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Pre zi dent İl ham Əli yev 
BMT-nin Əha li Fon-
du nun ic ra çı di rek to-
ru, BMT baş ka ti bi nin 

müavi ni Ba ba tun de Oso ti me hi ni 
qə bul edib.

BMT ilə uğur lu əmək daş lı ğa 
gö rə döv lə ti mi zin baş çı sı na min-
nət dar lı ğı nı bil di rən Ba ba tun de 
Oso ti me hin əla qə lə ri mi zin in ki şaf 
et di ril mə si nə Azər bay can hö ku-
mə ti tə rə fi n dən ya ra dı lan şə rait-
dən məm nun lu ğu nu ifa də et di. 
Azər bay can xal qı nın Ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli ye vin 1994-cü 
il də BMT-nin Qa hi rə də ke çi ri lən 
əha li və in ki şaf üz rə Bey nəl xalq 
konf ran sın da iş ti rak et di yi ni bö-
yük eh ti ram la xa tır la yan Ba ba tun-
de Oso ti me hin öl kə mi zin in san 
haq la rı və uşaq hü quq la rı mə sə-
lə sin də bö yük nailiy yət lər qa zan-
dı ğı nı və gen der bə ra bər li yi nə, 
qa dın və ana hü quq la rı nın qo run-
ma sı na önəm ver di yi ni vur ğu la-
dı, Azər bay can da bu is ti qa mət də 
gö rü lən iş lə ri yük sək də yər lən-
dir di. Öl kə mi zin əl ve riş li coğ ra fi  
möv qe yi nə və əl də et di yi uğur la-
ra to xu nan qo naq Azər bay ca nın 
re gion da sülh və təh lü kə siz li yin 
möh kəm lən di ril mə si ba xı mın dan 
da ro lu nu xü su si qeyd et di. Təm-
sil et di yi təş ki la tın Azər bay can 
ilə əmək daş lı ğın ge niş lən di ril-

mə sin də ma raq lı ol du ğu nu bil di-
rən Ba ba tun de Oso ti me hin bir gə 
proq ram la rın ha zır lan ma sı nın və 
BMT-nin müx tə lif tə si sat la rı ilə 
əmək daş lı ğın əhə miy yə ti ni vur-
ğu la dı. O, öl kə miz ilə təh sil, sə hiy-
yə, in for ma si ya-kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı və di gər sa hə lər də 
əmək daş lıq et mək niy yə tin də ol-
duq la rı nı de di.

Döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə miz 
haq qın da və əl də olu nan nailiy-
yət lər lə bağ lı de di yi xoş söz lə rə 
gö rə BMT-nin Əha li Fon du nun ic-
ra çı di rek to ru, BMT baş ka ti bi nin 
müavi ni Ba ba tun de Oso ti me hi nə 
tə şək kü rü nü bil dir di. Pre zi dent 
İl ham Əli yev Azər bay ca nın müs-
tə qil li yi ni bər pa et mə sin dən ötən 
müd dət ər zin də so sial si ya sə tin 
hə mi şə priori tet mə sə lə lər dən bi ri 
ol du ğu nu və əsas diq qə tin öl kə-
nin eh ti yac la rı nın ödə nil mə si nə 
yö nəl di yi ni qeyd et di. So sial si-
ya sə tin ic ra olun ma sın da iq ti sa-
diy ya tın ro lu nu xü su si qeyd edən 
döv lə ti mi zin baş çı sı bil dir di ki, 
güc lü iq ti sa diy yat ol ma dan so sial 
proq ram la rın hə ya ta ke çi ril mə si 
müm kün de yil di. Pre zi dent İl ham 
Əli yev qeyd et di ki, Azər bay can-
da in san la rın gün də lik hə ya tı na 
mən fi  tə sir gös tər mə dən iq ti sa di 
is la hat lar hə ya ta ke çi ril mək lə so-
sial proq ram lar da pa ra lel ola raq 

ic ra edil di və nə ti cə də iq ti sa diy-
yat güc lən dik cə in san la rın hə yat 
şə raiti də yax şı laş ma ğa baş la dı. 
Sə hiy yə sa hə sin də is la hat la ra to-
xu nan döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə də 
500-dən ar tıq müasir xəs tə xa na nın 
in şa olu na raq ən ye ni tib bi ava-
dan lıq la təc hiz edil di yi ni, hər il 
mil yon lar la in sa nın pul suz tib bi 
müayi nə olun du ğu nu vur ğu la ya-
raq bü tün bun la rı öl kə də hə ya ta 
ke çi ri lən so sial si ya sə tin əhə miy-
yət li bir his sə si ki mi də yər lən dir-
di.

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər-
bay ca nın BMT və onun ay rı-ay rı 
tə si sat la rı ilə əmək daş lı ğı müx tə lif 
sa hə lər də ge niş lən dir mək də ma-
raq lı ol du ğu nu de di.

Son ra Ba ba tun de Oso ti me hin 
BMT-nin 1994-cü il də Qa hi rə-
də ke çi ri lən əha li və in ki şaf üz rə 
Bey nəl xalq konf ran sın dan irə li 
gə lən mə sə lə lə rin real laş dı rıl-
ma sın da si ya si ira də, yo rul maz 
fəaliy yət və bö yük səy lər gös tər-
di yi nə, elə cə də Da vam lı İn ki şaf 
Proq ra mı nın Azər bay can da dəs-
tək lən mə si, o cüm lə dən qa dın-
la rın və gənc lə rin sağ lam hə yat 
şə raiti im kan la rı nın ge niş lən di-
ril mə si is ti qa mə tin də ki xid mət-
lə ri nə gö rə BMT-nin Əha li Fon du 
adın dan mü ka fa tı Pre zi dent İl-
ham Əli ye və təq dim et di.

Pre zi dent İl ham Əli yev mə sin də ma raq lı ol du ğu nu bil di- ic ra edil di və nə ti cə də iq ti sa diy-

İlham Əliyev BMT-nin Əhali Fondunun 
icraçı direktoru, BMT baş katibinin

müavini Babatunde Osotimehini qəbul edib

Mehriban Əliyeva 2 körpələr evi-uşaq 
bağçasının açılışında iştirak edib

Hey dər Əli yev Fon du nun fəaliy yə ti nin əsas is ti qa mət lə-
rin dən bi ri uşaq la rın sağ lam, bi lik li, və tən pər vər ki mi 
bö yü mə si dir. Bu məq sə də nail ol maq üçün Fond uşaq 
müəs si sə lə ri nin müasir stan dart lar sə viy yə sin də fəaliy-

yət gös tər mə si nə xü su si diq qət lə ya na şır. Son il lər Fon du n tə şəb bü-
sü ilə mək tə bə qə dər təh si lin in ki şa fı na nail ol maq is ti qa mə tin də bir 
sı ra mü hüm təd bir lər gö rü lüb.

Ba kı nın Xə zər ra yo nu nun Mər də kan qə sə bə sin də yer lə şən 91 nöm-
rə li kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı da Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü 
ilə 2015-ci il də ye ni dən qu ru lub.

No yab rın 12-də kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı nın açı lı şı olub.
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti 

Meh ri ban Əli ye va və Fon dun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va kör pə lər 
evi-uşaq bağ ça sı nın rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti kəs di lər.

Bu ra da bü tün iş lər Hey dər Əli yev Fon du nun mək tə bə qə dər təh sil 
müəs si sə lə ri nin in ki şa fı proq ra mın da nə zər də tu tu lan təd bir lər çər-
çi və sin də gö rü lüb. Proq ra mın 2014-cü ilin fev ra lın da Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər li yi ilə ke çi ri lən 
təq di ma tı za ma nı bu müəs si sə lər də möv cud və ziy yət mü za ki rə edi-
lib, apa rı lan mo ni to rin qin nə ti cə lə ri açıq la nıb, ye ni uşaq bağ ça la rı nın 
in şa sı na eh ti ya cın ol du ğu müəy yən ləş di ri lib. Mər də kan qə sə bə sin də 
ye ni dən qu ru lan kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı da bu is ti qa mət də atı lan 
ad dım lar dan bi ri dir.

1963-cü il dən fəaliy yət gös tə rən kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı nın bi na sı 
ye ni dən qur ma dan son ra iki mər tə bə dən iba rət dir. Əv vəl lər bu müəs-
si sə də 75 uşaq tə lim-tər bi yə alır dı sa, in di 10 qrup dan iba rət bağ ça da 
2-6 yaş ara sın da 200 uşa ğa qay ğı gös tə ri lə cək. Bu ra da ba la ca la rın tə-
lim-tər bi yə si ilə pe şə kar pe da qo ji he yət məş ğul ola caq. Uşaq la rın zöv-
qü nə uy ğun qu ru lan, on la rın ra hat lı ğı nı, is ti ra hə ti ni və il kin bi lik lə rə 
yi yə lən mə lə ri ni tə min et mək üçün müəs si sə rəng bə rəng in ven tar la 
təc hiz edi lib. Bu ra da ba la ca la rın ba ca rıq və is te dad la rı nı üzə çı xar maq 
üçün hər tə rəfl  i şə rait ya ra dı lıb. Uşaq lar xü su si dər nək lər də rus və in-
gi lis dil lə ri ni də öy rə nə cək lər. Kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı nın hə yə tin də 
ya şıl laş dır ma iş lə ri apa rı lıb, əy lən cə qur ğu la rı qu raş dı rı lıb.

Xə zər ra yo nun da gö rü lən iş lə rə, o cüm lə dən ən müasir stan dart lar 
sə viy yə sin də qu ru lan ye ni bağ ça nın in şa sı na gö rə döv lə ti mi zin baş çı sı 
İl ham Əli ye və və Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli-
ye va ya sa kin lər adın dan min nət dar lıq bil di ril di.

Xə zər ra yo nu nun Bi nə qə sə bə sin də şə hid Ərəs tun Bəy lə rov adı na 84 
nöm rə li kör pə lər evi-uşaq bağ ça sın da da Fon dun tə şəb bü sü ilə hə ya ta 
ke çi ri lən ye ni dən qur ma iş lə rin dən son ra ba la ca la rın ra hat lı ğı, is ti ra hə-
ti və il kin bi lik lə rə yi yə lən mə si tam tə min edi lə cək.

No yab rın 12-də Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon-
du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va və Fon dun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı nın açı lı şın da iş ti rak edib lər.

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va və vit se-
pre zi den ti Ley la Əli ye va mək tə bə qə dər müəs si sə nin rəm zi açı lı şı nı 
bil di rən len ti kəs di lər.

Bağ ça ilə ta nış lıq za ma nı mə lu mat ve ril di ki, bu müəs si sə 1984-cü il-
dən fəaliy yət gös tə rir. Bu ilin may ayın da mək tə bə qə dər təh sil müəs si-
sə si Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə sö kü lə rək ye rin də iki mər-
tə bə li uşaq bağ ça sı ti ki lib. On qrup lu 109 yer lik müəs si sə də uşaq la rın 
tə lim-tər bi yə si ilə məş ğul ol maq, on la rın gə lə cə yin sağ lam və tən da şı 
ki mi ye tiş mə lə ri üçün hər tə rəfl  i şə rait ya ra dı lıb. Bu ra da qrup lar ya ra-
dı lar kən müasir tə lim-tər bi yə qay da la rı əsas gö tü rü lüb. Kör pə lər evi-
uşaq bağ ça sın da uşaq la rın is ti ra hə ti və əy lən cə si üçün ge niş im kan lar 
var. Bü tün otaq lar la zı mi ava dan lıq la təc hiz edi lib. Bağ ça da ba la ca la-
rın in tel lek tual, fi  zi ki və əq li in ki şa fı, on la rın is te dad və qa bi liy yət lə ri-
nin üzə çı xa rıl ma sı, sağ lam lıq la rı nın qo run ma sı, in san lar la ün siy yə tin 
qu rul ma sı diq qət mər kə zin də sax la nı la caq. Bağ ça nın hə yət ya nı sa hə-
sin də müx tə lif att  rak sion lar qu raş dı rı lıb, de ko ra tiv ağac lar əki lib, ya-
şıl lıq sa hə si sa lı nıb.

Öl kə miz də be lə uşaq müəs si sə lə ri nin ya ra dıl ma sı Azər bay can döv-
lə ti nin apar dı ğı si ya sə tə daim dəs tək olan Hey dər Əli yev Fon du nun 
fəaliy yə ti nin gə lə cə yin və tən pər vər, yük sək zə ka lı, in tel lek tual gənc li-
yi olan bu gün kü uşaq la rın fi  ra van hə ya tı nın, tə lim-tər bi yə si nin, fi  zi ki-
mə nə vi sağ lam lı ğı nın mü da fi əsi nə yö nəl di yi ni bir da ha gös tə rir və bu 
is ti qa mət də sis tem li və ar dı cıl təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril di yi ni nü ma yiş 
et di rir.

Məşhur adlar 
qadağan olundu
Azər bay can da Ma med və Məm məd ad la rı nın va hid for ma sı 

ki mi Mə həm məd adı müəy yən olu nub. Bu ba rə də Na zir-
lər Ka bi ne ti ya nın da Ter mi no lo gi ya Ko mis si ya sı nın sədr 
müavi ni Sa ya lı Sa dı qo va mə lu mat ve rib. O bil di rib ki, bu-

nun la bağ lı ar tıq qə rar qə bul olu nub.
S. Sa dı qo va qeyd edib ki, qə rar la bağ lı “ASAN Xid mət” mər kəz lə ri nə 

mə lu mat ve ri lib: “Tə səv vür edin ki, bir ailə də həm Ma med, həm Məm-
məd, həm də Mə həm məd adın da uşaq var. Əs lin də, Ma med və Məm-
məd ad la rı nın kö kü elə Mə həm məd dir. “ASAN xid mət” mər kəz lə rin-
dən də bi zə tez-tez mü ra ciət edir di lər ki, Ma med adı nın düz gün ya zı lış 
qay da sı nı bil mi rik. Ar tıq bu nun la bağ lı qə rar qə bul olu nub və va hid ad 
ki mi Mə həm məd se çi lib”.
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Qazaxıstanda Bəxtiyar 
Vahabzadənin 90 illik 
yubileyi qeyd olunub
  TÜRK SOY-un və Azər bay ca-
nın Qa za xıs tan da kı sə fi r li yi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə Al ma tı 
şə hə rin də Xalq şairi, Döv lət 
mü ka fat la rı laureatı Bəx ti yar 
Va hab za də nin 90 il lik yu bi le yi 
qeyd olu nub.

Təd bir çər çi və sin də TÜRK SOY-
un tə şəb bü sü ilə şairin yu bi le yi 
mü na si bə ti lə nəşr olu nan “Türk 
dil lə rin də Bəx ti yar Va hab za də nin 
90 şeiri” ki ta bı nın təq di ma tı olub.

Ki ta ba şairin Azər bay can di lin də 
şeir lə ri ilə ya na şı, türk, qır ğız, türk-
mən, qa zax dil lə ri nə tər cü mə edi-
lən şeir lə ri da xil edi lib.

Təd bir də Qa za xıs tan ya zı çı la rı, 
zi ya lı la rı, həm çi nin. Azər bay can, 
Qır ğı zıs tan və Tür ki yə dən də vət 
olu nan qo naq lar iş ti rak edib lər.

Azər bay ca nın TÜRK SOY-da kı 
təm sil çi si El çin Qa far lı Bəx ti yar Va-
hab za də nin şeir lə ri nin türk xalq-
la rı nın dil lə ri nə tər cü mə olu na raq 
çap edil di yin dən da nı şıb.

Yu bi ley təd bi rin də Al ma tı da 
Azər bay can dias po ru nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən “Ba har” rəqs an-
samb lı nın kon ser ti olub. 

Qeyd edək ki, son da ki ta bın tər-
cü mə sin də və təd bi rin təş ki lin də 
əmə yi olan hər kə sə TÜRK SOY 
adın dan mü ka fat lar təq dim olu-
nub.

  “Ba ku” bey nəl xalq jur na lı-
nın 50-ci, yu bi ley nöm rə si 
çap dan çı xıb.

Jur na lın baş re dak to ru Ley la 
Əli ye va bu nəş rin yu bi ley nöm-
rə sin də ya zır: “Jur na lın ən bi rin-
ci nöm rə si nin ça pa im za lan dı ğı 
gün dən elə də çox vaxt keç mə yib, 
am ma ar tıq əl lin ci nöm rə çap dan 
çı xır. Bu əl li nöm rə nin hər bi ri nin 
öz sü jet lə ri, öz qəh rə man la rı və əl-
bətt  ə, öz ta le yi olub. On lar ha mı sı 
bir lik də və hər bi ri ay rı lıq da öz 
adı na ta ma mi lə mü va fi q dir. Hə-
qi qə tən, jur na lı mı zın hər nöm rə-
si re dak tor sü tu nun dan baş la mış 
dün yə vi xro ni ka ya qə dər Ba kı nın 
ru hu nu ifa də edir”.

Jur na lın hər bir nöm rə si gö zəl 
Ba kı şə hə ri nə sev gi eti ra fı dır. Bu 
şə hər də “onun sa kin lə ri nin bən-
zər siz mə la hə ti, güm rah lıq və 
nik bin lik duy ğu la rı hiss edi lir”. 
Dün ya nın han sı gu şə sin də ol ma-
ğı nız dan, ba yır da ha va şə raitin dən 
ası lı ol ma ya raq “Ba ku” jur na lı hə-
mi şə si zə gü nəş işı ğı, hə ra rət bəxş 
edə cək, nə isə ye ni bir möv zu da 
söh bət aça caq, si zi ma raq lan dı ra-
caq, bə zən də əy lən di rə cək”.

Ley la Əli ye va nın fi k rin cə, “Ba-
kı ya gə lən lə rin sa yı art dıq ca jur-
na lın oxu cu la rı nın sa yı da ar tır 
və ək si nə: bi zim jur na lı oxu yan 

hər kəs gec-tez, qı sa müd də tə də 
ol sa, şə hə ri mi zə gəl mək im ka nı 
ax tar ma ğa baş la yır və be lə bir 
im kan ta pır. La kin Ba kı ya hey-
ran ol maq və onun la gö rüş lə ri 
bi zim jur na lın sə hi fə lə rin də da-
vam et dir mək üçün bir ne çə gün 
də ki fa yət dir”.

Bü tün bun lar jur na lın pe şə kar 
ya ra dı cı ko man da sı nın bö yük 
zəh mə ti və oxu cu la rın sa yə sin də 
əl də edi lib. Nəş rin baş re dak to ru 
ya zır: “Bu, bi zim ümu mi uğu ru-
muz dur. Ba kı da olan hər kəs bu 
şə hə rin uni kal rus dil li mü hi ti ni 
xü su si qeyd edir. Aş kar dır ki, 
ba kı lı la rın mə la hət li rus di li nə 

vu rul ma maq müm kün ol ma dı ğı 
ki mi, hə min rus dil li mü hi tin hər 
han sı dek ret lər və fər man lar va-
si tə si lə ya ra dıl ma sı da müm kün 
de yil. İlk növ bə də ona gö rə ki, 
bu dil onu həd siz se vən in san la-
rın can lı, di na mik ün siy yət va si-
tə si dir. Ba kı da rus mə də niy yə ti-
nə tə lə bat bəl kə də elə bu nun la 
müəy yən edi lir”.

Jur na lın hər nöm rə si çap dan 
çı xan dan son ra oxu cu lar Azər-
bay ca nı da ha yax şı ta nı yır, bu 
öl kə yə sə ya hət edir, onun tək-
lif et di yi re sept lər əsa sın da ye-
mək lər ha zır la yır, Azər bay ca nın 
ta ri xi ni ye ni dən dərk edir, dün-
ya nın müx tə lif gu şə lə rin də ya-
şa yan is te dad lı ba kı lı lar la ta nış 
olur lar.

“Ba ku” jur na lı nın baş re dak-
to ru Ley la Əli ye va son da ya zır: 
“Bi zim jur nal da mə nim özü-
mə ən çox xoş gə lən odur ki, bu 
nəşr də da rıx dı rı cı ol ma yan bü-
tün janr la ra yer ve ri lir. “Ba ku” 
jur na lı nın sa yə sin də bir-bi ri mi-
zə da ha ya xın olu ruq. Gö rü nür, 
to le rant lıq, qar şı lıq lı an laş ma 
və qar şı lıq lı hör mət ab-ha va sı-
na doğ ru apa ran ən düz gün yol 
bu dur, bun lar sız sa bah kı gü nü 
tə səv vür et mək müm kün de yil”.

Fəridə ABDULLAYEVA

AzDrama ilə Yaponiya teatrları arasında 
əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub

Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın di-
rek to ru İs ra fi l İs ra fi -

lov Ya po ni ya nın Azər bay can-
da kı sə fi  ri Tsu quo Ta ka ha şi ilə 
gö rü şüb. Teat rın mət buat xid-
mə tin dən ve ri lən mə lu ma ta gö-
rə, gö rüş də teatr sa hə sin də gə lə-
cək əmək daş lıq haq qın da fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb. 

Sə fi r Ya po ni ya ilə Azər bay can ara sın da mə də niy yət sa hə sin də-
ki əla qə lə rin in ki şa fın da Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin ro-
lu nu yük sək qiy mət lən di rib: “Azər bay ca nın Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi bi zim öl kə miz lə mə də ni əla qə lə rin qu rul ma sın da 
və in ki şaf et di ril mə sin də sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir. Mən iki öl kə 
ara sın da si ya si və iq ti sa di sa hə də olan əla qə lə ri yük sək qiy mət-
lən di ri rəm. Qeyd et mək is tər dim ki, mə də niy yət sa hə sin də qar şı-
lıq lı əmək daş lıq hər za man yük sək olub. Ki no fes ti val lar ke çi ri lib, 
sər gi lər təş kil olu nub, mət bəx nü mu nə lə ri nü ma yiş olu nub. Bu, 
əl bətt  ə, iki xal qın da ha da ya xın laş ma sı na öz töh fə si ni ve rir. Biz 
Azər bay ca nın Ya po ni ya da kı sə fi r li yi ilə də da nı şıq lar apa ra ca ğıq 
və Azər bay can teat rı nın Ya po ni ya da ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də 
səy lə ri mi zi ar tı ra ca ğıq”.

Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru İs ra fi l İs ra fi  lov bil-
di rib ki, ya pon mə də niy yə ti və ədə biy ya tı Azər bay can da çox 
se vi lir. Teat rın di rek to ru əmək daş lı ğın teatr sa hə sin də da vam 
et di ril mə si nin zə ru ri li yi ni vur ğu la yıb: “Tək lif edi rəm ki, ya pon 
dra ma turq la rı nın əsər lə ri ori ji nal dan tər cü mə edi lib Aka de mik 
Mil li Dram Teat rı nın səh nə sin də ta ma şa ya qo yul sun. Mən ya pon 
re jis sor la rı nı bi zim teatr da ta ma şa ha zır la ma ğa də vət edi rəm. 
Aka de mik Mil li Dram Teat rın da dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 
olan re jis sor lar ta ma şa ha zır la yıb lar və bu gün hə min öl kə lər lə 
əla qə lə ri miz möv cud dur. İs tər dik ki, bu əla qə lər Ya po ni ya teatr-
la rı ilə də yük sək sə viy yə də möv cud ol sun”.

Sə fi r Tsu quo Ta ka ha şi ya pon dra ma turq la rı nın əsər lə ri nin tər-
cü mə olun ma sı və re jis sor la rın qar şı lıq lı əmək daş lı ğı is ti qa mə tin-
də sə fi r lik va si tə si ilə da nı şıq la rın apa rı la ca ğı nı bil di rib.

Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetində Misir haqqında mühazirə

2015-ci il no yabr ayı nın 11-
də Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zin den ti ya nın-
da Bi lik Fon du və Mi sir 

Ərəb Re sub li ka sı nın  Azər bay-
can da kı Sə fi r li yi nin Mi sir Mə-
də niy yət və Təh sil Əla qə lə ri 
Mər kə zi (MM TƏM) ilə bir gə  
Azər bay can Tu rizm və Me nec-
ment Uni ver si te tin də (AT MU) 
tə lə bə lər lə gö rüş təş kil edi lib.

Gö rüş də Mi sir Mə də niy yət və Təh sil Əla qə lə ri Mər kə zi-
nin mü di ri Əh məd Sa mi Elay di ilk növ bə də bu gö rü şün təş kil 
olun ma sın da Uni ver si tet rəh bər li yi nə, xü su sən də Uni ver si te-
tin rek to ru Cə fər Cə fə ro va öz tə şək kür lə ri ni bil dir di. Son ra qo-
naq tə lə bə lə rə Mi sir ta ri xin dən, Azər bay ca nın müs tə qil li yi nin 
ilk ta nı yan öl kə lər dən bi ri ol ma sın dan, qə dim ta ri xi kök lə rə 
ma lik olan Azər bay can və Mi sir əla qə lə ri nin ge niş lən mə sin-
dən, bu əla qə lə rin tək cə iq ti sa di və si ya si sa hə lə ri de yil, həm 
də mə də niy yət sa hə si ni də əha tə et di yin dən da nış dı. MMTƏM-
nin fəaliy yət is ti qa mət lə ri haq qın da ge niş mə lu mat ve rən qo-
naq ATMU-da apar dı ğı mü ha zi rə də müəl lim və tə lə bə he yə ti-
nə Mi si rin mə də niy yə ti və ta ri xi ilə ya xın dan ta nış ol maq üçün 
mü tə ma di ola raq Mər kə zə gə lə rək Mər kə zin bir çox sa hə lə ri 
əha tə edən zən gin ki tab xa na sın dan is ti fa də ni nin müm kün-
lü yü ba rə də mə lu mat ver di. Bun dan baş qa Mər kə zin rəh bə ri 
Mi si rin ge niş tu rizm im kan la rı, tu zim zo na la rın dan, Mi sir də 
tu rizm və meh man xa na sə na ye si nin in ki şa fı ba rə də mə lu mat-
lar ver di. Dr. Ah med Sa mi Elay di Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın 
ən qa baq cıl uni ver si tet lə rin dən olan Ayn-Şəms Uni ver si te tin-
də Azər bay can di li nin təd ri si olun ma sı və hər il Azər bay can 
di li ni yüz dən çox tə lə bə nin öy rən di yi ba rə də mə lu mat ver di. 
Mi sir Uni ver si tet lə ri ilə Azər bay can Tu rizm və Me mentc ment 
Uni ver si te ti ara sın da gə lə cək də mü qa vi lə lə rin bağ lan ma sı və 
tə lə bə mü ba di lə si, elə cə də yay tə ti li müd də tin də tə lə bə lə rin 
meh man xa na iş lə ri ba rə də əya ni ola raq Mi sir də bu sa hə də mü-
tə xəs sis lə rin ya nın da təc rü bə keç mə lə ri nin müm kün lü yü tək-
lifl  ər irə li sü rül dü.

“Yolustu söhbət” və 
“Boliviya gündəliyi”
“Tərcümə Mərkəzinin kitabları” 
seriyasından daha iki kitab

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 ta nın mış ya zı çı, tər cü mə çi Sa day Bu-
daq lı nın 60 ya şı nın ta ma mı mü na si bə ti ilə na si rin “Yo lüs-
tü söh bət” ki ta bı nı nəşr edib.

Ki ta ba ya zı çı nın “Zə də” ro ma nı, po vest lə ri, dox sa nın cı, iki mi-
nin ci il lər də yaz dı ğı he ka yə lə ri top la nıb.

***
Tər cü mə Mər kə zi nin “Tər cü mə Mər kə zi nin ki tab la rı” se ri ya sın-

dan növ bə ti nəş ri - Er nes to Çe Ge va ra nın “Bo li vi ya gün də li yi” ki-
ta bı dır.

Ki tab Ku ba azad lıq in qi la bı nın sim vo lu, XX əs rin əf sa nə si Çe Ge-
va ra nın ya rım çıq qal mış öm rün dən, bu keş mə keş li hə yat yo lu nun 
son on bir ayın dan - qəh rə man in qi lab çı nın və onun si lah daş la rı-
nın Bo li vi ya nın azad lı ğı uğ run da apar dıq la rı ölüm-di rim sa vaş la-
rın dan bəhs edir.

Əsə ri di li mi zə Röv şən Ra mi zoğ lu tər cü mə edib.

 “Ba ku” bey nəl xalq jur na lı- vu rul ma maq müm kün ol ma dı ğı 

““Baku” jurnalının sayəsində 
bir-birimizə daha yaxın oluruq”



Er mə nis tan da və Qa ra ba ğın dağ lıq his-
sə sin də azə ri türk lə ri nə qar şı yö nəl dil miş 
soy qı rı mı So vet or du su tə rə fi n dən dəs-
tək lə nir di. Oza man kı SS Rİ rəh bər li yi nin, 
məkr li qon şu la rı mız er mə ni lər lə əl bir 
olub Dağ lıq Qa ra ba ğı Azər bay can dan iş-
ğal edə rək Er mə nis ta nın nə za rə ti nə ver-
mə si is ti qa mə tin də at dı ğı ad dım lar xal-
qın sə bir ka sa sı nı da şır mış dı. Xal qı mız 
im pe ri ya bu xov la rın dan, əsa rət zən ci rin-
dən azad ol maq is tə yir di. Bu mü ba ri zə lər 
yo lu nun so na çat ma sı nı isə Azər bay can 
xal qı “dir çə liş” gü nü ad lan dır dı. Müs-
təm lə kə əsa rə tin dən ca na gəl miş xalq 
hər şe yə qa dir ol du ğu nu gös tər di. Azər-
bay can da mey dan hə rə ka tı ge niş vü sət 
al dı. Bu mil li hə rə kat xal qın dir çə li şiy di. 
Xal qın mü qəd dəs ar zu la rı, ümid lə ri pu-
ça çıx mış dı, öl kə də və tən daş itaət siz li yi, 
və tən daş qar şı dur ma sı ya ran mış dı, qan 
tö kü lür dü. Tə pə dən-dır na ğa dək si lah-
lan mış er mə ni qul dur la rı əli ya lın, dinc 
əha li ni müd hiş bir aman sız lıq la qət lə ye-
ti rir di lər. Qa ni çən vəh şi lər heç ki mə – qo-
ca la ra, kör pə lə rə, hətt  a ha mi lə qa dın la ra 
be lə aman ver mir di lər. Və zi fə kres lo su nu 
qo ru yub sax la maq na mi nə Mosk va qar şı-
sın da yal taq la nan və aciz lik gös tə rən oza-
man kı rəh bər lik xal qın və və tə nin hə qi qi 
mə na fe yi ke şi yin də du ra bil mir di. Bü tün 
bu əda lət siz lik lər və əra zi bü töv lü yü nə 
edi lən qəsd lər lə ra zı laş ma yan Azər bay-
can xal qı 17 no yabr da aya ğa qalx dı. Hə-
min gün lər də “Mey dan hə rə ka tı” adı nı 
al mış bu hə rə kat la So vet müs təm lə kə 
re ji mi şə raitin də rep res si ya la ra mə ruz 
qal mış mil li şüur ye ni dən oyan dı, özü nü-
dər kə doğ ru bir dö nüş baş lan dı.

Ta rix də fə lər lə sü but edib ki, müs tə qil-
li yi qo ru yub sax la maq onu qa zan maq dan 
qat-qat çə tin dir. Gə rək sı naq la ra ha zır ola-
san, hər bir əziy yə tə və çə tin li yə döz mə yi 
ba ca ra san. Ta le elə gə tir di ki, Azər bay can 
bir əsr də iki də fə müs tə qil lik əl də et mək, 
özü nün su ve ren döv lə ti ni ya rat maq im-
ka nı qa zan dı. Təəs süf ki, bu im kan xa ri ci 
mü da xi lə, da xi li çə kiş mə lər və bey nəl-
xalq dəs tə yin ol ma ma sı sə bəb lə rin dən 
iti ril di. 1918-ci il də qu rul muş Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti cə mi 23 ay ya şa-
dı. İkin ci ta ri xi im kan bir də 70 il son ra 
ya ran dı. So vet im pe ri ya sı nın da ğıl ma sı 
Azər bay can xal qı na öz mil li müs tə qil li yi-
ni bər pa et mək im ka nı ver di. 1988-ci il də 
er mə ni lər xal qı mı za qar şı növ bə ti xə ya-
nət pla nı nı ha zır la yır dı lar. On lar Şu şa da 
cən ga vər lik mey da nı mız olan Top xa na 
me şə si ni qı rıb, ye rin də alü mi nium za vo-
du tik mək, Dağ lıq Qa ra bağ da iğ ti şaş lar 
ya rat maq və ora nı Er mə nis ta na bir ləş-
dir mək fi k rin də idi lər. No yab rın 17-si 
BDU-nun tə lə bə lə ri, müəl lim lə ri bu na 
qar şı öz eti raz səs lə ri ni ucalt dı lar və bu 
bö yük iz di ham şə hə rin kü çə lə ri ni do la-
şa raq Azad lıq mey da nı na tə rəf ye ri di.
Adam la do lu mey dan da mi tinq ke çi ri lir, 
er mə ni lə rin öz ba şı na lı ğı pis lə nir, Dağ lıq 
Qa ra ba ğın təh lü kə al tın da ol ma sın dan hə-
ya can la da nı şı lır dı. An caq döv lət xal qın 
ar xa sın da da yan mır, onu dəs tək lə mir di. 

Bu na bax ma ya raq, gənc lər so yuq ge cə lər-
də də mey da nı tərk et mə yib, xal qın haq qı-
nı so na qə dər mü da fi ə et di lər. Mey da nın 
ət ra fın da ça dır lar qu rul du, ora Azər bay-
ca nın hər ye rin dən ər zaq və odun da şın-
dı, min lər lə in san mey dan da ge cə lə di.
An caq So vet or du su 18 gün dən son ra top və 
tank la rı nı mey da na ye rit di. İn san lar dö yül-
dü, əzil di. Elə dir çə liş uğ run da ilk şə hi di miz 
– Gün düz Xə li lov da o ge cə də hə lak ol du. 
So vet or du su mey da nı bo şalt ma ğa, in san-
la rı top la rın, tank la rın gü cü nə mey dan dan 
yı ğış dır ma ğa nail ol sa da, bu, 18 gün xal qın 
mil li özü nü dər kin də, oya nı şın da, dir çə li şin-
də, da ha son ra əl də olu nan azad lı ğın da əhə-
miy yət li rol oy na dı. Bu ta ri xi xid mət lə rin nə-
ti cə si dir ki, Azər bay can döv lət müs tə qil li yi ni 
qo ru yub sax la dı və bu, əbə di, dön məz bir xa-
rak ter al dı. Gənc döv lə ti miz ad dım-ad dım, 
mər hə lə-mər hə lə irə li lə di, ar tıq si vil döv lət lə-
rin keç di yi de mok ra tik in ki şaf yo lu na çıx dı.

Xalq hə rə ka tı tək cə Ba kı da de yil, Nax çı van, 
Gən cə və Lən kə ran da da küt lə vi xa rak ter al-
dı. Res pub li ka mı zın bü tün şə hər və ra yon la-
rı nı bü rü müş qüd rət li xalq hə rə ka tı kom mu-
nist re ji mi ni Azər bay can dan sü pü rüb at maq 
təh lü kə si ya rat mış dı. Xalq hə rə ka tı bü tün 
əzə mə ti ilə göz qa ba ğın da idi. Bun dan qor-
xu ya dü şən im pe ri ya baş çı la rı no yab rın 
24-dən 25-nə ke çən ge cə Ba kı ya qo şun ye-
rit di lər. Ko men dant saatı tət biq olun du.

La kin xalq ge ri çə kil mə di. So vet re ji min-
dən Er mə nis tan da və Qa ra ba ğın dağ lıq 
his sə sin də er mə ni se pa rat çı lı ğı na və ter ro-
riz mi nə son qoy maq, Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü nü tə min et mək, sər vət lə ri mi zin 
ta lan edil mə si ni da yan dır maq ki mi tə ləb-
lər lə baş la mış “Mey dan hə rə ka tı” tez lik lə 
Azər bay ca nı müs tə qil li yə ça ğı ran şüar la ra 
keç di. Mey dan da Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti nin üç rəng li, ay - ul duz lu bay raq la rı 
dal ğa lan dı. La kin qüv və lər hə lə qey ri-bə ra-
bər idi. İm pe ri ya da xil dən lax la sa da, hər bi 
iq ti dar dan düş mə miş di. Qüv və lə ri gə lə cək 
azad lıq mü ba ri zə si üçün qo ru yub sax la maq 
la zım gə lir di. De kab rın 4-dən 5-nə ke çən ge cə 
So vet or du su “Mey dan hə rə ka tı” nı ya tırt ma-
ğa nail ol du. Min lər lə azad lıq se vər in san lar 
həbs edi lə rək zin dan la ra sa lın dı. La kin xal qın 
mü ba ri zə əz mi ni qır maq müm kün ol ma dı.

1988-ci il də xalq hə rə ka tı nın alov lan dı-
ğı bir vaxt da Azər bay ca na rəh bər lik edən 
si ya si qüv və lər isə möv cud və ziy yə ti qiy-
mət lən di rə bil mə di lər. Xal qın ma raq la-
rın dan da ha çox im pe ri ya nın ma raq la rı nı 
dü şü nən bu adam la rın si ya si sə bat sız lı ğın-
dan 20 Yan var fa ciəsi baş ver di. Bir-bi ri ni 
əvəz lə yən ha ki miy yət lər xal qın dir çə li şi ni 
mü tə rəq qi səm tə yö nəlt mək iq ti da rın da 
de yil di lər. Hə min o ağır mə qam lar da ye nə 
də Ulu ön dər Hey dər Əli yev xal qın is tiq lal 
ru hu nu öl mə yə qoy ma dı.

1990-cı il no yab rın 17-də Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı nın Ali So ve ti-
nin ye ni tər kib də ilk ses si ya sı ke çi ril di.
Mux tar res pub li ka nın adın dan “so vet” və 
“so sialist” söz lə ri çı xa rıl dı. İm pe ri ya nın hə-
lə ta rix səh nə sin dən si lin mə di yi bir dövr də 
Nax çı va nın adın dan “so vet” və “so sialist” 
söz lə ri nin çı xa rıl ma sı müs tə qil li yi mi-
zin qa za nıl ma sı yo lun da çox cə sa rət li və 
bö yük ta ri xi ad dım idi.

Bu nun la Ümum mil li li de ri miz mil li döv-
lət çi li yi mi zin dir çə li şi is ti qa mə tin də ilk 
bö yük ad dım at dı.

Hey dər Əli ye vin sədr li yi ilə ke çi ri lən 
hə min ta ri xi ses si ya da Mux tar Res pub-
li ka nın döv lət rəmz lə ri haq qın da mə sə lə 
də mü za ki rə olun  du. Xalq de pu tat la rı nın 
mü za ki rə sin dən son ra üç rəng li bay ra-
ğın döv lət rəm zi ki mi qə bu lu ilə əla qə-
dar tək lif irə li sü rül dü. Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin üç rəng li bay ra ğı nın 
bər pa olun ma sı ba rə də qə rar çı xa ran ses-
si ya onun döv lət bay ra ğı ki mi qə bul edil-
mə si ilə əla qə dar Azər bay ca nın Ali So ve-
ti qar şı sın da və sa dət qal dır dı. Be lə lik lə, 
mil li dir çə liş dən mil li tə rəq qi yə doğ ru 
uza nan ta ri xi yo lun baş lan ğı cı qo yul du.

1969-cu il də ha ki miy yə tə ilk gə li şi ilə 
xal qa sağ lam ruh və özü nü dərk gə ti rən 
Hey dər Əli yev so vet ideolo gi ya sı nın sərt 
qa da ğa la rı na bax ma ya raq, mil li- mə nə vi 
də yər lə rə, Azər bay can el mi nin və mə də-
niy yə ti nin dir çə li şi nə xü su si önəm ver di. 
Bü tün sa hə lər də in ki şaf və oya nış mü şa-
hi də olun ma ğa baş la dı. Azər bay can əsl 
in ti bah və dir çə liş döv rü nə qə dəm qoy-
du. Məhz, Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də təh sil alan 
mil li ruh lu alim lər və zi ya lı lar or du su ye-
tiş di. Da hi şəx siy yət Hey dər Əli ye vin res-
pub li ka da ya rat dı ğı bu mə nə vi-psi xo lo ji 
və iq ti sa di ba za təx mi nən 20 il son ra So-
vet lər İtt  i fa qı da ğıl ma ğa baş la yan da xal-
qın da ya ğı ol du.

1991-ci il okt yab rın 18-də Azər bay can 
Res pub li ka sı Ali So ve ti nin ses si ya sın da 
Azər bay ca nın döv lət müs tə qil li yi haq-
qın da “Kons ti tu si ya Ak tı” qə bul olun du. 
Bu mü hüm ta ri xi sə nəd lə xal qı mız uzun 
il lər dən bə ri həs rə tin də ol du ğu azad lı ğı-
na qo vuş du. La kin müs tə qil li yi ni qa zan-
dıq dan iki il son ra xal qı mız ye ni dən onu 
itir mək təh lü kə si ilə üz ləş di. Bir tə rəf dən 
Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin tə ca vü zü 
nə ti cə sin də ge niş miq yas al mış Qa ra bağ 
mü ha ri bə si, di gər tə rəf dən döv lət rəh bər-
li yin də olan sa vad sız, sə riş tə siz adam la-
rın ye rit dik lə ri səhv si ya sət və da xil də 
ge dən si ya si çə kiş mə lər, se pa rat çı lıq hə-
rə ka tı müs tə qil li yin be şi yin də cə bo ğul-
ma sı təh lü kə si ni real laş dır dı. La kin bö-
yük si ya si təc rü bə yə ma lik olan Hey dər 
Əli ye vin öl kə də ye ni dən ha ki miy yə tə qa-
yı dı şı ilə bu təh lü kə so vuş du.

İn di Hey dər Əli yev si ya si kur su nun 
la yiq li da vam çı sı Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli yev tə rə fi n dən müs tə qil li yi-
mi zin sü tun la rı get dik cə möh kəm lə nir. 
Xal qın öz döv lət çi li yi sa rı dan heç bir na-
ra hat çı lı ğı yox dur. Müs tə qil li yin ta le yi ni 
müəy yən ləş di rən əsas amil lər qo ru nub 
sax la nı lır, in ki şaf et di ri lir, döv lət çi li yin 
möh kəm lən di ril mə si nə, iq ti sa diy ya tın 
in ki şa fı na, mil li-mə nə vi də yər lə rin qo ru-
nub sax lan ma sı na xü su si diq qət ye ti ri lir.

Be lə lik lə, 1988-ci ilin son la rın da baş la-
yan ha di sə lər uğur la nə ti cə lən di. Azər-
bay can ye ni dən öz müs tə qil li yi nə qo-
vuş du. 17 no yabr isə xal qın mil li-azad lıq 
hə rə ka tı nın baş lan ğıc gü nü – Mil li Dir çə-
liş Gü nü ki mi qeyd olun ma ğa baş la dı.

XX əs rin 80-ci il-
lə ri nin or ta-
la rın dan eti-
ba rən keç miş 

SS Rİ-də baş ver miş ic ti mai-
si ya si pro ses lər nə ti cə sin də 
Azər bay ca nın müs tə qil lik qa-
zan ma sı üçün ge niş im kan lar 

ya ran mış dı.

“17 no yabr - Mil li Dir çə liş Gü nü Azər bay can döv lət çi-
li yi nin, mil li döv lət rəmz lə ri ta ri xi mi zin dö nüş nöq tə-
lə rin dən bi ri ki mi ta ri xi yad da şı mı za əbə di da xil olub. 
Azər bay can xal qı bir ləş mə li, öz mü qəd dəs tor paq la rı-
nı göz bə bə yi ki mi qo ru ma lı dır. Azər bay can Res pub-
li ka sı iq ti sa di və si ya si müs tə qil lik yo lu ilə get mə li, 
tam is tiq la liy yət uğ run da mü ba ri zə apar ma lı dır...”

Azər bay canın Ümum mil li li deri Hey dər ƏLİ YEV
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Er mə nis tan da və Qa ra ba ğın dağ lıq his-
sə sin də azə ri türk lə ri nə qar şı yö nəl dil miş 
soy qı rı mı So vet or du su tə rə fi n dən dəs-
tək lə nir di. Oza man kı SS Rİ rəh bər li yi nin, 
məkr li qon şu la rı mız er mə ni lər lə əl bir 
olub Dağ lıq Qa ra ba ğı Azər bay can dan iş-
ğal edə rək Er mə nis ta nın nə za rə ti nə ver-
mə si is ti qa mə tin də at dı ğı ad dım lar xal-
qın sə bir ka sa sı nı da şır mış dı. Xal qı mız 
im pe ri ya bu xov la rın dan, əsa rət zən ci rin-
dən azad ol maq is tə yir di. Bu mü ba ri zə lər 
yo lu nun so na çat ma sı nı isə Azər bay can 
xal qı “dir çə liş” gü nü ad lan dır dı. Müs-
təm lə kə əsa rə tin dən ca na gəl miş xalq 
hər şe yə qa dir ol du ğu nu gös tər di. Azər-
bay can da mey dan hə rə ka tı ge niş vü sət 
al dı. Bu mil li hə rə kat xal qın dir çə li şiy di. 
Xal qın mü qəd dəs ar zu la rı, ümid lə ri pu-
ça çıx mış dı, öl kə də və tən daş itaət siz li yi, 
və tən daş qar şı dur ma sı ya ran mış dı, qan 
tö kü lür dü. Tə pə dən-dır na ğa dək si lah-
lan mış er mə ni qul dur la rı əli ya lın, dinc 
əha li ni müd hiş bir aman sız lıq la qət lə ye-
ti rir di lər. Qa ni çən vəh şi lər heç ki mə – qo-
ca la ra, kör pə lə rə, hətt  a ha mi lə qa dın la ra 
be lə aman ver mir di lər. Və zi fə kres lo su nu 
qo ru yub sax la maq na mi nə Mosk va qar şı-

1990-cı il no yab rın 17-də Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı nın Ali So ve ti-
nin ye ni tər kib də ilk ses si ya sı ke çi ril di.
Mux tar res pub li ka nın adın dan “so vet” və 
“so sialist” söz lə ri çı xa rıl dı. İm pe ri ya nın hə-
lə ta rix səh nə sin dən si lin mə di yi bir dövr də 
Nax çı va nın adın dan “so vet” və “so sialist” 
söz lə ri nin çı xa rıl ma sı müs tə qil li yi mi-
zin qa za nıl ma sı yo lun da çox cə sa rət li və 
bö yük ta ri xi ad dım idi.

Bu nun la Ümum mil li li de ri miz mil li döv-
lət çi li yi mi zin dir çə li şi is ti qa mə tin də ilk 
bö yük ad dım at dı.

Hey dər Əli ye vin sədr li yi ilə ke çi ri lən 
hə min ta ri xi ses si ya da Mux tar Res pub-
li ka nın döv lət rəmz lə ri haq qın da mə sə lə 
də mü za ki rə olun  du. Xalq de pu tat la rı nın 
mü za ki rə sin dən son ra üç rəng li bay ra-
ğın döv lət rəm zi ki mi qə bu lu ilə əla qə-
dar tək lif irə li sü rül dü. Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin üç rəng li bay ra ğı nın 
bər pa olun ma sı ba rə də qə rar çı xa ran ses-
si ya onun döv lət bay ra ğı ki mi qə bul edil-
mə si ilə əla qə dar Azər bay ca nın Ali So ve-
ti qar şı sın da və sa dət qal dır dı. Be lə lik lə, 
mil li dir çə liş dən mil li tə rəq qi yə doğ ru 
uza nan ta ri xi yo lun baş lan ğı cı qo yul du.

1969-cu il də ha ki miy yə tə ilk gə li şi ilə 
xal qa sağ lam ruh və özü nü dərk gə ti rən 
Hey dər Əli yev so vet ideolo gi ya sı nın sərt 
qa da ğa la rı na bax ma ya raq, mil li- mə nə vi 
də yər lə rə, Azər bay can el mi nin və mə də-
niy yə ti nin dir çə li şi nə xü su si önəm ver di. 
Bü tün sa hə lər də in ki şaf və oya nış mü şa-
hi də olun ma ğa baş la dı. Azər bay can əsl 
in ti bah və dir çə liş döv rü nə qə dəm qoy-
du. Məhz, Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 

XX əs rin 80-ci il-XX əs rin 80-ci il-XX lə ri nin or ta-XX lə ri nin or ta-XX la rın dan eti-XX la rın dan eti-XX ba rən keç miş XX ba rən keç miş XX 
SS Rİ-də baş ver miş ic ti mai-

ba rən keç miş 
SS Rİ-də baş ver miş ic ti mai-

ba rən keç miş 

si ya si pro ses lər nə ti cə sin də 
Azər bay ca nın müs tə qil lik qa-
zan ma sı üçün ge niş im kan lar 

ya ran mış dı.
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“17 no yabr - Mil li Dir çə liş Gü nü Azər bay can döv lət çi-“17 no yabr - Mil li Dir çə liş Gü nü Azər bay can döv lət çi-
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Ye ri gəl miş kən, ta ma şa da 
xey li do daq qa çı ran mə qam lar-
la qar şı la şır san. On la rın bə zi lə-
ri si tuasi ya dan, bə zi lə ri ye ri nə 
dü şən rep li ka lar dan do ğur. Bir 
çox hə ya ti mə qam lar ta nış gə lir. 
Am ma bu, ko me di ya de yil. Heç 
fa ciə də de yil. Jan rı, müəl lif “eqo-
sent rik tran sak si ya” ad lan dı rır. 
Eqo sent rizm lə mə sə lə ay dın dır. 
Bəs tran sak si ya nə dir? Bu, iki 
fərd ara sın da ün siy yət va hi di, 
kom mu ni ka tiv fakt an la mı na gə-
lir. “İki fərd” şər ti an la yış dır, biz 
bu nu teatr və ta ma şa çı ki mi də 
qə bul edə bi lə rik. Baş qa söz lə, 
jan rın adı – eqo sent rik ün siy yət 
– ar tıq ma hiy yət dən xə bər ve-
rir. Bü tün ha di sə lər ta ma şa çı nın 
MƏ Ni nə ün van la nıb, əsər də səs-
lə nən bü tün sual lar ta ma şa çı nı 
na ra hat edən mə sə lə lər lə bağ lı dır 
və bü tün ca vab lar onun dü şün cə-
lə rin dən xə bər ve rir. 

Tür ki yə li dra ma turq Tur qay 
Na rın “Zi bil lik” pye si əsa sın da 
ha zır la nan ta ma şa nın qu ru luş çu 
re jis so ru Gü nay Sətt  ar dır. Mu si-
qi üz rə di zayn Amid Qa sı mov və 
Mə lək Və li za də yə, səh nə di zay nı 
isə əmək dar in cə sə nət xa di mi Rə-
şid Şe ri fə məx sus dur. Pye si Azər-
bay can di li nə dra ma turq Meh man 
Mu sa bəy li uy ğun laş dı rıb.

Ta ma şa da Ok tay Meh di yev, 
Ra sim Cə fər, Amid Qa sı mov, 
Vü qar Ha cı, Tə ra nə Ata can və 
Züm rüd Qa sı mo va iş ti rak edir-
lər. “Şok” ta ma şa sı YUĞ Döv lət 
Teat rı nın say ca 94-cü ta ma şa sı-
dır. Ta ma şa nın xro no met ra jı 75 
də qi qə dir.

Səh nə əsə rin də üç əsas qəh rə-
man iş ti rak edir: Ay mə lək, Ha ço 
və İs ra fi l. On lar zi bil lik sa kin lə ri-
dir lər. Ha di sə lər yu xu ilə ger çək-
lik ara sın da baş ve rir: ger çək li yin 
özü yu xu ya bən zə yir, yu xu isə 
o qə dər ger çək dir ki, olay la rın 
han sı nın ha ra da baş ver di yi ni 
tam ayırd edə bil mir sən. Ha ço ilə 
Ay mə lək ba cı-qar daş dır lar. İs ra-
fi l isə uşaq lıq dan on lar la bir yer-
də bö yü yüb. Bir sə hər oya nan da 
mə lum olur ki, Ha ço ilə İs ra fi l 
ey ni yu xu nu gö rüb lər: çar mı xa 
çə kil miş Ay mə lək uşaq do ğub. 

On lar uşa ğı zü hu ru göz lə ni lən 
İsa Mə sih ki mi qə bul edib, onu 
kil sə yə ver mə yi dü şü nür lər. 
Oyan dıq dan son ra Ha ço ilə İs ra-
fi l zi bil lik dən re zin kuk la ta pır-
lar, onu ica rə yə ve rib pul qa zan-
ma ğı dü şü nür lər. Elə bu ərə fə də 
zi bil li yi nə za rə tə al maq is tə yən 
İd ri sin adam la rı gə lir və dost lar 
on la rı öl dü rür lər. Me yit lə rin ba-
şı nı kə sib kil sə nin bağ ça sın da kı 
qu yu ya atır lar. Bu ara da Ay mə-
lək hər gün yu xu da ilan gö rür. 
Qar da şı ba cı sı nın içi nə ilan gir di-
yi ni dü şü nüb onu ba şı aşa ğı çar-
mı xa çə kir, alt dan isə ça na ğa ilıq 
süd tö kür ki, ilan sü dün iyi nə çö-
lə çıx sın. Bu za man İs ra fi  lin özü-
nü şüb hə li apar ma sı diq qət çə kir. 
Mə lum olur ki, Ay mə lək ha mi lə-
dir, uşa ğın ata sı isə İs ra fi l dir. Ha-
ço kör pə bə lə yi nin içə ri sin də giz-
lə di yi bal ta ilə İs ra fi  li tə qib edir 
və onu öl dür mək is tə yir...

Əs lin də, zi bil lik dün ya ya işa rə-
dir, üç fərq li in san isə bu dün ya ya 
uy ğun laş ma ğa, ora da ya şa ma ğa, 
öz lə ri nə dü zən qur ma ğa ça lı şır. 
İn san lar on la ra la zım ol ma yan hər 
şe yi zi bil li yə atır lar. Bun lar göz lə 
gö rü nən zi bil lər dir. On la rı tə miz-
lə mək, bir ye rə tö küb yan dır maq, 
lap ye ni dən emal et mək olar. Am-
ma içi miz də ki kir dən hə ləm-hə-
ləm qur tul maq müm kün de yil. 

İn san kir lən dik cə, onun zi bil li yi 
də özü nə bən zə mə yə baş la yır. 
Ha mı mı zın da xi lin də ilan var - 
mü qəd dəs ki tab da de yil di yi ki-
mi, ilan cil di nə gir miş şey tan. 
Onu özü müz qi da lan dı rı rıq – pa-
xıl lıq la, qıs qanc lıq la, nif rət lə... 

Ağır möv zu dur. Am ma akt yor-
la rın yu mo ris tik rep li ka la rı ta ma-
şa çı nı uzun müd dət gər gin lik də 
sax la ma ğa im kan ver mir. Üs tə lik, 
yet miş beş də qi qə lik ta ma şa nın 
or ta sın da təx mi nən beş də qi qə lik 
ant rakt da var. Am ma bu, bir YUĞ 
ant rak tı dır. Yə ni fərq li dir. Teat rın 
ənə nə si nə uy ğun ola raq, ta ma şa-
çı fa si lə nin baş la dı ğın dan xə bər siz 
olur. Bu də fə akt yor və akt ri sa lar 
stul la ra ya xın la şıb iz lə yi ci lər lə şel fi  
çək di rir lər. Za lın dörd tə rə fi n də be-
lə sel fi  lər çə kil dik dən son ra bir kə-
nar dan re jis sor Gü nay Sətt  a rın sə si 
eşi di lir: “Bəs dir şə kil şək dir di niz, 
hə rə öz ye ri ni al sın”. Bu rep li ka dan 
son ra ta ma şa heç nə ol ma mış ki mi 
qal dı ğı yer dən da vam edir. 

Re jis so run yo zu mu na gö rə, 
“Şok” mü ha ri bə lər dən, xaos dan, 
ra sional və ir ra sional dün ya nın 
qlo bal təh lü kə və di na mi ka sın-
dan ani za man kə si yin də uzaq-
laş maq, arın maq, nə fəs dər mək, 
dü şü nə bil mək və ən baş lı ca sı, 
dün ya mı zın gö zəl ol du ğu nu an-
la maq üçün bir teatr oyu nu dur. 
Əsər dən fərq li ola raq, re jis sor 
ta ma şa ya po zi tiv son ve rir. Gə lə-
cək lə bağ lı ən bö yük ümi di kim 
ya ra da bi lər? Əl bətt  ə, uşaq lar. 
Son luq da bu na he sab la nıb. Ta-
ma şa nın so nun da vi deoçarx nü-
ma yiş olu nur və bü tün akt yor lar 
öz lə ri nin və ya ya xın la rı nın öv-
lad la rıy la bir gə də ni zin sa hi lin-
də gö rü nür lər. Ton qa lın ət ra fı-
na top la şır, ye mək ye yir, söh bət 
edir, çi mir lər. Ba yaq dan səh nə də 
gör dük lə ri miz lə çarx dan iz lə dik-
lə ri miz ara sın da tə zad ya ra nır. 
Zi bil lik və də niz. Gü nah kar lar 
və mə sum kör pə lər. Am ma də-
niz sa hi lin də özü nə ev cik qu ran 
uşaq la rın var ol du ğu müd dət cə 
bu dün ya nın ya şa maq, özü nü tə-
miz lə mək im ka nı qa lır...  

Rə bi qə NA ZİM QI ZI

Ye ri gəl miş kən, ta ma şa da 

Bu g ü n  l ə r  d ə 
YUĞ teat rın-
da “Şok” ya-
şan dı. Yox, 

yan lış an la ma yın, nə biz üs-
lu bu mu zu  də yiş mi şik, nə də 
teat rın ye ni döv rün qə lib ləş-
miş ba ya ğı rek la ma eh ti ya cı 
var. Sa də cə, bir az do da ğı nız 
qaç sın de yə be lə yaz dıq. Adın 
üzə rin də son ra dü şü nər si niz.

Ar tıq bir müd dət dir ki, Azər bay can Res pub li-
ka sı Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zin də “Azər bay can di li nin iş lək or foq ra fi-
ya lü ğə ti” üzə rin də işə baş la nı lıb. Mər kə zin 

El mi Şu ra sın da və dəyirmi masalarda bu mə sə lə ilə 
bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb, irad və tək lif lər bil di ri lib, 
töv si yə lər və məs lə hət lər ve ri lib. Bu ra da məq səd ilk 
növ bə də, möv cud lü ğə tin iş lək və ziy yə tə gə ti ril mə si, 
prak tik li yi nin ar tı rıl ma sı üçün onu di li miz də iş lən mə-
yən qə liz ərəb və fars söz lə rin dən, ara ifa də lər dən və 
ter min lər dən tə miz lə nil mə si, əvə zin də Azər bay ca nın 
gör kəm li söz us ta la rı  Cə lil Məm məd qu lu za də, Sa-
bir, Hü seyn Ca vid, Cə fər Cab bar lı, Sü ley man Rə hi mov, 
Əli Və li yev, İs ma yıl Şıx lı və di gər qə ləm sa hib lə ri mi-
zin əsər lə rin dən se çil miş söz və ifa də lər lə zən gin ləş-
di ril mə si dir. «Ay dın yol» bu sa yın dan baş la ya raq, XX 
əsr Azər bay can ədə biy ya tın da yer al mış, la kin iş lə dil-
mə di yi sə bə bin dən unu dul muş Azər bay can söz lə ri nin 
təq di ma tı na baş la yır. Di li mi zin zən gin ləş mə si nə xid-
mət edən bu səp ki li əsər lər dən ara nıb se çil miş söz lə ri 
oxu cu la rı mı zın nə zər-diq qə ti nə təq dim edi rik.
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On lar uşa ğı zü hu ru göz lə ni lən İn san kir lən dik cə, onun zi bil li yi 

“YUĞ”un 94-cü 
premyerası



Za kir FƏX Rİ:

Sa da yın “Yo lüs tü söh bət” ki-
ta bı elə onun özü dür. Sa day elə 
cid di ya zı çı lar dan dır ki, onun 
əsər lə riy lə hər za man söh bət elə-
mək ye ri nə dü şür, adam hə mi şə 
bu cür söh bə tə eh ti yac du yur. 
Mə nim dü şün cə mə gö rə, ədə-
biy yat za man sız ol ma lı dır. Bu na 
əbə diy yət də de yir lər. Yax şı bə-
dii əsər lə in san mi nil lik lər son ra 
da rast la şa bi lir. Dü şü nü rəm ki, 
gə lə cək nə sil lə rin də ömür yol-
la rın da kı söh bət lə ri Sa day la ola-
caq. Sa day çox də yər li bir dost-
dur, çox tə va zö kar bir in san dır. 
Çox gö zəl tər cü mə çi dir, çox gö-
zəl re dak tor dur, yax şı iş yol da-
şı dır. Şüb hə siz ki, bi zim çev rə də 
Sa day ol ma yan da onun yox lu ğu 
dər hal hiss olu nur. O, Azər bay-
can ədə biy ya tı na çox gə rək li, 
hay-küy dən uzaq bir qə ləm ada-
mı dır. Hə mi şə Sa da yı dan la yı rıq 
ki, az ya zır. Bugün lər də onun la-
tın əlifb  a sın da ilk ki ta bı işıq üzü 
gö rüb. Ar zu edi rəm ki, Al lah ona 
uzun ömür ver sin ki, ya za bil-
mə dik lə ri ni yaz sın. İn san, oxu cu 
söh bət ləş mək üçün ki tab ax ta rır. 
Mən Sa da ya çox lu ye ni-ye ni söh-
bət lər ar zu la yı ram.

İl qar ƏL Fİ

...Yaz ma ğa sö zü olan la ra, 
özün də nə sə ta pıb iç dün ya sı nı 
ka ğı za kö çü rən, onu baş qa la rıy-
la bö lü şən lə rə qib tə elə mi şəm. 
Yaz maq ba ca rı ğı da Al la hın öz 
sev dik lə ri ara sın dan seç dik lə ri nə 
ver di yi dir – bi ri bu ne mət dən ge-
ni nə-bo lu na is ti fa də edir, baş qa sı 
için də ki ba ca rı ğı tə bər rük sa yır, 
qı zır qa na-qı zır qa na iş lə dir. Ya za-
rın göz lə ri ley san bu lu du ki mi-
dir, lə ba ləb do lu olur – gör mək 
ba ca rı ğın var sa, bə si rət gö zün 
qa pan ma yıb sa, o göz lə rə ba xan 
özü nü də on lar da ta pır. Ya zar 
gör mə sə, ya za bil məz, çün ki yaz-
ma ğın da yo lu nu Al lah gör mək-
dən sa lıb...

“Gör mək” de dim, ya dı ma dos-
tu muz Sa da yın göz lə ri düş dü 
– ye nə gir miş dim içi nə, qı yıl dı-
ğın dan çı xa bil mir dim. Qa nı mın 
ara sı na ağ saq qa lı mız Za kir Fəx ri 
gir di - mü ba rək qə dəm lə ri ni ota-
ğı mı za bas dı və gə lən ki mi də nə 
de sə yax şı dı? Qa yıt dı ki, ya zı çı nın 
təb ri ki müt ləq sağ lıq şək lin də ol-
ma lı dır. Bu nu de di və mə ni Ya zar 
Sa da yın göz lə rin dən çə kib çı xar-
dı, bat ma ğa qoy ma dı...

Mo ni tor da şək li nə ba xa-ba xa, 
ke çi rəm sö zü mün ca nı na: 

Sa day, sə nin 60 ya şın mü ba rək! 
Far sın yax şı bir bey ti var – qar-
daş-qar da şa qıy maz, am ma sə nə 
ha lal dı! 

Ya dın da dı – bu dün ya ya gə lən də, 
ha mı gü lür, bir cə sən ağ la yır dın...
Elə ya şa, Haqq dün ya ya kö çən də, 
ağ laş sın lar, tək cə özün gü lə sən!

60 nə yaş dı ki... Ra miz Röv-
şən de yir, öm rün ço xu alt mış dan 
son ra kı par ça sı dı. Mə nə bu nu 
de yən də hik mə ti ni an la ma dım, 
am ma in di bir ilə ya xın dı bə rə kə-
ti ni gö rü rəm və sə nə də bu nu ar-
zu la yı ram – gö zü do lu su, bol-bol 
gö rə sən. Bir ar zum da var: İla hi 
rəh mi ni bol elə sin, oxu cu la rı nı in-
ti zar dan qur ta ra san, ağız la rı ara-
bir ta ma gəl sin!

Eti mad BAŞ KE ÇİD: 

Müəl li fi n hər yo la baş vu rub, ori-
ji nal lı ğa meyl et mə si, oxu cu nu təəc-
cüb lən dir mə yə, hey rə tə sal ma ğa 
ça lış ma sı, ucuz epo taj, adi mon taj 
əmə liy ya tı nı yük sək sə nət əsə ri ki mi 
təq dim et mə si – müasir ədə bi pro-
se sin ən sə ciy yə vi tə rəfl  ə rin dən bi ri 
də bu dur. Nə ti cə eti ba ri lə bö yük bir 
epi qon or du su ye ti şib ki, əsər lə ri heç 
bir bə dii in for ma si ya yü kü da şı mır. 

Heç kə sin bos ta nı na daş at maq 
is tə mi rəm, an caq ədə biy ya tı mız-
da, çox az say lı qə ləm adam la rı ilə 
bir gə, bir Sa day Bu daq lı fe no me-
ni də var ki, ta mam lə fərq li, özü-
nəmx sus ya naş ma və ifa də tər zi, 
ya zı üs lu bu ilə küt lə vi ədə biy ya tı 
cı zı ğın dan çıx ma ğa qoy mur, öl çü 
və ən da zə nin la zım sız bir şey ki-
mi toz lan ma sı nın qar şı sı nı alır. 

Sa day Bu daq lı nə de tek tiv ya-
zır, nə tril ler, nə də ma cə ra ro ma nı, 
me lod ram və ya fan tas ti ka. O, po-
pul yar laş maq, gö zə gir mək tex no-
lo gi ya la rı nın heç bi rin dən is ti fa də 
elə mir, çox gü man, bun lar dan xə bə-
ri də yox dur. Çün ki ta ma mi lə baş qa 
es te ti ka nın ada mı dır – onun əsər lə-
ri ni han sı sa bir “izm ”ə sı ğış dır maq, 
han sı sa trend və ya meynst rim 
ka te qo ri ya la rı ilə təs nifl  ən dir mək 
müm kün de yil. Bu nu “müm kün” 
elə yən ədə biy yat şü nas və ya tən-
qid çi ta pı la bi lər, an caq nə ti cə də 

bu, on la rın öz ya ra dı cı lı ğı ola caq. 
Sa day Bu daq lı heç bir PR tex no-
lo gi ya dan, da ğa-da şa düş mə dən 
Azər bay ca nın sər həd lə ri ni aş mış 
tək-tək sə nət kar la rı mız dan dır. O, 
sa də cə, sö zün əsl mə na sın da  - SƏ-

NƏT KAR DIR. Onun la bir kol-
lek tiv də iş lə mək dən qü rur 

du yu ram. 

60 ya şı nı haq la mış bu lən gər li, 
ağır tax ta lı, Al lah dan ver gi li köh-
nə ki şi ni  - “qa ğa” mı zı ürək dən 
təb rik edi rəm! Qoy hər şey ürə-
yin cə ol sun!  

Di na ra GƏ RƏK MƏZ Lİ 

Sa day Bu daq lı nın adı nı eşit miş-
dim, am ma ki tab la rı nı oxu ma mış-
dım. Tez-tez bi zim ota ğa gə lir və 
əmək daş la rı mı za “Xə zər” jur na lı 
üçün mə qa lə lər si fa riş edir. Nə giz lə-
dim, mən onu da ha çox təş ki lat çı ki-
mi qə bul edir dim. Bu gün lər də ye nə 
şö bə mi zə gəl di və ha mı mı za çap dan 
ye ni çıx mış “Yo lüs tü söh bət” ki ta bı nı 
hə diy yə elə di. Ki ta bı evə apa rıb, “Yo-
lüs tü söh bət” və “Pul gü nü” ad lı iki 
he ka yə si ni oxu dum. Təəc cüb lən dim. 
He ka yə lə rin iki si də əsl klas si ka idi! 
Hər iki he ka yə mo no loq lar şək lin də-
dir, am ma bu qı sa, ada mı yor ma yan 
mo no loq lar da iş ti rak çı la rın həm hə-
ya tı nı, həm xa rak te ri ni, on la rın ya-
şa dıq la rı çə tin lik lə ri, bu çə tin lik lə rin 
həl li ni əks et di rə, bi zə çox ta nış olan 
si tuasi ya la rı us ta lıq la qə lə mə ala bi lib.
Sa da yın he ka yə lə ri ni oxu duq ca gö-
rür sən ki, ora da kı adam lar əs lin də 
uzaq da de yil, bi zim ət ra fı mız da dır-
lar. Yə ni bu he ka yə lər sə nin, mə nim, 
onun – hər bi ri mi zin haq qın da dır. Ya-
zı çı he ka yə lə ri ni us ta lıq la elə bir yer də 
bi ti rir ki, oxu cu nun fi  kir ləş mək, sual-
la ra ca vab tap maq üçün vax tı qal sın. 

Be lə lik lə, Sa day oxu cu su nu dü-
şün mə yə məc bur edir və nə ti cə də 
da ğı nıq fi  kir lə ri miz bir nöq tə də 
cəm lə nir, bir lə şir, dü şün cə lə ri miz 
ay dın la şır, kön lü müz açı lır. Bir 
söz lə, onun ki tab la rı nın qəh rə-
man la rı hə yat da öz yo luy la ge dən 
in san lar dır. Bu yol da səhv elə mək  
və bu səhv lər dən nə ti cə çı xa ra raq 
də yiş mək, öz üzə rin də qə lə bə qa-
zan maq da var. Mən bu ki tab la rın 
qəh rə man la rı na tu ne lin so nun da 
işa ran gün işı ğı, Sa day Bu daq lı ya-
sa hə lə uzun il lər zəh mə ti nin ba rı-
nı dad ma ğı ar zu la yı ram.

Za hid SA RI TOR PAQ

Sa day Bu daq lı nın hə mi şə yor-
ğun luq ya ğan, sa kit, təm kin li gör-
kə mi nə ba xan da bir an lıq fi  kir-
lə şir sən ki, ya zı la rın da bu qə dər 
ener ji, bu qə dər güc olan ya zı çı, 
doğ ru dan mı odur?  Ya ra dı cı lı ğı nın 
sti xi ya sı nı hə yat de tal la rıy la zən-
gin in san ta le lə ri təş kil edən Sa day 
Bu daq lı nəs ri mi zin öyünc ye ri di 
de səm, mə nim lə ra zı laş ma yan ol-
maz. Bu im za hə lə ötən əs rin 80-ci 
il lə rin də Mosk va da, Mak sim Qor ki 
adı na Ədə biy yat İns ti tu tun da təh sil 
al dı ğı mız vaxt lar dan öz ha lal oxu-
cu su nu tap mış, onu ye tiş dir miş bir 
im za dır.  Sə bir, zəh mət və is te dad 
üç bu ca ğın dan dün ya nı yal nız özü 
bil di yi ki mi gö rən, hə ya ta, in san-
la ra, ne cə de yər lər,  an caq öz ya ra-
dı cı lı ğı nın pən cə rə sin dən boy la nan 
Sa day Bu daq lı bu gün ar tıq  öm rün 
al tı onil li yi ni ge ri də qo yub, yed din-
ci qa pı nı açır. Na ğıl lar da de yi lir ki, 
yed din ci qa pı nın ar xa sın da da ha 
sir li, da ha sehr li bir dün ya göz lə yir 
in sa nı. Bəs bu in san ya zı çı ol sa ne-
cə?.. Özü də – Sa day Bu daq lı ki mi 
bir ya zı çı!.. De mə li, da ha xoş so ra ğı 
gə lə cək, da ha gö zəl əsər lə ri do ğu la-
caq. Ada ma hər dən elə gə lir ki, nə 
vaxt sa za man ədə bi mü hi ti sil kə-
lə yib so ru şa caq: “Kim yat mış, kim 
oyaq?” və bu vaxt dil lə nən beş-üç 
im za için dən Sa day Bu daq lı nın da 
sə si uca la caq: “Eşi di rəm, bu yur!..” 
Özü də bu nu na ğıl da kı cırt dan ki-
mi qor xa-qor xa, sa kit cə yox,  bir div 
ki mi hay qı ra caq və za ma nın önün-
də sü tun ki mi di kə lə cək. Mən bu 
mən zə rə ni öz fan ta zi ya mın gü cüy-
lə gö rür və ina nı ram...

Alt mış ya şın mü ba rək, əziz 
dost! Ca nı na sağ lıq! Qə lə mi nə 
qüv vət!

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI:

Sa day Bu daq lı nın 60 ya şı haq la-
ma sı na inan maq ol mur. Am ma hə-
mi şə mə nə elə gə lib ki, onun Sö zü 
xey li yaş lı dı. Bu his si 80-ci il lə rin 
əv vəl lə rin dən, onun ilk he ka yə lə-
ri ni oxu yan dan ya şa yı ram. Sa day 
bir çox la rı ki mi özü nü tü kə dib-da-
ğıt ma dı, sö zü nü de mə yə eh ti yac 
du yan da yaz dı. Bu mə qam da qə-
ləm dos tu muz Ya şa rın, Xuan Rul-
fo haq qın da de di yi çox də qiq söz 
ya dı ma dü şür: “Az yaz ma ğın da-
hi si”. Ola bil sin ki, Sa day yaz maq 
is tə di yi bir çox möv zu la rı ya şam 
qay ğı la rı, vaxt qıt lı ğı üzün dən qə-
lə mə ala bil mə di, ya xud bun dan 
son ra ya za caq. Bu nun la be lə, onun 
üzə çı xar dı ğı bir ki tab lıq nəs ri nin 
və dün ya ədə biy ya tın dan tər cü-
mə lə ri nin ədə biy ya tı mı za san bal lı 
töh fə ol du ğu na ina nı ram. Sa day 
Bu daq lı sö zü bu qə dər əziz lə mə-
yi ba ca rır sa, de mə li, hə lə bir çox 
mət ləb lə ri söy lə mə yə im ka nı var. 
Ümid va ram ki, hə lə onun ye ni-ye-
ni əsər lə ri ni oxu ya ca ğıq.

RƏBİQƏ
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Za kir FƏX Rİ:

Ta nın mış ya zı çı-tər cü mə çi Sa day Bu daq-
lı 1955-ci il no ya brın 13-də Qa zax da ana-
dan olub. 1984-cü il də Mak sim Qor ki adı-
na Mosk va Ədə biy yat İns ti tu tu nu bi ti rib. 

1984-1989-cu il lər də “Ya zı çı” nəş riy ya tın da re dak-
tor, 1989-1993-cü il lər də Ya zı çı lar İt ti fa qı nın Qa zax 
şö bə si nin ka ti bi olub. 1993-2009-cu il lər də 
Azər bay can Döv lət Ra diosun da baş re dak-
tor və zi fə sin də ça lı şıb. Po vest və he ka-
yə lər dən iba rət ki tab la rı Azər bay can 
və rus dil lə rin də (Mosk va da və Ba-
kı da) çap dan çı xıb. Mosk va da çı-
xan “Uduş” ki ta bı na gö rə Mak sim 
Qor ki adı na ümu mit ti faq mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb. Mosk va da 
nəşr edi lən “Ne del ya” həf tə-
lik məc muəsi nin laureatı dır. 
1982-ci il də “Druj ba Na ro-
dov” jur na lı nın “İlin ən 
yax şı he ka yə si” müka-
fa tı nı alıb. 2009-cu il də 
Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi nin “Qı zıl Kəl-
mə” mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lüb. He ka yə lə-
ri rus, in gi lis, ya pon, 
lit va və baş qa dil lə rə 
də tər cü mə olu nub.
Qə ləm dost la rı ya zı çı-
nın 60 il li yi ərə fə sin-
də onun la bağ lı ürək 
söz lə ri ni bö lü şüb lər.

bu, on la rın öz ya ra dı cı lı ğı ola caq. 
Sa day Bu daq lı heç bir PR tex no-
lo gi ya dan, da ğa-da şa düş mə dən 
Azər bay ca nın sər həd lə ri ni aş mış 
tək-tək sə nət kar la rı mız dan dır. O, 
sa də cə, sö zün əsl mə na sın da  - SƏ-

NƏT KAR DIR. Onun la bir kol-
lek tiv də iş lə mək dən qü rur 

du yu ram. 
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la ra, ne cə de yər lər,  an caq öz ya ra-

yed din ci qa pı nın ar xa sın da da ha 

in sa nı. Bəs bu in san ya zı çı ol sa ne-

bir ya zı çı!.. De mə li, da ha xoş so ra ğı 

vaxt sa za man ədə bi mü hi ti sil kə-
lə yib so ru şa caq: “Kim yat mış, kim 

im za için dən Sa day Bu daq lı nın da 

Özü də bu nu na ğıl da kı cırt dan ki-
mi qor xa-qor xa, sa kit cə yox,  bir div 
ki mi hay qı ra caq və za ma nın önün-

Sözü yaşadan 
və sözlə 

yaşanan ömür
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Da niil XARMS,
Ru si ya

10№-li ma vi dəf tər
Gö zü, qu la ğı ol ma yan kü rən bir adam 

var dı. Sa çı da yox idi, odur ki, onu şər ti ola-
raq kü rən ad lan dı rır dı lar. 

Bu adam da nı şa bil mir di, çün ki ağ zı yox 
idi. Bur nu da yox idi. 

Onun əli-aya ğı da yox idi. Qar nı da yox 
idi, be li də, onur ğa sı da, içi-iça la tı da. Heç 
nə yi yox idi!

Odur ki, bi lin mir kim dən söh bət ge dir.
Yax şı sı bu dur, da ha on dan da nış ma yaq. 

***
Qon şu mən zil də be lə bir ha di sə baş ver di. 

Alek se yev ye di yi sı yı ğın ar tı ğı nı ümu mi mət-
bəx də ki zi bil ved rə si nə at dı. Qo ro xo vun ar-
va dı bu nu gö rüb, Alek se ye və de di ki, dü nən 
ved rə də ki zi bi li  mən at mı şam, əgər ved rə-
dən sən də is ti fa də edir sən sə, bu ax şam sə nin 
növ bən dir. Alek se yev qa yıt dı ki, bu cür boş 
şey lər lə məş ğul ol ma ğa vax tı yox dur və zi bil 
ved rə si ni çö lə çı xar maq üçün ma dam Qo ro-
xo va ya ay da üç ma nat ödə niş tək lif et di. Bu 
tək lif ma dam Qo ro xo va ya çox pis tə sir elə di, 
o, Alek se ye və di şi nin di bin dən çı xa nı de di, 
hətt  a əlin də ki qa şı ğı dö şə mə yə tul la yıb bə-
yan et di ki, ki fa yət qə dər əsil-nə ca bət li qa-
dı nam, mə nim də yax şı vaxt la rım olub, heç 
kə sin nö kə ri de yi ləm, ona gö rə də əlim dən 
ye rə dü şən şey lə ri be lə qal dır mı ram. Ma-
dam Qo ro xo va bu nu de yib mət bəx dən çıx dı, 
Alek se yev zi bil ved rə si nin ya nın da gö zü nü 
dö yə-dö yə qal dı. Be lə çı xır dı ki, zi bil ved rə-
si ni hə yə tə Alek se yev çı xar ma lı ola caq. Alek-
se yev fi k rə get di. Qa nı qa ral mış dı. Mə gər zi-
bi li at maq ona, el mi iş çi yə ya ra şan iş dir? Bu, 
onun hesy siy yə ti nə to xu nur du. Alek se yev 
mət bəx də var-gəl elə mə yə baş la dı. Qə fi l dən 
ağ lı na bir fi  kir gəl di. O, ma dam Qo ro xo va nın 
ye rə tul la dı ğı qa şı ğı gö tü rüb, qə tiy yət li ad-
dım lar la zi bil ved rə si nə ya xın laş dı.

- Ol sun, - Alek se yev aşa ğı çö məl di. O, iy rə-
nə-iy rə nə sı yı ğın ha mı sı nı ye di, son ra qa şıq-
la və bar ma ğıy la ved rə nin di bi ni də sı yır dı. 

- Bax be lə, - Alek se yev kra nın su yu nu 
açıb, qa şı ğı tər tə miz yu du, - nə olur ol sun, 
ved rə ni hə yə tə mən çı xar ma ya ca ğam.  

Alek se yev qa şı ğı bu run dəs ma lıy la si-
lib qu ru la dı və onu sto lun üs tü nə qo yub, 
öz ota ğı na get di. Bir ne çə də qi qə dən son ra 
hir sin dən ci lov gə mi rən Qo ro xo va mət bə-
xə gəl di. O də qi qə gör dü ki, qa şı ğı yer dən 
gö tü rüb, sto lun üs tü nə qo yub lar. Ma dam 
Qo ro xo va zi bil ved rə si nə ba xıb, nə gör sə 
yax şı dır: ved rə tər tə miz dir. Ke fi  kö kə lən 
ma dam Qo ro xo va kə ti lə əy lə şib, yer kö kü 
doğ ra ma ğa baş la dı. 

- Mən ded yi mi elə yi rəm, - ma dam Qo ro-
xo va öz-özü nə öyün dü, - mə nə eti raz et mə-
yin, söz qay tar ma ğın ye ri yox dur. Heç kə sə, 
bax, bu boy da da gü zəş tə ge dən de yi ləm! 
– o, yer kö kün dən bir çim dik qo par dı. 

Elə bu vaxt Alek se yev dəh li zə çıx dı.
- Alek sey Alek se ye viç! – ma dam Qo ro xo-

va onu səs lə di, - ha ra ge dir si niz?
- Heç, Vik to ri ya Ti mo fe yev na, - Alek se-

yev qa pı nın önün də ayaq sax la dı, - van na 
ota ğı na ge di rəm.  

Pən cə rə dən yı xı lan qa rı lar  
Hər şe yə həd dən zi ya də ma raq gös tə rən 

bir qa rı pən cə rə dən yı xı lıb, xurd-xə şil ol du.
Baş qa bir qa rı pən cə rə dən boy la nıb, əzi-

lən qa rı ya bax ma ğa baş la dı, ma raq güc gəl-
di yin dən, bə də ni ni qur şa ğa can çö lə çı xar dı 
və o da yı xı lıb öl dü.

Son ra pən cə rə dən üçün cü qa rı yı xıl dı, 
son ra dör dün cü, on dan son ra isə be şin ci. 

Al tın cı qa rı yı xı lan dan son ra on la ra bax-
maq dan bez dim və çı xıb Malt sev ba za rı na 
get dim – de yi lə nə gö rə, bu ra da bir ko ra 
hör mə şal ba ğış la yıb lar. 

So net  
Ba şı ma qə ri bə bir iş gəl di - bir dən-bi rə 

unut dum və heç cür ya dı ma sa la bil mə dim 
ki, əv vəl 7 gə lir, yox sa 8?

Ge dib qon şu lar dan so ruş dum, gö rək bu 
ba rə də on lar nə fi  kir lə şir?

Qon şu lar nə il lah elə sə lər də, rə qəm lə rin 
sı ra sı nı xa tır la ya bil mə di lər. Çox təəc cüb-
lən dim – 1, 2, 3, 4, 5 və 6 rə qəm lə ri ni xa tır la-
yır dı lar, son ra sı nı yox. 

Ha mı mız Zna mens ki və Bas sey na ya kü-
çə lə ri nin kə siş mə sin də yer lə şən kom mer-
si ya ma ğa za sı – “Qast ro nom ”a yol la nıb, 
dər di mi zi kas sir qı za da nış dıq. Kas sir qız 
ağ zın da kı saq qı zı çı xar dı, 
bur nu nu yün gül cə 
irə li ve rib de di:

- Mən cə, sək ki zin yed di dən son ra gəl di yi 
hal lar da, yed di sək kiz dən son ra gə lir.

Kas sir qı za min nət dar lıq elə yib, se vi-
nə-se vi nə ma ğa za dan çıx dıq. An caq qı zın 
söz lə ri ni xa tır la yan ki mi ye ni dən ke fi  miz 
po zul du – onun söz lə ri bi zə mə na sız söz yı-
ğı nı ki mi gəl di. 

Ney lə yə bi lər dik, Yay ba ğı na ge dib, ora-
da kı ağac la rı say ma ğa baş la dıq. An caq 
6-ya ça tan da da ya nıb, mü ba hi sə elə mə li 
ol duq: ki mi de yir di 6-dan son ra 7 gə lir, ki-
mi də 8. 

Mü ba hi sə acı bı ğır saq ki mi uzan dı. Xoş-
bəxt lik dən, elə bu vaxt, skam ya da otur muş 
bir uşaq yı xı lıb, çə nə si ni sın dır dı. Mü ba hi sə 
ya rım çıq qal dı.

Son ra ev lə ri mi zə da ğı lış dıq. 

Op tik al da nış
Sem yon Sem yo no viç göz lü yü nü ta xıb 

şam ağa cı na ba xır. Gö rür ki, ağa cın ba şın da 
bir ki şi otu rub, ona yum ruq gös tə rir.

Sem yon Sem yo no viç göz lü yü nü çı xa rıb 
ba xır, gö rür ki, şam ağa cı nın ba şın da heç 
kəs yox dur.

Sem yon Sem yo no viç göz lü yü nü ta xıb 
şam ağa cı na ba xır. Ye nə də gö rür ki, ağa cın 
ba şın da bir ki şi otu rub, ona yum ruq gös tə-
rir.

Sem yon Sem yo no viç göz lü yü nü çı xa rıb 
ba xır, ye nə gö rür ki, şam ağa cı nın ba şın da 
heç kəs yox dur.

Sem yon Sem yo no viç bir də göz lü yü nü 
ta xıb şam ağa cı na ba xır və ye nə gö rür ki, 
ağa cın ba şın da bir ki şi otu rub, ona yum ruq 
gös tə rir.

Sem yon Sem yo no viç bu na inan maq is tə-
mir və bu ha di sə ni op tik al da nış sa yır. 

Xar rat Ku şa kov
So ya dı Ku şa kov olan bir xar rat var dı.
Bir də fə o, xar rat ya pış qa nı al maq üçün 

ev dən çı xıb dü ka na yol lan dı.
Yaz ba şı qar ye ni cə əri mə yə baş la mış dı, 

yol çox sü rüş kən idi. Xar rat bir ne çə ad dım 
at mış dı ki, sü rü şüb yı xıl dı, al nı əzil di. 

- Eh! – xar rat aya ğa qal xıb ap te kə get di, 
plas tır alıb al nı na ya pış dır dı.

An caq kü çə yə çı xıb bir-iki ad dım at mış-
dı ki, ye ni dən sü rü şüb yı xıl dı, bur nu əzil di.

- Tfu! – xar rat ap te kə qa yıt dı, plas tır alıb, 
bur nu nun əzi lən ye ri nə ya pış dır dı. 

Son ra ye ni dən kü çə yə çıx dı, ye nə sü rü-
şüb yı xıl dı, si fə ti ye rə də yib əzil di.

Ye nə də ap te kə qa yı dıb, si fə ti nə plas tır 
ya pış dır ma lı ol du.

- Qu laq asın, - ap tek iş çi si xar ra ta de di, - 
siz tez-tez yı xı lıb əzi lir si niz, məs lə hət gö rü-
rəm, bir ne çə plas tır gö tü rə si niz.

- Yox, - xar rat ca vab ver di, - da ha yı xıl ma-
ram! 

An caq kü çə yə çı xar-çıx maz ye nə sü rü şüb 
yı xıl dı, çə nə si əzil di.

- Lə nə tə gəl miş buz! – xar rat hid dət lə qış-
qı rıb, ap te kə doğ ru qaç dı.

- Gö rür sü nüz, - ap tek iş çi si de di, - ye nə 
yı xıl dı nız.

- Yox! – xar rat ba ğır dı, - heç nə eşit mək 
is tə mi rəm! Tez olun, plas tır ve rin!

Ap tek iş çi si plas tır ver di; xar rat plas tı rı 
çə nə si nə ya pış dı rıb, evə qaç dı.

Onu mən zi lə bu rax ma dı lar, çün ki ta nı ya 
bil mə di lər. 

- Mən xar rat Ku şa ko vam! – xar rat ha ray-
hə şir sal dı.

- Get özü nü do la! – içə ri də ki lər qa pı nın 
cəf tə si ni vu rub, zən ci ri ni bağ la dı lar.

Xar rat Ku şa kov qa pı nın önün də xey li da ya-
nan dan son ra, hər şe yə tü pü rüb kü çə yə çıx dı.  

San dıq
Na zik bo yun lu bir adam san dı ğa gi rib, qa-

pa ğı nı bağ la dı və bu ra da nə fə si da rıx ma ğa 
baş la dı. 

- Bu dur, - na zik bo yun lu adam bo ğu la-bo ğu-
la de di, - san dıq da nə fə sim kə si lir, çün ki boy-
num na zik dir. San dı ğın qa pa ğı ör tü lü dür, içə-
ri yə ha va bu rax mır. Bu ra da bo ğu lub öl səm də 
san dı ğın qa pa ğı nı aç ma ya ca ğam. Ya vaş- ya vaş 
ölə cə yəm. Mən hə yat la ölü mün mü ba ri zə si ni 
gö rə cə yəm. Bu adi mü ba ri zə ol ma ya caq, çün ki 
şans la rın bə ra bər ol du ğu mü ba ri zə də zə fər qa-
za nan tə rəf hə mi şə ölüm olur, ölü mə məh kum 
olun muş hə yat isə düş mən lə bi hu də vu ru şur, 
son də qi qə yə cən ümi di ni itir mir. İn di cə baş 
ve rə cək sa vaş da hə yat qə lə bə çal ma ğın yo lu-
nu öy rə nə cək: bu nun üçün o, mə nim əl lə ri mi 
məc bur et mə li dir ki, san dı ğın qa pa ğı nı aç sın. 
Gö rək də, kim-ki mi ye nə cək? Bu ra da naf ta lin 
iyin dən da yan maq ol mur. Hə yat qə lə bə çal sa, 
san dıq da kı şey lə rin üs tü nə ma xor ka sə pə cə-
yəm… Bu dur, baş lan dı: ar tıq nə fəs ala bil mi-
rəm. İşim bi tib, bu, ay dın dır! Ar tıq xi las yo lu 
yox dur! Da ha ali mət ləb lər ba rə də dü şü nə bil-
mi rəm! Mən bo ğu lu ram!.. 

Oy! Bu, nə dir be lə? İn di cə nə sə baş ver di, 
an caq ba şa düş mü rəm nə? Mən nə sə gör-
düm, ya da eşit dim…

Oy! Ye nə nə sə ol du? İla hi! Nə fəs ala bil-
mi rəm. De yə sən, ölü rəm…

Bu, nə dir? Mən ni yə oxu yu ram? De yə sən, 
boy num ağ rı yır… Bəs san dıq ha nı? San dı-
ğın için də yəm sə, ota ğım da kı əş ya la rı ne cə 
gö rü rəm? De yə sən, dö şə mə də uzan mı şam 
axı? Bəs san dıq ha nı?

Na zik bo yun lu adam dö şə mə dən qal xıb 
ət ra fı na boy lan dı. San dıq heç yer də gö zə 
dəy mir di. San dıq dan çı xar dı ğı şey lər çar-
pa yı nın və stul la rın üs tün də atı lıb qal mış dı, 
san dı ğın özü isə yox idi. 

Na zik bo yun lu adam de di:
- Be lə çı xır ki, hə yat ölü mə mə nim bil mə-

di yim bir üsul la qa lib gə lib. 

Pet ra ko vun ba şı na gə lən 
əh va lat

Bir də fə Pet ra kov uza nıb yat maq is tə-
di. An caq çar pa yı ya düz uzan ma dı ğın dan, 
tap pıl tıy la dö şə mə yə dəy di və xey li be lə cə 
uza nı lı qal dı.

Nə ha yət, Pet ra kov var gü cü nü top la yıb, 
di zi üs tə qalx dı. An caq o qə dər hey siz idi 
ki, ye ni dən üzü üs tə yı xıl dı…

Pet ra kov har da sa beş saat uzan dı ğı yer-
dən qal xa bil mə di. Əv vəl cə elə-be lə uzan-
mış dı, son ra gö zü nə yu xu get di.  

Ya tıb din cə lən dən son ra Pet ra kov özü nə 
gəl di. İn di özü nü sap sağ lam hiss edir di. O, 
aya ğa qal xıb, bir qə dər otaq da var-gəl elə-
yən dən son ra eh ti yat la çar pa yı ya uzan dı. 
Fi kir ləş di ki: “İn di ya ta ram”. Am ma ar tıq 
yu xu su gəl mir di. Ya ta ğın da o üz-bu üzə çev-
ri lən Pet ra kov nə il lah elə di, ya ta bil mə di. 

Vəs sa lam.  
Tər cü mə edən: Eti mad BAŞ KE ÇİD

idi, be li də, onur ğa sı da, içi-iça la tı da. Heç 

Qon şu mən zil də be lə bir ha di sə baş ver di. 
Alek se yev ye di yi sı yı ğın ar tı ğı nı ümu mi mət-
bəx də ki zi bil ved rə si nə at dı. Qo ro xo vun ar-
va dı bu nu gö rüb, Alek se ye və de di ki, dü nən 
ved rə də ki zi bi li  mən at mı şam, əgər ved rə-
dən sən də is ti fa də edir sən sə, bu ax şam sə nin 
növ bən dir. Alek se yev qa yıt dı ki, bu cür boş 
şey lər lə məş ğul ol ma ğa vax tı yox dur və zi bil 
ved rə si ni çö lə çı xar maq üçün ma dam Qo ro-
xo va ya ay da üç ma nat ödə niş tək lif et di. Bu 

dam Qo ro xo va bu nu de yib mət bəx dən çıx dı, 
Alek se yev zi bil ved rə si nin ya nın da gö zü nü 
dö yə-dö yə qal dı. Be lə çı xır dı ki, zi bil ved rə-
si ni hə yə tə Alek se yev çı xar ma lı ola caq. Alek-
se yev fi k rə get di. Qa nı qa ral mış dı. Mə gər zi-
bi li at maq ona, el mi iş çi yə ya ra şan iş dir? Bu, 
onun hesy siy yə ti nə to xu nur du. Alek se yev 
mət bəx də var-gəl elə mə yə baş la dı. Qə fi l dən 
ağ lı na bir fi  kir gəl di. O, ma dam Qo ro xo va nın 
ye rə tul la dı ğı qa şı ğı gö tü rüb, qə tiy yət li ad-

- Ol sun, - Alek se yev aşa ğı çö məl di. O, iy rə-
nə-iy rə nə sı yı ğın ha mı sı nı ye di, son ra qa şıq-

- Bax be lə, - Alek se yev kra nın su yu nu 
açıb, qa şı ğı tər tə miz yu du, - nə olur ol sun, 

Alek se yev qa şı ğı bu run dəs ma lıy la si-
lib qu ru la dı və onu sto lun üs tü nə qo yub, 
öz ota ğı na get di. Bir ne çə də qi qə dən son ra 
hir sin dən ci lov gə mi rən Qo ro xo va mət bə-
xə gəl di. O də qi qə gör dü ki, qa şı ğı yer dən 
gö tü rüb, sto lun üs tü nə qo yub lar. Ma dam 

ağ zın da kı saq qı zı çı xar dı, 
bur nu nu yün gül cə 
irə li ve rib de di:

- Mən cə, sək ki zin yed di dən son ra gəl di yi Xar rat Ku şa kov

Absurd 
hekayələr
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XIX əs rin 80-ci il lə ri nin so nu – 
90-cı il lə ri nin əv vəl lə rin də bir ba şa 
rus di lin dən türk cə yə tər cü mə lər lə 
də qar şı la şı rıq. Be lə ki, 10-a ya xın 
dil bi lən ilk rus qa dın şərq şü nas la-
rın dan Ol qa Ser ge yev na Le be de va 
(Tür ki yə də da ha çox Gül nar xa nım 
adı ilə ta nı nan bu ta tar əsil li qa dın 
1854-cü il də Ka zan da do ğu lub, ilk 
də fə onun la şəx sən ta nış olan ya-
zı çı-na şir Əh məd Mid həd tə rə fi n-
dən türk el mi-ədə bi ic ti maiy yə ti nə 
təq dim edi lib, müəy yən fa si lə lər lə 
İs tan bul da ya şa yıb) Puş kin, Ler-
mon tov və Tols to yun əsər lə ri ni 
türk di lin də nəşr et dir miş, onun 
ori ji nal dan et di yi sə riş tə li tər cü mə-
lər ge niş əks-sə da ya rat mış dı.

XIX əs rin 90-cı il lə rin də tər cü-
mə tən qi di sa hə sin də də ilk cid di 
mət bu əsər lər mey da na çıx ma ğa 
baş la mış dı. Xü su sən gör kəm li 
türk şü nas İs ma yıl Qas pi ra lı nın 
döv rün tər cü mə ədə biy ya tı ilə 
bağ lı tən qi din qar şı sın da du ran 
və zi fə lə rə dair bir sı ra mə qa lə lə-
ri, Qərb dil lə rin dən edi lən tər cü-
mə lə rin ob yek tiv təh lil lə ri zi ya-
lı lar, Tür ki yə nin məş hur ya zı çı 
və tər cü mə çi lə ri ara sın da ge niş 
re zo nans ya rat dı. Onun tər cü mə 
ədə biy ya tı nın mil li ədə biy ya ta 
müs bət və mən fi  tə sir lə ri nə dair 
el mi şə kil də əsas lan dı rıl mış ədə-
bi-tən qi di gö rüş lə ri bö yük mü za-
ki rə lə rə sə bəb ol du…  

...Dün ya tər cü mə şü nas lıq el mi-
nin bü növ rə si XVI əsr də qo yu lub. 
Bu sa hə də ilk əsər Bib li ya nı al man 
di li nə tər cü mə et miş ila hiy yat çı və 
si ya sət çi Mar tin Lü te rin 1540-cı il-
də nəşr et dir di yi “Tər cü mə sə nə ti 
haq qın da”  trak ta tı sa yı lır. Müasir 
mə na da tər cü mə şü nas lı ğın fi  lo lo ji 
elm sa hə si ki mi tə şək kü lü Av ro-
pa da XVIII-XIX əsr lər də Alb rext 
fon Eyb, Şteyn Xe vel, Vil helm fon 
Hum bolt, İox xim Düb le, Et yen 
Do le və s. ki mi mü tə xəs sis lə rin sa-
yə sin də baş tu tub və XX əs rin II ya-
rı sın da (A.Fyod rov, Teodor Se vori, 
Ceyms Holms, Meri Snell-Hornbi, 
Gi deon Touri, İta mar Even-Zo har 
və b.) tam şə kil də for ma la şıb.

Tər cü mə işi nə sə nət ki mi qiy-
mət ve rən lər də, pe şə ki mi ba-
xan lar da olub.  1952-ci il də məş-
hur in gi lis tər cü mə şü na sı Teodor 
Se vo ri özü nün “Tər cü mə sə nə ti” 
ad lı təd qi qat əsə rin də tər cü mə 
işi nə müx tə lif müəl lifl  ə rin irə li 
sür dü yü  baş lı ca tə ləb lə ri ümu-
mi ləş di rər kən son də rə cə ma raq-
lı və bə zən bi ri-bi ri nin ta ma mi lə 
zid di nə olan fi  kir lər lə qar şı la şıb: 

“Tər cü mə əs li nin kəl mə lə ri ni 
ver mə li dir; Tər cü mə əs li nin fi -
kir lə ri ni ver mə li dir; Tər cü mə 
oxu nar kən ori ji nal əsər his si ni 
ver mə li dir; Tər cü mə oxu nar kən 
tər cü mə ol du ğu bəl li ol ma lı dır; 
Tər cü mə əs li nin üs lu bu nu əks 
et dir mə li dir; Tər cü mə mü tər-
ci min üs lu bu nu əks et dir mə li-
dir; Tər cü mə əs li nin ya zıl dı ğı 
döv rün əsə ri ki mi oxun ma lı dır; 
Tər cü mə mü tər ci min ya şa dı ğı 
döv rün əsə ri ki mi oxun ma lı dır; 
Tər cü mə də əla və lər və atıl ma-
lar ola bi lər; Tər cü mə də mət nin 
ori ji na lı na hər han sı bir əla və 
et mək və mətn dən nə yi sə çı xa-
rıb at maq ol maz; Nəzm əsə ri-
nin tər cü mə si nəsr lə ol ma lı dır; 
Nəzm əsə ri nin tər cü mə si nəzm-
lə edil mə li dir”.

Tər cü mə nə zə riy yə çi si nin fi k-
rin cə, mü tər cim tər cü mə işi nə 
baş lar kən ilk növ bə də üç suala 
ca vab tap ma lı dır: “Müəl lif nə 
de yir? Han sı mə na nı nə zər də tu-
tur? Bu nu ne cə ifa də edir?”. Bu 
təh lil üsu lu dar və ge niş kon tekst 
için də ki tək bir lek sik va hi də, 
cüm lə yə, ab za sa şa mil edi lə bi lə-
cə yi  ki mi, bü töv bir mət nə (əsə-
rə) də şa mil edi lə bi lər.

Tər cü mə sə-
nə tin də ən çox 
mü ba hi sə do ğu-
ran mə sə lə lər dən 
bi ri bu və ya di gər 
sö zün, cüm lə nin, 
mət nin bir dil dən baş qa 
bir di lə, ümu miy yət-
lə, tər cü mə edi lib 
edi lə bil mə mə si 
mə sə lə si dir. Biz 
bu fi  kir də yik ki, 
tər cü mə edi lə 
bil mə yə cək mətn 
yox dur. Çün ki 
ori ji nal mət nin 
özü də bir növ tər cü mə dir, 
müəl li fi  nin bu və ya di gər 
fi k ri, his si, duy ğu nu 
di lə – nit qə və ya zı-
ya “trans for ma si ya” 
et mə si dir, ye ni dən 
qur ma sı, ya rat ma-
sı dır. Ola bil məz 
ki, bir dil də ifa-
də olu nan hiss, 
duy ğu, dü şün cə 
baş qa bir dil də 
ifa də olu-
na bil mə sin. 
Söh bət yal nız 
ifa də olu na caq 
mət nin  ən uy ğun 
for ma sı nın, əs li nə 
a d e k  v a t 
ola nı nın 
ta pıl ma-
s ın  dan , 
il kin ya ra dı la nın ox-
şa rı nın, tay da şı nın ye ni dən ya-
ra dıl ma sın dan ge də bi lər. 

Əl bətt  ə, tər cü mə sə nə ti nə dair 
dü şün cə lə rin sa yı nı xey li ar tır maq 
olar. Ta nın mış tər cü mə nə zə riy-
yə çi lə ri nin fi  kir və mü la hi zə lə ri-
ni si tat lar gə tir mək lə xa tır lat maq, 
ge niş təh lil et mək də olar, la kin 
bu na eh ti yac yox dur. Qə ti və 
də qiq  olan ümu mi el mi qə naət 
bu dur ki, tər cü mə işi son də rə cə 
çə tin, cid di, nə cib, va cib, əvə zo-
lun maz və xe yir xah bir iş dir. Mü-
tər cim tex ni ki iş çi-mə mur de yil, 
ya ra dı cı in san dır. Bü tün pe şə kar 
mü tər cim lər, xü su si lə də ədə bi-
bə dii tər cü mə ilə məş ğul olan tər-
cü mə çi lər sə nət kar dır lar. Əl bətt  ə, 
bu ra da kı “ya ra dı cı” ifa də si ilə ori-
ji na lı ye ni dən ya rat maq da kı us ta-
lıq nə zər də tu tu lur. Baş qa söz lə, 
ori ji na lın müəl li fi n dən fərq li ola-
raq, mü tər ci min əlin də baş qa bir 
dil də də ol sa, ha zır bə dii for ma ya 
bü rün müş ide ya-məz mun var. 
Boş ye rə, mü tər ci mi səh nə us ta sı-
na, akt yo ra ox şat mır lar. Tər cü mə-
çi də akt yor ki mi, əsə ri ye ni dən 
ya ra dır, ona can ve rir, ye ni hə yat 
qa zan dı rır, müəl li fi n ide ya sı nı 
tər cü mə di li nin im kan və va si tə-
lə ri ilə öz ya ra dı cı us ta lı ğı və tər-
cü mə çi lik mə ha rə ti  nis bə tin də 
can lan dı rır.  

Doğ ru dur, tər cü mə çi lik bir az 
“nan kor” sə nət dir. Əsr lər bo yu 
tər cü mə çi yə hər iki tə rəf (ori ji nal 
di lin və qə bul edən di lin da şı yı-
cı la rı)  şüb həy lə ya naş mış, “o bi-
ri tə rə fə” iş lə yə bi lə cə yi eh ti ma lı 
ilə çox eti bar et mə miş, hətt  a da ha 
əs ki çağ lar da baş qa öl kə lər dən 
mə lu mat gə ti rən (top la yan) ca sus 
gö züy lə bax mış lar. Tər cü mə xey li 
zəh mət tə ləb edən və vaxt apa ran 
iş ol du ğu na gö rə ya ra dı cı in sa nı 
öz ori ji nal əsər lə ri ni (el mi, bə dii, 
pub li sis tik) yaz maq dan müəy yən 
müd dət (hətt  a bə zən uzun il lər) 
uzaq laş dı rır. Di gər tə rəf dən, əsər 
müəl li fi  hə mi şə ön plan da ol du-
ğun dan, mü tər cim “köl gə də” 
qa lır. Mə sə lən, doğ ma di li mi zə 
Tür ki yə türk cə sin dən çev ril miş 
“İn cə Məm məd”, “Ça lı qu şu”, 
“Do daq dan qəl bə”, “Dam ğa”, 
“Xəz pal to lu Ma don na”, “Kər bə-
la”, “Tax ta lı köy dən mək tub lar”, 
“Fut bol kra lı”, “Yad qı zı”, “Fos-
for lu Cev ri yə”, “An ka ra məh bu-
su”, “Mə nin adım Qır mı zı”, “Ya-
şa maq gö zəl şey dir, qar da şım”, 
“Eşq”, “Şah və Sul tan”, “Atəş dən 
köy nək” əsər lə ri nin mü tər cim-
lə ri ni so ruş sa lar, ne çə miz doğ ru 
ca vab ve rə bi lə rik?

Te le vi zi ya da rəs mi da nı şıq lar la 
əla qə dar ve ri lən gö rün-

tü lü xə bər-
lər, mö tə bər 
bey nəl xalq 
məc lis lər-
də ki top-
lan tı lar 
haq qın-
da kı in-
for ma tiv 

sü jet lər za ma nı  
göz lə ri niz 

tər cü mə-
çi ni bo-
şu na ax-
tar ma sın. 

O, gö rün tü də 
“yox dur”. San-
ki bü tün rəs mi 

da nı şıq la rın tə-
rəfl  ə ri bir-bi ri ilə 
tər cü mə çi ol ma-
dan da nı şıb an-
laş mış, sa ziş lər, 

mü qa vi lə lər, 
pro to kol lar, 

kont rakt lar 
on lar-
sız ha-

z ı r  l a  n ı b 
im za lan mış-

dır. Hə lə ki, bə dii 
tər cü mə yə gö rə No-

bel mü ka fa tı nı alan sə nət ka ra 
da rast gəl mə mi şik.

Tər cü mə çi əsə ri ni tər cü mə et-
di yi müəl li fə gö rə hə mi şə ar xa 
plan da dır. Bu nun be lə  ol ma sı 
tər cü mə işi nin tə biətin dən, tər cü-
mə sə nə ti nin ma hiy yə tin dən irə li 
gə lir. Müəl lif müs tə qil dü şü nən, 
sər bəst və yar dı cı şə kil də hə rə kət 
edə bi lən, fər di ya zı üs lu bu olan, 
tər cü mə çi isə “qey ri-müs tə qil”, 
müəl lif dən (ya zı çı nın dün ya gö-
rü şün dən, mən sub ol du ğu ədə bi 
cə rə yan dan və s.) və onun əsə rin-
dən (di lin dən, təh ki yə sin dən, üs-
lu bun dan) “ası lı” və ziy yət də dir. 
Bu iki sə nət ka rın di lə, onun lek-
sik-se man tik qa tı na mü na si bət də 
də mü hüm fərq lə ri var. Be lə ki, 
müəl lif bir dü şün cə ni ifa də et-
mək üçün kəl mə ax ta rır sa, bu fi k-
ri ifa də üçün öz ana di lin də olan 
on lar la söz dən bi ri ni və uy ğun 
ola nı nı çə tin lik çək mə dən sər bəst 
şə kil də se çib iş lə dir. Mü tər cim 
isə tər cü mə di lin də bu kəl mə yə 
ən dol ğun və adek vat ca vab ve-
rə bi lə cək sö zü ax ta rıb tap maq 
məc bu riy yə tin də dir. Mü tər cim 
müəl li fi n şi fa hi nit qin də və ya 
ya zı sın da bu ra xı lan ən ko bud 
səh vi be lə dü zəlt mə sə la hiy yə-
tin də de yil. Bə yən mə di yi, hətt  a 
mən sub ol du ğu xal qın men ta li-
te ti nə tərs gə lən dü şün cə lə ri be lə 
tər cü mə ma te rialın dan cı xar da, 
də yiş di rə, ona hər han sı bir əla-
və edə bil məz. Çün ki onun və zi-
fə si, pe şə bor cu söy lə nə ni və ya-
zı la nı ol du ğu ki mi çe vir mək dir.

Di gər tə rəf dən, müəl lif də (söh-
bət şi fa hi tər cü mə dən ge dər sə), 
na tiq və onu din lə yən də mü-
tər cim dən, müəy yən mə na da, 
ası lı dır. Onun əsə ri nin (nit qi nin) 
ide ya məz mu nu, nə yi ne cə de-
di yi oxu cu ya (din lə yə nə) yal nız 
mü tər ci min us ta lıq və pe şə kar lı-
ğı nın im kan ver di yi öl çü lər də rə-
cə sin də çat dı rı lır.

Bə zən ey ni bir əsə rin bir ne çə 
də fə çev ril di yi nin şa hi di olu ruq. 
Mə sə lən, ta nın mış rus şairi K.Si-
mo no vun “Göz lə mə ni” şeiri ni 
di li mi zə bir ne çə də yər li sə nət ka-
rı mız tər cü mə edib (Ə.Kür çay lı, 
S.Məm məd za də, Anar, İ.İs ma-
yıl za də, A.Və fa lı, X.Rza). Ey ni 
bir əsə rin müx tə lif vaxt lar da və 
müx tə lif mü tər cim lər tə rə fi n dən 
ey ni bir di lə çev ril mə si nin sə-
bəb lə rin dən bi ri bu dur ki, mü tər-
cim tər cü mə nin han sı sa cə hət lə ri 
ilə ra zı laş mır (di li, es te tik-bə dii 
nüans la rı, üs lu bu, mə na təh rifl  ə-
ri və s.), əsə ri ye ni dən çe vir mək 
eh ti ya cı hiss edir. 

Mü tər cim şi fa hi tər cü mə lər 
za ma nı, xü su si lə bu sə nə tin çə-
tin lik ba xı mın dan zir və si sa yı-
lan sinx ron tər cü mə lər də söz və 
ifa də se çi mi ba xı mın dan sü rət li 
qə rar ver mə yi (çün ki din lə yən 
tə rəf göz lə mir, bir an ön cə in-
for ma to run (ori ji nal tə rə fi n) in-
for ma si ya sı nı eşit mək is tə yir) 
ba car ma lı, “ya ra dı cı” fan ta zi-
ya ya ha zır ol ma lı dır. Bu, elə bir 
pro ses dir ki, bu ra da nə zə ri bi-
lik və ha zır lıq la ya na şı, us ta lıq 
və mə ha rət tə ləb olu nur, bu isə 
an caq uzun il lə rin təc rü bə siy lə 
qa za nı lır.

te ti nə tərs gə lən dü şün cə lə ri be lə 
tər cü mə ma te rialın dan cı xar da, 
də yiş di rə, ona hər han sı bir əla-
və edə bil məz. Çün ki onun və zi-
fə si, pe şə bor cu söy lə nə ni və ya-
zı la nı ol du ğu ki mi çe vir mək dir.Tərcümə sənəti və 

tərcüməşünaslıq tarixi

Ta nın mış tər cü mə-
şü nas və tür ko loq, 
fi lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor 

Əs gər Rə su lov Azər bay can 
tər cü mə şü nas lı ğı ilə bağ-
lı bir sı ra cid di əsər lə rin 
müəl li fi dir. Təd qi qat çı nın 
ye ni cə çap dan çıx mış “Tər-
cü mə nə zə riy yə si və təc rü-
bə si” mo noq ra fi ya sı da bu 
yö nüm də atıl mış da ha bir 
san bal lı ad dım dır. Mo noq-
ra fi ya bü tün tər cü mə çi lər, 
xü su si lə Tür ki yə türk cə-
sin dən Azər bay can di li nə 
tər cü mə ilə məş ğul olan lar 
üçün də yər li və sait dir. Bu-
nu nə zə rə ala raq təd qi qat 
işin dən müəy yən his sə lə-
ri qə ze ti mi zin oxu cu la rı na 
təq dim edi rik.

Tər cü mə sə-
nə tin də ən çox 
mü ba hi sə do ğu-
ran mə sə lə lər dən 
bi ri bu və ya di gər 
sö zün, cüm lə nin, 
mət nin bir dil dən baş qa 
bir di lə, ümu miy yət-
lə, tər cü mə edi lib 
edi lə bil mə mə si 
mə sə lə si dir. Biz 
bu fi  kir də yik ki, 
tər cü mə edi lə 
bil mə yə cək mətn 
yox dur. Çün ki 
ori ji nal mət nin 
özü də bir növ tər cü mə dir, 
müəl li fi  nin bu və ya di gər 
fi k ri, his si, duy ğu nu 
di lə – nit qə və ya zı-
ya “trans for ma si ya” 
et mə si dir, ye ni dən 
qur ma sı, ya rat ma-
sı dır. Ola bil məz 
ki, bir dil də ifa-
də olu nan hiss, 
duy ğu, dü şün cə 
baş qa bir dil də 
ifa də olu-
na bil mə sin. 
Söh bət yal nız 
ifa də olu na caq 
mət nin  ən uy ğun 
for ma sı nın, əs li nə 

il kin ya ra dı la nın ox-
şa rı nın, tay da şı nın ye ni dən ya-
ra dıl ma sın dan ge də bi lər. 

Te le vi zi ya da rəs mi da nı şıq lar la 
əla qə dar ve ri lən gö rün-

tü lü xə bər-
lər, mö tə bər 
bey nəl xalq 
məc lis lər-
də ki top-
lan tı lar 
haq qın-
da kı in-
for ma tiv 

sü jet lər za ma nı  
göz lə ri niz 

tər cü mə-
çi ni bo-
şu na ax-
tar ma sın. 

O, gö rün tü də 
“yox dur”. San-
ki bü tün rəs mi 

da nı şıq la rın tə-
rəfl  ə ri bir-bi ri ilə 
tər cü mə çi ol ma-
dan da nı şıb an-
laş mış, sa ziş lər, 

mü qa vi lə lər, 
pro to kol lar, 

kont rakt lar 
on lar-
sız ha-

z ı r  l a  n ı b 
im za lan mış-

dır. Hə lə ki, bə dii 
tər cü mə yə gö rə No-

bel mü ka fa tı nı alan sə nət ka ra 
da rast gəl mə mi şik.

Di gər tə rəf dən, müəl lif də (söh-
bət şi fa hi tər cü mə dən ge dər sə), 
na tiq və onu din lə yən də mü-
tər cim dən, müəy yən mə na da, 
ası lı dır. Onun əsə ri nin (nit qi nin) 
ide ya məz mu nu, nə yi ne cə de-
di yi oxu cu ya (din lə yə nə) yal nız 
mü tər ci min us ta lıq və pe şə kar lı-
ğı nın im kan ver di yi öl çü lər də rə-
cə sin də çat dı rı lır.

də fə çev ril di yi nin şa hi di olu ruq. 
Mə sə lən, ta nın mış rus şairi K.Si-
mo no vun “Göz lə mə ni” şeiri ni 
di li mi zə bir ne çə də yər li sə nət ka-
rı mız tər cü mə edib (Ə.Kür çay lı, 
S.Məm məd za də, Anar, İ.İs ma-
yıl za də, A.Və fa lı, X.Rza). Ey ni 
bir əsə rin müx tə lif vaxt lar da və 
müx tə lif mü tər cim lər tə rə fi n dən 
ey ni bir di lə çev ril mə si nin sə-
bəb lə rin dən bi ri bu dur ki, mü tər-
cim tər cü mə nin han sı sa cə hət lə ri 
ilə ra zı laş mır (di li, es te tik-bə dii 
nüans la rı, üs lu bu, mə na təh rifl  ə-
ri və s.), əsə ri ye ni dən çe vir mək 
eh ti ya cı hiss edir. 

za ma nı, xü su si lə bu sə nə tin çə-
tin lik ba xı mın dan zir və si sa yı-
lan sinx ron tər cü mə lər də söz və 
ifa də se çi mi ba xı mın dan sü rət li 
qə rar ver mə yi (çün ki din lə yən 
tə rəf göz lə mir, bir an ön cə in-
for ma to run (ori ji nal tə rə fi n) in-
for ma si ya sı nı eşit mək is tə yir) 
ba car ma lı, “ya ra dı cı” fan ta zi-
ya ya ha zır ol ma lı dır. Bu, elə bir 
pro ses dir ki, bu ra da nə zə ri bi-
lik və ha zır lıq la ya na şı, us ta lıq 
və mə ha rət tə ləb olu nur, bu isə 
an caq uzun il lə rin təc rü bə siy lə 
qa za nı lır.

tərcüməşünaslıq tarixitərcüməşünaslıq tarixi
(Üçüncü yazı)
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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Ata mın dos tu bir qə dər fi  kir-
ləş dik dən son ra “Yax şı, mən 
bu işi həll edə rəm” – de yə vəd 
ver miş di. 

Bir müd dət son ra ev sa hi bi-
nin rəf ta rı, xa siy yə ti ta ma mi lə 
də yiş di. Bi zim lə ol duq ca nə za-
kət li dav ra nır dı. Hətt  a ara da-
sı ra da evə gə lib ix ti laf çı la rın1 
əley hi nə da nış ma ğa baş la mış dı. 
Yal nız son ra lar öy rən dik ki, ya-
man adam ki mi ad çı xa ran bu və-
kil ev sa hi bi mi zə bərk hə də-qor-
xu gə lib miş, “Ana do lu ne cə ol sa, 
son da zə fər qa za na caq, in gi lis lər 
ge də cək, o za man evi ni ba şı na 
uçu ra ca ğam” – de yib miş. Ar dın-
dan isə əla və edib miş: “Am ma bu 
söz lə ri mi bir kim sə yə söy lə mə! 
Yox sa sə nin Ana do lu tə rəf da rı 
ol du ğu nu po li sə xə bər ve rə rəm”. 

Adam lar var ki, qü sur la rı, gü-
nah la rı yax şı lıq la rın dan, sa vab-
la rın dan qat-qat çox dur. Fə qət 
bə zən bu sa vab lar ara sın da elə 
bi ri si olur ki, bü tün o qü sur la-
rı ya da sa lın ma ya caq xa ti rə yə 
çe vi rir. Adam çox lu gü nah la rı 
qar şı sın da kı bir bö yük sa va bı ilə 
hə yat da kı də yiş məz ye ri ni qa za-
nır. Bəl kə ata mın bu dos tu nun 
da qü sur la rı sa vab la rın dan çox 
idi. Am ma sa vab la rı nın miq ya sı 
da ha bö yük dü. Hə lə bir sa va bı, 
mən cə, bü tün qü sur la rı nı kö kü-
nə qə dər si lib-sü pür müş sa yı la 
bi lər. Mü ta ri kə nin qa ran lıq döv-
rün də er mə ni təh ci ri (kö çü rül-
mə si - V.Q.) bə ha nə si nin türk 
ha ki miy yə ti təm sil çi lə ri ni edam 
kür sü lə ri nə gö tür dü yü gün lər də 
“Pe re pa las” ote lin də Azə ri türk-
lə ri nin ta nın mış şəxs lə rin dən 
Beh bud xan Ca van şi ri2 Qaf qaz-
da kı er mə ni-türk mü ba ri zə si nin 
təş ki lat çı la rın dan bi ri sa ya raq 
öl dü rən er mə ni Tor lak ya nın 
da va sın da Ca van şir ailə si nin 
və ki li ol du. Yal nız öl dü rü lə nin 
de yil, bü tün türk mil lə ti nin haq-
qı nı, şə hid edil miş bü tün türk 
in san la rı nın hü qu qu nu mü da-
fi ə et mək üçün say sız-he sab sız 
təh lü kə lə rə, hə də lə rə bax ma yıb 
in gi lis hər bi məh kə mə si nin qar-
şı sı na çıx maq dan çə kin mə di.

Os man lı Mə bu san Məc li sin-
də (Par la ment – V.Q.) üzv olan 
er mə ni hü quq şü nas la rı nın Os-
man lı döv lə ti nə və türk mil lə ti-
nə qar şı irə li sür dük lə ri itt  i ham-
la rı əs la qor xu his si ke çir mə dən 
rədd et di. Yal nız bu hər bi məh-
kə mə önün də de yil, ta rix qar şı-
sın da qan lı qar şı dur ma nın əsl 
sə bəb kar la rı nın kim ol duq la rı nı 
uca səs lə hay qır dı. Tor lak yan 
da va sı nın ste noq ra fi k ya zı la-
rı onun sə si, fər yad la rı ilə do-
lu dur. Pro ku ror kür sü sün də 
otu ran, iş ğal qüv vət lə ri nin ən 
nü fuz lu, həm də türk lə rə qar-
şı ən za lım, qəd dar mü na si bə ti 
ilə se çi lən ko man dan la rın dan 
bi ri, gənc və ya ra şıq lı in gi lis 
ley te nan tı onun sə sin də ki hə qi-
qət not la rı nı sez di. Hə min in-
gi lis za bi ti və kil lə rin qa til dən 
so ruş duq la rı sual lar la, nə ha yət, 
ha zır la dı ğı id diana mə ilə er mə-
ni-türk da va sı nın hə qi qi mü qəs-
sir lə ri nin kim ol duq la rı na işa rə 
et mək cə sa rə ti ni gös tər di. Doğ-
ru dur, son da bu cə sa rə ti ona 
İs tan bul dan uzaq laş dı rıl ma sı 
ba ha sı na ba şa gəl di. Am ma hə-
qi qə ti söy lə di. Də li elan olu nan 
Tor lak yan isə sər bəst bu ra xıl dı. 
Qa til in di də hə yat da dır mı3, ya-
şa yır mı – bil mi rəm. Ata mın dos-
tu olan qə ri bə və kil və ya man 
adam bu məh kə mə sa yə sin də 
hə yat da qa zan dı ğı ən bö yük şə-
rə fə, şöh rə tə ye tiş di. Onun heç 
za man in kar edil mə yə cək qa-
zan cı da bu dur. 

Top çu min başılığından 
bəhriyyə və kil li yi nə 

Sa kar ya mü ha ri bə sin dən4 az 
ön cə İs tan bul dan An ka ra ya, o 
vaxt lar Mət buat və İs tih ba rat 
Ümum Mü di ri olan ata mın ya-
nı na ge dir dik. Bi zə Ke çiörən də 
ki çik bir bağ evi tut muş du. Bir 
sə hər ça ğı qa pı nın önün də ki min-
sə yo ğun səs lə “Ağa bəy! Ağa bəy” 
– de yə qış qır dı ğı nı eşit dim. Pən-
cə rə dən bax dım. Aşa ğı da açıq 
sa rı saç lı, şiş man göv də li bir nə-
fə rin da yan dı ğı nı gör düm. “Sən 
Əh məd bə yin oğ lu san?” – de yə 
so ruş du. “Bə li” – de dim. “Ata na 
xə bər elə, tez gəl sin”. Atam aşa ğı 
en di, bir lik də get di lər. O ax şam 
atam evə çox gec dön dü. Er tə si 
gün sə hər anam la söh bət lə rin dən 
an la dım ki, Tür ki yə Bö yük Mil lət 
Məc li sin də Mət buat və İs tih ba-
rat Ümum Mü dir li yi ilə bağ lı çox 
ağır mü za ki rə lər apa rı lıb. 

Bu sa rı şın, açıq ya şıl göz lü 
adam o gün dən ta göz lə ri ni dün-
ya ya qa pa dı ğı də qi qə yə qə dər 
yal nız ata mın de yil, bü tün ailə mi-
zin hə ya tı na da xil ol du, qay na yıb-
qa rış dı. On dan qa lan acı lı, şi rin li 
xa ti rə lə ri miz, on dan qa lan ib rət 
dərs lə ri miz var! Bir in sa nın ira də-
si nin tam zid di nə və ira də sin dən 
ası lı ol ma yan qüv və lə rin tə si ri al-
tın da bu qə dər tərs is ti qa mət lə rə 
sü rük lə nə bi lə cə yi ni, tə zad lar la 
do lu bir hə ya tın dal ğa la rı na bu 
qə dər çar pı la bi lə cə yi ni gös tə rən 
mi sal lar, ör nək lər çox az dır. 

İtt  i had və Tə rəq qi nin hə lə giz li 
cə miy yət ki mi fəaliy yət gös tər-
di yi dövr lər də top çu min ba şı sı5 
rüt bə sin də oy na dı ğı fə dailik ro-
lu nu par ti ya nın iq ti da ra gəl di yi 
il lər də mə sul ka tib ki mi da vam 
et dir di. Hə ya tı nın bu mər hə lə-
sin də ya xın dost luq tel lə ri ilə 

bağ lı ol du ğu in san la rın bir 
qis mi onun üçün sö zün 
hə qi qi mə na sın da daimi 
fə la kət sə bə bi nə çev ril di-
lər. Be lə lə rin dən Ya qub 

Cə mil6 Bi rin ci Dün ya Hər-
bi il lə rin də özü ilə bir lik də 

onu da ölü mə sü rük lə yir di. 
Bir baş qa sı – ya ra şı ğı, öt kəm li-

yi ilə məş hur olan çər kəz dos tu7 
isə onun mə nə vi ölü mü nün, 

bəl kə də əsl sə bəb ka rı 
idi!

Top çu min ba şı sı Mü ta ri kə za-
ma nı Da mad Fə ri də8 sui-qəsd 
ha zır la dı ğı üçün edam cə za sı na 
məh kum edil di. Bir yük qa yı ğın-
da, his li-pas lı kö mür çü qi ya fə sin-
də Ana do lu ya qaç dı. Bi rin ci Bö yük 
Mil lət Məc li si nin ən nü fuz lu üzv-
lə rin dən ol du. İs tiq lal Məh kə mə si 
rəis li yi et di. Tür ki yə Cüm hu riy-
yə ti nin ilk və son bəh riy yə və ki li 
(də niz çi lik na zi ri - V.Q.) adı nı da şı-
maq şə rə fi  qa zan dı. Həb sə düş dü, 
hə vəs kar ba lıq çı ki mi il lər lə Bo-
ğaz su la rın da do laş dı. Ən so nun-
da qəl bi nə ha yət siz ümid siz lik və 
ümid lər lə, kə dər lər və tə səl li lər lə 
do lu dün ya nı tərk edib get di. 

Ata mın onun la müş tə rək fəaliy-
yət lər, qov ğa lar, qan qa ra çı lıq lar, 
kü süb-ba rış ma lar la ke çən bir dost-
lu ğu var. O özü isə hə ya tın da iki 
in san dan və fa gör dü: atam dan və 
xa nı mın dan! Xa nı mı – bu çox gənc, 
in sa na daim ya xı nın da ol maq, tə-
mas qur maq ar zu su aşı la yan gö zəl 
qa dın əri ni, yük sə li şin ən uca zir və-
si nə, tə nəz zü lün ən də rin, qa ran lıq 
qa tı na qə dər ey ni hə yə can, sə da qət 
və gö zəl lik lə mü şa yiət et di. 

Mil li Mü ca di lə il lə rin də top çu 
min ba şı sı Bö yük Mil lət Məc li si-
nin “Tə cəd düd pər vər lər”in dən9 
bi ri idi. Bi rin ci qrup adı al tın da top-
la nan Tə cəd düd pər vər lə rə hə qi qi 
rəh bər li yi Mus ta fa Ka mal Pa şa öz 
üzə ri nə gö tür müş dü. “Ha ki miy-
yə ti-Mil liy yə” qə ze ti də bu qru-
pun fəaliy yə ti nin təb li ği ilə məş ğul 
olur du. Qə ze tin baş mə qa lə lə ri-
nin bir qis mi ni o za man Mət buat 

və İs tih ba rat Ümum Mü di ri olan 
atam üç ul duz işa rə si ilə ya zıb çap 
et di rir di. Bö yük Mil lət Məc li sin də 
hə min ya zı lar İkin ci qru pa10 da xil 
olan mü ha fi  zə kar və mü xa lif mil lət 
və kil lə ri tə rə fi n dən tez-tez mü za ki-
rə möv zu su na çev ri lir, ata ma qar şı 
hü cum la ra rə vac ve rir di. Bü tün bu 
mü ca di lə lər za ma nı top çu min ba şı-
sı çox bö yük coş qu ilə ya zı müəl li fi -
nin mü da fi əsi nə qal xır dı.

Hərb zə fər lə ba şa çat dı. Qa zi 
Mus ta fa Ka mal Pa şa in di də türk 
mil lə ti nin mə də niy yət mü ca di lə-
lə ri nə baş la dı ğı nı elan et di. Qa zi 
bu ye ni mü ba ri zə də zə fə rin yal nız 
hür riy yət lə, azad fi  kir, azad vic-
dan, azad tə şəb büs prin sip lə ri ilə 
qa za nı la ca ğı na inan mış dı. İs tiq lal 
Mü ca di lə sin də qə lə bə yə xal qın öz-
özü nü ida rə et mə si və Mil li Ha ki-
miy yət bü növ rə sin də qo vuş maq 
müm kün ol muş du sa, mə də niy yət 
mü ca di lə si hər şey dən ön cə və-

tən daş azad lıq la rı əsa sın da əl də 
edi lə cək di. Qa zi bu iman ilə 

məm lə kə tin bü tün ay dın la rı-
nı ya nı na ça ğır dı. Hətt  a İtt  i had və 
Tə rəq qi nin hə yat da və mey dan da 
olan mən sub la rı nı, keç miş rəh bər-
lə ri ni də yad dan çı xar ma dı!

1 1919-cu il də İs tan bu lu iş ğal 
edən in gi lis və fran sız hər bi 
qüv və lə ri nə zər də tu tu lur.

2 Beh bud xan Ca van şir (1877-
1921) – mü hən dis, iş ada mı, 
ic ti mai xa dim və xey riy yə çi, 
Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin 
da xi li iş lər na zi ri (1918-1919).

3 Məh kə mə nin hök mü ilə an laq-
sız élan olu na raq bə raət alan 
qa til Mi sak Tor lak yan İs tan-
bu lun er mə ni ic ma sı tə rə fi n dən 
əv vəl cə Yu na nıs ta na, son ra isə 
ABŞ-a qa çı rıl mış, 1968-ci il də 
Ka li for ni ya şta tın da, 79 ya şın-
da və fat et miş di.

4 Sa kar ya mey dan mü ha ri bə si də 
ad la nır və Qur tu luş Sa va şı nın 
dö nüş nöq tə si sa yı lır. 1921-ci il 
av qus tun 23-dən sent yab rın 13-
nə qə dər da vam edən şid dət li 
sa vaş An ka ra üzə ri nə hü cu ma 
ke çən yu nan or du la rı nın tam 
məğ lu biy yə ti ilə ba şa çat mış dı. 

5 Os  man  lı or  du  sun  da ma  yor 
rüt  bə  si  nə bə  ra  bər tu  tu  lan 
hər  bi rüt  bə.

6 Ya  qub Cə  mil (1883-1916) - 
Şi  ma  li Qaf  qaz əsil  li türk 
za  bi  ti. İtt   i  had və Tə  rəq  qi  nin 
fə  dailə  rin  dən bi  ri ol  muş, 
son  ra  lar hə  rə  ka  ta xə  ya  nə  ti  nə 
gö  rə gül  lə  lən  miş  di. 

7 Türk or  du  su  nun çər  kəz əsil -
li za  bi  ti Xa  lid Kar  sıalan 
(1883-1925) nə  zər  də tu  tu  lur. 

7 Da  mad Fə  rid Pa  şa (1853-1923) 
– Os  man  lı döv  lət xa  di  mi, 
1919-1920- ci il  lər  də səd  rə  zəm.

9 Tə  cəd  düd  pər  vər  lər - İkin  ci və 
Üçün  cü Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  sin  də ye  ni  lik və is  la  hat 
tə  rəf  da  rı olan mil  lət və  kil  lə  ri -
nə ve  ril  miş ümu  mi  ləş  di  ri  ci ad. 

10 İkin  ci qrup – Bi  rin  ci Tür  ki -
yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  sin  də 
Mus  ta  fa Ka  mal Pa  şa  ya mü -
xa  lif möv  qe  də da  ya  nan mil  lət 
və  kil  lə  ri. Fəaliy  yət  lə  ri 1922-
1923-cü il  lə  ri əha  tə et  miş  di.
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Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si-
ya sət çi və döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu 
(1909-1982) çağ daş Tür ki yə də me muar 
ədə biy ya tı nın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-

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

və İs tih ba rat Ümum Mü di ri olan 
atam üç ul duz işa rə si ilə ya zıb çap 
et di rir di. Bö yük Mil lət Məc li sin də 
hə min ya zı lar İkin ci qru pa
olan mü ha fi  zə kar və mü xa lif mil lət 
və kil lə ri tə rə fi n dən tez-tez mü za ki-
rə möv zu su na çev ri lir, ata ma qar şı 
hü cum la ra rə vac ve rir di. Bü tün bu 
mü ca di lə lər za ma nı top çu min ba şı-
sı çox bö yük coş qu ilə ya zı müəl li fi -
nin mü da fi əsi nə qal xır dı.

Hərb zə fər lə ba şa çat dı. Qa zi 
Mus ta fa Ka mal Pa şa in di də türk 
mil lə ti nin mə də niy yət mü ca di lə-
lə ri nə baş la dı ğı nı elan et di. Qa zi 
bu ye ni mü ba ri zə də zə fə rin yal nız 
hür riy yət lə, azad fi  kir, azad vic-
dan, azad tə şəb büs prin sip lə ri ilə 
qa za nı la ca ğı na inan mış dı. İs tiq lal 
Mü ca di lə sin də qə lə bə yə xal qın öz-
özü nü ida rə et mə si və Mil li Ha ki-
miy yət bü növ rə sin də qo vuş maq 
müm kün ol muş du sa, mə də niy yət 
mü ca di lə si hər şey dən ön cə və-

tən daş azad lıq la rı əsa sın da əl də 
edi lə cək di. Qa zi bu iman ilə 

məm lə kə tin bü tün ay dın la rı-
nı ya nı na ça ğır dı. Hətt  a İtt  i had və 
Tə rəq qi nin hə yat da və mey dan da 
olan mən sub la rı nı, keç miş rəh bər-
lə ri ni də yad dan çı xar ma dı!

1 1919-cu il də İs tan bu lu iş ğal 
edən in gi lis və fran sız hər bi 
qüv və lə ri nə zər də tu tu lur.

2 Beh bud xan Ca van şir (1877-

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

dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq dim olu-
nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya-
tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ-

Ata mın dos tu bir qə dər fi  kir-
ləş dik dən son ra “Yax şı, mən 
bu işi həll edə rəm” – de yə vəd 

lu nun (1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və 
si ya sət alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad dım la dı ğı bir 
sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı-
lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə-
vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, 
elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə 
və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 

2

3

İtt  i had və Tə rəq qi nin hə lə giz li 
cə miy yət ki mi fəaliy yət gös tər-
di yi dövr lər də top çu min ba şı sı5

rüt bə sin də oy na dı ğı fə dailik ro-
lu nu par ti ya nın iq ti da ra gəl di yi 
il lər də mə sul ka tib ki mi da vam 
et dir di. Hə ya tı nın bu mər hə lə-
sin də ya xın dost luq tel lə ri ilə 

bağ lı ol du ğu in san la rın bir 
qis mi onun üçün sö zün 
hə qi qi mə na sın da daimi 
fə la kət sə bə bi nə çev ril di-
lər. Be lə lə rin dən Ya qub 

Cə mil6 Bi rin ci Dün ya Hər-
bi il lə rin də özü ilə bir lik də 

onu da ölü mə sü rük lə yir di. 
Bir baş qa sı – ya ra şı ğı, öt kəm li-

yi ilə məş hur olan çər kəz dos tu7

isə onun mə nə vi ölü mü nün, 
bəl kə də əsl sə bəb ka rı 

idi!

və İs tih ba rat Ümum Mü di ri olan 
atam üç ul duz işa rə si ilə ya zıb çap 
et di rir di. Bö yük Mil lət Məc li sin də 
hə min ya zı lar İkin ci qru pa
olan mü ha fi  zə kar və mü xa lif mil lət 
və kil lə ri tə rə fi n dən tez-tez mü za ki-
rə möv zu su na çev ri lir, ata ma qar şı 
hü cum la ra rə vac ve rir di. Bü tün bu 
mü ca di lə lər za ma nı top çu min ba şı-
sı çox bö yük coş qu ilə ya zı müəl li fi -
nin mü da fi əsi nə qal xır dı.

Hərb zə fər lə ba şa çat dı. Qa zi 
Mus ta fa Ka mal Pa şa in di də türk 
mil lə ti nin mə də niy yət mü ca di lə-
lə ri nə baş la dı ğı nı elan et di. Qa zi 
bu ye ni mü ba ri zə də zə fə rin yal nız 
hür riy yət lə, azad fi  kir, azad vic-
dan, azad tə şəb büs prin sip lə ri ilə 
qa za nı la ca ğı na inan mış dı. İs tiq lal 
Mü ca di lə sin də qə lə bə yə xal qın öz-
özü nü ida rə et mə si və Mil li Ha ki-
miy yət bü növ rə sin də qo vuş maq 
müm kün ol muş du sa, mə də niy yət 
mü ca di lə si hər şey dən ön cə və-

tən daş azad lıq la rı əsa sın da əl də 

məm lə kə tin bü tün ay dın la rı-
nı ya nı na ça ğır dı. Hətt  a İtt  i had və 
Tə rəq qi nin hə yat da və mey dan da 
olan mən sub la rı nı, keç miş rəh bər-
lə ri ni də yad dan çı xar ma dı!
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zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si-
ya sət çi və döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu 
(1909-1982) çağ daş Tür ki yə də me muar 
ədə biy ya tı nın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-

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

Atamın 
dostları



(Əv və li ötən sayı mız da)

Ter ror çu lar be lə gü man et mə liy-
di lər ki, gi rov lar sax la nan ter mi na la 
şəx sən Uqan da pre zi den ti özü təş rif 
bu yu rub. Gə lib ki, da nı şıq la rın ne cə 
get di yi haq da mə lu mat ver sin. Əs-
gər lər ter mi na la məhz bu yol la da xil 
ol maq is tə yir di lər. La kin mə sə lə nin 
çə tin li yi İs rail təy ya rə lə ri ni En teb be də 
ye rə en dir mək də idi - bu nu elə et mə-
liy di lər ki, nə ter ror çu lar, nə uqan da lı 
əs gər lər baş ve rən lər dən du yuq dü şə  
bil sin lər...

“Her ku les” yük təy ya rə lə ri ni, En-
teb be yə də fə lər lə uça raq, bu təy ya rə 
li ma nı nın eniş zo la ğı na yax şı bə ləd 
olan pi lot lar ida rə edir di. La kin son 
il lər ər zin də həm li ma nın özü, həm 
də ət raf əra zi lər çox də yiş miş di. Ye ni 
mə lu mat lar isə yal nız ha va dan şə-
kil lər çək mək lə əl də edi lə bi lər di. Bu 
mis si ya nı “Mos sad” agent lə rin dən 
bi ri nə tap şır dı lar. Onu Lon don dan 
Nay ro bi yə çat dır dı lar. Agent or da 
yün gül təy ya rə ki ra yə lə di - gu ya Ke-
ni ya sa van na sın da ova çı xa caq dı... 
La kin bə yan edil miş kur sun əvə zi nə 
təy ya rə bir baş En teb be yə is ti qa mət 
gö tür dü və aero por tun ye rüs tü xid-
mət lə ri ni çaş dır maq məq sə di lə dis-
pet çer lə rə mə lu mat ver di ki, təy ya-
rə də na saz lıq aş kar la nıb, onu ara dan 
qal dır maq üçün sə uçuş zo la ğı nın 
üzə rin də bir ne çə döv rə vur ma lı dır.

Di pet çer lə əla qə sax la yan da “ov-
çu nun” sə si elə inam lı gə lir di ki, 
Uqan da hərb çi lə ri ona inan dı lar və 
agent aero por tun, ye ni və köh nə ter-
mi na lın, hər bi post la rın şə kil lə ri ni 
tam ar xa yın çə kə bil di. Son ra dis pet-
çer lə rə yar dım üçün tə şək kür edib 
təy ya rə si ni ge ri dön dər di...

Əmə liy ya tın baş lan ma sın dan cə-
mi bir ne çə saat qa baq İs railə ye ti şən 
şə kil lər də son də rə cə mü hüm fakt lar 
var dı. Bəl li ol du ki, aero port ət ra fın-
da yer ləş miş hərb çi lər ha va hü cu-
mun dan mü da fi ə va si tə lə ri qur ma-
yıb lar. Və ən baş lı ca sı, ay dın ol du ki, 
or da kı hərb çi lə rin sa yı çox az dır - cə-
mi otuz-qırx nə fər.

Be lə lik lə, əmə liy ya tın so nun cu 
şt rix lə ri də müəy yən ləş di ril di, hö-
kü mət üzv lə ri hərb çi lər lə bir yer-

də və ziy yə tin müm kün sse na ri lə-
ri ni gö tür-qoy et di lər. Hətt  a is rail li 
dö yüş çü lə rin uqan da lı lar la bir ba-
şa toq quş ma sı da nə zə rə alın dı. 
Qa lır dı bir cə qə rar qə bul et mək. 

Əmə liy ya tın kəş fi y yat çı lar la ra zı-
laş dı rıl ma sı 5 də qi qə çək di, baş qə-
rar gah dan rəy al maq da ha 10 də qi qə, 
mü da fi ə na zi ri Şi mon Pe res lə ra zı laş-
dır ma da ha 15 də qi qə apar dı. Son ra 
isə si ya sət baş lan dı. Hö ku mə tin baş çı-
sı İs haq Ra bin ya man çox sual ve rir-
di. Onun sual la rı bi tən dən son ra na-
zir lə rin növ bə si ye tiş di və on la rın hər 
bi ri uzun-uza dı nitq söy lə mə yi san ki 
özü nə borc bi lir di. Ha mı nı ma raq lan-
dı rı ran yal nız o idi ki, əmə liy yat uğur-
suz ol sa, mə su liy yət ki min boy nun da 
qa la caq. Üç saat dan son ra mə lum ol-
du ki, Na zir lər Ka bi ne ti İs haq Ra bi nin 
qə ra rı nı dəs tək lə mək fi k rin də de yil.

On da hə lə kim sə bil mir di ki, elə 
hə min gün, iyu lun 3-də İs rail or du-
su nun qə rar gah rəisi Dan Şom ron 
son də rə cə cə sa rət li əmə liy ya ta ar-
tıq start ve rib. Və ziy yə ti be lə gö rən 
ge ne ral-ma yor Qa zit,  Ra bi nə xə bər 
ve rir ki, təy ya rə lər ar tıq ha va da dır 
və cə mi üç saat lıq ya na caq la rı var. 

Son an da İs haq Ra bin mə su liy-
yə ti öz üzə ri nə gö tü rüb mə sə lə ni 
səs ver mə yə çı xa rır və na zir lər bir 
nə fər ki mi, əmə liy ya tın baş lan ma-
sı na ra zı lıq ve rir lər.

En teb be yə 200 xü su si tə yi nat lı və 
tib bi per so nal dan iba rət əla hid də 
qrup yol lan dı. Qeyd edək ki, dörd 
yük təy ya rə si Şarm-əş-Şeyx dən ha va-
ya qal dı rıl dı ğı üçün əmə liy ya tın məx-
fi  li yi ni qo ru maq müm kün ol muş du.

Əmə liy yat iş ti rak çı la rı ye ri-
nə ye ti rə cək lə ri və zi fə yə əsa sən 
bir ne çə dəs tə yə bö lün müş dü lər: 
məh vet mə, ya na caq dol dur ma, 
blo ki rov ka, tə mi nat və hü cum.

Ya na caq dol dur ma ya ca vab deh 
olan dəs tə Ke ni ya nın pay tax tı Nay-
ro bi də təy ya rə lə rin ya na caq tə mi-
na tı na ca vab deh idi və əgər af ri-
ka lı lar İs rail təy ya rə lə ri nə ya na caq 
ver mək dən im ti na et səy di lər, dəs tə 
aero por tu zor la ələ ke çir mə li idi. 

Məh vet mə qru pu En teb be də ki 
Uqan da təy ya rə lə ri nin ha va ya qal-
xa raq, əmə liy ya ta ma ne ol ma sı nın 
qar şı sı nı al maq üçün or da kı MiQ-
lə ri mi na la ya raq part la da caq dı.

Qa lan dəs tə lər isə aşa ğı da kı və-
zi fə lə ri ye ri nə ye ti rir di lər:

  - blo ki rov ka qru pu Nay ro bi dən 
En teb be yə yar dı ma gə lə bi lə cək 
hər bi his sə lə rin yo lu nu kəs mə li;

  - tə mi nat qru pu - ter mi nal ət ra-
fın da kı post la rı da ğı da raq əra-
zi ni tə miz lə mə li;

  - hü cum qru pu ter mi na lı ələ ke-
çi rib gi rov la rı azad et mə li idi.

Be lə lik lə, İs railin “Ofi  ra” ad lı hər bi 
ba za sı na məx sus dörd C-130 “Her-
ku les” və iki Boinq-707 təy ya rə lə ri 
ar tıq ha va da idi. “Her ku les”lər də 
kom man dos lar və on la rın dö yüş 
ma şın la rı var dı. Bi rin ci “Boinq”də 
baş da ge ne ral Şam ron ol maq la, əmə-
liy ya tın qə rar gah qru pu uçur du. Bu 
təy ya rə En teb be yə en mə yə cək di, ha-
va da qa la raq bü tün dəs tə lə rin əla qə-
lən di ril mə si ni hə ya ta ke çi rə cək di.

Əsas dəs tə dən iki saat son ra ha-
va ya qal xan ikin ci “Boinq” isə uçan 
hos pi tal ki mi təc hiz olun muş du.

Es kad ra Qır mı zı də ni zin üzə rin-
dən ra dioci haz la rı nı qa pa ya raq keç-
di və uçuş yük sək li yi ni də yi şə rək 
nis bə tən aşa ğı en di, Efi opi ya və Ke-
ni ya üzə rin dən öt dü. Ke ni ya hö ku-
mə ti son an da təy ya rə lə rin Nay ro-
bi də enə rək ya na caq dol dur ma sı na 
ica zə ver miş di. Bu xə bər əmə liy yat 
qə rar ga hın da ruh yük sək li yi ilə 
qar şı lan dı, çün ki Ke ni ya da zor iş-
lət mə yə ar tıq eh ti yac qal mır dı...

Saat 23.01 - Bi rin ci “Her ku les”in 
tə kər lə ri En teb be nin en mə zo la ğı na 
to xun du. Bi la va si tə eniş ərə fə sin də 
uqan da lı lar ara sın da be lə bir xə bər ya-
yıl mış dı ki, İs rail dən fə ləs tin li dus taq-
la rı gə ti rən təy ya rə in di cə ye rə enə cək. 
Bu de zin for ma si ya uqan da lı əs gər lə ri 
bir ne çə də qi qə çaş dır maq üçün bəs 
elə di. Təy ya rə hə lə tam da yan ma mış 
ar xa da kı yük qa pı sın dan içi kom man-
dos lar la do lu ma şın lar çıx ma ğa baş-
la dı. Hə min an dan eti ba rən on la rın 
sə rən ca mın da düz 55 də qi qə var dı ki, 
əmə liy yat tam ba şa çat dı rıl sın. Uqan-
da hərb çi lə ri nin ilk dəs tə si Kam pa la-
dan ən te zi bir saata gə lə bi lər di...

İlk təy ya rə nin da lın ca qa lan la rı 
da en di lər. İkin ci təy ya rə dən bü-
tün de tal la rıy la İde Ami nin li mu-
zi ni ni xa tır la dan qa ra ma şın və 
can gü dən lə ri nin iki ci pi çıx dı. Bu 
av to mo bil lə ri bü tün Uqan da ta nı-
yır dı və bəl li idi ki, on la rın gö rün-
mə si əs gər lər ara sın da bir pa ni ka 
və tə rəd düd ya ra da caq.  

Kom man dos la rın iki dəs tə si 
uçuş zo la ğı nı tut du, “pre zi den tin” 
mer se de si və cip lər isə aero por tun 
mər kə zi bi na sı na tə rəf irə li lə di lər. 
Av to ma şın lar qa ro vul pos tu qar şı-
sın da əy lə ci bas dı lar...

Hə min an dan eti ba rən ha di sə lər 
il dı rım sü rə tiy lə cə rə yan et di.

Pre zi dent lə ri nin ma şı nı nı gö rən 
qa ro vul çu lar yer lə rin də don du-
lar. Fə ləs tin li adıy la təy ya rə dən 
enən adam la rın si lah lı ol du ğu nu 
gö rən də isə ar tıq gec idi. Uqan-
da lı əs gər lər əl lə ri ni si la ha atan da 
“Mer se des”in pən cə rə lə ri açıl dı, 
səs bo ğu cu lu “Be rett  a” av to mat la-
rın dan açı lan sər rast atəş lər on la rı 
ye rə sər di...

Ma yor Bot se rin rəh bər lik et di yi 
dəs tə də ki kom man dos lar is rail li-
lə ri atə şə tu tan ter ror çu la rın  yer-
ləş di yi əsas gi riş qa pı sı na tə rəf 
cum du lar. Gül lə ya ğı şı al tın da içə ri 
gi rən ki mi, ma yor iv rit və in gi lis 
dil lə rin də uca dan çı ğır dı: “İs rail or-
du su gəl di! Ye rə uza nın! Uza nın!” 

Ən təh lü kə li ter ror çu lar ilk 15 
sa ni yə də ara dan gö tü rül dü. La kin 
gi rov la rın ha mı sı ma yor Bot se rin 
əm ri nə diq qət et mə miş di. İki nə-
fər ye rə uzan ma ğa lən gi di yin dən 
çar paz atə şə tuş gə lib hə yat la rı nı 
itir di lər.

Hə min an kom man dos la rın ikin-
ci dəs tə si di gər qa pı dan içə ri gir di 
və əl lə rin də qum ba ra tut muş iki 
ter ror çuy la üz-üzə gəl di. Ye rə sə-
ri lə rək “Uzi” av to mat la rın dan atəş 
açan kom man dos lar on la rı da ye rə 
sər di lər. Am ma qum ba ra lar dan bi-
ri part la dı, iki is rail li ya ra lan dı. 

Qa lan kom man dos lar isə uqan-
da lı əs gər lə rin işi ni bi tir di lər...

Əsas bi na nın tu tul ma sı na ay rıl-
mış 10 də qi qə əvə zi nə, cə mi 3 də-
qi qə bəs elə di!

Aero por tun qa lan əra zi sin də isə 
Uqan da əs gər lə riy lə atış ma hə lə 
də da vam edir di. Təy ya rə lə rin bi-
rin dən çı xan iki zi reh li dö yüş ma-
şı nı Kam pa la dan gə lən yo lu bağ-
la mış dı. Kom man dos la rın növ bə ti 
dəs tə si uçuş la ra nə za rət qül lə si ni 
və təy ya rə li ma nı nın ra dios tan-
si ya sı nı ələ ke çir miş di. Da ha bir 
dəs tə də qum ba raatan lar dan atəş 
açıb İs rail təy ya rə lə ri ni tə qib edə 
bi lə cək Uqan da qı rı cı la rı nı bir-bir 
part la dır dı...

40-cı də qi qə də təy ya rə li ma nı 
Uqan da əs gər lə rin dən tam tə miz-
lən di, gi rov la rın yük təy ya rə lə ri nə 
min di ril mə si baş lan dı və 53-cü də-
qi qə də ilk “Her ku les”in tə kər lə ri 
yer dən qop du...

Son an da uqan da lı lar dör dün cü 
təy ya rə nin qalx ma sı nı ən gəl lə mək 
üçün uçuş zo la ğın da kı işıq la rın ha mı-
sı nı sön dür dü lər. Bu na bax ma ya raq, 
ekst re mal şə rait də təy ya rə ni qal dır-
maq üçün xü su si tə lim keç miş pi lot, 
işi nin öh də sin dən uğur lu gəl di...

Bü tün əmə liy yat 58 də qi qə çək-
di! Kam pa la dan isə heç bir kö mək 
gəl mə di...

Kom man dos la rın təy ya rə lə ri Ke-
ni ya da ya na caq dol dur du. Ya ra lı la rı 
uçan hos pi ta la da elə ora da ke çir di lər.

Be lə lik lə, bu əmə liy yat nə ti cə sin də 
kom man dos la rın hü cu mu za ma nı 
hə lak ol muş iki nə fər və hə min gün 
ərə fə sin də xəs tə xa na ya apa rıl mış 
bir qa dın dan sa va yı bü tün gi rov lar 
sağ-sa la mat azad  edil di lər. Uqan da 
pay tax tın da kı xəs tə xa na la rın bi rin də 
müali cə alan hə min za val lı qa dın isə 
hik kə sin dən lap də li ol muş İde Ami-
nin əm riy lə az son ra gül lə lən di...

Əmə liy yat da bü tün ter ror çu lar, 
35 Uqan da əs gə ri məhv edil di, 100 
əs gər ya ra lan dı.

İs rail li lə rin it ki si isə iki nə fər ol du: 
ça vuş Sur vin və pol kov nik Yo na tan 
Ne tan ya hu...

***
“En teb be” əmə liy ya tın dan son ra 

gi rov lar la gö rü şən İs rail or du rəs mi lə-
ri nin on lar dan bir cə xa hi şi ol muş du: 
“Əmə liy ya tın ne cə ke çi ril di yi haq da 
heç yer də da nış ma yın! Qoy be lə ekst-
re mal və ziy yət lər də bi zim han sı üsul-
la ra əl at dı ğı mı zı düş mən lər bil mə sin, 
yox sa uğur qa za na bil mə rik. Ha mı ya 
de yin ki, bir də gör dük gül lə lər ya ğır, 
ye rə sə ril dik. Ba şı mı sı qal dı ran da isə, 
ar tıq hər şey bit miş di...”

***
P.S.: Bu xa hiş dən son ra nə gi-

rov lar, nə də qa çı rı lan təy ya rə nin 
fran sa lı eki pa jı jur na list lə rin bü-
tün cəhd lə ri nə rəğ mən sus ma ğa 
üs tün lük ver di lər.

Mə nim bu yaz dıq la rım isə özü-
nə si ya si di vi dend qa zan maq is tə-
yən boş bo ğaz si ya sət çi lə rin mət-
buata söy lə dik lə rin dən iba rət dir...

Bu nu mən, İl qar Əl fi  de mi rəm, 
İs rail ge ne ra lı Qa zit de yir.
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(Əv və li ötən sayı mız da)

Be lə lik lə, İs rail hər-
bi ha va qüv və lə ri nin 
dörd təy ya rə si En teb-
be yə kom man dos la-

rı, bir də nə qa ra “Mer se des” 
və iki “Lənd Ro ver” mar ka lı 
cip gə tir mə li idi. “Mer se des” 
İde Əmi nin şəx si av to mo bi-
li ilə ey ni ol ma lıy dı, cip lər isə 
pre zi den tin “can gü dən lə ri” 
üçün nə zər də tu tu lur du. 

zi fə lə ri ye ri nə ye ti rir di lər: part la dır dı... İs rail ge ne ra lı Qa zit de yir.İs rail ge ne ra lı Qa zit de yir.

Film kimi əməliyyat: mun dan mü da fi ə va si tə lə ri qur ma-
yıb lar. Və ən baş lı ca sı, ay dın ol du ki, 
or da kı hərb çi lə rin sa yı çox az dır - cə-
mi otuz-qırx nə fər.

Be lə lik lə, əmə liy ya tın so nun cu 
şt rix lə ri də müəy yən ləş di ril di, hö-
kü mət üzv lə ri hərb çi lər lə bir yer-

Film kimi əməliyyat: Film kimi əməliyyat: 
“Entebbe” - ağrı, cəsarət və qəhrəmanlıq dastanı

İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ” la yi hə sin də
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Səltənətə başlamaq öncəsi 

Nadir şahın Xarəzm 
valisinə yazdığı məktub
O la zi müt-tə zim1 şə ra fət li sə hi fə 

və va ci büt-tək rim2 xoş ya zı bü tün 
sə ma nın əla həz rə ti, cah-ca lal ilə 
təm tə raq tax tı nın sul ta nı, igid lik 
ilə qo çaq lıq bür cü, əsil li-nə ca bət li 
şəh ri yar, qaan lıq ilə uzaq gö rən lik 
mey da nı nın Nə ri ma nı, Çin giz xan 
ailə si nin şan lı sü la lə si nin qay ma ğı, 
ali mə kan lı xa qan, Əf ra si yab ni şan-
lı uca mə qam lı şa hın yük sək rüt bə-
li bən də lə ri nə məx sus mə ta nə tin 
giz lən di yi və cə la lə tin məs kun laş-
dı ğı yer dən gön də ri lib bi zim tə-
rə fi  miz dən qə bul olun muş dur və 
xan sa ra yın dan bir möh tə şəm şəx-
sin va si tə si lə ədəb və bi li yin rəm zi 
olan bir iş “mə nə tə rəf kə ra mət li 
bir ki tab (ya zı) atıb lar”3 ifa də si nin 
qüv və si lə baş ver di.

 O za man ki, qə za iş lə ri nin 
hökm da rı və ge niş fə za lı alə min 
hə qi qi pad şa hı “göy lə rin və ye rin 
açar la rı Onun dur. Ki mə is tə sə, öz 
mər hə mə ti ni ba ğış la yar”4 ifa də si-
lə bə rə kə tin açar la rı nı və sul tan lıq 
məm lə kə ti nin yü yə ni ni bu süb ha-
ni sa ra ya eh ti ya cı ola nın əli nə ver-
miş dir, onun mə ra mı na mü va fi q 
ola raq qo şun ye ri dib düş mə ni qır-
maq üçün Ya ra da nın mər hə mə ti lə 
ha zır lıq iş lə ri gö rül müş və “is tə-
di yin kim sə yə mülk ve rər sən”5 
fəh va sı ilə fər man ver mə və hökm-
ran lıq mər tə bə lə ri bu xe yir xa ha 
mü yəs sər ol muş dur. O, əf qan və 
rum iş ğa lı və fər ma nı al tın da qal-
mış İs fa han, İraq, Fars və Azər-
bay can ki mi bü tün İran di yar la-
rı nı Ya ra da nın höv lü və qüv və si 
ilə fəth et miş və “Al lah is tə di yi nə 
yar dım edər”6 kə ra mət li ifa də nin 
tə lə bi ilə xe yir siz və son suz düş-
mən lər üzə rin də qə lə bə ça lıb mü-
zəff  ər ol muş, tən tə nə li şad lıq və 
xoş bəxt lik şən lik lə ri ni ke çir miş dir. 
Və rə sə lik yo lu ilə ke çən səl tə nə tin 
zə fər ta le li tax tı mil lət lər sul tan la-
rı nın ağa sı, ən xoş bəxt hökm da-
rın cü lu su7 ilə zi nət lən miş, bəd-
xah la rın göz lə ri bu gün dən-gü nə 
möh kəm lə nən döv lə tin dün ya nı 
işıq lan dı ran pa rıl tı sı ilə ay dın və 
nur lu ol muş və ən uca hökm dar 
da əda lət lə haq qı nı ver mək qay-
da sı na riayət edə rək bu sə mi mi 
sə da qə tin əvə zi nə Xo ra sa nın bü-
tün fəth olun muş məm lə kət lə ri ni 
mər hum və məğ fur Sul tan Hü-
seyn Mir zə Bay qa ra nın buy ru ğu 
ilə şan lı şah la rın xə zi nə si ol muş 
da rü lə man8 Kir ma na, Yəz də və 
Ma zan da ra na qa tıb xüt bə və sik kə 
ilə bu süb ha ni qay ğı la ra möh tac 
ola na təs lim et miş və qa lan İran 
məm lə kət lə ri ni mü qəd dəs sul tan-
lıq za tı na məx sus bu yur muş dur. 
Ürə yin xəl vət sə ra sın da mə taf mə-
lək lə ri nin cən nət tə vafl  a rı baş la-
yan ki mi, Azər bay ca nın hü dud la-
rın dan ələ mi ucal dıb bu bə rə kət li 
di ya ra da xil ol duq ki, həm bu ər şə 
qə dər yük səl mış sa ra yın tor pa ğı-
nın köh lül-cə va hi ri nin9 va si tə si lə 

mu rad göz lə ri mi zin nu ru art sın 
və həm o həz rə tin pak ru hu nun 
kö mə yi ilə He rat və Qən də ha-
rın üs yan çı la rı na cə za la rı nı ver-
mək üçün dö yüş bay ra ğı qalx sın.
İşıq sa çan gü nə şin rə yi ilə ay dın və 
za hir ola caq dır ki, iki tə rəf öl kə nin 
əha li si əda lət li Sə fə viy yə sul tan la rı 
ilə uca Əliy yə sü la lə si ara sın da qa-
lın qa pı la rın sa lın ma sı na, giz li nif-
rə tin ya ran ma sı na, mə həb bət ilə 
dost lu ğun üzə ri nə köl gə nin uzan-
ma sı na və Tan rı nın ver gi si olan bu 
iki döv lə tə məx sus bə rə kə tin bat-
ma sı na sə bəb ol muş fi t nə lər qo-
şun la rı nın zül mün dən və əzab ve-
ri ci or du nun tə ca vü zün dən özü nü 
qo ru muş və hifz et miş dir və bu bir 
ne çə il ər zin də döv lə tin da yaq la-
rı na açıq su rət də ağır zər bə lə rin 
en di ril mə si səl tə nə tin na şı va li-
lə ri nin səh lən kar lı ğı uc ba tın dan 
baş ver miş və bu im ta ha nın “Al-
lah xal qın bir şe yi ni öz lə ri də yiş-
dir mək is tə mə yə nə dək də yiş dir-
məz”10 kə ra mət li ifa də yə mü va fi q 
ola raq bu döv lə tin mə mur la rı nın 

fə sad tö rə dən və ba til iş lə rin dən 
baş qa bir sə bə bi ol ma mış dır. “Öz 
nəf si ni də yiş dir mək və zül mə 
əsas la nan ne mət dən çə kin mək ən 
va cib şey dir və zülm haq qı Al la-
ha məx sus dur” və uca Sə fə viy yə 
döv lə tin də bu çev ri li şin zü hu ru 
gü nə şin tu tul ma sı mən zi lin də idi 
ki, alə mi işıq lan dı ran xür şid göy-
də gə zin ti yə çıx maq üçün bə zi 

vaxt lar da pey da olur və hə qi qə tən 
bat dı ğı mə qam da mən şə yin işı ğı-
nın ça tış maz lı ğı sə bə bin dən şüala-
rı nı yay mır və par la mır. Səl tə nə tin 
dün ya nı isin di rən gü nə şi ne çə gün 
idi ki, təq dir sə ma sın da fi t nə lər ilə 
çev ri liş lər qə mi nə bat mış dı, la kin 
Ya ra da nın lüt fü ilə ye ni dən açıl dı, 
onun kaina tı işıq lan dı ran pa rıl tı-
sı əv vəl dən ol du ğu ki mi ca ha nın 
mey da nı na ya yıl dı, san ki alə min 
fə za sın da qəfl  ət yu xu sun da ya-
tan lar İla hi hik mə tin və mil lət lər-
lə tay fa la rın zəh mə ti nin tə si ri ilə 
oya nıb agah ol du lar. Ədəb bi lən 
sə fi  rin öz qa yı dış xid mə ti ni ba şa 
çat dı rıb ali dər ga hın as tan bu si nə11 
yo la düş dü yü bir vaxt da mö tə bər 
qa zi lər dən olan Əli bəy Əf şar öz 
he sa ba tı nı və sə da qə ti nin də rə cə-
si ni ali və möh tə rəm hü zu ra ərz 
et mək üçün təş rif gə tir miş di. Bu-
ra da tə ləb olu nan ya xın qon şu luq 
şərt lə ri on dan iba rət dir ki, hə min 
əzə li dost luq mü na si bət lə ri göy ki-
mi uca xa qan lıq bi na sı as ta na sı nın 
ar zu sun da olan xan lıq döv lə ti nin 

mə mur la rı tə rə fi n dən nə zə rə alın-
sın və zə ka Üta ri di nin cah-ca lal 
pus qu sun da kı ka tib lə rin təs vir 
edən qə ləm lə ri mis kin və din məz 
sə hi fə lər də əzə mət li sə ləfl  ə rin şi-
və si lə sülh, sa la mat lıq və sa bit lik 
məz mu nun da və xid mət ilə mə-
həb bət adət lə ri nə mü va fi q qay da-
da ha zır lı ğın gö rül mə si haq qın da 
bu yur sun lar.

Na dir şa hın Rum padşahı 
Sul tan Mah mud xa na 

yazdı ğı mək tub
“Ulu dur o Al lah ki, hər şey 

Onun əlin də dir və O, hər şe yə 
qa dir dir”12. Uca sə na la rın pa rıl-
da yan ləl lə ri ki, möh tə şəm də fi -
nə dən “sə nə mə həb bət ba ğış la-
dıq”13 ayə si nin kö mə yi ilə şən lik 
məc li sin də zü hur edib işıq la nan 
mir va rid də nə lə ri nə və ba ha rın 
müşk sa çan dürr lə ri nə dö nür və 
gö zəl duala rın bərq vu ran cə va-
hir lə ri ki, kö nül xə zi nə sin dən 
“Kin lə ri ni ürək lə rin dən sil mi-
şik”14 ya zı sı nın xə zi nə da rı nın 
va si tə si lə bə yaz ta cı bə zə yən ək-
lil də pey da olub röv nəq li işıq la-
rı və nur la rı ilə ay çı ra ğı nın ge cə 
göv hə ri nə çev ri lir, itt  i faq və qar-
şı lıq lı an laş ma ənə nə si nin tə lə bi 
ilə Fə ri dun qüd rət li əla həz rət, 
Sü ley man şan lı, İs gən dər mər tə-
bə li hökm dar, pad şah lıq ta cı nın 
ba şu ca lı ğı, ca ha na ağa lıq et mə-
yin mə na sı nı gös tə rən güz gü, 

şan-şöh rət li Os man lı nəs li nin 
ya nan mə şə li, dün ya nın sa hi-
bi ta le yi nin alə mi isin di rən alo-
vu, cə la lət ilə səl tə nət öl kə si nin 
əda lət li ha ki mi, iz zət ilə iq bal 
di ya rı nın fər man ve rə ni, əmin-
aman lıq şə hə ri nin möh kəm ha-
sa rı, zə min lə za ma nın sa kit lik 
ilə asa yi şi nin ma ya sı, xür rəm ilə 
vü qar iq li mi nin şəh ri ya rı, dö-
yüş mey da nı nın şah sü va rı, dağ 
ki mi möh tə şəm və ürə yi də niz 
ki mi ge niş olan pad şah, ul duz-
lar miq da rın da mülk lə rin yi yə si, 
ca han sul tan la rı nın ən əzə mət-
li si, döv ran xa qan la rı nın ən bö-
yü yü, is lam ilə mü səl man la rın 
yar dım çı sı, ka fi r lər ilə müş rik-
lə rin qə ni mi, xi la fət də Al la hın 
köl gə si olan is lam pə nah pad şah, 
qu ru nun qaanı və də niz lə rin xa-
qa nı, ikin ci İs gən dər Zül qər neyn, 
Hə rə mey ni-şə ri fey nin xa di mi, 
ən əzə mət li və əda lət li sul tan və 
ən kə ra mət li xa qan, əl-Mə li kül-
mən na nın kö mə yin dən bəh rə lə-
nən, əs-sul ta nül-qa zi Mah mud 
xan bin əs-sul tan Mus ta fa xa nın 
(“Al lah onun səl tə nə ti nin tə mə-
li ni möh kəm lən dir sin!”) hu ma-
yun hü zu ru nun dər ga hı nın hə-
diy yə si və xoş bəxt xi la fət mə dar 
sa ra yı nın töh fə si dir. Sə fə viy yə 
səl tə nə ti nin baş lan ğı cın dan iki 
yüz il dən ar tıq müd dət də abır sız 
söz lər ilə şa yiələ rin ya yıl ma sı və 
tə ri fə la yiq ol ma yan ka fi r əməl lə-
rin gö rül mə si nə ti cə sin də sün nət 
əh li ilə İra nın əh li və ca maatı ara-
sın da ni faq ilə düş mən çi li yin yer 
tut ma sı şah lıq gü nə şi ki mi işıq lı 
fi  kir sa hi bi nə mə lum dur. İla hi 
dər ga ha möh tac ola nın səl tə nət 
id diası nın İran əha li si tə rə fi n dən 
irə li sür dü yü Mu ğan dü zün də ki 
Bö yük Qu rul tay da ra şi di xə li fə-
lə rin xi la fə ti nin hə qi qi ol ma sı nı 
o ca maata bil dir di lər və on lar da 
bu nu can və qəlb lə eti raf və qə bul 
et di lər və əv vəl ki bi dət lə rin dən 
dö nə rək o mə na nın tə lə bin də 
ol du lar ki, ma dam ki, Bey tül la-
hül-ha ra mın rükn lə rin dən hər 
bi ri si məz həb lə rin imam la rın dan 
bi ri si ilə əla qə dar dır, cə fə ri hə nif 
məz hə bi də o rükn lə rin bir rük nü 
qis min də on la ra şə rik və be şin ci 
məz həb dir, ta is la mın bir li yi və 
Rum ilə İra nın mü na si bət lə ri bü-
tün mü səl man la ra və yer üzün də 
ya şa yan in san la ra za hir ol sun. 
Hə min fi k ri iz har et mək lə ali cah 
cə nab lar Əb dül ba qi xan Zən-
gə nə, Mir zə Əbul qa sım Sədr və 
mol la ba şı Mol la Əli Ək bər bu 
mət lə bə ən cam ver mək üçün sə-
fi r li yə mə mur olu nub feyz və nur 
ilə do lu sa ra ya yo la düş dü lər. 

1 Tə zim edil mə si la zım olan
2 Hör mət edil mə si va cib olan
3 Nəml. 29
4 Şu ra. 12
5 Ali-İm ran. 26
6 Ali-İm ran. 13
7 Cü lus – tax ta otur ma
8 Da rül-əman – aman evi, pə nah 

gə ti ri lən yer
9 Köh lül-cə va hir – göz dər ma nı, 

sür mə
10 Rə’d. 11
11 As tan bu si – as ta na nın 

öpül mə si
12 Mə lək. 1
13 Ta ha. 39
14 Hicr. 47

Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

fə sad tö rə dən və ba til iş lə rin dən 
baş qa bir sə bə bi ol ma mış dır. “Öz 
nəf si ni də yiş dir mək və zül mə 

va cib şey dir və zülm haq qı Al la-
ha məx sus dur” və uca Sə fə viy yə 

gü nə şin tu tul ma sı mən zi lin də idi 
ki, alə mi işıq lan dı ran xür şid göy-

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

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

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri
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Şəfaqət CAVANŞİRLİ

Tez-tez yo rul ma ğı mı, hal-
sız lı ğı mı, bir ay da on ki lo 
çə ki itir mə yi mi alt mış üç 
ya şın xə bər ver di yi qo ca-

lıq əla mə ti ki mi qə bul edir dim.
Oğ lum Tibb Uni ver si te ti ni ye ni-

cə bi tir miş xa nım qız dos tu nu bi zə 
qo naq gə ti rə nə cən...

Ay gün ad lı xa nım qı zın de di-
yi nə inan saq, onu qar şı la yan mən 
qo ca nın gö rü nü şü elə qa pı nın ağ-
zın da diq qə tin dən ya yın ma yıb.

Hiss edir dim, süf rə də də tez-tez 
mə nə ba xır. Ara da oğ lum Raufl  a ba-
xı şır dı lar, sev gi ba xı şı de yil di bu...

Sən de mə, mə nim haq qım da 
səs siz cə da nı şır mış lar. Çox keç mə-
di, xa nım qı zın gə li şi nin sə bə bi ni 
an la dım.

Ev də ki lər hə kim lə rə qar şı la qeyd, 
inam sız, bir az da tərs ol du ğu mu 
bil dik lə rin dən, mə ni hə ki min ya nı-
na apar maq dan əl lə ri ni üz müş dü-
lər, gə lə cək də hə kim ola caq bu qı zı 
aya ğı ma can gə tir miş di lər.

Qo naq lıq yax şı keç di. Ge də nə 
ya xın Ay gün xa nım təc rü bə keç-
di yi Mər kə zi xəs tə xa na da müayi-
nə dən keç mə yim üçün ağ zım dan 
söz al dı: “Si zin haq qı nız da El də niz 
müəl lim lə da nış mı şam. Göz lə yə-
cəm, gə lər siz. Ümid edi rəm, mə ni 
pərt elə mə yə cək siz.”

Təəc cüb lən dim ki, bu qı zı ni yə 
pərt elə mə li yəm; “Pərt sə ni is tə-
mə yən ol sun, qız. Pərt ni yə olur-
san, ba şa düş mə dim.”

Ay gün xa nım ba şıy la oğ lu ma 
işa rə elə di: “Siz gə lin, mən si zə de-
yə cəm. Gə lə cək siz?”

Qı za lap min nət elə dim: “Da ha 
sən sən də, gə lə rəm,” - qız da, ev-
də ki lər də gü lüş dü.

Da ha ağ zım dan söz çıx mış dı. 
Get mə yə məc bur idim. Qo ca ya-
şım da ya lan da nış maq mə nə ya-
raş maz dı. Oğ lum qız dos tu nu 
ötür mək üçün ev dən bir çıx dı lar.

İki gün dən son ra oğ lum la xəs tə-
xa na ya get mə li ol duq. Xa nım qız 
bi zi yax şı qar şı la dı. Qan, tü pür cək 
ana li zi də özü gö tür dü.

Bir lik də baş hə kim El də ni zin 
ota ğı na get dik, ta nış ol duq. Ya rım 
saat dan çox otur ma ğa höv sə ləm 
çat ma dı.

Baş hə kim hər söz ba şı mə nə xa-
tır la dır dı: ya şı nı zı nə zə rə alın, ya-
şı nı zın təh lü kə li vax tı dır, is ti ra hə tə 
ge din, din cə lin və s... O qə dər da-
nış dı ki, az qa la ya şım dan da, qo ca-
lı ğım dan da iy rə nə cək dim...

So nun da ana liz lə rin ca va bı nı gə-
lən həf tə gö tü rə bi lə cə yi mi zi söy lə di.

Ax şam oğ lum yo la çıx ma lıy dı, 
ra yon la rın bi ri nə eza miy yə tə ge-
də cək di. “Ha zır lıq gör mə li yik” bə-
ha nə siy lə hə kim lə sa ğol laş dıq, ota-
ğın dan çıx dıq. Oğ lum di lə gəl di:

- Ya zıq bu nun əli nin al tın da kı iş çi-
lə rin ha lı na. Da yan mır rəh mət li yin 
oğ lu. Elə bil, di li ni ma to ra qo şub lar.

Bir-iki ad dım oğ lum dan tez ge-
dir dim:

- Ya zıq Ay gün qı zı mız. Hə kim-
lər on suz da çox da nı şır lar.

Oğ lum as ta ca gül dü:
- Sən ki, in di hə kim gö rür sən. 

Har da həm söh bət ol mu san?
- Düz de yir sən, o vaxt hə kim yo-

xuy du ha!.. – za ra fat ya na ver di yim 
ca vab oğ lu mun xo şu na gəl miş di.

Həf tə nin ilk gü nü sə hər tez dən 
ağır ad dım lar la xəs tə xa na ya gəl-
dim. Əv vəl lər ru hu mun din cəl mə-
yi üçün Xə zər də ba lıq ovu na ge dər-
dim. İn di ya dır ğa mı şam. Sa bah dan 
köh nə vər di şi mə da vam edə cəm.

Hə ki min qa pı sı nı döy düm. Qa pı-
dan içə ri gi rən də hə ki min ya nın da 
uzun, sıx kir pik lə ri ara sın dan sü-
zü lən göz yaş la rı nı ya naq la rın dan 
si lən qız mə ni gö rən də üzü nü ya na 
çe vir di ki, ağ la dı ğı nı gör mə yim.

Əl bətt  ə, bu, mə nə bir az qə ri bə 
gəl di. Hə kim mə nim lə əl lə gö rüş-
dü, qız la üz bəüz olan otu ra caq da 
yer gös tər di.

Mən qı zı ona mü şa hi də edən də 
hə kim ona məs lə hət lə ri ni ve rir di:

-  Ümid siz olub müali cə ni ya-
rım çıq sax la maq düz gün de yil. Va-
li deyn lə ri niz dən xəs tə li yi ni zi giz-
lət mək lə yax şı iş gör mür süz.

Qı zın in cə, rəng siz do daq la rı nın 
ara sın dan çı xan la rı güc lə eşi dir dim:

- Va li de yin lə rim on suz da ölən-
də bi lə cək lər. İn di dən on la rı mə-
yus et mə yin nə mə na sı var?

Hə kim ya vaş-ya vaş əsə bi lə şir di:
- Mə na sı odur ki, ya nı nız da ola-

caq lar. Na haq ümid siz da nı şır sız. 
Ölüm aya ğın da olan xəs tə lə rim olub 
ki, bir ba la ca işı ğı da öz lə ri nə ümid 
bi lib lər. Yaş la rı da ki, sək sə ni ke çib.

Qız aya ğa qalx dı:
- Bi zə al da dı cı ümid lər la zım de-

yil. Mə ni al dat ma yın. Rə fi  qəm də 
bu xəs tə lik dən öl dü. Dün ya nın o 
ba şı na can get miş di.

Hə kim də dur du:
- Da ha nə de yim. Zə ma nə gən ci-

siz, söz eşit mir siz. Ümid hə mi şə var.
Qız:
- Daha ümi də eh ti ya cım yox dur. 

Sağ olun.
Qız otaq dan çıx dı. Təx mi nən 

iyir mi-iyir mi iki yaş la rın da olan qı-
zın mə ni gör məz lik dən gəl mə si nə 
gö rə qə tiy yən pis ol ma dım. Bi zim 
vax tı mız da özü müz dən bö yük bi ri 
içə ri gi rən də ta nı dıq-ta nı ma dıq, ha-
ra da ol du, aya ğa qal xır dıq.

Hə kim qız da kı bəd xəs tə li yi 
de yə nə cən bö yük-ki çik söh bə ti ni 
bey nim də çox saf-çü rük elə dim. 
Gənc qı zın ya xa sın dan mən yaş da-
kı qo ca la rın da qorx du ğu bəd xəs-
tə lik ya pış mış dı.

Qı zın xəs tə li yi öz dər di mi unut-
dur muş du. Mü ha ri bə, qan gör müş 
ada mıy dım. Dö yü şün qız ğın ye rin-
də ca nı nı tap şı ran yol daş la rı nı açıq 
göz lə ri ni qa pa yan ada mı bu ya şın-
da han sı xəs tə lik qor xu da bi lər di?

Hə kim xəs tə li yi mi de yən də, 
sə mi miy yə ti mə inan saz da olar, 
inan ma saz da, qə tiy yən üzüm də 
heç bir də yi şik lik ol ma dı. Tək rar-
çı lıq ol ma sın, mü ha ri bə də qan lar-
dan ya ra nan göl mə çə lər dən ke çən 
ada mam.

Düz dür, alt mış üç yaş hə yat 
üçün çox yaş sa yıl maz. Nə ti cə də, 
or ta da bir hə qi qət var. Tez ev lən-
mi şəm, ki çik oğ lum dan baş qa, bü-
tün uşaq la rı mı yer bə yer elə mi şəm, 
çox gü man, o da dos tu ki mi təq-
dim et di yi hə kim qız la ev lə nə cək, 
nə və lə rim var.

Bü tün ar zu la rı na ça tan adam üçün 
da ha bun dan son ra can sağ lı ğı ola, ya 
ol ma ya, fər qi yox dur. O qız isə...

Hə kim dən ana liz lə ri min ca vab-
la rı ya zıl mış və rə qi gö tür düm, sa-
ğol la şıb çıx dım. Da ya na ca ğa ki mi 
gəl dim. Av to bu su mu göz lə yən də 
gö züm ba yaq hə ki min ya nın da 
gör dü yüm qı za sa taş dı.

Göz lə ri ni bir nöq tə yə zil lə miş di. 
İçim də baş qal dı ran xo şa gəl məz 
hiss lər mə ni bo ğur du. Hiss lə ri min 
ar dın ca get dim, ya vaş-ya vaş qı za 
ya xın laş dım. Yax şı ki, hə mi şə çə-
tin lik ləri min xi las ka rı olan his sim 
bu ra da da mə ni ya nılt ma dı.

Qo lun dan tut ma say dım, özü nü 
qar şı dan gə lən av to bu sun al tı na 
ata caq dı. El də niz hə kim əsə bi ləş-
mək də haq lıy dı. Bu qız əsəb lə ri 
sim ki mi dar ta caq ada mıy dı:

- Nə iş gö rür sən, ay qız? Ca maatı 
ni yə xa ta ya sa lır san?

Qız qo lu nu çək mə yə ça lı şır dı:
- Sən kim sən? Əli ni çək!
Şü kür, qız sə si ni yük səlt mə di, 

üs tü mə qış qı rıb ət raf da kı la rın ya-
nın da mə ni biabır elə mə di. Qı zın 
qo lu nu bu rax ma dım, iki miz də 
da ya na caq dan uzaq laş dıq:

- Bu nə hə rə kət dir edir sən? Xəs-
tə lik dir də, gör mən özü mü öl dü-
rü rəm?

Qı zın qo lu nu bu rax dım, diq qət-
lə üzü mə bax dı:

- Siz hə ki min ya nın da kı ki şi de-
yil siz?

- Hə, ba la. Ey ni dər din adam la-
rı yıq. Sə nə ba xan da, mə nim öl mək 
fi k rim yox ol du.

Qız ət ra fı na bax dı:
-  İm kan ver diz ki?...
Qı za tək lif elə dim ki, park da 

otu raq. Ra zı laş dı, otur duq:
- Sə nə tə səl li ver mək fi k rim yox-

dur. On suz da xey ri ol ma ya caq. 
Öz bil di yi ni edən lər dən sən.

Qız göz lə ri ni yer dən çək mir di, 
sağ aya ğın da kı ayaq qa bı nın bur-
nu nu ye rə sür tür dü:

- On suz da ölə cə yəm.
Bil mə dim nə ca vab ve rim:
- Mən də, - de dim.
Qız təəc cüb lən di:
- Siz də də o xəs tə lik dən di?
- Nə di? Dün ya nı tu tub get mə yə-

cəm ki!.. Əv vəl-axır mən də öl mə-
li yəm, ya yox?

Qız ümid siz ca vab ver di:
- Mə nim heç iyir mi bir ya şım ta-

mam ol ma yıb…
Be lə ol maz dı. Gə rək qı zın ba şı nı 

qa tay dım, az da ol sa, hə yat eş qi ni 
oya day dım, bir tə hər müali cə al-
ma ğa ra zı sa lay dım:

- Ba lıq tut maq la aran ne cə dir?
Ma raq la üzü mə bax dı. Tə səv vür 

edir dim nə dü şü nür. “Bu ki şi nin 
ba şı xa rab dır. Mən nə hay da, bu 
nə hay da.”

Söh bət əs na sın da va li de yn lə ri-
nin Ru si ya da ya şa dıq la rı nı, özü-
nün də əmi si gi lə qo naq gəl di yi ni 
öy rən dim. Son ra mən sual lar ve-
rir dim, o da ca vab lar de yir di.

Bir dən ağ la dı, göz yaş la rı sol-
ğun rəng al mış, da ha çox ölü 
rən gi nə bən zə yən ya naq la rın da 
özü nə yol aç dı. Bir tə hər sa kit ləş-
dir dim.

Çə tin idi!.. Sa ğal ma sı mö cü zə 
olan, adı nın be lə adam da ik rah ya-
rat dı ğı xəs tə li yin sə ni gü nü-gün-
dən zəifl  ət di yin dən zövq al dı ğı nı, 
ca nı na, qa nı na qə dər iş lə mə si ni 
gör mək, ça rə siz qal maq, sa də cə 
ifa də edə bil mə yə cə yi miz əzab idi. 
Əzab!..

Doğ ma la rı nı xəs tə li yin dən xə-
bər siz qoy ma sı da bö yük ürə yə sa-
hib ol maq de mək idi.

Adı nın Sa mi rə ol du ğu nu söy lə-
yən, qı sa müd dət də dərd yol da-
şım olan qız cı ğaz la bir həf tə Xə-
zər də ba lıq ovu na çıx dıq.

Tut du ğum ba lıq lar tər pən di yin-
dən Sa mi rə ilk gün lər on la rı əli nə 
gö tür mə yə qor xur du. Həf tə nin 
axı rın cı gü nü isə ta mam baş qa cür 
hə rə kət et di.

Ved rə nin için də su suz ça ba la yan 
bir-ne çə ba lı ğı üzü mə gü lə-gü lə 
bir-bir də ni zə tul la dı. Təəc cüb lən-
mə dim, sə bə bi ni so ruş ma ğa da 
ürək et mə dim.

Sual lar la do lu ba xış la rı ma gü-
lüm sə di:

- Ne çə gün dür mə ni bu ra ba lıq 
tut maq bə ha nə siy lə gə ti rir siz ki, 
müali cə olun ma ğa ra zı sa la sız. 
Gu ya bil mi rəm?

Haq lı idi... Ba lıq tut maq dan 
çox di lə tu tur dum. Sa mi rə da vam 
edir di:

- Ba ğış la yın ki, ba lıq la rı nı zı də-
ni zə at ma lı ol dum.  Fi kir ləş dim 
ki, əgər ölə cə yəm sə, gə rək yax-
şı nə sə edim.

Sa mi rə ni möh kəm ös kü rək 
tut du:

- Bir cə ös kür mək ol ma-
yay dı. Si nə mi göy nə dir.

- İra də li ol ma lı san. Ölü-
mə qar şı mü ba ri zə apar-
ma maq la özü nə qəsd ara-
sın da heç bir fərq yox dur. 
Tərs lik elə mə.

Ba şı nı yel lə yir di, nə de yir-
dim sə üzü mə gü lüm sə yir di. 
Fay da sı yo xuy du. De yə sən, 
mə nə qa lib gəl miş di. Ona 
mü ha ri bə də itir di yim ca van 
əs gər yol daş la rım dan bəhs 
edir dim.

Özüm dən ası lı ol ma-
dan, ona gənc yaş da 
öl mə yin xey rin-
dən də sa yıq-
l a  y ı r  d ı m . 
D e  y i r -
dim ki, 
g ə n c 
y a ş  d a 
r u  h u n 
b ə  d ə -
nin dən ay-
rı lır sa, ar tıq döv-
ra nı nı sür müş qo ca 
ki şi dən, ha ra da sa 
şans lı san.

Ki çik səhv lər dən 
bö yük səhv lə rə ad-
dım at mır san. Ya-
ra da nın sə ni ba ğış-
la maq im ka nı bö yük 
olur. Tə bii, gənc yaş da 
bö yük gü nah la ra qol 
qoy ma mı san sa!..

Qı sa sı, bo yu mu za qə dər öl çü lən 
kə fə nə bü kü lə rək tor pa ğın qoy nu-
na ve ril mə yi mi zin ye kun. ölüm ol-
ma dı ğı nı izah edir dim.

Bu də fə da nış dıq ca, mə yus luq-
dan və kə dər dən yo rul du ğu mu 
hiss et dim, sus dum.

Üzü mə bax dı, gü lüm sə di:
- Ba lıq la ra gö rə mən dən in ci mə-

diz?
Də li gül mək tut du mə ni:
- Cə hən nəm ol sun ba lıq lar. Elə 

on lar da sə nin ta yın dı. Hər də fə 
ağıl sız- ağıl slız ölüm lə ri nə tə rəf gə-
lir lər.

De dik lə ri mi sa kit qar şı la dı:
- Əsas odur, bir gün ar tıq ya şa-

ya caq lar. Bir gün də ol sa, mə nə 
duaçı ola caq lar.

Əlim dən tut du:
- Xa hiş edi rəm, mə nə gö rə na ra-

hat ol ma yın. On suz da gö rü şə cə-
yik.

Sus ma ğa məc bur ol dum. Da nış-
say dım, uşaq ki mi ağ la ya caq dım...

O gün dən son ra Sa mi rə ni bir də 
gör mə dim. Üç ay keç di. Də fə lər lə 
güz gü qa ba ğın da göz lə ri min içi-
nə ba xır dım, ürə yim də özü mü çox 
dan la yır dım, özüm-özü mə ey ni 
sual la rı ve rir dim:

- Fər siz qo ca, ni yə qı zın ün va nı-
nı al ma dın? Ni yə nöm rə is tə mə-
din? Gö rən, ha ra da dır? Ölüb mü, 
sağ dır mı? Sağ dır sa, ba lıq tut du-
ğum sa hi lə ni yə gəl mir? Biz gö rü-
şə cə yik mi?

Və Sa mi rə yə nə yax şı ki, de mə-
miş dim ki, o zəh ri mar mə nim də 
ca nım da dır!..

ni zə at ma lı ol dum.  Fi kir ləş dim 
ki, əgər ölə cə yəm sə, gə rək yax-
şı nə sə edim.

Sa mi rə ni möh kəm ös kü rək 

- Bir cə ös kür mək ol ma-
yay dı. Si nə mi göy nə dir.

- İra də li ol ma lı san. Ölü-
mə qar şı mü ba ri zə apar-
ma maq la özü nə qəsd ara-
sın da heç bir fərq yox dur. 
Tərs lik elə mə.

Ba şı nı yel lə yir di, nə de yir-
dim sə üzü mə gü lüm sə yir di. 
Fay da sı yo xuy du. De yə sən, 
mə nə qa lib gəl miş di. Ona 
mü ha ri bə də itir di yim ca van 
əs gər yol daş la rım dan bəhs 

Özüm dən ası lı ol ma-
dan, ona gənc yaş da 
öl mə yin xey rin-
dən də sa yıq-
l a  y ı r  d ı m . 
D e  y i r -

b ə  d ə -
nin dən ay-
rı lır sa, ar tıq döv-
ra nı nı sür müş qo ca 
ki şi dən, ha ra da sa 
şans lı san.

Ki çik səhv lər dən 
bö yük səhv lə rə ad-
dım at mır san. Ya-
ra da nın sə ni ba ğış-
la maq im ka nı bö yük 
olur. Tə bii, gənc yaş da 
bö yük gü nah la ra qol dan ya ra nan göl mə çə lər dən ke çən 

ada mam.
öy rən dim. Son ra mən sual lar ve-
rir dim, o da ca vab lar de yir di.

bö yük gü nah la ra qol 
qoy ma mı san sa!..
bö yük gü nah la ra qol 
qoy ma mı san sa!..

Ölümə gedən ümidlər(he ka yə)



1. Fren sis Skott  
Fitsceraldın “Bö yük 

Getsbi” ro ma nı
Fits ce ral dın bu ro ma nı Şi-

ma li Da ko ta da fer mer ailə sin-
dən olan Ceyms, ya xud Cim mi 
Qets (Cey Gets bi) ad lı oğ la nın 
hə ya tın dan bəhs edir. Gö zü nü 
açan dan məh ru miy yət lər için-
də bö yü müş yox sul Cey yet-
kin lik ya şı na çat dıq dan son ra 
ka sıb lı ğın da şı nı ata bi lir və az 
keç mir ki, Nyu-York da – Long-
Ay lend də ən var lı in san lar dan 
bi ri nə çev ri lir. Cey çox lu pu lu 
olan qay ğı sız pley boy, həm də 
ma hir  fı rıl daq çı dır.  Qa ra ba zar-
da Gets bi nin əsas partn yo ru özü 
ki mi qa nun suz yol lar la pul qa za-
nan Me yer Volfs xaym dır. Me yer 
Volfs xaym ob ra zı da real hə yat-
dan gö tü rü lüb. Me yer Volfs xaym 
var lı qu mar baz, ka zi no su, elə cə 
də ba ha lı cı dır at la rı olan Ar nold 
Rotş tey nin pro to ti pi dir. Rotş teyn 
axır da Man hett  en də  məş hur 
“Park Cent ral” hote lin də qu mar 
ma sa sı ar xa sın da öl dü rü lüb. Ma-
hiy yə ti nə gö rə, “Bö yük Gets bi” 
ro ma nı bəd nam “Ame ri ka ar zu-
su” haq qın da ib rə ta miz he ka yət-
dir. Məhz  Rotş tey nin hə ya tı nı 
təs vir et mək məq sə di da şı yan 
əsər, onun ci na yət kar fəaliy yə ti-
nin çi çək lə nən döv rün də – qı sa 
müd dət də var lan dı ğı 1920-ci il-
lər də qə lə mə alı nıb. 

2. Teodor Dray zerin 
“Ameri ka fa ciəsi” 

ro ma nı 
“Bö yük Qets bi” əsə rin də ol du-

ğu ki mi, Ame ri ka na tu ra liz mi nin 
əsas tə rəf dar la rın dan olan Teodor 
Dray ze rin  “Ame ri ka fa ciəsi” ro-
ma nın da da real ci na yət ha di sə-
sin dən bəhs edi lir. Hər iki əsər 
1925-ci il də nəşr olu nub.  Dray ze-
rin əsas qəh rə ma nı Klayd Qriffi   ts 
qa tı ye van ge list va li deyn lə rin ye-
ga nə oğ lu dur. Bö yük şə hə rin ca zi-
bə si nə dü şən Qriffi   ts get-ge də al-
ko qol lu iç ki lə rə qur şa nır, poz ğun 
hə yat tər zi sür mə yə baş la yır. Ro-
ber ta Ol den ad lı qa dı na vu rul ma-
sı onun isə hə ya tı nı ta mam məhv 
edir. Bir müd dət Ro ber ta ilə ya xın 
mü na si bət də olan Klayd əv vəl cə 
hə ya tın dan çox məm nun gö rü nür. 
La kin çox keç mir ki, Ro ber ta ha-
mi lə qa lır.  Məhz hə min dövr də 
Klay dın gö zü da ha yük sək tə bə-
qə yə mən sub bir qı za düş müş dü. 
Ro ber ta dan və dün ya ya gə lə cək 
uşaq dan ya xa qur tar maq üçün 
Klayd, Ro ber ta nı öl dür mək qə ra-
rı na gə lir.  La kin ci na yə tin üs tü 
açı lır, Klayd həbs olu nur, məh kə-
mə qu ru lur və o edam edi lir. 

Dray zer bu id dialı ro ma nı yaz-
maz dan əv vəl var lı bir fab ri kan tın 
qar da şı oğ lu, 1906-cı il də mə şu qə-

si ni və onun 4 ay lıq kör pə si ni qət-
lə ye tir miş Çes ter Jil yett  haq qın da 
mə lu mat top la yıb. Əsə rin qəh rə-
ma nı ilə Jil yett  in hə ya tı nın ox şar 
cə hət lə ri be lə de mə yə əsas ve rir 
ki, Dray zer məhz 22 yaş lı Jil yett  in 
hə yat ta rix çə si ni qə lə mə alıb.

3. Rey mond Çand lerin 
“Hün dür pən cə rə” 

ro ma nı
Rey mond Çand le rin 1942-ci il də 

qə lə mə al dı ğı ro man de tek tiv Fi-
lip Mar lou, elə cə də ha ki miy yət və 
pul hə ris li yi haq qın da ya zıl mış ən 
məş hur əsər lər dən dir. İt miş na dir 
pul sik kə si ni tap maq üçün adam 
tu tan Mar lounun ba şı ailə dra mı na 
qa rı şır. Əv vəl cə gənc mü ğən ni qız 
Lin da Konk vest itir, son ra isə onun 
qət li ilə bağ lı təh qi qat apa rı lır. Ro-
man, əs lin də, Ne da Doeni nin ba şı-
na gə lən ha di sə lər dən qay naq la nır. 
Ne da Doeni Ka li for ni ya nın ən zən-
gin neft sa hib kar la rın dan bi ri olub. 

4. Ed qar Al lan Ponun 
“Gü nah kar ürək” 

hekayəsi
Eqar Po nun ən qor xu lu klas-

sik əsər lə rin dən bi ri olan “Gü-
nah kar ürək” he ka yə si na mə lum 
şəx sin ey ni ev də ya şa dı ğı qo ca-
nı qət lə ye tir mə sin dən bəhs edir.

Onun qətl tö rət mə si nə sə bəb qo-
ca nın gö zü nə ti tə - göz qa ra sı na ağ 
lə kə düş mə si olur.  Məhz bu “pis 
göz” ada mı özün dən çı xa rır. Qo-
ca nı öl dür dük dən son ra o, me yi ti 
his sə lə rə bö lüb evin dö şə mə si nin 
al tın da giz lə dir. La kin təd ri cən o,  
də li olur və tez-tez “dö şə mə nin al-
tın da qo ca nın ürək dö yün tü lə ri ni 
eşi dir”... Bu səs dən ta ma mi lə ağ lı-
nı iti rən qa til axır da özü nü po li sə 
təs lim edir. 

“Gü nah kar ürək” əsə ri nin əsas 
ma hiy yə ti odur ki, bu ra da küt lə-
vi ədə biy yat da olan kri mi nal psi-
xo lo gi ya nın ən er kən və ən qa ba-
rıq təs vir lə ri var. Bəl kə də Ed qar 
Po  bu he ka yə ni  1830-cu il də 
Mas sa çu sets şta tı nın Sa lem şə hə-
ri ni sil kə lə yən qətl ha di sə sin dən 
tə sir lə nə rək ya zıb. Ka pi tan Co-
zef Uayt, Sa le min ən dəb də bə li 
mülk lə rin dən bi rin də ya şa yır dı. 
Öm rü nün so nu na qə dər bu evi 
heç kim ta nı ma mış dı. Ka pi ta-
nın ölü mün dən son ra is tin taq 
ev də heç nə yə əl vu rul ma dı ğı nı 
müəy yən et miş di. Son ra dan işin 
üs tü açıl mış və mə lum ol muş du 
ki, ka pi tan Uay tı onun öz qar da-
şı nə və lə ri Uayt Co zef Knapp və 
Con öl dü rüb lər ki, va ri da tı nı ələ 
ke çir sin lər. 

5. Ed qar Al lan Ponun 
“Ma ri Ro je nin 

sir lə ri”hekayəsi
Eh ti mal edi lir ki, Ed qar Po bü-

tün məş hur qor xu lu he ka yə lə ri ni 
Şer lok Holm sun pro to ti pi olan 

Ogüst Dü pen haq qın da kı de tek-
tiv əsər lə ri ni yaz dı ğı üsul la, yə ni 

real kri mi nal ha di sə lər dən is-
ti fa də et mək lə ya zıb. 

“Ma ri Ro je nin 
sir ri” he ka yə sin də 
1842-ci il də Dü pen 

və onun ad sız dos tu 
(dok tor Vat so nun pro to ti pi) 
olan gənc pa ris li qa dı nın 

açıl ma yan qət lin dən bəhs 
edi lir. He ka yə də ya zı çı, 
Me ri Se si li ya Ro cer sin 
səs-küy lü ci na yət işi 
haq qın da öz fi  kir lə ri-
ni bö lü şür. Qət lə ye-
ti ril miş Me ri Se si li ya 
Ro cer sin me yi ti Nyu-

Cer si nin Ho bo ken 
şə hə rin də ki Si bil la 

m a  ğ a  r a -
sın da ta-

pıl mış dı. 

6. Stiq Lars sonun
“Əj da ha döy mə li qız” 

ro ma nı
Stiq Lars so nun “Mil le nium” 

sil si lə sin dən olan “Əj da ha döy-
mə li qız” ro ma nı nar ko man və 
əx laq sız qa dın lar dan bəhs edir. 
Ro man ya zı çı nın ölü mün dən 
son ra, 2005-ci il də nəşr edil di 
və best sel le rə çev ril di. O vaxt-
dan in di yə qə dər bü tün dün ya-
da mil yon lar la nüs xəy lə sa tı lır, 
say sız-he sab sız müəl lifl  ər isə bu 
əsə rin ar dı nı yaz maq fi k rin də dir. 
Əv vəl lər jur na list ol muş Lars so-
nun ro ma nı yaz ma sı na 28 yaş lı 
fa hi şə və nar ko man Kat rin da 
Kos ta nın ölü mü sə bəb ol muş du. 
O, ro ma nı Kat rin da Kos ta nın 
ölüm sə bəb lə ri nin araş dı rıl ma sı 
za ma nı yaz mış dı. Kat rin da Kos-
ta nın cə sə di nin bü tün Stok hol-
ma sə pə lən miş par ça la rı  1984-cü 
ilin ya yın da aş kar edil miş di. Əv-
vəl cə eh ti mal edi lir di ki, qı zı bi ri 
məh kə mə pa to loq-ana to mu olan 
iki hə kim öl dü rüb. La kin son ra-
dan bu eh ti mal özü nü doğ rutl-
ma dı və hə kim lər bə raət al dı lar. 
Bu nun la be lə gü man olu nur ki,  
ro ma nın per so na jı Lis bet Sa lan-
de rin hə yat ta rix çə si nin əsa sın da 
Lis bet ad lı qı zın zor lan ma ha di-
sə si du rur. 

7. Fyo dor Dos to yevs kinin 
“Ci na yət və cə za” romanı

Fyo dor Dos to yevs ki nin 1866-cı 
il də yaz dı ğı “Ci na yət və cə za” ro-
ma nı ədə biy yat da əsl ha di sə yə çev-
ril di. Oxu cu, özü nü adam öl dür mə-
yə “haq qı ça tan” çox “gö zəl” in san 
he sab edən Ras kol ni ko vun ya şan-
tı la rı na, fi  kir lə ri nə, dü şün cə lə ri nə 
da lır. Dos to yevs ki bu ro ma nı ya zan-
da adam ol dür mək onun üçün “su 
iç mək ki mi asan” olan fran sız şairi 
və ci na yət ka rı La se ner dən “il ham la-
nıb”. La se ner öz ci na yət lə ri nə haqq 
qa zan dı ra raq de yir dı ki, o, cə miy yə-
tin qur ba nı dır və adam öl dür mək lə 
so sial əda lət siz lik lə mü ba ri zə apa rır. 

8. De şil Ham metin
“Qan bi çi ni” ro ma nı

1929-cu il də De şil Ham me tin ro-
ma nı işıq üzü gö rən də de tek tiv jan-
rın da ro man la rı – da ha çox şəx si 
ma li ka nə lər də baş ve rən əcaib ci na-
yət ha di sə lə ri nin təs vi rin dən iba rət 
olan əsər lə ri in gi lis ya zı çı la rı ya zır-
dı. Bu ci na yət ha di sə lə ri ni ta nın-
mış xü su si de tek tiv lər araş dı rır dı. 
Ham met isə de tek tiv jan rın da olan 
fan tas tik ha di sə lə ri bü tün real lı ğı və 
aman sız lı ğı ilə təs vir edir di. 

“Qan bi çi ni” ro ma nın da ha di sə-
lər Per son vill şə hə rin də baş ve rir. 
Şə hər də tez-tez ci na yət ha di sə lə-
ri baş ver di yin dən, bu ra, da ha çox 
Poy zon vill ki mi ta nı nır. Şə hə rə de-
tek tiv agent li yi nin əmək da şı gə lir. 
O, araş dır ma za ma nı aş ka ra çı xa rır 
ki, Per son vill şə hə ri ni, fak ti ki ola raq, 
ci na yət kar dəs tə lər ida rə edir. Ro-
ma nın sü je ti 1912-ci il dən 1920-ci ilə 
qə dər Mon ta na şta tın da həm kar lar 
itt  i fa qı nın li de ri ol muş Frenk Litt  lin 
ver di yi iş gən cə lər dən ca na doy muş 
mə dən çi lə rin real tə ti li nə əsas la nır. 

9. De vis Qrabbın 
“Ovçunun ge cə si” romanı

1953-cü il də De vis Qrab bın “Ov-
çu nun ge cə si” ro ma nı nəşr olu-
nur, 1955-ci il də isə ey niad lı fi lm 
ek ran la ra çı xır. Ro man da keç miş 
ci na yət kar Har ri Pauel lin öl dü-
rül mə sin dən bəhs edi lir. O, özü nü 
tə miz adam ki mi qə lə mə ve rə rək 
keç miş oğ ru Ben Har pe rin ar va dı 
Vil le Har per lə ta nış olur. Har pe rin 
oğur la dıq la rı nı ələ ke çir mək üçün 
Pauell  əv vəl cə Vil le ni, son ra isə 
onun uşaq la rı nı qət lə ye ti rir. 

Ro man da təs vir olu nan ha di-
sə lər ABŞ-da kı Bö yük Böh ran 
fo nun da baş ve rir. Har ri Pauell 
ob ra zı nın pro to ti pi isə 1930-cu il-
lər də Qər bi Vir ci ni ya da real sil si lə 
qətl lər tö rət miş Har ri Pauers dir.

10. En to ni Ber cessin 
“Zavod por ta ğa lı” 

ro ma nı
“Za vod por ta ğa lı”, şüb hə siz ki, 

bu si ya hı da ən kə dər li ki tab dır. 
Bri ta ni ya ya zı çı sı En to ni Ber ces-
sin ro ma nı ye ni yet mə lər ara sın da 
zo ra kı lı ğın art dı ğı İn gil tə rə nin iç 
üzü nü açır. Aleks in gi lis-rus jar-
qon la rı ilə da nı şan dəs tə nin baş çı-
sı dır. Aleks Lüd viq van Bet ho ve nin 
mu si qi si nə və süd də qa rış dı rıl mış 
nar ko tik lə rə alu də olub. O, öz ci na-
yət kar dəs tə si lə ge cə lər “ova” çı xır. 
Bu za man ye ni yet mə lər bir-bi ri nə 
qə nim kə si lir, hətt  a qətl lər tö rə dir-
lər. Ber cess öz ro ma nı nı İn gil tə rə də 
mü ha ri bə dən son ra kı “ted di-boys” 
mə də niy yə ti nə əsas la na raq ya zıb. 

Ha zır la dı: NA RIN GÜL

13N 43(52) 13.11.2015

1. Fren sis Skott  

Cə miy yət də bö yük re zo nans do-
ğu ran bə zi ci na yət ha-
di sə lə ri son ra lar bir çox 
ya zı çı la rın ya ra dı cı lı-

ğın da öz ək si ni ta pır. Bü-
tün dövr lər də kri mi nal ha-
di sə lər əsa sın da ya zıl mış 
de tek tiv əsər lər  oxu cu lar 
ara sın da po pul yar lıq qa-
za nıb. Aşa ğı da real ci-
na yət ha di sə lə ri nə əsas-
la nan 10 məş hur əsə rin 
si ya hı sı nı təq dim edi rik.

açan dan məh ru miy yət lər için-
də bö yü müş yox sul Cey yet-
kin lik ya şı na çat dıq dan son ra 
ka sıb lı ğın da şı nı ata bi lir və az 
keç mir ki, Nyu-York da – Long-
Ay lend də ən var lı in san lar dan 
bi ri nə çev ri lir. Cey çox lu pu lu 
olan qay ğı sız pley boy, həm də 
ma hir  fı rıl daq çı dır.  Qa ra ba zar-
da Gets bi nin əsas partn yo ru özü 
ki mi qa nun suz yol lar la pul qa za-
nan Me yer Volfs xaym dır. Me yer 
Volfs xaym ob ra zı da real hə yat-
dan gö tü rü lüb. Me yer Volfs xaym 
var lı qu mar baz, ka zi no su, elə cə 
də ba ha lı cı dır at la rı olan Ar nold 
Rotş tey nin pro to ti pi dir. Rotş teyn 
axır da Man hett  en də  məş hur 
“Park Cent ral” hote lin də qu mar 
ma sa sı ar xa sın da öl dü rü lüb. Ma-
hiy yə ti nə gö rə, “Bö yük Gets bi” 
ro ma nı bəd nam “Ame ri ka ar zu-

5. Ed qar Al lan Ponun 
“Ma ri Ro je nin 

sir lə ri”hekayəsi
Eh ti mal edi lir ki, Ed qar Po bü-

tün məş hur qor xu lu he ka yə lə ri ni 
Şer lok Holm sun pro to ti pi olan 

Ogüst Dü pen haq qın da kı de tek-
tiv əsər lə ri ni yaz dı ğı üsul la, yə ni 

real kri mi nal ha di sə lər dən is-
ti fa də et mək lə ya zıb. 

“Ma ri Ro je nin 
sir ri” he ka yə sin də 
1842-ci il də Dü pen 

və onun ad sız dos tu 
(dok tor Vat so nun pro to ti pi) 
olan gənc pa ris li qa dı nın 

açıl ma yan qət lin dən bəhs 
edi lir. He ka yə də ya zı çı, 
Me ri Se si li ya Ro cer sin 
səs-küy lü ci na yət işi 
haq qın da öz fi  kir lə ri-
ni bö lü şür. Qət lə ye-
ti ril miş Me ri Se si li ya 
Ro cer sin me yi ti Nyu-

Cer si nin Ho bo ken 
şə hə rin də ki Si bil la 

m a  ğ a  r a -
sın da ta-

pıl mış dı. 

ə miy yət də bö yük re zo nans do-
ğu ran bə zi ci na yət ha-
di sə lə ri son ra lar bir çox 
ya zı çı la rın ya ra dı cı lı-

ğın da öz ək si ni ta pır. Bü-
tün dövr lər də kri mi nal ha-
di sə lər əsa sın da ya zıl mış 
de tek tiv əsər lər  oxu cu lar 
ara sın da po pul yar lıq qa-
za nıb. Aşa ğı da real ci-
na yət ha di sə lə ri nə əsas-
la nan 10 məş hur əsə rin 

si ni və onun 4 ay lıq kör pə si ni qət- Onun qətl tö rət mə si nə sə bəb qo-

Real cinayət hadisələri 
əsasında yazılmış
10 məşhur əsər



Ağ rı nə dir?
Siz nə vaxt sa is tə mi si niz ki, heç 

vaxt ağ rı hiss et mə yə si niz? Tə bii 
ki, hə. Am ma əs lin də, biz ta le yi-
mi zə şü kür lər et mə li yik ki, ağ rı nı 
du ya bi li rik. Ağ rı bə də nin qo run-
ma me xa niz mi dir. Biz diş ağ rı sı nı 
hiss et mə səy dik, onun müali cə si-
nin qey di nə vax tın da qa la bil məz-
dik. İs ti bir şe yə to xu nan  da ağ rı nı 
duy ma san, özü nə ağır xə sa rət ye-
ti rər sən.

Bəs siz bi lir si niz ki, ada mın ağ rı-
nı hiss et mə mə si nə sə bəb olan xəs-
tə lik də var? Be lə in san lar öz lə ri nə 
çox tez-tez xə sa rət ye ti rir lər – ya-
nır, ya ra la nır lar, çün ki ağ rı on la rı 
eh ti yat lı ol ma ğa ça ğır mır.

Çox ma raq lı dır, am ma elm 
alə mi ağ rı nın ya ran ma me xa niz-
mi ni hə lə də tam aça bil mə yib. 
Be lə gü man olu nur ki, onun ya-
ran ma sı na sə bəb də ri nin sər bəst 
si nir uc la rı nın zə də lən mə si dir. 
On la ra çox zəif tə sir heç bir zə-
də yə sə bəb ol mur. Baş qa söz lə 
de sək, bu si nir uc la rı nə sə hiss 
edir, la kin ağ rı yal nız güc lü ener-
ji nin tə si rin dən əmə lə gə lir. Çox 
is ti əş ya lar da mo le kul lar nə həng 
sü rət lə hə rə kət edir lər və ona gö-
rə də on la ra to xu nar kən biz ağ rı 
hiss edi rik. 

Or qa niz min özü nün xü su si ağ rı 
re sep tor la rı yox dur, am ma qı cı ğı 
hiss edən xü su si si nir lə ri var. On-
lar onur ğa bey nin dən baş be yi nə 
ge dir.

Qı cıq la nar kən ağ rı his si ya ra nan 
də ri sa hə lə ri nə ağ rı nöq tə lə ri de yi-
lir. On lar bə dən də qey ri-bə ra bər 
pay la nıb, bə zi yer lər də isə, ümu-
miy yət lə, yox dur. La kin bə də nin 
or ta he sab la hər “o” hər fi  boy da 
sa hə sin də bir ağ rı nöq tə si var. Be-
lə lik lə, in san də ri sin də 3 mil yo na 
ya xın be lə nöq tə var ki, ağ rı ora da 
hiss olu nur.

Ağ rı cür bə cür olur – ya nıq dan, 
kə sik dən, hə şə rat sanc ma sın dan 
və sairə. Ağ rı əs lin də, təz yiq, yük-
sək tem pe ra tur və baş qa his siy yat-
la rın kom bi na si ya sın dan ya ra nır. 

Baş gi cəl lən mə si hiss 
edər kən nə baş ve rir?
Yer üzün də ya şa yan hər bir 

məx lu qun mü va zi nət his si ol ma-
lı dır. Çün ki ağır lıq qüv və si nin 
təz yi qin dən hər şey ye rin ca zi-
bə si nə mə ruz qa lır de yə, nor mal 
hə rə kət et mək üçün in san müt-
ləq öz mü va zi nə ti ni sax la ma lı-
dır.

İn sa nın mü va zi nət his si nə ca-
vab deh or qan la rı nı ya rım dairə vi 
ka nal lar ad lan dı rır lar. Bu, qu-
la ğın için də yer lə şən və ya rım-
dairə şək lin də uzan mış bo ru-
cuq lar dır.

Ni yə on lar üç də nə olur? Çün ki 
fə za nın üç öl çü sü var. Bax, bu ka-
nal lar da elə üç is ti qa mə tə yö nə lib.

Bu bo ru la rın için də ma ye olur, 
on la rın bir tə rə fi n də kü rə şə kil li, 
am pu la de yi lən bir ge niş lik var. 
Bu am pu la lar da həs sas hü cey rə-
lər dən iba rət, si nir lifl  ə riy lə bağ lı 
sərt tük cük lər bi tir. 

Ka nal lar da kı ma ye hə rə kə tə gə-
lər kən tük cük lər əyi lir, bun dan 
da be yi nə və əzə lə lə rə siq nal lar 
ge dir. Hə min bo ru la rın müx tə lif 
is ti qa mət lə rə yö nəl mə si nə gö rə, 
is tə ni lən səmt də hə rə kət tük cük-
lə ri ni bu na reak si ya ver mə yə va-
dar edir. Mə sə lən, av to mo bil də 
ge dər kən, iki ka nal da kı tük cük lər 
hə rə kət siz qa lır, am ma irə li hə rə-
kət üçün ca vab deh olan tük cük lər 
əyi lir. Bu nun sə bə bi bo ru da kı ma-
ye dir.

İn di gə lin tə səv vür edək ki, biz 
sü rət lə fır la nı rıq. Üfü qi ya rım-
dairə vi ka nal da kı ma ye həs sas 
tük cük lə ri ge ri yə əyə cək. Biz da-
ya nan da lim fa öz əta lə tiy lə dairə-
vi hə rə kə ti ni da vam et di rə cək. Bu, 
ona sə bəb ola caq ki, in di də tük-
cük lər əks is ti qa mət də əyi lə cək. 
Və hə min an bi zə elə gə lə cək ki, 
gu ya dairə vi hə rə kə ti miz da vam 
edir, bax ma ya raq ki, ye ri miz də 
da yan mı şıq. Ya da bi zə elə gə lə cək 
ki, bü tün dün ya ba şı mı za fır la nır. 
Baş qa söz lə de sək, baş gi cəl lən mə si 
hiss edə cə yik.

Ba şağ rı sı nə dən ya ra nır?
Bu sualın ca va bı be lə ola bi lər: 

nə dən de sən! Ba şağ rı sı nın yüz sə-
bə bi ola bi lər. Am ma bu, xəs tə lik 
de yil, onun əla mə ti dir. Or qa niz-
mi miz də, yə ni bə də ni miz də və 
əsəb sis te mi miz də nə yin sə düz ol-
ma dı ğı nı biz bu yol la hiss edi rik. 

Tə bii ki, biz ba şağ rı sı nın ya ran ma 
me xa niz mi haq da müəy yən şey lə ri 
bi li rik. Am ma ağ rı nın özü kəl lə nin 
müəy yən qu ru lu şu na gö rə baş ve-
rir. Ağ rı ya sə bəb be yin mad də si nin 
özü de yil, onun üs tün də ki müx tə lif 
ve na və ar te ri ya lar la zən gin qat dır. 
On lar “ağ rı yan da” ba şağ rı sı əmə lə 
gə lir. Diş ağ rı sı, qu laq ağ rı sı, əzə lə 
ağ rı sı be yin na hi yə si nə tə sir edib ba-
şağ rı sı ya ra da bi lər. Baş əzə lə lə ri nin 
sı xıl ma sı da ey ni hal la ra sə bəb olur.

Adam lar ba şağ rı sın dan şi ka yət lə-
nən də diq qət ye tir sə niz, gö rər si niz 
ki, on la rın hər bi ri bu ağ rı nın sə bə-
bi ni cür bə cür izah edir. Be lə lik lə, 
ki mi nin ba şı acın dan, di gə ri nin ki 
sə hər iç di yi qəh və dən, üçün cü sü-
nün kü dü nən ax şam iç di yi şə rab-
dan ağ rı yır. Bəs bu hal da nə baş ve-
rir? Baş ar te ri ya la rı sı xı lıb-bo şa lır və 
bu da ağ rı ya sə bəb olur. Be lə ağ rı ya 
da mar mən şə li ba şağ rı sı de yir lər.

Güc lü sar sın tı nə ti cə sin də, ya-
xud ba şı çox sü rət lə çe vi rər kən 
in san qə fi l ba şağ rı sın dan şi ka yət-
lə nə bi lər. Am ma bun da təəc cüb lü 
bir şey yox dur. Əgər in san bö yük 
emo sional gər gin lik hiss edir sə, 
bu, kü rə yin, ba şın aşa ğı his sə si nin, 
bo yu nun sı xıl ma sı na sə bəb olur. 
Bəs nə ti cə? Nə ti cə isə ba şağ rı sı dır!

Miq ren ba şın bü tün qa lan ağ-
rı la rın dan fərq lə nən xü su si növ 
ba şağ rı sı dır. Am ma gör dü yü nüz 
ki mi, baş ağ rı sı nın say sız-he sab sız 
sə bəb lə ri ola bi lər!

So yuq dəy mə nə dir?
Yə qin ço xu nuz xəs tə si nə bu 

söz lə ri de yən dok tor haq da lə ti fə-
ni eşit mi si niz: “Si zin yal nız pnev-
mo ni ya nız, sa ğal da bi lə rəm”. So-
yuq dəy mə in sa na əziy yət ve rən 
xəs tə lik ol maq la ya na şı, həm də 
sir lə ri ən az açıl mış azar-be zar lar-
dan dır. 

Ame ri ka lı la rın 90 faizi bu xəs-
tə li yə hər il mə ruz qa lır, on la rın 
ya rı sın dan ço xu isə so yuq dəy-
mə dən il də azı iki də fə əziy yət 
çə kir. Yə qin siz so yuq dəy mə nin 
əla mət lə ri ni is tə ni lən hə kim dən 
pis bil mir si niz. Bur nu nuz axır, 
as qı rır sı nız, bo ğa zı nız qo vu şur, 
ya xud ağ rı yır, bə zən ba şağ rı nız 
olur... Son ra ös kü rək də baş la nır, 
qız dır ma da.

Bö yük lər də so yuq dəy mə na dir 
hal lar da ağır ke çir. Am ma uşaq-
lar da bu əla mət lər da ha cid di 
xəs tə lik lə rin il kin ni şa nə lə ri ola 
bi lər. Bu xəs tə lik lər sı ra sı na dif-
te ri ya, qı zıl ca da da xil dir. Bax elə 
ona gö rə də so yuq la mış uşaq lar 
müt ləq hə kim nə za rə tin də ol ma-
lı dır lar.

So yuq dəy mə bir gün dən üç 
gü nə dək in ki şaf edir və onun üç 
mər hə lə si olur. Bi rin ci mər hə lə yə 
“qu ru so yuq dəy mə” de yir lər – o, 
uzun sür mür. Bur nu nuz tu tu lur, 
bo ğa zı nız acı şır, göz lə ri niz su la-
nır. İkin ci mər hə lə də bur nu nuz 
ax ma ğa baş la yır. Və nə ha yət, ös-
kü rək və qız dır ma baş la nır. 

İn di isə bu xəs tə li yin sir lə rin dən 
bəhs edək. So yuq dəy mə nə dir və 
o, nə dən ya ra nır? Biz onu yu xa-
rı nə fəs yol la rı nın kəs kin il ti ha bı 
ki mi təs vir edə bi lə rik. La kin tibb 
el mi adi so yuq dəy mə nin ya ran ma 
sə bəb lə ri ni bil mir!

Be lə gü man edi lir ki, xəs tə li yi mü-
əy yən bir vi rus ya ra dır. Ma raq lı ola-
nı bu dur ki, hə min vi rus, sən de mə, 
bi zim bo ğa zı mız da hə mi şə var və 
bə də nin mü qa vi mət gü cü aşa ğı dü-
şən ki mi, o da hü cu ma ke çir. Or da 
olan di gər bak te ri ya lar da elə dir. Be-
lə lik lə, soyuq dəy mə vi ru su bi zi zəif-
lə dir, baş qa vi rus lar isə xəs tə lən di rir.

So yuq dəy mə dən qo run maq 
üçün ən yax şı üsul bə də nin mü qa-
vi mət gü cü nü yük sək sə viy yə də 
sax la maq dır. Yə ni yax şı ye mək, 
yax şı din cəl mək, ha va ya uy ğun 
ge yin mək və ar tıq so yuq la mış 
in san lar la tə mas dan qaç maq.

Qız dır ma ni yə olur?
Özü nü zü pis hiss edər kən 

hə kim, ya xud ana nı zın et-
di yi ilk şey nə dir? Tə bii 

ki, bə də ni ni zin tem-
pe ra tu ru nu ölç mək, 

onun yük sək 
olub-ol ma dı ğı nı 

ay dın laş dır-
maq. 

Bi zim bə də ni miz sağ lam olan-
da tem pe ra tu ru 37 də rə cə yə ya xın 
olur. Xəs tə lik za ma nı bu tem pe ra-
tur yük sə lir və biz ona “qız dır ma” 
de yi rik. Bü tün xəs tə lik lər za ma nı 
ol ma sa da, qız dır ma ya tez-tez tə-
sa düf edi lir.

Hə kim, ya xud tibb ba cı sı qız dır-
ma nı adə tən gün də iki də fə öl çə-
rək xü su si və rə qə də qeyd edir ki, 
onun di na mi ka sı nı iz lə yə bil sin. 
Bu xü su si kart hə ki mə xəs tə li yi tə-
yin et mək üçün la zım dır. Axı hər 
bir xəs tə li yin özü nə xas “tem pe ra-
tur xə ri tə si” olur. 

Təəs süf ki, biz qız dır ma nın nə 
ol du ğu nu tam ba şa dü şə bil mi rik. 
Am ma bəl li dir ki, o, xəs tə lik lə mü-
ba ri zə yə kö mək edir, or qan la rı mı-
zı da ha in ten siv iş lə mə yə va dar 
edir. Bə də ni miz də çox lu hor mon, 
fer ment, qan hü cey rə si is teh sal 
olu nur. Hor mon lar la fer ment lər 
or qa niz mi mi zin iş qa bi liy yə ti nə 
bö yük tə sir gös tə rir. Ye ni qan hü-
cey rə lə ri zə rər li mik rob la rı da ha 
yax şı öl dü rür lər. Qan döv ra nı yax-
şı la şır, tə nəff  üs tez lə şir və or qa niz-
mi miz tul lan tı la rı nı da ha sü rət lə 
rədd edir.

La kin in san qız dır ma ya uzun 
müd dət dö zə bil məz. O, 24 saat 
da vam edən də hü cey rə lə ri mi zin 
əsa sı nı təş kil edən pro tein da ğıl-
ma ğa baş la yır.

Qı zıl ca nə dir?
Qı zıl ca dün ya nın hər bir gü şə-

sin də ya şa yan in san la rın mə ruz 
qal dı ğı xəs tə lik dir və onun yer lə 
bağ lı heç bir özəl li yi yox dur. Yal-
nız məx su si, al man qı zıl ca sı var 
ki, adi qı zıl ca ya heç bən zə mir və 
or qa niz mə ta mam baş qa cür tə sir 
edir.

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la-
mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə-
sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq 
al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm 

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

İl qar ƏLFİ
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Be lə gü man edi lir ki, xəs tə li yi mü-
əy yən bir vi rus ya ra dır. Ma raq lı ola-
nı bu dur ki, hə min vi rus, sən de mə, 
bi zim bo ğa zı mız da hə mi şə var və 
bə də nin mü qa vi mət gü cü aşa ğı dü-
şən ki mi, o da hü cu ma ke çir. Or da 
olan di gər bak te ri ya lar da elə dir. Be-
lə lik lə, soyuq dəy mə vi ru su bi zi zəif-
lə dir, baş qa vi rus lar isə xəs tə lən di rir.

So yuq dəy mə dən qo run maq 
üçün ən yax şı üsul bə də nin mü qa-
vi mət gü cü nü yük sək sə viy yə də 
sax la maq dır. Yə ni yax şı ye mək, 
yax şı din cəl mək, ha va ya uy ğun 
ge yin mək və ar tıq so yuq la mış 
in san lar la tə mas dan qaç maq.

Qız dır ma ni yə olur?
Özü nü zü pis hiss edər kən 

hə kim, ya xud ana nı zın et-
di yi ilk şey nə dir? Tə bii 

ki, bə də ni ni zin tem-
pe ra tu ru nu ölç mək, 

onun yük sək 
olub-ol ma dı ğı nı 

ay dın laş dır-
maq. 

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la-sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la-
mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə-mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə-
sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq 
al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm 

öy rən mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar-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 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-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 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 sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va-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 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 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-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-lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə ri-
miz bil di yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. miz bil di yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə mü-Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə mü-
rək kəb sualın sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. rək kəb sualın sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. 
Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb-Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb-
də rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, dərs lik-də rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, dərs lik-
lə ri mi zin, nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi lə ri mi zin, nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi 
di li uc ba tın dan çox şey əxz edə bil mə mi-di li uc ba tın dan çox şey əxz edə bil mə mi-

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər su-Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər su-
ala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə ala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə 
sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. Məq-sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. Məq-
səd uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü səd uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq-ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq-
qət mər kə zin də olan ma raq lı həm-qət mər kə zin də olan ma raq lı həm-

Hər suala    bir ca vab
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Qı zıl ca əsa sən uşaq xəs tə li yi dir, 
la kin siz heç vaxt qı zıl ca ke çir mə-
mi si niz sə, elə yet kin ya şı nız da da 
xəs tə lə nə bi lər si niz. Onu ya ra dan 
çox xır da bir vi rus dur ki, onu yal-
nız güc lü elekt ron mik ros kop lar 
va si tə siy lə gör mək olar.

Qı zıl ca ya yo lux maq asan bir 
iş dir, çün ki hə min vi rus lar xəs-
tə ada mın ös kü rə yin dən ha va ya 
ya yı lan xır da dam cı lar va si tə siy-
lə ötü rü lür. Am ma yo lux ma hə lə 
xəs tə lən mə miş vi rus da şı yı cı sı ilə 
kon takt za ma nı da baş ve rə bi lər. 
Qı zıl ca ya in san bü tün öm rü bo yu 
cə mi bir də fə tu tu la bi lər, elə ona 
gö rə də bu xəs tə lik onu uşaq ikən 
ke çir miş bö yük lə rin heç bi ri üçün 
təh lü kə kəsb et mir.

Vi ru sa yo lu xan dan 10-12 gün 
son ra ağız da və bo ğaz da qır mı zı 
lə kə lər əmə lə gə lir. Adam ös kür-
mə yə baş la yır, onun hə ra rə ti qal-
xır, bur nu axır. Da ha 1-2 gün dən 
son ra qır mı zı səp ki bü tün bə də ni 
gö tü rür. Bu proses güc lü qız dır ma 
ilə mü şa yiət olu nur. Gö zün ağı il-
ti ha ba uğ ra yır, on la rın işı ğa həs-
sas lı ğı aza lır.

Xo şa gəl məz simp tom lar dır, elə-
mi? Am ma elə ki, səp ki hər tə rə fə 
ya yıl dı, qız dır ma o də qi qə dü şür 
və xəs tə özü nü niz bə tən yax şı hiss 

et mə yə baş la yır. Hər dən baş qa 
mik rob lar qu laq la ra, ci yər lə rə də 
in fek si ya sa lır. On da xəs tə nin ha-
lın da tə bii ki, cid di ağır laş ma lar 
ya ra nır.

Qı zıl ca epi de mi ya sı adə tən bö-
yük şə hər lər də hər 2-4 il də bir də-
fə ge niş ya yı lır. Xəs tə li yə o uşaq lar 
tu tu lur ki, hə lə qı zıl ca ol ma yıb. 5 
aya dək olan kör pə lər əgər ana la rı 
nə vaxt sa qı zıl ca ke çi rib sə, bu xəs-
tə li yə yo lux mur. Qı zıl ca vi ru su na 
yo lux ma, adə tən, ilin yaz ay la rın-
da olur. 

Xəs tə li yin məx su si bir dər ma nı 
möv cud de yil. Müali cə üçün nə-
zər də tu tu lan zər dab xəs tə li yin 
yal nız axı nı nı nis bə tən yün gül ləş-
di rə bi lir. Xəs tə uşa ğın ən çox eh ti-
ya cı ol du ğu şey isə qa ran lıq otaq-
da qal maq və din cəl mək dir. 

Vak sin nə dir?
Hər bir can lı or qa nizm in fek si-

ya la ra mü qa vi mət, onu üs tə lə mək 
qa bi liy yə ti nə ma lik dir. Bu ba ca rı-
ğa im mu ni tet de yi lir.

Vi rus la rın do ğur du ğu müx tə lif 
xəs tə lik lər za ma nı in sa nın özü-
nü mü da fi ə me xa niz mi işə dü şür 
və on la ra qa lib gəl mə si nə kö mək 
edir. Çi çək, qı zıl ca, su çi çə yin dən 
son ra or qa nizm lər də bu xəs tə lik-
lə rə qar şı im mu ni tet ya ra nır. Elə 
ona gö rə də hə min xəs tə lik lə rə 
ikin ci də fə yo lux maq eh ti ma lı sıf-
ra bə ra bər dir.

Qrip dən son ra isə ye ni dən yo-
lux ma ya ca ğı nı za heç bir zə ma nət 
yox dur. İm mu ni te ti sü ni ola raq 
ya rat maq üçün or qa niz mə zəif vi-
rus da xil et mək la zım dır. Bu hal da 
xəs tə lik də zəif ke çir, yün gül olur. 
İn san sa ğa lan dan son ra müəy yən 
bir müd dət xəs tə li yə da vam lı olur. 

Or qa niz mə bu zəif vi ru sun da xil 
edil mə si nə vak si na si ya de yir lər. 
Vak sin isə xəs tə li yi tö rə dən vi-
rus la rın zi yan sız for ma sı dır. On-
lar əks cism lər ya ra dır ki, xəs tə lik 
tö rə dən mik rob lar neyt ral laş dı rıl-
sın. 

Vak si ni müx tə lif hey van la rın 
cür bə cür mik rob la ra yo lux du-
rul ma sıy la al maq olar. Vi rus ta-
mam  zəifl  ə yən də və ar tıq in sa na 
zə rər ye tir mək gü cün də ol ma-
yan da ye ri di lir de yə, yal nız xəs-
tə lik lə mü ba ri zə apar maq üçün 
əks-  ci sim lər ya ra da bi lir. Vak sin 
al ma ğın da ha bir yo lu “öl dü-
rül müş”, ya xud qey ri-ak tiv vi-
rus lar dan is ti fa də dir. On la rı bö-
yük miq dar da or qa niz mə da xil 
edən də xəs tə lik lə mü ba ri zə üçün 
əks-  ci sim lə rin ya ra nı şı sti mul laş-
dı rı lır. Yu xu xəs tə li yi və qrip za-
ma nı mü ba ri zə məhz bu üsul la 
apa rı lır.

Ni ko tin nə dir?
Son za man lar si qa ret lə rin rek-

la mı za ma nı on lar da kı ni ko tin və 
qat ra nın az miq dar da ol ma sın dan 
çox da nı şır lar. Bəs in san la rı bu 
mə sə lə ni yə be lə ma raq lan dı rır?

Si qa ret çə kən lər tü tün dən 
məhz ni ko ti nə gö rə ləz zət alır lar.

Sağlamlığa öldürücü ziyanla 
yanaşı, müəy yən miq dar da si qa-
re tin çə kil mə si əsəb sis te mi nə sa-
kit ləş di ri ci tə sir gös tə rir. O, həm 
də yor ğun luq his si nin qar şı sı nı 
al maq gü cün də dir və müəy yən 
qə dər tə xəy yü lün can lan ma sı na 
xid mət edir ki, bu da bə zi adam la-
rın iş qa bi liy yə ti ni ar tı rır.

Tü tü nün əsas kom po nent lə-
rin dən bi ri ni ko tin dir. Əgər onu 
tə miz hal da qə bul et sək, zə hər 
ro lu nu oy na ya caq. La kin si qa ret 
çə kər kən bu baş ver mir.

Si qa ret çək mək “qu ru des ti lə” 
pro se du ru dur. Bu, o de mək dir ki, 
qu ru mad də bu xa ra çev ri lir. Si-
qa re tin ən is ti ye ri onun kö zə rən 
ucu dur. Ora da ya ra nan is ti lik ni-
ko ti nin 25 %-ini da ğı dır.

Si qa re tin son ra kı, yə ni or ta his-
sə sin də or ta tem pe ra tur olur. Bu-
ra dan ni ko tin lə zən gin qaz lar qal-
xır və onun 30 %-i ha va ya uçur. 
Ağı za ya xın olan his sə də isə so-
yuq tü tün his sə cik lə ri var ki, ni ko-
tin on la rın üzə ri nə ho pur. Nə ti cə-
də ümu mi miq da rın yal nız 15 %-i 
ağı za gi rir. Filtr li si qa ret lər ni ko ti-
ni da ha çox udur.

Si qa re tin ya nan ucu na mə sa fə 
nə qə dər az dır sa, or qa niz mə bir 
o qə dər çox ni ko tin da xil olur. 
Ona gö rə də qı sa, qa lın si qa ret lər 
və si qar lar na zik və uzun lar dan 
da ha tünd olur. Tək rar alış dı rı-
lan si qa ret bi rin ci də fə ya nan lar 
ki mi yan mır və on lar ni ko ti nin 
da ha az qis mi ni özün də sax la ya 
bi lir.

Ağı za da xil olan 15 % ni ko tin-
dən qa na lap az qis mi dü şür. La-
kin əgər tü tün tüs tü sü ilə nə fəs 
al sa nız, or qa niz mə da xil olan ni-
ko tin iki qat art mış olur.

Xər çəng nə dir?
Siz yə qin xər çəng lə mü ba ri zə 

apa ran təş ki lat la rın mü ra ciət lə rin-
dən və bu sa hə də apa rı lan təd qi-
qat lar dan bi lir si niz ki, bu xəs tə lik 
bə şə riy yə tin sağ lam lı ğı və ümu-
miy yət lə, hə ya tı üçün ən bö yük 
təh lü kə sa yı lır. Biz xər çəng haq da 
yal nız ümu mi söh bət aça ca ğıq ki, 
siz xəs tə lik ba rə də müəy yən tə-
səv vü rə ma lik ola bi lə si niz.

Xər çəng yox ol ma yan bəd xas-
sə li şiş dir. Onun hü cey rə lə ri or qa-
niz mə ya yı lır və şi şin il kin aş kar-
lan dı ğı yer lər dən xey li uzaq la ra 
be lə zi yan vu ra bi lir. Əgər bu şi şi 
vax tın da çı xar ma san, xər çəng in-
sa nın ölü mü nə sə bəb olur.

Bi zim bə də ni miz də daim ye ni 
hü cey rə lər ya ra nır. On lar bö yü yür, 
xa rab olur, ölür lər, yer lə rin də isə ye-
ni lə ri əmə lə gə lir. La kin xər çəng hü-
cey rə lə ri həm za hi ri cə hət dən, həm 
də prin sip lə ri nə gö rə ta mam fərq li-
dir. On lar ya ran dıq la rı ye rin hü cey-
rə si nə bən zə yir, mik ros kop al tın da 
ara la rın da kı fər qi gör mək olar.

Son ra xər çəng hü cey rə lə ri bö lün-
mə yə baş la yır, on la rın sa yı ar tır, 
am ma baş qa hü cey rə lər ki mi bö yü-
mür lər, sa də cə ço xal ma la rı da ya nır. 
On lar o həd də ki mi ar tır lar ki, or qa-
niz mə zi yan vu ra bil sin lər.

 Bö yü yə rək on lar bir yer də qal-
mır, nor mal hü cey rə lə rin ara sı na 
ya yı lır lar. Nə ha yət, o qə dər ar tır-
lar ki, adi hü cey rə lə ri sı xış dı rıb 
çı xa rır lar. Adi hü cey rə ar tıq xər-
çəng hü cey rə si nin ya nın da nəin ki 
nor mal ça lı şa bil mir, hətt  a öl mə yə 
məc bur olur. Qan va si tə siy lə xər-
çəng bə də nin müx tə lif yer lə ri nə 
ya yı lır və ora da bö yü yə rək or qan-
la rın fəaliy yə ti nə ma ne olur.

Əgər bəd xas sə li şi şin bö yü mə si 
və ya yıl ma sı nın qar şı sı alın ma sa, 
in san ölə cək. Bax elə ona gö rə də 
bu şiş lə rin aş kar lan ma sı və vax-
tın da müali cə si üçün mün tə zəm 
ola raq tib bi müayi nə dən keç mək 
la zım dır. 

Xər çəng in san dan in sa na keç-
mir. Hə lə bu xəs tə li yin eff  ek tiv 
müali cə si nə zə ma nət ve rən va si tə 
də ta pıl ma yıb. Odur ki, sə hiy yə-
nin ən mü hüm və zi fə lə rin dən 
bi ri xər çən gin tə biəti ni və ya-
ran ma sə bəb lə ri ni so na dək 
öy rən mək və onun qar şı sı nın 
alın ma sı, müali cə si üçün üsul-
lar tap maq dır.

Ke yi di ci 
va si tə lər 
nə dir?
İ s  t ə  n i -

lən ke yi-
di ci va-
s i  t ə  n i n 
v ə  z i  f ə  s i 
ağ rı nı nə-
za rə tə gö-
t ü r  m ə k  d i r . 
İn san ta qə dim 
z a  m a n  l a r  d a n 
bu nun yol la rı nı ax-
ta rıb.

Era mız dan əv vəl, I əsr də ya zı-
lan tibb ki ta bı in sa nı ya tı ran dər-
man va si tə lə ri nin şər hi ni ve rir di, 
am ma bu qə bil dər man lar Şərq də 
çox əv vəl lər də mə lum imiş. Bu-
nun üçün cür bə cür ot lar dan, yağ-
lar dan, qaz lar dan, hətt  a hip noz-
dan be lə is ti fa də edir miş lər.

Müasir ağ rı kə si ci lər dən is ti fa də 
edə nə dək hər bir cər ra hiy yə əmə-
liy ya tı xəs tə nin az qa la ca nı nı alır, 
ağ rı dan do ğan şok nə ti cə sin də onun 
ölü mü nə sə bəb olur du. Müasir tibb 
əs lin də, ağ rı nı kəs mək və xəs tə ni sa-
kit ləş dir mək üzə rin də qu ru lub.

Bu na nail ol maq üçün iki üsul 
var. Bi rin ci si – pa sien ti huş suz və-
ziy yə tə sal maq dır ki, bu na ümu mi 
anes te zi ya de yi lir. Di gə ri cər ra hi 
mü da xi lə tə ləb edən si nir lə dən im-
pul sun keç mə si nə ma ne ol maq dır. 
Bu na da yer li anes te zi ya de yir lər.

Ağ rı kə si ci va si tə lə rin ək sə riy-
yə ti qaz şə kil li olur. On lar la nə fəs 
alan in san hu şu nu iti rir. Be lə qaz-
la ra nü mu nə, yal nız azot tur şu su-
nun qa zı, xlo ro form, efi r və eti len-
dir. La kin elə ağrı kə si ci lər də var 
ki, bir ba şa qa na da xil edi lir.

On lar dan da ha çox xəs tə nin hu şu-
nun tam iti ril mə si nə eh ti yac ol ma yan 
hal lar da, ya xud işi asan laş dır maq 
üçün, il kin anes te zi ya ki mi ıs ti fa də 
edir, son ra qaz lar dan is ti fa də et mək-
lə və ziy yə ti nə za rət al tı na alır lar.

Yer li anes te zi ya nar ko tik dər-
man iy nə si vur maq la hə ya ta ke-
çi ri lir. Onu ya əmə liy yat edi lən 
na hi yə yə vu ra raq bu yol la həs sas 
si nir lə ri ya tı rır, bə zən isə onur ğa-
nın fərq li yer lə rin də bey nin ma ye-
si nə vu rur lar. So nun cu üsul dan 
bə zən do ğuş za ma nı da is ti fa də 
edi lir.

Do ğuş za ma nı da ha bir üsul ge-
niş ya yı lıb. Dər man bü tün be yin 
ma ye si nə yox, fə qə rə sü tu nun dan 
si nir lər çi xan nöq tə yə ye ri di lir. 

Yer li anes te zi ya va si tə lə ri ara-
sın da ko kain və no vo kain də var. 
İn di bu nar ko tik lər dən diş lə rin 
müali cə si za ma nı da is ti fa də olu-
nur.

 İn sa nı ira də si nin əksinə 
ola raq hip noz et mək 

olar mı?
Hip noz in san la rın ço xu üçün 

sir li bir ha di sə dir. Biz hip noz al-
tın da olan adam la rın ba şı na gə lən 
ma raq lı şey lə ri gör mü şük və bi li-
rik ki, hə kim lər bə zən hip noz dan 
müali cə za ma nı da is ti fa də edir-
lər.

Hip noz al tın da olan da bi zim 
bi lik və ba ca rıq la rı mı zın bö yük 
əhə miy yə ti olur. On la rın əsas qis-
mi bi zim içi miz də şüur la dərk edə 
bil mə di yi miz sə viy yə də var. Ona 
gö rə də bu ba ca rıq la ra çox vaxt 
təh təl şüur bil gi lər de yir lər. Bə-
zən hip noz olun muş in san müəy-
yən bir iş üzə rin də elə cəm lə şir 
ki, özü nün nor mal hə ya tın da heç 
vaxt öh də sin dən gə lə bil mə di yi 
şey lə ri asan ca edir.

İn sa nı hip noz et mək üçün əv və-
la, onun özü nün ra zı lı ğı, ta mam 
sa kit və ziy yət də ol ma sı la zım dır. 
Hip noz çu ona yor ğun, hal sız ol-
du ğu nu də fə lər lə o qə dər tək rar 
edə bi lər ki, in san özü nü hə qi qə-
tən yor ğun və hal sız hiss edər və 
göz lə ru yu mu lar, ət ra fa ma ra ğı nı 
iti rər və ya rım yu xu lu və ziy yə tə 
dü şər. Məhz bu və ziy yət də onun 
təh təl şüur dün ya sı nın bü tün qa-
pı la rı açı lır.

Hip noz al tın da olan şəx sin in-
for ma si ya nı ne cə al ma sı da son 
də rə cə ma raq lı dır. Hip noz çu nun 
tə si ri al tın da in san lal-kar, kor ola 
bi lər, qə ri bə hə rə kət lər edər. La-
kin bu, yal nız hip noz al tı na düş-
müş bi ri si nin ba şı na gə lir və o, 
ayı lan da bü tün olan lar dan im ti na 
edir.

İn san lar hip no tik trans dan son-
ra da müəy yən hə rə kət lər edə bi-
lər lər. On lar müəy yən ki tab dan 
bö yük-bö yük si tat lar gə ti rə bi lər 
və öz ba ca rıq la rı na öz lə ri də təəc-
cüb qa lar.

Bəs ada mı özü nün ira də si ol ma-
dan hip noz et mək müm kün dür-
mü? Yox. Odur ki, hə min adam 
müt ləq hip noz çu ilə həm rəy ol-

ma lı dır. Bə zən adam lar 
əs lin də bu nu ürək-

dən is tə yir lər, 
am ma hiss lə-

ri ni giz lə yir, 
ö z  l ə  r i  n i 
eti raz edir-
miş ki mi 
gös  tə  r i r -
lər. Tə bii 
ki, bu və-
z i y  y ə t  d ə 

k ə  n a r  d a n 
ba xan in san 

da elə bi lə cək 
ki, hip noz onun 

ira də si nə zidd ola raq 
baş ve rir! 

niz mə zi yan vu ra bil sin lər.

Hər suala    bir ca vab
Sağlamlığa öldürücü ziyanla 
yanaşı, müəy yən miq dar da si qa-
re tin çə kil mə si əsəb sis te mi nə sa-
kit ləş di ri ci tə sir gös tə rir. O, həm 
də yor ğun luq his si nin qar şı sı nı 
al maq gü cün də dir və müəy yən 
qə dər tə xəy yü lün can lan ma sı na 
xid mət edir ki, bu da bə zi adam la-
rın iş qa bi liy yə ti ni ar tı rır.

Tü tü nün əsas kom po nent lə-
rin dən bi ri ni ko tin dir. Əgər onu 
tə miz hal da qə bul et sək, zə hər 
ro lu nu oy na ya caq. La kin si qa ret 
çə kər kən bu baş ver mir.

Si qa ret çək mək “qu ru des ti lə” 
pro se du ru dur. Bu, o de mək dir ki, 
qu ru mad də bu xa ra çev ri lir. Si-
qa re tin ən is ti ye ri onun kö zə rən 
ucu dur. Ora da ya ra nan is ti lik ni-
ko ti nin 25 %-ini da ğı dır.

Si qa re tin son ra kı, yə ni or ta his-
sə sin də or ta tem pe ra tur olur. Bu-
ra dan ni ko tin lə zən gin qaz lar qal-
xır və onun 30 %-i ha va ya uçur. 
Ağı za ya xın olan his sə də isə so-
yuq tü tün his sə cik lə ri var ki, ni ko-
tin on la rın üzə ri nə ho pur. Nə ti cə-
də ümu mi miq da rın yal nız 15 %-i 
ağı za gi rir. Filtr li si qa ret lər ni ko ti-

Si qa re tin ya nan ucu na mə sa fə 
nə qə dər az dır sa, or qa niz mə bir 
o qə dər çox ni ko tin da xil olur. 
Ona gö rə də qı sa, qa lın si qa ret lər 
və si qar lar na zik və uzun lar dan 
da ha tünd olur. Tək rar alış dı rı-
lan si qa ret bi rin ci də fə ya nan lar 
ki mi yan mır və on lar ni ko ti nin 
da ha az qis mi ni özün də sax la ya 

Ağı za da xil olan 15 % ni ko tin-
dən qa na lap az qis mi dü şür. La-
kin əgər tü tün tüs tü sü ilə nə fəs 
al sa nız, or qa niz mə da xil olan ni-
ko tin iki qat art mış olur.

 Bö yü yə rək on lar bir yer də qal-
mır, nor mal hü cey rə lə rin ara sı na 
ya yı lır lar. Nə ha yət, o qə dər ar tır-
lar ki, adi hü cey rə lə ri sı xış dı rıb 
çı xa rır lar. Adi hü cey rə ar tıq xər-
çəng hü cey rə si nin ya nın da nəin ki 
nor mal ça lı şa bil mir, hətt  a öl mə yə 
məc bur olur. Qan va si tə siy lə xər-
çəng bə də nin müx tə lif yer lə ri nə 
ya yı lır və ora da bö yü yə rək or qan-
la rın fəaliy yə ti nə ma ne olur.

Əgər bəd xas sə li şi şin bö yü mə si 
və ya yıl ma sı nın qar şı sı alın ma sa, 
in san ölə cək. Bax elə ona gö rə də 
bu şiş lə rin aş kar lan ma sı və vax-
tın da müali cə si üçün mün tə zəm 
ola raq tib bi müayi nə dən keç mək 
la zım dır. 

Xər çəng in san dan in sa na keç-
mir. Hə lə bu xəs tə li yin eff  ek tiv 
müali cə si nə zə ma nət ve rən va si tə 
də ta pıl ma yıb. Odur ki, sə hiy yə-
nin ən mü hüm və zi fə lə rin dən 
bi ri xər çən gin tə biəti ni və ya-
ran ma sə bəb lə ri ni so na dək 
öy rən mək və onun qar şı sı nın 
alın ma sı, müali cə si üçün üsul-
lar tap maq dır.

Ke yi di ci 
va si tə lər 
nə dir?
İ s  t ə  n i -

lən ke yi-
di ci va-
s i  t ə  n i n 
v ə  z i  f ə  s i 
ağ rı nı nə-
za rə tə gö-
t ü r  m ə k  d i r . 
İn san ta qə dim 
z a  m a n  l a r  d a n 
bu nun yol la rı nı ax-
ta rıb.

təh təl şüur bil gi lər de yir lər. Bə-
zən hip noz olun muş in san müəy-
yən bir iş üzə rin də elə cəm lə şir 
ki, özü nün nor mal hə ya tın da heç 
vaxt öh də sin dən gə lə bil mə di yi 
şey lə ri asan ca edir.

İn sa nı hip noz et mək üçün əv və-
la, onun özü nün ra zı lı ğı, ta mam 
sa kit və ziy yət də ol ma sı la zım dır. 
Hip noz çu ona yor ğun, hal sız ol-
du ğu nu də fə lər lə o qə dər tək rar 
edə bi lər ki, in san özü nü hə qi qə-
tən yor ğun və hal sız hiss edər və 
göz lə ru yu mu lar, ət ra fa ma ra ğı nı 
iti rər və ya rım yu xu lu və ziy yə tə 
dü şər. Məhz bu və ziy yət də onun 
təh təl şüur dün ya sı nın bü tün qa-
pı la rı açı lır.

Hip noz al tın da olan şəx sin in-
for ma si ya nı ne cə al ma sı da son 
də rə cə ma raq lı dır. Hip noz çu nun 
tə si ri al tın da in san lal-kar, kor ola 
bi lər, qə ri bə hə rə kət lər edər. La-
kin bu, yal nız hip noz al tı na düş-
müş bi ri si nin ba şı na gə lir və o, 
ayı lan da bü tün olan lar dan im ti na 
edir.

İn san lar hip no tik trans dan son-
ra da müəy yən hə rə kət lər edə bi-
lər lər. On lar müəy yən ki tab dan 
bö yük-bö yük si tat lar gə ti rə bi lər 
və öz ba ca rıq la rı na öz lə ri də təəc-
cüb qa lar.

Bəs ada mı özü nün ira də si ol ma-
dan hip noz et mək müm kün dür-
mü? Yox. Odur ki, hə min adam 
müt ləq hip noz çu ilə həm rəy ol-

ma lı dır. Bə zən adam lar 
əs lin də bu nu ürək-

dən is tə yir lər, 
am ma hiss lə-

ri ni giz lə yir, 
ö z  l ə  r i  n i 
eti raz edir-
miş ki mi 
gös  tə  r i r -
lər. Tə bii 
ki, bu və-
z i y  y ə t  d ə 

k ə  n a r  d a n 
ba xan in san 

da elə bi lə cək 
ki, hip noz onun 

ira də si nə zidd ola raq 
baş ve rir! 

bir ca vabbir ca vab
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De kab rın 1-də Lon do nun “Sot heby’s” hər rac evin də Ru-
si ya dan da üç sə nət nü mu nə si hər ra ca çı xa rı la caq. 

 Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin in for ma si ya və ic-
ti maiy yət lə əla qə lər şö bə sin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 

hər ra cın əsas lot la rı ara sın da Azər bay ca nın və SS Rİ-nin xalq rəs sa-
mı, Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın vit se-pre zi den ti Ta hir Sa la ho-
vun “Ay dan” əsə ri də var.

 Bu sə nət əsə ri 250-350 min funt ster linq də yə rin də qiy mət lən di-
ri lir.

 “Sot heby’s” hər rac evi nin rəs mi mə lu ma tın da bil di ri lir ki, “Ay-
dan” so vet döv rü nün ən yax şı əsər lə rin dən bi ri he sab olu nur: “Bu 
rəs min di gər ver si ya sı Ru si ya Döv lət Tret ya kov Qa le re ya sın da sax-
la nı lır. Sa tı şa çı xa rı lan va rian tı isə rəs sam vax tı ilə To kioda ke çi ril miş  
fər di sər gi si üçün iş lə yib. “Ay dan” əsə ri so vet uşaq la rı nın xoş bəxt 
hə ya tı nın təs vir olun du ğu ən gö zəl tab lo lar dan dır. Tə sa dü fi  de yil ki, 
2011-ci il də Ru si ya da üzə rin də bu rəsm əsə ri nin ol du ğu poçt mar ka-
la rı bu ra xı lıb”.

Arnold Şvartsenegger 
hind filminə çəkilir

Ta nın mış ame ri kan ki noakt yo ru Ar nold Şvart se neg ger 
hind fi l mi nə çə ki lə cək. Akt yor hind re jis so ru Şan ka rın 
“Ro bot-2” dö yüş fi l min də çə kil mək üçün mü qa vi lə im-
za la yıb.

Mü qa vi lə yə əsa sən, Ar nold Şvart se neg ger bir çə ki liş gü nü üçün 
500 min dol lar ala caq. Bol li vud ki ne ma toq rafl  a rı ame ri ka lı akt yo run 
bir ay da vam edə cək işi mü qa bi lin də ona 15 mil yon dol lar ödə mə li 
ola caq lar. Hind li mü tə xəs sis lər bu pul la rın mü qa bi lin də fi l min uğur 
qa za na ca ğı na əmin dir lər.

Ar nold Şvart se-
neg ger hind fi lm-

lə ri ni sev di yi ni 
bil di rib. O, nə 

vaxt sa Bol li-
vud fi lm lə rin-

də çə kil mək 
is tə di yi ni də 

di lə gə ti rib.
Qeyd edək ki, 

“Ro bot-2” fi l mi-
nin prem ye ra sı 

gə lən il ola-
caq.

Ame ri ka lı rəs sam En-
di Uor ho lun əl işi 
olan Me ri lin Mon-
ro nun port re ti Nyu-

Yor kun “Ch ris tie`s” hər ra-
cın da sa tı lıb. Hər ra cın rəs mi 
say tın dan mə lu mat ve ri lib ki, 
“Dörd Me ri lin” ad lı tab lo, sa-
hi bi nə 36 mil yon dol lar qa zan-
dı rıb.

“Dörd Me ri lin” Uor ho lun 
ən məş hur əsər lə rin dən dir. Bu 
port ret sa rı, bə növ şə yi və fi  ru-
zə yi ton lar da se riq ra fi  ya (ek ran 
ça pı) tex ni ka sı ilə iş lə nib.

Ümu mi lik də, “Ch ris tie`s”də-
ki “Mü ha ri bə dən son ra kı və 
müasir in cə sə nət” hər ra cın da 
sa tı şa çı xa rıl mış 70 lo ta gö rə 332 
mil yon dol lar xərc lə nib.

Qeyd edək ki, Uor hol müasir 
in cə sə nət də “kom mer si ya pop-
art” adı al mış cə rə ya nın ya ra dı-
cı sı dır. Rəs sam və fo toq raf ki mi 
o, şou-biz nes və si ya sət nü ma-
yən də lə ri nin ob raz la rı na çox 
mü ra ciət edib. Eli za bet Tey lor, 
Cim Mor ri son, Mik Caq qer və 
El vis Pres li ki mi ta nın mış ifa-
çı la rın, elə cə də Mao Ts ze dun, 
Ri çard Nik son və Con Ken ne di-
nin pop-art üs lu bun da iş lən miş 
port ret lə ri nin müəl li fi  də  məhz 
Uor hol dur. O, ya ra dı cı lı ğın da 
se riq ra fi  ya və ya tra fa ret çap te xi-
ka sın dan ya rar la nıb ki, bu da ey-

ni şə kil dən bir ne çə nüs xə 
ya rat ma ğa im kan ve rib.

2013-cü il də Ba kı da 
Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də En di Uor-
ho lun əsər lə rin dən 
iba rət sər gi nü ma yiş 
et di ri lib.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Ar nold Şvart se-
neg ger hind fi lm-

lə ri ni sev di yi ni 
bil di rib. O, nə 

vaxt sa Bol li-
vud fi lm lə rin-

də çə kil mək 
is tə di yi ni də 

di lə gə ti rib.
Qeyd edək ki, 

“Ro bot-2” fi l mi-
nin prem ye ra sı 

gə lən il ola-
caq.

ka sın dan ya rar la nıb ki, bu da ey-
ni şə kil dən bir ne çə nüs xə 

ya rat ma ğa im kan ve rib.
2013-cü il də Ba kı da 

Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də En di Uor-
ho lun əsər lə rin dən 
iba rət sər gi nü ma yiş 
et di ri lib.

Hazırladı: 
NARINGÜL

 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tab.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)
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Xeops ehramında 
anormallıq aşkarlandı
Misir alimləri Xeops ehramını araşdırarkən sirri hələ 

də açılmayan bu tikilidə anormallıq olduğunu üzə 
çıxarıblar.

Mütəxəssislərin fi krincə, anormallıq ehramların 
daxilində hələ kəşf edilməmiş otaqların və hava axınlarının ola 
biləcəyinə işarədir.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə alimlər dünyanın 7 möcüzəsindən 
biri olan Misir ehramlarının sirrini açmaq üçün robotların 
köməyindən istifadə edəcəklərini bildirmişdilər.

...Merilin 
Monronun 

isə portreti 
36 milyon 

dollara satılıb

Tahir Salahovun
əsəri Londonda

hərraca çıxarılacaq...

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

Nerudayla yaşanan ömür”, “Latın Amerikası 
romanı”, “Xilas yolunun yolçuları”, “Bəşəri 
poeziya”, Ernest Heminquey – “Qadınsız 
kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 

istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 
sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 

Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les 
(101 ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan Markesə 
qədər”, “Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya 

gündəliyi”) kitabları şəhərin aşağıdakı kitab 
mağazalarından əldə edə bilərsiniz.
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