ar pa faz la atar yem li-
ği ne, bir kam çı ek sik vu rur.

Yen ge – 1. qar daş ar va dı, ya-
xın qo hu mun (da yı, əmi və s. 
ar va dı), dos tun ar va dı; 2. ar vad;
3. yen gə; Ak şam mi sa fi r lik te tüm 
yen ge le rim ko ca la rın dan şi ka yet 
et me sin ler mi? Biz şim di yen ge 
ile bir Kö roğ lu bir Ay vaz.

Yer çe ki mi – Ye rin ca zi bə qüv-
və si; Ey lem siz lik ka nu nu ar tı 
yer çe ki mi ka nu nu, ka zan ma nın 
im ka nı yok.

Yer le şik – məs kun, otu raq; Yer-
le şik ha yat – otu raq hə yat. Türk-
ler Ana do lu’ ya gel me den ön ce de 
muh te lif ül ke ler de yer le şik me de-
ni ye te geç miş ler, bü yük şe hir ler 
kur muş lar dır. On lar yer le şik top-
lum lar, her ke sin ye ri bel li, öy le 
vırt zırt ora dan ora ya ge çi le mez.

Yer yu var la ğı – yer kü rə si; Üs-
tün de ya şa dı ğı mız ve ko ca man 
zan nett  i ği miz yer yu var la ğı Ay-
dan bir avuç içi ka dar gö zü kü yor. 

Ye şil lik – göy-gö yər ti; Ma nav-
dan ta ze ma rul, te re, may da noz, 
ro ka gi bi ye şil lik al da gel yav rum.

Ye ter – ka fi ; Ye ter de re ce de – ki-
fa yət qə dər; İh ti ya cı mı zı kar şı la-
ya cak ka dar dır, ye ter de ar tar bi le.

Ye ter lik –1. qa bi liy yət, ba ca rıq; 
2. ki fa yət; Ye ter lik fi ili– fe lin ba-
ca rıq şək li. Ye ter lik bel ge si – qa-
bi liy yət, ix ti sas ser ti fi  ka tı. Yak la-
şık 160 bin ada yın gir di ği ye ter lik 
sı na vı ya pıl dı. 

Ye tiş kin – ye tiş kən, həd di-bu-
lu ğa ça tan, yet kin; Ay sel ar tık ev-
li lik ya şı na gir miş bir ye tiş kin di.

Yıl dız – 1. şi mal, şi mal kü lə yi, 
xəz ri; 2. ul duz; Sa bah saat le rin-
de yıl dız dan esen rüzgar ak şa ma 
doğ ru lo do sa dö nüş tü.

Yırt mak – cır maq, par ça la maq, 
cır maq la maq; An sı zın elin de ki ki-
ta bı yırtt  ı. Ke di ço cu ğun eli ni yırtt  ı.

Yi ne le me – 1. tək rar, tək rar la-
ma; 2. tək rir; Bir saatt  ir hep ay nı 
şey le ri yi ne le yip du ru yor. Se çim 
ön ce si slo gan la rı nı bu gün yi ne-
le me ye kal ka cak olan la rı halk tü-
kü rük sa ğa na ğın da bo ğa bi lir.

Yi ye cek – qi da, ər zaq, ye-
mək; Bun la rı zih nin den 
ge çi re rek ma sa da ki 
yi ye cek le re yö-
nel di.

Yo ğun – 1. kə sif, qa tı, sıx; 2. 
məş ğul, do lu; Yo ğun ba kım – 
reani ma si ya. Baş ba ka nın prog-
ra mı yo ğun ol du ğu için zi ya ret çi 
ka bul et mi yor.

Yo ğun luk – 1. kə sa fət, qa tı, qa-
tı lıq, sıx lıq; 2. küt lə, qra vi ta si ya; 
3. İşi çox ol ma, məş ğul ol ma, do-
lu ol ma. De mi rin yo ğun lu ğu 7,8’-
dir. O böl ge de nü fus yo ğun dur.

Yol cu – yol çu, sər ni şin, mi nik; 
Oto büs de ki yol cu la rın ço ğu ço-
cuk tu.

Yol cu luk – sə ya hət, sə fər; Yol-
cu luk not la rı – yol-sə ya hət qeyd-
lə ri, sə fər təəs sü rat la rı; İn san bir 
baş ka in sa nı yol cu luk lar da ta nı-
yor du de mek.

Yol luk – 1. sə ya hət (eza miy yət, 
yol) xərc lə ri; 2. yol-sə fər azu qə-
si; Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si 
üye le ri nin öde nek ve yol luk la rı 
ka nun la dü zen le nir.

Yol suz – 1. qa da ğan, qey ri-qa-
nu ni, ədəb siz, na la yiq (iş, hə rə-
kət haq qın da); 2. pul suz-pa ra sız;
3. ya vaş, ləng; Kay ma ka mın yol-
suz ic raatı, hu su si ha ya tı hep 
bu ra da ko nu şu lur, ka sa ba nın 
olup bi ten iş le ri hep bu ra da öğ-
re ni lir di.

Yol suz luk –1. də lə duz luq, kor-
rup si ya, qey ri-qa nu ni iş (hə rə-
kət); 2. pul suz luq; Bir haf ta için-
de adam la rı nın on beş ten faz la 
hır sız lı ğı nı, yol suz lu ğu nu tutt  u.

Yor mak – yoz maq, şərh et mək, 
izah et mək, mə na lan dır maq; 
Bu rü ya yı ha yı ra yor mak la zım. 
Hay van la ra in san ca duy gu ve 
dü şün ce ler yor mak ne de re ce 
doğ ru dur bu nu da kes ti re mi yo-
rum.

Yu mu şa ma – 1. cin gil ti ləş mə; 
2. yum şal ma; Sert ses siz le rin yu-
mu şa ma sı – kar ca mit lə rin cin-
gil ti ləş mə si. Bir ün lü ek alın ca 
“ek mek” ke li me si nin so nun da ki 
sert ün süz yu mu şa ya rak “ğ” ün-
sü zü ne ge çer. Yü zün de bel li be-
lir siz bir yu mu şa ma var dı.

Yurt – 1. yurd, sı ğı na caq; 2. 
uşaq bağ ça sı, ye tim lər evi, mək-
tə bə qə dər müəs si sə; Öğ ren ci yur-
du – tə lə bə ya taq xa na sı Öğ ren ci-
le rin bir bö lü mü, ilk yı lı yurtt  a 
ge çir se bi le ikin ci yıl-
dan baş la ya rak 
eve çık ma yı 
yeğ ler.

Yu var lak – 1. dairə vi, yum ru, 
də yir mi; 2. kü rə; 3. ho mo sek sual 
ki şi. Se li mi ye ca miinin yu var lak 
kub be si muh te çem di. Ya rın bir 
yu var lak ma sa top lan tı sı dü zen-
le ne cek ti.

Yük sek – ali; Yük sek Öğ re tim 
Ku ru mu – Ali Təh sil Şu ra sı. Yük-
sek okul la ra gi riş sı nav la rı ge nel-
lik le ya zın ya pı lır.

Yü rek – qəlb, kö nül, ürək 
(məc.); Yü re ği kalk mak – hə yə-
can lan maq. Ne za man De niz 
Gez miş ’i dü şün sem yü re ğim kal-
kar. Azər bay can di lin də ki ürək – 
türk cə də kalp; ürə yi bu lan maq 
– mi de si / içi bu lan mak. 

Yü rü mek – ye ri mək, ad dım-
la maq, pi ya da get mək; Ço cuk 
er ken yü rü dü. Yol lar yü rü mek-
le aşın maz. Azər bay can di lin-
də ki yü yür mək – türk cə də koş-
mak.

Yü rüt me – ic ra ha ki miy yə ti; 
Ya sa ma, yü rüt me ve yar gı dev-
let yö ne ti mi nin üç ba ğım sız ko-
lu dur.

Yü rü yüş – ye ri mə, hə rə kət, ad-
dım la ma, gəz mə; Şu an da ça lı-
şı yor ol ma lıy dın, yü rü yüş te işin 
ne? Azər bay can di lin də ki yü rüş 
– türk cə də gös te ri.

Yüz – üz, si fət; De ni zin yü zü – 
də ni zin sət hi (üzü). Bir gü zel ço-
cuk yü züy le gü lüm sü yor.

Yüz de – faiz; Yüz de yüz – yüz 
faiz. Nü fu su mu zun yüz de kır kı-
nı on beş ya şın dan aşa ğı ço cuk lar 
teş kil edi yor.

Yüz lü – üz lü, ikiüz lü (adam). 
Ben, ay yüz lü gü zel le rin pe şin de 
bir göl ge ye ben ze rim.

Yüz süz – şit, sır tıq. He rif yüz-
sü zün te ki, al dır ma.

Yü zü ko yun – üzüüs tə, üzü-
qoy lu; Tam ot la rın sa rar dı ğı za-
man lar / Ye re yü zü ko yun uza nı-
yo rum.

Z
Za bıt – akt, pro to kol; Zap ta ge-

çir mek (za bıt tut mak) – akt tər tib 
et mək, pro to kol laş dır maq, akt-
laş dır maq. Ada let ba kan lı ğın da 
za bıt ka ti bi gö rev len di ril miş yar-
dım cı yar gı per so ne li dir. Azər-
bay can di lin də ki za bit – türk cə də 

su bay.

Za bı ta – bə lə diy yə (mü ha fi-
zə) po li si; Ka rı sı nı kay be den bir 
ko ca nın za bı ta ya mü ra caatı ka-
dar elim bir gü lünç lük var mı-
dır? 

Zar – 1. na zik pər də, ör tük, 
qa bıq; 2. zər; Ku lak za rı - qu laq 
pər də si. So ğa nın üst ka bu ğu nu 
te miz le dik ten son ra za rı nı soy-
du.

Zarf – 1. futl yar (qab, qu-
tu, çe xol); 2. nəl bə ki; Ke nar la rı 
ezik, bir çift al tın kah ve fin ca nı 
zar fı nı elin de çe vi rir di. Zar fın-
da – müd dət, vaxt; Bu za man 
zar fın da çok tan yer leş miş, iyi 
kö tü bir dü zen kur muş ol ma-
lıy dım.

Za yıf – arıq, sıs qa, çə lim siz; 
Uzun boy lu, za yıf, el li lik bir ha-
nım.

Za yıfl  a mak – arıq la maq, zəif 
düş mək; Bi raz za yıfl  a mış, ko la lı 
be yaz ya ka lı ğı bol laş mış tı.

Zem bil – sə bət, zən bil (qa-
mış dan hö rül müş, to xun muş); 
Evin sa bah alış ve ri şi ni yap mış, 
elim de zem bil, çar şı dan dö nü-
yo rum.

Zıp la mak – hop pan maq, (ye-
rin dən) dik atıl maq, tul lan maq, 
atı lıb- düş mək; Kü çük kö pek in ce 
se vinç çığ lık la rı çı ka rı yor, zıp lı-
yor, hav lı yor, atı lı yor du.

Zır va – cə fən giy yat, boş bo ğaz-
lıq, uy dur ma; Zır va, ger çek li ği 
de, ger çek leş me si de müm kün 
ol ma yan bir id dia de mek tir. Şim-
di yı kıl kar şım dan ve bir da ha 
böy le zır va la ra gel me.Azər bay-
can di lin də ki zir və – türk cə də 
zir ve, do ruk.

Zil – 1. zəng; 2. zın qı rov; 3. 
sinc (or kestr də mu si qi alə ti); Ka-
pı zi li nin çal ma sıy la her ke si bir 
he ye can sar dı. Bu na ben zer bir 
ha di se ba şı na gel se, ka yın va li de-
si nin zil ta kıp oy na ya ca ğı nı dü-
şün dü. Azər bay can di lin də ki zil 
(səs haq qın da) – türk cə də tiz, tiz 
per de. 

Zin cir le me – sil si lə, zən cir va-
rı; Zin cir le me tra fi k ka za sın da üç 
ki şi ha ya tı nı kay bett  i. Zin cir le me 
lafl  ar la kar şı ta ra fın ek me ği ne 
kat kat yağ sü rer ler.

Zi ya ret – 1. (rəs mi) sə fər; 2. gö-
rüş; Zi ya rət et mek – sə fər et mək, 
gö rü şə get mək; Haf ta da iki ge ce 

zi ya re ti ne gi der dik. 
Zor – 1. güc, çə tin, 
qüv və, qüv vət; 2. 
məc bu riy yət; Sa-

bır gü zel, fay da lı fa-
kat zor şey dir. Ar tık 
kı zı nın evin de ka lı şı-
nın zor dan ol du ğu nu 
bi li yor du.
Zo ra ki – məc bu ri, zor-

la, zo ra kı, is tə mə dən; Si nir-
li ve zo ra ki bir gü lüş le gül dü. 

Pek çok oku yu cum bu nu zo ra ki 
oku muş tur.

Zor la mak – 1. məc bur et mək, 
zo ra kı lıq et mək; 2. özü nü əl dən 
sal maq; Bir reali te his si ile de ğil, 
bir ta rih his si ile ken di mi zi zor-
lu yor duk. Azər bay can di lin də ki 
zor la maq – türk cə də ır za geç-
mek, te ca vüz et mek.

Zor lan mak – güc lük çək mək, 
sı xın tı hiss et mək, çı xıl maz və-
ziy yət də qal maq; Otur du ğu 
yer de uzun uzun dü şün me si ne 
rağ men ka rar ver mek te zor la-
nı yor du. Azər bay can di lin də ki 
zor lan maq – türk cə də ır zı na ge-
çil mek, iğ fal edil mek.

(Əv və li ötən say la rı mız da) Yer çe ki mi – Ye rin ca zi bə qüv-

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

2. yel pik lən mək; İçe ri de ki ko ku yu 
de fet mek için ya pı yor du, zi ra sık 
sık yel le ni yor, ge ği ri yor du.

 – ast ma tut ma sı, təng-
nə fəs lik, si nə gir xəs tə li yi; Or ha-
nın as tı mı var dı, yel pik onu ba-
ya ğı te dir gin edi yor, ça lış ma sı nı 
en gel li yor du. Azər bay can di lin-
də ki yel pik – türk cə də yel pa ze.

 – 1. mey və; 2. ən cir;
3. bar, məh sul; Ku ru ye miş – qu-
ru dul muş (qa xac) mey və lər. Ben 
bi raz zey tin, bi raz sa la ta, bi raz pa-
ta tes, bi raz da ye miş le do ya rım.

 – 1. rüş vət (məc.); 
2. kart oyu nun da hə mi-
şə udu zan, hə rif; 3. 
yem qa bı; Bi le rek ten 

tak dim eder di. Kar-
şı lık sız ge çim sağ la-
nan yem lik ler var. Bir 
avuç ar pa faz la atar yem li-
ği ne, bir kam çı ek sik vu rur.

 – 1. qar daş ar va dı, ya-
xın qo hu mun (da yı, əmi və s. 
ar va dı), dos tun ar va dı; 2. ar vad;
3. yen gə; Ak şam mi sa fi r lik te tüm 
yen ge le rim ko ca la rın dan şi ka yet 
et me sin ler mi? Biz şim di yen ge 
ile bir Kö roğ lu bir Ay vaz.

Yi ne le me – 1. tək rar, tək rar la-
ma; 2. tək rir; Bir saatt  ir hep ay nı 
şey le ri yi ne le yip du ru yor. Se çim 
ön ce si slo gan la rı nı bu gün yi ne-
le me ye kal ka cak olan la rı halk tü-
kü rük sa ğa na ğın da bo ğa bi lir.

Yi ye cek – qi da, ər zaq, ye-
mək; Bun la rı zih nin den 
ge çi re rek ma sa da ki 
yi ye cek le re yö-
nel di.

ge çir se bi le ikin ci yıl-
dan baş la ya rak 
eve çık ma yı 
yeğ ler.

bay can di lin də ki za bit – türk cə də 
su bay.

Zi ya ret – 1. (rəs mi) sə fər; 2. gö-
rüş; Zi ya rət et mek – sə fər et mək, 
gö rü şə get mək; Haf ta da iki ge ce 

zi ya re ti ne gi der dik. 
Zor

bır gü zel, fay da lı fa-
kat zor şey dir. Ar tık 
kı zı nın evin de ka lı şı-
nın zor dan ol du ğu nu 
bi li yor du.
Zo ra ki

la, zo ra kı, is tə mə dən; Si nir-
li ve zo ra ki bir gü lüş le gül dü. 

Pek çok oku yu cum bu nu zo ra ki 
oku muş tur.

Zor la mak – 1. məc bur et mək, 
zo ra kı lıq et mək; 2. özü nü əl dən 
sal maq; Bir reali te his si ile de ğil, 
bir ta rih his si ile ken di mi zi zor-
lu yor duk. Azər bay can di lin də ki 
zor la maq – türk cə də ır za geç-
mek, te ca vüz et mek.

Zor lan mak – güc lük çək mək, 
sı xın tı hiss et mək, çı xıl maz və-
ziy yət də qal maq; Otur du ğu 
yer de uzun uzun dü şün me si ne 
rağ men ka rar ver mek te zor la-
nı yor du. Azər bay can di lin də ki 
zor lan maq – türk cə də ır zı na ge-
çil mek, iğ fal edil mek.

yi ye cek le re yö-
nel di.

Yalançı 
ekvivalentlər 

lüğəti
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M.Rə fi  li sse na ri nin sü jet xətt  i ni «Ni za-
mi nin bioq ra fi  ya sı nın ən va cib mər hə lə si 
olan fak tı – «Ley li və Məc nun» poema-
sı nın ya ra dıl ma sı döv rü, Ni za mi nin hə-
ya tı nın və ob ra zı nın xa rak te rik ciz gi lə-
ri ni gös tər mək, şairin feodal dün ya sı ilə 
mü na si bət lə ri, öz və tə ni və doğ ma xal qı 
ilə üz vi əla qə si üzə rin də qur ma ğa» üs-
tün lük ve rir di. Ni za mi nin ««Xos rov və 
Şi rin» poema sın da təs vir et di yi Afa qa 
mə həb bə ti, Şir van şa hın mə şu qu, kü bar 
qa dın Məh sə ti nin qəd dar lı ğı və və fa sız-
lı ğı, şairin Gən cə nin ba şı üs tü nü al mış 
fə la kət za ma nı xal qın və ziy yə ti ni yün-
gül ləş dir mək üçün gör dü yü təd bir lər» 
fi l min sü jet xətt  i nin əsas fakt la rı nı təş kil 
et mə li idi. M.Rə fi  li yə gö rə, «...əsl bə dii 
əsər ha zır sxem üz rə ya zıl ma ma lı, bö-
yük ya ra dı cı vü sə tin, nə həng hu ma nist 
və və tən pər və rin, şə rəfl  i və məğ rur in sa-
nın, şairin və feodal des po ti z mi nə qar şı 
mü ba ri zin ob ra zı nı ya rat maq ide ya sın-
dan il ham alan uzun və gər gin işin nə ti-
cə si ol ma dı idi». 

Ba kı ki nos tu di ya sı nın sse na ri şö bə si-
nin məs lə hət çi-re dak to ru Mo noş ko nun 
ver di yi rəy də M.S.Or du ba di nin za yav-
ka sı nın bö yük dra ma tik ta ri xi ha di sə-
lər fo nun da Azər bay can xal qı nın xa ri ci 
iş ğal çı la ra qar şı apar dı ğı mü ba ri zə ni 
düz gün işıq lan dır dı ğı, ma raq lı və dra-
ma tur ji cə hət dən san bal lı ma te rial ol du-
ğu qeyd edi lir, Qə ti bə ob ra zı nın həd dən 
ar tıq şi şir dil di yi isə irad tu tu lur du. Za-
yav ka bə dii fi l min əsa sı nı təş kil edə cək 
va riant lar dan bi ri ki mi qə bul edil sə də, 
ger çək ləş di ril mə miş qal dı. 

M.S.Or du ba di nin yaz dı ğı «Ni za-
mi» lib rett  o su na gör kəm li şərq şü-
nas-alim, pro fes sor Y.Ber tels də 
rəy ver miş di. O, sse na ri də ki fakt-
la rın ta ri xi ha di sə lər lə uy ğun lu-
ğu nu nə zər dən ke çir miş, ça tış-
maz lıq la rı gös tər miş di.

Bö yük şair haq qın da ya zıl mış 
sə nəd li fi lm sse na ri lə rin dən bi-
ri də ya zı çı A.Nə si bo va məx sus 
idi. Müəl lif qı sa pa no ram lar və 
ke çid lər lə Azər bay can, Ba kı mən-
zə rə lə ri ni gös tər mə yi, Azər bay can 
xal qı nın nailiy yət lə ri ni qeyd et mə yi, 
son ra Gən cə nin xa ra ba lıq la rın da qə-
rar tut ma ğı tək lif edir di. Film də qo ca 
ço ban uzaq Şi mal dan gəl miş tu rist lə rə 
Ni za mi haq qın da rə va yət lər söy lə mə li, 
onun ya ra dı cı lı ğın dan da nış ma lı, ek-
ran da şairin «Xos rov və Şi rin», «Ley li və 
Məc nun» əsər lə rin dən səh nə lər gös tə ril-
mə li idi. Fi nal da Ni za mi döv rü ilə bağ lı 
mə də niy yət abi də lə ri, mu zey eks po nat-
la rı, təd qi qat əsər lə ri və s. sər gi lən mə liy-
di. La kin sse na ri, ko mis si ya nın diq qə ti ni 
çək mə di. 

Ki ne ma toq ra fi  ya İş lə ri Ko mi tə si nin 
və pro fes sor. Y.Ber tel sin rə yi öz ro lu nu 
oy na dı – Ba kı ki nos tu di ya sı nın rəh bər-
li yi və res pub li ka XKS ya nın da İn cə sə-
nət İş lə ri İda rə si, elə cə də Ni za mi nin 
yu bi le yi ni ke çi rən ko mi tə sse na ri lə rin 
is teh sa la ta bu ra xıl ma sı nı müm kün süz 
say dı. Be lə lik lə, Azər bay can ki no su 
1941-ci il də bö yük şairin yu bi le yi mü-
na si bə ti lə yal nız bir his sə li sə nəd li fi l mi 
nü ma yiş et dir mək lə ki fa yət lən mə li ol-
du. 

Mü ha ri bə nin baş lan ma sı Azər bay can 
bə dii ki no su nun pers pek tiv plan la rın-
da da kök lü də yi şik lik lər et di. 1941-ci 
il də sse na ri pla nı na sa lın mış möv zu lar 
əsa sən hər bi-və tən pər vər lik mə sə lə lə ri-
nə həsr olun muş du. Bu fi lm lər ara sın da 
X VIII əsr də Azər bay ca nın feodal xan-
lıq la ra par ça lan ma sı na qar şı mü ba ri zə 
apar mış, bü tün hə ya tı nı Azər bay ca nın 
mil li bir li yi nə həsr et miş, öz mü ba ri zə-
sin də rus im pe rat ri çə si I Ye ka te ri na və 
gür cü ça rı II İrak li yə ar xa lan mış döv lət 
xa di mi Fə tə li xan haq qın da ta ri xi «Fə tə li 
xan» fi l mi (sse na ri çi lər Ə.Məm məd xan lı 
və M.Hü seyn), So vet xalq la rı nın mo-
no lit bir li yi və al man-
la rın «be şin ci 
ko lon» ümid lə-
ri nin bo şa çıx ma-
sı haq qın da 
h ə r  b i - m a  c ə  r a 
fi l mi – «Gö rüş» 

(M.Təh ma sib), ar xa və ön cəb hə lə rin 
mə nə vi bir li yi, trak tor da öz sev gi li si ni 
əvəz edən qız, on la rı bir ləş di rən da xi-
li tel lər ba rə də mu si qi li ko me di ya fi l mi 
olan «So lon ka» (müəl lifl  ər A.Med ved-
kin və İ.Qa sı mov), «dö yüş şə raitin də ye-
ti şən ko man dir» haq qın da «Ko man dir» 
(müəl lif N.Leş şen ko), Məş hur Azər bay-
can qı rı cı təy ya rə çi si, Le ninq rad cəb-
hə sin də qəh rə man lıq la hə lak ol muş 
Hü seyn ba la Əli ye vin hə yat və fəaliy yə-
tin dən» bəhs edən «İ ra də» (müəl lifl  ər 
İ.Qa sı mov və İ.Əfən di yev), dağ mü ha-
ri bə si ma te rialı əsa sın da qu rul muş «Şi-
mal ya mac da» (müəl lifl  ər C.Cab ba rov 
və İ.Ani si mov) ad lı ek ran əsər lə ri ol ma lı 
idi. 

1943-cü ilin or ta la rı na qə dər sse na ri-
lə ri təh vil ve ril mə li olan bu möv zu lar da 
par ti ya nın mü ha ri bə döv rün də qar şı ya 
qoy du ğu əsas ideolo ji və zi fə lər ön pla na 
çə ki lir di. «Gö rüş» len ti nin baş qəh rə ma-
nı «cəb hə yə get miş, al man lar tə rə fi n dən 
tu tul muş, an caq on la rın pro vo ka si ya-
la rı nı dəf edib, düş mə nin əlin dən qur-
tul muş, Qır mı zı Or du ko man dan lı ğı na 
fa şist lə rin niy yət lə ri haq qın da qiy mət li 
mə lu mat çat dır mış azər bay can lı rəs sam 
qız» idi. Film də qəh rə ma nın bü tün ailə-
si – qo ca mü hən dis ata sı, hər bi təy ya rə-
çi qar da şı əks et di ril mə li, ar xa cəb hə nin 
təs vi ri nə, cəb hə yə ye ni yük sək key fi y-
yət li bien zin ve rən Ba kı nef ta yır ma za-
vo dun da kı fəaliy yə tə ge niş yer ve ril mə li 
idi. 

«So lon ka» len ti nin sü je ti tank çı Kə ri-
min ya rı bö lüb, bir par ça sı nı öz sev gi li si nə 
ver di yi so lon ka ət ra fın da baş ve rən gül-
mə li an la şıl maz lıq lar üzə rin də qu rul ma lı 
idi. «Ko man dir» fi l min də əv vəl is teh sa lı 
don du rul muş «So vet ba ha dı rı» len ti nin 
ma te rial la rın dan is ti fa də edil mə si plan-
laş dı rı lır dı. Ki ne ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi tə 
tə rə fi n dən təs diq olun muş «İ ra də» sse na-
ri si bir sı ra də yi şik lik lər və əla və lər dən 
son ra «mü ha ri bə nin do ğur du ğu ye ni bö-
yük hiss lə ri, ölü mə qa lib gə lən ira də-
ni» ek ra na gə tir mə li idi.

«Şi mal ya mac da» fi l min də dağ yo lu nu ələ 
ke çir mək üçün so vet və al man qüv və lə ri-
nin dö şün də so vet əs gər lə ri nin psi xo lo gi-
ya sı və idealı əks et di ri lə cək di. 

Bu fi lm lər lə ya na şı, Ba kı ki nos tu di ya sı 
ya xın il lər də Ü.Ha cı bə yo vun öl məz «Ar-
şın mal alan» mu si qi li ko me di ya sı nın 
ek ran laş dı rıl ma sı na ha zır lıq gö rür dü. 
Ey ni za man da, ki nos tu di ya ya zı çı lar –
Əvəz Sa dıq la Ha di yət Əfən di ye və mü-
va fi q ola raq «Dost luq» və «Qə lə bə» no-
vel la la rı si fa riş ver miş di. La kin on la rın 
cəb hə yə get mə lə ri üzün dən bağ lan mış 
mü qa vi lə lə rə əməl olun ma mış, bu möv-
zu lar plan dan çı xa rıl mış dı. 

Plan da nə zər də tu tu lan sse na ri lə rin 
ob yek tiv və sub yek tiv sə bəb lər üzün dən 
ger çək ləş di ril mə mə si Azər bay can K(b)P 
MK-nı sərt ad dım lar at ma ğa, ki no is teh-
sa lı na nə za rə ti da ha da möh kəm lən dir-
mə yə məc bur et di. Ba kı ki nos tu di ya sı-
nın di rek to ru Ş.Ab ba sov qey ri-ka fi  işi nə 
gö rə Rə sul Rza ilə əvəz lən di. Stu di ya nın 
bə dii rəh bə ri gör kəm li re jis sor Q.Alek-
sand rov, sse na ri şö bə si nin rəisi İ.Qa sı-
mov tə yin olun du. 

Ki nos tu di ya nın fəaliy yə ti nə cid di diq-
qət edən MK Bü ro su 1942-ci ilin ikin ci ya-
rı sın da res pub li ka da ki ne ma toq ra fi  ya işi-
nin və ziy yə ti ilə bağ lı xü su si qə rar qəbul 
et di. Qə rar da gös tə ri lir di ki, «son il lər də 
qey ri-ka fi  iş lə miş Ba kı ki nos tu di ya sı axır 
vaxt lar də yər li bə dii fi lm lər ya ra dıl ma sı 
işin də bu ra xıl mış nöq san la rı ara dan qal-
dı rır. Stu di ya nın ye ni dən qu rul ma iş lə ri-
nin ki fa yət qə dər sü rət li ol ma dı ğı nı qeyd 
edən MK bü ro su «mü ha ri bə döv rü nün 
çə tin lik lə ri nə bax ma ya raq, par ti ya və hö-
ku mə tin Azər bay can ki ne ma toq ra fi  ya sı-
nın in ki şa fı na bö yük diq qət ye tir di yi bir 
vaxt da stu di ya kol lek ti vi nin is teh sa lat 
pla nı nın ye ri nə ye ti ril mə si uğ run da zəif 
mü ba ri zə apar dı ğı nı, re jis sor, ope ra tor, 
akt yor kadr la rı nın ha zır lan ma sın da ya-
ra dı cı he yə ti möh kəm lən dir mək üçün in-
cə sə nə tin qa rı şıq sa hə lə rin dən kadr la rın 

az cəlb olun du ğu nu» irad tu tur du. 
Qə rar da «həm ay rı-ay rı re dak tor lar, 
həm də ki nos tu di ya nın iş çi lə ri tə rə-
fi n dən ədə bi sse na ri müəl lifl  ə ri nə 
eti na sız mü na si bə tə gö rə ya zı çı la rın 
stu di ya dan müəy yən qə dər uşaq laş-

ma sı, bu nun nə ti cə sin də sse na ri port fe li-
nin uzun müd dət boş qal ma sı  Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı nın və ya zı çı la rın stu di ya nın sse-
na ri şö bə si nə az kö mək et di yi, stu di ya-

nın zə if tex ni ki təc hi za tı nın is teh sa lat 
və zi fə lə ri nin ye ri nə ye ti ril mə si nə və 
kadr ha zır lı ğı na (çə ki liş tex ni ka sı nın 
az lı ğı, son gün lə rə qə dər səs yaz ma 
ci haz la rı nın ol ma ma sı, işıq apa rat la-

rı nın ça tış ma ma sı və s.) ma ne çi lik tö-
rət di yi, bu nun nə ti cə sin də stu di ya nın 
bir ne çə fi l mi ey ni za man da is teh sa la ta 
bu ra xa bil mə mə si» də qeyd olu nur du. 
Ey ni za man da Azər bay can Ya zı çı lar İtt  i-
fa qı na sse na ri şö bə si ilə bir lik də (Sə məd 
Vur ğun, Sü ley man Rə hi mov, Sü ley man 
Rüs təm, Sa bit Rəh man, Ən vər Mə məd-
xan lı, Meh di Hü seyn, Mir Cə lal, Məm-
məd hü seyn Təh ma sib, İm ran Qa sı mov) 
qı sa müd dət ər zin də yük sək sə viy yə li 
sse na ri lər yaz maq, Azər bay can xal qı nın 
Bö yük Və tən Mü ha ri bə si gün lə rin də qəh-
rə man mü ba ri zə si möv zu su nu qu ru luş la 
tə min et mək tap şı rı lır dı. Qə ra ra gö rə, 
«di rek si ya nın təq dim et di yi te ma tik plan, 
re jis sor və ope ra tor lar he yə ti təs diq olun-
ma lı, ki nos tu di ya nın rəh bər li yi on la rın 
real laş dı rıl ma sı üçün cid di öl çü gö tür mə-
li, 1943-cü il fev ra lın 1-də so vet xal qı nın 
fa şist iş ğal çı la rı na qar şı mü ba ri zə si nin si-
ya si və zi fə lə ri nə ca vab ve rən ən azı 3 yük-
sək sə viy yə li ki nos se na ri ya zıl ma lı» idi.

Davamı gələn sayımızda

Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

M.Rə fi  li sse na ri nin sü jet xətt  i ni «Ni za- Ki ne ma toq ra fi  ya İş lə ri Ko mi tə si nin 

  «So sializm qu ru cu lu ğu nu ba şa çat dır maq və təd ri cən kom mu niz mə 
keç mək» əz min də olan SS Rİ ya xın la şan mü ha ri bə təh lü kə sin dən ya xa-
sı nı qur ta ra bil mə di. 
Mü ha ri bə ərə fə sin də Azər bay can mə də niy yə ti nin, elə cə də ki no su nun 
baş lı ca qay ğı la rın dan bi ri öl kə miq yas lı əla mət dar ha di sə yə – bö yük 
şair və mü tə fək kir Ni za mi nin ana dan ol ma sı nın 800 il lik yu bi le yi nə ha-
zır lıq idi. 1939-cu il də res pub li ka rəh bər li yi sə viy yə sin də təd bir lər pla-
nı ha zır lan mış, Ni za mi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş bə dii 
və sə nəd li film lə rin çə kil mə si nə zər də tu tul muş du. Bə dii len tin sse-
na ri si qı sa müd dət ər zin də təs diq olun ma lı, 1940-cı ilin or ta la rın da 
is teh sa la ta bu ra xıl ma lıy dı. Film üçün ədə biy yat şü nas M.Rə fi li və ya zı çı 
M.S.Or du ba di nin yaz dıq la rı təq di mat Ba kı ki nos tu di ya sı nın sse na ri şö-
bə sin də və Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin (XKS) İn cə sə nət İş lə ri İda rə-
sin də mü za ki rə edil miş, təs diq üçün Mosk va ya - SS Rİ XKS ya nın da Ki-
ne ma toq ra fi ya İş lə ri Ko mi tə si nə gön də ril miş di. Ko mi tə də M.Rə fi li nin 
təq di ma tı qə bul olun ma mış, M.S.Or du ba di nin təq di ma tı isə bir sı ra 
irad lar la üz ləş miş di. Ko mi tə nin sse na ri şö bə si nin rəisi L.N.Çern yavs ki 
Ba kı ki nos tu di ya sı nın di rek to ru Ş.Ab ba so va yaz dı ğı 7 fev ral 1940-cı il 
ta rix li mək tu bun da gös tə rir di ki, «...yol. Rə fi li nin za yav ka sı bir sı ra sə-
bəb lə rə, te ma tik və is teh sa lat mü la hi zə lə ri nə gö rə qə bul olun mur. Yol. 
Or du ba di nin za yav ka sı bö yük ma raq do ğu rur və is teh sa lat cə hət dən 
da ha real dır. Ona gö rə ki, ko mi tə nin səd ri yol. Bol şa ko vun gös tə ri şi nə 
əsa sən 4-5 his sə yə sı ğı şa bi lər».

Ba kı ki nos tu di ya sı nın sse na ri şö bə si-
nin məs lə hət çi-re dak to ru Mo noş ko nun 
ver di yi rəy də M.S.Or du ba di nin za yav-
ka sı nın bö yük dra ma tik ta ri xi ha di sə-
lər fo nun da Azər bay can xal qı nın xa ri ci 
iş ğal çı la ra qar şı apar dı ğı mü ba ri zə ni 
düz gün işıq lan dır dı ğı, ma raq lı və dra-
ma tur ji cə hət dən san bal lı ma te rial ol du-
ğu qeyd edi lir, Qə ti bə ob ra zı nın həd dən 
ar tıq şi şir dil di yi isə irad tu tu lur du. Za-
yav ka bə dii fi l min əsa sı nı təş kil edə cək 
va riant lar dan bi ri ki mi qə bul edil sə də, 

M.S.Or du ba di nin yaz dı ğı «Ni za-
mi» lib rett  o su na gör kəm li şərq şü-
nas-alim, pro fes sor Y.Ber tels də 

idi. Müəl lif qı sa pa no ram lar və 
ke çid lər lə Azər bay can, Ba kı mən-
zə rə lə ri ni gös tər mə yi, Azər bay can 
xal qı nın nailiy yət lə ri ni qeyd et mə yi, 
son ra Gən cə nin xa ra ba lıq la rın da qə-
rar tut ma ğı tək lif edir di. Film də qo ca 
ço ban uzaq Şi mal dan gəl miş tu rist lə rə 
Ni za mi haq qın da rə va yət lər söy lə mə li, 
onun ya ra dı cı lı ğın dan da nış ma lı, ek-
ran da şairin «Xos rov və Şi rin», «Ley li və 
Məc nun» əsər lə rin dən səh nə lər gös tə ril-
mə li idi. Fi nal da Ni za mi döv rü ilə bağ lı 
mə də niy yət abi də lə ri, mu zey eks po nat-

gür cü ça rı II İrak li yə ar xa lan mış döv lət 
xa di mi Fə tə li xan haq qın da ta ri xi «Fə tə li 
xan» fi l mi (sse na ri çi lər Ə.Məm məd xan lı 
və M.Hü seyn), So vet xalq la rı nın mo-
no lit bir li yi və al man-
la rın «be şin ci 
ko lon» ümid lə-
ri nin bo şa çıx ma-
sı haq qın da 
h ə r  b i - m a  c ə  r a 
fi l mi – «Gö rüş» 

yük hiss lə ri, ölü mə qa lib gə lən ira də-
ni» ek ra na gə tir mə li idi.

az cəlb olun du ğu nu» irad tu tur du. 
Qə rar da «həm ay rı-ay rı re dak tor lar, 
həm də ki nos tu di ya nın iş çi lə ri tə rə-

ma sı, bu nun nə ti cə sin də sse na ri port fe li-
nin uzun müd dət boş qal ma sı  Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı nın və ya zı çı la rın stu di ya nın sse-
na ri şö bə si nə az kö mək et di yi, stu di ya-

rı nın ça tış ma ma sı və s.) ma ne çi lik tö-
rət di yi, bu nun nə ti cə sin də stu di ya nın 
bir ne çə fi l mi ey ni za man da is teh sa la ta 
bu ra xa bil mə mə si» də qeyd olu nur du. 
Ey ni za man da Azər bay can Ya zı çı lar İtt  i-
fa qı na sse na ri şö bə si ilə bir lik də (Sə məd 
Vur ğun, Sü ley man Rə hi mov, Sü ley man 
Rüs təm, Sa bit Rəh man, Ən vər Mə məd-
xan lı, Meh di Hü seyn, Mir Cə lal, Məm-
məd hü seyn Təh ma sib, İm ran Qa sı mov) 
qı sa müd dət ər zin də yük sək sə viy yə li 
sse na ri lər yaz maq, Azər bay can xal qı nın 
Bö yük Və tən Mü ha ri bə si gün lə rin də qəh-
rə man mü ba ri zə si möv zu su nu qu ru luş la 
tə min et mək tap şı rı lır dı. Qə ra ra gö rə, 
«di rek si ya nın təq dim et di yi te ma tik plan, 
re jis sor və ope ra tor lar he yə ti təs diq olun-
ma lı, ki nos tu di ya nın rəh bər li yi on la rın 
real laş dı rıl ma sı üçün cid di öl çü gö tür mə-
li, 1943-cü il fev ra lın 1-də so vet xal qı nın 
fa şist iş ğal çı la rı na qar şı mü ba ri zə si nin si-
ya si və zi fə lə ri nə ca vab ve rən ən azı 3 yük-
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Dar va za dan içə ri gi rər-

kən, san ki Zər düş tün 
ayaq iz lə ri ilə qey ri-ix-
ti ya ri hə rə kət et mə li 

olur san. Biz dən ne çə min il lər 
qo ca olan yad daş sis te mi miz 
bu iz lə ri ta nı yır, özü bi zi ha ra-
sa apa rır. Bu ra II-III əsr də əsa sı 
qo yu lan, zər düş ti lə rin ta pın dı ğı 
atəş oca ğı, atəş yur du - Atəş gah-
dır. Bu ye rin öz mis ti ka sı, seh ri 
var. Hər bir da şı elə bil ta ri xin 
o üzün dən ada ma sa lam ve rir. 
İs tər-is tə məz xə ya lən də ol sa, 
mə bə din in şa olun du ğu XVII əs-
rə yol la nı rıq, Bö yük İpək Yo lu 
ilə Azər bay can dan ke çən və zər-
düş ti li yə ta pı nan hind li ta cir lə ri 
gö rür, II-III əsr də əsa sı qo yu lan, 
son ra dan İs lam di ni nin ya yıl ma-
sı sə bə bin dən öz əhə miy yə ti ni 
iti rən sir li yer haq qın da eşi dir 
və ora dan ye rin tər kin dən çı xan 
alo vun seh ri nə dü şü rük....
Bir vaxt lar da ğı lıb məhv ol maq 
təh lü kə si ilə üz lə şən mə bə di 
Ba kı me mar la rı na ye ni dən in şa 
et di rib lər. Be lə cə, ha zır da hə yə-
tin də ol du ğu muz, mər kə zi iba-
dət xa na və 26 hüc rə dən iba rət 
Atəş gah mə bə di ilə Döv lət Me-
mar lıq Qo ru ğu nun əsa sı qo yu lub. 

Daş di lin də söh bət
Əsr lər dir, alo vu sön mə yən mər kə-

zi iba dət xa na qar şı sın da da ya nıb onu 
üzük qa şı ki mi əha tə edən 26 ki çik və sir li 
hüc rə yə ba xan da an la maq olur ki, ta rix in-
san lar la hər za man daş la rın di li ilə da nı şır. 

Qo ru ğun bə ləd çi si Lə man Sa la mo va daş 
di lin də da nı şan ta rix lə ün siy yət qur ma ğı-
mı za yar dım çı olur. De yir ki, dün ya nın 
ha ra sın dan gəl mə sin dən ası lı ol ma ya raq, 
bü tün tu rist lə ri bu hüc rə lər və on la rın 
mis ti ka sı va leh edir. Ən çox isə tu rist lə ri 
iba dət edən, öz lə ri nə cis ma ni cə za ve rən 
za hid fi  qur la rı hey rət lən di rir. Zər düş ti lər, 
hind li lər isə bu ra həm də dua oxu maq, 
mü qəd dəs ocaq la rı na baş çək mək ama lı 
ilə gə lir lər. Ha zır da Azər bay can da 500-ə 
ya xın zər düş ti var, dün ya da isə on la rın 
sa yı 200 mi nə qə dər dir. On lar əsa sən Hin-
dis tan və İran da ya şa yır lar. Nov ruz bay ra-
mın da bu ra gə lir, mər kə zi iba dət xa na da kı 
alov ət ra fın da dualar edir, nə zir ve rir lər. 
Nə zir isə, əsa sən mey və lər dən iba rət olur. 
“Aves ta”dan bi li rik ki, al ma, ar mud, elə cə 
də baş qa mey və lər Zər düşt da vam çı la rı 
üçün mü qəd dəs sa yı lır. 

Hüc rə lə rin üzə rin də 20 qə dim ya zı 
var - 19-u qə dim sansk rit di lin də, bi ri isə 
fars ca dır. Ya zı lar da mə bə din han sı var lı 
ta cir lər tə rə fi n dən ti kil di yi qeyd olu nur. 
Bu ra da in cə bir de ta la diq qət edək. Be lə 
ki, ək sə riy yət atəş pə rəst lər lə zər düş ti lə-
ri fərq lən dir mir. Am ma ara da əsas lı fərq 
var. Zər düş ti lər odu, Tan rıy la ün siy yət va-
si tə si ki mi də yər lən di rir, onu bu sə bəb dən 
mü qəd dəs he sab edir lər. Atəş pə rəst lər isə 
bir ba şa odun özü nə Tan rı ki mi ba xır lar. 

Sir li hüc rə lər
Hüc rə lə ri gə zər kən san ki ta ri xin daş di-

lin də “oxu du ğu” mü ha zi rə ni din lə yi rik. 
Hüc rə lər qa ran lıq dır, am ma yad daş sis-
te mi mi zin baş lan ğıc nöq tə lə rin dən olan 
Zər düş tün işı ğı uzaq Mi di ya dan, At ro pa-
te na dan yo la çı xa raq, bu ra la ra qə dər gə-
lir. İlk hüc rə də zər düş ti lə rə aid rəmz lə ri 
özün də əks et di rən əş ya lar sax la nı lır. Bir 
za man lar mə bə din sa kin lə ri olan mü rid-
lər, bu ra iba dət üçün gə lən zəv var lar ot 
və süd dən ha zır la nan xü su si iç ki ni qə bul 
edən dən son ra iba də tə baş la yar mış lar. 
Bu iç ki on la rı vəc də gə ti rər və trans və-
ziy yə tin də olan mü rid lə rin, zəv var la rın 
göz lə ri önü nə cən nət gə lər miş. On la rın 
cən nət sev da sı bu ra dan qay naq la nar mış. 

Xa tır la daq ki, “Atəş gah”a gəl mək is-
tə yən zəv var lar əsa sən var lı hind li lər 
idi. On la rın di ni dün ya gö rü şü nə əsa sən, 
mü qəd dəs ocaq da öm rü nün son il lə ri-
ni ke çir mək və bu ra da öl mək cən nə tə 
get mək de mək idi. Odur ki, var lı hind li 
əmir lər, ne cə de yər lər, o dün ya ya yo lu 
Su ra xa nı dan sa lar mış lar. Əmir can kən di-
nin adı nın eti mo lo gi ya sı da elə bu fakt la 
bağ lı dır. Uzun yol qət edən var lı əmir lər 
mü qəd dəs mə bəd lə ri nə get məz dən əv vəl 
bu kənd də bir müd dət qa lar, pak la nan-
dan son ra “Atəş gah”a yol la nar mış lar. Bu 
mə na da be lə eh ti mal olu nur ki, “Əmir-
can” sö zü “əmir sax la yan” ifa də sin dən 
ya ra nıb. 

Men de le yevin laboratoriyası 
Növ bə ti hüc rə yə qə dəm qo yu ruq. Bə-

ləd çi hüc rə haq qın da mə lu mat ve rə rək, 
ma raq lı mə qa ma to xu nur və de yir: “İn di 
də bu hüc rə yə gə lən hind li lər uzun müd-
dət bu ra dan çıx maz, dua edər lər”. Çün ki 
hüc rə də in duizm də üç Tan rı dan bi ri he-
sab edi lən Şi va iko na sı var. Hind li lər də 
məhz onun qar şı sın da uzun müd dət dua 
edir lər. Hind li duası nın sə si isə hüc rə nin 
mis tik aura sı nı da ha da ar tı rır”.

Ümu miy yət lə, zər düş ti lə rin mü qəd dəs 
mə kan say dıq la rı “Atəş gah” öz aura sı, 
qə ri bə ener ji si ilə bü tün tu rist lə ri özü nə 
cəlb edir. Fran sız ya zar Alek sandr Dü-
ma, bö yük rus ali mi Men de le yev də bu 
mə bəd də olub. Men de le yev və rus ça rı 

III Alek sandr ailə lə ri nə yaz dıq la rı mək-
tub da dün ya da bu mə bə din ana lo qu ol-
ma dı ğı nı qeyd edib lər. Müasir kim ya 
el mi nin ba ni si sa yı lan bö yük rus ali mi 
Men de le ye vin bu ra gəl mə si isə 1855-ci 
il də ti ki lən ke ro sin za vo du ilə əla qə dar-
dır. Mə bə din ar xa sın da ti ki lən za vod da 
Men de le yev nef tin düz gün is ti fa də olun-
ma sı, is raf edil mə mə si ba rə də məs lə hət-
lər ve rir, fab ri kin işi nə kö mək edir di. 

Men de le ye vin mə bə din di var la rı na bi-
ti şik la bo ra to ri ya sı son ra dan hə min za-
vo dun fəaliy yə ti ni da ha da çi çək lən di rir. 

Təəs süf ki, bö yük ali min Atəş gah ət ra-
fın da qal dı ğı yer və iş lə di yi la bo ra to ri ya 
son ra dan da ğı dı lıb. Ha zır da hə min yer-
lər də ya şa yış ev lə ri və müx tə lif ti ki li lər 
möv cud dur. Ke ro sin za vo dun dan isə 
yal nız, ne cə de yər lər - “xa ti rə lər” qa lıb. 
Bir fakt da mə lum dur ki, bö yük kim ya-
çı, ele ment lə rin döv ri cəd və li ni yu xu da 
gör dük dən son ra ha zır la yıb. Bə ləd çi dən 
“bəl kə, Atəş ga hın özü nə məx sus mis ti ka-
sı sa yə sin də hə min yu xu nu elə bu ra da 
gö rüb”, de yə so ruş saq da, təs diq ca va bı 
al mı rıq. Xa nım de yir ki, Men de le yev o 
bə şə ri yu xu nu bu ra da gör mə yib. Am ma 
kim bi lir, bəl kə də, kim ya çı öz məş hur 
kəş fi  ni və tə ni Ru si ya ilə de yil, Azər bay-
can la əla qə lən dir mək is tə mə yib.

Tər ki-dün ya lar
Əs lin də zər düş ti lik də in sa nın özü nə 

cis ma ni cə za ver mə si qa da ğan edi lir di. 

Am ma sırf xe yir əməl və xe yir fi k rin təb-
li ğat çı sı olan Zər düşt da vam çı la rın dan 
fərq li ola raq, hind li lər ru hun is tis ma rı na 
xü su si önəm ve rib lər. Bu mə na da hüc rə-
lər də ki mum dan ha zır la nan fi  qur lar diq-
qə ti da ha çox cəlb edir. 

Ki çik və qa ran lıq hüc rə də öm rü nün so-
nu nu iba də tə həsr edən tər ki-dün ya za hid 
fi  qu ru san ki qə ri bə ri tualı hə ya ta ke çi rir. 
O, qay nar əhən gin üzə rin də çıl paq şə kil-
də ar xa sı üs tə uza nıb. Qay nar əhəng onun 
bü tün də ri si ni yan dı rır. Hind dü şün cə si-
nə gö rə, bu ri tual va si tə si lə in san cis ma ni 
əzab çək sə də, mə nən tə miz lə nir, gü nah-
lar dan qur tu lur. Baş qa bir hüc rə də isə 
öm rü nün son gün lə rin də Hin dis tan dan 
mə bə də gə lə rək, bu ra da öl mə yi ar zu la-
yan za hid fi  qu ru var. Bu za hi din də əsas 
is tə yi gü nah lar dan tə miz lən mək dir. Bu 
məq səd lə çox az qi da qə bul et mə si nə, xey-
li arıq la ma sı na bax ma ya raq, ağır lı ğı 30-40 
kq olan zən ci ri boy nun dan asır və öm rü-
nün son gün lə ri ni be lə ya şa yır. 

Növ bə ti hüc rə də isə özü nü gü nah lar-
dan tə miz lə mək üçün ta mam baş qa ri tualı 
hə ya ta ke çi rən Zər düşt da vam çı sı nın fi  qu-
ru gö rü nür. O da daş üzə rin də uza na raq, 
gün lər lə sağ əli ni və aya ğı nı hə rə kət et-

dir mir. Bu nun la da bə də ni nin bir 
tə rə fi  ni ta ma mi lə ifl  ic edir miş. 

Bu ri tual la rın so nu cun da 
dün ya sı nı də yi şən, bu nun la 
da “ar zu la rı na ça tan” za hid-
lər mə bə din hə yə tin də ki xü-

su si yer də yan dı rı lır dı. Zər-
düş ti lər dörd mü qəd dəs ün sür say dıq la rı 
tor pa ğı kor la ma maq üçün me yi ti hə min 
o ye rə gö mür dü lər. Dağ lıq yer lər də isə 
xü su si dax ma lar ti kə rək me yi ti, quş la ra 
qi da ki mi ora qo yar mış lar. 

Azər bay can dan bü tün dün ya ya 
və ya sir li Nov ruz 

“Atəş gah mə bə di”nin əmək da şı müasir 
dövr lə bağ lı bir fak tı açıq la dı: “Mə lum dur 
ki, hər il Nov ruz bay ra mın da bay ram alo-
vu xü su si mə ra sim lə bu ra dan gö tü rü lür və 
İçə ri şə hə rə apa rı lır. Həm çi nin, ilk Av ro pa 
Oyun la rı Ba kı da ke çi ril di yi üçün Olim pi-
ya mə şə li də bu ra da yan dı rıl mış dı. Bun dan 
son ra Av ro pa Oyun la rı nın qi tə nin han sı 
öl kə sin də ke çi ril mə sin dən ası lı ol ma ya raq, 
Olim pi ya mə şə li bu ra da alov lan dı rı la caq. 
Ne cə ki, Yay Olim pi ya Oyun la rı nın mə şə-
li Yu na nıs ta nın Olimp da ğın da yan dı rı lır, 
elə cə də, Av ro pa Oyun la rı nın mə şə li Atəş-
gah da alov lan dı rı la caq”. 

“Atəş gah”a Nov ruz bay ra mın da da ha 
çox zi ya rət çi gə lir. Nov ruz da bu ra nın 
aura sı da san ki baş qa la şır, da ha sehr li, 
da ha sir li olur. Nov ruz da da, Hin dis tan 
və İran dan gə lən lər çox luq təş kil edir. 
On la rın ara sın da zər düş ti lər də olur. 
On lar “Atəş gah”ın hə yə tin də ki mər kə zi 
iba dət xa na ya ya xın la şır, duala rı nı edir 
və mey və lə ri ni oda nə zir ve rir lər. Onu 
da de yək ki, Nov ruz da ha mı nın süf rə-
sin də olan şə kər bu ra, pax la va, qo ğal 
zər düş ti lik rəmz lə ri dir. Bu di nin da şı-
yı cı la rı alov la bə ra bər Gü nə şi də, sə ma 
ci sim lə ri ni də mü qəd dəs sa yıb lar. Odur 
ki, şə kər bu ra nı Aya, qo ğa lı Gü nə şə, pax-
la va nı isə ul duz la ra bən zə dib lər. 

Sonun əvvəli
...Be lə cə daş di lin də da nı şan ta ri xi miz lə 

sa ğol la şı rıq. Qə dim At ro pa te na da kı zik-
ku rat lar dan, ba la xa na lar dan (hər iki si iba-
dət mə ka nı olub - E.N), atəş ocaq la rın dan 
və s. qo pan bu dil yad daş sal na mə miz dir. 
Heç vaxt Tan rı ya qar şı çıx ma yan, onun 
Xe yir məfh  u mu na ina nan və Əh ri mə nə nə 
za man sa qa lib gə lə cə yi nə şüb hə et mə yən 
Zər düşt za man ca biz lər dən çox-çox uzaq-
lar da ol sa da, ru hən çox ya xı nı mız da dır. 
Çün ki o, bi zim qan yad da şı mız dır.

El min NU Rİ

ar va za dan içə ri gi rər-
kən, san ki Zər düş tün 
ayaq iz lə ri ilə qey ri-ix-

bu iz lə ri ta nı yır, özü bi zi ha ra-
sa apa rır. Bu ra II-III əsr də əsa sı 
qo yu lan, zər düş ti lə rin ta pın dı ğı 
atəş oca ğı, atəş yur du - Atəş gah-
dır. Bu ye rin öz mis ti ka sı, seh ri 

İs tər-is tə məz xə ya lən də ol sa, 
mə bə din in şa olun du ğu XVII əs-
rə yol la nı rıq, Bö yük İpək Yo lu 
ilə Azər bay can dan ke çən və zər-
düş ti li yə ta pı nan hind li ta cir lə ri 
gö rür, II-III əsr də əsa sı qo yu lan, 
son ra dan İs lam di ni nin ya yıl ma-
sı sə bə bin dən öz əhə miy yə ti ni 
iti rən sir li yer haq qın da eşi dir 
və ora dan ye rin tər kin dən çı xan 

Bir vaxt lar da ğı lıb məhv ol maq 
təh lü kə si ilə üz lə şən mə bə di 
Ba kı me mar la rı na ye ni dən in şa 
et di rib lər. Be lə cə, ha zır da hə yə-
tin də ol du ğu muz, mər kə zi iba-
dət xa na və 26 hüc rə dən iba rət 
Atəş gah mə bə di ilə Döv lət Me-
mar lıq Qo ru ğu nun əsa sı qo yu lub. 

üzük qa şı ki mi əha tə edən 26 ki çik və sir li 

Am ma sırf xe yir əməl və xe yir fi k rin təb-
li ğat çı sı olan Zər düşt da vam çı la rın dan 
fərq li ola raq, hind li lər ru hun is tis ma rı na 
xü su si önəm ve rib lər. Bu mə na da hüc rə-
lər də ki mum dan ha zır la nan fi  qur lar diq-
qə ti da ha çox cəlb edir. 

Ki çik və qa ran lıq hüc rə də öm rü nün so-
nu nu iba də tə həsr edən tər ki-dün ya za hid 
fi  qu ru san ki qə ri bə ri tualı hə ya ta ke çi rir. 
O, qay nar əhən gin üzə rin də çıl paq şə kil-
də ar xa sı üs tə uza nıb. Qay nar əhəng onun 
bü tün də ri si ni yan dı rır. Hind dü şün cə si-
nə gö rə, bu ri tual va si tə si lə in san cis ma ni 
əzab çək sə də, mə nən tə miz lə nir, gü nah-
lar dan qur tu lur. Baş qa bir hüc rə də isə 
öm rü nün son gün lə rin də Hin dis tan dan 
mə bə də gə lə rək, bu ra da öl mə yi ar zu la-
yan za hid fi  qu ru var. Bu za hi din də əsas 
is tə yi gü nah lar dan tə miz lən mək dir. Bu 
məq səd lə çox az qi da qə bul et mə si nə, xey-
li arıq la ma sı na bax ma ya raq, ağır lı ğı 30-40 
kq olan zən ci ri boy nun dan asır və öm rü-
nün son gün lə ri ni be lə ya şa yır. 

Növ bə ti hüc rə də isə özü nü gü nah lar-
dan tə miz lə mək üçün ta mam baş qa ri tualı 
hə ya ta ke çi rən Zər düşt da vam çı sı nın fi  qu-
ru gö rü nür. O da daş üzə rin də uza na raq, 
gün lər lə sağ əli ni və aya ğı nı hə rə kət et-

dir mir. Bu nun la da bə də ni nin bir 

düş ti lər dörd mü qəd dəs ün sür say dıq la rı 
tor pa ğı kor la ma maq üçün me yi ti hə min Atəşpərəstlərin 

inanc yeri
Dahi kimyaçı Mendeleyevi 
Atəşgaha bağlayan nə idi?
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Mar tin İden məğ lu biy yə tin öv la dıy dı. Ana dan ta le siz do ğul-
muş du, ta le so na qə dər onun la qəd dar dav ran dı. O, özü nü 
gə mi dən atan da da öl mək is tə mir di, su ağ zı na do lan da be-
lə, bey nin dən ke çən son fi  kir hə yat eş qi ol muş du. Cek Lon-

don ya zır ki, “o, heç ol ma sa, bir az qorx say dı, hə ya ta qa yı da bi lər di, la kin 
qorx mur du və bu na gö rə də get dik cə özü nü da ha da zül mə tə atır dı. Da ha 
onu hə yat da heç nə, hətt  a bir za man lar sev di yi şey lər be lə se vin dir mir di”. 
Cek Lon don bu mə qam da öz ru hi ha lı nı təs vir edir di və bu cüm lə lər lə, 
bəl kə də, öz ölü mü nün vax tı nı uza dır dı. Tə sa dü fi  de yil ki, “Mar tin İden”i 
ədə bi araş dır ma çı lar av to bioq ra fi k əsər ki mi sə ciy yə lən di rir lər.

Son vaxt lar mətn lə ra ra sı əla qə mə-
ni da ha çox özü nə cəlb edir. “Mar tin 
İden”i oxu yan da La tın Ame ri ka sı 
nəs ri nin pat riar xı Mar ke sin “Də niz-
də ba tan ada mın he ka yə ti” po ves tin-
də on gün su yun üzə rin də ki tax ta nın 
üs tün də  ac-su suz qa lan də niz çi nin 
hə yat uğ run da mü ba ri zə si ni xa tır la-
dım və əl bətt  ə, He min queyin “Qo ca 
və də niz”in də ki Sant ya qo gö zü mün 
önün də can lan dı. Hər üç əsər də is tər 
sü je tin in ki şa fı nı, bə dii si tuasi ya la rın 
açıl ma sı nı, is tər sə də qəh rə man la rın 
mə nə vi-psi xo lo ji xa rak te ri nin əsa-
sı nı kəs kin da xi li dra ma tizm tə min 
edir. Mar kes ya zır ki, “ölüm aya ğın da 
olan lar haq qın da de yir lər ki, on lar “öz 
hə yat la rı nı ye ni dən ya şa yır lar”. De-
mək ol maz ki, bu cə sur in san lar o an-
lar da ölüm dən qorx mur du lar, am ma 
bu qor xu nu ar xa pla na atan on la rın 
xa rak te rin də ki ba rış maz lıq və mü qa-
vi mət gü cü idi. Mü qa vi mət gü cü zəif 
olan lar çox tez təs lim olur lar. Her man 
Mel vi lin dün ya nın 10 ən çə tin oxu-
nan əsə rin dən he sab olu nan “Mo bi-
Dik” ro ma nın da kı Aha bı xa tır la yın. 
Onun hə ya tı nın məq sə di ağ ba li na-
dan aya ğı nın qi sa sı nı al maq dır. Ağ 
ba li na onun bir aya ğı nı udub. Dül gər 
ona ba li na nın sü mük lə rin dən ayaq 
dü zəl dir və o, okean da ağ ba li na nın 
ax ta rı şı na çı xır, son da gə miy lə bir-
lik də su la ra qərq olur. Əl bətt  ə, Ahab 
Şə rin tə cəs sü mü dür, am ma onun tək 
aya ğıy la qa sır ğa la rı ya ra-ya ra ba li na 
ovu na çıx ma sı in san ru hu nun ye nil-
məz li yi nin sü bu tu dur. Gə mi ni təh did 
edən tu fan, qa sır ğa, ba li na la rın qə zə bi 
– heç bir şey bu təkayaq şey ta nı qor-
xu da, məq sə din dən çə kin di rə bil mir. 

“Mo bi-Dik”in da ha bir ye nil məz 
qəh rə ma nı Kvi ke ri xa tır la ma saq, ol-
maz. Föv qə la də də rə cə də gü cə və 
ener ji yə ma lik olan Kvi ker bir gün 
xəs tə lə nir, gə mi də ki ağır iş re ji mi 
onun qüv və si ni tü kə dir və ölüm cül 
və ziy yət də ya ta ğa dü şür. Dül gər ona 
ta but ha zır la yır, ta bu tu gö yər tə yə 
gə ti rir lər ki, gör sün lər, Kvi ke rin boy 
öl çü sü nə uy ğun gə lir, ya yox. Kvi ker 
xa hiş edir ki, onu ta bu tu nun içi nə 
uzat sın lar. De yir, yax şı dır, ya rı yar. 
Son ra ye ni dən çar pa yı sı na uza dır lar 
və onun ölü mü nü göz lə yir lər. Kvi-
ker isə çar pa yı sın da uza nıb gə lə cək 
haq qın da, gö rə cə yi iş lər haq qın da 
dü şü nür və he sab edir ki, bu iş lə ri 
gö rüb qur tar ma sa ölə bil məz. Ona 
de yir lər ki, mə gər öl mək, ya ya şa-
maq in sa nın öz əlin də dir? Ca vab ve-
rir ki, hə, əgər in san ya şa ma ğa qə rar 
ver sə, adi xəs tə lik onu öl dü rə bil məz.

Be lə cə, Kvi ker sa ğa lıb aya ğa qal-
xır və onun üçün ha zır lan mış ta but-
dan isə özü üçün mat ros san dı ğı ki-
mi is ti fa də edir.

Ya zı çı nın in sa nı də niz də ki si tuasi-
ya da, aman sız fır tı na la rın cən gin-
də təs vir et mə si onun xa rak te ri nin 
açıl ma sı na xid mət edir. Bu cür əsər-
lər dən bi ri də Çin giz Ayt ma to vun 
“Də niz kə na rıy la qa çan Ala baş” po-
ves ti dir. Bu əsər uzun il lər ön cə, ye-
ni yet mə lik çağ la rım da oxu du ğum 
və mə ni sar sı dan əsər lər dən dir. 
Ge cə nin bir alə mi yu xu dan oya nıb 
qa yı ğı boş gö rən Ki ris kin va hi mə li 
də niz lə tək-tən ha qal ma sı, hə lə də 
mə ni üşür gə lən di rir...

Ha nı Mıl ğun? Ha nı Əm ra yın? 
Ha nı Or qan? Ki ris kin ha ra yı də ni-
zin müd hiş sü ku tu nu par ça la sa da, 
onun di li ni aça bil mir di. Tə biət öz 
aman sız lı ğı ilə Ki rik sə hə ya tı gös tə-
rir: Bax, hə yat bu dur! Ha çan sa be lə 
ağ la dı ğım ya dı ma gəl mir... Ayt ma-
tov mə ni ilk ağ la dan ya zı çı olub. 

Ad la rı nı sa da la dı ğım əsər lər də 
mü ba ri zə də niz müs tə vi sin də get sə 
də əs lin də tə la tüm lər in sa nın mə-
nə vi dün ya sın da baş ve rir. Diq qət 
edin, yal nız ina nan lar xi las olur lar. 
Nuh tu fa nın da Nuh pey ğəm bər-
lə bir lik də iman lı, inanc lı in san lar 
xi las ol muş du lar. Su yun üzə rin də 
ye ri mək yal nız İsa ya nə sib ol muş-
du. Tə biət lə tə mas da olan in san 
həm də ru hən in ki şaf edir. Tə biət 
öz zəl zə lə lə ri, qa sır ğa la rı ilə in sa-
nın için də yat mış gü cü oya dır, onu 
sə fər bər edir. Mar tin İde ni bu ba-
xım dan zəif he sab et mək ol maz, o, 
ölü müy lə san ki hə ya tın əzab la rı na 
eti raz edir, in ti ha rı tər cih edir. Elə 
Cek Lon don özü də çı xış yo lu nu 
bun da gör dü və hə ya tı nı in ti har la 
ba şa vur du. Am ma ölüm ya xın la-
şan an lar da hə yat ins tinkt lə ri oya-
nır, in san, ölü mü kö nül lü şə kil də 
seç mə si nə bax ma ya raq, ən son an-
da xi las ol ma ğa ça lı şır.

“Qo ca və də niz”də də, “Mo bi-
Dik”də də ba lıq in san hiy lə si nin 
çat ma dı ğı bir də rin lik də ya şa maq 
is tə yir. Ağ ba li na in san dan aman sız 
şə kil də qi sas al maq is tə yir. Ni yə? 
Çün ki in san bü tün gü cü nü öl dür-
mək üçün sərf edir. Qo ca nın təəs süf 
his si, ba lı ğın ya şa maq is tə yi nə qar-
şı çıx ma sın dan do ğan xə ca lət his si 
ona əzab ve rir. He min quey in san la 
tə biəti (həm də söz süz ki, ba lı ğı) üz-
üzə qo ya raq da hi ya nə şə kil də in san 
cə miy yə ti nin qey ri-ka mil li yi ni gös-
tə rir. Qo ca bu də niz sə fə rin də həm 
də hə ya tın ma hiy yə ti ni dərk edir. 

Çin giz Ayt ma to vun ba la ca Ki-
rik si ni “Ala baş” xi las edir, He min-
queyin Qo ca sı isə ov la dı ğı ba lıq dan 
dərs alır. Mel vil lin Aha bı isə nə qə-
dər güc lü, qəd dar, ye nil məz ol sa da, 
məh və məh kum dur, çün ki Şə rin tə-
cəs sü mü dür.

Kənan
HACI

Qoca, dəniz
və Alabaş

- Qar daş, bu, bir az uzun söh-
bət di. İn di işi miz çox du,  ax şa ma 
ya xın gə lər sən, hər şe yi ar xa yın-
ca da nı şa ram. 

Da ha bir söz de mə yib dər di mi 
da nış dım. Ca van oğ lan mə nə bir 
dər man məs lə hət gör dü: “Bu, si-
zə həm sü rət lə, həm də yax şı 
tə sir gös tə rə cək”. Dər ma nı alan 
ki mi ap tek də lən gi mə yib evə 
dön düm. Həb lər dən bi ri ni dər-
hal qə bul et dim. Qa ran lıq dü şər-
düş məz ma raq lı söh bə tə qu laq 
as maq ümi di ilə ap te kə qa yıt-
dım. İçə ri sey rək lik idi. Ya vaş-
ya vaş əl-ayaq çə ki lir di. Öy rən-
dim ki, yaş lı ki şi nin adı İs ma yıl, 
ca van oğ la nın adı Sü ley man dı. 
Söh bə tə İs ma yıl ki şi kör pü sal dı:

 - Çox dan ol muş bu əh va la-
tın üs tün dən yel qa nad lı il lər 
ötüb- ke çib. Bir də fə ban ko mat-
dan maaşı mı çı xa ran da gör düm 
ki, yaş lı bir qa dın uşaq la ora da 
da ya nıb. Qa dın kar tı nı apa ra-
tın “gö zü nə” ta xıb-çı xar sa da, 
pul gö tü rə bil mir di. Na ra hat 
ol dum ki, yə qin, sis tem tə zə ya-
ran dı ğın dan, na şı lıq edib ko du 
düz gün yığ mır. Özüm maaşı mı 
çı xa ran dan son ra o, ye nə kar tı nı 
yox la dı. Bu də fə də pul ol ma dı. 
Ya nın da da ya nan on iki-on üç 
yaş lı uşaq qa dı nın böy rü nə qı sı-
lıb ona sa kit cə nə isə pı çıl da yır-
dı. Bir az ara la nıb kə nar dan on-
la ra göz qoy dum. Ban ko mat da 
kar tı nı tə zə dən yox la yan qa dın 
ye nə ge ri yə pul suz dön dü. Nə 
isə bir kö mək lik gös tər mək üçün 
on la ra ya xın laş dım. De mə, iş lər 
mən fi  kir ləş di yim ki mi de yil miş. 
Qa dın kar tın ko du nu düz yı ğır-
mış, sa də cə, he sa bın da pul yox 
imiş. O uta na-uta na: “Tə qaüd 
al ma lı yam, am ma hə lə də kar ta 
pul köç mə yib. Bu gün də bö yük 
nə vəm Sü ley ma nın ad gü nü dür. 
Ona ve lo si ped ala ca ğı ma söz 
ver mi şəm. Nə və min də ya nın da 
ya lan çı ol maq is tə mi rəm. Ye tim 
uşaq dır, ata sı Qa ra bağ da şə hid 
olub. Tay-tuş la rı nın ha mı sı nın 
ve lo si pe di var. Sü ley man on la ra 
hə səd lə ba xır. Pu lu kö çür səy di-
lər, is tə di yi ni alıb uşa ğı se vin-
di rər dim“, – de di. Qa dın dan 
bu söz lə ri eşi dən də köv rəl dim.

Ya şan mış il lə rin ar xa sın da qa lan 
gün lə rim ya dı ma düş dü. Uşaq 
vax tı çox ar zu la sam da, heç vaxt 
ve li so pe dim ol ma mış dı. Ata mın 
bu na im ka nı çat mır dı. Bun la rı 
xa tır la yan da qa dı nın ya nın da-
kı uşa ğın han sı hiss lər ke çir di yi 
mə nə yax şı əyan ol du. Bə li, bu 
hiss lər mə nə çox ta nış idi. Odur 
ki, maaşım dan yüz ma nat ayı rıb 
qa dı na uza da raq de dim:

- Ay ba cı, bu pu lu gö tü rün, nə-
və ni zə ve lo si ped alıb se vin di rin. 
Gö rü rəm, kar tı nız da pul ol ma-
dı ğı na gö rə uşa ğın da ke fi  po zu-
lub. Sü ley ma na ve lo si ped alın, 
qo yun dost la rın dan se çil mə sin.

Qa dın yüz lü yü al maq is tə mə-
yib de di:

- Bəs son ra bor cu nu zu qay tar-
maq üçün si zi ha ra dan ta pım?

- Pu lu borc ver mi rəm, onu qar-
daş pa yı ki mi qə bul edin. Uşa ğın 
ata sı tor paq la rı mı zı qo ru yan da 
şə hid olub. Əgər o öl mə yib, Qa-
ra bağ dan sağ-sa la mat dön səy-
di, yə qin, pul qa za nıb öv la dı na 
o ve lo si pe di alar dı. Ney lə mək 
olar, hə rə mi zin bir alın ya zı sı 
var. Qoy nə və niz özü nü ata sız 
hiss elə mə sin. Tay-tuş la rı ki mi 
qay ğı sız bö yü sün. 

Bu söz lər dən son ra qa dın pu lu 
mən dən al dı. Sa ğol la şıb ay rı lan-
da uşa ğın üzün dən bir əmi ki mi 
öpüb, ad gü nü nü təb rik elə dim. 

Si zə da nış dı ğım bu ha di sə nin 
üs tün dən ay lar, il lər ötüb- keç di. 
De mək olar ki, onu unut muş-
dum. Hə yat da o qə dər be lə iş lər 
baş ve rir ki, han sı nı yad da sax la-
ya san? Gün lə rin bi rin də əlim də 
hə ki min yaz dı ğı re sept ap te kə 
gəl miş dim. Bax, bu oğ lan dər ma-
nı mı ve rən dən son ra diq qət lə mə-
nə ba xıb de di ki, əmi, siz üz dən 
mə nə çox ta nış gə lir si niz. Son ra il-
lər cə əv vəl baş ver miş bu ha di sə-
ni da nış dı. Sö zü nü bi ti rib so ruş du 
ki, siz hə min adam sı nız? O da nış-
dıq ca mən il lə rin o üzün də qal-
mış ha di sə ni ya dı ma sa lıb hə min 
gü nü xa tır la dım. Hiss et dim ki, 
oğ lan ya man hə yə can lı dır. Onu 
çox in ti zar da qoy ma yıb “bə li, hə-
min adam mə nəm”, - de dim.  Sü-
ley man bu sö zə bənd imiş ki mi, 
mə ni qu caq la yıb bağ rı na bas dı.

O, mə nim ha ra da iş lə di yim lə ma-
raq la nan da iş siz ol du ğu mu di lə 
gə tir dim. Sü ley man hə min gün-
dən mə ni ap tek də özü nə kö mək-
çi gö tür dü. Ona gö rə də in di ona  
“mə nim xe yir xa hım”  de yi rəm.

- İs ma yıl da yı nə nə mə pul ve-
rən də çox se vin dim, - de yə Sü-
ley man ötən il lə ri ki tab ki mi və-
rəq lə yə rək söh bə ti mi zə qo şul du. 
– On da elə bil bü tün dün ya nı 
mə nə ba ğış la dı lar. Ban ko ma tın 
qa ba ğın dan bir baş ma ğa za ya 
yol la nıb əv vəl cə ve lo si ped al dıq. 
Yer də qa lan pul isə ad gü nü mü 
ke çir mə yə bəs elə di. Da ha hə-
yət də ki uşaq la ra hə səd lə bax-
mır dım. Çün ki ar tıq mə nim də 
on lar ki mi ve lo si pe dim var idi.

Çox doğ ru de yib lər ki, uşa ğın 
ya dın dan heç nə çıx mır. Bi zə 
ve lo si ped pu lu ve rən ada mın 
şək li ni san ki göz lə ri mə çək miş-
dim. Hə mi şə, hər yer də onu ax-
ta rır dım ki, gö rüb min nət dar lıq 
edim. Han sı yol la olur sa-ol sun, 
elə di yi xe yir xah lı ğın əvə zi ni çı-
xım. Tərs lik dən, o, heç yer də 
qar şı ma çıx mır dı. Or ta təh si li mi 
ba şa vu rub Tibb Uni ver si te ti nə 
da xil ol dum. Uni ver si te ti bi ti rən-
dən son ra bu ra da ap tek aç dım. 
Və gün lə rin bi rin də ta le bi zi gö-
rüş dür dü, o, öz aya ğı ilə ap te kə 
gə lib çıx dı. Axır ki, il lər dən bə ri 
ax tar dı ğım xe yir xa hı mı tap dım. 
Bi zə yax şı lıq et di yi nə gö rə, gec 
də ol sa, ona min nət dar lıq et dim. 
Bir vaxt lar İs ma yıl da yı nın bi zə 
et di yi yax şı lı ğın əvə zi ni, az da 
ol sa ve rən dən son ra ürə yim xey-
li sa kit ləş di. Dü şü nü rəm, gə rək 
in san özü xe yir xah lıq et sin ki, 
qar şı sı na da yax şı lıq və xe yir xah-
lıq çıx sın. Öm rüm bo yu İs ma yıl 
da yı nı öz xe yir xa hım bi lə cəm.

O gün dən bu in san lar la dost 
olub, da ha da meh ri ban laş dım. 
Həm Sü ley ma nın, həm də İs ma-
yıl da yı nın çox gö zəl xa siy yə ti 
var idi. Kaş ki, yer üzün də ki bü-
tün in san lar on lar ki mi xe yir xah 
olay dı.  

...Sü ley ma nın ver di yi dər man 
mə nə tez tə sir gös tər di. Az vaxt 
ər zin də ürə yi min ağ rı la rı keç di, 
özü mü yax şı hiss elə dim. De mə li, 
Sü ley man müali cə üçün dər ma nı 
çox düz gün seç miş di. İn di də boş 
vaxt la rım da hər dən yo lu mu ap-
tek dən sa lı ram - dər man al maq 
yox, sa də cə, bu xe yir xah in san-
lar la gö rü şüb söh bət et mək üçün. 
On lar hə mi şə ki ki mi, ye nə də bir-
bi ri lə ri nə “mə nim xe yir xa hım” 
de yib meh ri ban ca sı na iş lə yir lər. 

Özü də on lar tək cə bir-bi ri lə ri 
ilə de yil, ap te kə gə lən hər kəs lə 
də xoş da nı şır, nə va ziş və diq qət 
gös tə rib də yər li məs lə hət lər ve-
rir lər. İki si nin də üzün dən nur 
ya ğır. On lar bir-bi ri lə ri ni yax-
şı ta pıb lar. Yə qin ki, bu in san-
lar ömür lə ri nin so nu na dək be lə 
meh ri ban və xe yir xah ola caq lar.

Va hid MƏ HƏR RƏ MOV

- Qar daş, bu, bir az uzun söh- Ya şan mış il lə rin ar xa sın da qa lan Çox doğ ru de yib lər ki, uşa ğın 

Halal adamların 
xeyirxahlıq nümunəsi
Halal adamların Halal adamların 

Son gün lər ürə yim də baş qal dı ran zəif san cı lar mə ni 
bir qə dər na ra hat edir di. Uşaq lıq dan hə ki mə get-
mək lə aram yox dur. San cı nın ke çə cə yi ni gü man 
edib, bir həf tə göz lə dim. Son ra da ha da şid dət lə-

nən ağ rı la ra döz mə yib, yo lu mu evi mi zin ya xın lı ğın da kı ap-
tek dən sal dım ki, sa kit ləş di ri ci bir dər man alım. Bu ra da 
iş lə yən lə ri xey li müd dət dir ki, ta nı yı ram. Bi ri ca van oğ lan, 
o bi ri yaş lı ki şi dir. Hə mi şə də bir-bi ri lə ri ni “mə nim xe yir-
xa hım” de yib ça ğı rır lar. On lar dan heç baş aça bil mir dim. 
Dü şü nür düm ki, axı iki si də bir-bi ri nin ne cə xe yir xa hı ola 
bi lər? Hər də fə on lar dan bu sö zü eşi dən də bey nim də do-
la şan suala ca vab ax ta rır dım. Öz lə rin dən so ruş ma ğa da 
uta nır dım. Fi kir lə şir dim ki, on lar la ma raq lan ma ğım, bəl-
kə də, yax şı düş məz, şəx si iş lə ri nə qa rış mış ola ram. Axır 
ki, sa kit ləş di ri ci dər man al ma ğa get di yim gün cü rət lə nib 
utan caq lıq pər də si ni bir az kə na ra çə kə rək, bu nu on lar-
dan so ruş dum. Əv vəl cə heç bi ri ağ zı nı açıb dil lən mə di. 
Ara lı ğa bir ne çə də qi qə lik sü kut çök dü. Son ra yaş lı ki şi 
gur sə si ilə sü ku tun bu zu nu sın dır dı:



Oldu
Bu qoca aləmin dağı, çayı var,
Fəsillər bölünüb – qışı, yayı var.
Çox da ki, hərənin ayrı payı var,
Biri çox, biri az olanlar oldu.
Əzəldən dünyada haqq var, nahaq var,
Belə yaranıbdı – baş var, ayaq var.
İnsan var, adam var, adamsayaq var,
Doğrunu tərsinə qananlar oldu.
Yarandıq, bölündük doğmaya, yada,
Pərvanələr gördüm – çaxıldı oda.
Gör neçə aşiqlər getdilər bada,
Məhəbbət bağında talanlar oldu.
Mənə əzab verən – mənə döz deyir,
Mətləb qanmayanlar indi söz deyir.
Yalan ayaq tutar, yeriməz deyir,
Həqiqəti əyən yalanlar oldu.
Gəzdim dərələrdə, dolaşdım yalda,
Gözüm ormanlarda, könlüm xəyalda,
Xoşbəxtlik deyilən o sonsuz yolda
Qismətim azacıq xoş anlar oldu.
Ömür dediklərin keçir beləmi,
Ay Taleh, yoruldun, bezdin, eləmi?
Çiyninə yük olan o qəm şələni
Nə görən, nə də ki, alanlar oldu.

01.11.2012 

Görərsən yoxam
Özüm də bilmirəm, axı nədəndi,
Küsəyən olmuşam, kövrək olmuşam,
Xəyallar başımda dumandı, çəndi,
Dönüb bədən boyda ürək olmuşam.
Sənsiz il bilirəm hər dəqiqəni,
Gözümdən yaşı da silə bilmirəm.
Daha həsrətinlə yandırma məni,
Gəlmirsən, sakitcə ölə bilmirəm.
Mən bir günəbaxan – günə sarıyam,
Qaytar o bahara – çağıma məni.
Deyirdin çinartək çox vüqarlıyam,
Qoymaynan içimdən sınmağa məni.
Çox da ki, nəğmələr düşmür dilimdən,
Qarşıda nələr var, axı nə bilim,
Elə əl gəzirəm tutsun əlimdən,
Elə dağ gəzirəm söykənə bilim.
Zaman ötüşübdü, vaxt o vaxt deyil,
Daşlardan-daşlara gəl çaxma məni.
Adım aldatmasın, baxt o baxt deyil,
Tale ümidinə buraxma məni.
Qoyma nəzərindən, gözündən məni,
Səbir də qalmayıb dalınca baxam.
Apar, gözlərində apar sən məni,
Gedərsən, gələrsən, görərsən yoxam…

05.11.2012 

Ana itirəndə
Qoymayın təklənib tənha qalmağa,
Belə anda xatirələr səs edir.
Könül oxşamağa, hayan olmağa
Bir telefon zəngi – o da bəs edir.
Dərdini soruşun, halını sorun,
Niyə görmürsünüz ürəyi dolub?
Sorğuyla, sualla siz onu yorun,
O özü də bilmir ona nə olub.
Bir od zərrəsidir gözlərində yaş,
Baxmayın danışır, baxmayın gülür.
Başıma gəlibdir, bilirəm, qardaş,
Anası ölənin dünyası ölür…
Qəhərdən üşüyür ağızlarda dil,
Sınıq könüllərdə sınır səsimiz,
Əlli də, altmış da elə yaş deyil,
Ana itirəndə qocalırıq biz.
Xəyallar əlində əsir qalırıq,
Kösövü kül olan ocaq oluruq,
Ana itirəndə yetim qalırıq,
Ana itirəndə uşaq oluruq.
Bir ana şəkli də ovudur bizi,
Doğma da, uzaq da yaxına gəlir.
Qəfi l ləpələnir ömrün dənizi,
İnsan dalğalarla baş-başa gəlir.
Qəhərdən üşüyür ağızlarda dil,
Sınıq könüllərdə sınır səsimiz,
Əlli də, altmış da elə yaş deyil,
Ana itirəndə qocalırıq biz…

İyul, 2013

Anamın nə kövrək
məzar daşı var…

Yanına gələndə həsrətim sönür,
Ocağa çevrilir, alova dönür,
İçim pöyşələnir, əlim isinir,
Anamın nə isti məzar daşı var!
Dinir, xəbər alır hər əhvalımı,
Kim daş çağırıbdı, bu daş zalımı?
İsladır quruyan yanaqlarımı,
Ay Allah, daşın da öz göz yaşı var!
Önündə varlığım çəkilir dara,
Bələnir yağışa, üz sürtür qara,
Ünvan göstərirəm qəlbidaşlara,
Anamın nə kövrək məzar daşı var!

09.12.2012 

Gəlməyəcəyik
Ulduzu göylərdən enən görmüşük,

Yanan ocaqları sönən görmüşük,
Biz hansı gedəni dönən görmüşük? –
Bir də bu dünyaya gəlməyəcəyik.
Ağın ağ rəngi var, qaranın qara,

Əbəs aldatmasın şirin xülyalar.
Gözlər dikilməsin sonsuz yollara,
Hər şeyin əvvəli, bir də sonu var.
Birin bir təkrarı, onun onu var,
Bir də bu dünyaya gəlməyəcəyik.
Eşqin alovunda biz kül olarıq,

Ömrün sehrində bir gül olarıq,
Deyirik, gülürük, nə qədər varıq,

Onsuz da yoxluğun üzü qaradı,
Bir də bu dünyaya gəlməyəcəyik.

İyul, 2013

Mən elə bilirdim qocalmayacam
Düşünürdüm illər geri dönəcək,
Gənclik ulduz kimi göydən enəcək,
Nə alov sönəcək, nə od sönəcək,
Mən elə bilirdim qocalmayacam.
 
Könlümdə bir dəli eşqin həvəsi,
Dilimdə məhəbbət, sevgi nəğməsi,
Demə, yol gedirmiş vaxtın dəvəsi,
Mən elə bilirdim qocalmayacam.
 
Dostlar inciyirlər – görüşməyirəm,
Yaxşını, yamanı bölüşməyirəm,
Könüllər incidib, qəlbə dəyirəm,
Mən elə bilirdim qocalmayacam.
 
Qəfi l xəzəl oldu sünbüllü zəmim,
Başımdan çəkilmir kədərim, qəmim.
Uşaqlıq dostlarım, gənclik həmdəmim,
Mən elə bilirdim qocalmayacam.
 
Köç etdi qardaşım, köç etdi bacım,
Bir əldən tutana qalıb əlacım.
Nələr pıçıldamır ağaran saçım –
Mən elə bilirdim qocalmayacam.
 
Ömür bir gizlicə pərvəriş etdi,
Taleh, cavanlığı qaçırdın getdi.
Dövrənə işıqlar saçırdın, getdi,
Sən elə bilirdin qocalmayacam?

Gəlməyə
Daha küçənizə gəlməyəcəyəm,
Daha səndən ötrü ölməyəcəyəm,
Baharın gəlişi, payızın köçü –
Heç nəyin fərqində olmayacağam.
 
Yadında qalıbmı dəniz sahili,
Qərib qağayının o hıçqırtısı,
Nələr söyləmirdi eşqimin dili: –
Gah bəmi, gəh zili, gah qışqırtısı.
 
Soyuq ömrümüzdən əsən küləklər
Suları titrədə, ya titrətməyə.
Ürək hökm eləyə, hissim “yox” deyə,
Taleh o yerlərə gələ-gəlməyə.   

Şaiq ölən gün
O dəm, o an,
O vaxt, o zaman
İçimdən ilğımlar, odlar keçən
Səhra idim, çöl idim.
Şaiq Vəli ölən gün
Mən də öldüm…
Amma məni
Sonra dəfn edərsiniz –
ən sonda…
Şairi öldürüb,
Ağlamaq nədir? –
bilərsiniz onda…
Bilərsiniz ölümdən betərdir
Bir ürəyin göynəmi.
Sorarsınız, nə idi,
Şairin dərdi, qəmi?!
Mən azdan-çoxdan bilirdim
Şaiqin dərdini.
Şaiq ölən gün
Hirsimdən öldürdüm
Olmayan imkanımı…
Bizi birgə dəfn edərsiniz,
Bütün imkansız şairlər
Bir sinif kimi öləndə…
Bir də
Şaiqin məzarı üstə
Yovşan güləndə…

08.02.2013

Ömrü bitirdim
Adını, ünvanını,
Yerini-yurdunu bilmədiyim gözəl,
Qəfi ldən nə şirin qəhqəhə çəkdin.
Köksüm qubarlandı,
İtirdiyim gülüşləri
Qaytardın mənə.
Düz bir ömürdü gəzirəm o gülüşləri,
Onu harda itirmişdim, bilmirəm.
Küləklər qanadında,
Quşlar dimdiyindəmi
Gətirdi, bilmirəm…
Sən güldün, mən sevindim,
Gəldin, itirdiyimi tapdım,
Getdin – tapdığımı itirdim…
Bir gülüşü gəzə-gəzə,
Düz bir ömrü bitirdim.

31 avqust, Novxanı

Ürək, ağrımağın zamanı deyil
Hərdən gizli-gizli, hərdən aşikar,
Sinəmi göynədən ağrılarım var.
Bir ömrü isidib, onu yaşadan
Neçə şirin-şirin duyğularım var.
Qoy səni yormasın yoxuşlar, yollar,
Ürək, ağrımağın zamanı deyil.
Sənsiz nə karəyəm danışam, güləm,
Bu alovlu sinəm, bu odlu sinəm
Sevgi təşnəsidir əzəldən, bilsən.
Çox əllər tutsa da bəzən əlimdən,
Yüz əl itələdi geri sinəmdən.
Yaxın gəl, düşünək, bir sən, bir də mən,
Ürək, ağrımağın zamanı deyil.
Təkcə sevinc deyil, bilirəm, həyat,
Beş-on il işləyib, yorulur saat.
O, zamanı sayır, sən ömrü saydın,
Çox çətin olardı sən vurmasaydın,
Xeyirxah, rəhmli, mərd olmasaydın.
Geriyə baxanda dönərək indi,
Qəlbimdə nə qədər suallar dindi.
Atəşindən illər, günlər isindi,
Hərdən yorulanda, fi krə dalanda,
Sən mənə söylədin – həyat şirindi,
Ürək, ağrımağın zamanı deyil.
Nə çəkmişik, bilən olnsuz biləcək,
Ötən çox günləri ulduz biləcək.
Dostlar kədərlənib, düşmən güləcək,
Darıxma, ürəyim, olanlar olur,
Bir gün ağrımağın vaxtı gələcək,
İndi ağrımağın zamanı deyil.

17.02.2013
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Oldu

No yab rın 1-də tanın mış 
şair-pub li sist Ta leh Hə-
mid (Ba ba yev Ta leh Hə-
mid oğ lu) dün ya sı nı də-

yiş di. O, SS Rİ Ya zı çı laır Bir li yi nin 
üz vü (1985), Res pub li ka Le nin 
kom so mo lu mü ka fa tı laureatı 
(1986) idi. Şeir lə ri və pub li sis tik 
ya zı la rı tək cə öl kə miz də de yil, bir 
çox xa ri ci öl kə də də işıq üzü gö-
rüb.
Ta leh Hə mi din  “Qa pı mı ba har dö-
yür”, “Dün ya yax şı dır hə lə”, “Mən 
göz lə yən ol sa”, “Təl tif siz bu lud” 
(Mosk va), “Bu gün dən sa ba ha”, “Mə-
nə ürə yin də yaz ye ri sax la”, “Gü nəş dən 
giz lə nir yay çi çək lə ri”, “Öm rün pa yız 
sov qa tı”, “Qar lı ax şam la rın işı ğı”, 
“Sə nə mək tub lar ya zı ram” ad-
lı şeir və pub li sis tik ki tab la rı 
nəşr olu nub. 2010-cu il də 
şeir və poema la rın dan 
iba rət ikicild li yi Azər-
bay can Res pub li ka sı 
Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yi nin “Qı zıl kəl mə” ədə bi 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.
Mər hum qə ləm dos tu mu zun xa ti-
rə si ni şeir lə ri lə yad edi rik.

Gəlməyəcəyik
Ulduzu göylərdən enən görmüşük,

Yanan ocaqları sönən görmüşük,
Biz hansı gedəni dönən görmüşük? –
Bir də bu dünyaya gəlməyəcəyik.
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Eşqin alovunda biz kül olarıq,

Ömrün sehrində bir gül olarıq,
Deyirik, gülürük, nə qədər varıq,

Onsuz da yoxluğun üzü qaradı,
Bir də bu dünyaya gəlməyəcəyik.

N 39(98) 05.11.2016

o yab rın 1-də tanın mış 
şair-pub li sist Ta leh Hə-
mid (Ba ba yev Ta leh Hə-
mid oğ lu) dün ya sı nı də-

yiş di. O, SS Rİ Ya zı çı laır Bir li yi nin 
üz vü (1985), Res pub li ka Le nin 
kom so mo lu mü ka fa tı laureatı 
(1986) idi. Şeir lə ri və pub li sis tik 
ya zı la rı tək cə öl kə miz də de yil, bir 
çox xa ri ci öl kə də də işıq üzü gö-
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nə ürə yin də yaz ye ri sax la”, “Gü nəş dən 
giz lə nir yay çi çək lə ri”, “Öm rün pa yız 
sov qa tı”, “Qar lı ax şam la rın işı ğı”, 
“Sə nə mək tub lar ya zı ram” ad-
lı şeir və pub li sis tik ki tab la rı 
nəşr olu nub. 2010-cu il də 
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rə si ni şeir lə ri lə yad edi rik.
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Ömrün sehrində bir gül olarıq,
Deyirik, gülürük, nə qədər varıq,

Onsuz da yoxluğun üzü qaradı,
Bir də bu dünyaya gəlməyəcəyik.
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şair-pub li sist Ta leh Hə-
mid (Ba ba yev Ta leh Hə-
mid oğ lu) dün ya sı nı də-

yiş di. O, SS Rİ Ya zı çı laır Bir li yi nin 
üz vü (1985), Res pub li ka Le nin 
kom so mo lu mü ka fa tı laureatı 
(1986) idi. Şeir lə ri və pub li sis tik 
ya zı la rı tək cə öl kə miz də de yil, bir 
çox xa ri ci öl kə də də işıq üzü gö-

Ta leh Hə mi din  “Qa pı mı ba har dö-
yür”, “Dün ya yax şı dır hə lə”, “Mən 
göz lə yən ol sa”, “Təl tif siz bu lud” 
(Mosk va), “Bu gün dən sa ba ha”, “Mə-
nə ürə yin də yaz ye ri sax la”, “Gü nəş dən 
giz lə nir yay çi çək lə ri”, “Öm rün pa yız 
sov qa tı”, “Qar lı ax şam la rın işı ğı”, 
“Sə nə mək tub lar ya zı ram” ad-
lı şeir və pub li sis tik ki tab la rı 
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Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yi nin “Qı zıl kəl mə” ədə bi 

Mər hum qə ləm dos tu mu zun xa ti-
rə si ni şeir lə ri lə yad edi rik.

Ana itirəndə Mən elə bilirdim qocalmayacam

Biz hansı gedəni 
dönən görmüşük?



Ernest HEMİNQUEY
(ABŞ)

O, pən cə rə lə ri bağ la-
maq üçün ota ğa da-
xil olan da biz hə lə 
ya ta ğımz dan qalx-

ma mış dıq. İçə ri gi rən ki mi, 
xəs tə ol du ğu nu hiss elə dim. O 
tit rə yir di, si fə ti ağap paq ağar-
mış dı. As ta ye ri şin dən ha ra sı-
nın sa ağ rı dı ğı hiss edi lir di və 
san ki hər ad dım at dıq ca ağ rı sı 
da ha da ço xa lır dı.

- No lub sə nə, Şatz ?
- Heç nə, bir az ba şım ağ rı yır.
- İs tə yir sən, get bir az uzan.
- Yox, yax şı yam.
- Get, get bir az uzan, pal ta rı-

mı ge yi nib mən də gə li rəm.
Am ma mən aşa ğı dü şən də o, 

ye rin də uzan ma mış dı. Pal tar-
la rı əy nin də bu xa rı qar şı sın da 
otur muş və doq quz-on yaş lı 
xəs tə, ya zıq bir oğ lan uşa ğı nın 
gör kə mi ni al mış dı. Əli mi al nı-
na qo yan ki mi, qız dır ma sı nın 
ol du ğu nu hiss elə dim.

- Şatz , get ota ğı na, bir az yat, 
xəs tə lən mi sən.

- Yox, is tə mi rəm, yax şı yam.
Bir az dan hə kim ça ğır dıq. 

Hə kim gə lən ki mi, ilk işi xəs tə-
nin hə ra rə ti ni ölç mək ol du.

- Ne çə di?- hə kim dən so ruş-
dum.

- Yüz iki.
Hə kim müx tə lif rəng li kap-

sul lar da üç dər man ver di, ge-
dər kən on lar dan ne cə is ti fa də 
et mək la zım ol du ğu nu de di. 
Dər man lar dan bi ri qız dır-
ma nı sal maq, di gə ri tur şu-
lu ğun art ma sı nın qar şı sı nı 
al maq üçün idi. Üçün cü 
dər man isə iş lət mə dər-
ma nı idi. Hə kim izah elə di 
ki, tur şu lu ğun qar şı sı alın-
ma sa, xəs tə qri pə tu tu la 
bi lər. De yə sən, o, qrip haq-
qın da hər şe yi bi lir di, əgər 
qız dır ma sı yüz dörd də rə cə-
dən yu xa rı qalx ma sa və xəs tə 
pnev ma ni ya dan qo ru na bil sə, 
qor xu lu heç nə yox dur.

Hə ki mi yo la sa lan dan son ra 
ba la ca bir ka ğız da Şatz  ın tem-
pe ra tu ru nu və dər man la rın 
ve ril mə vaxt la rı nı yaz dım.

- Bəl kə, sə nə nə sə oxu yum, 
qu laq asa san, Şatz ?

- Bil mi rəm, oxu maq is tə yir-
sən sə, oxu,- de di.

Onun rən gi-ru fu hə lə də 
ağap paq idi, göz lə ri nin al tı 
qa ral mış dı. Sa kit cə çar pa yı da 
uzan mış və san ki bü tün ət ra-
fın da kı lar dan uzaq la şa raq öz 
alə mi nə qa pıl mış dı.

Mən uca dan Ho vard Pay lın 
“Pi rat la rın ki ta bı” əsə ri ni oxu-
ma ğa baş la dım. Am ma bir az 
oxu yan ki mi gör düm ki, fi k ri 
baş qa yer də dir.

- İn di ne cə sən, Şatz ? - so ruş-
dum.

- Elə ba yaq kı ki mi, - de di.
Mən çar pa yı nın ayaq tə rə-

fi n də otu rub o bi ri dər ma nın 
vax tı gə lə nə cən özüm üçün ki-
tab oxu ma ğa baş la dım. Bir ne-
çə sə hi fə oxu duq dan son ra elə 
bil dim ki, o, ar tıq yu xu ya ge-
dib. Am ma göz lə ri mi ki tab dan 
qal dı ran da onun oyaq ol du ğu-
nu və çox qə ri bə bir tərz də çar-
pa yı nın aya ğı na bax dı ğı nı gör-
düm.

- Ni yə 
y a t  m ı r -
san? Yum 
göz lə ri ni, 
bir az-
ca yat. 
D ə r -
ma nın 
v a x  t ı 
gə lən-
də sə ni 
o y a  d a -
ram.

- Yox, 
y a t  m a q 
i s  t ə  m i -
rəm, oyaq 
qal maq is-
tə yi rəm.

Bir ne çə 
d ə  q i  q ə  d ə n 
son ra isə de di:

- Ata, əgər da-
rı xır san sa, get. 
Mən tək də qa la bi-
lə rəm.

- Yox, na ra hat ol ma, 
da rıx mı ram.

- Yə ni, de yi rəm get-
mək is tə sən, get. 
Mə nə gö rə na-
ra hat ol ma.

Mə nə elə gə lir di ki, o, qız dır-
ma nın tə si ri ilə be lə da nı şır. Saat 
on bir də onun dər ma nı nı ve rən-
dən son ra bir az tə miz ha va da 
gəz mək üçün ev dən çıx dım.

Ha va so yuq, am ma gü nəş li 
idi. Hər tə rə fi  ört müş na zik qar 
don duq dan son ra ada ma elə 
təəs sü rat ba ğış la yır dı ki, san ki 
bü tün çıl paq ağac lar, kol-kos, 
ye rə tö kül müş çır-çır pı, ot lar və 
tor paq qar la rəng lə nib. İr land 
cin sin dən olan ba la ca, qır mı zı 

iti miz də ya nım-
da idi. 

Yol lar buz lu ol du ğun dan, it ye-
ri mək də çə tin lik çə kir, tez-tez 
sü rü şə rək yı xı lır dı. Mən özüm 
də iki də fə yı xıl dım. İkin ci də fə 
yı xı lan da ov üçün özüm lə gö-
tür dü yüm tü fən gi də əlim dən 
sal dım.

İlk hə də fi m ət ra fı nı kol-kos 
ört müş tə pə nin aşa ğı sın da kı 
kək lik dəs tə si ol du. On lar dan 
iki si ni vu ra bil dim. Son ra kək-
lik lər ha va ya uçub tə pə nin ar-
xa sın da göz dən it di lər. Bə zi lə ri 
ağac la rın bu daq la rı na qon du. 
Ço xu isə sıx kol la rın ara sı na 
gi rib gö rün məz ol du lar. Ora-
dan çıx ma la rı üçün qar la ör tü lü 
kol la rın üs tü nə tul la nıb on la rı 
hür küt mək la zım idi. Bu və-
ziy yət də də də qiq ni şan al maq 

müm kün ol mur du. Ona gö rə 
də cə mi iki si ni vu ra bil dim. 

Beş gül ləm hə dəf dən ya-
yın dı. Son ra vur du ğum 
kək lik lə ri də gö tü rüb, 
növ bə ti gün lər bu ra da ov 
edə cə yi mi dü şü nə rək ke fi , 

kök hal da evə yol lan dım. 
Ev də de di lər ki, Şatz  heç 

ki mi ota ğı na bu rax mır.
- Gəl mə yin, is tə mi rəm, - 

de yir di, - is tə mi rəm, siz də 
mə nim ki mi xəs tə lə nə si niz.

Mən onun ota ğı na qalx-
dım. Ge dər kən onu ne cə 

qoy muş dum sa, elə o və ziy-
yət də də qal mış dı. Si fə ti ye nə 
də ağap paq idi və ye nə də göz-
lə ri ni çar pa yı nın aya ğı na zil-
lə miş di. Qız dır ma sı ol du ğun-

dan, ya naq la rın da xə fi f bir 
qı zar tı da var dı.

Onun is ti li yi ni 
ölç düm.

- Nə qə dər di?
- Yü zə ya xın. - ca vab ver dim. 

Am ma əs lin də yüz iki ya rım idi.
- Sə hər yüz iki idi - de di.
- Sən har dan bil din?
- Hə kim de yən də eşit dim.
- İs ti li yin çox da yük sək de-

yil, na ra hat ol ma.
- Na ra hat ol mu ram, - de di - 

am ma fi  kir ləş mək dən özü mü 
sax la ya bil mi rəm.

- Fi kir ləş mə, nə fi  kir lə şir sən? 
Bir az ra hat ol.

- Ra ha tam on suz da. - de di və 
ba şı nı qal dı rıb qa ba ğa bax dı.

De yə sən, o, nə sə baş qa bir şe-
yi özü nə əməl li-baş lı dərd elə-
miş di.

- Al, bu dər ma nı da iç.
- Sən cə, bun la rın bir xey ri 

ola caq? - so ruş du.
- Hə, əl bətt  ə, ola caq.
Bir az dan pi rat lar haq qın da 

ki ta bı uca dan oxu ma ğa baş-
la dım. Am ma o ye nə də mə ni 
din lə mir di. Ona gö rə də oxu-
ma ğı da yan dır dım.

- Ata, sən cə, nə vaxt ölə cəm?
- Nə?
 - De yi rəm, sən cə, öl mə yi mə 

nə qə dər qa lıb?
- Nə öl mək? Nə da nı şır san?
- Mən bi li rəm. Hə kim de yən-

də eşit dim ki, is ti li yim yüz iki-
dir.

- Yüz iki də rə cə dən heç kim 
öl mür. Nə boş-boş da nı şır san?

- Mə ni al dat ma, ata! Fran sa-
da oxu yan da uşaq lar de yir di-
lər ki, ada mın qız dır ma sı qırx 
dörd dən yu xa rı qal xan da ölür. 
Mə nim ki yüz iki dir.

Sən de mə, o, düz sə hər saat 
doq quz dan, bü tün gü nü ölü-
mü nü göz lə yir miş.

- Ay sə ni, sə feh Şatz ,- mən 
de dim - Al lah sə nə 

ağıl ver sin. Bun-
lar baş qa-baş qa 
şey lər dir. Ki lo-
metr lə mil ki-
mi. Ölüb elə-
mə yə cək sən, 
qorx ma. Bu 
t e r  m o  m e t r 
baş qa sın dan-
dır. Bu ra da 
dox san sək-
kiz də rə cə 
nor  mal  d ı r . 
Sən de di yin-
də isə otuz 
yed di də rə cə 
nor mal dır.

- Düz de-
yir sən?

- Hə, düz 
d e  y i  r ə m . 

Bun lar ki lo-
metr lə mil ki mi fərq li şey-

lər dir. Bax, mə sə lən, biz ma-
şın la yet miş mil ge dən də ne çə 
ki lo metr get miş olu ruq?

- Hə, ba şa düş düm - Şatz  de di 
və çar pa yı nın aya ğı na di kil miş 
ba xış la rın da kı na ra hat lıq ya vaş-
ya vaş it mə yə baş la dı. Elə bil ki, 
çi yin lə rin dən dağ boy da yük gö-
tü rül dü. Sə hə ri si gün o, ən xır da 
şey üçün be lə ağ la yıb ax şa ma-
can ya ta ğın dan qalx ma dı. 

Tər cü mə edən:
Təvəkkül ZEYNALLI

13N 39(98) 05.11.2016

maq üçün ota ğa da-
xil olan da biz hə lə 
ya ta ğımz dan qalx-

ma mış dıq. İçə ri gi rən ki mi, 
xəs tə ol du ğu nu hiss elə dim. O 
tit rə yir di, si fə ti ağap paq ağar-
mış dı. As ta ye ri şin dən ha ra sı-
nın sa ağ rı dı ğı hiss edi lir di və 
san ki hər ad dım at dıq ca ağ rı sı 

- Heç nə, bir az ba şım ağ rı yır.
- İs tə yir sən, get bir az uzan.

- Get, get bir az uzan, pal ta rı-
mı ge yi nib mən də gə li rəm.

Am ma mən aşa ğı dü şən də o, 
ye rin də uzan ma mış dı. Pal tar-
la rı əy nin də bu xa rı qar şı sın da 
otur muş və doq quz-on yaş lı 
xəs tə, ya zıq bir oğ lan uşa ğı nın 
gör kə mi ni al mış dı. Əli mi al nı-
na qo yan ki mi, qız dır ma sı nın 

- Şatz , get ota ğı na, bir az yat, 

- Yox, is tə mi rəm, yax şı yam.
Bir az dan hə kim ça ğır dıq. 

Hə kim gə lən ki mi, ilk işi xəs tə-
nin hə ra rə ti ni ölç mək ol du.

- Ne çə di?- hə kim dən so ruş-

Hə kim müx tə lif rəng li kap-
sul lar da üç dər man ver di, ge-
dər kən on lar dan ne cə is ti fa də 
et mək la zım ol du ğu nu de di. 

bi lər. De yə sən, o, qrip haq-
qın da hər şe yi bi lir di, əgər 
qız dır ma sı yüz dörd də rə cə-
dən yu xa rı qalx ma sa və xəs tə 
pnev ma ni ya dan qo ru na bil sə, 

Hə ki mi yo la sa lan dan son ra 
ba la ca bir ka ğız da Şatz  ın tem-
pe ra tu ru nu və dər man la rın 

- Bəl kə, sə nə nə sə oxu yum, 

- Bil mi rəm, oxu maq is tə yir-

Onun rən gi-ru fu hə lə də 

- Ni yə 
y a t  m ı r -
san? Yum 
göz lə ri ni, 
bir az-
ca yat. 
D ə r -
ma nın 
v a x  t ı 
gə lən-
də sə ni 
o y a  d a -
ram.

- Yox, 
y a t  m a q 
i s  t ə  m i -
rəm, oyaq 
qal maq is-
tə yi rəm.

Bir ne çə 
d ə  q i  q ə  d ə n 
son ra isə de di:

- Ata, əgər da-
rı xır san sa, get. 
Mən tək də qa la bi-
lə rəm.

- Yox, na ra hat ol ma, 
da rıx mı ram.

- Yə ni, de yi rəm get-
mək is tə sən, get. 
Mə nə gö rə na-
ra hat ol ma.

da idi. Ço xu isə sıx kol la rın ara sı na 
gi rib gö rün məz ol du lar. Ora-
dan çıx ma la rı üçün qar la ör tü lü 
kol la rın üs tü nə tul la nıb on la rı 
hür küt mək la zım idi. Bu və-
ziy yət də də də qiq ni şan al maq 

müm kün ol mur du. Ona gö rə 
də cə mi iki si ni vu ra bil dim. 

Beş gül ləm hə dəf dən ya-
yın dı. Son ra vur du ğum 
kək lik lə ri də gö tü rüb, 
növ bə ti gün lər bu ra da ov 
edə cə yi mi dü şü nə rək ke fi , 

kök hal da evə yol lan dım. 
Ev də de di lər ki, Şatz  heç 

ki mi ota ğı na bu rax mır.
- Gəl mə yin, is tə mi rəm, - 

de yir di, - is tə mi rəm, siz də 
mə nim ki mi xəs tə lə nə si niz.

Mən onun ota ğı na qalx-
dım. Ge dər kən onu ne cə 

qoy muş dum sa, elə o və ziy-
yət də də qal mış dı. Si fə ti ye nə 
də ağap paq idi və ye nə də göz-
lə ri ni çar pa yı nın aya ğı na zil-
lə miş di. Qız dır ma sı ol du ğun-

dan, ya naq la rın da xə fi f bir 
qı zar tı da var dı.

Onun is ti li yi ni 
ölç düm.

ba şı nı qal dı rıb qa ba ğa bax dı.
De yə sən, o, nə sə baş qa bir şe-

yi özü nə əməl li-baş lı dərd elə-
miş di.

- Al, bu dər ma nı da iç.
- Sən cə, bun la rın bir xey ri 

ola caq? - so ruş du.
- Hə, əl bətt  ə, ola caq.
Bir az dan pi rat lar haq qın da 

ki ta bı uca dan oxu ma ğa baş-
la dım. Am ma o ye nə də mə ni 
din lə mir di. Ona gö rə də oxu-
ma ğı da yan dır dım.

- Ata, sən cə, nə vaxt ölə cəm?
- Nə?
 - De yi rəm, sən cə, öl mə yi mə 

nə qə dər qa lıb?
- Nə öl mək? Nə da nı şır san?
- Mən bi li rəm. Hə kim de yən-

də eşit dim ki, is ti li yim yüz iki-
dir.

- Yüz iki də rə cə dən heç kim 
öl mür. Nə boş-boş da nı şır san?

- Mə ni al dat ma, ata! Fran sa-
da oxu yan da uşaq lar de yir di-
lər ki, ada mın qız dır ma sı qırx 
dörd dən yu xa rı qal xan da ölür. 
Mə nim ki yüz iki dir.

Sən de mə, o, düz sə hər saat 
doq quz dan, bü tün gü nü ölü-
mü nü göz lə yir miş.

- Ay sə ni, sə feh Şatz ,- mən 
de dim - Al lah sə nə 

ağıl ver sin. Bun-
lar baş qa-baş qa 
şey lər dir. Ki lo-
metr lə mil ki-
mi. Ölüb elə-
mə yə cək sən, 
qorx ma. Bu 
t e r  m o  m e t r 
baş qa sın dan-
dır. Bu ra da 
dox san sək-
kiz də rə cə 
nor  mal  d ı r . 
Sən de di yin-
də isə otuz 
yed di də rə cə 
nor mal dır.

Bun lar ki lo-
metr lə mil ki mi fərq li şey-

lər dir. Bax, mə sə lən, biz ma-
şın la yet miş mil ge dən də ne çə 
ki lo metr get miş olu ruq?ki lo metr get miş olu ruq?

və çar pa yı nın aya ğı na di kil miş 
ba xış la rın da kı na ra hat lıq ya vaş-
ya vaş it mə yə baş la dı. Elə bil ki, 
çi yin lə rin dən dağ boy da yük gö-
tü rül dü. Sə hə ri si gün o, ən xır da 
şey üçün be lə ağ la yıb ax şa ma-
can ya ta ğın dan qalx ma dı. 

lər dir. Bax, mə sə lən, biz ma-
şın la yet miş mil ge dən də ne çə 
ki lo metr get miş olu ruq?ki lo metr get miş olu ruq?

və çar pa yı nın aya ğı na di kil miş 
ba xış la rın da kı na ra hat lıq ya vaş-
ya vaş it mə yə baş la dı. Elə bil ki, 
çi yin lə rin dən dağ boy da yük gö-
tü rül dü. Sə hə ri si gün o, ən xır da 
şey üçün be lə ağ la yıb ax şa ma-
can ya ta ğın dan qalx ma dı. 

şın la yet miş mil ge dən də ne çə 
ki lo metr get miş olu ruq?



Atlantida harada olub?
At lan ti da bə şər ta ri xi nin ən qə-

dim sir lə rin dən dir. Dəh şət li tə bii 
fə la kət nə ti cə sin də okeanın də rin-
lik lə ri nə gö mül müş bu öl kə haq da 
Pla ton era mız dan əv vəl IV əsr də 
özü nün iki dialo qun da – “Ti mey” 
və “Kri ti”də da nı şan dan bə ri bu 
sirr in san la rın şüuru nu iş ğal edib. 
Pla ton öz rə va yə tin də qə dim za-
man la rın yed di müd ri kin dən bi-
ri nə, məş hur Afi  na qa nun ve ri ci si 
olan, era mız dan əv vəl VI əsr də 
ya şa mış So lo na is ti nad edir. So lon 
isə öz növ bə sin də At lan ti da haq da 
mə lu ma tı adı na mə lum olan bir 
Mi sir ka hi nin dən eşit miş di. Ka hin 
de yir miş ki, hə min sir li öl kə ba-
rə də qə dim Mi sir pa pi rus la rın da 
oxu yub. 

Yax şı, bəs At lan ti da əs lin də 
olub, yox sa yox? Çox gü man ki, 
bu, sa də cə, Pla to nun uy dur ma sı-
dır. Pla ton “Ti mey” dialo qun da 
döv lət qu ru cu lu ğu haq da fi  kir yü-
rü dər kən At lan ti da nı “an ti-nü mu-
nə” ki mi gə ti rir, onu Afi  na ya qar-
şı qo yur - özü də ya şa dı ğı 
za man la rın Afi  na sı nı 
yox, on dan gu ya 
9 min il qa-

baq möv cud ol muş ge niş, məh sul-
dar tor paq lı, ideal bir öl kə nin mər-
kə zi nə çev ril miş Afi  na nı.

Pla to nun fi k rin cə, Li vi ya və Asi-
ya nı bir lik də gö tü rən də, on lar dan 
da ha bö yük bir ada olan At lan ti-
da ilə mü ha ri bə ni də hə min o Afi -
na apa rır dı. Pla to nun za ma nın da 
“Asi ya” adı al tın da müasir bö yük 
kon ti nent yox, in di ki Ki çik Asi-
ya ya rı ma da sı nə zər də tu tu lur du. 
“Li vi ya” adı al tın da isə o vaxt Af-
ri ka nın bü tün şi ma lı nı qə bul edir-
di lər. Be lə lik lə, Pla to nun de di yi ni 
əsas gö tür sək, çox əzə mət li bir əra-
zi alı nır.

At lant lar Afi  na nı öz lə ri nə ta be 
et mək is tə yir di lər, la kin afi  na lı lar 
öz cə sur luq la rı na, xe yir xah lıq la rı na 
gö rə qə lə bə çal dı lar və at lant la rın 
qul ha lı na sal dı ğı bü tün xalq la ra 
azad lıq gə tir di lər. La kin tez lik lə tə-
bii fə la kət nə ti cə sin də afi  na lı la rın 
qo şun la rı dar ma da ğın ol du, At lan-
ti da ada sı isə su yun di bi nə gö mül-
dü. Hə min na hi yə də di bin dən çox lu 
qum və lil qal xan də niz bu ha di sə-
dən hə lə uzun il lər son ra gə mi çi lik 

üçün əl ve riş li ol ma dı.

Da ha son ra Pla ton özü nün “Kri-
ti” dialo qun da qə dim Afi  na nı və 
At lan ti da nı mü fəs səl təs vir edir. 
At lant lar gu ya Po sey don ad lı tan rı-
dan və adi qız olan Kley no dan tö rə-
yir di lər. Ada nın mər kə zin də də niz-
dən 50 sta di ya (8-9 km) mə sa fə də 
yer lə şən bir tə pə var dı. At lan ti da 
ada sı nın eti bar lı mü da fi əsi üçün 
Po sey don onu üç su, iki qu ru səd di 
ilə üzük qa şı ki mi döv rə yə al mış dı; 
at lant lar isə bu səd lə rin üzə rin dən 
kör pü lər atıb ka nal lar qaz mış dı lar. 
Gə mi lər bu ka nal lar va si tə si ilə düz 
şə hə rə, da ha doğ ru su, lap ada nın 
or ta sın da kı, diamet ri 5 sta di ya (ki-
lo metr dən bir qə dər az) olan tə pə-
nin ya nı na can gə lə bi lir di. Ada da, 
ət ra fın da qı zıl hey kəl lər olan mə-
bəd lər, gü müş və qı zıl la iş lən miş, 
dəb də bə li çar sa ra yı uca lır, ağ zı na 
ki mi gə mi lər lə do lu tər sa nə lər gö-
rü nür dü. Pla ton həm də na mə lum 
me tal, ya xud me tal xə li tə sin dən – 
ori xalk dan söz açır dı. Ada nın məh-
sul dar, var lı tor paq la rı, zən gin bit ki 
və hey van lar alə mi, hətt  a fi l lə ri be lə 

var dı, əha li çox 
sıx məs kun-

laş mış dı.

Pla ton ya zır, nə qə dər ki, at lant lar 
xe yir xah idi lər, döv lət lə ri də çi çək-
lə nir di. La kin son ra lar, ada nın əha-
li si sər vət için də itib-bat dı, on la rın 
nəf si art dı, göz lə ri doy maq bil-
mə di, tə şəx xüs lü, dik baş ol du lar. 
On da Zevs bu ada nı məhv et mək 
qə ra rı na gəl di və gö rü nür, Po sey-
do nu da ada ya zəl zə lə yol la ma ğa 
o ra zı sa la bil di (Po sey do nun da ha 
bir adı “ye ri tit rə dən” idi)... 

Bu yer də bi zə bəl li olan mətn 
bi tir. Bu dialoq lar da fi  lo so fun bil-
di yi hə qi qət lə rin ciz gi lə ri ni gör-
mək çə tin de yil, am ma hər şey 
ba ş- ayaq dır. At lant lar adı al tın da 
də niz məm lə kə ti qu rub he ge mon-
lu ğa can atan, la kin spar ta lı lar tə-
rə fi n dən məğ lub edi lən afi  na lı lar 
nə zər də tu tu lur du. Pla to nun fi k-
rin cə, spar ta lı lar da ideal de yil-
di lər, la kin on lar ra hat lıq se vən, 
mən fəət pə rəst, ar tıq zə rif məx lu qa 
çev ril miş afi  na lı la ra nis bə tən sərt 
bir ki şi lik nü mu nə si idi lər. 

Pla ton öz əsə rin də At lan ti da-
nın təs vi ri nə həd din dən ar tıq yer 
ve rir və onu da ha ma raq lı, da ha 
cəl be di ci təs vir edir. Bəl kə də, elə 
bu sə bəb dən fi  lo sof öz dialo qu nu 

bi tir mə miş di.

Üs tə lik, onun Mi sir ka hin lə ri nə 
is ti nad et mə si də təs di qi ni 

tap mır dı, çün ki At lan ti da 
məm lə kə ti ba rə də heç 

bir Mi sir mən bə lə rin də 
qeyd aş kar lan ma yıb. 
Be lə lik lə, gö rü nür, 
Pla ton At lan ti da nı 
öz əsə rin də “jan rın 
qay da la rı na gö rə” 
məhv et mə li idi. 
Bun la rı ya zar kən, 
fi  lo sof müasi ri ol-
du ğu iki ha di sə yə 
söy kə nə bi lər di: 
bi rin ci, era mız dan 
əv vəl 413-cü il də, 

Pe lo po nes mü ha ri-
bə si za ma nı afi  na lı-

lar üçün fa ciəvi olan Si-
ci li ya yü rü şü nə; ikin ci, 

era mız dan əv vəl 373-cü 
il də Pe lo po nes də ki çik Ge li ka 

şə hə ri nin məh vi nə. 
Ge li ka zəl zə lə və daş qın nə ti-

cə sin də bir ge cə də də ni zin də-
rin lik lə ri nə qərq ol muş du. Ge li-
ka nın xa ra ba lıq la rı bir ne çə əsr 
su yun al tın da ay dın gö rü nür dü. 

Pla to na, çox gü man ki, bəl li olan 
da ha bir fa ciə də var dı – era mız-
dan əv vəl, təx mi nən 500-cü il lər də 
Qva dalk vi vir ça yı nın məc ra sı ya-
xın lı ğın da yer lə şən Tar tess şə hə ri 
də su yun al tın da qal mış dı. La kin 
in san lar nə dən sə, be lə sa də izah-
la ra inan maq is tə mir lər. Hə lə lap 
qə dim za man lar dan At lan ti da nın 
real lı ğı nı həm mü da fi ə edən lər, 
həm də onun əleyh dar la rı olub.

Pla to nun fər ziy yə si ni Bö yük 
Pli ni və Si ci li ya lı Diodor mü da fi ə 
edir, Aris to tel və çoğ ra fi  ya şü nas 
St ra bon isə əley hi nə çı xır dı.

Hə min za man lar dan eti ba rən 
At lan ti da ba rə də beş min dən ar tıq 
təd qi qat əsə ri dərc edi lib, bu sir li 
tor paq la rın ye ri ba rə də mü la hi zə-
lə rin sa yı isə da ha çox dur. On la-
rın ara sın da xey li ezo te rik, ok kult, 
fan tas tik fər ziy yə lər var ki, on la rın 
at lan ti da şü nas lı ğa vur du ğu zər bə 
çox də rin olub – at lan to lo gi ya ya-
lan çı el mi nə zə riy yə lər sı ra sı na dü-
şüb. La kin Pla to nun dialoq la rı na is-
ti nad edib at lant la rı Yer kü rə sin də 
bü tün qa lan si vi li za si ya la rın əsa sı 
ol muş, mi sir li lə rə pi ra mi da tik mə-
yi öy rət miş han sı sa bir mü kəm məl 
si vi li za si ya, ya da lap kos mos dan 
gə lən yadp la net li lər ki mi qə bul et-

mək ol maz.

Atlantida harada olub? baq möv cud ol muş ge niş, məh sul-

Bu s ə  h i  f ə  n i 
u ş a q  l a r, 
ye ni yet-
m ə  l ə r 

üçün ha zır la mı şıq. Am-
ma bu, heç də o an-
la ma gəl mə sin ki, sə-
hi fə mi zi oxu yar kən 
bö yük lər nə sə öy-
rən mə yə cək. Müt ləq 
öy rə nə cək. Çün ki 
elm öy rən mək, sa-
vad al maq in sa nın 
əbə di, hə mi şə ca-
van ar zu la rın dan-
dır. Bə şə riy yət za-
man-za man adam la rı 
iki ye rə bö lüb: sa vad-
lı la ra və bi sa vad la ra. 
Bü tün si vi li za si ya lar 
ona gö rə si vi li za si ya 
olub ki, için də ki sa vad lı 
kə sim, dü şü nən in san lar 
ar tıb, fərq li bir mə də niy-
yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə 
can at maq da ha va cib dir. Çün ki dü nə-
nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan 
çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri-
miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də 
müəm ma lı dö nəm lər, ha di sə lər araş dı rı la caq, dərs lik lər də, 
el mi təd qi qat lar da təq dim olu nan hə qi qət lər oxu cu la rı mı za 
“Hər suala bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 
top lu ya xas rə van dil lə təq dim olu na caq.
Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya gö rü şü nü da ha da 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.
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nə” ki mi gə ti rir, onu Afi  na ya qar-
şı qo yur - özü də ya şa dı ğı 
za man la rın Afi  na sı nı 
yox, on dan gu ya 
9 min il qa-

qum və lil qal xan də niz bu ha di sə-
dən hə lə uzun il lər son ra gə mi çi lik 

üçün əl ve riş li ol ma dı.

və hey van lar alə mi, hətt  a fi l lə ri be lə 
var dı, əha li çox 
sıx məs kun-

laş mış dı.

nın təs vi ri nə həd din dən ar tıq yer 
ve rir və onu da ha ma raq lı, da ha 
cəl be di ci təs vir edir. Bəl kə də, elə 
bu sə bəb dən fi  lo sof öz dialo qu nu 

bi tir mə miş di.

bü tün qa lan si vi li za si ya la rın əsa sı 
ol muş, mi sir li lə rə pi ra mi da tik mə-
yi öy rət miş han sı sa bir mü kəm məl 
si vi li za si ya, ya da lap kos mos dan 
gə lən yadp la net li lər ki mi qə bul et-

mək ol maz.
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Üs tə lik, onun Mi sir ka hin lə ri nə 
is ti nad et mə si də təs di qi ni 

tap mır dı, çün ki At lan ti da 
məm lə kə ti ba rə də heç 

bir Mi sir mən bə lə rin də 
qeyd aş kar lan ma yıb. 
Be lə lik lə, gö rü nür, 
Pla ton At lan ti da nı 
öz əsə rin də “jan rın 
qay da la rı na gö rə” 
məhv et mə li idi. 
Bun la rı ya zar kən, 
fi  lo sof müasi ri ol-
du ğu iki ha di sə yə 
söy kə nə bi lər di: 
bi rin ci, era mız dan 
əv vəl 413-cü il də, 

Pe lo po nes mü ha ri-
bə si za ma nı afi  na lı-

lar üçün fa ciəvi olan Si-
ci li ya yü rü şü nə; ikin ci, 

era mız dan əv vəl 373-cü 
il də Pe lo po nes də ki çik Ge li ka 

şə hə ri nin məh vi nə. 
Ge li ka zəl zə lə və daş qın nə ti-

cə sin də bir ge cə də də ni zin də-
rin lik lə ri nə qərq ol muş du. Ge li-
ka nın xa ra ba lıq la rı bir ne çə əsr 
su yun al tın da ay dın gö rü nür dü. 
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s ə  h i  f ə  n i 
u ş a q  l a r, 
ye ni yet-
m ə  l ə r 

üçün ha zır la mı şıq. Am-
ma bu, heç də o an-
la ma gəl mə sin ki, sə-
hi fə mi zi oxu yar kən 
bö yük lər nə sə öy-
rən mə yə cək. Müt ləq 
öy rə nə cək. Çün ki 
elm öy rən mək, sa-
vad al maq in sa nın 

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-

Müasir dövr də el mə, bi li yə 
can at maq da ha va cib dir. Çün ki dü nə-
nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan 
çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri-
miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də 
müəm ma lı dö nəm lər, ha di sə lər araş dı rı la caq, dərs lik lər də, 
el mi təd qi qat lar da təq dim olu nan hə qi qət lər oxu cu la rı mı za 
“Hər suala bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 
top lu ya xas rə van dil lə təq dim olu na caq.
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Üs tə lik, onun Mi sir ka hin lə ri nə 
is ti nad et mə si də təs di qi ni 

tap mır dı, çün ki At lan ti da 
məm lə kə ti ba rə də heç 

bir Mi sir mən bə lə rin də 
qeyd aş kar lan ma yıb. 
Be lə lik lə, gö rü nür, 
Pla ton At lan ti da nı 
öz əsə rin də “jan rın 
qay da la rı na gö rə” 
məhv et mə li idi. 
Bun la rı ya zar kən, 
fi  lo sof müasi ri ol-
du ğu iki ha di sə yə 
söy kə nə bi lər di: 
bi rin ci, era mız dan 
əv vəl 413-cü il də, 

Pe lo po nes mü ha ri-
bə si za ma nı afi  na lı-

lar üçün fa ciəvi olan Si-
ci li ya yü rü şü nə; ikin ci, 
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ma bu, heç də o an-
la ma gəl mə sin ki, sə-
hi fə mi zi oxu yar kən 
bö yük lər nə sə öy-
rən mə yə cək. Müt ləq 
öy rə nə cək. Çün ki 
elm öy rən mək, sa-
vad al maq in sa nın 

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-

Müasir dövr də el mə, bi li yə 
can at maq da ha va cib dir. Çün ki dü nə-
nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan 
çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri-
miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də 
müəm ma lı dö nəm lər, ha di sə lər araş dı rı la caq, dərs lik lər də, 
el mi təd qi qat lar da təq dim olu nan hə qi qət lər oxu cu la rı mı za 
“Hər suala bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 
top lu ya xas rə van dil lə təq dim olu na caq.
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Üs tə lik, onun Mi sir ka hin lə ri nə 
is ti nad et mə si də təs di qi ni 

tap mır dı, çün ki At lan ti da 
məm lə kə ti ba rə də heç 

bir Mi sir mən bə lə rin də 
qeyd aş kar lan ma yıb. 
Be lə lik lə, gö rü nür, 
Pla ton At lan ti da nı 
öz əsə rin də “jan rın 
qay da la rı na gö rə” 
məhv et mə li idi. 
Bun la rı ya zar kən, 
fi  lo sof müasi ri ol-
du ğu iki ha di sə yə 
söy kə nə bi lər di: 
bi rin ci, era mız dan 
əv vəl 413-cü il də, 

Pe lo po nes mü ha ri-
bə si za ma nı afi  na lı-

lar üçün fa ciəvi olan Si-
ci li ya yü rü şü nə; ikin ci, 

era mız dan əv vəl 373-cü 
il də Pe lo po nes də ki çik Ge li ka 

şə hə ri nin məh vi nə. 
Ge li ka zəl zə lə və daş qın nə ti-

cə sin də bir ge cə də də ni zin də-
rin lik lə ri nə qərq ol muş du. Ge li-
ka nın xa ra ba lıq la rı bir ne çə əsr 
su yun al tın da ay dın gö rü nür dü. 

s ə  h i  f ə  n i 
u ş a q  l a r, 
ye ni yet-
m ə  l ə r 

üçün ha zır la mı şıq. Am-
ma bu, heç də o an-
la ma gəl mə sin ki, sə-
hi fə mi zi oxu yar kən 
bö yük lər nə sə öy-
rən mə yə cək. Müt ləq 
öy rə nə cək. Çün ki 
elm öy rən mək, sa-
vad al maq in sa nın 

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-

Müasir dövr də el mə, bi li yə 
can at maq da ha va cib dir. Çün ki dü nə-
nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan 
çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri-
miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də 
müəm ma lı dö nəm lər, ha di sə lər araş dı rı la caq, dərs lik lər də, 
el mi təd qi qat lar da təq dim olu nan hə qi qət lər oxu cu la rı mı za 
“Hər suala bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 
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Yu nan fi  lo so fu bü rünc döv rü-
nün adi si vi li za si ya sın dan 
da nı şır dı. Elə bir si vi-
li za si ya dan ki, onun 
üzv lə ri me qa li tik qur-
ğu lar ucal dır, gü müş, 
qa lay, mis, qı zıl emal 
edir, o za man lar üçün 
adi olan si lah lar la dö-
yü şür dü lər; on la rın 
çar la rı, ka hin lə ri olur-
du, büt lə rə qur ban lar 
ve rir, nə zir-ni yaz gə ti-
rir di lər...

İs tə ni lən hal da, At-
lan ti da Pla ton dan 9 min 
il əv vəl möv cud ola bil-
məz di. O za man lar hə lə 
nə me tal emal edə bi lir di-
lər, nə mi sir li lər, nə də yu-
nan lar var dı. De mə li, bu na 
bən zər ha di sə lər ol sa be lə, 
on lar era mız dan əv vəl 2-ci 
mi nil lik də baş ver mə li idi.

Yax şı, bəs At lan ti da ha ra da 
ola bi lər di? Pla ton At lan ti da nı 
Her ku les sü tun la rı nın, ya da fi -
ni ki ya lı la rın de di yi ki mi, Mel kart 
sü tun la rı nın o üzün də yer ləş di rir. 

An tik dövr də Cə bəl lü ta riq bo ğa-
zı nı məhz be lə ad lan dı rır dı lar. 
At lan ti da gu ya hə min bo ğa zın, 
müasir İs pa ni ya və Mə ra ke şin ya-
xın lı ğın da idi. Yu nan lar be lə he-
sab edir di lər ki, Af ri ka nın qərb 
uc qar la rın da At las (At lant) ad lı bir 
ti tan ya şa yır mış. At las dağ la rı nın, 
At lan tik okeanın və tə bii ki, At lan-
ti da nın ad la rı da məhz on dan tö-
rə yib.

Cə bəl lü ta riq dən o üz də Ka nar, 
Azor, Ba ham ada la rı var. Çox la-
rı elə fi  kir lə şir di ki, məhv ol muş 
ma te ri kin qa lıq la rı elə bu ada lar-
dır (bax ma ya raq ki, Pla ton At lan-
ti da nın özü nü ada ad lan dı rır dı). 
Ka nar ada la rı nın yer li xal qı olan 
quanç lar öz lə ri ni at lant la rın tö rə-
mə lə ri ki mi gör mək is tə yir di lər. 

1898-ci il də Av ro pa ilə Ame ri ka 
ara sın da te le fon na qi li çə kər kən 
Azor ada la rın dan 560 mil ara lı da, 
su yun di bin dən elə bir şü şə şə kil-
li vul ka nik la va qı rın tı sı çı xa rır lar 
ki, o, yal nız qu ru da əmə lə gə lə bi-
lər di. Son ra lar ra diokar bon üsu lu 
ilə müəy yən edil di ki, bu ra da vul-
kan püs kür mə si təx mi nən 15 min 
il əv vəl baş ve rib. La kin hə min o 
la va par ça sın dan baş qa, o yer lər də 
nə vaxt sa si vi li za si ya nın ol du ğu-
na də la lət edə cək heç nə tap maq 
müm kün ol ma dı. 

1979-cu il də “Mosk va Uni ver si-
te ti” ad la nan el mi-təd qi qat gə mi-
sin də olan So vet alim lə ri su yun 
al tın da kı Am per da ğı nın şək li ni 
çək di lər. Fo to lar da han sı sa qə dim 
ti ki li lə rin qa lıq la rı, ya da sual tı 
rel ye fi n qey ri-adi ciz gi lə ri ay dın 
gö rü nür dü. Bu gö rün tü lə rin əs lin-
də nə ol du ğu nu ay dın laş dır maq 
hə lə müm kün ol ma yıb. 

Bu gün də At lan ti da nın ye ri 
haq da fər ziy yə lər sən gi mir. Bə zi-
lə ri Ame ri ka nı, İs lan di ya nı, Skan-
di na vi ya nı, hətt  a An tark ti da nı At-
lan ti da sa yır. La kin At lan ti da dan 
fərq li ola raq, bü tün bu sa da la dı ğı-
mız tor paq lar öz ye rin də sağ-sa la-
mat du rub.

Be lə ver si ya var ki, At lan ti da Kelt 
şel fi  ad la nan yer də - yə ni, müasir 
Şi mal də ni zin də, Fran sa ilə Cə nu-
bi İn gil tə rə ara sın da olub. Su la rın 
al tın da qal mış bu ge niş əra zi nin 
az qa la tən or ta sın da Litt l Sol ad lı 
– su yun al tın da olan - bir yük sək lik 
yer lə şir. Ru si ya təd qi qat çı sı V.Kud-
ryav tsev be lə he sab edir ki, məhv 
ol muş məm lə kə tin pay tax tı ora da 
yer lə şə bi lər di. Al man ru ha ni si Yur-
gen Şpa nut 1953-cü il də be lə bir fər-
ziy yə irə li sür dü ki, At lan ti da Bal tik 
də ni zin də, Gel qo land ada sı nın ya-
xın lı ğın da yer-
lə şib.

Bu fər ziy yə nin qay na ğı su yun al tın-
da 8 metr də rin lik də qə dim ya şa yış 
məs kə ni nin xa ra ba lıq la rı nın ta pıl-
ma sı ol muş du. Bu mü la hi zə lər At-
lan ti da nı ona gö rə kon ti nen tə gə ti rir 
ki, qə dim mi sir li lər də “ada” və “qi-
tə” an la yış la rı ara sın da heç bir fərq 
ol ma yıb. Fər ziy yə həm də bun dan 
qay naq la nır ki, Av ro pa nın çox  bö-
yük əra zi lə ri era mız dan təx mi nən 
4 min il əv vəl, buz laq lar əri yər kən 
su la rın al tın da qal mış dı. Və bu ta ri-
xi, Pla to nun gös tər di yi ta rix lə ey ni-
ləş dir mək olar, əgər fi  lo sof 9 min ili 
yox, 9 min möv sü mü nə zər də tu tub-
sa (hər be lə möv sü mün uzun lu ğu 
120 gün olub). La kin əv və la, Pla ton, 
çox gü man ki, At lan ti da nın ta ri xi-
ni özü uy du rub və də niz lə rə çı xı şı 
olan bir döv lə tin nü ma yən də si ki mi, 
qi tə ni heç cür ada ad lan dı ra bil məz-
di; ikin ci si, o za man lar çox lu in san 
məs kən lə ri hə qi qə tən su yun al tın da 
qal mış dı, am ma o za man lar in san lar 
əkin çi li yi tə zə-tə zə mə nim sə yir di lər, 
Av ro pa nın əha li si isə az say lı idi və o 
dö nəm də döv lət lə rin möv cud ol ma-
sı da inan dı rı cı gö rün mür. La kin 
Pla ton şə hər haq da, döv lət 
haq da, zəl zə lə lər haq da 
da  n ı  ş ı r . 

Və əgər onun han sı sa mən bə lə rə 
is ti nad et di yi ni əl də rəh bər tut saq, 
biz də ada da müt ləq şə hər ax tar-
ma lı yıq.

Yük sək si vi li za si ya sı olan, Yu na-
nıs tan la rə qa bə tə gi rə bi lən ada isə 
yal nız Kipr idi. At lan ti da nın Ara lıq 
də ni zi nin Şərq sa hil lə rin də ol ma-
sı ba rə də fər ziy yə ni ilk də fə 1780-
ci il də ital yan Bor tol li irə li sü rüb. 
Bə zi təd qi qat çı lar he sab edir ki, 
Pla ton At lan ti da nın sa hə si ni göz-
tə rər kən səhv edib. Əgər be lə dir sə, 
on da söh bət hə qi qə tən də Krit ada-
sın dan ge dir. Krit-Mi noy si vi li za-
si ya sı hə qi qə tən Ara lıq də ni zi nin 
Şərq sa hil lə rin də hökm ran idi.

Krit lə Afi  na nın rə qa bə ti nə işa-
rə lər La bi rint də ya şa yan dəh şət li 
Mo no tavr haq qın da əf sa nə də də 
ya şa yır. Ora da Afi  na nın qüd rət li 
Kri tə xə rac ver mə si ol du ğu, hətt  a 
ada ya gi rov lar gön dər mə si söh-
bət lə ri də var. La bi rint isə hə qi qə-
tən möv cud olub – bu, Krit çar la rı-
nın öl kə nin pay tax tı Knoss da kı 
sa ray la rı idi. Hə min sa ra-
yın qa lıq la rı bu gün 
də qa lır, am ma 
Krit məhv 
o l  m a -
yıb, 

Mi noy si vi li za si-
ya sı nın era mız dan 

əv vəl II əsr də 
tə bii ka tak-
lizm dən son-
ra tə nəz zü lə 
uğ ra ma sı isə 
də qiq fakt-

dır.
Krit ya xın-

lı ğın da San-
to rin ada sı 
olub. Onun 

mər kə zi his sə-
si ar tıq çox dan 

su yun al tın da-
dır. Bu su la ra 

qərq olan tor paq 
va hid ada nı üç ye-

rə - Ti ra (Fi ra), Ti-
ra si ya və Asp ro ni si yə 

ayı rıb. Ar xeolo ji qa zın-
tı lar gös tə rir ki, ora da 
hə qi qə tən də yük sək 
mə də niy yət möv cud 

olub. Gö rü nür, San to rin Krit-
Mi noy si vi li za si ya sı nın mər-

kəz lə rin dən bi ri dir. Ada, təx-
mi nən era mız dan əv vəl 1550-ci 
il də vul kan part la yı şı nə ti cə sin-
də məhv olub. Ton lar la kül qon-
şu Kri tə sə pi lib, su na mi dal ğa-
la rı sa hil ya nı şə hər lə ri, kənd lə ri 
yer üzün dən si lib. Yu na nıs ta nın 
ma te rik əra zi sin də ya şa yan əha-
li də, Mi sir əha li si də xey li zi yan 
gö rüb və güc lü bir də niz döv lə-
ti nin məh vi on la rın yad da şı na 
əbə di lik həkk olu nub.

Son ra isə Pla ton bu ha di sə dən 
öz məq səd lə ri üçün is ti fa də edə-
rək, ta ri xi bir xey li keç mi şə də-
yi şib. Hə min ta rix 9 min il de yil, 
900 il əv və lə tə sa düf edir və bu nu 
da təq vim lər də ki uy ğun suz luq la, 
lap elə ele men tar tər cü mə səh vi 
ilə izah elə mək olar. Bü tün bun la-
ra rəğ mən, At lan ti da ba rə də əf sa-
nə in di də cür bə cür fər ziy yə lə rin 
ya ran ma sı na sə bəb olur və ta rix-
çi lə ri, geoloq la rı, okeano loq la rı 
ye ni-ye ni təd qi qat la ra hə vəs lən-
di rir. Və kim bi lir, bu əf sa nə hə lə 
nə qə dər sir rin üzə rin də ki pər də-
ni gö tür mə yə kö mək 
edə cək?..
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ma te ri kin qa lıq la rı elə bu ada lar-
dır (bax ma ya raq ki, Pla ton At lan-
ti da nın özü nü ada ad lan dı rır dı). 
Ka nar ada la rı nın yer li xal qı olan 
quanç lar öz lə ri ni at lant la rın tö rə-
mə lə ri ki mi gör mək is tə yir di lər. 

1898-ci il də Av ro pa ilə Ame ri ka 
ara sın da te le fon na qi li çə kər kən 
Azor ada la rın dan 560 mil ara lı da, 
su yun di bin dən elə bir şü şə şə kil-
li vul ka nik la va qı rın tı sı çı xa rır lar 
ki, o, yal nız qu ru da əmə lə gə lə bi-
lər di. Son ra lar ra diokar bon üsu lu 
ilə müəy yən edil di ki, bu ra da vul-
kan püs kür mə si təx mi nən 15 min 
il əv vəl baş ve rib. La kin hə min o 
la va par ça sın dan baş qa, o yer lər də 
nə vaxt sa si vi li za si ya nın ol du ğu-
na də la lət edə cək heç nə tap maq 
müm kün ol ma dı. 

lan ti da sa yır. La kin At lan ti da dan 
fərq li ola raq, bü tün bu sa da la dı ğı-
mız tor paq lar öz ye rin də sağ-sa la-
mat du rub.

Be lə ver si ya var ki, At lan ti da Kelt 
şel fi  ad la nan yer də - yə ni, müasir 
Şi mal də ni zin də, Fran sa ilə Cə nu-
bi İn gil tə rə ara sın da olub. Su la rın 
al tın da qal mış bu ge niş əra zi nin 
az qa la tən or ta sın da Litt l Sol ad lı 
– su yun al tın da olan - bir yük sək lik 
yer lə şir. Ru si ya təd qi qat çı sı V.Kud-
ryav tsev be lə he sab edir ki, məhv 
ol muş məm lə kə tin pay tax tı ora da 
yer lə şə bi lər di. Al man ru ha ni si Yur-
gen Şpa nut 1953-cü il də be lə bir fər-
ziy yə irə li sür dü ki, At lan ti da Bal tik 
də ni zin də, Gel qo land ada sı nın ya-
xın lı ğın da yer-
lə şib.

yox, 9 min möv sü mü nə zər də tu tub-
sa (hər be lə möv sü mün uzun lu ğu 
120 gün olub). La kin əv və la, Pla ton, 
çox gü man ki, At lan ti da nın ta ri xi-
ni özü uy du rub və də niz lə rə çı xı şı 
olan bir döv lə tin nü ma yən də si ki mi, 
qi tə ni heç cür ada ad lan dı ra bil məz-
di; ikin ci si, o za man lar çox lu in san 
məs kən lə ri hə qi qə tən su yun al tın da 
qal mış dı, am ma o za man lar in san lar 
əkin çi li yi tə zə-tə zə mə nim sə yir di lər, 
Av ro pa nın əha li si isə az say lı idi və o 
dö nəm də döv lət lə rin möv cud ol ma-
sı da inan dı rı cı gö rün mür. La kin 
Pla ton şə hər haq da, döv lət 
haq da, zəl zə lə lər haq da 
da  n ı  ş ı r . 

ada ya gi rov lar gön dər mə si söh-
bət lə ri də var. La bi rint isə hə qi qə-
tən möv cud olub – bu, Krit çar la rı-
nın öl kə nin pay tax tı Knoss da kı 
sa ray la rı idi. Hə min sa ra-
yın qa lıq la rı bu gün 
də qa lır, am ma 
Krit məhv 
o l  m a -
yıb, 

ni gö tür mə yə kö mək 
edə cək?..

Yu nan fi  lo so fu bü rünc döv rü-
nün adi si vi li za si ya sın dan 
da nı şır dı. Elə bir si vi-
li za si ya dan ki, onun 
üzv lə ri me qa li tik qur-
ğu lar ucal dır, gü müş, 

adi olan si lah lar la dö-
yü şür dü lər; on la rın 
çar la rı, ka hin lə ri olur-
du, büt lə rə qur ban lar 
ve rir, nə zir-ni yaz gə ti-

İs tə ni lən hal da, At-
lan ti da Pla ton dan 9 min 
il əv vəl möv cud ola bil-
məz di. O za man lar hə lə 
nə me tal emal edə bi lir di-
lər, nə mi sir li lər, nə də yu-
nan lar var dı. De mə li, bu na 
bən zər ha di sə lər ol sa be lə, 
on lar era mız dan əv vəl 2-ci 
mi nil lik də baş ver mə li idi.

Yax şı, bəs At lan ti da ha ra da 
ola bi lər di? Pla ton At lan ti da nı 
Her ku les sü tun la rı nın, ya da fi -
ni ki ya lı la rın de di yi ki mi, Mel kart 
sü tun la rı nın o üzün də yer ləş di rir. 
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Və əgər onun han sı sa mən bə lə rə 

Mi noy si vi li za si-
ya sı nın era mız dan 

əv vəl II əsr də 
tə bii ka tak-
lizm dən son-
ra tə nəz zü lə 
uğ ra ma sı isə 
də qiq fakt-

dır.
Krit ya xın-

lı ğın da San-
to rin ada sı 
olub. Onun 

mər kə zi his sə-
si ar tıq çox dan 

su yun al tın da-
dır. Bu su la ra 

qərq olan tor paq 
va hid ada nı üç ye-

rə - Ti ra (Fi ra), Ti-
ra si ya və Asp ro ni si yə 

ayı rıb. Ar xeolo ji qa zın-
tı lar gös tə rir ki, ora da 
hə qi qə tən də yük sək 
mə də niy yət möv cud 

olub. Gö rü nür, San to rin Krit-
Mi noy si vi li za si ya sı nın mər-

kəz lə rin dən bi ri dir. Ada, təx-
mi nən era mız dan əv vəl 1550-ci 
il də vul kan part la yı şı nə ti cə sin-
də məhv olub. Ton lar la kül qon-
şu Kri tə sə pi lib, su na mi dal ğa-
la rı sa hil ya nı şə hər lə ri, kənd lə ri 
yer üzün dən si lib. Yu na nıs ta nın Hər suala       bir ca vabHər suala       bir ca vab
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Yu nan fi  lo so fu bü rünc döv rü-
nün adi si vi li za si ya sın dan 
da nı şır dı. Elə bir si vi-
li za si ya dan ki, onun 

yü şür dü lər; on la rın 
çar la rı, ka hin lə ri olur-
du, büt lə rə qur ban lar 
ve rir, nə zir-ni yaz gə ti-

İs tə ni lən hal da, At-
lan ti da Pla ton dan 9 min 
il əv vəl möv cud ola bil-
məz di. O za man lar hə lə 
nə me tal emal edə bi lir di-
lər, nə mi sir li lər, nə də yu-
nan lar var dı. De mə li, bu na 
bən zər ha di sə lər ol sa be lə, 
on lar era mız dan əv vəl 2-ci 
mi nil lik də baş ver mə li idi.

Yax şı, bəs At lan ti da ha ra da 
ola bi lər di? Pla ton At lan ti da nı 
Her ku les sü tun la rı nın, ya da fi -
ni ki ya lı la rın de di yi ki mi, Mel kart 
sü tun la rı nın o üzün də yer ləş di rir. 

Və əgər onun han sı sa mən bə lə rə 

Mi noy si vi li za si-
ya sı nın era mız dan 

əv vəl II əsr də 
tə bii ka tak-
lizm dən son-

də qiq fakt-
dır.

lı ğın da San-
to rin ada sı 
olub. Onun 

mər kə zi his sə-
si ar tıq çox dan 

su yun al tın da-
dır. Bu su la ra 

qərq olan tor paq 
va hid ada nı üç ye-

rə - Ti ra (Fi ra), Ti-
ra si ya və Asp ro ni si yə 

ayı rıb. Ar xeolo ji qa zın-
tı lar gös tə rir ki, ora da 
hə qi qə tən də yük sək 
mə də niy yət möv cud 

olub. Gö rü nür, San to rin Krit-
Mi noy si vi li za si ya sı nın mər-

kəz lə rin dən bi ri dir. Ada, təx-
mi nən era mız dan əv vəl 1550-ci 
il də vul kan part la yı şı nə ti cə sin-
də məhv olub. Ton lar la kül qon-
şu Kri tə sə pi lib, su na mi dal ğa-
la rı sa hil ya nı şə hər lə ri, kənd lə ri Hər suala       bir ca vabHər suala       bir ca vab



No bel mü ka fa tı na la yiq gö rül mə si ba rə də xə bə-
rin rəs mən elan edil mə sin dən iki həf tə dən ar-
tıq vaxt keç di yi nə bax ma ya raq, bu na heç bir 
mü na si bət bil dir mə yən Bob Di lan, nə ha yət, 

sü ku tu po zub.
Be lə ki, bugün lər də o, ne çə müd dət dən bə ri onun la əla qə 

ya ra da bil mə yən Stok holm No bel Aka de mi ya sı na zəng vu-
ra raq, mü ka fa tı qə bul et mə yə ha zır ol du ğu nu bil di rib. Di lan  
sus qun lu ğu nu be lə izah edib: “No bel mü ka fa tı na la yiq gö rül-
mə yim lə bağ lı, sa də cə, de mə yə söz ta pa bil mi rəm”. O, Aka-
de mi ya nın daimi ka ti bi Sa ra Da nius la söh bə tin də onu bu 
mü ka fa ta la yiq gör dük lə ri ni yük sək qiy mət lən-
dir di yi ni bil di rib. Bu nun la be lə,  Bob Di lan 
Sa ra Da niusun is rar lı sual la rı na rəğ mən, 
de kab rın 10-da ke çi ri lə cək mü ka fa tın 
təq di mat mə ra si mi nə gə lib-gəl mə yə-
cə yi haq qın da də qiq fi  kir söy lə mə yib. 
Da ha son ra isə “The Daily Te leg raph” 
qə ze ti nin əmək da şı ilə söh bə tin də 
jur na lis tin: “De kab rın 10-da təq di-
ma ta gə lə cək si niz mi” -  sualı na 
- “Əl bətt  ə!.. Əgər, ümu miy yət lə, 
mü ka fa ta la yi qəm sə...”, ca va bı nı 
ve rib. Bu ca vab dan mə lum olur 
ki, Di la nın Aka de mi ya nın ka ti-
bi nə də qiq ca vab ver mə mə si 
heç də onun özün dən ra zı-
lıq əla mə ti de yil. Gö rü nür, 
əf sa nə vi rok ul du zu özü nü 
He min quey və Folk ner ki-
mi nə həng lər lə bir sı ra da  
gör mə yə alış ma yıb. 

Ru si ya da Lev Tols to yun xa ti rə si nə həsr 
edil miş “Yas na ya Pol ya na” ədə biy yat 
mü ka fa tı nın qa lib lə ri müəy yən edi lib. 
Mosk va da, “Bol şoy Teatr”da ke çi ri lən 

mü ka fat lan dır ma mə ra si min də “Çağ daş klas sik”, 
“XXI əsr”, “Uşaq lıq-Ye ni yet mə lik-Ca van lıq” və 
“Xa ri ci Ədə biy yat” no mi na si ya la rı üz rə mü ka fat-
lar təq dim olu nub.

“Xa ri ci ədə biy yat” no mi na si ya sı nın buil ki qa li bi 
“Ağ lı mın qə ri bə li yi” ro ma nı ilə Or xan Pa muk olub.  
Pa mu ka 1 mil yon rubl pul mü ka fa tı ve ri lə cək.

Mə ra si mə qa tı la bil mə yən Pa muk vi deo-təb rik 
gön də rib: “Mə ni bu bö yük şə rə fə la yiq bil dik lə ri 
üçün jü ri yə tə şək kür edi rəm. Tək cə mən yox, bü tün 
mo dern türk ədə biy ya tı rus ədə biy ya tın dan çox şey 
öy rə nib. Mən rus ədə biy ya tın dan öy rən dik lə ri mi 
dərs de di yim uni ver si tet də hə lə də tə lə bə lə rim lə bö-
lü şü rəm”.

“Yas na ya Pol ya na” mü ka fa tı nın bu no mi na si ya sı 
2015-ci il dən ve ri lir. No mi na si ya da həm xa ri ci müəl-
lifl  ər, həm də rus ca ya tər cü mə olun muş ki tab lar mü-
ka fat lan dı rı lır. Xa ri ci müəl li fə 1 mil yon, rus ca tər cü-
mə yə gö rə isə mü tərci mə 200 min rubl ve ri lir.
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Bugün lər də bö yük rus şairə si An-
na Ax ma to va nın gün də lik lə ri 
hər rac da sa tı lıb. “Lit fond” hər-
rac evi nin baş di rek to ru Ser gey 

Bur mist ro vun ver di yi açıq la ma ya gö rə, 
Ax ma to va nın gün də lik lə ri nin baş lan ğıc 
qiy mə ti 800 min rubl olub. La kin son-
ra bu məb ləğ yük sə lib və gün də lik lər 7 
mil yon rub la sa tı lıb. Gün də lik lə ri adı-
nın açıq lan ma sı nı is tə mə yən şəx si kol-
lek si ya çı alıb. 

An na Ax ma to va nın gün də lik lə ri mə-
də ni-ta ri xi ba xım dan çox qiy mət li dir. 
Bu gün də lik lər də onun Osip Man delş ta-
mın ya ra dı cı lı ğı və xa rak te ri, 1946-cı il də 
“Znam ya” və “Le ninq rad” jur nal la rı nın 
bağ lan ma sı, Ol qa Ber qolt sa olan mü na-
si bə ti, Alek sandr Fa de ye vin in ti ha rı haq-
qın da qeyd lə ri var. 

Hər rac da Ax ma to va nın gün də lik lə rin-
dən baş qa, Vla di mir Na bo ko vun “Şeir lər” 
ad lı ilk ki ta bı 650 min rub la, Mi xail Kuz-

mi nin öz av toq ra fı olan şeir lər top lu su 
isə 2,9 mil yon rub la sa tı lıb. 

Hazırladı: NARINGÜL

Ta nın mış Ru si ya jur na lis ti və ic ti mai xa di mi Vi ta li İq-
na ten ko nun “Mə nim lə və mən siz” me muar lar ki ta bı 
Mosk va nın “AST” nəş riy ya tın da çap edi lib.

V.İq na ten ko SS Rİ pre zi den ti nin mət buat xid mə ti nin rəh bə ri, 
Ru si ya hö ku mə ti səd ri nin müavi ni, 1991-2012– ci il lər də TASS 
in for ma si ya agent li yi nin baş di rek to ru və zi fə lə rin də ça lı şıb, 
dün ya miq yas lı si ya si ha di sə lə rin şa hi di olub.

Ki tab da müəl li fi n ta nın mış si ya si xa dim lər, qə ləm daş la rı, 
dost la rı haq qın da xa ti rə lə ri yer alıb. Müəl lif ön söz də ya zır: “Bu 
gör kəm li in san la rı bir şey bir ləş di rir – on lar əsr lə rin qov şa ğın da 
öz lə ri də yiş mə dən dün ya nı də yiş mə yə ça lı şır dı lar”.

V.İq na ten ko 2011-ci il də Azər bay can Pre zi den ti nin Sə rən ca mı 
ilə “Dost luq” or de ni nə la yiq gö rü lüb.

Ki ta bın təq di ma tı no yab rın 11-də TASS agent li yin də ke çi ri lə-
cək.

Məş hur Ame ri ka ya zı çı sı Fren sis Skot Fits ce ral dın 
hə yat yol da şı Zel da Fits ce rald haq qın da iki fi lm 
çə ki lə cək.  Film lər dən bi rin də ya zı çı nın hə yat 
yol da şı nı Ce ni fer Lourens, di gə rin də isə Skar let 

Yo han son can lan dı ra caq.
Skar let Yo han so nun çə ki lə cə yi fi l min şər ti adı “Yax şı lar və lə-

nət lən miş lər”dir. Bu, ya zı çı nın ro man la rın dan bi ri nin adı dır. 
Fits ce rald ya ra dı cı lı ğı nın təd qi qat çı la rı he sab edir ki, məhz hə-
min ro man, ya zı çı nın Zel da ilə mü na si bət lə rin dən bəhs edir. 
Fil mi “Mil le nium Films” şir kə ti ma liy yə ləş di rə cək. Şir kət Fits-
ce rald ailə si nin va ris lə rin-
dən olan Zel da nın in di yə 
qə dər çap olun ma yan 
qeyd lə ri ni əl də edib. 
Bu qeyd lər də onun 
əri ilə mü na si bət-
lə ri haq qın da qal-
ma qal lı mə qam-
lar var. Qeyd lə ri nin 
bi rin də Zel da əri 
Fren si sin onun 
ide ya la rı nı oğur-
la yıb özü nün-
kü ki mi qə lə mə 
ver di yi ni ya zıb. 
Ar tıq ha zır olan 
s s e  n a  r i  n i n 
müəl li fi  Han na 
Viq dir. Fil min 
re jis so ru, hə lə ki, 
müəy yən edil-
mə yib.

No bel mü ka fa tı na la yiq gö rül mə si ba rə də xə bə-

“Söz tapa bilmirəm”
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nın açıq lan ma sı nı is tə mə yən şəx si kol-
lek si ya çı alıb. 

An na Ax ma to va nın gün də lik lə ri mə-
də ni-ta ri xi ba xım dan çox qiy mət li dir. 
Bu gün də lik lər də onun Osip Man delş ta-
mın ya ra dı cı lı ğı və xa rak te ri, 1946-cı il də 
“Znam ya” və “Le ninq rad” jur nal la rı nın 
bağ lan ma sı, Ol qa Ber qolt sa olan mü na-
si bə ti, Alek sandr Fa de ye vin in ti ha rı haq-
qın da qeyd lə ri var. 

Hər rac da Ax ma to va nın gün də lik lə rin-
dən baş qa, Vla di mir Na bo ko vun “Şeir lər” 
ad lı ilk ki ta bı 650 min rub la, Mi xail Kuz-

mi nin öz av toq ra fı olan şeir lər top lu su 
isə 2,9 mil yon rub la sa tı lıb. 

Hazırladı: NARINGÜL

mə yə gö rə isə mü tərci mə 200 min rubl ve ri lir.

Vitali İqnatenkonun 
“Mənimlə və mənsiz”i

ce rald ailə si nin va ris lə rin-
dən olan Zel da nın in di yə 
qə dər çap olun ma yan 
qeyd lə ri ni əl də edib. 
Bu qeyd lər də onun 
əri ilə mü na si bət-
lə ri haq qın da qal-
ma qal lı mə qam-
lar var. Qeyd lə ri nin 
bi rin də Zel da əri 
Fren si sin onun 
ide ya la rı nı oğur-
la yıb özü nün-
kü ki mi qə lə mə 
ver di yi ni ya zıb. 
Ar tıq ha zır olan 
s s e  n a  r i  n i n 
müəl li fi  Han na 
Viq dir. Fil min 
re jis so ru, hə lə ki, 
müəy yən edil-
mə yib.mə yib.mə yib.

Axmatovanın gündəliyi
7 milyona satıldı

o bel mü ka fa tı na la yiq gö rül mə si ba rə də xə bə-
rin rəs mən elan edil mə sin dən iki həf tə dən ar-
tıq vaxt keç di yi nə bax ma ya raq, bu na heç bir 
mü na si bət bil dir mə yən Bob Di lan, nə ha yət, 

Be lə ki, bugün lər də o, ne çə müd dət dən bə ri onun la əla qə 
ya ra da bil mə yən Stok holm No bel Aka de mi ya sı na zəng vu-
ra raq, mü ka fa tı qə bul et mə yə ha zır ol du ğu nu bil di rib. Di lan  
sus qun lu ğu nu be lə izah edib: “No bel mü ka fa tı na la yiq gö rül-
mə yim lə bağ lı, sa də cə, de mə yə söz ta pa bil mi rəm”. O, Aka-
de mi ya nın daimi ka ti bi Sa ra Da nius la söh bə tin də onu bu 
mü ka fa ta la yiq gör dük lə ri ni yük sək qiy mət lən-
dir di yi ni bil di rib. Bu nun la be lə,  Bob Di lan 
Sa ra Da niusun is rar lı sual la rı na rəğ mən, 
de kab rın 10-da ke çi ri lə cək mü ka fa tın 
təq di mat mə ra si mi nə gə lib-gəl mə yə-
cə yi haq qın da də qiq fi  kir söy lə mə yib. 
Da ha son ra isə “The Daily Te leg raph” 
qə ze ti nin əmək da şı ilə söh bə tin də 
jur na lis tin: “De kab rın 10-da təq di-
ma ta gə lə cək si niz mi” -  sualı na 
- “Əl bətt  ə!.. Əgər, ümu miy yət lə, 
mü ka fa ta la yi qəm sə...”, ca va bı nı 
ve rib. Bu ca vab dan mə lum olur 
ki, Di la nın Aka de mi ya nın ka ti-
bi nə də qiq ca vab ver mə mə si 
heç də onun özün dən ra zı-

o bel mü ka fa tı na la yiq gö rül mə si ba rə də xə bə-
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